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ณัฐติ ยา สุคนธกนิ ษฐ์
ฝ่ ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
ภาวะการกลืนลาบาก เป็ นปั ญหาทีพ่ บได้มากในผูส้ งู อายุ และพบได้มากในผูป้ ่ วยโรคเกีย่ วกับ
สมองและระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ พาร์กนิ สัน โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก รวมถึงยังพบ
ในโรคอื่น เช่น มะเร็งทีค่ อ/หลอดอาหาร ทาให้ผปู้ ่ วยรับประทานอาหารได้น้อยลง จนได้รบั สารอาหาร
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายส่งผลให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้ ดังนัน้ ในบทบาทหน้าทีข่ อง
นักกาหนดอาหารในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการรักษาของแพทย์จงึ ต้องดัดแปลง
อาหารให้เหมาะสมกับภาวการณ์กลืนของผูป้ ่ วยในระดับต่างๆ
การกลืน เป็ นกระบวนการทางานของอวัยวะในช่องปากจนถึงหลอดอาหาร มีการประสานงาน
อย่างซับซ้อนของกล้ามเนื้อบดเคีย้ ว กล้ามเนื้อคอหอย ตลอดจนกล้ามเนื้อของหลอดอาหาร ซึง่ อยูใ่ น
ความควบคุมของระบบประสาทมีทงั ้ ส่วนทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจและสมอง (voluntary) และ
ส่วนทีเ่ ป็ นปฏิกริ ยิ าตอบสนองกลับ (reflexive response) อย่างไรก็ตามทัง้ สองส่วนนี้ต่างก็ประสานการ
ทางานซึง่ กันและกันตลอดเวลา
ภาวะกลืนลาบาก (Dysphagia) เป็ นภาวะทีท่ าให้ผปู้ ่ วยเกิดความผิดปกติในการกลืน ทาให้ไม่
สามารถกลืนได้หรืออาจกลืนได้ลาบาก มีความยากลาบากในการเริม่ ต้นกลืนอาหาร หรือความยาก
ลาบากในการเคลื่อนอาหารหรือของเหลวจากปากให้ผ่านคอหอย และหลอดอาหารไปสู่กระเพาะอาหาร
ซึง่ อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ไอหรือสาลัก ขณะรับประทานอาหาร หรือ ดื่มเครือ่ งดื่ม รูส้ กึ คล้ายมี
อาหารติดอยูใ่ นลาคอหรือหน้าอก เป็ นต้น ทัง้ นี้ภาวะ Dysphagia อาจทาให้ผปู้ ่ วยได้รบั สารอาหาร
ไม่เพียงพอ จนส่งผล ให้น้าหนักตัวลดลงและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
ภาวะที่มอี าการที่ บ่งบอกว่ามีภาวะ Dysphagia ได้แก่
1. ไม่สามารถกลืนอาหารได้ หรือมีอาการเจ็บเวลากลืนอาหาร
2. รูส้ กึ คล้ายมีอาหารติดอยูใ่ นลาคอหรือหน้าอก
3. มีอาหารตกค้างในกระพุง้ แก้ม
4. น้าลายไหลออกทางปากมากผิดปกติ
5. เสียงแหบเครือหลังการกลืน
6. มีอาหารหรือกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับมาทีค่ อ
7. ไอหรือสาลักเวลากลืนอาหาร
8. ต้องตัดแบ่งอาหารให้มขี นาดเล็กลงหรือหลีกเลีย่ งอาหารบางชนิด เพื่อให้สามารถกลืนได้ตามปกติ

อาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลาบาก
1. การสาลัก (Aspiration) เป็ นอาการทีม่ อี าหารหรือน้ าเข้าสู่หลอดลม โดยจะมีอาการไอ หายใจถีๆ่
หายใจยากลาบาก ซึง่ จะส่งผลต่อการติดเชือ้ ในปอดได้ และมีการอุดตันของทางเดินหายใจส่วนบน
2. ภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากผูป้ ่ วยมีปัญหาในการกลืน ไม่สามารถกลืนอาหารได้ตามปกติ ทาให้
ได้รบั อาหารน้อย สารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทาให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้
3. ภาวะขาดน้า (Dehydration) อันเนื่องมาจากการกลืนไม่ได้ เป็ นภาวะทีเ่ กิดจากการขาดสมดุลของน้ า
และเกลือแร่ในร่างกาย
ดังนัน้ เพื่อให้การดัดแปลงอาหารสาหรับผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะกลืนลาบากเป็ นไปตามแผนการรักษาของ
แพทย์ ฝ่ ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงใช้เกณฑ์อาหารฝึกกลืนของ The International
Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI) ซึง่ IDDSI ตัง้ เกณฑ์ขน้ึ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรฐานของอาหารฝึกกลืน ให้มเี นื้อสัมผัส ความข้นหนืดของอาหาร ให้มมี าตรฐาน
เดียวกันทัวโลก
่
โดยแบ่งอาหารออกเป็ นระดับ ตัง้ แต่ระดับ 0-7 ตามความข้นหนืดของอาหาร ดังนี้

 ระดับ 0 : THIN
ลักษณะอาหาร : เป็ นของเหลว ไหลได้รวดเร็วเหมือนน้ าเปล่า สามารถดูดด้วยหลอด หรือไหลผ่าน
จุกนม ยางได้
การทดสอบ : ทดสอบการไหลโดยใช้หลอดฉีดยาพลาสติก ขนาด10 มล. เมือ่ เวลาผ่านไป10 วินาที
จะไม่มขี องเหลวค้างอยูใ่ นหลอดทดสอบ

ตัวอย่างอาหาร : น้าเปล่า น้ าหวาน น้ าสมุนไพร

 ระดับ 1 : SLIGHTLY THICK
ลักษณะอาหาร : ลักษณะคล้ายนมเด็ก หรือ อาหารทางการแพทย์ ไหลได้ชา้ กว่าน้า ดูดด้วยหลอดได้
สามารถไหลผ่านจุกนมยางได้
ลักษณะความหนืด : มีความข้นหนืดมากกว่าน้าเปล่า จึงไหลช้ากว่าน้า
การทดสอบ : ทดสอบการไหลโดยใช้หลอดฉีดยาพลาสติก ขนาด10 มล. เมือ่ เวลาผ่านไป10 วินาที
จะมีปริมาตรคงเหลืออยู่ในหลอดทดสอบ 1- 4 มล.
ตัวอย่างอาหาร : อาหารทางการแพทย์ (ขึน้ อยูก่ บั ความเข้มข้น) ซุปแครอทใสๆ น้าข้าว
วิธเี ตรียมซุปแครอท : (สาหรับ 2 ที)่
1.) แครอท 200 กรัม หอมใหญ่ 20 กรัม ไชเท้า 20 กรัม เนื้อไก่ 10 กรัม ต้มรวมกันให้สุก
2.) เทน้าออก นาส่วนผสมทัง้ หมดมาครูดผ่านกระชอน ผสมนมพร่องมันเนย 50 มล.
เนยจืด 1/4 ก้อนเล็ก และ เกลือเล็กน้อย
 ระดับ 2 : MILDLY THICK
ลักษณะอาหาร : ตักด้วยช้อนแล้วสามารถเทได้สามารถดื่มหรือจิบได้ สามารถดูดได้ดว้ ยหลอด
ลักษณะความหนืด : มีความหนืดเพิม่ ขึน้ ไหลอย่างช้าๆ
การทดสอบ : ทดสอบการไหลโดยใช้หลอดฉีดยาพลาสติกขนาด 10 มล. เมือ่ เวลาผ่านไป
10 วินาที จะมีปริมาตรเหลืออยู่ในหลอดทดสอบ 4-8 มล.
ตัวอย่างอาหาร : ซุปฟั กทอง ซุปมันฝรัง่ ซุปครีม
วิธเี ตรียมซุปฟั กทอง : (สาหรับ 2 ที)่
1.) ฟั กทอง 200 กรัม แครอท 20 กรัม เนื้อไก่ 10 กรัม หอมใหญ่ 20 กรัม ไชเท้า 20 กรัม
ต้มรวมกันให้สกุ
2.) เทน้าออกและนาส่วนผสมทัง้ หมดทีต่ ม้ สุก ครูดผ่านกระชอน ผสมนมพร่องมันเนย 50 มล.
เนยจืด 1/4 ก้อนเล็ก และ เกลือเล็กน้อย
 ระดับ 3 : MODERATELY THICK LIQUIDISED
ลักษณะอาหาร : สามารถตักโดยใช้ชอ้ น หรือตักด้วยส้อมแล้วอาหารจะไหลผ่านร่องส้อม ไม่ตอ้ งเคีย้ ว
เนื้อสัมผัสนุ่ ม นิ่ม ไม่ตอ้ งกัดหรือเคีย้ ว
ลักษณะความหนืด : ลักษณะค่อนข้างจับตัวกัน ไม่สามารถดูดผ่านหลอดได้
การทดสอบ : 1.) ทดสอบการไหลโดยใช้หลอดฉีดยาพลาสติกขนาด 10 มล. เมือ่ เวลาผ่านไป10 วินาที
จะมีปริมาตรเหลืออยู่ในหลอดทดสอบมากกว่า 8 มล. แต่ไม่ถงึ 10 มล.

2.) ทดสอบโดยปล่อยให้หยดด้วยส้อม (Fork Drip test) อาหารจะไหลผ่านร่องส้อม
อย่างช้าๆ แต่ต่อเนื่อง
ตัวอย่างอาหาร : โจ๊กปั น่ เหลวๆ ซุปข้าวโพด น้าผึง้ โยเกิรต์ แบบดื่ม
วิธเี ตรียมซุปข้าวโพด : (สาหรับ 2 ที)่
1.) นาข้าวโพด 250 กรัม หอมใหญ่ 30 กรัม ไชเท้า 30 กรัม ต้มรวมกัน
2.) เทน้าออก นาส่วนผสมทัง้ หมดทีต่ ้มสุกแล้วปั น่ ให้ละเอียด ผสมนมพร่องมันเนย 250 มล.
เนยจืด 1/2 ก้อนเล็ก และ เกลือเล็กน้อย
 ระดับ 4 : EXTREMELY THICK PUREED
ลักษณะอาหาร : สามารถตักได้ดว้ ยช้อนและคงตัวอยูไ่ ด้ ไม่สามารถดื่ม หรือจิบได้ ไม่สามารถดูดได้
ด้วยหลอด ไม่เหนียวและไม่ตอ้ งเคีย้ ว
ลักษณะความหนืด : สามารถทานได้โดยไม่ตอ้ งกัด หรือ เคีย้ ว
การทดสอบ : 1.) ทดสอบการไหลโดยใช้หลอดฉีดยาพลาสติกขนาด 10 มล. เมือ่ เวลาผ่านไป10 วินาที
จะมีปริมาตรเหลืออยู่ 10 มล. คือไม่สามารถไหลผ่านหลอดฉีดยาได้
2.) ทดสอบด้วยวิธปี ล่อยให้หยดด้วยส้อม (Fork Drip test) อาหารบางส่วนจะค้าง
อยูบ่ นส้อมและจะมีบางส่วนหยดผ่านร่องส้อม
ตัวอย่างอาหาร : โจ๊กปั น่ หยาบ (ปั น่ เพื่อให้เนื้อสัตว์ละเอียด) โยเกิรต์ ข้นๆ ข้าวบดไก่/ไข่แดงผสมผัก
(ฟั กทอง แครอท ผักใบเขียว)
 ระดับ 5 : MINCED AND MOIST
ลักษณะอาหาร : ใช้ชอ้ นและส้อมตักทานได้ เนื้ออาหารจะไม่แยกชัน้ กัน เมือ่ ตักและเทลงบนจาน
จะเกาะกันเป็ นก้อน เมือ่ ใช้ลน้ิ ดันจะแตกออก
ลักษณะความหนืด : ไม่ตอ้ งกัด อาจจะต้องเคีย้ วบ้าง ผูท้ ไ่ี ม่มฟี ั นยังสามารถทานได้
การทดสอบ : ทดสอบด้วยวิธปี ล่อยให้หยดด้วยส้อม (Fork Drip test) อาหารจะค้างเป็ นก้อน
อยูบ่ นส้อม ไม่ไหลลงมาตามร่องส้อม
ตัวอย่างอาหาร : ข้าวต้มหมูแห้งๆครูดผ่านกระชอน (ข้าวควรมีลกั ษณะบานเพื่อความนิ่มและครูดง่าย)
ขนมกล้วย ขนมฟั กทอง ขนมเผือก
วิธเี ตรียมขนม : (สาหรับ 2 ที)่
1.) นากล้วย 200 กรัม ปอกเปลือก แล้วนามาต้มให้สุก
2.) นากล้วยทีส่ ุกแล้ว ผสมกะทิ 60 กรัม นมพร่องมันเนย150 กรัม น้าตาล 20 กรัม ต้มรวมกันอีกครัง้
จนสุก นาส่วนผสมทีไ่ ด้มาปั น่ ให้เข้ากัน เทใส่ภาชนะ แช่ตเู้ ย็นให้ขนมเซ็ตตัว
หมายเหตุ สามารถเปลีย่ นจากกล้วย เป็ นฟั กทอง หรือเผือก

 ระดับ 6 : SOFT
ลักษณะอาหาร : ใช้ชอ้ น ส้อม และตะเกียบตักทานได้ อาหารจับตัวกันเป็ นก้อน เมือ่ ใช้สอ้ มกด
จะแตกออกจากกัน ต้องเคีย้ ว
ลักษณะความหนืด : ไม่ตอ้ งกัดแต่ตอ้ งเคีย้ ว ต้องใช้ลน้ิ ช่วยเคล้าในการเคีย้ วและกลืน
ผูท้ ไ่ี ม่มฟี ั นสามารถทานได้
การทดสอบ : ทดสอบด้วยวิธใี ช้สอ้ มกด (Fork Pressure test) อาหารจะแยกตัว
และไหลออกมาตามร่องส้อม
ตัวอย่างอาหาร : ข้าวต้มแห้งๆผัดกับเนื้อสัตว์สบั ละเอียด (สามารถใส่ผกั ได้) เช่น ข้าวผัดกระเพรา
วิธเี ตรียมข้าวผัดกระเพรา : (สาหรับ 1 ที)่
1.) ใส่น้ามัน 1 ช้อนชา ลงในกระทะ นาเนื้อไก่สบั 30 กรัม ใบกระเพราสับชิน้ เล็ก 10 กรัม ผัดรวมกัน
2.) เมือ่ ไก่สุก ใส่ขา้ วต้ม (เม็ดข้าวบาน) 2 ทัพพี ผัดรวมกัน ปรุงรสด้วยซีอว้ิ ขาว
หมายเหตุ เนื้อสัตว์สามารถเปลีย่ นได้ตามชอบ
 ระดับ 7: REGULAR
ลักษณะอาหาร : อาหารทัวๆไป
่
ทีท่ านในชีวติ ประจาวัน
ลักษณะความหนืด : สามารถกัดเคีย้ วและกลืนได้ เคีย้ วได้งา่ ย อ่อนนุ่ มไม่เหนียว
ตัวอย่างอาหาร : ข้าวสวยหุงนิ่มๆ แกงจืดเต้าหูห้ มูสบั ปลานึ่ง ก๋วยเตีย๋ วหมูสบั
นอกจากนี้ในการจัดอาหารให้แก่ผู้ป่วยที่มภี าวะกลืนลาบากนัน้ ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ควรคานึงถึง
เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัย มีความสุข และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
สิ่ งที่ควรคานึ งถึง
1. รสชาติ ของอาหาร แม้ว่าอาหารทีม่ รี สจัด เช่น รสเปรีย้ ว เค็ม จะช่วยกระตุ้นการหลังน
่ ้ าลายและ ช่วย
ให้การกลืนดีขน้ึ แต่หากมีรสจัดและกลิน่ ฉุนมากเกินไป อาจกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยไอมากขึน้ และสาลักได้
2. ความชอบของผู้ป่วย หน้าตาของอาหาร สีสนั สิง่ เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร ทาให้
ผูป้ ่ วยอยากรับประทานอาหารเพิม่ ขึน้
3. อุณหภูมิของอาหาร อาหารร้อนและอาหารเย็น จะช่ว ยกระตุ้นการกลืนได้ดกี ว่าอาหารใน
อุณหภูมหิ อ้ งแต่ ควรระวังในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาการรับความรูส้ กึ ช้า ถ้าอาหารร้อนเกินไปอาจทาให้เกิดแผล
ในปากได้
3. ลักษณะเนื้ ออาหาร ควรมีเนื้อข้น ลักษณะเกาะตัว เป็ นก้อนในปาก เนื้ออาหารไม่แตกกระจาย จะ
ช่วยให้ กลืนได้งา่ ยยิง่ ขึน้
4. อาหารที่ กระตุ้นให้ เกิ ดเสมหะ อาหารประเภททีม่ นี ม เป็ นส่วนประกอบอาจทาให้เสมหะเหนียวข้น
ส่งผลให้ กลืนลาบากมากยิง่ ขึน้

5. อาหารที่กระตุ้นให้เกิ ดการไอหรือสาลัก อาหารในกลุ่มนี้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วอาจทาให้ผปู้ ่ วย
คันคอ สาลักหรือไอได้ เช่น อาหารทอดกรอบ ขนมปั งกรอบ ถัวหรื
่ อเมล็ดธัญพืชต่างๆ และอาจส่งผลต่อ
การย่อยอาหาร มีอาการท้องอืด มีก๊าซในกระเพาะอาหาร
6. โรคประจาตัว ควรดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับโรคประจาตัวของผูป้ ่ วย เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคไต รวมถึงการแพ้อาหารต่างๆร่วมด้วย
อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาการกลืน การรับประทานอาหารทางปากเพียงอย่างเดียวอาจได้รบั
สารอาหารไม่เพียงพอ ทาให้ขาดอาหารและน้ า มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการได้ ดังนัน้
ควรติดตามเฝ้ าระวังดูแลภาวะโภชนาการอย่างใกล้ชดิ หรือให้อาหารทางสายให้อาหารเป็ นหลักควบคู่ไป
กับการฝึ กรับประทานทางปากไปด้วย จนผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารทางปากได้ดี ได้สารอาหาร
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จึงค่อยพิจารณาถอดสายให้อาหารออก
เอกสารอ้างอิ ง
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