
  
 

  

1 
เอกสารนี้เป็นความคิดเหน็ของผู้เชีย่วชาญเท่านัน้ โดยไม่มีสว่นเกีย่วขอ้งใดๆ กับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหารแห่งประเทศไทย  

และอาจไม่สอดคลอ้งกับความคิดเห็นของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง  
ทางสมาคมฯ ไม่รับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการนำเอกสารหรอืความคิดเห็นนี้ไปใช ้
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Resistant maltodextrin ในการลดการตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มหลังจากรับประทานอาหาร 

การควบคุมความเข้มข้นของ LDL-cholesterol และความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดให้ปกติ  

และการเปลี่ยนแปลงการทำงานของลำไส้ 
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ที่มา (Background)   
การขอความเห็นทางวิทยาศาสตร์ในการกล่าวอ้าง

ทางสุ ขภ าพภ าย ใต้  Article 13 of Regulation (EC) No 
1924/2006 ต่อคณะผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะ
โรค โภชนาการและโรคภูมิแพ้  (the Panel on Dietetic 
Products, Nutrition and Allergies) ในการพิจารณาและให้
ข้อคิดเห็นต่อเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์การ
กล่าวอ้างทางสุขภาพที่เกี่ยวกับ resistant maltodextrin ใน
การลดการตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มหลังจาก
รับประทานอาหาร การควบคุมความเข้มข้นของ LDL-
cholesterol และความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดให้
ปกติ และการเปลี่ยนแปลงการทำงานของลำไส้ 

คำค้น (key words) : Resistant maltodextrin การ
ตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือด แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล 

การเปลีย่นแปลงการทำงานของลำไส้ ไตรกลีเซอไรด์ การ
กล่าวอ้างทางสุขภาพ 

อาหาร/ส่วนประกอบของอาหาร (Food / constituent) 

ค ณ ะผู้ เ ช่ี ย วชาญ พิ จ ารณ า เห็ น ว่ า  resistant 
maltodextrin ที่ยื่นขอพิจารณาการกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ดังกล่าว มีการระบุข้อมูลลักษณะของสารอย่างชัดเจนว่า 
resistant maltodextrin ได้มาจากการนำแป้งข้าวโพดมา
ผ่านกระบวนการไพโรไลซิสและตามด้วยการย่อยโดยเอนไซม์ 
ได้สารซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล 2,000 กิโลดาลตัน ไม่ถูกย่อยสลาย
ด้วยเอนไซม์ในลำไส้เล็กและสามารถละลายน้ำได้ 70% ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ได้สารละลายใสและมีความหนืด
น้อย 
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ข้อความที่ขอกล่าวอ้าง (The proposed wording of 

the claim) 

- การลดการตอบสนองต่อระดับนำ้ตาลในเลือดหลังจาก
รับประทานอาหาร 
- การควบคุมความเข้มข้นของ LDL-cholesterol ให้อยู่ใน
ระดับปกต ิ
- การควบคุมระดับความเข้มข้นของไตรกลเีซอไรด์ในเลือดให้
ปกติ 
- การเปลี่ยนแปลงการทำงานของลำไส ้
 
คุณลักษณะของอาหาร/ส่วนประกอบของอาหาร 
(Characterisation of the food/constituent) 

คณะผู้เช่ียวชาญพิจารณาเห็นว่าคำกล่าวอ้างผลของ 
“resistant maltodextrin” ต่อการลดการตอบสนองต่อ
ระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากรับประทานอาหาร (หากการ
ตอบสนองของอินซูลินในเลือด ไม่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นหลังจาก
รับประทานอาหาร) อาจเป็นประโยชน์ทางสรีรวิทยา แต่ยังไม่
มีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการกล่าวอ้างดังกล่าว 

ผ ล ต่ อ ก า รค วบ คุ ม ค ว าม เข้ ม ข้ น ข อ ง  LDL-
cholesterol และระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดให้ปกติ ยังไม่
สามารถระบุคุณสมบัติได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีการกล่าว
อ้างว่าเมื่อบริโภค“resistant maltodextrin” ส่งผลต่อระบบ
หลอดเลือด/หัวใจ ไขมันในเลือด ในกลุ่ม เป้ าหมายคือ
ประชากรทั่วไป คณะผู้เช่ียวชาญพิจารณาเห็นว่าอาจเป็ น
ประโยชน์ทางสรีรวิทยา แต่ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับ
การกล่าวอ้างดังกล่าว 

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของล้าไส้ หรือ 
“bowel function” กลุ่มเป้าหมายคือประชากรทั่วไป ผลที่
อ้างถึงคือการเปลี่ยนแปลงการทำงานของลำไส้ เช่น การลด
เวลาของการขนส่งสารอาหาร การขับถ่ายบ่อยขึ้น เพิ่มมวล
อุจจาระ 

หรือทำให้อุจจาระนิ่ม ซึ่งอาจเป็นผลทางสรีรวิทยาที่ เป็น
ประโยชน์ หากไม่ทำให้ท้องเสียแต่ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ
สำหรับการกล่าวอ้างดังกล่าว 
ผลทางสรีรวิทยา (Physiological effect) 

- 
 
การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific substantiation) 

ผู้ยื่นขออนุญาตได้ยื่นหลักฐานพิสูจน์การกล่าวอ้าง
ผลของ “resistant maltodextrin”ต่อการลดการตอบสนอง
ต่อระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากรับประทานอาหาร จำนวน 3 
งานวิจัยซึ่งมีการกล่าวถึง “resistant maltodextrin” ที่ย่อย
ไม่ได้ มี 1 งานวิจัยท่ีศึกษาในมนุษย์ รายงานเกี่ยวกับระดับไตร
กลี เซอไรด์ ในเลือด หลั งจากรับประทานอาหาร คณ ะ
ผู้เช่ียวชาญพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถนำมาใช้สำหรับการ
อ้ า ง อิ ง ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ไ ด้ เนื่ อ ง จ า ก “ resistant 
maltodextrin” คือการตอบสนองของระดับระดับน้ำตาลใน
เลือด หลังจากรับประทานอาหารประเภทแป้ง จะถูกย่อย
อย่ างรวด เร็ว  เป็ นการทดลองในอาสาสมัครที่ ไม่ เป็ น
โรคเบาหวาน 30 คน เมื่อได้รับ “resistant maltodextrin” 
ที่ปริมาณ 16 กรัม ผสมกับ corn syrup solids 67.5 กรัม 
(วัดที่ช่วงเวลา 30 นาทีถึงสองช่ัวโมง) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ และไม่มีการวัดผลของอินซูลิน จึงสรุปว่ายังไม่มี
หลักฐานที่เพียงพอสำหรับการกล่าวอ้างดังกล่าว 

ผู้ยื่นขออนุญาตไม่ได้แสดงหลักฐานพิสูจน์การกล่าว
อ้างผลของ “resistant maltodextrin” ต่อการควบคุมระดับ
ของ LDL-cholesterol ในเลือดให้ปกติฉบับเต็ม และไม่มีการ
แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเสนอต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ
ที่พิจารณา จึงยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการกล่าวอ้าง
ดังกล่าว 

ผู้ยื่นขออนุญาตได้ยื่นหลักฐานพิสูจน์การกล่าวอ้าง
ผลของ “resistant maltodextrin” ต่อการควบคุมระดับ
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ความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดจ้านวน 1 งานวิจัย 
(ศึกษาในมนุษย์สุขภาพปกติ จ้านวน 13 คน) ดูผลเฉียบพลัน
ของ resistant maltodextrin ที่ความเข้มข้น 5-10 กรัมผสม
ในอาหารที่มีไขมัน 50 กรัมหลังจากรับประทาน ดูว่าส่งผลต่อ
ระดับความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหรือไม่ (ผลที่ได้
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน) คณะผู้เชี่ยวชาญจึงพิจารณาเห็นว่ายัง
ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการกล่าวอ้างดังกล่าว 

ผู้ยื่นขออนุญาตไม่ได้ยื่นหลักฐานพิสูจน์การกล่าว
อ้ า ง ผ ล ข อ ง  “ resistant maltodextrin” ต่ อ ก า ร ก า ร
เปลี่ยนแปลงการทำงานของลำไส้ฉบับเต็ม และไม่มีการแปล
เป็นภาษาอังกฤษเสนอต่อคณะผู้เชี่ยวชาญที่พิจารณา จึงยังไม่
มีหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการกล่าวอ้างดังกล่าว 
 
ความเห็นของคณะผู้เรียบเรียงไทย  (Thai panel 
conclusions) 
สรุป: คณะทำงานไทยที่เข้าอบรมฯ มีความเห็นตรงกับคณะ

ผู้ เช่ียวชาญของ EFSA (ไม่ผ่าน ) กล่าวคือไม่มีหลักฐานที่

เพียงพอสำหรับการกล่าวอ้างดังกล่าวทุกประเด็น 

ข้อเสนอแนะ: ในการแปลบทความวิจัยที่ใช้กล่าวอ้างของไทย
สำหรับการพิจารณาของ อย . ประเทศไทย แจ้ งว่าไม่
จำเป็นต้องได้รับการรับรองการแปลจากศูนย์ภาษา (เนื่องจาก
อาจแปลออกมาแล้วสื่อความหมายไม่ตรงกัน) จึงอนุญาตให้
แปลเองได้โดยผู้แปลลงช่ือและระบุตำแหน่งทางวิชาการใน
การรับรองความถูกต้อง 
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