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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ
เหล็ก ในน ้ าพริกหนุ่มท่ีจ าหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี
เป็นน ้ าพริกหนุ่มแบบตักขาย และ แบบบรรจุขวดแก้วจ านวน 51 ตัวอย่างซ่ึงมาจากตลาดสดใน                     
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ งหมด 14 แห่ง วิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุโซเดียม โพแทสเซียม  
แคลเซียม และเหล็ก   ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี  Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) และ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน 
ได้แ ก่  การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) และ การทดสอบค่ าที 
(Independent t-test) ผลการศึกษาสรุปได ้ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ เหลก็ ในน า้พริกหนุ่มแบบตักขาย 
จากน ้าพริกหนุ่มแบบตักขาย จ านวน 36 ตวัอย่าง (12 ตวัอย่าง x 3 คร้ัง) ท่ีเก็บจาก 12 ตลาด 

สรุปไดว้า่ 
1) ปริมาณโซเดียมโดยรวมของน ้ าพริกหนุ่มทุกตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1,090.97±144.08 

มิลลิกรัม/น ้ าหนกัสด 100 กรัม โดยพบว่า น ้ าพริกหนุ่มในตลาดสันป่าข่อยมีปริมาณโซเดียมสูงท่ีสุด 
โดยมีค่ าเฉ ล่ี ย เท่ ากับ  1,256.70±46.21 มิล ลิก รัม /น ้ าหนักสด 100 กรัม  และ น ้ าพ ริกห นุ่มใน                    
ตลาดประตูก้อมมีปริมาณโซเดียมต ่าท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 769.26±26.80 มิลลิกรัม/น ้ าหนักสด 
100 กรัม 

2) ปริมาณโพแทสเซียมโดยรวมของน ้ าพริกหนุ่มทุกตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 282.94± 22.96 
มิลลิกรัม/น ้ าหนักสด 100 กรัม  โดยพบว่า น ้ าพริกหนุ่มในตลาดบ้านท่อมีปริมาณโพแทสเซียม                 
สูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 331.86±37.59 มิลลิกรัม/น ้ าหนักสด 100 กรัม  และ น ้ าพริกหนุ่มใน
ตลาดบริบูรณ์มีปริมาณโพแทสเซียมต ่าท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 247.57±47.43 มิลลิกรัม/น ้ าหนกัสด 
100 กรัม 
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3) ปริมาณแคลเซียมโดยรวมของน ้ าพริกหนุ่มทุกตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  25.58±5.79
มิลลิกรัม/น ้ าหนกัสด 100 กรัม โดยพบวา่ น ้ าพริกหนุ่มในตลาดทองค ามีปริมาณแคลเซียมสูงท่ีสุดโดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 38.88±16.08 มิลลิกรัม/น ้ าหนกัสด 100 กรัม และ น ้ าพริกหนุ่มในตลาดประตูกอ้มมี
ปริมาณแคลเซียมต ่าท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.89±2.93 มิลลิกรัม/น ้าหนกัสด 100 กรัม 

4) ปริมาณเหล็กโดยรวมของน ้ าพริกหนุ่มทุกตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50±1.37 มิลลิกรัม/
น ้ าหนักสด 100 กรัม โดยพบว่า น ้ าพริกหนุ่มในตลาดบริบูรณ์มีปริมาณเหล็กสูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 5.80±4.59 มิลลิกรัม/น ้ าหนกัสด 100 กรัม และ น ้ าพริกหนุ่มในตลาดสันป่าข่อยมีปริมาณเหล็ก
ต ่าท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.89±0.05 มิลลิกรัม/น ้าหนกัสด 100 กรัม 
 

5.1.2 ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ เหลก็ ในน า้พริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ว 
จากน ้าพริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้วจ านวน 15 ตวัอยา่ง (5 ตวัอยา่ง x 3คร้ัง) ท่ีเก็บจาก 5 ตลาด 

สรุปไดว้า่ 
1) ปริมาณโซเดียมโดยรวมของน ้ าพริกหนุ่มทุกตลาดมีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 940.66±85.79 

มิลลิกรัม/น ้ าหนักสด 100 กรัมโดยพบว่า น ้ าพริกหนุ่มในตลาดต้นล าไยมีปริมาณโซเดียมสูงท่ีสุด            
โดยมีค่ าเฉ ล่ี ย เท่ ากับ  1,068.21±78.91 มิล ลิก รัม /น ้ าหนักสด 100 กรัม  และ น ้ าพ ริกห นุ่มใน                        
ตลาดตน้พยอม มีปริมาณโซเดียมต ่าท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 853.57±169.47 มิลลิกรัม/น ้ าหนกัสด 
100 กรัม   

2)  ปริมาณโพแทสเซียมโดยรวมของน ้ าพริกหนุ่มทุกตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 261.28±21.55
มิลลิกรัม/น ้ าหนักสด 100 กรัม โดยพบว่า น ้ าพริกหนุ่มในตลาดศิริวฒันามีปริมาณโพแทสเซียมสูง
ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 291.97±17.50 มิลลิกรัม /น ้ าหนักสด 100 กรัม และ น ้ าพริกหนุ่มใน               
ตลาดตน้ล าไยมีปริมาณโพแทสเซียมต ่าท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 241.41±21.94 มิลลิกรัม/น ้ าหนกัสด 
100 กรัม   

3)  ปริมาณแคลเซียมโดยรวมของน ้ าพริกหนุ่มทุกตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.19±4.03มิลลิกรัม/
น ้ าหนักสด 100 กรัม โดยพบว่า น ้ าพริกหนุ่มในตลาดต้นล าไยมีปริมาณแคลเซียมสูงท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 24.51±1.41 มิลลิกรัม/น ้าหนกัสด 100 กรัม และ น ้ าพริกหนุ่มในตลาดม่ิงเมืองมีปริมาณ
แคลเซียมต ่าท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.12±0.37 มิลลิกรัม/น ้าหนกัสด 100 กรัม  

4)  ปริมาณเหล็กโดยรวมของน ้ าพริกหนุ่มทุกตลาดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.99±0.11 มิลลิกรัม/
น ้ าหนักสด 100 กรัมโดยพบว่า น ้ าพริกหนุ่มในตลาดม่ิงเมืองมีปริมาณเหล็กสูงท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.12 ±0.11 มิลลิกรัม/น ้ าหนกัสด 100 กรัม และ น ้ าพริกหนุ่มในตลาดตน้ล าไยมีปริมาณเหล็ก  
ต ่าท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.83±0.12 มิลลิกรัม/น ้าหนกัสด 100 กรัม 
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5.1.3 การเปรียบเทียบปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ เหล็ก ระหว่าง                 
น า้พริกหนุ่มแบบตักขาย และ น า้พริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ว  

พบวา่ น ้าพริกหนุ่มแบบตกัขาย และ น ้าพริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแกว้มีปริมาณแร่ธาตุโซเดียม 
โพแทสเซียม  และ แคลเซียม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01, .05 และ .01                     
โดยน ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขายมีปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม และ แคลเซียม มากกว่า น ้ าพริกหนุ่ม          
แบบบรรจุขวดแกว้ ส่วนปริมาณของ เหล็ก ในน ้ าพริกหนุ่มทั้ง แบบตกัขาย และ แบบบรรจุขวดแกว้          
มีปริมาณ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก 
ระหว่างตลาดสดแต่ละตลาดทีจ่ าหน่ายน า้พริกหนุ่ม ทั้งแบบตักขาย และ แบบบรรจุขวดแก้ว 

1) น า้พริกหนุ่มแบบตักขาย 
พบว่า น ้ าพริกหนุ่มแบบตักขายมีปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และ เหล็ก           

แตกต่างกนัระหวา่งตลาดสดแต่ละตลาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01, .05 และ .05 
2) น า้พริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ว 
พบว่า น ้ าพริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้วมีปริมาณแคลเซียม และเหล็ก แตกต่างกนัระหว่าง

ตลาดสดแต่ละตลาดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05  แต่ปริมาณโซเดียม และ 
โพแทสเซียมมีปริมาณไม่แตกต่างกนั 
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 กรณปีริมาณโซเดียมในน า้พริกหนุ่ม 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ถือไดว้า่น ้ าพริกหนุ่มทั้ง 2 แบบมีปริมาณโซเดียมท่ีค่อนขา้งสูง เม่ือ
เทียบ กบั เกณฑ์ขอ้ก าหนดปริมาณสารอาหารอา้งอิงท่ีควรไดรั้บประจ าวนัส าหรับคนไทย (Thai DRI) 
(คณะกรรมการจดัท าขอ้ก าหนดสารอาหารท่ีควรไดรั้บประจ าวนัส าหรับคนไทย, 2546) โดยปริมาณ
โซเดียมท่ีแนะน าให้คนไทยบริโภคนั้นไม่ควรเกิน 2,400 มิลลิกรัม ต่อวนั แต่จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี
(ตารางท่ี 4.9 หน้า 56)  พบว่า ปริมาณโซเดียมในน ้ าพริกหนุ่มมีปริมาณระหวา่ง 940.66 ถึง 1,092.12 
มิลลิกรัมต่อน ้าหนกัสด 100 กรัม คิดเป็นร้อยละ39.19-45.50 ของปริมาณท่ีบริโภคไดต่้อวนั  ซ่ึงสาเหตุ
ท่ีพบปริมาณโซเดียมในน ้ าพริกหนุ่มในปริมาณท่ีค่อนขา้งสูงนั้นอาจเป็นเพราะเคร่ืองปรุงรสท่ีน ามา              
ปรุงรสชาติในน ้ าพริกหนุ่ม ไดแ้ก่ เกลือ หรือ น ้ าปลา หรือแมแ้ต่ผงชูรส ลว้นแลว้แต่จะมีโซเดียมเป็น
องคป์ระกอบทั้งส้ิน (โดยเกลือ 1 ชอ้นชา มีปริมาณโซเดียม 2,400 มิลลิกรัม และน ้ าปลา 1 ชอ้นโต๊ะมี
ปริมาณโซเดียม 1,490-1,160 มิลลิกรัม และผงชูรส 1 ชอ้นโต๊ะมีปริมาณโซเดียม 492 มิลลิกรัม)  และ              
ส านกัโภชนาการ  กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2552) สรุปวา่ 10 อนัดบัแรกของเคร่ืองปรุงรสท่ี
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มีโซเดียมคลอไรด์ใช้ในการประกอบอาหารของครัวเรือนมากท่ีสุด ได้แก่ น ้ าปลา  เกลือ ซีอ๊ิวขาว 
กะปิ ผงปรุงรส น ้ามนัหอย น ้าปลาร้า ซอสถัว่เหลือง เคร่ืองพริกแกง ซีอ๊ิวด า และซุปกอ้น ตามล าดบั 

การท่ีร่างกายไดรั้บปริมาณโซเดียมท่ีเกินกว่าความตอ้งการของร่างกายต่อวนั จะ ส่งผลเสีย  
ท าให้ ร่ างกาย เส่ี ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้  เช่นโรคไต  โรคหลอดเลือดและหัวใจ  ห รือ                                
โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น   สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย (2556) กล่าวไวว้่า             
การลดการบริโภคเกลือลงให้เหลือเพียงวนัละ 3 กรัมหรือ ½ ช้อนชา จะมีประโยชน์ในการลด             
ระดับความดันโลหิต และ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่า             
การลดปริมาณเกลือเหลือวนัละ 6 กรัมหรือ 1 ชอ้นชาตามท่ีแนะน าในปัจจุบนั 

ดงันั้นหากผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคน ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขาย ให้ไดรั้บปริมาณโซเดียมท่ีไม่
มากเกินความตอ้งการของร่างกายต่อวนั  ผูบ้ริโภคควรบริโภคน ้ าพริกหนุ่ม ปริมาณวนัละไม่เกิน     
100 กรัม ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคจะไดรั้บปริมาณโซเดียมจากการบริโภคอาหารอยา่งอ่ืนดว้ย  นอกจากน้ี                     
จากการศึกษาคร้ังน้ียงัพบวา่น ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขาย มีราคาแตกต่างกนัตั้งแต่ถุงละ 10 บาทไปจนถึง 
40 บาท ท าให้ไดป้ริมาณน ้ าพริกหนุ่มท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่  66.82 กรัม ไปจนถึง 176.19 กรัม ดงัแสดง
ในตารางภาคผนวก ข. (ตารางท่ี ข.1 และ ข.2 หนา้ 83 และ 84)  ดงันั้น ปริมาณน ้ าพริกหนุ่มท่ีแตกต่าง
กนัจะมีปริมาณโซเดียมท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงผูบ้ริโภคน ้าพริกหนุ่มควรพิจารณาในเร่ืองน้ีดว้ย  ส าหรับ
การบริโภคน ้าพริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแกว้ก็ควรมีขอ้พิจารณาเช่นเดียวกนั 

5.2.2 กรณปีริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และเหลก็ในน า้พริกหนุ่ม 
จากผลการศึกษาปริมาณโพแทสเซียม  แคลเซียม และ เหล็ก ในน ้ าพริกหนุ่ม ดงักล่าวขา้งตน้ 

พบว่า มีปริมาณท่ีน้อยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณแร่ธาตุท่ีแนะน าให้คนไทยได้รับต่อวนั  
กล่าวคือ น ้ าพริกหนุ่มมีปริมาณโพแทสเซียม คิดเป็นร้อยละ 7.47-8.09 ของข้อก าหนด Thai DRI 
(261.28 ถึง 283.05  มิลลิกรัมเทียบกบั 3,500 มิลลิกรัม/วนั) ปริมาณแคลเซียม คิดเป็นร้อยละ 2.27-3.20 
ของขอ้ก าหนด Thai DRI (18.18 ถึง 25.58 มิลลิกรัมเทียบกบั 800  มิลลิกรัม/วนั) และปริมาณเหล็ก           
คิดเป็นร้อยละ 6.73-9.80 ของขอ้ก าหนด Thai DRI (1.01 ถึง 1.47 มิลลิกรัมเทียบกบั 15 มิลลิกรัม/วนั) 
ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่น ้ าพริกหนุ่มไม่ใช่แหล่งท่ีดีของแร่ธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก เพราะ
ในน ้ าพริกหนุ่มมีปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และ เหล็กค่อนขา้งน้อยกว่า 1 ใน 3 ของปริมาณ          
สารอ้างอิงท่ีควรได้รับต่อวนัส าหรับคนไทย (Thai DRI)   ดังนั้นหากผูบ้ริโภคต้องการให้ร่างกาย
ได้รับปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และ เหล็กเพิ่มข้ึน ควบคู่กับการบริโภคน ้ าพริกหนุ่มนั้ น                 
ควรบริโภคผกัจ้ิม และ เคร่ืองแนม เช่น ผกัพื้นบา้นสด หรือ ผกัสุกดว้ยการลวก ตม้ น่ึง เป็นผกัจ้ิม หรือ 
บริโภคไข่ตม้ ไส้อัว่ หรือ แคบหมูเป็นเคร่ืองแนมร่วม  
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5.2.3 กรณเีปรียบเทยีบระหว่างน า้พริกหนุ่มแบบตักขาย และน า้พริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้ว 

จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ น ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขาย  และ น ้ าพริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแกว้ มี
ปริมาณแร่ธาตุโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม ท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงใน (ตารางท่ี 4.9 หน้า 56)              
โดยสาเหตุท่ีพบปริมาณแร่ธาตุฯท่ีแตกต่างกนัระหวา่งน ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขาย และ น ้าพริกหนุ่มแบบ
บรรจุขวดแกว้นั้น สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 

1) ปริมาณวัตถุดิบ และ เคร่ืองปรุงรสที่ใช้ผลิต โดยน ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขายผูผ้ลิตมกัจะ
ใส่วตัถุดิบและเคร่ืองปรุงรส โดยใช้วิธีกะคะเนตามใจชอบข้ึนอยูก่บัตวัผูผ้ลิตเอง ดงันั้นจึงท าให้เกิด
ความแตกต่างของปริมาณแร่ธาตุฯในน ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขายท่ีมีปริมาณวตัถุดิบ และเคร่ืองปรุงรสท่ี
ไม่แน่นอน แต่ส าหรับน ้ าพริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแก้วมีการชั่งตวงวตัถุดิบ และ เคร่ืองปรุงรสท่ี
แน่นอน มากกว่าน ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขาย เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน หรือ มผช. ของน ้ าพริกหนุ่มท่ีระบุให้แจง้รายละเอียด ส่วนประกอบท่ีส าคญั และน ้ าหนกัสุทธิ 
ดงันั้นน ้าพริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแกว้แต่ละขวดจึงตอ้งมีมาตรฐานการผลิตท่ีเหมือนกนั   

2) ข้ันตอนกระบวนการผลิตน ้าพริกหนุ่ม โดยน ้ าพริกหนุ่มแบบตักขาย มีขั้นตอน
กระบวนการผลิตท่ีสดใหม่กวา่ อาศยัความร้อนในการผลิตน้อยกวา่น ้ าพริกหนุ่มแบบบรรจุขวดแกว้ 
ดังนั้ นโอกาสสูญเสียแร่ธาตุฯในขั้นตอนการผลิตจึงน้อยกว่า  แต่ส าหรับน ้ าพริกหนุ่มแบบบรรจุ            
ขวดแกว้ มีกระบวนการผลิตท่ีใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเช้ือจุลินทรียท่ี์ท าให้อาหารไม่เน่าเสีย ช่วยยืดอาย ุ           
การเก็บรักษาน ้ าพริกหนุ่มให้นานข้ึน แทนการใช้สารกันเสีย โดยผ่านกระบวนการสเตอริไลส์ 
(Sterilization) ท่ีอุณหภูมิ 108 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที  (ทรงกลด ตนัทรบนัฑิตย์, 2549) ดงันั้น
โอกาสสูญเสีย แร่ธาตุฯ ในระหว่างการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิตน ้ าพริกหนุ่มแบบบรรจุ          
ขวดแก้วจึงมีมากกว่าน ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขาย ยกตวัอย่างเช่น กรณีของแคลเซียมในน ้ านมท่ีผ่าน
กระบวนการสเตอริไลส์ พบว่า ปริมาณแคลเซียมลดลง 5 เปอร์เซ็นต์ หลังกระบวนการเสร็จส้ิน             
ดงัแสดงในภาคผนวก ค. (ตารางท่ี ค.1 หนา้ 85)                 

3) การปนเป้ือนจากส่ิงสกปรก   การปนเป้ือนมีส่วนส าคัญท่ีท าให้น ้ าพริกหนุ่มทั้ ง               
แบบตักขาย และ แบบบรรจุขวดแก้วพบปริมาณแร่ธาตุฯท่ี ต่างกัน เพราะถ้าน ้ าพริกหนุ่มมี                     
การปนเป้ือนน ้ าท่ีไม่สะอาด หรือ ปนเป้ือนโลหะหนกั โอกาสวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุฯในการศึกษา
คร้ังน้ียอมแตกต่างกันด้วย ซ่ึงน ้ าพริกหนุ่มแบบตักขายมีโอกาสปนเป้ือนมากกว่าน ้ าพริกหนุ่ม              
แบบบรรจุขวดแกว้ท่ีมีลกัษณะปิดสนิทป้องกนัการปนเป้ือนไดดี้กวา่นัน่เอง 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 การน าผลการศึกษาไปใช้  
  จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าน ้ าพริกหนุ่มแบบตกัขาย และแบบบรรจุขวดแก้วมี
ปริมาณโซเดียมในน ้ าพริกหนุ่มค่อนขา้งสูง ซ่ึงหากผูบ้ริโภคได้รับปริมาณโซเดียมจากการบริโภค
น ้าพริกหนุ่มในปริมาณท่ีมากเกินความตอ้งการของร่างกายตามท่ี เกณฑ์ขอ้ก าหนดปริมาณสารอาหาร
อ้างอิงท่ีควรได้รับประจ าว ันส าหรับคนไทย  (Thai DRI) ระบุไว้ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพได ้
โดยเฉพาะในกลุ่มของคนท่ีมีโรคประจ าตวั ดงันั้น 
 1) ส าหรับผู้บริโภค ผู้ท่ี เป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือ โรคไต ควรลดปริมาณ               
การบริโภคน ้ าพริกหนุ่มให้น้อยลง และ ควรบริโภคผกัจ้ิม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย ร่วมกบัการบริโภคน ้าพริกหนุ่มดว้ย 
 2) ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัแร่ธาตุท่ีมีในน ้ าพริกหนุ่ม
ให้กับหน่วยงานท่ี เก่ียวข้องด้านงานคุ้มครองผู ้บ ริโภค เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด                     
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น โดยสามารถน าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เผยแพร่ให้ความรู้แก่
ผูบ้ริโภคทัว่ไป หรือ ชาวบา้นในชุมชน หรือ กลุ่มผูท่ี้เส่ียงเป็นโรคความดนัโลหิตสูง หรือ โรคไตได ้

5.3.2 การศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ น ้ าพริกหนุ่มทั้งแบบตกัขาย และแบบบรรจุขวดแกว้ มี

ปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับเกณฑ์ข้อก าหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับ
ประจ าวนัส าหรับคนไทย (Thai DRI) โดยปริมาณโซเดียมท่ีแนะน าให้คนไทยบริโภคนั้นไม่ควรเกิน 
2,400 มิลลิกรัม ต่อวนั ถา้หากร่างกายไดรั้บปริมาณโซเดียมเกินความตอ้งการจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ได ้ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัวธีิการท าผลิตภณัฑ์น ้าพริกหนุ่มแบบใหม่ ท่ีมี
ปริมาณโซเดียมต ่า ไม่ใช้วตัถุกนัเสีย มีรสชาติท่ีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และ มีการเก็บรักษาใน
บรรจุภณัฑท่ี์สะอาด ปลอดภยั และไดม้าตรฐานตามท่ีกฎหมายอาหารก าหนดไว ้ 


