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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารหนืดขนพรอมทานสําหรับผูสูงอายุ
โดยทดแทนขาวหอมมะลิดวยแปงรําขาวในสัดสวน 30% และ 35% เปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานขาว
หอมมะลิ 100% ตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส และศึกษาอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ ผลพบวา ผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑอาหารหนืดขนพรอมทานใน
อั ต ราส วนของข า วหอมมะลิ ต อแปงรํา ข าว 30% โดยผลการวิเ คราะหทางประสาทสั มผัส ในทุ ก
คุณลักษณะพบวามีคาไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับสูตรมาตรฐานขาวหอมมะลิ
100% ผลการวิเคราะหทางเคมี พบวา คุณคาทางโภชนาการของอาหารหนืดขนพรอมทานสูตรทดแทน
ขาวหอมมะลิดวยแปงรําขาวปริมาณ 1 หนวยบริโภค (500 กรัม) ใหพลังงาน 250 กิโลแคลอรี ในขณะที่
สูตรมาตรฐานใหพลังงาน 246 กิโลแคลอรี โดยการทดแทนขาวหอมมะลิดวยแปงรําขาวที่ 30% ทําใหมี
ปริมาณใยอาหารเพิ่มขึ้น 21 เทาจากสูตรมาตรฐาน และปริมาณไขมันทั้งหมดลดลง 2 กรัม ดังนั้น
การทดแทนขาวหอมมะลิดวยแปงรําขาวจึงชวยปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการของอาหารหนืดขนพรอม
ทานสําหรับผูสูงอายุ
คําสําคัญ: ใยอาหาร ผูสูงอายุ แปงรําขาว
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Abstract
The objective of this research was to develop the ready to eat viscous food for
elderly by replacing Hom Mali rice with rice bran flour at 30% and 35% in comparison
with the standard formula (100% Hom Mali rice). Nutritional values, sensory analysis
and shelf life of the products were examined. It was found that ready to eat viscous
food for elderly with 30% replacement showed the highest consumer acceptance
scores. All sensory characteristics of the 30% replacement formula were not
statistically different from the standard formula (P>0.05). The nutritional values of the
product per serving (500 grams) provided 250 kilocalories, while the standard formula
gave 246 kilocalories. The replacement at 30% provided 21 times higher in dietary fiber
when compared to the standard formula and the amount of fat reduced to 2 grams.
Therefore, replacement of Hom Mali rice with rice bran flour could improve nutritional
values of ready to eat viscous food for elderly.
Keywords: Dietary fiber, Elderly, Rice bran flour
บทนํา

ประเทศไทยกาวสูภาวะประชากรสูงอายุ โดยรวมในป พ.ศ. 2562 ประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นถึง
ร อ ยละ 16.73 และมี แ นวโน ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยพบผู ที่ มี อ ายุ 60 ป ขึ้ น ไป ประมาณ
11,136,059 คน จากจํานวนประชากรทั้งหมด 66,558,935 คน (Division of older person’s
welfare promotion and rights protection, 2019) สถานะทางสุขภาพของประชากรสูงอายุไทยใน
ปจจุบัน ภาวะโภชนาการเปนดัชนีชี้วัดภาวะสุขภาพที่สําคัญตัวหนึ่งของผูสูงอายุ ภาวะโภชนาการใน
ผูสูงอายุอาจมีปจจัยที่เกี่ยวของอยูหลายประการ โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได และลักษณะการอยูอาศัย
2) ปจจัยภายในบุคคล ไดแก พฤติกรรมการบริโภค โรคเรื้อรังและอาการเจ็บปวย สภาวะสุขภาพของ
ผูสูงอายุจากการรับประทานอาหารมีผลตอการยอยอาหาร การดูดซึมสารอาหาร (Steele et al., 2015)
แนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องปจจุบันพบวาผูสูงอายุไดรับใยอาหารเพียงวันละ 5.0-6.4 กรัม จาก
ปริม าณที่ ควรได รับวันละ 25 กรัม จึงควรรับ ประทานอาหารที่มีใยอาหารใหมากขึ้น เพื่อชวยระบบ
ขับถาย ปองกันทองผูก ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งของลําไสใหญ ปญหาสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุขาด
ใยอาหาร คือ สุขภาพฟ นไมแข็ งแรง จึงไมสามารถบดเคี้ยวผักสด และผลไมที่แข็งได ดังนั้นจึงควร
ปรับปรุงอาหารผูสูงวัยใหมีลักษณะออนนุมเคี้ยวไดงา ย เชน หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ ตมหรือตุน จนนุม เพื่อให
ผูสูงอายุสามารถบริโภคไดสะดวกขึ้น ผลไมควรเลือกผลไมเนื้อนิ่ม หรือปนละเอียดเปนทางเลือกหนึ่งที่
ชวยใหผูสูงอายุไดรับใยอาหารเพิ่มขึ้น (Institute of Food Research and Product Development,
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2018) ผูสูงอายุสามารถรับประทานอาหารครบ 5 หมูทุกวันในปริมาณและสัดสวนที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลง
สภาพรางกายของผูสูงอายุนั้นสงผลตอภาวะโภชนาการทําใหไดรับสารอาหาร (nutrients) และสารสําคัญ
(functional substances) ที่จําเปนตอสุขภาพลดลง ผูสูงอายุจึงควรบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
ครบถวน และอุดมดวยสารอาหาร (nutrient-dense foods) อาทิ โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน ใยอาหาร
จากปจจัยที่กลาวมาขางตน จึงนําไปสูการคนพบปญหาสําหรับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑประเภท
อาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากแปงรําขาวสําหรับผูสูงอายุ โดยในการวิจัยครั้งนี้ มุงใหความ
สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากแปงรําขาวสําหรับ
ผูสูงอายุ โดยมี สารอาหารครบทั้ง 5 หมู และมีใยอาหารในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของ
ผูสูงอายุ
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากแปง
รําขาวสําหรับผูสูงอายุ โดยทําการศึกษาผลของการเพิ่มปริมาณแปงรําขาวในอัตราสวนที่แตกตางกัน
เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมของแปงรําขาวในผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานสําหรับผูสูงอายุ
ไดแบงวิธีการทดลองดําเนินการวิจัย คือ ศึกษาเมนูอาหารนุมเพื่อคัดเลือกสูตรมาตรฐานขาวหอมมะลิ
100% 3 เมนู ไดแก 1) ขาวตมขาไก 2) ซุปไกผักรวม และ 3) ซุปเห็ดนางฟาเสริมไขขาว
1. กลุมตัวอยางที่ศึกษา
ประชากรที่ศึกษาคือ ผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร จํานวน 11,136,059
คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
หาขนาดของกลุมตัวอยางจากการคํานวณ โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) คือ
n=

( )

แทนคา n= 11,136,059/1+11,361,059 (0.05)2
ดังนั้น n ≈ 400 คน
ฉะนั้นกลุมของตัวอยางที่ทําการศึกษาผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปในกรุงเทพมหานคร
มีจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษางานวิจัย
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามออนไลน ประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้
3.1 ขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ และเพศ
3.2 เมนูอาหารนุม 3 เมนูไดแก ขาวตมขาไก ซุปไกผักรวม และซุปเห็ดนางฟาเสริมไขขาว
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ทําการคัดเลือกสูตรมาตรฐานขาวหอมมะลิ 100% คัดเลือกทั้ง 3 เมนู ไดแก ขาวตม
ขาไก ซุปไกผักรวม และซุปเห็ดนางฟาเสริมไขขาว ดวยแบบสอบถามออนไลน เมนูที่ที่ไดรับการคัดเลือก
เปนสูตรมาตรฐาน คือ ขาวตมขาไก นํามาพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทาน
เสริมใยอาหารจากแปงรําขาวสําหรับผูสูงอายุ ดังขั้นตอนตอไปนี้
3.2.1 ศึกษาผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานสูตรมาตรฐานขาวหอม
มะลิ 100% จากเมนูที่ที่ไดรับการคัดเลือกเปนสูตรมาตรฐานขาวหอมมะลิ 100% คือ ขาวตมขาไก
จากสูตรสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากนั้นทําการทดสอบ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 7-Point Hedonic Scale พิจารณาในดานลักษณะปรากฏ สี
กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัม ผั ส และความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบจํ านวน 30 คน เพื่อคัดเลือกสูตร
มาตรฐานที่ไดรับคะแนนการยอมรับมากที่สุด
3.2.2 ศึก ษาผลิ ต ภั ณ ฑป ระเภทอาหารหนื ด ข น พรอ มทานเสริ ม ใยอาหารจาก
แปงรําขาวทั้ง 3 สูตร คือ สูตรมาตรฐานขาวหอมมะลิ 100% (ขาวหอมมะลิ 75 กรัม) สูตรทดแทนขาวหอมมะลิ
ดวยแปงรําขาวที่ 30% (ขาวหอมมะลิ 52.5 กรัม: แปงรําขาว 22.5 กรัม) และสูตรทดแทนขาวหอมมะลิ
ดวยแปงรําขาวที่ 35% (ขาวหอมมะลิ 48.75 กรัม: แปงรําขาว 26.25 กรัม) จากนั้นทดสอบการยอมรับ
ของผูบริโภคพิจารณาในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ทําการ
ทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 7-Point Hedonic Scale โดยใชผูสูงอายุที่เขารวม
ทดสอบจํานวน 30 คน สําหรับผูสูงอายุผูทดสอบนั้นเปนผูสูงอายุที่รวมทํากิจกรรมที่วัดผองพลอยวิทยา
ราม จํานวน 30 คน และวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Analysis of Variance (ANOVA) โดยนํามาวิเคราะห
ความแตกตางของคาเฉลี่ย ดวยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 มีขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ
ประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากแปงรําขาวสําหรับผูสูงอายุ ดังนี้
- ตมเนื้อไก ขาออนหั่นบาง ขิงแก ใบมะกรูด และรากผักชี เพื่อทําน้ําซุปไก
พอเดือดหรี่ไฟออน เคี่ยวนาน 10 นาที จึงใสเห็ดที่หั่นเตรียมไวพอสุกยกลง
- กรองผักและเนื้อไกออกจากน้ําซุปใสภาชนะพักไว ทิ้งใหพออุนแลวจึงแยก
ขาออน ขิงแก ใบมะกรูด และ รากผักชีออก
- ผสมเนื้อไก เห็ด กับน้ําซุปที่กรองไว ดวยเครื่องปนผสมนาน 1 นาที หรือ
จนเปนเนื้อเดียวกัน โดยสําหรับสูตรมาตรฐานขาวหอมมะลิ100% (ขาวหอมมะลิ 75 กรัม) สูตรทดแทน
ขาวหอมมะลิดวยแปงรําขาวที่ 30% (ขาวหอมมะลิ 52.5 กรัม: แปงรําขาว 22.5 กรัม) และสูตรทดแทน
ขาวหอมมะลิดวยแปงรําขาวที่ 35% (ขาวหอมมะลิ 48.75 กรัม: แปงรําขาว 26.25 กรัม) ตามอัตราสวน
ที่เตรียมไว ปนผสมใหเนียนเปนเนื้อเดียวกัน และเทใสหมอ
- ปรุงรสดวยน้ําปลา เกลือปน และน้ําตาลทราย คนใหเขากันจากนั้นเติม
กะทิตั้งไฟพอเดือด ยกลงใสภาชนะ บรรจุพรอมทาน
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3.3 ศึกษาลักษณะความขนหนืดของผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใย
อาหารจากแปงรําขาวโดยการทดสอบการไหลตามมาตรฐาน IDDSI (2019) (IDDSI Flow Test)
โดยเตรียมกระบอกฉีดยาขนาด 10 มิลลิลิตร นําลูกสูบออกจากกระบอกฉีดใชนิ้วอุดเพื่อปดรูเปดที่หัวฉีด
ใสของเหลวทีต่ องการทดสอบปริมาณ 10 มิลลิลิตร ลงในกระบอกฉีดยาและใชกระบอกฉีดยาอีกอันฉีด
ของเหลวลงไปในกระบอกฉีดที่จะทดสอบ หลังจากนั้นปลอยนิ้วออกจากรูเปดที่ปลายกระบอกฉีดยา
และเริ่มจับเวลาการไหลของของเหลวหลังจากเวลาผานไป 10 วินาที ใหใชนิ้วอุดรูเปดที่ปลายกระบอก
ฉีดยาไว
3.4 ศึกษาวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอม
ทานเสริมใยอาหารจากแปงรําขาว ตามวิธีของ AOAC (2019) ไดแก เถา คารโบไฮเดรต ใยอาหาร ความชื้น
โปรตีน ไขมัน พลังงาน โดยสง วิเคราะหกับสถาบันอาหาร (National Food Institute)
3.5 ศึ ก ษาอายุ การเก็บ รั กษาของผลิ ตภั ณ ฑ ป ระเภทอาหารหนื ด ขน พร อมทานเสริ ม
ใยอาหารจาก แปงรําขาว โดยใชกระบวนการใหความรอนเพื่อฆาเชื้อในอาหารหรือการพาสเจอไรส
(Pasteurization) ดวยระบบการใช อุณหภูมิสูงเวลาสั้น (High Temperature Short Time; HTST)
บรรจุลงบรรจุภัณฑ สุญญากาศ และเก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั้นสงตรวจวิเคราะหกับ
สถาบันอาหาร (national food institute) โดยทําการวิเคราะหซ้ําเมื่อเก็บได 3, 7, 10 และ14 วัน
เพื่อศึกษาอายุการ เก็บรักษาของผลิตภัณฑ และวิเคราะหปริมาณจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคทั้ง 3 ชนิด
ไดแก Bacillus cereus Staphylococcus aureus และ Salmonella spp.
ผลการวิจัย
ผลการคั ดเลือ กผลิต ภั ณฑ ประเภทอาหารหนืด ขนพรอมทานสูต รมาตรฐานขา วหอมมะลิ
100% ทั้ง 2 สูตร พบวา ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทาน
สูตรที่ 1 มากที่สุดในทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส จากผลการศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ของผลิ ตภั ณฑ ประเภทอาหารหนื ดขนพรอมทานเสริม ใยอาหารจากแปงรํา ขา ว โดยผูทดสอบเปน
ผูสูงอายุจํานวน 30 คน พบวา ผูทดสอบใหคะแนนการยอมรับสูตรที่ 2 คือ สูตรทดแทนขาวหอมมะลิ
ดวยแปงรําขาวที่ 30% มากที่สุด ในทุกคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(p≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐานขาวหอมมะลิ 100% พบวา ทางดานลักษณะปรากฏและ
กลิ่นมีคะแนนความชอบไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังแสดงตารางที่ 1 (Table 1)
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Table 1 Consumer preference score towards ready-to-eat viscous food products by
replacing Jasmine rice with rice bran flour.
Preference score
Control
Recipe 1
Recipe 2
(Jasmine rice 100%)
(Rice bran flour 30%)
(Rice bran flour 35%)
ns
Appearance
5.93±0.98
6.03±0.61
5.67±1.09
a
a
Color
6.10±0.96
6.07±0.74
5.53±1.04 b
Smell ns
5.80±0.85
5.77±0.68
5.47±1.01
a
a
Taste
5.70±0.88
5.97±0.81
5.10±1.09b
Texture
6.10±0.66a
6.23±0.86a
5.33±1.15b
Overall preference
6.10±0.71a
6.10±0.61a
5.50±0.90b
Remark a-b mean values with different superscripts in the same row are significantly different (p£0.5)
ns means not significantly different (p>0.5)
Sensory
characteristic

ผลการศึกษาของแป งรํา ขาวตอคุณ ภาพของผลิตภั ณฑประเภทอาหารหนืด ขนพรอมทาน
โดยการทดสอบการไหลตามมาตรฐาน IDDSI (2019) การแบงระดับอาหารตามมาตรฐาน IDDSI ดูจาก
ปริมาณของเหลวที่เหลือคางอยูในกระบอกฉีดยาหลังจากผานไป 10 วินาที โดยสามารถแบงระดับตาง ๆ
ได คือ ระดับ 0 เหลว/ไมหนืด (thin) ระดับ 1 หนืดเล็กนอย (slightly thick) ระดับ 2 เหลวหนืดนอย
(mildly thick) และระดับ 3 อาหารเหลวขนหนืดปานกลาง (liquidized moderately thick) พบวา
ผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานสูตรมาตรฐานขาวหอมมะลิ 100% และผลิตภัณฑประเภท
อาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากสูตรแปงรําขาว 30% มีความหนืดอยูที่ระดับ 3 หรือมี
ความหนืดระดับปานกลาง ดังแสดงภาพที่ 1 (Figure 1)

Figure 1 Standard flow test IDDSI
ผลการศึกษาของแป งรํา ขาวตอคุณ ภาพของผลิตภั ณฑประเภทอาหารหนืด ขนพรอมทาน
โดยการทดสอบการไหลตามมาตรฐาน IDDSI (2019) พบวา ผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอม
ทานสูตรมาตรฐานและผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากสูตรแปงรําขาว
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30% มีความหนืดระดับ 3 หรือมีความหนืดระดับปานกลาง ผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของ
ผลิตภั ณฑ ประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริม ใยอาหารจากสูตรแปงรํา ขาว 30% ซึ่งไดรับ การ
ยอมรับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน โดยสงตัวอยางวิเคราะหผลที่สถาบันอาหาร ดังแสดง
ตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 Nutrition value of ready to eat viscous food products standard formula and ready-toeat viscous food products with dietary fiber from rice bran flour 30% in 100 grams.
Nutrition
Ash
Total Carbohydrate
Dietary fiber
Moisture
Protein
Total Fat
Total Calories

Ready to eat viscous food
products standard formula
0.64
4.84
0.08
116.04
2.37
2.27
49.30

Ready to eat viscous food products with
dietary fiber from rice bran flour 30%
0.93
5.51
1.69
88.79
2.97
1.80
50.12

ผลการศึ กษาอายุ ก ารเก็ บรักษาของผลิต ภัณ ฑป ระเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใย
อาหารจากแปงรําขาวที่เก็บรักษาในระยะเวลา 14 วัน พบวาตรวจพบปริมาณ Bacillus cereus นอยกวา 10
CFU/g ซึ่งแปลผลไดวาไมพบการเจริญเติบโต เมื่อตรวจวิเคราะห Staphylococcus aureus และ
Salmonella spp. พบวา ตรวจไมพบปริมาณของ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp.
ในระหวางการเก็บรักษา ดังแสดงตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 The results of microbiological analysis ready-to-eat viscous food products
with fiber from rice bran flour pasteurized.
Storage time
(days)
3
7
10
14

Bacillus cereus (CFU/g)

Staphylococcus
aureus (/0.1g)
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected

<10
<10
<10
<10

Remark < 10 means no growth detected
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Salmonella spp.
(/0.25G)
Not Detected
Not Detected
Not Detected
Not Detected
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อภิปรายผล
สูตรมาตรฐานจากสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 มีคะแนนการยอมรับของผูบริโภคแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) จากคะแนนในดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมพบวาสูตรที่ 1 มีคะแนนมากกวาสูตรที่ 2 ในทุกดานโดยการใชโปรตีนจากถั่วเหลือง น้ํามันรําขาว
และน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน เพื่อสามารถนําผลิตภัณฑมาปรุงทดแทนกะทิจากมะพราว นํามาปรับปรุง
คุณภาพทางโภชนาการของไขมันใหดีขึ้น และกะทิธัญพืชมีสีขาวเหมือนกะทิมะพราวมีรสชาติที่ใกลเคียง
สามารถใชแทนกะทิในการปรุงอาหารได การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเมื่อเพิ่มปริมาณแปงรํา
ขาว 30% ทําใหความชอบดานลักษณะปรากฏมีคะแนนความชอบเพิ่มขึ้นจากสูตรมาตรฐาน ในขณะที่การ
เพิ่มปริมาณแปงรําขาว 35% เปนผลใหคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏลดลงจากสูตรมาตรฐาน
เกิดจากการเติมแปงรําขาวในปริมาณมากเกินไป สงผลตอดานลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑประเภท
อาหารหนื ดข นพรอมทานเสริม ใยอาหารจากแปงรําขา วที่ทําใหผูบ ริโ ภคไมยอมรับซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Srijesdaruk & Uriyapongson (2008) ไดศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการรักษาสภาพรําขาว
เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการและทดสอบการยอมรับของผูบริโภคที่มีผลตอผลิตภัณฑคุกกี้เสริมรําขาวที่
ระดับรอยละ 10, 15 และ 20 พบวาคุกกี้เสริมรําขาวรอยละ 10 ซึ่งเปนระดับที่นอยที่สุดไดรับการ
ยอมรับสูงสุด และ Puspita & Sulistiyati (2019) ไดศึกษาผลของผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขน
พรอมทานเสริมใยอาหารจากแปงรําขาวมีสีคล้ําเพิ่มขึ้นปริมาณของแปงรําขาวพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและคุ ณ ลัก ษณะอาหารที่ ผูสู งอายุใหค วามสํา คัญ ในดา นรสชาติข องอาหาร เป นอันดับ แรก
รองลงมา คือ ความยากงายในการยอยอาหาร ความนุมของ อาหาร และคุณคาทาง โภชนาการความชอบ
ดานกลิ่นและรสชาติของการทดแทนขาวหอมมะลิดวยแปงรําขาวที่ 35% มีแนวโนมลดลงความหนืดของ
ผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใย อาหารจากแปงรําขาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความหนืดมี
ผลตอการบีบตัวของกระเพาะอาหารและ ความอิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับสารอาหารผูเขารวมที่มีสุขภาพดี
12 คน ที่รับประทานเครื่องดื่มความหนืดสูงหรือต่ํา จากโลคัสบีนกัมทั้งที่มีสารอาหารและไมมีสารอาหาร
พบวา ความหนืดที่เพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มความอิ่มมากกวา การเติมสารอาหารลงในเครื่องดื่ม Kristensen &
Jensen (2011) ผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานโดยการทดสอบการไหลตามมาตรฐาน IDDSI
(2019) มีความหนืดระดับ 3 หรือหนืดปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ Sharif et al. (2009) ศึกษา
ผลของคุกกี้รําขาวเสริมใยอาหารและแรธาตุการ ทดแทนรําขาวในสัดสวนตาง ๆ การกระจายตัวผลิตภัณฑ
คุกกี้มีแนวโนมลดลงเมื่อเสริมรําขาวเพิ่มขึ้น คุณคาทางโภชนาการของการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหาร
หนืดข นพรอมทานเสริมใยอาหารจากแปง รําขาวการเพิ่มปริมาณแปงรําขาวรอยละ 30 สงผลใหมี
ปริมาณใยอาหารเพิ่มขึ้นจากสูตรมาตรฐาน 21 เทา สอดคลองกับงานวิจัยของ Abdul-Hamid & Luan (2000)
ศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของใยอาหารที่ สกัดไดจากรําขาวและใยอาหาร ที่สกัดไดจากหัวบีทใยอาหาร
จากรํ าข าวมี ความสามารถในการจับกับน้ํา ใกลเคียงกับใยอาหาร โดยมีคาเทากับ 4.89 และ 4.56
มิลลิลิตรตอกรัมตามลําดับ จากการศึกษา องคประกอบทางโภชนาการของรําขาวไขมันเต็มและรําขาว
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สกัดน้ํามันรําขาว ไขมันและรําขาวสกัดน้ํามันมีปริมาณโปรตีนคือ 11.00 และ 13.80% ตามลําดับ
ในขณะที่รําขาวไขมันมีปริมาณไขมัน 18.90% ซึ่งในรําขาวสกัดน้ํามันมีปริมาณไขมันลดลงเหลือ 0.04%
เนื่องจากการสกัดน้ํามันออก (Kumari et al., 2017) จากการศึกษาการแปรรูปและองคประกอบทางโภชนาการ
ของรําขาวที่แปรรูปนั้นเปนแหลงที่ดีของโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร คารโบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก
และสังกะสี (Bhosale & Vijayalakshmi, 2015) จึงเปนผลทําใหการเติมแปงรําขาวไปในผลิตภัณฑอาหาร
ประเภทหนืดขนสงผลตอผลิตภัณฑมคี ุณคาทางโภชนาการใยอาหารที่สูงขึ้น เมื่อนําผลิตภัณฑดังกลาวทําการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 14 วัน ตรวจไมพบการปนเปอนของจุลินทรียซึ่งเปนไป
ตามสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กําหนดวาผลิตภัณฑพรอมบริโภคชนิดเหลวที่มี pH≥4.3 ที่
ผานการฆาเชื้อดวยความรอนจากวิธีการพาสเจอไรสที่จะพบ Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1
มิลลิลิตร Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 มิลลิลิตร และ Salmonella spp. ไมพบใน 25
มิลลิลิตร ตรวจไมพบเชื้อซึ่งเปนไปตามสํานักงานอาหารและยา (Food and Drug Administration,
2016) ที่กําหนดวาผลิตภัณฑพรอมบริโภคชนิดเหลวที่มี pH≥4.3 ที่ผานการฆาเชื้อดวยความรอนจาก
วิธีการพาสเจอไรสที่จะพบ Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร Staphylococcus aureus ไมพบใน
0.1 มิลลิลิตร และ Salmonella spp. ไมพบใน 25 มิลลิลิตร จึงกลาวไดวาไมพบการปนเปอนของ
จุลินทรียในผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากแปงรําขาว และสามารถ
บริโภคไดโดยที่ไมเปนอันตรายหลังจากเก็บรักษาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสหรือเก็บในตูเย็น
เมื่อเวลาผานไป 14 วัน
สรุปผลการวิจัย
จากการทดสอบผลิตภัณฑอาหารประเภทหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากแปงรําขาว
สําหรับผูสูงอายุ ดานลักษณะทางประสาทสัมผัสพบวา สูตรทีท่ ดแทนขาวหอมมะลิดวยแปงรําขาว 30%
สงผลใหคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส รสชาติ และ ความชอบโดยรวม
เพิ่มขึ้นจากสูตรมาตรฐานขาวหอมมะลิ 100% ขณะที่สูตรแปงรําขาว 35% สงผลใหคะแนนความชอบ
ดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวมลดลงจากสูตรมาตรฐานขาว
หอมมะลิ 100% ผลิตภั ณฑอาหารประเภทหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากแปงรําขาวที่ไดรับ
การยอมรับจากผูบริโภคมากที่สุด คือ สูตรแปงรําขาวที่ 30% และเมื่อเพิ่มแปงรําขาวลงไปจะสงผลให
ผลิตภัณฑมีความหนืดมากขึ้น โดยการศึกษาผลทดสอบการไหลตามมาตรฐาน IDDSI (2019) ผลิตภัณฑ
ประเภทอาหารหนืดขนพรอมทานเสริมใยอาหารจากแปงรําขาวมีความหนืดอยูที่ระดับ 3 หรือหนืดปานกลาง
ในการศึกษาองคประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑประเภทอาหารหนืดขึ้นพรอมทานเมื่อทดแทนดวยแปง
รําขาว 30% สงผลใหผลิตภัณฑอาหารประเภทหนืดขนพรอมทานมีปริมาณโปรตีน คารโบไฮเดรต ใยอาหาร
และพลังงานเพิ่มขึ้นมีปริมาณไขมันทั้งหมดลดลง และจากการศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยการวิเคราะห
ปริมาณเชื้อจุลินทรียพบวาตัวอยางที่มีอายุการเก็บ 14 วัน ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
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