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ABSTRACT
Overweight and obesity are major risk factors for a number of non-communicable
diseases. Resistant starch (RS) is the portions of starch and starch products that resist digestion in
the gastrointestinal tract. RS type 2 (RS2), which is native, uncooked granules of starch, is usually
used as functional food ingredient due to its potential health benefits to overweight and obese
adults and high stability during processing and storage. However, the dose incorporated in food is
usually lower than its effective dose since the presence of RS2 at high dosage may deteriorate the
product quality and sensory characteristics. This study aims to develop healthy snack and beverage
products fortified with RS2 at the appropriate amount that can provide potential health benefits,
while having suitable product quality and acceptable sensory for overweight and obese adults. Four
snacks and beverages, including tapioca starch chips (khao griab; TSC), breadsticks (BST), Thai
shortbread cookies (kleeb lam duan; TBC) and powdered chocolate-flavored milk drink (PCM)
were selected for further formulation. Fortification of RS was performed by partial substitution of
starch/flour in the recipes with an RS2-rich ingredient (HI-MAIZE 260; HM), or direct addition of
HM to the product in order to obtain RS content of 10-30 g/serving. Incorporation of HM by
substitution of tapioca starch largely deteriorated the puffing characteristics and texture of TSC, so
it was omitted from further experiments. For BST and TBC, high levels of wheat flour substitution
with HM negatively affected the color, moisture content and texture. The presence of RS at high
dosages in PCM also adversely affected the color, moisture content and powder quality, as well as
the rheological properties of the reconstituted drink. Changes in properties of each product
observed at high RS fortification levels also affected the suitability of its sensory attributes, as
judged by 35 untrained panelists on 5-point just-about-right scales. The suitable level of wheat
flour substitution with HM for BST and TBC was 50 and 60%, respectively; while the suitable HM
incorporation level in PCM was 11 g HM/100 ml reconstituted drink. RS-fortified BST, TBC and
PCM contained less protein and calories but higher carbohydrate content than their control
formulas. RS content of the fortified BST, TBC and PCM was 14.88 g, 14.49 g and 14.78 g in a
serving size of 45 g (8 sticks), 55 g (7 pieces) and 200 ml, respectively. RS-fortified products had
lower or similar in vitro glycemic index than the control formulas and all conformed
microbiological quality to the related regulations and standards. Physicochemical properties of RSfortified products slightly changed during 3 mo storage in suitable packaging at 30±3ºC and
60±5% relative humidity under fluorescent light, but the changes were similar to their control
formulas. However, RS content of all products remained unchanged over the storage period. The
liking score rated by 60 overweight and obese adults for almost all sensory attributes of the
developed RS-fortified products ranged between like a little to like very much on 5point facial hedonic scales. Up to 87% of the panelists expressed their intention to consume the
entire serving of RS-fortified products for 3 mo. This study successfully developed three RSfortified snacks and beverage products which could be used as prototypes for further intervention
study on physiological effects of RS in Thai overweight and obese adults.
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บทคัดย่อ
ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนเป็ นปั จจัยเสี่ ยงหลักของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังหลายชนิ ด สตาร์ ชที่ทนต่อการย่อยด้วย
เอนไซม์ (RS) คือส่ วนของสตาร์ ชและผลิตภัณฑ์สตาร์ ชที่ทนต่อการย่อยในระบบทางเดิ นอาหาร RS ชนิ ดที่ 2 (RS2) ซึ่ งเป็ นเม็ดสตาร์ ชตาม
ธรรมชาติที่ไม่เจลาติไนซ์ มักจะถูกนาไปใช้เป็ นส่วนผสมอาหารฟังก์ชนั เนื่องจากมีศกั ยภาพในการให้ผลเชิงสุ ขภาพต่อผูท้ ี่มีภาวะน้ าหนักเกินและ
อ้วน และมีความคงทนต่อกระบวนการแปรรู ปและการเก็บรั กษา อย่างไรก็ตามปริ มาณที่ ใช้เติ มลงในอาหารมักจะต่ากว่าปริ มาณที่ ก่อผลเชิ ง
สุ ขภาพเนื่องจาก RS2 อาจส่งผลเสี ยต่อคุณภาพและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารว่างและเครื่ องดื่ มเพื่อสุ ขภาพที่มี RS2 ในปริ มาณที่เหมาะสมต่อการให้ผลเชิ งสุ ขภาพ มีคุณภาพเหมาะสม และมีคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสเป็ นที่ยอมรับของผูท้ ี่มีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน ในขั้นแรกได้คดั เลือกผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่ องดื่ ม จานวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าว
เกรี ยบ (TSC) ขนมปังแท่งกรอบ (BST) กลีบลาดวน (TBC) และนมปรุ งแต่งรสช็อกโกแลตชนิดผงชงดื่ม (PCM) เพื่อพัฒนาสู ตร โดยเสริ ม RS ลง
ในผลิตภัณฑ์ดว้ ยการแทนที่แป้ งที่เป็ นส่ วนผสมในสู ตรบางส่ วนด้วย HI-MAIZE 260 (HM) ซึ่ งมี RS2 เป็ นองค์ประกอบหลัก หรื อด้วยการเติม
HM ลงในสู ตรโดยตรง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริ มาณ RS 10-30 กรัมต่อหน่วยบริ โภค การแทนที่แป้ งมันสาปะหลังด้วย HM ทาให้สมบัติการ
พองตัวและเนื้อสัมผัสของ TSC ด้อยลงอย่างมาก จึงยุติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว การแทนที่แป้ งสาลีปริ มาณมากใน BST และ TBC ด้วย HM
ส่งผลเสี ยต่อสี ปริ มาณความชื้ น และเนื้ อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ การเสริ ม RS ปริ มาณมากลงใน PCM ก็ส่งผลกระทบต่อสี ปริ มาณความชื้ น และ
คุณภาพของผง เช่นเดียวกัน และยังส่งผลกระทบต่อสมบัติการไหลของเครื่ องดื่ มที่เตรี ยมจาก PCM ด้วย การเปลี่ยนแปลงสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่
เสริ ม RS ในปริ มาณมาก ยังส่ งผลต่อความพอดี ของคุ ณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งประเมินโดยผูท้ ดสอบที่ไม่ผ่าน
การฝึ กฝนจานวน 35 คน โดยใช้สเกลความพอดี 5 ระดับ ระดับการแทนที่แป้ งสาลี ดว้ ย HM ที่เหมาะสมสาหรับ BST และ TBC คือ ร้อยละ 50
และ 60 ตามลาดับ ในขณะที่ระดับการเติม HM ที่เหมาะสมสาหรับ PCM คือ HM 11 กรัม ใน เครื่ องดื่มปริ มาตร 100 มิลลิลิตร ที่เตรี ยมจาก PCM
ส่วน BST, TBC และ PCM ที่เสริ ม RS มีปริ มาณโปรตีนและพลังงานต่ากว่าสู ตรควบคุมที่ไม่เสริ ม RS แต่มีปริ มาณคาร์โบไฮเดรตสู งกว่า ปริ มาณ
RS ของ BST, TBC และ PCM เสริ ม RS ที่พฒั นาได้ คือ 14.88 กรัมต่อหน่วยบริ โภค 45 กรัม (8 แท่ง) 14.49 กรัมต่อหน่วยบริ โภค 55 กรัม (7 ชิ้น)
และ 14.78 กรัมต่อหน่วยบริ โภค เครื่ องดื่มปริ มาตร 200 มิลลิลิตร ที่เตรี ยมจาก PCM ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์เสริ ม RS มีค่าดัชนีน้ าตาลที่วดั ในหลอด
ทดลองต่ากว่าหรื อเท่ากับผลิตภัณฑ์สูตรควบคุม และมีคุณภาพด้านจุลินทรี ยเ์ ป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สมบัติทางเคมีกายภาพ
ของ ผลิตภัณฑ์เสริ ม RS เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในระหว่างการเก็บรักษาในบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม ที่อุณหภูมิ 30±3 องศาเซลเซี ยส และความชื้ น
สัมพัทธ์ร้อยละ 60±5 ภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนท์ เป็ นเวลา 3 เดือน แต่ผลิตภัณฑ์สูตรควบคุ มก็เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดี ยวกัน อย่างไร
ก็ตามปริ มาณ RS ของผลิตภัณฑ์เสริ ม RS ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา คะแนนความชอบที่มีต่อคุ ณลักษณะทางประสาทสัมผัส
เกือบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เสริ ม RS อยูใ่ นช่วง ชอบเล็กน้อย ถึง ชอบมาก ซึ่ งประเมินโดยผูท้ ี่มีภาวะน่ าหนักเกินและอ้วนจานวน 60 คน โดยใช้
สเกลความชอบ 5 ระดับ แบบเฟเชียล ผูท้ ดสอบกว่าร้อยละ 87 แสดงความตั้งใจที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ ม RS ทั้ง 3 ชนิด ครั้งละ 1 หน่วยบริ โภค
เป็ นระยะเวลา 3 เดื อน การศึกษานี้ พฒั นาผลิตภัณฑ์อาหารว่าง และเครื่ องดื่ มเสริ ม RS ได้สาเร็ จ จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่พฒั นาขึ้ น
สามารถนาไปใช้เป็ นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารสาหรับการศึกษาผลเชิ งสุ ขภาพของ RS ในผูใ้ หญ่ไทยที่มีภาวะน้ าหนักเกิ นและอ้วนในอนาคต
ต่อไป
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