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บทคัดยอ
ฉลากโภชนาการบนบรรจภุณัฑทีม่คีวามนาเชือ่ถอืชวยใหผบูรโิภคสามารถเลอืกอาหารทีม่ปีระโยชนตอสขุภาพ

ได จากขอมลูในอดตีชีใ้หเหน็วา ฉลากโภชนาการทีแ่สดงอยบูนผลติภณัฑอาหารหลายชนดิยงัไมเปนไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุทีไ่ดกำหนดไว  ปจจยัสำคญัทีเ่กีย่วของนาจะมาจากหองปฏบิตักิารทีเ่ปนผวูเิคราะหสารอาหาร และ
จดัทำฉลาก ดงันัน้การศกึษานีจ้งึมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาความสามารถของหองปฏบิตักิารในการวเิคราะหสารอาหารที่
กำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการ และการจดัทำฉลากโภชนาการ โดยตวัอยางทดสอบทีใ่ชคอื แครกเกอรชนดิโฮลวทีใน
รปูแบบทีจ่ำหนาย และทีเ่ตรยีมเปนผงละเอยีดมคีวามเปนเนือ้เดยีวกนั โดยกำหนดใหหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมกจิกรรม
(16 แหง) วเิคราะหสารอาหารทีก่ำหนดใหแสดงในลากโภชนาการ รายงานผลและนำผลการวเิคราะหทีไ่ด มาจดัทำฉลาก
โภชนาการทีพ่รอมใช ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ การประเมนิความสามารถในการวเิคราะหสารอาหารของหอง
ปฏบิตักิาร ใชวธิทีางสถติโิดยใชคะแนน z-score เปนเกณฑในการตดัสนิ สำหรบัตวัอยางแครกเกอรชนดิโฮลวที พบวา
หองปฏบิตักิารมคีวามสามารถด ี(|z-score| < 2) ในการวเิคราะหไขมนัทัง้หมด โปรตนี โซเดยีม ความชืน้ และเถา ใน
ขณะทีต่วัอยางแครกเกอรแบบผง พบวาหองปฏบิตักิารมคีวามสามารถดใีนการวเิคราะหสารอาหารดงักลาวขางตน รวมทัง้
การวเิคราะหไขมนัอิม่ตวั ใยอาหาร แคลเซยีม และเหลก็ดวย สวนการวเิคราะหสารอาหารทีพ่บวายงัใหผลไมเปนทีย่อมรบั
เนือ่งจากมคีวามแปรปรวนสงูคอื การวเิคราะหวติามนิบหีนึง่ วติามนิบสีอง และน้ำตาล  ขอมลูทีไ่ดจากการศกึษาครัง้นี้
แสดงใหเหน็วาหองปฏบิตักิารทีร่บัผดิชอบในการจดัทำฉลากโภชนาการในประเทศไทย มคีวามสามารถในการวเิคราะห
สารอาหารทีก่ำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการตางๆ ได จงึทำใหเกดิความนาเชือ่ถอืของขอมลูโภชนาการบนฉลาก
อาหารมากขึน้

ABSTRACT
Reliable nutrient composition data on a food label is important information to assist the consumers in making the

right choice for healthy processed foods.  Previous studies on nutrition labelling indicated considerable problems of
non-complied information based on the Thai Food and Drug Administration (Thai FDA) regulations.  The main issue
involving the unreliable nutrient information could be the laboratories who take responsibility for developing the
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nutrient composition data.  This study aimed to investigate the performance of laboratories on analysis of mandatory
nutrients, and the preparation of nutrition labelling.  For laboratory performance, whole wheat cracker and cracker
powder were used as test materials.  Participating laboratories (16 laboratories) were requested to analyse mandatory
nutrients for nutrition labelling and to use the obtained data to prepare ready-to-use nutrition information based on the
Thai FDA regulations.  Laboratory analytical performance was statistically evaluated using z-score.  For whole wheat
cracker, good laboratory performance (|z-score| < 2) was found satisfactory performance on analyses of total fat,
protein, sodium, moisture, and ash.  Moreover, cracker powder was found on the analyses of those nutrients as well as
the analyses of saturated fat, dietary fibre, calcium, and iron.  Unsatisfactory performance was found on analyses of
vitamin B1 and B2 and sugars.  The findings strongly demonstrate good performance of laboratory for mandatory
nutrients which could provide reliability of the nutrition information on food labels.
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1. บทนำ
สถาบนัโภชนาการ (Institute of Nutrition, Mahidol

University, INMU) มคีวามตระหนกัในเรือ่งของความถกูตอง
ของขอมลูสารอาหารทีแ่สดงในฉลากโภชนาการบนฉลาก
อาหาร ซึ่งตองดำเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุฉบบัที ่182 พ.ศ. 2541 (1) และประกาศฯ ฉบบั
ที ่305 พ.ศ. 2550 (2) เปนอยางมาก  สถาบนัฯจงึไดดำเนนิ
การประเมนิความสามารถของหองปฏบิตักิาร (proficiency
testing, PT) ในการวิเคราะหสารอาหาร และจัดทำฉลาก
โภชนาการเปนระยะๆ  ในชวงป 2541-2554 มกีารดำเนนิ
การประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการในเรื่อง
ดงักลาวไปแลว ทัง้หมด 4 ครัง้ (PT-3, PT-4, PT-7 และ
PT-9) จาก PT ทัง้หมด 9 ครัง้  สำหรบั PT-3 ทีจ่ดัในป 2541
มีเพียง 4 หองปฏิบัติการจากประเทศไทยที่ เขารวม
โครงการ (3)  ในป 2543 (PT-4) จำนวนหองปฏบิตักิารที่
เขารวมโครงการมีเพิ่มขึ้นเปน 12 แหง (4) ในป 2546
(PT-7) จำนวนหองปฏิบัติการมีความแตกตางกัน เชนมี
ประมาณ 28 หองปฏบิตักิารสำหรบัการวเิคราะหสารอาหาร
หลัก ในขณะที่มีเพียง 8-10 หองปฏิบัติการเทานั้นที่
วเิคราะหกรดไขมนัอิม่ตวั (saturated fat) คอเลสเตอรอล
(cholesterol) น้ำตาล (total sugar) และใยอาหาร (dietary
fibre) ได (5)  และเพิม่เปน 17 แหงในป 2553 (PT-9) (6)
อยางไรก็ตามหองปฏิบัติการบางแหงยังไมไดดำเนินการ

วเิคราะหสารอาหารทีก่ำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการ
ครบทกุตวัตามประกาศฯ   ตอมาป 2550 ไดมกีารประกาศฯ
ฉบบัที ่305 (2) เรือ่งการบงัคบัใหมแีสดงฉลากโภชนาการ
ในผลติภณัฑอาหารสำเรจ็รปู ซึง่เปนฉลากโภชนาการอยาง
ยอ ในป 2552 (7) มกีารสำรวจหองปฏบิตักิารในประเทศ
ไทยในการวเิคราะหสารอาหารเพือ่จดัทำฉลากโภชนาการ
พบวามหีองปฏบิตักิารทัง้หมด 15 จาก 17 แหงทีส่ามารถ
วเิคราะหสารอาหารทีก่ำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการ
ทั้งหมดได และมี 12 แหงที่สามารถวิเคราะหกรดไขมัน
ชนิดทรานซได  อยางไรก็ตามสารอาหารชนิดนี้ยังไมได
เปนสารอาหารที่กำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการ ที่
จะตองแสดงบนฉลากโภชนาการของไทย   ในเดือน
มกราคม 2553 (8) ไดมกีารสำรวจความถกูตองในการจดั
ทำฉลากโภชนาการบนฉลากอาหารจำนวน 599 ฉลาก ตาม
ประกาศฉบบัที ่305 พ.ศ. 2550 ผลติภณัฑอาหารสำเรจ็รปู
ทัง้ 5 กลมุไดแก มนัฝรัง่แผนแบบอบหรอืทอด ขาวโพดอบ
กรอบ ขนมขบเคีย้วทีท่ำมาจากขาว แครกเกอรหรอืบสิกติ
และเวเฟอรสอดไสตางๆ ผลการสำรวจพบวามีการแสดง
ฉลากโภชนาการทีไ่มสอดคลองกบัประกาศฯ สงูถงึรอยละ
93 ไดแก การระบปุรมิาณหนึง่หนวยบรโิภค การคำนวณ
พลงังานและพลงังานจากไขมนั การปดเลขตอหนึง่หนวย
บรโิภค และตอรอยละของปรมิาณทีแ่นะนำใหบรโิภคตอ
วนั (% Thai Recommended Daily Intake, RDI) เปนตน
ขอมลูในการจดัทำฉลากโภชนาการไดมาจากการวเิคราะห
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สารอาหารตางๆ ในหองปฏบิตักิาร จากนัน้นำขอมลูทีไ่ด
จากการวิเคราะหไปประเมินและคำนวณเพื่อจัดทำเปน
ฉลากโภชนาการ ดังนั้นการหาสาเหตุของปญหาในการ
แสดงฉลากโภชนาการไมถกูตอง จงึจำเปนตองเริม่จากทีม่า
ของขอมลูจากหองปฏบิตักิาร รวมกบัการประเมนิความถกู
ตองในการนำขอมลูไปจดัทำฉลากโภชนาการ ดงันัน้การ
ศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความสามารถ
หองปฏบิตักิาร สำหรบัการวเิคราะหสารอาหารทีก่ำหนดให
แสดงในฉลากโภชนาการของฉลากโภชนาการตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่182 พ.ศ.2541 และ
305 พ.ศ.2550 โดยใชตวัอยางแครกเกอรชนดิโฮลวที (whole
wheat cracker) เปนตัวอยางทดสอบเพื่อประเมินความ
สามารถของหองปฏิบัติการในการวิเคราะหสารอาหาร
สำหรบัการจดัทำฉลากโภชนาการ

2. วสัดอุปุกรณ และวธิกีารวจิยั
2.1  ตัวอยางทดสอบ และการเตรียมตัวอยาง

 การศึกษาครั้งนี้เลือกใชตัวอยางแครกเกอรชนิด
โฮลวที (whole wheat cracker) เปนตวัแทนในการศกึษา
เนื่องจากเปนตัวอยางที่อยูในกลุมอาหารพรอมบริโภค
(ready-to-eat food) ชนิดหนึ่งที่ถูกบังคับใหแสดงฉลาก
โภชนาการ เมื่อพิจารณาจากฐานขอมูลทางโภชนาการ
พบวาตัวอยางทดสอบนี้นาจะมีความหลากหลายของสาร
อาหาร เชนมีไขมันสูง ไขมันอิ่มตัวสูง ใยอาหาร และ
วิตามินบีหนึ่งเปนตน  ตัวอยางทดสอบนี้เปนผลิตภัณฑ
แครกเกอรชนดิโฮลวทีทีจ่ำหนายทัว่ไป โดยเลอืกตวัอยาง
ทัง้หมดทีผ่ลติในชดุเดยีวกนั  โดยผวูจิยัขอใหทางบรษิทัฯ
สงตวัอยางในขนาดบรรจเุปน 2 รปูแบบตามวตัถปุระสงค
ของการศกึษา คอื 1) บรรจใุนรปูแบบทีจ่ำหนายตามทองตลาด
คอื ซองละ 30 กรมั จำนวน 300 ซอง  และ 2) บรรจใุนถงุ
ขนาดใหญจำนวน 5 กโิลกรมั จำนวน 2 ถงุ โดยมรีายละเอยีด
ตวัอยางและการเตรยีมเพือ่นำไปใชดงันี้

2.1.1  รปูแบบทีจ่ำหนายตามทองตลาด
แครกเกอรชนิดโฮลวีทที่จำหนายอยูในหาง

สรรพสนิคา บรรจใุนซองอลมูเินยีมฟอยด ขนาดบรรจซุอง
ละ 30 กรมั จำนวน 6 ซองบรรจอุยใูนกลองกระดาษขนาด
180 กรมั ผวูจิยัไดขอใหบรษิทัผผูลติ บรรจตุวัอยางดงักลาว

ในซองอลมูเินยีมฟอยดในขนาดบรรจ ุ30 กรมัจำนวน 300
ซองโดยไมมกีารแสดงฉลากใดๆ หลงัจากนัน้สมุตวัอยาง
แบบไมเจาะจง เพือ่แบงตวัอยางเปน 2 กลมุคอืกลมุ  A และ
กลมุ B และใหรหสัตวัอยางแตละกลมุ ในการจดัทำฉลาก
โภชนาการนัน้ มกีารกำหนดใหตองสมุตวัอยาง จำนวน 12
บรรจภุณัฑจากตวัอยางทีผ่ลติขึน้ เพือ่ใหเปนตวัแทนของ
ผลติภณัฑทีใ่ชในการวเิคราะห ดงันัน้ผวูจิยัสมุตวัอยางแบบ
ไมเจาะจำนวน 12 ซองโดยสมุ 6 ซองจากรหสั A และ 6
ซองจากรหสั B บรรจลุงในถงุพลาสตกิ โดยแสดงฉลากที่
มรีายละเอยีดดงันีค้อื ชือ่ตวัอยาง วนัทีบ่รรจตุวัอยาง และ
รหสัตวัอยาง แลวบรรจลุงกลองเพือ่เตรยีมจดัสงใหกบัหอง
ปฏิบัติการที่เขารวมโครงการตางๆ ทางไปรษณียตอไป
(ระยะเวลาทีใ่ชในการสงทีน่านทีส่ดุทีห่องปฏบิตักิารไดรบั
ตวัอยางคอื 2 สปัดาหหลังการสงตวัอยาง) เตรยีมตวัอยาง
เชนเดียวกันทั้งหมด 16 ชุด ตัวอยางทดสอบนี้ใชในการ
ประเมนิความสามารถในการวเิคราะหสารอาหารทีก่ำหนด
ใหแสดงในฉลากโภชนาการ และประเมนิการจดัทำฉลาก
โภชนาการฉบบัยอ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบั
ที่ 305 (2)

2.1.2 ตวัอยางทีบ่รรจใุนถงุขนาดใหญ
ตวัอยางนีผ้วูจิยัไดเปนผเูตรยีมตวัอยางใหเปนเนือ้

เดียวกัน และบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยด โดยใชชื่อ
ตวัอยางทดสอบวา cracker powder (รหสั INMU-18) ทัง้นี้
เพือ่ขจดัปจจยัอนัเนือ่งมาจากการเตรยีมตวัอยางทีอ่าจตาง
กนัของแตละหองปฏบิตักิาร ใชเปนตวัอยางทดสอบสำหรบั
การประเมินการวิเคราะหอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไมรวมการ
เตรยีมตวัอยาง ผวูจิยัเปนผเูตรยีมตวัอยางโดยนำตวัอยางทัง้
หมด 10 กิโลกรัมมาทะยอยปนใหละเอียดดวยเครื่องปน
อาหารความแรงสงู (Robot Coupe®, Germany) เนือ่งจาก
ตวัอยางนีม้ปีรมิาณไขมนัสงู ทำใหไมสามารถรอนตวัอยาง
ที่บดแลวผานตะแกรงขนาดที่ตองการได (sieve mesh
หมายเลข 60 หรอืขนาด 250 ไมครอน) จงึกระจายตวัอยาง
โดยการรอนผาน sieve mesh No. 8, 10 และ 16 (ขนาด
2.36, 2.0 และ 1.0 มลิลเิมตร ตามลำดบั) ซึง่ทำใหตวัอยางมี
ขนาดทีส่ม่ำเสมอพอสมควร ตวัอยางทีผ่านการบดและรอน
แลวนำมาผสมใหเขากันอีกครั้ง โดยใชวิธีผสมแบบการ
แบงออกเปน 4 สวน (quartering technique) บรรจใุนถงุ
พลาสตกิ 4 ถงุ ปดใหสนทิ นำตวัอยางแตละถงุมาบรรจดุวย



   ☺  

ระบบสญุญากาศในถงุอลมูเินยีมฟอยดซองละประมาณ 50
กรมั ตดิฉลากทีม่รีายละเอยีดดงันีค้อื ชือ่ตวัอยางคอื cracker
powder (INMU-18) วนัทีบ่รรจตุวัอยาง และรหสัตวัอยาง
สุมตัวอยางเพื่อศึกษาความเปนเนื้อเดียวกัน จำนวน 10
ซอง ตัวอยางสำหรับสงใหแตละหองปฏิบัติการนั้นแบง
ออกเปน 2 ชดุคอืชดุ A สำหรบัรายงานผลเปนคา A และ
ชุด B สำหรบัรายงานผลเปนคา B  ตวัอยางทีเ่หลอืจาการ
สงใหหองปฏิบัติการเก็บไวในตูแชแข็ง -20oC เพื่อใชใน
การศกึษาความคงตวัของสารอาหาร  ตวัอยางทีเ่หลอืเมือ่
จบการศึกษาอาจใชเปนตัวอยางอาหารมาตรฐานตอไป
(reference material)  ตวัอยาง INMU-18 นีใ้ชเปนตวัอยาง
ทดสอบในการประเมินความสามารถการวิเคราะหสาร
อาหารทีก่ำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการและประเมนิ
การจดัทำฉลากโภชนาการแบบเตม็ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุฉบบัที ่182 (1)
2.2 การทดสอบความเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneity
study) ของสารอาหารในตัวอยางทดสอบ  (cracker
powder, INMU-18)

เนือ่งจากตวัอยางทดสอบ cracker powder (INMU-
18) เตรยีมโดยผวูจิยัโครงการ ทดสอบความเปนเนือ้เดยีว
กันของตัวอยางโดยสุมตัวอยางทดสอบ cracker powder
(INMU-18) อยางไมเจาะจงจำนวน 10 ซอง จากตวัอยาง
ชุด A 5 ซองและจากชดุ B 5 ซอง วเิคราะหสารอาหารที่
เปนตัวแทนของแตละกลุมสารอาหารดวยวิธีมาตรฐาน
(Official Methods of Analysis - AOAC International,
AOAC, 2005) ไดแก

1) วเิคราะหโปรตนี เถา และความชืน้ เพือ่เปนตวั
แทนของสารอาหารหลกั

2) วเิคราะหไขมนั และกรดไขมนัอิม่ตวั เพือ่เปน
ตวัแทนของสารอาหารทีค่าดวาจะเปนปญหา

3) วเิคราะหใยอาหาร เนือ่งจากเปนสารอาหารทีม่ี
ปญหาจากการศกึษาทีผ่านมา

4) วเิคราะหโซเดยีม และแคลเซยีมเพือ่เปนตวัแทน
ของแรธาตปุรมิาณมาก

5) วิเคราะหเหล็ก เพื่อเปนตัวแทนของแรธาตุ
ปรมิาณนอย

6) วิเคราะหวิตามินบีหนึ่ง เพื่อเปนตัวแทนของ
วติามนิ และเปนสารทีไ่มคงตวั

ในการวิเคราะหสารอาหารแตละชนิด ใหชั่ง
ตัวอยางจากแตละซอง แบบไมเจาะจง ตัวอยางละ 2 ซ้ำ
ดำเนินการวิเคราะหตัวอยางที่ชั่งไวแลวอยางไมเจาะจง
โดยวิเคราะหในวันเดียวกันหรือในชุดของการวิเคราะห
เดียวกัน โดยผูวิเคราะหที่ทำอยูเปนประจำ ใชวิธีสารเคมี
สภาวะแวดลอม และเครื่องมือในชุดเดียวกัน ผลการ
วิเคราะหที่ไดทั้งหมดนำไปประเมินผลทางสถิติโดยไมมี
การตดัคาหนึง่คาใดทีแ่ตกตาง (outlier) ออกจากกลมุ
2.3 การทดสอบความคงตัวของสารอาหาร (stability
study) ในตัวอยางทดสอบ (cracker powder)

เนื่องจากวิตามินบีหนึ่ง (thiamin) เปนวิตามินที่
ละลายในน้ำ สลายตัวไดงายเมื่อสัมผัสกับความรอนหรือ
ออกซเิจน ผวูจิยัจงึเลอืกวติามนินีเ้ปนสารอาหารทีใ่ชเปน
ตวัแทนของการศกึษาความคงตวัของสารอาหารในตวัอยาง
ทดสอบ โดยสมุตวัอยางทดสอบ cracker powder (INMU-
18) อยางไมเจาะจงจำนวน 5 ซอง (จากซอง A จำนวน 2-3
ซอง จากซอง B จำนวน 2-3 ซอง) ในแตละชวงเวลาของ
การศกึษา  วเิคราะหวติามนิบหีนึง่โดยวเิคราะห 1 ซ้ำ ใน
แตละซอง กอนการเกบ็ตวัอยาง (0 เดอืน) และหลงัจากเกบ็
ตวัอยางไวทีช่องแชแขง็ -20oC เปนเวลา 3, 6 และ 12 เดอืน
นอกจากนั้นในแตละชวงเวลาไดวิเคราะหความชื้นเพื่อ
ตรวจสอบการรั่วซึมที่อาจเกิดขึ้น และติดตามดูแนวโนม
ของการเปลีย่นแปลงความชืน้ของตวัอยางทดสอบ
2.4 การประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการ
(Evaluating laboratory performance study)

การประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการ
สำหรบัการวเิคราะหสารอาหารทีก่ำหนดใหแสดงในฉลาก
โภชนาการนัน้ไดดำเนนิการตามมาตรฐานสากลของ ISO/
IEC 17043 (9)

2.4.1  หองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมโครงการ
กอนดำเนนิโครงการ ผวูจิยัไดสอบถามหองปฏบิตักิาร

ทีม่กีารวเิคราะหและจดัทำฉลากโภชนาการ หองปฏบิตักิาร
ดังกลาวไดเคยเขารวมการศึกษากับสถาบันฯ กอนหนานี้
แลว (PT-9) (6) และไดรบัการยนืยนัจากหองปฏบิตักิารใน
การเขารวมการศกึษาในครัง้นี ้(PT-10) จำนวน 16 แหง

2.4.2  การสงตวัอยางและเอกสาร
สงตวัอยาง 2 รปูแบบทีเ่ตรยีมในขอ 2.1.1 และ 2.1.2

ใหกบัหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมโครงการตางๆ ทางไปรษณยี
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พรอมทั้งเอกสารตางๆ ไดแก เอกสารเรื่องขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสำหรับหองปฏิบัติการ ซึ่งไดระบุรหัสลับของ
แตละหองปฏบิตักิารดวย  สำหรบัเอกสารเรือ่งแบบฟอรม
รายงานผลการวิเคราะห และการแสดงฉลากโภชนาการ
และเอกสารเรือ่งวธิกีารวเิคราะหทีใ่ชในแตละหองปฏบิตักิาร
กำหนดใหสงกลบัทางจดหมายอเิลค็ทรอนคิส (E-mail)

2.4.3  การกำหนดสารอาหารทีต่องวเิคราะห
1) ตัวอยางแครกเกอรชนิดโฮลวีท กำหนดให

หองปฏิบัติการที่เขารวมโครงการวิเคราะหสารอาหารที่
กำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการตามประกาศฉบับที่
305 พ.ศ. 2550 (2) ซึง่ประกอบดวยไขมนัทัง้หมด โปรตนี
น้ำตาล โซเดยีม เถา และความชืน้  โดยใหวเิคราะหแตละ
สารอาหาร 2 ซ้ำ และรายงานคาทั้งสองในแบบฟอรม
รายงานผลซึ่งไดมีการระบุหนวย และจำนวนทศนิยมไว
ใหแลว  สำหรบัการวเิคราะหไขมนัไดแนะนำใหมกีารยอย
สลายตวัอยางดวยกรด (acid digestion) กอนการสกดัดวยตวั
ทำละลายไขมัน

2)  ตวัอยาง cracker powder (INMU-18) กำหนด
ใหหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมโครงการวเิคราะหสารอาหารที่
กำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการตามประกาศฯ ฉบบัที่
182 พ.ศ. 2542 (1) ซึ่งประกอบดวยไขมันทั้งหมด กรด
ไขมันอิ่มตัว โปรตีน ใยอาหาร น้ำตาล โซเดียม วิตามิน
บหีนึง่วติามนิบ ี2  แคลเซยีม เหลก็ เถา และความชืน้  การ
ศกึษาครัง้นีไ้มรวมการวเิคราะหคอเลสเตอรอล และวติามนิ
เอ (เนือ่งจากตวัอยางทดสอบไมมสีวนประกอบของอาหาร
ทีม่าจากสตัว จงึไมมสีารอาหารทัง้ 2 ชนดินี)้ โดยกำหนด
ใหวเิคราะหสารอาหารตางๆ ในตวัอยางทดสอบซอง A และ
ใหรายงานเปนคาวเิคราะหของตวัอยาง A และในตวัอยาง
ทดสอบซอง B และรายงานเปนคาวเิคราะหของตวัอยาง B
ลงผลในแบบฟอรมรายงานผลซึง่ไดมกีารระบหุนวย และ
จำนวนทศนิยมไวใหแลว  สำหรับการวิเคราะหไขมัน ผู
วิจัยไดแนะนำใหมีการยอยสลายตัวอยางดวยกรด (acid
digestion) กอนการสกดัดวยตวัทำละลายไขมนั และสำหรบั
การวิเคราะหใยอาหารนั้น ผูวิจัยแนะนำใหสกัดไขมัน
(de-fat) ออกจากตวัอยางกอนวเิคราะห

2.4.4  วธิวีเิคราะห
ผวูจิยัขอใหหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมโครงการใชวธิี

การเตรียมตัวอยาง และวิธีวิเคราะหที่ใชอยูเปนประจำ

(routine methods) โดยขอใหแตละหองปฏิบัติการให
รายละเอียดวิธีการวิเคราะหตางๆ โดยยอ และใหขอมูล
การ ควบคมุคณุภาพทีม่กีารแกไข เพิม่เตมิ จากขอมลูทีเ่คย
ใหไวของการศกึษาครัง้ทีผ่านมา (PT-9) (6) ขอมลูเหลานี้
ใชประกอบในการอภิปรายผลการประเมินความสามารถ
ในการวเิคราะหสารอาหารของหองปฏบิตักิารตอไป
2.5  การประเมนิผลทางสถติ ิ (Statistical evaluation)

2.5.1  การศกึษาความเปนเนือ้เดยีวกนัของตวัอยาง
ทดสอบ

ประเมินความเปนเนื้อเดียวกันของตัวอยาง
INMU-18 ที่เตรียมโดยผูวิจัย จากขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหสารอาหาร 2 ซ้ำโดยใช “Cochran’s maximum
range test” (10, 11) ในการประเมนิความแปรปรวนทีเ่กดิ
จากตวัอยางภายในซองเดยีวกนั (within-sample variation)
ซึง่เปนการประเมนิความสามารถของผวูเิคราะห หากอตัรา
สวนระหวางคาสงูสดุของความตางทีเ่กดิจากการทำซ้ำเทยีบ
กบัผลรวมของความตางทัง้หมด นอยกวาคาทีไ่ดจากตาราง
Cochran’s critical value (เชนเมือ่มขีอมลู 10 ชดุๆ ละ 2 ซ้ำ
Cochran’s critical value มคีา = 0.602)  แสดงวาผวูเิคราะห
ตัวอยางสำหรับการศึกษาความเปนเนื้อเดียวกันมีความ
เทีย่ง (good precision)

เนื่องจากตัวอยางทดสอบ INMU-18 นี้มีปริมาณ
ไขมันคอนขางมากทำใหไมสามารถตรวจสอบความ
ละเอียดของตัวอยางโดยผานตะแกรงรอนขนาด 250
ไมครอน ซึง่อาจมผีลตอความเปนเนือ้เดยีวกนัของตวัอยาง
ได ดงันัน้เพือ่แสดงความมัน่ใจในการตดัสนิความเปนเนือ้
เดยีวกนัของตวัอยางทดสอบระหวางซองทีบ่รรจ ุ(between
sample variations) จงึไดประเมนิผลสารอาหารทีว่เิคราะห
ไดโดยใชวธิทีางสถติ ิ2 วธิคีอื 1) ใชสถติกิารทดสอบความ
เปนเนือ้เดยีวกนัทีร่ะบอุยใูน ISO 13528 (12) และ 2) ใช
การพจิารณาจาก % relative standard deviation (%RSDr)
รวมกับการใชความรูและประสบการณ (professional
judgment) โดยใชคา predicted relative standard deviation
(pRSDR) จาก Horwitz’s equation เปนคา target SD
(13-16) โดยมเีกณฑการพจิารณาตามลำดบัดงันี้

1)ใชสถติกิารทดสอบความเปนเนือ้เดยีวกนัทีร่ะบุ
อยใูน ISO 13528 (12)
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ISO 13528: ˆ0.3ss σ≤   ...................สมการที ่(1)
โดยที่ SS = Between-samples standard deviation

(due to sampling)
σ̂ = Target standard deviation
1)ใชการพจิารณาจาก % relative standard devia-

tion (%RSDr) (13-16)
%RSDr  =  SD x 100/mean

HORRAT   = RSDr/pRSDR  ..............สมการที ่(2)

RSDr   = Relative standard deviation ทีไ่ดจากการ
วิเคราะหสารอาหารสำหรับการตรวจสอบความเปนเนื้อ
เดียวกัน

pRSDR  =  Predicted relative standard deviation ที่
คำนวณไดจาก Horwitzs’ equation

pRSDR  =  21-0.5 logC  (โดย C เปนคาสัดสวนของ
ความเขมขนของสารอาหาร, fraction concentration ซึง่เปน
คาที่ไมมีหนวย)

โดยเกณฑการยอมรบั HORRAT (Horwitz’s Ratio)
อยใูนชวง 0.3-1.3 (13-16)

2.5.2  การศกึษาความคงตวัของวติามนิบหีนึง่และ
ความชืน้ในตวัอยางทดสอบ

ประเมินความคงตัวของสารอาหารในตัวอยาง
ทดสอบ INMU-18 จากผลการวเิคราะหวติามนิบหีนึง่และ
ความชืน้ จากตวัอยางทดสอบ 5 ซองๆ ละ 1 ซ้ำ โดยการใช
สถิติการทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันที่ระบุอยูใน ISO
13528 (12) ดวยการเทยีบคาทีไ่ดจากการวเิคราะหสารอาหาร
ในชวงเวลาที่เก็บตัวอยางในระยะเวลาตางๆ เปรียบเทียบ
กบัคาวเิคราะหทีไ่ดจากการศกึษาความเปนเนือ้เดยีวกนั ณ
วนัทีเ่ริม่ตนศกึษา

2.5.3  การหาคากำหนด (assigned value)
a.  วธิกีารตาม ISO 13528 (12)
นำผลการวิเคราะหของสารอาหารตางๆ ใน

ตวัอยางทดสอบ ทีไ่ดมาจากหองปฏบิตักิาร มาเขากระบวน
การหาคา assigned value ตามวธิทีีร่ะบไุวใน ISO 13528
(Algorithm A ใน Annex C) เริม่จากการไมนำคาทีเ่กดิจาก
ความผดิพลาดตางๆ เชน การระบทุศนยิมทีผ่ดิตำแหนง การ

รายงานหนวยผิดพลาด เปนตน มาใชในการกำหนดคา
assigned value จากนัน้เรยีงคาทีว่เิคราะหไดจากแตละหอง
ปฏบิตักิารจากนอยไปหามาก แลวใชกระบวนการทางสถติิ
ทีก่ำหนดใน Algorithm A หลายขัน้ตอน ซึง่แตละขัน้ตอน
มกีารกำหนดคาความแปรปรวนทีย่อมรบั หากมคีาวเิคราะห
ทีม่ากหรอืนอยซึง่อยนูอกเกณฑทีย่อมรบั จะมกีระบวนการ
ใหคาทีป่รบัปรงุใหม  แลวทำซ้ำตอไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่ได
คา mean และคา standard deviation ทีค่งทีห่รอืมกีารเปลีย่น
แปลงนอยมากๆ เชนสำหรับสารอาหารการเปลี่ยนแปลง
จะอยูในทศนิยมตำแหนงที่สองเทานั้น คา mean และ
standard deviation ที่ไดกำหนดเปนคา assigned  robust
mean + robust SD สำหรบัการประเมนิผลการวเิคราะหของ
หองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมโครงการตอไป

b. วธิกีารตาม ISO 13528 (12) และหาคา target
standard deviation จาก Horwitz (13)

        ในกรณทีีผ่ลการวเิคราะหจากหองปฏบิตักิาร
ตางๆ มคีวามแปรปรวนมาก โดยเฉพาะในกรณทีีต่วัอยาง
ทดสอบมสีารอาหารบางอยางในปรมิาณนอย หรอืบางครัง้
วธิวีเิคราะหทีต่างกนัทำใหเกดิ เกดิความแปรปรวนได หรอื
ตวัอยางมขีอจำกดัในเรือ่งของความเปนเนือ้เดยีวกนั  (ซึง่
จะเหน็ไดจากคาของ relative standard deviation (%RSDr)
ทีไ่ดจากการศกึษาความเปนเนือ้เดยีวกนั ถาคา HORRAT
(คำนวณไดจากอตัราสวนของ RSDr เทยีบกบั RSDR) อยู
ในชวง 0.3-1.3 สามารถใชวิธีในขอ a ในการกำหนดคา
assigned value ได แตถาคา HORRAT ของสารอาหารใดมี
คามากกวา 1.3 จะนำคา  robust mean ทีไ่ดมาจากการคำนวณ
ตาม ISO 13528 (12) มากำหนดคา target SD จากสมการ
ของ Horwitz (13)

      Horwitzs Predicted Relative Standard Deviation
      หรอื pRSDR = 21-0.5 logC

        ...............สมการที ่(3)

โดยทีค่า C = fraction concentration ของสารอาหาร
ทีไ่ดจาก robust mean คา C นัน้เปนคาทีไ่มมหีนวย เชน
เมือ่คาความชืน้มคีาเทากบั 2 กรมัตอ 100 กรมั คา C จะมคีา
= 2/100 = 0.02 เปนตน
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อยางไรกต็ามในบางกรณกีารใชคา target Horwitz’s
SD โดยตรงนั้นอาจไมเหมาะสมเนื่องจากคานี้อาจมาก
หรือนอยเกินไป ทำใหการประเมินความสามารถหอง
ปฏบิตักิาร (evaluating laboratory performance) มจีำนวน
หองปฏิบัติการที่ผานเกณฑมากเกินไป ทั้งๆที่มีความ
แปรปรวนมาก (ดจูากคา RSDR) จงึควรมกีารกำหนดลดคา
target SD ลง หรอืบางครัง้มจีำนวนหองปฏบิตักิารทีผ่าน
เกณฑนอยมากเกนิไป ทัง้ๆ ทีค่า RSDR ยงัอยใูนเกณฑต่ำ
ของชวงที่ยอมรับได ซึ่งในกรณีนี้ควรมีการขยายคาของ
target SD เชนเปน 2 หรอื 3 SD ตามความเหมาะสม (16)
โดยใหมคีา %CV ยงัอยใูนชวงทีย่อมรบัได ทัง้นีต้องมกีาร
ใชประสบการณของคณะผูวิจัย ชวยในการตัดสินใจ
(professional judgment)  คาของ SD ทีไ่ดจากการศกึษาความ
เปนเนื้อเดียวกันตองนำมารวมในการพิจารณาในครั้งนี้
ดวย ตวัอยางของสารอาหารทีเ่หน็ไดชดัจากการศกึษาครัง้ที่
ผานมา (PT-9) (6) คอืใยอาหาร

2.5.4  การประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิารใน
การวเิคราะหสารอาหาร

ประเมินผลการวิเคราะหสารอาหารทั้งหมดที่ได
จากหองปฏบิตักิารตางๆ โดยใชการประเมนิทางสถติ ิ2 วธิี
คอื ประเมนิความสามารถการวเิคราะหภายในหองปฏบิตักิาร
(within-laboratory performance) และประเมนิความสามารถ
การวเิคราะหระหวางหองปฏบิตักิาร (between-laboratory
performance) ดงัตอไปนีค้อื

2.5.4.1  Within-laboratory performance
ประเมนิความสามารถภายในหองปฏบิตักิารใน

การวเิคราะหสารอาหาร  โดยประเมนิความแตกตางระหวาง
คาสารอาหารแตละชนิดที่ไดจากการวิเคราะหตัวอยาง 2
ซอง คอื คา A (จากการวเิคราะหตวัอยางซอง A) และคา B
(จากการวเิคราะหตวัอยางซอง B) ซึง่ไดรบัจากแตละหอง
ปฏบิตักิาร เทยีบคาความแตกตางของสารอาหารนัน้กบัคา
กลาง (median) และคา Normalised Inter-Quartile Range
(NIQR) ของความแตกตางจากหองปฏบิตักิารทัง้หมด โดย
การใชสถติ ิrobust z-scorewithin (17)

( )di di
within

di

x medianz score
NIQR
−

− =   ............สมการที ่(4)
โดยที่ xdi เปนความแตกตางระหวางคาของการ

วเิคราะหใน 2 ซองของแตละหองปฏบิตักิาร [(A-B)/ 2 ]

mediandi  เปนคากลางของ xdi  ที่ไดจากทุกหอง
ปฏบิตักิาร

NIQRdi (Normalised Inter-quartile Range) = (คาที่
Quartile 3 – คาที ่Quartile 1) x 0.7413

2.5.4.2  Between-laboratory performance
ประเมนิคาสารอาหารโดยใชคาเฉลีย่ทีว่เิคราะห

ไดจากตัวอยาง 2 ซองของแตละหองปฏิบัติการเทียบกับ
หองปฏบิตักิารอืน่ทีร่วมโครงการ ดวยการใชสถติิ robust z-
scorebetween ดวยการเทียบคาที่วิเคราะหไดของแตละสาร
อาหารกบัคา assigned values ทีไ่ดกำหนดไวในขอ 2.5.3
ตามความเหมาะสม

1) เทยีบคาวเิคราะหไดกบั assigned value ทีไ่ด
จากการคำนวณตาม ISO 13528 (12) ในรูปของ robust
mean ± robust SD ดงัสมการที ่5 ตอไปนืค้อื

( )
between

x robust meanz score
robust SD
−

− = ..........สมการที ่(5)
โดยที ่x เปนคาเฉลีย่ของการวเิคราะหใน 2 ซองของแตละ
หองปฏบิตักิาร [(A+B)/2]

robust mean เปนคา assigned mean ตาม ISO 13528
robust SD เปนคา assigned standard deviation ตาม

ISO 13528
2) ในบางกรณคีาทีว่เิคราะหไดจากหองปฏบิตักิาร

ตางๆ มคีวามแตกตางกนัมาก เชนในการวเิคราะหใยอาหาร
และวติามนิบหีนึง่ของการศกึษาครัง้ทีผ่านมา (6) มผีลให
หองปฏบิตักิารผานการประเมนิทัง้หมด แตพบวาคา mean
+ SD ของสารอาหารทีไ่ดจากหองปฏบิตักิารทีใ่หผลอยใูน
เกณฑที่ยอมรับ (consensus value) มีชวงที่กวางมากคือ
มคีา %CV เกนิกวาเกณฑทีย่อมรบัได (มากกวา predicted
SD ทีค่ำนวณมาจาก RSDR ของ Horwitz’s equation (16))
ดงันัน้จงึใชคา assigned value ในรปูของ robust mean ที่
ไดจากการคำนวณตาม ISO 13528 (12) แตแทนคาของ
robust SD ดวยการใชคาทีเ่หมาะสมกวาคอืใชคา predicted
SD ทีค่ำนวณมาจาก RSDR ของ Horwitz’s equation (16)
เพื่อใชในการประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการ
ดงัสมการที ่6 คอื

( )
between

x robust meanz score
predicted SD
−

− = ..........สมการที ่(6)
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2.5.4.3 การแปรผลการศกึษาความสามารถหอง
ปฏบิตักิาร

คาของ absolute z-score ทีน่อยกวาหรอืเทากบั
2 (| z-score | ≤ 2) หมายถงึความสามารถหองปฏบิตักิารได
ผลการประเมนิเปนทีน่าพอใจ ซึง่แสดงดวยสญัลกัษณ “a”
คาของ absolute z-score ทีม่ากกวา 2 แตนอยกวา 3 (2 < |
z-score | < 3) หมายถึงผลการวิเคราะหเปนที่นาสงสัย
แสดงดวยสญัลกัษณ “w” สำหรบัการประเมนิ within-labo-
ratory performance หรอื “b” สำหรบัการประเมนิ between-
laboratory performance  คาของ absolute z-score ทีม่ากกวา
หรอืเทากบั 3 (| z-score | ≥ 3) หมายถงึผลการวเิคราะหไม
เปนทีน่าพอใจ และแสดงดวยสญัลกัษณ “ww” สำหรบัการ
ประเมนิ within-laboratory performance หรอื “bb” สำหรบั
การประเมนิ between-laboratory performance ดงัแสดงใน
ตารางที ่4A และ4B

2.5.5  การแสดงผลของการประเมนิ
ผลการวเิคราะหของสารอาหารแตละชนดิ ซึง่แตละ

หองปฏิบัติการรายงานมาใหผูวิจัย รวมทั้งผลของการ
ประเมินทางสถิติในรูปของ z-score ทั้ง within- และ
between-laboratory performance  และการคำนวณคา
consensus value ของแตละสารอาหารจากหองปฏบิตักิาร
ทีผ่านเกณฑการประเมนิทัง้ within- และ between-labora-
tory performance  แสดงอยใูนตารางที ่4A และ 4B และ
แตละตวัอยางทดสอบแยกกนั

3. ผลการศกึษา และวจิารณ
3.1  การเตรยีมตวัอยางทดสอบ

การจดัทำฉลากโภชนาการของไทยตามประกาศฯ
มขีอกำหนดใหตองใชตวัอยางทัง้หมดหรอืตวัแทนจากแต
ละผลติภณัฑจาก 12 บรรจภุณัฑในปรมิาณทีเ่ทากนั เพือ่
เปนตัวแทนในการวิเคราะห ในการศึกษานี้พบวามีหอง
ปฏิบัติการ 15 แหงจากทั้งหมด 16 แหง ที่มีการเตรียม
ตวัอยางแครกเกอรชนดิโฮลวทีจาก 12 ซองตามขอกำหนด
แตมหีองปฏบิตักิาร 1 แหงทีใ่ชตวัอยางเพยีง 10 ซอง และ
มหีองปฏบิตักิารอกี 1 แหงใชตวัแทนของตวัอยางจากแตละ
ซองมารวมกันในถุงใหญ หลังจากนั้นผสมตัวอยางให

เขากนักอนนำไปปนใหละเอยีด เนือ่งจากแครกเกอรชนดิ
โฮลวีทมีปริมาณไขมันสูงทำใหรอนผานตะแกรงรอน
ไมได  อยางไรกต็ามมหีองปฏบิตักิาร 1 แหงจากทัง้หมด
16 แหง ทีน่ำมารอนผานตะแกรงรอนตะแกรงหมายเลข 10
(2 มลิลเิมตร) จากนัน้หองปฏบิตักิารแตละแหง นำตวัอยาง
ที่บดไดมาบรรจุในภาชนะที่แตกตางกันไปไดแกซอง
อลมูเินยีม (aluminum foil bag), ถงุซปิพลาสตกิ (zip-locked
plastic bag) ขวดพลาสตกิ หรอื ขวดแกวจกุเกลยีว แลวเกบ็
ไวทีอ่ณุหภมูหิอง (25-30oC) หรอืในตเูยน็ หรอืใสในชอง
แชแขง็เพือ่รอการวเิคราะหตอไป

สำหรบัตวัอยาง cracker powder (INMU-18) ซึง่
เปนตัวอยางที่ผูวิจัยเตรียมตัวอยางใหเปนเนื้อเดียวกัน
เนือ่งจากตวัอยางทีม่ปีรมิาณไขมนัสงู (ประมาณ 28 กรมั
ตอ 100 กรมั) การเตรยีมตวัอยาง ดวยเครือ่งปนความเรว็สงู
(Robot Coupe® food processor) ทำใหตวัอยางมลีกัษณะ
เกาะตัวเปนกอน ไมสามารถรอนผานตะแกรงตามที่ตอง
การคอื 250 ไมครอน (0.25 มลิลเิมตร) ได ตวัอยางนีจ้งึไม
สามารถศึกษาการกระจายตัวของตัวอยาง (particle size
distribution)  อาจมีผลตอความเปนเนื้อเดียวกันของสาร
อาหารบางอยางได ซึง่จะอภปิรายผลในหวัขอตอไป

3.2การทดสอบความเปนเนื้อ เดียวกันของ
ตวัอยาง cracker powder (INMU-18)

3.2.1 การประเมนิความแปรปรวนของสารอาหาร
ภายในตวัอยางเดยีวกนั (within-sample variation) โดยใช
สถติ ิ“Cochran’s maximum range test” (10, 11)  (ไมแสดง
ผลการประเมนิ) พบวาทกุสารอาหารมคีาสดัสวนของคาสงู
สดุของความตางทีเ่กดิจากการทำซ้ำ (maximum range) เมือ่
เทยีบกบัผลรวมของความตางทัง้หมด (sum of the ranges)
นอยกวาคา Cochran’s critical values ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่
95% แสดงวาตวัอยางทีศ่กึษาไมมคีวามแปรปรวนของสาร
อาหารที่ทดสอบทั้งหมดภายในตัวอยางเดียวกัน หรืออีก
นยัหนึง่คอืผทูีว่เิคราะหตวัอยางสำหรบัการศกึษาความเปน
เนือ้เดยีวกนัมคีวามเทีย่งในการวเิคราะห (good precision)
ความแปรปรวนที่เกิดจากการวิเคราะหไมมีผลหรือมี
ผลนอยมาก และไมมีนัยสำคัญตอผลการประเมินความ
เปนเนื้อเดียวกันของตัวอยางทดสอบซึ่งจะดำเนินใน
ขัน้ตอนตอไป
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3.2.2 การประเมินความเปนเนื้อเดียวกันของ
ตวัอยางทดสอบ (sample homogeneity, between-sample
variation)  เนื่องจากตัวอยางแครกเกอรชนิดโฮลวีทมี
ปรมิาณไขมนัคอนขางสงู ทำใหยากตอการเตรยีมตวัอยาง
ใหเปนเนือ้เดยีวกนั และไมสามารถรอนตวัอยางทีบ่ดแลว
ผานตะแกรงรอนที่ตองการตรวจสอบความละเอียดได
ดงันัน้การบดตวัอยางทีไ่มละเอยีดมากพอ อาจมผีลตอความ
เปนเนื้อเดียวกันของตัวอยางได ตัวอยางชนิดนี้จัดเปน
ตวัแทนของขนมขบเคีย้วทีพ่บไดทัว่ไป คาดวาหองปฏบิตักิาร
ตางๆ ตองประสบปญหาในการเตรยีมและวเิคราะหตวัอยาง
เชนกัน ทางผูวิจัยจึงเลือกแครกเกอรชนิดโฮลวีทเปน
ตวัอยางทดสอบ ในการประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิาร
ในครัง้นี ้การประเมนิความความแปรปรวนของสารอาหาร
ระหวาง 10 ซองของตวัแทนตวัอยางทดสอบทัง้หมด เพือ่
แสดงความเปนเนื้อเดียวกัน ใชวิธีทางสถิติ 2 วิธี ผลการ
วเิคราะหและการประเมนิแสดงในตารางที ่1A และ 1B

1) ประเมนิความเปนเนือ้เดยีวกนัของตวัอยางโดย
ใชสถิติตามมาตรฐาน ISO 13528 (12) และใช target
standard deviation จาก Horwitz’s equation พบวาคา
between-samples standard deviation (Ss) ของสารอาหาร
ทีศ่กึษาสวนใหญมคีามากกวา 0.3 เทาของ target standard
deviation ยกเวนโปรตนี วติามนิบหีนึง่และเหลก็ (ตารางที่
1A) ในตารางนีไ้ดแสดงผลการประเมนิทีใ่ช target standard
deviation จากการวิเคราะหสารอาหารเดียวกันของการ
ศกึษา PT-9 เมือ่ป 2553 (6)  โดยมถ่ัีวปากอาอบเกลอื (salted
broad bean) เปนตวัอยางทดสอบ ซึง่เปนขนมขบเคีย้วชนดิ
ทีม่ไีขมนัสงูเชนกนั  ผลการประเมนิพบวามคีา between-
samples standard deviation (Ss) ของตวัอยางสวนใหญมี
คานอยกวา 0.3 เทาของ target standard deviation ยกเวน
ไขมนัทัง้หมด แคลเซยีม และโซเดยีม ในทำนองเดยีวกนั
กบัการศกึษานี ้ โดยสรปุอาจกลาวไดวา จากผลการประเมนิ
โดยใชวิธีทางสถิติที่ระบุใน ISO 13528 แสดงใหเห็นวา
ตัวอยางมีความเปนเนื้อเดียวกันของสารอาหารเหลานี้คือ
ความชืน้ โปรตนี กรดไขมนัอิม่ตวั ใยอาหาร เถา วติามนิ
บีหนึ่งและเหล็ก  สำหรับการวิเคราะหไขมันทั้งหมด
แคลเซียม และโซเดียม ตัวอยางอาจมีความเปนเนื้อเดียว
กนัไมเพยีงพอ ทัง้นีเ้นือ่งจากตวัอยางแครกเกอรชนดิโฮลวที

มีปริมาณไขมันคอนขางสูง ยากตอการเตรียมตัวอยางให
เปนเนื้อเดียวกัน

2) ประเมนิความเปนเนือ้เดยีวกนัของตวัอยางดวย
การใช relative standard deviation (RSD) ซึง่เปนวธิกีารที่
ไมยงุยาก เขาใจไดงาย เปนการประเมนิคาความแปรปรวน
ของแตละสารอาหาร ทีเ่กดิจากการวเิคราะหในหองปฏบิตักิาร
เดียวกัน (RSDr) เทียบกับคา Horwitz’s  predicted RSD
(pRSDR) ซึง่เปนคาประมาณการความแปรปรวนระหวาง
หองปฏบิตักิาร จากตารางที ่1B พบวาคาของ RSDr อยใูน
ชวงตัง้แต 1.0% ของไขมนัอิม่ตวั ถงึ 5.7% ของความชืน้
ซึ่งนับวาเปนคาที่คอนขางต่ำ และยอมรับไดโดยทั่วไป
ยกเวน RSDr ของแคลเซยีมทีม่คีาสงูกวา (9.2%) แตนอยกวา
10% ซึง่เปนคาทีย่อมรบัไดโดยทัว่ไปสำหรบัการวเิคราะห
แรธาตุ และวิตามิน เมื่อพิจารณาคา HORRATs (RSDr/
pRSDR)  สารอาหารเกอืบทัง้หมดมคีาอยใูนเกณฑทีย่อมรบั
ได  (0.3-1.3) ยกเวนความชืน้ (HORRAT = 1.57, ความ
แปรปรวนนี้นาจะเกิดจากการที่ตัวอยางมีความชื้นต่ำ 1.8
กรมัตอ 100 กรมั) และใยอาหาร (HORRAT = 1.60) สวน
การที่คา HORRATs ของวิตามินบีหนึ่งและโปรตีน มีคา
นอยกวา 0.3 นั้นเนื่องมาจากความแปรปรวนของการ
วิเคราะหสารอาหารเหลานี้มีนอยมากเมื่อเทียบกับคา
pRSDR ซึง่นบัวาเปนสิง่ทีด่มีาก  จากเกณฑการประเมนินี้
สามารถสรปุไดวา cracker powder (INMU-18) มคีวามเปน
เนือ้เดยีวกนั เพยีงพอสำหรบัใชเปนตวัอยางทดสอบความ
สามารถหองปฏบิตักิารได  ถงึแมวามขีอจำกดัของคาความ
เปนเนือ้เดยีวกนัของความชืน้ และใยอาหาร อยางไรกต็าม
เมือ่มกีารประมาณคา assigned value ของสารอาหาร และ
นำตวัอยางนีไ้ปใชในการประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิาร
ในการวเิคราะหสารอาหารตางๆ โดยเฉพาะความชืน้ และ
ใยอาหาร  จะตองนำคา RSDr ทีไ่ดจากการประเมนิความ
เปนเนื้อเดียวกันมารวมพิจารณาดวย
3.3  การทดสอบความคงตัวของวิตามินบีหนึ่งและความ
ชื้นในตัวอยาง cracker powder

3.3.1 วติามนิบ ี1
ผลประเมนิความคงตวัของวติามนิบหีนึง่(ตวัแทน

สารอาหารทีส่ลายตวัไดงาย) ในตวัอยางทดสอบ cracker
powder (INMU-18) ทีเ่กบ็ในถงุอลมูเินยีมฟอยดบรรจดุวย
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ตารางที่ 1B การประเมนิความเปนเนือ้เดยีวกนัของตวัอยางโดยใช relative standard deviation (RSD)

(a) http://www.aoac.org/dietsupp6/Dietary-Supplement-web-site/HORRAT_SLV.pdf (14); Definitions and calculations of
HORRAT values from intralaboratory data.
- For interlaboratory studies:  Acceptable HORRAT (R) < 1 (lower limit = 0.5, upper limit = 2.0)
- For intralaboratory studies:  acceptable HORRAT (r) 0.3-1.3 (one half of lower limit to two thirds of the upper limit)

(b) Horwitz’s predicted relative standard deviation

ระบบสญุญากาศเกบ็ไวทีต่แูชแขง็อณุหภมู ิ -20oC ในชวง
3 และ 6 เดอืน โดยใชสถติทิีร่ะบอุยใูน ISO 13528 (12)
โดยการเทยีบคาทีไ่ดจากการวเิคราะหตวัอยางทีเ่กบ็ในชวง
เวลาตางๆ กบัคาทีไ่ดจากการศกึษาความเปนเนือ้เดยีวกนั ณ
วนัทีเ่ริม่ตน (ตารางที ่2) พบวาทีร่ะยะเวลาการเกบ็ 3 เดอืน
คาความแตกตางระหวางคาทีว่เิคราะหไดกบัคาทีไ่ดจากการ
ศกึษาความเปนเนือ้เดยีวกนั (|x1-y| = 0.003) มคีานอยกวา
0.3 เทาของ Horwitz’s target SD (0.3σ̂  = 0.004) แสดงวา
ผานเกณฑ นัน่คอืวติามนิบหีนึง่ยงัมคีวามคงตวั แตทีช่วง
เวลาการเกบ็ 6 เดอืน คาความแตกตาง (|x2-y| = 0.019) มคีา
มากกวา target SD แสดงวาวติามนิบหีนึง่มกีารลดลงอยาง
มนียัสำคญั อยางไรกต็ามคาของวติามนิบหีนึง่ในตวัอยาง

ทดสอบนีม้ปีรมิาณทีน่อยมาก (0.071 มลิลกิรมัตอ 100 กรมั)
ในการแสดงฉลากโภชนาการคดิเปน 0.02 มลิลกิรมัตอหนึง่
หนวยบรโิภค [1 ซอง (30 กรมั)] หรอื < 2% ของ Thai RDI
การที่สารอาหารมีปริมาณนอยมากเชนนี้ ทำใหเกิดความ
แปรปรวนของคาทีไ่ดจากการวเิคราะห  ดงันัน้เปนไปได
ทีก่ารเปลีย่นแปลงของระดบัวติามนิทีพ่บระหวางการเกบ็
ตัวอยาง อาจเกิดจากความแปรปรวนจากการวิเคราะหใน
แตละชวงเวลาทีศ่กึษา หากตองการศกึษาความคงตวัเพือ่ลด
ความแปรปรวนของการวเิคราะห ควรเลอืกใชวธิทีีเ่รยีกวา
Isochronous method (17) คือเมื่อถึงระยะเวลาที่ตองการ
ศกึษา กน็ำตวัอยางออกจากตแูชแขง็ที ่ -20oC ไปเกบ็ไวที่
ตแูชแขง็ -40oC ถงึ -80oC เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเกบ็จงึ
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ตารางที ่2 ผลการศกึษาความคงตวัของวติามนิบหีนึง่ และความชืน้ในตวัอยางแครกเกอรบดละเอยีด

*Horwitz’s predicted SD
** คาความแตกตางระหวางคาที่วิเคราะหไดกับคาที่ไดจากการศึกษาความเปนเนื้อเดียวกัน นอยกวาหรือเทากับคา
repeatability limit คอื 2.8xSr (repeatability SD จากการการศกึษาความเปนเนือ้เดยีวกนั = 2.8 x 0.1 = 0.28 กรมัตอ 100 กรมั)
นัน่คอืปรมิาณความชืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปนอยมาก ถอืวายอมรบัได

นำตัวอยางทั้งหมดในทุกชวงเวลาออกมาวิเคราะหในชุด
เดยีวกนั ซึง่เปนการลดความแปรปรวนจากการวเิคราะหได
แตวธินีีม้ขีอจำกดัทีต่องรอใหจบการศกึษากอน จงึจะนำไป
วเิคราะหสารอาหารได

3.3.2 ความชืน้
ผลการประเมนิความคงตวัของความชืน้ในตวัอยาง

ทดสอบ cracker powder ในชวง 3 และ 6 เดอืน แสดงอยู
ในตารางที ่2 พบวาทีร่ะยะเวลาการเกบ็ 3 และ 6 เดอืนคา
ความแตกตางระหวางคาที่วิเคราะหไดกับคาที่ไดจากการ
ศกึษาความเปนเนือ้เดยีวกนั (|x-y| = 0.263 และ 0.277 ตาม
ลำดบั) แมวาคา moisture ทีเ่พิม่ขึน้จะไมมาก แตเมือ่เทยีบ
กบัเกณฑคอื 0.3 เทาของ Horwitz’s target SD (0.3 = 0.02)
พบวามากกวาเกณฑอยางมาก นัน่คอืความชืน้นาจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงตั้งแตเดือนที่ 3 เมื่อพิจารณาคาของปริมาณ
ความชืน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปเมือ่เกบ็ตวัอยางเปนเวลา 6 เดอืน

ปริมาณความชื้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดนอยมากจาก 1.80 เปน
2.08 เพิม่ขึน้เพยีง 0.28 กรมัตอ 100 กรมั ถอืวายอมรบัได
เพราะนอยกวาหรอืเทากบัคา repeatability limit คอื 2.8xSr
(repeatability SD จากการทำ homogeneity testing = 2.8 x
0.1 = 0.28 กรมัตอ 100 กรมั) อยางไรกต็ามตวัอยางทีศ่กึษา
บรรจดุวยระบบสญูญกาศในถงุ laminated aluminum foil
และทกุตวัอยางทีน่ำมาศกึษาและจดัสงใหหองปฏบิตักิารอ
ยูในสภาพที่ใกลเคียงกับลักษณะตัวอยางที่เตรียมในตอน
แรก (intact)   เนือ่งจากการศกึษาครัง้นีห้องปฏบิตักิารตางๆ
ไดดำเนนิการวเิคราะหเสรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 1.5 เดอืน
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของความชื้นที่เกิดขึ้น จึงไมนา
จะสงผลกระทบตอการประเมนิผลความสามารถของหอง
ปฏบิตักิาร  อยางไรกต็ามตวัอยางทดสอบนีม้ไีขมนัสงู จงึ
ไมมกีารเกบ็ตวัอยางไวใชประโยชนในการพฒันาคณุภาพ
การวเิคราะหอยางทีเ่คยปฏบิตัใิน PT ทีผ่านมา
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3.4  การหาคา assigned values ของสารอาหารในตวัอยาง
ทดสอบ

ผูวิจัยกำหนดใหหองปฏิบัติการวิเคราะหตัวอยาง
แครกเกอรชนดิโฮลวทีทีเ่ตรยีมตวัอยางเอง และแสดงขอมลู
สารอาหารตางๆ ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบบัที่ 305 พ.ศ.
2552 ซึ่งเปนฉลากโภชนาการแบบยอ (2) ขอมูลและ
สารอาหารที่ตองแสดงดังนี้ คือพลังงาน ไขมันทั้งหมด
คอเลสเตอรอล (ถาม)ี โปรตนี น้ำตาล และโซเดยีม  สำหรบั
ตัวอยาง cracker powder (INMU-18) ใหวิเคราะหและ
แสดงฉลากแบบเต็ม และจัดทำฉลากโภชนาการตาม
ประกาศกระทรวงฯ ฉบบัที ่182 พ.ศ. 2541 (1) ซึง่รวมถงึ
ขอมูล พลังงาน พลังงานจากไขมัน ไขมันทั้งหมด กรด
ไขมนัอิม่ตวั คอเลสเตอรอล (ไมมใีนตวัอยางนี)้  โปรตนี
ใยอาหาร น้ำตาล วิตามินเอ (ไมมีในตัวอยางนี้) วิตามิน
บีหนึ่งวิตามินบี 2 (มีต่ำมากในตัวอยางนี้ จึงไมประเมิน)
แคลเซียม และเหล็ก โดยที่ตัวอยางทดสอบทั้งสองตอง
วเิคราะหความชืน้ และเถาดวย  จงึจำเปนตองมกีารหาคา
assigned value ที่เหมาะสม เพื่อใชในการประเมินความ
สามารถหองปฏิบัติการโดยดำเนินการตาม ISO 13528
(2005) (12) เพือ่ใหไดคา assigned values ซึง่แสดงเปนคา
robust mean (x*) และ robust standard deviation (S*)
ดงัแสดงในตารางที ่3A สำหรบัสารอาหารบางชนดิไดแก
น้ำตาล ใยอาหาร เหล็ก และวิตามินบีหนึ่งคา assigned
value ที่ไดนี้ไมเหมาะสม เนื่องจากผลวิเคราะหของสาร
อาหารเหลานีม้กีารแปรปรวนคอนขางสงู ดวยเหตผุลตางๆ
ทำใหไดคา %RSD สงู ไมสามารถยอมรบัได ยกตวัอยาง
เชนการวิเคราะหน้ำตาล หองปฏิบัติการมีการใชวิธีการที่
หลากหลายเชน HPLC, titration, spectrophotometer
เปนตน  ผวูจิยัจงึประเมนิคา assigned values ใหมโดยใช
ผลวเิคราะหจากหองปฏบิตักิารทีใ่ชวธิ ีHPLC เทานัน้ โดย
กำหนดให assigned value ของน้ำตาล ในตัวอยางแครก
เกอรชนดิโฮลวทีและ cracker powder (INMU 18) เปนคา
robust mean±3 เทาของ Horwitz predicted standard
deviation (3 SDp) (13-15) ซึง่อธบิายไวในหวัขอ 2.5.3 b
สวนเหล็ก และวิตามินบีหนึ่ง ใชคา robust mean±SDp
ผวูจิยัไมประเมนิคาของวติามนิบ ี2 เนือ่งจากตวัอยางทีใ่ช
มวีติามนินีใ้นระดบัต่ำมาก  ไมเหมาะสมในการใชประเมนิ
การวเิคราะหวติามนิบ ี2   คา assigned value ของสารอาหาร

เหลานีแ้สดงไวในตารางที ่3B ซึง่นำไปใชในการประเมนิ
ความสามารถของหองปฏบิตักิาร โดยใชคา z-score  ตอไป
3.5  การประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ

ดำเนินการประเมินความสามารถหองปฏิบัติการ
ของสารอาหารทีก่ำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการโดย
ใชโปรตีน (Protein) เปนตัวอยางในการนำเสนอเทานั้น
ผลการประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิารของโปรตนีใน
ตัวอยางแครกเกอรชนิดโฮลวีทและ cracker powder
(INMU-18) จาก 16 หองปฏบิตักิาร แสดงในตารางที ่4A
และ 4B และแสดงเปนกราฟแทงในรปูที ่1A และ 1B ตาม
ลำดบั  คาของโปรตนีทีร่ายงานมคีาเริม่จาก 7.59 กรมัตอ 100
กรมั (หองปฏบิตักิารหมายเลข 12) ถงึ 8.84 กรมัตอ 100
กรมั (หองปฏบิตักิารหมายเลข 11)  ผลการประเมนิความ
สามารถการวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการ (between-
laboratory performance) พบวาม ี2 จาก 16 หองปฏบิตักิาร
(หองปฏบิตักิารหมายเลข 11 และ 12) ทีบ่งชีว้าผลไมเปน
ที่นาพอใจ (|z-score| >3) ในทั้ง 2 ตัวอยางทดสอบ โดย
หองปฏบิตักิารหมายเลข 11 รายงานโปรตนีทีส่งูกวาหอง
ปฏบิตักิารอืน่ๆ ทัง้ในตวัอยางแครกเกอร ชนดิโฮลวทีและ
INMU-18  ซึง่เหน็ไดจากคา z-scorebetween ทีม่คีาเทากบั 8.47
และ 4.28  ตามลำดบั   ในขณะทีห่องปฏบิตักิารหมายเลข
12 รายงานโปรตนีทีต่่ำกวาหองปฏบิตักิารอืน่ๆ ซึง่เหน็ได
จากคา z-scorebetween ทีม่คีาเทากบั -12.71 และ -6.27 ตาม
ลำดบั   ทกุหองปฏบิตักิารใชวธิวีเิคราะหทีเ่ปนมาตรฐานที่
เดียวกัน (Kjeldahl method) แตมีการใชสารเรงปฏิกิริยา
(catalyst) ที่ตางกันบาง โดยสารที่ใชไดแก K2SO4 and
CuSO4 or K2SO4 และ Se จากการศกึษาทีผ่านมาไดแสดง
ใหเห็นแลววาการใชสารเรงปฏิกิริยาที่ตางกัน ไมมีผลที่
ทำใหการวิเคราะหโปรตีนไดคาที่แตกตางกัน (3-6, 16,
19-20)  ดงันัน้หองปฏบิตักิารหมายเลข 11 และ 12 จงึนบั
ไดวาเปนการรายงานผลที่บงชี้วาเปน outliers ของการ
วิเคราะหโปรตีน  นอกจากนั้นยังสามารถเห็นชัดได
จากกราฟ Youden plot (12) ทีแ่สดงคามสมัพนัธของการ
วเิคราะหโปรตนีทัง้สองตวัอยางทดสอบ ในรปูที ่1C โดยที่
หองปฏบิตักิารทัง้สองอยนูอกวงรทีีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95%
จึงจัดไดวาทั้งหองปฏิบัติการหมายเลข  11 และ 12
แสดงวามี systematic error ในการวิเคราะหโปรตีน เมื่อ
คำนึงขอกำหนดของ ISO 17025 (21) แลว ทั้งสอง



   ☺  

ตารางที ่ 3A คา assigned values ของสารอาหารตางๆ ในตัวอยางแครกเกอรชนิดโฮลวีท และแครกเกอรบดละเอียด
ทีป่ระเมนิจาก ISO 13528: 2005

*%RSD สงูเกนิไป  ไมนำมาใชในการประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิาร



  ☺  

ตารางที ่3B คา assigned values ใหมของน้ำตาล ใยอาหาร เหลก็ และวติามนิบหีนึง่ในตวัอยางแครกเกอรชนดิโฮลวที
และแครกเกอรบดละเอยีด

(a) คำนวณ robust mean ตาม ISO 13528 แสดงในรปูของ robust mean ± 3SDp (Horwitz’s predicted SD)
(b) คำนวณ robust mean ตาม ISO 13528 แสดงในรปูของ robust mean ± SDp
(c) ใชเฉพาะคาทีไ่ดจากการวเิคราะหดวย HPLC คำนวณ robust mean ตาม ISO 13528 แสดงในรปูของ robust mean ±
SDp

รปูที ่1A  z-scores ของโปรตนีในตวัอยางแครกเกอรชนดิโฮลวที (whole wheat cracker)



   ☺  

รปูที ่1B  z-scores ของโปรตนีในตวัอยางแครกเกอรบดละเอยีด (cracker powder, INMU-18)

รปูที ่1C  Youden plot ของการวเิคราะหโปรตนี (จากตารางที ่ 4A และ 4B)



  ☺  
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หองปฏิบัติการจึงควรหาสาเหตุที่ทำใหผลการวิเคราะห
โปรตีนแตกตางจากหองปฏิบัติการอื่น และดำเนินการ
แกไขขอบกพรอง ตอไป

หองปฏิบัติการหมายเลข 1 รายงานผลที่บงชี้วา
ผลไมเปนที่นาพอใจ (z-scorebetween = -3.59) ของการ
ประเมินผลระหวางหองปฏิบัติการในตัวอยางแครกเกอร
ชนิดโฮลวีท ในขณะที่ตัวอยาง INMU-18 อยูในเกณฑที่
ผลเปนนาพอใจ  ซึง่บงชีไ้ดวาการวเิคราะหโปรตนีของหอง
ปฏบิตักิารนีเ้กดิขอผดิพลาดแบบสมุ (random error) นอก
จากนั้นในตัวอยาง INMU-18 หองปฏิบัติการนี้มีการ
รายงานผลทีเ่กดิความแตกตางระหวางคาการทำซ้ำ ทำให
ผลประเมนิความสามารถการวเิคราะหภายในหองปฏบิตักิาร
(within-laboratory evaluation) ที่บงชี้วาไดรับผลเปนที่
นาสงสัย (z-scorewihtin = - 2.48) สำหรับผลการประเมิน
ผลระหวางหองปฏบิตักิารของตวัอยางแครกเกอรชนดิโฮลวที
พบวาหองปฏบิตักิารหมายเลข 3, 9 และ 15 รายงานเปนที่
นาสงสัย (questionable result) โดยมีคา z-scorebetween =
-2.34, 2.31 และ -2.79 ตามลำดบั  แตในตวัอยาง INMU-18
ทัง้ 3 หองปฏบิตักิารไดรบัผลการประเมนิเปนทีน่าพอใจ
แสดงวาการเตรียมตัวอยางที่แตกตางกันของแตละหอง
ปฏบิตักิาร อาจมสีวนทีท่ำใหเกดิความแตกตางในผลของ
การประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิาร

โดยสรปุคา consensus value ของโปรตนีทีไ่ดจาก
ผลวิเคราะหของหองปฏิบัติการที่มี good performance
(within- and between-laboratory z-score ≤ 2)

ในตัวอยางแครกเกอรชนิดโฮลวีทและ cracker
powder (INMU-18) แสดงในรปูของ mean± SD คอื 8.38
± 0.03 g/100 g (N = 9) และ 8.32± 0.09 g/100 g (N = 13) ซึง่
มี %CV = 0.3 และ 1.1 ตามลำดบั สวนใหญหองปฏบิตักิาร
ทีเ่ขารวมโครงการมคีวามสามารถของการวเิคราะหโปรตนี
ไดด ีไดผลการประเมนิเปนทีย่อมรบั (satisfactory results)

4. สรปุ
4.1) ตวัอยาง whole wheat cracker
การประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิารของสาร

อาหารที่กำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการตาม
ประกาศกระทรวงฉบบัที ่305 (2550) ดวยการใชแครกเกอร

ชนดิโฮลวทีเปนตวัอยางทดสอบ ใชเกณฑ robust z-scores
ในการประเมนิ แสดงผลรวมเปนกราฟแทงในรปูที ่2  ซึง่
พบวาม ี8 หองปฏบิตักิาร (หมายเลข 2, 7, 8, 10, 13, 14, 16
และ 17) ที่ผานเกณฑการประเมิน (|z-scorebetween| ≤ 2)
ในทุกสารอาหารที่กำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการ
(ไขมนั โปรตนี โซเดยีม ความชืน้ และเถา ยกเวนน้ำตาล
ทีไ่มไดประเมนิ)  ม ี3 หองปฏบิตักิาร (หมายเลข 3, 4 และ
9) ทีม่ ี1 สารอาหารทีผ่ลอยใูนชวงทีส่งสยั (2<|z-scorebetween|<3)
ไดแกสารอาหารทีต่องสงสยัของหองปฏบิตักิารหมายเลข 3
และ 9 คอืโปรตนี  และของหองปฏบิตักิารหมายเลข 4 คอื
โซเดยีม  พบวาม ี2 หองปฏบิตักิาร (หมายเลข 1 และ 15) ที่
มทีัง้ผลแบบไมเปนทีน่าพอใจ และผลเปนทีต่องสงสยั หอง
ปฏบิตักิารหมายเลข 1 โปรตนีไดรบัผลไมเปนทีน่าพอใจ
ในขณะทีเ่ถาไดรบัผลเปนทีต่องสงสยั  สวนหองปฏบิตักิาร
หมายเลข 15 ไขมนัไดรบัผลไมเปนทีน่าพอใจ (|z-scorebetween|
≥ 3)  ในขณะทีโ่ปรตนีไดรบัผลเปนทีต่องสงสยั  และพบวา
มี 2 หองปฏบิตักิาร (หมายเลข 11 และ 12) ทีไ่ดรบัผลการ
ประเมินของการวิเคราะหโปรตีนแบบไมเปนที่นาพอใจ
นอกจากนั้นยังเห็นไดวาหองปฏิบัติการหมายเลข 6 มี 3
สารอาหาร (โซเดียม ความชื้น และเถา) ที่ไดรับผลการ
ประเมินแบบเปนที่ตองสงสัย

4.2) ตวัอยาง cracker powder (INMU-18)
การประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิารของสาร

อาหารที่กำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการตาม
ประกาศกระทรวงฉบบัที ่182 (2542) ดวยการใช cracker
powder (INMU-18) เปนตวัอยางทดสอบ ใชเกณฑ robust
z-scores ในการประเมนิ แสดงผลรวมเปนกราฟแทงในรปู
ที ่3 ซึง่พบวามเีพยีง 3 หองปฏบิตักิาร (หมายเลข 1, 3 และ
13) จากทัง้หมด 16 หองปฏบิตักิารทีผ่านเกณฑการประเมนิ
(|z-scorebetween| <2) ในทกุสารอาหารทีก่ำหนดใหแสดงใน
ฉลากโภชนาการ (ไขมนั กรดไขมนัอิม่ตวั โปรตนี ใยอาหาร
โซเดยีม แคลเซยีม เหลก็ ความชืน้ และเถา ยกเวนกรดไขมนั
ชนดิทรานซ น้ำตาล วติามนิบหีนึง่และวติามนิบ ี2 ทีไ่มได
ประเมนิ) ม ี3 หองปฏบิตักิาร (หมายเลข 2, 7 และ 8) ทีม่ ี1
สารอาหารที่ผลอยูในชวงที่สงสัย (2<|z-scorebetween|<3)
ไดแกสารอาหารทีต่องสงสยัของหองปฏบิตักิารหมายเลข 2
และ 7 คอืไขมนั  และของหองปฏบิตักิารหมายเลข 8 คอื
เหลก็   พบวาม ี3 หองปฏบิตักิาร (หมายเลข 4, 9 และ 12)



   ☺  

รปูที่ 2 กราฟแทงของการประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิารของสารอาหารทีก่ำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการ
ตามประกาศกระทรวงฉบบัที ่305 (2550)  โดยใชตวัอยางแครกเกอรชนดิโฮลวทีเปนตวัอยางทดสอบ

รปูที่ 3 กราฟแทงของการประเมนิความสามารถหองปฏบิตักิารของสารอาหารทีก่ำหนดใหแสดงในฉลากโภชนาการ
ตามประกาศกระทรวงฉบบัที ่182 (2542) โดยใชตวัอยางแครกเกอรบดละเอยีด (cracker powder, INMU-18)
เปนตวัอยางทดสอบ



  ☺  

ที่มีทั้งผลแบบไมเปนที่นาพอใจ และผลเปนที่ตองสงสัย
หองปฏบิตักิารหมายเลข 4 แคลเซยีมไดรบัผลไมเปนทีน่าพอใจ
ในขณะที่เหล็กไดรับผลเปนที่ตองสงสัย หองปฏิบัติการ
หมายเลข 9 ตรงขามกับหมายเลข 4 คือเหล็กไดรับผล
ไมเปนที่นาพอใจ ในขณะที่แคลเซียมไดรับผลเปนที่ตอง
สงสยั สวนหองปฏบิตักิารหมายเลข 12 พบวาโปรตนีไดรบั
ผลไมเปนที่นาพอใจ ในขณะที่ใยอาหารไดรับผลเปนที่
ตองสงสยั  ม ี4 หองปฏบิตักิาร (หมายเลข 6, 14, 16 และ
17) ทีม่ ี1 สารอาหารทีม่ผีลแบบไมเปนทีน่าพอใจ โดยหอง
ปฏบิตักิารหมายเลข 6 ในเถา หองปฏบิตักิารหมายเลข 14
ในเหลก็ หมายเลข 16 ในกรดไขมนัอิม่ตวั และหมายเลข
17 ในแคลเซียม นอกจากนั้นเห็นไดอยางชัดเจนวาหอง
ปฏบิตักิารหมายเลข 15 ม ี4 สารอาหาร (ไขมนั กรดไขมนั
อิม่ตวั แคลเซยีม และเถา) ทีไ่ดรบัผลไมเปนทีน่าพอใจ

เนือ่งจากตวัอยาง INMU-18 เตรยีมโดยผวูจิยั ความ
แปรปรวนที่เกิดขึ้นจากตัวอยางนับวานอยมาก เนื่องจาก
ตัวอยางไดผานเกณฑการทดสอบความเปนเนื้อเดียวกัน
แลว ดงันัน้ความสามารถของหองปฏบิตักิารในการทดสอบ
สารอาหารตางๆ จงึสามารถบอกถงึสถานะของการทดสอบ
สารอาหารของหองปฏบิตักิารตางๆ ไดดกีวาการใชตวัอยาง
แครกเกอรชนดิโฮลวทีเปนตวัอยางทดสอบ อยางไรกต็าม
พบวาหองปฏิบัติการที่รับผิดชอบในการจัดทำฉลาก
โภชนาการในประเทศไทย สวนใหญมีความสามารถใน
การวิเคราะหสารอาหารที่กำหนดใหแสดงในฉลาก
โภชนาการตางๆ ได ยกเวนในบางสารอาหารทีย่งัพบวามี
ปญหาไดแกการวเิคราะหวติามนิบ1ี วติามนิบ ี2 และน้ำตาล
ดังนั้นหองปฏิบัติการตางๆ จึงควรเขารวมการดำเนินการ
ประเมนิความสามารถในลกัษณะนีเ้ปนระยะๆ เพือ่ทำให
เกดิความเชือ่ถอืในทกุๆ สารอาหาร

5. กติตกิรรมประกาศ
คณะผูทำการวิจัยขอขอบคุณสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอขอบคณุสถาบนัโภชนาการ ทีใ่หความอนเุคราะหสถาน
ทีใ่นการดำเนนิการวจิยั  และขอขอบคณุหองปฏบิตักิารที่
เขารวมโครงการทกุแหงทีใ่หความรวมมอืในการศกึษาวจิยั
ครัง้นี้
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