
 

 

อาหารเสริมจากวตัถุดบิในท้องถิน่และคุณค่าทางโภชนาการของ 
อาหารเสริมส าหรับเดก็ทารกอายุ 6 เดอืน 

 
 

 
 
 

สุรเชษฐ  จนิะแก้ว 
 
 
 

 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาโภชนศาสตร์ศึกษา 
 
 
 

 
 

บัณฑติวทิยาลยั   
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

สิงหาคม 2558 



 

ก 
 

อาหารเสริมจากวตัถุดบิในท้องถิน่และคุณค่าทางโภชนาการของ 
อาหารเสริมส าหรับเดก็ทารกอายุ 6 เดอืน 

 
 
 
 
 

สุรเชษฐ  จินะแก้ว 
 
 

 
 
 
การค้นคว้าแบบอสิระนีเ้สนอต่อมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม

หลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาโภชนศาสตร์ศึกษา 

 
 
 

 
 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  สิงหาคม 2558 



avAOg/-l
or?n:tGI:rJ orn?fl €rolJ tuyro.r CIuuay n€ufiryr rqlnrur nr: toqqq

ormr:ra?rueirmYurdnmr:fl oru o 16ouq

q:rsus 6uvurflr

9) Y o iUr- a ua6t,u dt , I 4 q
fl'l:flun?'tttuuod:&u tq:unt:?\01:iu'l0utJ9lt?luu[lJud?u].tu{lJ0.1fl1:flftu19l1}Jltan4a:

:fi iy cy rivr u r fl 'r der : :J 14 r :riar fi Er

arr riryr lnsru sraq ffins r

n6usn::rJflrrdrJ€nr',

ai ,a
01fl't:uvt1l:flu]Hafl

tflri:onra6 : ro r: d q :.il : r ?md i'r nnvr-pa u xd)

-k 
"M*-...oror:dfi 

rJ€ nurir:L

(oror:ri pr:.ri'nnr vr3.:iir4)

. J.* . ffii......n:::rnr:
-;(orot: rj q:.ri'nqr vr3.: rir4 )

26 d{?{]Ail 2558

ood4uaor
@ nldytIlro{tJl.t'l?11u1 a ulryu{ [l4tJ



 

ค 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าแบบอิสระฉบับน้ี ประสบความส าเร็จได้อย่างดีด้วยความกรุณาจาก ผู ้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ  วงัภคพัฒนวงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักและ อาจารย์ ดร.ศกัดา พรึงล าภู 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชา ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือ ตลอดจนสละเวลาอนัมีค่าใน
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างต ารับอาหารเสริมจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินส าหรับเด็ก
ทารกอาย ุ6 เดือน 2) วเิคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการและค่าความหนืดของอาหารเสริมจากต ารับท่ีสร้าง
ข้ึน โดยเลือกตวัอย่างวตัถุดิบจากข้อมูลของแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความหลากหลายของอาหารตาม
โครงการโภชนาการและความมัน่คงดา้นอาหารบนพื้นท่ีสูงของประเทศไทย จ านวน 7 ชนิด ประกอบดว้ย 
ขา้วดอย ไข่ไก่ กล้วยน ้ าวา้ ฟักทอง ยอดฟักทอง ต าลึงและมนัเทศ น าวตัถุดิบมาสร้างเป็นต ารับอาหาร
เสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน โดยก าหนดสัดส่วนและประมาณการพลงังานและสารอาหารของเด็ก
ทารกอายุ 6 เดือนท่ีควรได้รับต่อวนัตามขอ้มูลจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
จากนั้นก าหนดปริมาณของส่วนประกอบอาหารเสริมของทุกต ารับ  น ามาประกอบอาหารและวิเคราะห์
คุณค่าโภชนาการ หาค่าความหนืดของอาหาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  ผลการศึกษาพบว่า การสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน โดยใช้วตัถุดิบ
จ านวน 7 ชนิด ไดต้  ารับอาหารเสริมจ านวน 5 ต ารับคือ ต ารับขา้วดอยกลว้ยๆ (กลว้ยน ้ าวา้) ต ารับขา้วดอย
เหลืองอ าพนั(ฟักทอง) ต ารับขา้วดอยเดินดิน (ยอดฟักทอง) ต ารับขา้วดอยริมร้ัว (ต าลึง) และต ารับขา้ว
ดอยติดดิน (มนัเทศ) โดยแต่ละต ารับมีค่าเฉล่ียของคุณค่าโภชนาการและค่าความหนืดของอาหารต่อหน่ึง
หน่วยบริโภค ดงัน้ี พลงังาน 113.40, 111.64, 106.56, 109.76 และ 119.38 กิโลแคลอรี ตามล าดบั โปรตีน 
3.51, 3.42, 3.63, 3.80 และ 3.62 กรัม ตามล าดับ ไขมัน 6.61, 6.79, 6.37, 6.66 และ 7.23 กรัม ตามล าดับ 
คาร์โบไฮเดรต 9.96, 9.21, 8.68, 8.65 และ 9.97 กรัม ตามล าดับ เถ้า 0.51, 0.46, 0.46, 0.42 และ 0.52 กรัม 
ตามล าดับ ความช้ืน  89.42, 95.12, 110.87, 100.46 และ 88.67 กรัม ตามล าดับ แร่ธาตุแคลเซียม 27.89, 
27.08, 33.02, 38.05 และ 28.35 มิลลิกรัม ตามล าดับ และแร่ธาตุเหล็ก 1.02, 1.04, 1.09, 1.12 และ 1.06  
มิลลิกรัม ตามล าดับ ส่วนค่าความหนืดอาหารคือ 3,290, 4,239, 3,107, 2,437 และ 4,445 เซนติพอยส์ 
ตามล าดบั 



 

จ 
 

Independent Study Title Complementary Food from Local Raw Materials and Its Nutritive 
Values for 6 Months Old Infants  

Author Mr. Surachet   Jinakeaw 
Degree Master of Science (Nutrition Education) 
Advisory Committee Asst. Prof. Dr. Prasit Wangpakapattanawong  Advisor 
 Lect. Dr. Sakda   Pruenglampoo       Co-advisor 

 

ABSTRACT 
 

This study aimed 1) to create complementary food recipes from local raw material for 6 months 
old infants 2) to analyze the nutritive values and the viscosity of complementary food recipes. The 
sample of law materials selected from diet diversity questionnaire of Nutrition and Food Security in 
Uplands of Thailand Project, which were 7 kinds including upland rice, egg, cultivated banana, pumpkin 
meat, leaves and stem of pumpkin, ivy gourd and sweet potato. These raw materials used to create 5 
complementary food recipes for 6 months old infants, by specified proportion and estimated energy and 
nutrients intake for 6 months old infants per day by Thai Health Promotion Foundation, then specified 
amount of ingredients for complementary foods. These 5 recipes of complementary food were cooked 
and analyzed for nutritive values and viscosity. The data was analyzed by using descriptive statistics 
including mean and standard deviation. 
  The results showed that the complementary food creating for 6 months old infant by using 7 
kinds local raw materials were 5 complementary food recipes as followed: rice with cultivated banana, 
rice with pumpkin meat, rice with leaves and stem of pumpkin, rice with ivy gourd and rice with sweet 
potato. The mean of nutritive values and viscosity for each recipe per one serving size were as followed 
energy values were 113.40, 111.64, 106.56, 109.76 and 119.40 kilocalories respectively. Protein values 
were 3.51, 3.42, 3.63, 3.80 and 3.62 grams respectively. Fat values were 6.61, 6.79, 6.37, 6.66 and 7.23 
grams respectively. Carbohydrate values were 9.96, 9.21, 8.68, 8.66 and 9.96 grams respectively. Ash 
values were 0.05, 0.46, 0.46, 0.42 and 0.52 grams respectively. Moistures values were 89.42, 95.12, 
110.87, 100.46 and 88.67 grams respectively. Calcium values were 27.89, 27.08, 33.02, 38.05 and 28.35 
milligrams respectively. Iron values were 1.02, 1.04, 1.09, 1.12 and 1.06 milligrams respectively. 
Viscosity values were 3,290, 4,239, 3,107, 2,437 and 4,445 centipoise respectively. 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเจริญเติบโตในวยัตน้ของชีวิตโดยเฉพาะในขวบปีแรกเป็นตน้ทุนส าคญัของสุขภาพและ
พฒันาการดา้นสติปัญญา น ้ านมแม่เป็นอาหารท่ีดีท่ีสุดส าหรับเด็กทารก แมว้า่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะ
กา้วหนา้เพียงใด ก็ไม่สามารถผลิตนมผสมให้มีคุณค่าเทียบเท่าน ้ านมแม่ได ้เด็กทารกทุกคนจึงควรไดรั้บ
น ้ านมแม่ในช่วงวยัท่ีส าคัญน้ี อาหารอ่ืนนอกจากน ้ านมแม่ ท่ีให้กับเด็กทารกหลังอายุ 6 เดือน มี
ความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กทารกไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่การให้นมท่ีถูกตอ้ง (คณะ
ผูจ้ดัท าขอ้แนะน าแนวทางการให้อาหารเสริมตามวยัส าหรับทารก, 2550)  ซ่ึงในช่วงอาย ุ6  เดือนแรก เด็ก
ทารกจะไดรั้บสารอาหารเพียงพอจากน ้ านมแม่ท่ีมีสุขภาพดี หรือนมดดัแปลงส าหรับเด็กทารกในกรณีท่ี
ไม่สามารถให้น ้ านมแม่ได ้ถา้แม่มีสุขภาพดีและสามารถให้น ้ านมแม่แก่ลูกไดอ้ย่างเต็มท่ี และเด็กทารก
เติบโตไดต้ามเกณฑ์ น ้านมแม่อยา่งเดียวจะพอเพียงต่อการเจริญเติบโตของลูกจนถึงอายปุระมาณ 6  เดือน 
หลงัจากนั้นเด็กทารกจ าเป็นตอ้งไดรั้บพลงังาน และสารอาหารบางชนิดเพิ่มเติมจากอาหารตามวยัส าหรับ
เด็กทารก เช่น โปรตีน แคลเซียม สังกะสี ไอโอดีน วิตามินเอ เป็นตน้ เพื่อให้เจริญเติบโตตามปกติ แต่
อย่างไรก็ตามการให้อาหารตามวยัส าหรับเด็กทารก ช่วยให้เด็กทารกปรับตวัเข้ากับการรับประทาน
อาหารก่ึงแข็งเหลว (semisolid food) ให้คุน้เคยกบัรสชาติและลกัษณะอาหารท่ีหลากหลาย เพื่อพฒันาไปสู่
การรับประทานอาหารแบบเด็กโต และผูใ้หญ่ในอนาคต การเร่ิมให้อาหารก่ึงแข็งเหลวชา้เกินไปอาจท าให้
เด็กทารกปฏิเสธอาหารแบบแข็งได้ ทั้งน้ีการให้อาหารตามวยัส าหรับเด็กทารก ท่ีมีคุณภาพและปริมาณ
เหมาะสมกบัวยั เป็นส่ิงจ าเป็นต่อสุขภาพของเด็กทารก จะมีผลต่อร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวได ้
ปัญหาของการให้อาหารตามวยัท่ีไม่เหมาะสมนอกจากสาเหตุทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัเกิดจากความเช่ือท่ีไม่
ถูกตอ้ง ความเขา้ใจผดิ และความไม่รู้ของครอบครัวและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเด็ก ซ่ึงควรไดรั้บการแกไ้ข เพื่อลด
อุบติัการณ์ของโรคขาดสารอาหาร โรคอ้วนและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในอนาคต (ส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)   

ปัญหาของการให้อาหารเสริมแก่เด็กทารกเร็วเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กทารกได ้
เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีผสมอยูใ่นอาหารเสริมนั้นไม่เหมาะสมกบัอายุของเด็กทารก หรือไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของเด็กทารก เช่นโปรตีน ท่ีไดจ้ากธญัพืชและพืช จะมีคุณค่าทางโภชนาการนอ้ยกวา่โปรตีนจาก
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เน้ือสัตว์  นม และไข่ การให้พืชผกัมากเกินไป อาจมีผลต่อปริมาณโปรตีนท่ีเด็กทารกจะได้รับ ต้อง
ค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของโปรตีนท่ีจะให้เด็กทารก  เพราะเด็กทารกท่ีอายุน้อยล าไส้ยงัไม่พฒันา
เต็มท่ี เม่ือกินเขา้ไป อาจท าให้เด็กทารกเกิดภูมิแพต่้อโปรตีนนั้นได ้ เช่นเดียวกนักบัคาร์โบไฮเดรต ใน
เด็กทารกท่ีอายแุรกเกิดจนถึง  3 เดือน อาจมีความจ ากดั ในการยอ่ยอาหารจ าพวกแป้ง อาจท าให้เด็กทารก
เกิดเป็นโรคขาดสารอาหาร โรคทอ้งร่วง และการดูดซึมอาหารบกพร่อง เน่ืองมาจากระบบยอ่ยอาหารยงั
ไม่พร้อม รวมถึงไขมนั เด็กทารกแรกเกิดจะมีเอนไซมท่ี์ยอ่ยไขมนัต ่า ท าให้เด็กทารกดูดซึมไขมนัไดไ้ม่ดี  
ดงันั้นการให้อาหารเสริมท่ีมีส่วนประกอบของไขมนัมาก หรือนอ้ยเกินไปอาจก่อใหเ้กิดปัญหาไดเ้ช่นกนั 
ส่วนผลเสียอ่ืนๆ จะพบวา่ การให้อาหารเสริมท่ีให้พลงังานสูง อาจท าให้เด็กทารกมีโอกาสเป็นโรคอว้น  
ทั้งน้ีการให้เด็กทารกกินอาหารเสริมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบถว้น ยงัส่งผลต่อการท างานของไต
อีกดว้ย จะเห็นไดว้า่การให้เด็กทารกกินอาหารเสริมนั้นควรพิจารณาส่วนประกอบคุณค่าทางโภชนาการ
ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการและการท างานของระบบทางเดินอาหารของเด็กทารกว่าสามารถดูดซึม
อาหารนั้นไดดี้เพียงใด (ล าดวน น าสิริกุล, 2554) ซ่ึงปริมาณสารอาหารในอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกมี
หน้าท่ีช่วยเติมเต็มสารอาหารท่ีไดรั้บจากนมมารดาให้เพียงพอกบัความตอ้งการของเด็กทารก เน่ืองจาก
คุณค่าทางโภชนาการของนมมารดาจะไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของเด็กทารก เม่ือมีอายุเพิ่มข้ึน จึงได้
มีการแนะน าปริมาณสารอาหารต่างๆ ท่ีควรจะได้รับจากอาหารเสริมในแต่ละช่วงอายุของเด็กทารก 
(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 

นอกจากน้ีอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกควรมีคุณลกัษณะเน้ือสัมผสัท่ีเหมาะสมตามวยัของเด็ก
ทารก โดยอาหารเสริมท่ีมีลกัษณะก่ึงแข็งก่ึงเหลวนั้น ควรมีความหยาบและความละเอียดท่ีเหมาะสมต่อ
การพฒันาในดา้นการเค้ียว กลืนของเด็กทารกในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้เด็กทารกสามารถกินอาหารเสริม
ได้มากข้ึน และท าให้เด็กทารกกินอาหารเสริมได้ง่าย ส าหรับอาหารเสริมท่ีมีค่าความหนืดน้อยและมี
ลกัษณะใสจนเกินไป อาจท าให้เด็กทารกเส่ียงต่อการได้รับพลงังานและสารอาหารท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึง
อาหารเสริมท่ีมีค่าความหนืดอยูใ่นระดบัปานกลางจะอยูใ่นช่วง 1,700-2,900 mPas และอาหารเสริมท่ีมีค่า
ความหนืดมากกวา่ 4,000 mPas ถือวา่มีค่าความหนืดอยูใ่นระดบัสูง (J. Meeks Gardner, S. Walker P, K. 
Gavin A. and A. Ashworth., 2001) ดังนั้ นผูเ้ล้ียงดูเด็กควรพิจารณาถึงความหนืดของอาหารเสริมให้
เหมาะสมกบัเด็กทารกในแต่ละช่วงอาย ุทั้งน้ีความหยาบและความละเอียดของอาหารเสริมนั้น ไม่ควรใช้
วิธีป่ันจนละเอียด ควรใช้วิธีการบด เพื่อให้เด็กทารกได้ฝึกทกัษะในการเค้ียวอาหารและจึงค่อยๆ เพิ่ม
ความหยาบและความละเอียดของอาหารข้ึนตามช่วงอายุของเด็กทารก ซ่ึงความหนืดของอาหารและความ
หยาบ/ความละเอียดของอาหารเสริมจะเป็นตวับ่งช้ีในดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของอาหารเสริมส าหรับเด็ก
ทารก (กองทนัตสาธารณสุข, 2550) 

อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกนั้นอาจปรุงเองจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินท่ีเป็นผกัพื้นบา้นท่ีน ามา
บริโภค อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือน ามาปลูกไวเ้พื่อความสะดวกในการเก็บมาบริโภค ผกัพื้นบา้น
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จึงมีช่ือเฉพาะในแต่ละทอ้งถ่ินและมกัน าไปประกอบอาหารตามทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ยเหตุน้ีผกัพื้นบา้นจึง
เป็นแหล่งอาหารท่ีหาไดง่้ายในชนบทของประเทศไทย ชาวบา้นนิยมปลูกไวเ้พื่อบริโภคเองในครัวเรือน 
หรือน ามาขายเพื่อเพิ่มรายได ้โดยผกัพื้นบา้นสามารถแบ่งตามการน าส่วนต่างๆ ของพืชผกัมาบริโภคเป็น 
5 ประเภท ประกอบดว้ย 1) ใบและยอด เช่น ผกับุง้ ผกัต าลึง ยอดชะเอม ฯลฯ 2) รากและหัว เช่น มนัเทศ 
ขิง ข่า ขมิ้น 3) ดอก เช่น ดอกขจร ดอกโสน ดอกแค 4) ฝัก เช่น เพกา สะตอ มะรุม และ 5) ผล เช่น มะเขือ 
น ้ าเตา้ ฟักทอง ซ่ึงในอดีตมีการบริโภคผกัพื้นบา้นในชีวิตประจ าวนัโดยน ามาปรุงเป็นอาหาร หรือน ามา
แปรรูปเก็บไวย้ามขาดแคลน เน่ืองจากผกัพื้นบา้นมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีสารอาหารต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย และมีคุณค่าทางโภชนาการมาก รวมทั้งมีใยอาหารช่วยในเร่ืองของระบบขบัถ่าย 
มีสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น เบตา้แคโรทีน วิตามินซี เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์มากจาก
การบริโภคนอกเหนือจากความอร่อย จุดเด่นอีกประการของผกัพื้นบา้นคือเป็นผกัท่ีปลอดจากสารเคมี 
เน่ืองจากผกัพื้นบา้นส่วนมากจะเป็นผกัท่ีไม่ค่อยมีโรคและแมลงมารบกวน (ณฐั  อาจสมิติ, 2548) 

อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพื้นท่ีมีภูเขาและหุบเขา มีระยะทางห่างไกลจากตวัเมือง
เชียงใหม่  ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและความมัน่คงดา้นอาหาร จึงเป็นปัญหาส าคญัของชนกลุ่มนอ้ยท่ี
อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลโดยเฉพาะชุมชนบนพื้นท่ีสูง จากขอ้มูลการประเมินความรู้ดา้นโภชนาการของ
ผูป้กครองเก่ียวกบัการเล้ียงดูเด็กทารกของโครงการวิจยัเร่ือง “โภชนาการและความมัน่คงดา้นอาหารใน
พื้นท่ีสูงของประเทศไทย” ซ่ึงพื้นท่ีวิจยัอยูใ่นเขตอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูป้กครอง หรือ 
ผูเ้ล้ียงดูเด็กขาดการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการเล้ียงเด็กทารกดว้ยอาหารเสริมท่ีเหมาะสมตามวยั จึง
ส่งผลให้เด็กมีน ้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์และความยาวต ่ากวา่เกณฑ์ (ประสิทธ์ิ  วงัภคพฒันวงศ์ และคณะ, 
2556)   

ผูศึ้กษาในฐานะผูช่้วยนักวิจยัของโครงการโภชนาการและความมัน่คงดา้นอาหารในพื้นท่ีสูง
ของประเทศไทย  ท่ีศึกษาในพื้นท่ีต าบลปางหินฝนและต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่อาหารเสริมต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ผูป้กครอง หรือผูเ้ล้ียงดูเด็กนิยมน าอาหารท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาเป็น
อาหารเสริมให้แก่เด็กทารก เช่น กลว้ยน ้ าวา้ ฟักทอง หรือยอดฟักทอง เป็นตน้ ซ่ึงอาหารดงักล่าวหากมี
การน ามาให้เด็กทารกกินอาจไม่ถูกต้องและเหมาะสมตามวยันั้ น อาจท าให้เด็กทารกเกิดปัญหาทาง
โภชนาการคือ มีน ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑ์และมีความยาวต ่ากวา่เกณฑ์ได ้ อีกทั้งอาจมีคุณค่าทางโภชนาการ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของเด็กทารกได ้ดงันั้นจึงสนใจศึกษาอาหารเสริมจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินและ
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6  เดือน เพื่อน าผลท่ีได้ไป
ส่งเสริมให้ผูดู้แลเด็กมีการปฏิบติัการเล้ียงดูเด็กทารกท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง ในเร่ืองของการบริโภค
อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและส่งเสริมให้คนในทอ้งถ่ินน าวตัถุดิบอาหารท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
การศึกษา เร่ือง อาหารเสริมจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม

ส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน  มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาดงัน้ี 
  1. เพื่อสร้างต ารับอาหารเสริมจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน 

2. เพื่อวเิคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการและค่าความหนืดของอาหารเสริมจากต ารับท่ีสร้างข้ึน 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
ขอบเขตดา้นประชากร คือ วตัถุดิบในทอ้งถ่ินของต าบลปางหินฝนและต าบลบา้นทบั อ าเภอ 

แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ การสร้างต ารับอาหารเสริมโดย ใชว้ตัถุดิบในทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ย 

ขา้วดอย ไข่ไก่ กล้วยน ้ าวา้ ฟักทอง ยอดฟักทอง ต าลึงและมนัเทศ  และวิเคราะห์หาคุณค่าโภชนาการ
ประกอบดว้ย พลงังาน โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต ความช้ืน เถา้และแร่ธาตุ (แคลเซียมและเหล็ก) และ
วเิคราะห์ค่าความหนืดของอาหารเสริมจากต ารับท่ีสร้างข้ึน 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

คุณค่าทางโภชนาการ  หมายถึง พลงังานและปริมาณสารอาหารต่างๆ ท่ีมีอยู่ในต ารับอาหาร
เสริมส าหรับเด็กทารก ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ส าหรับสารอาหารท่ีวิเคราะห์ประกอบดว้ย  โปรตีน 
ไขมนั คาร์โบไฮเดรต ความช้ืน เถา้ และแร่ธาตุ (แคลเซียมและเหล็ก) 

อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน หมายถึง อาหารอ่ืนท่ีเด็กทารกอายุ 6 เดือนได้รับ 
นอกเหนือจากน ้ านมแม่ เพื่อให้เด็กทารกได้รับพลังงานและสารอาหารครบถ้วนในปริมาณพอเพียง
เพื่อให้เด็กทารกมีการเจริญเติบโต และมีสุขภาพดีเหมาะสมตามวยั นอกจากน้ีอาหารเสริมยงัช่วยให้เด็ก
ทารกปรับตวัจากการกินอาหารเหลวเป็นอาหารก่ึงแขง็ ก่ึงเหลว 

วตัถุดิบในทอ้งถ่ิน หมายถึง ส่วนผสมของอาหารท่ีมีในทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ขา้วดอย ไข่ไก่ 
กลว้ยน ้าวา้ ฟักทอง ยอดฟักทอง ต าลึง และมนัเทศ ในพื้นท่ีต าบลปางหินฝน และต าบลบา้นทบั อ าเภอ
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ความหนืด หมายถึง ลกัษณะความขน้เหลวของอาหารท่ีเป็นค่าการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
ชนิดหน่ึงของอาหารและสามารถประเมินได้ว่าอาหารนั้นๆ มีความยาก หรือง่ายท่ีเด็กทารกจะกลืน
อาหาร  
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 อาหารเสริมจากวตัถุดิบในท้องถ่ินและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริมส าหรับเด็ก
ทารกอาย ุ6  เดือน ไดรั้บ ประโยชน์ดงัน้ี 
   1. เป็นตน้แบบต ารับอาหารเสริม ซ่ึงเตรียมจากวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินบนพื้นท่ีราบสูง 
ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการถูกตอ้งตามความตอ้งการพลงังานและสารอาหาร และง่ายต่อการรับประทาน 
ส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน และเด็กทารกวยัอ่ืนๆ โดยการเพิ่มปริมาณของวตัถุดิบและเพิ่มวตัถุดิบท่ี
มีความแขง็ เช่น เน้ือสัตว ์ตบั ไข่ไก่ทั้งฟอง เป็นตน้ 
   2. หน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอสามารถท าเป็นนโยบาย ส่งเสริมการใช้วตัถุดิบใน
ทอ้งถ่ินท าเป็นอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกในช่วงวยัต่างๆ โดยการเพิ่มทั้งชนิดและปริมาณของวตัถุดิบ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ือง อาหารเสริมจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูล
การศึกษา ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความส าคญัของน ้านมแม่ 
2. ความตอ้งการพลงังานและสารอาหารของเด็กทารกในอาหารเสริมท่ีเหมาะสมตามวยั 
3. ความเขม้ขน้ของพลงังาน (energy density) และจ านวนม้ือท่ีป้อน 
4. ชนิดของอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก 
5. คุณลกัษณะท่ีดีของอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก 
6. ขอ้แนะน าอาหารส าหรับเด็กทารก 
7. ความพร้อมของเด็กทารกในการรับประทานอาหารเสริม 
8. คุณค่าทางโภชนาการของวตัถุดิบ 
9. การวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม 
10. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ความส าคัญของน า้นมแม่ 
องคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะน าไวว้า่เด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจนอายุครบ 6 เดือนควรด่ืมน ้ านมแม่

เพียงอย่างเดียว โดยท่ีไม่ต้องด่ืมน ้ าเลย (Exclusive breastfeeding) และมีการให้อาหารเสริมร่วมกบัด่ืม
น ้ านมแม่เม่ือเด็กทารกมีอายตุั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี เน่ืองจากปริมาณสารอาหารท่ีมีในน ้ านมแม่ไม่เพียงพอ
กบัความตอ้งการของทารกท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือมีอายุมากข้ึน แต่เม่ือเด็กทารกมีอายุตั้ งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป 
ปริมาณพลังงานในนมแม่มีแนวโน้มลดลง และยงัไม่มากพอท่ีจะเติมเต็มความต้องการพลังงานของ 
เด็กทารกได ้อาหารเสริมจึงเป็นแหล่งสารอาหารท่ีส าคญัส าหรับเด็กทารกตั้งแต่อายุ 6 เดือนข้ึนไป ซ่ึงจะ
เป็นช่องทางท่ีช่วยเติมเต็มสารอาหารท่ีได้รับจากนมแม่ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของเด็กทารกได ้ 
(นัฏฐพร อนิสงค์, 2554) สอดคล้องกบั ศิราภรณ์ สวสัดิวร กุสุมา ชูศิลป์ และกรรณิการ์ บางสายน้อย 
(2550) ได้สรุปไว้ว่า สารอาหารต่างๆ ในน ้ านมแม่มีการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงและแต่ละเวลา
ยกตวัอยา่งเช่น ระยะของการสร้างน ้ านม โดยท่ีการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ไม่ไดมี้ผลต่อส่วนประกอบหลกั
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โดยรวมของน ้ านม ถา้น าตวัอย่างน ้ านมแม่ในรอบ 24 ชัว่โมงมาวิเคราะห์จะพบว่า ไม่วา่แม่จะมีเช้ือชาติ
ใด รวยหรือจน หรือมีภาวะขาดอาหารท่ีไม่เท่ากัน น ้ านมแม่ก็จะยงัมีส่วนประกอบหลักคือ โปรตีน 
ไขมนั น ้ าตาล เกลือแร่ วิตามิน แร่ธาตุ ค่อนขา้งคงท่ี เน่ืองจากร่างกายแม่มีกลไกท่ีจะคอยชดเชยส่วนท่ี
ขาด โดยน ามาจากสารอาหารท่ีแม่สะสมไดใ้นร่างกาย  

ในน ้ านมแม่จะมีส่วนประกอบของสารอาหารและพลังงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ  
1) ระยะหวัน ้ านม (Colostrum’s) จะมีสีเหลืองขน้ มีปริมาณไม่มาก จะหลัง่ออกมาในช่วงระยะแรกๆ หลงั
คลอด 2) ระยะน ้ านมปรับเปล่ียน (transitional milk) เป็นระยะระหว่างการเปล่ียนจากหัวน ้ านมแม่เป็น
น ้ านมแม่ ซ่ึงจะหลัง่ในช่วง 7-10 วนั จนถึง 2 สัปดาห์หลงัคลอด และ 3) ระยะน ้ านมแม่หรือน ้ านมแม่
ระยะหลงั (mature milk) ในการศึกษาคร้ังน้ีเด็กทารกอายุ 6 เดือนจะไดรั้บน ้ านมแม่ท่ีอยูใ่นช่วงน ้ านมแม่
ระยะหลงั ซ่ึงน ้ านมแม่ในระยะน้ี อุดมไปด้วยส่วนประกอบต่างๆท่ีจ าเป็นในการเจริญเติบโตของเด็ก
ทารก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 องคป์ระกอบคือ สารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องร่างกาย และสารอาหารต่างๆ  
 1. ส่วนท่ีปกป้องร่างกาย ประกอบดว้ย 

1.1 ส่วนท่ีเก่ียวกบัภูมิคุม้กนั เช่น อิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulins), เม็ดเลือดขาว 
(white blood cell), โปรตีนท่ีช่วยต่อตา้นเช้ือโรค ไดแ้ก่ แลคโตเฟอริน (lactoferrin)ไลโซไซม ์(lysozyme), 
โปรเทก็ทีฟ ลิปิค (protective lipids), น ้าตาลโอลิโกแซคคาไรด ์ (oligosaccharides) 

1.2 ส่ วน ท่ี เก่ี ยวกับการเติบโต (maturation) เช่ น  growth factor : epidermal growth 
factor, nerve growth factor, insulin-like growth factor, transforming growth factor cytokines, 
immunomodulation 

1.3 สารช่วยระบบการยอ่ยและฮอร์โมนต่างๆ เช่น Bile salt Stimulated Lipase 
(BSSL), เอนไซม ์และฮอร์โมนต่างๆ 

2. สารอาหาร ประกอบดว้ย 
2.1 สารอาหารกลุ่มใหพ้ลงังาน (macronutrient) ประกอบดว้ย 3 ชนิดดงัน้ี   

1) คาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ  
-  น ้ าตาลแลคโตส (lactose) เป็นสารคาร์โบไฮเดรตหลกัในน ้ านมแม่ ในน ้ านม 

colostrums มีประมาณ 4 กรัม และเพิ่มเป็น 6.2-7.2 กรัม/100 มล.ในนมแม่ระยะปกติโดยธรรมชาติ
น ้ าตาลแลคโตส เป็นน ้ าตาลท่ีพบเฉพาะในน ้ านม (milk-sugar) ของสัตวท่ี์ฉลาดและมีขนาดสมองใหญ่ 
และในน ้ านมคนจะมีปริมาณน ้ าตาลแลคโตสสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยนมทัว่ไป น ้ านมววั
ธรรมชาติจะมีเพียง 4.9 กรัม/100 มล. น ้ าตาลแลคโตสเม่ือถูกย่อยจะได้น ้ าตาลกาแลคโตส (galactose) 
และกลูโคส (glucose) น ้ าตาลแลคโตส (lactose) เป็นส่วนประกอบส าคญัของกาแลคโตไลปิด และสาร 
ซีรีโบรไซด์ ซ่ึงเป็นสารส าคญัท่ีช่วยพฒันาสมอง ระดบัน ้ าตาลแลคโตสในน ้ านมแม่มีปริมาณค่อนขา้ง
คงท่ี แมใ้นแม่ท่ีขาดสารอาหารจนมีปริมาณน ้ านมลดลง 
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-  น ้ าตาลโอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharides) น ้ าตาลโอลิโกแซคคาไรด์ เป็น
สารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ประกอบด้วย  5-10 โมเลกุลของน ้ าตาลเชิงเด่ียว ไม่ถูกย่อยและดูดซึมใน
กระเพาะอาหารและล าไส้เล็ก แต่จะถูกยอ่ยในล าไส้ใหญ่ น ้าตาลโอลิโกแซคคาไรด์ ในน ้านมแม่มีจ  านวน
มากกวา่ 100 ชนิด และมีปริมาณสูง มากกวา่ในน ้ านมววัเกิน 100 เท่า ในนมแม่นอกจากมีน ้ าตาลแลคโตส 
น ้าตาลโอลิโกแซคคาไรดแ์ลว้ ยงัมีน ้าตาลกลูโคส ในปริมาณเล็กนอ้ยประมาณ  0.2 กรัม/100 มล. 

2) ไขมัน เป็นแหล่งพลังงานท่ีส าคัญในน ้ านมแม่  ในน ้ านม colostrum’s  
มีประมาณ 2 กรัม และจะเพิ่มเป็น 4-4.5 กรัม/100 มล. ในน ้ านมระยะปกติ ไขมันในน ้ านมแม่มีการ
เปล่ียนแปลงไดม้ากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสารอาหารอ่ืน เช่น ในระหวา่งการดูดแต่ละคร้ัง น ้านมแม่ ส่วนหลงั 
(hind milk) จะมีปริมาณไขมนัมากกว่าส่วนหน้าอาจถึง 5 เท่า ถา้เราเวน้ระยะการดูดระหว่างม้ือนานข้ึน
ปริมาณไขมนัในน ้านมแม่จะมีนอ้ยลง  

ไขมันในน ้ านมแม่ มาจาก 3 ทางคือ 1) จากอาหารท่ีแม่กิน 2) จากไขมันท่ี
สะสมในตวัแม่ และ 3) จากการสังเคราะห์น ้ าตาลกลูโคสในเน้ือเยื่อเตา้นม ถา้แม่ไดรั้บอาหารไม่เพียงพอ 
ไขมนัท่ีสะสมในตวัแม่จะถูกน ามาใช ้แต่ถา้แม่ไดอ้าหารท่ีมีไขมนัต ่า ร่างกายจะชดเชยโดยการสังเคราะห์
จากกลูโคสในเน้ือเยื่อเตา้นม ขบวนการปรับตวัโดยธรรมชาติน้ีจะท าให้น ้ านมแม่มีปริมาณไขมนัท่ีคงตวั 
พลงังานจากไขมนัในน ้ านมแม่จะเป็นร้อยละ 50 ของพลงังานทั้งหมด ซ่ึงเหมาะสมกบัพลงังานท่ีเด็กอายุ
ช่วง 2 ปีแรกควรจะไดรั้บ เน่ืองจากกระเพาะอาหารยงัเล็กอยู ่อาหารจึงควรมีความเขม้ขน้ของพลงังานสูง 
และระบบประสาทสมองมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วจึงตอ้งการไขมนัเป็นอาหารท่ีช่วยพฒันาประสาทและ
สมองหลงัจากนั้น สัดส่วนของพลงังานท่ีตอ้งการจากไขมนัจึงจะลดลง 

3) โปรตีน น ้ านมแม่มีปริมาณโปรตีนประมาณร้อยละ 0.9 ซ่ึงเป็นปริมาณต ่า
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัปริมาณโปรตีนน ้ านมของสัตวช์นิดอ่ืน ฉะนั้นจึงเหมาะสมต่อไตของเด็กทารกท่ียงั
ท างานได้ไม่เต็มท่ี โปรตีนในระยะน ้ านม colostrum’s จะมีระดับสูง 1.58 กรัม/100 มล. เน่ืองจากมี
โปรตีนส่วนท่ีไม่ให้พลงังาน คือ IgA 0.5 กรัม/100 มล. และ แลคโตเฟอริน (lactoferin) โปรตีนในน ้ านม
แม่มีส่วนประกอบส าคญัคือ เวย ์(whey) และเคซีน (casein) ถา้น าน ้ านมแม่มาตกตะกอน ส่วนเวยจ์ะแยก
เป็นส่วนใส ส่วนเคซีนจะเป็นส่วนข้น โปรตีนหลักในส่วนเวย์ประกอบด้วยอัลฟ่า-แลคตัลบูมิน  
(∝-lactalbumin) และมีภูมิคุม้กนั แลคโตเฟอริน เอนไซม์ ฮอร์โมนฯลฯ อยูใ่นส่วนน้ีดว้ย ดงันั้น น ้ านม
แม่ในระยะแรกๆ จะมีเวยโ์ปรตีนมากในสัดส่วน เวย ์:เคซีน 90:10 แลว้ลดลงเป็น 80:20 และ เป็น 50:50 
ในนมระยะหลงั 

2.2 สารอาหารกลุ่มไม่ให้พลงังาน (macronutrient) ไดแ้ก่ วิตามิน เกลือแร่สารท่ีเก่ียวกบั
การปกป้องร่างกาย เป็นสารท่ีเป็นความจ าเพาะของน ้านมแม่ 

1) วติามิน (vitamin) 
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  1.1) วิตามินท่ีละลายในน ้ า (water soluble vitamin) วิตามินกลุ่มละลายในน ้ าจะ
มีปริมาณมากหรือนอ้ยข้ึนกบัอาหารท่ีแม่กิน เน่ืองจากวติามินกลุ่มน้ีจะไม่มีการสะสมในตวัแม่ดงันั้น ถา้
แม่มีสุขภาพดี กินอาหารมีประโยชน์ก็จะมีวิตามินระดบัเพียงพอส าหรับเด็กทารก แต่ส าหรับแม่ท่ีกิน
อาหารมงัสวิรัติ ตอ้งมีขอ้พึงระวงัเพราะอาจมีปริมาณวิตามินบีหก และบีสิบ-สองไม่เพียงพอ จึงควร
ไดรั้บการเสริม กลุ่มวติามินท่ีละลายในน ้าประกอบดว้ย 

  - วิตามิน บี หก แม่ท่ีมีสุขภาพดีจะมีระดับในน ้ านมเพียงพอจนลูก
อายุ 6 เดือน แต่แม่ท่ีกินอาหารมงัสวิรัติอย่างเคร่งครัด และแม่ท่ีคลอดลูกก่อนก าหนด หรือมีการใช ้
ยาคุมก าเนิดชนิดท่ีมีเอสโตรเจนเป็นระยะเวลานานจะมีระดบัในน ้ านมต ่ากวา่ โดยทัว่ไปการให้แม่ไดรั้บ
วิตามินเสริมในรูปวิตามินบีรวมท่ีมีวิตามินบีหก 4 มก. เพียงพอส าหรับทดแทนให้แม่ทั่วไป และถ้า
จ าเป็นตอ้งให้ในปริมาณสูง ตอ้งระวงัวา่อาจไปกดการสร้างฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin) ท าให้แม่มี
น ้านมนอ้ยลงได ้

   - วิตามิน ซี ถ้าแม่ได้รับวิตามินซีจากอาหารประมาณ 100 มก./วนั 
น ้ านมจะมีระดบัวิตามินซีประมาณ 5-6 มก./100 มล. ซ่ึงถา้เด็กทารกกินนมแม่อยา่งเดียวจะไดรั้บวิตามิน
ซี ประมาณ 20 มก./วนั จะเพียงพอในการป้องกนัการเกิดโรคท่ีขาดวิตามินซี (scurvy) ซ่ึงตอ้งการวิตามิน
ซีเพียงวนัละ 8 มก. 

  1.2) วิตามินท่ีละลายในไขมัน (fat soluble vitamin) วิตามินกลุ่มละลายใน
ไขมนั จะมีพอเพียงส าหรับเด็กทารกและไม่ข้ึนกบัการกินอาหารของแม่ เน่ืองจากร่างกายของแม่สามารถ
ดึงไขมนัจากท่ีสะสมมาใชไ้ด ้กลุ่มวติามินท่ีละลายในไขมนัประกอบดว้ย 

  - วิตามิน เค มีในปริมาณ 0.1-0.4 ไมโครกรัม/100 มล. มีมากในน ้ านม
ระยะ colostrums ระดบัวติามินเคในนมแม่ต ่า เน่ืองจากล าไส้เด็กแรกคลอดมีเช้ือแบคทีเรียไม่มากพอตอ้ง
กินเวลาหลายวนักวา่แบคทีเรียจะสร้างได ้แต่จากการศึกษาในระยะหลงัพบวา่ ถึงแมป้ริมาณวิตามิน เค มี
นอ้ยในนมแม่ แต่ก็เพียงพอส าหรับลูกถา้ลูกไดรั้บน ้ านมแม่ปริมาณมากพอตั้งแต่ระยะนม colostrums ซ่ึง
มีวิตามิน เค มาก ส าหรับเด็กทารกท่ีมีปัญหาโรคเลือดออกจากการขาดวิตามินเค อาจเกิดเน่ืองจากลูกดูด
นมแม่ไดไ้ม่มากพอและดูดไม่ถูกตอ้ง เช่น การดูดท่ีเปล่ียนขา้งไปมาบ่อยๆ การดูดท่ีถูกจ ากดัเวลา ท าให้
ลูกไม่ไดรั้บน ้ านมส่วนหลงัท่ีมีไขมนัและวิตามิน เค สูงกว่าน ้ านมท่ีออกมาในตอนแรก อย่างไรก็ตาม 
โรคเลือดออกจากการขาดวิตามินเค เป็นเร่ืองท่ีมีอนัตรายถึงชีวิต จึงมีความจ าเป็นตอ้งให้เด็กทารกทุก
รายไดรั้บวติามินตั้งแต่แรกคลอด 

   - วิตามิน ดี สร้างจากการสังเคราะห์สารสเตอรอลท่ีผิวหนงัเม่ือไดรั้บ
แสงแดดซ่ึงทั้งวิตามิน ดี และวิตามิน เค พบวา่มีปริมาณต ่าในน ้ านมแม่ เพราะน ้ านมแม่ไม่ใช่แหล่งสร้าง
หลกัของวิตามินเหล่าน้ี ฉะนั้น แม้ว่าวิตามิน ดี จะมีปริมาณน้อย แต่ถ้าเด็กทารกได้รับน ้ านมแม่และ
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แสงแดดอย่างเพียงพอ (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 30 นาที ในขณะท่ีนุ่งผา้ออ้ม หรือประมาณ 2 ชั่วโมงใน
ขณะท่ีใส่เส้ือผา้ปกติ) จะพบวา่เด็กทารกมีระดบัวิตามินดีเป็นปกติ 

   - วิตามินเอ มีประมาณ 400-600 ไมโครกรัมเรตินอล/ลิตร ถ้าแม่ขาด
อาหารมากจะมีปริมาณวิตามิน เอ ลดลง 

   - วิตามินอีในน ้ านมแม่มีประมาณ 2.4 มิลลิกรัม โทโคเฟอรอล/ลิตร 
ปริมาณวติามิน อี ไม่ไดข้ึ้นกบัอาหารท่ีแม่กิน 

2) แร่ธาตุ (mineral) ปัจจยัเร่ือง อายุ จ  านวนครรภ์ อาหาร หรือแมก้ระทัง่การเสริมแร่
ธาตุให้แก่แม่ จะมีผลต่อระดบัแร่ธาตุในนมแม่นอ้ยมาก อยา่งไรก็ตาม แมร้ะดบัแร่ธาตุต่างๆ ในนมแม่จะ
ดูต ่า แต่ร่างกายลูกสามารถดูดซึมไปใชไ้ดสู้ง จึงท าให้ลูกท่ีกินนมแม่อยา่งถูกตอ้ง มกัไม่ขาดแร่ธาตุต่างๆ 
แร่ธาตุท่ีพบในนมแม่มีดงัต่อไปน้ี 

 2.1) เหล็ก น ้ านมแม่มีธาตุเหล็ก 0.3-0.5 มก./100 มล. ปริมาณน้ีไม่ข้ึนกบัภาวะ
ขาดเหล็กในแม่ หรือการให้เหล็กเสริมในแม่ การท่ีเด็กทารกได้รับเหล็กเพียงพอ เป็นเพราะเหล็กใน
น ้านมแม่สามารถถูกดูดซึมไดถึ้งร้อยละ 50 และถา้ไม่เพียงพอ เด็กทารกจะใชเ้หล็กท่ีมีสะสมในตวัเองมา
ใช้ร่วมด้วย ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นท่ีตอ้งใส่ใจในการให้แม่ได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอในระยะ
ตั้งครรภ์ เพื่อจะไดส่้งต่อให้ลูกมีเพียงพอ (ธาตุเหล็กจากแม่จะถูกส่งให้ลูกมากในระยะ 3 เดือนสุดทา้ย
ก่อนคลอด) ในเด็กทารกท่ีคลอดก่อนก าหนด มีความจ าเป็นท่ีต้องเสริมธาตุเหล็กหลังอายุ 2 เดือน 
ส าหรับเด็กทารกครบก าหนดท่ีกินนมแม่อย่างเดียวอย่างถูกตอ้งในระยะ 4-6 เดือนแรก จะยงัคงได้รับ
เหล็กเพียงพอ ถา้กินนมแม่ไม่ถูกตอ้ง เช่น การให้อาหารอ่ืนเร็วเกินไป อาหารอ่ืนจะไปขดัขวางการดูดซึม
ธาตุเหล็ก ดงันั้น การมีกลไกการดูดซึมธาตุเหล็กจากนมแม่ท่ีดี ร่วมกบัการไม่พอใช้และดึงจากท่ีเด็ก
ทารกมีธาตุเหล็กตุนอยูใ่นตวั ท าให้เด็กทารกท่ีกินนมแม่อยา่งเดียวจะไม่มีธาตุเหล็กหลงเหลือในอุจจาระ 
ซ่ึงจะลดโอกาสใหเ้ช้ือโรคน าธาตุเหล็กไปใชเ้ป็นการเพิ่มโอกาสการติดเช้ือ    

2.2) แคลเซียม น ้ านมแม่มีแคลเซียม 25-30 มก./100 มล. และมีระดบัค่อนขา้ง
คงท่ีตลอดระยะท่ีให้นมลูก แมว้า่แคลเซียมในนมแม่จะมีนอ้ยแต่ก็ถูกดูดซึมไดม้ากกวา่นมววัถึงกวา่สอง
เท่า คือ ดูดซึมไดถึ้งร้อยละ 40-70 แคลเซียมในน ้ านมแม่มาจากแคลเซียมท่ีสะสมในกระดูกของแม่ และ
ไม่ข้ึนกบัปริมาณแคลเซียมท่ีแม่กิน จากการศึกษาพบวา่ ในระยะท่ีแม่ให้นมลูกร่างกายของแม่จะมีกลไก
ช่วย เช่น มีการหมุนเวียนของแคลเซียมเข้าและออกจากกระดูกมากข้ึน ลดการขบัทิ้งแคลเซียมทาง
ปัสสาวะ ในระยะท่ีใหน้มลูก แม่จึงอาจมีมวลกระดูกลดลงบา้งชัว่คราวในช่วง 3-6 เดือนหลงัคลอด แต่จะ
ค่อยๆ เพิ่มข้ึนจนเป็นปกติในภายหลงั 

โดยธรรมชาติแลว้ ไม่ว่าแม่จะกินอาหารชนิดใดหรือมีภาวะโภชนาการอย่างไรน ้ านม
แม่ ก็จะยงัมีคุณภาพสารอาหารท่ีดีและปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกเน่ืองจากร่างกายของแม่
จะมีกลไกในการน าอาหารท่ีแม่กิน และสารอาหารท่ีสะสมไวม้าปรับใชส้ร้างน ้านมแก่ลูก 
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เม่ือเด็กทารกมีอายุระหว่าง 6-12 เดือน แม่ควรจะค่อยๆเร่ิมให้อาหารชนิดก่ึงแข็งก่ึง
เหลว แต่น ้ านมแม่ก็ยงัเป็นอาหารหลกัในการได้รับสารอาหารของเด็กทารกในช่วงอายุดังกล่าว โดย
พบวา่ในช่วงท่ีเด็กทารกเร่ิมไดรั้บอาหารเสริมนั้นไดรั้บน ้ านมแม่อยูเ่ฉล่ีย 19-30 ออนซ์ ต่อ วนั (570-900 
มิลลิลิตรต่อวนั) (Kelly Bonyata, 2015) 

 

ความต้องการพลงังานและสารอาหารของเด็กทารกในอาหารเสริมทีเ่หมาะสมตามวยั 
 เด็กทารกพึงไดรั้บสารอาหารพอดีครบถ้วน สะอาดปลอดภยั ไดรั้บสารอาหารท่ีเหมาะสมกบั
ระดบัการเจริญเติบโตทางสรีระ ให้ประสิทธิผลต่อการเจริญเติบโตมีพฒันาการทางกาย สมอง จิต สังคม 
สมวยั และไม่ก่ออนัตรายทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ดงันั้นการให้โภชนาการท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กทารก
จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ (อบเชย วงศท์อง, 2551) 
 จากการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาต่างๆ จากต่างประเทศและในประเทศไทย คณะท างานต่างๆ 
ค านวณค่าความตอ้งการพลงังานต่อวนัของเด็กทารก โดยใชน้ ้าหนกัตวัเด็กทารกตามเกณฑ์อา้งอิงของ
องค์การอนามัยโลก ค .ศ . 2006 (WHO, 2006) และความต้องการพลังงานตามค าแนะน าของ 
FAO/WHO/UNU ส่วนพลงังานท่ีไดรั้บจากนมแม่เลือกใช้ค่าจากรายงานขององค์การอนามยัโลกซ่ึง
ไดจ้ากการรวบรวมผลการศึกษาปริมาณและพลงังานพลงังานของนมแม่ ในประเทศท่ีก าลงัพฒันา 
เม่ือน ามาลบกนัจะไดป้ริมาณพลงังานท่ีตอ้งการจากอาหารเสริมตามวยัส าหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก
ตามกลุ่มอายตุ่างๆ (ตารางท่ี 2.1) 
 

ตารางที่ 2.1 ความตอ้งการพลงังานต่อวนัจากอาหารตามวยัส าหรับเด็กทารกกลุ่มอายุต่างๆ เม่ือไดรั้บ 
น ้านมแม่ปริมาณปานกลาง 

 

อายุ 
(เดือน) 

ความต้องการพลงังาน 
ของเด็กทารก 

(กโิลแคลอรี/วนั) 

พลงังานจากนมแม่ 
(กโิลแคลอรี/วนั) 

พลงังานจากอาหารตามวัย
ส าหรับเด็กเล็ก 

(กโิลแคลอรี/วนั) 
0-2 512 595* 0 
3-5 575 634* 0 
6-8 632 413 219 

9-11 702 379 323 
12-17 797 346 451 
18-23 902 346 556 

*นมแม่ปริมาณมาก (high breast milk intake) 
ทีม่า : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) 
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 อาหารตามวยัส าหรับเด็กทารก มีสารอาหารครบถว้นทั้ง 6 ชนิด ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมนั  แร่ธาตุ วิตามิน และน ้ า ปริมาณเพียงพอกบัความตอ้งการของเด็กทารก (ตารางท่ี 2.2 และ
2.3)  ซ่ึงได้จากการกินอาหารท่ีหลากหลาย ได้แก่ ขา้ว แป้ง เน้ือสัตว ์ไข่ ถั่ว น ้ ามนั ผกัและผลไมเ้ป็น
ประจ าทุกวนั 
 

ตารางที่ 2.2 ปริมาณโปรตีน และสัดส่วนของพลงังานจากไขมนัและคาร์โบไฮเดรตท่ีควรไดรั้บจาก  
อาหารส าหรับเด็กทารกตามกลุ่มอาย ุ

 

อายุ
(เดือน) 

โปรตีน (กรัม/วนั) ไขมัน 
(ร้อยละของ

พลงังานทั้งหมด) 

คาร์โบไฮเดรต 
(ร้อยละของ

พลงังานทั้งหมด) 
ความต้องการ
ของเด็กทารก* 

โปรตีน 
ในนมแม่** 

โปรตีน 
จากอาหารเสริม 

6-8 12.5 7.1 5.4 30-45 45 
9-11 14.4 6.5 7.9 30-45 45 

12-17 14.0 5.8 8.2 30-45 45-55 
18-23 14.3 5.8 8.5 30-45 45-55 

ทีม่า : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) 
* ความต้องการโปรตีนต่อวนัของเด็กทารก ค านวณจากค่าความต้องการโปรตีนต่อน ้ าหนักตัว 1 กก./วนั ตาม

ขอ้แนะน าของ องคก์ารอนามยัโลก ค.ศ. 2007 โดยใชน้ ้ าหนกัตวัเด็กทารกตามเกณฑอ์า้งอิงขององคก์ารอนามยัโลก ค.ศ. 
2006 

** ค านวณโดยใชป้ริมาณนมแม่ในประเทศท่ีก าลงัพฒันาจากขอ้มูลขององค์การอนามยัโลก คือ อาย ุ6-8 เดือน 674 
กรัม/วนั อาย ุ9-11 เดือน 616 กรัม/วนั อาย ุ12-23 เดือน 549 กรัม/วนั ปริมาณเฉล่ียของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต (แลคโตส) 
และไขมนัในนมแม่ เท่ากบั 10.5±2.0, 72±2.5 และ 39±4.0 กรัม/ลิตร ตามล าดบั 

ตารางที ่2.3 ปริมาณวติามินและแร่ธาตุท่ีเด็กทารกตอ้งการต่อวนั ตามกลุ่มอาย ุ
 

 สารอาหาร/วนั 6-11 เดือน 12-23 เดือน 
วติามินเอ (มคก.) 400 400 
วติามินดี (มคก.) 5 5 
วติามินอี (มก.) 5 6 
วติามินเค (มคก.) 2.5 30 
วติามินซี (มก.) 35 40 
วติามินบี 1 (มก.) 0.3 0.5 
วติามินบี 2 (มก.) 0.4 0.5 
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ตารางที ่2.3 (ต่อ) 
 

สารอาหาร/วนั 6-11 เดือน 12-23 เดือน 
ไนอะซิน (มก.) 4 6 
วติามินบี 6 (มก.) 
โพเลท (มคก.) 

0.3 
80 

0.5 
150 

วติามินบี 12 (มก.) 0.5 0.9 
กรดแพนโทเธนิก (มก.) 1.8 2 

แคลเซียม (มก.) 270 500 
ฟอสฟอรัส (มก.) 275 460 
แมกนีเซียม (มก.) 30 60 
ฟลูออไรด ์(มก.) 0.4 0.6 
ไอโอดีน (มคก.) 90 90 
เหล็ก (มก.) 9.3 5.8 

ทองแดง (มคก.) 220 340 
สังกะสี (มก.) 3 2 
ซีลีเนียม (มคก.) 20 20 
มงักานีส (มก.) 0.6 1.2 

ทีม่า : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) 
 

คุณค่าทางโภชนาการ (Nutritive  values)  หมายถึง  ปริมาณสารอาหารท่ีมีจ าเพาะในอาหารแต่
ละชนิดท่ีร่างกายสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง  สารอาหารท่ีเป็นส่วนประกอบของอาหารแต่ละ
ชนิด  จะรู้ได้จากการน าอาหารนั้ นๆ  ไปท าการวิเคราะห์ทางเคมีหรือจากการเปรียบเทียบปริมาณ
สารอาหารจากตารางคุณค่าอาหารท่ีไดมี้การวิเคราะห์ไวแ้ลว้ โดยอาศยัหลกัคุณค่าทางโภชนาการท าให้มี
การจัดสารประกอบต่างๆ ในอาหารออกเป็น 6 ประเภท  คือ โปรตีน (protein) คาร์โบไฮเดรต 
(carbohydrate) ไขมนั (fat) วิตามิน (vitamin) แร่ธาตุ (mineral) และน ้ า (water) สารประกอบทั้ง 6 กลุ่ม มี
รายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี (พีระพงษ ์ บุญศิริ, 2541) 

1. โปรตีน มีหน้าท่ีช่วยในการเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ ส าหรับเด็กทารกใน
ระยะเวลาท่ีเด็กทารกไดรั้บนมแม่ ก็จะไดรั้บโปรตีนท่ีครบถว้น ซ่ึงเม่ือเด็กทารกอายุ 6 เดือน น ้ านมแม่ก็
จะมีปริมาณสารอาหารลดลง ดังนั้ น เด็กทารกควรได้รับอาหารเสริมท่ีมีส่วนผสมของวตัถุดิบท่ีมี
สารอาหารโปรตีน เช่น ไข่ไก่ เน้ือสัตว ์ตบัไก่ เป็นตน้  
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 2. คาร์โบไฮเดรต  เป็นแหล่งของพลงังานท่ีส าคญัส าหรับเด็กทารก โดยเม่ือเด็กทารกอายุ 0-5 
เดือนจะได้พลังงานจากแล็กโทสในน ้ านมแม่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นเม่ือเด็กทารกอายุ 6-11 เดือน เด็ก
ทารกจะตอ้งไดรั้บพลงังานมากข้ึน จากการให้อาหารเสริมท่ีเหมาะสมตามวยั โดยวตัถุดิบ เช่น ขา้ว เผือก 
มนั ผลไม ้เป็นตน้  

3. ไขมนั ก็เป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัเช่นกนั ช่วยในเร่ืองของการให้รสชาติ และมีหนา้ท่ีในการ
ละลายวิตามินท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค รวมถึงการพฒันา
ระบบประสาทส่วนกลาง และเก็บสะสมเป็นไขมนัในร่างกาย 

4. วิตามิน คือ สารอาหารชนิดหน่ึงท่ี ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อย (เป็นมิลลิกรัมหรือ
ไมโครกรัม) มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยท าหน้าท่ีควบคุม
กระบวนการเปล่ียนแปลงของกระบวนการสังเคราะห์พลังงานจากอาหารท่ีเรารับประทานเข้าไป 
(metabolism) ร่างกายคนสังเคราะห์วิตามินไม่ได ้ตอ้งได้รับจากอาหารเท่านั้น (นัยนา  บุญทวียุวฒัน์,  
2546) วติามินแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ   

  4.1) วิตามินท่ีละลายได้ในไขมนั ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค 
วติามินกลุ่มน้ีจะเขา้สู่ร่างกายไดต้อ้งอาศยัไขมนัเป็นตวัท าละลาย และร่างกายสามารถสะสมส่วนท่ีไดรั้บ
มากเกินพอไวไ้ด้ ดงันั้นการได้รับวิตามินกลุ่มน้ีมากเกินไปจะท าให้เกิดพิษต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะ
วติามินเอจะเป็นอนัตรายมาก 

  4.2) วิตามินท่ีละลายไดใ้นน ้ า ไดแ้ก่ วิตามินบีหน่ึง วิตามินบีสอง วิตามินบีหก วิตามิน
บีสิบสอง ไนอะซิน ไบโอติน กรดโฟลิก กรดแพนโททีนิกและวติามินซี เป็นตน้ วติามินกลุ่มน้ีละลายได้
ในน ้ าจึงถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกายไดง่้าย และร่างกายไม่สามารถสะสมไวไ้ด ้หากไดรั้บมากเกินพอร่างกาย
จะขบัออกทางปัสสาวะ ดงันั้นวติามินกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บจากอาหาร เป็นประจ าทุกวนั 
  5.  เกลือแร่ เกลือแร่เป็นสารอนินทรีย์ท่ีร่างกายจ าเป็นต้องได้รับจากอาหารหากได้รับไม่
เพียงพอจะท าให้เกิดพยาธิสภาพ ซ่ึงแตกต่างกนัแล้วแต่ชนิดของเกลือแร่ เกลือแร่ทั้งหมดในร่างกายมี
ประมาณ ร้อยละ 4 ของน ้ าหนกัตวั พบในร่างกายมีประมาณ 20 ชนิด แบ่งตามความตอ้งการของร่างกาย
ได ้2 ประเภท ดงัน้ี   

  5.1) เกลือแร่ ท่ี ร่างกายต้องการจ านวนมาก (macro mineral หรือ major mineral) 
หมายถึง เกลือแร่ท่ีมีอยูใ่นร่างกายปริมาณมาก และร่างกายตอ้งการในปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 100 มิลลิกรัม 
ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โซเดียม คลอรีน แมกนีเซียม และก ามะถัน โดยเฉพาะ
แคลเซียมจะช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย เน่ืองจากแคลเซียมช่วยในการสร้างกระดูก อีกทั้งยงัมี
บทบาทส าคญัต่อกลา้มเน้ือและระบบประสาท และช่วยพฒันาการท่ีสมวยัใหก้บัเด็ก 

 5.2) เกลือแร่ท่ีร่างกายตอ้งการจ านวนน้อย (micro mineral หรือ trace mineral) หมายถึง 
เกลือแร่ท่ีมีอยูใ่นร่างกายปริมาณน้อย และร่างกายตอ้งการในปริมาณน้อยกวา่ 100 มิลลิกรัม แต่ยงัคงมี
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ความจ าเป็นต่อร่างกาย เกลือแร่เหล่าน้ีมีหน่วยวดัเป็นไมโครกรัม ได้แก่ เหล็ก ฟลูออรีน ซีลีเนียม 
โคบอลต ์แมงกานีส โมลิบดีนมั โครเมียม และสังกะสี โดยเฉพาะเหล็ก นั้นแร่ธาตุเหล็กมีความส าคญัต่อ
การสร้างเม็ดเลือดแดง และยงัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของสารส่ือประสาท ท่ีช่วยในการพฒันา
สมองของเด็กทารกอยา่งสมวยั 

 6.  น ้ า  เป็นสารอาหารท่ีมีมากท่ีสุดในร่างกายคนและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ร่างกายคนเรามีน ้ าประมาณ
หน่ึงในสองถึงสามในส่ีของน ้ าหนักร่างกาย  ปริมาณน ้ าในร่างกายร่างกายจะพยายามรักษาไวใ้ห้คงท่ี
เสมอ การสูญเสียน ้ าจากร่างกายหรือมีน ้ ามากเกินไปเพียงเล็กนอ้ย อาจท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บได ้ น ้ าเป็น
ส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายและมีการถ่ายเทหรือไหลเข้าออกเซลล์ตลอดเวลา ในคน
ผูใ้หญ่วนัหน่ึงๆ  น ้ าในร่างกายประมาณร้อยละ 6 จะถูกน าไปใช้ และมีน ้ าใหม่เขา้มาแทนท่ี  ถา้เป็นเด็ก
ทารกน ้ าในร่างกายถึงร้อยละ 15 จะมีการหมุนเวียนทุกวนั การสูญเสียน ้ ามากผิดปกติจึงท าให้เกิด
อนัตรายแก่ร่างกายหรืออาจรุนแรงถึงกบัเสียชีวิตได ้(สิริพนัธ์ุ  จุลรังคะ, 2542) 

 

ความเข้มข้นของพลังงาน (energy density) และจ านวนมือ้ทีป้่อน 
จ านวนม้ือของอาหารตามวยัข้ึนอยู่กบัความเขม้ขน้ของพลงังาน (energy density) และปริมาณ

อาหารท่ีเด็กทารกกินไดใ้นแต่ละม้ือ โดยเฉล่ียเด็กทารกท่ีกินนมแม่ควรไดรั้บอาหารตามวยั 1-2 ม้ือเม่ือ
อายุ 6-8 เดือน และเพิ่มเป็น 2-3 ม้ือเม่ืออายุ 9-11 เดือน และ 3 ม้ือเม่ืออายุ 12 เดือนข้ึนไป ถ้าเด็กทารก
ไดรั้บอาหารตามวยัท่ีมีความเขม้ขน้ของพลงังานต ่า หรือเด็กทารกกินอาหารแต่ละม้ือไดน้อ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย 
ผูดู้แลควรเพิ่มจ านวนม้ืออาหารแก่เด็กทารก กระเพาะอาหารของเด็กทารกมีความจุอย่างน้อย 30 กรัม/
น ้ าหนักตวั 1 กิโลกรัม เพื่อให้เด็กทารกได้รับพลงังานจากอาหารตามวยัส าหรับเด็กทารกเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย โดยมีความจุของกระเพาะอาหารจ ากัด เด็กทารกอายุ 6-8 เดือนควรได้รับ
อาหารท่ีมีความเข้มข้นของพลังงาน 0.92 กิโลแคลอรี/กรัม วนัละ 1 ม้ือ หรือ 0.46  กิโลแคลอรี/กรัม  
วนัละ 2 ม้ือ เด็กทารกอายุ 9-11 เดือนควรได้รับอาหารท่ีมีความเขม้ข้นของพลงังาน 0.61 กิโลแคลอรี/
กรัม วนัละ 2 ม้ือ หรือ 0.41 กิโลแคลอรี/กรัม วนัละ 3 ม้ือ เด็กทารกอายุ 12-17 เดือนควรไดรั้บอาหารท่ีมี
ความเขม้ขน้ของพลงังาน 0.51 กิโลแคลอรี/กรัม วนัละ 3 ม้ือ เด็กทารกอายุ 18-23 เดือนควรไดรั้บอาหาร
ท่ีมีความเขม้ขน้ของพลงังาน 0.56 กิโลแคลอรี/กรัม วนัละ 3 ม้ือ ซ่ึงการเพิ่มจ านวนม้ือของอาหารช่วงเพิ่ม
พลงังานให้แก่เด็กทารกได ้โดยเฉพาะถา้อาหารท่ีให้มีความเขม้ขน้ของพลงังาน < 1.03 กิโลแคลอรี/กรัม 
(ดงัตารางท่ี 2.4  และ 2.5) 
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ตารางที ่2.4 ความจุของกระเพาะอาหารของเด็กทารกอาย ุ6-23 เดือน 
 

อายุ (เดือน) น า้หนักเฉลี่ยของเด็กทารก 
(กโิลกรัม) 

ความจุของกระเพาะ
อาหาร (กรัม) 

พลงังานทีต้่องการจาก
อาหาร (กโิลแคลอรี/วนั) 

6-8 
9-11 

7.9 
8.8 

237 
264 

219 
323 

12-17 9.8 294 451 
18-23 11.1 333 556 

ทีม่า : World Health Organization อา้งใน ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552)  

 
ตารางที่ 2.5 ความเขม้ขน้ของพลงังานของอาหารตามวยัส าหรับเด็กทารก (กิโลแคลอรี/กรัม) ส าหรับเด็ก

ทารกอายุ 6-23 เดือนท่ีไดรั้บนมแม่ปริมาณปานกลางและไดรั้บอาหารวนัละ 1-2 ม้ือ และ 2-3 
ม้ือ 

 

จ านวนมือ้/วนั 
ความเข้มข้นของพลังงาน (กโิลแคลอรี/กรัม) ตามอายุของเด็ก 

6-8 เดือน 9-11 เดือน 12-17 เดือน    18-23 เดือน 
1 0.92 1.22 1.53 1.67 

2 0.46 0.61 0.77 0.83 
3 - 0.41 0.51 0.56 

ทีม่า : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) 

 
จากการท่ีกระเพาะอาหารเด็กทารกมีความจุจ ากดั สามารถจุอาหารได ้30 กรัมต่อกิโลกรัมของ

น ้าหนกัตวัเด็กทารก เด็กทารกในแต่ละช่วงอายจึุงสามารถรับอาหารไดใ้นปริมาณแตกต่างกนั โดยเด็ก
ทารกในช่วงอาย ุ6-8, 9-11 และ 12-23 เดือน ควรไดรั้บอาหารเสริมท่ีมีน ้ าหนกั 249, 285 และ345 กรัม
ต่อม้ือ ตามล าดบั นอกจากจ านวนม้ืออาหารของเด็กทารก จะข้ึนอยูก่บัอายุเด็กทารกท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความจุของกระเพาะอาหารแล้ว ยงัข้ึนอยู่กบัความหนาแน่นของพลงังานของอาหารเสริมท่ีเด็ก
ทารกไดรั้บในแต่ละม้ืออีกดว้ย การเพิ่มจ านวนม้ืออาหารส าหรับผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีความหนาแน่น
นอ้ยจะช่วยใหเ้ด็กทารกสามารถไดรั้บสารอาหารเพียงพอได ้(กองทนัตสาธารณสุข, 2550) 
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ชนิดของอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  
 ชนิดของอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกโดยทัว่ไปแลว้แม่ควรปรุงอาหารเองท่ีบา้นโดยใช้อาหาร
ท่ีมีในทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อให้ไดอ้าหารท่ีสดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการ ประหยดัและเป็นการฝึกให้เด็ก
ทารกกินอาหารท่ีมีในท้องถ่ิน (คณะผูจ้ดัท าข้อแนะน าแนวทางการให้อาหารเสริมตามวยัส าหรับเด็ก
ทารก, 2550) 

1.  อาหารท่ีเตรียมเองในครอบครัว อาหารมีหลากหลายให้เลือก แต่ควรจะเน้นอาหารท่ีมีใน
ทอ้งถ่ิน หรืออาหารท่ีปรุงส าหรับครอบครัว ไดแ้ก่ 

ไข่ เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ เพราะ เป็นแหล่งของโปรตีน วิตามินเอ และแร่ธาตุ เช่น 
ฟอสฟอรัส เป็นตน้ จะใชไ้ข่ไก่ หรือไข่เป็ดก็ได ้ควรท าใหสุ้กจึงจะยอ่ยง่าย ไม่ควรให้เป็นยางมะตูม หรือ
ท าเป็นไข่ลวก เพราะถา้ไม่สะอาดอาจมีเช่ือโรคได ้

ตบั เป็นแหล่งของสารอาหารท่ีดี ไดแ้ก่ โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ
แร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะเหล็ก ชนิดของตบัท่ีให้เด็กทารกกินอาจเป็นตบัไก่ หรือตบัหมู แต่ตอ้งท าให้สุก
ก่อน 

เน้ือสัตวต่์างๆ ไดแ้ก่ เน้ือหมู ไก่ และปลา เป็นตน้ เน้ือสัตวเ์ป็นแหล่งอาหารส าคญัของ
โปรตีน เหล็ก สังกะสี  และวิตามิน นอกจากน้ีปลาทะเลย ังเป็นแหล่งของกรดไขมัน ดี  เอช เอ 
(docosahexaenoic acid, DHA) จะตอ้งท าใหสุ้กก่อนให้เด็กทารกกินเสมอ 

ถัว่เมล็ดแห้งและผลิตภณัฑ์ ถัว่เหลืองเป็นอาหารท่ีมีโปรตีน แร่ธาตุต่างๆ ช่วยในเร่ือง
ของการเจริญเติบโตของเด็กทารก ตอ้งตม้ให้สุกและบดละเอียดจะยอ่ยไดง่้าย และทอ้งไม่อืด หรือให้ใน
รูปของผลิตภณัฑจ์ากถัว่ เช่น เตา้หู ้เป็นตน้ 

ผกัต่างๆ ผกัมีวิตามิน และแร่ธาตุ นอกจากน้ียงัมีกากใยอาหาร เพื่อช่วยในการขบัถ่าย 
ควรเลือกผกัให้หลากหลาย โดยเฉพาะผกัใบเขียว และผกัสีส้ม เช่น ต าลึง ผกับุง้ ฟักทอง แครอท เป็นตน้ 
ควรท าใหสุ้กก่อน 

ผลไม้ ควรให้เด็กทารกกินผลไมท่ี้สะอาดเป็นอาหารว่างวนัละคร้ัง เช่น กล้วยน ้ าวา้ 
มะละกอสุก มะม่วงสุก และส้มเขียวหวาน เป็นตน้ 

2. อาหารท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาด 
2.1 อาหารตามวยั (อาหารเสริม) ส าหรับอาหารเด็กทารกท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดมีทั้ง

ประเภท ก่ึงส าเร็จรูป หมายถึงก่อนน ามากินจะตอ้งผสมน ้ าหรือตม้ให้สุกก่อน และประเภทส าเร็จรูป ซ่ึง
พร้อมท่ีจะใหเ้ด็กทารกกินไดท้นัที ซ่ึงค่อนขา้งมีราคาแพง 

2.2 การเลือกอาหารท่ีผลิตเพื่อจ าหน่ายเหล่าน้ีตอ้งอ่านฉลากโภชนาการก่อน เพราะ แต่
ละยี่ห้อมีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัวตัถุดิบ บางชนิดมีสารอาหารครบถว้นตามท่ีเด็ก
ทารกตอ้งการ แต่บางชนิดมีสารอาหารไม่ครบถว้น เช่น ถ้าเป็นอาหารประเภทธัญพืชจ าพวกขา้วต่างๆ 
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ควรเสริมดว้ยไข่ หรือเน้ือสัตว ์หรือผกั เป็นตน้ โดยทัว่ไปแลว้แม่ควรปรุงอาหารเองท่ีบา้นโดยใช้อาหาร
ท่ีมีในทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อใหไ้ดอ้าหารท่ีสดใหม่ มีคุณค่าโภชนาการ และประหยดั 

 
คุณลกัษณะทีด่ีของอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก 
 อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกท่ีมีลกัษณะก่ึงแข็งก่ึงเหลว ควรมีการเตรียม ใหมี้ความหนืดและ
ความหยาบ/ความละเอียด ให้ เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านการเค้ียว กลืน ของเด็กทารก 
ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้เด็กทารกสามารถรับประทานอาหารเสริมไดม้ากข้ึน ช่วยให้เด็กทารกไดรั้บ
สารอาหารเพียงพอกบัความตอ้งการของเด็กทารก (กองทนัตสาธารณสุข, 2550) อยา่งไรก็ตามอาหาร
ท่ีดีจะตอ้งมีคุณภาพของอาหารในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคดงัต่อไปน้ี 
 1. คุณภาพทางกายภาพ เป็นการประเมินคุณภาพในดา้นขนาด รูปร่าง ปริมาตร ของผลิตภณัฑ์
อาหาร 
 2.  คุณค่าทางโภชนาการ เป็นชนิดและปริมาณขององคป์ระกอบทางเคมี ซ่ึงมีผลต่อคุณค่าทาง
โภชนาการ รวมถึงการเก็บรักษา  
 3. คุณภาพทางจุลินทรีย ์เป็นการประเมินทั้งชนิดและปริมาณจุลินทรียท่ี์มีอยูใ่นอาหาร ซ่ึงจะ
บ่งบอกถึงคุณลักษณะท่ีดีของอาหารในด้านอายุการเก็บรักษา และความปลอดภยัต่อการบริโภค
อาหาร 
 4. คุณภาพทางประสาทสัมผสั เป็นคุณภาพท่ีใช้ลักษณะการรับรู้ของมนุษย์ คือ ลักษณะ
ปรากฏท่ีประเมินด้วยตา เช่น สี ความสม ่าเสมอของสี และความผิดปกติของสี กล่ินรส ได้แก่ รส
หวาน เปร้ียว เค็ม กล่ินหืน กล่ินหอม เป็นตน้ และ เน้ือสัมผสั เช่น ความแข็ง ความกรอบ ความหนืด
และความละเอียดของอาหาร ซ่ึงในกรณีของการประเมินคุณภาพอาหารนั้นความหนืดของอาหาร
สามารถบ่งบอกถึงความเหมาะสมของอาหารมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

  4.1) ความหนืด (viscosity) อาหารท่ีมีความหนืดมากเกินไป มักท าให้เด็กทารก
บริโภคได้ในปริมาณน้อย ในกรณีท่ีอาหารนั้นมีความเขม้ข้นของพลงังานมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0  
กิโลแคลอรีต่อกรัม การลดความหนืดของอาหารสามารถช่วยให้เด็กทารกรับประทานไดม้ากข้ึน แต่
หากมีความเขม้ขน้ของพลงังานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.0 กิโลแคลอรีต่อกรัม การลดความหนืดจะไม่มี
ประโยชน์ การท่ีอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกมีความหนืดนอ้ยมีลกัษณะใสจนเกินไป อาจท าให้เด็ก
ทารกเส่ียงต่อการไดรั้บพลงังานและสารอาหารไม่เพียงพอได ้ซ่ึงแกไ้ขโดยท าอาหารให้หนืดข้ึน เพิ่ม
จ านวนม้ือท่ีป้อน และเติมน ้ ามนัลงในอาหาร แต่อาจท าให้ได้รับโปรตีนและ micronutrient ลดลง 
ฉะนั้นผูเ้ล้ียงดูควรเตรียมอาหารเสริม ท่ีมีความหนืดเหมาะสมตามวยัของเด็กทารกดว้ย อยา่งไรก็ตาม
จากการศึกษาของ J. Meeks Gardner, S. Walker P, K. Gavin A. and A. Ashworth., (2001) สรุปไวว้่า
ค่าความหนืดท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือนจะอยู่ในช่วง 1,700-2,900 mPas ซ่ึงจดัอยู่ใน
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ระดับปานกลาง แต่ถ้ามีค่าความหนืด ≥ 4,000 mPas จัดอยู่ในระดับสูง ซ่ึงจะท าให้อาหารเสริม
ดงักล่าวมีความหนืดสูง ส่งผลต่อความยากง่ายในการรับประทานอาหารเสริมของเด็กทารก 

  A. Burgess and P. Glasauer, (2004) ไดส้รุปประเด็นจากองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ หรือ FAO เร่ือง “การให้อาหารเด็กทารกท่ีมีอายุมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป” วา่อาหาร
บดส่วนใหญ่มีส่วนผสมของแป้ง ซ่ึงในเด็กทารกมีความตอ้งการอาหารท่ีมีพลงังานและสารอาหาร
ครบถ้วน อย่างไรก็ตามกระเพาะของเด็กทารกมีความจุจ ากดั จึงท าให้ในแต่ละม้ือไม่สามารถกิน
อาหารในปริมาณท่ีมากได ้อาหารบดเป็นอาหารเร่ิมตน้ของเด็กทารกท่ีจะเร่ิมกินอาหารท่ีมีลกัษณะก่ึง
แข็งก่ึงเหลว แต่ก็พบวา่มีพลงังานและสารอาหารไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย น่ีคือสาเหตุ
ท่ีอาหารบดมีปริมาณแป้งสูง เช่น แป้งขา้วโพด ขา้วฟ่าง มนัส าปะหลงั และมนัเทศ ในระหวา่งการปรุง
อาหาร แป้งจะดูดซับน ้ าในปริมาณมากพอท่ีจะท าให้อาหารบดนั้นมีเมล็ดขา้วท่ีใหญ่ข้ึน และมีความ
หนืดมากข้ึน ถา้เติมน ้ าเขา้ไปในอาหารบดก็จะท าให้ความหนืดของอาหารลดลง ซ่ึงจะท าให้เด็กทารก
สามารถกินไดง่้ายข้ึน แต่จะท าให้พลงังานและสารอาหารลดลง ดงันั้นเด็กทารกจะตอ้งกินอาหารบด
ในปริมาณมากเพื่อท่ีจะได้รับพลังงานและสารอาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่ายกาย แต่
เน่ืองจากขอ้จ ากดัด้านร่างกายของเด็กทารก คือมีกระเพาะขนาดเล็กไม่สามารถจุอาหารในปริมาณ
ไดม้าก จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะใหเ้ด็กทารกกินอาหารบดในปริมาณมากเกินความจุของกระเพาะอาหาร 

  4.2) ความหยาบ/ละเอียด (texture) การเร่ิมให้อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกในวยั 6 
เดือน อาหารเสริมควรมีเน้ือค่อนขา้งละเอียด ควรใช้วิธีบด ไม่ควรป่ันจนละเอียดเกินไปเพราะจะท า
ให้เด็กทารกไม่ไดฝึ้กทกัษะในการเค้ียวอาหาร เม่ือเด็กทารกสามารถเค้ียว กลืนอาหารไดดี้ จึงค่อยๆ 
เพิ่มความหยาบข้ึน จนเด็กทารกอายุ 1 ปีข้ึนไป จนสามารถรับประทานอาหารแบบผูใ้หญ่ไดแ้ต่ตอ้ง
เลือกอาหารท่ีเค้ียวง่าย น่ิมและรสไม่จดั  
 

ข้อแนะน าอาหารส าหรับเด็กทารก 
อาหารตามวยัส าหรับเด็กทารก ควรมีสารอาหารครบถว้นทั้ง 5 หมู่ ประกอบดว้ย คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมนั แร่ธาตุ และวิตามิน ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของเด็กทารก ซ่ึงได้จากการกิน
อาหารท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ขา้ว แป้ง เน้ือสัตว ์ไข่ ถัว่ น ้ามนั ผกั และผลไม ้เป็นประจ าทุกวนั 

นอกจากน้ี นิรมล ดามาพงษ์ และสุจิตต์ สาลีพนัธ์ (2547) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะอาหารส าหรับ
เด็กทารกตามช่วงอาย ุดงัตารางท่ี 2.6 
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ตารางที ่2.6 อาหารตามวยัส าหรับเด็กทารก 
 

อาหาร 
อายุ 

6 เดอืน 7 เดอืน 8-9 เดอืน 10-12 เดอืน 
กินนมแม่ กินอาหาร 1 ม้ือ กินอาหาร 1 ม้ือ กินอาหาร 2 ม้ือ กินอาหาร 3 ม้ือ 
ขา้ว ขา้วบด 3 ชอ้นกินขา้ว ข้าวบด  4 ช้อน กิน

ขา้ว 
ขา้วหุงน่ิมๆ 5 ช้อนกิน
ข้าวแบ่งกินม้ือละ 2-3 
ช้อน กินข้าวไม่ ต้อง
บดละเอียดมาก 

ข้าวหุงน่ิมๆ 5 ช้อน
กินข้าว ให้กิน 1 วนั 
และแบ่งกิน เป็น  3 
ม้ือ  

เน้ือสตัว/์ 
ไข่ไก่ 

ไข่แดง ½ ฟอง หรือ 1 
ฟอง ห รือ  ตับบด  1 
ชอ้นกินขา้ว หรือปลา
บด   2 ช้อน กินข้าว 
โดยเน้ือปลา ได้แ ก่ 
ปลาทู ปลาช่อน ฯลฯ 

ไข่ทั้ งฟอง ทั้งไข่ขาว
และไข่แดงสลับกับ
เน้ือปลา 2 ช้อนกิน
ข้าว ห รือเน้ือหมู  2 
ชอ้นกินขา้วผกัสุก 1 
½ ชอ้นกินขา้ว  

ไ ข่ ทั้ ง ฟ อ ง  แ ล ะ
เน้ื อสั ตว์   2 ช้อน กิน
ขา้ว โดยแยกเป็น 2 ม้ือ
เช่น ม้ือเชา้ทั้งฟอง และ
ม้ือถัดมาเป็น เน้ื อปา 
หรือเน้ือหมูอีก  2 ชอ้น
กินข้ าว  และอาจจะ
เปล่ียนเป็นตบั 

ไ ข่ ทั้ ง ฟ อ ง  แ ล ะ
เน้ือสัตว ์ 2 ช้อนกิน
ข้าว โดยแยกเป็น 3 
ม้ือ ส าหรับเน้ือสัตว์
ให้สลับกันไปเป็น
เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือ
ปลา และตบัสตัว ์

ผกั ผกัสุกบดคร่ึงชอ้นกิน
ข้าว ได้แก่ ผ ักต าลึง 
ผกักาดขาว ฟักทอง 

ผักสุกบดค ร่ึงช้อน
กิน ข้าว  ได้แ ก่  ผ ัก
ต า ลึ ง  ผัก ก าดข าว 
ฟักทอง 

ผักหั่นสุก  2 ช้อนกิน
ขา้ว แบ่งเป็น 2 ม้ือ โดย
ใ ห้ ช นิ ด ข อ ง ผั ก
ต่างๆกนัไปผลไม ้ 
 

ผกัหั่นสุก 2 ชอ้นกิน
ข้าว แบ่งเป็น 2 ม้ือ 
ได้แก่ ฟักทอง ต าลึง 
ผักกาดขาวและฟัก
เขียว สลบักัน จะได้
เป็นการใหเ้ด็กกินผกั
ไดห้ลายชนิด  

ผลไม ้ ผ ล ไม้ สุ ก   1-2 ช้ิ น 
ได้ แ ก่  มะละกอสุ ก 
หรือกลว้ยน ้ าวา้สุก 

ผล ไม้ สุ ก   1-2 ช้ิ น 
ได้แก่  มะละกอสุก 
หรือกลว้ยน ้ าวา้สุก 

กินผลไมสุ้กวนัละ 3-4
ช้ิน ควรจะเป็นผลไมท่ี้
เน้ื อ น่ิ ม ๆ  เช่ น  ส้ ม 
ม ะละกอ สุ ก  กล้ว ย 
มะม่วงสุก เป็นตน้ 

ผลไม้ กินผลไม้สุก
วันละ 3-4 ช้ิน  ควร
จะเป็นผลไม้ท่ี เน้ือ
น่ิ ม ๆ  เ ช่ น  ส้ ม 
มะละกอสุก กล้วย 
ม ะ ม่ ว ง สุ ก  ห ลั ง
อาหารทุกม้ือ 
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อาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารท่ีแตกต่างกนั จึงควรใหอ้าหารชนิดอ่ืนเพิ่มจากอาหารหลกัให้มี
ความหลากหลายทุกวนั การท่ีเด็กทารกไดรั้บอาหารท่ีไม่หลากหลายอาจท าให้เด็กทารก มีความเส่ียง 
ท่ีจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก โดยองค์การอนามยัโลก 
ไดแ้นะน าใหเ้ด็กทารก ควรไดรั้บอาหาร 4 กลุ่มหรือมากกวา่น้ี ในทุกๆวนั คือกลุ่มท่ี 1 อาหารประเภท
ธญัพืช พืชหัว ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานหลกั กลุ่มท่ี 2 อาหารท่ีมาจากสัตว ์เช่น เน้ือปลา ตบั ไข่ เป็นตน้ 
กลุ่มท่ี 3 คือ ผลไม้และผกัท่ีมีใบเขียวเข้ม ซ่ึงเป็นแหล่งวิตามินเอ สีส้ม สีเหลือง เช่น ผกัต าลึง  
แครอท ฟักทอง เป็นต้น และกลุ่มท่ี  4 คือไขมันและน ้ ามันซ่ึงเป็นแหล่งของพลังงานรวมถึง 
ไขมนัจ าเป็น (World Health Organization, 2009) 

 
ความพร้อมของเด็กทารกในการรับประทานอาหารเสริม 
 การให้อาหารเสริมเด็กทารก จะตอ้งค านึงถึงความพร้อมทางร่างกายทั้งทางดา้นระบบการ
ย่อยการดูดซึม ระบบการขับถ่ายรวมถึงระบบประสาทและกล้ามเน้ือ โดยมีการพัฒนาหน้าท่ี
จนกระทัง่เด็กทารกสามารถรับประทานอาหารเสริมได ้(นุชสิริ เลิศวฒิุโสภณ, 2552) 
 1) ความพร้อมของระบบการย่อยและการดูดซึม เด็กทารกแรกเกิดมีการแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองเม่ือได้รับอาหารเสริม โดยเด็กทารกแสดงอาการห่อปาก เอาล้ินดันอาหารออกมา 
(extrusion reflex) เม่ือเด็กทารก อายุ 4-5 เดือน พฤติกรรมน้ี จะหายไป โดยเด็กทารกสามารถใช้ล้ินตวดั
และกลืนอาหารลงคอไดแ้ละมีการหลัง่น ้ าย่อยอะไมเลส จากตบัอ่อนเพิ่มข้ึน ท าให้สามารถยอ่ยแป้งซ่ึง
เป็นโพลีแซคคาไรด์ได ้เด็กทารกในวยั 4-5 เดือน จึงเหมาะสมต่อการเร่ิมให้อาหารอ่ืนร่วมกบันมแม่ 
การให้อาหารเสริมเด็กทารกเม่ืออายุยงันอ้ยมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคภูมิแพ ้เพราะโปรตีนและสาร
โมเลกุลส่วนใหญ่สามารถดูดซึมผา่นผนงัล าไส้เล็กของเด็กทารกได ้เน่ืองจากเซลลเ์ยือ่บุผนงัล าไส้ของ
เด็กทารกยงัมีการดูดซึมชนิดดูดกลืน (pinocytosis) ซ่ึงมีการดูดกลืนอาหารโดยไม่มีการย่อย ท าให้
อาหารกลายเป็นส่ิงแปลกปลอมก่อใหเ้กิดอาการแพ ้ 
 2) ความพร้อมของระบบขบัถ่าย การเร่ิมให้อาหารเสริมควรเร่ิมให้เม่ือไตของเด็กทารก
สามารถขบัถ่ายของเสีย และสามารถปัสสาวะเขม้ขน้ไดม้ากพอ โดยเด็กทารกแรกเกิดมีอตัราการกรอง
ของเสียในไต (glomerular filtration; GFR) ต ่า มีเพียงร้อยละ 15-20 ของผูใ้หญ่ และเพิ่มเป็นร้อยละ 50 
เม่ือเด็กทารกอายุ 3 เดือน จนกระทั่งเท่ากับผูใ้หญ่ เม่ืออายุ 2 ปี เช่นเดียวกับความสามารถในการ
ปัสสาวะเขม้ขน้ของเด็กทารกแรกเกิดมีเพียงร้อยละ 50-60 ของผูใ้หญ่ จนเม่ือเด็กทารกอาย ุ1 ปี จึงจะมี
ความสามารถในการท าให้ปัสสาวะเขม้ขน้ไดเ้ท่าผูใ้หญ่ ฉะนั้นการให้อาหารท่ีมีโปรตีนสูงมากเกิน
กว่าท่ีแนะน า และเร่ิมให้เม่ือเด็กทารกอายุน้อย อาจท าให้เด็กทารกเส่ียงต่อภาวะเลือดเป็นกรดและมี
สารยเูรียในเลือดสูง เน่ืองจากเด็กทารกขบัถ่ายยเูรีย ไฮโดรเจนไอออน และฟอสเฟต ทางปัสสาวะได้
ยงัไม่ดีพอ 
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 3) ความพร้อมของระบบประสาทและกลา้มเน้ือ เด็กทารกอาย ุ3 เดือนข้ึนไปสามารถชนัคอ
และนั่งโดยมีผูพ้ยุงได้ ท าให้เด็กทารกสามารถยอมรับหรือปฏิเสธอาหารเม่ืออ่ิม จึงป้องกนัการให้
อาหารมากเกินความตอ้งการของเด็กทารกได ้ฉะนั้น ในการเร่ิมให้อาหารเสริมเด็กทารก ผูเ้ล้ียงดูจึง
ควรค านึงถึงความพร้อมของระบบการย่อย การดูดซึม ระบบขบัถ่าย รวมถึงระบบประสาทและ
กลา้มเน้ือของเด็กทารก หากเร่ิมให้อาหารเสริมเม่ือเด็กทารกยงัไม่มีความพร้อมจะท าให้เกิดผลเสียต่อ
เด็กทารกได ้
 
คุณค่าทางโภชนาการของวตัถุดิบ 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน้ าวตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาประกอบเป็นอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก
อาย ุ6 เดือน ซ่ึงแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีแตกต่างกนัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ข้าว (Rice) มี ช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. เป็นพืชวงศ์หญ้า (Gramineae) พันธ์ุ 
(tribe) Oryzae ซ่ึงมีอยู่ประมาณ 25 ชนิด (Species) โดยมีเพียง 2 ชนิด ท่ีปลูกเพื่อเป็นอาหาร คือ Oryza 
sativa ท่ีปลูกทัว่ไปในประเทศผูป้ลูกขา้ว และ Oryza glaberrima ท่ีปลูกในบางส่วนของทวีป แอฟริกา 
ชนิดท่ีเหลือเป็นขา้วป่า ขา้วมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย ไดแ้ก่ ขา้วกลุ่มอินดิกา มีลกัษณะ ขา้วเมล็ดยาว 
หรือยาวปานกลาง องค์ประกอบของเน้ือข้าวประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต ประเภท สตารช์  ซ่ึง
ประกอบดว้ยแอมิโลส และแอมิโลเพกติน ขา้วแต่ละชนิดมีส่วนของแอมิโลส และแอมิโลเพกตินต่างกนั
ซ่ึงจะส่งผลต่อลกัษณะของอาหารท่ีได้ เช่น ถ้าน ามาหุงสุก จะให้ความร่วนแข็ง นุ่มข้ึนหมอ้ หรือเกาะ
ติดกนัต่างกนั ขา้วท่ีมีแอมิโลสต ่า เช่น ร้อยละ 7-10 ขา้วเม่ือหุงสุกจะนุ่ม แต่ถา้มีปริมาณแอมิโลสสูงข้ึน 
เช่น ร้อยละ 33 ขา้วจะมีความร่วนและแขง็เพิ่มข้ึน (อรอนงค ์วนิยักุล, 2547)  

ขา้วเป็นอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูง เน่ืองจากมีแป้งเป็นองคป์ระกอบมากถึงร้อยละ 80 และเป็น
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน จึงเป็นแหล่งอาหารท่ีให้พลงังานท่ีดีแก่ร่างกาย นอกจากน้ีแลว้ขา้วยงัมีไขมนัต ่า 
ไม่มีคอเลสเทอรอล ไม่มีไขมนัทรานส์ และไขมนัท่ีมีเป็นไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั ร้อยละ 2 มีวิตามินและ 
แร่ธาตุต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายหลายชนิด อีกทั้งยงัมีใยอาหาร (Dietary fiber) และสารตา้นอนุมูลอิสระ
อีกหลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (ทศันีย ์ล้ิมสุวรรณ, 2548) 

  ขา้วยงัประกอบดว้ยโปรตีนซ่ึงเป็นองค์ประกอบทางเคมีท่ีส าคญัและมีปริมาณมากเป็นท่ีสอง 
รองจากคาร์โบไฮเดรต โดยไม่คิดปริมาณน ้ าในเมล็ดขา้ว จากผลการวิจยัพบว่า สภาพแวดล้อมในการ
ปลูกขา้วเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณโปรตีนในขา้ว เช่นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะต่างๆ
ขณะท่ีขา้วเจริญเติบโตมีผลต่อการสร้างโปรตีนในเมล็ดขา้ว โดยเฉพาะในขณะท่ีขา้วออกดอกจะเพิ่ม
ปริมาณโปรตีนในเมล็ดขา้วได ้นอกจากน้ีระยะเวลาในการปลูกท่ีสั้น สภาพอากาศท่ีมีเมฆปกคลุมมากใน
ขณะท่ีสร้างเมล็ด เช่น ฤดูฝน จะมีผลให้โปรตีนในเมล็ดขา้วสูงข้ึน สภาพแวดลอ้มท่ีผิดปกติบางช่วง เช่น
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มีเกลือ หรือเบสในดินสูง อุณหภูมิสูงหรือต ่ามาก เกิดโรคหรือแมลงท าลาย จะท าให้เมล็ดขา้วมีโปรตีน
สูงข้ึนได ้และเม่ือปริมาณโปรตีนสูงข้ึนในเมล็ดจะมีผลใหป้ริมาณแป้งลดลง (J. Bienvenido, 1993) 

ขา้วไร่ หมายถึง พนัธ์ุขา้วท่ีใช้ปลูกในสภาพนาท่ีไม่มีน ้ าขงัและไม่มีคนันากั้น โดยอาศยัน ้ าฝน
เพียงอย่างเดียว เช่นพื้นท่ีตามไหล่เขา หรือพื้นท่ีว่างในสวนยางปลูกใหม่ฯลฯ ตน้ขา้วสูงเฉล่ียประมาณ 
130 - 150 เซนติเมตร ซ่ึงขา้วไร่พนัธ์ุ ท่ีนิยมปลูกบนพื้นท่ีสูงคือ พนัธ์ุขา้วเจา้ฮ่อ มีลกัษณะเป็นขา้วไม่ไว
ต่อช่วงแสง ตน้สูงประมาณ 120-140 เซนติเมตร ขา้วตน้ค่อนขา้งสูง มีรวงยาวแน่น เมล็ดขา้วเปลือกสี
ฟางสูง (ส านักวิจยัขา้วและพฒันาขา้ว กรมการขา้วและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2552) ซ่ึงขา้วไร่
เป็นพืชอาหารท่ีส าคญัยิ่งของเกษตรกรในพื้นท่ีทุรกนัดาร และบนพื้นท่ีสูง โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีไม่มีนา
ส าหรับปลูกขา้ว การผลิตอาหารบนพื้นท่ีสูงหรือทอ้งถ่ินทุรกนัดารมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการผลิตอยูบ่น
พื้นฐานของความเช่ือเพื่อให้ผลผลิตท่ีได้มาเพียงพอกับความต้องการ ข้าวไร่จึงมีความผูกพันธ์ุกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวถีิชีวติของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง (สกุล มูลค า, 2548)  

กระบวนการการหุงตม้ขา้วเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อสมบติัทางเคมีและกายภาพ อยา่งไรก็ตาม 
ละมุล วเิศษ (2555) ไดส้รุปบทความเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพดา้นการหุงตม้ของขา้ว ดงัน้ี
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพดา้นการหุงตม้ อาทิเช่น องคป์ระกอบทางเคมี การอบแห้งขา้วเปลือก ระยะเวลา
ในการเก็บรักษา ระดบัการขดัสี ซ่ึงการประเมินคุณภาพทางดา้นการหุงตม้ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการหุงตม้ 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายในน ้ าข้าวสุก อตัราการยืดตวัของเมล็ดขา้ว การอุม้น ้ าของขา้วสุก การขยาย
ปริมาตรของขา้วสุก สามารถสรุปไดว้า่ปริมาณแอมิโลสท่ีมากข้ึนท าให้การขยายปริมาตรและการอุม้น ้ า
ของขา้วสุกมีค่าเพิ่มข้ึน ส่วนการอบแห้งขา้วเปลือกท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส และการเก็บ
รักษาท่ีนานข้ึนมีผลต่อการอุม้น ้ าและอตัราการยืดตวัของขา้วสุกเพิ่มข้ึน ระยะเวลาในการหุงตม้นานข้ึน 
และปริมาณของของแข็งท่ีละลายน ้ าไดน้้อยลง ส าหรับการขดัสีมีผลท าให้ระยะเวลาในการหุงตม้เร็วข้ึน
เม่ือชั้นร าถูกขจดัออกจากขา้วสารมากข้ึน ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาน้ีสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขา้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพดา้นการหุงตม้ซ่ึงเป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดัท่ีส าคญัส าหรับการ
ประเมินคุณภาพขา้ว คุณค่าโภชนาการของขา้ว ขา้วไร่พนัธ์ุขา้วเจา้ฮ่อ (ดิบ) ขา้วเจา้หอมมะลิ (ดิบ) และ
ขา้วเจา้หุง (สุก) ดงัตารางท่ี 2.7 
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ตารางที่ 2.7 คุณค่าทางโภชนาการของขา้วไร่พนัธ์ุขา้วเจา้ฮ่อ (ดิบ) ขา้วเจา้หอมมะลิ (ดิบ) และขา้วเจา้หุง 
(สุก) (ต่อ 100 กรัม) 

 

สารอาหาร 
ปริมาณ 

ข้าวไร่(พนัธ์ุข้าวเจ้าฮ่อ)2  
(ดิบ) 

ข้าวเจ้าหอมมะลิ1 
(ดิบ) 

ข้าวเจ้าหุง1  
(สุก) 

พลงังาน (กิโลแคลอรี) 356.49 356 141 
ความช้ืน (กรัม) 10.88 12.0 65.4 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 80.49 80.4 31.2 
โปรตีน (กรัม) 8.07 6.2 2.8 
ไขมนั (กรัม) 0.25 1.1 0.5 
ใยอาหาร (มิลลิกรัม) 0.06 0.6 0.1 
เถา้ (มิลลิกรัม) 0.31 0.3 0.1 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) - 3.0 0.0 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) - 66.0 11 
เหล็ก (มิลลิกรัม) - tr. 0.5 
วติามินเอ (ไมโครกรัม)  -  -  
วติามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.07 0.11 0.01 

ทีม่า :  1คือ  กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 
                 2คือ   ส านกัวจิยัขา้วและพฒันาขา้ว กรมการขา้วและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2552) 

          
2. ไข่ไก่ เป็นวตัถุดิบอาหารท่ีนิยมบริโภคทุกครัวเรือน ไข่ท่ีมีการน ามาบริโภคได้แก่ ไข่ไก่  

ไข่เป็ด ไข่ห่าน ไข่นกกระทา และไข่เต่า เป็นตน้ โดยน ามาบริโภคสดหรือท าเป็นผลิตภณัฑ์เช่น ไข่เค็ม 
ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง และไข่แช่เยือกแข็งเป็นต้น นอกจากนั้ นยงัน าไปท าขนมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีก
มากมาย นอกเหนือจากอุตสาหกรรมอาหารแลว้ยงัมีการน าไปใช้ประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ อีก เช่น ใช้ในดา้น
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ หรือใช้ในอุตสาหกรรมการท าปุ๋ย สี แชมพู และการยอ้มหนัง เป็นต้น 
(คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, 2546) น ้ าหนักของไข่ไก่ และคุณค่าทาง
โภชนาการของไข่แดง ดงัแสดงในตารางท่ี 2.8 และ 2.9 
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ตารางที่ 2.8 น ้าหนกัของไข่ไก่ 
 

ไข่ %ของน า้หนัก น า้ (%) น า้หนักต่อไข่ 1 ฟอง (กรัม) 
ไข่ทั้งฟอง 
ไข่แดง 

100 
31 

65.5 
48 

60.0 
18.6 

ไข่ขาว 58 87.6 34.8 
เปลือกไข ่ 11 2.6 6.6 

ทีม่า: อบเชย วงศท์องและขนิษฐา พนูผลกลุ  (2544) 

 
ตารางที ่2.9 คุณค่าโภชนาการของไข่แดงสุก 1 ฟอง 
 

สารอาหาร ปริมาณ 
พลงังาน (กิโลแคลอรี) 55 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 0.60 
โปรตีน (กรัม) 2.70 
ไขมนั (กรัม) 4.51 
ใยอาหาร (มิลลิกรัม) - 
เถา้ (กรัม) - 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 22 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 66 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.46 
วติามินเอ (ไมโครกรัม) 245 
วติามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.03 
วติามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.09 
ไนอาซิน (มิลลิกรัม) - 
วติามินซี (มิลลิกรัม) - 

ทีม่า: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2015) 

 
โปรตีนท่ีพบในไข่แดงประกอบดว้ยแอลฟาและบีตา-ลิพอวิเทลลินส์ (α และ β lipovitellins) 

และลิพอโปรตีนท่ีมีความหนาแน่นต ่า (low-density lipoproteins) ซ่ึงเป็นส่วนของโปรตีนท่ีจบัตวัอยู่
กบัโมเลกุลของไขมนัฟอสไวติน (Phosvitin) ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีมีฟอสฟอรัสประกอบอยู่ในโมเลกุล
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และลิวีทีน (livitin) ซ่ึงเป็นโปรตีนโมกุลทรงกลม โปรตีนฟอสไวตินชอบท่ีจะอยูคู่่กบัลิพอวเิทลลินส์ 
ท าให้เป็นอนุภาคขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ แกนูล (granule) ในไข่แดง ส่วนของโปรตีนดงักล่าวขา้งตน้น้ี
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของส่วนของแข็งในไข่แดง ส าหรับโปรตีน ท่ีส าคัญในไข่ขาวได้แก่  
โอวอลบูมิน(ovalbumin) โอโวโคนาลูมิน (ovoconalbumin) 

ไขมนัในไข่แดงประกอบดว้ย ไตรกลีเซอไรด ์ฟอสโฟโลปิดและไลโปโปรตีน ฟอสโฟไลปิด
ท่ีส าคญัในไข่แดง ไดแ้ก่ เลซิติน ( lecithin) ซ่ึงเป็นสารท่ีมีความส าคญัท่ีท าใหไ้ข่มีส มบติัในการท าให้
เกิดอิมลัชัน่ (emulsion) ไดไ้ขมนัท่ีส าคญัอีกตวัหน่ึงคือ โคเลสเตอรอลพบในไข่แดง ถ้าบริโภคมาก
เกินไปเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ รงควตัถุในไข่แดงนั้ นเน่ืองมาจากแคโรทีนอยด์  (carotenoid)  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแซนโธฟิล (xanthophylls) ไดม้าจากอาหารท่ีสัตวกิ์น ไก่ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารท่ีต่างกนั สี
ของไข่แดงจะต่างกนัดว้ย  

3. กล้วยน ้าว้า เป็นไม้ล้มลุกสกุล Musa (Musa saptentum) วงศ์ Musacea (เบญจมาศ ศิลายอ้ย, 
2538) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Musa (ABB group) “Kluai Nam Wa” ช่ือสามญัว่า Pisang Awak กลว้ยน ้ าวา้มี
ลกัษณะตน้สูง 2.5-4 เมตร ล าตน้มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 18 เซนติเมตร ปลีดอกกล้วยมีสีแดงอมม่วง 
เครือยาวขนาด 7-15 หวี หน่ึงหวีมี 10-16 ผล ผลใหญ่กว่ากล้วยไข่ กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 11-13 
เซนติเมตร มีเหล่ียม ก้านผลยาวเปลือกหนาหว่ากล้วยไข่ เม่ือดิบเปลือกผลมีสีเขียว และเม่ือสุกจะมี 
สีเหลืองปนน ้าตาล เน้ือสีเหลืองอมขาว สีรสหวาน กลว้ยน ้าวา้มีสายพนัธ์ุยอ่ยแตกต่างกนัออกไปมากมาย 
ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนัเล็กน้อย เช่น กลว้ยน ้ าวา้กาบขาว กล้วยน ้ าวา้เต้ีย กล้วยน ้ าวา้แดง (ดวงแก้ว  
ศรีลกัษณ์, 2544) คุณค่าทางโภชนาการของกลว้ยน ้าวา้ดงัแสดงในตารางท่ี 2.10 
 

ตารางที ่2.10 คุณค่าทางโภชนาการของกลว้ยน ้าวา้สุก (ต่อ 100 กรัม) 
 

สารอาหาร ปริมาณ 
พลงังาน (กิโลแคลอรี) 148 
ความช้ืน (กรัม) 62.6 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 35.4 
โปรตีน (กรัม) 1.1 
ไขมนั (กรัม) 0.2 
ใยอาหาร (มิลลิกรัม) 2.3 
เถา้ (กรัม) 0.7 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 7 
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ตารางที ่2.10 (ต่อ) 

 

สารอาหาร ปริมาณ 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 43 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.8 
วติามินเอ (ไมโครกรัม) 9 
วติามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.04 
วติามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.02 
ไนอาซิน (มิลลิกรัม) 1.4 
วติามินซี (มิลลิกรัม) 11 

ทีม่า: กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 

 
4. ฟักทองและยอดฟักทอง มี ช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Cucurbita moschata  Dance. ช่ือไทย  

คือ น ้ าเต้า มะน ้ าแก้ว มะฟักแก้ว หมักค้ีส่า หมักอ้ือ เหลืองเคส่า อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae (นันทวนั  
บุณยะประภศัร และอรนุช โชคเจริญชยัพร,  2543)  และ (วิทย ์เท่ียงบูรณธรรม, 2546) ฟักทองเป็นไม้
เล้ือยลม้ลุกฤดูเดียว ใบเด่ียว เรียบสลบั รูปไข่กวา้ง หรือรูปไตแกมรูปโล่ กวา้ง 10-35 เซนติเมตร ยาว 7-35 
เซนติเมตร ขอบใบหยกัเวา้เป็น 5-7 แฉก ผิวใบดา้นล่างมีขนสีขาว ดอกเด่ียว ออกท่ีซอกใบ แยกเพศผูบ้น
ตวัเดียวกนั กลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นรูประฆงั มีสีเหลืองเขม้ หรือ สีเหลืองแกมส้ม ผลสด รูปกลมแป้น 
เน้ือในสีเหลืองหรือส้ม เมล็ดรูปไข่แบน สีขาวหม่น หรืออ่อน (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2538)  

ประโยชน์ของฟักทอง เน่ืองจากฟักทองมีลกัษณะสีเหลือง จึงอุดมไปดว้ยสาร เบตา้-แคโรทีน 

(Beta - carotene)  ซ่ึงเป็นสารท่ีร่างกายน าไปสร้าง วิตามิน เอ  และเป็นสารท่ีช่วยลดการเกิดมะเร็งในคน 
สาร เบตา้-แคโรทีน  มีมากทั้งในผลและยอด นอกจากน้ีฟักทองมีสารท่ีสามารถกระตุน้การหลัง่ อินซูลิน  
ช่วยควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือด ป้องกนัเบาหวาน โรคความดนัโลหิต บ ารุงตบั ไต ช่วยควบคุมการ
สร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ท่ีตายไป และยงัมีฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูง ส าหรับการน าฟักทองมา
ท าอาหารนั้น ใช้ได้ทั้ งส่วนเน้ือและยอด  โดยส่วนดอกฟักทองนั้นได้รับความนิยมน ามาปรุงอาหาร
รับประทาน  เช่น  แกงเลียง แกงส้ม  ผดัน ้ ามนั หรือลวกจ้ิมน ้ าพริก ซ่ึง ยอดมีสาร เบตา้-แคโรทีน และสาร
อ่ืนๆ ท่ีมีประโยชน์เช่นกนั (สุนทร ตรีนนัทวนั, 2557) คุณค่าทางโภชนาการของฟักทองและ ยอดฟักทอง
ดงัแสดงในตารางท่ี 2.11 
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ตารางที ่2.11 คุณค่าทางโภชนาการของเน้ือฟักทองและยอดฟักทอง (ต่อ 100 กรัม) 
 

สารอาหาร เนือ้ฟักทอง ยอดฟักทอง 
พลงังาน (กิโลแคลอรี) 128 19 
ความช้ืน (กรัม) 69.1 94.6 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 25.6 2.4 
โปรตีน (กรัม) 2.9 2.0 
ไขมนั (กรัม) 1.5 0.2 
ใยอาหาร (มิลลิกรัม) 1.0 0.8 
เถา้ (กรัม) 0.9 0.8 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 7 6 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 17 9 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 1.9 1.2 
วติามินเอ (ไมโครกรัม) 310 321 
วติามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.10 0.08 
วติามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.04 0.18 
ไนอาซิน (มิลลิกรัม) 1.0 1.4 
วติามินซี (มิลลิกรัม) 84 41 

ทีม่า: กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 

 
5. ต าลึง มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Coccinia grandis (L.) Voigt. มีช่ือพ้องว่า C. indica Wight & 

Arn. มี ช่ือสามัญว่า ivy gourd, small gourd, scarlet gourd ประเทศไทยเรียกว่า ผ ักต าลึง (ภาคกลาง)  
ผกัแคบ (ภาคเหนือ) แคเด๊าะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) (พิจิตรา แกว้สอน, 2546) ต าลึงเป็นไมเ้ล้ือยท่ีมีมือ
จบัเพื่อเกาะยึดหลกัหรือต้นไม้อ่ืนๆ ล าเถาสีเขียว ใบเป็นใบเด่ียวสลบักันไปตามเถา ฐานใบรูปหัวใจ 
ปลายใบแหลม ขอบใบหยกัแบบฟันเล้ือยต้ืนๆ หยกัเวา้ 5 แฉก เส้นใบแยกจากโคนใบท่ีจุดเดียวกนั 5-7 
เส้น ใบกวา้ง 3-4 เซนติเมตร ก้านใบยาว 3-5 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกเด่ียวท่ีออกท่ีซอกใบ ออกเด่ียวๆ 
หรือ ออกเป็นกลุ่ม 2-3 ดอก ต าลึงเป็นผกัท่ีมีประโยชน์มากเหมาะส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ มีแคลเซียมสูง 
เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง  มีเบตา้แคโรทีนสูง บ ารุงสายตา นอกจากน้ีต าลึงคือผกัท่ีเป็นแหล่ง
ของโปรตีน ซ่ึงพบว่าในส่วนของยอดต าลึงนั้นมีปริมาณโปรตีน 3.5-4.0% คุณค่าทางโภชนาการของ
ต าลึงดงัแสดงในตารางท่ี 2.12 
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ตารางที ่2.12 คุณค่าทางโภชนาการของใบและยอดต าลึง (ต่อ 100 กรัม) 
 

สารอาหาร ปริมาณ 
พลงังาน (กิโลแคลอรี) 39 
ความช้ืน (กรัม) 90.7 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 5.5 
โปรตีน (กรัม) 3.3 
ไขมนั (กรัม) 0.4 
ใยอาหาร (มิลลิกรัม) 1.0 
เถา้ (กรัม) 0.1 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 126 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 30 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 4.6 
วติามินเอ (ไมโครกรัม) 865 
วติามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.17 
วติามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.13 
ไนอาซิน (มิลลิกรัม) 1.2 
วติามินซี (มิลลิกรัม) 34 

ทีม่า: กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 

 
6. มันเทศ  มี ช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea batatas (L.) Lamk อยู่ในวงศ์ Convolvulaceae   

ล าต้นมีลักษณะเป็นเถาเล้ือยไปตามผิวดิน มันเทศแต่ละพนัธ์ุจะมีสีผิวด้านนอกตั้งแต่สีขาว เหลือง 
น ้ าตาล แดง และม่วง ส่วนสีของเน้ือจะมี สีขาว เหลือง ส้ม และม่วง (พีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ, 2544)  แม้
รูปลักษณ์ของมันเทศจะเป็นอาหารท่ีมีเน้ือแข็ง แต่เหมาะท่ีจะเป็นอาหารเสริมให้กับเด็กเล็กมาก 
เน่ืองจากมนัเทศให้สารอาหาร มีเบตา้แคโรทีนสูงมาก ซ่ึงจะเปล่ียนไปเป็นวติามินเอในร่างกาย จ าเป็นต่อ
ระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยสร้างเน้ือเยื่อต่างๆ ป้องกันภาวะตาบอดกลางคืน และมีคาร์โบไฮเดรตสูง ให้
พลงังานพอๆ กบัขา้ว จึงสามารถรับประทานแทนขา้วได ้ มนัเทศสามารถเร่ิมให้เด็กกินไดต้ั้งแต่อายุ 6 
เดือน เพียงแต่อาจจะตอ้งลงรายละเอียดในการเตรียมและปรุงให้ดี คือเลือกหัวท่ีโตสม ่าเสมอ ไม่คดงอ 
เปลือกมีสีม่วงสดหรือสีเหลืองนวล และตอ้งดูท่ีผิวดว้ยวา่ไม่มีรูหนอนเจาะ หรือเช้ือรา (กฤษฎี โพธิทตั, 
2558) คุณค่าทางโภชนาการของมนัเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.13 
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ตารางที่ 2.13 คุณค่าทางโภชนาการของมนัเทศดิบ (ต่อ 100 กรัม) 
 

สารอาหาร ปริมาณ 
พลงังาน (กิโลแคลอรี) 97 
ความช้ืน (กรัม) 75.2 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 23.3 
โปรตีน (กรัม) 0.6 
ไขมนั (กรัม) 0.1 
ใยอาหาร (มิลลิกรัม) 0.6 
เถา้ (กรัม) 0.8 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 98 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 46 
เหล็ก (มิลลิกรัม) - 
วติามินเอ (ไมโครกรัม) 260 
วติามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.09 
วติามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.02 
ไนอาซิน (มิลลิกรัม) 0.5 
วติามินซี (มิลลิกรัม) 34 

ทีม่า: กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 

 
การวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม  

การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีอาหาร ปัจจุบนัมีวิธีการวิเคราะห์หลายวิธี  ซ่ึงได้รับการ
พฒันาและปรับปรุงให้ดีข้ึนตลอดมา  ส่วนใหญ่เป็นวิธีการวิเคราะห์แบบ  Proximate Analysis of  Foods 
ซ่ึงหมายถึง การวเิคราะห์หาค่าโดยประมาณของส่วนประกอบหลกัท่ีมีอยูใ่นอาหาร ซ่ึงวิธีการวิเคราะห์ท่ี
ใช้จะท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ ท่ีรวดเร็ว  ส่วนประกอบหลักท่ีนิยมวิเคราะห์ในตัวอย่างอาหาร 
ประกอบดว้ย 

1. ความช้ืน คือ สารท่ีสูญเสียไปจากอาหารเม่ือเพิ่มความร้อนให้แก่อาหารนั้น ความร้อนท่ี
ให้กับอาหารจะต้องมีอุณหภูมิไม่สูงกว่าจุดเดือดของน ้ า หรืออาจปล่อยอาหารตั้ งทิ้งไวใ้นสารดูด
ความช้ืน หรือให้ความร้อนในสภาพสุญญากาศ น ้ าหนกัท่ีหายไปจากอาหารซ่ึงเป็นของเหลวทั้งหมดท่ี
ระเหยได ้ส่วนกากหรือของแขง็แห้งท่ีเหลือจากของเหลวต่างๆ ระเหยออกไปหมดแลว้  เรียกวา่  ของแข็ง
ทั้งหมด (total  solid) ความช้ืนในอาหารมีความส าคญัต่ออาหารหลายประการ แต่การวิเคราะห์หาปริมาณ
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ความช้ืนท่ีได้ผลแน่นอนนั้นท าได้ยาก (ลกัขณา  รุจนะไกรกานต์ และนิธิยา รัตนาปนนท์,  2554) การ
วเิคราะห์ปริมาณความช้ืนในตวัอยา่งอาหารใชว้ิธีการ Freeze-drying ซ่ึงสามารถใชไ้ดดี้กบัตวัอยา่งอาหาร
ทัว่ไป ยกเวน้ตวัอยา่งอาหารท่ีมีการระเหยไดง่้ายในปริมาณสูง วิธีน้ีมีขอ้ดี คือ สารอาหารยงัคงสภาพเดิม
สามารถน าไปวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอ่ืนๆต่อไปได ้ตวัอยา่งอาหารท่ีไดมี้น ้ าหนกัเบา สะดวกต่อการ
จดัเก็บหลกัการของกระบวนการ Freeze-drying คือ น ้ าในตวัอยา่งอาหารท่ีอยู่ในสภาพของแข็งจะระเหิด
กลายเป็นก๊าซภายใตค้วามดนัสุญญากาศ เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการท าให้แห้งข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัอย่าง
อาหาร 

2. เถ้าและแร่ธาตุ  หมายถึง  องค์ประกอบของอาหารนอกจากจะเป็นสารอินทรีย์แล้วยงั
ประกอบดว้ยสารอนินทรีย ์ ไดแ้ก่  แร่ธาตุโลหะต่างๆ  อีกหลายชนิดเช่น  เหล็ก โซเดียมและแคลเซียม  
เป็นตน้  เม่ือน าอาหารไปเผาท่ีอุณหภูมิประมาณ 500 - 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
หรือมากกว่านั้นข้ึนอยู่กบัชนิดของสารตวัอย่างท่ีเผาไหม้ได้สมบูรณ์ องค์ประกอบท่ีเป็นสารอินทรีย ์ 
(ประกอบดว้ย C, H และO)  จะสลายตวัไปจนหมดเหลือไวเ้ฉพาะของแข็งสีขาวหรือสีเทา  ปริมาณเถา้ใน
อาหารเป็นตวับ่งบอกปริมาณแร่ธาตุทั้งหมดในอาหารซ่ึงถา้มีเถา้มากยอ่มแสดงวา่ในอาหารนั้นมีแร่ธาตุ
มากดว้ย (เกียรติศกัด์ิ  พลสงคราม,  2553) 

3. ไขมนั  เป็นสารอินทรียไ์ม่ละลายน ้ าหรือละลายไดเ้ล็กน้อย แต่ละลายไดดี้ในตวัท าละลาย
ไขมนั เช่น อีเทอร์ คลอโรฟอร์มและเบนซิน  เป็นต้น  ไขมนัเป็นองค์ประกอบของอาหารท่ีพบมาก
เช่นเดียวกบัคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน  ไขมนัท่ีมีอยูใ่นอาหารจะอยู่ในรูปอิสระ (free state) และอยู่รวม
กบัสารอ่ืน (bound states) และมีความส าคญัในดา้นอาหารเพราะใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารหลาย
ชนิด วิธีการหาไขมันเป็นการหาโดยวิธีการสกัดไขมันออกจากสารตัวอย่างอาหาร (เกียรติศักด์ิ  
พลสงคราม,  2553) ใช้เคร่ืองการวิเคราะห์ไขมนัยี่ห้อ LECO รุ่น TFE - 2000 เป็นเคร่ืองวิเคราะห์ไขมนั
รวมในตัวอย่างอาหาร การสกัดใช้หลักการ Supercritical fluid extraction โดยใช้  Carbon dioxide 
Supercritical fluid คือ ของไหล เม่ืออุณหภูมิและความดนัถึงจุดวิกฤต คือ 31 องศาเซลเซียส และ 1,072 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว  (73.91 บาร์) Supercritical fluid มีความหนานแน่นและสามารถละลายไขมนัไดดี้ ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ การควบคุมการสกดัไขมนัในตวัอยา่งสามารถท าไดโ้ดยการปรับความดนัและ
อุณหภูมิซ่ึงสภาวะในการสกดัท่ีดีท่ีสุดโดยทัว่ไปใช้ความดนั 9,000 ปอนด์ต่อตารางน้ิว (620.53 บาร์) 
และอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

4. โปรตีน  ประกอบด้วย  กรดอะมิโนหลายชนิดและกรดอะมิโนน้ีมีธาตุไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบหลัก  ดงันั้นในการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในอาหาร ท าได้โดยการวิเคราะห์หา
ปริมาณไนโตรเจนทั้ งหมดท่ีมีในอาหารนั้น จากนั้นน าปริมาณไนโตรเจนไปค านวณกลับเพื่อหา
โปรตีน โปรตีนท่ีพบในอาหารส่วนใหญ่มีไนโตรเจนประมาณ 13.4-19.1 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์
โปรตีนจะท าให้ทราบข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณโปรตีนทั้ งหมดในอาหาร ชนิดและปริมาณของ   
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กรดอะมิโนท่ีเป็นองคป์ระกอบของโปรตีน ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนท่ีไม่ใช่โปรตีนและคุณค่า
ทางโภชนาการของโปรตีน (ลกัขณา รุจนะไกรกานต ์และนิธิยา  รัตนาปนนท,์  2554) ในการวิเคราะห์
หาปริมาณโปรตีนหรือไนโตรเจน ใช้เคร่ือง Protein/Nitrogen Determinator ยี่ห้อ LECO รุ่น EF-528 
ดว้ยเทคนิค Combustion หรือ Dumas method เร่ิมมีการใช้ตั้งแต่ปี 1826 ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมใชม้ากข้ึน 
เน่ืองจากมีขอ้ดีหลายประการคือ ผลการวเิคราะห์ไม่ข้ึนกบัเมทริกซ์ของตวัอยา่ง (Matrix independent) 
ไม่ตอ้งใชต้วัเร่งปฏิกิริยาท่ีเป็นพิษ ใชเ้วลาในการวเิคราะห์นอ้ย (ประมาณ 3 นาที ต่อตวัอยา่ง) 

5. คาร์โบไฮเดรต  เป็นสารประกอบทางเคมี  ซ่ึงประกอบด้วยคาร์บอน  ไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน  โดยมีอตัราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจน  เป็น  2:1 เหมือนกบัอตัราส่วนของน ้ าและอยูใ่น
รูปของโพลิไฮดรอกซิแอลดีไฮด์หรืออนุพนัธ์ุของมนั  การวิเคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร  
ส่วนใหญ่ใชว้ธีิค  านวณหกัลบปริมาณความช้ืน  โปรตีน  ไขมนัและเถา้  ท่ีวเิคราะห์ไดอ้อกจาก 100  กรัม  
จะไดป้ริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อน ้าหนกัอาหาร  100  กรัม (อจัฉรา ดลวทิยาคุณ, 2550)  
 6.  พลงังาน  คือ  ความสามารถในการท างาน  ร่างกายตอ้งการพลงังานเพื่อการท างานของอวยัวะ
ต่างๆ  เพื่อการเจริญเติบโตของเด็กทารก และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัเพื่อรักษา
อุณหภูมิของร่างกายให้คงท่ี  ร่างกายไดรั้บพลงังานจากการบริโภคอาหาร สารอาหารเม่ือถูกดูดซึมและ
เปล่ียนแปลงไปตามขบวนการเมทาบอลิซึม หมายถึง กิจกรรมทางเคมีท่ีเกิดข้ึนเฉพาะส่ิงมีชีวิตเท่านั้น
เช่น การสร้างพลงังาน การเจริญเติบโต การซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ  การหาปริมาณพลงังานมีหน่วยเป็น 
กิโลแคลอรีเท่ากบั  4.186  กิโลจูล  (KJ) (สิริพนัธ์  จุลกรังคะ, 2542) การวิเคราะห์หาปริมาณพลงังานใน
ตวัอย่างอาหารนั้นสามารถท าไดด้ว้ยการค านวณสูตรการค านวณดงัน้ี โปรตีน (Protein)  ปริมาณ 1 กรัม 
ให้พลงังาน จ านวน 4 กิโลแคลอรี ไขมนั (Fat)  ปริมาณ 1 กรัม ให้พลงังาน จ านวน 9 กิโลแคลอรี และ 
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ปริมาณ 1 กรัม ให้พลังงาน จ านวน4 กิโลแคลอรี (AOAC, 1990)  
น าพลงังานท่ีไดจ้ากการค านวณของสารอาหารทั้ง  3 ชนิดมารวมกนัจะเป็นพลงังานทั้งหมดของอาหาร
ชนิดนั้นๆ 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จิราวรรณ หนูประภา  และคณะ (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาอาหารเสริมส าหรับเด็กอาย ุ
9-11 เดือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาสูตรอาหารเสริมท่ีเป็นแหล่งของธาตุเหล็กส าหรับเด็กทารก 
ท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อนตวัและฆ่าเช้ือดว้ยเคร่ือง Retort สภาวะ 121 องศาเซลเซียส เวลา 20 
นาที ซ่ึงใช้วตัถุดิบในการทดลอง 8 ชนิด ประกอบด้วย สะโพกไก่ ตบัไก่ ไข่ไก่ ขา้วหอมปทุมธานี 
ฟักทอง ต าลึง งาด า และน ้ าสต็อกไก่ โดยแปรผนัส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ สะโพกไก่ ตบัไก่ และ 
ไข่ไก่ ส่วนประกอบท่ีเหลือใช้ปริมาณเท่ากนัทุกสูตร คิดคน้สูตรโดยใช้ Mixture design เพื่อให้ได ้3 
สูตร และเปรียบเทียบแต่ละสูตรกบัอาหารเสริมในทอ้งตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ อาหารเสริมทั้ง 3 
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สูตรมีค่า pH อยู่ในช่วง 5.16-6.45 และอาหารเสริม สูตรท่ี 3 มีส่วนประกอบของ สะโพกไก่ ตบัไก่ 
และไข่ไก่ เป็น 34, 20 และ 46 กรัม ตามล าดบั มีคุณสมบติัทางกายภาพท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติเม่ือ
เทียบกบัอาหารเสริมในทอ้งตลาด โดยมีค่าเน้ือสัมผสัเป็น 3.855 และ 5.164 N.sec และค่าความหนืด
เป็น 3,419และ 3,619 cps. ตามล าดบั 
 นฏัฐพร อนิสงค์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการให้อาหารเสริมและภาวะโภชนาการของ
เด็กทารก อายุ 6-12 เดือน ในจงัหวดัปัตตานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการให้อาหารเสริม 
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม และภาวะโภชนาการของเด็กทารกในช่วงอายุ 6-12 เดือน  
ผลการศึกษาพบวา่ อายุท่ีเร่ิมให้อาหารอ่ืนนอกเหนือจากนม เป็น 4.6±1.9 เดือน เด็กทารกร้อยละ 57.7 
เร่ิมได้รับอาหารเสริมเม่ืออายุน้อยกว่า 6 เดือน อายุของเด็กทารกท่ีเร่ิมให้ขา้ว เน้ือสัตว ์ไข่ ผกั และ
ผลไม้ เป็น 6.6±2, 7.9±2, 7.3±2, 7.2±1.9 และ 6.9±2.5 เดือน ตามลาดับ ร้อยละ 47 และ 40 ของเด็ก
ทารกอายุ 6-8 และ 9-12 เดือน ยงัมีการด่ืมนมแม่อยู ่ส่วนเด็กทารกท่ีด่ืมนมผสม พบวา่มีร้อยละ 30.6 ท่ี
ไดรั้บนมท่ีชงในสัดส่วนเจือจาง อยา่งไรก็ตามในกลุ่มประชากรท่ีศึกษา ไม่พบการใหเ้ด็กทารกด่ืมนม
ข้นหวานดังท่ีพบในอดีต เด็กทารกได้รับอาหารประเภทข้าวในปริมาณท่ีเหมาะสม ส่วนอาหาร
ประเภทอ่ืน เด็กทารกได้รับในปริมาณน้อยกว่าปริมาณท่ีแนะน า ร้อยละ 78 ของเด็กทารกอายุ 9-12 
เดือน ยงัไดรั้บอาหารเสริมท่ีมีลกัษณะเน้ือสัมผสัก่ึงแขง็ก่ึงเหลว ร้อยละ 80.1 ของเด็กทารก 9-12 เดือน
มีการบริโภคอาหารเพียงแค่ 1-3 หมู่ต่อวนั และเด็กทารกร้อยละ 80.8 รับประทานอาหารเสริมเพียง 
วนัละ 2-3 ม้ือต่อวนั ร้อยละ 72 ของผูเ้ล้ียงดู มีการปรุงอาหารส าหรับเด็กทารกแยกจากอาหารของ
สมาชิกอ่ืนในครอบครัว ร้อยละ 83 ของผูท่ี้มีการเตรียมอาหารเผื่อม้ืออ่ืนๆ มีการเก็บอาหารท่ีอุณหภูมิ 
ไม่เหมาะสม ผูเ้ล้ียงดูร้อยละ 41.1 มีพฤติกรรมการป้อนอาหารท่ีตอบสนองความตอ้งการของเด็กทารก 
จากการใหค้ะแนนพฤติกรรมการใหอ้าหารเด็กทารกในองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ อายท่ีุเร่ิมให้อาหาร
เสริม ความหลากหลายของอาหารท่ีไดรั้บใน 1 วนั จ  านวนม้ืออาหารเสริม พฤติกรรมการป้อนอาหาร
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของเด็กทารก และสุขลกัษณะในการเตรียม การป้อนและการเก็บรักษา
อาหารเสริม พบว่าผูเ้ล้ียงดู มีคะแนนเฉล่ียรูปแบบการให้อาหารเด็กทารก เป็น 10.1+1.6 จากคะแนน
เตม็ 15 คะแนน โดยผูเ้ล้ียงดูร้อยละ 55.4 ท่ีมีคะแนนนอ้ยกวา่ 10 ร้อยละ 30-60 และ ร้อยละ 34-53 ของ
เด็กทารกในช่วงอายุ 6-8 เดือน และ 9-12 เดือน ตามล าดับ มีความเส่ียงต่อการได้รับพลังงานและ
สารอาหารหลกั จากอาหารท่ีบริโภคอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย ในขณะท่ี
ร้อยละ 68-82 ของเด็กทารก มีความเส่ียงต่อการไดรั้บวิตามินเอ วิตามินซี และธาตุเหล็ก ไม่เพียงพอ 
อาหารท่ีเด็กทารกบริโภคมีความหนาแน่นของคาร์โบไฮเดรตและไขมนัในเกณฑดี์ (INQ = 1.32-1.74) 
แต่มีความหนาแน่นของสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการปริมาณนอ้ยค่อนขา้งต ่า (INQ = 0.4-0.5) จากการ
ประเมินภาวะโภชนาการของเด็กทารก พบว่า มีเด็กท่ีมีน้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ สั้ นและผอม คิดเป็น
ร้อยละ 10.5, 2.3 และ 3.5 ตามล าดบั จากผลการศึกษา สรุปไดว้่ารูปแบบการให้อาหารเสริมสาหรับ
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เด็กทารก 6-12 เดือนในจงัหวดัปัตตานี ยงัไม่เป็นไปตามขอ้แนะนา ในหลายประเด็น ไดแ้ก่ อายุท่ีเร่ิม
ให้อาหารเสริม จ านวนม้ืออาหารท่ีเหมาะสมตามวยั ความหลากหลายของชนิดอาหารท่ีประกอบเป็น
อาหารเสริม และท่ีส าคญัคือคุณภาพทางโภชนาการของอาหารเสริม เด็กทารกยงัด้อย โดยเฉพาะ
สารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการปริมาณนอ้ยท่ีมีในอาหารเสริมยงัไม่เพียงพอ 
 เบญจรัตน์ ประพฤทธ์ิตระกูล (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาอาหารเสริมก่ึงส าเร็จรูปจาก
ขา้วส าหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมจากขา้วส าหรับ
เด็กทารกและเด็กเล็ก ผลการวิจยัพบวา่ การตม้ขา้วให้สุกและการแช่แข็ง 24 ชม. ก่อนอบแห้งและคืน
รูปดว้ยการตม้ 3 นาทีส าหรับขา้วขาว และ 4 นาทีส าหรับขา้วกลอ้ง ให้เน้ือสัมผสัไม่แตกต่างทางสถิติ
จากข้าวขาวและข้าวกล้องหุงสุกใหม่ ส่วนผสมของอาหารท่ีเป็นข้าวอย่างเดียวท่ีเป็นท่ียอมรับ 
ประกอบด้วย ขา้วขาวและขา้วกลอ้งก่ึงส าเร็จรูป สัดส่วน 75:25 และ50:50 และส่วนผสมท่ีเป็นขา้ว
ผสมผกั ประกอบดว้ย ขา้วขาว ฟักทอง ขา้วกลอ้ง แครอท และต าลึงก่ึงส าเร็จรูป โดยใชผ้กัท่ีผ่านการ
น่ึงและอบแห้ง คือ ร้อยละ 43.92, 43.92, 6.75, 3.38 และ2.03 ตามล าดบั ระยะเวลาคืนรูปท่ีเหมาะสม 
คือการตม้ 4 นาที อาหารเสริมสูตรขา้วผสมผกัมีความช้ืน โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร 
และ เถ้า  ร้อยละ  4.45, 8.16, 2.30, 83.76, 2.60 และ  1.33 ตามล าดับ  พ ลังงานทั้ งหมด  388.38  
กิโลแคลอรีและเบต้าแคโรทีน 3,307 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม การตรวจจุลินทรีย์ไม่พบจุลินทรีย์
ทั้งหมด ยีสตแ์ละรา การศึกษาการอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่งพบว่า สามารถเก็บรักษาผลิตภณัฑ์
ในซองอลูมิเนียมท่ีอุณหภูมิห้องไดไ้ม่ต ่ากว่า 2 เดือน และผลการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ี
เป็นผูป้กครองจ านวน 100 คน พบว่าผูบ้ริโภคให้การยอมรับผลิตภณัฑ์ระดบัเล็กน้อยถึงปานกลาง 
และร้อยละ 43 ระบุวา่มีความสนใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑห์ากมีจ าหน่าย โดยใหเ้หตุผลวา่เพื่อความสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

ลกัษณา ไชยมงคล (2555) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการให้อาหาร และปัจจยัท่ีมีผลต่อการให้
อาหารเสริมส าหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
รูปแบบการใหอ้าหารเสริมคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการให้
อาหารเด็กทารกแรกเกิดถึง 1 ปี ผลการศึกษาพบวา่ อายุท่ีเร่ิมให้อาหารอ่ืนนอกเหนือจากน ้ านมแม่เป็น 
4.6±1.9 เดือน เด็กทารกร้อยละ 57.7 เร่ิมได้รับอาหารเสริมเม่ืออายุน้อยกว่า 6 เดือน อายุของทารกท่ี
เร่ิมให้ข้าว เน้ือสั ตว์ ไข่  ผ ัก  และผลไม้ เป็น  6.6±2, 7.9±2, 7.3±2, 7.2±1.9 และ 6.9±2.5 เดือน 
ตามล าดบั ร้อยละ 47 และ 40 ของทารกอายุ 6-8 เดือน 9-12 เดือน ยงัมีการด่ืมน ้านมแม่อยู ่ส่วนทารกท่ี
ด่ืมนมผสม พบว่ามีร้อยละ 30.6 ท่ีได้รับนมชงในสัดส่วนเจือจาง อย่างไรก็ตามในกลุ่มประชากรท่ี
ศึกษา ไม่พบการให้ทารกด่ืมนมข้นหวานดังท่ีพบในอดีต ทารกได้รับปริมาณน้อยกว่าปริมาณท่ี
แนะน า ร้อยละ 78 ของทารกอายุ 9-12 เดือน ยงัได้รับอาหารเสริมท่ีมีลักษณะเน้ือสัมผสัก่ึงแข็ง 
ก่ึงเหลวร้อยละ 80.1 ของทารก 9-12 เดือนมีการบริโภคอาหารเพียงแค่ 1-3 หมู่ต่อวนั และทารกร้อยละ 
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80.8 รับประทานอาหารเสริมวนัละ 2-3 ม้ือต่อวนั ร้อยละ 72 ของผูเ้ล้ียงดู มีการปรุงอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกแยกจากอาหารของสมาชิกอ่ืนในครอบครัว ร้อยละ 83 ของผูท่ี้มีการเตรียมอาหารเผื่อ
ม้ืออ่ืนๆมีการเก็บอาหารท่ีอุณหภูมิไม่เหมาะสม ผูเ้ล้ียงดูร้อยละ 41.1 มีพฤติกรรมการป้อนอาหารท่ี
ตอบสนองความต้องการของเด็กทารก จากการให้คะแนนพฤติกรรมการให้อาหารเด็กทารกใน
องค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ อายุท่ีเร่ิมให้อาหารเสริม ความหลากหลายของอาหารท่ีได้รับใน 1 วนั 
จ านวนม้ืออาหารเสริม พฤติกรรมการป้อนอาหารท่ีตอบสนองความต้องการของเด็กทารก และ
สุขลักษณะในการเตรียม การป้อน และการเก็บรักษาอาหารเสริม พบว่า ผูเ้ล้ียงดู มีคะแนนเฉล่ีย
รูปแบบการให้อาหารเด็กทารก เป็น 10.1±1.6 จากคะแนนเตม็ 15  คะแนน โดยผูเ้ล้ียงดูร้อยละ 55.4 ท่ี
มีคะแนนน้อยกว่า 10 ร้อยละ 30-60 ร้อยละ 34-53 ของเด็กทารกในช่วงอายุ 6-8 เดือน 9-12 เดือน 
ตามล าดบั มีความเส่ียงต่อการไดรั้บพลงังานและสารอาหารหลกั จากอาหารท่ีบริโภคอยูใ่นเกณฑ์ท่ีไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ในขณะท่ีร้อยละ 68.82 ของเด็กทารก มีความเส่ียงต่อการไดรั้บ
วิตามินเอ วิตามินซี และธาตุเหล็กไม่เพียงพอ อาหารท่ีเด็กทารกบริโภคมีความหนาแน่นของ
คาร์โบไฮเดรต และไขมนัในเกณฑ์ดี (INQ=1.32-1.74) แต่มีความหนาแน่นของสารอาหารท่ีร่างกาย
ตอ้งการปริมาณน้อยค่อนขา้งต ่า (INQ=0.4-0.5) อายุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้
และจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผูเ้ล้ียงดูในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการให้
อาหารทารก ในขณะท่ีความรู้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีพบวา่มีผลต่อพฤติกรรมการให้อาหารเสริมส าหรับเด็ก
ทารกในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จากผลการศึกษาสรุปได้ว่ารูปแบบการให้อาหารเสริมส าหรับเด็ก
ทารกในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยงัไม่เป็นไปตามค าแนะน าในหลายประเด็น ได้แก่ อายุทีเร่ิมให้
อาหารเสริม และท่ีส าคญัคือคุณภาพทางโภชนาการของอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกยงัไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ โดยเฉพาะสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการปริมาณนอ้ยท่ีมีในอาหารเสริมยงัไม่เพียงพอ 

M.A Ayoya, J. Kodio, AA. Iknane and  R. Sodjinou (2010) ได้ ศึ ก ษ า เร่ื อ ง  คุ ณ ค่ าท าง
โภชนาการของอาหารท่ีผลิตในทอ้งถ่ินและศกัยภาพในการพฒันาอาหารเสริมอายท่ีุเหมาะสมส าหรับ
เด็กอายุต  ่ากว่า 2 ปีในประเทศมาลี โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อบอกคุณค่าโภชนาการของอาหารใน
ทอ้งถ่ินให้ไดรั้บการยอมรับ ท่ีมีราคาไม่แพง และมีความย ัง่ยืน และพฒันาจ านวนสูตรท่ีจะสามารถ
น ามาใชเ้ป็นอาหารเสริมใหมี้สารอาหารท่ีครบถว้นหลงัจากเด็กทารกไดรั้บนมแม่ในระหวา่งอาย ุ6-23 
เดือน ในประเทศมาลี ผลการศึกษาพบวา่ อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่อยา่งเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 
เดือนต ่ามาก คือ ร้อยละ 7 การเล้ียงดูในช่วงแรกการให้กินน ้ าและการให้อาหารเสริมเป็นปัญหาท่ี
ส าคญั 40 สูตรอาหารเพื่อให้ดีข้ึน ประกอบด้วย พุดด้ิง เคร่ืองด่ืมและน ้ าผลไม ้สลดัและซุป ได้ถูก
เสนอวา่มีคุณค่าทางโภชนาการมากท่ีสุดของสูตรอาหารเหล่าน้ี ชนิดและปริมาณของส่วนผสม รวมถึง
วธีิการเตรียมของแต่ละสูตร จะเห็นไดว้า่ อาหารพื้นเมืองท่ีผลิตไดน้ั้นถูกน ามาใชใ้นการพฒันาอาหาร
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เสริมดา้นพลงังานและคุณค่าทางอาหารสูงส าหรับเด็ก ทั้งน้ีจะตอ้งมีการวิจยัเพิ่มเติมทั้งในระสั้นและ
ระยะยาว เพื่อดูผลกระทบของการบริโภคอาหารของเด็กอาย ุ6-23 เดือน ในประเทศมาลี 
 C. Lange and others (2013). ได้ศึกษา การให้อาหารเสริมเด็กของแม่ ในช่วงระยะเวลาปีแรก 
และผลของการยอมรับอาหารเสริม มีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายวิธีปฏิบติัการให้อาหารเสริมของแม่ในปี
แรก (ระยะเวลาให้นมบุตร ช่วงอายุท่ีเร่ิมอย่านมเด็ก และความหลากหลายของอาหาร และศึกษาผลของ
การยอมรับการได้รับอาหารเสริมของเด็กทารกในระยะยาว  กลุ่มศึกษาจะเป็นอาสาสมัครท่ีเป็นแม่
จ  านวน 203 คน ผลการศึกษาพบว่าเด็กทารกร้อยละ72 ไดรั้บนมแม่อยา่งเดียวตั้งแต่แรกเกิดอยา่งน้อย 68 
วนั และเด็กทารกอายุเฉล่ีย 5 เดือนเร่ิมอย่านมแม่ได้แลว้ซ่ึงสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ
ฝร่ังเศส จ านวนอาหารท่ีน ามาท าเป็นอาหารเสริมเด็กเฉล่ียแลว้คิดเป็น 13.4 ชนิดต่อเดือน ร้อยละ 90 ของ
อาหารชนิดใหม่ท าให้เกิดความหลากหลายของอาหาร ซ่ึงจ านวนของอาหารเสริมจ าพวกผกัและผลไมมี้
ความสัมพนัธ์กับการยอมรับอาหารเสริมอย่างมีนัยส าคญั ส าหรับในช่วงต้นของการเร่ิมอย่านมแม่ 
โดยเฉพาะเด็กอายุ 4-15 เดือน เน่ืองจากผกั และผลไม้จะเน้นความสะดวกและง่ายต่อการท่ีเด็กทารก
ไดรั้บอาหารเสริมท่ีหลากหลายมากข้ึน และแมใ่หก้ารยอมรับเมนูอาหารเสริมดงักล่าว 

M. Kenneth and others (2004) การใหอ้าหารเสริมท่ีพร้อมต่อการบริโภค ในเด็กท่ีมีน ้าหนกัต ่า
กวา่เกณฑ์ และเต้ีย ของประเทศมาลาว ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาต ารับอาหารเสริมพร้อมบริโภค 
จากขา้วโพดและแป้งถัว่เหลือง ผลการศึกษาพบว่า ก่อนท่ีจะท าการแก้ไขปัญหาการบริโภคอาหาร 
และค่าเฉล่ียของน ้ าหนกัและส่วนสูงนั้นมีความคลา้ยคลึงกนัในทั้งสองกลุ่ม ในระหว่างขั้นตอนการ
ได้รับอาหารเสริมนั้น การบริโภคอาหารหลกัลดลง ในเด็กท่ีไดรั้บแต่กลุ่มอาหารขา้ว แป้ง แต่เด็กท่ี
ได้รับอาหารเสริม RTUF หรือ Ready-To-Use Food ได้รับพลังงานท่ีสูงข้ึน ทั้ งไขมัน เหล็กและ
สังกะสี ซ่ึงมีน ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึน แต่จะตอ้งดูผลในระยะยาวหลงัจากท่ีไดรั้บ RTUF แลว้ ในขณะเดียวกนั 
ไม่มีผลต่อความสูงมากนัก จากการส ารวจการบริโภคอาหารยอ้นหลงั 24 ชั่วโมง เด็กได้รับอาหาร 
RTUF เพียง 30 เปอร์เซ็นต์ และ 43 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ของการเสริมอาหารดว้ย RTUF และกลุ่ม
อาหารขา้วแป้ง  

PO. Uvere, EU. Onyekwere and PO. Ngoddy (2010) ไดศึ้กษาเร่ือง การผลิตอาหารเสริมจาก
ขา้วโพด ถัว่ลิสง ก่อนการหมกัในกระบวนการแปรรูปท่ีอุดมไปด้วย แคลเซียม เหล็ก สังกะสี และ
วิตามินเอ ผลการศึกษาพบว่า อาหารเสริมจากขา้วโพด ถัว่ลิสง ท่ีเสริมธาตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม 
และวติามินเอ ใชก้ารผสมในอตัราส่วน (1.41:1:2.25, w/w) ในกระบวนการผลิตท่ีผสมกบัผลกระเจ๊ียบ 
น ้ ากระดูกววั และน ้ ามนัปาล์มแดง 1:2.1 (w/w) อตัราส่วนแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของแคลเซียม เหล็ก สังกะสี และวิตามินเอ 3.26-4.225, 0.083-0.134 , 0.015-0.017 กรัม และ 4,855.3-
7,493.7 ไมโครกรัม อาร์ อี ตามล าดบั ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่วตัถุดิบเหล่าน้ีมาจากทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถผลิต
ไดเ้องในชนบท และใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในครัวเรือนในการผลิตอาหารเสริม และอาหารเสริมจาก
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ขา้วโพด ถัว่ลิสง ท่ีไดน้ั้นก็มีคุณค่าโภชนาการสูง ประกอบดว้ย แคลเซียม เหล็ก สังกะสีและวิตามินเอ 
ซ่ึงเป็นไปตามค าแนะน าของ RDA 

Y. Abebe, B.J. Stoecker, M.J. Hinds and G.E. Gates (2006) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณค่าโภชนาการ
และทดสอบทางประสาทสัมผสั ในการยอมรับผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีมีส่วนผสมของขา้วโพดและ
อาหารท่ีท าจากใบกลว้ย (kocho) และพืชตระกลูถัว่ ส าหรับเด็กทารกในตอนใตข้องประเทศเอธิโอเปีย 
มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาอาหารเสริมส าหรับเด็ก 2 ชนิด โดยใช้ส่วนผสมของพืชตระกูลถัว่และ 
เน้ือฟักทอง เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีน และวิตามินเอในอาหารเสริม 2) ทดสอบทางประสาทสัมผสั 
และการยอมรับของอาหารเสริม จากแม่และเด็ก กลุ่มตวัอยา่งแบ่งออกเป็นสูตรอาหารเสริม 4 สูตร คือ 
2 สูตรท่ีเป็นสูตรควบคุมจะมีส่วนผสมของขา้วโพด และอาหารท่ีท าจากใบกลว้ย (kocho) ส่วนอีก 2 
สูตรจะเป็นอาหารเสริมท่ีมีส่วนผสมของ ขา้วโพด:ถัว่แดง:เน้ือฟักทอง (CBP) และอาหารเสริมท่ีมี
ส่วนผสมของ อาหารท่ีท าจากใบกล้วย (kocho):ถัว่แดง:เน้ือฟักทอง(CBP)และอาสาสมคัรท่ีเป็นแม่
และเด็กส าหรับทดสอบการยอมรับอาหารเสริม ผลการศึกษาพบวา่ สูตรอาหารเสริม CBP และ KBP 
มีปริมาณโปรตีน 14.07 กรัมต่อ 100 กรัม และ 13.81 กรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดบั ในขณะท่ีอาหาร
เสริมสูตรดั้งเดิม คือ ขา้วโพด และอาหารท่ีจากใบกลว้ย (kocho) มีปริมาณโปรตีนเพียง 8.82 กรัมต่อ
100 กรัม และ 1.46 กรัมต่อ 100 กรัม โดยน ้ าหนกัแห้ง การเพิ่มถัว่แดงเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมจะ
ช่วยเพิ่ม ปริมาณกรดอะมิโนท่ีจ าเป็น แต่อาหารเสริมส าหรับเด็กทารก ดงักล่าวยงัให้พลงังานท่ีต ่า จึง
ต้องการกินพร้อมกับโจ๊ก ส่วนเน้ือฟักทองท่ีเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารเสริม CBP และ KBP มี
ปริมาณวิตามินเอ 54 µg RAE ต่อ 100 กิโลแคลอรี ซ่ึงช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินเอในอาหารเสริม
ดงักล่าว ถึง 25 และ 180 เท่า ตามล าดบั ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัในอาหารเสริมสูตร CBP 
ในจ านวนอาสาสมคัรท่ีเป็นแม่ 30 คนและเด็กและอาหารเสริมสูตร KBP ในเด็ก 28 คน พบวา่มีผลการ
ยอมรับในระดบัสูง (4.7- 4.9 on a 5-pt Hedonic scales) คะแนนการยอมรับของอาหารเสริมสูตร CBP 
และ KBP ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) จากสูตรเดิม ท่ีมีขา้วโพดและ อาหารท่ีท า
จากใบกล้วย (kocho) ดังนั้ นการผสมถั่วแดงและฟักทอง ในอาหารเสริมจึงเป็นวิธี เพิ่มคุณค่า
โภชนาการอาหารเสริม ในสูตรเดิมของชาวเอธิโอเปียได ้เม่ือเทียบกบัอาหารเสริมท่ีมีขา้วโพด และ
อาหารจากใบกลว้ย (kocho) 
 J. Meeks Gardner, S. Walker P, K. Gavin A. and A. Ashworth (2001) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง 
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเด็ก ในประเทศจาไมกา้ (Jamaica) เก่ียวกบัความหนืด ความเขม้ขน้ของพลงังาน 
และการให้อาหารเด็ก มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและตรวจสอบวิธีการวดัความหนืดอาหารและความ
เข้มข้นของพลังงาน ในอาหารก่ึงแข็งก่ึงเหลวตามสภาพแวดล้อมในเมืองและชนบทและหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างอาหารท่ีเด็กไดรั้บและการให้อาหารเด็ก โดยทดสอบในกลุ่มตวัอย่างในเมือง
และชนบท ท าการสุ่มตวัอยา่งเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 3-14 เดือนจ านวน 70 คน จากการศึกษาพบวา่ เด็ก
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ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ได้รับอาหารเสริมก่ึงแข็งก่ึงเหลวท่ีมีความหนืดระดบัปานกลาง (1,700-2,900 
mPas) ค่าเฉล่ียของความเขม้ขน้ของพลงังานเท่ากบั 3.18±0.92 กิโลจูลพลงังาน และความเขม้ขน้มี
ความสัมพนัธ์กันในระปานกลาง และจะเร่ิมมีค่าสูงข้ึนในอาหารก่ึงแข็งก่ึงเหลวท่ีมีค่าความหนืด
ม าก กว่ า  4,000 mPas (analysis of variance (ANOVA), P <0.05) ความ เข้ม ข้น ของพ ลัง งาน มี
ความสัมพนัธ์ (P<0.05) กับปริมาณน ้ าตาล (r=0.28) และนมผง (r=0.24) ซ่ึงค่าความหนืดมากกว่า 
4,000 mPas อยูใ่นระดบัความหนืดมาก อาหารก่ึงแขง็ก่ึงเหลวท่ีให้เด็กกินดว้ยขวดจะมีความหนืดและ
ความเขม้ขน้พลงังานต ่ากวา่กินดว้ยชอ้น การวดัสัดส่วนร่างกาย (น ้ าหนกัต่อความยาวและน ้ าหนกัต่อ
อายุ) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความเขม้ขน้พลงังานในอาหารเสริมก่ึงแข็งก่ึงเหลว แต่ข้ึนอยูก่บัการ
ดูแลเอาใจใส่ท่ีดีของผูเ้ล้ียงเด็กเช่นกนั ผลการศึกษาจึงสรุปไดว้่า อาหารเสริมก่ึงแข็งก่ึงเหลวท่ีเตรียม
โดยผูดู้แลเด็กในประเทศจาไมกา้ มีความเขม้ขน้ของพลงังานท่ีเพียงพอ โดยท่ีไม่ตอ้งเพิ่มความหนืด
อาหาร และการปรับปรุงการเตรียมอาหารเสริมดงักล่าวท่ีจะท าให้ภาวะทุพโภชนาการในเด็กของ
ประเทศจาไมกา้ดีข้ึน 

F.K. Amagloh and others (2013) ได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรต ความหนืด 
ความสามารถในการละลาย และ การทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ์ด้วยการประเมินทางประสาท
สัมผสั ของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมท่ีท าจากมนัเทศ และขา้วโพด มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบอาหาร
เสริมท่ีมีส่วนผสมของมนัเทศ (ในกระบวนการอดัผ่านเกลียว (extrusion) การท าแห้งด้วยการหมุน
(roller dried) การอบแบบขนมปังป้ิ ง  (oven toasted) และ  enriched Weanimix (มี ส่ วนผสมของ
ขา้วโพดเป็นหลกั)  ดงัน้ี 1) องคป์ระกอบของคาร์โบไฮเดรต 2) ค่าความหนืดและดชันีความสามารถ
ในการละลาย (WSI) และ 3) การทดสอบการยอมรับด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผสั โดย  
ผูท้ดสอบเป็นเพศหญิงท่ีดูแลเด็กในเขตซาฮารา ทวีปแอฟริกา จากผลการศึกษาพบวา่ อาหารเสริมท่ีมี
ส่วนผสมของมันเทศ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัของค่าเฉล่ียท่ีสูงมากของ น ้ าตาลมอลโตส 
น ้ าตาลซูโครส น ้ าตาลกลูโคส และน ้ าตาลฟรุคโตส และใยอาหาร แต่มีปริมาณของแป้งสตารชต ่าเม่ือ
เทียบกบัระดบัของ enriched Weanimix. อาหารเสริมท่ีมีส่วนผสมของมนัเทศมีค่าความสัมพนัธ์ของ
ความหนืดต ่า และมีค่าการละลายท่ีสูงกวา่ enriched Weanimix. ส่วนการประเมินทางประสาทสัมผสั
พบว่า ผูป้ระเมินคือผูท่ี้ดูแลเด็กนั้นมีค่าการยอมรับสูงในกระบวนการ roller-dried ComFa รองลงมา
คือ oven-toasted ComFa และ enriched Weanimix ตามล าดบั 
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บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

การศึกษาเร่ือง อาหารเสริมจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน เป็นการศึกษาก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างต ารับอาหารเสริมจาก
วตัถุดิบในทอ้งถ่ินส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน 2) วเิคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการและค่าความหนืด
ของอาหารเสริมจากต ารับที่สร้างขึ้น ซ่ึงมีวธีิด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ท  าการศึกษา คือ วตัถุดิบในทอ้งถ่ินของต าบลปางหินฝนและต าบลบา้นทบั อ าเภอ
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษา คือ วตัถุดิบในทอ้งถ่ินที่เลือกจากขอ้มูลของแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความ
หลากหลายของอาหารของโครงการโภชนาการและความมัน่คงดา้นอาหารบนพื้นที่สูงของประเทศไทย 
(ประสิทธ์ วงัภคพฒันวงศ์ และคณะ , 2556) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในท้องถ่ินที่ผูป้กครองส่วนใหญ่น ามา
ประกอบอาหารให้เด็กกิน มีจ านวน 7 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวดอย ไข่ไก่ กล้วยน ้ าวา้ ฟักทอง ยอด
ฟักทอง ต าลึงและมนัเทศ  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ชนิดดงัน้ี 

1.  เคร่ืองมือในการสร้างต ารับอาหารเสริม 
 1.1) ตารางแสดงสัดส่วนของพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับต่อวนัและสัดส่วน

ของปริมาณอาหารที่ควรบริโภค (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 
 1.2) ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย (กองโภชนาการ กรมอนามัย, 

2544) 
2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประกอบอาหาร 

  อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประกอบอาหาร เคร่ืองชั่ง ช้อนตวง ถ้วยตวง มีด เขียง หม้อ ชอ้น 
ทพัพี ชามผสม เตาแก๊สและถุงมือพลาสติก ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบตัิการอาหาร สาขาวชิาคหกรรม  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประกอบอาหารจ านวน 5 ต  ารับ  
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3. เคร่ืองมือในการวเิคราะห์คุณค่าโภชนาการและหาค่าความหนืดอาหาร 
3.1 เคร่ืองมือในการวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ก่  
  1) ความช้ืน วเิคราะห์โดยใชเ้คร่ือง lyophilizer ยีห่อ้ Christ  
  2) โปรตีน วิเคราะห์ใช้เคร่ือง Protein/Nitrogen Determinator ยีห่้อ LECO รุ่น 

FP-528  
  3) ไขมนั วเิคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ไขมนั ยีห่อ้ LEGO รุ่น TFE-2000  
  4) แร่ธาตุ ประกอบด้วย แคลเซียม และเหล็ก วิเคราะห์โดยใช้เคร่ือง Atomic 

Absorption Spectrophotometer (AAS) ยี่ห้อ VARIAN รุ่น SpectrAA-640 (AOAC International, 1989) 
คาร์โบไฮเดรตและพลงังานใชว้ธีิการค านวณ 

3.2 เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ค่าความหนืดอาหาร ของสาชาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คือ เคร่ือง Brookfield-Programmable Viscometer, LVDV-II+ 
และหวัวดัเขม็เบอร์ 5  
 
กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 1. ต  ารับอาหาร  

ผูศ้ึกษาไดส้ร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน โดยใชว้ตัถุดิบทอ้งถ่ิน
ของต าบลปางหินฝนและต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 7 ชนิด ไดต้  ารับอาหาร 
5 ต  ารับ ประกอบดว้ย 1) ขา้วดอยกลว้ยๆ 2) ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 3) ขา้วดอยเดินดิน 4) ขา้วดอยริมร้ัว 
และ 5) ขา้วดอยติดดิน จากนั้นน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุดา้นอาหารและโภชนาการ จ านวน 3 ท่าน ท าการ
ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะและน ามาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

2.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการควบคุมคุณภาพวิธีวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในห้องปฏิบติัการ มี
ดงัน้ี 

   2.1 การทดสอบความแม่นย  า (Precision) ของการวิเคราะห์ การทดสอบความแม่นย  า
ของการวิเคราะห์ โดยใช้อาหารที่เป็น Control Reference Material ท าซ ้ าอย่างน้อย 3 คร้ัง หากค่าที่ได้
ใกลเ้คียงกนัทุกคร้ัง แสดงวา่ผลการวเิคราะห์ Precision ดี หากค่าที่ไดแ้ต่ละคร้ังแตกต่างกนัมาก แสดงว่า
มีค่า Precision ไม่ดี แลว้น าผลการวิเคราะห์ดงักล่าวมาค านวณหา ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จากนั้นน าผลที่ไดไ้ปค านวณค่าเปอร์เซ็นตส์มัประสิทธ์ิความแปรผนั (%CV) จากสูตร 

%CV = (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน/ค่าเฉล่ีย) × 100 
โดยค่าความแม่นย  าที่อยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้ตอ้งไดค้่า %CV ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์
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  2.2 การทดสอบความถูกต้อง (Accuracy) ของการวิเคราะห์ ส าหรับห้องปฏิบัติการ
วเิคราะห์สารอาหารของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใชส้ารอา้งอิงมาตรฐาน 
(SMR) 1557C Bovine liver และนมผง Dumex ซ่ึงสามารถค านวณหาค่า % ความถูกต้อง (Percentage 
Relative Accuracy) ไดจ้ากสูตร 

เปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้ง = (ค่าที่วเิคราะห์ได/้ค่าที่ก  าหนด) × 100 
โดยค่าเปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งที่อยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้ตอ้งอยูใ่นช่วง 90-110 เปอร์เซ็นต ์

 ส าหรับการทดสอบความถูกตอ้งในการวเิคราะห์ของการศึกษาน้ี ไดท้  าการทดสอบความถูกตอ้งของการ
วเิคราะห์ปริมาณพลงังาน โปรตีน ไขมนัและแร่ธาตุ 
 
กำรสร้ำงต ำรับอำหำร 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาก่ึงทดลองโดยการสร้างต ารับอาหารส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน 
ผูศ้ึกษามีขั้นตอนในการสร้างต ารับอาหาร ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอ้มูลวตัถุดิบทอ้งถ่ิน จ านวน 7 ชนิด ประกอบดว้ย ขา้วดอย ไข่ไก่ กล้วย
น ้ าวา้ ฟักทอง ยอดฟักทอง ต าลึงและมนัเทศ  
 ขั้นตอนที่ 2 น าวตัถุดิบที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมาก าหนดต ารับอาหาร โดยมีวตัถุดิบหลกั 3 ชนิดต่อ
หน่ึงต ารับอาหาร ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 5 ต ารับดงัน้ี 
   1) ขา้วดอย ไข่แดงของไข่ไก่ และกลว้ยน ้ าวา้ 
   2) ขา้วดอย ไข่แดงของไข่ไก่ และฟักทอง 
   3) ขา้วดอย ไข่แดงของไข่ไก่ และยอดฟักทอง 
   4) ขา้วดอย ไข่แดงของไข่ไก่ และต าลึง 
   5) ขา้วดอย ไข่แดงของไข่ไก่ และมนัเทศ 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาสัดส่วนพลังงานของเด็กทารกอาย ุ6 เดือนที่ควรได้รับต่อวนัจาก โปรตีน 
(Prot) ไขมัน (Fat) และคาร์โบไฮเดรต (CHO) ดังตารางที่  3.1 โดยมีสัดส่วนของพลังงานที่แบ่งตาม 
ร้อยละของสารอาหารที่ควรไดรั้บต่อวนั และจากขอ้มูลของส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (2552) ไดส้รุปว่าเด็กทารกอาย ุ6 เดือน มีความจุของกระเพาะอาหารอยา่งน้อย 237 กรัม ดงันั้น
ใน 1 วนั เด็กทารกอาย ุ6 เดือน ควรไดรั้บอาหารเสริมอยา่งน้อยวนัละ 1 ม้ือ จึงสรุปได้ว่าใน 1 ม้ือ เด็ก
ทารกอาย ุ6 เดือน ควรไดรั้บอาหารในปริมาณ 237 กรัม ต่อ วนั  
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ตำรำงที่ 3.1 สัดส่วนของพลงังานและสารอาหารที่เด็กทารกควรไดรั้บต่อวนัและสัดส่วนของปริมาณ
อาหารทีค่วรบริโภค 

 

ข้อมูล 
สัดส่วนที่ต้องกำรต่อวนั 

พลังงำน (ร้อยละ) ปริมำณอำหำร (กรัม) 

โปรตีน 10 5.4 

ไขมนั 30-45 10.9 
คาร์โบไฮเดรต 45 24.6 
ความตอ้งการต่อวนั 219 กิโลแคลอรี 237  

ทีม่ำ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2552) 
หมำยเหตุ: โปรตีน = 1 g * 4 kcal 
    ไขมนั = 1 g * 9 kcal 
     คาร์โบไฮเดรต = 1 g * 4 kcal 

 
  ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดปริมาณอาหารตามสัดส่วนพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับต่อวนั
จากนั้ นน ามาสร้างต ารับอาหารส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน โดยการประมาณการพลังงานและ
สารอาหารของวตัถุดิบจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย (กองโภชนาการ กรม
อนามัย, 2544) ให้ใกล้เคียงกับความตอ้งการของเด็กทารกอาย ุ6 เดือน ที่ควรได้รับต่อวนั มีจ  านวน 5 
ต  ารับ ดงัน้ี 
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ต ำรับที่ 1 ข้ำวดอยกล้วยๆ มีส่วนประกอบดงัน้ี  
  1) ขา้วดอยตม้บด  5   ชอ้นโตะ๊  2) ไข่แดงตม้สุกบด 1        ฟอง 3) กลว้ยน ้ าวา้สุกครูด         ½        ชอ้นโตะ๊   
 4) น ้ ามนัพชื  1        ชอ้นชา  5) น ้ าตม้ขา้ว  3        ชอ้นโตะ๊ 
 

  ตำรำงที่ 3.2 คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมขา้วดอยกลว้ยๆโดยค านวณจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย 
 

วตัถุดิบอำหำร 
ต่อ 1 มือ้ 

ปริมำณ1 น ำ้หนัก 
(กรัม) 

ควำมช้ืน เถ้ำ พลงังำน 
(กโิลแคลอรี) 

โปรตนี ไขมนั คำร์โบไฮเดรต แคลเซียม เหลก็ 
(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (มลิลกิรัม) (มลิลกิรัม) 

ขา้วดอยตม้สุก 5    ชอ้นโต๊ะ 75.00 49.05 0.08 105.75 2.10 0.38 23.40 0.00 0.38 
ไข่แดงตม้สุก 1    ฟอง 18.60 48.00 0.32 55.00 2.70 4.50 0.60 22.00 0.46 
กลว้ยน ้าวา้สุกครูด ½   ชอ้นโต๊ะ 7.50 4.70 0.05 11.10 0.08 0.02 2.66 0.53 0.06 
น ้ามนัพืช 1    ชอ้นชา 5.00 0.00 0.00 45.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 
น ้าตม้ขา้ว 3    ชอ้นโต๊ะ 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 151.10 146.75 0.44 216.85 4.88 9.89 26.66 22.53 0.90 

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนทีค่ ำนวณได้ 100.00 9.01 41.05 49.17  

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนและแร่ธำตุตำมเป้ำหมำย2 100.00 10.00 30-45 45.00 8.34 9.62 

ทีม่ำ : กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 
 

หมายเหตุ:  1. ปริมาณ 1 ชอ้นโต๊ะ เท่ากบั 15 กรัม ,  1 ชอ้นชา เท่ากบั 5 กรัม 
2. สัดส่วนของพลงังานท่ีค านวณจาก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนัและปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม และเหล็กของเด็กทารกอาย ุ6 เดือนท่ีควรไดรั้บต่อวนั  

           (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 
  3. ขา้วดอยตม้สุก ใชข้อ้มลูคุณค่าทางโภชนาการ โดยการเปรียบเทียบจากขา้วเจา้หุงสุก ตามตารางท่ี 2.7 
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ต ำรับที่ 2 ข้ำวดอยเหลืองอ ำพัน มีส่วนประกอบดงัน้ี  
  1) ขา้วดอยตม้บด  3 ½   ชอ้นโตะ๊  2) ไข่แดงตม้สุกบด  1        ฟอง 3) ฟักทองน่ึงครูด         2        ชอ้นโตะ๊   
 4) น ้ ามนัพชื  1        ชอ้นชา  5) น ้ าตม้ขา้ว  3        ชอ้นโตะ๊ 
 

ตำรำงที่ 3.3 คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมขา้วดอยเหลืองอ าพนัโดยค านวณจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของ 
 อาหารไทย 

  
วตัถุดิบอำหำร 

ต่อ 1 มือ้ 
ปริมำณ1 น ำ้หนัก 

(กรัม) 
ควำมช้ืน เถ้ำ พลงังำน 

(กโิลแคลอรี) 
โปรตนี ไขมนั คำร์โบไฮเดรต แคลเซียม เหลก็ 

(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (มลิลกิรัม) (มลิลกิรัม) 
ขา้วดอยตม้สุก 3 ½   ชอ้นโต๊ะ 52.50 34.34 0.05 74.03 1.47 0.26 16.38 0.00 0.26 
ไข่แดงตม้สุก 1       ฟอง 18.60 48.00 0.32 55.00 2.70 4.50 0.60 22.00 0.46 
ฟักทองน่ึง 2       ชอ้นโต๊ะ 30.00 20.73 0.27 38.40 0.87 0.45 7.68 2.10 0.57 
น ้ามนัพืช 1       ชอ้นชา 5.00 0.00 0.00 45.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 
น ้าตม้ขา้ว 3       ชอ้นโต๊ะ 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 151.10 148.07 0.64 212.43 5.04 10.21 24.66 24.10 1.29 

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนทีค่ ำนวณได้ 100.00 9.49 43.27 46.44  

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนและแร่ธำตุตำมเป้ำหมำย2 100.00 10;00 30-45 45.00 8.93 13.90 

ทีม่ำ : กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 
 

หมายเหตุ:  1. ปริมาณ 1 ชอ้นโต๊ะ เท่ากบั 15 กรัม ,  1 ชอ้นชา เท่ากบั 5 กรัม 
2. สัดส่วนของพลงังานท่ีค านวณจาก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนัและปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม และเหล็กของเด็กทารกอาย ุ6 เดือนท่ีควรไดรั้บต่อวนั  

           (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 
  3. ขา้วดอยตม้สุก ใชข้อ้มลูคุณค่าทางโภชนาการ โดยการเปรียบเทียบจากขา้วเจา้หุงสุก ตามตารางท่ี 2.7 
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ต ำรับที่ 3 ข้ำวดอยเดินดิน มีส่วนประกอบดงัน้ี  
  1) ขา้วดอยตม้บด  5       ชอ้นโตะ๊  2) ไข่แดงตม้สุกบด    1       ฟอง 3) ยอดฟักทองตม้สบัละเอียด    2       ชอ้นโตะ๊ 
 4) น ้ ามนัพชื  1        ชอ้นชา  5) น ้ าตม้ขา้ว      3        ชอ้นโตะ๊ 

 

ตำรำงที่ 3.4 คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมขา้วดอยเดินดินโดยค านวณจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย 
  

วตัถุดิบอำหำร 
ต่อ 1 มือ้ 

ปริมำณ1 น ำ้หนัก 
(กรัม) 

ควำมช้ืน เถ้ำ พลงังำน 
(กโิลแคลอรี) 

โปรตนี ไขมนั คำร์โบไฮเดรต แคลเซียม เหลก็ 
(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (มลิลกิรัม) (มลิลกิรัม) 

ขา้วดอยตม้สุก 5       ชอ้นโต๊ะ 75.00 49.05 0.08 105.75 2.10 0.38 23.40 0.00 0.38 
ไข่แดงตม้สุก 1       ฟอง 18.60 48.00 0.32 55.00 2.70 4.50 0.60 22.00 0.46 
ยอดฟักทองตม้สับ 2       ชอ้นโต๊ะ 30.00 28.38 0.24 5.70 0.60 0.06 0.72 1.80 0.36 
น ้ามนัพืช 1       ชอ้นชา 5.00 0.00 0.00 45.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 
น ้าตม้ขา้ว 3       ชอ้นโต๊ะ 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 173.60 170.43 0.63 211.45 5.40 9.94 24.72 23.80 1.20 

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนทีค่ ำนวณได้ 100.00 10.22 42.29 46.76  

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนและแร่ธำตุตำมเป้ำหมำย2 100.00 10.00 30-45 45.00 8.81 12.85 

ทีม่ำ : กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 
 

หมายเหตุ:  1. ปริมาณ 1 ชอ้นโต๊ะ เท่ากบั 15 กรัม ,  1 ชอ้นชา เท่ากบั 5 กรัม 
2. สัดส่วนของพลงังานท่ีค านวณจาก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนัและปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม และเหล็กของเด็กทารกอาย ุ6 เดือนท่ีควรไดรั้บต่อวนั  

           (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 
  3. ขา้วดอยตม้สุก ใชข้อ้มลูคุณค่าทางโภชนาการ โดยการเปรียบเทียบจากขา้วเจา้หุงสุก ตามตารางท่ี 2.7 
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ต ำรับที่ 4 ข้ำวดอยริมร้ัว มีส่วนประกอบดงัน้ี  
  1) ขา้วดอยตม้บด  5    ชอ้นโตะ๊  2) ไข่แดงตม้สุกบด  1        ฟอง 3) ยอดและใบต าลึงตม้สบัละเอียด   1½    ชอ้นโตะ๊ 
  4) น ้ ามนัพชื  1        ชอ้นชา  5) น ้ าตม้ขา้ว    3        ชอ้นโตะ๊ 
 

ตำรำงที่ 3.5 คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมขา้วดอยริมร้ัวโดยค านวณจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย 
  

วตัถุดิบอำหำร 
ต่อ 1 มือ้ 

ปริมำณ1 น ำ้หนัก 
(กรัม) 

ควำมช้ืน เถ้ำ พลงังำน 
(กโิลแคลอรี) 

โปรตนี ไขมนั คำร์โบไฮเดรต แคลเซียม เหลก็ 
(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (มลิลกิรัม) (มลิลกิรัม) 

ขา้วดอยตม้สุก 5       ชอ้นโต๊ะ 75.00 49.05 0.08 105.75 2.10 0.38 23.40 0.00 0.38 
ไข่แดงตม้สุก 1       ฟอง  18.60 48.00 0.32 55.00 2.70 4.50 0.60 22.00 0.46 
ต าลึงตม้สับ 1½    ชอ้นโต๊ะ 22.50 20.41 0.02 8.78 0.74 0.09 1.24 28.35 1.04 
น ้ามนัพืช 1       ชอ้นชา 5.00 0.00 0.00 45.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 
น ้าตม้ขา้ว 3       ชอ้นโต๊ะ 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 151.10 162.46 0.41 214.53 5.54 9.97 25.24 50.35 1.87 

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนทีค่ ำนวณได้ 100.00 10.33 41.81 47.06  

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนและแร่ธำตุตำมเป้ำหมำย2 100.00 10.00 30-45 45.00 18.65 20.11 

ทีม่ำ : กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 
 

หมายเหตุ:  1. ปริมาณ 1 ชอ้นโต๊ะ เท่ากบั 15 กรัม ,  1 ชอ้นชา เท่ากบั 5 กรัม 
2. สัดส่วนของพลงังานท่ีค านวณจาก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนัและปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม และเหล็กของเด็กทารกอาย ุ6 เดือนท่ีควรไดรั้บต่อวนั  

           (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 
  3. ขา้วดอยตม้สุก ใชข้อ้มลูคุณค่าทางโภชนาการ โดยการเปรียบเทียบจากขา้วเจา้หุงสุก ตามตารางท่ี 2.7 
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ต ำรับที่ 5 ข้ำวดอยติดดิน มีส่วนประกอบดงัน้ี  
  1) ขา้วดอยตม้บด  5    ชอ้นโตะ๊  2) ไข่แดงตม้สุกบด   1    ฟอง  3) มนัเทศน่ึงครูด     ½   ชอ้นโตะ๊ 
  4) น ้ ามนัพชื  1     ชอ้นชา  5) น ้ าตม้ขา้ว    3     ชอ้นโตะ๊ 
 

ตำรำงที่ 3.6 คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมขา้วดอยติดดินโดยค านวณจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย 
  

วตัถุดิบอำหำร 
ต่อ 1 มือ้ 

ปริมำณ1 น ำ้หนัก 
(กรัม) 

ควำมช้ืน เถ้ำ พลงังำน 
(กโิลแคลอรี) 

โปรตนี ไขมนั คำร์โบไฮเดรต แคลเซียม เหลก็ 
(กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (กรัม) (มลิลกิรัม) (มลิลกิรัม) 

ขา้วดอยตม้สุก 5       ชอ้นโต๊ะ 75.00 49.05 0.08 105.75 2.10 0.38 23.40 0.00 0.38 
ไข่แดงตม้สุกบด 1       ฟอง  18.60 48.00 0.32 55.00 2.70 4.50 0.60 22.00 0.46 
มนัเทศน่ึงครูด ½      ชอ้นโต๊ะ 7.50 5.64 0.06 7.28 0.05 0.01 1.75 7.35 0.00 
น ้ามนัพืช 1       ชอ้นชา 5.00 0.00 0.00 45.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 
น ้าตม้ขา้ว 3       ชอ้นโต๊ะ 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 

รวม 166.10 147.69 0.45 213.03 4.85 9.88 25.75 29.35 0.84 

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนทีค่ ำนวณได้ 100.00 9.10 41.75 48.35  

เปอร์เซ็นต์กำรกระจำยพลงังำนและแร่ธำตุตำมเป้ำหมำย2 100.00 10.00 30-45 45.00 10.87 8.98 

ทีม่ำ : กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 
 

หมายเหตุ:  1. ปริมาณ 1 ชอ้นโต๊ะ เท่ากบั 15 กรัม ,  1 ชอ้นชา เท่ากบั 5 กรัม 
2. สัดส่วนของพลงังานท่ีค านวณจาก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนัและปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม และเหล็กของเด็กทารกอาย ุ6 เดือนท่ีควรไดรั้บต่อวนั  

           (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 
  3. ขา้วดอยตม้สุก ใชข้อ้มลูคุณค่าทางโภชนาการ โดยการเปรียบเทียบจากขา้วเจา้หุงสุก ตามตารางท่ี 2.7 
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แผนภูมิที่ 3.1 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

การสร้างต ารับอาหาร 

เคร่ืองมือในการสร้างต ารับ
อาหาร 

1. สัดส่วนของพลงังานและ
สารอาหารของเด็กทารกอาย ุ6 
เดือนท่ีควรไดรั้บต่อวนั 
(ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ, 2552) 
2. ตารางแสดงคุณค่าโภชนาการ
ของอาหารไทย (กรมอนามยั, 
2544) 

 
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจาก
ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน 

 
 

การประกอบอาหาร ห้องปฏิบติัการ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร 

 
1. เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 
2. มีด 
3. เขียง 
4. หมอ้, อ่างผสม 
5. ชอ้นกลาง 
6. ชอ้นตวง 
7. ถว้ยตวง 
8. ถุงมือพลาสติก 
9. เตาแก๊ส 
 

เคร่ืองมือเตรียม
ตวัอยา่งอาหาร 

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 

1. ความช้ืน: เคร่ือง lyophilizer ยีห่้อ Christ  
2. โปรตีน: เคร่ือง Protein/Nitrogen Determinator ยีห่้อ LECO 
รุ่น FP-528  
3. ไขมนั: เคร่ืองมือวิเคราะห์ไขมนั ยีห่้อ LEGO รุ่น TFE-2000  
4. แร่ธาตุ ไดแ้ก่ เหลก็และแคลเซียม: เคร่ือง Atomic 
Absorption Spectrophotometer (AAS) ยีห่้อ VARIAN รุ่น 
SpectrAA-640 (AOAC International, 1989)  
5. ความหนืดอาหาร: เคร่ือง Brookfield-Programmable 
Viscometer, LVDV-II+หัววดัเข็มเบอร์ 5 ความเร็วรอบ 12 rpm 
 
 
 

1. เคร่ืองชัง่อาหาร 
ความละเอียดทศนิยม 
2 ต าแหน่ง และ 4 
ต าแหน่ง 
2. เคร่ืองป่ันอาหาร 
3. ถุงพลาสติกใส่
ตวัอยา่งอาหาร 
4. กระบอกตวง 

 

เคร่ืองมือวิเคราะห์ตวัอยา่งอาหาร 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดว้ยการใช ้

เปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้ง และ %CV 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
ถูกตอ้งตามมาตรฐานชัง่ตวงวดั

พาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
 
 



 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาพร้อมผูช่้วย 1 คน ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดงัน้ี 
 1. จดัหาวตัถุดิบท้องถ่ินตามต ารับที่ก  าหนดในต าบลปางหินฝนและต าบลบ้านทบั อ าเภอ 
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 2.  ประกอบอาหารตามต ารับที่สร้างขึ้น โดยมีผูช่้วยในการเตรียมอาหาร ที่ห้องปฏิบัติการ
อาหาร อาคารคหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 3. น าตวัอยา่งอาหารที่ได้บรรจุในถุงพลาสติก เพื่อน าไปวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการที่
หน่วยโภชนาการ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และวิเคราะห์ค่าความหนืด
อาหาร ที่สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระหว่างวนัที่ 15 
มิถุนายน ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
 4. วเิคราะห์ขอ้มูลและเขียนรายงานผลการศึกษา 
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ผูศ้ึกษาท าการวิเคราะห์อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือนในห้องปฏิบัติการทางเคมี
ร่วมกบันักวิทยาศาสตร์ของสถาบนัวิจยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และห้องปฏิบตัิการ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงหลังจากวิเคราะห์ใน
หอ้งปฏิบตัิการแลว้ น าผลที่ไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษา อาหารเสริมจากวตัถุดิบในท้องถ่ินและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างต ารับอาหารเสริมจากวตัถุดิบในท้องถ่ิน
ส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 2) วเิคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการและค่าความหนืดของอาหารเสริมจาก
ต ารับท่ีสร้างข้ึน ผลการศึกษาน าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ผลการสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พลงังาน ปริมาณสารอาหารและค่าความหนืดของต ารับ

อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน (โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ทางเคมีและกายภาพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 
 

ส่วนที ่1 ผลการสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
 จากการน าวตัถุดิบทอ้งถ่ินจ านวน 7 ชนิดมาสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กอายุ 6 เดือนได ้
ต ารับอาหารเสริมจ านวน 5  ต  ารับดงัน้ี 
 ต ารับที ่1 ข้าวดอยกล้วยๆ มีส่วนประกอบดงัน้ี  
   1) ขา้วดอยตม้บด   5   ชอ้นโตะ๊ 
    2) ไข่แดงตม้สุกบด    1    ฟอง 
   3) กลว้ยน ้าวา้สุกครูด          ½   ชอ้นโตะ๊ 
   4) น ้ามนัพืช   1    ชอ้นชา    
   5) น ้าตม้ขา้ว     3    ชอ้นโตะ๊ 
 ต ารับที ่2 ข้าวดอยเหลอืงอ าพัน มีส่วนประกอบดงัน้ี  
   1) ขา้วดอยตม้บด   3 ½ ชอ้นโตะ๊ 
    2) ไข่แดงตม้สุกบด    1      ฟอง 
   3) ฟักทองน่ึงครูด          2      ชอ้นโตะ๊ 
   4) น ้ามนัพืช   1      ชอ้นชา 
   5) น ้าตม้ขา้ว   3      ชอ้นโตะ๊ 
 ต ารับที ่3 ข้าวดอยเดินดิน มีส่วนประกอบดงัน้ี  
   1) ขา้วดอยตม้บด   5       ชอ้นโตะ๊ 
    2) ไข่แดงตม้สุกบด    1       ฟอง 
   3) ยอดฟักทองตม้สับละเอียด     2       ชอ้นโตะ๊ 
  4) น ้ามนัพืช   1        ชอ้นชา 

5) น ้าตม้ขา้ว       3        ชอ้นโตะ๊ 
 ต ารับที ่4 ข้าวดอยริมร้ัว มีส่วนประกอบดงัน้ี  
   1) ขา้วดอยตม้บด   5        ชอ้นโตะ๊ 
    2) ไข่แดงตม้สุกบด    1        ฟอง 
   3) ต าลึงตม้สับละเอียด     1½      ชอ้นโตะ๊ 
   4) น ้ามนัพืช   1        ชอ้นชา 
  5) น ้าตม้ขา้ว     3        ชอ้นโตะ๊ 
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  ต ารับที ่5 ข้าวดอยติดดิน มีส่วนประกอบดงัน้ี  
   1) ขา้วดอยตม้บด   5     ชอ้นโตะ๊ 
    2) ไข่แดงตม้สุกบด    1     ฟอง 
   3) มนัเทศน่ึงครูด          ½    ชอ้นโตะ๊ 
   4) น ้ามนัพืช   1     ชอ้นชา 
  5) น ้าตม้ขา้ว     3     ชอ้นโตะ๊ 
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ตารางที ่4.1 คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภคและต่อ 100 กรัม ของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือนท่ีสร้างข้ึนโดยการประมาณการจาก
ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย  

 

ข้อมูล 

ข้าวดอยกล้วยๆ ข้าวดอยเหลอืงอ าพนั ข้าวดอยเดนิดนิ ข้าวดอยริมร้ัว ข้าวดอยตดิดนิ 

100 
กรัม 

1 หน่วย
บริโภค 

(151.10 กรัม) 

100 
กรัม 

1 หน่วย
บริโภค 

(151.10 กรัม) 

100 
กรัม 

1 หน่วย
บริโภค 

(173.60 กรัม) 

100 
กรัม 

1 หน่วย
บริโภค

(151.10 กรัม) 

100 
กรัม 

1 หน่วย
บริโภค

(166.10 กรัม) 
พลงังาน (กิโลแคลอรี) 143.51 216.85 140.59 212.43 121.80 211.45 129.15 214.53 140.98 213.03 
โปรตีน (กรัม) 3.23 4.88 3.34 5.04 3.11 5.40 3.34 5.54 3.21 4.85 
ไขมนั (กรัม) 6.55 9.89 6.76 10.21 5.72 9.94 6.00 9.97 6.54 9.88 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 17.64 26.66 16.32 24.66 14.24 24.72 15.19 25.24 17.04 25.75 
เถา้ (กรัม) 0.29 0.44 0.42 0.64 0.36 0.63 0.25 0.41 0.30 0.45 
ความช้ืน (กรัม) 97.12 146.75 97.99 148.07 98.17 170.43 97.81 162.46 97.74 147.69 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 14.91 22.53 15.95 24.10 13.71 23.80 30.31 50.35 19.42 29.35 
เหลก็ (มิลลิกรัม) 0.59 0.90 0.86 1.29 0.69 1.20 20.11 1.87 0.55 0.84 

ทีม่า : กองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ คุณค่าโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือนท่ีสร้างข้ึนโดยการประมาณการจาก
ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย มีดงัน้ี  
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   1) ขา้วดอยกลว้ยๆ มีน ้ าหนกั 151.10 กรัม พลงังาน 216.85 กิโลแคลอรี ความช้ืน 146.75 กรัม เถา้ 0.44 กรัม คาร์โบไฮเดรต 26.66 กรัม โปรตีน 4.88 กรัม 
ไขมนั 9.89 กรัม แคลเซียม 22.53 มิลลิกรัม และ เหล็ก 0.90 มิลลิกรัม 
  2) ขา้วดอยเหลืองอ าพนั มีน ้าหนกั 151.10 กรัม พลงังาน 212.43กิโลแคลอรี ความช้ืน 148.07 กรัม เถา้ 0.64 กรัม คาร์โบไฮเดรต 24.66 กรัม โปรตีน 5.04 
กรัม ไขมนั 10.21 กรัม แคลเซียม 24.10 มิลลิกรัม และ เหล็ก 1.29 มิลลิกรัม  
  3) ขา้วดอยเดินดิน มีน ้ าหนกั 173.60 กรัม พลงังาน 211.45 กิโลแคลอรี ความช้ืน 170.43 กรัม เถา้ 0.63 กรัม คาร์โบไฮเดรต 24.72 กรัม โปรตีน 5.40 กรัม 
ไขมนั 9.94 กรัม แคลเซียม 23.80 มิลลิกรัม และ เหล็ก 1.20 มิลลิกรัม  
  4) ขา้วดอยริมร้ัว น ้ าหนัก 151.10 กรัม พลงังาน 214.53 กิโลแคลอรี ความช้ืน 162.46 กรัม เถา้ 0.41 กรัม คาร์โบไฮเดรต 25.24 กรัม โปรตีน 5.54 กรัม 
ไขมนั 9.97 กรัม แคลเซียม 50.35 มิลลิกรัม และ เหล็ก 1.87 มิลลิกรัม  
  5) ขา้วดอยติดดิน มีน ้ าหนกั 166.10 กรัม พลงังาน 213.03 กิโลแคลอรี ความช้ืน 147.69 กรัม เถา้ 0.45 กรัม คาร์โบไฮเดรต 25.75 กรัม โปรตีน 4.85 กรัม 
ไขมนั 9.88 กรัม แคลเซียม 29.35 มิลลิกรัม และ เหล็ก 0.84 มิลลิกรัม 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พลังงาน ปริมาณสารอาหารและค่าความหนืดของต ารับอาหารเสริมส าหรับ  
 เด็กทารกอายุ 6 เดือน (โดยใช้วธีิการวเิคราะห์ทางเคมีและกายภาพ) 

 
ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณพลงังาน (กิโลแคลอรี) ต่อน ้ าหนกั 100 

กรัมและต่อ 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก อาย ุ6 เดือน 5 ต ารับ  
 

ต ารับอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ  

6 เดือน 

ปริมาณพลงังาน 

ต่อ น า้หนัก 100 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

ค่าเฉลีย่ 
น า้หนัก 
(กรัม) 

ปริมาณ 
(กโิลแคลอรี) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ  95.87 109.27 104.02 103.05±6.75 110 113.40 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 99.01 95.33 96.90 97.08±1.85 115 111.64 
ขา้วดอยเดินดิน 84.57 81.46 79.87 81.97±2.39 130 106.56 
ขา้วดอยริมร้ัว 82.81 94.69 96.91 91.47±7.58 120 109.76 
ขา้วดอยติดดิน 112.16 103.35 110.13 108.55±4.61 110 119.38 

 
จากตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณพลงังาน (กิโลแคลอรี) ต่อ

น ้ าหนัก 100 กรัมของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 ต ารับ  พบว่า ข้าวดอยติดดิน มีปริมาณ
พลงังานสูงสุดเท่ากับ 108.55±4.61 กิโลแคลอรี รองลงมาคือ ข้าวดอยกล้วยๆ เท่ากบั 103.05±6.75 
กิโลแคลอรี ส่วนต ารับมีปริมาณพลังงานน้อยท่ีสุด คือ ข้าวดอยเดินดินมีปริมาณพลังงานเท่ากับ 
81.97±2.39 กิโลแคลอรี  

ส าหรับปริมาณพลงังานต่อน ้ าหนกั 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 
ต ารับ  พบวา่ ขา้วดอยติดดิน มีปริมาณพลงังานสูงสุดเท่ากบั 119.38 กิโลแคลอรี รองลงมาคือ ขา้วดอย
กล้วยๆ เท่ากับ 113.40 กิโลแคลอรี ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณพลงังานน้อยท่ีสุด คือ ข้าวดอยเดินดินมี
ปริมาณพลงังานเท่ากบั 106.56 กิโลแคลอรี  

 
 
 
 
 
 



 

56 
 

ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณโปรตีน (กรัม) ต่อน ้ าหนกั 100 กรัมและ
ต่อ 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก อาย ุ6 เดือน 5 ต ารับ  

 

ต ารับอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ  

6 เดือน 

ปริมาณโปรตีน 

ต่อ น า้หนัก 100 กรัม  ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

ค่าเฉลีย่ 
น า้หนัก 
(กรัม) 

ปริมาณ 
(กรัม) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ  3.12 3.40 3.05 3.19±0.19 110 3.51 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 3.12 2.78 3.02 2.97±0.17 115 3.42 
ขา้วดอยเดินดิน 2.93 2.60 2.84 2.79±0.17 130 3.63 
ขา้วดอยริมร้ัว 2.98 3.21 3.31 3.17±0.17 120 3.80 
ขา้วดอยติดดิน 3.36 3.25 3.26 3.29±0.06 110 3.62 

 
จากตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณโปรตีน (กรัม) ต่อน ้ าหนัก 

100 กรัมของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 ต ารับ  พบวา่ ขา้วดอยติดดิน มีปริมาณโปรตีนสูงสุด
เท่ากับ 3.29±0.06 กรัม รองลงมาคือ ข้าวดอยกล้วยๆ เท่ากับ 3.19±0.19 กรัม ส่วนต ารับมีปริมาณ
โปรตีนนอ้ยท่ีสุด คือ ขา้วดอยเดินดินมีปริมาณโปรตีนเท่ากบั 2.79±0.17 กรัม  

ส าหรับปริมาณโปรตีนต่อน ้ าหนัก 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 
ต ารับ  พบว่า ขา้วดอยริมร้ัว มีปริมาณโปรตีนสูงสุดเท่ากบั 3.80 กรัม รองลงมาคือ ขา้วดอยเดินดิน
เท่ากบั 3.63 กรัม ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณโปรตีนน้อยท่ีสุด คือ ขา้วดอยเหลืองอ าพนัมีปริมาณโปรตีน
เท่ากบั 3.42 กรัม 
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ตารางที่ 4.4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณไขมนั (กรัม) ต่อน ้ าหนกั 100 กรัมและ
ต่อ 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก อาย ุ6 เดือน 5 ต ารับ  

 

ต ารับอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ  

6 เดือน 

ปริมาณไขมัน 

ต่อ น า้หนัก 100 กรัม  ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

ค่าเฉลีย่ 
น า้หนัก 
(กรัม) 

ปริมาณ 
(กรัม) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ  5.43 6.39 6.22 6.01±0.51 110 6.61 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 6.05 5.81 5.86 5.91±0.13 115 6.79 
ขา้วดอยเดินดิน 4.97 4.94 4.79 4.90±0.10 130 6.37 
ขา้วดอยริมร้ัว 4.61 5.93 6.11 5.55±0.82 120 6.66 
ขา้วดอยติดดิน 6.88 5.87 6.97 6.57±0.61 110 7.23 

 
จากตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณไขมนั (กรัม) ต่อน ้าหนกั 100 

กรัมของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 ต ารับ  พบว่า ขา้วดอยติดดิน มีปริมาณไขมนัสูงสุด
เท่ากับ 6.57±0.61 กรัม รองลงมาคือ ข้าวดอยกล้วยๆ เท่ากับ 6.01±0.51 กรัม ส่วนต ารับมีปริมาณ
ไขมนันอ้ยท่ีสุด คือ ขา้วดอยเดินดินมีปริมาณไขมนัเท่ากบั 4.90±0.10 กรัม  

ส าหรับปริมาณไขมนัต่อน ้ าหนัก 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก 5 
ต ารับ  พบวา่ ขา้วดอยติดดินมีปริมาณไขมนัสูงสุดเท่ากบั 7.23 กรัม รองลงมาคือ ขา้วดอยเหลืองอ าพนั
เท่ากบั 6.79 กรัม ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณไขมนัน้อยท่ีสุด คือ ขา้วดอยเดินดินมีปริมาณไขมนัเท่ากบั 
6.37 กรัม 
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ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณคาร์โบไฮเดรต (กรัม) ต่อน ้ าหนกั 100 
กรัมและต่อ 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก อาย ุ6 เดือน 5 ต ารับ  

 

ต ารับอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ  

6 เดือน 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต  

ต่อ น า้หนัก 100 กรัม  ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

ค่าเฉลีย่ 
น า้หนัก 
(กรัม) 

ปริมาณ 
(กรัม) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ  8.63 9.54 8.96 9.04±0.46 110 9.96 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 8.02 7.98 8.02 8.01±0.02 115 9.21 
ขา้วดอยเดินดิน 7.03 6.65 6.35 6.68±0.34 130 8.68 
ขา้วดอยริมร้ัว 7.35 7.12 7.17 7.21±0.12 120 8.65 
ขา้วดอยติดดิน 9.20 9.38 8.59 9.06±0.41 110 9.97 

 
จากตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณคาร์โบไฮเดรต (กรัม) ต่อ

น ้ าหนัก 100 กรัมของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 ต ารับ  พบว่า ข้าวดอยติดดิน มีปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตสูงสุดเท่ากบั 9.06±0.41 กรัม รองลงมาคือ ขา้วดอยกลว้ยๆ เท่ากบั 9.04±0.46 กรัม ส่วน
ต ารับมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตนอ้ยท่ีสุด คือ ขา้วดอยเดินดินมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากบั 6.68±0.34 
กรัม  

ส าหรับปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่อน ้ าหนัก 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็ก
ทารก  5 ต ารับ  พบวา่ ขา้วดอยติดดินมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุดเท่ากบั 9.97 กรัม รองลงมาคือ ขา้ว
ดอยกล้วยๆ เท่ากับ 9.96 กรัม ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยท่ีสุด คือ ข้าวดอยริมร้ัวมี
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากบั 8.65 กรัม  
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ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณเถา้ (กรัม) ต่อน ้าหนกั 100 กรัมและต่อ 1 
หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก อาย ุ6  เดือน 5 ต ารับ  

 

ต ารับอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ  

6 เดือน 

ปริมาณเถ้า 

ต่อ น า้หนัก 100 กรัม  ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

ค่าเฉลีย่ 
น า้หนัก 
(กรัม) 

ปริมาณ 
(กรัม) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ  0.51 0.50 0.37 0.45±0.05 110 0.51 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 0.42 0.39 0.40 0.40±0.02 115 0.46 
ขา้วดอยเดินดิน 0.36 0.32 0.37 0.35±0.03 130 0.46 
ขา้วดอยริมร้ัว 0.32 0.36 0.38 0.35±0.03 120 0.42 
ขา้วดอยติดดิน 0.46 0.43 0.53 0.47±0.05 110 0.52 

 
จากตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณเถ้า (กรัม) ต่อน ้ าหนัก 100 

กรัมของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 ต ารับ  พบว่า ขา้วดอยติดดิน มีปริมาณเถา้สูงสุดเท่ากบั 
0.47±0.05 กรัม รองลงมาคือ ขา้วดอยกล้วยๆ เท่ากบั 0.45±0.05 กรัม ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณเถ้าน้อย
ท่ีสุด คือ ขา้วดอยเดินดินและขา้วดอยริมร้ัวมีปริมาณเถา้เท่ากบั 0.35±0.03 กรัม  

ส าหรับปริมาณเถา้ต่อน ้ าหนกั 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 ต ารับ  
พบว่า ขา้วดอยติดดินมีปริมาณเถา้สูงสุดเท่ากบั 0.52 กรัม รองลงมาคือ ขา้วดอยกลว้ยๆ เท่ากบั 0.51
กรัม ส่วนต ารับมีปริมาณเถา้นอ้ยท่ีสุด คือ ขา้วดอยริมร้ัวมีปริมาณเถา้เท่ากบั 0.42 กรัม  
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณความช้ืน (กรัม) ต่อน ้าหนกั 100 กรัมและ
ต่อ 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก อาย ุ6  เดือน 5 ต ารับ  

 

ต ารับอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ  

6 เดือน 

ปริมาณความช้ืน 

ต่อ น า้หนัก 100 กรัม  ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

ค่าเฉลีย่ 
น า้หนัก 
(กรัม) 

ปริมาณ 
(กรัม) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ  82.31 80.17 81.40 81.29±1.07 110 89.42 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 82.39 83.04 82.70 82.71±0.33 115 95.12 
ขา้วดอยเดินดิน 84.71 85.49 85.65 85.28±0.50 130 110.87 
ขา้วดอยริมร้ัว 84.74 83.38 83.03 83.72±0.90 120 100.46 
ขา้วดอยติดดิน 80.10 81.07 80.65 80.61±0.49 110 88.67 

 
จากตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณความช้ืน (กรัม) ต่อน ้ าหนกั 

100 กรัมของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 ต ารับ  พบว่า ขา้วดอยเดินดิน มีปริมาณความช้ืน
สูงสุดเท่ากับ 85.28±0.50  กรัม รองลงมาคือ ขา้วดอยริมร้ัว เท่ากับ 83.72±0.90 กรัม ส่วนต ารับท่ีมี
ปริมาณความช้ืนนอ้ยท่ีสุด คือ ขา้วดอยติดดินมีปริมาณความช้ืนเท่ากบั 80.61±0.49 กรัม  

ส าหรับปริมาณความช้ืนต่อน ้ าหนกั 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 
ต ารับ  พบวา่ ขา้วดอยเดินดินมีปริมาณความช้ืนสูงสุดเท่ากบั 110.87 กรัม รองลงมาคือ ขา้วดอยริมร้ัว 
เท่ากับ 100.46 กรัม ส่วนต ารับมีปริมาณความช้ืนน้อยท่ีสุด คือ ข้าวดอยติดดินมีปริมาณความช้ืน
เท่ากบั 88.67 กรัม  
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม (มิลลิกรัม) ต่อน ้ าหนกั 
100 กรัมและต่อ 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก อายุ 6  เดือน 5 
ต ารับ  

 

ต ารับอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ  

6 เดือน 

ปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม  

ต่อ น า้หนัก 100 กรัม  ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

ค่าเฉลีย่ 
น า้หนัก 
(กรัม) 

ปริมาณ 
(มิลลกิรัม) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ  25.54 25.38 25.14 25.35±0.20 110 27.89 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 24.18 22.01 24.47 23.55±1.34 115 27.08 
ขา้วดอยเดินดิน 26.80 23.51 25.88 25.40±1.70 130 33.02 
ขา้วดอยริมร้ัว 29.24 32.70 33.19 31.71±2.15 120 38.05 
ขา้วดอยติดดิน 27.18 24.58 25.54 25.77±1.31 110 28.35 

 
จากตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณแคลเซียม (มิลลิกรัม) ต่อ

น ้ าหนัก 100 กรัมของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 ต ารับ  พบว่า ขา้วดอยริมร้ัว มีปริมาณแร่
ธาตุแคลเซียมสูงสุดเท่ากบั 31.71±2.15  มิลลิกรัม รองลงมาคือ ข้าวดอยติดดิน เท่ากบั 25.77±1.31 
มิลลิกรัม ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมนอ้ยท่ีสุด คือ ขา้วดอยเหลืองอ าพนัมีปริมาณแร่ธาตุ
แคลเซียมเท่ากบั 23.55±1.34 มิลลิกรัม  

ส าหรับปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมต่อน ้ าหนกั 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็ก
ทารก  5 ต ารับ  พบวา่ ขา้วดอยริมร้ัวมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมสูงสุดเท่ากบั 38.05 มิลลิกรัม รองลงมา
คือ ขา้วดอยเดินดิน เท่ากบั 33.02 มิลลิกรัม ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมน้อยท่ีสุด คือ ขา้ว
ดอยเหลืองอ าพนัมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมเท่ากบั 27.08 มิลลิกรัม 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณแร่ธาตุเหล็ก (มิลลิกรัม) ต่อน ้ าหนกั 100 
กรัมและต่อ 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก อาย ุ6  เดือน 5 ต ารับ  

 

ต ารับอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ  

6 เดือน 

ปริมาณแร่ธาตุเหลก็  

ต่อ น า้หนัก 100 กรัม  ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

คร้ังที่ 
1 

คร้ังที่ 
2 

คร้ังที่ 
3 

ค่าเฉลีย่ 
น า้หนัก 
(กรัม) 

ปริมาณ 
(มิลลกิรัม) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ  0.82 1.09 0.87 0.93±0.14 110 1.02 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 0.98 0.90 0.83 0.90±0.08 115 1.04 
ขา้วดอยเดินดิน 1.17 0.57 1.78 0.84±0.30 130 1.09 
ขา้วดอยริมร้ัว 0.88 0.90 1.01 0.93±0.07 120 1.12 
ขา้วดอยติดดิน 1.17 0.88 0.83 0.96±0.18 110 1.06 

 
จากตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปริมาณแร่ธาตุเหล็ก (มิลลิกรัม) ต่อ

น ้ าหนกั 100 กรัมของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  5 ต ารับ  พบว่า ขา้วดอยเดินดิน มีปริมาณแร่
ธาตุเหล็กสูงสุดเท่ากบั 0.96±0.18  มิลลิกรัม รองลงมาคือ ขา้วดอยกลว้ยๆ และขา้วดอยริมร้ัวเท่ากบั 
0.93±0.14 และ 0.93±0.07 มิลลิกรัม ตามล าดบั ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณแร่ธาตุเหล็กน้อยท่ีสุด คือ ขา้ว
ดอยเดินดินมีปริมาณแร่ธาตุเหล็กเท่ากบั 0.84±0.30 มิลลิกรัม  

ส าหรับปริมาณแร่ธาตุเหล็กต่อน ้ าหนกั 1 หน่วยบริโภคของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก  
5 ต ารับ  พบวา่ ขา้วดอยริมร้ัวมีปริมาณแร่ธาตุเหล็กสูงสุดเท่ากบั 1.12 มิลลิกรัม รองลงมาคือ ขา้วดอย
เดินดิน เท่ากับ 1.09  มิลลิกรัม ส่วนต ารับมีปริมาณแร่ธาตุเหล็กน้อยท่ีสุด คือ ข้าวดอยกล้วยๆ มี
ปริมาณแร่ธาตุเหล็กเท่ากบั 1.02 มิลลิกรัม 
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ตารางที่ 4.10  ความเขม้ข้นของพลงังานของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน ต่อ 1     
 หน่วยบริโภค 

 

ข้อมูล 
ปริมาณ ต่อ  

1 หน่วยบริโภค 
(กรัม) 

พลงังาน 
(กโิลแคลอรี) 

ความเข้มข้นของพลงังาน 
(กโิลแคลอรี/กรัม) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ 110 113.40 1.03 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 115 111.64 0.97 
ขา้วดอยเดินดิน 130 106.56 0.82 
ขา้วดอยริมร้ัว 120 109.76 0.91 
ขา้วดอยติดดิน 110 119.38 1.09 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ต ารับอาหารเสริมขา้วดอยติดดิน ปริมาณ 1 หน่วยบริโภค น ้ าหนัก 

110 กรัม มีค่าพลังงาน 119.38 กิโลแคลอรี มีค่าความเข้มข้นของพลังงานมากท่ีสุด คือ 1.09  
กิโลแคลอรี/กรัม รองลงมาคือ ขา้วดอยกลว้ยๆ ขา้วดอยเหลืองอ าพนั ขา้วดอยริมร้ัว และขา้วดอยเดิน
ดิน โดยมีปริมาณเท่ากบั 1.03, 0.97, 0.91 และ 0.82 กิโลแคลอรี ต่อ กรัม ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 
 

ตารางที ่4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวเิคราะห์ค่าความหนืดอาหารของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน 5 ต ารับ 
 

ต ารับอาหารเสริม 
การวเิคราะห์ 

ค่าเฉลีย่ต่อ 500 กรัม 
(เซนตพิอยส์) 

ค่าความหนืด
ต่อ 100 กรัม 

(เซนตพิอยส์) 

1 หน่วยบริโภค 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 คร้ังที ่5 คร้ังที ่6 คร้ังที ่7 
น า้หนัก  
(กรัม) 

ค่าความหนืด 
(เซนตพิอยส์) 

ขา้วดอยกลว้ยๆ 14,900 15,130 15,000 15,160 14,760 14,930 14,800 14,954.29±151.96 2,990.86 110 3,290 
ขา้วดอยเหลืองอ าพนั 18,230 18,400 18,460 18,300 18,330 18,960 18,330 18,430.00±244.81 3,686.00 115 4,239 
ขา้วดอยเดินดิน 12,230 12,330 12,000 11,800 11,500 11,900 11,900 11,951.43±275.46 2,390.29 130 3,107 
ขา้วดอยริมร้ัว 10,160 10,600 10,200 10,060 9,900 9,966 10,200 10,155.14±227.99 2,031.03 120 2,437 
ขา้วดอยติดดิน 20,510 20,360 20,100 19,950 20,190 20,270 20,050 20,204.29±192.17 4,040.86 110 4,445 

  

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือนมีค่าเฉล่ียค่าความหนืดของ ต ารับขา้วดอยกลว้ยๆ ขา้วดอยเหลืองอ าพนั ขา้วดอย
เดินดิน  ข้าวดอยริม ร้ัว และข้าวดอยติดดิน  เท่ ากับ  14,954.29±151.96, 18,430.00±244.81, 11,951.43±275.46, 10,155.14±227.99 และ 20,204.29±192.17  
เซนติพอยส์ ตามล าดบั ส่วนค่าความหนืดของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน ต่อ 100 กรัม มีค่าดงัน้ี 2,990.86, 3,686.00, 2,390.29, 2,031.03 และ 
4,040.86 เซนติพอยส์ ตามล าดบั และค่าความหนืดของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน ต่อ 1 หน่วยบริโภคมีค่าดงัน้ี 3,289.94, 4,238.90, 3,107.37, 
2,437.23 และ 4,444.94 เซนติพอยส์ ตามล าดบั 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง อาหารเสริมจากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน เป็นการศึกษาก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างต ารับอาหารเสริม
จากวตัถุดิบในทอ้งถ่ินส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 2) วิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการและค่าความ
หนืดของอาหารเสริมจากต ารับท่ีสร้างข้ึน โดยท าการเลือกจากขอ้มูลของแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความ
หลากหลายของอาหารของโครงการโภชนาการและความมัน่คงดา้นอาหารบนพื้นท่ีสูงของประเทศ
ไทย  มีจ านวน 7 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วดอย ไข่ไก่ กลว้ยน ้ าวา้  ฟักทอง ยอดฟักทอง ต าลึงและมนัเทศ แลว้
น ามาเป็นส่วนประกอบหลกัของอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน จากนั้นน าไปวิเคราะห์หา
คุณค่าโภชนาการและหาค่าความหนืดในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย 

 
สรุปผลการศึกษา 
 จาการศึกษาคร้ังน้ีสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาดงัน้ี  

1. การสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
จากการสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน พบวา่ วตัถุดิบทอ้งถ่ินท่ี

เลือกมาจากขอ้มูลของแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความหลากหลายของอาหารของโครงการโภชนาการ
และความมัน่คงดา้นอาหารบนพื้นท่ีสูงของประเทศไทยท่ีผูป้กครองส่วนใหญ่น ามาประกอบอาหาร
ให้เด็กกินมีจ านวน 7 ชนิด ไดแ้ก่ ขา้วดอย ไข่ไก่ กลว้ยน ้ าวา้  ฟักทอง ยอดฟักทอง ต าลึง และมนัเทศ
จากนั้นจึงน าวตัถุดิบทอ้งถ่ินดงักล่าวมาสร้างต ารับอาหารเพื่อเป็นวตัถุดิบหลกัของอาหารเสริมส าหรับ
เด็กทารกอายุ 6 เดือน โดยการก าหนดสัดส่วนของปริมาณพลงังานและสารอาหารท่ีควรไดรั้บต่อวนั
ของเด็กทารกอาย ุ6 เดือน และประมาณการพลงังานและสารอาหารของวตัถุดิบจากตารางแสดงคุณค่า
ทางโภชนาการของอาหารไทย  พบว่า ไดต้  ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน จ านวน 5 
ต  ารับ โดยแต่ละต ารับอาหารเสริมมีคุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภคดงัน้ี 
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1) ข้าวดอยกล้วยๆ มีน ้ าหนักต่อหน่ึงหน่วยบริโภคเท่ากับ 151.10 กรัม มีคุณค่าทาง
โภชนาการ คือ พลงังาน 216.85 กิโลแคลอรี ความช้ืน 146.75  กรัม โปรตีน 4.88 กรัม ไขมนั 9.89 กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 26.66 กรัม ความช้ืน 146.75 กรัม เถา้ 0.44 กรัม แคลเซียม 22.53 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.90 
มิลลิกรัม 
  2) ขา้วดอยเหลืองอ าพนั มีน ้ าหนักต่อหน่ึงหน่วยบริโภคเท่ากบั 151.10 กรัม มีคุณค่า
ทางโภชนาการ คือ พลงังาน 212.43 กิโลแคลอรี ความช้ืน 148.07  กรัม โปรตีน 5.04 กรัม ไขมนั 10.21 
กรัม คาร์โบไฮเดรต 24.66 กรัม ความช้ืน 148.07 กรัม เถา้ 0.64 กรัม แคลเซียม 24.10 มิลลิกรัม และเหล็ก 
1.29 มิลลิกรัม 
  3) ข้าวดอยเดินดิน มีน ้ าหนักต่อหน่ึงหน่วยบริโภคเท่ากับ 173.60 กรัม มีคุณค่าทาง
โภชนาการ คือ พลงังาน 211.45 กิโลแคลอรี ความช้ืน 170.43  กรัม โปรตีน 5.40 กรัม ไขมนั 9.94 กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 24.72 กรัม ความช้ืน 170.43 กรัม เถา้ 0.63 กรัม แคลเซียม 23.80 มิลลิกรัม และเหล็ก 1.20 
มิลลิกรัม 

4) ข้าวดอยริมร้ัว มีน ้ าหนักต่อหน่ึงหน่วยบริโภคเท่ากับ 151.10 กรัม มีคุณค่าทาง
โภชนาการ คือ พลงังาน 214.53 กิโลแคลอรี ความช้ืน 162.46  กรัม โปรตีน 5.54 กรัม ไขมนั 9.97 กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 25.24 กรัม ความช้ืน 162.46 กรัม เถา้ 0.41 กรัม แคลเซียม 50.35 มิลลิกรัม และเหล็ก 1.87 
มิลลิกรัม 

5) ข้าวดอยติดดิน มีน ้ าหนักต่อหน่ึงหน่วยบริโภคเท่ากับ 166.10 กรัม มีคุณค่าทาง
โภชนาการ คือ พลงังาน 213.03 กิโลแคลอรี ความช้ืน 147.69  กรัม โปรตีน 4.85 กรัม ไขมนั 9.88 กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 25.75 กรัม ความช้ืน 147.69 กรัม เถา้ 0.45 กรัม แคลเซียม 29.35 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.84 
มิลลิกรัม 

2. การวเิคราะห์หาคุณค่าโภชนาการต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
  จากการวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการของต ารับอาหารเสริมเด็กทารกอายุ 6 เดือน
ต่อน ้าหนกัสด 100 กรัม และต่อ 1 หน่วยบริโภค ทั้ง 5  ต ารับ มีดงัน้ี 
  2.1) คุณค่าโภชนาการของต ารับอาหารเสริมเด็กทารกอายุ 6 เดือนต่อน ้าหนักสด 100 
กรัม ได้ผลการวเิคราะห์ดังนี ้
  ข้าวดอยกล้วยๆ  มีค่าเฉล่ียปริมาณคุณค่าทางโภชนาการคือ พลังงาน 103.05 กิโล-
แคลอรี โปรตีน 3.19 กรัม ไขมนั 6.01 กรัม คาร์โบไฮเดรต 9.04 กรัม  เถา้ 0.45 กรัม ความช้ืน 81.29 กรัม  
แคลเซียม 25.35 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.93 มิลลิกรัม ตามล าดบั  
  ขา้วดอยเหลืองอ าพนั  มีค่าเฉล่ียปริมาณคุณค่าทางโภชนาการคือ พลงังาน 97.08  กิโล-
แคลอรี โปรตีน 2.97 กรัม ไขมนั 5.91 กรัม คาร์โบไฮเดรต 8.01 กรัม  เถา้ 0.40 กรัม ความช้ืน 82.71 กรัม 
แคลเซียม 23.55 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.90 มิลลิกรัม ตามล าดบั 
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ขา้วดอยเดินดิน  มีค่าเฉล่ียปริมาณคุณค่าทางโภชนาการคือ พลงังาน 81.97 กิโลแคลอรี 
โปรตีน 2.79 กรัม ไขมัน 4.90 กรัม คาร์โบไฮเดรต 6.68 กรัม  เถ้า 0.35 กรัม ความช้ืน 85.28 กรัม  
แคลเซียม 25.40 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.84 มิลลิกรัม ตามล าดบั 

ขา้วดอยริมร้ัว ค่าเฉล่ียปริมาณคุณค่าทางโภชนาการคือ พลังงาน 91.47 กิโลแคลอรี 
โปรตีน 3.17 กรัม ไขมัน 5.55 กรัม คาร์โบไฮเดรต 7.21 กรัม  เถ้า 0.35 กรัม ความช้ืน 83.72 กรัม  
แคลเซียม 31.71 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.93 มิลลิกรัม ตามล าดบั 

ขา้วดอยติดดิน ค่าเฉล่ียปริมาณคุณค่าทางโภชนาการคือ พลงังาน 108.55 กิโลแคลอรี 
โปรตีน 3.29 กรัม ไขมัน 6.57 กรัม คาร์โบไฮเดรต 9.06 กรัม  เถ้า 0.47 กรัม ความช้ืน 80.61 กรัม  
แคลเซียม 25.77 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.96 มิลลิกรัม ตามล าดบั 
  2.2) คุณค่าโภชนาการของต ารับอาหารเสริมเด็กทารกอายุ 6 เดือนต่อต่อ 1 หน่วย
บริโภค ได้ผลการวเิคราะห์ ดังนี ้

ขา้วดอยกล้วยๆ มีปริมาณคุณค่าโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค (110 กรัม) พบว่า มี
พลงังาน 113.40 กิโลแคลอรี โปรตีน 3.51 กรัม ไขมนั 6.61 กรัม คาร์โบไฮเดรต 9.96 กรัม เถา้ 0.51 กรัม 
ความช้ืน 89.42 กรัม แคลเซียม 27.89 มิลลิกรัม และเหล็ก 1.02 มิลลิกรัม ตามล าดบั และมีความเขม้ขน้
ของพลงังานเท่ากบั 1.03 กิโลแคลอรี ต่อ กรัม 

ขา้วดอยเหลืองอ าพนั มีปริมาณคุณค่าโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค (115 กรัม) พบว่า 
มีพลงังาน 111.64 กิโลแคลอรี โปรตีน 3.42 กรัม ไขมนั 6.79 กรัม คาร์โบไฮเดรต 9.21 กรัม เถา้ 0.46 กรัม 
ความช้ืน 95.12 กรัม แคลเซียม 27.08 มิลลิกรัม และเหล็ก 1.04 มิลลิกรัม ตามล าดบั และมีความเขม้ขน้
ของพลงังานเท่ากบั 0.97 กิโลแคลอรี ต่อ กรัม 

ขา้วดอยเดินดิน มีปริมาณคุณค่าโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค (130 กรัม) พบว่า มี
พลงังาน 106.56 กิโลแคลอรี โปรตีน 3.63 กรัม ไขมนั 6.37 กรัม คาร์โบไฮเดรต 8.68 กรัม เถา้ 0.46 กรัม 
ความช้ืน 110.87 กรัม แคลเซียม 33.02 มิลลิกรัม และเหล็ก 1.09 มิลลิกรัม ตามล าดบั และมีความเขม้ขน้
ของพลงังานเท่ากบั 0.82 กิโลแคลอรี ต่อ กรัม 

ข้าวดอยริมร้ัว มีปริมาณคุณค่าโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค (120 กรัม) พบว่า มี
พลงังาน 109.76 กิโลแคลอรี โปรตีน 3.80 กรัม ไขมนั 6.66 กรัม คาร์โบไฮเดรต 8.66 กรัม เถา้ 0.42 กรัม 
ความช้ืน 100.46 กรัม แคลเซียม 38.05 มิลลิกรัม และเหล็ก 1.12 มิลลิกรัม ตามล าดบั และมีความเขม้ขน้
ของพลงังานเท่ากบั 0.91 กิโลแคลอรี ต่อ กรัม 

ข้าวดอยติดดิน ปริมาณคุณค่าโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค (110 กรัม) พบว่า มี
พลงังาน 119.38 กิโลแคลอรี โปรตีน 3.62 กรัม ไขมนั 7.23 กรัม คาร์โบไฮเดรต 9.97 กรัม เถา้ 0.52 กรัม 
ความช้ืน 88.67 กรัม แคลเซียม 28.35 มิลลิกรัม และเหล็ก 1.06 มิลลิกรัม ตามล าดบั และมีความเขม้ขน้
ของพลงังานเท่ากบั 1.09 กิโลแคลอรี ต่อ กรัม 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 

1. การสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
 จากการศึกษาพบวา่ วตัถุดิบทอ้งถ่ินจ านวน 7 ชนิด สามารถน ามาสร้างต ารับอาหาร

เสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือนได ้ต ารับอาหารเสริมจ านวน 5 ต ารับอาหาร คือ 1) ขา้วดอยกลว้ยๆ 
2) ข้าวดอยเหลืองอ าพนั 3) ข้าวดอยเดินดิน 4) ข้าวดอยริมร้ัว และ 5) ข้าวดอยติดดิน โดยก าหนด
สัดส่วนของพลงังานและสารอาหารท่ีเด็กทารกอายุ 6 เดือนควรได้รับต่อวนั คือ พลงังานท่ีตอ้งการ
จากการเสริม 219 กิโลแคลอรี ต่อ วนั และสัดส่วนของพลงังานท่ีตอ้งการ ดงัน้ี คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 
45 โปรตีน ร้อยละ 10 และไขมนัร้อยละ 30-45 ตามล าดบั (ตารางท่ี 3.1) และประมาณการพลงังาน
และสารอาหารของวตัถุดิบจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย (กองโภชนาการ 
กรมอนามยั, 2544) อย่างไรก็ตามการประมาณการพลงังานและสารอาหารจะตอ้งใกลเ้คียงกบัความ
ตอ้งการของเด็กทารกอายุ 6 เดือนท่ีควรไดรั้บต่อวนั ทั้งน้ีการค านวณคุณค่าโภชนาการวตัถุดิบจาก
ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย มีข้อจัดกัดของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลคุณค่า
โภชนาการของวตัถุดิบท่ีน ามาสร้างต ารับอาหารนั้นเป็นวตัถุดิบท่ีไม่ไดผ้า่นการท าให้สุก คือ มนัเทศ 
ฟักทอง ยอดฟักทอง และต าลึง ส่วนขอ้มูลคุณค่าโภชนาการวตัถุดิบท่ีสุกแลว้ คือ ขา้ว กลว้ยน ้ าวา้ และ
ไข่แดงสุก ส าหรับขอ้มูลของขา้วนั้นจะเป็น ขา้วจา้วหุงสุก ซ่ึงมีขอ้มูลคุณค่าโภชนาการท่ีประมาณการ
วา่อาจจะใกลเ้คียงกบั ขา้วดอยตม้สุก มากท่ีสุด อีกทั้งขอ้มูลการประมาณการของปริมาตรวดัวตัถุดิบ 
คือ ช้อนชาและช้อนโต๊ะ นั้ นจะเป็นค่ามาตราส่วนเทียบน ้ าหนักและปริมาณเคร่ืองปรุง (อบเชย  
วงศท์องและขนิษฐา พูนผลกุล, 2544) ดงันั้นขอ้มูลคุณค่าโภชนาการของวตัถุดิบ และปริมาตรวดัของ
วตัถุดิบท่ีน ามาสร้างต ารับอาหารนั้นจะเป็นการประมาณเพื่อเป็นผลิตภณัฑ์ตน้แบบและแนวทางใน
การสร้างต ารับอาหาร ไปสู่การประกอบอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน และวเิคราะห์คุณค่า
โภชนาการในหอ้งปฏิบติัการ 

2. การวิเคราะห์หาคุณค่าโภชนาการและค่าความหนืดของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก
อายุ 6 เดือน 

 จากการศึกษาพบว่า คุณค่าทางโภชนาการและค่าความหนืดของต ารับอาหารเสริม
ส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน ปริมาณสารอาหารต่อ 1 หน่วยบริโภค มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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หมายเหต:ุ * ปริมาณพลงังานท่ีเดก็ทารกอาย ุ6-8 เดือน ควรไดรั้บจากอาหารเสริมต่อวนั 
 

แผนภูมิที ่5.1 ปริมาณพลงังานของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน ต่อ 1 หน่วยบริโภค 
 

 จากแผนภูมิท่ี 5.1 พบวา่ อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ง 5 ต  ารับมีปริมาณพลงังานระหว่าง 
106.56-119.38 กิโลแคลอรีต่อ 1  หน่วยบริโภค ซ่ึงพลงังานมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตพฒันาทาง
สรีระและให้ประสิทธิผลต่อการเจริญเติบโต ทั้งในด้านร่างกาย และด้านสมอง (อบเชย วงศ์ทอง, 
2551) โดยในแต่ละวนัเด็กทารกอายุ 6 เดือนควรได้รับพลังงานทั้งหมด 632 กิโลแคลอรีต่อวนั ซ่ึง
ไดรั้บจากน ้ านมแม่ 413 กิโลแคลอรีต่อวนั  และจากอาหารเสริม 219 กิโลแคลอรีต่อวนั ทั้งน้ีจากการ
วิเคราะห์ปริมาณพลงังานของต ารับอาหารเสริมทั้ง 5 ต ารับ มีปริมาณพลงังานน้อยกวา่ความตอ้งการ
ของเด็กทารกอายุ 6 เดือน อาจเน่ืองมาจากการสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
สร้างจากการประมาณการปริมาณพลงังานจากสารอาหารหลัก ประกอบด้วย โปรตีน ไขมนัและ
คาร์โบไฮเดรต โดยเทียบจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยและตารางแสดง
สัดส่วนปริมาณพลงังานและสารอาหารท่ีควรไดรั้บต่อวนัส าหรับเด็กทารกอายุ 6-8 เดือน เม่ือพิจารณา
แต่ละต ารับพบว่า ต ารับท่ีมีปริมาณพลังงานมากท่ีสุด คือ ต ารับขา้วดอยติดดิน มีปริมาณพลงังาน 
119.38 กิโลแคลอรี ต่อ 1 หน่วยบริโภค (110 กรัม) และจัดว่าเป็นต ารับท่ีดีท่ีสุดในด้านปริมาณ
พลงังาน อาจเน่ืองมาจากต ารับอาหารมีส่วนประกอบของมนัเทศ ซ่ึงมนัเทศให้พลงังาน เท่ากบั 97 
กิโลแคลอรี ต่อ น ้ าหนักสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2544) จึงส่งผลให้ต ารับอาหาร
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ดงักล่าวมีพลังงานมากท่ีสุด ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณพลังงานน้อยท่ีสุด คือ ต ารับข้าวดอยเดินดิน มี
ปริมาณพลังงาน 106.56 กิโลแคลอรี ต่อ 1 หน่วยบริโภค (130 กรัม ) โดยมียอดฟักทองเป็น
ส่วนประกอบ ซ่ึงยอดฟักทองให้พลังงานเท่ากับ 19 กิโลแคลอรี ต่อ น ้ าหนักสด 100  กรัม (กอง
โภชนาการ กรมอนามยั, 2544) จึงส่งผลท าใหต้ ารับดงักล่าวมีปริมาณพลงังานนอ้ยท่ีสุด  

 
หมายเหต:ุ * ช่วงของค่าความเขม้ขน้ของพลงังานท่ีเหมาะสมส าหรับต ารับอาหารเสริมเด็กทารกอาย ุ6-8 เดือน  
                     (0.66-0.84 kcal/g) 
 

แผนภูมิที ่5.2 ความเขม้ขน้ของพลงังานของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน 
 ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

 
จากแผนภูมิท่ี 5.2 พบว่า อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ง 5 ต  ารับมีพลงังานระหว่าง 0.82-

1.09 กิโลแคลอรีต่อ กรัม ซ่ึงความเขม้ขน้ของพลงังานสามารถบ่งบอกถึงความเหมาะสมของต ารับ
อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6-8 เดือน โดยอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6-8  เดือนมีค่าความ
เข้มข้นท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง 0.66-0.84 กิโลแคลอรี ต่อ กรัม ทั้ งน้ีค่าความเข้มข้นของพลังงานมี
ความสัมพนัธ์กบัค่าความหนืดของอาหาร ดงัท่ีกองทนัตสาธารณสุข (2550) ไดส้รุปไวว้่า ถา้อาหาร
เสริมมีค่าความเขม้ข้นของพลงังานมากกว่า 1.0 กิโลแคลอรีต่อกรัม การลดความหนืดของอาหาร
สามารถช่วยให้เด็กทารกรับประทานได้มากข้ึน แต่หากมีความเข้มข้นของพลงังานน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1.0 กิโลแคลอรีต่อกรัม การลดความหนืดจะไม่มีประโยชน์ เพราะการท่ีอาหารเสริมของเด็ก
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ทารกมีความหนืดน้อยมีลักษณะใสจนเกินไป อาจท าให้เด็กทารกเส่ียงต่อการได้รับพลังงานและ
สารอาหารไม่เพียงพอได ้ ดงันั้นเม่ือพิจารณาแต่ละต ารับ พบว่า ต ารับขา้วดอยเดินดิน เป็นต ารับท่ีดี
ท่ีสุดในดา้นความเขม้ของพลงังาน มีค่าความเขม้ขน้ของพลงังานเท่ากบั 0.82 กิโลแคลอรี ต่อ กรัม 

  

 
หมายเหต:ุ * ปริมาณโปรตีนท่ีเดก็ทารกอาย ุ6-8 เดือน ควรไดรั้บจากอาหารเสริมต่อวนั 
 

แผนภูมิที ่5.3 ปริมาณโปรตีนของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือนต่อ 1 หน่วยบริโภค 
 

จากแผนภูมิท่ี 5.3 พบวา่ อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ง 5 ต  ารับ มีปริมาณโปรตีนระหวา่ง 
3.42-3.80 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซ่ึงปริมาณโปรตีนมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซม
ส่วนท่ีสึกหรอ เด็กทารกในช่วงท่ีไดรั้บน ้ านมแม่ จะไดรั้บโปรตีนท่ีครบถว้น และเม่ือเด็กทารกอายุ 6 
เดือน น ้ านมแม่ก็จะมีปริมาณสารอาหารลดลง ดงันั้นเด็กทารกจึงควรไดรั้บอาหารเสริมท่ีมีส่วนผสม
ของวตัถุดิบท่ีมีเป็นแหล่งของโปรตีน เช่น ไข่ไก่ เน้ือสัตว ์ตบัไก่ เป็นตน้ (พีระพงษ์  บุญศิริ, 2541) 
โดยในแต่ละวนัเด็กทารกอายุ 6 เดือน ควรไดรั้บปริมาณโปรตีนจากอาหารเสริม 5.4 กรัม (ส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552) ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนของต ารับอาหาร
เสริมพบวา่ มีปริมาณน้อยกว่าความตอ้งการของเด็กทารกอายุ 6 เดือน อาจเน่ืองมาจากต ารับอาหารท่ี
สร้างข้ึนมีเพียงไข่แดงท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีมีสารอาหารโปรตีนมากท่ีสุด จึงอาจส่งผลต่อปริมาณ
โปรตีนในทุกต ารับ เม่ือพิจารณาแต่ละต ารับพบว่า ต ารับท่ีมีปริมาณโปรตีนมากท่ีสุด คือ ต ารับขา้ว
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ดอยริมร้ัว มีปริมาณโปรตีน 3.80 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (120 กรัม) จึงเป็นต ารับท่ีดีท่ีสุดในด้าน
ปริมาณโปรตีน อาจเน่ืองมาจากต ารับน้ีมีต าลึงและไข่แดงเป็นแหล่งของโปรตีน ซ่ึงต าลึงมีปริมาณ
โปรตีน เท่ากบั 3.3 กรัม ต่อ น ้ าหนักสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2544) และไข่แดงมี
ปริมาณโปรตีนเท่ากบั 2.7 กรัม จึงส่งผลให้ต ารับอาหารดงักล่าวมีปริมาณโปรตีนมากท่ีสุด ส่วนต ารับ
ท่ีมีปริมาณโปรตีนนอ้ยท่ีสุด คือ ต ารับขา้วดอยเหลืองอ าพนั มีปริมาณโปรตีน 3.42 กรัม ต่อ 1 หน่วย
บริโภค (115 กรัม) โดยมีฟักทองเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงมีปริมาณโปรตีนเท่ากบั 2.9 กรัม ต่อ น ้ าหนกั
สด 100  กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2544) และไข่แดงมีปริมาณโปรตีนเท่ากบั 2.7 กรัม จึง
ส่งผลท าใหต้ ารับดงักล่าวมีปริมาณโปรตีนนอ้ยท่ีสุด  
 

 
หมายเหต:ุ * ปริมาณไขมนัต ่าสุดและมากสุดท่ีเด็กทารกอาย ุ6-8 เดือน ควรไดรั้บจากอาหารเสริมต่อวนั 
 

แผนภูมิที ่5.4 ปริมาณไขมนัของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือนต่อ 1 หน่วยบริโภค 
 

จากแผนภูมิท่ี 5.4 พบว่า อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ง 5 ต  ารับ มีปริมาณไขมนัระหว่าง 
6.37-7.23 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซ่ึงไขมันเป็นแหล่งของพลังงานท่ีส าคัญ มีส่วนช่วยในการ
เจริญเติบโต พฒันาระบบประสาทส่วนกลาง และเก็บสะสมเป็นไขมนัในร่างกาย อีกทั้งช่วยในเร่ืองของ
การใหร้สชาติของอาหาร และมีหนา้ท่ีในการละลายวติามินท่ีละลายในไขมนั ไดแ้ก่ วติามินเอ วติามิน
ดี วิตามินอี และวิตามินเค (พีระพงษ์  บุญศิริ, 2541) ในแต่ละวนัเด็กทารกอายุ 6-8  เดือนควรได้รับ
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ปริมาณไขมันจากอาหารเสริม 7.3-10.9 กรัม หรือคิดเป็นร้อยละของพลังงานเท่ากับ 30-45 ของ
พลังงานทั้งหมด (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2552) ทั้ งน้ีจากการวิเคราะห์
ปริมาณไขมนัของต ารับอาหารเสริมพบวา่ มีปริมาณใกลเ้คียงกบัความตอ้งการต ่าสุดของเด็กทารกอาย ุ
6 เดือน มีค่านอ้ยกวา่ 7.3 กรัมต่อวนั อาจเน่ืองมาจากแต่ละต ารับมีส่วนประกอบท่ีเป็นแหล่งของไขมนั
เหมือนกนั คือ ไข่แดงและน ้ ามนัพืช  ซ่ึงต ารับอาหารท่ีมีปริมาณไขมนัน้อย จะส่งผลท าให้เด็กทารก
ได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากไขมนัเป็นสารอาหารให้พลังงานมากท่ีสุด 
กล่าวคือ ไขมนั 1 กรัม ให้พลงังาน 9 กิโลแคลอรี อีกทั้งอาจส่งผลต่อการได้รับวิตามินท่ีละลายใน
ไขมนั คือ วิตามินเอ ดี อี และ เค เม่ือพิจารณาแต่ละต ารับพบวา่ ต ารับท่ีมีปริมาณไขมนัมากท่ีสุด คือ 
ต ารับขา้วดอยติดดิน มีปริมาณไขมนั 7.23 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (110 กรัม) จึงเป็นต ารับท่ีดีท่ีสุด
ในดา้นปริมาณไขมนั ส่วนต ารับท่ีมีปริมาณไขมนันอ้ยท่ีสุด คือ ต ารับขา้วดอยเดินดิน มีปริมาณไขมนั 
6.37 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (130 กรัม)  
 

 
หมายเหต:ุ * ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีเด็กทารกอาย ุ6-8 เดือน ควรไดรั้บจากอาหารเสริมต่อวนั 
 

แผนภูมิที ่5.5 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน 
      ต่อ 1 หน่วยบริโภค 
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จากแผนภูมิท่ี 5.5 พบว่า อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ง 5 ต ารับ มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ระหว่าง 8.65-9.97 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซ่ึงคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งของพลังงานท่ีส าคัญ
เช่นเดียวกันกับไขมัน มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต เด็กทารกอายุ 0-5 เดือนจะได้พลังงานจาก
แล็กโทสในน ้านมแม่เพียงอยา่งเดียว แต่เม่ือเด็กทารกอายุ 6-11 เดือน จะไดรั้บพลงังาน จากสารอาหาร
คาร์โบไฮเดรตมากข้ึน โดยการให้อาหารเสริมท่ีเหมาะสมตามวยั ซ่ึงมีวตัถุดิบประกอบดว้ย  ขา้ว เผอืก 
มัน เป็นต้น (พีระพงษ์  บุญศิริ , 2541) ในแต่ละวนัเด็กทารกอายุ 6-8  เดือนควรได้รับปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตจากอาหารเสริม 24.6 กรัม หรือคิดเป็นร้อยละของพลังงานเท่ากับ 45 ของพลังงาน
ทั้งหมด (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2552) ทั้ งน้ีจากการวิเคราะห์ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตของต ารับอาหารเสริมพบวา่ มีปริมาณนอ้ยกวา่ความตอ้งการของเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
อาจเน่ืองมาจากความคลาดเคล่ือนในการสร้างต ารับอาหารเสริมท่ีใช้การประมาณการปริมาณอาหารท่ี
ควรบริโภคตามสัดส่วนท่ีกองโภชนาการ กรมอนามยั (2544) ก าหนดและเทียบปริมาณของวตัถุดิบแต่ละ
ชนิดตามตารางคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย โดยเทียบใชป้ริมาณคาร์โบไฮเดรตของวตัถุดิบทั้ง 2  
ชนิด อีกทั้งขา้วดอยเป็นวตัถุดิบท่ีมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากท่ีสุด แต่กลบัพบว่าในต ารับอาหารเสริม
ทั้ง 5 ต ารับน้ี มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกวา่ปริมาณท่ีไดจ้ากการประมาณการถึงร้อยละ 50 อีกทั้งอาจ
เน่ืองมาจากกระบวนการต้มเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติัทางเคมีและกายภาพของอาหาร (ละมุล วิเศษ, 
2555)  

นอกจากน้ีต ารับอาหารเสริมเด็กทารกมีลกัษณะเป็นอาหารก่ึงแข็งก่ึงเหลว การเติมน ้ าขา้วตม้ลง
ในต ารับอาหาร เป็นการเพิ่มปริมาณความช้ืนให้กับต ารับอาหารเสริม จึงอาจส่งผลต่อปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตท่ีลดลง เน่ืองจากคาร์โบไฮเดรตมีสูตรการค านวณคือ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร 
(กรัมเปอร์เซ็นต)์ = 100 - (ความช้ืน+เถา้+ไขมนั+โปรตีน) (อจัฉรา ดลวิทยาคุณ, 2550) ทั้งน้ีต ารับอาหาร
ท่ีมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยก็จะส่งผลท าให้ปริมาณพลงังานของต ารับอาหารน้อยลง และท าให้เด็ก
ทารกไดรั้บปริมาณพลงังาน และคาร์โบไฮเดรตจากอาหารเสริมไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในแต่ละวนั 
ซ่ึงจะส่งผลถึงสุขภาพของเด็กทารกมีการเจริญเติบโตชา้ และมีสุขภาพท่ีไม่แข็งแรง  เม่ือพิจารณาแต่ละ
ต ารับพบวา่ ต ารับท่ีมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากท่ีสุด คือ ต ารับขา้วดอยติดดิน มีปริมาณเท่ากบั 9.97 
กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (110 กรัม) จึงเป็นต ารับท่ีดีท่ีสุดในด้านปริมาณคาร์โบไฮเดรต  ซ่ึงมี
ส่วนประกอบของ ข้าวดอย ไข่แดง น ้ ามนัพืช และมนัเทศ  โดยมนัเทศเป็นส่วนประกอบท่ีมีปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตเท่ากบั 23.3 กรัมต่อน ้ าหนักสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2544) และจดัอยู่
ในอาหารหมู่ท่ี 2 คือ อาหารจ าพวกขา้ว แป้ง เผือก มนั  ท่ีมีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก จึงอาจ
ส่งผลให้ต ารับดงักล่าวมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากท่ีสุด นอกจากน้ีต ารับท่ีมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อย
ท่ีสุด คือ ต ารับขา้วริมร้ัว  มีปริมาณเท่ากบั  8.65 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (120 กรัม) มีขา้วดอย ไข่แดง 
น ้ ามนัพืชและต าลึง เป็นส่วนประกอบหลกั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากต าลึงมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียง 5.5 
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กรัม ต่อน ้ าหนักสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2544) จึงอาจท าให้ต ารับดงักล่าวมีปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตนอ้ยท่ีสุด  

 

 
 

แผนภูมิที ่5.6 ปริมาณเถา้ของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือนต่อ 1 หน่วยบริโภค 
 

จากแผนภูมิท่ี 5.6 พบวา่ อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ง 5 ต  ารับ มีปริมาณเถา้ระหวา่ง 0.42-
0.52 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซ่ึงปริมาณเถา้ในอาหารเป็นตวับ่งบอกปริมาณแร่ธาตุทั้งหมดในอาหาร 
ถ้ามีเถ้ามากก็แสดงว่าในอาหารนั้นมีแร่ธาตุมากด้วย (เกียรติศกัด์ิ พลสงคราม, 2553) ทั้ งน้ีในการ
วเิคราะห์ปริมาณเถา้จากต ารับอาหารเสริมพบวา่ ต ารับขา้วดอยติดดิน เป็นต ารับท่ีมีปริมาณเถา้มากท่ีสุด 
เท่ากบั 0.52 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (110 กรัม) ซ่ึงมีส่วนประกอบของ ขา้วดอย ไข่แดง น ้ ามนัพืช และ
มนัเทศ โดยพบวา่ มนัเทศ มีปริมาณเถา้ 0.80 กรัมต่อน ้ าหนกัสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 
2544) จึงอาจส่งผลให้ต ารับดงักล่าวมีปริมาณเถ้ามากท่ีสุด ส าหรับต ารับท่ีมีปริมาณเถ้าน้อยท่ีสุด คือ 
ต ารับขา้วดอยริมร้ัว  มีปริมาณเท่ากบั  0.42 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (120 กรัม) ซ่ึงมีส่วนประกอบของ 
ขา้วดอย ไข่แดง น ้ ามนัพืช และต าลึง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากต าลึงเป็นวตัถุดิบท่ีมีปริมาณเถ้า 0.10 กรัม 
ต่อน ้ าหนกัสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2544) จึงท าให้ต ารับน้ีเป็นต ารับท่ีมีปริมาณเถา้
นอ้ยท่ีสุด 
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แผนภูมิที ่5.7 ปริมาณความช้ืนของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน ต่อ 1 หน่วยบริโภค 
 

จากแผนภูมิท่ี 5.7 พบวา่ อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ง 5 ต  ารับ มีปริมาณความช้ืนระหวา่ง 
88.67-110.87 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซ่ึงปริมาณความช้ืนในอาหารเป็นตวับ่งบอกถึงความหนืดของ
อาหาร หากต ารับอาหารมีปริมาณความช้ืนมากก็จะท าใหมี้ความหนืดจนมีลกัษณะใส ซ่ึงอาจท าใหเ้ด็ก
ทารกเส่ียงต่อการได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอ แต่จะท าให้ต ารับอาหารง่ายต่อการ
รับประทานของเด็กทารก ส่วนต ารับอาหารท่ีมีปริมาณความช้ืนนอ้ยจะท าให้ต ารับอาหารมีความหนืด
มาก และมีปริมาณพลงังานมาก แต่จะท าให้ต ารับอาหารยากต่อการรับประทาน ทั้งน้ีในการวเิคราะห์
ปริมาณความช้ืนจากต ารับอาหารเสริมพบว่า ต ารับขา้วดอยเดินดิน เป็นต ารับท่ีมีปริมาณความช้ืนมาก
ท่ีสุด เท่ากบั 110.87 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (130 กรัม) ซ่ึงมีส่วนประกอบของ ขา้วดอย ไข่แดง น ้ ามนั
พืช และยอดฟักทอง โดยพบวา่ ยอดฟักทอง มีปริมาณความช้ืน 94.6 กรัมต่อน ้าหนกัสด 100 กรัม (กอง
โภชนาการ กรมอนามยั , 2544) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีมีปริมาณความช้ืนมากท่ีสุด รวมทั้งในการเตรียม
วตัถุดิบยอดฟักทองไดผ้า่นกระบวนการตม้จนสุก  อาจท าให้มีการดูดซับน ้ าเขา้มาในตวัวตัถุดิบจึงส่งผล
ให้มีปริมาณความช้ืนสูง อย่างไรก็ตามปริมาณความช้ืนก็ยงัส่งผลต่อปริมาณพลงังาน ท าให้มีปริมาณ
พลงังานลดลง กล่าวคือ ต ารับขา้วดอยเดินดิน เป็นต ารับท่ีมีปริมาณพลงังานเท่ากบั 106.56 กิโลแคลอรี 
ต่อ 1 หน่วยบริโภค และเป็นต ารับท่ีมีปริมาณพลังงานน้อยท่ีสุด นอกจากน้ี พบว่าต ารับท่ีมีปริมาณ
ความช้ืนน้อยท่ีสุด คือ ต ารับข้าวดอยติดดิน ท่ี มี  ข้าวดอย ไข่แดง น ้ ามันพืชและมันเทศ เป็น
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ส่วนประกอบ ทั้ งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากการเตรียมวตัถุดิบของมนัเทศท่ีใช้วิธีการน่ึง จึงไม่ได้ผ่าน
กระบวนการให้ความร้อนจากน ้ าโดยตรง จึงท าให้ต ารับอาหารเสริมดงักล่าวเป็นต ารับอาหารท่ีมี
ปริมาณความช้ืนน้อยท่ีสุด  ดงันั้นต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือนท่ีดีท่ีสุดในด้าน
ความช้ืน คือ ขา้วดอยติดดิน เน่ืองจาก มีความช้ืนนอ้ยท่ีสุด แต่ส่งผลต่อปริมาณพลงังานและสารอาหารท่ี
มีมากกวา่ต ารับอ่ืน  
 

 
หมายเหต:ุ * ปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมเด็กทารกอาย ุ6-11 เดือน ควรไดรั้บจากอาหารเสริมต่อวนั 

 

แผนภูมิที ่5.8 ปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน 
    ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

 
จากแผนภูมิท่ี 5.8 พบว่า อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ง 5 ต  ารับมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม

ระหวา่ง 27.08-38.05 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซ่ึงแร่ธาตุแคลเซียม ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย 
เน่ืองจากแคลเซียมช่วยในการสร้างกระดูก อีกทั้งยงัมีบทบาทส าคญัต่อกลา้มเน้ือและระบบประสาท 
และช่วยพฒันาการท่ีสมวยัให้กบัเด็ก (พีระพงษ์  บุญศิริ, 2541) ทั้งน้ีแร่ธาตุแคลเซียมจดัอยู่ในกลุ่มท่ี
ร่างกายตอ้งการจ านวนมาก (macro mineral) โดยร่างกายตอ้งการในปริมาณไม่นอ้ยกวา่ 100 มิลลิกรัม
ต่อวนั ส าหรับเด็กทารกอายุ 6-11 เดือน มีความตอ้งการปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม 270 มิลลิกรัมต่อวนั
โดยเด็กทารกได้รับจากน ้ านมแม่ประมาณ 25-30 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และมีปริมาณในระดบั
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ค่อนข้างคงท่ีตลอดระยะท่ีให้นมลูก (ศิราภรณ์ สวสัดิวร กุสุมา ชูศิลป์ และ กรรณิการ์ บางสายน้อย , 
2550) ทั้ งน้ีเม่ือเด็กทารกอายุ 6 เดือนเร่ิมได้รับอาหารเสริม เด็กทารกจะได้รับน ้ านมแม่เฉล่ีย 19-30 
ออนซ์ ต่อวนั หรือคิดเป็น 570-900 มิลลิลิตรต่อวนั (Kelly Bonyata, 2015) ซ่ึงคิดว่าเป็นปริมาณแร่ธาตุ
แคลเซียมท่ีได้รับจากน ้ านมแม่ประมาณ 202 มิลลิกรัมต่อวนั ฉะนั้นส่วนท่ีเหลือ คือปริมาณแร่ธาตุ
แคลเซียมท่ีได้รับจากอาหารเสริม 68 มิลลิกรัมต่อวนั ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาแต่ละต ารับพบว่า ต ารับท่ีมี
ปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมมากท่ีสุด คือ ต ารับขา้วดอยริมร้ัว มีปริมาณเท่ากบั 38.05 มิลลิกรัม ต่อ 1 หน่วย
บริโภค (120 กรัม) อาจเน่ืองมาจากต ารับดงักล่าวมีส่วนประกอบของต าลึง ซ่ึงในต าลึงมีปริมาณแร่ธาตุ
แคลเซียม 126 มิลลิกรัมต่อน ้ าหนักสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2544) จึงอาจส่งผลให้
ต ารับน้ีมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมมากท่ีสุด และเป็นต ารับท่ีดีท่ีสุดในด้านปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ต ารับท่ีมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมนอ้ยท่ีสุดคือ ต ารับขา้วดอยเหลืองอ าพนั มีปริมาณ
เท่ากบั  27.08 มิลลิกรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค  (115 กรัม) อาจเน่ืองมาจากวตัถุดิบของฟักทอง ท่ีมีปริมาณ
แร่ธาตุแคลเซียมเพียง 7 มิลลิกรัม ต่อน ้ าหนกัสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2544) จึงท า
ใหต้  ารับอาหารเสริมดงักล่าวเป็นต ารับอาหารท่ีมีปริมาณแร่ธาตุแคลเซียมนอ้ยท่ีสุด 
 

 
หมายเหต:ุ * ปริมาณแร่ธาตเุหลก็เด็กทารกอาย ุ6-11 เดือน ควรไดรั้บจากอาหารเสริมต่อวนั 

 

แผนภูมิที ่5.9 ปริมาณแร่ธาตุเหล็กของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน  
                            ต่อ 1 หน่วยบริโภค 
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จากแผนภูมิท่ี 5.9 พบว่า อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ ง 5 ต  ารับมีปริมาณแร่ธาตุเหล็ก
ระหว่าง 1.02-1.12 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซ่ึงแร่เหล็กช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง และยงัเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของสารส่ือประสาท ท่ีช่วยในการพัฒนาสมองของเด็กทารกอย่างสมวยั 
(พีระพงษ ์ บุญศิริ, 2541) ทั้งน้ีแร่ธาตุเหล็กจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีร่างกายตอ้งการจ านวนนอ้ย (micro mineral) 
โดยร่างกายตอ้งการในปริมาณนอ้ยกวา่ 100 มิลลิกรัมต่อวนั ส าหรับเด็กทารกอายุ 6-11 เดือน มีความ
ตอ้งการปริมาณแร่ธาตุเหล็ก 9.30  มิลลิกรัมต่อวนั โดยเด็กทารกไดรั้บจากน ้ านมแม่ประมาณ 25-30 
มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และมีปริมาณในระดับค่อนข้างคงท่ีตลอดระยะท่ีให้นมลูก (ศิราภรณ์ 
สวสัดิวร กุสุมา ชูศิลป์ และ กรรณิการ์ บางสายน้อย, 2550) ทั้ งน้ีเม่ือเด็กทารกอายุ 6 เดือนเร่ิมได้รับ
อาหารเสริม เด็กทารกจะไดรั้บน ้ านมแม่เฉล่ีย 19-30 ออนซ์ ต่อวนั หรือคิดเป็น 570-900 มิลลิลิตรต่อวนั 
(Kelly Bonyata, 2015) ซ่ึงคิดวา่เป็นปริมาณแร่ธาตุเหล็กท่ีไดรั้บจากน ้ านมแม่ประมาณ 2.94 มิลลิกรัม
ต่อวนั ฉะนั้นส่วนท่ีเหลือ คือปริมาณแร่ธาตุเหล็กท่ีได้รับจากอาหารเสริม 6.36 มิลลิกรัมต่อวนั เม่ือ
พิจารณาแต่ละต ารับพบว่า ต ารับท่ีมีปริมาณแร่ธาตุเหล็กมากท่ีสุด คือ ต ารับขา้วดอยริมร้ัว มีปริมาณ
เท่ากบั 1.12 มิลลิกรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค (120 กรัม) อาจเน่ืองมาจากต ารับดงักล่าวมีส่วนประกอบของ
ต าลึง ซ่ึงในต าลึงมีปริมาณแร่ธาตุเหล็ก 4.6  มิลลิกรัมต่อน ้ าหนักสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรม
อนามยั, 2544) จึงอาจส่งผลให้ต ารับน้ีมีปริมาณแร่เหล็กมากท่ีสุด และเป็นต ารับท่ีดีท่ีสุดในดา้นปริมาณ
แร่ธาตุเหล็ก นอกจากน้ียงัพบว่า ต ารับท่ีมีปริมาณแร่ธาตุเหล็กน้อยท่ีสุดคือ ต ารับขา้วดอยกล้วยๆ มี
ปริมาณเท่ากบั  1.02 มิลลิกรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค  (110 กรัม) อาจเน่ืองมาจากวตัถุดิบของกล้วยท่ีมี
ปริมาณแร่ธาตุเหล็กเพียง 0.80 มิลลิกรัม ต่อน ้ าหนกัสด 100 กรัม (กองโภชนาการ กรมอนามยั, 2544) 
จึงท าใหต้  ารับอาหารเสริมดงักล่าวเป็นต ารับอาหารท่ีมีปริมาณแร่ธาตุเหล็กนอ้ยท่ีสุด 
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หมายเหต:ุ * ช่วงของค่าความหนืดอาหารเสริมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6-8 เดือน  คือ ระดบัปานกลาง

(1,700-2,900 Cps) 
 

แผนภูมิที ่5.10 ค่าความหนืดของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอาย ุ6 เดือน 
       ต่อ 1 หน่วยบริโภค 

 
จากแผนภูมิท่ี 5.10 อาหารเสริมส าหรับเด็กทารกทั้ง 5 ต  ารับมีค่าความหนืดอาหารระหว่าง 

2,437-4,445 เซนติพอยส์ (Cps) ต่อ 1 หน่วยบริโภค โดยความหนืดอาหารเป็นลกัษณะทางกายภาพ
ชนิดหน่ึงท่ีสามารถระบุได้ว่าต ารับอาหารนั้นมีความยากหรือง่ายในการกิน ซ่ึงจากการศึกษาของ  
J. Meeks Gardner, S. Walker P, K. Gavin A. and A. Ashworth (2001) ได้พบไว้ว่า เด็กส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 80 ไดรั้บอาหารเสริมก่ึงแข็งก่ึงเหลวท่ีมีความหนืดระดบัปานกลาง (1,700-2,900 mPas หรือ 
Cps) แต่ค่าความหนืดอาหารท่ีมากกว่า 4,000 mPas หรือ Cps อยู่ในระดับความหนืดมาก และมี
ความสัมพนัธ์กบัค่าความเขม้ขน้ของพลงังานอย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาแต่ละต ารับ พบว่า 
ต ารับท่ีมีค่าความหนืดอยู่ในระดบัปานกลาง ต ารับขา้วดอยริมร้ัว เป็นต ารับท่ีดีท่ีสุดในดา้นค่าความ
หนืดของอาหารเสริม มีค่าความหนืดเท่ากบั 2,437 เซนติพอยส์ต่อ 1 หน่วยบริโภค เน่ืองจากค่าความ
หนืดดงักล่าวอยูใ่นระดบัปานกลาง (1,700-2,900 Cps) จึงถือไดว้า่เป็นต ารับท่ีเหมาะสมกบัเด็กทารก 
และท าให้เด็กทารกสามารถกินอาหารเสริมไดง่้าย แต่ทั้งน้ีพบวา่ ต ารับขา้วดอยเหลืองอ าพนั และขา้ว
ดอยติดดิน มีค่าความหนืดเท่ากับ 4,239 และ 4,445 Cps ต่อ 1 หน่วยบริโภค ซ่ึงมีค่าความหนืดใน
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ระดบั (> 4,000 Cps) แสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมมีความหนืดอาหารมากเกินไป อาจเน่ืองมาจาก 2 
ต  ารับมีส่วนประกอบของฟังทองและมนัเทศ ท่ีมีเน้ือสัมผสัเหนียวและหนืด อาจส่งผลให้ 2 ต ารับน้ีมี
ค่าความหนืดมากและอาจส่งผลให้เด็กทารกสามารถกินไดน้้อยลง หากตอ้งการลดค่าความหนืดลง 
จะตอ้งพิจารณาถึงความเขม้ขน้ของพลงังาน เน่ืองจากจะส่งผลให้ปริมาณพลงังานและสารอาหาร
ลดลง ซ่ึง กองทนัตสาธารณสุข (2550) ไดเ้สนอแนะไวว้่า ในกรณีท่ีอาหารเสริมมีความเขม้ขน้ของ
พลงังานมากกวา่หรือกบั 1.0 กิโลแคลอรี ต่อ กรัม การลดค่าความหนืดของอาหารจะสามารถช่วยให้
เด็กทารกกินไดม้ากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การน าผลการศึกษาไปใช้ 
  เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับผูดู้แลเด็กในพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่มและพื้นท่ีสูงอ่ืนๆ ส าหรับ
การเตรียมอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน ท่ีท าจากวตัถุดิบท้องถ่ิน ให้ถูกตอ้งตามความ
ตอ้งการพลงังานและสารอาหารของเด็กทารก 

2. การศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 ในการสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารก 6 เดือนควรมีการศึกษาเพิ่มเติม

ดงัต่อไปน้ี 
   1) ในดา้นการประเมินทางประสาทสัมผสั เพื่อทดสอบการยอมรับของต ารับ
อาหารเสริมโดยใหผู้ดู้แลเด็กเป็นผูท้ดสอบชิม  
   2) การวิเคราะห์ทางชีวภาพของอาหารเสริม เพื่อบ่งบอกถึงสุขลกัษณะท่ีดี
ของการผลิตอาหาร 
    3) วเิคราะห์แร่ธาตุอ่ืนเพิ่มเติม เช่น ไอโอดีน และ สังกะสี 

โดยการศึกษาดงักล่าวตอ้งผ่าน คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย ์เพื่ออนุมติัการ
ด าเนินการศึกษา 

2.2 สร้างตารางคุณค่าทางโภชนาการของธัญพืช ผกัและผลไมท่ี้มีการเพาะปลูกใน
พื้นท่ีสูงของประเทศไทย 
  2.3 ควรมีการสร้างต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกวยัอ่ืนๆ โดยใช้วตัถุดิบใน
ทอ้งถ่ินบนพื้นท่ีสูง โดยเพิ่มปริมาณของวตัถุดิบและเพิ่มวตัถุดิบท่ีมีความแขง็ เช่น เน้ือสัตว ์ตบั ไข่ไก่
ทั้งฟอง เป็นตน้ 
  2.4 จากต ารับท่ีสร้างข้ึนทั้ง 5 ต  ารับ พบวา่มีปริมาณโปรตีนต ่ากวา่ความตอ้งการของ
เด็กทารก จึงควรเพิ่ม ไข่ขาว หรือ เน้ือสัตว ์ส่วนต ารับอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตต ่า ควรเพิ่ม ปริมาณ
ฟักทอง หรือ มนัเทศ ในบางต ารับเช่น ต ารับขา้วดอยเดินดิน ต ารับขา้วดอยริมร้ัว 
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2.5 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าการสร้างต ารับอาหารเสริมของเด็กทารกโดยการ
ประมาณการพลงังานและสารอาหารจากตารางแสดงคุณค่าพลงังานและสารอาหารของอาหารไทยมี
ความคลาดเคล่ือนจากการวิเคราะห์ทางเคมี ดังนั้ นจึงควรพิจารณาวิธีการค านวณพลังงานและ
สารอาหารท่ีมีค่าใกลเ้คียงกนั เพื่อไม่ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนมากจนเกินไป 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1. รองศาสตราจารยป์ระหยดั  สายวเิชียร  อาจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาโภชนศาสตร์ศึกษา 
       บณัฑิตวทิยาลยั 
      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. อาจารย ์ดร.ศกัดา    พรึงล าภู   นกัวจิยัอาวุโสดา้นโภชนาการ 
      สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
3. อาจารย ์ดร.วินธนา   คูศิริสิน   พยาบาลวชิาชีพ (ช านาญการพิเศษ) 
       ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
      คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 
 

การประกอบอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
 

1. อุปกรณ์ส าหรับเตรียมอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
 

1. ลงัถึง  2. หมอ้ตม้  
  

3. กระชอน 4. ทพัพี 
 
 
 
 

 

5. เขียง 6. มีด 
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7. กะละมงั 8. ชามผสม 
  

9. ชอ้นตวง 10. เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
  

11. ชอ้นกลาง 12. ถว้ยตวง 
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2. ข้ันตอนการเตรียมส่วนประกอบอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
 2.1 การเตรียมขา้วดอยตม้ 

  1) น าข้าวดอยปริมาณ 375 กรัม ไปล้างน ้ า 1 คร้ัง จากนั้นน าไปต้มโดยใช้น ้ าปริมาณ
2,000 กรัม ใชไ้ฟกลาง และคนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อไม่ให้ขา้วติดกน้หมอ้ ตม้จนเมล็ดขา้วเร่ิมบาน เม่ือขา้ว
ดอยตม้สุกแลว้ใหพ้กัไวใ้หเ้ยน็ 

2) เม่ือขา้วดอยเยน็ลง น าไปกรองกบักระชอนเพื่อแยกส่วนท่ีเป็นเมล็ดขา้วดอยตม้กบั
น ้าขา้วดอยตม้  

 3) หลงัจากกรองขา้วดอยตม้แล้ว ให้น ามาบดกบักระชอน เพื่อให้ขา้วดอยตม้มีความ
ละเอียดยิง่ข้ึน  
 2.2 การเตรียมฟักทองน่ึง 
  1) น าฟักทองขนาด 1 กิโลกรัม ลา้งทั้งเปลือกให้สะอาด และผา่คร่ึง แคะเอาเมล็ดออก 
แล้วน ามาผ่าเป็นช้ินๆ จากนั้นหั่นให้ได้ขนาดพอประมาณ โดยอาจแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใน 1 ช้ิน และ
น าไปลา้งใหส้ะอาดก่อนท่ีจะน าไปประกอบอาหาร 
  2) น าฟักทองท่ีหั่นแล้วจดัเรียงในลังถึงและน าไปตั้งไฟ โดยใช้ไฟกลาง ระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที เม่ือสุกแลว้จึงน ามาพกัไวใ้ห้เยน็ 
  3) เม่ือฟักทองท่ีน่ึงเยน็ลง น ามาครูดโดยใชช้อ้นกลาง 
 2.3 การเตรียมมนัเทศน่ึง 
  1) น ามนัเทศมาลา้งให้สะอาด จากนั้นน ามาหัน่ตามแนวขวางให้เป็นท่อนๆ (หากท่อนมี
ขนาดใหญ่ ใหผ้า่คร่ึงตามแนวตั้ง)  
  2) น ามนัเทศท่ีหั่นแล้วจดัเรียงในหมอ้ซ้ึงและน าไปตั้งไฟ โดยใช้ไฟกลาง ระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที เม่ือสุกแลว้จึงน ามาพกัไวใ้ห้เยน็ 
  3) เม่ือมนัเทศท่ีน่ึงเยน็ลง น ามาครูดโดยใชช้อ้นกลาง 
 2.4 การเตรียมยอดฟักทองตม้ 
  1) น ายอดฟักทองมาเด็ด โดยเลือกใช้เฉพาะใบอ่อนตรงปลายยอดและก้านอ่อน โดย
กา้นฟักทองนั้นจะตอ้งลอกผวิกา้นออก  
  2) น าไปลา้งให้สะอาด จากนั้นน าไปตม้ในน ้ าปริมาณ 500 กรัมโดยใช้ไฟแรง ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที หรือ จนกวา่ยอดฟักทองสุก น าออกมาพกัใหเ้ยน็ 
  3) เม่ือยอดฟักทองเยน็ลง น ามาสับใหล้ะเอียด 
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 2.5 การเตรียมผกัต าลึงตม้ 
  1) น าผกัต าลึงมาเด็ด โดยเลือกใชเ้ฉพาะยอดและใบอ่อน 
  2) น าไปลา้งใหส้ะอาด จากนั้นน าไปตม้ในน ้าปริมาณ 500 กรัมโดยใชไ้ฟแรง ใชเ้วลา
ประมาณ 5 นาที น าออกมาพกัใหเ้ยน็ 
  3) เม่ือผกัต าลึงเยน็ลง น ามาสับใหล้ะเอียด 
 2.6 การเตรียมกลว้ยน ้าวา้สุก 
  น ากลว้ยน ้ าวามาลา้งเปลือก จากนั้นปอกเปลือกกลว้ยออก แลว้น าช้อนกลางมาครูดให้
ละเอียด 
 2.7 การเตรียมไข่แดงตม้ 
  1) น าไข่ไก่ 15 ฟอง มาลา้งใหส้ะอาด จากนั้นน าไปใส่หมอ้ท่ีมีน ้ าและใส่เกลือป่นลงไป 
1 ช้อนโต๊ะ (ไข่ไก่แกะง่าย เปลือกไม่ติดกบัไข่ขาว) น าไปตั้งไฟ ใช้ไฟกลาง ใช้เวลาตม้ประมาณ 25-28 
นาที (เน่ืองจากตม้พร้อมกนัในปริมาณมาก)  
  2) เม่ือไข่ไก่ตม้สุก น าไปแช่น ้าใหเ้ยน็ แลว้ปอกเปลือกไข่ออก 
  3) น าไข่ท่ีปอกเปลือกเรียบร้อยแลว้ มาแกะเอาแต่ไข่แดง  
 
3. ส่วนประกอบหลกัของอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
 

1. ขา้วดอยตม้บด 2. ไข่แดงตม้สุก 

  
 

3. ฟักทองน่ึงครูด 
 

4. มนัเทศน่ึงครูด 
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5. ยอดฟักทองตม้สับ 6. ผกัต าลึงตม้สับ 

  
 
7. กลว้ยน ้าวา้สุกครูด 

 
8. น ้ามนั 

 

 

 
9. น ้าตม้ขา้ว 
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4. วธีิท าอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
 

ต ารับอาหารเสริมที ่1 ข้าวดอยกล้วยๆ 
 

 
 

ส่วนประกอบ 
 1) ขา้วดอยตม้บด   5    ชอ้นโตะ๊ 
   2) ไข่แดงตม้สุก    1   ลูก 
  3) กลว้ยน ้าวา้สุกครูด          ½    ชอ้นโตะ๊ 
 4) น ้ามนัพืช   1     ชอ้นชา    
 5) น ้าตม้ขา้ว     3    ชอ้นโตะ๊ 
 

อุปกรณ์ส าหรับปรุง 
 1) ชามผสม   1  ใบ 
 2) ชอ้นกลาง   1  คนั 
 3) ชอ้นตวง   1  ชุด 
 4) ถุงมือพลาสติก   1  คู่ 
 

วธีิท า 
 1. เทน ้ าตม้ขา้วลงในชามผสมท่ีเตรียมไว ้จากนั้นน าไข่แดงตม้สุก 1 ลูก ท่ีเตรียมไว ้ใชมื้อบีบให้
ละเอียดลงในชามผสมและใชช้อ้นตีไข่ให้เขา้กบัน ้าตม้ขา้วเพื่อใหไ้ข่แดงแตกกระจาย 
 2. ใส่ส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีเตรียมไว ้(ข้าวดอยต้มบด กล้วยน ้ าวา้สุกครูดและน ้ ามันพืช) 
จากนั้นใชช้อ้นกลางบดและคนใหส่้วนผสมเขา้กนัดี   
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ข้อมูลโภชนาการของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
ข้าวดอยกล้วยๆ (กล้วยน า้ว้า) 

 
ข้อมูลโภชนาการ 
หน่ึงหน่วยบริโภค : 1 ต ารับ (110.0 กรัม) 

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ต ารับอาหารเสริม 
พลงังานทั้งหมด    113.40 กิโลแคลอรี    (พลงังานท่ีไดจ้ากไขมนั 59.53 กิโลแคลอรี) 
                                                                              ร้อยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวนั* 
โปรตีน                   3.51   กรัม                                                     65.00 
ไขมนั                      6.61  กรัม                                               60.60-90.50                         
คาร์โบไฮเดรต        9.96   กรัม                                                     40.49                                           
ความช้ืน                 89.42 กรัม 
เถา้                           0.51  กรัม 
แคลเซียม               27.89 มิลลิกรัม                                               10.33    
เหล็ก                       1.02  มิลลิกรัม                                               10.97 

ความตอ้งการพลงังานของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั เด็กทารกอาย ุ6-8 เดือน ตอ้งการพลงังานจาก 
อาหารเสริมวนัละ 219 กิโลแคลอรี ควรไดรั้บสารอาหารต่างๆ ดงัน้ี* 
                        โปรตีน                           5.4      กรัม 
                        ไขมนั                         7.3-10.9  กรัม 
                        คาร์โบไฮเดรต              24.6      กรัม 

* ทีม่า: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   กรมอนามยั   กระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ. 2552 
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ต ารับอาหารเสริมที ่2 ข้าวดอยเหลืองอ าพัน 
 

 
 
ส่วนประกอบ 
 1) ขา้วดอยตม้บด   3 ½   ชอ้นโตะ๊   
 2) ไข่แดงตม้สุก   1        ลูก  
 3) ฟักทองน่ึงครูด          2        ชอ้นโตะ๊   
 4) น ้ามนัพืช   1        ชอ้นชา   
 5) น ้าตม้ขา้ว   3        ชอ้นโตะ๊ 
 
อุปกรณ์ส าหรับปรุง 
 1) ชามผสม   1  ใบ 
 2) ชอ้นกลาง   1  คนั 
 3) ชอ้นตวง   1  ชุด 
 4) ถุงมือพลาสติก   1  คู่ 
 

วธีิท า 
 1. เทน ้ าต้มข้าวลงในชามผสมท่ีเตรียมไว ้จากนั้ นน าไข่แดงต้มสุก 1 ลูก ท่ีเตรียมไว้บีบให้
ละเอียดใส่ลงในชามผสมและใชช้อ้นตีไข่ให้เขา้กบัน ้าตม้ขา้วเพื่อใหไ้ข่แดงแตกกระจาย 
 2. ใส่ส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีเตรียมไว ้(ขา้วดอยตม้บด ฟักทองน่ึงครูดและน ้ามนัพืช) จากนั้นใช้
ชอ้นกลางบดและคนใหส่้วนผสมเขา้กนัดี   
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ข้อมูลโภชนาการของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
ข้าวดอยเหลอืงอ าพนั (ฟักทอง) 

 
ข้อมูลโภชนาการ 
หน่ึงหน่วยบริโภค : 1 ต ารับ (115.0 กรัม) 

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ต ารับอาหารเสริม 
พลงังานทั้งหมด    111.64 กิโลแคลอรี    (พลงังานท่ีไดจ้ากไขมนั 61.13 กิโลแคลอรี) 
                                                                            ร้อยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวนั* 
โปรตีน                   3.42   กรัม                                                   65.00 
ไขมนั                     6.79   กรัม                                             60.60-90.50 
คาร์โบไฮเดรต        9.21   กรัม                                                   40.49 
ความช้ืน                 95.12 กรัม 
เถา้                           0.46  กรัม 
แคลเซียม               27.08 มิลลิกรัม                                            10.03 
เหล็ก                       1.04  มิลลิกรัม                                            11.18 

ความตอ้งการพลงังานของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั เด็กทารกอาย ุ6-8 เดือน ตอ้งการพลงังานจาก 
อาหารเสริมวนัละ 219 กิโลแคลอรี ควรไดรั้บสารอาหารต่างๆ ดงัน้ี* 
                        โปรตีน                           5.4      กรัม 
                        ไขมนั                         7.3-10.9  กรัม 
                        คาร์โบไฮเดรต              24.6      กรัม 

* ทีม่า: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   กรมอนามยั   กระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ. 2552 
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ต ารับอาหารเสริมที ่3 ข้าวดอยเดินดิน 
 

 
 
ส่วนประกอบ 
  1) ขา้วดอยตม้บด   5        ชอ้นโตะ๊   
 2) ไข่แดงตม้สุก     1        ลูก  
 3) ยอดฟักทองตม้สับละเอียด     2        ชอ้นโตะ๊ 
 4) น ้ามนัพืช   1         ชอ้นชา   

5) น ้าตม้ขา้ว       3         ชอ้นโตะ๊ 
 
อุปกรณ์ส าหรับปรุง 
 1) ชามผสม   1  ใบ 
 2) ชอ้นกลาง   1  คนั 
 3) ชอ้นตวง   1  ชุด 
 4) ถุงมือพลาสติก   1  คู่ 
 

วธีิท า 
 1. เทน ้ าตม้ขา้วลงในชามผสมท่ี จากนั้นน าไข่แดงตม้สุก 1 ลูก บีบให้ละเอียดลงในชามผสมท่ี
เตรียมไวแ้ละใชช้อ้นตีไข่ให้เขา้กบัน ้าตม้ขา้วเพื่อใหไ้ข่แดงแตกกระจาย 
 2. ใส่ส่วนผสมอ่ืนๆ (ขา้วดอยตม้บด ยอดฟักทองตม้สับละเอียดและน ้ามนัพืช) จากนั้นใชช้อ้น
กลางบดและคนส่วนผสมใหเ้ขา้กนั   
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ข้อมูลโภชนาการของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
ข้าวดอยเดินดิน (ยอดฟักทอง) 

 
ข้อมูลโภชนาการ 
หน่ึงหน่วยบริโภค : 1 ต ารับ (130.0 กรัม) 

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ต ารับอาหารเสริม 
พลงังานทั้งหมด    106.56 กิโลแคลอรี    (พลงังานท่ีไดจ้ากไขมนั 57.33 กิโลแคลอรี) 
                                                                             ร้อยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวนั* 
โปรตีน                   3.63   กรัม                                                   65.00 
ไขมนั                      6.37  กรัม                                              60.60-90.50 
คาร์โบไฮเดรต         8.68  กรัม                                                   40.49 
ความช้ืน               110.87 กรัม 
เถา้                           0.46  กรัม 
แคลเซียม               33.02 มิลลิกรัม                                             12.23 
เหล็ก                       1.09  มิลลิกรัม                                             11.72 

ความตอ้งการพลงังานของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั เด็กทารกอาย ุ6-8 เดือน ตอ้งการพลงังานจาก 
อาหารเสริมวนัละ 219 กิโลแคลอรี ควรไดรั้บสารอาหารต่างๆ ดงัน้ี* 
                        โปรตีน                           5.4      กรัม 
                        ไขมนั                         7.3-10.9  กรัม 
                        คาร์โบไฮเดรต              24.6      กรัม 

* ทีม่า: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   กรมอนามยั   กระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ. 2552 
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ต ารับอาหารเสริมที ่4 ข้าวดอยริมร้ัว 
 

 
 
ส่วนประกอบ 
  1) ขา้วดอยตม้บด   5     ชอ้นโตะ๊   
 2) ไข่แดงตม้สุก    1         ลูก  
 3) ต าลึงตม้สับละเอียด     1½     ชอ้นโตะ๊ 
  4) น ้ามนัพืช   1         ชอ้นชา   
 5) น ้าตม้ขา้ว     3         ชอ้นโตะ๊ 
 
อุปกรณ์ส าหรับปรุง 
 1) ชามผสม   1  ใบ 
 2) ชอ้นกลาง   1  คนั 
 3) ชอ้นตวง   1  ชุด 
 4) ถุงมือพลาสติก   1  คู่ 
 

วธีิท า 
 1. เทน ้ าตม้ขา้วลงในชามผสมท่ีเตรียมไว ้จากนั้นน าไข่แดงตม้สุก 1 ลูก บีบใหล้ะเอียดลงในชาม
ผสมท่ีเตรียมไวแ้ละใชช้อ้นตีไข่ให้เขา้กบัน ้าตม้ขา้วเพื่อใหไ้ข่แดงแตกกระจาย 
 2. ใส่ส่วนผสมอ่ืนๆ (ขา้วดอยตม้บด ต าลึงตม้สับละเอียดและน ้ ามนัพืช) จากนั้นใชช้อ้นกลาง
บดและคนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัดี   
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ข้อมูลโภชนาการของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
ข้าวดอยริมร้ัว (ผกัต าลงึ) 

 
ข้อมูลโภชนาการ 
หน่ึงหน่วยบริโภค : 1 ต ารับ (120.0 กรัม) 

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ต ารับอาหารเสริม 
พลงังานทั้งหมด    109.76 กิโลแคลอรี    (พลงังานท่ีไดจ้ากไขมนั 59.94 กิโลแคลอรี) 
                                                                             ร้อยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวนั* 
โปรตีน                    3.80   กรัม                                                  60.00 
ไขมนั                      6.66   กรัม                                              60.60-90.50 
คาร์โบไฮเดรต         8.65  กรัม                                                   40.49 
ความช้ืน               100.46 กรัม 
เถา้                           0.42  กรัม 
แคลเซียม               38.05 มิลลิกรัม                                            14.09 
เหล็ก                       1.12  มิลลิกรัม                                            12.04 

ความตอ้งการพลงังานของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั เด็กทารกอาย ุ6-8 เดือน ตอ้งการพลงังานจาก 
อาหารเสริมวนัละ 219 กิโลแคลอรี ควรไดรั้บสารอาหารต่างๆ ดงัน้ี* 
                        โปรตีน                           5.4      กรัม 
                        ไขมนั                         7.3-10.9  กรัม 
                        คาร์โบไฮเดรต              24.6      กรัม 

* ทีม่า: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   กรมอนามยั   กระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ. 2552 
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ต ารับอาหารเสริมที ่5 ข้าวดอยติดดิน 
 

 
 
ส่วนประกอบ 
  1) ขา้วดอยตม้บด   5     ชอ้นโตะ๊   
 2) ไข่แดงตม้สุก     1     ลูก   
 3) มนัเทศน่ึงครูด       ½    ชอ้นโตะ๊ 
  4) น ้ามนัพืช   1      ชอ้นชา   
 5) น ้าตม้ขา้ว     4      ชอ้นโตะ๊ 
 
อุปกรณ์ส าหรับปรุง 
 1) ชามผสม   1  ใบ 
 2) ชอ้นกลาง   1  คนั 
 3) ชอ้นตวง   1  ชุด 
 4) ถุงมือพลาสติก   1  คู่ 
 

วธีิท า 
 1. เทน ้ าตม้ขา้วลงในชามผสมท่ีเตรียมไวส้ าหรับผสมส่วนประกอบ จากนั้นน าไข่แดงต้มสุก  
1 ลูก ท่ีเตรียมไว ้ใช้มือบีบให้ละเอียดลงในชามผสม และใชช้้อนตีไข่ให้เขา้กบัน ้ าตม้ขา้วเพื่อให้ไข่แดง
แตกกระจาย 
 2. ใส่ส่วนผสมอ่ืนๆ (ขา้วดอยตม้บด มนัเทศน่ึงครูดและน ้ ามนัพืช) จากนั้นใช้ช้อนกลางบด
และคนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัดี   
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ข้อมูลโภชนาการของต ารับอาหารเสริมส าหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือน 
ข้าวดอยติดดิน (มนัเทศ) 

 
ข้อมูลโภชนาการ 
หน่ึงหน่วยบริโภค : 1 ต ารับ (110.0 กรัม) 

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ต ารับอาหารเสริม 
พลงังานทั้งหมด    119.38 กิโลแคลอรี    (พลงังานท่ีไดจ้ากไขมนั 65.04 กิโลแคลอรี) 
                                                                            ร้อยละของปริมาณท่ีแนะน าต่อวนั* 
โปรตีน                   3.62   กรัม                                                 65.00 
ไขมนั                     7.23   กรัม                                            60.60-90.50 
คาร์โบไฮเดรต        9.97   กรัม                                                 40.49 
ความช้ืน                 88.67 กรัม 
เถา้                           0.52  กรัม 
แคลเซียม               28.35 มิลลิกรัม                                           10.50  
เหล็ก                       1.06  มิลลิกรัม                                           11.40 

ความตอ้งการพลงังานของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั เด็กทารกอาย ุ6-8 เดือน ตอ้งการพลงังานจาก 
อาหารเสริมวนัละ 219 กิโลแคลอรี ควรไดรั้บสารอาหารต่างๆ ดงัน้ี* 
                        โปรตีน                           5.4      กรัม 
                        ไขมนั                         7.3-10.9  กรัม 
                        คาร์โบไฮเดรต              24.6      กรัม 

* ทีม่า: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   กรมอนามยั   กระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ค 
 

การเตรียมตัวอย่างก่อนน าไปวเิคราะห์ทางเคมี 
 
หลกัการ (Principle) 
 ตวัอยา่งอาหารท่ีท าการวิเคราะห์นั้นจะตอ้งผา่นขั้นตอนการเตรียมตวัอยา่งเพื่อการวิเคราะห์ ใน
การเตรียมตวัอย่างส่ิงท่ีตอ้งค านึง คือ การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบของอาหารระหว่างการเตรียม
ตวัอย่างและสารปนเป้ือนต่างๆ ส าหรับวิธีการเตรียมตวัอย่างอาหารนั้นสามารถท าได้ด้วยวิธีการป่ัน
ตัวอย่างอาหารให้ เป็นเน้ือเดียวกัน ซ่ึ งจะน าไปวิ เคราะห์ทางเคมีดังน้ี  1) ความช้ืน 2) ไขมัน  
3) โปรตีน 4) เถา้ 5) ธาตุแคลเซียม และ 6) ธาตุเหล็ก 
 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ (Equipment’s  and supplies) 
 1. เคร่ืองป่ันละเอียด ยีห่้อ National รุ่น MX-T2GN 
 2. เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 3. ขวดพลาสติกโพลีเอทิลีน ขนาด 240 มิลลิลิตร 
 4. ชอ้นตกัสาร (Spatula) 
 5. กรวยกรอง (Funnel) 
 6. ถุงมือยาง 
 7. น ้าปราศจากแร่ธาตุ (Type I) 
 8. กระบอกตวง (Cylinder), 100 มิลลิลิตร 
 9. ผา้ก๊อซ 

10. Marking tape 1 น้ิว และ 2 น้ิว 
11. ปากกามาร์คเกอร์ 
12. ยางรัด 
13. ตะกร้า 
14. ตูแ้ช่แขง็ ยีห่้อ Sanyo 
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การเตรียมตัวอย่างอาหาร 
 

 1. น าตวัอยา่งอาหารท่ี
เตรียมไวม้าชัง่น ้าหนกั (w1) 

 

2. เทตวัอยา่งอาหารใส่ใน
โถป่ัน รีดอาหารออกจาก
ถุงพลาสติกใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
จากนั้นเติมน ้าปราศจากแร่
ธาตุ (Type I) 50 มิลลิลิตร  

 

3. ป่ันตวัอยา่งอาหารใหเ้ป็น
เน้ือเดียวกนั จากนั้นเท
ตวัอยา่งอาหารท่ีป่ันละเอียด
แลว้ลงในขวดพลาสติก 
โพลีเอทิลีน ประมาณ 1 ใน 
3 ของขวด 

 

4. น าถุงพลาสติกท่ีใส่
ตวัอยา่งอาหารมาชัง่น ้าหนกั 
เพื่อหาน ้าหนกัอาหารท่ีติด
อยูก่บัถุงพลาสติก และน าไป
ลบกบัน ้าหนกัอาหารในขอ้
ท่ี  1 จึงจะไดน้ ้าหนกัเร่ิมตน้
ของอาหาร (w1) ท่ีแทจ้ริง 
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 5. น าตวัอยา่งอาหารมาชัง่
น ้าหนกั (w4) ปิดปากขวด
พลาสติกดว้ยผา้ก๊อซและรัด
ดว้ยยางรัด 

 

6. น าขวดพลาสติกใส่
ตวัอยา่งอาหาร น ามา เขา้ 
ตูแ้ช่แขง็ท่ีอุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียสและเอียงขวด
พลาสติกเพื่อใหต้วัอยา่ง
อาหารมีพื้นท่ีผวิสัมผสัมาก
ท่ีสุด เป็นเวลา 1 คืน  
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ภาคผนวก ง 
 

การวเิคราะห์หาปริมาณสารอาหารโดยวธิีการวเิคราะห์ทางเคมี 
 

1. การวเิคราะห์ปริมาณความช้ืนในตัวอย่างอาหาร 
 

หลกัการ (Principle)  
 การวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนในตวัอยา่งอาหารใชว้ธีิการ Freeze-drying ซ่ึงสามารถใชไ้ด้
กบัตวัอย่างอาหารทัว่ไปยกเวน้อาหารท่ีมีการระเหยไดง่้ายในปริมาณสูง วิธีน้ีมีขอ้ดี คือ สารอาหาร
ยงัคงสภาพเดิม สามารถน าไปวเิคราะห์ปริมาณสารอาหารอ่ืนๆ ต่อไปได ้ตวัอยา่งอาหารท่ีไดมี้น ้าหนกั
เบา สะดวกต่อการจดัเก็บหลกัการของกระบวนการ Freeze-drying คือ น ้ าในตวัอยา่งอาหารท่ีมีอยู่ใน
สภาพของแข็งจะระเหิดกลายเป็นแก๊สภายใตค้วามดนัสุญญากาศ  เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการท าใหแ้ห้ง
ข้ึนอยู่กบัชนิดของตวัอย่างอาหาร ส าหรับอาหารเสริมเด็กทารก ซ่ึงมีลกัษณะเป็นอาหารก่ึงแข็งก่ึง
เหลวนั้น ใชเ้วลาประมาณ 4-5 วนัในการท าใหต้วัอยา่งอาหารแหง้ 
 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ (Equipment’s  and supplies) 
 1. เคร่ือง Lyophillizer ยีห่อ้ Christ รุ่น Alphal-4 
 2. ตูแ้ช่แขง็ ยีห่อ้ Sanyo 
 3. เคร่ืองไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ยีห่อ้ Mettler Toledo 

4. เคร่ืองป่ันละเอียด ยีห่อ้ National รุ่น MX-T2GN 
 5. ขวดพลาสติกโพลีเอทิลีน ขนาด 240 มิลลิลิตร 
 6. ชอ้นตกัสาร (Spatula) 
 7. กรวยกรอง (Funnel) 
 8. ถุงมือยาง 
 9. น ้าปราศจากแร่ธาตุ (Type I) 
 10. กระบอกตวง (Cylinder)  100 มิลลิลิตร 
 11. ผา้ก๊อซ 

12. Marking tape 1 น้ิวและ 2 น้ิว 
13. ปากกามาร์คเกอร์ 
14. ยางรัด 
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วธีิด าเนินการ (Procedure) 
 การวิเคราะห์ปริมาณความช้ืนในตวัอย่างอาหารแบบป่ันเปียก ตวัอย่างอาหารเป็นก่ึงแข็งก่ึง
เหลว จึงตอ้งเติมน ้าบริสุทธ์ิ 50 มิลลิลิตร 
 

วธีิการเตรียมตัวอย่าง 
 1. ชั่งน ้ าหนักขวดพลาสติกโพลีเอทิลีน  ขนาด 240 มิลลิลิตร เปล่า ด้วยเคร่ืองชั่งไฟฟ้า 2 
ต าแหน่ง บนัทึกน ้าหนกัขวดพลาสติก (w3) เขียนลงท่ีฉลากขา้งขวดพลาสติก 
 2. ชัง่ตวัอยา่งอาหารใส่ในเคร่ืองป่ันอาหาร โดยป่ันใหล้ะเอียดเป็นเน้ือเดียวกนั 
 3. เทตวัอย่างอาหารใส่ในขวดพลาสติก โพลีเอทิลีน ประมาณ 1 ใน 3 ของขวดแลว้น ามาชัง่
น ้าหนกั (w4) ปิดปากขวดพลาสติก โพลีเอทิลีน  ดว้ยผา้ก๊อซ รัดดว้ยยางรัด แลว้น าไปแช่ในตูแ้ช่แขง็ท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จากนั้นเอียงขวดเพื่อใหมี้พื้นผวิสัมผสัมากท่ีสุด เป็นเวลา 1 คืน 
 4. น าขวดตวัอย่างอาหารเขา้เคร่ือง Lyophillizer จนกระทัง่ตวัอย่างอาหารแห้งสนิท ใช้เวลา
ประมาณ 4-5 วนัส าหรับตวัอยา่งอาหารเสริมเด็ก 
 5. น าขวดตัวอย่างอาหารออกจากเคร่ือง Lyophillizer แล้วชั่งน ้ าหนักขวดตวัอย่างอาหาร
พร้อมขวด (w5) 
 

การค านวณความช้ืนแบบป่ันเปียก 
 Moisture = 100 - [{W1-W2) (W5-W3) × 100}/ {W1 × (W4-W3)}] 
 

W1 = น ้าหนกัอาหารเร่ิมตน้ (อาหารสด, กรัม) 
W2 = น ้าท่ีเติม (มิลลิลิตร=กรัม) 
W3 = น ้าหนกัขวดเปล่า (กรัม) 
W4 = น ้าหนกัขวดเปล่า + อาหารป่ันสด (กรัม) 
W5 =น ้าหนกัขวดเปล่า + อาหารป่ันแหง้ (กรัม) 
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การวเิคราะห์ปริมาณความช้ืนในตัวอย่างอาหาร 
 

 1. ชัง่น ้าหนกัขวดพลาสติก 
โพลีเอทิลีน  เปล่า ดว้ย
เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าทศนิยม 2 
ต าแหน่ง บนัทึกน ้าหนกัขวด
พลาสติก (w3) เขียนลงท่ี
ฉลากขา้งขวดพลาสติก 

 

 
2. ชัง่ตวัอยา่งอาหารใส่ใน
เคร่ืองป่ันอาหาร โดยป่ันให้
ละเอียดเป็นเน้ือเดียวกนั 

 3. เทตวัอยา่งอาหารใส่ใน
ขวดพลาสติกโพลีเอทิลีน  
ประมาณ 1 ใน 3 ของขวด
แลว้น ามาชัง่น ้าหนกั (w4) 
ปิดปากขวดพลาสติก โพลีเอ
ทิลีน  ดว้ยผา้ก๊อซ รัดดว้ย
ยางรัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. น าไปแช่ในตูแ้ช่แข็งท่ี
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
จากนั้นเอียงขวดเพื่อใหมี้พื้น
ผวิสัมผสัมากท่ีสุด เป็นเวลา 
1  คืน 
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 5. น าขวดตวัอยา่งอาหารท่ี
แช่ในตูแ้ช่แขง็  1 คืนมาเขา้
เคร่ือง Lyophillizer จน
ตวัอยา่งอาหารแห้งสนิท 
จากนั้นน าออกจากเคร่ือง 
Lyophillizer แลว้ชัง่น ้าหนกั
ตวัอยา่งอาหารพร้อมขวด 
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2. การวเิคราะห์ปริมาณไขมันในตัวอย่างอาหาร 
 การวิเคราะห์ปริมาณไขมนั โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ไขมนัยี่ห้อ LECO รุ่น TEF-2000 เป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ไขมนัรวมในตวัอยา่งอาหารชนิดต่างๆ เช่น อาหารผสม ขา้ว ถัว่ เป็นตน้ โดย
อาหารตอ้งมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกนั  
 

หลกัการ (Principle)  
เคร่ืองมือวิเคราะห์ไขมนัยี่ห้อ LECO รุ่น TFE-2000 เป็นเคร่ืองวิเคราะห์ไขมนัรวมในตวัอย่าง

อาหาร การสกัดใช้หลักการ Supercritical fluid extraction โดยใช้ Carbon dioxide Supercritical fluid คือ 
ของไหลเม่ืออุณหภูมิและความดันถึงจุดวิกฤต คือ 31 องศาเซลเซียส และ 1,072 ปอนด์ต่อตารางน้ิว 
(73.91 บาร์) Supercritical fluid มีความหนาแน่นสามารถละลายไขมนัไดดี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
การควบคุมการสกดัไขมนัในตวัอย่างสามารถท าได้โดยการปรับความดนัและอุณหภูมิ ซ่ึงสภาวะการ
สกัดท่ีดีท่ีสุดโดยทั่วไปใช้ความดัน 9,000 ปอนด์ต่อตารางน้ิว (620.53 บาร์) และอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส 
 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ (Equipment’s  and supplies) 
1. เคร่ืองมือวิเคราะห์ไขมนัยีห่อ้ LECO รุ่น TFE-2000 
2. เคร่ืองไมโครเวฟ ยีห่อ้ Sharp 
3. Thimble และฐานส าหรับตั้ง Thimble 
4. Glass vial 
5. เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ยีห่อ้ Mettler Toledo 
6. บีกเกอร์ ขนาด 30 มิลลิลิตร 
7. ชอ้นตกัสาร (Spatula) 
8. กระดาษชัง่สาร 
9. นาฬิกาจบัเวลา (Watch glass) 
10. โถดูดความช้ืน (Desiccator) 
11. ปิเปต  
12. ถุงมือกนัความร้อน 
13. อุปกรณ์น า Thimble ออกจากเคร่ือง 
14. กระดาษ Kimwipe 
15. Glass wool 
16. LECO dry 
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17. ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด ์ชนิดมี Dip tube น ้าหนกัก๊าซประมาณ 25 กิโลกรัมต่อถงั 
18. ก๊าซ ไนโตรเจน ความบริสุทธ์ิ 99.99 เปอร์เซ็นต ์พร้อมมาตราวดัความดนัท่ีถงัก๊าซ 
 

วธีิด าเนินการ ( Procedure) 
วธีิการใชเ้คร่ืองสามารถท าได ้ดงัน้ี 
1. เปิดวาล์วถังก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ให้เต็มท่ีและเปิดวาล์วท่ีถังก๊าซไนโตรเจนโดย

ก าหนดใหค้วามดนัของก๊าซไนโตรเจนอยูท่ี่ 240 ปอนดต่์อตารางน้ิว 
2.เปิด switch เคร่ือง TFE-2000 ท าการ warm เคร่ืองไวเ้ป็นเวลา 30 นาที 
3.ตรวจเช็คAmbient Monitorว่าเคร่ืองอยู่ในสถานะพร้อมท างานหรือไม่  โดยกดปุ่ม  5 

(Diagnostics) แลว้กดปุ่ม 1 (Ambient Parameter) หนา้จอจะแสดงผลดงัตารางต่อไปน้ี 
 

Pump Parameter  0 psi 
Pump Temp  -20 °C 
Cell Temp  100 °C 
HVR Temp  100 °C 

Cold Junction  25 °C 
Flow cell #1  0 lpm 
Flow cell #2  0 lpm 
Flow cell #3  0 lpm 

 
4. ชัง่ Glass wool น ้ าหนกัประมาณ 2 กรัม เขียนหมายเลขก ากบั บรรจุลงใน Glass vial น าไปอบ

ดว้ย เคร่ืองไมโครเวฟ ท่ีระดบัความร้อน High เป็นเวลา 4 นาที ทิ้งไวใ้ห้เยน็ใน โถดูดความช้ืน 10 นาที 
แลว้ชัง่น ้าหนกั ของ Glass vial และ Glass wool พร้อมจดบนัทึก 

5. เตรียมตัวอย่างอาหารแห้ง ชั่งน ้ าหนักโดยประมาณ 2 กรัม (บันทึกน ้ าหนักแน่นอนโดย
ละเอียดถึงทศนิยม  4 ต าแหน่ง) ใส่ใน บีกเกอร์ เติม 80% Isopropanol ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ทิ้ งไว ้ 
5 นาที ชัง่ LECO dry ประมาณ 1.5 กรัม และใส่ลงไป ผสมให้เขา้กนัโดย ชอ้นตกัสาร บรรจุตวัอยา่งลงใน 
Thimble จากนั้นใส่ Glass vial และThimble ในเคร่ือง TFE-2000 

6. ตรวจสอบขอ้มูลใน Method ท่ีบนัทึกไวแ้ล้วโดยกดปุ่ม set up (หมายเลข 4) เลือก Extraction 
method (หมายเลข 1) กดเมนู เลือก Select method (หมายเลข 2) และเลือก Method name พร้อมตรวจ 
Parameters ต่างๆ วา่ถูกตอ้งหรือไม่ เสร็จแลว้ใหก้ด Exit กลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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7. เร่ิ ม ก ารวิ เค ร าะ ห์ โด ย เลื อ ก  Analyze (ห ม าย เล ข  1) ก ด เม นู  เลื อ ก  Select method  
(หมายเลข2) และเลือก Method name ท่ีตอ้งการแลว้จึงกดปุ่ม Start เคร่ืองจะเร่ิมท างาน 

8. เม่ือท าการวิเคราะห์เสร็จแลว้ เคร่ืองจะหยุดท างานโดยอตัโนมติั พร้อมกบัการเปิดของ Slice 
block และดันThimbleข้ึนในลักษณะพร้อมน าออกจากเคร่ืองได้ การน า Thimble ออกจากเคร่ืองให้ใช้
อุปกรณ์กด Thimble ใหแ้น่นและยกออกดว้ยความระมดัระวงั 

9. น า Glass vial ออกจากเคร่ืองและอบในไมโครเวฟ  เป็นเวลา 4 นาที  ตั้ งทิ้งไว้ให้ เย็นใน 
โถดูดความช้ืน 10 นาที จากนั้นน าไปชัง่น ้ าหนกั น ้ าหนกัท่ีได ้คือ Glass vial, Glass wool และไขมนัท่ีได้
จากการสกดั 
 

การค านวณ 
1. ปริมาณไขมนัรวมในหน่วย กรัมต่อ 100 กรัมอาหารแห้ง =  (wc-wb) × 100/ wa 

2. ปริมาณไขมนัรวมในหน่วย กรัมต่อ 100 กรัมอาหารสด = (wc-wb) × (100-M)/100× wa 

 
เม่ือ  wc = น ้าหนกัตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ (กรัม) 

Wb = น ้าหนกัของ Glass vial + Glass wool (กรัม) 
Wc = น ้าหนกัของ Glass vial + Glass wool+ไขมนัท่ีไดจ้ากการสกดั (กรัม) 
M = ร้อยละปริมาณความช้ืนในตวัอยา่ง (กรัมเปอร์เซ็นต)์ 
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การวเิคราะห์หาปริมาณไขมันในตัวอย่างอาหาร 
 

 1. ชัง่น ้าหนกั Glass wool 
น ้าหนกัประมาณ 1.3 – 1.5 
กรัมบรรจุลงใน Glass vial 
จากนั้นน าไปอบดว้ย 
ไมโครเวฟ ท่ีระดบัความร้อน 
High เป็นเวลา 4 นาที 

 

 

2. ทิ้งไวใ้ห้เยน็ใน 
โถดูดความช้ืน 10 นาที 
แลว้ชัง่น ้ าหนกัของ Glass vial 
และ Glass wool พร้อมจด
บนัทึกไว ้

 

3. ชัง่ตวัอยา่งอาหารแหง้ 
ประมาณ 2 กรัมใส่ใน  
บีกเกอร์เติม 80 เปอร์เซ็นต ์
Isopropanol ปริมาตร  
2 มิลลิลิตร ทิ้งไว ้5 นาที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ชัง่ LECO dry ประมาณ 1.5 
กรัม ผสมใหเ้ขา้กนัโดยใช ้
ชอ้นตกัสาร 
 

 5. บรรจุตวัอยา่งอาหารลงใน 
Thimble จากนั้นใส่ glass vial 
และ thimble ในเคร่ือง TFE 
2000 



 

116 
 

4. การวเิคราะห์ปริมาณโปรตีนในตัวอย่างอาหาร 
การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน โดยใช้เคร่ือง Protein/Nitrogen Determinator ยี่ห้อ LECO รุ่น FP-

528 ใชใ้นการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน หรือไนโตรเจน ในตวัอยา่งของผลิตภณัฑ์อาหารในการวิเคราะห์
ปริมาณโดยตรงนั้นท าไดย้ากเน่ืองจากองคป์ระกอบของโมเลกุลโปรตีนมีความซบัซ้อน แต่การวิเคราะห์
ปริมาณไนโตรเจนสามารถตรวจสอบไดง่้ายและมีความถูกตอ้งสูง ซ่ึงไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหน่ึง
ของโมเลกุลโปรตีนมีอยู่ปริมาณ 15-17.6 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณโปรตีน
โดยทัว่ไปปริมาณโปรตีนจะเท่ากบัค่าคงท่ีของไนโตรเจนคูณกบัค่าคงท่ี 6.25 และค่าน้ีอาจเปล่ียนแปลง
ข้ึนอยูก่บัชนิดอาหาร 
 
หลกัการ (Principle) 

การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน หรือไนโตรเจน ด้วยเทคนิค Combustion มีข้อดี คือ ผลการ
วิเคราะห์ไม่ข้ึนกบัเมทรซ์ของตวัอย่าง ไม่ตอ้งใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีเป็นพิษ ใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อย 
(ประมาณ 3 นาที ต่อตวัอยา่ง)  

สารตวัอยา่งท่ีบรรจุใน Tin foil ถูกเผาในบรรยากาศออกซิเจนท่ีอุณหภูมิ 850-650 องศาเซลเซียส 
เกิดปฏิกิริยาความร้อนท่ีเรียกว่า Exothermic reaction ท าให้อุณหภูมิสารตวัอย่างเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วถึง 
1800 องศาเซลเซียส  สภาวะน้ีช่วยให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์มากข้ึน ก๊าซท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) น ้ า (H 2O)  ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx ) และ ไนโตรเจน (N2 ) จะไหล
ผ่าน Quart wool เพื่อก าจดัอนุภาคท่ีเกิดจากการเผาไหม้ Steel wood เพื่อก าจดัเกลือ และก าจดัน ้ าด้วย
อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า Thermoelectric cooler โดยลดอุณหภูมิเหลือ5 องศาเซลเซียส ท าให้ น ้ า (H 2O) และได
ซัลเฟอร์ออกไซด์ (S 2O) บางส่วนถูกก าจดัไป จากนั้นก๊าซผ่าน Particle filter เพื่อก าจดัฝุ่ นผงขนาดเล็ก
และเกลือ ก่อนเขา้สู่ Ballast tank ก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหมท้ั้งหมดจะถูกเก็บไวใ้น Ballast tank ขนาด 4.5 
ลิตร และปล่อยให้อยู่ในสภาวะสมดุลเป็นเวลา 20 วินาที เพื่อให้ก๊าซทั้งหมดเป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงจะถูก
น าไปใช้ในกระบวนการต่อไปเพียง 3 มิลลิลิตร โดยผ่าน Aliquot loop ก๊าซท่ีไดจ้าก Aliquot loop จะถูก
พาด้วยก๊าซฮีเลียม (He) ผ่าน ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทองแดง (Copper metal N catalyst) ท่ีอุณหภูมิ 750 
องศาเซลเซียส  เพื่อก าจัดก๊าซออกซิเจน (O2) และเปล่ียนออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx ) ไปเป็น
ไนโตรเจน (N2)ก าจดั  คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วย NaOH/Silica หรือ Lecosorb ก าจดั H 2O (ท่ีเกิด
จากกระบวนการก าจดั CO2) ดว้ย Magnesium perchlorate หรือAnhydrone 

ก๊าซไนโตรเจนท่ีเหลือจะเขา้สู่ตวัตรวจวดัชนิด Thermal conductivity detector (TCD) สัญญาณท่ี
ตรวจวดัจะเป็นสัดส่วนกบัความเขม้ขน้ของไนโตรเจน ก๊าซไนโตรเจนมีค่า Thermal Conductivity ต ่ากวา่
ก๊าซฮีเลียม (He) ดังนั้ นเม่ือก๊าซไนโตรเจนผ่านเข้ามายงั TC cell จึงท าให้อุณหภูมิของฟิลาเมนต ์
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(Filament) ในตวัตรวจวดัสูงข้ึน และท าให้ตรวจวดัสัญญาณของไนโตรเจนได ้หลงัจากนั้น Software จะ
ค านวณร้อยละไนโตรเจนและค านวณค่าโปรตีนรวม (Total protein) ในตวัอยา่ง 
 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (Equipment’s and supplies) 
1. เคร่ือง Protein/Nitrogen Determinator ยีห่อ้ LECO รุ่น FP-528 
2. อุปกรณ์ประกอบไดแ้ก่ 

2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมควบคุมการท างาน 
2.2 LCD Monitor 17 น้ิว 
2.3 อุปกรณ์ส ารองไฟ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (UPS) 
2.4 เคร่ืองพิมพผ์ลเลเซอร์ 
2.5 ก๊าซฮีเลียมความริสุทธิไม่ต ่ากวา่ 99.99 เปอร์เซ็นต ์
2.6 ก๊าซออกซิเจนความริสุทธิไม่ต ่ากวา่ 99.97 เปอร์เซ็นต ์
2.7 ป๊ัมลมขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงมา้ 
2.8 เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ยีห่อ้ Mettler Toledo 
2.9 อุปกรณ์ปรับแรงดนักระแสไฟฟ้า (Stabilizer) ยีห่อ้ SOLTEC UPS 

3. วสัดุอุปกรณ์ 
3.1 Tin foil ส าหรับบรรจุตวัอยา่งท่ีเป็นของแขง็ 
3.2 แท่นส าหรับเตรียมตวัอยา่ง 
3.3 ชอ้นตกัสาร (Spatula) 
 

วธีิด าเนินการ ( procedure) 
1. ท าการเปิดเคร่ืองแลว้ตรวจสอบการใชง้านของเคร่ือง 
2. ท าการวิเคราะห์ Blank เคร่ืองจะท าการวิเคราะห์ใช้เวลาประมาณ 3 นาทีต่อตัวอย่าง ให้

วิเคราะห์ Blank หลายคร้ังจนกะทั่งได้ค่าเกือบจะคงท่ีและท าการ Drift โดยการเลือกค่า Blank 3 ค่า
สุดทา้ยท่ีมีค่า เปอร์เซ็นตข์องไนโตรเจน (%Nitrogen) ต่างกนัไม่เกิน 0.01 

3. วเิคราะห์สารมาตรฐาน EDTA 
  - ชั่งสารมาตรฐาน EDTA ประมาณ 0.2 กรัม ท าการวิเคราะห์ 2-3 คร้ัง (Certified ของ 

เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจน (%Nitrogen)) ของสารมาตรฐาน EDTA คือ 9.57±0.04 กรัมเปอร์เซ็นต์ (ช่วง
ยอมรับ 9.53 – 9.61 กรัมเปอร์เซ็นต)์ 
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4. วเิคราะห์ตวัอยา่ง โดยท าตามขั้นตอนดงัน้ี 
  - กด F3 (Log in) ท่ีหน้า Sample name: ใส่ค่ าน ้ าหนักตัวอย่าง (ท่ีชั่งได้ประมาณ 

0.2 กรัมใส่ใน ทินฟรอยล์ (Tin foil) พบัด้านบนของ ทินฟรอยล์ (Tin foil) ให้สนิทและพยายามพบัให้
ขนาดพอดีท่ีจะเขา้รูช่องใส่ตวัอยา่ง ของเคร่ืองได)้ เลือก method แลว้กด ok กดF5 (Analysis) 

  - ให้ท าการวิเคราะห์ 2-3 คร้ังต่อ 1 ตัวอย่างเพื่อความถูกต้องและแม่นย  าของผลการ
วเิคราะห์ 

 
การวเิคราะห์หาปริมาณโปรตีนในตัวอย่างอาหาร 

 
 1. วเิคราะห์สารมาตรฐาน 

EDTA 
- ชัง่สารมาตรฐาน EDTA 
ประมาณ 0.2 กรัม 
- ท าการวเิคราะห์ 2-3 คร้ัง 

 

 
2. วเิคราะห์ตวัอยา่งชัง่
น ้าหนกัตวัอยา่งอาหารท่ี
ประมาณ 0.2 กรัม ใส่ใน  
ทินฟรอยล ์(Tin foil) 
 
 

 3. พบัดา้นบนของ Tin foil 
ใหส้นิทและพยายามพบัให้
ขนาดพอดีท่ีจะเขา้รูช่อง 
ใส่ตวัอยา่งของเคร่ืองได ้
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 4. น าตวัอยา่งอาหารท่ีอยูใ่น 
Tin foil ลงในเคร่ือง 
Protein/Nitrogen 
Determinator ยีห่อ้ LECO 
รุ่น EF-528 

 5. ผลการวเิคราะห์จะปรากฏ
ท่ีหนา้จอคอมพิวเตอร์  

 
5. การวเิคราะห์ปริมาณเถ้าในตัวอย่างอาหาร 
 

หลกัการ (Principle) 
เถ้าในอาหาร คือ ส่วนของสารอนินทรียท่ี์เหลือจากการเผาอาหารท่ีอุณหภูมิสูง จนกระทั่ง

สารอินทรีย์ถูกเผาไหม้ไปหมด เถ้าท่ีได้มีส่วนประกอบของแร่ธาตุไม่เหมือนเดิมทุกอย่าง เน่ืองจาก 
แร่ธาตุบางอยา่งอาจระเหยไประหวา่งเวลาการเผา ค่าของเถา้ท่ีหาไดท้  าให้ประมาณปริมาณแร่ธาตุรวมใน
ตวัอยา่งซ่ึงสามารถบอกถึงคุณภาพของอาหารนั้นได ้ในการเผายอ่ยสลายจะใชอุ้ณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลาประมาณ 3 ชัว่โมง หรืออาจจะมากกวา่นั้นข้ึนอยูก่บัชนิดสารตวัอยา่งท่ีจะเผาไหมไ้ดส้มบูรณ์ผล
จะไดเ้ถา้สีขาว หากเถา้มีสีด าแสดงว่าการเผาไหมย้งัไม่สมบูรณ์ ตอ้งท าการเผาซ ้ าจนกว่าจะไดเ้ถา้สีขาว
หรือสีเถา 

 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ (Equipment’s and supplies) 
1. เบา้หลอม (Crucible) 
2. ชอ้นตกัสาร (Spatula) 
3. เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ยีห่อ้ Mettler Toledo 
4. เตาใหค้วามร้อน (Hot plate) 
5. Muffle furnace ยีห่อ้ VULCAN รุ่น 3-1750 
6. โถดูดความช้ืน (Desiccator) 
7. กระจกนาฬิกา (Watch glass) ขนาด 65 mm. 
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วธีิด าเนินการ ( Procedure) 
1. น าเบา้หลอม (Crucible) มาเผาใน muffle furnace ท่ีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

35 นาที แลว้ทิ้งใหเ้ยน็ 
2. น าเบ้าหลอม (Crucible) มาใส่ใน โถดูดความช้ืน (Desiccator) เป็นเวลา 20 นาที แล้วชั่ง

น ้าหนกัเบา้หลอม (Crucible) เปล่า (w1) 
3. ชัง่ตวัอยา่งใส่ในเบา้หลอม เบา้หลอม (Crucible) แลว้ชัง่น ้ าหนกัท่ีแน่นอนประมาณ 1 กรัม 

(w2) 
4. น าตวัอยา่งไปเผาในเตาใหค้วามร้อน (Hot plate) จนกระทัง่ตวัอยา่งไหมเ้ป็นสีด า 
5. น าตวัอยา่งเขา้ muffle furnace ท่ีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง  
(หรืออาจจะมากกว่า 3 ชัว่โมงข้ึนอยูก่บัชนิดสารตวัอย่างท่ีจะเผาไหมไ้ดส้มบูรณ์) ทิ้งให้เยน็

น าตวัอยา่งออกจากเตาแลว้น าเขา้ โถดูดความช้ืน (Desiccator)  เป็นเวลา 20 นาที 
6. ชัง่น ้าหนกัท่ีแน่นอน (w3) 
 

การค านวณ 
1.ปริมาณเถา้ (กรัม/100กรัมน ้าหนกัแหง้) = [(w3-w1)×100]/ w2-w1 
2.ปริมาณเถา้ (กรัม/100กรัมน ้าหนกัสด)  

= [(w3-w1)×(100-%ความช้ืนของตวัอยา่งอาหาร]/ w2-w1 
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การวเิคราะห์หาปริมาณเถ้าในตัวอย่างอาหาร 
 

 

1. น าเบา้หลอม (Crucible)  มา
เผาใน muffle furnaceท่ี
อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 35 นาที แลว้ทิ้งใหเ้ยน็ 

 

 
2. น า เบา้หลอม (Crucible)  มา
ใส่ใน โถดูดความช้ืน เป็นเวลา 
20 นาที แลว้ชัง่น ้าหนกั เบา้
หลอม (Crucible) เปล่า 

 3. ชัง่ตวัอยา่งอาหารใส่ในเบา้
หลอม (Crucible)  แลว้ชัง่
น ้าหนกัท่ีแน่นอนประมาณ 1 
กรัม 
 
 

 

4. น าตวัอยา่งอาหารไปเผาใน 
เตาใหค้วามร้อน (hot plate)
จนกระทัง่ตวัอยา่งไหมเ้ป็นสีด า 
 

 5. น าตวัอยา่งอาหารเขา้ muffle 
furnaceท่ีอุณหภูมิ 550 องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
ชัง่น ้าหนกัท่ีแน่นอน ทิ้งใหเ้ยน็ 
น าตวัอยา่งอาหารออกจากเตา
แลว้น าเขา้ โถดูดความช้ืน 
(Desiccator) เป็นเวลา 20 นาที 
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6. การวเิคราะห์ปริมาณแร่ธาตุโดยเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 
    
หลกัการ (Principle) 

Atomic Absorption เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากอะตอมของธาตุดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
โดยเฉพาะ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัชนิดของธาตุ เช่น อะตอมของธาตุโซเดียมจะดูดกลืนแสงไดดี้ท่ีสุดท่ี 589 นาโน
เมตร โดยแสงท่ีความยาวคล่ืนน้ีเป็นแสงท่ีมีพลงังานพอดีท่ีสุดท่ีท าให้อิเล็กตรอนของโซเดียมอะตอมเกิด
การเปล่ียนสถานะจากสถานะพื้น (Ground state) ไปสู่สถานะกระตุ้น (Excited state) ซ่ึงจะสามารถวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงของอะตอมไดโ้ดย Detector 

 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ (Equipment’s and supplies) 
1. เคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer ยีห่อ้ Varian รุ่น SpectrAA-640 
2. หลอดยอ่ยสลาย (Digestion tube) ขนาด 100 มิลลิลิตร 
3. ขวดรูปชมพู ่(Erlenmeyer flask) ขนาด 125 มิลลิลิตร 
4. หลอดวดัปริมาตรเซนติฟิว Graduated centrifuge tube ขนาด 15 มิลลิลิตร 
5. พาสเจอร์ปิเปต (Pasture pipette) 
6. Volumetric flask ขนาด 25, 50, 100, 500 และ 1,000 มิลลิลิตร 
7. เคร่ืองชัง่ 4 ต าแหน่ง ยีห่อ้ Mettler Toledo 
8. เตาไฟฟ้า (Hotplate) 
9. กระจกนาฬิกา (Watch glass) 
10. พาราฟิลม์ 
11. ขวดฉีดน ้ากลัน่ (Wash bottle) 
12. ปิเปตอตัโนมติั (Automatic pipette) 
13. หลอดทดลอง (Glass test tube 17x100 มิลลิเมตร)  
14. ชั้นวางหลอดทดลอง (stainless rack) 

 
วธีิด าเนินการ (Procedure) 

1. การย่อยสลายตัวอย่างอาหาร 
 ในการวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุนั้นจ าเป็นจะตอ้งย่อยสลายอาหารก่อน ส าหรับการ

วิเคราะห์ต่อไปน้ีจะใช้วิธีการย่อยสลายตวัอย่างอาหารแบบเปียก(Wet digestion) โดยใช้กรดผสมมี
รายละเอียดในขอ้ 2 
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2. ใช้ส่วนผสมของกรดไนตริกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์ 
1) ชั่งอาหารแห้งน ้ าหนักท่ีแน่นอน (ใช้เคร่ืองชั่ง 4 ต าแหน่ง) ใส่ในขวดรูปชมพู ่

(Erlenmeyer flask) 
2) เติม ลูกแกว้สะทอ้นแสง (Glass bead) 3 เม็ดและกรดไนตริกเขม้ขน้ 10.00 มิลลิลิตร 

เขยา่ผสมสารใหเ้ขา้กนั ตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งประมาณ 2 ชัว่โมง 
3) ปิ ดขวดรูปชมพู่  (Erlenmeyer flask) ด้วยพาราฟิล์มแล้วตั้ งสารผสมทิ้ งไว้ท่ี

อุณหภูมิหอ้ง 1 คืน 
4) น าขวด Erlenmeyer flask มาต้มบนเตาไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ  120-160 องศาเซลเซียส

จนกระทัง่ควนัสีน ้ าตาลระเหยออกหมด ให้ยกขวดออกจากเตาไฟฟ้าแลว้ตั้งทิ้งไวใ้ห้เยน็ท่ีอุณหภูมิห้อง
เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค ์2.00 มิลลิลิตร แลว้น าสารละลายไปตม้ต่อจนเหลือปริมาตรประมาณ 0.50 
มิลลิลิตร ใหย้กออกจากเตาไฟฟ้าและทิ้งสารละลายไวใ้ห้เยน็ท่ีอุณหภูมิห้อง 

5) ใช้ Pasture pipette ดูดสารละลายท่ีย่อยสลายแล้วใส่หลอด Graduate centrifuge tube 
ขนาด 15.00 มิลลิลิตร หลังจากนั้ นใช้ขวดบรรจุน ้ าบริสุทธ์ิปราศจากอิออนฉีดเพื่อล้างสารท่ีติดข้าง
ภาชนะขวด Erlenmeyer flask แล้วเขย่าผสมสารและดูดสารละลายใส่หลอด Graduated centrifuge tube 
ท าการลา้งซ ้ าอีก 2-3 คร้ัง  

6) เติมน ้ าบริสุทธ์ิปราศจากอิออนลงไปในหลอดวดัปริมาตรจนกระทัง่สารละลายมี
ปริมาตรครบ 10.00 มิลลิลิตร 

7) ปิดปากหลอดวัดปริมาตรด้วยพาราฟิล์มและเขย่าผสมสารละลายให้ เข้ากัน  
ซ่ึงสารละลายน้ีเรียกวา่ Wet digestion solution 

8) น าสารละลายท่ีเตรียมไดไ้ปเจือจางใหมี้ความเขม้ขน้เหมาะสมส าหรับการวดัปริมาณ
แร่ธาตุต่างๆ ดว้ยเคร่ือง AAS ต่อไป 

3. การตรวจวดัปริมาณแคลเซียม (Ca) ในอาหาร 
3.1 สารเคมี  
1) สารละลาย stock standard calcium solution 1,000±2 mg/l ยีห่อ้ Merck  

2) สารละลาย 5% lanthanum (50,000 mg/l) ชั่ง La2O3 29.325 g. ละลายในสารละลาย
เขม้ขน้ HCL 55.0 มิลลิลิตร เขย่าผสมสารให้เขา้กนัแล้วทิ้งสารละลายจนเยน็ เติมน ้ าบริสุทธ์ิปราศจาก 
อิออนจนปริมาตรสุดทา้ย 500 มิลลิลิตร แลว้เขยา่ผสมสารให้เขา้กนัอีกคร้ัง  

3) สารละลาย 1เปอร์เซ็นต์ Lanthanum in 1เปอร์เซ็นต์ nitric acid เติมกรด nitric acic 
เขม้ข้น 10.0 มิลลิลิตร เทใส่ขวด volumetric flask 1,000 มิลลิลิตร ซ่ึงบรรจุน ้ าบริสุทธ์ิปราศจากอิออน 
ประมาณคร่ึงขวด เขย่าผสมสารให้เขา้กนัแล้วตั้งทิ้งไวใ้ห้เยน็ เติมสารละลาย 5 เปอร์เซ็นต์ Lanthanum 
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จ านวน 200 มิลลิลิตร และเติมน ้ าบริสุทธ์ิปราศจากอิออนจนถึงขีดปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร แลว้เขยา่ผสม
สารใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง 

3.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานแคลเซียม  
1) การเต รียม  Intermediate standard Ca 100 mg/l ปิ เปต  stock standard Ca (1,000 

mg/l) 2.50 มิลลิลิตร เทใส่ขวด volumetric flask 25.00 มิลลิลิตร เติมน ้ าบริสุทธ์ิปราศจากอิออนจนถึงขีด
ปริมาตร 25.00 มิลลิลิตร แลว้เขยา่ผสมสารใหเ้ขา้กนั 

 2) การเตรียม working standard Ca ปิเปตสารละลายชนิดต่างๆ ใส่ในขวด volumetric 
flask 25.0 มิลลิลิตร ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

Working standard 
Ca (mg/l) 

Ca 100 mg/l 
(ml) 

1% lanthanum in 
1% Nitric acid (ml) 

Total volume 
(ml) 

0 0 25.00 25.00 
0.50 0.125 24.88 25.00 

1.00 0.25 24.75 25.00 

2.00 0.50 24.50 25.00 

3.00 0.75 24.25 25.00 

0.80 
(sensitivity check) 

0.40 49.60 50.00 

 

3.3 ข้อควรระวงั 
ตอ้งถอดหวั Burner ของเคร่ือง AAS ออกมาลา้งท าความสะอาดทุกคร้ังหลงัจากการใช้

งาน 
3.4 การเจือจางสารละลายทีไ่ด้จากการย่อยสลาย 

1) SRM 1577c Bovine liver Certified value ข อ ง ค่ า  Ca เ ท่ า กั บ  
131±10 mg/kg กรณีการยอ่ยสลายใช ้Bovine liver 0.2000 กรัม การเจือจางดงัตารางต่อไปน้ี 

 

Dilution 
(fold) 

Wet digestion 
solution (ml) 

1% lanthanum in 
1% Nitric acid (ml) 

Total volume 
(ml) 

AAS-reading 
(mg/l) 

2 1.00 1.00 2.00 2.62 
4* 0.50 1.50 2.00 1.31 

*การเจือจางสารละลายใหใ้ช ้Dilution 4 fold 
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2) Commercial milk powder ตัวอย่าง Dumex ค่า mean±3SD ของ OCV ซ่ึง
ท าการวเิคราะห์วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 มีปริมาณ Ca เท่ากบั 369±22.83 mg% กรณียอ่ยสลายใช ้Dumex 
น ้าหนกั 0.5000 กรัม การเจือจางดงัตารางต่อไปน้ี 

 
Dilution 

(fold) 
Wet digestion 
solution (ml) 

1% lanthanum in 
1% Nitric acid (ml) 

Total volume 
(ml) 

AAS-reading 
(mg/l) 

100 0.05 4.95 5.00 1.85 
 

3) ตัวอย่างอาหาร จ านวนเท่าของเจือจางข้ึนกบัชนิดของอาหาร ตวัอยา่งการ
เจือจางดงัตารางต่อไปน้ี 

 

Dilution 
(fold) 

Wet digestion 
solution (ml) 

1% lanthanum in 
1% Nitric acid (ml) 

Total volume (ml) 

50 0.10 4.90 5.00 

100 0.05 4.95 5.00 

200 0.025 4.98 5.00 

250 0.02 4.98 5.00 

500 0.01 4.99 5.00 

 
Working condition ส าหรับธาตุ Ca 

Wavelength   = 422.7 นาโนเมตร 
Slid width   = 0.5 นาโนเมตร 
Lamp current  = 10 มิลลิแอมป์ 
Sensitivity check  = 0.80 mg/l 

 
4. การตรวจวดัปริมาณเหลก็ (Fe) ในอาหาร 
 4.1 สารเคมี 

1) สารละลาย stock standard iron 1,000±2 mg/l ยีห่อ้ Merck 
2) สารละลาย 1% nitric acid v/v เติมกรด nitric acic เข้มขน้ 10.0 มิลลิลิตร เท

ใส่ขวด volumetric flask 1,000 มิลลิลิตร ซ่ึงบรรจุน ้ าบริสุทธ์ิปราศจากอิออนประมาณคร่ึงขวด เขย่าผสม
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สารให้เขา้กนัแลว้ตั้งทิ้งไวใ้ห้เยน็ และเติมน ้ าบริสุทธ์ิปราศจากอิออนจนปริมาตรสุดทา้ยให้ถึงขีด 1,000 
มิลลิลิตร แลว้เขยา่ผสมสารให้เขา้กนัอีกคร้ัง 

4.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐานเหลก็ 
1) ก าร เต รี ยม  Intermediate standard Fe 100 mg/l ปิ เป ต  stock standard Fe 

(1,000 mg/l) 2.50 มิลลิลิตร เทใส่ขวด volumetric flask 25.00 มิลลิลิตร เติมน ้ าจนถึงขีดปริมาตร 25.00 
มิลลิลิตร แลว้เขยา่ผสมสารให้เขา้กนั 

2) การเตรียม working standard Fe ปิ เปตสารละลายชนิดต่างๆ ใส่ในขวด 
volumetric flask 25.0 มิลลิลิตร ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

Working standard Fe 
(mg/l) 

Fe 100 mg/l 
(ml) 

1% Nitric acid  
(ml) 

Total volume 
(ml) 

0 0 25.00 25.00 
0.25 0.063 24.94 25.00 

0.50 0.125 24.88 25.00 

1.00 0.25 24.75 25.00 

2.00 0.50 24.50 25.00 

4.00 1.00 24.00 25.00 
2.50 

(sensitivity check) 
1.25 48.75 50.00 

 
4.3 การเจือจางสารละลายทีไ่ด้จากการย่อยสลาย 

1) SRM 1577c Bovine liver Certified value ของค่า Fe เท่ากบั 197.94±0.65 
mg/kg กรณีการยอ่ยสลายใช ้Bovine liver 0.2000 กรัม การเจือจางดงัตารางต่อไปน้ี 

 

Dilution 
(fold) 

Wet digestion 
solution (ml) 

1% lanthanum in 
1% Nitric acid (ml) 

Total volume 
(ml) 

AAS-reading 
(mg/l) 

2 1.00 1.00 2.00 1.98 
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2) Commercial milk powder ตัวอย่าง Dumex ค่า mean±3SD ของ OCV ซ่ึง
ท าการวิเคราะห์วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 มีปริมาณ Fe เท่ากบั 4.63±0.66 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณียอ่ย
สลายใช้ Dumex น ้ าหนัก 0.5000 กรัมได้สารละลายแล้ว น าไปวดั AAS โดยตรงได้ค่า AAS-reading 
เท่ากบั 2.32 มิลลิกรัม ต่อ ลิตร 

Working condition สาหรับธาตุ Fe 
Wavelength   = 248.3 นาโนเมตร 
Slid width   = 0.2 นาโนเมตร 
Lamp current  = 5 มิลลิแอมป์ 
Sensitivity check  = 2.50 มิลลิกรัม ต่อ ลิตร 

5. การวเิคราะห์สารตัวอย่างแบบอาหารแห้ง 
ปริมาณแร่ธาตุในอาหารต่ออาหารแหง้ 100 กรัม (มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์dry wt.) 

= [(X-B) x D]/W 
X  = ความเข้มข้นของสารละลาย (มิลลิกรัม ต่อ ลิตร) ท่ีตรวจวัดได้จาก 
                 เคร่ือง AAS 
B  = blank 
D  = จ านวนเท่าของการเจือจาง (Dilution) 
W  = น ้าหนกัตวัอยา่ง (กรัม) 
 

ปริมาณแร่ธาตุในอาหารต่ออาหารสด 100 กรัม (มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์Wet wt.) 
= [ปริมาณแร่ธาตุในอาหารแห้ง (มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ dry wt.) x (100 - 

M)]/100 
เม่ือ M = ความช้ืนตวัอยา่ง (กรัมเปอร์เซ็นต)์ 

6. การควบคุมคุณภาพ (Quality control) 
ในการควบคุมคุณภาพการวเิคราะห์ใชส้ารท่ีเป็น Internal quality control ดงัน้ี 
1) SRM 1577C Bovine liver 
2) Commercial milk powder: Dumex  
Dumex สามารถจดัซ้ือได้ตามทอ้งตลาดทัว่ไป ก่อนท่ีจะน ามาเป็นตวัควบคุณภาพ

จะตอ้งน ามาท า OCV (Optimum condition variance) แลว้น าค่าน้ีไปใชอ้า้งอิงในการวิเคราะห์ซ่ึงค่าน้ี
อาจจะเปล่ียนแปลงไปตามการจดัหาซ้ือนม Dumex จะใช้ค่าน้ีอา้งอิงไดใ้นแต่ละช่วงระยะเวลาหน่ึง
เท่านั้นๆ ถา้หากซ้ือนม Dumex คร้ังใหม่ก็ตอ้งทา OCV ใหม่อีกคร้ังหน่ึงเพื่อใช้เป็นค่าอา้งอิงผลการ
วเิคราะห์ 
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การวเิคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 
 

  

1. ชัง่อาหารแห้งน ้าหนกัท่ี
แน่นอน (ใชเ้คร่ืองชัง่ 4 
ต  าแหน่ง) ใส่ในขวด รูป
ชมพู ่และเติม Glass bead 3 
เมด็ 

 

 

2. เติมกรดไนตริกเขม้ขน้ 
10.00 มิลลิลิตร เขยา่ผสม
สารใหเ้ขา้กนั ตั้งทิ้งไวท่ี้
อุณหภูมิห้องประมาณ 2 
ชัว่โมง จากนั้นปิดขวด รูป
ชมพู่ ดว้ยพาราฟิลม์แลว้ตั้ง
สารผสมทิ้งไวท่ี้
อุณหภูมิห้องไว ้1 คืน 

 3. น าขวด Erlenmeyer flask 
มาตม้บนเตาไฟฟ้าท่ี
อุณหภูมิ 120-160 องศา
เซลเซียส จนกระทัง่ควนัสี
น ้าตาลระเหยออกหมด 
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 4. ตั้งทิ้งไวใ้ห้เยน็ท่ีอุณหภูมิห้อง
เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค ์
2.00 มิลลิลิตร แลว้น าสารละลาย
ไปตม้ต่อจนเหลือปริมาตร
ประมาณ 0.50 มิลลิลิตร  

 5. ใช ้Pasture pipette ดูด
สารละลายท่ียอ่ยสลายแลว้ใส่
หลอด Graduate centrifuge tube 
ขนาด 15.00 มิลลิลิตร จากนั้น
เติมน ้าบริสุทธ์ิปราศจากอิ
ออนลงไปในหลอดวดัปริมาตร
จนกระทัง่สารละลายมีปริมาตร
ครบ 10.00 มิลลิลิตร 

 6. น าสารละลายท่ีเตรียมไดไ้ป
เจือจางใหมี้ความเขม้ขน้
เหมาะสมส าหรับการวดัปริมาณ
แร่ธาตุแคลเซียม และธาตุเหล็ก 
ดว้ยเคร่ือง AAS  
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7. การวเิคราะห์หาปริมาณคาร์โบไฮเดรตในตัวอย่างอาหาร 
โดยทัว่ไปการกินอาหารจะให้ปริมาณสารอาหารท่ีแตกต่างกนั ตามชนิดของอาหารนั้นๆ ซ่ึง

ปริมาณสารอาหารในวตัถุดิบท่ีน ามาประกอบอาหารแต่ละชนิดดูไดจ้ากตารางแสดงคุณค่าสารอาหาร
ในอาหาร 100 กรัม ท าให้ทราบวา่อาหารท่ีรับประทานใหส้ารอาหารคาร์โบไฮเดรตในปริมาณเท่าไหร่ 
ซ่ึงมีวธีิการค านวณดงัน้ี (อจัฉรา ดลวทิยาคุณ, 2550) 
 

สูตร 
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร (กรัมเปอร์เซ็นต)์ = 100 - (ความช้ืน+เถา้+ไขมนั+โปรตีน) 

 
8. การวเิคราะห์หาปริมาณพลงังานในตัวอย่างอาหาร 

พลงังานไดม้าจากสารอาหาร 3 ชนิดคือ โปรตีน  ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต การวิเคราะห์หา
ปริมาณพลงังานในตวัอยา่งอาหารนั้นสามารถท าไดด้ว้ยการค านวณดงัน้ี (AOAC, 1990) 

 
 โปรตีน (Protein)   ปริมาณ 1 กรัม ใหพ้ลงังาน  จ านวน 4 กิโลแคลอรี 

ไขมนั (Fat)    ปริมาณ 1 กรัม ใหพ้ลงังาน จ านวน 9 กิโลแคลอรี 
คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ปริมาณ 1 กรัม ใหพ้ลงังาน  จ านวน 4 กิโลแคลอรี 
 

น าพลงังานท่ีไดจ้ากการค านวณของสารอาหารทั้ง  3 ชนิดมารวมกนัจะเป็นพลงังานทั้งหมด
ของอาหารชนิดนั้นๆ 
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ภาคผนวก จ 
 

การวเิคราะห์ค่าความหนืดของอาหาร 
 

1. การวดัค่าความหนืดในตัวอย่างอาหาร  
 
หลกัการ (Principle)  

ลกัษณะเน้ือสัมผสัมีความสัมพนัธ์กบัรูปร่าง การแตกหกั รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัการไหล
ของอาหารภายใต้แรงผลัก สามารถวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ โดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่าง
น ้ าหนัก เวลา และระยะทาง ส่วนใหญ่แล้วความหนืด (Viscosity) จะเป็นลกัษณะเน้ือสัมผสัของอาหาร
เหลว หรืออาหารท่ีไหลได ้ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ลกัษณะเน้ือสัมผสัจะนิยมวดัในรูปของ
แรง ระยะทาง เวลา และพลงังานเป็นส่วนใหญ่ 

เคร่ืองวดัความหนืด Brookfield Viscometer เป็นเคร่ืองวดัท่ีอาศัยหลักการหมุนของใบพัด
(Spindle) จุ่มในของเหลวตวัอย่างด้วยความเร็วคงท่ี ค่า torque ท่ีได้เป็นสัดส่วนขอองแรงท่ีใช้ตา้นการ
หมุนของใบพดัท่ีจุ่มอยู่ในของเหลวตวัอย่าง ซ่ึงก็คือค่าความหนืด โดยเคร่ือง Brookfield Viscometer   
สามารถวดัความขน้หนืดไดห้ลายระดบั จะรายงานผลในหน่วยของ เซนติพอยส์ (cps) ซ่ึงจ าเป็นตอ้งระบุ 
Spindle no. และความเร็วรอบ (RPM) ขณะท าการวดัดว้ย (สุทศัน์ สุระวงั, 2558) 
 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ (Equipment’s and supplies) 
 1. เคร่ืองวดัความหนืด Brookfield-Programmable Viscometer, LVDV-II+ 
 2. หวัเขม็วดัหมายเลข 5 
 3. บีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร. 
 
วธีิการปรับมาตรฐาน (Calibrate) 

ให้ตั้งเคร่ืองให้อยูใ่นแนวระดบัโดยสังเกตลูกน ้ าให้อยู่ก่ึงกลาง เสียบปลัก๊และเปิดสวิทช์เคร่ือง
จะให้ Remove spindle (ถ้ามีหัวเข็มอยู่ให้เอาออกหรือถอด Cap spindle ออก) หลังจากนั้นกดปุ่มใดๆ 
เคร่ืองจะท าการ Set Auto zero แลว้เคร่ืองจะบอกให้ Replace spindle ให้ใส่หัวเข็มท่ีใช้วดัลงไปให้แน่น
พอดี การเลือกใช้หัวเข็มท่ีใช้วดัพิจารณาจากลกัษณะอาหารท่ีตอ้งการจะวดัหัววดัความหนืดมี 7 ขนาด
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หวัวดัหมายเลข 1 จะวดัความขน้หนืดในช่วงความขน้หนืดต ่า หวัวดัหมายเลขสูงข้ึนจะวดัความ
หนืดในช่วงท่ีสูงข้ึน 

อาหารท่ีขน้หนืดมากใหใ้ชห้วัเข็มวดัขนาดเล็กและความเร็วต ่า 
อาหารท่ีขน้หนืดนอ้ยใหใ้ชห้วัเขม็วดัขนาดใหญ่ความเร็วสูง 
 

การตั้งค่าการวดั 
ตั้งค่าหวัวดัเป็นหมายเลข 5 ใชค้วามเร็วรอบในการหมุนในช่วง 12  รอบต่อวนิาที (RPM) 

 
วธีิด าเนินการ ( procedure) 

การวดัความขน้หนืดตอ้งเลือกหวัวดัและความเร็วรอบให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
 1. เทตวัอย่างอาหารท่ีจะวดัจ านวน 500 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ ขนาด 600 มิลลิลิตร ปรับ
หวัวดัจุ่มอยูใ่นตวัอยา่งอาหารท่ีจะวดัโดยให้ตวัอยา่งอาหารตรงกบัระดบัเคร่ืองหมายท่ีก ากบัในหวัวดั 
 2. น าบีกเกอร์ไปวางใตเ้คร่ืองวดัความหนืด ใส่หวัวดัท่ีแกนมอเตอร์ ลดระดบัเคร่ืองวดัความ
ขน้หนืดลงจนหัววดัจุ่มลงในตวัอย่างจนถึงขีดท่ีก าหนดในแกนหัววดั ตรวจสอบหมายเลขหัววดัท่ี
แสดงบนจอใหต้รงกบัหวัวดัท่ีต่อกบัแกนมอเตอร์ 

3. ตั้งความเร็วรอบในการหมุน กดสวิทซ์เปิดมอเตอร์ ให้ค่าร้อยละ Torque เขา้ใกล ้100 มาก
ท่ีสุด 

4. การวดัความขน้หนืดในการทดลอง โดยตั้งความเร็วรอบท่ีเหมาะสมในการทดลองนั้นๆ ใช้
หัววดัหมายเลข 5 ความเร็วรอบ 12 รอบต่อนาที ตั้งเวลาในการวดั 30 วินาที กดปุ่มเปิดมอเตอร์ เม่ือ
ครบเวลาท่ีตั้งไว ้มอเตอร์จะหยดุหมุน อ่านค่าความขน้หนืดท่ีได ้
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การวดัค่าความหนืดในตัวอย่างอาหาร 
 

 1. ปรับมาตรฐานเคร่ืองมือ 
เลือกหวัวดัและความเร็วรอบ
ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์

 

 
2. เทตวัอยา่งอาหารท่ีจะวดั
จ านวน 500 มิลลิลิตร ลงใน
บีกเกอร์ ขนาด 600 มิลลิลิตร 
ปรับหวัวดัจุ่มอยูใ่นตวัอยา่ง
อาหารท่ีจะวดัโดยให้
ตวัอยา่งอาหารตรงกบัระดบั
เคร่ืองหมายท่ีก ากบัในหวัวดั 

 3. ใชห้วัวดัหมายเลข 5 
ความเร็วรอบ 12 รอบต่อ
นาที ตั้งเวลาในการวดั 30 
วนิาที กดปุ่มเปิดมอเตอร์ 
เม่ือครบเวลาท่ีตั้งไว ้มอเตอร์
จะหยดุหมุน อ่านค่าความขน้
หนืดท่ีได ้
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกุล    นายสุรเชษฐ  จินะแกว้ 
 

วนั เดือน ปีเกดิ   5 กรกฎาคม 2533 
  

ประวตัิการศึกษา  
พ.ศ. 2552  มธัยมศึกษาตอนปลาย (วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม ่   
พ.ศ. 2556  วทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวชิาเทคโนโลยกีารพฒันาผลิตภณัฑ์) 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 

ประสบการณ์ท างาน   
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั ผูช่้วยนกัวจิยัโครงการ:โภชนาการและความมัน่คงทางอาหารบน

พื้นท่ีสูงของประเทศไทย (ระยะเวลาโครงการ 3 ปี) สังกดัศูนย์
สนบัสนุนความรู้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (ICRAF THAILAND) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 
 


