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บทคัดยอ 
 

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเปนอาหารยอดนิยมในประชากรทุกกลุมอายุ ไมจํากัดเพศ วัย และเชื้อชาติ  การวิจัยนี้มีจุด
ประสงคเพ่ือรายงานผลการวัดปริมาณธาตุเหล็กที่รางกายสามารถนําไปใชประโยชนไดจากการรับประทานบะหมี่ก่ึง
สําเร็จรูปรสชาติตาง ๆ  และผลของการเติมสารอาหารโปรตีนในรูปหมูสับ และผักท่ีมีวิตามินซีสูง ดวยวิธี Radiometric 
โดยใชเหล็ก-59 แลกเปล่ียนกับธาตุเหล็กในอาหารในหลอดทดลอง พบวาเมื่อรับประทานเฉพาะบะหมี่พรอมเครื่องปรุง 
โดยไมเติมโปรตีนหรือผักเลย ท้ัง 3 มื้อ รางกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กไปใชประโยชนได รอยละ 8 ถึง13 หรือ 0.79 
มิลลิกรัมตอวัน ไมเพียงพอกับความตองการของรางกายเด็ก, วัยรุนหญิงชาย และหญิงวัยเจริญพันธุ   ธาตุเหล็กจะถูกนํา
ไปใชประโยชนเพ่ิมขึ้น 2 ถึง 3 เทา เมื่อเติมหมูสับ หรือผักคะนา หรือกลํ่าปลี และเพิ่มเปน 4 เทา เมื่อรับประทานหมูสับ
รวมกับผัก (p < 0.001) ทําใหไดรับธาตุเหล็กเพ่ิมขึ้นเปน 1.5 ถึง 3.4 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งเพียงพอตามขอกําหนดของ 
FAO/WHO สําหรับประชากรกลุมเสี่ยง  
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Abstract 
 Instant noodles represent the biggest category of instant foods in the supermarket. This study was 
undertaken to determine dietary availability for iron from their varieties without and with an addition of pork 
and/or vitamin C rich-vegetables by in vitro radiometric (59Fe) method. The results showed that 8 to 13 percent 
of iron in the noodles was available for absorption of which contributed to 0.79 mg absorbed iron per day.   
This amount was too low to meet certain requirements for children, adolescents and menstruating women. With 
added pork or vegetables,  iron availability increased by 2 to 3 times, and  by 4 times  with added pork and 
collard or cabbage (p<0.001). The amounts as high as 1.5 to 3.4 mg absorbed iron per day can meet the 
FAO/WHO requirements for most of the high-risk groups. 
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บทนํา 
 
 ปญหาการขาดสารอาหารที่พบมากที่สุดคือการขาดธาตุเหล็ก ประชากรประมาณ  1 ใน 3 ของประชากรโลก
ตองเผชิญปญหาพรองธาตุเหล็กที่มีสาเหตุหลักจากอาหารมีธาตุเหล็กต่ํา และหรือ รางกายไมสามารถดูดซึมธาตุเหล็ก
จากอาหารไปใชไดเต็มท่ี หญิงตั้งครรภ, หญิงวัยเจริญพันธุ และเด็กในชวงอายุต่ํากวา  2  ป มีความเสี่ยงตอการขาดธาตุ
เหล็กสูงที่สุด(1)  กลยุทธในการปองกันและควบคุมภาวะขาดเหล็กโดยการปรับภาวะโภชนาการของธาตุเหล็กใหดีขึ้น มัก
มุงเนนไปยังกลุมอาหารหลักที่ประชากรกลุมเปาหมายนิยมบริโภคเปนประจํา บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจัดเปนอาหารยอดนิยม
ในประชากรชาวเอเซีย ทุกเพศทุกวัย(2) เด็ก ๆ สวนใหญก็ชอบรับประทาน  อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศ
ไทยจึงเติบโตอยางรวดเร็ว คิดเปนมูลคาสูงกวาเกาพันลานบาทตอป  ในทองตลาดมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปวางจําหนายมาก
มายนับไมถวนในรูปลักษณตาง ๆ ท้ังบรรจุซอง และ ถวย ปริมาณบริโภคในประเทศเฉล่ีย 37 ซองตอคนตอป(3) สวน
ประกอบหลักของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคือ แปงท่ีผลิตจากขาวสาลี และไขมันท่ีอยูในซองสําหรับปรุงรส และเคร่ืองปรุงรสชาติ
ตาง ๆ เชนรสหมู ไก, ตมยํา, พะโล และรสอื่น ๆ วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพ่ือใหผูที่นิยมบริโภคทราบคุณคาทาง
โภชนาการของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป วิธีบริโภคใหไดรับสารอาหารเต็มท่ี ปลอดภัย และไดรับธาตุเหล็กในรูปที่สามารถนําไป
ใชประโยชนไดเพียงพอกับความตองการของรางกาย  โดยใชราดิโอไอโซโทปของธาตุเหล็ก (59Fe) ศึกษาดวยวิธีทําใน
หลอดทดลอง(4) การศึกษาครั้งนี้ ใชเนื้อหมูแทนอาหารกลุมโปรตีนซึ่งมีธาตุเหล็กอยูในรูปฮีม ใชผักคะนาและกลํ่าปลี เปน
ตัวแทนผักท่ีมีวิตามินซีสูง เติมลงในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และวัดประสิทธิผลของสวนประกอบอาหารกลุมนี้วาสามารถชวย
เพ่ิมขอบเขตการดูดซึมธาตุเหล็กไดเทาใด 
 

วิธีการ 
 

ตัวอยางอาหาร 
 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ 16 รายการ เลือกซื้อจากทองตลาดทั่วไป แตละหนวยบริโภค ประกอบดวยบะหม่ี 
ซองเคร่ืองปรุงรส และซองบรรจุน้ํามัน สวนประกอบหลักของบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป คือ คารโบไฮเดรต, ไขมัน และ เกลือ สาร
อาหารคารโบไฮเดรตจากแปงขาวสาลีเปนสวนประกอบหลักคิดเปนรอยละ 60 ถึง 80 มีน้ําหนักอยูระหวาง 36 ถึง 48 
กรัม อันดับสองเปนไขมันจากน้ํามันปาลมซึ่งมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง ปริมาณอยูระหวาง 10 ถึง 22 กรัม ขึ้นอยูกับชนิด
ของบะหมี่ รายละเอียดเกี่ยวกับโปรตีนไมระบุไวในขอมูลตอหนวยบริโภค พลังงานตอหนวย มีคาประมาณ 250 กิโล
แคลอรี่ มีเกลือ 2 ถึง 5 กรัม ผงชูรสรอยละ 0.2 ถึง 2 และโซเดียม 500 ถึง 750 มิลลิกรัม น้ําหนักรวมระหวาง 55 ถึง 60 
กรัม(5)  แบงตัวอยางบะหมี่สําเร็จรูป เปน 4 กลุม คือ รสหมูสับ 3 ตัวอยาง  รสเปดพะโล 3 ตัวอยาง  รสตมยํา 5 ตัวอยาง 
และรสอื่น ๆ  5 ตัวอยาง แตละกลุมแบงการทดลองออกเปน 6 รายการ คือ 

(1) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 
(2) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  +  หมูสับ  (70 กรัม)  
(3) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  +  ผักคะนา  (100 กรัม) 
(4) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  +  กลํ่าปลี  (100 กรัม) 
(5) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  +  หมูสับ + คะนา  
(6) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  +  หมูสับ + กะหลํ่าปลี 
หมูสับ 70 กรัม คิดเปนโปรตีน 15 กรัม  ผักคะนา 100 กรัม มีวิตามินซี 147 มิลลิกรัม และกลํ่าปลี 100 กรัม มี

วิตามินซี 23 มิลลิกรัม(6)   



 

การวิเคราะหองคประกอบของอาหาร 
 บดอาหารตัวอยางใหละเอียดแลวนํามาวิเคราะหหาองคประกอบอาหารท่ีมีผลกระทบตอการดูดซึมธาตุเหล็ก(7- 9) 
หาปริมาณธาตุเหล็กท้ังหมดโดยการยอยดวยกรดตามวิธีของ AOAC(10) หาปริมาณฟยเตทโดยการแลกเปล่ียนอิออนส 
ตามวิธีของ Harland & Oberleas(11) หาปริมาณแทนนิน โดยวิธีของ Brune  สวนปริมาณโปรตีนและพลังงานไดจากตา
รางคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทย ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข(6) หาปริมาณธาตุเหล็ก
ท่ีแตกตัวไดภายหลังสมดุลของการแลกเปล่ียนระหวางเหล็กกัมมันตรังสีและธาตุเหล็ก ในอาหาร โดยการวิเคราะหใน
หลอดทดลองท่ีปรับสภาพเลียนแบบการยอยอาหารในคน(4, 13- 14) 

 
การวิเคราะหทางสถิติ 

 ใชโปรแกรม SPSS  for Windows และ Microsoft Excel 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 
 กลุมบะหมี่รสพะโลมีปริมาณธาตุเหล็กสูงสุด เทากับ 4.19 ± 1.0 มิลลิกรัมตอมื้อ เปรียบเทียบกับบะหม่ีรสอ่ืน ๆ 
ท่ีมีคาประมาณ 2 มิลลิกรัม ตอมื้อ คาดวานาจะมาจากการเสริมธาตุเหล็กลงในผงปรุงรส(15) ผลการวิเคราะหเคร่ืองปรุงรส
พะโล พบปริมาณแทนนิน สูงถึง 121.6 ± 93.7 มิลลิกรัมตอมื้อ แตตรวจไมพบในกลุมเครื่องปรุงรสอื่นๆ สวนประกอบอ่ืน 
ไดแก ฟอสฟอรัส ฟยเตท พลังงาน วิตามินซี รวมท้ังรอยละการแตกตัวของธาตุเหล็ก ในบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปกลุมตาง ๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณธาตุเหล็กในอาหารที่แตกตัวได ปริมาณเหล็กทั้งหมด ฟยเตทและแทนนินในบะหมี่ก่ึงสําเรจ็รูปรส 

  ตางๆ 
มิลลิกรัมตอมื้อ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เหล็กท่ีแตกตัวได 

(รอยละ) เหล็กท้ังหมด ฟยเตท แทนนิน 
รสหมู 9.54 ± 1.70 2.32 ± 1.32 23.90 ± 0.95 0 
รสพะโลเปด 7.90 ± 1.98 4.19 ± 1.00 17.45 ± 7.37 121.6 ± 93.7 
รสตมยํา 13.14 ± 3.76 2.26 ± 1.80 19.42 ± 3.51 0 
รสอื่น ๆ* 13.26 ± 3.06 2.04 ± 2.10 25.91 ± 6.76 0 
* เชน รสหมูแดง ผัดขี้เมา หมูน้ําตก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 2 สวนประกอบของสารอาหารในบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปเมื่อเติมโปรตีนในรูปเนื้อหมู ผักคะนาและกลํ่าปลี 
mg per meal 

อาหารทดลอง 
Energy 
(kcal)* P-Phytate P Fe Vitamin C 

บะหมี่ 250-300 22.9 ± 1.6 42.9 ± 2.8 2.56 ± 0.42 0 
บะหมี่ + หมู 320-370 22.9 ± 1.6 140.6 ± 4.4 3.85 ± 0.69 0 
บะหมี่ + ผักคะนา 275-325 23.6 ± 1.8 71.0 ± 2.6 4.39 ± 0.64 147 
บะหมี่ + กลํ่าปลี 260-310 21.4 ± 1.4 57.0 ± 2.9 3.48 ± 0.58 23 
บะหมี่ + หมู + ผักคะนา 345-395 21.4 ± 1.4 161.2 ± 6.5 4.94 ± 0.62 147 
บะหมี่ + หมู + กลํ่าปลี 330-380 23.8 ± 1.6 157.0 ± 6.3 5.09 ± 0.73 23 
* คาเฉล่ียจากบะหมี่ 16 รายการ 
 

การแตกตัวของธาตุเหล็กในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปท่ีไมเติม หมู และ/หรือผัก มีคาระหวางรอยละ 8 ถึง 13 (ตารางท่ี 
1) ซึ่งจัดอยูในกลุมอาหารประเภทที่มีคุณภาพของเหล็กท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอรางกายไดในระดับปานกลาง(16, 17) 
บะหมี่รสพะโลมีคาการแตกตัวของธาตุเหล็กต่ําสุดเทากับรอยละ 7.90 ± 1.98 เพราะมีสารประกอบแทนนิน  เมื่อเติมเน้ือ
หมู ซึ่งเปนแหลงของธาตุเหล็กในรูปฮีม  เติมผักคะนาหรือกลํ่าปลี ซึ่งเปนแหลงของวิตามินซี ทําใหคุณคาทางโภชนาการ
ของธาตุเหล็กดีขึ้น โดยพบวา การเติมเนื้อหมู หรือผัก ลงในบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปท้ัง 16 รายการ ทําใหพลังงานจากอาหาร
เพ่ิมข้ึนจาก 250 กิโลแคลอร่ีเปน 260 ถึง 395 กิโลแคลอร่ี ปริมาณธาตุเหล็กเพิ่มจาก 2 ถึง 4 มิลลิกรัม ตอหนวยบริโภค
เปน 2.6 ถึง 5.1 มิลลิกรัม คุณภาพการแตกตัวของธาตุเหล็กเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย 2 ถึง 3 เทา และเพิ่มขึ้น 4 เทา เมื่อเติมทั้ง
หมู และผัก   (p< 0.001)  ดังแสดงในตารางที ่3   
 
ตารางท่ี 3 สัดสวนของปริมาณธาตุเหล็กที่รางกายสามารถนําไปใชประโยชนไดเพ่ิมขึ้น และปริมาณธาตุเหล็กเฉล่ียที ่

รางกายไดรับเปนมิลลิกรัมตอวัน เมื่อรับประทานบะหมี่กี่งสําเร็จรูปท่ีปรุงดวยสวนประกอบท่ีเปนเนื้อหมูผัก
คะนา และ/หรือกลํ่าปลี 

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป บะหมี่ + หม ู + ผักคะนา + กลํ่าปลี + หมูและ
ผักคะนา 

+ หมูและ
กลํ่าปลี 

รสหมู 1 2.14 3.18 2.20 4.41 2.75 
รสพะโลเปด 1 1.95 2.84 1.55 3.48 3.73 
รสตมยํา 1 2.88 3.22 2.33 4.98 5.42 
รสอื่น ๆ 1 2.62 3.01 1.66 4.35 3.73 
สัดสวน*         
(เฉล่ีย± SD) 

1 2.40 ± 0.4 3.10 ± 0.2 1.94 ± 0.4 4.30 ± 0.6 3.91 ± 1.1 

เหล็กท่ีไดรับ  เฉล่ีย 
(มก./วัน) 0.79 ± 0.1 1.94 ± 0.4 2.42 ± 0.4 1.52 ± 0.2 3.42 ± 0.4 3.22 ± 0.4 

* เมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทานเฉพาะเสนบะหมี่เทานั้น 
  

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุเหล็กท่ีรางกายตองการสําหรับประชากรกลุมเสี่ยงคือ เด็กท่ีอยูในวัยเจริญเติบโต  
เด็กชายเด็กหญิงวัยรุน และหญิงวัยเจริญพันธุ กับ ปริมาณธาตุเหล็กที่รางกายจะไดรับจากการรับประทานบะหมี่ก่ึงสําเร็จ



 

รูปที่ปรุงดวยสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งท้ัง 3 มื้อ ใน 1 วัน พบวาการรับประทานบะหมี่โดยไมเติมเน้ือหมูหรือผัก ราง
กายจะไดรับธาตุเหล็กเพียง 0.79 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งไมเพียงพอสําหรับกลุมเสี่ยงทุกกลุม เมื่อมีการเติมหมู ผักคะนา หรือ
กลํ่าปลี อยางใดอยางหนึ่งลงไป หรือเติมท้ังเนื้อหมู และผักรวมกัน ธาตุเหล็กท่ีรางกายจะดูดซึมไปใชไดสูงข้ึน เปน 1.52 
ถึง 3.4 มิลลิกรัมตอวัน (ตารางท่ี 3 รูปที่ 1) ซึ่งเพียงพอสําหรับประชากรกลุมเสี่ยงเกือบทุกกลุม   มีขอสังเกตสําหรับ
บะหมี่รสพะโลคือแมจะมี สารประกอบแทนนิน    แตเนื่องจากบะหมี่รสพะโลมีปริมาณธาตุเหล็กสูง เพราะอาจมีการเสริม
ธาตุเหล็กลงในผงปรุงรส(15)  จึงทําให ปริมาณธาตุเหล็กที่จะถูกดูดซึมไปใชประโยชนไดมีคาใกลเคียงกับบะหมี่รสอื่นๆ   
(ตารางท่ี 3)   ดังนั้น เพ่ือใหไดโภชนาการท่ีดีสําหรับธาตุเหล็ก เมื่อรับประทานบะหมี่ถึงสําเร็จรูป ควรเติมเนื้อสัตว และ
ผักท่ีมีวิตามินซีเปนสวนประกอบรวมดวยเสมอ 

อยางไรก็ตามแมวาการรับประทานบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปจะทําใหรางกายไดรับคุณคาอาหารจากคารโบไฮเดรท และ
ไขมัน ซึ่งเปนแหลงพลังงานหลัก แตปญหาท่ีพบคือในแตละซองเคร่ืองปรุงรส มีปริมาณโซเดียมคอนขางสูง เฉล่ียถึงรอย
ละ 62 ของคากําหนดปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย(6) โซเดียมสวนใหญไดจากเกลือ และผงชูรส 
(โมโนโซเดียมกูลตาเมต หรือ MSG) จึงเปนขอควรระวังสําหรับบุคคลท่ีตองควบคุมระดับโซเดียม โดยมีขอเสนอแนะวา 
เมื่อรับประทานบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ไมควรเติมเครื่องปรุงรสท่ีใหมาในแตละหนวยบริโภคจนหมด เพราะถาบริโภคพรอม
เครื่องปรุง 3 มื้อตอวัน รางกายจะไดรับโซเดียมเกินกวาขอกําหนดมาก นอกจากนี้ควรเติมน้ํามันพืชที่มักบรรจุคูกันมา 
เพียงเล็กนอยหรือละเวนการเติม เพ่ือลดปริมาณไขมันจากน้ํามันปาลม ซึ่งหางายในแถบเอเซีย มีราคาถูก ทําใหบะหมี่มี
รสชาติดี แตมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง ไมเหมาะกับคนท่ีเปนโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ(18-19) นักโภชนาการจึงไดเสนอ
แนะวาการรับประทานบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปใหอรอยควบคูคุณภาพควรเติมท้ังผักและเนื้อสัตว  ซึ่งสอดคลองกับการเพ่ิมคุณ
คาโภชนาการที่ดีสําหรับธาตุเหล็กดวย 
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วัยรุนชายหญิง (13-15 ป)

เด็กชายหญิง (10-12 ป) 

มิลลิกรัมตอวนั
 

รูปที่ 1  ปริมาณธาตุเหล็กที่รางกายไดรับจากการรับประทานบะหมี่ก่ืงสําเร็จรูปท่ีปรุงแบบตาง ๆ เปรียบเทียบกับความ
ตองการของรางกายในวัยเด็ก วัยรุน และหญิงวัยเจริญพันธุ  

 
 
 
 



 

สรุป 
 
 บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเปนอาหารยอดนิยมของผูบริโภค เพราะรสชาติถูกปาก หาซื้องาย และสะดวกในการปรุง การ
ศึกษาในครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวา การเติมเนื้อสัตว และผักท่ีมีวิตามินซี จะชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการธาตุเหล็ก ให
เพียงพอกับความตองการของรางกายในประชากรกลุมเสี่ยง ท้ังเด็ก, วัยรุน และหญิงวัยเจริญพันธุ บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 
เปนอาหารท่ีใหพลังงานแกรางกาย จาก คารโบไฮเดรท เปนสวนใหญ วิธีรับประทานเพ่ือใหไดคุณคาทางโภชนาการ
ครบถวน ควรเติมโปรตีนจากเนื้อสัตว และวิตามินซีจากผัก   ซึ่งนอกจากจะมีรสชาติดีแลว ยังสงเสริมคุณคาทาง
โภชนาการธาตุเหล็ก ใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย ในทุกกลุมของประชากร แตมีขอควรระวังคือ ปริมาณ
โซเดียมท่ีอยูในเครื่องปรุงรส รวมท้ังควรงดบริโภคน้ํามันเจียวหอมท่ีบรรจุรวมในซองดวย  
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