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งานวิจั ย นี้ มีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อศึ กษาพฤติ กรรมการบริ โ ภคขนมหวานและภาวะสุ ขภาพที่
สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ และนามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพื่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่เหมาะสม ศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และ
เผยแพร่ผลงานวิจั ยสู่ ชุมชนและท้องถิ่น ส าหรับการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคและภาวะ
สุขภาพที่สั มพัน ธ์กับ ภาวะโภชนาการของผู้ สู งอายุ ใช้เครื่องมือแบบสั มภาษณ์ กลุ่ มตัว อย่างเป็น
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีจานวน
346 คน การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานและภาวะสุขภาพที่สัมพันธ์กับภาวะ
โภชนาการของผู้สูงอายุ การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมหวานเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ใช้การ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้ชิม ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณค่าทาง
โภชนาการ
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็น
ผู้จัดหาหรือเลือกขนมหวานมารับประทานเอง มีพฤติกรรมการรับประทานขนมหวานระดับนานๆ
ครั้ง (น้อยกว่า 3 วันต่อ 1สัปดาห์) ขนมหวานที่รับประทานระดับบ่อยครั้ง (มากกว่า 3 วันต่อ 1
สัปดาห์) คือ ขนมอื่นๆ เช่น ไอศกรีม น้าแข็งใส หวานเย็น ขนมกรุบกรอบ ช็อ กโกแลต วุ้น ส่ว น
ขนมหวานชื่นชอบมากที่สุ ด คือ ไอศกรีม ซึ่ง ส่ วนใหญ่เลือกรับประทานตามความชอบและความ
ต้องการของตนเอง โดยรับประทานลาพัง ช่วงเวลาหลังอาหารเย็น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวล
กายอยู่ในระดับปกติ รองลงมาคือ ภาวะน้าหนักตัวเกิน มีค่าเส้นรอบเอวในระดับปกติ รองลงมาคือ
อ้วนมาก ค่าอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพกมีภาวะปกติ รองลงมาคือ อ้วนลงพุง มี
โรคประจาตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ โรคเบาหวาน โรคภาวะไขมันในเลือดสูง และโรค
เกี่ยวกับข้อและกระดูกเสื่อม ตามลาดับ ความสามารถในการบดเคี้ยวไม่ปกติ สาเหตุจากการใส่ฟัน
ปลอม รองลงมาคือ ปวดฟัน ฟันไม่ครบ 32 ซี่ และโรคเหงือก ตามลาดับ
จากข้อมูลวิจัยจึง คัดเลือกไอศกรีม สาหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพื่อสุขภาพของ
ผู้สูงอายุต่อไป เนื่องจากผู้สูงอายุชื่นชอบและรับประทานบ่อย อีกทั้งสะดวกในการเคี้ยวรับประทาน
โดยพัฒนาเป็นไอศกรีมเสาวรสเพื่อสุขภาพ สูตรลดน้าตาลและไขมัน โดยสูตรไอศกรีมเสาวรสพื้นฐาน
สู ต ร D เป็ น สู ต รที่ เ หมาะสม ได้ รั บ การยอมรั บ ทางประสาทสั ม ผั ส และความชอบรวมมากที่ สุ ด
ประกอบด้ว ยน้ าเสาวรส น้ าตาล น้าเปล่ า วิปปิ้งครีม ไข่ขาว และสีผ สมอาหารเหลื องไข่ ร้อยละ
23.03, 22.40, 28.93, 31.07 และ 1.10 ตามลาดับ สาหรับการปรับลดปริมาณน้าตาลในส่วนผสม
3 ระดับเปรียบเทียบกับสูตรพื้นฐาน (สูตรD) พบว่า ผู้ชิมให้การยอมรับไอศกรีมเสาวรสลดน้าตาลใน
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ปริมาณร้อยละ 25 (สูตร DS25) มากที่สุด โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) กับสูตร D
และสูตรอื่นในด้านเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวม ส่วนในด้านสี กลิ่น ความเปรี้ยว ความหวาน
และการละลายในปากไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับสูตร D เมื่อพิจารณา
แนวโน้มพบว่าความชอบลดลงเรื่อยๆตามปริมาณน้าตาลที่ลดลง ดังนั้นจึงคัดเลือกสูตร DS25 มาลด
ปริมาณส่วนผสมที่ให้ไขมันสูง โดยลดปริมาณวิปปิ้งครีมและทดแทนด้วยนมผงชงละลาย 4 ระดับคือ
25:75 (DS25M25), 50:50 (DS25M50), 75:25 (DS25M75) และ 100:0 (DS25M100)
เปรียบเทียบกับสูตร DS25 พบว่า สูตร DS25M25 และสูตร DS25M50 ได้รับการยอมรับมากกว่า
สูตร DS25 ในทุกด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ผู้ชิมให้การยอมรับสูตร DS25M25 มากที่สุด
ในด้านสี ความหวาน เนื้อสัมผัส การละลายในปาก และความชอบรวม และให้การยอมรับสูตร
DS25M50 มากที่สุดในด้านกลิ่นและความเปรี้ยว โดยสูตร DS25M25 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) กับสูตร DS25M50 ยกเว้นด้านเนื้อสัมผัส อย่างไรก็ตามหากต้องการลดพลังงาน
และไขมันให้มากที่สุด สูตร DS25M50 จึงเป็นสูตรที่เหมาะสาหรับเป็นไอศกรีมเสาวรสเพื่อสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ จากการศึกษาคุณภาพของไอศกรีม สูตร DS25M50 พบว่า มีค่าพีเอช 4.25 ค่าของแข็ง
ที่ละลายได้ (oBrix) 27.50 ค่าโอเวอร์รัน ร้อยละ 26.64 มีอัตราการละลาย ร้อยละ7.62 โดยใน
ปริมาณ 100 กรัม ให้พลังงาน 47.42 กิโลแคลอรี่ มีคาร์โบไฮเดรต, ไขมัน และโปรตีน ร้อยละ
29.12, 2.32 และ 1.73 ตามลาดับ เมื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค จานวนทั้งสิ้น 200 คน
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้การยอมรับในระดับชอบมาก คิดเป็นร้อยละ 74.5 และเมื่อนาผลงานวิจัย
มาเผยแพร่สู่ชุมชนและท้องถิ่น ในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาพบว่า ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่สุด
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Abstract

The purpose of this research were to study the desert consumption behavior,
health status relate to nutrition status of the health, development of desert for
elderly health, study quality desert and promotion the data research to published in
the crowd district. Data were collected by interviewing the participants using
questionnaire about dessert consumption behavior and health status related to
nutrition status, consisted of 346 samples, age 60 year or above in Klong Luang
district, Pathumthani. For the data analysis, desert consumption behavior, health
status relate to nutrition status and promotion the data research to published in the
crowd district were used: frequency distribution, percentage, mean and standard
deviation. The development of desert for elderly health were use: sensory
evaluation, physical properties and nutrition values.
Considerable research on the dessert consumption behavior and health
status of the elderly health province showed that the most of the elderly selected
their own desserts. Regarding to the habit of desserts intake, most of them had
continuously (more than 3 days/week) such as ice cream, snack, chocolate and jelly.
They are like ice cream very much, which selected by themselves and intake it after
dinner. The body mass index level showed normal, but over weight in someone.
The average waist circumference class of them was normal, but abdominal obesity in
someone. The data showed underlying disease of them were hypertension,
diabetes, hyperlipidemia and degenerative disease of the joint and bone. The
abnormal states of dental were denture, toothache, permanent teeth at lease 32
and periodontitis.
Therefore, this study used as the suitable dessert for elderly health. The
propose of this study were to modified the quality of ice cream reduced sugar and
fat, passion fruit was used in ingredient of this ice cream. The ice cream with basic
recipe (D) showed the highest score in sensory evaluation and overall acceptance,
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the comprised of 23.03% passion fruit juice, 22.40% sugar, 18.93% water, 31.07%
whipping cream, 3.47% egg white and add with 1.10% food color. The sugar
concentration were varied at 3 levels and compared with the basic recipe. The 25%
sugar ice cream (DS25) showed the highest score in acceptable (p≤0.05). The texture
and overall acceptance were significantly different from the other. The color, smell,
sour, sweet and melting were not significantly different from basic recipe (p≤0.05).
The results showed that the acceptable decrease related with sugar concentration.
Therefore, the ice cream DS25 was used to study on low fat ice cream for health.
The ice cream was reduced high fat (whipping cream) and substitute with 4 levels of
reconstituted milk in the ratio of 25:75 (DS25M25), 50:50 (DS25M50), 75:25 (DS25M75)
and 100:0 (DS25M100) compared with the DS25. The results showed that DS25M25
and DS25M50 were the highest of all acceptances. In term of DS25M25 showed
highest color, sweet, texture, melting and overall acceptance and DS25M50 showed
highest smell and sour test, but both of ice cream showed not significantly different
(p≤0.05). However, DS25M50 was the most of suitable for low sugar and low fat
product; physical properties showed the value of pH, °Brix, overrun and melting rate
were 4.25, 27.50%, 26.64% and 7.67%, respectively. This product (100g) showed
47.42 kcal., it contained with 27.12%, 2.32% and 1.73% of carbohydrates, fat and
protein, respectively. The testing indicated that consumer showed the most satisfy
this product when published in the crowd district.
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