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บทคัดยอ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เปนอาหารยอดนิยมในประชากรทุกกลุมอายุ ไมจํากัด เพศ วัย และเชื้อชาติ การวิจัยนี้มีจุด
ประสงค เพื่อ รายงานผลการวัด ปริม าณธาตุเหล็กที่รางกายสามารถนําไปใชป ระโยชนไดจากการรับ ประทานบะหมี่กึ่ ง
สําเร็จรูปรสชาติตาง ๆ และผลของการเติมสารอาหารโปรตีนในรูปหมูสับ และผักที่มีวิตามิน ซีสูง ดวยวิธี Radiometric
โดยใชเหล็ก-59 แลกเปลี่ยนกับ ธาตุเหล็กในอาหารในหลอดทดลอง พบวาเมื่อรับประทานเฉพาะบะหมี่พรอมเครื่องปรุง
โดยไมเติมโปรตีนหรือ ผัก เลย ทั้ง 3 มื้อ รางกายสามารถดูดซึม ธาตุเหล็กไปใชประโยชนได รอยละ 8 ถึง13 หรือ 0.79
มิลลิกรัมตอวัน ไมเพียงพอกับความตองการของรางกายเด็ก, วัยรุนหญิงชาย และหญิงวัยเจริญพันธุ ธาตุเหล็กจะถูกนํา
ไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 เทา เมื่อเติมหมูสับ หรือผักคะนา หรือกล่ําปลี และเพิ่มเปน 4 เทา เมื่อรับประทานหมูสับ
รวมกั บ ผัก (p < 0.001) ทําใหไดรับธาตุเหล็กเพิ่ มขึ้นเปน 1.5 ถึง 3.4 มิ ลลิกรัม ตอวัน ซึ่งเพียงพอตามขอกําหนดของ
FAO/WHO สําหรับประชากรกลุมเสี่ยง
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Abstract
Instant noodles represent the biggest category of instant foods in the supermarket. This study was
undertaken to determine dietary availability for iron from their varieties without and with an addition of pork
and/or vitamin C rich-vegetables by in vitro radiometric (59Fe) method. The results showed that 8 to 13 percent
of iron in the noodles was available for absorption of which contributed to 0.79 mg absorbed iron per day.
This amount was too low to meet certain requirements for children, adolescents and menstruating women. With
added pork or vegetables, iron availability increased by 2 to 3 times, and by 4 times with added pork and
collard or cabbage (p<0.001). The amounts as high as 1.5 to 3.4 mg absorbed iron per day can meet the
FAO/WHO requirements for most of the high-risk groups.
Keywords : Instant noodles, iron availability

บทนํา
ปญหาการขาดสารอาหารที่พบมากที่สุด คือ การขาดธาตุเหล็ก ประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก
ตองเผชิญปญหาพรองธาตุเหล็กที่มีสาเหตุหลัก จากอาหารมีธาตุเ หล็กต่ํา และหรือ รางกายไมสามารถดูดซึมธาตุเหล็ก
จากอาหารไปใชไดเต็มที่ หญิงตั้งครรภ, หญิงวัยเจริญพันธุ และเด็กในชวงอายุต่ํากวา 2 ป มีความเสี่ยงตอการขาดธาตุ
เหล็กสูงที่สุด(1) กลยุทธในการปองกันและควบคุม ภาวะขาดเหล็กโดยการปรับภาวะโภชนาการของธาตุเหล็กใหดีขึ้น มัก
มุงเนนไปยังกลุมอาหารหลักที่ประชากรกลุมเปาหมายนิยมบริโภคเปน ประจํา บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจัดเปนอาหารยอดนิยม
ในประชากรชาวเอเซีย ทุกเพศทุก วัย(2) เด็ก ๆ สวนใหญก็ชอบรับประทาน อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในประเทศ
ไทยจึงเติบโตอยางรวดเร็ว คิดเปนมูลคาสูงกวาเกาพันลานบาทตอป ในทองตลาดมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป วางจําหนายมาก
มายนับไมถวนในรูปลัก ษณตาง ๆ ทั้งบรรจุซอง และ ถวย ปริม าณบริโภคในประเทศเฉลี่ย 37 ซองตอ คนตอป(3) สวน
ประกอบหลักของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคือ แปงที่ผลิตจากขาวสาลี และไขมันที่อยูในซองสําหรับปรุงรส และเครื่องปรุงรสชาติ
ตาง ๆ เชนรสหมู ไก, ตม ยํา, พะโล และรสอื่น ๆ วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อ ใหผูที่นิยมบริโภคทราบคุณคาทาง
โภชนาการของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป วิธีบริโภคใหไดรับสารอาหารเต็มที่ ปลอดภัย และไดรับธาตุเหล็กในรูปที่สามารถนําไป
ใชประโยชนไดเพียงพอกับความตองการของรางกาย โดยใชราดิโอไอโซโทปของธาตุเหล็ก (59Fe) ศึกษาดวยวิธีทําใน
หลอดทดลอง(4) การศึกษาครั้งนี้ ใชเนื้อหมูแทนอาหารกลุมโปรตีนซึ่งมีธาตุเหล็กอยูในรูปฮีม ใชผักคะนาและกล่ําปลี เปน
ตัวแทนผักที่มีวิตามินซีสูง เติมลงในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป และวัดประสิทธิผลของสวนประกอบอาหารกลุมนี้วาสามารถชวย
เพิ่มขอบเขตการดูดซึมธาตุเหล็กไดเทาใด

วิธีการ
ตัวอยางอาหาร
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ 16 รายการ เลือกซื้อจากทองตลาดทั่วไป แตละหนวยบริโภค ประกอบดวยบะหมี่
ซองเครื่องปรุงรส และซองบรรจุน้ํามัน สวนประกอบหลักของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป คือ คารโบไฮเดรต, ไขมัน และ เกลือ สาร
อาหารคารโบไฮเดรตจากแปงขาวสาลีเปนสวนประกอบหลัก คิดเปนรอ ยละ 60 ถึง 80 มีน้ําหนัก อยูระหวาง 36 ถึง 48
กรัม อันดับสองเปน ไขมันจากน้ํามันปาลมซึ่งมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง ปริมาณอยูระหวาง 10 ถึง 22 กรัม ขึ้นอยูกับชนิด
ของบะหมี่ รายละเอียดเกี่ยวกับ โปรตีน ไมระบุไวในขอ มูลตอ หนวยบริโภค พลังงานตอหนวย มีคาประมาณ 250 กิโล
แคลอรี่ มีเกลือ 2 ถึง 5 กรัม ผงชูรสรอยละ 0.2 ถึง 2 และโซเดียม 500 ถึง 750 มิลลิกรัม น้ําหนักรวมระหวาง 55 ถึง 60
กรัม(5) แบงตัวอยางบะหมี่สําเร็จรูป เปน 4 กลุม คือ รสหมูสับ 3 ตัวอยาง รสเปดพะโล 3 ตัวอยาง รสตมยํา 5 ตัวอยาง
และรสอื่น ๆ 5 ตัวอยาง แตละกลุมแบงการทดลองออกเปน 6 รายการ คือ
(1) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
(2) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป + หมูสับ (70 กรัม)
(3) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป + ผักคะนา (100 กรัม)
(4) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป + กล่ําปลี (100 กรัม)
(5) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป + หมูสับ + คะนา
(6) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป + หมูสับ + กะหล่ําปลี
หมูสับ 70 กรัม คิดเปนโปรตีน 15 กรัม ผักคะนา 100 กรัม มีวิตามินซี 147 มิลลิกรัม และกล่ําปลี 100 กรัม มี
วิตามินซี 23 มิลลิกรัม(6)

การวิเคราะหองคประกอบของอาหาร
บดอาหารตัวอยางใหละเอียดแลวนํามาวิเคราะหหาองคประกอบอาหารที่มีผลกระทบตอการดูดซึมธาตุเหล็ก(7- 9)
หาปริมาณธาตุเหล็กทั้งหมดโดยการยอยดวยกรดตามวิธีของ AOAC(10) หาปริม าณฟยเตทโดยการแลกเปลี่ยนอิออนส
ตามวิธีของ Harland & Oberleas(11) หาปริมาณแทนนิน โดยวิธีของ Brune สวนปริมาณโปรตีนและพลังงานไดจากตา
รางคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทย ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข(6) หาปริมาณธาตุเหล็ก
ที่แตกตัวไดภ ายหลังสมดุลของการแลกเปลี่ยนระหวางเหล็กกัมมัน ตรังสีและธาตุเหล็ก ในอาหาร โดยการวิเคราะหใน
หลอดทดลองที่ปรับสภาพเลียนแบบการยอยอาหารในคน(4, 13- 14)

การวิเคราะหทางสถิติ
ใชโปรแกรม SPSS for Windows และ Microsoft Excel

ผลการทดลองและวิจารณ
กลุมบะหมี่รสพะโลมีปริมาณธาตุเหล็กสูงสุด เทากับ 4.19 ± 1.0 มิลลิกรัมตอมื้อ เปรียบเทียบกับบะหมี่รสอื่น ๆ
ที่มีคาประมาณ 2 มิลลิกรัม ตอมื้อ คาดวานาจะมาจากการเสริมธาตุเหล็กลงในผงปรุงรส(15) ผลการวิเคราะหเครื่องปรุงรส
พะโล พบปริมาณแทนนิน สูงถึง 121.6 ± 93.7 มิลลิกรัมตอมื้อ แตตรวจไมพบในกลุมเครื่องปรุงรสอื่นๆ สวนประกอบอื่น
ไดแก ฟอสฟอรัส ฟยเตท พลังงาน วิตามินซี รวมทั้งรอยละการแตกตัวของธาตุเหล็ก ในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกลุมตาง ๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุเหล็กในอาหารที่แตกตัวได ปริมาณเหล็กทั้งหมด ฟยเตทและแทนนินในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรส
ตางๆ
เหล็กที่แตกตัวได
มิลลิกรัมตอมื้อ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
(รอยละ)
เหล็กทั้งหมด
ฟยเตท
แทนนิน
รสหมู
0
9.54 ± 1.70
2.32 ± 1.32
23.90 ± 0.95
รสพะโลเปด
7.90 ± 1.98
4.19 ± 1.00
17.45 ± 7.37
121.6 ± 93.7
รสตมยํา
0
13.14 ± 3.76
2.26 ± 1.80
19.42 ± 3.51
รสอื่น ๆ*
0
13.26 ± 3.06
2.04 ± 2.10
25.91 ± 6.76
* เชน รสหมูแดง ผัดขี้เมา หมูน้ําตก

ตารางที่ 2 สวนประกอบของสารอาหารในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเมื่อเติมโปรตีนในรูปเนื้อหมู ผักคะนาและกล่ําปลี
Energy
mg per meal
อาหารทดลอง
(kcal)*
P-Phytate
P
Fe
Vitamin C
บะหมี่
250-300 22.9 ± 1.6 42.9 ± 2.8 2.56 ± 0.42
0
บะหมี่ + หมู
320-370 22.9 ± 1.6 140.6 ± 4.4 3.85 ± 0.69
0
บะหมี่ + ผักคะนา
275-325 23.6 ± 1.8 71.0 ± 2.6 4.39 ± 0.64
147
บะหมี่ + กล่ําปลี
260-310 21.4 ± 1.4 57.0 ± 2.9 3.48 ± 0.58
23
บะหมี่ + หมู + ผักคะนา
345-395 21.4 ± 1.4 161.2 ± 6.5 4.94 ± 0.62
147
บะหมี่ + หมู + กล่ําปลี
330-380 23.8 ± 1.6 157.0 ± 6.3 5.09 ± 0.73
23
* คาเฉลี่ยจากบะหมี่ 16 รายการ
การแตกตัวของธาตุเหล็กในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ไมเติม หมู และ/หรือผัก มีคาระหวางรอยละ 8 ถึง 13 (ตารางที่
1) ซึ่งจัดอยูในกลุมอาหารประเภทที่มีคุณภาพของเหล็กที่สามารถนําไปใชประโยชนตอรางกายไดในระดับปานกลาง(16, 17)
บะหมี่รสพะโลมีคาการแตกตัวของธาตุเหล็กต่ําสุดเทากับรอยละ 7.90 ± 1.98 เพราะมีสารประกอบแทนนิน เมื่อเติมเนื้อ
หมู ซึ่งเปนแหลงของธาตุเหล็กในรูปฮีม เติมผักคะนาหรือกล่ําปลี ซึ่งเปนแหลงของวิตามินซี ทําใหคุณคาทางโภชนาการ
ของธาตุเหล็กดีขึ้น โดยพบวา การเติมเนื้อหมู หรือผัก ลงในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ทั้ง 16 รายการ ทําใหพลังงานจากอาหาร
เพิ่มขึ้นจาก 250 กิโลแคลอรี่เปน 260 ถึง 395 กิโลแคลอรี่ ปริมาณธาตุเหล็กเพิ่มจาก 2 ถึง 4 มิลลิกรัม ตอหนวยบริโภค
เปน 2.6 ถึง 5.1 มิลลิกรัม คุณภาพการแตกตัวของธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2 ถึง 3 เทา และเพิ่มขึ้น 4 เทา เมื่อเติมทั้ง
หมู และผัก (p< 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สัดสวนของปริมาณธาตุเหล็กที่รางกายสามารถนําไปใชประโยชนไดเพิ่มขึ้น และปริมาณธาตุเหล็กเฉลี่ยที่
รางกายไดรับเปนมิลลิกรัมตอวัน เมื่อรับประทานบะหมี่กี่งสําเร็จรูปที่ปรุงดวยสวนประกอบที่เปนเนื้อหมูผัก
คะนา และ/หรือกล่ําปลี
+ หมูและ + หมูและ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
บะหมี่
+ หมู
+ ผักคะนา + กล่ําปลี
ผักคะนา
กล่ําปลี
รสหมู
1
2.14
3.18
2.20
4.41
2.75
รสพะโลเปด
1
1.95
2.84
1.55
3.48
3.73
รสตมยํา
1
2.88
3.22
2.33
4.98
5.42
รสอื่น ๆ
1
2.62
3.01
1.66
4.35
3.73
สัดสวน*
1
2.40 ± 0.4 3.10 ± 0.2 1.94 ± 0.4 4.30 ± 0.6 3.91 ± 1.1
(เฉลี่ย± SD)
เหล็กที่ไดรับ เฉลี่ย
0.79 ± 0.1 1.94 ± 0.4 2.42 ± 0.4 1.52 ± 0.2 3.42 ± 0.4 3.22 ± 0.4
(มก./วัน)
* เมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทานเฉพาะเสนบะหมี่เทานั้น
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุเหล็ก ที่รางกายตองการสําหรับประชากรกลุมเสี่ยงคือ เด็กที่อ ยูในวัยเจริญเติบโต
เด็กชายเด็กหญิงวัยรุน และหญิงวัยเจริญพันธุ กับ ปริมาณธาตุเหล็กที่รางกายจะไดรับจากการรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จ

รูปที่ปรุงดวยสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งทั้ง 3 มื้อ ใน 1 วัน พบวาการรับประทานบะหมี่โดยไมเติมเนื้อหมูหรือผัก ราง
กายจะไดรับธาตุเหล็กเพียง 0.79 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งไมเพียงพอสําหรับกลุมเสี่ยงทุกกลุม เมื่อมีการเติมหมู ผักคะนา หรือ
กล่ําปลี อยางใดอยางหนึ่งลงไป หรือเติมทั้งเนื้อหมู และผักรวมกัน ธาตุเหล็กที่รางกายจะดูดซึมไปใชไดสูงขึ้น เปน 1.52
ถึง 3.4 มิลลิกรัมตอวัน (ตารางที่ 3 รูปที่ 1) ซึ่งเพียงพอสําหรับประชากรกลุมเสี่ยงเกือบทุก กลุม มีขอสังเกตสําหรับ
บะหมี่รสพะโลคือแมจะมี สารประกอบแทนนิน แตเนื่องจากบะหมี่รสพะโลมีปริมาณธาตุเหล็กสูง เพราะอาจมีการเสริม
ธาตุเหล็ก ลงในผงปรุงรส(15) จึงทําให ปริมาณธาตุเหล็กที่จะถูกดูดซึมไปใชประโยชนไดมีคาใกลเคียงกับบะหมี่รสอื่นๆ
(ตารางที่ 3) ดังนั้น เพื่อใหไดโภชนาการที่ดีสําหรับ ธาตุเหล็ก เมื่อรับประทานบะหมี่ถึงสําเร็จรูป ควรเติมเนื้อสัตว และ
ผักที่มีวิตามินซีเปนสวนประกอบรวมดวยเสมอ
อยางไรก็ตามแมวาการรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจะทําใหรางกายไดรับคุณคาอาหารจากคารโบไฮเดรท และ
ไขมัน ซึ่งเปนแหลงพลังงานหลัก แตปญหาที่พบคือในแตละซองเครื่องปรุงรส มีปริมาณโซเดียมคอนขางสูง เฉลี่ยถึงรอ ย
ละ 62 ของคากําหนดปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย(6) โซเดียมสวนใหญไดจากเกลือ และผงชูรส
(โมโนโซเดียมกูลตาเมต หรือ MSG) จึงเปนขอควรระวังสําหรับบุคคลที่ตองควบคุมระดับโซเดียม โดยมีขอ เสนอแนะวา
เมื่อรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ไมค วรเติมเครื่องปรุงรสที่ใหมาในแตละหนวยบริโภคจนหมด เพราะถาบริโภคพรอ ม
เครื่องปรุง 3 มื้อตอวัน รางกายจะไดรับโซเดียมเกินกวาขอกําหนดมาก นอกจากนี้ควรเติมน้ํามันพืชที่มัก บรรจุคูกัน มา
เพียงเล็กนอยหรือละเวนการเติม เพื่อลดปริม าณไขมันจากน้ํามันปาลม ซึ่งหางายในแถบเอเซีย มีราคาถูก ทําใหบะหมี่มี
รสชาติดี แตมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง ไมเหมาะกับคนที่เปนโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ(18-19) นักโภชนาการจึงไดเสนอ
แนะวาการรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใหอรอยควบคูคุณภาพควรเติมทั้งผักและเนื้อสัตว ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มคุณ
คาโภชนาการที่ดีสําหรับธาตุเหล็กดวย
เด็ก ชายหญิง(10-12 ป)

1.17

วัยรุนชายหญิง (13-15 ป)

1.82

หญิง (16-49 ป)

2.38

บะหมี่ + หมู + กล่ําปลี

3.2

บะหมี่ + หมู + คะนา

3.4

บะหมี่ + กล่ําปลี

1.52

บะหมี่ + ผัก คะนา

2.42

บะหมี่ + หมู

1.94

บะหมี่

0.79

0

1

2

มิลลิกรัมตอวัน

3

4

รูปที่ 1 ปริมาณธาตุเหล็กที่รางกายไดรับจากการรับประทานบะหมี่กื่งสําเร็จรูปที่ปรุงแบบตาง ๆ เปรียบเทียบกับความ
ตองการของรางกายในวัยเด็ก วัยรุน และหญิงวัยเจริญพันธุ

สรุป
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเปนอาหารยอดนิยมของผูบริโภค เพราะรสชาติถูกปาก หาซื้องาย และสะดวกในการปรุง การ
ศึกษาในครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวา การเติมเนื้อสัตว และผักที่มีวิตามินซี จะชวยเพิ่มคุณคาทางโภชนาการธาตุเหล็ก ให
เพียงพอกับความตอ งการของรางกายในประชากรกลุมเสี่ยง ทั้งเด็ก, วัยรุน และหญิงวัยเจริญ พันธุ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
เปนอาหารที่ใหพ ลังงานแกรางกาย จาก คารโบไฮเดรท เปนสวนใหญ วิธีรับประทานเพื่อ ใหไดคุณ คาทางโภชนาการ
ครบถ วน ควรเติ ม โปรตี น จากเนื้ อ สัต ว และวิตามิ น ซี จากผั ก ซึ่ งนอกจากจะมี รสชาติดี แล ว ยัง สงเสริม คุ ณ ค าทาง
โภชนาการธาตุเหล็ก ใหเพียงพอกับ ความตองการของรางกาย ในทุกกลุม ของประชากร แตมีขอ ควรระวังคือ ปริม าณ
โซเดียมที่อยูในเครื่องปรุงรส รวมทั้งควรงดบริโภคน้ํามันเจียวหอมที่บรรจุรวมในซองดวย
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