บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง

การวิเคราะห์หาปริ มาณโซเดี ยม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และเหล็ก ในน้ าพริ กหนุ่ มครั้ งนี้
ผูศ้ ึกษาได้ทาการค้นคว้า เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 น้ าพริ กหนุ่ม
2.1.1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ าพริ กหนุ่ม
2.1.2 มาตรฐานน้ าพริ กหนุ่ม
2.2 ลักษณะทัว่ ไป และ หน้าที่ของแร่ ธาตุต่อร่ างกาย
2.2.1 ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และ แหล่งอาหารของแร่ ธาตุโซเดียม
โพแทสเซียม แคลเซียม และ เหล็ก
2.2.2 ปริ มาณแร่ ธาตุ โซเดี ยม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และ เหล็กที่ร่างกาย
ควรได้รับ
2.3 วิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณแร่ ธาตุในอาหาร
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 นา้ พริกหนุ่ม
น้ าพริ กหนุ่มเป็ นอาหารที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอาหารชนิ ดหนึ่ งของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมา
เป็ นเวลายาวนาน เป็ นอาหารที่ ปรุ งขึ้นได้ง่ายโดยวิธีการโขลก มีรสชาติเผ็ด อร่ อย มีวตั ถุดิบหลัก คือ
พริ กชี้ ฟ้าสี เขียว (ทางภาคเหนื อเรี ยกว่า พริ กหนุ่ ม) กระเทียม หอมแดง และเครื่ องปรุ งรส (สิ นาภรณ์
แก้วชื่นชัย, 2553) ดังนี้
1) พริ กหนุ่ ม พริ กหนุ่ มมี ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Capsicum annuum Linn. มี ขนาดใหญ่
มีความเผ็ดปานกลาง และมีหลายสายพันธุ์ เป็ นพริ กเมื่อเม็ดยังอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุ กเปลี่ยนเป็ นสี แดง
มีกลิ่นหอม รสเผ็ด เนื้อหนา มีสารอาหารที่สาคัญได้แก่ วิตามินบี วิตามินอี โดยเฉพาะวิตามินซี พบว่า
มีมากกว่าพริ กชนิ ดอื่น นอกจากนี้ ยงั เป็ นแหล่งของพลังงานและแร่ ธาตุ เช่ น คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น
ไขมัน เหล็ ก และแคลเซี ย ม เป็ นต้ น รสเผ็ ด ร้ อ น ในพริ กช่ ว ยเจริ ญอาหาร ขับ ลม บ ารุ งธาตุ
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เป็ นยาระบาย อี กทั้งมี ฤทธิ์ ต้านจุ ลินทรี ย ์ สารแคปไซซิ น ในพริ กท าให้อารมณ์ ดี เพราะรสเผ็ดร้ อน
ทาให้สมองกระตุน้ ให้ร่างกายหลัง่ ฮอร์ โมนอะดรี นาลิ น และยังช่ วยขับเสมหะจากคอและหลอดลม
ทาให้โล่งสบาย และแก้หวัดได้ (ทวีทอง หงษ์ววิ ฒั น์ และคณะ, 2547)
2) กระเที ย มมี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่า Allium sativum Linn. เป็ นพื ช ล้ม ลุ ก ใบสี เขี ย ว
แบนยาวลาต้นเจริ ญเป็ นหัวอยูใ่ ต้ดิน ทรงกลมแป้ นและกลมรี มีกลีบหลายกลีบเรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นๆ
มีหลายสายพันธุ์ เช่ น พันธ์ศรี สะเกษ พันธุ์ พ้ืนเมื องเชี ยงใหม่ และ พันธุ์จีน เป็ นต้น กระเทียมสดมี
สารอาหารที่สาคัญ เช่น สารอัลลิซิน (allicin) ซีลีเนียม (selenium) เจอร์เมเนียม(germanium) ซึ่ งมีส่วน
ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดป้ องกันโรคมะเร็ ง ป้ องกันการอักเสบ และช่วยรักษาโรคผิวหนัง
ที่เกิดจากเชื้ อรา เช่ นหิ ด กลาก หรื อเกลื้อน เป็ นต้น ส่ วนสารอาหารที่โดดเด่นอื่นๆ คือ เบต้าแคโรทีน
แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี และ วิตามินซี (ทวีทอง หงษ์ววิ ฒั น์ และคณะ, 2547)
3) หอมแดงเป็ นส่ วนหั ว ที่ แ ก่ แ ล้ ว ของต้ น หอม มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Allium
ascalonicum Linn. เป็ นพืชล้มลุก มีหวั ใต้ดินเป็ นรู ปทรงกลมหรื อรู ปไข่ มีท้ งั แบบกลีบเดียวและหลาย
กลีบ หอมแดงมีรสซ่ าและกลิ่นฉุ น เพราะมีสารอัลลิลซัลไฟล์ (allylsulphide) เมื่อปอกเปลือกจึงทาให้
แสบตา หอมแดงเป็ นเครื่ องเทศสาคัญ นิ ยมใช้ในการปรุ งอาหารจาพวกต้ม และ แกงสารอาหารที่
สาคัญของหอมแดง คือ คาร์ โบไฮเดรต แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และวิตามินซี หอมแดงมี
สรรพคุ ณช่ วยบรรเทาอาการหวัด หายใจไม่ออก ทุ บแล้วดมทาให้จมูกโล่ งขึ้ น (ทวีทอง หงษ์วิวฒั น์
และคณะ, 2547)
4) เครื่ องปรุ งรสที่ นิ ย มใช้ ในการปรุ ง น้ าพริ ก หนุ่ ม มี ห ลายอย่าง ได้แก่ เกลื อ น้ าปลา
น้ าปลาร้า หรื อเนื้ อปลาอินทรี ย ์ เป็ นต้น ตามสู ตรของผูผ้ ลิตที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อเพิ่มรสชาติตาม
ความนิ ยมและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น ในส่ วนของเครื่ องปรุ งรสจะพบโซเดียม โดยเฉพาะ
ในรู ปของเกลือแกง และ เครื่ องปรุ งรสที่ใส่ เกลือ
2.1.1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตนา้ พริกหนุ่ม
1) น้ าพริ กหนุ่มแบบตักขาย มีส่วนผสมและวิธีการทา (ศูนย์สนเทศภาคเหนือสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555) ดังนี้
1.1) ส่ วนผสม
1.1.1) พริ กหนุ่มย่างไฟ 5 เม็ด
1.1.2) หอมแดงย่างไฟ 5 หัว
1.1.3) กระเทียมย่างไฟ 8 กลีบ
1.1.4) เกลือ ½ ช้อนชา
1.1.5) ผักชี และ ต้นหอมซอย ½ ช้อนโต๊ะ
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1.2) วิธีการทา
1.2.1) ย่างพริ กหนุ่ม กระเทียม และหอมแดง แล้วแกะเปลือกออกควรย่าง
ส่ วนผสมต่างๆด้วยถ่านไม้ เพื่อให้น้ าพริ กหนุ่มมีกลิ่นหอม และรสชาติดี
1.2.2) โขลกส่ วนผสม และ เกลือ รวมกันให้ละเอียด
1.2.3) โรยหน้าน้ าพริ กหนุ่มด้วยผักชี และ ต้นหอมซอย
2) น้ าพริ ก หนุ่ ม แบบบรรจุ ข วดแก้ ว มี ข้ ัน ตอนการผลิ ต ที่ เรี ย กว่ า การสเตอริ ไ ลส์
(Sterilization)เพื่ อยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษ าน้ าพ ริ ก ห นุ่ ม ให้ น าน ขึ้ น แท น ก ารใช้ ส ารกั น เสี ย
(ทรงกลด ตันทรบัณฑิตย์, 2549) ดังนี้
2.1) นาพริ กหนุ่ม กระเทียม หอมแดง ที่เผาไฟให้สุกมาแกะเปลือกออก จากนั้นนาไป
ใส่ ในเครื่ องผสมซึ่ งเป็ นอลูมิเนียม (aluminium) แทนการใช้ครก จากนั้นปรุ งรสด้วยเกลือ และผงชูรส
2.2) น้ าพริ กหนุ่ มที่ทาสาเร็ จแล้วจะใส่ ในถังอลู มิเนี ยม แล้วจะถูกบรรจุในขวดแก้ว
โดยบรรจุขวดละ180 กรัม/ขวด
2.3) น้ า พริ ก หนุ่ ม บรรจุ ข วดแก้ว จะถู ก น ามาผ่ าน Exhaust box ที่ อุ ณ หภู มิ 90-100
องศาเซลเซี ยส เพื่อไล่อากาศ
2.4) ปิ ดฝาขวดแก้ว
2.5) นาน้ าพริ กหนุ่มบรรจุขวดแก้วเข้าเครื่ อง retort โดยไล่อากาศ 130 องศาเซลเซียส
นาน 7 นาที แล้วสตอริ ไลส์ 108 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ณ ความดัน 5 psi
2.6) นาไปติดฉลากเครื่ องหมายการค้าแล้วส่ งออกจาหน่าย
2.1.2 มาตรฐานนา้ พริกหนุ่ม
ปั จจุ บ ัน น้ าพริ ก หนุ่ ม มี รูป แบบการจาหน่ ายทั้งแบบตัก ขายบรรจุ ถุ ง และ แบบบรรจุ
ขวดแก้ว ทั้งนี้ เพราะตลาดของผูบ้ ริ โภคขยายกว้างขึ้นทาให้ผผู้ ลิตมีโอกาสจาหน่ายสิ นค้า และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตอบรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้นด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน Thai Community
Product Standard(s) หรื อ มผช. มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ชุ มชนของน้ าพริ ก หนุ่ ม นั้น ยึดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขที่ 293/2547 หรื อ มผช.293/2547(สานักบริ หารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน,2547)
ดังนี้
1) น้ าพริ กหนุ่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ์พร้อมบริ โภคที่ทาจากพริ กพันธุ์พริ กหนุ่มนามาเผา
หรื อ ย่างแล้วนามาบดผสมให้เข้ากันกับกระเทียม หอม ที่เผาหรื ออบให้สุกแล้ว ปรุ งรสด้วยเครื่ องปรุ ง
เช่ น เกลื อ หรื อน้ าปลา อาจปรุ งแต่งด้วยมะเขือเทศส้ม เนื้ อปลาสุ ก หรื อ น้ าปลาร้าต้มสุ กที่กรองแล้ว
หรื อ ปลาร้าสับที่ทาให้สุก
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2) น้ าพริ กหนุ่ ม ที่ บ รรจุ ในภาชนะ ต้องบรรจุในภาชนะที่ สะอาด แห้ง ผนึ ก เรี ยบร้อย
และสามารถป้ องกันการปนเปื้ อนจากสิ่ งสกปรกภายนอกได้ น้ าหนักสุ ทธิ ของน้ าพริ กหนุ่ มในแต่ละ
ภาชนะบรรจุ ต้องไม่นอ้ ยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยภาชนะบรรจุน้ าพริ กหนุ่มทุกหน่วย อย่างน้อยต้อง
มีเลข อักษร หรื อเครื่ องหมายแจ้งรายละเอียดให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ดังนี้
2.1) ชื่อเรี ยกผลิตภัณฑ์ เช่น น้ าพริ กหนุ่ม น้ าพริ กหนุ่ม (แมงดา)
2.2) ส่ วนประกอบที่สาคัญ
2.3) น้ าหนักสุ ทธิ
2.4) วัน เดือน ปี ที่ผลิต และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรื อข้อความว่า
“ควร บริ โภคก่อน (วัน เดือน ปี )”
2.5) ข้อแนะนาในการเก็บรักษา เช่น “ควรเก็บในตูเ้ ย็น”
2.6) ชื่อผูผ้ ลิต หรื อ สถานที่ผลิต พร้อมสถานที่ต้ งั หรื อเครื่ องหมายการค้าที่
จดทะเบียนในกรณี ที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
2.2 ลักษณะทัว่ ไป และ หน้ าทีข่ องแร่ ธาตุต่อร่ างกาย
1) ลักษณะทัว่ ไปของแร่ ธาตุต่อร่ างกาย แร่ ธาตุเป็ นสารอาหารอนิ นทรี ยท์ ี่ร่างกายจาเป็ นต้อง
ได้รับจากอาหาร หากได้รับไม่เพียงพอจะทาให้เกิดพยาธิ สภาพ ซึ่ งแตกต่างกันแล้วแต่ชนิ ดของแร่ ธาตุ
แร่ ธาตุท้ งั หมดในร่ างกายมีประมาณร้อยละ 4 ของน้ าหนักตัว พบในร่ างกายมีประมาณ 20 ชนิ ดแบ่ง
ตามความต้องการของร่ างกายได้ 2 ประเภท (อัจฉรา ดลวิทยาคุณ, 2550) ดังนี้
1.1) แร่ ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริ มาณมาก (Macro mineral หรื อ Major mineral)
หมายถึ ง แร่ ธ าตุ ที่ มี อ ยู่ใ นร่ า งกายปริ ม าณมาก และ ร่ า งกายต้อ งการในปริ ม าณที่ ม ากกว่า วัน ละ
100 มิลลิกรัม ได้แก่ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม กามะถัน และ คลอรี น
1.2) แร่ ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริ มาณน้อย (Micro mineral หรื อ Trace mineral)
หมายถึ ง แร่ ธ าตุ ที่ มี อ ยู่ใ นร่ า งกายปริ ม าณน้ อ ย และ ร่ า งกายต้องการในปริ ม าณที่ น้ อ ยกว่าวัน ละ
100 มิลลิ กรัมแต่ยงั คงมีความจาเป็ นต่อร่ างกาย แร่ ธาตุเหล่านี้ มีหน่ วยวัดเป็ นไมโครกรัม ได้แก่ เหล็ก
ทองแดง สังกะสี ไอโอดีน ซีลีเนียม ฟลูออรี น โครเมียม โมลิบดีนมั แมงกานีส และ โคบอลต์
2) หน้าที่ของแร่ ธาตุต่อร่ างกาย
2.1) เสริ ม สร้ างความเจริ ญ เติ บ โตของเนื้ อเยื่อร่ างกาย เช่ น แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส และ
ฟลูออรี น ทาหน้าที่สร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟั น รวมทั้งเป็ นองค์ประกอบของฮอร์ โมนจาก
ต่อมไทรอยด์ สังกะสี เป็ นองค์ประกอบของฮอร์ โมนอินซู ลินจาก ตับอ่อน โคบอลต์เป็ นองค์ประกอบ
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ของวิตามินบีสิบสอง กามะถันเป็ นองค์ประกอบของวิตามินบีหนึ่ ง และ เหล็กเป็ นองค์ประกอบของ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
2.2) ควบคุมความเป็ นกรด-ด่างของร่ างกาย ภายในร่ างกายมีสภาวะเป็ นกรดด่างเล็กน้อย
คือ อยูใ่ นช่ วง 7.35-7.45 ถ้ามีความเป็ นกรด-ด่างมากเกินไปเซลล์จะตาย แร่ ธาตุประกอบด้วยธาตุที่มี
ประจุ จึงทาหน้าที่ควบคุมความเป็ นกรด-ด่างในร่ างกายไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาก โดยแร่ ธาตุที่ทาหน้าที่
นี้ส่วนใหญ่เป็ นแร่ ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริ มาณมาก (Macro mineral) ประกอบด้วย
2.2.1) แร่ ธาตุที่ใช้ความเป็ นกรด คือ คลอรี น กามะถัน และ ฟอสฟอรัส
2.2.2) แร่ ธาตุที่ให้ความเป็ นด่าง คือ แคลเซี ยม แมกนี เซี ยม โซเดียม และโพแทสเซียม
2.3) รั ก ษาสมดุ ล น้ า ในร่ า งกาย น้ า ในร่ า งกายจะอยู่ภ ายในเซลล์ และ ภายนอกเซลล์
กั้นกลางด้วยผนังเซลล์ แร่ ธาตุจะทาหน้าที่ควบคุมความเข้มข้นของน้ าภายในและภายนอกเซลล์ให้อยู่
ในสภาพสมดุ ล โดยอาศัย แรงดัน ออสโมติ ก แร่ ธ าตุ ที่ ท าหน้ าที่ ค วบคุ ม สมดุ ล น้ า ได้แ ก่ โซเดี ย ม
โพแทสเซี ยม และ คลอรี น แร่ ธาตุเหล่านี้ จะอยูท่ ้ งั ภายในและภายนอกเซลล์ จึงช่วยควบคุมปริ มาณน้ า
ภายใน และ ภายนอกเซลล์ให้อยูใ่ นภาวะปกติ แต่ถา้ มีแร่ ธาตุบางชนิ ดมากเกิ นไป โดยเฉพาะโซเดียม
ทาให้มีการกักน้ าไว้ในร่ างกายมากจะเกิดอาการบวมน้ าได้
2.4) ช่ ว ยการท างานของเอนไซม์ แ ละฮอร์ โ มนบางชนิ ด แร่ ธ าตุ ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยใน
การทางานของเอนไซม์ หรื อ ที่เรี ยกว่า โค-เอนไซม์ ช่วยทาให้การทางานของเอนไซม์ทางานได้ดี เช่น
ฮอร์ โมนไทรอกซิ นจากต่อมไทรอยด์มีโค-เอนไซม์ประกอบอยู่ดว้ ย ฮอร์ โมนอินซู ลินมีสังกะสี เป็ น
องค์ประกอบ เป็ นต้น
2.5) ช่วยควบคุมการยืดหดของกล้ามเนื้อ แร่ ธาตุช่วยควบคุมการยืดหดของกล้ามเนื้อ โดย
การรักษาสมดุลของน้ าที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อให้อยูใ่ นสภาพสมดุล ถ้าขาดแร่ ธาตุอาจส่ งผลให้กล้ามเนื้ อ
เกิ ด การยื ด หดที่ ผิ ด ปกติ เช่ น แคลเซี ย มเกี่ ย วข้อ งกับ การยื ด หรื อ คลายตัวของกล้ามเนื้ อ การขาด
แคลเซี ยมจะทากล้ามเนื้ อเกิ ดการเกร็ งตัวหรื อ เรี ยกว่า อาการชักกระตุ ก โพแทสเซี ยม เกี่ ยวข้องกับ
การเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจ การขาดโพแทสเซียมมีผลทาให้หวั ใจวายได้
2.2.1 ประโยชน์ ต่ อ สุ ขภาพ และ แหล่ ง อาหาร ของแร่ ธาตุ โ ซเดี ย ม โพแทสเซี ย ม
แคลเซียม และ เหล็ก
แร่ ธาตุ โซเดี ยม โพแทสเซี ยม และแคลเซี ยม เป็ นแร่ ธาตุ ในกลุ่ มที่ ร่างกายต้องการใน
ปริ มาณที่มากกว่า 100 มิลลิกรัม ส่ วนแร่ ธาตุเหล็ก เป็ นแร่ ธาตุที่อยูใ่ นกลุ่มที่ร่างกายต้องการในปริ มาณ
ที่ น้อยกว่า 100 มิ ล ลิ ก รัม โดยแร่ ธ าตุ ท้ งั 4 ชนิ ดนี้ มี ป ระโยชน์ ต่อร่ างกาย และ พบในแหล่ งอาหาร
(สิ ริพนั ธุ์ จุลกรังคะ, 2553) ดังนี้
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1) โซเดียม พบโดยทัว่ ไปในอาหารโดยเฉพาะเกลือแกงและเครื่ องปรุ งรสที่ใส่ เกลือ เช่น
น้ าปลา, โซเดี ย มกลู ต าเมต หรื อ ผงชู ร ส, โซเดี ย มเบนโซเอต หรื อ สารกั น บู ด เป็ นต้น และ
อาหารธรรมชาติที่มีมาก เช่นอาหารทะเล ไข่เป็ ด ไข่ไก่ และ เนื้อสัตว์อื่นๆ
1.1) ประโยชน์ของโซเดียมต่อร่ างกาย
1.1.1) เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลกรดด่าง โดยโซเดียมไบคาร์ บอเนต และโซเดียม
ฟอสเฟตทาหน้าที่เป็ นบัฟเฟอร์ ที่สาคัญของเลือดช่วยรักษาความเป็ นกรดด่างของเลือดให้คงที่
1.1.2) ทาหน้าที่ ร่วมกับโพแทสเซี ยมในการควบคุ มสมดุ ลน้ าและสมดุ ลของเหลว
ภายในร่ างกาย โดยโซเดียมในรู ปแคทไอออน (ประจุบวก) จะรักษาความดันออสโมติกภายนอกเซลล์
และโพแทสเซียมในรู ปแคทไอออนรักษาความดันออสโมติกภายในเซลล์
1.1.3) เกี่ ยวข้องกับ การหดตัวของกล้ามเนื้ อ โดยโซเดี ยมช่ วยการส่ งผ่านสั ญญาณ
ประสาทไปยังกล้ามเนื้อเพื่อให้หดตัว
1.1.4) เกี่ยวข้องกับการซึ มผ่านของสาร และ การดูดซึมสารอาหารเข้าเซลล์
1.1.5) เป็ นตัวสาคัญในการรับส่ งประสาทความรู ้สึก
1.1.6) ช่ วยรั ก ษาให้ แร่ ธ าตุ อื่น ที่ มี อยู่ในเลื อดละลาย เพื่ อจะได้ไ ม่ เกิ ดการจับ เกาะ
ภายในเลือด
1.1.7) ร่ วมกับคลอรี น เพื่อให้โลหิ ตและน้ าเหลือสมบูรณ์
1.1.8) ช่วยฟอกคาร์ บอนไดออกไซด์จากร่ างกายและช่วยในการย่อย
1.1.9) จาเป็ นสาหรับการสร้างกรดเกลือในกระเพาะ
1.1.10) ช่วยในการขนส่ งกลูโคสผ่านเยือ่ เซลล์
1.2) ผลของการขาดโซเดี ย มต่ อ ร่ างการขาดมัก จะไม่ ป รากฏเพราะอาหารทุ ก อย่า งมี
โซเดียมโดยเฉพาะเนื้ อสัตว์จะมีปริ มาณมาก นอกจากนี้ ไตสามารถดูดซึ มกลับเมื่อระดับโซเดียมใน
ของเหลวภายในร่ างกายต่ าลง ยกเว้นในกรณี ท้องเดิ นอาเจียนอย่างรุ นแรง เหงื่ อออกมาก ถ้าอัตรา
การสู ญเสี ยโซเดียมสู งกว่าการเสี ยน้ าจะทาให้ปริ มาณโซเดียมในน้ านอกเซลล์ลดลงมากกว่าปกติมีผล
ให้ค วามดัน ออสโมติ ก ของของเหลวภายนอกเซลล์ล ดลง น้ าในของเหลวนอกเซลล์ เคลื่ อ นเข้า สู่
ของเหลวภายในเซลล์เพื่อที่ความดันออสโมติ กของเหลวภายนอกเซลล์จะได้สูงขึ้นเมื่อปริ มาตรของ
ของเหลวนอกเซลล์และพลาสมาลดลงความเข้ม ข้นของเม็ดเลื อดแดงจะเพิ่ ม ขึ้ นซึ่ งเป็ นสาเหตุ ให้
อ่อนเพลี ย คลื่ นไส้ ระบบประสาทผิดปกติความดันโลหิ ตลดลง และ ชี พจรจะเต้นเร็ วขึ้น การทางาน
ของกล้ามเนื้อผิดปกติทาให้เป็ นตะคริ ว ถ้าสู ญเสี ยโซเดียมออกจากร่ างกายมากๆทาให้ระบบไหลเวียน
ของเลือด และ หัวใจล้มเหลวได้
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1.3) ผลของการได้รับโซเดี ยมมากเกิ นความต้องการจะส่ งผลให้เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย
ซึ่ งพบในคนที่ ร่างกายสู ญเสี ยน้ า หรื อได้รับ น้ าในปริ มาณที่ จากัด และในคนที่ เป็ นโรคเกี่ ยวกับ ไต
ทางานไม่ปกติ (Nephrotic syndrome) จึงทาให้มีการคัง่ ของโซเดียมโดยความผิดปกติที่พบ คือ
1.3.1) ร่ างกายอยูใ่ นสภาพบวมน้ า ทาให้ของเหลวไหลเวียนในร่ างกายมากขึ้น ทาให้
หัวใจและไตต้องทางานหนักขึ้น
1.3.2) เป็ นสาเหตุให้สู ญเสี ยโพแทสเซี ยมออกไปทางปั ส สาวะเพิ่ มขึ้ น ท าให้รู้สึ ก
เหนื่อยอยูต่ ลอดเวลา
1.3.3) การเก็บน้ าภายในร่ างกายผิดปกติ เพราะการได้รับเกลือมากจะทาให้ปัสสาวะ
บ่อยขึ้น น้ าส่ วนต่างๆของร่ างกายถูกขับออกทางปั สสาวะเกิดภาวะคล้ายกับคนเป็ นลมแดด
1.3.4) ระดับ เกลื อในเลื อดสู งเกิ นไปจะท าให้ เลื อดแข็งตัวได้ ซึ่ งจะนาไปสู่ ภาวะ
ต่างๆ ที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย เช่น เส้นเลือดในสมองตีบตัน ไตวาย หัวใจวาย
1.3.5) ส่ งผลให้ความดันเลือดสู ง
2) โพแทสเซี ย ม พบในอาหารเกื อ บทุ ก ชนิ ด โดยเฉพาะในเนื้ อ สั ต ว์ ผลไม้ ผัก ทุ ก ชนิ ด
โดยเฉพาะมันฝรั่ง ผักใบเขียว กล้วย ส้ม ฝรั่ง แคนตาลูป องุ่น มะเขือเทศ ลูกพรุ นหรื อน้ าลูกพรุ น และน้ าอ้อย
2.1) ประโยชน์ของโพแทสเซี ยมต่อร่ างกาย
2.1.1) เสริ มสร้างความแข็งแรงให้กระดูก ลดความเสี่ ยงการแตกหักของกระดูกโดย
การช่วยรักษาแคลเซี ยมไว้ในร่ างกาย
2.1.2) ควบคุมความดันออสโมติกภายในเซลล์ โดยทางานร่ วมกับโซเดียมเพื่อรักษา
ภาวะสมดุลน้ าในร่ างกาย
2.1.3) ช่ วยรักษาสมดุลกรด-ด่าง โดยร่ วมกับฮีโมโกลบิน ฟอสเฟต และคาร์ บอเนต
ในสภาพเกลือโพแทสเซี ยมซึ่ งทาหน้าที่เป็ นบัฟเฟอร์ ให้แก่เม็ดเลือดแดง
2.1.4) กระตุ น้ การส่ งประสาทสาหรั บการหดตัวของกล้ามเนื้ อ โดยทางานร่ วมกับ
แคลเซี ยม และโซเดี ยม และ มี บ ทบาทเฉพาะเกี่ ยวกับ การท างานของกล้ามเนื้ อหัวใจ และ ท างาน
ร่ วมกับแมกนีเซี ยมในการคลายตัวของกล้ามเนื้อ
2.1.5) ช่วยในการรักษาสุ ขภาพของผิวหนัง
2.1.6) ช่วยในการเปลี่ยนกลูโคสเป็ นไกลโคเจน
2.1.7) มีหน้าที่ในการ Metabolism (กระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นในเซลล์)
ปฏิกิริยาของน้ าย่อยและการสังเคราะห์กล้ามเนื้อโปรตีนจากกรดอะมิโนในเลือด
2.1.8) กระตุน้ ไตในการกาจัดของเสี ยของร่ างกาย
2.1.9) รวมกับฟอสฟอรัสเพื่อส่ งออกซิ เจนไปที่สมอง
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2.2) ผลของการขาดโพแทสเซี ยมต่อร่ างกายในภาวะปกติ มกั ไม่พบ ถ้าพบมักจะพบกับ
โรคหรื ออาการอื่น เช่นผูป้ ่ วยโรคตับแข็ง โรคขาดโปรตีนและพลังงานอย่างรุ นแรง อาเจียน ท้องเดิ น
หรื อการได้รับยาบางชนิดที่ทาให้ตอ้ งถ่ายปั สสาวะบ่อย เป็ นต้น การได้รับโพแทสเซี ยมน้อยเกินไปจะ
มีผลทาให้ระดับโพแทสเซี ยมในเลือดต่าหรื อที่เรี ยกว่า Hypokalemia อาการระยะเริ่ มแรกของการขาด
โพแทสเซียมคือ กล้ามเนื้ออ่อนเพลีย และการทางานของกล้ามเนื้อประสาทจะเสื่ อม การตอบสนองจะ
ช้าขาดความอยากอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ในวัยรุ่ นจะเป็ นสิ ว ในคนชราผิวจะแห้งนอกจากนั้นการขาด
โพแทสเซี ย มจะเป็ นสาเหตุ ท าให้ระบบประสาทผิดปกติ นอนไม่ ห ลับ ท้องผูก หัวใจเต้น ช้าและ
ผิดปกติ กล้ามเนื้ อจะค่อยๆถูกทาลายเมื่อการขาดโพแทสเซี ยมไปทาให้การเมตาบอลิซึมของกลูโคส
เสื่ อม ก็จะไม่มีพลังงานไปที่กล้ามเนื้อทาให้ค่อยๆเป็ นอัมพาตในที่สุด
2.3) ผลของการได้รับ โพแทสเซี ย มมากเกิ น ความต้อ งการของร่ า งกายสภาวะการมี
โพแทสเซี ยมมากเกินไปพบน้อย เพราะไตสามารถควบคุมระดับได้ดี ดังนั้นสภาวะนี้ อาจเกิดขึ้นเมื่อมี
ความผิดปกติในการทางานของไตหรื อได้รับโพแทสเซี ยมทางเส้นเลื อดในอัตราเร็ วเกิ นไป ซึ่ งมีผล
ทาให้ระดับโพแทสเซี ยมในเลื อดมากหรื อเรี ยกว่า Hyperkalemia จนถึงระดับความเป็ นพิษ ซึ่ งมักจะ
เป็ นพร้อมกับไตล้ม มีอาการผิดปกติในการรับความรู ้สึกทางผิวหนัง เช่นเป็ นแผลไหม้ คัน ระคายเคือง
ของหนังศี รษะ หน้า ลิ้ น กล้ามเนื้ ออ่ อนเพลี ย การท างานของกล้ามเนื้ อหัวใจผิดปกติ ท าให้ จิตใจ
สับสน การหายใจติดขัด และ อาจหัวใจวายได้
3) แคลเซียม พบมากในน้ านม ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนยแข็ง เนยเหลว และไอศกรี ม กระดูก
ที่กินได้ เช่ น ปลากระป๋ อง ปลาป่ น ปลากรอบ กุง้ ฝอยสด (น้ าจืด) งา เต้าหู ้ที่ได้จากการเติมแคลเซี ยม
คลอไรด์ลงไปในน้ านมถัว่ เหลื องเพื่อให้แข็งตัว แต่เต้าหู ้ที่ขายในท้องตลาดส่ วนใหญ่เป็ นเต้าหู ้ที่ทา
จากเหลื อ แมกนี เซี ยม อาหารที่ มี แ คลเซี ย มต่ า ได้ แ ก่ เนื้ อสั ต ว์ ข้ า วเจ้ า ข้ า วเหนี ย ว ถั่ ว ต่ า งๆ
(ยกเว้น ถัว่ เหลือง ซึ่ งมีแคลเซี ยมระดับปานกลาง) ผักและผลไม้
3.1) ประโยชน์ของแคลเซี ยมต่อร่ างกาย
3.1.1) เป็ นส่ วนประกอบของกระดูกและฟัน
3.2.2) จาเป็ นในการทางานของกล้ามเนื้ อและประสาท ถ้าแคลเซี ยมในเลื อดน้อยจะ
ทาให้กล้ามเนื้ อไวต่อการกระตุน้ และทาให้เกิดการชักเกร็ ง แต่ถา้ มีแคลเซี ยมมากเกินระดับปกติจะไป
กดการท างานของกล้า มเนื้ อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้ อ หั วใจ ท าให้ หั วใจหยุด เต้น ในท่ าบี บ ตัว ท าให้
ประสาทเกิ ดการเฉื่ อยชาแคลเซี ยมในขนาดพอเหมาะจึงมี ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเต้นของชี พจร
และการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
3.2.3) ทาหน้าที่ เป็ นตัวเร่ งหรื อยับยั้งการทางานของน้ าย่อยหลายชนิ ด เช่ นน้ าย่อย
ไลเปส (น้ าย่อยไขมันหรื อพวกลิปิด) จากตับอ่อน
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3.2.4) จาเป็ นในการแข็งเป็ นลิ่มของเลือด
3.2.5) ช่วยในการย่อยโปรตีนในน้ านม (Casein)
3.2.6) ควบคุ ม ความสมดุ ล ของกรดและด่ างในร่ างกาย โดยควบคุ ม การผ่านของ
สารต่างๆให้น้อยลง เพื่อป้ องกันการสะสมที่มากเกิ นไปของกรดหรื อด่างในเลื อด ในขณะที่โซเดี ยม
และโพแทสเซี ยมปล่อยให้สารเหล่านี้ผา่ นเข้าออกได้มากขึ้น
3.2.7) จาเป็ นในการสังเคราะห์อะซิ ทิลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่ งเป็ นสารจาเป็ นใน
การส่ งกระแสความรู ้สึกของระบบประสาท
3.2.8) ช่วยในการดูดซึ มวิตามินบีสิบสองที่ลาไส้เล็กตอนปลาย
3.2) ผลของการขาดแคลเซี ยมต่ อร่ างกายในภาวะที่ ร่างกายได้รับ แคลเซี ยมจากอาหาร
ลดลงเพียงเล็กน้อย พาราไทรอยด์ฮอร์ โมนจะส่ งสัญญาณให้ไตสกัดกั้นแคลเซี ยมที่ จะขับ ออกทาง
ปั ส สาวะเอาไว้ ในขณะเดี ยวกันจะปล่ อย วิตามิ นดี ที่ ส ะสมในตับ ออกมาใช้ถ้าร่ างกายยังคงได้รับ
แคลเซี ย มจากอาหารน้อ ยมาก วิต ามิ น ดี จะดึ ง เอาแคลเซี ย มจากกระดู ก มาใช้เพื่ อ การท างานของ
กล้ามเนื้อและประสาทเป็ นไปอย่างปกติ ซึ่ งจะทาให้มีอาการปรากฏตามมา คือ
3.2.1) เป็ นตะคิวและชา
3.2.2) การผิดปกติของการสร้างกระดูก (Bone malformation) การขาดแคลเซียมจะมี
ผลทาให้การมีแคลเซี ยมไปจับเกาะช้าลงของกระดูกและฟั น ในกรณี ที่ขาดแคลเซี ยมร้ายแรงซึ่ งจะไม่
ปรากฏบ่อยนักถ้าไม่ขาดฟอสฟอรัสและวิตามินดี ดว้ ย การขาดจะนามาซึ่ งการฟอร์ มตัวที่ผิดไปของ
กระดูก กระดูกจะไม่แข็งแรงและอ่อนทาให้รูปร่ างและลักษณะแตกต่างออกไป เช่นโรคกระดูกอ่อน
ในเด็ก (Ricket) มีอาการขางอโค้ง ข้อมื อและเท้าใหญ่ หน้าอกยื่น กระดูกอกกลวง และโรคกระดูก
อ่อนในผูใ้ หญ่ (Osteomalacia หรื อ Adult ricket) อาการคื อส่ วนประกอบของสารในกระดู กลดลง
ทาให้โครงร่ างผิดไปและร้าวง่ายมักเกิดกับผูห้ ญิงที่อาศัยในถิ่นที่ขาดแสงแดด และ ใช้เสื้ อผ้าที่ป้องกัน
แสงแดดมีแคลเซี ยมต่าในอาหาร คนท้องติดๆกันและคนที่ให้นมบุตรเป็ นระยะเวลานาน
3.2.3) โรคกระดูกพรุ น (Osteoporosis) เป็ นภาวะที่มีความหนาแน่นของมวลกระดูก
ลดลงเนื่ องจากมีการเสื่ อมสลายของกระดูกมากขึ้น ปริ มาณเนื้ อกระดูกลดลง ในขณะที่องค์ประกอบ
ของกระดู กไม่ได้เปลี่ ยนแปลงทาให้กระดู กไม่สามารถรั บน้ าหนักของร่ างกายได้ตามปกติ เกิ ดการ
แตกหักหรื อแตกยุบของกระดูกได้ง่ายเนื่องจากแคลเซี ยมถูกดึงออกจากกระดูกเร็ วกว่าที่จะมาสะสม
3.2.4) เทแทนนี่ (Tetany) เป็ นการผิดปกติที่ประสาทจะไวผิดปกติในการตอบรับสื่ อ
กระตุ น้ ทาให้ไม่สามารถควบคุ มการหดตัวของกล้ามเนื้ อ เกิ ดอาการชักมี อาการมื อกา เอาปลายนิ้ ว
ทุกนิ้วเข้าหากัน โรคนี้ พบบ่อยมากในหญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตร เพราะเป็ นช่วงที่ตอ้ งการแคลเซี ยม
มากกว่าปกติ
13

3.3) ผลของการได้รั บ แคลเซี ย มมากเกิ น ความต้อ งการของร่ า งกาย ถ้า รั บ ประทาน
แคลเซี ยม และ วิตามินดี มากจะทาให้ระดับแคลเซี ยมในเลื อดสู ง (Hypercalcemia) ทาให้เกิ ดอาการ
คลื่ นไส้ อาเจียน ความดันเลื อดสู ง ปั สสาวะน้อย มี การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อและอาจเกิ ดนิ่ วในไต
ซึ่ งเป็ นสภาพที่มีผลจากการมีแคลเซี ยมไปจับเกาะ (Calcification) ที่มากเกิ นไปตรงไต บางคนอาจมี
อาการปวดท้องและท้องร่ วงได้ เมื่อรับประทานมากกว่า 1,500 มก./วัน นอกจากนี้ จานวนแคลเซี ยมที่
มากเกิ นไปจะทาให้กล้ามเนื้ อของกระบังลมท างานมาก แข็งเกร็ งจนไม่สามารถทาหน้าที่ ต่อไปได้
คนไข้จะตายทันทีเพราะหัวใจวาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่เป็ นโรคหัวใจมาก่อน นอกจากนี้จะมีอาการ
ทางจิต ความคิดสับสน เก็บกด และ ในที่สุดจะปรากฏอาการทางจิต
4) เหล็ก อาหารปกติ โดยทัว่ ไปจะมี เหล็ก ประมาณ 6 มก./1000 แคลอรี่ โดยทัว่ ไปร่ างกาย
ได้รับเหล็กจากตับ และเนื้ อสัตว์มากกว่าจากพืช ทั้งนี้ เพราะว่าในพืชมักจะมี ไฟเตตออกซาเลตและ
แทนนิ น มาก ซึ่ งท าให้ ก ารดู ดซึ ม เหล็ ก เป็ นไปไม่ ดี อาหารที่ มี เหล็ ก มาก ได้แก่ ตับ ม้าม เนื้ อสั ต ว์
ไข่แดง เลื อด ถัว่ เมล็ดแห้ง ผลไม้แห้งบางชนิ ด (ลูกพรุ น ลูกเกด อินทผลัม) และพืชสี เขียว โดยเฉพาะ
คือ ใบชะพลู ใบบัวบก ใบขี้เหล็ก ใบยอ เป็ นต้น นมเป็ นอาหารที่มีเหล็กเพียงเล็กน้อยร่ างกายได้รับ
เหล็ ก จากการสลายตัว ของเม็ ด เลื อ ดแดง(ซึ่ งมี อ ายุ ป ระมาณ 120 วัน ) ประมาณวัน ละ 20 มก.
เพือ่ นาไปใช้สร้างเม็ดเลือดขึ้นใหม่
4.1) ประโยชน์ของเหล็กต่อร่ างกาย
4.1.1) ทาหน้าที่หลักรวมกับโปรตีนและทองแดง เพื่อสร้างฮีโมโกลบินซึ่ งเป็ นสารที่
ให้สีของเม็ดเลือดแดง จะเป็ นตัวส่ งออกซิ เจนในเลือดจากปอดไปยังอวัยวะต่างๆดังนั้นเหล็กจึงเป็ นตัว
สร้างคุณภาพของเลือดและเพิ่มความต้านทานความเครี ยดและโรค
4.1.2) ส่ ว นประกอบของโปรตี น และน้ าย่อ ยหลายอย่า ง โปรตี น ที่ มี เหล็ ก เช่ น
ฮีโมโกลบิน น้ าย่อยที่มีเหล็ก เช่น คะทาเลส ซึ่ งมีบทบาทในการเจริ ญเติบโต และ กระบวนการหายใจ
ของเซลล์
4.1.3) เหล็กมีความจาเป็ นในการผลิตฮีโมโกลบิน ซึ่ งจะพบเฉพาะในกล้ามเนื้อเท่านั้น
4.1.4) ช่วยกาจัดสารแคดเมียมออกจากร่ างกาย
4.1.5) มีหน้าที่สาคัญในการนาวิตามินบีทุกชนิดไปใช้ให้ถูกต้อง
4.1.6) ช่วยให้มีกาลังกระฉับกระเฉงว่องไว เพิ่มภูมิตา้ นทานโรค
4.2) ผลของการขาดธาตุ เหล็ก ต่อร่ างกาย การขาดเหล็ ก เพี ยงเล็ก น้อยแม้จะยังไม่ ถึงขั้น
โลหิ ตจางก็ก่อให้เกิดผลเสี ย เช่ น ประสิ ทธิ ภาพของร่ างกายและความสามารถในการทางานลดลงใน
วัย รุ่ น และวัย หนุ่ ม สาว การเจริ ญ เติ บ โตลดลงในเด็ ก ภู มิ คุ ้ม กัน โรคลดต่ า และอัต ราการเจ็ บ ป่ วย
เนื่ อ งจากการติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก กลุ่ ม อายุ ทั้ง ยัง ชะลอพัฒ นาการด้าน Psychomotor (พฤติ ก รรม
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การเคลื่อนไหว เช่นการวิ่ง การกระโดด การเดิน การขับรถ การเต้นรา เป็ นต้น) และ บัน่ ทอนศักยภาพ
การเรี ยนรู้ ข องทารก เด็ ก และผูใ้ หญ่ ในกรณี ที่ ข าดเหล็ ก จนปรากฏอาการของเลื อดจางเรื้ อรั งจะมี
อาการเหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลียง่าย ปวดมึนศีรษะ เบื่ออาหารหรื อบางทีก็กินอาหารได้มากเป็ นพักๆ จุก
เสี ยดยอดอก ใจสั่น หายใจอึดอัดลาบากเยือ่ บุนยั น์ตาจะซี ดขาว เล็บซี ด ลิ้นซี ด บวมตามข้อ เท้าและมือ
ชา และบางทีรู้สึกเจ็บเสี ยวตามมือตามเท้า อาการต่างๆเหล่านี้อาจมีได้ต้ งั แต่ยงั ไม่สังเกตว่าซี ดชัดเจนก็
ได้ บางคนที่ ร่างกายขาดธาตุ เหล็ก จะมี อาการแสบปากแสบลิ้ น มี มุม ปากเปื่ อย (คล้ายขาดวิตามิ น
บีสอง) หรื อกลืนอาหารลาบากก็ได้ ผูห้ ญิงอาจมีอาการผิดปกติของระดู โดยมีระดูมาไม่ตรงกาหนดมี
ระดูมาจานวนน้อย หรื อบางคนอาจขาดระดูไปเลย
4.3) ผลของการได้รับธาตุเหล็กมากเกิ นความต้องการของร่ างกาย ถ้าร่ างกายได้รับเหล็ก
หรื อ มีเหล็กสะสมในร่ างกายมากจะเป็ นอันตรายได้มกั พบในกรณี ที่บริ โภค เหล็กเสริ มในรู ปแคปซูล
หรื อเม็ด ในเด็กมีอาการอาเจียนและท้องเสี ย ถ้ารุ นแรงอาจตายได้ สาหรับผูใ้ หญ่อาจมีอาการท้องผูก
คลื่นไส้หรื ออาเจียน ท้องเสี ยได้ถา้ บริ โภคเหล็กเสริ มในขณะท้องว่าง
2.2.2 ปริมาณแร่ ธาตุโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็กทีร่ ่ างกายควรได้ รับ
แร่ ธาตุ โซเดี ย ม โพแทสเซี ยม และแคลเซี ย ม จัดอยู่ในกลุ่ ม แร่ ธาตุ ที่ ร่างกายต้องการ
ปริ มาณมากส่ วนแร่ ธาตุเหล็กจัดอยู่ในกลุ่มแร่ ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริ มาณน้อย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (สิ ริพนั ธุ์ จุลกรังคะ, 2553) ปริ มาณโซเดียม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และเหล็กที่ร่างกายควรได้รับ
ต่ อ วัน นั้ นก าหนดโดยค่ า ปริ ม าณสารอาหารอ้า งอิ ง ที่ ค วรได้ รั บ ประจ าวัน ส าหรั บ คนไทย หรื อ
Dietary Reference Intake for Thais (Thai DRI) เป็ นค่ า อ้า งอิ ง โดยมาจากการคาดคะนของปริ ม าณ
สารอาหารต่างๆที่ควรได้รับประจาวัน สาหรับคนปกติเพื่อให้มีสุขภาพดีโดยได้รับสารอาหารเพียงพอ
ไม่มาก และ ไม่น้อยเกิ นไป (คณะกรรมการจัดทาข้อกาหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจาวันสาหรับ
คนไทย, 2546) ทั้งนี้ปริ มาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจาวันสาหรับคนไทยแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ปริ มาณโซเดียม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และเหล็กที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน
ชนิดแร่ ธาตุ

เพศ

ช่ วงอายุ

ปริมาณทีแ่ นะนาต่ อวัน

หน่ วย

โซเดียม

วัยรุ่ นชาย

9-12 ปี

400-1,175

มิลลิกรัม/วัน

13-15 ปี

500-1,500

”

16-18 ปี

525-1,600

”

9-12 ปี

350-1,100

”

13-15 ปี
16-18 ปี

400-1,250
425-1,275

”
”

19-30 ปี

500-1,475

”

≥ 31

ปี

475-1,450

”

≥ 71

ปี

400-1,200

”

≥ 19

ปี

400-1,200

”

≥ 71

ปี

300-1,050

”

9-12 ปี

1,975-3,325

”

13-15 ปี

2,450-4,100

”

16-18 ปี

2,700-4,500

”

9-12 ปี

1,875-3,125

”

13-15 ปี

2,100-3,500

”

16-18 ปี

2,150-3,600

”

19-30 ปี

2,525-4,200

”

≥ 31

ปี

2,450-4,100

”

≥ 71

ปี

2,050-3,400

”

≥ 19 ปี

2,050-3,400

”

≥ 71 ปี

1,825-3,025

”

วัยรุ่ นหญิง

ผูใ้ หญ่ชาย

ผูใ้ หญ่หญิง
โพแทสเซียม

วัยรุ่ นชาย

วัยรุ่ นหญิง

ผูใ้ หญ่ชาย

ผูใ้ หญ่หญิง
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ชนิดแร่ ธาตุ
แคลเซียม

เพศ
วัยรุ่ นชาย

ช่ วงอายุ
9-12 ปี

ปริมาณทีแ่ นะนาต่ อวัน
1,000

หน่ วย
มิลลิกรัม/วัน

13-15 ปี
16-18 ปี

1,000
1,000

”
”

9-12 ปี
13-15 ปี

1,000
1,000

”
”

16-18 ปี
19-30 ปี

1,000
800

”
”

31-50 ปี
51-70 ปี

800
1,000

”
”

≥ 71

ปี

1,000

”

9-12 ปี
13-15 ปี

11.8
14.0

”
”

16-18 ปี
9-12 ปี

16.6
19.1

”
”

13-15 ปี
16-18 ปี

28.2
26.4

”
”

ผูใ้ หญ่ชาย 19 - ≥ 71 ปี
ผูใ้ หญ่หญิง 19-50 ปี

10.4
24.7

”
”

51- ≥ 71 ปี

9.4

”

วัยรุ่ นหญิง

ผูใ้ หญ่ชาย

เหล็ก

วัยรุ่ นชาย

วัยรุ่ นหญิง

ทีม่ า: ปริ มาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจาวันสาหรับคนไทยพ.ศ. 2546
(คณะกรรมการจัดทาข้อกาหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจาวันสาหรับคนไทย, 2546)
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2.3 วิธีการวิเคราะห์ หาปริมาณแร่ ธาตุในอาหาร
การวิเคราะห์ปริ มาณสารอาหารมีความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ และ มี คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนจึ งเป็ นสิ่ งที่
จ าเป็ นต้อ งวิ เคราะห์ ห าปริ มาณสารอาหาร โดยการวิ เคราะห์ ป ริ มาณสารอาหารมี ห ลาย วิ ธี
( ลีณา ลีลาศวัฒนกิจ, 2556) ดังนี้
1) Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) คื อ วิ ธี วิ เคราะห์ ที่ ใ ช้ ต รวจหาธาตุ อ นิ น ทรี ย์
(inorganic elements) ในตัวอย่างต่าง ๆ เช่ น อากาศ น้ า และดิ น เป็ นต้น ตัวอย่างจะถู กทาให้ร้อนขึ้ น
เพื่อเปลี่ ยนสภาพเป็ นอะตอม (atoms) ซึ่ งสามารถดู ดกลื นแสงได้ในปริ มาณที่ เป็ นสัดส่ วนกับความ
เข้มข้นของธาตุที่มีอยูใ่ นตัวอย่าง AAS ถูกนาไปใช้ในงานวิจยั ทางคลีนิก ทางชีวเคมี ทางสิ่ งแวดล้อม
ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการเกษตร ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ม AAS สามารถนาไปใช้
ตรวจหาปริ มาณทองแดง สังกะสี ตะกัว่ เหล็ก และแคดเมียม ในน้ านมดิบและในเครื่ องดื่มทัว่ ไป และ
ตรวจหาปริ มาณโซเดี ยม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และแมงกานี ส ในอาหารเลี้ ยงทารก เทคนิ ค นี้ ยงั
น าไปใช้ต รวจหาตะกั่ว และปรอทในเนื้ อ สั ต ว์ เนื้ อ ปลา ธัญ พื ช น้ ามัน พื ช เครื่ อ งดื่ ม ทั่ว ไป และ
เครื่ องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
2) Electrophoresis คื อ วิ ธี วิ เคราะห์ ที่ อ าศัย หลัก การเคลื่ อ นที่ ข องตัว อย่ า งบนเจลภายใต้
สนามไฟฟ้ า สารแต่ละชนิ ดมีความสามารถในการเคลื่อนที่แตกต่างกันขึ้นกับขนาดและจานวนประจุ
ของสาร ดังนั้นสารจึ งถู ก แยกออกจากกันได้บ นเจล โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้ electrophoresis ในการแยก
ชี วโมเลกุ ล เช่ น โปรที น เปปไทด์ และกรดนิ วคลี อิก ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการวิเคราะห์ ได้แก่ ปริ ม าณ
กระแสไฟฟ้ า ความเป็ นกรด-ด่ างและชนิ ดของบัฟ เฟอร์ เทคนิ ค นี้ สามารถใช้วิเคราะห์ อาหารเพื่ อ
ตรวจหาชนิดของโปรตีนในเนื้อปลา
3) Capillary Electrophoresis (CE) คื อ วิธี วิเคราะห์ ที่ อาศัยหลัก การเดี ย วกับ electrophoresis
แต่การแยกของสารเกิ ดบนคอลัมน์ขนาดเล็กแทนที่จะเกิ ดบนเจล CE เป็ นเทคนิ คที่ประหยัด สะดวก
รวดเร็ ว และสามารถตรวจหาสารได้เกือบทุกชนิ ด เช่น กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก ไอออนของ
สารอินทรี ย ์ และสารอนินทรี ย ์ CE แบ่งเป็ นเทคนิ คย่อยได้หลายวิธี เช่น capillary zone electrophoresis
(CZE), capillary gel electrophoresis (CGE), micellar electrokinetic chromatography (MEKC),
isotachophoresis (ITP) แล ะ isoelectric focusing (IEF) เท คนิ ค CZE เป็ น เท คนิ คที่ มี การน าม า
ประยุกต์ใช้งานในการวิเคราะห์ อาหารมากที่ สุด เช่ น การแยกชนิ ดปลา (fish species identification)
การคัดแยกคุณภาพของเนื้อสัตว์ และการตรวจสารปรุ งแต่ง (additives) ในอาหาร
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4) Elemental Analysis (EA) คื อ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย ์จ าพวกคาร์ บ อน
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิ เจน และซัลเฟอร์ ที่เจือปนอยูใ่ นตัวอย่าง วิธีการนี้สามารถตรวจวิเคราะห์
สารได้รวดเร็ วแม่นยา และมีประสิ ทธิ ภาพสู ง เหมาะสมสาหรับงานประจาทัว่ ไป งานวิจยั และงาน
ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเคมี เภสัชภัณฑ์ สิ่ งทอ และพลาสติก EA สามารถตรวจหาสารอินทรี ย ์
ในอาหาร ในธัญพืช ในเมล็ดพืช ในปุ๋ ยและดิน ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและนม
5) Fluorescence Spectroscopy คือวิธีวิเคราะห์ ที่ อาศัยหลักการที่ โมเลกุ ลของสารสามารถ
ดูดกลืนพลังงานแสงและถูกระตุน้ สู่ ระดับพลังงานที่สูงขึ้น (excited state) เมื่อโมเลกุลของสารกลับสู่
ระดับพลังงานปกติ (ground state) จะปล่อยพลังงานส่ วนเกินออกมาเป็ นการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์
(fluorescence) สารแต่ ละชนิ ดมี ความสามารถในการดู ดกลื นแสงและปล่ อยพลังงานแสงออกมาที่
ความยาวคลื่นแตกต่างกัน จึง สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของสารอินทรี ยไ์ ด้ โดย
ให้แสงที่ทราบความยาวคลื่นที่แน่นอนแก่สารตัวอย่าง และตรวจวัดชนิ ดและปริ มาณพลังงานแสงที่
สารปล่อยออกมา ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม นิ ยมใช้ฟลูออเรสเซนต์สาหรับการวิเคราะห์
หาปริ มาณไรโบฟลาวิน (riboflavin) ในน้ านม
6) Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) คือวิธีวิเคราะห์โดยการกระตุน้ สารด้วย
พลังงานแสง เมื่อแสงอินฟราเรด (infrared light) ที่ความยาวคลื่นต่าง ๆ ผ่านสู่ สารอินทรี ย ์ พันธะเคมี
ในโมเลกุ ล ของสารจะดู ด กลื น พลั ง งานที่ ค่ า ความยาวคลื่ น หนึ่ ง ข้อ มู ล นี้ จะถู ก ประมวลโดย
คอมพิ วเตอร์ โดยการใช้ส มการดิ ฟ เฟอร์ เรนเชี ยล (differential equation) ที่ เรี ยกว่า fourier transform
ซึ่ งจะคานวณพลังงานของแต่ละความยาวคลื่ นและแปรผลออกมาเป็ นสเปกตรัม เนื่ องจากสารแต่ละ
ชนิ ดให้ส เปกตรั ม ที่ มี ล ักษณะเฉพาะจึ งสามารถน ามาเปรี ยบเที ยบกับ สเปกตรั ม ของสารที่ มี อยู่ใ น
ฐานข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ใ นการพิ สู จ น์ เอกลัก ษณ์ (identification) และบ่ ง ชี้ ชนิ ด ของสารตัว อย่า ง FT-IR
สามารถน าไปใช้ใ นการศึ ก ษาที่ เกี่ ย วกับ ด้านนิ ติ เวช ด้านสิ่ ง แวดล้อม อุ ตสาหกรรมสารเคมี และ
ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การตรวจโปรตีน ไขมัน ความชื้น และ สารอโรมาติกเอมีน
7) Gas Chromatography (GC) คื อ วิธี วิเคราะห์ ก ารแยกสารที่ ระเหยได้อ อกจากสารผสม
ไอของสารจะเคลื่ อนที่ ไปพร้ อมกับ ก๊ าซเฉื่ อย (inert gas) ซึ่ งท าหน้าที่ ในการพาสารเคลื่ อนไปบน
คอลัม น์ ระหว่า งการแยกสารแต่ ล ะตัว จะเคลื่ อ นด้ ว ยความเร็ ว ที่ แ ตกต่ า งกัน ขึ้ น กับ ขนาด และ
ความสามารถในการกลายเป็ นไอของสาร ดังนั้นจึงสามารถแยกสารต่าง ๆ ออกจากกันได้บนคอลัมน์
สารที่ ถู ก แยกออกมาจะเคลื่ อนออกจากปลายคอลัม น์ อีก ด้านหนึ่ งไปยังเครื่ อ งตรวจวัด (detector)
เทคนิ คนี้ ได้สามารถนาไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์ สารก่อมลภาวะ (pollutants) ในน้ า
การตรวจวัดปริ มาณองค์ประกอบของน้ ามัน การตรวจหาสารปรุ งแต่ง และปริ มาณคลอเลสเตอรอล
(cholesterol) ในอาหาร และ การตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้
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8) Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) คือวิธีการวิเคราะห์ที่ ผสมผสานสอง
วิธี ก ารวิเคราะห์ เข้า ด้ว ยกัน คื อ GC และ MS สารที่ ผ่ า นการแยกจากคอลัม น์ GC จะถู ก ส่ ง ไปยัง
mass spectrometry เพื่อตรวจหาน้ าหนักโมเลกุล จึงสามารถใช้วิธีน้ ี ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ สารเกือบ
ทุกชนิ ด โดยการเปรี ยบเที ยบค่าน้ าหนักโมเลกุลของสารตัวอย่างกับค่าของสารมาตรฐานที่ มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล GC-MS เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการวิเคราะห์ คุณภาพน้ าดื่ ม น้ าเสี ย ของเสี ยที่ เป็ น
ของแข็ง (solid waste) การตรวจคุ ณ ภาพของบรรยากาศและการท างานของเครื่ องปรับอากาศโดย
ตรวจสารอินทรี ยท์ ี่ระเหยได้ที่ปนเปื้ อนในอากาศ การตรวจหาสารพิษในทางนิ ติเวช การวิเคราะห์ยา
การวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบของกรดไขมั น การตรวจอั ต ราส่ วนของคาร์ บ อนไอโซโทป
(carbon isotope) และการพิสูจน์เอกลักษณ์สารแต่งกลิ่นและรสในอาหาร
9) Inductively Coupled Plasma-Emission Spectrometry (ICP-ES) คือ วิธีการวิเคราะห์ ที่นิยม
ใช้ในการทดสอบสารอนินทรี ย ์ โดยสารตัวอย่างจะถูกทาให้ร้อนขึ้นโดยพลาสมา (plasma) ซึ่ งเกิดจาก
ก๊ าซอาร์ ก อน (argon) พลัง งานสู ง สารที่ ไ ด้รับ พลังงานจะแตกตัวเป็ นไอออน (ions) และ ปล่ อ ย
พลังงานแสงออกมาที่ค วามยาวคลื่ นแตกต่างกัน ปริ มาณแสงที่ปล่อยออกมาจะถูกตรวจวัดโดยเครื่ อง
สเปกโตรมิเตอร์ (spectrometer) เทคนิค ICP-ES จึงสามารถใช้ตรวจองค์ประกอบของสารในตัวอย่าง
ได้ โดยทัว่ ไปจะนาไปใช้ในงานทางชีววิทยาและทางคลินิกเพื่อตรวจหาสารพิษ และตรวจหาแร่ ธาตุที่
มีประโยชน์ในการรักษา ในอุตสาหกรรมโลหะ ICP-ES ถูกนาไปใช้ตรวจสอบคุณภาพโลหะที่ใช้เป็ น
วัตถุ ดิบ ในอุ ตสาหกรรมอาหารและการเกษตรเทคนิ คนี้ สามารถใช้ตรวจสารพิษ สารอาหารที่จาเป็ น
(essential nutrients) ในดิ น ในปุ๋ ย ในเนื้ อเยื่อพืชและสัตว์ นอกจากนี้ ICP-ES ยังเป็ นวิธีการที่มีความแม่นยา
สู งสาหรับการตรวจหาปริ มาณโซเดียม เหล็ก และ แคลเซียมในอาหาร
10 ) Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) คื อ วิธี ก ารวิเคราะห์ ที่ อาศัย
ห ลั ก การ ICP ใน การท าให้ ส ารแตกตั ว เป็ น ไอออน ไอออน เห ล่ านี้ จะถู ก วิ เ คราะห์ โดย
mass spectrometry ICP-MS สามารถตรวจแร่ ธาตุต่าง ๆ ได้ถึง 70 ชนิ ดในการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว
ดังนั้นจึงนิ ยมใช้ในการทดสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจหาแร่ ธาตุและสารอินทรี ยท์ ี่ปนเปื้ อนในอาหาร เช่ น
ในน้ าผลไม้ ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์นม และตรวจแร่ ธาตุและสารอินทรี ยท์ ี่เจือปนในน้ า ในอากาศ ใน
ของเสี ย ในเนื้ อเยื่อของสัตว์และมนุ ษย์ ในเซรามิก (ceramic) และในสารกึ่ งนาไฟฟ้ า (semiconductor
materials) ICP-MS เป็ นเทคนิคที่สะดวก รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพสู ง
11) Ion Chromatography (IC) คือวิธีการวิเคราะห์การแยกสารโดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยน
ประจุภายในคอลัมน์ นิยมใช้ตรวจหาไอออนประจุบวก (cations) และลบ (anions) ปริ มาณต่าที่เจือปน
ในตัวอย่าง IC แบ่งเป็ นสองเทคนิ คย่อยคือ suppressed IC และ non-suppressed IC เทคนิ คแรกจะต้อง
ติดตั้งคอลัมน์เพิ่มอีกหนึ่ งคอลัมน์เพื่อขจัดไอออนของบัฟเฟอร์ (buffers) ซึ่ งอาจรบกวนการวิเคราะห์
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ส่ วนเทคนิ คที่สองใช้คอลัมน์เพียงหนึ่ งคอลัมน์เท่านั้น แต่จะต้องเลื อกบัฟเฟอร์ ที่มีความสามารถใน
การนาไฟฟ้ าต่า เทคนิ ค IC สามารถใช้ตรวจหาซัลเฟต และไนเตรท ในสิ่ งแวดล้อมและเภสัชภัณฑ์
ตรวจหากรดอิ น ทรี ย ์ใ นน้ าผลไม้ วิ เคราะห์ ห าปริ ม าณเบนโซเอท โบรไมด์ และสารปรุ ง แต่ ง ใน
ขนมปั ง และตรวจหาปริ มาณน้ าตาลในอาหาร
12) Liquid Chromatography (LC) คือวิธี การวิเคราะห์ ก ารแยกสารและตรวจวิเคราะห์ เชิ ง
ปริ มาณสาหรั บตัวอย่างที่ เป็ นของเหลว ตัวอย่างจะถู กปั๊ มเข้าสู่ คอลัมน์ซ่ ึ งภายในบรรจุด้วยอนุ ภาค
ของแข็งขนาดเล็ก การแยกเกิดขึ้นบนคอลัมน์ เนื่ องจากสารแต่ละตัวเคลื่อนผ่านอนุ ภาคของแข็งด้วย
ความเร็ ว ที่ แ ตกต่ า งกัน LC เป็ นเทคนิ ค ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้า งขวางในการวิ เคราะห์ ย า
การตรวจหาสารเคมี ใ นสิ่ ง แวดล้อม ในอุ ต สาหกรรมอาหาร LC สามารถน าไปใช้ในการควบคุ ม
คุณภาพอาหาร อาทิ การพิสูจน์เอกลักษณ์ และตรวจวิเคราะห์เชิ งปริ มาณวิตามิน การตรวจวิเคราะห์
น้ าตาล การตรวจหาองค์ประกอบในน้ าผลไม้ การตรวจหาสารอัลฟาทอกซิ น (alfatoxin) ในน้ านม
และการตรวจหากรดอะมิโน (amino acids) ในอาหารเลี้ยงทารก เป็ นต้น
13) Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) คือวิธีการวิเคราะห์ข้ นั สู งสาหรับ
การวิเคราะห์สารที่มีความสลับซับซ้อน ตัวอย่างจะถูกแยกโดยคอลัมน์ LC จากนั้นจะถูกตรวจวัดด้วย
mass spectrometer เทคนิ ค นี้ สามารถใช้ในการวิเคราะห์ ย า สารปนเปื้ อนในสิ่ ง แวดล้อ ม สารทาง
ธรณี วทิ ยา และสารปนเปื้ อนในอาหาร อาทิ การวิเคราะห์สารไมโคทอกซิ น (mycotoxin) ในธัญพืช
14) Mass Spectrometry (MS) คือวิธีการวิเคราะห์ที่ สามารถใช้ในการตรวจสารอินทรี ยแ์ ละ
สารอนิ นทรี ย ์ โดยสารตัวอย่างจะถูกทาให้แตกตัวเป็ นไอออน เครื่ องจะตรวจวัดไอออนเหล่านี้ และ
ปรากฏเป็ นพีคบนสเปกตรัมตามขนาดประจุและน้ าหนักโมเลกุล MS สามารถใช้ในการหาน้ าหนัก
โมเลกุ ลของสารและใช้บ่ งชี้ สู ตรโครงสร้ างของสาร เทคนิ ค นี้ มี ค วามไวสู ง (sensitive) ใช้ปริ มาณ
ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยระดับพิโคกรัม (picogram) หรื อ ระดับพีพีบี (ppb: part per billion) มีการนา MS
ไปใช้ใ นงานด้านสิ่ งแวดล้อ มด้านเทคโนโลยีชี วภาพ และด้านอุ ตสาหกรรมอาหาร เพื่ อตรวจหา
สารพลาสติไซเซอร์ (plasticizer)
15) Polarimetry คื อ วิ ธี การวิ เคราะห์ ที่ อาศั ย แส งโพลาไรซ์ (polarized light) ส าหรั บ
การวิเคราะห์ ส ารอิ น ทรี ย ์จาพวกน้ า ตาล โปรตี น กรดอิ น ทรี ย ์ สเตี ย รอยด์ (steroids) วิต ามิ น และ
ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) เมื่อสารตัวอย่างสัมผัสกับแสงโพลาไรซ์โมเลกุลจะหมุนหรื อเปลี่ยนทิศทาง
ของแสงโพลาไรซ์ ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติเฉพาะของสารแต่ละชนิ ด ทิศทางและมุมของแสงที่เปลี่ยนแปลง
ไปสามารถใช้บ่งชี้ ชนิ ดของสาร โดยทัว่ ไป polarimetry จะใช้ในการวิเคราะห์สารในธรรมชาติที่ มี
คาร์ บอนอะตอมที่ไม่สมมาตร (asymmetric carbon atoms) ในโมเลกุล และสามารถนาไปประยุกต์ใน
การตรวจวิเคราะห์เชิงปริ มาณน้ าตาลในอาหาร
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16) Thermal Analysis คื อ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ โ ดยการทดสอบคุ ณ สมบัติ ท างกายภาพของ
พลาสติก ตัวอย่างจะถูกทาให้ร้อนจนหลอมเหลว เพื่อตรวจหาจุดหลอมเหลว ตรวจหาน้ าหนักของสาร
ที่สูญเสี ยไปกับความร้อน (weight loss) และการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างและขนาด เทคนิ คนี้ จึงใช้ในการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของพลาสติ ก การศึ ก ษาลัก ษณะการหลอมเหลวของอาหาร และการตรวจหา
ปริ มาณความชื้นในอาหาร
17) Ultraviolet/Visible Spectroscopy (UV/Vis) คื อ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ พื้ น ฐ า น ที่ มี อ ยู่ ใ น
ห้องปฏิบตั ิการทัว่ ไปใช้สาหรับการวิเคราะห์สารอินทรี ย ์ เมื่อแสง UV ผ่านตัวอย่าง โมเลกุลในสารจะ
ถูกกระตุน้ และดูดกลืนแสงไว้ ปริ มาณแสงที่ถูกดูดกลืนที่ความยาวคลื่นหนึ่ง ๆ เป็ นลักษณะเฉพาะตัว
ของสาร หลักการนี้ จึงสามารถใช้บ่ งชี้ องค์ป ระกอบของสารในตัวอย่างได้ UV/Vis เป็ นเครื่ องมื อ
สาคัญสาหรับการวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพในทางเภสัชกรรม ในอุตสาหกรรมเคมี และใน
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ งใช้ UV/Vis ในการควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่ องดื่ ม เช่น การตรวจหาสาร
ปรุ งแต่งกลิ่น สี และรส
สาหรับการวิเคราะห์หาปริ มาณโซเดียม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และเหล็กในน้ าพริ กหนุ่มใน
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์สารอาหารที่เรี ยกว่า Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) โดย
ใช้ เครื่ องมื อที่ มี ชื่ อว่า Atomic Absorption Spectrophotometer ยี่ห้ อ VARIAN รุ่ น Spectr AA-640 โดยมี
หลักการการวิเคราะห์ปริ มาณแร่ ธาตุในน้ าพริ กหนุ่ม (โพธิ์ ศรี ลีลาภัทร์ และ ธวัชชัย คาริ นทร์ , 2556) ดังนี้
1) เริ่ มจากการปั่ นตัวอย่างอาหารให้เป็ นเนื้ อเดียวกัน (Homogenization) และนาไปย่อยสลาย
สารอิน ทรี ยด์ ้วยกรด เรี ย กว่า การวิเคราะห์ ตวั อย่างสด ผลจากการย่อยสลายอาหารด้วยกรดจะได้
สารละลายใสเมื่อทาการเจือจางด้วยตัวทาละลายให้มีความเข้มข้นที่เหมาะสมสาหรับแต่ละธาตุแล้วจึง
ตรวจวัดปริ มาณแร่ ธาตุต่างๆ ด้วยเครื่ อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
2) เครื่ องมือและอุปกรณ์ (Equipment and supplies)
2.1) เครื่ องAtomic absorption spectrophotometer (AAS) ยีห่ อ้ Varian รุ่ น SpectrAA-640
2.2) เครื่ อง Atomic absorption spectrophotometer (AAS) ยีห่ อ้ Perkin Elmer รุ่ น 3100
2.3) หลอดย่อยสลาย (Digestion tube) ขนาด 100 ml
2.4) Erlenmeyer flask ขนาด 125 ml
2.5) Graduated centrifuge tube ขนาด 15 ml
2.6) Pasture pipette
2.7) Volumetric flask ขนาด 25, 50, 100, 500 และ 1,000 ml
2.8) เครื่ องชัง่ 4 ตาแหน่ง ยีห่ ้อ Mettler Toledo
2.9) เตาไฟฟ้ า (Hotplate)
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2.10) กระจกนาฬิกา (Watch glass)
2.11) พาราฟิ ล์ม
2.12) Wash bottle
2.13) Automatic pipette
2.14) Glass test tube 17x100 mm พร้อม stainless rack
3) วิธีดาเนินการ
3.1 การย่อยสลายตัวอย่างอาหารในการวิเคราะห์ ป ริ มาณแร่ ธาตุ น้ นั จาเป็ นจะต้องย่อย
สลายอาหารก่ อ น ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ต่ อ ไปนี้ จะใช้วิ ธี ก ารย่อ ยสลายตัวอย่า งอาหารแบบเปี ยก
(Wet digestion) โดยใช้กรดผสมมีรายละเอียดดังนี้
3.2 ใช้ส่วนผสมของกรดไนตริ กและไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซค์
3.2.1) ชั่ ง อาหารแห้ ง น้ าหนั ก ที่ แ น่ นอน (ใช้ เครื่ องชั่ ง 4 ต าแหน่ ง ) ใส่ ในขวด
Erlenmeyer flask
3.2.2) เติม Glass bead 4-5 เม็ดและกรดไนตริ กเข้มข้น 10.00 ml เขย่าผสมสารให้เข้ากัน
ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งประมาณ 2 ชัว่ โมง
3.2.3) ปิ ดขวด Erlenmeyer flask ด้วยพาราฟิ ล์มแล้วตั้งสารผสมทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ไว้ 1 คืน
3.2.4) นาขวด Erlenmeyer flask มาต้มบนเตาไฟฟ้ าที่อุณหภูมิ 120-160 องศาเซลเซียส
จนกระทัง่ ควันสี น้ าตาลระเหยออกหมด ให้ยกขวดออกจากเตาไฟฟ้ าแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
เติมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซค์ 2.00 ml แล้วนาสารละลายไปต้มต่อจนเหลื อปริ มาตรประมาณ 0.50 ml ให้
ยกออกจากเตาไฟฟ้ าและทิ้งสารละลายไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
3.2.5) ใช้ Pasture pipette ดูดสารละลายที่ยอ่ ยสลายแล้วใส่ หลอด Graduate centrifuge
tube ขนาด 15.00 ml หลังจากนั้นใช้ขวดบรรจุน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนฉี ดเพื่อล้างสารที่ติดข้างภาชนะ
ขวด Erlenmeyer flask แล้วเขย่าผสมสารและดู ดสารละลายใส่ หลอด Graduated centrifuge tube ท าการ
ล้างซ้ าอีก 2-3 ครั้ง
3.2.6) เติมน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนลงไปในหลอดวัดปริ มาตรจนกระทัง่ สารละลายมี
ปริ มาตรครบ 10.00 ml
3.2.7) ปิ ดปากหลอดวัดปริ มาตรด้วยพาราฟิ ล์มและเขย่าผสมสารละลายให้เข้ากันซึ่ ง
สารละลายนี้เรี ยกว่า Wet digestion solution
3.2.8) นาสารละลายที่เตรี ยมได้ไปเจือจางให้มีความเข้มข้นเหมาะสมสาหรั บการวัด
ปริ มาณแร่ ธาตุต่างๆ ด้วยเครื่ อง AAS ต่อไป
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4) การวัดปริ มาณโซเดียม (Na) ในน้ าพริ กหนุ่ม
4.1 สารเคมี
4.1.1) สารละลาย Stock standard sodium 1,000±2 mg/l ยีห่ อ้ Merck
4.1.2) สารละลายโพแทสเซี ยม (50,000 mg/l) ชั่ ง KCl 47.66 g ละลายน้ าบริ สุ ทธิ์
ปราศจากอิออนจนปริ มาตรสุ ดท้ายเป็ น 500 ml ใน volumetric flask แล้วเขย่าผสมสารให้เข้ากัน
4.1.3) สารละลาย 1% nitric acid v/v เติ ม กรด nitric acid เข้ ม ข้ น 10.00 ml เทใส่ ขวด
volumetric flask 1,000 ml ซึ่ งบรรจุน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนประมาณครึ่ งขวด เขย่าผสมสารให้เข้ากัน
แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นและเติมน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิ ออนจนปริ มาตรสุ ดท้ายให้ถึงขีด 1,000 ml แล้วเขย่า
ผสมสารให้เข้ากันอีกครั้ง
4.2 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานธาตุโซเดียม
4.2.1) ก า ร เต รี ย ม Intermediate standard Na 100 mg/l ปิ เป ต stock standard Na
(1,000mg/l) 2.50 ml ใส่ ขวด volumetric flask 25.00 ml เติมน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนจนถึงขีด
ปริ มาตร 25.00 ml แล้วเขย่าผสมสารให้เข้ากัน
4.2.2) ก าร เต รี ย ม sensitive check Na 0.30 mg/l ปิ เป ต Intermediate standard Na
(1,000 mg/l) 0.15 ml ใส่ ขวด volumetric flask ขนาด 50.00 ml เติมน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนจนถึง
ขีดปริ มาตร 50.00 ml แล้วเขย่าผสมสารให้เข้ากัน
4.2.3) การเตรี ยมWorking standard Na ปิ เปตสารละลายชนิ ดต่ า งๆ ใส่ ในขวด
volumetric flask 25.00 ml ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานธาตุโซเดียม
Working
Na (100 mg/l) K (50,000 mg/l)
standard Na
(ml)
(ml)
(mg/l)
0
0
1.00
0.20
0.05
1.00
0.40
0.10
1.00
0.60
0.15
1.00
0.80
0.20
1.00
1.00
0.25
1.00
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1% HNO3
(ml)

Total volume
(ml)

24.00
24.95
24.90
23.85
24.80
24.75

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

4.3 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย
4.3.1) SRM 1577c Bovine liver Certified value ข องค่ า Na เท่ ากั บ 0.2033±0.0064 g/
100 g กรณี การย่อยสลายใช้ Bovine liver 0.2000 g ให้ทาการเจือจางดังนี้
ตารางที่ 2.3 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย Bovine liver
Dilution
(fold)
100

Wet
digestion
solution (ml)
0.05

K (50,000)
(ml)

1% HNO
(ml)

0.20

4.75

Total volume AAS-reading
(ml)
(mg/l)
5.00

0.41

4.3.2) Commercial milk powder กรณี ต ัวอย่าง Dumex มี ค่ า Mean±3SD ของ OCV ซึ่ ง
ท าการวิเคราะห์ เมื่ อ วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2553 มี ป ริ ม าณ Na เท่ า กับ 144±21.30 mg% เมื่ อ ใช้ Dumex
น้ าหนัก 0.5000 กรัมให้ทาการเจือจางดังนี้
ตารางที่ 2.4 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย Dumex
Wet
Dilution
K (50,000)
1% HNO3 Total volume AAS-reading
digestion
(fold)
(mg/l)
(ml)
(ml)
(mg/l)
solution (ml)
100
0.05
0.20
4.75
5.00
0.72
4.3.3) ตัวอย่างอาหาร จานวนเท่ าของเจือจางขึ้ นกับชนิ ดของอาหารตัวอย่างการเจื อจาง
แสดงในดังตารางที่ 2.5

25

ตารางที่ 2.5 การเจือจางตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่ม
Dilution
Wet digestion K (50,000 mg/l)
Total volume
1% HNO3 (ml)
(fold)
solution (ml)
(ml)
(ml)
2
1.00
0.08
0.92
2.00
5
1.00
0.20
3.80
5.00
10
0.50
0.20
4.30
5.00
20
0.25
0.20
4.55
5.00
25
0.20
0.20
4.60
5.00
40
0.125
0.20
4.68
5.00
50
0.10
0.20
4.70
5.00
100
0.05
0.20
4.75
5.00
200
0.025
0.20
4.78
5.00
500
0.01
0.20
4.79
5.00
1000
0.01
0.40
9.59
10.00
4.4 Working condition สาหรับธาตุโซเดียม
Wavelength = 589.0 นาโนเมตร
Slit width = 1.0 นาโนเมตร
Lamp current = 5 มิลลิแอมป์
5) การตรวจวัดปริ มาณโพแทสเซียม (K) ในน้ าพริ กหนุ่ม
5.1 สารเคมี
5.1.1) สารละลาย Stock standard potassium 1,000±2 mg/l ยีห่ อ้ Merck
5.1.2) สารละลาย stock standard sodium 1,000 mg/l ยีห่ อ้ Merck
5.1.3) ส ารล ะล าย 1% nitric acid v/v เติ ม กรด nitric acid เข้ ม ข้ น 10.00 ml เท ใส่
ขวด volumetric flask 1,000 ml ซึ่ งบรรจุน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิ ออนประมาณ ครึ่ งขวด เขย่าผสมสารให้
เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นและเติมน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนจนปริ มาตรสุ ดท้ายให้ถึงขีด 1,000 ml
แล้วเขย่าผสมสารให้เข้ากันอีกครั้ง
5.2 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานธาตุโพแทสเซียม
5.2.1) การเตรี ยม Intermediate standard K 100 mg/l ปิ เปต stock standard K (1,000)
2.50 ml เทใส่ ขวด volumetric flask 25.00 ml เติมน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนจนถึงขีดปริ มาตร
25.00 ml แล้วเขย่าผสมสารให้เข้ากัน
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5.2.2) การเตรี ยม working standard K ปิ เปตสารละลายชนิ ดต่ า งๆ ใส่ ในขวด
volumetric flask 25.0 ml ดังตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 การเตรี ยมสารละลายธาตุโพแทสเซียม
Working
K (100 mg/l) Na (1,000 mg/l)
1% HNO3
Total volume
standard
(ml)
(ml)
(ml)
(ml)
K(mg/l)
0
0
1.63
23.37
25.00
0.50
0.125
1.63
23.25
25.00
1.00
0.25
1.63
23.12
25.00
1.50
0.375
1.63
23.00
25.00
2.00
0.50
1.63
22.87
25.00
0.40
0.20
3.26
46.54
50.00
(sensitive check)
5.3 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย
5.3.1) SRM 1577c Bovine liver Certified value ข อ ง ค่ า K เท่ ากั บ 1.023±0.064
g/100g กรณี การย่อยสลายใช้ Bovine liver 0.2000 กรัม การเจือจางดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย Bovine liver
Dilution
(fold)

Wet
Na (1,000)
1% HNO Total volume AAS-reading
digestion
(ml)
(ml)
(ml)
(mg/l)
solution (ml)
200
0.025
0.33
4.645
5.00
1.02
5.3.2) Commercial milk powder ตัว อย่ า ง Dumex ค่ า mean±3SD ของ OCV ซึ่ งท า
การวิเคราะห์ วนั ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2553 มี ป ริ ม าณ K เท่ ากับ 569±45 mg% กรณี ย่อ ยสลายใช้ Dumex
น้ าหนัก 0.5000 กรัม การเจือจางดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.8 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย Dumex
Dilution
(fold)

Wet
Na (1,000)
1% HNO Total volume AAS-reading
digestion
(mg/l)
(ml)
(ml)
(mg/l)
solution (ml)
200
0.025
0.33
4.645
5.00
1.42
5.3.3) ตัว อย่ า งอาหาร จ านวนเท่ า ของเจื อ จางขึ้ นกั บ ชนิ ด ของอาหารตั ว อย่ า ง
การเจือจาง ดังตารางที่ 2.9

ตารางที่ 2.9 การเจือจางตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่ม
Dilution
(fold)
5
10
20
25
50
100
200
300
500
1000

Wet digestion
solution (ml)
1.00
0.50
0.25
0.20
0.10
0.05
0.025
0.033
0.01
0.01

Na (1,000 mg/l)
(ml)
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.66
0.33
0.66

5.4 Working condition สาหรับธาตุโพแทสเซียม
Wavelength = 766.5 นาโนเมตร
Slid width
= 1.0 นาโนเมตร
Lamp current = 5 มิลลิแอมป์
Sensitivity check = 0.40 mg/l
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1% HNO3
(ml)
3.67
4.17
4.42
4.47
4.57
4.62
4.65
9.31
4.66
9.33

Total
volume
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.0
5.00
10.0

6) การตรวจวัดปริ มาณแคลเซียม (Ca) ในน้ าพริ กหนุ่ม
6.1 สารเคมี
6.1.1) สารละลาย stock standard calcium solution 1,000±2 mg/l ยีห่ อ้ Merck
6.1.2) ส ารล ะล าย 5% lanthanum (50,000 mg/l) ชั่ ง La2O3 29.325 g ล ะล าย ใน
สารละลายเข้ม ข้น HCL 55.0 ml เขย่าผสมสารให้ เข้ากัน แล้วทิ้ ง สารละลายจนเย็น เติ ม น้ าบริ สุ ท ธิ์
ปราศจากอิออนจนปริ มาตรสุ ดท้าย 500 ml แล้วเขย่าผสมสารให้เข้ากันอีกครั้ง
6.1.3)ส ารละลาย 1% Lanthanum in 1% nitric acid เติ มกรด nitric acid เข้ ม ข้ น
10.0 ml เทใส่ ขวด volumetric flask 1,000 ml ซึ่ งบรรจุ น้ าบริ สุท ธิ์ ปราศจากอิ ออนประมาณครึ่ งขวด
เขย่าผสมสารให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น เติมสารละลาย 5% Lanthanum จานวน 200 ml และเติมน้ า
บริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนจนถึงขีดปริ มาตร 1,000 ml แล้วเขย่าผสมสารให้เข้ากันอีกครั้ง
6.2 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานธาตุแคลเซียม
6.2.1) ก าร เต รี ย ม Intermediate standard Ca 100 mg/l ปิ เป ต stock standard Ca
(1,000 mg/l) 2.50 ml เทใส่ ข วด volumetric flask 25.00 ml เติ ม น้ าบริ สุ ท ธิ์ ปราศจากอิ ออนจนถึ งขี ด
ปริ มาตร 25.00 ml แล้วเขย่าผสมสารให้เข้ากัน
6.2.2) การเตรี ย ม Working standard Ca ปิ เปตสารละลายชนิ ด ต่ า งๆ ใส่ ใ นขวด
volumetric flask 25.0 ml ดังตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.10 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานธาตุแคลเซียม
Working standard Ca
Mg/l (mg/l)
0
0.50
1.00
2.00
3.00
0.80
(sensitivity check)

Ca 100 mg/l
(ml)
0
0.125
0.25
0.50
0.75
0.40

1% lanthanum in
1% Nitric acid (ml)
25.00
24.88
24.75
24.50
24.25
49.60
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Total volume
(ml)
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
50.00

6.3 ข้อควรระวัง ต้องถอดหัว Burner ของเครื่ อง AAS ออกมาล้างทาความสะอาดทุ กครั้ ง
หลังจากการใช้งาน
6.4 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย
6.4.1) SRM 1577c Bovine liver Certified value ของค่า Ca เท่ากับ 131±10 mg/kg กรณี
การย่อยสลายใช้ Bovine liver 0.2000 กรัม การเจือจางดังตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.11 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย Bovine liver
Dilution
Wet digestion
1% lanthanum in Total volume AAS-reading
(fold)
solution (ml) 1% Nitric acid (ml)
(ml)
(mg/l)
2
1.00
1.00
2.00
2.62
4*
0.50
1.50
2.00
1.31
*การเจือจางสารละลายให้ใช้ Dilution 4 fold
6.4.2) Commercial milk powder ตั ว อ ย่ า ง Dumex ค่ า mean±3SD ข อ ง OCV ซึ่ งท า
การวิเคราะห์วนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 มีปริ มาณ Ca เท่ากับ 369±22.83 mg% กรณี ย่อยสลายใช้ Dumex
น้ าหนัก 0.5000 กรัม การเจือจางดังตารางที่ 2.12
ตารางที่ 2.12 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย Dumex
Dilution
(fold)
100

Wet digestion
solution (ml)
0.05

1% lanthanum in Total volume
1% Nitric acid (ml)
(ml)
4.95
5.00

AAS-reading
(mg/l)
1.85

6.4.3) ตัวอย่างอาหาร จานวนเท่าของเจือจางขึ้นกับชนิ ดของอาหารตัวอย่างการเจือจาง
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.13 การเจือจางตัวอย่างน้ าพริ กหนุ่ม
Dilution
Wet digestion
1% lanthanum in
Total volume
(fold)
solution (ml)
1% Nitric acid (ml)
(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
6.5 Working condition สาหรับธาตุแคลเซียม
Wavelength = 422.7 นาโนเมตร
Slid width
= 0.5 นาโนเมตร
Lamp current = 10 มิลลิแอมป์
Sensitivity check = 0.80 mg/l
7) การตรวจวัดปริ มาณเหล็ก (Fe) ในน้ าพริ กหนุ่ม
7.1 สารเคมี
7.1.1) สารละลาย stock standard iron 1,000±2 mg/l ยีห่ อ้ Merck
7.1.2) สารละลาย 1% nitric acid v/v เติ ม กรด nitric acic เข้ ม ข้น 10.0 ml เทใส่ ขวด
volumetric flask 1,000 ml ซึ่ งบรรจุน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนประมาณครึ่ งขวด เขย่าผสมสารให้เข้ากัน
แล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น และเติมน้ าบริ สุทธิ์ ปราศจากอิออนจนปริ มาตรสุ ดท้ายให้ถึงขีด 1,000 ml แล้วเขย่า
ผสมสารให้เข้ากันอีกครั้ง
7.2 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานธาตุเหล็ก
7.2.1) ก าร เต รี ย ม Intermediate standard Fe 100 mg/l ปิ เป ต stock standard Fe
(1,000 mg/l) 2.50 ml เทใส่ ข วด volumetric flask 25.00 ml เติ ม น้ า จนถึ ง ขี ด ปริ ม าตร 25.00 ml แล้ว
เขย่าผสมสารให้เข้ากัน
7.2.2) การเตรี ยม Working standard Fe ปิ เปตสารละลายชนิ ด ต่ า งๆ ใส่ ใ นขวด
volumetric flask 25.0 ml ดังตารางที่ 2.14
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ตารางที่ 2.14 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานธาตุเหล็ก
Working standard
Fe 100 mg/l 1% nitric acid
Total
Fe (mg/l)
(ml)
(ml)
volume
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
7.3 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย
7.3.1) SRM 1577c Bovine liver Certified value ข อ งค่ า Fe เท่ ากั บ 197.94±0.65
mg/kg กรณี การย่อยสลายใช้ Bovine liver 0.2000 กรัม การเจือจางดังตารางที่ 2.15
ตารางที่ 2.15 การเจือจางสารละลายที่ได้จากการย่อยสลาย Bovine liver
Dilution
(fold)
2

Wet digestion 1% nitric acid Total volume
AAS-reading
solution (ml)
(ml)
(ml)
(mg/l)
1.00
1.00
2.00
1.98
7.3.2) Commercial milk powder ตั ว อย่ า ง Dumex ค่ า mean±3SD ของ OCV ซึ่ งท า
การวิเคราะห์วนั ที่ 1 มิถุนายน 2553 มีปริ มาณ Fe เท่ากับ 4.63±0.66 mg% กรณี ยอ่ ยสลายใช้ Dumex
น้ าหนัก 0.5000 กรัมได้สารละลายแล้ว นาไปวัด AAS โดยตรงได้ค่า AAS-reading เท่ากับ 2.32 mg/l
7.3 Working condition สาหรับธาตุเหล็ก
Wavelength = 248.3 นาโนเมตร
Slid width
= 0.2 นาโนเมตร
Lamp current = 5 มิลลิแอมป์
Sensitivity check = 2.50 mg/l
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8) การวิเคราะห์สารตัวอย่างแบบอาหารสด
ปริ มาณแร่ ธาตุในอาหารต่ออาหารสด 100 กรัม (mg% Wet wt.)
=
[(X-B) x D]/W
X
=
ความเข้มข้นของสารละลาย (mg/l) ที่ตรวจวัดได้จากเครื่ อง AAS
B
=
blank
D
=
จานวนเท่าของการเจือจาง (Dilution)
W
=
น้ าหนักตัวอย่าง (g)
ปริ มาณแร่ ธาตุในอาหารต่ออาหารแห้ง 100 กรัม ( mg% Dry wt.)
=
[ปริ มาณแร่ ธาตุในอาหารสด (mg% Wet wt.) x (100 - M)]/100
เมื่อ M
=
ความชื้นตัวอย่าง (g%)
9) การควบคุมคุณภาพ (Quality control)
ในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ใช้สารที่เป็ น Internal quality control ดังนี้
9.1) SRM 1577C Bovine liver
9.2) Commercial milk powder : Dumex Dumex สามารถจัดซื้ อได้ตามท้องตลาดทัว่ ไป
ก่อนที่ จะนามาเป็ นตัวควบคุ ณภาพจะต้องนามาทา OCV (Optimum condition variance) แล้วนาค่านี้ ไป
ใช้อา้ งอิงในการวิเคราะห์ซ่ ึ งค่านี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการจัดหาซื้ อนม Dumex จะใช้ค่านี้ อา้ งอิงได้
ในแต่ละช่ วงระยะเวลาหนึ่ งเท่านั้นๆ ถ้าหากซื้ อนม Dumex ครั้งใหม่ก็ตอ้ งทา OCV ใหม่อีกครั้งหนึ่ งเพื่อ
ใช้เป็ นค่าอ้างอิงผลการวิเคราะห์
2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ฉัตรชัย หมื่นก้อนแก้ว (2552) ได้ศึกษา ปริ มาณโซเดียม และ โพแทสเซี ยมในอาหารพร้อ ม
บริ โ ภคแช่ แ ข็ ง โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณโซเดี ย มเพื่ อ ศึ ก ษาหาปริ ม าณโซเดี ย ม และ
โพแทสเซี ยมในอาหารพร้ อมบริ โภคแช่ แข็ง กลุ่มตัวอย่างเป็ นชนิ ดอาหารพร้ อมบริ โภคแช่ แข็งของ
บริ ษทั ผลิตอาหาร 8 บริ ษทั ซึ่ งมี จาหน่ ายในห้างสรรพสิ นค้าและร้ านสะดวกซื้ อ ในเขตอาเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงใหม่จานวน 26 ชนิดทาการวิเคราะห์โดยใช้เครื่ อง Atomic Absorption Spectrophotometer
(AAS) และวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยหาค่ า ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ สั ม ประสิ ท ธิ์
ความแปรผัน ผลการศึกษาพบว่า อาหารพร้ อมบริ โภคแช่ แข็งส่ วนใหญ่จาหน่ ายในห้างสรรพสิ นค้า
ร้ อ ยละ 76.90 โดยพบว่า บะหมี่ เป็ ดพะโล้ มี ป ริ ม าณโซเดี ย มสู งสุ ด (2,163.73 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อหน่ ว ย
บริ โภค) ในขณะที่ ข ้า วหน้าหมู ต๋ ุ น เห็ ด หอม มี ป ริ ม าณโซเดี ย มต่ าสุ ด (469.00 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ หน่ ว ย
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บริ โ ภค) ส าหรั บ ปริ ม าณโพแทสเซี ย มพบว่า ค่ า สู ง สุ ด (465.00 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ หน่ ว ยบริ โภค) และ
ค่าต่ าสุ ด (59.33 มิ ลลิ ก รัม ต่อหน่ วยบริ โภค) พบในข้าวหมูก ระเทียมพริ กไทย และข้าวต้มรวมมิตร
ทะเล ตามลาดับ
ถนอม มาน้ าเที่ ยง (2548) ได้ท า การวิเคราะห์ หาปริ มาณแคลเซี ยม โซเดี ยม โพแทสเซี ยม
เหล็ก และ ทองแดงในสิ น ค้า OTOP ประเภทน้ าพริ ก ที่ ผ ลิ ตในภาคกลาง โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
วิเคราะห์ หาปริ มาณแคลเซี ยม โซเดี ยม โพแทสเซี ยม เหล็ก และทองแดงในน้ าพริ ก 5 ชนิ ด ซึ่ งเป็ น
น้ าพริ กสิ นค้า OTOP ได้แก่ น้ าพริ กตาแดง น้ าพริ กแมงดา น้ าพริ กปลา น้ าพริ กกุง้ และ น้ าพริ กหนุ่มที่
ผลิ ต โดยกลุ่ ม แม่ บ ้ า น 5 แห่ ง คื อ กลุ่ ม แม่ บ ้ า นเกษตรกรคลองรั ง สิ ต กลุ่ ม อาชี พ แปรรู ป อาหาร
หอระฆัง กลุ่ ม อาหารแปรรู ป โพธิ์ ทอง กลุ่ ม แม่ บ ้า นจังหวัด สิ ง ห์ บุ รี ท าการวิเคราะห์ ห าปริ ม าณ
แคลเซี ยม โซเดียม โพแทสเซี ยม เหล็ก และทองแดงในน้ าพริ กทั้ง 25 ตัวอย่างโดยใช้วธิ ี dry ashing ใน
การเตรี ย มตัว อย่า ง และใช้ เครื่ อ ง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ในการวิเคราะห์
ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ ที่ ได้แสดงเป็ นหน่ วย มิ ลลิ ก รัม ต่อ 100 กรั มของน้ าหนักสด ผลการศึ กษา
พบว่า ปริ มาณแคลเซี ยมมากที่สุด 296.24 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมในน้ าพริ กปลาของกลุ่มแม่บา้ นเกษตร
คลองรังสิ ต และ ต่าสุ ด 2.01 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมในน้ าพริ กหนุ่มของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรคลองรังสิ ต
ปริ มาณโซเดี ยมพบมากที่สุด 296.18 มิลลิ กรัมต่อ 100 กรัม ในน้ าพริ กตาแดงของกลุ่มอาชี พแปรรู ป
อาหารหอระฆัง จัง หวัด ชัย นาท และ ต่ าสุ ด 99.15 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 100 กรัม ในน้ าพริ ก หนุ่ ม ของกลุ่ ม
แม่ บ ้ า น จั ง หวัด สิ งห์ บุ รี ปริ มาณ โพแทสเซี ยมพบมากที่ สุ ด 156.53 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 100 กรั ม
ในน้ าพริ ก ปลาของกลุ่ ม อาหารแปรรู ป โพธิ์ ทอง จัง หวัด อ่ างทอง และ ต่ าสุ ด 50.56 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
100 กรัม ในน้ าพริ กหนุ่ มของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรคลองรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี ปริ มาณเหล็กพบมาก
ที่สุด 45.00 มิลลิ กรัมต่อ 100 กรัม ในน้ าพริ กแมงดาของกลุ่มแม่บา้ น จังหวัดสิ งห์บุรี และต่าสุ ด 3.51
มิลลิ กรัมต่อ 100 กรัม ในน้ าพริ กปลาของกลุ่มอาชี พแปรรู ปอาหารหอระฆัง จังหวัดชัยนาท ปริ มาณ
ทองแดงพบมากที่ สุ ด 15.64 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 100 กรั ม ในน้ าพริ ก กุ้งของกลุ่ ม อาหารแปรรู ป โพธิ์ ทอง
จังหวัดอ่างทอง และต่ าสุ ด 0.21 มิลลิ กรัมต่อ 100 กรัม ในน้ าพริ กปลา ของกลุ่มอาชี พแปรรู ปอาหาร
หอระฆัง จังหวัดชัยนาท
เพ็ญโพยม ประภาศิริ และคณะ (2551) ได้ศึ กษา ปริ มาณโซเดี ยมในอาหารถุ งปรุ งส าเร็ จ
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อส ารวจปริ ม าณโซเดี ยมในอาหารถุ งปรุ งส าเร็ จที่ จาหน่ ายในร้ านอาหารใน
บริ เวณกระทรวงสาธารณสุ ข และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเลื อกบริ โภคอาหารโดยสุ่ มซื้ อตัวอย่าง
ชนิ ดเดี ยวกัน 3-4 ร้ าน ร้ านละ 2 ถุ ง จานวน 32 ตัวอย่าง เพื่ อนามาวิเคราะห์ หาปริ มาณโซเดี ยมโดย
เครื่ อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) จากผลการศึ กษาพบว่าปริ ม าณโซเดี ยมเฉลี่ ย
คิดเป็ นร้อยละอยูร่ ะหว่าง 339-1,054 มิลลิกรัม โดยต้มเลือดหมูมีปริ มาณโซเดียมต่าสุ ดและผัดผักกาด
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ดองไข่มีปริ มาณโซเดียมสู งสุ ด แต่เมื่อพิจารณาปริ มาณโซเดียมต่อถุง พบว่าแกงลาวมีปริ มาณโซเดียม
สู งสุ ดและผัดดอกไม้กวาดมีปริ มาณโซเดี ยมต่าสุ ด คือมีค่าระหว่าง 3,527-815 มิลลิกรัม นอกจากนั้น
ยังสามารถแบ่งประเภทอาหารออกได้เป็ น 4 ประเภท คือประเภท แกงเผ็ด ผัดเผ็ด แกงจืด ผัดจืด
อัจฉรา กุ ล วงศ์ (2552) ได้ท า การวิเคราะห์ ป ริ ม าณโซเดี ยมในแคบหมู ที่ จาหน่ ายในตลาด
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณโซเดียมในแคบหมู กลุ่มตัวอย่างเป็ นแคบหมูที่
จ าหน่ า ยในตลาด 5 ตลาด เขตอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ประกอบด้ว ยตลาดต้น ล าไย ตลาดวโรรส
ตลาดหนองหอย ตลาดศิ ริวฒั นา และตลาดต้น พยอม ซึ่ งมี แ หล่ ง ที่ ม าของแคบหมู จาก 18 แหล่ ง
แบ่ งเป็ น 2 ชนิ ด คื อ แคบหมูไร้ มนั และแคบหมูติดมันอย่างละ 18 ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ โดยใช้
เครื่ อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) และวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดย หาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า แคบหมูที่จาหน่ายในตลาดอาเภอเมืองเชียงใหม่ส่วน
ใหญ่ จาหน่ ายในตลาดวโรรส ร้ อยละ 46.94 ปริ ม าณโซเดี ยมโดยรวมของตัวอย่างแคบหมู ไร้ ม นั มี
ค่ า เฉลี่ ย 1,116±11.59 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ น้ าหนั ก สด 100 กรั ม และ ตัว อย่ า งแคบหมู ติ ด มัน มี ค่ า เฉลี่ ย
908±6.25 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักสด 100 กรัม ตัวอย่างแคบหมูไร้มนั ที่จาหน่าย ณ ตลาดศิริวฒั นา ซึ่งมา
จากแหล่งที่ 11 มี ปริ มาณโซเดียมสู งสุ ด มีค่าเฉลี่ย 1,582±58.80 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักสด 100 กรัม และ
ตัวอย่างแคบหมูติดมัน ที่ จาหน่ าย ณ ตลาดต้นลาไย ซึ่ งมาจากแหล่ งที่ 1 มีปริ มาณโซเดี ยมสู งสุ ด มี
ค่าเฉลี่ ย 1,572±5.85 มิ ลลิ กรั ม ต่อน้ าหนัก สด 100 กรั ม สรุ ป ผูบ้ ริ โภคควรจากัดปริ ม าณการบริ โภค
แคบหมูเพื่อสุ ขภาพที่ดี
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