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หน่วยวิจัย การพัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ที่มา : http://eastendtaste.com/wp-
content/uploads/2018/03/2018_FamilyShot_300dpi-
1440x892.jpg 

อาหารนวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาหรือ
ปรับปรุงให้อาหารมีความใหม่ ไม่ซ ้าเดิม 
หรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ น มีประโยชน์
มากขึ นหรือ มีความสะดวกสบายต่อการ
บริโภค 
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อาหารนวัตกรรม สามารถพัฒนาได้ 2 แนวทาง คือ 
1. การพัฒนาหรือปรับปรุงวัตถุดิบ เช่น พัฒนาให้มีสารต้านออกซิเดชัน
มากขึ น โดยอาศัยเทคโนโลยีการปลูกหรือการเตรียมวัตถุดิบ 
2. นวัตกรรมกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การผลิต
ชาใบหม่อนให้มีสารต้านออกซิเดชันสูง หรือ การผลิตน ้าผลไม้เข้มข้นที่มี
วิตามินซีสูง  
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น ้าข้าวออร์แกนิค 
ที่มา : http://www.creditonhand.com 

ในประเทศไทย  ในต่างประเทศ 

คุกกี ธัญพืชข้าวตอก 
ที่มา : https://scontent.cdninstagram.com 

ข้าวผงผสมเกลือแร่ 
 ที่มา : https://www.smartsme.co.th 

งาด้างาขาวรสขิง   
ที่มา :https://taitai-brand.com 

คุกกี เพ่ือสุขภาพ 
ที่มา : http://nutrivit-online.com 

ซีเรียลบาร ์
ที่มา : https://www.todaysparent.com 

บิสกิต 
ที่มา :http://www.goodtoknow.co.uk 

SNACK BARS  
ที่มา : https://www.plumorganics.com 



  ข้าวจีไอต่้า ซีเรียลบาร์จีไอต่้า ซุปจีไอต่้า 
6 



  ภาวะการกลืน 
  สุขภาพฟัน 
  ระบบการย่อยและการดูดซึม 
 

7 
ที่มา : http://www.prachachat.net 
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1.  การได้รับอาหารน้อยกว่าความต้องการของร่างกาย 

2.  การได้รับอาหารไม่ครบส่วน ที่พบได้บ่อยได้แก่ 
        2.1  การรับอาหารที่มีกากไม่เพียงพอ  
 2.2  การขาดแคลเซียม ผู้สูงอายุอาจจะขาดแคลเซียม
ได้ง่ายกว่าคนในวัยอื่นๆ เนื่องจากมีการสลายของแคลเซียม
ออกจากกระดูกมาก ท าให้กระดูกเปราะ อาหารที่มีแคลเซียมสูง 
เช่น นม ผักคะน้า ปูทะเล ปูม้า  ผักขึ้นฉ่าย ปลากระป๋อง ปลา
แห้ง กระดูกปลาป่น กุ้งแห้ง เป็นต้น         

ที่มา  : http://www.thefreedomonline.com 
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 2.3  การขาดน ้า ปกติร่างกายต้องการน ้า
ประมาณวันละ 2 ลิตร เพื่อท าให้ร่างกายคงสภาพ       
การท างานได้ตามปกติ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหา 
ปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะบ่อยครั้ง มีผล
ให้ร่างกายขาดน ้า อ่อนเพลีย เกิดภาวะเป็นกรดในเลือด 
และยังเป็นสาเหตุท าให้ท้องผูกอีกด้วย 

ที่มา : https://png.pngtree.com 
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         2.4  การขาดธาตุเหล็ก ในผู้สูงอายุอาจขาดธาตุ
เหล็กจะท าให้ เป็นโรคเลือดจาง ร่ างกายมีอาการ
อ่อนเพลีย วิงเวียนและอาการ จะรุนแรงมากเมื่อเลือดจาง
มากขึ้น 
         2.5  การขาดวิตามีนซี มักเกิดจากการได้รับ       
ไม่เพียงพอ ได้แก่ ผลไม้รสเปรี้ยวและผัก เป็นต้น การขาด
วิตามินซีท าให้เกิดโรคเลือดจางได้ เพราะวิตามินซีช่วย  
ท าให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้และยัง  ท าให้เกิดโรค
เลือดออก ที่มา : https://assets-th.theasianparent.com 

ที่มา : http://www.healthcarethai.com 
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะกับผู้สูงอายุ  
-  ควรเป็นอาหารที่เคี ยวหรือกลืนง่าย  
-   รสชาติดี  
-   ช่วยรักษาและบ้ารุงสุขภาพ  เช่น อาหารที่มีน ้าตาล
น้อย แคลอรี่ต่้าและช่วยลด    ความดันโลหิต เป็นต้น 
- บรรจุภัณฑ์ควรมีน ้าหนักเบา  เปิดใช้ได้ง่ายและติด
ฉลาก   ที่อ่านง่ายชัดเจน ที่มา : http://www.pikool.com 
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•    อาหารส้าหรับผู้สูงอายุ 
•    ควรมีรสหวานธรรมชาติ  
•     ไมแ่ข็งหรือเหนียวมาก  
•      มีเส้นใยสูงในการช่วยระบาย มีคุณค่าทางอาหาร 
         ไม่ขัดขวางการดูดซึมยาหรือเกิดอันตรกิริยากับยาที่ใช้รักษาโรค  
•     ย่อยง่ายไม่ท้าให้ท้องอืด กระตุ้นภูมิต้านทานโรค  

ที่มา : http://www.bangkokhealth.com ที่มา : http://www.goldcupfoods.com 
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•   อาหารมีแคลอรี่ต่่าหรือสูง (ต้องเหมาะกับ    
แต่ละคน เช่น  มีภาวะไขมันสูง น ่าหนักตัวมาก 
หรืออยู่ในภาวะขาดสารอาหารหรือข้อเสื่อม )    
อาจเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบส่าหรับ
ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม  
• นอกจากนี ยังต้องค่านึงถึงปริมาณโซเดียมและ
ดัชนีไกลซมีิก (Gylcemic Index GI ) ด้วย  

ที่มา  : http://women.mthai.com 



14 

•   การรวบรวมข้อมูล 2 แบบ 

การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
(questionnaire survey) 

การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ท้าการอภิปรายกลุ่ม       (focus 
group)  



ตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลเชิงคณุภาพโดยใช้ท่าการอภิปรายกลุ่ม(focus group) 
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• จัดกลุ่มอภิปรายกลุ่ม ๆ ละ     
4-5 คน จ่านวน 5 กลุ่ม  

ในขั นแรกเริ่มต้นด้วยการให้สมาชิก
ในแต่ละกลุ่มอภิปรายหัวข้อต่างๆ  
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     ค้าถามที่ 1    



     ค้าถามที่ 2   
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        ค้าถามที่ 3   
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       ค้าถามที่ 4 



    การรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม (questionnaire survey) และ การ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ท้าการอภิปรายกลุ่ม (focus group) 

20 



วัตถุดิบ สารส้าคัญที่พบ คุณสมบัต ิ
ถั่วเหลือง ไอโซฟลาโวน เช่น เดดเซอีน(daidzein) เจนิสเตอิน 

(genistein), กรดไขมันจ่าเป็น(essential fatty acid)      

เช่น alfa-linolenic acid และ โปรตีน 

ช่วยในการลดคลอเลสเตอรอลชนิด LDL,        

ลดความดันโลหิตและต้านอนุมูลอิสระ 

เม็ดเดือย ลิกแนน (lignans), เส้นใยอาหารและโพลีฟีนอล 

(polyphenols) 

ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL,         

ลดความดันโลหิตและต้านอนุมูลอิสระ 

ข้าวบาร์เลย์ ลิกแนน (lignans), เส้นใยอาหาร, วิตามินอี (tocopherol) 

และโพลีฟีนอล (polyphenols) 

ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL,          

ลดความดันโลหิตและต้านอนุมูลอิสระ 

สตรอเบอร์รี่ วิตามินซ,ี สารประกอบฟีนอลและแอนโทไซยานิน ลดความดันโลหิตและต้านอนุมูลอิสระ 

บรอคโคลี่ กรดไขมันจ่าเป็น(essential fatty acid) เช่น alfa-linolenic 

acid, โคเอนไซม์คิวเทน (Q10) และสารประกอบฟีนอล 

ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL,        

ลดความดันโลหิตและต้านอนุมูลอิสระ 

ตารางที่  1  ศักยภาพวัตถุดิบในการพัฒนาสตูรอาหารเพื่อสุขภาพ 

21 



วัตถุดิบ สารส้าคัญที่พบ คุณสมบัติ 
มะเขือเทศ ไลโคปีน (lycopene), คาโรทีนอยด์ (carotenoid) และ

สารประกอบฟีนอล 

ลดความดันโลหิตและต้านอนุมูลอิสระ 

แป้งกล้วย โอลิโกแซคคาร์ไรด์, สารประกอบฟีนอล ช่วยในระบบขับถ่ายและต้านอนุมูลอิสระ 

ฟักทอง คาโรทีนอยด์ (carotenoid),  กรดไขมันจ่าเป็น (essential fatty 

acid) เช่น linolenic acid และ โปรตีน 

ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL, ลดความดัน

โลหิตและต้านอนุมูลอิสระ 

ผงขมิ น curcumin ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยในการบ่ารุงสมอง 

ข้าวโพด ลิกแนน (lignans), เส้นใยอาหาร, ลูทีน (lutien), ซีแซนทีน 

(zeaxanthin), กรดไขมันจ่าเป็น (essential fatty acid) เช่น 

linoleic acid และ สารประกอบฟีนอล 

บ่ารุงสายตา, ลดความดันโลหิตและต้านอนุมูลอิสระ 

แครอท คาโรทีนอยด์ (carotenoid) และสารประกอบฟีนอล บ่ารุงสายตา, ลดความดันโลหิตและต้านอนุมูลอิสระ 

ถั่วเขียว สารประกอบฟีนอลและฟลาโวนอยด์ ต้านอนุมูลอิสระและช่วยขับพิษร้อน 

ตารางที่  1 ศักยภาพวัตถุดิบในการพัฒนาสตูรอาหารเพือ่สขุภาพ(ต่อ) 
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วัตถุดิบ สารส้าคัญที่พบ คุณสมบัติ 
ถั่วแดง สารประกอบฟีนอลและฟลาโวนอยด์ ต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ 

ถั่วด่า สารประกอบฟีนอลและฟลาโวนอยด์ ต้านอนุมูลอิสระและช่วยขับพิษร้อน 

ธัญพืช ลิกแนน (lignans), เส้นใยอาหาร, กรดไขมันจ่าเป็น (essential 

fatty acid) เช่น linoleic acid และ linolenic acid, โคเอนไซม์

คิวเทน (Q10) และสารประกอบฟีนอล 

ช่วยบ่ารุงสมอง, ช่วยในการลดคลอเลสเตอรอล

ชนิด LDL, ลดความดันโลหิตและต้านอนุมูล

อิสระ 

ผงโกโก ้ สารประกอบฟีนอล ต้านอนุมูลอิสระ 

แป๊ะก๊วย สารโพลฟีีนอลและกลุ่มฟลาโวนอยด์ ช่วยบ่ารุงสมอง, ช่วยในระบบการไหลเวียนของ

เลือด 

ผงชาเขียว สารประกอบฟีนอลและฟลาโวนอยด์ ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ/ลดภาวการเกิด   

ตารางที่  1 ศักยภาพวัตถุดิบในการพัฒนาสตูรอาหารเพือ่สขุภาพ(ต่อ) 
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Global Diabetes Situation 

Diabetes patients 

Diabetes in Thailand 2016     
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World Share of Diabetes Food Market 

280 billion baht /year and growing at 6% pa 

UK USA Russia Brazil Asia 

Globe images 



 Food Products for Diabetes (commercial) 



https://i.ytimg.com/vi/Ia5fTeKSR7k/maxresdefault.jpg 

https://i0.wp.com/www.tophealthremedies.com/wp-content/ 



https://www.diabetes.co.uk/images/10lowestcarbsinfrui
t.jpg 

https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/dd/9f/1b/dd9f1b0c5fef0efc8e
2d01df83598b01.jpg 



Diabetes App 

https://static.diabetesaustralia.com.au/s/images/diabetes-australia 



How to develop food products for 
diabetes? 



https://i.ytimg.com/vi/6SE4rDaOHko/hq
default.jpg 



What works for healthier products 

Decrease 

•    sodium 

 

•    intake of added sugar 

 

•     refined carbohydrate  

         intake     

 

Increase 

•  intake of whole grains 

 

•  intake of nuts legume 

 

•  intake of fruits and vegetables 

 



What is Glycemic Index (GI) ? 

• The glycemic index (GI) is a ranking of carbohydrates on a 
scale from 0 to 100 according to the extent to which they 
raise blood glucose levels after eating 



 
Should we eat low or high GI? 

 

• Foods with a high GI are those which are rapidly digested, 
absorbed and metabolized and result in marked fluctuations 
in blood sugar levels 

• Food with a low GI value (55 or less) are more slowly 
digested, absorbed and metabolized and cause a lower and 
slower rise in blood glucose and, therefore insulin levels.  

 

 



http://www.glycemicindex.com/about.php 



Glycation/ Antiglycation  

• Glycation (sometimes called non-enzymatic glycosylation) is 
the result of the covalent bonding of a sugar molecule, such as 
glucose or fructose, to a protein or lipid molecules, without the 
controlling action of an enzyme. 

 

• We need food materials or food ingredients which have 
antiglycation properties. 

 



Case study: 
Development of low GI rice soup 



High antioxidant and antiglycation activities 



Rice 

 



Digestibility curves of raw materials 
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Estimated glycemic index (EGI) of raw materials 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

E
st

im
a
te

d
 g

ly
ce

m
ic

 i
n

d
ex

 (
G

I)
  

Raw materials 

Normal rice

Pigmented rice

Low GI rice

Soy bean



Formulating Products using Mixture Design  

Ingredients 

Formulas 

1 2 3 4 5 

A 
45 50 55 50 55 

B 
30 30 25 25 25 

C 
10 5 0 7 10 

D 
10 5 10 7 5 

E 
5 10 10 7 5 



Determination GI value of finished products 
Formula GI value 

commercial 78 

1 42 

2 46 

3 49 

4 45 

5 48 



Low GI Soup 

Low sodium 
Low sugar 
GI 42-50 



Low GI cereal 

30% Less sugar, GI  38-40 



Digestibility curves of Low GI products  
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Estimated glycemic index (EGI) of Low GI products  
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Cereal bar Low GI C

GI < 55 



Summary 

• Development of functional food for diabetes may involve: 

• - potential raw materials (low digestible starch raw materials, 
high antiglycation, high bioactive compounds) 

• - using processes for decreasing starch digestibility. 

• Reducing unfavorable ingredients (refined carbohydrate, 
added sugar) 



Summary 

• Resulting products must be accepted by consumers and 
marketing 

• Marketing of functional food should be focused on all ages of 
consumer including children (e.g. snack, beverage) 

• Food regulation of functional food products is needed. 
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