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บทคัดย่อ ปั ญหาอุปสรรคที�สาํ คัญที�ทาํ ให้ การดําเนินงานด้ านส่งเสริมภาวะโภชนาการไม่ก้าวหน้ าเท่าที�ควร ได้ แก่ การที�
ไม่สามารถบ่งชี� ได้ ว่าอาหารต้ องมีปริมาณสารอาหารในระดับใดจึ งถือว่ ามีคุณค่าทางโภชนาการที�ไม่เหมาะสมและ
ก่อให้ เกิดความเสี�ยงต่อการเกิดโรค จึงได้ มีการพัฒนาหลักเกณฑ์การจําแนกอาหารขึ�นมาในประเทศไทย ซึ�งใช้ ระบุ
คุณสมบัติของอาหารด้ านความเสี�ยงต่อการเกิดโรคอ้ วนและโรคไม่ ติดต่อเรื� อรัง เพื� อใช้ ในมาตรการจัดการปั ญหา
สุขภาพดังกล่าว การศึกษานี�มวี ตั ถุประสงค์เพื�อทดสอบความสามารถในการจําแนกอาหารและประเมินความเชื�อถือได้
ของหลักเกณฑ์การจําแนกอาหารที�ได้ พัฒนาขึ�น โดยทดสอบในอาหารมื�อหลัก �� ชนิด ขนมขบเคี�ยว �� ชนิด
ทําการทดสอบ � วิธี วิธแี รกนําผลการจําแนกอาหารที�ได้ ไปเปรียบเทียบกับการจําแนกอาหารของผู้เชี�ยวชาญจํานวน
�� คน วิ ธีท�ี สองนํา ไปเปรี ยบเทียบกับผลการจํา แนกอาหารที� ได้ จากหลั กเกณฑ์การจํา แนกอาหารระบบอื� นที� มี
วั ตถุ ป ระสงค์ เ ดี ยวกั นและผ่ านการทดสอบความน่ า เชื� อถื อแล้ ว แสดงผลเป็ นร้ อยละของการจํา แนกที� ตรงกั น
ต่อการจําแนกทั�งหมด ค่าสถิติความสอดคล้ องและความสัมพันธ์ วิธแี รกมีการจําแนกอาหารมื�อหลัก ขนมขบเคี�ยว
ได้ ต รงกั นร้ อยละ ��.� และร้ อยละ ��.� ตามลํา ดั บ มี ค วามสอดคล้ องพอใช้ มี ความสั มพั น ธ์ กั น สู ง มาก
และมีทศิ ทางเดียวกัน วิธที ส�ี อง สามารถจําแนกอาหารมื�อหลักได้ ตรงกัน �� ชนิด สามารถจําแนกขนมขบเคี�ยวได้ ตรงกัน
�� ชนิด มีความสอดคล้ องพอใช้ มีความสัมพันธ์กันปานกลางและมีทิศทางเดียวกัน จากผลการศึกษาสรุปได้ ว่า
หลั กเกณฑ์ การจํา แนกอาหารที� พั ฒนาขึ� นสามารถจํา แนกอาหารได้ ตรงกั บวั ตถุ ป ระสงค์ และมี ค วามเชื� อถื อได้
จึงควรมีการพิจารณานําไปใช้ เป็ นเกณฑ์อ้างอิงในการดําเนินมาตรการส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื� อควบคุมป้ องกัน
การเกิดโรคอ้ วนและโรคไม่ตดิ ต่อเรื�อรัง
คําสําคัญ: การจําแนกอาหาร, คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร, การเกิดโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื� อรัง

หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร เพื�อการพัฒนามาตรการส่งเสริมโภชนาการในประเทศไทย

บทนํา

ปั จ จั ย ที� สํา คั ญ ปั จจั ยหนึ� งที� ทํา ให้ การดํา เนิ น งาน
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื�อป้ องกันการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื�อรัง (non-communicable diseases, NCDs) ในหลาย
ประเทศทัว� โลกไม่ก้าวหน้ าเท่าทีค� วร ได้แก่ ความไม่ชดั เจน
ในการจําแนกและตัดสินว่าอาหารในปริมาณที�บริโภคกัน
โดยทัว� ไป มีคุณค่าทางโภชนาการทีเ� หมาะสมหรือไม่ ก่อให้
เกิ ด ความเสี� ยงต่ อการเกิ ดโรคไม่ ติ ดต่ อ เรื� อรั งหรื อไม่
และเสี�ยงในระดับใด(1) ทั�งนี�เนื�องจากสารอาหารจะเป็ น
ประโยชน์หรือโทษต่อร่างกายก็ได้ ขึ�นอยู่กับปริมาณของ
สารอาหารที�ได้ รับ หากได้ รับสารอาหารน้ อยไปสามารถ
ก่อให้ เกิดโรคทีเ� กิดจากการขาดสารอาหาร และหากได้ รับ
มากไปอาจก่ อให้ เกิดโรคที� เกิดจากโภชนาการเกิน ซึ� ง
อาการผิดปกติท�ีเกิดขึ�นไม่ว่าจะทางใดก็ตามอาจมีความ
รุนแรงถึงขั�นทําให้ เสียชีวิตได้ และก่อให้ เกิดการสูญเสีย
ปี สุขภาวะได้ไม่ย�งิ หย่อนไปกว่ากัน(2) องค์การอนามัยโลก
จึ งได้ มี คาํ แนะนํา ให้ ประเทศสมาชิ กพั ฒ นาหลั กเกณฑ์
เพื� อจํา แนกอาหารตามคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการเพื� อให้ มี
เกณฑ์อ้างอิงสําหรับการดําเนินงานส่งเสริมภาวะโภชนาการในประเทศ(3)
ในประเทศไทย การเข้ าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที�มีระดับ
ไขมั น นํา� ตาล โซเดี ยม และพลั งงานสู ง เพิ� มสู งขึ� น
เรื�อยๆ(4,5) ในขณะที�ผ้ ูบริโภคยังมีความรู้ด้านโภชนาการ
ไม่มากพอ และไม่สามารถเลือกบริโภคอาหารที�ถูกต้ อง
ตามหลักโภชนาการ แม้ แต่ ในกลุ่ มที�มีการศึกษาระดับ
สูง(6) ซึ� งสะท้ อนว่ าที� ผ่ านมานโยบายรณรงค์สาธารณะ
ยั งมี จุดอ่ อน หน่ วยงานที�รั บนโยบายการจัดการอาหาร
ไปดํา เนิ นการยังไม่ สามารถดํา เนิ นการได้ อย่ างถู กต้ อง
เพราะขาดความชัดเจนในการระบุคุณสมบัติของอาหาร
ที�ต้องมีการจัดการเป็ นพิเศษ(7) อีกทั�งประเทศไทยยังไม่
สามารถดําเนินมาตรการเชิงควบคุมที�มีศักยภาพในการ
ลดการบริ โภคอาหารที� มีไขมั น นํา� ตาล โซเดี ยม และ
พลั งงานสู งเช่ นที� เคยทํา ได้ ในการควบคุ ม เครื� องดื� ม
แอลกอฮอล์และบุหรี� เพราะขาดเกณฑ์อ้างอิงในการจัด
ประเภทอาหารตามคุณค่าทางโภชนาการที�ชัดเจน(1,8)
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ใน พ.ศ.2555 ได้ มีการพัฒนาหลักเกณฑ์การจําแนก
อาหารขึ� นโดยคณะทํางานพัฒนาหลักเกณฑ์การจําแนก
อาหาร(9) เพื� อใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการอ้ างอิ งสํา หรั บ การ
จําแนกอาหารตามคุณสมบัติด้านความเสี�ยงต่อการเกิด
โรคอ้ วนและโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื� อรั ง สํา หรั บการนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในมาตรการส่งเสริมภาวะโภชนาการต่างๆ เช่น
มาตรการราคาและภาษี การจัดบริการอาหารในโรงเรียน
ฉลากโภชนาการ และการควบคุมโฆษณาทีม� งุ่ เป้ าไปยังเด็ก
โดยใช้ ค่าพลังงาน ไขมัน นํา� ตาล โซเดียม โคเลสเตอรอล
โปรตีน ใยอาหาร เหล็ก แคลเซี�ยม วิตามินเอ บี 1 บี 2
และซี เป็ นสารสําคัญทีใ� ช้จาํ แนก เพราะสารอาหารดังกล่าว
มีนยั สําคัญต่อภาวะโภชนาการของคนไทยในปัจจุบนั (10,11)
และได้ กาํ หนดปริมาณที�ควรจะมีของสารเหล่านั�นในหนึ�ง
หน่ วยบริ โภคของอาหาร ตามสัดส่ วนที� ควรได้ รั บจาก
อาหารประเภทต่างๆ ซึ� งใช้ ปริมาณสารอาหารที�แนะนํา
ให้ บริโภคประจําวันสําหรับคนไทย (Thai Recommended
Daily Intakes, Thai RDIs) เป็ นฐานในการคํานวณ และ
ใช้ ระบบคิดคะแนนและตัดเกรดในการจําแนกอาหารตาม
คุณสมบัติด้านความเสี�ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื� อรัง
แต่ อย่ างไรก็ตาม ก่ อนที� จะมี การนํา เกณฑ์การจํา แนก
อาหารไปใช้ ควรต้ องมี ก ารทดสอบความเชื� อถื อ ได้
เสี ยก่ อ นเพื� อป้ องกั นผลเสี ย จากการใช้ เกณฑ์ อ้ างอิ ง
ที�ไม่ได้ มาตรฐาน(3)
การศึกษานี�มวี ตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาความสามารถใน
การจําแนกอาหารและทดสอบความเชื�อถือได้ ของเกณฑ์
การจําแนกอาหารที�ได้ พัฒนาขึ�น

วิธีการศึกษา

ประยุกต์ใช้ วิธที ไ�ี ด้จาก WHO/IASO technical meeting ใน พ.ศ. 2553(3) และ Scarborough และคณะ(12)
โดยทํา การทดสอบหลั กเกณฑ์ ก ารจํา แนกอาหารที� ไ ด้
พั ฒนาขึ� นโดยคณะทํา งานพั ฒนาหลักเกณฑ์การจําแนก
อาหาร กับข้ อมูลอ้ างอิงจาก � แหล่ง ซึ�งประกอบด้ วย
การทดสอบ � วิธี วิธีท�ี � เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบ
เพื�อทราบความสอดคล้ อง ความสัมพันธ์กันระหว่างผล
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มื� อหลั กกับเกณฑ์ท�ีกาํ หนดไว้ ดังตารางที� � เพื� อทราบ
ระดับความเหมาะสมของปริ มาณสารอาหาร ซึ� งเกณฑ์
ที�ใช้ คอื ปริมาณที�เหมาะสมของสารอาหารที�ควรได้ รับจาก
อาหารมื�อหลักซึ�งกําหนดไว้ โดยคณะทํางานกําหนดเกณฑ์
พลั งงานและสารอาหารที� อิ งจากปริ ม าณสารอาหารที�
แนะนําให้ บริโภคต่อวันหรือ Thai Recommended Daily
Intakes (Thai RDIs) สารที�ใช้ เป็ นเกณฑ์แบ่งเป็ นสารอาหารที�ไม่ส่งเสริมให้ บริโภคซึ�งสัมพันธ์กับการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื�อรัง ประกอบไปด้ วย พลังงาน นํา� ตาล ไขมันรวม ไขมันอิ�มตัว โซเดียม โคเลสเตอรอล และสารอาหาร
ที�ส่งเสริมให้ บริโภค ซึ�งส่วนหนึ�งสัมพันธ์กับปริมาณการ
บริโภคผักผลไม้ ได้แก่ โปรตีน ใยอาหาร เหล็ก แคลเซียม
วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี � และวิตามินบี �
2. ให้ คะแนนอาหาร ตามระดับความเหมาะสมของ
ปริมาณสารอาหารดังระบุในตารางที� � ซึ�งหลังจากที�ให้
กําหนดคะแนนตามเกณฑ์แล้ วได้ มีการนําคะแนนไปคูณ
ค่าถ่วงนํา� หนัก ซึ�งกําหนดค่าตามการให้ ความสําคัญของ
การจํ าแนกอาหารมื� อหลัก
1. เที ย บข้ อมู ล ปริ ม าณสารอาหารที� มี ใ นอาหาร สารอาหาร โดยค่าถ่วงนํา� หนักของโซเดียมมีค่าสูงที�สุด

การจํา แนกอาหารที� ได้ จากการใช้ เกณฑ์จาํ แนกอาหาร
ที� ได้ พั ฒนาขึ� น และผลการจํา แนกอาหารที� ได้ จากการ
จํา แนกโดยผู้ เชี� ยวชาญ ด้ านอาหารและโภชนาการ
และวิธีท�ี 2 เป็ นการศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาความ
สอดคล้ องความสัมพั นธ์กันระหว่ างผลการจํา แนกที� ได้
จากหลักเกณฑ์ท�ไี ด้ พัฒนาขึ�น กับหลักเกณฑ์การจําแนก
อาหารของ UK Food Standard Agency (FSA)(13) ซึ�ง
เป็ นระบบที�ผ่านการทดสอบความเชื� อถือแล้ ว และเป็ น
หลั กเกณฑ์การจําแนกอาหารที�มีวัตถุประสงค์คล้ ายคลึง
กั น คื อเพื� อใช้ ในมาตรการควบคุ มโฆษณาที� มุ่ งเป้ าไป
ยังเด็กเพื�อจัดการปัญหาโรคอ้ วนและโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง
ในประเทศอังกฤษ(14,15)
ในการจํา แนกอาหารโดยใช้ หลั กเกณฑ์ท�ี พั ฒนาขึ� น
โดยคณะทํา งานหลั กเกณฑ์การจํา แนกอาหาร สามารถ
ทําได้ ดังนี�

ตารางที� � สารอาหารที�ใช้เป็ นเกณฑ์ในการจํ าแนกอาหารมื� อหลักและปริมาณสารอาหารในระดับต่างๆ ต่อหนึง� หน่วยบริโภค
สารอาหารสําคัญที�ใช้ เป็ นเกณฑ์
พลังงาน (กิโลแคลอรี)
นํา� ตาล (กรัม)
ไขมันรวม (กรัม)
ไขมันอิ�มตัว (กรัม)
โซเดียม** (มิลลิกรัม)
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)
โปรตีน (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)
เหล็ก (มิลลิกรัม)
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
วิตามินซี (มิลลิกรัม)
วิตามินเอ (ไมโครกรัม)
วิตามินบี � (มิลลิกรัม)
วิตามินบี � (มิลลิกรัม)

ปริมาณที�เหมาะสม
< 480
<2
< 15
<5
< 600
< 80
> 12
>6
>3
> 160
> 12
> 160
> 0.30
> 0.34

ปริมาณพอใช้

ปริมาณไม่เหมาะสม*

481-580
2.1-4
15.1 - 18
5.1 - 6
601-720
81-95
10 - 11.9
5-5.9
-

>580
>4
>18
>6
>720
>95
<10
<5
-

* มีปริมาณสูงกว่าสารอาหารที�เหมาะสมร้ อยละ �� ซึ�งในระยะยาวก่อให้ เกิดความเสี�ยงต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื�อรัง
** อิงตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก(16) ซึ�งระบุว่าในแต่ละวันควรได้ รับโซเดียมไม่เกิน �,��� มิลลิกรัม
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เนื� องจากปั ญหาของอาหารมื� อหลั กที� พบได้ มากคื อ มี
ปริมาณโซเดียมสูงเกินปริมาณที�ควรบริโภค จากนั�นรวม
คะแนนที�ได้ ท�งั หมดเพื�อนําไปตัดเกรด
3. ทํา การตัด เกรดอาหารมื� อหลั ก โดยมี การแบ่ ง
เกรดอาหารออกเป็ น � เกรด ได้ แก่ เกรดเอ เกรดบีบวก
เกรดบี และเกรดซี เกณฑ์ในการตัดเกรดเป็ นดังนี�
อาหารเกรดเอ หมายถึ ง อาหารที� มี คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการเหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดความเสี�ยงในการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง
เกณฑ์ : ต้ องเป็ นอาหารที� ได้ คะแนนมากกว่ า ��
คะแนน และต้ องไม่มีสารอาหารที�ไม่พึงประสงค์ (ได้ แก่
พลังงาน นํา� ตาล ไขมัน โซเดียม โคเลสเตอรอล) ในระดับ
ที� ไ ม่ เหมาะสมเลย หรื อมี สารอาหารที� ไ ม่ พึ งประสงค์
ในระดับพอใช้ ได้ ไม่เกิน � ชนิด
อาหารเกรดบีบวก หมายถึง อาหารที�มีคุณค่ าทาง
โภชนาการเหมาะสม อาจก่อให้ เกิดความเสี�ยงในการเกิด

โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง
เกณฑ์ : ต้ องเป็ นอาหารที� ได้ คะแนนมากกว่ า ��
คะแนน แต่มี สารอาหารที� ไม่ พึ งประสงค์ในระดั บที� ไม่
เหมาะสม � ชนิด หรืออยู่ในระดับที�พอใช้ � ชนิด
อาหารเกรดบี หมายถึง อาหารทีม� คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม ก่อให้ เกิดความเสี� ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื�อรังในระดับปานกลาง
เกณฑ์: ต้ องเป็ นอาหารที�ได้ คะแนนตั�งแต่ �� ถึง ��
คะแนน
อาหารเกรดซี หมายถึง อาหารทีม� คี ุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม ก่อให้ เกิดความเสี� ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื�อรังในระดับสูง
เกณฑ์: ต้องเป็ นอาหารทีไ� ด้คะแนนตํ�ากว่า �� คะแนน
การจํ าแนกขนมขบเคี� ยว
1. เทียบข้ อมู ลปริ มาณสารอาหารที�มีในขนมขบ-

ตารางที� � การให้คะแนนตามปริมาณสารอาหารในแต่ละระดับ สําหรับอาหารมื�อหลัก
สารอาหารสําคัญที�ใช้ เป็ นเกณฑ์ ปริมาณเหมาะสม ปริมาณพอใช้ ปริมาณไม่เหมาะสม ค่าถ่วงนํา� หนัก คะแนนเต็ม
พลังงาน
นํา� ตาล
ไขมันรวม
ไขมันอิ�มตัว
โซเดียม
โคเลสเตอรอล
โปรตีน
ใยอาหาร
เหล็ก
แคลเซียม
วิตามินซี
วิตามินเอ
วิตามินบี �
วิตามินบี �

2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
- ได้ � คะแนน เมื�อมีสารอาหารเหล่านี�ตามปริมาณ
ที�กาํ หนดอย่างน้ อย � ชนิด
- ได้ � คะแนน เมื�อมีสารอาหารเหล่านี�ตามปริมาณ
ที�กาํ หนดอย่างน้ อย � ชนิด

1
1
1
1
2
1
1
1
1

2
2
2
2
4
2
2
2
2

- หัก �.� คะแนน หากมีการเติมสารให้ ความหวานแทนนํา� ตาล
- หากมีสารอาหารที�ไม่พึงประสงค์สงู เกินร้ อยละ ��� หรือ �.� เท่า
ของปริมาณที�เหมาะสม หัก �.� คะแนน/ชนิด

คะแนนรวม
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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เคี� ยว กับเกณฑ์ท�ี กาํ หนดไว้ ดังตารางที� 3 ซึ� งที�มาของ
หลักเกณฑ์เป็ นเช่ นเดียวกับเกณฑ์ในการจํา แนกอาหาร
มื�อหลัก สารอาหารทีใ� ช้ เป็ นเกณฑ์ ประกอบไปด้ วย พลังงาน นํา� ตาล ไขมันรวม ไขมันอิ�มตัว โซเดียม และสารอาหารที�สง่ เสริมให้ บริโภคซึ�งส่วนหนึ�งสัมพันธ์กบั ปริมาณ
การบริโภคผักผลไม้ ได้แก่ โปรตีน ใยอาหาร เหล็ก แคล-

เซียม วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี � และวิตามินบี �
2. ให้ คะแนน ตามปริมาณสารอาหาร ตามเกณฑ์ท�ี
ระบุในตารางที� 4 ซึ�งหลังจากที�ให้ คะแนนตามเกณฑ์แล้ ว
จะมีการนํา คะแนนไปคู ณค่ าถ่ วงนํา� หนั ก โดยค่ าถ่ วงนํา� หนักของโซเดียมมีค่าสูงสูด รองลงมาได้ แก่ นํา� ตาล
และไขมั น เนื� องจากขนมขบเคี� ยวมั กมี ปั ญหาปริ มาณ

ตารางที� � สารอาหารที�ใช้เป็ นเกณฑ์ในการจํ าแนกขนมขบเคี� ยวและปริมาณสารอาหารในระดับต่างๆ ต่อหนึง� หน่วยบริโภค
สารอาหารสําคัญที�ใช้ เป็ นเกณฑ์
พลังงาน (กิโลแคลอรี)
นํา� ตาล (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
ไขมันอิ�มตัว (กรัม)
โซเดียม (มิลลิกรัม)
โปรตีน (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)
เหล็ก (มิลลิกรัม)
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
วิตามินซี (มิลลิกรัม)
วิตามินเอ (ไมโครกรัม)
วิตามินบี � (มิลลิกรัม)
วิตามินบี � (มิลลิกรัม)

ปริมาณที�เหมาะสม
< 100
<6
<3
<1
< 100
< 2.5
< 1.25
< 0.75
< 40
<3
< 40
< 0.075
< 0.085

ปริมาณพอใช้

ปริมาณไม่เหมาะสม

101 – 200
6.1 -12
3.1 -6
1.1 -2
101 – 200
-

>200
>12
>6
>2
>200
-

ตารางที� � การให้คะแนนตามปริมาณสารอาหารในแต่ละระดับ สําหรับขนมขบเคี� ยว
สารอาหารที�พึงระวัง/ต้ องการส่งเสริม ปริมาณเหมาะสม ปริมาณพอใช้ ปริมาณไม่เหมาะสม ค่าถ่วงนํา� หนัก คะแนนเต็ม
พลังงาน
นํา� ตาล
ไขมันรวม
ไขมันอิ�มตัว
โซเดียม
สารอาหารอื�นๆ (โปรตีน ใยอาหาร
แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอบี�บี�
และซี)

รวม
1034

2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
- ได้ � คะแนน หากสารอาหารดังที�ระบุมปี ริมาณที�เหมาะสม
อย่างน้ อย � ชนิด

1
2
2
1
3

2
4
4
2
6
2

- หัก �.� คะแนน หากมีการเติมสารให้ ความหวานแทนนํา� ตาล
- หากมีสารอาหารที�ไม่พึงประสงค์สงู เกินร้ อยละ ��� หรือ
�.� เท่าของปริมาณที�เหมาะสม หัก �.� คะแนน/ชนิด
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โซเดียม นํา� ตาล และไขมันสูงเกินปริมาณที�ควรบริโภค อาหารระหว่ างผู้ เชี� ยวชาญด้ วยกันเองเนื� องจากหากผล
3. ทําการตัดเกรดขนมขบเคี�ยว โดยใช้ เกณฑ์เดียว การจําแนกอาหารของผู้เชี�ยวชาญไม่สอดคล้ องกันอาจมี
ข้ อจํากัดในการใช้ เป็ นข้ อมูลอ้างอิง ศึกษาความสอดคล้ อง
กับการตัดเกรดอาหารมื�อหลัก
ระหว่ างผลการจํา แนกอาหารที� ได้ จากผู้ เชี� ยวชาญ กับ
การทดสอบวิธีที� � พัฒนาแบบสอบถามซึ�งประกอบ หลักเกณฑ์การจําแนกอาหารโดยใช้ สถิติ Spearman Rank
ไปด้ วย ข้ อคําถามที�เกี�ยวกับข้ อมูลทั�วไปของผู้เชี�ยวชาญ Correlation ทดสอบความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ างผลการ
ทัศนคติด้านอาหารและโภชนาการของผู้เชี�ยวชาญ และ จําแนกอาหารของผู้เชี� ยวชาญกับหลักเกณฑ์การจําแนก
ให้ ผ้ ู เชี� ยวชาญจําแนกอาหารตัวอย่างออกเป็ นเกรดโดย อาหาร
การทดสอบวิธี ที� � จํา แนกอาหารตัวอย่างโดยใช้
ใช้ ข้ อมู ลปริ มาณสารอาหารที� จั ดให้ อาหารตั วอย่ า งมี
ทั�งหมด �� ชนิด แบ่งเป็ นอาหารมื�อหลักพร้ อมรับประ- หลักเกณฑ์การจําแนกอาหารในระบบ FSA ซึ� งมีเกณฑ์
ทาน �� ชนิด และขนมจํานวน �� ชนิด ในการคัดเลือก และขั� นตอนการจํา แนกคล้ ายคลึ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก าร
ผู้ เชี� ยวชาญใช้ เกณฑ์คุณสมบั ติดังต่อไปนี� จบหลักสูตร จําแนกอาหารที�พัฒนาขึ�น ซึ�งระบบ FSA นั�นใช้ ปริมาณ
การศึกษาทางด้ านโภชนาการหรือการกําหนดอาหาร และ พลังงาน ไขมันอิ� มตัว นํา� ตาล โซเดียม ผักหรื อผลไม้
มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ งต่างๆ ดังต่อไปนี� หรือถั�ว ใยอาหารและโปรตีนเป็ นเกณฑ์ ให้ คะแนนโดย
มากกว่า 5 ปี ขึ�นไป ได้ แก่ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา เทียบกับเกณฑ์การให้ คะแนน และตัดเกรดออกเป็ น 2
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาโภชนศาสตร์หรือการกําหนด- ระดับ ได้ แก่ อาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม
อาหาร นักโภชนาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ และอาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม ในการ
นั กโภชนาการหรื อนั ก กํา หนดอาหารในโรงพยาบาล เปรียบเทียบผลการจําแนกอาหารที�ได้ จาก � ระบบ เนื�อง
ในการระบุ ตัวผู้ เชี� ยวชาญใช้ วิ ธีสืบค้ นข้ อมูลทางอิเล็ก- จากเกณฑ์การจําแนกอาหารระบบ FSA มีการจําแนก �
ทรอนิ ก ส์ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องสมาคมโภชนาการแห่ ง- ระดับ แต่เกณฑ์การจําแนกอาหารที�พัฒนาขึ�นมี � ระดับ
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช- จึ งจั ดระดั บของผลที� ได้ จากการจํา แนกของหลั กเกณฑ์
สุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี สมาคมนั กกํา หนดอาหาร การจําแนกอาหารทีไ� ด้พัฒนาขึ�นใหม่เป็ นสองระดับเท่ากัน
แห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที�มี โดยจัดอาหารเกรดเอเป็ นอาหารที�มคี ุณค่าทางโภชนาการ
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนด้ านโภชนาการและการ เหมาะสม และเกรดบีบวก บี และซีเป็ นอาหารที�มีคุณค่า
กําหนดอาหาร โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหา- ทางโภชนาการที�ไม่เหมาะสม จากนั�นเปรียบเทียบผลการ
นคร และโรงพยาบาลประจําจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข จําแนกระหว่างทั�ง � ระบบโดยใช้ ค่าสถิติและโปรแกรม
จากนั�นติดต่อประสานเพื�อสอบถามความยินยอมในการ คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับวิธีท�ี �
เข้ าร่วมโครงการ ซึ�งสามารถรวบรวมผู้เชี�ยวชาญได้ �� คน
ผลการศึกษา
จั ด ส่ งแบบสอบถามทางจดหมายอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ แ ละ
ไปรษณีย์ หลังจากนั�นรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาวิ ธีท�ี � การศึกษาเปรี ยบเทียบความ
โดยใช้ โปรแกรม STATA software รุ่น XI (STATA สอดคล้ อง ความสัมพันธ์กนั ระหว่างผลการจําแนกอาหาร
Corporation, College Station, TX, USA) โดยใช้ ที� ได้ จ ากการใช้ เกณฑ์จาํ แนกอาหารและผลการจํา แนก
สถิ ติ พรรณนาจํา นวน ร้ อยละของการจํา แนกที� ตรงกัน โดยผู้เชี�ยวชาญด้ านอาหารและโภชนาการ
เพื� อแสดงความสามารถในการจํา แนกอาหาร ใช้ สถิ ติ
จากผู้เชี�ยวชาญทั�งหมด �� คน มีผ้ ูสง่ แบบสอบถาม
Kappa ทดสอบความสอดคล้ องของการจํา แนก กลับ �� คน อัตราการตอบกลับเท่ากับร้ อยละ ��.�
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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ในจํา นวนผู้ เชี� ยวชาญที� ส่งแบบสอบถามกลั บนี� มี อายุ
ระหว่าง ��-�� ปี อายุเฉลี�ย �� ปี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
(ร้ อยละ ��.�) สามารถจํา แนกตามอาชี พและสั งกั ด
ได้ ดั งนี� บุ ค ลากรกระทรวงสาธารณสุ ข ร้ อยละ ��.�
อาจารย์ ป ระจํา สาขาวิ ช าที� เกี� ยวข้ องกั บอาหารและ
โภชนาการ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้ อยละ
��.� และบุคลากรในโรงพยาบาลร้ อยละ �.� ผู้เชี�ยวชาญ
ทั� งหมดเห็ นว่ า ปั ญหาภาวะโภชนาการเป็ นปั ญ หาด้ าน
สุ ข ภาพที� สํา คั ญ ของประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ ให้ ความ
สําคัญกับปัญหาภาวะนํา� หนักเกินและโรคอ้ วนในระดับที�
สู งที� สุ ด รองลงมาได้ แก่ การขาดสารอาหาร อาหาร
ปลอดภัย และอื�นๆ จากการทดสอบความสอดคล้ องกัน
ระหว่างผลการจําแนกอาหารผู้เชี�ยวชาญด้วยกันเอง พบว่า
มีความสอดคล้ องของการจํา แนกอาหารมื� อหลั กอยู่ ใน
ระดับพอใช้ (Kappa =0.3231, z=50.29, p<0.001)
และมี ค วามสอดคล้ องของการจํา แนกขนมขบเคี� ยว
อยู่ในระดับพอใช้ เช่นกัน (Kappa = 0.2758, z=29.97,
p<0.001)
เมื� อเปรี ยบเทียบระหว่ างผลการจํา แนกอาหารของ
ผู้เชี�ยวชาญและเกณฑ์การจําแนกอาหาร พบว่า จากการ
จําแนกอาหารทั�งหมด ��� ครั�ง มีการจําแนกที�ตรงกัน
��� ครั�ง หรือคิดเป็ นร้ อยละ ��.� สําหรับผลที�แตกต่าง
กั นนั� น ส่ วนใหญ่ ผ้ ู เชี� ยวชาญให้ เกรดอาหารตํ�า กว่ าผล
ที�จาํ แนกได้ โดยหลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร � ระดับ
(เช่ น เกรดที�ได้ จากการจําแนกโดยใช้ เกณฑ์การจําแนก
อาหารคือเกรดเอ แต่ผู้ เชี� ยวชาญให้ เกรดบี) รองลงมา

ได้ แก่ ผู้ เชี� ยวชาญให้ เกรดอาหารที� สู งกว่ าเกรดที� ไ ด้
จากการใช้ เกณฑ์การจํา แนกอาหาร ซึ� งหลักเกณฑ์ฯ มี
แนวโน้ มที�จะมีความเข้ มงวดในการจําแนกอาหารน้ อยกว่าผู้เชี�ยวชาญ รายละเอียดแสดงในตารางที� �
เมื� อศึ ก ษาความสอดคล้ องระหว่ า งผลการจํา แนก
อาหารมื� อหลั กของผู้ เชี� ยวชาญและผลการจํา แนก
อาหารของหลั กเกณฑ์การจํา แนกอาหารที�ได้ พัฒนาขึ� น
พบว่ามีความสอดคล้องในระดับพอใช้ (Kappa=0.3265,
z=52.64, p<0.001) และผลการจําแนกอาหารมื�อหลัก
จากทั�งสองแหล่งมีความสัมพันธ์กนั อย่างมากและเป็ นไป
ในทิศทางทางเดียวกัน (Rho = 0.8684, 95% Confidence Interval 0.705–0.944, p<0.001)
จากการเปรียบเทียบผลการจําแนกขนมขบเคี�ยวของ
ผู้เชี�ยวชาญและผลที�ได้ จากหลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร
จากคําตอบทัง� หมด ��� ครั�ง มีการจําแนกทีต� รงกัน ���
คําตอบ หรือคิดเป็ นร้ อยละ ��.� สําหรับผลที�แตกต่าง
กันนั� น ส่วนใหญ่ผ้ ูเชี� ยวชาญจัดเกรดอาหารตํ�ากว่าผลที�
ได้ จากการ จําแนกโดยใช้ หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร �
ระดับ รองลงมาได้ แก่ ผู้เชี�ยวชาญจัดเกรดอาหารสูงกว่า
เกรดที�ได้ จากการใช้ หลักเกณฑ์การจําแนกอาหารจําแนก
ซึ� งหลั กเกณฑ์ฯ มี แนวโน้ มที� จะมีความเข้ มงวดในการ
จําแนกอาหารที�เสี�ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื� อรั งน้ อย
กว่าผู้เชี�ยวชาญ รายละเอียดแสดงในตารางที� 6
เมื� อศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องค่ า เฉลี� ยของผลการ
จํา แนกขนมขบเคี� ยวของผู้ เชี� ยวชาญและผลการจําแนก
ที� ไ ด้ จากหลั ก เกณฑ์ ก ารจํา แนกอาหารพบว่ า มี ความ

ตารางที� � การจําแนกอาหารมื� อหลักของผูเ้ ชี�ยวชาญเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การจํ าแนกอาหาร
ระดับความแตกต่างของการจําแนก

จํานวนคําตอบ ร้ อยละ

ผู้เชี�ยวชาญให้ เกรดสูงกว่าหลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร � ระดับ (เกรดเอ และซี)
ผู้เชี�ยวชาญให้ เกรดสูงกว่าหลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร � ระดับ (เกรดเอ และบี หรือ บีและซี)
ผู้เชี�ยวชาญประเมินตรงกันกับหลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร
ผู้เชี�ยวชาญให้ เกรดตํ�ากว่าหลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร � ระดับ (เกรดบีและเอ หรือ ซีและบี)
ผู้เชี�ยวชาญให้ เกรดตํ�ากว่า หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร � ระดับ (เกรดซี และเอ)
รวม
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หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร เพื�อการพัฒนามาตรการส่งเสริมโภชนาการในประเทศไทย
ตารางที� � การจํ าแนกขนมขบเคี� ยวของผูเ้ ชี�ยวชาญเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การจํ าแนกอาหาร
ระดับความแตกต่างของการจําแนก

จํานวนคําตอบ ร้ อยละ

ผู้เชี�ยวชาญให้ เกรดสูงกว่า หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร � ระดับ (เกรดเอ และซี)
ผู้เชี�ยวชาญให้ เกรดสูงกว่า หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร � ระดับ (เกรดเอ และบี หรือ บีและซี)
ผู้เชี�ยวชาญประเมินตรงกันกับหลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร
ผู้เชี�ยวชาญให้ เกรดตํ�ากว่า หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร � ระดับ (เกรดบี และเอ หรือ ซีและบี)
ผู้เชี�ยวชาญให้ เกรดตํ�ากว่า หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร � ระดับ (เกรดซี และเอ)
รวม

สอดคล้ องในระดับพอใช้ (Kappa = 0.2861, z=31.69,
p< 0.001) และผลการจําแนกขนมขบเคี�ยวจากทั�งสอง
แหล่ งดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก และเป็ นไป
ในทิศทางทางเดียวกัน (Rho = 0.8901, 95% Confidence Interval 0.647 – 0.969, p<0.001)
ผลการศึกษาวิธที �ี � การศึกษาเปรียบเทียบการศึกษา
ความสอดคล้ อง ความสัมพันธ์กันระหว่างผลการจําแนก
ที� ได้ จากหลั ก เกณฑ์ ก ารจํา แนกที� ได้ พั ฒนาขึ� น กั บ
หลักเกณฑ์การจําแนกอาหารของ UK Food Standard
Agency
ในการจําแนกอาหารพร้ อมรับประทานทั�งหมด ��
ชนิ ด พบว่ าครึ� งหนึ� งของอาหารตัวอย่าง (11 จาก ��
ชนิด) ผ่านเกณฑ์การจําแนกอาหารของ FSA หรือถูกจัด
ว่าเป็ นอาหารที�มีคุณค่าโภชนาการที�เหมาะสม (healthy)
ในขณะทีผ� ลจากการจําแนกอาหารโดยหลักเกณฑ์การจําแนก
อาหารมีอาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการที�เหมาะสม หรือ
เกรดเอ หลักเกณฑ์การจําแนกอาหารทั�งสองระบบมีผล
การจําแนกอาหารมื�อหลักที�ตรงกัน �� ชนิดจาก �� ชนิด
สําหรับอาหารที�มีผลการจําแนกไม่ตรงกันทั�ง � ชนิดนั�น
นั� น เกณฑ์ การจํา แนกอาหารที� ได้ พั ฒนาขึ� นจํา แนกว่ า
เป็ นอาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสม ในขณะ
ที�เกณฑ์การจําแนกอาหารในระบบ FSA จําแนกว่าเป็ น
อาหารที� มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที� เหมาะสม จากการ
ทดสอบความสอดคล้ องของผลการจํา แนกของเกณฑ์
การจําแนกอาหารทั�งสองระบบพบว่ ามีความสอดคล้ อง
กันในระดับพอใช้ (Kappa เท่ากับ 0.3636, z=2.21,
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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p<0.05) เมื�อศึกษาความสัมพันธ์ของค่าเฉลี�ยของผลการ
จําแนกอาหารมื� อหลักของหลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร
ที�พัฒนาขึ�นมาและหลักเกณฑ์การจําแนกอาหารในระบบ
FSA พบว่ าผลการจํา แนกมีความสัมพั นธ์ กั นในระดั บ
ปานกลางและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (Rho = 0.4714,
95% Confidence Interval 0.063 – 0.744, p<0.05)
ในการจําแนกขนมขบเคี�ยวทั�งหมด 12 ชนิด จากการ
จําแนกโดยเกณฑ์การจําแนกทีพ� ัฒนาขึ�น พบว่า มีขนมทีม� ี
คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมเพียง � ชนิด ในขณะที�
ผลการจําแนกที�ได้ จากเกณฑ์การจําแนกอาหารในระบบ
FSA ระบุว่าไม่มีขนมชนิดใดเลยที�มีคุณค่าทางโภชนาการ
ที�เหมาะสม มีการจําแนกอาหารตรงกัน ร้ อยละ 83.3 แต่
ไม่สามารถทดสอบหาความสอดคล้ องและความสัมพันธ์
ได้ เนื� องจากข้ อมูลการจําแนกอาหารที�ได้ ไม่เหมาะสม
ต่อการทดสอบค่าสถิติดังกล่าว

วิจารณ์

หลั ก เกณฑ์ ก ารจํา แนกอาหารมื� อหลั ก และขนมขบเคี� ยว ที� ได้ พั ฒนาขึ� นโดยมีวั ตถุ ประสงค์ เพื� อใช้ เป็ น
เกณฑ์อ้างอิงสําหรับประยุกต์ใช้ ในมาตรการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการเพื�อควบคุมป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรื� อรังต่างๆ
นั�นสามารถจําแนกอาหารได้ ค่อนข้ างตรงกับวัตถุประสงค์
และมีความเชื�อถือได้ ในระดับหนึ�ง เนื�องจากเมื�อเปรียบเทียบกั บการจํา แนกอาหารของผู้ เชี� ยวชาญและหลั กเกณฑ์ การจํา แนกอาหารในระบบ FSA ซึ� งถู ก ใช้ เป็ น
เกณฑ์อ้างอิงสําหรับการดําเนินมาตรการในการควบคุม
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ป้ องกั นโรคอ้ วนและโรคไม่ ติดต่อเรื� อรั งในกลุ่ มเด็กใน
ประเทศอังกฤษแล้ ว พบว่าผลการจําแนกมีความสัมพันธ์
กันอย่ างมาก ผลการจํา แนกเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน
และมีความสอดคล้ องตรงกันในระดับปานกลาง
คุ ณภาพของการทดสอบความน่ าเชื� อถื อของ
หลั ก เกณฑ์ ก ารจํา แนกอาหารด้ วยวิ ธี เ ปรี ย บเที ยบผล
การจํา แนกที� ไ ด้ กั บ ผลการจํา แนกของผู้ เชี� ยวชาญนั� น
ขึ� นอยู่ กั บความรู้ ความเชี� ยวชาญของผู้ เชี� ยวชาญ ซึ� งถูก
ใช้ เป็ นเกณฑ์ มาตรฐานที� ใช้ ในการเทียบวั ด ซึ� งในการ
ศึ กษานี� ได้ กาํ หนดเกณฑ์ การคั ดเลื อกที� สามารถยื นยั น
ความรู้ ความเชี� ยวชาญได้ ค่ อ นข้ า งชั ดเจน นอกจากนี�
ปั ญ หาภาวะโภชนาการที� ผ้ ู เชี� ยวชาญส่ ว นใหญ่ เ ห็นว่ า
มีความสําคัญและสมควรได้ รับการแก้ ไขปัญหามากที�สดุ
ได้ แก่ ภาวะโภชนาการเกินซึ�งค่อนข้างสอดคล้ องใกล้ เคียง
กั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ การจํา แนก
อาหารในครั�งนี� ผลการจําแนกอาหารระหว่างระบบ FSA
กั บเกณฑ์ การจํา แนกที� พั ฒ นาขึ� นมี ค่ าความสอดคล้ อง
ตํ�า กว่ าเมื� อเปรี ยบเทียบกับค่ าความสอดคล้ องที�ได้ จาก
การศึกษาวิธีท�ี � ส่วนหนึ�งอาจเป็ นเพราะปริมาณสารอาหารที�แนะนํา ให้ บริ โภคต่อวันสําหรั บคนอังกฤษที�ใช้
เป็ นเกณฑ์ปริมาณสารอาหารในระบบ FSA สูงกว่าปริมาณ
สารอาหารที�แนะนําให้ บริโภคต่อวันสําหรับคนไทยที�ใช้
ในเกณฑ์ ก ารจํา แนกอาหารที� พั ฒ นาขึ� น การศึ กษานี�
มี ข้ อจํา กั ดที�สาํ คัญได้ แก่ อาหารตัวอย่างมี จาํ นวนน้ อย
ซึ�งอาจส่งกระทบต่ออํานาจในการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบหลั กเกณฑ์ ก ารจํา แนกอาหารสามารถ
ทําได้ หลายวิธี ได้ แก่ ความสอดคล้ องของผลการจําแนก
อาหารของหลั กเกณฑ์การจํา แนกอาหารกับค่ าปริ มาณ
สารอาหารที�แนะนําให้ บริโภคต่อวัน(17) การเปรียบเทียบ
ผลการจํา แนกอาหารกับหลั กเกณฑ์ การจํา แนกอาหาร
ทีผ� า่ นการทดสอบความน่าเชื�อถือแล้ ว(3,18) ทดสอบผลของ
การใช้ หลั กเกณฑ์ การจํา แนกอาหารที� มี ต่ อพฤติ กรรม
การบริ โภคอาหารหรื อสุขภาพของประชาชนโดยใช้ วิ ธี
การศึกษาระยะยาวหรือการทดลอง(3) และเปรียบเทียบกับ
การจํา แนกอาหารของผู้ เชี� ยวชาญ(12) หลั กเกณฑ์ ท�ี ได้
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พั ฒ นาขึ� นนี� ผ่ า นการทดสอบสองวิ ธี จ ากทั� งหมดสี� วิ ธี
ซึ�งถือว่าอยู่ในระดับที�ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตาม เพื� อ
ทบทวนความเหมาะสมและเพื� อพั ฒนาหลั กเกณฑ์ การ
จํา แนกอาหารให้ มี ประสิทธิภาพมากยิ� งขึ� น ควรมี การ
ทดสอบในวิธอี �นื ต่อไป
หลักเกณฑ์การจําแนกอาหารสามารถนําไปประยุกต์
ใช้ ในมาตรการส่งเสริมภาวะโภชนาการได้ หลายมาตรการ
ในต่างประเทศได้ มีการนํา หลักเกณฑ์การจําแนกอาหาร
ไปใช้ ในการควบคุมการกล่าวอ้างสรรพคุณทางโภชนาการ
และสุขภาพ(19) การจัดทําฉลากโภชนาการอย่างง่าย(20)
การควบคุมโฆษณาอาหารที�มุ่งเป้ าไปยังเด็ก(14) ซึ�งพบว่า
ในหลายประเทศมี ประสิทธิผลในการดําเนิ นงาน(15,20)
นอกจากนี�ยังมีคาํ แนะนําให้ ประเทศต่างๆ นําหลักเกณฑ์
การจําแนกอาหารไปประยุกต์ใช้ ในมาตรการอื� นๆ เช่น
การจั ด บริ การอาหารในสถานที� ต่ า งๆ เช่ น โรงเรี ยน
โรงพยาบาล มาตรการราคาและภาษี การส่งเสริมให้ มกี าร
ปรับปรุงสูตรอาหารให้ มีคุณค่าทางโภชนาการที�เหมาะสม
และการให้ ความรู้ แก่ ป ระชาชนทั� ว ไป (21) ดั งนั� น ใน
ประเทศไทยควรมี การพิ จารณานํา หลั กเกณฑ์ การ
จํา แนกอาหารที� ได้ มี ก ารพั ฒ นาขึ� นไปประยุ กต์ ใ ช้ ใน
มาตรการส่งเสริมภาวะโภชนาการต่างๆ ดังกล่าว
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Abstract: Nutrient Profiling: a Tool to Strengthen Nutrition Intervention in Thailand
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B.Sc., M.Sc., Ph.D.**; Prapasri Puwastien, B.Sc., M.Sc., Ph.D.**; Nipa Rojroongwasinkul, B.Sc., M.Sc.,
Ph.D.**; Kitti Sranacharoenpong, B.Sc., M.Sc., Ph.D.**; Pachanee Inthararak, B.Sc.***; Nalinee
Chongviriyaphan, M.D. M.Sc., Ph.D.****; Sujit Saleephan, B.Sc., M.Sc.*****; Ladda Moh-Suwan, M.D.,
M.Sc.******; Umaporn Suthutvoravut, M.D.****
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Food and Drug Administration; **** Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital; ***** Bureau of Nutrition,
Department of Health; ****** Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
Journal of Health Science 2015;24:1030-40.
One of the most significant obstacles that hinder the progress of healthy eating promotion intervention is being unable to categorize food according to its nutritional value. The Thai nutrient profile (Thai
NP) is a tool developed to solve such problems with an intention to support prevention and control of
obesity and non-communicable diseases (NCDs). This study was aimed to test the ability to classify food
and also validity of the Thai NP model. Classifications of 22 meals and 12 snacks were done by the Thai
NP, 35 experts, and Food Standard Agency nutrient profiling (FSA NP) model which was validated and
aimed to be used in regulating food advertising to children in order to prevent obesity and NCDs. The
results yielded from the Thai NP were compared with those received from 35 experts and FSA NP model.
Comparison between Thai NP and experts, of all rankings, identical ranks were 63.0% for meals and
72.9% for snacks. Fair agreement and very strong positive correlation were observed. When comparing
Thai NP with the FSA NP model, 15 out of 22 meals were ranked at the same grade. The agreement was
fair and the relationship was positively moderate. For snacks, there were 10 similarities. The ability of the
Thai NP to categorize food on the basis of nutrient composition related to obesity and NCDs developments
is acceptable when compared with those of Thai experts and FSA NP. The Thai NP is a potential tool to
strengthen healthy eating promotion interventions.
Key words: food classification, nutritional value, obesity, non-communicable diseases
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