
Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.                                                                                        Thesis /                                                                                                                                                                

 

iv 

DEVELOPMENT OF RESISTANT STARCH-FORTIFIED SNACK AND BEVERAGE 

PRODUCTS FOR OVERWEIGHT AND OBESE ADULTS 

 

JARUNETH PETCHOO    5836053  NUFS/M 

 

M.Sc. (FOOD SCIENCE FOR NUTRITION) 

 

THESIS ADVISORY COMMITTEE:  NATTAPOL TANGSUPHOOM, Ph.D.,                        
SIRIPORN TUNTIPOPIPAT, Ph.D., SITIMA JITTINANDANA, Ph.D. 

 

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 RS-

fortified 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 5-

point 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 RS-

fortified 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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บทคดัยอ่ 

ภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้นเป็นปัจจัยเส่ียงหลกัของการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังหลายชนิด  สตาร์ชท่ีทนต่อการย่อยดว้ย
เอนไซม ์ (RS) คือส่วนของสตาร์ชและผลิตภณัฑส์ตาร์ชท่ีทนต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหาร  RS ชนิดท่ี 2 (RS2) ซ่ึงเป็นเม็ดสตาร์ชตาม
ธรรมชาติท่ีไม่เจลาติไนซ ์มกัจะถูกน าไปใชเ้ป็นส่วนผสมอาหารฟังกช์นั เน่ืองจากมีศกัยภาพในการใหผ้ลเชิงสุขภาพต่อผูท่ี้มีภาวะน ้าหนกัเกินและ
อว้น และมีความคงทนต่อกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา  อย่างไรก็ตามปริมาณท่ีใช้เติมลงในอาหารมกัจะต ่ากว่าปริมาณท่ีก่อผลเชิง
สุขภาพเน่ืองจาก RS2 อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพและคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑก์ารศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาผลิตภณัฑ์
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีมี RS2 ในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการให้ผลเชิงสุขภาพ มีคุณภาพเหมาะสม และมีคุณลกัษณะทางประสาท
สมัผสัเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้มีภาวะน ้าหนกัเกินและอว้น  ในขั้นแรกไดค้ดัเลือกผลิตภณัฑอ์าหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 4 ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ขา้ว
เกรียบ (TSC) ขนมปังแท่งกรอบ (BST) กลีบล าดวน (TBC) และนมปรุงแต่งรสช็อกโกแลตชนิดผงชงด่ืม (PCM) เพื่อพฒันาสูตร  โดยเสริม RS ลง
ในผลิตภณัฑด์ว้ยการแทนท่ีแป้งท่ีเป็นส่วนผสมในสูตรบางส่วนดว้ย HI-MAIZE 260 (HM) ซ่ึงมี RS2 เป็นองคป์ระกอบหลกั หรือดว้ยการเติม 
HM ลงในสูตรโดยตรง เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีปริมาณ RS 10-30 กรัมต่อหน่วยบริโภค การแทนท่ีแป้งมนัส าปะหลงัดว้ย HM ท าให้สมบติัการ
พองตวัและเน้ือสมัผสัของ TSC ดอ้ยลงอยา่งมาก จึงยุติการพฒันาผลิตภณัฑด์งักล่าว  การแทนท่ีแป้งสาลีปริมาณมากใน BST และ TBC ดว้ย HM 
ส่งผลเสียต่อสี ปริมาณความช้ืน และเน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑ ์ การเสริม RS ปริมาณมากลงใน PCM ก็ส่งผลกระทบต่อสี ปริมาณความช้ืน และ
คุณภาพของผง เช่นเดียวกนั และยงัส่งผลกระทบต่อสมบติัการไหลของเคร่ืองด่ืมท่ีเตรียมจาก PCM ดว้ย การเปล่ียนแปลงสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์
เสริม RS ในปริมาณมาก ยงัส่งผลต่อความพอดีของคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัดา้นต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประเมินโดยผูท้ดสอบท่ีไม่ผ่าน
การฝึกฝนจ านวน 35 คน โดยใชส้เกลความพอดี 5 ระดบั ระดบัการแทนท่ีแป้งสาลีดว้ย HM ท่ีเหมาะสมส าหรับ BST และ TBC คือ ร้อยละ 50 
และ 60 ตามล าดบั ในขณะท่ีระดบัการเติม HM ท่ีเหมาะสมส าหรับ PCM คือ HM 11 กรัม ใน เคร่ืองด่ืมปริมาตร 100 มิลลิลิตร  ท่ีเตรียมจาก PCM 
ส่วน BST, TBC และ PCM ท่ีเสริม RS มีปริมาณโปรตีนและพลงังานต ่ากวา่สูตรควบคุมท่ีไม่เสริม RS แต่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงกว่า  ปริมาณ 
RS ของ BST, TBC และ PCM เสริม RS ท่ีพฒันาได ้คือ 14.88 กรัมต่อหน่วยบริโภค 45 กรัม (8 แท่ง) 14.49 กรัมต่อหน่วยบริโภค 55 กรัม (7 ช้ิน) 
และ 14.78 กรัมต่อหน่วยบริโภค เคร่ืองด่ืมปริมาตร 200 มิลลิลิตร ท่ีเตรียมจาก PCM ตามล าดบั  ผลิตภณัฑเ์สริม RS มีค่าดชันีน ้าตาลท่ีวดัในหลอด
ทดลองต ่ากวา่หรือเท่ากบัผลิตภณัฑสู์ตรควบคุม และมีคุณภาพดา้นจุลินทรียเ์ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  สมบติัทางเคมีกายภาพ
ของ ผลิตภณัฑเ์สริม RS เปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยในระหว่างการเก็บรักษาในบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม ท่ีอุณหภูมิ 30±3 องศาเซลเซียส และความช้ืน
สมัพทัธ์ร้อยละ 60±5 ภายใตแ้สงจากหลอดฟลูออเรสเซนท ์เป็นเวลา 3 เดือน แต่ผลิตภณัฑสู์ตรควบคุมก็เปล่ียนแปลงในลกัษณะเดียวกนั อย่างไร
กต็ามปริมาณ RS ของผลิตภณัฑเ์สริม RS ไม่เปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาการเกบ็รักษา  คะแนนความชอบท่ีมีต่อคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั
เกือบทั้งหมดของผลิตภณัฑเ์สริม RS อยูใ่นช่วง ชอบเล็กนอ้ย ถึง ชอบมาก ซ่ึงประเมินโดยผูท่ี้มีภาวะน ่าหนกัเกินและอว้นจ านวน 60 คน โดยใช้
สเกลความชอบ 5 ระดบั แบบเฟเชียล  ผูท้ดสอบกวา่ร้อยละ 87 แสดงความตั้งใจท่ีจะบริโภคผลิตภณัฑเ์สริม RS ทั้ง 3 ชนิด คร้ังละ 1 หน่วยบริโภค 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน  การศึกษาน้ีพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารว่าง และเคร่ืองด่ืมเสริม RS ไดส้ าเร็จ จ านวน 3 ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์พฒันาข้ึน
สามารถน าไปใช้เป็นตน้แบบผลิตภณัฑ์อาหารส าหรับการศึกษาผลเชิงสุขภาพของ RS ในผูใ้หญ่ไทยท่ีมีภาวะน ้ าหนักเกินและอว้นในอนาคต
ต่อไป 
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