
คุณคาทางโภชนาการของอาหารท่ีจัดใหนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ปการศึกษา 2553 

Nutritive Values of Meals for Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) Cadets 

Academic Year 2010 
ภมร  จินดามณ ี

วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพ่ือการพัฒนา) 

อาจารยสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ประเมินปริมาณพลังงานและสารอาหารจากอาหารท่ีโรงเลี้ยงโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา (รร.จปร.) จัดใหนักเรียนนายรอย (นนร.) และเปรียบเทียบคาท่ีไดกับ ขอแนะนํา

ปริมาณอาหารตามธงโภชนาการหรือปริมาณสารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย (Daily 

Reference Intakes, DRIs) และปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ี นนร. ไดรับจริงตอวัน โดยเก็บขอมูลในภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ชวงเดือน พ.ค. ถึง ส.ค. 2553 จํานวน 3 ม้ือตอวัน รวมท้ังหมด 14 วัน ไม

ติดตอกัน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห และประเมินคุณคาทางโภชนาการของ

รายการอาหาร  (INMUCAL-Nutrients) ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ใชสถิติคือคาเฉลี่ยและ

รอยละของปริมาณสารอาหารท่ี นนร. ไดรับในแตละวัน 

ผลการวิจัยพบวาอาหารท่ีโรงเลี้ยงจัดให นนร. มีปริมาณพลังงานท่ีเพียงพอคือมากกวา  100 

เปอรเซ็นต ของขอแนะนําปริมาณอาหารตามท่ีธงโภชนาการ กรมอนามัย กําหนดไวสําหรับกลุมท่ีใชพลังงาน

มากๆ เชน เกษตรกร ผูใชแรงงาน นักกีฬา เปนตน และมีการกระจายตัวของพลังงานท่ีเหมาะสม คือ CHO : 

Protein : Fat  เทากับ 60% : 13% : 27% ตามลําดับ  มีปริมาณโปรตีน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และไนอา

ซิน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสเพียงพอ คือมีปริมาณมากกวา 100 เปอรเซ็นต ของ DRIs  ในสวนของวิตามินเอและ

วิตามินซีมีปริมาณเพียง 91 เปอรเซ็นตของ DRIs  มีปริมาณแคลเซียมและโปตัสเซียม 82 เปอรเซ็นต และ 85 

เปอรเซ็นตของ DRIs ตามลําดับ  มีปริมาณโซเดียมสูงกวาท่ี DRIs กําหนดถึง 5.4 เทา มีปริมาณคอเลสเตอรอล

สูงถึง 2.13 เทา ของคาท่ีกรมอนามัยกําหนด และจากการประเมินปริมาณสารอาหารท่ี นนร. ไดรับจริงตอวัน

พบวา นนร.  ไดรับพลังงาน โปรตีน ธาตุเหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 เพียงพอกับท่ีรางกายตองการ แตพบวา

การกระจายตัวของพลังงานยังขาดความเหมาะสม และสารอาหารกลุมวิตามินและแรธาตุท่ีไดรับไมเพียงพอ 

ไดแก วิตามินเอ วิตามินซี ไนอาซิน แคลเซียม โปตัสเซียม และยังพบวาไดรับโซเดียมและคอเลสเตอรอลสูง

เกินไป ซ่ึงจะสงผลตอภาวะสุขภาพและสมรรถภาพโดยรวมของ นนร. ได ขอมูลนี้จะเปนปจจัยสนับสนุน

แนวทางในการพิจารณาจัดอาหารท่ีใหคุณคาทางโภชนาการอยางสมดุลใหแก นนร.  ตอไป 

 

คําสําคัญ : คุณคาทางโภชนาการ, นักเรียนนายรอย, อาหาร, DRIs  

    



Abstract 

The objectives of this research were to evaluate the nutritive values of meals 

provided for Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) cadets  and to compare the 

nutritive values of meals with the recommendation of Nutrition Flag or Food Based Dietary 

Guideline (FBDG) for Thais and Thai DRIs 2003 and nutritive values of nutrients intake of the 

study group. The period of data collection was in the first semester of the 2010 academic 

year from May to August 2010. Data were collected form a three meal course each day with 

the total of 14 days, intermittently. The nutritive values of the meals and nutrients intake of 

the study groups were analyzed by the computerized program INMUCAL-Nutrients V 4.0 of 

the Institute of Nutrition, Mahidol University. Descriptive statistics including means, standard 

deviations, and percentage were used to evaluate. 

The results were shown that meals provided for CRMA Cadets has adequate required 

daily energy uptake, which was 100% more than that of Nutrition Flag recommendation for 

people who need such high energy consumption such as farmers, labors, and athletes. The 

suitable ratio of energy distribution of CHO : Protein : Fat was 60% : 13% : 27%, respectively. 

With the Thai DRIs 2003 comparison, protein, vitamin B1, vitamin B2, niacin, iron, and 

phosphorus were adequate, which was 100% more than that of Thai DRIs 2003, vitamin A 

and vitamin C, however had  only 91%. Calcium and potassium had only 82% and 85%, 

respectively. Sodium was 5.4 times more than that of Thai DRIs 2003. Cholesterol was 2.13 

times higher than the recommendation by the Ministry of Public Health. The evaluation of 

daily nutrients intake of the study group was found that energy, protein, iron, vitamin B1, 

and vitamin B2 was sufficient as recommended; nonetheless, the energy distribution was 

inappropriate. Vitamin A, vitamin C, niacin, calcium and potassium contents were insufficient. 

Sodium and cholesterol contents, however, were much higher than recommendation. As a 

results, It will contribute to entire health condition and efficiency of CRMA Cadets. This 

research can be useful data which will help to determine and provide appropriate 

nutritional meals for CRMA Cadets. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การพัฒนาคนท่ีดีท่ีสุดก็คือการใหการศึกษา  เพราะการศึกษาชวยใหคนมีโอกาสไดเรียนรู  สามารถ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอสังคมและตอประเทศชาติ  การท่ีจะทําใหคนมี

ความพรอมท่ีจะรับการศึกษามีปจจัยเก่ียวของหลายประการ  ปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งคือ ปจจัยดานสุขภาพ

อนามัย  นักเรียนจะเรียนรูไดดี  ตองมีสุขภาพดี  การท่ีจะมีสุขภาพดียอมข้ึนกับปจจัยหลายๆอยาง  ไดแก  

การไดรับอากาศบริสุทธิ์   การออกกําลังกาย  การพักผอนท่ีเพียงพอ  การอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี และท่ีสําคัญ

ท่ีสุดก็คือ การรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ  สะอาด  และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ

ของรางกาย 

           การบริโภคอาหารท่ีขาดสมดุล เปนสาเหตุของภาวะทุพโภชนาการ ดังนั้น คุณคาทางโภชนาการของ

อาหารจึงเปนสิ่งสําคัญ การรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะชวยเสริมพละกําลัง

และสติปญญารวมถึงสรางเสริมภูมิคุมกันของรางกาย  ใหรางกายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณพรอมท่ีจะ

ประกอบสัมมาอาชีพ เพ่ือสรางสรรค องคกร และประเทศชาติ ไดอยางเต็มความสามารถ 

  นนร. รร.จปร. มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกับบุคคลท่ัวไป เพราะตองฝกฝนเรียนรูศาสตรตางๆ ไป

พรอมๆ กับการฝกดานรางกายเพ่ือใหมีความแข็งแรงสมบูรณ และมีความพรอม ซ่ึง นนร. ตองรับประทาน

อาหารท่ีโรงเลี้ยง  รร.จปร. จัดใหท้ัง 3 ม้ือ หาก นนร. เกิดภาวะทุพโภชนาการยอมสงผลโดยตรงตอสุขภาพ

พลานามัยและศักยภาพในการเรียนรู  ดังนั้นคุณภาพของอาหารท่ีโรงเลี้ยง  รร.จปร. จัดให นนร. จึงเปนปจจัย

สําคัญตอภาวะสุขภาพของ นนร. เปนอยางยิ่ง 

ผลการตรวจรางกายของ นนร. ในปการศึกษา 2552 โดย โรงพยาบาล รร.จปร. จากจํานวน นนร. 

ท้ังสิ้น 638 นาย พบวา  มี นนร. ท่ีมีดัชนีมวลกายสูงกวาปกติ (Body Mass Index, BMI > 23 kg/m2) 

จํานวนท้ังสิ้น 105 นาย คิดเปนรอยละ 16.54 ท้ังนี้อยูในระดับน้ําหนักเกิน (BMI = 23 – 24.99 kg/m2) 

จํานวน 79 นาย คิดเปนรอยละ 12.38 โรคอวน ระดับท่ี 1 (BMI = 25 – 29.99 kg/m2)  จํานวน 21 นาย คิด

เปนรอยละ 3.29 โรคอวนระดับท่ี 2 (BMI > 30 kg/m2)  จํานวน 5 นาย คิดเปนรอยละ 0.78  และยังพบวามี

ภาวะซีด  ซ่ึงเกิดจากภาวะขาดธาตุเหล็ก (Hematocrit, Hct. มีคาต่ํากวา 39 gm%) จํานวน 44 นาย คิดเปน

รอยละ 12.57 

  จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะประเมินคุณคาทางโภชนาการของรายการอาหารท่ีโรงเลี้ยง 

รร.จปร. จัดให นนร. บริโภค  ในปการศึกษา 2553  เพ่ือวิเคราะหประเมินพลังงานและสารอาหารท่ี นนร. 

ไดรับในแตละวัน วามีคุณคาทางโภชนาการท่ีสมดุลและเพียงพอตอความตองการของรางกายหรือไม    เพ่ือใช

เปนแนวทางในการวางแผนจัดรายการอาหารใหสอดคลองกับความตองการพลังงานและสารอาหารในแตละ

วันอยางสมดุล เพ่ือให นนร. มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณมีความพรอมท่ีจะรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินปริมาณพลังงานและสารอาหารของอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. 

2. เพ่ือประเมินปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ี นนร. ไดรับจริงในแตละวัน 



3. เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณพลังงานและสารอาหารของอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให  

นนร. และปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ี นนร. ไดรับจริงในแตละวันกับขอแนะนําปริมาณอาหารตาม 

ธงโภชนาการ หรือ ขอแนะนําปริมาณสารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับประจําวัน (Daily Reference Intakes, 

DRIs)  

 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให  

นนร. บริโภค จํานวน 3 ม้ือตอวัน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมขอมูล  จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. ในภาค    

   การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2553 เพ่ือประเมินปริมาณอาหารท่ีปรุงจริง และประเมินปริมาณอาหารท่ี นนร.     

   รับประทานจริง โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

1.1 ยอด นนร. และรายการอาหารท่ีจัดให ในแตละม้ือ 

1.2 ปริมาณขาวสารท่ีใชหุงขาวในแตละม้ือ และน้ําหนักของขาวสุกท้ังหมด  

1.3 รายการอาหารทุกชนิดท่ีจัดให นนร. ทําการบันทึกขอมูลดังนี้ 

 1.3.1 น้ําหนักอาหารสดกอนปรุง (A) คือ น้ําหนักของวัตถุดิบและเครื่องปรุงทุกชนิดท่ีใชในการ   

   ประกอบอาหาร  แยกแตละรายการ โดยเปนน้ําหนัก ของวัตถุดิบท่ีพรอมปรุง  เชน ผักท่ีลางและหั่นแลว  

   หมูบด เปนตน  

 1.3.2 น้ําหนักอาหารสุกหลังจากปรุงเสร็จ (B) แยกแตละรายการอาหาร สําหรับรายการอาหาร 

   สําเร็จรูปบางชนิดท่ีซ้ือมา หรือ โรงเลี้ยง รร.จปร. ไมไดทําเอง เชน นมสด ขนมบางชนิด ใหบันทึกเปน     

   ขนาด ปริมาณ หรือน้ําหนัก 

 1.3.3 เก็บขอมูลปริมาณอาหาร ท่ี นนร. รับประทานจริง โดยการชั่งน้ําหนักปริมาณอาหารท่ีตัก 

   เสิรฟตอโตะ (C) และชั่งน้ําหนักอาหารท่ีเหลือหลังจากรับประทานเสร็จ (D) คํานวณปริมาณอาหารท่ี 

   รับประทานไดเทากับ C-D โดยทําการสุมชั่งจํานวน 1 โตะตอวัน เพ่ือใหไดคาปริมาณท่ีรับประทานจริงเฉลี่ย 

   ตอคน 

 1.3.4 คํานวณน้ําหนักสวนประกอบอาหารสด ตามปริมาณท่ี นนร. แตละคนรับประทานจริง โดย 

   เทียบบัญญัติไตรยางค ไดปริมาณอาหารสดท่ีรับประทานจริงเทากับ A/B x (C-D) 

2.  การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เก็บขอมูลในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2553 เปนเวลา 7 วัน และ ในเดือน  

    ก.ค. - ส.ค. 2553 เปนเวลา 7 วัน รวมเปนขอมูลท่ีบันทึกไดท้ังหมด 14 วัน 42 ม้ือ ไมตอเนื่องกัน ทําการ 

    เก็บขอมูลวันละ 3 ม้ือ  โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)    

    แบงเปน  

 2.1 นนร.ชั้น 1 โตะละ 10 นาย  จํานวน 4 วัน  



 2.2 นนร.ชั้น 2 โตะละ 10 นาย จํานวน 3 วัน 

 2.3 นนร.ชั้น 3 โตะละ 10 นาย จํานวน 4 วัน 

 2.4 นนร.ชั้น 4 โตะละ 10 นาย จํานวน 3 วัน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหคุณคาและปริมาณสารอาหารของอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให  

    นนร. และปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ี นนร. รับประทานจริงตอคนตอวัน โดยใชโปรแกรม  

    สําเร็จรูป  INMUCAL-Nutrients ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเปนโปรแกรมสําเร็จรูป 

    ท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับวิเคราะหและประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหาร  คํานวณสารอาหารและ 

    ประเมินคุณคาทางโภชนาการท่ีบุคคลไดรับ โดยใชขอมูลสารอาหารสวนใหญของประเทศไทย ซ่ึง 

    โปรแกรมมีรายการอาหารไมต่ํากวา 2,146 รายการ 

2. ใชสถิติ เปอรเซ็นต คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
−

x ±SD) และคาต่ําสุด-สูงสุด ของปริมาณ 

     พลังงานและสารอาหารเฉลี่ย ซ่ึงวิเคราะหโดยโปรแกรม Microsoft Excel 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปน นนร. ชั้นปท่ี 1-4 จํานวนชั้นปละ 10 คน ท้ังหมด 40 คน อายุ เฉลี่ย  

    21.05 ± 2.25 ป  น้ําหนัก เฉลี่ย 64.95 ± 6.78  kg  สวนสูงเฉลี่ย 1.73 ± 0.05 เมตร BMI เฉลี่ย 21.74 ±  

    1.66 kg/m2  

2. อาหารในแตละม้ือ 

 2.1 อาหารม้ือเชา ประกอบดวย กับขาว 2 อยาง  เปนอาหารประเภทผัด 1 อยาง  อาหารประเภทแกง    

             1 อยาง และมี ขนมปง นม ไขลวก (วันหยุดไมมีนม) 

 2.2 อาหารม้ือกลางวัน ประกอบดวย อาหารจานเดียว และขนมหวานหรือผลไม 

 2.3 อาหารม้ือเย็น ประกอบดวย กับขาว 3 อยาง  เปนอาหารประเภทผัด 2 อยาง  อาหารประเภท  

             แกง 1 อยาง และขนมหวานหรือผลไม 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินปริมาณพลังงานและสารอาหารของอาหารท่ีโรงเลี้ยงจัดให นนร. 

    ปริมาณสารอาหารท่ี นนร. รับประทานจริง และปริมาณท่ี DRIs หรือ ธงโภชนาการ กรมอนามัย  

    กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไดผลดังตารางท่ี 1-3  

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณพลังงาน การกระจายตัวของพลังงาน และปริมาณโปรตีน 

ปริมาณสารอาหาร 
พลังงาน 

(Kcal) 

การกระจายตัวของพลังงาน  

(Energy Distribution, %) 
โปรตีน  

(gm) 
CHO Prot. Fat 



อาหารโรงเลี้ยง 3,400±218 60 13 17 110±11 

นนร. รับประทานจริง 2,380±532 49 17* 34 77±19 

DRIs / กรมอนามัย  
2,150 / 

2,400 
45-65 10-15 20-35 57 

* = คาท่ีไมสมดุลตามท่ี DRIs กําหนด 

 

ปริมาณพลังงาน  ปริมาณพลังงานท่ีควรไดรับในแตละวันนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการเชน เพศ อายุ 

กิจกรรม สภาวะของรางกายในขณะนั้นเปนตน ปริมาณพลังงานท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 

30 ป ท่ี DRIs กําหนด เทากับ 2,150 kcal/d1 สําหรับ นนร. นั้น นอกจากกิจวัตรประจําวันท่ัวไปแลว ยังตอง

ไดรับการฝกทางทหารอีกดวย  จึงถือวาเปนกลุมคนท่ีตองการพลังงานมากกวาคนปกติท่ัวไป  และจากคูมือธง

โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2 แนะนําวา กลุมคนท่ีออกกําลังกายมากกวาคนปกติท่ัวไป เชน 

ผูใชแรงงาน เกษตรกร นักกีฬา ควรไดรับปริมาณพลังงานเทากับ 2,400 Kcal/d ซ่ึงผลการวิจัยพบวาอาหารท่ี

โรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น สามารถใหพลังงานไดถึง 3,400 Kcal/d  และจากการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางพบวา นนร. ไดรับพลังงานจริงเทากับ 2,380 Kcal/d ซ่ึงถือวาเปนปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ

ความตองการของรางกาย แตหาก นนร. ตองการพลังงานมากกวานี้ อาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. 

นั้น ก็เพียงพอท่ีจะใหพลังงานไดถึง 3,400 kcal/d 

 

การกระจายตัวของพลังงาน  สําหรับคาพลังงานนั้น นอกจากตองพิจารณาปริมาณแลว ยังจําเปนตองคํานึงถึง

การกระจายตัวท่ีเหมาะสมของพลังงานจากสารอาหารหลักดวย ซ่ึงตามท่ี DRIs แนะนําคือ CHO : Prot. : Fat 

เทากับ 45-65 % : 10-15 % : 20-35 % ตามลําดับ1 ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวาอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัด

ให นนร. นั้น มีการกระจายตัวของพลังงานท่ีเหมาะสมคือ CHO : Prot. : Fat เทากับ   60 % : 13 % : 27 % 

ตามลําดับ แตการกระจายตัวของพลังงานของสารอาหารหลักท่ี นนร.รับประทานจริงนั้นคือ CHO : Prot. : 

Fat เทากับ 49 % : 17 % : 34 % ตามลําดับ ซ่ึงถือวายังขาดความสมดุลโดย นนร. ไดรับพลังงานจาก

คารโบไฮเดรตและไขมันในปริมาณท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีไดรับพลังงานจากโปรตีนมากเกินไป  

 การท่ีรางกายไดรับพลังงานมากเกินไป จะทําใหเกิดการสะสมในรูปไขมันและทําใหเกิดโรคอวนได 

นอกจากนั้น ถารางกายไดรับคารโบไฮเดรตและไขมันในสัดสวนท่ีไมสมดุล จะเพ่ิมความเสี่ยงตอโรคหัวใจและ

หลอดเลือด การศึกษาทางระบาดวิทยาพบวาการบริโภคคารโบไฮเดรตปริมาณสูงและไขมันในปริมาณต่ํากวา

ปริมาณท่ีแนะนําจะเพ่ิมความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในทางตรงขามการบริโภคไขมัน

ปริมาณสูงและคารโบไฮเดรตในปริมาณต่ํากวาปริมาณท่ีแนะนําจะกอใหเกิดปญหาน้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน3 ซ่ึงจาก

ผลการวิจัยนี้ นนร.ไดรับพลังงานในปริมาณท่ีเหมาะสม และมีสัดสวนของคารโบไฮเดรตและไขมันท่ีสมดุล 

 ในสวนของพลังงานจากโปรตีน เนื่องจากไมมีการสะสมกรดอะมิโนในรางกาย เม่ือไดรับกรดอะมิโน

ปริมาณสูง รางกายจะเผาผลาญใหเปนพลังงานหมด หรือเปลี่ยนเปนคารโบไฮเดรตและไขมัน ตับและไตจึง



ทํางานหนักเพ่ือกําจัดสารยูเรีย และยังทําใหมีการขับแคลเซียมออกทางปสสาวะเพ่ิมข้ึน แตอยางไรก็ตาม ยังไม

มีขอมูลท่ีชัดเจนสําหรับปริมาณโปรตีนหรือกรดอะมิโนท่ีจะมีผลดังกลาว4  

 

ปริมาณโปรตีน   ปริมาณโปรตีนท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนดนั้น

เทากับ 57 gm/d โดยคิดจากน้ําหนักตัวเฉลี่ยของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ซ่ึงเทากับ 57 กก. และกําหนด

ปริมาณโปรตีนท่ีควรไดรับเทากับ 1 กรัม ตอ นน.ตัว 1 กก. ตอวัน1 ปริมาณโปรตีนในอาหารท่ีโรงเลี้ยง 

รร.จปร.จัดให นนร. นั้น เทากับ 110 gm/d สวนปริมาณโปรตีนท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 77 gm/d ซ่ึง

ถือวาเพียงพอตอความตองการของรางกาย 

 ปริมาณโปรตีนตามท่ี DRIs แนะนํานั้น เทากับ 1 gm/kg/d โดยคิดจากน้ําหนักตัวเฉลี่ย 57 กก. แตมี

การศึกษาถึงปริมาณโปรตีนท่ีควรไดรับในทหาร (นักเรียนนายสิบ) ท่ีไดรับการฝกโดยเฉลี่ยวันละ 4-6 ชม. 

พบวา ควรไดรับปริมาณโปรตีนเปน 1.58  gm/kg/d5 ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกลาว หากเราคิดปริมาณโปรตีน

ท่ีควรไดรับเปน 1.58  gm/kg/d ตามน้ําหนักตัวของ นนร. เชน ถาน้ําหนักตัวเทากับ 60 kg ควรจะไดรับ

โปรตีนวันละ 94.8 gm  ถาน้ําหนักตัวเทากับ 65 kg ควรจะไดรับโปรตีนวันละ 102.7 gm ถาน้ําหนักตัว

เทากับ 70 kg ควรจะไดรับโปรตีนวันละ 110.6 gm ซ่ึงปริมาณโปรตีนในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให 

นนร. นั้นมีปริมาณเทากับ 110 gm/d ซ่ึงถือวาเพียงพอตอความตองการของ นนร. ซ่ึงถือวาเปนกลุมท่ีตองมี

การฝกหนักเชนเดียวกัน  อยางไรก็ตาม การบริโภคโปรตีนสูงเกินความตองการ จะกอใหเกิดผลเสียไดคือ 

โปรตีนสวนเกินจะถูกเผาผลาญไปเปนยูเรีย ซ่ึงจะถูกขับออกทางไต ทําใหไตทํางานหนัก6 ดังนั้นหาก นนร. 

ไดรับโปรตีนในปริมาณท่ีมากเกินความตองการของรางกาย อาจสงผลตอไตได 

 

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณสารอาหารกลุมวิตามิน 

ปริมาณสารอาหาร 
วิตามิน 

A (mcg) C (mg) B1 (mg) B2 (mg) Niacin (mg) 

อาหารโรงเลี้ยง 640±222* 82±12* 1.83±1.05 2.1±0.38 20.22±3.04 

นนร. รับประทานจริง 555±145* 57±17* 1.35±1.2 1.72±0.29 13.45±5.1* 

DRIs 700 90 1.2 1.3 16 

* = คาท่ีไมสมดุลตามท่ี DRIs กําหนด 

 

ปริมาณวิตามินเอ  ปริมาณวิตามินเอท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนดนั้น 

เทากับ 700 mcg/d1 ปริมาณวิตามินเอในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 640 mcg/d  

สวนปริมาณวิตามินเอท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 555 mcg/d ซ่ึงถือวาไมเพียงพอตอความตองการ  การ

ไดรับวิตามินเอไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหระดับวิตามินเอในพลาสมาต่ํา และไมสามารถปรับสายตาให



มองเห็นในท่ีมืด (dark adaptation) หรือการมองเห็นในท่ีแสงสลัวๆ ตองใชเวลานานกวาคนปกติ นอกจากนี้

ยังทําใหเกิดการแหงบริเวณตาและงายตอการติดเชื้อ รวมท้ังมีภูมิคุมกันต่ําดวย1 ดังนั้น การท่ี นนร. ไดรับ

ปริมาณวิตามินเอต่ํากวาปริมาณท่ีแนะนํา อาจจะมีผลเม่ือ  นนร. ตองทํากิจกรรมตางๆ ในท่ีมืด เชน การฝกจู

โจม และมีผลตอระบบภูมิคุมกันได 

 

ปริมาณวิตามินบี 1 ปริมาณวิตามินบี 1 ท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนด

นั้น เทากับ 1.2 mg/d1 ปริมาณวิตามินบี 1 ในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 1.83 mg/d  

สวนปริมาณวิตามินบี 1 ท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 1.35 mg/d ซ่ึงถือวาเพียงพอตอความตองการของ

รางกาย 

 

ปริมาณวิตามินบี 2 ปริมาณวิตามินบี 2 ท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนด

นั้น เทากับ 1.3 mg/d1 ปริมาณวิตามินบี 2 ในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 2.1 mg/d  

สวนปริมาณวิตามินบี 2 ท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 1.72 mg/d ซ่ึงถือวาเพียงพอตอความตองการของ

รางกาย 

 

ปริมาณวิตามินบี 3 ปริมาณวิตามินบี 3 ท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนด

นั้น เทากับ 16 mg/d1 ปริมาณวิตามินบี 3 ในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 20.22 

mg/d  ซ่ึงถือวาเพียงพอ สวนปริมาณวิตามินบี 3 ท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 13.45 mg/d ซ่ึงถือวาไม

เพียงพอตอความตองการของรางกาย  การขาดวิตามินบี 3 นั้น จะทําใหเกิดโรคเพลลากรา (pellagra) ซ่ึงมี

อาการแสดงดังตอไปนี้คือ ในระยะเริ่มแรกจะมีอาการออนเพลีย เบื่ออาหาร น้ําหนักตัวลดลง สุขภาพท่ัวไปไม

แข็งแรง มีการอักเสบท่ีปากและลิ้น ลิ้นและริมฝปากมีสีแดงผิดปกติ กินและกลืนอาหารไมสะดวก ความ

ผิดปกติลุกลามไปจนถึงระบบทางเดินอาหาร กระเพาะ ลําไส มีอาการปวดหัว ทองเดิน อาหารไมยอย ตอมา

จะแสดงอาการทางผิวหนังบริเวณ หนา ลําคอ แขน ขา เทา โดยเปนเหมือนกันท้ังสองขางของรางกาย เปนผื่น

คลายถูกแดดเผา ผิวหนังเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม ลอกแหงแตกเปนเกล็ด มีอาการอักเสบมากข้ึนเม่ือถูก

แสงแดด และสุดทายจะปรากฏอาการทางประสาท ปวดศีรษะ หงุดหงิด กังวล นอนไมหลับ ซึมเศรา ความจํา

เสื่อม มีอาการประสาทหลอน ลุกลี้ลุกลน บาคลั่งถึงวิกลจริต   ในรายท่ีเปนรุนแรงจะถึงแกความตายได โรค

เพลลากราจึงไดชื่อวาเปนโรค “4D’s” เนื่องจากในระยะสุดทายจะพบอาการ dermatitis diarrhea 

dementia และ death (ผิวหนังอักเสบ ทองเสีย ความจําเสื่อม และตาย) 1 

 ปริมาณวิตามินบี 3 ในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้นเพียงพอ แตจากการเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง พบวา นนร. รับประทานวิตามินบี 3 นอยกวาปริมาณท่ี DRIs แนะนําไมมากนัก อาจทําใหมีอาการ

ออนเพลีย เบื่ออาหาร น้ําหนักตัวลดลง สุขภาพท่ัวไปไมแข็งแรง มีการอักเสบท่ีปากและลิ้นได ดังนั้นการเลือก

รับประทานอาหารของ นนร. จึงเปนปจจัยสําคัญ รวมท้ังการใหความรูดานโภชนาการแก นนร. ดวย 

 



ปริมาณวิตามินซี  ปริมาณวิตามินซี ท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนดนั้น 

เทากับ 90 mg/d1 ปริมาณวิตามินซี ในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 82 mg/d สวน

ปริมาณวิตามินซี ท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 57 mg/d ซ่ึงถือวาไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย  

การท่ี นนร. ไดรับปริมาณวิตามินซีต่ํากวาปริมาณท่ีแนะนํา อาจสงผลตอการดูดซึมธาตุเหล็ก และมีผลตอ

ระบบภูมิคุมกัน 

 

ตารางท่ี 3 ปริมาณสารอาหารกลุมแรธาตุ 

ปริมาณสารอาหาร 

แรธาตุ (mg)  

Cholestero

l    

(mg) 

Calcium 

(Ca) 

Phosphorous 

(P) 

Iron 

(Fe) 

Sodium 

(Na) 

Potassium 

(K) 

อาหารโรงเลี้ยง 655±147* 1,487±149 26±12.7 7,970±1,520* 2,157±305* 640±170* 

นนร. รับประทานจริง 525±157* 1,110±244 17.31±6 5,133±1811* 1,471±372* 556±113* 

DRIs 800 700 10.4 500-1,475 2,525-4,200 300 

* = คาท่ีไมสมดุลตามท่ี DRIs กําหนด 

 

ปริมาณแคลเซียม  ปริมาณแคลเซียมท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนดนั้น 

เทากับ 800 mg/d  ปริมาณแคลเซียมในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 655 mg/d  สวน

ปริมาณแคลเซียมท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 525 mg/d ซ่ึงถือวาไมเพียงพอตอความตองการของ

รางกาย  ปริมาณแคลเซียมท่ีไดรับมีผลตอปริมาณมวลกระดูก ผูท่ีมีมวลกระดูกมากในวัยหนุมสาวเม่ือเขาสูวัย

สูงอายุจะมีปริมาณมวลกระดูกเหลืออยูมากกวา และเสี่ยงตอการเปนโรคกระดูกพรุนนอยกวาคนท่ีมีมวล

กระดูกนอย การบริโภคอาหารท่ีมีปริมาณแคลเซียมมากเพียงพออยางตอเนื่อง เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ี

ชวยเพ่ิมปริมาณมวลกระดูก และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน1 การท่ี นนร. ไดรับปริมาณ

แคลเซียมต่ํากวาปริมาณท่ีแนะนํา มีผลตอความแข็งแรงของกระดูก ปริมาณมวลกระดูก และมีความเสี่ยงตอ

การเกิดโรคกระดูกพรุนไดเม่ือเขาสูวัยสูงอายุ 

 

 

ปริมาณฟอสฟอรัส ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนดนั้น 

เทากับ 700 mg/d  ปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 1,487 mg/d  

สวนปริมาณฟอสฟอรัสท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 1,110 mg/d ซ่ึงถือวาเพียงพอตอความตองการของ

รางกาย 

 



ปริมาณธาตุเหล็ก  ปริมาณธาตุเหล็กท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนดนั้น 

เทากับ 10.4 mg/d   ปริมาณธาตุเหล็กในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 26 mg/d 

สวนปริมาณธาตุเหล็กท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 17.31 mg/d ซ่ึงถือวาเพียงพอตอความตองการของ

รางกาย   สารท่ีสงเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กในรูปท่ีไมใชฮีม (non-heme iron) ท่ีสําคัญไดแก วิตามินซี และ

กรดอินทรียตางๆ ซ่ึงพบไดในผักและผลไม  สวนสารท่ีขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กท่ีสําคัญไดแก ไฟเตต และ

แทนนิน สารไฟเตตพบมากในขาวท่ีไมไดขัดสี ถ่ัวเมล็ดแหง เชน ถ่ัวเหลือง สวนแทนนินพบไดในน้ําชา กาแฟ 

พืชใบสีเขียวเขมมักพบวามีปริมาณแทนนินสูง   อาหารท่ีมีเนื้อสัตวเปนองคประกอบมากกวา 90 กรัมตอวัน 

หรือวิตามินซีมากกวา 75 มิลลิกรัมตอวัน ธาตุเหล็กจะถูกดูดซึมไปใชไดดี คือสูงถึงกวารอยละ 15  การใชความ

รอนในการประกอบอาหารจะทําลายวิตามินซีประมาณรอยละ 25 การรับประทานอาหารท่ีมีวิตามินซีเปน

สวนประกอบอยูดวยจะชวยดูดซึมธาตุเหล็กในรูปท่ีไมใชฮีม ดังนั้นการจัดองคประกอบของอาหารอยาง

เหมาะสม หรือการประกอบอาหารโดยคํานึงถึงปจจัยเหลานี้จะชวยใหความสามารถในการดูดซึมธาตุเหล็กไป

ใชไดดีข้ึน 

 

ปริมาณโซเดียม  ปริมาณโซเดียมท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19 – 30 ป ท่ี DRIs กําหนดนั้น มีคา

อยูระหวาง 500 - 1,475 mg/d  ปริมาณโซเดียมในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 7,970 

mg/d  สวนปริมาณโซเดียมท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 5,133 mg/d ซ่ึงถือวาสูงเกินปริมาณท่ีแนะนํา

มาก   ความตองการโซเดียมสูงสุดท่ีรับไดและไมทําใหเกิดอันตรายกําหนดคาไวตามเกณฑกําหนดของ

สหรัฐอเมริกาคือ 2,400 mg/d คิดเปนเกลือโซเดียมคลอไรดประมาณ 6 gm/d7 ประเทศไทยมีการสํารวจ

พฤติกรรมการบริโภคน้ําปลาในชุมชนทางภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัด

ยโสธร เพ่ือดูปริมาณเกลือท่ีไดรับในแตละวันของคนไทย โดย พบวามีการบริโภคน้ําปลาเฉลี่ย 13.4±10.8 

มิลลิกรัมตอคนตอวัน คิดเปนเกลือโซเดียมคลอไรดท่ีบริโภคเฉลี่ย 3.8±3.4 กรัมตอวัน8 ซ่ึงสูงกวาปริมาณท่ี

แนะนํามาก สอดคลองกับปริมาณท่ี นนร. ไดรับ  นิสัยของคนไทยท่ีสงผลใหเกิดอัตราเสี่ยงตอสุขภาพ คือ การ

เติมเกลือหรือน้ําปลากอนรับประทานอาหารมีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง9 การท่ี นนร. ไดรับ

ปริมาณ โซเดียมสูงกวาปริมาณท่ีแนะนํามากอาจสงผลใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และทํา

ใหไตทํางานหนัก ดังนั้นนอกจากการลดปริมาณโซเดียมท่ีใชในการปรุงอาหารแลว ควรให นนร. ลดการเติม

น้ําปลา ซอสปรุงรสในอาหาร เพ่ือลดปริมาณการบริโภคโซเดียม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการเกิดโรคความ

ดันโลหิตสูง  

 

ปริมาณโปตัสเซียม ปริมาณโปตัสเซียมท่ีควรไดรับในแตละวันของเพศชายอายุ 19–30 ป ท่ี DRIs กําหนดนั้น 

มีคาอยูระหวาง 2,525-4,200 mg/d ปริมาณโปตัสเซียมในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. เทากับ 

2,157 mg/d  สวนปริมาณโปตัสเซียมท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 1,471 mg/d ซ่ึงถือวาไมเพียงพอตอ

ความตองการของรางกาย  การท่ี นนร. ไดรับโปตัสเซียมต่ํากวาปริมาณท่ีแนะนํา อาจทําใหมีอาการออนเพลีย 

หรือกลามเนื้อออนแรง การบีบตัวของลําไสลดลง ทําใหทองอืด ซ่ึงเปนภาวะขาดโปแตสเซียมเล็กนอยหรือปาน



กลาง ถาขาดโปแตสเซียมมาก จะเกิดอาการกลามเนื้อแขนขาออนแรงถึงอัมพาต ถาอัมพาตท่ีกลามเนื้อหายใจ

จะทําใหหยุดหายใจ หัวใจเตนผิดปกติ ตรวจพบคลื่นหัวใจผิดปกติได10  

 

ปริมาณคอเลสเตอรอล ปริมาณคอเลสเตอรอลท่ี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนํานั้นไมควรไดรับ

เกิน 300 mg/d  ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น เทากับ 640 mg/d 

สวนปริมาณคอเลสเตอรอลท่ี นนร. รับประทานจริง เทากับ 556 mg/d ซ่ึงถือวาสูงเกินกวาปริมาณท่ีแนะนํา

มาก  การท่ี นนร. ไดรับคอเลสเตอรอลสูงกวาปริมาณท่ีแนะนํา ทําใหไดรับพลังงานจากไขมันมาก อาจทําใหมี

ไขมันสะสมได   

 

สรุปผลการวิจัย  ปริมาณพลังงานและสารอาหารของอาหารท่ีโรงเลี้ยง รร.จปร. จัดให นนร. นั้น พบวามี

ปริมาณพลังงานท่ีเพียงพอตอความตองการ มีการกระจายตัวของพลังงานท่ีเหมาะสม มีปริมาณโปรตีน วิตามิน

บี 1 วิตามินบี 2 และไนอาซิน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัสเพียงพอ สวนปริมาณวิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม และ

โปตัสเซียมไมเพียงพอ และมีปริมาณโซเดียม และคอเลสเตอรอลสูงเกินไป และจากการประเมินปริมาณ

สารอาหารท่ี นนร. ไดรับจริงตอวันพบวา นนร. ไดรับพลังงาน โปรตีน ธาตุเหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 

เพียงพอกับท่ีรางกายตองการ แตพบวาการกระจายตัวของพลังงานยังขาดความเหมาะสม และสารอาหารกลุม

วิตามินและแรธาตุท่ีไดรับไมเพียงพอ ไดแก วิตามินเอ วิตามินซี ไนอาซิน แคลเซียม โปตัสเซียม และยังพบวา

ไดรับโซเดียมและคอเลสเตอรอลสูงเกินไป 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  ควรมีการปรับรายการอาหารท่ีจัดให นนร. ใหมีคุณคาทาง

โภชนาการอยางสมดุล โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

เพ่ิมปริมาณวิตามินเอโดยใชผักและผลไมท่ีมีสีเหลืองหรือสม เชน แครอท ฟกทอง มะละกอเปนตน 

 เพ่ิมปริมาณวิตามินซี โดยควรเพ่ิมปริมาณผักผลไม โดยเฉพาะผลไม เนื่องจาก นนร. ได 

รับประทานผลไมนอยเกินไป ควรคํานึงถึงความสด ใหม รวมท้ังวิธีท่ีใชในการประกอบอาหาร เนื่องจากวิตามิน

ซีสามารถสลายตัวไดงาย 

 เพ่ิมปริมาณแคลเซียม โดยเพ่ิมปริมาณนม หรือใชอาหารท่ีมีแคลเซียมสูง เชน ปลาเล็กปลานอย  

เตาหู ปลากระปอง งาดํา ผักท่ีมีแคลเซียมสูงไดแก ผักกะเฉด ผักคะนา ใบยอ ยอดสะเดา ยอดแค ใบชะพลู ผัก

แพว เปนตน 

 เพ่ิมปริมาณโปตัสเซียม โดยเพ่ิมผักใบเขียว และเพ่ิมจํานวนผลไมในแตละวัน และควรใหหลากหลาย 

ไมจําเจ ผักท่ีมีปริมาณโปตัสเซียมสูง เชน ผักบุงไทย ชะอม ปวยเลง ใบชะพลู ผลไมท่ีมีปริมาณโปตัสเซียมสูง 

เชน กลวย สม มะละกอสุก เปนตน 

 ลดปริมาณโซเดียม โดยลดปริมาณการใช ซอสปรุงรส น้ําปลา  

 ลดปริมาณคอเลสเตอรอล โดยอาจตองลดปริมาณไข เนื่องจากในบางวัน อาหารท่ีจัดให นนร. นั้น  



มีไขท้ัง 3 ม้ือ โดยโปรตีนท่ีตองเสียไปจากไขอาจทดแทนดวย นมถ่ัวเหลือง และผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลืองเชน 

เตาหู 

 ควรให นนร. ไดรับประทานขาวกลอง หรือมีขาวกลองให นนร. เลือกรับประทานได เพราะมีวิตามิน 

และแรธาตุมากกวาขาวขาว ซ่ึงจะชวยเพ่ิมปริมาณวิตามินและแรธาตุไดอีกทางหนึ่ง  

 นอกจากนี้การจัดอาหารให นนร. นั้น ควรพิจารณาจัดรายการอาหารใหหลากหลาย ไมจําเจ อีก

ประเด็นท่ีสําคัญยิ่งคือการใหความรูดานโภชนาการแก นนร. เพ่ือให นนร. มีความรูดานโภชนาการ สามารถ

เลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการได 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการประเมินคุณคาทางโภชนาการของแตละรายการอาหาร และใช

โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ปรับคุณภาพของรายการอาหารใหไดคุณคาท่ีเหมาะสม  

 

เอกสารอางอิง 

1. คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย. ปริมาณสารอาหาร      

    อางอิงท่ีควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย พ.ศ. 2546. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสง 

    สินคาและพัสดุภัณฑ (รสพ); 2546.  

2. คณะกรรมการจัดทําขอปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนไทย กองโภชนาการ กรมอนามัย  

    กระทรวงสาธารณสุข. คูมือธงโภชนาการ กินพอดี สุขีท่ัวไทย. พิมพครั้งท่ี 3. นนทบุรี: โรงพิมพองคการ 

    สงเคราะหทหารผานศึก; 2542. 

3. Grundy SM. The optimal ratio of fat-to-carbohydrate in the diet. Ann Rev Nutr. 1999; 19 :  

    325-41. 

4. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. DRI Dietary Reference Intakes for energy,  

    carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids (macronutrients).   

    Washington D.C.: National Academy Press; 2002. 

5. Jitta C. Protein requirements of training Thai soldiers (Dissertation). Bangkok, Mahidol     

    University; 1988. 94p. 

6. กัลยา ทองประเสริฐ, ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร. โภชนาการกับการเพ่ิมสมรรถภาพของนักกีฬา. วารสาร 

    กีฬาเวชศาสตร 2532; 2(1): 43-8.  

7. Food and Nutrition Board, National Research Council. Recommended Dietary Allowances,  

    10th ed. Washington D.C.: Nation Academy Press; 1989. 

8. พยุงศรี กันหนู, วรรณวิมล กิตติดิลกกุล, บุญเยื้อน วราศรัย, แสงโสม ลีนะวัฒน. การศึกษาการใชสาร 

    ปรุงรสและพฤติกรรมการบริโภคน้ําปลาในชุมชน. วารสารโภชนาการ 2542; 33:27-35. 

9. จรวยพร  ธรณินทร. การเสริมสรางสุขภาพคนยุคใหม. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: เอส พี เอฟ พริ้นติ้ง กรุป;  

    2538. 



10. วรวุฒ ิเจริญศิริ. โปแตสเซียมในรางกาย. ศูนยขอมูลสุขภาพกรุงเทพ. [ออนไลน]. [เขาถึงเม่ือวันท่ี 20 

      ธันวาคม 2553]: เขาถึงไดจาก: http://www.bangkokhealth.com/index.php/Food-and- 

      Nutrition/3677-Potassium.html  

http://www.bangkokhealth.com/index.php/Food-and-%20%20%20%20%20%20%20Nutrition/3677-Potassium.html
http://www.bangkokhealth.com/index.php/Food-and-%20%20%20%20%20%20%20Nutrition/3677-Potassium.html

