
นิพนธตนฉบับ  ว กรมวิทย พ 2558 ฉบับพิเศษ 1 : 54-71

54 วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ฉบับพิเศษ 1 กรกฎาคม - กันยายน 2558

การประเมินความถูกตองของวิธีวิเคราะหโปรตีน
ในผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีน

ของถั่วเหลืองโดยการเปรียบเทียบผล
ระหวางหองปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ

นิภาภรณ ลักษณสมยา  และจินตนา กิจเจริญวงศ

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ถนนติวานนท นนทบุรี 11000

Accepted for publication, 23 July 2015

บทคัดยอ ปริมาณโปรตีนเปนหนึ่งในขอกําหนดดานคุณภาพของผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง
ซึง่เปนอาหารควบคมุคณุภาพหรอืมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ แตในประเทศไทยยงัไมมกีารกําหนดวธิวีเิคราะห
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดขอโตแยงถึงผลการวิเคราะหที่แตกตางกันเมื่อใชวิธีทดสอบที่ตางกัน จึงไดศึกษาและ
คดัเลอืกวธิวีเิคราะหนาํมาทดสอบความถกูตองของวธิโีดยหองปฏบิตักิารเดยีว และศกึษาคณุลกัษณะเฉพาะของวธิโีดยการสงตวั
อยางใหหองปฏบิตักิารหลายแหงทีม่คีวามเชีย่วชาญทาํการตรวจวเิคราะหและนําผลมาประเมนิทางสถิติ (collaborative study)  
วิธีวิเคราะหโปรตนีที่ศึกษาใชวิธีคเจดาหล (Kjeldahl method) ใชเตาหลุม (block digestor) ในการยอยตวัอยาง มีทองแดง
เปนตวัเรงปฏกิริยิา กลัน่แอมโมเนยีลงในกรดบอรคิ และไตเตรทกบัสารมาตรฐานกรดไฮโดรคลอรคิ เพือ่เสนอวธินีีใ้หสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา พิจารณารับและกําหนดเปนวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑดังกลาว การศึกษาครั้งนี้
ไดคัดเลือกหองปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เขาเปนสมาชิก จํานวน 
14 แหง จัดสงวิธีวิเคราะหที่ไดผานการทดสอบความถูกตองของวิธีโดยหองปฏิบัติการเดียว และผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการ
ยอยโปรตนีของถัว่เหลอืง 3 ชนดิคอื ผลติภณัฑปรงุรสทีไ่ดจากการไฮโดรไลซโปรตนีของถัว่เหลอืง ผลติภณัฑปรงุรสทีไ่ดจากการ
หมักที่มิไดปรุงแตงรสและที่ปรุงแตงรสหวาน ที่มีปริมาณโปรตีนในชวง 1.8 ถึง 12  กรัม ตอ 100 กรัม  รวม 5 ตัวอยาง ตัวอยาง
ละ 2 ขวดท่ีมรีหสัตางกนัโดยทีส่มาชกิไมทราบวาเปนตัวอยางเดียวกัน (blind duplicate samples) จากการศึกษาและประเมนิ
ผลโดยวิธีการทางสถิติคือ Cochran’s test, Grubbs’ test และ ANOVA พบวาคุณลักษณะเฉพาะตางๆที่ศึกษา อยูในเกณฑ
ที่ยอมรับได คือคา repeatability standard deviation(Sr), repeatability relative standard deviation (RSDr,%)  
และrepeatability limit (r) อยูระหวาง 0.03-0.16, 0.57-1.72 และ 0.09-0.46 ตามลําดับ  คา reproducibility 
standard deviation (SR), reproducibility relative standard deviation (RSDR, %) and reproducibility 
limit (R) อยูระหวาง 0.07-0.21, 1.39-3.78  และ 0.19-0.59 ตามลําดับ โดยสรุปวิธีนี้เหมาะสมที่จะใชเปนวิธีวิเคราะห
ปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถ่ัวเหลือง ซ่ึงจะไดนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาพิจารณารับรอง และประกาศใชเปนวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะหปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑดังกลาว
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บทนํา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(1) ไดนิยามผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองวา หมายถึง

ผลิตภัณฑที่เปนของเหลวไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองดวยการหมักหรือกรรมวิธีอื่นที่เหมาะสม และจะแตงรส

หรือสีหรือไมกไ็ด เชน ซีอิว๊ ซอสปรงุรส ท้ังนีใ้หหมายความรวมถึงผลติภณัฑปรงุรสทีไ่ดจากการยอยโปรตนีของถัว่เหลอืง

ที่ไดระเหยนํ้าออกแลว ใหเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ผลิตภัณฑนี้แบงออกเปน 3 ชนิด ตามลักษณะ

การผลติ คือ ผลิตภัณฑปรงุรสท่ีไดจากการยอยโปรตนีของถ่ัวเหลอืงดวยการหมกัทีม่ไิดมกีารปรงุแตงรสหรอืส ีผลติภณัฑ

ปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองดวยการหมักที่ไดมีการปรุงแตงรสหรือสี และผลิตภัณฑปรุงรสที่ได

จากการไฮโดรไลซโปรตีนของถั่วเหลือง นอกจากนี้ยังไดกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑในสภาพที่เปนของเหลว ใหตอง

มีโปรตีนไมนอยกวา 4, 1.5 และ 10 กรัม ตอ 100 กรัม ตามลําดับ แตยังไมมีการกําหนดวิธีการตรวจวิเคราะหโปรตีน

ในผลิตภัณฑดังกลาวใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดขอโตแยงถึงผลการวิเคราะหที่แตกตางกันเมื่อใชวิธี

ทดสอบที่ตางกัน

วิธีวิเคราะหโปรตีน เปน empirical method นั่นคือ ผลทดสอบที่ไดจะขึ้นกับวิธีวิเคราะหที่ใชและสอบกลับ

ไปทีว่ธิกีารทดสอบนัน้ๆ การใชวิธท่ีีตางกนัจะใหผลทดสอบทีต่างกนั ไมสามารถนาํผลการทดสอบมาเปรยีบเทยีบกนัได 

ดังนั้นการกําหนดวิธีวิเคราะหใหเปนวิธีมาตรฐานเดียวกันนั้นมีความสําคัญมาก วิธีวิเคราะหโปรตีนมีหลายวิธีโดยใช

หลักการตางๆ(2) เชน Kjeldahl method, Dumas principle (combustion principle), Formal titration, 

Colorimetric methodsและ spectroscopic method วิธี Kjeldahl method เปนวิธีที่องคกรระหวางประเทศ เชน 

CODEX, international association for cereal science and technology (ICC) ใชเปนวธิมีาตรฐานในหลายๆ

ผลิตภัณฑ เชน ในนม (AOAC 991.20,ISO 8968-1/IDF 20-1:2014)(3, 4) ในธัญพืชและผลิตภัณฑ (ICC 

NO.105/2(5) ในนํ้าผักและผลไม (DIN EN 12135 (1997-12))(6) และยังเปนวิธีที่หองปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร

ในประเทศไทยสวนใหญเลือกใชและไดรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 จงึไดเลอืกเทคนคินีม้ากาํหนด

เปนวิธีทดสอบและทดสอบความถูกตองของวิธีโดยหองปฏิบัติการเดียวที่หองปฏิบัติการของสํานักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย นําคาที่ไดมาประเมินผลทางสถิติ พบวาเปนวิธีที่เหมาะสม  จึงไดนํา

วิธีนี้มาทดสอบความถูกตองของวิธีโดยหองปฏิบัติการหลายแหงที่มีความเชี่ยวชาญ (collaborative study)โดยคัด

เลือกหองปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เขารวมโครงการรวม 

14 แหง เตรียมตัวอยางที่มีปริมาณโปรตีนในชวง 1.8 ถึง 12 กรัมตอ 100 กรัม รวม 5 ตัวอยางสงใหหองปฏิบัติการ

พรอมวิธีวิเคราะหที่จัดทําขึ้น ผลที่ไดจากหองปฏิบัติการนํามาประเมินผลโดยใชสถิติที่เหมาะสมตามแนวทาง 

Guidelines for Collaborative Study Procedures To Validate Characteristics of a Method of 

Analysis(7) ผลการประเมินจะไดคุณลักษณะเฉพาะของวิธี (method performance characteristic) ที่สําคัญ คือ 

repeatability และ reproducibility ซึ่งใชเปนเกณฑการยอมรับสําหรับการทวนสอบ (method verification) 

สําหรับผูที่จะนําวิธีนี้ไปใชตอไป

การทํา collaborative study  จัดเปน multi-laboratory method validation เปนการทดสอบความ

ถกูตองของวิธวิีเคราะหท่ีสมบรูณและนาเชือ่ถอืทีส่ดุซึง่ตองมกีารดาํเนนิการตามขัน้ตอน (protocol) ทีน่านาชาตยิอมรบั

สงผลใหวิธีวิเคราะหที่ผานการทํา collaborative study มีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ(8)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดวิธีวิเคราะหที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดเสีย

ทุกภาคสวน นําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณารับรองและประกาศใชเปนวิธีมาตรฐานในการ

ตรวจวิเคราะหปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองตามมาตรฐานที่กําหนด
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วัสดุและวิธีการ

การทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการเดียว

ทดสอบความถูกตองของวิธีโดยหองปฏิบัติการเดียวที่หองปฏิบัติการของสํานักคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ตัวอยางทดสอบ

ตัวอยางผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองทั้ง 3 ชนิด ไดแก ตัวอยางผลิตภัณฑปรุงรส

ที่ไดจากการไฮโดรไลซโปรตีนของถั่วเหลือง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองดวยการหมัก และ

ผลิตภัณฑปรุงรสชนิดหวานรวม 5 ตัวอยาง ที่มีปริมาณโปรตีนในชวง 1.8 ถึง 12 กรัมตอ 100 กรัม 

วิธีวิเคราะห

วิธี Kjeldahl method ใช block digestion/steam distillation ตัวอยางถูกยอยดวยกรดซัลฟูริค

ที่อุณหภูมิสูง มี K2SO4 ชวยเพิ่มจุดเดือดของกรดซัลฟูริค ทองแดงเปนตัวเรงปฎิกิริยา ใชกรดบอริคเขมขนรอยละ 4  

เปนตวัดักจับแอมโมเนยีทีก่ลั่นได และไตเตรทกบัสารมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริค โดยมีรายละเอียดตามวธิีวเิคราะหที่

สงใหหองปฏิบัติการในการทํา collaborative study

การทดสอบความเที่ยง (precision)

 ทดสอบความเที่ยงของวิธี (repeatability) โดยวิเคราะหปริมาณโปรตีนในตัวอยางผลิตภัณฑปรุงรสฯ

ทั้ง 5 ตัวอยางโดยวิธีที่กําหนดตัวอยางละ 7 ซํ้า คํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ

การทดสอบความแมน (accuracy)

ทดสอบรอยละการคนืกลับของไนโตรเจน โดยการทดสอบประสทิธภิาพการยอย ทดสอบการสญูเสยีไนโตรเจน 

และทดสอบประสิทธิภาพการกลั่นและการไตเตรต โดยการวิเคราะหสารมาตรฐานอยางละ 7 ซํ้า คํานวณคาเฉลี่ย

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ 

การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของวิธีโดยหองปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ (collaborative study)

การศกึษาครัง้นีไ้ดคดัเลอืกหองปฏบิตักิารทัง้ภาครฐัและเอกชนเขารวมโครงการรวม 14 แหง ทกุหองปฏบิตักิาร

ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 ในรายการตรวจวิเคราะหโปรตีนโดยวิธี Kjeldahl 

ตัวอยางทดสอบ

ตัวอยางผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองทั้ง 3 ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑปรุงรสท่ีได

จากการไฮโดรไลซโปรตีนของถั่วเหลือง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองดวยการหมัก และ

ผลติภณัฑปรงุรสชนดิหวานโดยคดัเลอืกตวัอยางทีม่ปีรมิาณโปรตนีตางกนั 5 ระดบั ในชวง 1.8 ถงึ 12 กรมัตอ 100 กรมั

รวม 5 ตัวอยาง ตัวอยางละประมาณ 3 ลิตร ผสมใหเขากัน เทใสขวดพลาสติก ขวดละประมาณ 30 มิลลิลิตร ติดฉลาก

ระบุหมายเลขตัวอยาง และรหัสที่ตางกันตัวอยางละ 2 รหัส ดังนี้ ตัวอยางที่ 1: sample A และ N, ตัวอยางที่ 2: 

sample B และ Q, ตัวอยางที่ 3: sample C และ S, ตัวอยางที่ 4:sample F และ X, ตัวอยางที่ 5: sample M และ 

Z (ตารางที่ 1)
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การทดสอบความเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneity test)
ทดสอบความเปนเนือ้เดยีวกนัของตวัอยาง โดยสุมตวัอยางแบบ random ตวัอยางละ 10 ขวด ตรวจวเิคราะห

ปริมาณโปรตีนโดยทดสอบแบบสุมขวดละ 2 ซํ้า ผลที่ไดนํามาทดสอบความแตกตางระหวางตัวอยาง (between 
sample variation) โดยใชสถิติ One-way ANOVA (Analysis of Variance) คา F ที่คํานวณไดจะตอง
นอยกวา F critical ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

การทดสอบความคงตัว (Stability test)
คัดเลือกตัวอยางท่ีผานการทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันแลวที่มีปริมาณโปรตีนประมาณ 5-7 กรัมตอ

100 กรัม และประมาณ 11-12 กรัม ตอ 100 กรัม เปนตัวแทนในการทดสอบความคงตัวของตัวอยาง โดยสุมตัวอยาง
ละ 5 ขวด ทําการวิเคราะหหลังจากวันที่ครบกําหนดการสงผลโดยวิเคราะหขวดละ 2 ซํ้า นําผลวิเคราะหที่ไดมา
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหจากการทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันโดยใชสถิติ t-test คา t ที่ไดจะตองนอยกวา t 
critical ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

การสงตัวอยางทดสอบและเอกสารใหหองปฏิบัติการ (Distribution of samples and documents)
สงตัวอยางและสารเรงปฏิกิริยา (copper catalyst (Kjeltab Cu/3.5)) 50 เม็ด วิธีวิเคราะหแบบตอบรับ

ตัวอยาง คําแนะนํา แบบรายงานผล และแบบสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห พรอมทั้งแจงรหัสให
แตละหองปฏิบัติการทราบ เพื่อใชในการติดตอกับผูดําเนินการ สงใหทางไปรษณียลงทะเบียน แตละหองปฏิบัติการ
จะไดรับตัวอยาง 5 ตัวอยาง ตัวอยางละ 2 ขวดที่มีรหัสตางกัน โดยไมทราบวาทั้ง 2 ขวด เปนตัวอยางเดียวกัน
(blind duplicates)

ในคาํแนะนําระบใุหหองปฏบิตักิารเกบ็รกัษาตวัอยางทีอ่ณุหภมูหิอง แตเมือ่เปดขวดแลวใหเกบ็รกัษาในตูเยน็
ที่อุณหภูมิ 2-8°C ใหตรวจวิเคราะหตามวิธีที่กําหนด ตรวจวิเคราะหและสงผลกลับภายใน 3 สัปดาห โดยรายงานผล
ทุกรหัสตัวอยางในแบบฟอรมที่กําหนดดวยทศนิยม 2 ตําแหนง 

วิธีวิเคราะหจะประกอบดวยรายละเอียดของวิธีวิเคราะห การทดสอบรอยละการคืนกลับของไนโตรเจน และ
ขอแนะนําในการตรวจวิเคราะหตางๆ ดังนี้

1  A Blind duplicates ซอสปรุงรส 10-11
  N  (ชนิดไฮโดรไลซโปรตีนของถั่วเหลือง)  

2  B Blind duplicates ซอสปรุงรส  มากกวา 11
  Q  (ชนิดไฮโดรไลซโปรตีนของถั่วเหลือง)  

3  C Blind duplicates ซอสปรุงรส 5-7
  S 

4  F Blind duplicates ซอสปรุงรส (ชนิดหมัก) 8-10
  X 

5  M Blind duplicates ซอสปรุงรสชนิดหวาน 1-2
  Z

ตารางที่ 1 ตัวอยางซอสปรุงรสที่ใชในการทํา collaborative study

Sample No. Sample code Sample type Sample description Protein content
     (g/100g)
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วิธีวิเคราะห
1. วิธีดําเนินการ  (Procedures) 

1.1 ชั่งตัวอยางซอสปรุงรส 1-2 กรัม (ทศนิยม 4 ตําแหนง) ลงในหลอดยอย 
1.2 เติม copper catalyst จํานวน 2 เม็ด และกรดซัลฟูริคเขมขน 10 มิลลิลิตร แกวงเบาๆ เพื่อผสมให

เขากันอยางทั่วถึง หยด antifoam 2 - 3  หยด 
1.3 นําหลอดยอยวางลงใน tube rack วาง heat shields แลวสวม exhaust manifold ลงบนปากของ

หลอดยอยใหปดพอดีจึงยก rack ไปวางบนเครื่องยอย (digestor) ซึ่งไดปรับตั้งอุณหภูมิไวที่ 420 ± 10 ํC ปรับระดับ
การดดูของ exhaust manifold ในสวนของ scrubber unit  หรอือปุกรณอืน่ใหเหมาะสมทีส่ามารถดดูควนัทีเ่กดิจาก
การยอย ยอยจนกระทั่งเกิดควันสีขาว (ประมาณ 5 นาที)

1.4 ปรับลดระดับการดูดของ exhaust manifold ในสวนของ scrubber unit หรืออุปกรณอื่น (ใหควัน
สีขาววนเวียนอยูในหลอดยอย)  ยอยตอจนกระทั่งไดของเหลวใส  (ประมาณ 50 นาที)                                                                          

1.5 ยก tube rack ออกจากเครื่องยอย โดยยังมี exhaust manifold สวมอยู ตั้งทิ้งไวใหเย็น (ประมาณ 
25 นาที) (ไมควรทิ้งไวขามคืนเพราะอาจทําใหเกิดตะกอนในหลอดยอย) เมื่อหมดควันยก manifold ออกพรอมปด 
scrubber unit           

1.6 นําหลอดยอยที่เย็นแลวตอเขากับเครื่องกลั่น

1.7 เติมกรดบอริค 30 มิลลิลิตร ลงใน Erlenmeyer flask ขนาด 250 มิลลิลิตร ตอเขากับเครื่องกลั่น

โดยใหปลายของหลอดแกวที่ตอจาก condenser ของเครื่องกลั่นอยูใตกรดบอริค 

1.8 เติมนํ้ากลั่นลงในหลอดยอยที่เย็นแลว 60 มิลลิลิตร เติม 40% NaOH ในหลอดยอย 50 มิลลิลิตร

กลั่นจนได distillateประมาณ 180 มิลลิลิตร

1.9 ไตเตรต distillate ที่ไดดวย 0.1 M  HCl  ถึงจุดยุติ บันทึกปริมาตรของ 0.1 M  HCl  

1.10 ทํา blank โดยใชนํ้าตาลซูโครส 0.25 กรัม แทนตัวอยาง 

1.11 คํานวณปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน

ขอแนะนําในการตรวจวิเคราะห

1. หลังจากทิ้งใหเย็นแลวของเหลวที่ไดควรใสไมมีตะกอน หรือมีตะกอนเพียงเล็กนอยที่กนของหลอดยอย 

การเกิดตะกอนแสดงวาปริมาณกรดซัลฟูริคที่เหลืออยูในหลอดยอยนอยเกินไป ซึ่งอาจมีผลทําใหปริมาณโปรตีน

ที่วิเคราะหไดนอยกวาความเปนจริง

2. การเกดิตะกอนอาจเปนผลมาจากการใชเวลาในการยอยนานเกนิไปหรอืการดดูของ exhaust manifold 

ในสวนของ scrubber unit แรงเกินไป

3.  ถาเกิดตะกอนในหลอดยอยใหอุนหลอดยอยใน block digestor จนกระทั่งตะกอนละลาย 

4.ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองตั้งหลอดยอยที่ยังไมวิเคราะหคางคืน ใหเติมนํ้าลงในหลอดยอยประมาณ

20  มิลลิลิตร เพื่อปองกันการตกตะกอนของสารในหลอด

การคํานวณ (calculation)

    1.4007 (VA-VB) M
ไนโตรเจน (รอยละของนํ้าหนัก) = 
      W

โปรตีน (รอยละของนํ้าหนัก)  =  ไนโตรเจน (รอยละของนํ้าหนัก) × CF

เมื่อ VA = ปริมาตรของ 0.1 N HCl  ที่ใชในการไตเตรตตัวอยาง (มิลลิลิตร)
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 VB  =  ปริมาตรของ 0.1 N HCl  ที่ใชในการไตเตรต blank (มิลลิลิตร)

 M   =  ความเขมขนของ 0.1 M HCl (โมลาร)

 W = นํ้าหนักของตัวอยาง (กรัม)

 CF  =  แฟกเตอรในการเปลี่ยนปริมาณไนโตรเจนเปนปริมาณโปรตีน มีคา 6.25 

2. การทดสอบรอยละการคืนกลับของไนโตรเจน (nitrogen recovery verification)

2.1 ทดสอบประสิทธิภาพการยอย (digestion efficiency)

 ชั่ง tryptophan 0.14-0.15 กรัม (หรือ lysine hydrochloride 0.12-0.13 กรัม) และนํ้าตาลซูโครส

 0.25 กรัม พรอมสารตางๆ ทําการยอย กลั่น และไตเตรต เชนเดียวกับตัวอยาง

2.2 ทดสอบการสูญเสียไนโตรเจน (nitrogen loss)

 ชั่ง ammonium sulfate (อบที่ 102°C นาน 3 ชั่วโมง เก็บใน desiccator) 0.09-0.1 กรัม นํ้าตาล

 ซูโครส 0.25 กรัม พรอมสารตางๆ ทําการยอย กลั่น และไตเตรต เชนเดียวกับตัวอยาง

2.3 ทดสอบประสิทธิภาพการกลั่นและการไตเตรต (distillation/titration efficiency)

 ชั่ง ammonium sulfate (อบที่ 102°C นาน 3 ชั่วโมง เก็บใน desiccator) 0.09-0.1 กรัมลงใน

 หลอดยอย นําไปตอเขากับเครื่องกลั่น ทําการกลั่นและไตเตรต

การคํานวณ

        % ไนโตรเจนที่วิเคราะหได × 100
 % recovery =   
     % ไนโตรเจนของสารมาตรฐานที่ใช × P

การประเมินผลดวยวิธีทางสถิติ (Statistic evaluation of results)

การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ทวนสอบขอมูลผลการวิเคราะหและขอมูลตางๆ จากหองปฏิบัติการในเบื้องตน โดยศึกษาจากขอมูลในแบบ

รายงานผลและจากแบบสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจวเิคราะหของแตละหองปฏบิตักิารเพือ่กาํจดัผลวเิคราะห

ที่ไมถูกตองหรือผลวิเคราะหท่ีเห็นไดชัดเจนวาไมนาเช่ือถือ (invalid data) ออกกอนการประมวลผลทางสถิติ 

ผลวิเคราะหดังกลาวไดแกผลวิเคราะหที่คํานวณผิด ผลวิเคราะหที่ตํ่าหรือสูงกวาผลจากหองปฏิบัติการอ่ืนอยางชัดเจน 

ผลวิเคราะหที่รายงานหนวยผิด รวมทั้งผลวิเคราะหที่ไมไดทําตามวิธีที่กําหนด เพื่อใหมั่นใจวาไดขอมูลท่ีถูกตองและ

นาเชื่อถือมาใชในการประเมินผล

การทดสอบคาสุดตาง (Outliers test)

ขอมูลที่มีคาแตกตางทั้งมากกวาและนอยกวาจากขอมูลในที่ชุดเดียวกันที่ทําใหสงสัยวาเปนขอมูลที่ไมอยู

ในกลุมเดียวกัน จะถูกนํามาทดสอบคาสุดตาง (outliers) โดยใชสถิติ Cochran’s test และ Grubbs’ test โดย

ดําเนินการตามแนวทางของ Guidelines for Collaborative Study Procedures To Validate Characteristics 

of a Method of Analysis(7) โดยมีขั้นตอนดังนี้

นําขอมูลท่ีผานการตรวจสอบในเบื้องตนแลวมาทดสอบคาสุดตางในหองปฏิบัติการเดียวกัน (within-

laboratory outliers) โดยสถิติ Cochran’s test จากนั้นนํามาทดสอบคาสุดตางระหวางหองปฏิบัติการ

(inter-laboratory outliers) ดวยสถิติ Grubbs’ test โดยเริ่มตนจาก single Grubbs’test ทดสอบทั้งคาที่สูงสุด

ของกลุม 1 คา และคาที่ตํ่าสุดของกลุม 1 คา ตอมาจึงทดสอบ double Grubbs’test โดยทดสอบคาที่ตํ่าสุดของกลุม 
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2 คา ทดสอบคาที่สูงสุดของกลุม 2 คา และทดสอบคาที่สูงสุดและตํ่าสุดของกลุม ในขณะที่ทดสอบ Grubbs’s test 

ถามี outliers เกิดขึ้นใหตัด outlier นั้นออก แลวนําขอมูลที่เหลือยอนกลับไปทํา Cochran’s test และ Grubbs’s 

test ตามลําดับอีกครั้ง (ภาพที่ 1) ใหทําจนกระทั่งไมมีขอมูลที่เปน outliers หรือมีขอมูลมากกวา 2/9 ของขอมูล

ทั้งหมดเปน outlier นําขอมูลที่เหลือมาคํานวณคา precision ของวิธี 

ทดสอบคาสุดตางของหองปฏิบัติการเดียวกัน (within-laboratory outliers test)

ผลวิเคราะหของหองปฏบิตักิารท่ีมีความแตกตางของคาทีไ่ดจากการวเิคราะหของคูตวัอยางเดยีวกนัมากทีส่ดุ

เมือ่เทยีบกบัผลวิเคราะหของคูตวัอยางเดยีวกนัจากหองปฏบิตักิารอืน่ๆ จะถกูนาํมาทดสอบวาเปนคาสดุตาง (outlier)

หรือไมโดยใชสถิติ Cochran’s test

           (D2
max)   C =                  × 100

          (∑Di
2 )

เมื่อ  Di =  คาแตกตางของคูตัวอยางคูที่ i       เมื่อ i = 1, 2, 3……….n

 Dmax =  คาแตกตางของคูตัวอยางที่มีคาสูงสุด

เปรียบเทียบคา C ที่คํานวณไดกับคาวิกฤตในตาราง ที่ระดับ P = 2.5% (1-tail) เมื่อ L คือ จํานวน

หองปฏิบัติการ หรือจํานวนคูของตัวอยางเดียวกัน ถาคาที่คํานวณไดมากกวาคาวิกฤติแสดงวามีความแตกตางของผล

การวิเคราะหคูตัวอยางนั้นถือวาคาที่สงสัยนั้นเปน outlier ใหตัดคาผลการวิเคราะหคูตัวอยางนี้ออกกอนดําเนินการ

ทดสอบในขั้นตอไป

ทดสอบคาสุดตางระหวางหองปฏิบัติการ (inter-laboratory outlierstest)

กรณีคาสงสัยมีคาเดียว (single Grubbs’ test) 

คํานวณคาเฉลี่ยผลวิเคราะหของแตละหองปฏิบัติการ คํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลทั้งหมด (S)  

คํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเมื่อไมมีคาตํ่าสุดของขอมูล (SL) และคํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล

เมื่อไมมีคาสูงสุดของขอมูล (SH) คํานวณคารอยละของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดลงดังนี้

 GL = 100 × [1 - (SL/S)] และ GH = 100 × [1-(SH/S)]  

 GL รอยละของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดลงเมื่อไมมีคาตํ่าสุดของขอมูล

 GH รอยละของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดลงเมื่อไมมีคาสูงสุดของขอมูล

เปรียบเทียบคา GL, GH ที่คํานวณไดกับคาวิกฤติในตาราง Grubbs’ test ที่จํานวน L ขอมูล ถาคา G

สูงกวาคาวิกฤติที่ P = 2.5% (2-tail) แสดงวาคาที่สงสัยนั้นเปน outlier

กรณีคาสงสัยมี 2 คา (double Grubbs’ test)

ดําเนินการทํานองเดียวกับกรณีคาสงสัยมีคาเดียว โดยคํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อไมมีตาตํ่าสุด 2

คาของขอมูล (S2L) เม่ือไมมีคาสูงสุด 2 คาของขอมูล (S2H) และเมื่อไมมีคาตํ่าสุดและสูงสุดของขอมูล (SHL)

คํานวณคา G2L G2H GHL ตามสูตร G2L = 100 × [1-(S2L/S)]; G2H = 100 × [1-(S2H/S)] และ GHL = 100 × 

[1-(SHL /S)] เปรียบเทียบคา G ที่คํานวณไดกับคา  G จากตารางเชนเดียวกับกรณีที่คาสงสัยมีคาเดียว
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คํานวณความเที่ยงของวิธี (precision)

ขอมูลท่ีเหลือจากการตัดคาสุดตางออกแลวจะนําไปคํานวณคาทางสถิติอ่ืนๆ เพื่อแสดงถึง precision

ของวิธี ไดแก คาเฉลี่ย (X), repeatability standard deviation (Sr), repeatability relative standard

deviation (RSDr), repeatability limit (r), reproducibility standard deviation (SR), reproducibility 

relative standard deviation (RSDR)และ reproducibility limit (R) โดยการคํานวณ

Repeatability standard deviation; Sr = (∑d22L)(1/2)
                       

i

เมื่อ di = ความตางของผลวิเคราะหของคูตัวอยางเดียวกัน

 L = จํานวนหองปฏิบัติการ (หรือจํานวนคูของตัวอยางเดียวกัน)

                (Sr × 100)
 Repeatability relative standard deviation ; %RSDr   = 
          mean

 Repeatability limit; r  =  2.8 Sr

 Reproducibility standard deviation; SR  =  {(S2 + S2)/2}1/2              d        r

    ∑(Ti - T)2 

เมื่อ S2    =
   d        2(L - 1)    

 Ti =  ผลรวมคาของคูของตัวอยางi ของแตละหองปฏิบัติการ

 T =  คาเฉลี่ยของคาTi ของทุกหองปฏิบัติการ

 L = จํานวนหองปฏิบัติการ (หรือจํานวนคูของตัวอยางเดียวกัน) 

             (Sr × 100)
 Reproducibility relative standard deviation;  %RSDR   =   
                mean

 Reproducibility limit, r  =  2.8 SR

การทดสอบความแมนของวิธี (Accuracy)

คํานวณคารอยละการคืนกลับของไนโตรเจน (% recovery) จากการวิเคราะหสารมาตรฐานในการทดสอบ

ประสิทธิภาพการยอย (digestion efficiency)ทดสอบการสูญเสียไนโตรเจน (nitrogen loss) และทดสอบ

ประสิทธิภาพการกลั่นและการไตเตรท (distillation/titration efficiency) 

ผล

การทดสอบความถูกตองของวิธีโดยหองปฏิบัติการของสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

การทดสอบความเที่ยง 

จากการวิเคราะหปริมาณโปรตีนในตัวอยางผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถ่ัวเหลือง จํานวน  

5  ตัวอยาง ไดคาเฉลี่ยปริมาณโปรตีน 10.44, 11.70, 5.98, 8.28 และ 1.86 กรัม ตอ 100 กรัม  %RSD 1.34, 0.26, 

0.50, 0.85 และ 2.15 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
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 1 10.27 11.65 5.94 8.18 1.80
 2 10.27 11.66 5.94 8.20 1.80
 3 10.38 11.70 5.95 8.26 1.88
 4 10.46 11.71 5.99 8.29 1.89
 5 10.53 11.71 6.00 8.30 1.89
 6 10.54 11.72 6.01 8.32 1.89
 7 10.62 11.73 6.02 8.39 1.89

 mean 10.44 11.70 5.98 8.28 1.86
 SD 0.14 0.03 0.03 0.07 0.04
 RSD (%) 1.34 0.26 0.50 0.85 2.15

ตารางท่ี 2 การทดสอบวิธีวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการเดียว: ความเที่ยงของวิธีโดยการวิเคราะหปริมาณโปรตีน

ในตัวอยางซอสปรุงรส

    ปริมาณโปรตีน (กรัม/100 กรัม) 
ลําดับที่    
  ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4 ตัวอยางที่ 5

 1 98.32 99.57 99.82
 2 98.32 99.79 99.82
 3 98.32 99.82 99.82
 4 98.32 99.82 99.82
 5 98.89 100.04 99.96
 6 98.89 100.12 100.12
 7 99.46 100.21 100.37

 Mean 98.65 99.91 99.96
SD  0.45 0.22 0.21
RSD (%) 0.45 0.22 0.21

ตารางที่ 3 การทดสอบวิธีวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการเดียว: ความแมนของวิธีโดยการทดสอบรอยละการคืนกลับของ

ไนโตรเจน

  รอยละการคืนกลับของไนโตรเจน

ลําดับที่  ประสิทธิภาพการยอย การสูญเสียไนโตรเจน ประสิทธิภาพการกลั่น
    และการไตเตรต

การทดสอบความแมน (Accuracy)

ผลการทดสอบความแมนของวิธีโดยการทดสอบประสิทธิภาพการยอย ทดสอบการสูญเสียไนโตรเจน และ

ทดสอบประสทิธภิาพการกลัน่และการไตเตรท พบวาคาเฉลีย่รอยละการคนืกลบัของไนโตรเจน (% mean  recovery)

มีคา 98.65, 99.91 และ 99.96 คารอยละของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ เทากับ 0.45, 0.22 และ 0.21ตามลําดับ 

(ตารางที่ 3)
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การทดสอบความถูกตองของวิธีโดยหองปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ (collaborative study)

ทดสอบความเปนเนื้อเดียวกัน (homogeneity testing)

จากการทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันของทั้ง 5 ตัวอยางโดยใช one-way ANOVA  ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% (P=0.05) พบวาทุกตัวอยาง มีคา F นอยกวาคาของ F-critical แสดงใหเห็นวาตัวอยางมีความเปนเนื้อเดียวกัน

เพียงพอที่จะใชประเมินผลทดสอบวิธีวิเคราะหในครั้งนี้  

การทดสอบความคงตัว (Stability test)

ผลการวเิคราะหปรมิาณโปรตนีในตวัอยางผลติภณัฑปรงุรสฯ ทีร่ะดบัความเขมขนของโปรตนี 5-7 และ 11-

12 กรัมตอ 100 กรัม ตัวอยางละ 5ขวด ขวดละ 2 ซํ้า เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลวิเคราะหจากการทดสอบความเปน

เนื้อเดียวกันของตัวอยาง ดวยสถิติ t-test พบวา คา t นอยกวา t-critical แสดงวาตัวอยางมีความคงตัวตลอดชวง

เวลาที่ดําเนินโครงการ

การตรวจสอบเบื้องตน

จากการตรวจสอบขอมูลผลวิเคราะหและรายละเอียดของวิธีการตรวจวิเคราะหในเบื้องตนจากขอมูลในแบบ

รายงานผลและแบบสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหของแตละหองปฏิบัติการ ไมพบขอมูลที่คิดวา

เปนการรายงานผิด คํานวณผิด หรือรายงานหนวยผิด แตพบวาหองปฏิบัติการบางแหงไมปฏิบัติตามวิธีวิเคราะห

ที่กําหนด เชน ในขั้นตอนการดักจับแอมโมเนียที่ไดจากการกล่ัน หองปฏิบัติการที่ 3 ใชกรดซัลฟูริค หองปฏิบัติการ

ที่ 12 และ 14 ใชกรดบอริคเขมขนรอยละ 2 และ 1.5 ตามลําดับ แทนการใชกรดบอริคเขมขนรอยละ 4 ตามที่กําหนด

ในวิธีวิเคราะหดังนั้นผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการทั้ง 3 แหง จึงไมถูกนํามาประมวลผลทางสถิติ ผลการวิเคราะห

ของทุกหองปฏิบัติการ (ตารางที่ 4)

 1 10.23 10.25 11.57 11.79 5.81 5.95 8.70 8.82 1.81 1.76
 2 10.38 10.44 11.56 11.83 5.97 6.02 8.94 8.96 1.92 1.89
 3* 10.12 10.18 11.40 11.52 5.85 5.87 8.54 8.88 1.67 1.64
 4 10.45 10.38 11.89 11.86 6.06 6.04 9.12 8.98 1.96 1.88
 5 10.32 10.26 11.78 11.80 5.99 5.94 8.96 8.90 1.86 1.85
 6 9.97 10.31 11.82©  10.82© 5.94 5.86 8.86 8.92 1.74 1.79
 7 9.98 10.00 11.48 11.40 5.92 5.95 8.59 8.58 1.76 1.73
 8 10.28 10.77 11.78 11.83 5.95 5.95 8.90 8.92 NR NR
 9 10.20 10.25 11.76 11.69 5.74 5.86 8.82 8.89 1.71 1.76
 10 10.53 10.06 11.91 11.92 6.01© 5.42© 8.77 8.80 1.85 1.82
 11 9.95 9.94 11.69 11.72 5.89 5.78 8.74 8.81 1.88 1.86
 12* 10.47 10.30 11.68 11.44 6.04 5.89 9.12 8.81 1.71 1.92
 13 10.32 10.35 11.97 12.00 5.87 5.81 8.85 8.90 1.84 1.79
 14* 10.50 10.33 11.98 11.75 5.93 5.89 9.03 8.83 1.64 2.04

© = outlier-within lab variation using Cochran’s test (P= 2.5%; 1- tail)
NR หองปฏิบัติการไมไดสงผล
*lab No 3, 12 และ 14  ขอมูลไมถูกนํามาคํานวณทางสถิติ

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจาการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองของแตละหอง

ปฏิบัติการ (กรัมตอ 100 กรัม)

  Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5lab code
 A N B Q C S F X M Z
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ทดสอบคาสุดตาง (outliers test)

จากการทดสอบพบวา มี 2 ตวัอยาง คือ ตวัอยางที ่2 และ 3 มคีาสดุตางเมือ่ใชสถิต ิCochran’s ตวัอยางละ 1 

หองปฏบิตักิาร เม่ือตดัคาสดุตางออกแลว นาํขอมลูทีเ่หลอืไปหาคาสดุตางระหวางหองปฏบิตักิาร โดยใช Grubbs’ test

ไมพบคาสดุตางระหวางหองปฏบิตักิารในทกุตวัอยาง คิดเปนจาํนวนหองปฏบิตักิารทีเ่ปน outliers รอยละ 9 ในตวัอยาง

ที่ 2 และ 3 (ตารางที่ 4 และตารางที่ 5)

sample 1  (A, N) 11 0  0
sample 2  (B, Q) 11 1 (9%)  0
sample 3  (C, S) 11 1 (9%)  0
sample 4  (F, X) 11 0  0
sample 5  (M, Z)  10 0   0

ตารางที่ 5 จํานวนหองปฏิบัติการที่มีคาสุดตาง

  จํานวนหองปฏิบัติการ    

   ทั้งหมด Cochran's test outlier Grubbs' test outlier

ความเที่ยงของวิธี (precision testing)

จากการคํานวณคาความเที่ยงของวิธีพบวา repeatability standard deviation (Sr), repeatability 

relative standard deviation (%RSDr)  และ repeatability limit (r) เฉล่ีย 0.08 (0.03-0.16), 1.11

(0.57-1.72) และ 0.22 (0.09-0.46) ตามลําดับ  คา reproducibility standard deviation (SR),

reproducibility relative standard deviation (RSDR, %) และ reproducibility limit (R) เฉลี่ย 0.13 

(0.07-0.21), 2.03 (1.39-3.78) และ 0.37 (0.19-0.59) ตามลําดับ (ตารางที่ 6) คา precision ของวิธีที่แสดงดวย 

% RSDr และ % RSDR ทุกตัวอยางมีคา RSDr นอยกวา RSDR คิดเปนอัตราสวนของ RSDr/RSDR เฉลี่ย 0.55 

(0.40-0.78) 

Laboratories remaining after  11(0) 10(1) 10(1) 11(0) 10(0)
eliminating outliers (outlier) 
Mean value, g/100g 10.26 11.76 5.93 8.85 1.82
Repeatability standard deviation,  0.16 0.08 0.06 0.05 0.03
Sr, g/100g 
Repeatability relative standard  1.60 0.71 0.94 0.57 1.72
deviation, RSDr, % 
Repeatability limit, r (= 2.8 Sr), g/100g 0.46 0.23 0.16 0.14 0.09
Reproducibility standard deviation, 0.21 0.16 0.09 0.13 0.07
SR,g/100g 
Reproducibility relative standard  2.06 1.39 1.49 1.44 3.78
deviation, RSDR, % 
Reproducibility limit, R (=2.8104),  0.59 0.46 0.25 0.36 0.19
g/100g

ตารางที่ 6 คุณลักษณะเฉพาะของวิธีวิเคราะหโปรตีนในซอสปรุงรส

 Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5
 A, N B, Q C, S F, X M, Z
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ความสัมพันธระหวางคา repeatability limit (r)และ reproducibility limit (R) กับความเขมขน

ของปริมาณโปรตีนในตัวอยางไดกราฟแสดงความสัมพันธ r = 0.0231Wp + 0.0376; R = 0.0356Wp + 0.0931

เมื่อ Wp คือปริมาณโปรตีน (กรัม ตอ 100 กรัม) (รูปที่ 1)

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง r, R และปริมาณโปรตีน

0.7
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0.7

0.7

0.7

0.7
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r,
 R

R  = 0.0356 Wp + 0.0931

r  = 0.0231 Wp + 0.0376

โปรตีน (กรัม/100 กรัม)

รอยละการคืนกลับของไนโตรเจน (Nitrogen recovery verification)

การประเมินผลการทดสอบรอยละการคืนกลบัของไนโตรเจนจะใชเฉพาะขอมลูของหองปฏบิตักิารทีใ่ชคาํนวณ

ทางสถิติเพื่อศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของวิธีดั้งนั้นขอมูลของหองปฏิบัติการ 3, 12 และ 14 จะไมถูกนํามาประมวลผล 

นอกจากนี้หองปฏิบัติการ 10 รายงานผลเปนคาตํ่าสุดและสูงสุดในทุกรายการทดสอบ หองปฏิบัติการ 8 ใช lysine 

hydrochloride ในการทดสอบประสิทธิภาพของการยอยในขณะที่หองปฏิบัติการอื่นใช tryptophan ดังนั้นขอมูล

ในทุกรายการทดสอบจากหองปฏิบัติการ 10 และขอมูลการทดสอบประสิทธิภาพของการยอยของหองปฏิบัติการท่ี 8 

ไมถูกนํามาประมวลผลเชนกัน ผลการทดสอบรอยละการคืนกลับของไนโตรเจนจากการทดสอบประสิทธิภาพการยอย 

การทดสอบการสญูเสยีไนโตรเจนและการทดสอบประสทิธภิาพการกลัน่และการไตเตรทเฉลีย่ 99.38, 99.57 และ 99.53 

คารอยละของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (% relative standard deviation) 1.04, 0.54 และ 0.87 ตามลําดับ 

(ตารางที่ 7)
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 1 99.83 99.28 99.93

 2 97.80 99.70 99.70

 3* NR NR 99.06

 4 100.04 100.41 100.15

 5 100.81 99.71 98.72

 6 98.80 99.10 97.50

 7 98.60 99.20 99.48

 8 88.03* 99.70 100.07

 9 99.04 99.06 99.29

 10* 99.08-100.99 99.28-100.76 99.97-101.88

 11 98.50 99.02 99.94

 12* 99.29 100.11 100.08

 13 101.01 100.50 100.50

 14* 101.37 NR 99.47

 Mean 99.38 99.57 99.53

 RSD (%) 1.04 0.54 0.87

* ขอมูลไมถูกนํามาคํานวณ

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบรอยละการคืนกลับของไนโตรเจน 

      รอยละการคืนกลับของไนโตรเจน
lab code

 ประสิทธิภาพการยอย การสูญเสียไนโตรเจน ประสิทธิภาพการกลั่นและการไตเตรท

วิจารณ

การทํา collaborative study  จัดเปน multi-laboratory method validation เปนการทดสอบความ

ถกูตองของวิธวิีเคราะหท่ีสมบรูณและนาเชือ่ถอืทีส่ดุซึง่ตองมกีารดาํเนนิการตามขัน้ตอน (protocol) ทีน่านาชาตยิอมรบั

ทําใหวิธีวิเคราะหท่ีผานการทํา collaborative study มีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ(8)

ดังจะเห็นไดจากในป พ.ศ. 2550 สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดกําหนด

วธิวีเิคราะหปรมิาณของแข็งท้ังหมดและไขมนัในกะทสิาํเรจ็รปู เพือ่สนบัสนนุการกาํหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ

ของ Codex (Codex Stan 240, 2003) และไดทดสอบความถกูตองของวธิทีีก่าํหนดโดยหองปฏบิตักิารเดยีวทีห่องปฏบิตักิาร

ของสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และทํา collaborative study จนไดคุณลักษณะเฉพาะของวิธีเสนอ

ตอคณะกรรมาธิการอาหารระหวางประเทศ สาขาวิธีวิเคราะหและชักตัวอยางในการประชุม Codex Committee

onMethods of Analysis and Sampling ที่ประเทศฮังการี ระหวางวันที่ 9-13 มีนาคม 2552 ที่ประชุมไดรับรอง

ใหทัง้สองวิธเีปนวิธมีาตรฐาน type I (empirical method) ในการวเิคราะหกะทสิาํเรจ็รปูและผลติภณัฑตามมาตรฐาน

ดังกลาว นับเปนความสําเร็จและความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเสนอวิธีวิเคราะหสูเวทีโลก

วิธีวิเคราะหโปรตีนโดย Kjeldahl method ไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ ตั้งแตการใช Kjeldahl flask และ

เตายอยแบบดั้งเดิม (traditional digestion) มาเปนการใชหลอดยอย และยอยในเตาหลุม (block digestion) 
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ซึ่งเปนที่นิยมมากในปจจุบัน เนื่องจากงายและสะดวกในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเปนวิธีที่หองปฏิบัติการหลายแหงใน

ประเทศเลือกใชและไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จึงไดคัดเลือกใหเปนวิธีที่ใชในการศึกษา

ครั้งนี้

หองปฏิบัติการที่ 1,8 และ 10 พบวา ตัวอยางแหงหลังการยอย แสดงวามีการสูญเสียกรดในระหวางการยอย

ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากอัตราการดูดควันแรงเกินไป แตอยางไรก็ตามหองปฏิบัติการที่ 1 แกไขโดยเพิ่มปริมาณกรด

ที่ใชยอย และปรับลดอุณหภูมิที่ใชในการยอย หองปฏิบัติการที่ 10 แกไขโดยเติมนํ้าลงในหลอดยอย ผลการวิเคราะห

ทั้งสองหองปฏิบัติการอยูในเกณฑที่ยอมรับได จึงเห็นไดวาขั้นตอนการยอยนั้นปริมาณกรดที่ใช อุณหภูมิและเวลาที่ใช

ในการยอย และอัตราการดูดควันกรดตองสัมพันธกันที่จะทําใหไดของเหลวที่ใส ไมแหงแข็ง และเมื่อหลอดยอยเย็นลง

แลวใหเติมนํ้าลงไปและทําการกลั่นทันที ถาไมสามารถกลั่นไดทันทีหรือตองทิ้งไวคางคืนใหเติมนํ้าลงในหลอดยอย

เมื่อหลอดยอยเย็นลงแลวเชนกัน

ตัวอยางท่ีเตรียมไดน้ันเม่ือนํามาทดสอบโดยสถิติ one-way ANOVA พบวาทุกตัวอยางมีความเปน

เนื้อเดียวกันและมีความคงตัวตลอดระยะเวลาที่ทํากิจกรรม จึงเหมาะสมที่จะใชในกิจกรรมนี้

การศึกษาครั้งนี้ไมพบหองปฏิบัติการที่มีผลการทดสอบเปน outlier เมื่อใชสถิติ Grubbs’ test แตพบวา

มีผลการทดสอบเปน outlier เมื่อใชสถิติ Cochran’s test คิดเปนรอยละ 9 ในตัวอยางที่ 2 และ 3  ซึ่งไมเกินเกณฑ

ที่กําหนดคือ รอยละ 22 แสดงวาหองปฏิบัติการสามารถนําวิธีนี้ไปวิเคราะหปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑปรุงรสฯ ได

โดยไมจํากัดทั้งเวลาและสถานที่ หองปฏิบัติการที่มีผลการวิเคราะหเปน outlier อาจจะเกิดขอผิดพลาดในขั้นตอน

การยอย เชน อณุหภมูขิองแตละหลมุยอยไมสมํา่เสมอทาํใหการยอยในหลอดยอยบางหลอดไมสมบรูณ หรอืเกดิการรัว่

ในขั้นตอนการกลั่น ความเที่ยงของวิธีเมื่อแสดงดวยอัตราสวนของ RSDr/RSDR มีคาเฉลี่ย 0.55 (0.40-0.78) เปน

คาที่สอดคลองกับวิธีมาตรฐานอื่นๆ เชน การวิเคราะหโปรตีนในนมโคมีคา 0.76(3)

จากสมการแสดงความสัมพันธ r = 0.0231Wp + 0.0376 เมื่อ Wp คือปริมาณโปรตีน (กรัม ตอ100 กรัม) 

หองปฏิบัติการควรนําคา r ไปกําหนดเปนเกณฑในการควบคุมคุณภาพผลวิเคราะหของการทํา 2 ซํ้า ใหตางกันได

ไมเกินคา r ที่ระดับปริมาณโปรตีน Wp ซึ่งเกณฑดังกลาวเปนเกณฑยอมรับที่เหมาะสมกับวิธีเนื่องจากไดมาจากผลการ

วิเคราะหของหองปฏิบัติการหลายแหงที่มีความเชี่ยวชาญ 

การทดสอบรอยละการคืนกลับของไนโตรเจนในการศึกษาครั้งนี้ทดสอบทั้ง 3 รายการ คือ การทดสอบ

ประสิทธิภาพการยอย โดยการใชสารมาตรฐาน tryptophan สวนการทดสอบการสูญเสียไนโตรเจน และการทดสอบ

ประสิทธิภาพการกลั่นและการไตเตรท  ใชสารมาตรฐานแอมโมเนียมซัลเฟต สําหรับนํ้าตาลซูโครสที่เติมลงไปในการ

ทดสอบประสิทธิภาพการยอยและการทดสอบการสูญเสียไนโตรเจนนั้นเพื่อเปนตัวแทนของสารอินทรียท่ีมีธาตุ

คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เปนองคประกอบ ผลการทดสอบทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑที่กําหนด

ในมาตรฐานตางๆ เชน รอยละ 98-101(9), 99-101(9) ของการทดสอบประสิทธิภาพการยอยและการทดสอบ

ประสทิธภิาพการกล่ันและการไตเตรทตามลําดบั และไมนอยกวารอยละ 98(3, 4) และ 99 (3, 4)  ของการทดสอบประสทิธภิาพ

การยอยและการสูญเสียไนโตรเจนตามลําดับเมื่อหองปฏิบัติการนําวิธีนี้ไปใชอาจจะกําหนดใหมีการทดสอบรอยละ

การคืนกลับของไนโตรเจนเพียง 2 อยาง คือ การทดสอบประสิทธิภาพการยอย และทดสอบการสูญเสียไนโตรเจน(3, 4) 

โดยคาที่ไดควรอยูระหวางรอยละ 98-101 และ 99-101 ตามลําดับ ถาคาที่ไดตํ่ากวาเกณฑใหเพิ่มการทดสอบ

ประสิทธิภาพการกลั่นและการไตเตรท ถาการทดสอบนี้ไดคาตามเกณฑคือรอยละ 99-101(9) แสดงวามีการสูญเสีย

ไนโตรเจนระหวางการยอย ซึง่อาจจะมสีาเหตมุาจากอณุหภมู ิหรอืเวลาทีใ่ชยอยไมเหมาะสม หรอืการยอยยงัไมสมบรูณ 

แตอยางไรก็ตามการทดสอบที่ไดคารอยละการคืนกลับตํ่าหรือสูงกวาเกณฑ อาจมีสาเหตุมาจากคาความเขมขนของ

กรดที่ใชในการไตเตรทไมถูกตอง 
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดวิธีที่จะใชเปนวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑปรุงรสที่

ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แตหองปฏิบัติการสามารถนําวิธีนี้ไปใชในการ

ตรวจวิเคราะหปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนจากพืชตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

(มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรมได โดย มอก.กําหนดปริมาณโปรตีนไมตํ่ากวา 12 กรัมตอ 100 กรัม(10)

สรุป

การประเมินความถูกตองของวิธีวิเคราะหโดยการทํา collaborative study ในครั้งนี้ ทําใหไดวิธีวิเคราะห

โปรตีนโดย Kjeldahl method ใช block digestion/ steam distillation มี K2SO4 ชวยเพิ่มจุดเดือดของ

กรดซัลฟูริค ทองแดงเปนตัวเรงปฏิกิริยา ใชกรดบอริคเขมขนรอยละ 4 เปนตัวจับแอมโมเนียที่กล่ันได และไตเตรท

กับสารมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริค เปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับวิเคราะหปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจาก

การยอยโปรตนีของถัว่เหลอืงตามประกาศ กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่จะไดเสนอใหสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณารบัและประกาศใชเปนวธิมีาตรฐานในการตรวจวเิคราะหผลติภณัฑชนดินี ้ ถอืเปนมาตรการ

หนึง่ในการลดขอโตแยงถงึผลการวิเคราะหทีแ่ตกตางกันเมือ่ใชวธิทีดสอบทีต่างกัน และเปนแนวทางหนึง่ในการคุมครอง

ผูบริโภค 

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณหองปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหความรวมมือในการเขารวมการประเมินความถูกตอง

ของวิธีวิเคราะหโปรตีนในผลิตภัณฑปรุงรสฯ ดังรายชื่อตอไปนี้ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัดและ

สาขาสงขลา บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุป (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท 

แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส เซอรวิส จํากัด ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงใหม สุราษฎรธานี สงขลา ขอนแกน

นครราชสีมา บริษัทศูนยหองปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทยและการเกษตรแหงเอเชียจํากัด สถาบันอาหาร และ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Collaborative Study for Determination of 
Protein in Seasoning Soy Sauce 

นิภาภรณ ลักษณสมยา  และจินตนา กิจเจริญวงศ

สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ถนนติวานนท นนทบุรี 11000

ABSTRACT Protein content is a key requirement for the quality of seasoning soy sauce according to 
the notification of the Ministry of Public Health. There are various methods available for protein 
determination in food but no specific method for seasoning soy sauce exists. Since method for protein 
determination is an empirical method which gives the result that is method-dependent, different 
method may give different result. This can lead to the disputes among users of the analytical data. It is 
obvious that a standardized method is needed especially when the result is to be used in law enforcement. 
The aims of this study is to validate the selected method for protein in seasoning soy sauces using 
collaborative trial in order to ensure inter-laboratory reproducibility and to characterize the performance 
of the method that can be used as acceptance criteria when laboratories apply this method in routine 
work.  In this study, Kjeldahl method using block digestion with a copper catalyst followed by 
steam distillation and titration was validated by single laboratory prior to the collaborative study. 
The collaborative study involved a series of experiments in 14 selected competent laboratories. Five blind 
duplicate samples of seasoning soy sauces and sweetening seasoning soy sauces with protein content 
varied from 1.8 g/100g to 12 g/100g were used. The analytical data were statistical analyzed using 
Cochran’s test, Grubbs’ test and ANOVA.  The results showed as follows:repeatability standard deviation 
(Sr), repeatability relative standard deviation (RSDr,%) andrepeatability limit (r) ranged from0.03-0.16, 
0.57-1.72 and0.09-0.46 respectively. Reproducibility standard deviation (SR), reproducibility relative 
standard deviation (RSDR, %) and reproducibility limit (R) ranged from0.07-0.21, 1.39-3.78  and
0.19-0.59 respectively. It can be concluded that this method is reproducible and appropriate for the
determination of protein in seasoning soy sauces. This method will be proposed for adoption as the 
standard method attached to the related food standards in the Notification of the Ministryof Public Health.   

Key words: collaborative study, Protein determination, Kjeldahl method, seasoning soy 
sauce   


