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กรณีศึกษา EFSA ข้อคิดเห็นทางวิชาการและการพิสูจน์การกล่าวอ้างเชิงสุขภาพ
(EFSA case study: Scientific opinion and health claim substantiation)
ข้าวกล้องงอกต่อการควบคุมความดันโลหิตให้ปกติ และประชากรเป้าหมายของการกล่าวอ้าง
คือผู้ใหญ่ที่มีภาวะ Metabolic syndrome
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แผนกไลฟ์ไซแอนด์เซส งานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทเป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชียจำกัด กรุงเทพฯ
2ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
3สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
4สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีม า

ที่มา (Background)
ผู้ ป ระกอบการได้ ยื่ น ขออนุ ญ าตภายใต้ Article
13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006 ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์ ต่อคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะ
โรค โภชนาการและโรคภู มิ แ พ้ (The Panel on Dietetic
Products, Nutrition and Allergies) เพื่อขอให้พิจารณาให้
ข้อคิดเห็นต่อเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์
การกล่าวอ้างทางสุขภาพที่เกี่ยวกับ Vibigaba (ข้าวกล้องงอก)
ต่อการควบคุมความดันโลหิตให้ปกติ ประชากรเป้าหมายใน
ของการกล่าวอ้างคือผู้ใหญ่ที่มีภาวะ Metabolic syndrome
คำค้น (key words): Vibigaba, Metabolic syndrome
ข้าวกล้องงอก ความดันโลหิต การกล่าวอ้างทางสุขภาพ
อาหาร/ส่วนประกอบของอาหาร (Food / constituent)
คณะผู้ เชี่ ย วชาญพิ จ ารณาเห็ น ว่ า Vibigaba (ข้ า ว
กล้องงอก) ที่ยื่นขอพิจารณาข้อกล่าวอ้างทางสุขภาพดังกล่าว
ได้มีการระบุข้อมูลลักษณะของสารอย่างชัดเจน คือ เป็นข้าว

กล้องงอก ที่มี โปรตีน 10.0 กรัม คาร์โบไฮเดรต 72.1 กรัม ใย
อาหาร 3.9 กรัมและไขมัน 3.6 กรัม (ไขมั น อิ่ม ตั ว 0.8 กรั ม
ไขมัน ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1.6 กรัม และไขมันไม่ อิ่มตัวเชิงซ้อน
1.2 กรัม ) ในตั วอย่ างข้ าวกล้อ งงอกดิบ 100 กรัม อย่ างไรก็
ตามไม่มีการระบุชนิดและปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์
ข้อความที่ขอกล่าวอ้าง (The proposed wording of
the claim)
Vibigaba (ข้าวกล้องงอก) มีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตให้
เป็ น ปกติ เป้ า หมายในการกล่ า วอ้ า งคื อ ผู้ ใ หญ่ ที่ มี ภ าวะ
Metabolic syndrome
คุณลักษณะของอาหาร/ส่วนประกอบของอาหาร
(Characterisation of the food/constituent)
คณะผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาเห็นว่า คำกล่าวอ้างผล
ของ “Vibigaba (ข้ า วกล้ อ งงอก)” ต่ อ การควบคุ ม ความดั น
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เอกสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญเท่านัน้ โดยไม่มีสว่ นเกีย่ วข้องใดๆ กับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
และอาจไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง
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โลหิตให้ปกติ เป็นผลทางสรีรวิทยาที่เป็นประโยชน์ แต่ยังไม่มี
หลักฐานที่เพียงพอสาหรับการกล่าวอ้างดังกล่าว เนื่องจากผู้
ยื่ น ขอไม่ ได้ ศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทดลองใน
มนุษย์อย่างละเอียด ข้อมูลที่ได้มีการออกแบบการทดลองและ
วิธกี ารในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไม่เหมาะสม
ผลทางสรีรวิทยา (Physiological effect)
การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific substantiation)
ผู้ยื่นขออนุญาตได้ยื่นหลักฐานพิสูจน์การกล่าวอ้าง 1
รายการ เป็นเอกสารอ้างอิง (การศึกษาในมนุษย์) ในการให้
น้ำหนั กของเอกสารหลักฐานวิทยาศาสตร์ คณะผู้เชี่ยวชาญ
พิ จ ารณาเห็ น ว่ า งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาในมนุ ษ ย์ โดยให้ ก ลุ่ ม
ทดลองได้รับ “Vibigaba (ข้าวกล้องงอก) 100 กรัม/มื้อ จาน
วน 2 มื้อ/วันเป็นเวลา 3 เดือน ทดลองแบบสุ่ม ในกลุ่มอายุ
55–70 ปี มีการกำหนดเกณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยต้องผ่าน
เกณฑ์ NCEPATP ต้องผ่าน 3 ใน 5 ตัวแปรหลักที่ต้องการวัด
ได้ แ ก่ glycated haemoglobin (HbA1c) ความเข้ ม ข้ น ของ
ไตรกลี เ ซอไรด์ ใ นเลื อ ด และระดั บ malondialdehyde
(MDA) ในพลาสมา ตั วแปรรอง ได้แก่ น้ ำหนัก ตัว ดั ชนีม วล
กาย (BMI) รอบเอว ความดันโลหิตของเส้นเลือดแดง (arterial
BP) ความนิ่ ม ของอุ จ จาระ (stool consistency) ระดั บ
โคเลสเตอรอลรวม ระดั บ HDL-cholesterol ระดั บ LDLcholesterol ระดับน้ำตาลในเลือดในภาวะอดอาหาร (fasting
blood glucose) และระดับอินซูลิน ผลจากการศึกษาพบว่า
HbA1c ความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ระดับ MDA
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณา
t‐test ที่ใช้ในการศึกษาสถิติ พบว่า การออกแบบการศึกษาไม่
เหมาะสม และวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไม่
เหมาะสม และไม่ได้มีการรายงานผลของความดันโลหิตในเส้น
เลือดแดง (arterial BP)
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คณะผู้ เชี่ ย วชาญจึ งพิ จ ารณาเห็ น ว่ า ยั งไม่ มี ข้ อ มู ล
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนเพียงพอสาหรับการกล่าว
อ้างดังกล่าว
ความเห็นของคณะผู้เรียบเรียงไทย (Thai panel
conclusions)
สรุป: คณะทำงานไทยทีเ่ ข้าอบรมฯ มีความเห็นตรงกับ EFSA
panel (ไม่ผ่าน)
ข้อเสนอแนะ: ในการขออนุญาตข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่ได้ระบุ
สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ว่าคือสารใด คือ GABA หรือไม่ ส่งผลต่อ
สุขภาพอย่างไร และไม่ เห็ นด้ วยกับการข้อกล่าวอ้างในกลุ่ ม
บุคคลทั่วไป แต่ดำเนินการทดลองในกลุ่มผู้สูงอายุ
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