38
บูรพาเวชสาร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑

การยอมรับและความพึงพอใจต่อต�ำรับอาหารลดหวานมันเค็ม
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วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต�ำรับอาหารที่มีการลดพลังงานจากการดัดแปลงส่วนประกอบและเครื่องปรุงเพื่อให้ได้
ต�ำรับอาหารเพื่อสุขภาพส�ำหรับเป็นทางเลือกของคนทั่วไป
วิธกี ารศึกษา เมนูอาหาร 5 เมนู ได้แก่ ต้มข่าไก่ ผัดขีเ้ มาไก่ หมูผดั เปรีย้ วหวาน พะแนงไก่ และฉูฉ่ ปี่ ลาได้รบั เลือก
ให้นำ� มาใช้เป็นเมนูอาหารในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยแต่ละเมนูแบ่งออกเป็น 2 สูตร คือ สูตรควบคุมทีเ่ ป็นสูตรต้นต�ำรับ
และสูตรดัดแปลงทีม่ กี ารลดพลังงานจากอาหารลง ท�ำการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในอาสาสมัคร
ที่มีสุขภาพดีทั้งเพศหญิงและชายจ�ำนวน 30 คน
ผลการศึกษา พบว่าในเมนูต้มข่าไก่ ผัดขี้เมาไก่ และหมูผัดเปรี้ยวหวาน ไม่มีความแตกต่างกันของคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจในทุกด้านระหว่างสูตรควบคุมกับสูตรดัดแปลง ในขณะที่เมนูพะแนงไก่และฉู่ฉี่ปลามีคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของสูตรดัดแปลงมากกว่าสูตรควบคุม นอกจากนี้ คะแนนเฉลี่ยด้าน
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของทุกเมนูอยู่ในเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าอาสาสมัครให้การยอมรับ
สรุป ต�ำหรับอาหารลดหวานมันเค็มที่พัฒนาขึ้นได้รับการยอมรับและพึงพอใจจากอาสาสมัคร
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Acceptance and satisfaction of reduced sugar, fat, and sodium food recipes
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Chonburi, Thailand
Abstract
Objective This study aimed to develop food recipes that are commonly found in the cuisine of
Thai communities, but with reduced calories from ingredients and a modification of seasonings.
Methodology Two recipes each for a selection of five menus (Tom Kha Kai, Pad Kee Mao, Moo
Pad Priaw Wan, Pa Nang Kai, and Choo Chee Pla) were prepared as food samples and offered
to a group of 30 healthy participants, to give scores of acceptance and satisfaction based on
sensory evaluation. Of the 2 recipes, one was the original (control) formula and the other a
modified formula.
Results Results revealed that the average satisfaction scores of Pa Nang Kai and Choo Chee Pla
in modified formula were significantly higher than the control formula (p<0.05). In addition, the
average overall satisfaction scores for all menus in modified formulas indicated that participants
were satisfied with the newly developed recipes.
Conclusion The modification of food recipes, by reducing the sugar, fat and sodium content,
were found to be satisfactory and acceptable to the participants.
Keywords Food, Health, Sensory evaluation, Non-communicable diseases
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บทน�ำ

ปั จ จุ บั น ประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลกประสบ
ปั ญ หาการเจ็ บ ป่ ว ยของประชากรด้ ว ยโรคไม่
ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง (Non-Communicable Diseases;
NCD) ที่ มี ร ะยะเวลาการด� ำ เนิ น โรคเป็ น เวลานาน
โดยมี ค วามเสี่ ย งหลั ก มาจากพฤติ ก รรมในชี วิ ต
ประจ�ำวันทีไ่ ม่เหมาะสม และส่งผลให้อตั ราการเสียชีวติ
เพิม่ ขึน้ 1 นอกจากนีย้ งั ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ และการใช้ชวี ติ
ประจ�ำวันของผู้ป่วยยากล�ำบากมากขึ้น และยังเป็น
ภาระของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณที่สูงเพื่อ
การดูแลผู้ป่วย2,3 ในประเทศอินเดียพบความชุกของ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในเมืองและในชนบทสูงถึง
ร้อยละ 15-30 ของประชากร4 ในประเทศปากีสถาน
พบผู้ใหญ่มีอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 40 ของประชากร5 ส่วน
ในประเทศไทยพบรายงานอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูงเช่นกัน โดยพบว่า อัตราส่วนการ
เสียชีวติ จากโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ได้แก่ อัตราการเสียชีวติ
จากโรคหลอดเลือดหัวใจปีละ 29 รายต่อประชากรไทย
100,000 คน และอัตราการเสียชีวติ จากโรคหลอดเลือด
สมองปีละ 25 รายต่อประชากรไทย 100,000 คน6 ซึ่ง
สาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นที่ทราบ
กันดีวา่ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่เหมาะสมเป็น
เวลานาน ได้แก่ การไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายและ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม7 โดย
เฉพาะพฤติกรรมการรับประทานอาหารทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปของคนไทยซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพอาหารทีร่ บั ประทาน
จากการขยายตัวของเขตเมืองในปัจจุบันส่งผลให้วิถี
การใช้ชีวิตของคนไทยเร่งรีบมากขึ้น นิยมรับประทาน
อาหารจานด่วนซึ่งมีพลังงานจากไขมันและน�้ำตาลสูง8
โดยจากการวิจัยก่อนหน้ายืนยันถึงการรับประทาน
อาหารที่เป็นแหล่งสารอาหารดังกล่าวในปริมาณมาก
ส่งผลต่อน�้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา9 และแหล่งอาหารที่มีโซเดียม
สูงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคไต

เรือ้ รัง10 ปัจจุบนั พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการซือ้ อาหาร
ประเภทสะดวกซือ้ ในห้างสรรพสินค้ามากขึน้ ทัง้ อาหาร
ไทยและอาหารต่างประเทศที่มีพลังงานจากไขมันและ
น�้ำตาลในปริมาณที่สูง ก่อให้เกิดแนวโน้มของผู้ที่มี
น�้ำหนักเกินเพิ่มขึ้น11 ดังนั้น แนวทางการป้องกันการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังวิธหี นึง่ คือ การส่งเสริม
ให้ประชากรหันมาใส่ใจกับการรับประทานอาหารโดย
หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีม่ นี ำ�้ ตาล ไขมัน และ
โซเดียมในปริมาณที่สูง12
ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย ถือเป็น
ภูมิภาคหนึ่งที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
เนือ่ งมาจากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor; EEC) เพื่อดึงดูดภาคอุตสาหกรรมให้เข้ามา
ลงทุนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระยอง ดังนั้น จึงมีแนวโน้มความหนาแน่น
ของประชากรที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการจ้างงาน
ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นปัญหาสุขภาพ
จึงเป็นปัญหาของประชากรที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งประชากร
ที่อาศัยอยู่เดิม จึงท�ำให้แนวโน้มความต้องการบริการ
ทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย จากงานวิจัยที่
ผ่านมาพบว่าประชากรที่อาศัยในภูมิภาคตะวันออกมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารทีส่ ง่ ผลเสียต่อสุขภาพ
ในอัตราสูง13 ดังนัน้ หากส่งเสริมให้ประชากรในภูมภิ าค
ตะวันออกรับประทานอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพจะเป็นการ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ
ประชากรในภูมภิ าคนีไ้ ด้ มีการรวบรวมองค์ความรูแ้ ละ
พัฒนาต�ำรับอาหารพืน้ บ้านเพือ่ สุขภาพทีห่ ลากหลายใน
แต่ละท้องถิน่ เพือ่ ใช้เป็นทางเลือกเพือ่ สุขภาพของคนใน
ภูมิภาคต่างๆ เช่น อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ อาหาร
ท้องถิ่นภาคใต้ เป็นต้น14,15 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยัง
ไม่มีงานวิจัยใดที่มีการพัฒนาต�ำรับอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ได้รับเลือกของประชากรในภูมิภาคตะวันออก จึง
เป็นที่มาของการวิจัยครั้งในการพัฒนาต�ำรับอาหาร
ลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพ
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาต�ำรับอาหารที่มีการลดพลังงาน
จากการดัดแปลงส่วนประกอบและเครื่องปรุงเพื่อให้
ได้ต�ำรับอาหารเพื่อสุขภาพส�ำหรับเป็นทางเลือกของ
คนทั่วไป
นิยามศัพท์
ต�ำรับอาหาร (recipe) เป็นการกล่าวรวมเมนู
อาหารทั้งหมดที่อยู่ภายในงานวิจัย
เมนูอาหาร (menu) เป็นการกล่าวถึงเฉพาะ
เมนูใดเมนูหนึ่งภายในงานวิจัย
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นีด้ ำ� เนินการทีม่ หาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยพัฒนาเครื่องมือ
วิจัยและออกแบบระเบียบวิธีการด�ำเนินการวิจัยมีราย
ละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 การพัฒนาแบบส�ำรวจรายการอาหาร
เพื่อน�ำมาใช้เป็นต�ำรับอาหารตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามปลายปิด โดย
แบบสอบถามประกอบด้วยรายการอาหารที่พบได้ง่าย
ในชุมชนบางแสน จ�ำนวน 20 เมนู เพื่อให้อาสาสมัคร
จ�ำนวน 520 คน16 ตอบแบบสอบถามเมนูอาหารที่
ตนเองชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก เมนูอาหารที่ได้
รับเลือกมากที่สุด 5 เมนูแรกได้น�ำมาใช้เป็นเมนูอาหาร
ตัวอย่างในการด�ำเนินการวิจยั ขัน้ ต่อไป รายการอาหาร
20 เมนูทอี่ ยูใ่ นแบบส�ำรวจรายการอาหาร ประกอบด้วย
พะแนงไก่ ฉู่ฉี่ปลาทู แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ ผัดขี้เมาไก่

รูปที่ 1 Nine - points Hedonic scale

หมูผดั เปรีย้ วหวาน ผัดเผ็ดหมู ผัดเต้าหูห้ มูสบั น�ำ้ ยาป่า
ต้มย�ำกุ้ง แกงส้มผักรวม แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่นไก่
ไก่ผัดผงกะหรี่ แกงจืดต�ำลึง ย�ำคอหมูย่าง น�้ำตกหมู
ลาบหมู ไก่ผัดเม็ดมะม่วง ปลากะพงนึ่งมะนาว และ
ย�ำปลาดุกฟู
1.2 การพัฒนาแบบสอบถามเพือ่ ใช้ในการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส
ผู ้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาแบบสอบถามแบบ
Hedonic scale ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามที่นิยม
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส ซึ่ง
มีลักษณะเป็น scale 9 ระดับ17 เพื่อให้อาสาสมัครที่ได้
รับการเลือกเข้าสู่การวิจัยท�ำการประเมินเมนูอาหารที่
พัฒนาขึ้น ท�ำการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านลักษณะที่ปรากฏ (appearance) ด้าน
สี (color) ด้านรสชาติ (taste) ด้านกลิ่นขณะเคี้ยว
(favor) ด้านเนื้อสัมผัส (texture) และความพึงพอใจ
โดยภาพรวม (overall satisfaction) มีเกณฑ์ในการให้
คะแนนคือ ชอบทีส่ ดุ = 9 คะแนน ชอบมาก = 8 คะแนน
ชอบปานกลาง = 7 คะแนน ชอบเล็กน้อย = 6 คะแนน
เฉยๆ = 5 คะแนน ไม่ชอบเล็กน้อย = 4 คะแนน
ไม่ชอบปานกลาง = 3 คะแนน ไม่ชอบมาก = 2 คะแนน
ไม่ ช อบที่ สุ ด = 1 คะแนน มี เ กณฑ์ ใ นการจ� ำ แนก
ความยอมรับและความพึงพอใจต่อเมนูอาหารตัวอย่าง
คือ หากได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยภาพรวม
ระหว่าง 7.00-9.00 จัดว่าให้การยอมรับ ระดับคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมระหว่าง 5.00-6.99
หมายถึ ง รู ้ สึ ก เฉยๆ และระดั บ คะแนนเฉลี่ ย
ความพึ ง พอใจ โดยภาพรวมระหว่ า ง 1.00-4.99
หมายถึงการปฏิเสธเมนูอาหารในสูตรนั้นๆ18 (รูปที่ 1)
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1.3 การพั ฒ นาต� ำ รั บ อาหารที่ ใช้ ก าร
ทดสอบทางประสาทสัมผัส
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาและปรุงเมนูอาหารทีไ่ ด้รบั
เลือกมากที่สุด 5 เมนูแรกที่ห้องปฏิบัติการโภชนคลินิก
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา วิ ท ยาเขต
บางแสน รวมถึ ง ได้ จั ด ท� ำ ฉากกั้ น ต่ า งๆให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักการด�ำเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัส
เมนูอาหารในแต่ละเมนูได้แบ่งออกเป็น 2 สูตรคือ สูตร
ปกติและสูตรที่มีการดัดแปลงลดปริมาณน�้ำตาล ไขมัน
และโซเดียมลง และแทนที่ด้วยเครื่องปรุงรสชนิดอื่น
ที่เป็นทางเลือกสุขภาพที่มีการวางขายทั่วไปตามท้อง
ตลาดเพื่อลดปริมาณพลังงานและโซเดียมในมื้ออาหาร
เช่น ซูคราโลสเพื่อทดแทนการใช้น�้ำตาลทรายในการ
ปรุง เครือ่ งปรุงรสลดโซเดียมเพือ่ ทดแทนการใช้นำ�้ ปลา
ซีอิ๊ว และกะทิธัญพืชเพื่อทดแทนการใช้กะทิสูตรปกติ
เป็นต้น โดยทั้งสูตรต้นต�ำรับและสูตรดัดแปลงมีการ
ใส่เครื่องปรุงที่มีการทดแทนเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ
ในปริมาณเท่ากันทั้ง 2 สูตร จากนั้นท�ำการค�ำนวณ
พลังงานและสารอาหารในแต่ละเมนูด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์สารอาหารส�ำเร็จรูป INMUCAL-Nutrients
V.3 พัฒนาโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเลือกใช้วัตถุดิบและขั้นตอนการปรุงเมนูอาหารได้
ดัดแปลงจากหนังสือคู่มือการปรุงอาหารไทย19
แบบสอบถามทุ ก ชุ ด ได้ รั บ การตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งและความเหมาะสมของเนื้ อ หาจาก
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นอาหารและโภชนาการ สถาบั น
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน 3 ท่าน จาก
นัน้ แบบสอบถามทุกชุดและรายละเอียดขัน้ ตอนด�ำเนิน
การวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ จากคณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมือ่ ได้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำ�
แบบสอบถามไปทดสอบความเข้าใจของแบบสอบถาม
ในกลุ่มตัวอย่างน�ำร่องจ�ำนวน 12 คน20 ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจริง

2. อาสาสมัครที่ใช้ในการวิจัย
อาสาสมั ค รเป็ น ผู ้ ที่ มี สุ ข ภาพดี ทั้ ง เพศหญิ ง
และเพศชายจ�ำนวน 30 คน19 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�ำบล
แสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเกณฑ์ในการคัดเข้า
คือ มีอายุระหว่าง 20-50 ปี เชื้อชาติและสัญชาติไทย
สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ และเป็นผู้ไม่มีประวัติ
แพ้อาหารชนิดใดชนิดหนึง่ เกณฑ์ในการคัดออก คือ ผูท้ ี่
ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงหรือเจ็บป่วยด้วยโรคทีก่ อ่ ให้
เกิดอุปสรรคต่อการรับรสและรับกลิน่ ของอาหาร มีแผล
ในช่องปากที่เป็นอุปสรรคต่อการเคี้ยวหรือการกลืน มี
ตาบอดสี และมีปัญหาทางจิตที่ส่งผลต่อการสื่อสาร
3. ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
3.1 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์โครงการ
วิจัย
ผู ้ วิ จั ย ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการวิ จั ย
ผ่ า นทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ แ ละไฟล์ โ ปสเตอร์ โ ดย
ส่งไปยังชมรมต่างๆของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อได้
อาสาสมั ค รที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย แล้ ว ผู ้ วิ จั ย ได้
ท�ำการนัดหมายอาสาสมัครเพื่อเดินทางมายังคณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อฟังการชี้แจง
รายละเอี ย ด ขั้ น ตอนต่ า งๆ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการวิจัย จากนั้นให้อาสาสมัครเซ็นใบยินยอมการ
เข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มีการบังคับขู่เข็ญและนัดหมาย
อีกครั้งในอีก 1 สัปดาห์ เพื่อด�ำเนินการวิจัยในขั้นตอน
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
3.2 ขัน้ ตอนการทดสอบความพึงพอใจทาง
ประสาทสัมผัส
เมื่ อ อาสาสมั ค รเซ็ น ใบยิ น ยอมการเข้ า
ร่วมการวิจัยแล้ว อาสาสมัครได้รับการนัดหมายใน
สั ป ดาห์ ต ่ อ มาอี ก ครั้ ง ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโภชนคลิ นิ ก
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทดสอบ
ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของเมนูอาหารที่ได้
รับเลือกจ�ำนวน 5 เมนู โดยเมนูอาหารได้ถูกเตรียมให้
อาสาสมัครทีละเมนู เมนูละ 2 สูตร คือสูตรควบคุม
กับสูตรดัดแปลง อาสาสมัครได้รับมอบหมายให้ชิม
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เมนูอาหารที่เตรียมไว้ให้ทีละสูตรโดยอาสาสมัครไม่
ทราบว่าเมนูที่ชิมนั้นๆ เป็นสูตรใด จากนั้นจึงท�ำการ
ประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ
ลงในแบบสอบถามที่เตรียมไว้ให้ ในระหว่างที่ชิมอาสา
สมัครได้รับมอบหมายให้กลั้วปากด้วยน�้ำเปล่าก่อน
ท�ำการชิมเมนูอาหารในสูตรต่อไปทุกครั้ง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
คะแนนความพึ ง พอใจในด้ า นต่ า งๆ ของ
อาสาสมัครทีม่ ตี อ่ เมนูอาหารในแต่ละสูตรของเมนูตา่ งๆ
รวมถึงพลังงานและสารเฉลี่ยของเมนูอาหารในแต่ละ
สูตร รายงานเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้สถิติ dependent paired t-test ในการทดสอบ
ความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจทาง
ประสาทสัมผัสระหว่างสูตรควบคุมและสูตรดัดแปลง
และสถิ ติ Pearson chi square ในการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ด้านพลังงานและสารอาหาร
ระหว่างสูตรควบคุมและสูตรดัดแปลง ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติส�ำเร็จรูป Predictive Analytics

Software Statistics (PASW) เวอร์ชัน 22 (SPSS Inc,
Chicago, Il) ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญไว้ที่ p < 0.05
ผลการศึกษา
1. ผลการคัดเลือกเมนูอาหารที่ใช้ในการวิจัย
และความแตกต่างของพลังงานและสารอาหารที่ 1
หน่วยบริโภค
เมนู อ าหารที่ อ าสาสมั ค รเลื อ กมากที่ สุ ด 5
อันดับ คือ ต้มข่าไก่ (จ�ำนวนคนเลือก 332 คน) ผัดขีเ้ มาไก่
(จ�ำนวนคนเลือก 313 คน) หมูผดั เปรีย้ วหวาน (จ�ำนวน
คนเลือก 298 คน) พะแนงไก่ (จ�ำนวนคนเลือก 262 คน)
และฉู่ฉี่ปลาทู (จ�ำนวนคนเลือก 234 คน) ผู้วิจัยได้
เตรียมและปรุงอาหารทั้ง 5 เมนู เป็น 2 สูตร คือสูตร
ควบคุมและสูตรดัดแปลง ผลที่ได้พบว่า ที่ 1 หน่วย
บริโภค ปริมาณค่าเฉลี่ยของพลังงาน การกระจาย
พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และปริมาณ
โซเดียมเฉลีย่ ระหว่างสูตรควบคุมกับสูตรดัดแปลง ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณพลังงานและสารอาหารเฉลี่ยของเมนูอาหารทั้ง 5 เมนูในแต่ละสูตร
ตัวแปร
Kcal
% energy from carbohydrate
% energy from protein
% energy from fat
Amount of sodium (in mg)

สูตรควบคุม
Mean ± S.D.
560.80 ± 85.87ns
29.60 ± 6.18ns
29.00 ± 7.96ns
39.40 ± 5.89ns
813.60 ± 56.87ns

สูตรดัดแปลง
Mean ± S.D.
358.00 ± 60.80
25.00 ± 5.87
29.80 ± 5.21
45.20 ± 5.49
551.00 ± 36.04

Pearson chi square: nsNot significantly different (p > 0.05).
2. ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาท
สัมผัสของอาหารทั้ง 5 เมนู
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ท า ง
ประสาทสั ม ผั ส จากอาสาสมั ค รที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ก าร
คัดเข้าและคัดออกจ�ำนวน 30 คน พบว่า คะแนน
ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของเมนูต้มข่าไก่ไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05)
ระหว่ า งสู ต รควบคุ ม และสู ต รดั ด แปลง นอกจากนี้
พบว่าคะแนนเฉลีย่ ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมของ
สูตรดัดแปลงมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 7.00 คะแนนซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครให้การยอมรับต่อ
ต�ำรับอาหารเมนูดังกล่าว (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครที่มีต่อเมนูต้มข่าไก่
คุณลักษณะที่ทดสอบ
ลักษณะที่ปรากฏ
สี
รสชาติ
กลิ่นขณะเคี้ยว
เนื้อสัมผัส
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
สูตรควบคุม
สูตรดัดแปลง
Mean ± S.D.
Mean ± S.D.
6.63 ± 1.18ns
7.10 ± 0.80
7.26 ± 0.94ns
7.00 ± 1.05
6.80 ± 1.18ns
7.23 ± 1.16
6.13 ± 1.07ns
6.70 ± 1.14
6.93 ± 0.90ns
7.10 ± 1.12
6.96 ± 1.21ns
7.26 ± 0.90

Dependent paired t-test: nsNot significantly different (p > 0.05).
ส�ำหรับเมนูผัดขี้เมาไก่ พบว่า คะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของเมนูผัดขี้เมาไก่ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ระหว่างสูตรควบคุมและสูตรดัดแปลง และคะแนน
เฉลี่ยด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมของสูตรดัดแปลงมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 7.00 คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่แสดงให้
เห็นว่าอาสาสมัครให้การยอมรับต่อต�ำรับอาหารเมนูดังกล่าว (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครที่มีต่อเมนูผัดขี้เมาไก่
คุณลักษณะที่ทดสอบ
ลักษณะที่ปรากฏ
สี
รสชาติ
กลิ่นขณะเคี้ยว
เนื้อสัมผัส
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
สูตรควบคุม
สูตรดัดแปลง
Mean ± S.D.
Mean ± S.D.
7.23 ± 1.30ns
6.70 ± 0.95
7.13 ± 0.97ns
7.03 ± 0.92
7.26 ± 0.98ns
6.86 ± 0.89
7.06 ± 1.14ns
6.83 ± 1.28
7.26 ± 1.01ns
7.03 ± 1.29
7.30 ± 0.87ns
7.00 ± 1.08

Dependent paired t-test: nsNot significantly different (p > 0.05).

ส�ำหรับเมนูหมูผดั เปรีย้ วหวานพบว่า คะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของเมนูหมูผดั เปรีย้ วหวาน
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ระหว่างสูตรควบคุมและสูตรดัดแปลงในทุกๆ ด้าน
นอกจากนี้พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมของสูตรดัดแปลงมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 7.00 คะแนน
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครให้การยอมรับต่อต�ำรับอาหารเมนูดังกล่าว (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 แสดงคะแนนความพึ ง พอใจทางประสาทสั ม ผั ส ในด้ า นต่ า งๆ ของอาสาสมั ค รที่ มี ต ่ อ เมนู ห มู
ผัดเปรี้ยวหวาน
คุณลักษณะที่ทดสอบ
ลักษณะที่ปรากฏ
สี
รสชาติ
กลิ่นขณะเคี้ยว
เนื้อสัมผัส
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
สูตรควบคุม
สูตรดัดแปลง
Mean ± S.D.
Mean ± S.D.
ns
7.23 ± 0.72
7.16 ± 0.98
ns
7.26 ± 1.33
7.13 ± 1.38
ns
7.43 ± 0.89
6.93 ± 1.04
ns
7.13 ± 1.22
6.86 ± 1.10
ns
7.26 ± 1.08
6.86 ± 0.93
ns
7.46 ± 0.81
7.03 ± 1.03

Dependent paired t-test: nsNot significantly different (p > 0.05).
ส�ำหรับเมนูพะแนงไก่พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของเมนูพะแนงไก่สูตร
ดัดแปลงมากกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในทุกๆด้าน (p < 0.05) ยกเว้นด้านสีที่พบว่าคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจด้านสีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ระหว่างสูตรควบคุมกับ
สูตรดัดแปลง นอกจากนี้พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมของสูตรดัดแปลงมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
7.00 คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครให้การยอมรับต่อต�ำรับอาหารเมนูดังกล่าว (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครที่มีต่อเมนูพะแนงไก่
คุณลักษณะที่ทดสอบ
ลักษณะที่ปรากฏ
สี
รสชาติ
กลิ่นขณะเคี้ยว
เนื้อสัมผัส
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
สูตรควบคุม
สูตรดัดแปลง
Mean ± S.D.
Mean ± S.D.
a
6.80 ± 1.21
7.40 ± 1.19
ns
7.00 ± 1.05
7.30 ± 1.14
a
6.80 ± 1.18
7.50 ± 1.16
a
6.76 ± 1.13
7.43 ± 1.10
a
6.76 ± 1.65
7.63 ± 1.29
7.30 ± 1.62a
8.06 ± 0.90

Dependent paired t-test: nsNot significantly different (p > 0.05); aSignificantly different (p < 0.05).
ส�ำหรับเมนูฉฉู่ ปี่ ลาทูพบว่า คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของเมนูฉฉู่ ปี่ ลาทูสตู รดัดแปลง
มากกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นทุกๆ ด้าน (p < 0.05) และพบว่าคะแนนเฉลีย่ ด้านความพึงพอใจ
โดยภาพรวมของสูตรดัดแปลงมีคา่ เฉลีย่ มากกว่า 7.00 คะแนนซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ทแี่ สดงให้เห็นว่าอาสาสมัครให้การ
ยอมรับต่อต�ำรับอาหารเมนูดังกล่าว (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครที่มีต่อเมนูฉู่ฉี่ปลาทู
คุณลักษณะที่ทดสอบ
ลักษณะที่ปรากฏ
สี
รสชาติ
กลิ่นขณะเคี้ยว
เนื้อสัมผัส
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
สูตรควบคุม
สูตรดัดแปลง
Mean ± S.D.
Mean ± S.D.
7.33 ± 0.95a
8.03 ± 0.92
7.13 ± 1.19a
7.90 ± 0.95
7.20 ± 1.09a
7.83 ± 0.94
7.06 ± 1.04a
7.70 ± 0.95
6.86 ± 1.33a
7.46 ± 1.00
7.20 ± 1.29a
7.86 ± 1.30

Dependent paired t-test: aSignificantly different (p < 0.05).
อภิปราย
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอาสาสมัคร
ยอมรับและพึงพอใจต�ำรับอาหารลดหวานมันเค็มใน
เมนูต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น ในปัจจุบันหลายประเทศได้
พยายามพัฒนาต�ำรับอาหารและวิจัยส่วนประกอบ
ของอาหารชนิดต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น งานวิจัยอาหารพื้นบ้านของ
ประเทศเกาหลีที่มีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโรค
อ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลิน22 และการพัฒนาสูตร
ขนมปังชนิดต่างๆ ที่เป็นอาหารพื้นบ้านของประเทศ
อิหร่าน23 เป็นต้น แต่ส�ำหรับอาหารไทยพบว่า ยังมี
ข้อมูลของต�ำรับอาหารท้องถิน่ ทีม่ กี ารดัดแปลงปริมาณ
น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่ทดสอบความพึงพอใจ
ทางประสาทสัมผัสในปริมาณที่จ�ำกัด นอกจากการ
ดัดแปลงส่วนประกอบของต�ำรับอาหารแล้ว วิธกี ารเติม
สารอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการยิ่งขึ้นจัดเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคได้
เช่นกัน ซึ่งสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป
ในท้องตลาด ตัวอย่างเช่น การเติมแคลเซียมลงใน
เต้าหู้แข็งและน�้ำเต้าหู้ เป็นต้น24
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า คะแนนเฉลี่ ย
ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของอาสาสมัครมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

ในเกือบทุกด้านของเมนูพะแนงไก่และฉู่ฉี่ปลา ซึ่งอาจ
อธิบายได้ว่าเมนูดังกล่าวมีลักษณะการใช้เครื่องแกง
ปริมาณมาก ซึ่งการวิจัยก่อนหน้าที่ได้พัฒนาไส้กรอก
ไก่รสเผ็ดจากเครื่องเทศพบว่าปริมาณเครื่องปรุงต่างๆ
ทีอ่ ยูใ่ นอาหารนัน้ มีผลต่อคุณภาพและลักษณะต่างๆ ที่
ปรากฏของอาหาร25, 26
จากปั ญ หาพฤติ ก รรมของคนไทยที่ มั ก
รั บ ประทานอาหารที่ มี น�้ ำ ตาล ไขมั น และโซเดี ย ม
ที่สูง ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้ อ รั ง เพิ่ ม ขึ้ น 27 ดั ง นั้ น ต� ำ รั บ อาหารที่ ไ ด้ พั ฒ นาโดย
การดั ด แปลงในเมนู ต ่ า งๆ มี ก ารปรุ ง โดยใช้ น�้ ำ ตาล
และไขมั น ลดลง จึ ง เป็ น ทางเลื อ กที่ ดี ต ่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค
ในกลุ ่ ม ที่ ต ้ อ งการควบคุ ม น�้ ำ หนั ก ตั ว และผู ้ ป ่ ว ยที่ มี
ภาวะไขมันในเลือดสูง28 อย่างไรก็ตาม เครื่องปรุงที่
ใช้ในต�ำรับอาหารเมนูดัดแปลงต่างๆ ได้เปลี่ยนจาก
การใช้น�้ำปลาทั่วไปที่มีโซเดียมคลอไรด์ เป็นน�้ำปลา
โพแทสเซียมคลอไรด์ในปริมาณเท่ากัน ดังนั้นต�ำรับ
อาหารเมนู ดั ด แปลงต่ า งๆ ถึ ง แม้ มี ป ริ ม าณโซเดี ย ม
ที่ ล ดลงแต่ ท� ำ ให้ มี ป ริ ม าณโพแทสเซี ย มมากขึ้ น
จึงเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพดีหรือผู้ป่วยโรค
ความดั น โลหิ ต สู ง ที่ มี ค� ำ แนะน� ำ ในการรั บ ประทาน
โซเดียมไม่เกินวันละ 2,300 มิลลิกรัม29 และจ�ำเป็น
ต้องหลีกเลีย่ งในผูป้ ว่ ยโรคไตวายเรือ้ รังในระยะทีจ่ ำ� เป็น

47
BJM Vol.5 No.2 July-December 2018
ต้องจ�ำกัดปริมาณโพแทสเซียมในเลือด30 ส�ำหรับการ
วิจัยครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ต�ำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี การวิจัย
ในอนาคตจึงควรมีการเพิ่มขนาดตัวอย่างเพื่อให้เป็น
ตัวแทนประชากรขนาดที่ใหญ่ขึ้น รวมทั้งในอนาคต
ควรมีการวิจัยต่อยอดเพื่อทดสอบความพึงพอใจของ
อาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยในโรคต่างๆ รวมไปถึงมีการ
ติดตามผลในระยะยาวต่อการรับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพที่พัฒนาขึ้น
สรุป ต�ำรับอาหารลดหวานมันเค็มที่พัฒนาขึ้นได้รับ
การยอมรับและได้รับความพึงพอใจจากอาสาสมัครที่
เข้าร่วมการวิจัย
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