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1.ความเปนมา
ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจสุขภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันในการผลิตผลิตภัณฑที่สงเสริม
สุขภาพ ในหลายประเทศไดอนุญาตใหมกี ารกลาวอางทางสุขภาพ ซึ่งการกลาวอางทางสุขภาพของโพรไบโอติก
(Probiotic)ในผลิตภัณฑอาหารไดรับการอนุญาตมานานแลวในหลายประเทศตั้งแตป พ.ศ.2544 โดยมีขอมูลทาง
วิทยาศาสตรสนับสนุนการกลาวอางอยางตอเนื่องทําใหเชือ่ วามีผลตอสุขภาพ เชน มีบทบาทที่สําคัญตอระบบ
ทางเดินอาหาร และอาจลดความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อในเด็ก ทําใหมีการสงเสริมการบริโภคอาหารที่มีการเติม
โพรไบโอติกในรูปของจุลินทรียที่มีชีวิต (live microbes)โดยเฉพาะในผลิตภัณฑนม ประกอบกับผูบ ริโภค
ตองการไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการกลาวอางทางสุขภาพ ดังนั้นเพื่อใหผูบริโภคไดรับขอมูลการกลาวอาง
อยางถูกตองจึงจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑในการกลาวอางโพรไบโอติกในผลิตภัณฑเพื่อเปนแนวทางในการ
พิจารณาอนุญาต
2.ขอบขาย
กําหนดขอบขายแนวทางการประเมินประสิทธิผลตอสุขภาพ ความปลอดภัยและการกลาวอางทาง
สุขภาพของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑอาหาร ทั้งในอาหารปกติ (conventional foods) และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(dietary supplement) โดยโพรไบโอติกนีไ้ มรวมที่อางในรูปสารชีวบําบัด (biotherapeutic agents) และจุลินทรียท ี่
มีประโยชน (beneficial microorganisms) ที่ไมใชในอาหารและจุลินทรียท ี่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม
(Genetically Modified Microorganism,GMM)
3.คํานิยาม
โพรไบโอติก (Probiotic) หมายความวา จุลินทรียที่มีชีวติ ซึ่งเมื่อรางกายไดรับในปริมาณที่เพียงพอจะทําให
เกิดผลที่เปนประโยชนดานสุขภาพ
ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker) หมายความวา ลักษณะตางๆซึ่งไดถูกวัดอยางมีเปาหมายและไดถกู ประเมินเปน
ตัวชี้วดั ของกระบวนการทางชีวภาพปกติ หรือ ทางพยาธิสภาพ หรือ การตอบสนองทางเภสัชวิทยาตอการไดรับ
โพรไบโอติก

การกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) หมายความวา การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชนของอาหาร หรือ
สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหารที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางออมหรือโดยนัย
4. แนวทางการประเมินโพรไบโอติก
ในการจะกลาวอางวาอาหารนั้นมีโพรไบโอติกเปนสวนประกอบจําเปนตองมีการประเมินทางคุณภาพ
ความปลอดภัย และประสิทธิผลของโพรไบโอติก การประเมินโพรไบโอติกที่ใชในอาหารมีหลักเกณฑ
ดังภาคผนวก 1
4.1 การประเมินเอกลักษณและความปลอดภัยของจุลินทรียท่มี ีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติก
4.1.1 การตรวจเอกลักษณสกุล(genus)/ชนิด(species)/สายพันธุ(strain)
จากหลักฐานที่มีอยูในปจจุบันแสดงใหเห็นวาจุลินทรียที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกเปนสายพันธุที่จําเพาะ
ดังนั้นการตรวจเอกลักษณของจุลินทรียเพือ่ ระบุสายพันธุมีความจําเปนและสําคัญในการเชื่อมโยงถึงผลตอ
สุขภาพและการศึกษาทางพิษวิทยา ในการตรวจเอกลักษณสายพันธุของจุลินทรียตองใชวิธีการที่เปนปจจุบัน
แมนตรง และเชื่อถือได ซึ่งสวนใหญจะใชวิธีการแสดงออกทางลักษณะ ( phenotype) และ การแสดงออกทาง
พันธุกรรม (genotype) รวมกัน สวนการเรียกชื่อ (nomenclature) ของจุลินทรียตองเปนชื่อปจจุบันและเปนชื่อที่รู
ทั่วกันทางวิทยาศาสตร โดยรายชื่อของจุลินทรียที่เปนปจจุบันสามารถดูไดที่
• Approved Lists of Bacteria Names (Int. J. Syst. Bacteriol, 1980, 30:225-420) or
www.bacterio.cict.fr/ และ/หรือ
• Validation Lists, published in the International Journal of Systematic and Evolutionary
Microbiology (or International Journal of Systematic Bacteriology, prior to 2002)
• Bergy’ Manual ฉบับลาสุด
4.1.2. วิธีการทดสอบที่ใชคัดกรองวาจุลินทรียมีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติก
เมื่อจุลินทรียผา นการตรวจเอกลักษณทราบสายพันธุที่แนนอนแลวขัน้ ตอนตอไปคือการคัดกรองจุลินทรียนั้นๆวา
มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกหรือไม ปจจุบันใชการทดสอบนอกกาย (In vitro) เพือ่ เรียนรูกลไกและผลที่เกิด
จากคุณสมบัตทิ ี่เปนโพรไบโอติกในระบบทางเดินอาหารดังนี้
- การทนตอสภาวะความเปนกรดในกระเพาะอาหาร (resistance to gastric acidity)
- การทนตอสภาวะของเกลือน้ําดี (bile salt resistance)
- ความสามารถในการเกาะติดกับเยื่อมูก หรือ เซลลผิวเยื่อบุของมนุษยหรือ เซลลไลน (adherence to
mucus and/or human epithelial cells and cell line)

- ฤทธิ์ของเอนไซมไฮโดรเลสในการยอยเกลือน้ําดี (bile salt hydrolase activity) ( อาจทดสอบเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม)
แตวิธีการทดสอบขางตนนี้ไมอาจจะนํามาสรุปแปลผลเปรียบเทียบกับบทบาทของจุลินทรียที่จะมีตอ
รางกายมนุษยได และขอมูลการทดสอบภายนอกกายสําหรับบางสายพันธุยังไมอาจสรุปไดวาจุลินทรียนั้นมี
คุณสมบัติของโพรไบโอติก ดังนั้นการใชโพรไบโอติกในมนุษยจึงจําเปนตองมีการทดลองทางคลินิกเพื่อใช
เปนหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนการประเมินประสิทธิผล
4.2 การประเมินความปลอดภัยของโพรไบโอติกตอมนุษย
แล็กโตบาซิลไล (Lactobacilli) ไบฟโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) และยีสตมีประวัติการใชในอาหาร
มานานแลวประกอบกับขอมูลการศึกษาทางระบาดวิทยาไมพบผลขางเคียงในมนุษย ผูเชี่ยวชาญจึงนํามาสรุปวา
เชื้อจุลินทรียดงั กลาวมีความปลอดภัยและมีคุณสมบัติของโพรไบโอติกจึงอนุญาตใหมีการใชเปนโพรไบโอติก
แตเนื่องจากในทางทฤษฎีจลุ ินทรียโพรไบโอติกอาจจะกอใหเกิดผลขางเคียงไดถึง 4 ลักษณะ คือ 1.การติดเชื้อ
ทางระบบทั่วไป (systemic infections) 2.การเสื่อมลงทางเมแทบอลิซึม (deleterious metabolic activities)
3.การกระตุนภูมิคุมกันมากเกินในผูที่ไวตอการกระตุน (excessive immune stimulation in susceptible
individuals) และ 4.การสงถายสารพันธุกรรม (gene transfer) ดังนั้นเพือ่ ความปลอดภัยในมนุษยจงึ จําเปนตองมี
การทดสอบเพิม่ เติมอยางนอยดังนี้
- การพิจารณารูปแบบการดือ้ ตอสารปฏิชีวนะ
- การประเมินฤทธิ์ทางเมแทบอลิก เชน การผลิตดี-แลกเทต การสลายเกลือน้ําดี
- การประเมินผลขางเคียงระหวางการศึกษาในมนุษย
- การเฝาระวังทางระบาดวิทยาของอุบัติการณที่ไมพึงประสงคในผูบริโภคหลังออกจําหนาย
ในทองตลาด
- ในกรณีที่สายพันธุที่ประเมินนั้นเปนชนิดที่มีการผลิตสารที่เปนพิษตอสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจําเปนตอง
ผานการทดสอบสารพิษนั้นดวย
- ในกรณีที่สายพันธุที่ประเมินนั้นอยูในกลุมของจุลินทรียชนิดที่มีโอกาสทําใหเกิดการแตกของ
เม็ดเลือดแดง ตองพิจารณาถึงฤทธิ์ทางฮีโมไลติกของจุลินทรียสายพันธุนั้นเพิ่มเติมดวย
รายชื่อจุลินทรียที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกและปลอดภัยตอมนุษยแสดงไวในภาคผนวก 2
ในกรณีที่เปนจุลินทรียชนิดอื่นที่ไมไดระบุไวในภาคผนวก2 หากตองการแสดงวาเปนโพรไบโอติก
จําเปนตองผานการทดสอบเบื้องตนดังกลาวกอน สําหรับ Lactic acid bacteria บางชนิด เชน เอ็นเทอโรค็อกคัส
(Enterococcus) จะมีคุณสมบัตทิ ี่กอความรุนแรง (virulence) จึงไมแนะนําใหใช เอ็นเทอโรค็อกคัส เปนโพรไบโอติก

สําหรับใชในมนุษย เวนเสียแตผูผลิตพิสูจนไดวาสายพันธุน ั้นๆไมดื้อหรือไมถายทอดการดื้อตอแวนโคมัยซิน
(Vancomycin) หรือไมกอความรุนแรง (virulence) หรือทําใหเกิดการติดเชื้อ
4.3 การประเมินประสิทธิผลของโพรไบโอติกตอสุขภาพ
เมื่อจุลินทรียไดผานการประเมินวามีคุณสมบัตเิ ปนโพรไบโอติกและผานการประเมินความปลอดภัย
แลว การประเมินประสิทธิผลของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑจําเปนตองมีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร
(scientific substantiation) ที่ศึกษาทดลองในมนุษยที่มีการออกแบบอยางดี (well designed human intervention
study) และตองมีผลการศึกษาอยางนอยจากสองสถาบันโดยมีผลการศึกษาตองมีตวั แปรหรือปจจัยที่กําหนด
(parameter)ที่เกี่ยวของอยางนอยดังนี้
- ชนิด/ประเภทของอาหาร
- ขนาดหนวยบริโภค
- ปริมาณของจุลินทรียโพรไบโอติก
- ระยะเวลาที่ทําใหเกิดผลตามความมุงหมายในการใช
- หลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร (หลักเกณฑการประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนการ
กลาวอางทางสุขภาพดูภาคผนวก 3)
5. การกลาวอางทางสุขภาพและการแสดงฉลาก
5.1 การแสดงฉลาก
การแสดงฉลากของผลิตภัณฑใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องฉลาก และตองมี
ขอมูลจําเปนเพิ่มเติมอยางนอยดังนี้
- สกุล ชนิด และสายพันธุทกี่ ําหนดตองไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดเกีย่ วกับหนาที่ของสายพันธุ
ปริมาณขั้นต่ําของสายพันธุโพรไบโอติกที่เหลือรอดเมื่อสิ้นสุดอายุการเก็บ (จํานวน CFU/ กรัม)
ไมนอ ยกวา 106 CFU/กรัม
- ปริมาณ/ชวงระยะเวลาทีแ่ นะนําใหบริโภคตองเพียงพอตอการมีผลตามที่กลาวอาง
- ขอความการกลาวอาง
- สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสม
- สถานที่ติดตอสําหรับใหขอมูลแกผูบริโภค
5.2 การกลาวอางทางสุขภาพ
ตองผานการพิจารณาและไดรับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเปนไปตาม
หลักเกณฑการกลาวอางทางสุขภาพของอาหารบนฉลากและเอกสารกํากับอาหาร (ดูภาคผนวก 4 และ 5)

เอกสารอางอิง :
1.Report of Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of
Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria; 1-4 October; Cordoba;
Argentina; 2001.
2. Report of a Joint FAO/WHO Working Group on drafting guidelines for the evaluation of probiotics in food;
April 30 and May 1; London Ontario; Canada; 2002.
3. Richardson David P, Binns Nino M and Viner Penelope. Guidelines for an evidence-based review
system for the scientific justification of diet and health relations under Article 13 of the new
European legislation on nutrition and health claims. Food Science and Technology Bulletin.
2007;Vol.3:pp. 81-95.
4. Richardson David P. The scientific substantiation of health claims with particular reference to the
grading of evidence and consumer understanding; 2005:3-27
5. Aggett P.J. et al. PASSCLAIM Process for the Assessment of Scientific Support for Claims on foods.
European Journal . Nutrition. 2005;44 (1):1-30.
6. พระราชบัญญัติอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2522
7. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก
8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182 ) พ.ศ. 2541 เรื่องฉลากโภชนาการ
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) พ.ศ. 2548 เรื่อง นมเปรี้ยว

ภาคผนวก 1
หลักเกณฑในการประเมินโพรไบโอติกสําหรับใชในอาหาร
ระบุสายพันธุ ดวยวิธีการแสดงออกทางกายภาพ (phenotype) และ การแสดงออกทางพันธุกรรม (genotype)
- สกุล,ชนิด,สายพันธุ
- deposit strain ใน culture collection

ลักษณะทางหนาที่ (functional)
-การทดสอบนอกกาย
-การศึกษาในสัตว

การประเมินความปลอดภัย (safety assessment)
ใหทําทุกกรณียกเวนจุลินทรียโพรไบโอติกที่อยูในบัญชีรายชื่อตามภาคผนวก 2
- การทดสอบนอกกาย และ/หรือ ในสัตว
- การศึกษาในมนุษย Phase I

Probiotic Food
การศึกษาในมนุษยที่มีการออกแบบอยางดี(well design human intervention study)
หรือ
การศึกษาในมนุษยที่มีการออกแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับจํานวนตัวอยาง และผลการศึกษา
เบื้องตนที่เหมาะสมที่จะพิจารณาสายพันธุหรือผลิตภัณฑวามีประสิทธิผล

การกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim)
การแสดงฉลากและการกลาวอางใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและระบุ
- สกุล ชนิด และสายพันธุที่กําหนดตองไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดเกี่ยวกับหนาที่ของสายพันธุ
- ปริมาณขั้นต่ําของสายพันธุโพรไบโอติกที่เหลือรอดเมื่อสิ้นสุดอายุการเก็บ(จํานวน CFU/ กรัม)
ไมนอยกวา 106 CFU/กรัม
- ปริมาณ/ชวงระยะเวลาที่แนะนําใหบริโภคตองเพียงพอตอการมีผลตามที่กลาวอาง
- ขอความการกลาวอาง
- สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสม
- สถานที่ติดตอสําหรับใหขอมูลแกผูบริโภค

ภาคผนวก 2
บัญชีรายชื่อเชือ้ จุลินทรียที่อนุญาตเปนโพรไบโอติกและปลอดภัยตอมนุษย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

บาซิลลัส โคแอกกูแลน
บิฟโดแบคทีเรียม อะโดเลสเซนทิส
บิฟโดแบคทีเรียม อะนิมอลิส
บิฟโดแบคทีเรียม บิฟดัม

บิฟโดแบคทีเรียม เบรเว
บิฟโดแบคทีเรียม อินฟานทิส
บิฟโดแบคทีเรียม แล็กทิส

บิฟโดแบคทีเรียม ลองกัม
บิฟโดแบคทีเรียม ซูโดลองกัม
เอ็นเทอโรค็อกคัส ดูแรน
เอ็นเทอโรค็อกคัส เฟเซียม
แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟลัส

แล็กโทบาซิลลัส คริสปาทัส
แล็กโทบาซิลลัส แก็สเซอรี
แล็กโทบาซิลลัส จอหนโซนอิ
แล็กโทบาซิลลัส พาราคาเซอิ

แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี
แล็กโทบาซิลลัส รามโนซัส
แล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียส
แล็กโทบาซิลลัส ซีอี
โพรพิโอนิแบคทีเรียม อะราไบโนซัม
สแตรปฟโลคอคคัส ไซนยูรี
แซ็กคาโรไมซีส เซรีวิซิอี สับสปชีย
บัวลาดิอิ

Bacillus coagulans
Bifidibacterium adolescentis
Bifidobacterium animalis
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium lactis
Bifidobacterium longum
Bifidobacterium pseudolongum
Enterococcus durans
Enterococcus faecium
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus crispatus
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus johnsonii
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus salivarius
Lactobacillus zeae
Propionibacterium arabinosum
Staphylococcus sciuri
Saccharomyces cerevisiae subsp. boulardii

สําหรับเชื้อนอกเหนือจากนีใ้ หตรวจสอบกับ Bulletin of the International Dairy Federation ฉบับลาสุด
ที่มา : Bulletin of the International Dairy Federation 377/2002

ภาคผนวก 3
หลักเกณฑการประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนการกลาวอางทางสุขภาพ
การประเมินหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตรการกลาวอางทางสุขภาพใหพจิ ารณาคํานึงตาม
หลักเกณฑตามลําดับดังตอไปนี้ :
หลักเกณฑที่ 1
อาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่จะกลาวอางจะตองมีคุณลักษณะเฉพาะจําแนกไดชัดเจน
หลักเกณฑที่ 2
การพิสูจนการกลาวอางควรอาศัยขอมูลการศึกษาในมนุษย โดยเฉพาะจาก human intervention studies โดยมีการ
ออกแบบที่คํานึงถึงขอพิจารณาดังตอไปนี้
1. กลุมศึกษาตองเปนตัวแทนของกลุมเปาหมาย
2. มีกลุมควบคุม (control) ที่เหมาะสม
3. มีชวงระยะการไดรับสัมผัสที่เพียงพอและติดตามเพื่อแสดงผลที่มุงหมายใหเกิดขึน้
4. พื้นฐานอาหารที่บริโภคหรือรูปแบบการใชชีวิตดานอืน่ ๆที่เกี่ยวของ
5. ปริมาณของอาหารและสวนประกอบของอาหารที่สอดคลองกับแบบแผนการบริโภคที่มุงหมาย
6. ประเภทของอาหารและปจจัยของสวนประกอบอื่นที่มีผลตอหนาที่ของโพรไบโอติก
7. ตรวจติดตามผูเ ขารวมการวิจยั วาบริโภคอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่ใชทดลองตามที่ต้งั ไว
หรือไมตั้งไว
8. ผลการทดสอบสมมติฐานที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
หลักเกณฑที่ 3
ในกรณีที่ จุดสิ้นสุด (endpoint) ของผลที่จะกลาวอางไมสามารถวัดไดโดยทางตรง การศึกษาอาจใชตัวชี้วดั
(markers) ที่เหมาะสมแทนโดยมีเหตุผลที่จําเปนดังนี้คือ ;
- ผลกระทบตอสุขภาพหรือประโยชนหลักที่ตองใชเวลาเนิ่นนานจึงจะปรากฏใหเห็น
- ความเปนไปไดหรือประเด็นทางจริยธรรม
- ขอจํากัดทางทรัพยากร เชน คาตรวจวิเคราะหที่มีคาใชจายสูง

หลักเกณฑที่ 4
ตัวชี้วดั ที่ใชตอ ง :
- มีความถูกตองทางชีวภาพซึ่งความสัมพันธตอผลลัพธสุดทายและความแปรผันภายในประชากร
กลุมเปาหมายเปนที่ทราบโดยทั่วกัน
- มีความถูกตองทางวิธีการที่เกีย่ วกับการวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะของตัวชีว้ ัดนั้น
หลักเกณฑที่ 5
ในการศึกษาตัวแปรเปาหมายควรเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มีนัยสําคัญทางสถิติและการเปลี่ยนแปลงนี้ควรมี
ความหมายทางชีวภาพสําหรับกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับการกลาวอาง
หลักเกณฑที่ 6
การกลาวอางตองพิสูจนทางวิทยาศาสตรโดยการพิจารณาขอมูลทั้งหมดที่มีอยูและการพิจารณาน้าํ หนักของ
หลักฐานดังตอไปนี้
- ผลที่ไดสอดคลองกับผลจากหลักฐานหรือวิธีการอื่น
- มีความถูกตองตามวิธีการดานเทคโนโลยีการอาหาร
- การเก็บตัวอยางเปนแบบสุมเลือก
- มีความสัมพันธระหวางขนาดที่ไดรับและการตอบสนองของอาหารหรือสวนประกอบของอาหาร
และผลทางสุขภาพที่เกีย่ วของ
- มีความเปนไปไดทางชีวภาพ
ที่มา : Aggett P J. et al. Criteria for the Scientific Substantiation of Claims. Eur J Nutr. 2005 ; 44 (1): 1-30.

ภาคผนวก 4
ประเภทของการกลาวอางทางสุขภาพและตัวชี้วัด
การกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) หมายความวา การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน ของอาหาร
สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหาร ที่เกี่ยวของกับสุขภาพทั้งทางตรงและทางออมหรือโดยนัย ดังตอไปนี้
(1) การกลาวอางหนาที่สารอาหาร (Nutrient function claim) หมายความวา การแสดงสรรพคุณคุณประโยชน
เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารที่มีผลตอสรีรวิทยาของรางกาย เชน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือการกระทํา
หนาที่ตามปกติของรางกาย ซึ่งผานการพิสูจนและเปนทีย่ อมรับในทางวิชาการแลว เชน แคลเซียมชวยใหกระดูก
และฟนแข็งแรง
(2) การกลาวอางหนาที่อื่น (Other function claim) หมายความวา การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน
นอกเหนือจาก (1) ของอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่มีผลในทางเสริมสุขภาพอยางเฉพาะเจาะจง
(specific beneficial effects) หรือชวยในการกระทําหนาทีใ่ หดยี ิ่งขึ้น (improvement of function) เชน
การกลาวอางหนาที่สวนประกอบของอาหารที่มีผลชวยกระตุน การดูดซึมแคลเซียม
(3) การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค (Reduction of disease risk claim) หมายความวา การแสดง
สรรพคุณ คุณประโยชนของอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่มีผลในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
อาการ หรือสภาวะใด ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ (health-related condition) โดยเปนการเปลี่ยนแปลงปจจัยเสีย่ ง
หลัก (major risk factor) สําหรับโรคนั้น ๆ อยางมีนัยสําคัญ เชน การกลาวอางวาอาหารที่มีแคลเซียมสูงมีผลชวย
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน
รูปแบบตัวชีว้ ดั ทางสุขภาพที่ใชสําหรับการกลาวอางทางสุขภาพประเภทตางๆใหแสดงตามภาพที่ 1 ดังนี้ :

Consumption
Of
Functional
Food
component

Markers of
exposure
to food
component

Markers of
Markers of
target function/ intermediate
biological
endpoint
response

Other (enhanced)
function claims

Reduced
risk of
disease
disease risk
reduction
claims

Specific scientific
studies

Enhanced
target
function

Generally accepted
knowledge

nutrient function
claims
Normal
target +
function

ที่มา : Aggett P J. et al. Criteria for the Scientific Substantiation of Claims. Eur J Nutr. 2005 ; 44 (1): 1-30.
ภาพแสดงถึงขอบขายหลักฐานที่สนับสนุนการกลาวอางทางสุขภาพโดยอาศัยพืน้ ฐานความรูที่มีการ
ยอมรับโดยทัว่ ไปและการศึกษาทางวิทยาศาสตรเฉพาะเรือ่ ง

ภาคผนวก 5
หลักเกณฑการกลาวอางทางสุขภาพของอาหารบนฉลากและเอกสารกํากับอาหาร
(1) อาหารที่จะกลาวอางทางสุขภาพตองเปนไป ดังนี้
(1.1) มีความปลอดภัย
(1.2) การกลาวอางทางสุขภาพจะตองไดมาจากอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหารนั้นโดยตอง
ไมอาศัยประโยชนที่ไดรับจากการบริโภครวมกับอาหารอืน่ ๆ แมวาจะเปนการปฏิบัติตามปกติ หรือมีเจตนาให
บริโภครวมกัน เชน อาหารเชาจากธัญพืชที่รับประทานกับนม
(1.3) ตองแสดงฉลากโภชนาการ และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ
หากเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารใหแสดงฉลากโภชนาการตามรูปแบบทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
(2) การกลาวอางทางสุขภาพตองเปนการกลาวอางถึงสารอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหารโดย
ไมกลาวอางถึงตัวผลิตภัณฑเปนการเฉพาะ เวนแต กรณีมหี ลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เปนผลการศึกษาของ
ผลิตภัณฑโดยเฉพาะที่เชื่อถือไดและเพียงพอสนับสนุนขอความการกลาวอางทางสุขภาพนั้นๆ
(3) ขอความการกลาวอางทางสุขภาพของอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหาร ตองเปนไปดังนี้
(3.1) ตองแสดงเปนภาษาไทย ตัวอักษรขนาดใกลเคียงกัน สามารถอานไดชัดเจน และจะมีขอความเปน
ภาษาอื่นที่มีความหมายทํานองเดียวกันกับภาษาไทยแสดงไวดว ยก็ได
(3.2) ไมทําใหเขาใจวาการบริโภคอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหารนั้น สามารถบําบัด
บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคได
(3.3) แสดงขอความตามกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(ก) ตามที่ไดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอนนําไปแสดงบนฉลาก
โดยผูขออนุญาตจะตองยื่นเอกสาร หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได สนับสนุนขอความกลาวอาง
ทางสุขภาพของอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหาร หรือ
(ข) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาหาร
(3.4) ตองแสดงขอความ “ผลิตภัณฑนี้ไมใชสําหรับรักษา บําบัด บรรเทา หรือปองกันโรค”
(4) ใหอาหารบางชนิดตองแสดงคําเตือนการบริโภคอาหารโดยประเภทหรือชนิดของอาหารและขอความ
คําเตือนใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด

