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บทคดัย่อ 

 กลเูตนเป็นโปรตีนที่พบในเอ็นโดสเปิร์มของธญัพืชบางชนิด เช่น ข้าวสาล ีข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต หรือสาย
พนัธุ์ผสมของข้าวเหลา่นี ้มกัถกูใช้เป็นสว่นประกอบเพื่อให้อาหารมีความฟแูละเหนียวนุม่ แตก่ลเูตนเป็นสารก่อภมูิแพ้ที่ท า
ให้เกิดโรค Coeliac disease หรือโรคแพ้กลเูตน ซึ่งยงัไม่มีวิธีการรักษา ผู้ ป่วยสามารถป้องกนัการแพ้ได้โดยการบริโภค
อาหารที่ติดฉลาก “ไม่มีกลเูตน” หรืออาหารที่ไม่มีธัญพืชที่มีกลเูตนเป็นส่วนผสม ปัจจุบนั CODEX ได้ก าหนดค่าชีว้ดั
ปริมาณกลเูตนในอาหารที่ติดฉลาก“ไม่มีกลเูตน” คือไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และได้ก าหนดให้วิธี R5 
Mendez ELISA เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกลเูตนในอาหาร การศกึษานีไ้ด้ทวนสอบความใช้ได้ของวิธี
ดงักลา่ว ซึง่ได้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณกลเูตนในขนมอบกรอบชนิดข้าวโพดอบชีส โดยใช้ชดุทดสอบส าเร็จรูป R5 ELISA ผล
วิเคราะห์พบวา่วิธีนีผ้า่นเกณฑ์การทดสอบในหวัข้อความเที่ยง ความแมน่ ความสมัพนัธ์เชิงเส้น ความเหมาะสมของระบบ 
และมีขีดจ ากัดในการวดัเชิงปริมาณเท่ากับ 7.130 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณกลเูตนในอาหารด้วยชดุทดสอบส าเร็จรูปนีม้ีความถกูต้องและเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบตัิการของส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหารตอ่ไป 
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Abstract 

 Gluten refers to the protein found in the endosperm of grains such as wheat, rye, barley, oat or their 
hybridized strains. It is often used for increase dough strength and elasticity in food. However, it is an allergy 
which causes the Coeliac disease or gluten intolerance that cannot be cured nowadays. The treatment of 
Coeliac disease is to eat foods labeled as “gluten-free” or to avoid all grains that contain gluten. According to 
CODEX Alimentarius Standard, gluten-free foods are dietary foods not exceeding 20 mg/kg gluten in total. 
Moreover, CODEX regulates the quantitative analysis that indicates the presence of gluten shall be based on 
R5 Mendez Enzyme-linked Immunosorbent assay (ELISA). In this study, the commercial R5 ELISA test kit for 
gluten was used as validation method for the determination of gluten in corn cheese snack. The result showed 
that the precision, accuracy, linearity and system suitability meet the validation criteria. The LOQ was 7.130 
mg/kg. In conclusion, the determination of gluten in food by the commercial ELISA test kit is suitable to adopt 
as the method of choice in Bureau of Quality and Safety of Food Laboratory. 
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