
โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั   โรงพยาบาลศรีมโหสถ     กรกฎาคม  
 เมนชูสูขุภาพจากสวนผกัโรงพยาบาลศรีมโหสถ     ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 

เมนูชูสุขภาพจากผกัพืนบ้านทีหาได้ง่าย   ร.พ. ศรีมโหสถ 

1. แกงส้มมะละกอ 
ส่วนผสม        3 ชาม 

1. มะละกอดิบหนัเป็นชินบาง 1 ชาม 

2. พริกแกงสม้ 1 ช้อนโต๊ะ 

3. กุง้สดแกะเปลือก 12 ตัว 

4. นาํมะขามเปียก 1 ถ้วย 

5. นาํปลา 1 ถ้วย 

6. นาํตาลปีบ 1/2 ถ้วย 

 

ขนัตอน              30 นาท ี

1. เตรียมส่วนผสมต่างๆ 

  

  

2. ตงันาํให้ร้อนแลว้ใส่พริกแกงส้มลงไป 
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3. ใส่มะละกอ แลว้ปรุงรสตามชอบ ตม้ตอ่จนเดือด 

  

  

4. ใส่กุง้สด รอจนเดือดอีกครังแลว้ดบัไฟ 

 

 
 
  

5. ตกัใส่ชามพร้อมเสิร์ฟ 

  

 



โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั   โรงพยาบาลศรีมโหสถ     กรกฎาคม  
 เมนชูสูขุภาพจากสวนผกัโรงพยาบาลศรีมโหสถ     ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

2. แกงส้มดอกแค 
 สว่นผสม (สําหรบั 4 คน) 

     ดอกแค 3    ขีด 

     กุงสด 3    ขีด (ใชเน้ือปลาสําลีหรือปลาชอนก็ได) 

     น้ํา 3    ถวย 

     น้ําปลาดี 6    ชอนโตะ 

     น้ํามะขามเปยก  ½  ถวย 

     น้ําตาลปบ 2    ชอนชา 

 

เครอืงแกง 

     พริกแหง (เม็ดใหญ แกะเมล็ดออก)  3    เม็ด 

      พริกข้ีหนูแหง (แชนํ้า)  10    เม็ด 

      กระชาย (หั่นแลว)  1    ชอนโตะ 

      กะป 1    ชอนชา 

      หอมแดง 5    หัว 

      เกลือปน ½   ชอนชา 
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วธิทีาํ 
     
     1. โขลกพริกแหงกับเกลือใหหยาบๆกอน แลวจึงใสหอมแดง กระชาย กะป และโขลกจนละเอียด 
     
     2. ตมกุงใหสุก โขลกรวมกับน้ําพริกแกง 
     
     3. ต้ังหมอน้ํา ละลายน้ําพริกแกง รอ จนกระท่ังเดือด ปรุงรสดวยน้ํามะขามเปยก นํ้าตาลปบ ชิม
ใหออกรสเปร้ียว เค็ม หวาน ตามชอบจนถูกใจ 
     
     4. ใสดอกแค ใชทัพพี กดดอกแคใหจมลง รอจนเดือดแลวยกลง เทานี้ก็จะไดแกงสมดอกแค
กล่ินหอม     รับประทานกับปลาสลิดทอด จ้ิมน้ํากระเทียมโทนดอง 
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3. นําพริกกะปิ ผักอนิทรีย์ 
 

  
 

          ผกัอินทรีย ์ทีใชเ้สิร์ฟ ร่วมกบันาํพริกกะปิ    กระเจียบขาว  ดอกแค  มะเขือเปราะ   และผกัลวกอืนๆ  (ถา้มี)   
จากสวนผกัของโรงพยาบาลศรีมโหสถ 

เครืองเคียงเพิมเติม    ปลาทูทอด     ไข่เจียวชะอม  (ใชช้ะอมอินทรีย ์ปลูกเองทีโรงพยาบาล) 

 
ส่วนผสม นําพริกกะปิ 
          • พริกขหีนูสวน 1 ชอ้นโตะ๊   จากสวนผกัโรงพยาบาลศรีมโหสถ  
          • กระเทยีม (ปอกเปลือก) 1 ชอ้นโตะ๊ 
          • หอมแดง (ปอกเปลือก) 1 หัว 
          • กะปิ 2 ชอ้นโต๊ะ 
          • นาํตาลปีบ 1 ชอ้นโตะ๊ 
          • มะเขือพวง 1 ชอ้นโตะ๊ 
          • นาํปลา 1 ชอ้นโตะ๊ 
          • นาํมะนาว 3 ชอ้นโตะ๊ 
          • นาํตม้สุก 2 ชอ้นโต๊ะ 
          • พริกขหีนูสวน (โรยหน้า) 
          • ผกัสด หรือผกัลวก (ตามชอบ) 
          • ปลาทูทอด 
          • ไข่เจียวชะอม 
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วิธีทํานําพริกกะปิ 
 
          1. โขลกพริกขีหนูสวน กระเทียม และหอมแดงพอหยาบ  
          2. ใส่กะปิ นาํตาลปีบ และมะเขือพวงลงโขลกใหเ้ขา้กนั 
          3. ปรุงรสดว้ยนาํปลา และนาํมะนาว เติมนาํตม้สุกคนผสมใหเ้ขา้กนั ชิมรส 
4. ตักใส่ถ้วย รับประทานคู่กับผกัสด ผกัลวก ปลาทูทอด และไข่เจียวชะอม 
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. ยอดฟักทองผดันํามันหอย 

 
ยอดฟักทองสดๆนํามาผัดนํามันหอย หวาน กรอบ 

อร่อย จะทานกบัข้าวต้มหรือข้าวสวยกอ็ร่อยไม่แพ้

กัน 

 
ส่วนผสม   สําหรับ ท่าน 
ยอดฟักทอง   ยอด 
กระเทยีมไทย   หวั 
นํามันหอย  ช้อนโต๊ะ 
ซอีวิขาว  ช้อนชา 
นํามันพืช   ช้อนโต๊ะ 
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วิธีทาํ 
เวลาเตรียมส่วนผสม:  นาที 
เวลาปรุงอาหาร:  นาท ี

 ล้างยอดฟักทองให้สะอาด จากนันหกัยอด

ฟักทองเอาเฉพาะส่วนอ่อนๆ ลอกเยอืหุ้มของลํา

ต้นออก 

 
  เดด็เป็นท่อนๆขนาด - นิว 

 
 ทุบกระเทียม และบุบพริกขหีนูเตรียมไว้ 
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ตังนํามันให้ร้อน นํากระเทยีมลงไปเจียวให้เหลือง

กรอบแล้วตักใส่กระชอนพักให้สะเด็ดนํามัน 

 
 นํายอดฟักทองลงผัดในนํามันเจียวกระเทยีมที

เหลือ     เคล็ดลับ: ควรใช้ไฟแรง เพือผัดให้ผักสุด

ในเวลาสนัๆ จะช่วยคงความกรอบและสเีขียวสด

ของผักไว้ได้ 

 
ปรุงรสด้วยนํามันหอยและซีอิวขาว 

 
 



โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั   โรงพยาบาลศรีมโหสถ     กรกฎาคม  
 เมนชูสูขุภาพจากสวนผกัโรงพยาบาลศรีมโหสถ     ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

  ใส่พริกขหีนูทบีุบไว้ลงไปผัดต่อ 

 
 
  เมอืผักสุกดีแล้ว ตักใส่จาน 

 
 
 ก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทยีมทีเจียวไว้ กจ็ะได้

ยอดฟักทองผัดนํามันหอย 
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.  ยําดอกอญัชันทอด 

 

 

ส่วนผสม 

1. ดอกอญัชนั ประมาณ 100 กรัม 

2. แป้งทอดกรอบ 1/2 ถ้วย+ 2 ช้อนโต๊ะ 

3. แป้งขา้วเจา้ 2 ช้อนโต๊ะ 

4. นาํเยน็ 1/2 ถ้วย+3 ช้อนโต๊ะ 

5. นาํมนัสาํหรับทอด 

6. หวักะทิ 1/4 ถ้วย 

7. นาํพริกเผา 2 ช้อนโต๊ะ 

8. นาํปลา 1+1/2 ช้อนโต๊ะ 

9. นาํมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ 

10. นาํตาลปีบ 1 ช้อนโต๊ะ 
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11. พริกขีหนู (เพมิตามชอบ) 7-10 เม็ด 

12. ตน้ขึนฉ่าย 1 ต้น 

13. หอมแดงซอย 3 หัวใหญ่ 

14. หมึกลวก ตามชอบ 

15. กุง้ลวก ตามชอบ 

16. หมสูบัหรือกุง้สบัรวนสุก ตามชอบ 

ขนัตอน 

1. ทาํนาํยาํโดยเคียวหัวกะทิดว้ยไฟอ่อน เมือกะทิเดือดและเริมแตกมนัเลก็นอ้ยใส่นาํพริกเผา ปรุงรสดว้ย

นาํปลา นาํตาลปีบ นาํมะนาว และพริกขีหนูซอย ชิมรสให้ถูกใจ 

  

  

2. กุง้สบัรวนให้สุก หมึกบงัเป็นชินลวกสุก กุง้แกะเปลือกลวกสุก 

                  

3.  ผสมแป้งทอดกรอบ แป้งขา้วเจา้ และนาํเยน็จดัเขา้ดว้ยกนั ใส่ดอกอญัชนัทีลา้งทาํความสะอาดเอากา้นออก

แลว้ลงไปชุบ 
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4. ลงทอดในนาํมนัร้อนไฟปานกลางจนแป้งเหลืองกรอบ ตกัขึนพกัไว ้

       

 

5. ใส่หมสูบัรวน กุง้ลวก หมึกลวกลงในชามผสม ใส่หอมแดง ผกัขึนฉ่าย และนาํยาํ เคลา้เบา ๆ ให้เขา้กนั ใส่

ดอกอญัชนั 

        
 

6. จดัใส่จาน  ควรรบัประทานทนัที  เพือความกรอบ             

  

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก  คณะทํางานอาหารปลอดภยัโรงพยาบาลศรีมโหสถ   และ งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารงานทัวไป 

โรงพยาบาลศรีมโหสถ      ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


