บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณโซเดียม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และ
เหล็ก ในน้ าพริ กหนุ่มที่จาหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
เป็ นน้ าพริ ก หนุ่ ม แบบตัก ขาย และ แบบบรรจุ ข วดแก้วจานวน 51 ตัวอย่างซึ่ งมาจากตลาดสดใน
เขตเทศบาลนครเชี ย งใหม่ ท้ ัง หมด 14 แห่ ง วิ เคราะห์ ห าปริ ม าณแร่ ธ าตุ โ ซเดี ย ม โพแทสเซี ย ม
แคลเซี ยม และเหล็ ก ในห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารด้ ว ยวิ ธี Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน
ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) และ การทดส อบค่ า ที
(Independent t-test) ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ เหล็ก ในนา้ พริกหนุ่มแบบตักขาย
จากน้าพริ กหนุ่ มแบบตักขาย จานวน 36 ตัวอย่าง (12 ตัวอย่าง x 3 ครั้ง) ที่ เก็บจาก 12 ตลาด
สรุ ปได้วา่
1) ปริ มาณโซเดี ยมโดยรวมของน้ าพริ ก หนุ่ ม ทุ ก ตลาดมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 1,090.97±144.08
มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม โดยพบว่า น้ าพริ กหนุ่ มในตลาดสันป่ าข่อยมีปริ มาณโซเดียมสู งที่สุด
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1,256.70±46.21 มิ ล ลิ ก รั ม /น้ าหนั ก สด 100 กรั ม และ น้ าพริ กหนุ่ มใน
ตลาดประตูก้อมมี ปริ มาณโซเดี ยมต่ าที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 769.26±26.80 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด
100 กรัม
2) ปริ มาณโพแทสเซี ยมโดยรวมของน้ าพริ กหนุ่ มทุกตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 282.94± 22.96
มิ ล ลิ ก รั ม /น้ าหนัก สด 100 กรั ม โดยพบว่า น้ า พริ ก หนุ่ ม ในตลาดบ้านท่ อ มี ป ริ ม าณโพแทสเซี ย ม
สู งที่ สุ ด โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 331.86±37.59 มิ ล ลิ ก รัม /น้ าหนัก สด 100 กรัม และ น้ าพริ ก หนุ่ ม ใน
ตลาดบริ บูรณ์มีปริ มาณโพแทสเซี ยมต่าที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 247.57±47.43 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด
100 กรัม
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3) ปริ ม าณแคลเซี ย มโดยรวมของน้ าพริ ก หนุ่ ม ทุ ก ตลาดมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 25.58±5.79
มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม โดยพบว่า น้ าพริ กหนุ่มในตลาดทองคามีปริ มาณแคลเซี ยมสู งที่สุดโดย
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 38.88±16.08 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม และ น้ าพริ กหนุ่ มในตลาดประตูกอ้ มมี
ปริ มาณแคลเซียมต่าที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.89±2.93 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม
4) ปริ มาณเหล็กโดยรวมของน้ าพริ กหนุ่ มทุ กตลาดมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 1.50±1.37 มิลลิ กรัม/
น้ าหนักสด 100 กรัม โดยพบว่า น้ าพริ กหนุ่ มในตลาดบริ บูรณ์ มีปริ มาณเหล็ก สู งที่ สุดโดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 5.80±4.59 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม และ น้ าพริ กหนุ่มในตลาดสันป่ าข่อยมีปริ มาณเหล็ก
ต่าที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.89±0.05 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม
5.1.2 ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ เหล็ก ในนา้ พริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ ว
จากน้าพริ กหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ วจานวน 15 ตัวอย่าง (5 ตัวอย่าง x 3ครั้ง) ที่เก็บจาก 5 ตลาด
สรุ ปได้วา่
1) ปริ มาณโซเดี ย มโดยรวมของน้ าพริ กหนุ่ ม ทุ ก ตลาดมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 940.66±85.79
มิลลิ กรัม /น้ าหนักสด 100 กรัม โดยพบว่า น้ าพริ ก หนุ่ มในตลาดต้นล าไยมี ปริ มาณโซเดี ยมสู งที่ สุ ด
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1,068.21±78.91 มิ ล ลิ ก รั ม /น้ าหนั ก สด 100 กรั ม และ น้ าพริ กหนุ่ มใน
ตลาดต้นพยอม มีปริ มาณโซเดี ยมต่ าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 853.57±169.47 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด
100 กรัม
2) ปริ มาณโพแทสเซี ยมโดยรวมของน้ าพริ กหนุ่ มทุ กตลาดมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 261.28±21.55
มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม โดยพบว่า น้ าพริ กหนุ่ มในตลาดศิริวฒั นามีปริ มาณโพแทสเซี ยมสู ง
ที่ สุ ดโดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 291.97±17.50 มิ ล ลิ ก รั ม /น้ าหนั ก สด 100 กรั ม และ น้ าพริ กหนุ่ ม ใน
ตลาดต้นลาไยมีปริ มาณโพแทสเซี ยมต่าที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 241.41±21.94 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด
100 กรัม
3) ปริ มาณแคลเซี ยมโดยรวมของน้ าพริ กหนุ่มทุกตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.19±4.03มิลลิกรัม/
น้ าหนัก สด 100 กรั ม โดยพบว่า น้ าพริ ก หนุ่ ม ในตลาดต้น ล าไยมี ปริ มาณแคลเซี ย มสู งที่ สุ ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.51±1.41 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม และ น้ าพริ กหนุ่มในตลาดมิ่งเมืองมีปริ มาณ
แคลเซียมต่าที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.12±0.37 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม
4) ปริ ม าณเหล็กโดยรวมของน้ าพริ ก หนุ่ ม ทุ ก ตลาดมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 0.99±0.11 มิล ลิ กรั ม /
น้ าหนักสด 100 กรัมโดยพบว่า น้ าพริ ก หนุ่ มในตลาดมิ่ งเมื องมีปริ มาณเหล็กสู งที่ สุดโดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 1.12 ±0.11 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม และ น้ าพริ กหนุ่มในตลาดต้นลาไยมีปริ มาณเหล็ก
ต่าที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83±0.12 มิลลิกรัม/น้ าหนักสด 100 กรัม
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5.1.3 การเปรี ย บเที ย บปริ ม าณโซเดี ย ม โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และ เหล็ ก ระหว่ า ง
นา้ พริกหนุ่มแบบตักขาย และ นา้ พริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ ว
พบว่า น้ าพริ กหนุ่มแบบตักขาย และ น้ าพริ กหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้วมีปริ มาณแร่ ธาตุโซเดียม
โพแทสเซี ย ม และ แคลเซี ย ม แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01, .05 และ .01
โดยน้ าพริ กหนุ่ มแบบตักขายมี ปริ มาณโซเดี ยม โพแทสเซี ยม และ แคลเซี ยม มากกว่า น้ าพริ กหนุ่ ม
แบบบรรจุขวดแก้ว ส่ วนปริ มาณของ เหล็ก ในน้ าพริ กหนุ่ มทั้ง แบบตักขาย และ แบบบรรจุขวดแก้ว
มีปริ มาณ ไม่แตกต่างกัน
5.1.4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของปริมาณโซเดียม โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และเหล็ก
ระหว่างตลาดสดแต่ ละตลาดทีจ่ าหน่ ายนา้ พริกหนุ่ม ทั้งแบบตักขาย และ แบบบรรจุขวดแก้ ว
1) นา้ พริกหนุ่มแบบตักขาย
พบว่า น้ าพริ ก หนุ่ ม แบบตัก ขายมี ป ริ ม าณโซเดี ย ม โพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และ เหล็ ก
แตกต่างกันระหว่างตลาดสดแต่ละตลาดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, .05 และ .05
2) นา้ พริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ ว
พบว่า น้ าพริ กหนุ่ มแบบบรรจุ ขวดแก้วมี ป ริ มาณแคลเซี ยม และเหล็ก แตกต่างกันระหว่าง
ตลาดสดแต่ ล ะตลาดอย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และ .05 แต่ ป ริ ม าณโซเดี ย ม และ
โพแทสเซียมมีปริ มาณไม่แตกต่างกัน
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 กรณีปริมาณโซเดียมในนา้ พริกหนุ่ม
จากผลการศึกษาข้างต้นถื อได้วา่ น้ าพริ กหนุ่ มทั้ง 2 แบบมีปริ มาณโซเดียมที่ค่อนข้างสู ง เมื่อ
เทียบ กับ เกณฑ์ขอ้ กาหนดปริ มาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจาวันสาหรับคนไทย (Thai DRI)
(คณะกรรมการจัดทาข้อกาหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจาวันสาหรับคนไทย, 2546) โดยปริ มาณ
โซเดียมที่แนะนาให้คนไทยบริ โภคนั้นไม่ควรเกิน 2,400 มิลลิกรัม ต่อวัน แต่จากผลการศึกษาในครั้งนี้
(ตารางที่ 4.9 หน้า 56) พบว่า ปริ มาณโซเดี ยมในน้ าพริ กหนุ่ มมีปริ มาณระหว่าง 940.66 ถึง 1,092.12
มิลลิกรัมต่อน้ าหนักสด 100 กรัม คิดเป็ นร้อยละ39.19-45.50 ของปริ มาณที่บริ โภคได้ต่อวัน ซึ่งสาเหตุ
ที่พบปริ มาณโซเดี ยมในน้ าพริ กหนุ่ มในปริ มาณที่ค่อนข้างสู งนั้นอาจเป็ นเพราะเครื่ องปรุ งรสที่นามา
ปรุ งรสชาติในน้ าพริ กหนุ่ม ได้แก่ เกลือ หรื อ น้ าปลา หรื อแม้แต่ผงชูรส ล้วนแล้วแต่จะมีโซเดียมเป็ น
องค์ประกอบทั้งสิ้ น (โดยเกลือ 1 ช้อนชา มีปริ มาณโซเดียม 2,400 มิลลิ กรัม และน้ าปลา 1 ช้อนโต๊ะมี
ปริ มาณโซเดียม 1,490-1,160 มิลลิกรัม และผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะมีปริ มาณโซเดียม 492 มิลลิกรัม) และ
สานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข (2552) สรุ ปว่า 10 อันดับแรกของเครื่ องปรุ งรสที่
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มี โซเดี ยมคลอไรด์ใช้ในการประกอบอาหารของครั วเรื อนมากที่ สุ ด ได้แก่ น้ าปลา เกลื อ ซี อิ๊วขาว
กะปิ ผงปรุ งรส น้ ามันหอย น้ าปลาร้า ซอสถัว่ เหลือง เครื่ องพริ กแกง ซี อิ๊วดา และซุ ปก้อน ตามลาดับ
การที่ร่างกายได้รับปริ มาณโซเดี ยมที่เกิ นกว่าความต้องการของร่ างกายต่อวัน จะ ส่ งผลเสี ย
ท าให้ ร่ างกายเสี่ ยงต่ อ การเกิ ด โรคต่ า งๆได้ เช่ นโรคไต โรคหลอดเลื อ ดและหั ว ใจ หรื อ
โรคความดัน โลหิ ต สู ง เป็ นต้น สมาคมความดัน โลหิ ต สู ง แห่ ง ประเทศไทย (2556) กล่ า วไว้ว่ า
การลดการบริ โภคเกลื อ ลงให้ เหลื อ เพี ย งวัน ละ 3 กรั ม หรื อ ½ ช้อ นชา จะมี ป ระโยชน์ ใ นการลด
ระดับ ความดันโลหิ ต และ ป้ องกัน การเกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิ ตสู งได้ม ากกว่า
การลดปริ มาณเกลือเหลือวันละ 6 กรัมหรื อ 1 ช้อนชาตามที่แนะนาในปัจจุบนั
ดังนั้นหากผูบ้ ริ โภคต้องการบริ โภคน้ าพริ กหนุ่ มแบบตักขาย ให้ได้รับปริ มาณโซเดี ยมที่ ไม่
มากเกิ นความต้องการของร่ างกายต่ อวัน ผูบ้ ริ โภคควรบริ โภคน้ าพริ ก หนุ่ ม ปริ ม าณวันละไม่ เกิ น
100 กรัม ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ โภคจะได้รับปริ มาณโซเดียมจากการบริ โภคอาหารอย่างอื่นด้วย นอกจากนี้
จากการศึกษาครั้งนี้ ยงั พบว่าน้ าพริ กหนุ่ มแบบตักขาย มีราคาแตกต่างกันตั้งแต่ถุงละ 10 บาทไปจนถึง
40 บาท ทาให้ได้ปริ มาณน้ าพริ กหนุ่ มที่แตกต่างกันตั้งแต่ 66.82 กรัม ไปจนถึง 176.19 กรัม ดังแสดง
ในตารางภาคผนวก ข. (ตารางที่ ข.1 และ ข.2 หน้า 83 และ 84) ดังนั้น ปริ มาณน้ าพริ กหนุ่มที่แตกต่าง
กันจะมีปริ มาณโซเดียมที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ งผูบ้ ริ โภคน้ าพริ กหนุ่มควรพิจารณาในเรื่ องนี้ ดว้ ย สาหรับ
การบริ โภคน้ าพริ กหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้วก็ควรมีขอ้ พิจารณาเช่นเดียวกัน
5.2.2 กรณีปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็กในนา้ พริกหนุ่ม
จากผลการศึกษาปริ มาณโพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และ เหล็ก ในน้ าพริ กหนุ่ม ดังกล่าวข้างต้น
พบว่า มี ป ริ ม าณที่ น้อ ยมาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ปริ ม าณแร่ ธ าตุ ที่ แ นะน าให้ ค นไทยได้รั บ ต่ อ วัน
กล่ าวคื อ น้ า พริ ก หนุ่ ม มี ป ริ ม าณโพแทสเซี ย ม คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.47-8.09 ของข้อ ก าหนด Thai DRI
(261.28 ถึง 283.05 มิลลิกรัมเทียบกับ 3,500 มิลลิกรัม/วัน) ปริ มาณแคลเซียม คิดเป็ นร้อยละ 2.27-3.20
ของข้อกาหนด Thai DRI (18.18 ถึ ง 25.58 มิ ลลิ กรั มเที ยบกับ 800 มิลลิ กรัม/วัน) และปริ มาณเหล็ก
คิดเป็ นร้อยละ 6.73-9.80 ของข้อกาหนด Thai DRI (1.01 ถึง 1.47 มิลลิกรัมเทียบกับ 15 มิลลิกรัม/วัน)
ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ น้ าพริ กหนุ่ มไม่ใช่แหล่งที่ดีของแร่ ธาตุโพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และเหล็ก เพราะ
ในน้ าพริ กหนุ่ มมี ป ริ มาณโพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และ เหล็กค่อนข้างน้อยกว่า 1 ใน 3 ของปริ มาณ
สารอ้างอิ งที่ ค วรได้รับ ต่ อวัน ส าหรับคนไทย (Thai DRI) ดังนั้นหากผูบ้ ริ โภคต้องการให้ ร่างกาย
ได้รับ ปริ ม าณโพแทสเซี ย ม แคลเซี ย ม และ เหล็ ก เพิ่ ม ขึ้ น ควบคู่ ก ับ การบริ โ ภคน้ า พริ ก หนุ่ ม นั้น
ควรบริ โภคผักจิ้ม และ เครื่ องแนม เช่น ผักพื้นบ้านสด หรื อ ผักสุ กด้วยการลวก ต้ม นึ่ง เป็ นผักจิ้ม หรื อ
บริ โภคไข่ตม้ ไส้อวั่ หรื อ แคบหมูเป็ นเครื่ องแนมร่ วม
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5.2.3 กรณีเปรียบเทียบระหว่ างนา้ พริกหนุ่มแบบตักขาย และนา้ พริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ ว
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า น้ าพริ กหนุ่มแบบตักขาย และ น้ าพริ กหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ว มี
ปริ ม าณแร่ ธ าตุ โซเดี ย ม โพแทสเซี ยม แคลเซี ย ม ที่ แตกต่ างกัน ดังแสดงใน (ตารางที่ 4.9 หน้า 56)
โดยสาเหตุที่พบปริ มาณแร่ ธาตุฯที่แตกต่างกันระหว่างน้ าพริ กหนุ่มแบบตักขาย และ น้ าพริ กหนุ่มแบบ
บรรจุขวดแก้วนั้น สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1) ปริ มาณวัตถุดิบ และ เครื่ องปรุ งรสที่ใช้ ผลิต โดยน้ าพริ กหนุ่มแบบตักขายผูผ้ ลิตมักจะ
ใส่ วตั ถุ ดิบและเครื่ องปรุ งรส โดยใช้วิธีกะคะเนตามใจชอบขึ้นอยูก่ บั ตัวผูผ้ ลิ ตเอง ดังนั้นจึงทาให้เกิ ด
ความแตกต่างของปริ มาณแร่ ธาตุฯในน้ าพริ กหนุ่มแบบตักขายที่มีปริ มาณวัตถุดิบ และเครื่ องปรุ งรสที่
ไม่ แน่ น อน แต่ ส าหรั บ น้ าพริ ก หนุ่ ม แบบบรรจุ ข วดแก้วมี ก ารชั่งตวงวัตถุ ดิบ และ เครื่ องปรุ งรสที่
แน่ น อน มากกว่าน้ าพริ ก หนุ่ ม แบบตัก ขาย เพื่ อให้ เป็ นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์
ชุมชน หรื อ มผช. ของน้ าพริ กหนุ่ มที่ระบุให้แจ้งรายละเอียด ส่ วนประกอบที่สาคัญ และน้ าหนักสุ ทธิ
ดังนั้นน้ าพริ กหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้วแต่ละขวดจึงต้องมีมาตรฐานการผลิตที่เหมือนกัน
2) ขั้ น ตอนกระบวนการผลิ ต น้ า พริ ก หนุ่ ม โดยน้ าพริ ก หนุ่ ม แบบตัก ขาย มี ข้ ัน ตอน
กระบวนการผลิตที่สดใหม่กว่า อาศัยความร้ อนในการผลิ ตน้อยกว่าน้ าพริ กหนุ่ มแบบบรรจุขวดแก้ว
ดังนั้น โอกาสสู ญ เสี ยแร่ ธ าตุ ฯในขั้น ตอนการผลิ ต จึ ง น้อ ยกว่า แต่ ส าหรั บ น้ าพริ ก หนุ่ ม แบบบรรจุ
ขวดแก้ว มีกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้ อจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้อาหารไม่เน่ าเสี ย ช่ วยยืดอายุ
การเก็ บ รั ก ษาน้ า พริ ก หนุ่ ม ให้ น านขึ้ น แทนการใช้ ส ารกัน เสี ย โดยผ่า นกระบวนการสเตอริ ไ ลส์
(Sterilization) ที่ อุณหภูมิ 108 องศาเซลเซี ยส นาน 30 นาที (ทรงกลด ตันทรบันฑิ ตย์, 2549) ดังนั้น
โอกาสสู ญเสี ย แร่ ธ าตุ ฯ ในระหว่างการใช้ความร้ อนในกระบวนการผลิ ต น้ าพริ กหนุ่ มแบบบรรจุ
ขวดแก้วจึงมี ม ากกว่าน้ าพริ กหนุ่ มแบบตัก ขาย ยกตัวอย่างเช่ น กรณี ข องแคลเซี ยมในน้ านมที่ ผ่าน
กระบวนการสเตอริ ไ ลส์ พบว่า ปริ ม าณแคลเซี ยมลดลง 5 เปอร์ เซ็ น ต์ หลังกระบวนการเสร็ จสิ้ น
ดังแสดงในภาคผนวก ค. (ตารางที่ ค.1 หน้า 85)
3) การปนเปื้ อนจากสิ่ ง สกปรก การปนเปื้ อนมี ส่ ว นส าคัญ ที่ ท าให้ น้ าพริ ก หนุ่ ม ทั้ง
แบบตัก ขาย และ แบบบรรจุ ข วดแก้ ว พบปริ มาณแร่ ธ าตุ ฯ ที่ ต่ า งกั น เพราะถ้ า น้ าพริ กหนุ่ ม มี
การปนเปื้ อนน้ าที่ไม่สะอาด หรื อ ปนเปื้ อนโลหะหนัก โอกาสวิเคราะห์ปริ มาณแร่ ธาตุฯในการศึกษา
ครั้ งนี้ ยอมแตกต่ า งกัน ด้ว ย ซึ่ งน้ าพริ ก หนุ่ ม แบบตัก ขายมี โ อกาสปนเปื้ อนมากกว่า น้ า พริ ก หนุ่ ม
แบบบรรจุขวดแก้วที่มีลกั ษณะปิ ดสนิทป้ องกันการปนเปื้ อนได้ดีกว่านัน่ เอง
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 การนาผลการศึกษาไปใช้
จากผลการศึ กษาในครั้ งนี้ พ บว่าน้ าพริ กหนุ่ ม แบบตัก ขาย และแบบบรรจุ ขวดแก้วมี
ปริ มาณโซเดี ยมในน้ าพริ กหนุ่ มค่อนข้างสู ง ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภคได้รับปริ มาณโซเดี ยมจากการบริ โภค
น้ าพริ กหนุ่มในปริ มาณที่มากเกินความต้องการของร่ างกายตามที่ เกณฑ์ขอ้ กาหนดปริ มาณสารอาหาร
อ้า งอิ ง ที่ ค วรได้รั บ ประจ าวัน ส าหรั บ คนไทย (Thai DRI) ระบุ ไ ว้ย่ อ มส่ ง ผลเสี ยต่ อ สุ ขภาพได้
โดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่มีโรคประจาตัว ดังนั้น
1) ส าหรั บ ผู้ บ ริ โภค ผู้ที่ เป็ นโรคความดัน โลหิ ต สู ง หรื อ โรคไต ควรลดปริ ม าณ
การบริ โ ภคน้ า พริ ก หนุ่ ม ให้ น้ อ ยลง และ ควรบริ โภคผัก จิ้ ม เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางสารอาหารที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อร่ างกาย ร่ วมกับการบริ โภคน้ าพริ กหนุ่มด้วย
2) สาหรั บหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ ยวกับแร่ ธาตุที่มีในน้ าพริ กหนุ่ ม
ให้ ก ั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า นงานคุ ้ ม ครองผู ้บ ริ โภค เช่ น ส านั ก งานสาธารณสุ ขจัง หวัด
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนท้องถิ่ น เป็ นต้น โดยสามารถน าข้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ เผยแพร่ ให้ ค วามรู ้ แก่
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป หรื อ ชาวบ้านในชุมชน หรื อ กลุ่มผูท้ ี่เสี่ ยงเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง หรื อ โรคไตได้
5.3.2 การศึกษาครั้งต่ อไป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า น้ าพริ กหนุ่มทั้งแบบตักขาย และแบบบรรจุขวดแก้ว มี
ปริ ม าณโซเดี ย มค่ อนข้างสู ง เมื่ อ เที ย บกับ เกณฑ์ ข ้อ ก าหนดปริ ม าณสารอาหารอ้างอิ ง ที่ ค วรได้รั บ
ประจาวันสาหรับคนไทย (Thai DRI) โดยปริ มาณโซเดี ยมที่แนะนาให้คนไทยบริ โภคนั้นไม่ควรเกิ น
2,400 มิลลิกรัม ต่อวัน ถ้าหากร่ างกายได้รับปริ มาณโซเดียมเกินความต้องการจะส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
ได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับวิธีการทาผลิตภัณฑ์น้ าพริ กหนุ่มแบบใหม่ ที่มี
ปริ มาณโซเดี ยมต่า ไม่ใช้วตั ถุ กนั เสี ย มี รสชาติที่เป็ นที่ ยอมรับของผูบ้ ริ โภค และ มี การเก็บรักษาใน
บรรจุภณั ฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามที่กฎหมายอาหารกาหนดไว้
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