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ภาวะการกลนืล าบาก เป็นปัญหาทีพ่บไดม้ากในผูส้งูอาย ุและพบไดม้ากในผูป่้วยโรคเกีย่วกบั 

สมองและระบบประสาท เช่น โรคอลัไซเมอร ์พารก์นิสนั โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอืแตก รวมถงึยงัพบ 
ในโรคอื่น เช่น มะเรง็ทีค่อ/หลอดอาหาร ท าใหผู้ป่้วยรบัประทานอาหารไดน้้อยลง จนไดร้บัสารอาหาร 
ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของรา่งกายส่งผลใหเ้กดิภาวะทุพโภชนาการได ้ดงันัน้ในบทบาทหน้าทีข่อง 
นกัก าหนดอาหารในทมีสหสาขาวชิาชพี เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการรกัษาของแพทยจ์งึตอ้งดดัแปลง 
อาหารใหเ้หมาะสมกบัภาวการณ์กลนืของผูป่้วยในระดบัต่างๆ 
 

การกลืน เป็นกระบวนการท างานของอวยัวะในช่องปากจนถงึหลอดอาหาร มกีารประสานงาน 
อยา่งซบัซอ้นของกลา้มเนื้อบดเคีย้ว กลา้มเนื้อคอหอย ตลอดจนกลา้มเนื้อของหลอดอาหาร ซึง่อยูใ่น 
ความควบคุมของระบบประสาทมทีัง้ส่วนทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของจติใจและสมอง (voluntary) และ 
ส่วนทีเ่ป็นปฏกิริยิาตอบสนองกลบั (reflexive response) อยา่งไรกต็ามทัง้สองส่วนน้ีต่างกป็ระสานการ 
ท างานซึง่กนัและกนัตลอดเวลา 
 

ภาวะกลืนล าบาก (Dysphagia) เป็นภาวะทีท่ าใหผู้ป่้วยเกดิความผดิปกตใินการกลนื ท าใหไ้ม่ 
สามารถกลนืไดห้รอือาจกลนืไดล้ าบาก มคีวามยากล าบากในการเริม่ตน้กลนือาหาร หรอืความยาก 
ล าบากในการเคลื่อนอาหารหรอืของเหลวจากปากใหผ้่านคอหอย และหลอดอาหารไปสู่กระเพาะอาหาร 
ซึง่อาจมอีาการอื่น ๆ รว่มดว้ย เช่น ไอหรอืส าลกั ขณะรบัประทานอาหาร หรอื ดื่มเครือ่งดื่ม รูส้กึคลา้ยม ี
อาหารตดิอยูใ่นล าคอหรอืหน้าอก เป็นตน้  ทัง้นี้ภาวะ Dysphagia อาจท าใหผู้ป่้วยไดร้บัสารอาหาร 
ไมเ่พยีงพอ จนส่งผล ใหน้ ้าหนกัตวัลดลงและอาจเกดิภาวะแทรกซอ้นได้ 
 
ภาวะท่ีมอีาการท่ีบ่งบอกว่ามีภาวะ Dysphagia ได้แก่ 
1. ไมส่ามารถกลนือาหารได ้หรอืมอีาการเจบ็เวลากลนือาหาร 
2. รูส้กึคลา้ยมอีาหารตดิอยูใ่นล าคอหรอืหน้าอก 
3. มอีาหารตกคา้งในกระพุง้แกม้ 
4. น ้าลายไหลออกทางปากมากผดิปกต ิ
5. เสยีงแหบเครอืหลงัการกลนื 
6. มอีาหารหรอืกรดในกระเพาะอาหารไหลยอ้นกลบัมาทีค่อ 
7. ไอหรอืส าลกัเวลากลนือาหาร 
8. ตอ้งตดัแบ่งอาหารใหม้ขีนาดเลก็ลงหรอืหลกีเลีย่งอาหารบางชนิด เพื่อใหส้ามารถกลนืไดต้ามปกติ 



อาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยท่ีมีภาวะกลืนล าบาก 
1. การส าลกั (Aspiration) เป็นอาการทีม่อีาหารหรอืน ้าเขา้สู่หลอดลม โดยจะมอีาการไอ หายใจถี่ๆ   
หายใจยากล าบาก ซึง่จะส่งผลต่อการตดิเชือ้ในปอดได้ และมกีารอุดตนัของทางเดนิหายใจส่วนบน 
2. ภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากผูป่้วยมปัีญหาในการกลนื ไมส่ามารถกลนือาหารไดต้ามปกติ ท าให ้
ไดร้บัอาหารน้อย สารอาหารไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ท าใหเ้กดิภาวะทุพโภชนาการได้ 
3. ภาวะขาดน ้า (Dehydration) อนัเน่ืองมาจากการกลนืไมไ่ด ้เป็นภาวะทีเ่กดิจากการขาดสมดุลของน ้า 
และเกลอืแรใ่นรา่งกาย 
 

ดงันัน้เพื่อใหก้ารดดัแปลงอาหารส าหรบัผูป่้วยทีม่ภีาวะกลนืล าบากเป็นไปตามแผนการรกัษาของ 
แพทย ์ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธบิด ีจงึใชเ้กณฑอ์าหารฝึกกลนืของ The International  
Dysphagia Diet Standardization Initiative (IDDSI) ซึง่ IDDSI ตัง้เกณฑข์ึน้โดยมวีตัถุประสงค ์
เพื่อก าหนดมาตรฐานของอาหารฝึกกลนื ใหม้เีนื้อสมัผสั ความขน้หนืดของอาหาร ใหม้มีาตรฐาน 
เดยีวกนัทัว่โลก โดยแบ่งอาหารออกเป็นระดบั ตัง้แต่ระดบั 0-7 ตามความขน้หนืดของอาหาร ดงันี้ 

 

 ระดบั 0 : THIN 
ลกัษณะอาหาร :  เป็นของเหลว ไหลไดร้วดเรว็เหมอืนน ้าเปล่า สามารถดูดดว้ยหลอด หรอืไหลผ่าน 
 จกุนม ยางได ้
การทดสอบ : ทดสอบการไหลโดยใชห้ลอดฉีดยาพลาสตกิ ขนาด10 มล. เมือ่เวลาผ่านไป10 วนิาท ี 
จะไมม่ขีองเหลวคา้งอยูใ่นหลอดทดสอบ 



ตวัอยา่งอาหาร : น ้าเปล่า น ้าหวาน น ้าสมนุไพร 

 

 ระดบั 1 : SLIGHTLY THICK 
ลกัษณะอาหาร : ลกัษณะคลา้ยนมเดก็ หรอื อาหารทางการแพทย ์ ไหลไดช้า้กว่าน ้า  ดดูดว้ยหลอดได ้  
สามารถไหลผ่านจกุนมยางได ้
ลกัษณะความหนืด : มคีวามขน้หนืดมากกว่าน ้าเปล่า จงึไหลชา้กว่าน ้า 
การทดสอบ : ทดสอบการไหลโดยใชห้ลอดฉีดยาพลาสตกิ ขนาด10 มล. เมือ่เวลาผ่านไป10 วนิาท ี 
จะมปีรมิาตรคงเหลอือยู่ในหลอดทดสอบ 1- 4 มล.  
ตวัอยา่งอาหาร :  อาหารทางการแพทย ์ (ขึน้อยูก่บัความเขม้ขน้) ซุปแครอทใสๆ น ้าขา้ว 
วธิเีตรยีมซุปแครอท : (ส าหรบั 2 ที)่ 
1.) แครอท 200 กรมั หอมใหญ่ 20 กรมั ไชเทา้ 20 กรมั เนื้อไก่ 10 กรมั ตม้รวมกนัใหสุ้ก   
2.) เทน ้าออก น าส่วนผสมทัง้หมดมาครดูผ่านกระชอน ผสมนมพรอ่งมนัเนย 50 มล. 
 เนยจดื 1/4 กอ้นเลก็ และ เกลอืเลก็น้อย  
 

 ระดบั 2 : MILDLY THICK 
ลกัษณะอาหาร :  ตกัดว้ยชอ้นแลว้สามารถเทไดส้ามารถดื่มหรอืจบิได ้สามารถดดูไดด้ว้ยหลอด 
ลกัษณะความหนืด : มคีวามหนืดเพิม่ขึน้ ไหลอยา่งชา้ๆ 
การทดสอบ : ทดสอบการไหลโดยใชห้ลอดฉีดยาพลาสตกิขนาด 10 มล. เมือ่เวลาผ่านไป 
10 วนิาท ี จะมปีรมิาตรเหลอือยู่ในหลอดทดสอบ 4-8 มล. 
ตวัอยา่งอาหาร : ซุปฟักทอง ซุปมนัฝรัง่ ซุปครมี 
วธิเีตรยีมซุปฟักทอง : (ส าหรบั 2 ที)่ 
1.) ฟักทอง 200 กรมั แครอท 20 กรมั เนื้อไก่ 10 กรมั หอมใหญ่ 20 กรมั ไชเทา้ 20 กรมั  
    ตม้รวมกนัใหส้กุ   
2.) เทน ้าออกและน าส่วนผสมทัง้หมดทีต่ม้สุก ครดูผ่านกระชอน ผสมนมพรอ่งมนัเนย 50 มล. 
    เนยจดื 1/4 กอ้นเลก็ และ เกลอืเลก็น้อย    
 
 ระดบั 3 : MODERATELY THICK LIQUIDISED 

ลกัษณะอาหาร : สามารถตกัโดยใชช้อ้น หรอืตกัดว้ยสอ้มแลว้อาหารจะไหลผ่านรอ่งสอ้ม ไมต่อ้งเคีย้ว 
เนื้อสมัผสันุ่ม นิ่ม ไมต่อ้งกดัหรอืเคีย้ว 
ลกัษณะความหนืด : ลกัษณะค่อนขา้งจบัตวักนั ไมส่ามารถดดูผ่านหลอดได ้
การทดสอบ : 1.) ทดสอบการไหลโดยใชห้ลอดฉีดยาพลาสตกิขนาด 10 มล. เมือ่เวลาผ่านไป10 วนิาท ี 

        จะมปีรมิาตรเหลอือยู่ในหลอดทดสอบมากกว่า 8 มล. แต่ไมถ่งึ 10 มล. 



       2.) ทดสอบโดยปล่อยใหห้ยดดว้ยสอ้ม (Fork Drip test) อาหารจะไหลผ่านรอ่งสอ้ม 
        อยา่งชา้ๆ แต่ต่อเนื่อง 

ตวัอยา่งอาหาร : โจก๊ปัน่เหลวๆ ซุปขา้วโพด น ้าผึง้ โยเกริต์แบบดื่ม    
วธิเีตรยีมซุปขา้วโพด : (ส าหรบั 2 ที)่ 
1.) น าขา้วโพด 250 กรมั หอมใหญ่ 30 กรมั  ไชเทา้ 30 กรมั ตม้รวมกนั 
2.) เทน ้าออก น าส่วนผสมทัง้หมดทีต่้มสุกแลว้ปัน่ใหล้ะเอยีด ผสมนมพรอ่งมนัเนย 250 มล.  
     เนยจดื 1/2 กอ้นเลก็ และ เกลอืเลก็น้อย   
 
 ระดบั 4 : EXTREMELY THICK PUREED 

ลกัษณะอาหาร : สามารถตกัไดด้ว้ยชอ้นและคงตวัอยูไ่ด ้ ไมส่ามารถดื่ม หรอืจบิได ้  ไมส่ามารถดดูได ้  
ดว้ยหลอด ไมเ่หนียวและไมต่อ้งเคีย้ว 
ลกัษณะความหนืด : สามารถทานไดโ้ดยไมต่อ้งกดั หรอื เคีย้ว  
การทดสอบ : 1.) ทดสอบการไหลโดยใชห้ลอดฉีดยาพลาสตกิขนาด 10 มล. เมือ่เวลาผ่านไป10 วนิาท ี 

จะมปีรมิาตรเหลอือยู ่10 มล. คอืไมส่ามารถไหลผ่านหลอดฉีดยาได ้
        2.) ทดสอบดว้ยวธิปีล่อยใหห้ยดดว้ยสอ้ม (Fork Drip test) อาหารบางส่วนจะคา้ง 

อยูบ่นสอ้มและจะมบีางส่วนหยดผ่านรอ่งสอ้ม 
ตวัอยา่งอาหาร : โจก๊ปัน่หยาบ (ปัน่เพื่อใหเ้นื้อสตัวล์ะเอยีด) โยเกริต์ขน้ๆ ขา้วบดไก่/ไขแ่ดงผสมผกั 

  (ฟักทอง แครอท ผกัใบเขยีว)  
 
 ระดบั 5 : MINCED AND MOIST 

ลกัษณะอาหาร : ใชช้อ้นและสอ้มตกัทานได ้เนื้ออาหารจะไมแ่ยกชัน้กนั เมือ่ตกัและเทลงบนจาน 
จะเกาะกนัเป็นกอ้น เมือ่ใชล้ิน้ดนัจะแตกออก 
ลกัษณะความหนืด : ไมต่อ้งกดั อาจจะตอ้งเคีย้วบา้ง ผูท้ีไ่มม่ฟัีนยงัสามารถทานได้ 
การทดสอบ :  ทดสอบดว้ยวธิปีล่อยใหห้ยดดว้ยสอ้ม (Fork Drip test) อาหารจะคา้งเป็นกอ้น 
อยูบ่นสอ้ม ไมไ่หลลงมาตามรอ่งสอ้ม  
ตวัอยา่งอาหาร : ขา้วตม้หมแูหง้ๆครดูผ่านกระชอน (ขา้วควรมลีกัษณะบานเพื่อความนิ่มและครดูง่าย)  

 ขนมกลว้ย ขนมฟักทอง ขนมเผอืก 
วธิเีตรยีมขนม : (ส าหรบั 2 ที)่ 
1.) น ากลว้ย 200 กรมั ปอกเปลอืก แลว้น ามาตม้ใหสุ้ก  
2.) น ากลว้ยทีสุ่กแลว้ ผสมกะท ิ60 กรมั นมพรอ่งมนัเนย150 กรมั น ้าตาล 20 กรมั ตม้รวมกนัอกีครัง้ 
     จนสุก น าส่วนผสมทีไ่ดม้าปัน่ใหเ้ขา้กนั  เทใส่ภาชนะ  แช่ตูเ้ยน็ใหข้นมเซต็ตวั  
หมายเหตุ สามารถเปลีย่นจากกลว้ย เป็นฟักทอง หรอืเผอืก   



 ระดบั 6 : SOFT  
ลกัษณะอาหาร : ใชช้อ้น สอ้ม และตะเกยีบตกัทานได ้อาหารจบัตวักนัเป็นกอ้น เมือ่ใชส้อ้มกด 
จะแตกออกจากกนั ตอ้งเคีย้ว 
ลกัษณะความหนืด : ไมต่อ้งกดัแต่ตอ้งเคีย้ว ตอ้งใชล้ิน้ช่วยเคลา้ในการเคีย้วและกลนื   
ผูท้ีไ่มม่ฟัีนสามารถทานได ้
การทดสอบ : ทดสอบดว้ยวธิใีชส้อ้มกด (Fork Pressure test) อาหารจะแยกตวั 
และไหลออกมาตามรอ่งสอ้ม 
ตวัอยา่งอาหาร : ขา้วตม้แหง้ๆผดักบัเนื้อสตัวส์บัละเอยีด (สามารถใส่ผกัได)้ เช่น ขา้วผดักระเพรา 
วธิเีตรยีมขา้วผดักระเพรา : (ส าหรบั 1 ที)่ 
1.) ใส่น ้ามนั 1 ชอ้นชา ลงในกระทะ น าเนื้อไก่สบั 30 กรมั ใบกระเพราสบัชิน้เลก็ 10 กรมั  ผดัรวมกนั   
2.) เมือ่ไก่สุก ใส่ขา้วตม้ (เมด็ขา้วบาน) 2 ทพัพ ีผดัรวมกนั ปรงุรสดว้ยซอีิว้ขาว  
หมายเหตุ  เนื้อสตัวส์ามารถเปลีย่นไดต้ามชอบ 
 

 ระดบั 7: REGULAR 
ลกัษณะอาหาร : อาหารทัว่ๆไป ทีท่านในชวีติประจ าวนั 
ลกัษณะความหนืด : สามารถกดัเคีย้วและกลนืได ้ เคีย้วไดง้า่ย อ่อนนุ่มไมเ่หนียว  
ตวัอยา่งอาหาร : ขา้วสวยหุงนิ่มๆ แกงจดืเตา้หูห้มสูบั ปลานึ่ง ก๋วยเตีย๋วหมสูบั 
 

นอกจากนี้ในการจดัอาหารให้แก่ผู้ป่วยที่มภีาวะกลนืล าบากนัน้ ยงัมปัีจจยัอื่นๆที่ควรค านึงถึง
เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถรบัประทานอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั มคีวามสุข และมคีุณภาพชวีติทีด่ ี 

 
ส่ิงท่ีควรค านึงถึง 
1. รสชาติของอาหาร แมว้่าอาหารทีม่รีสจดั เช่น รสเปรีย้ว เคม็ จะช่วยกระตุ้นการหลัง่น ้าลายและ ช่วย
ใหก้ารกลนืดขีึน้ แต่หากมรีสจดัและกลิน่ฉุนมากเกนิไป อาจกระตุน้ใหผู้ป่้วยไอมากขึน้ และส าลกัได ้ 
2. ความชอบของผู้ป่วย หน้าตาของอาหาร สสีนั สิง่เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร ท าให้
ผูป่้วยอยากรบัประทานอาหารเพิม่ขึน้ 
3. อุณหภมิูของอาหาร อาหารร้อนและอาหารเยน็ จะช่วยกระตุ้นการกลนืได้ดกีว่าอาหารใน
อุณหภมูหิอ้งแต่ ควรระวงัในผูป่้วยทีม่ปัีญหาการรบัความรูส้กึชา้ ถา้อาหารรอ้นเกนิไปอาจท าใหเ้กดิแผล
ในปากได ้ 
3. ลกัษณะเน้ืออาหาร ควรมเีนื้อขน้ ลกัษณะเกาะตวั เป็นก้อนในปาก เนื้ออาหารไม่แตกกระจาย จะ
ช่วยให ้กลนืไดง้า่ยยิง่ขึน้  
4. อาหารท่ีกระตุ้นให้เกิดเสมหะ อาหารประเภททีม่นีม เป็นส่วนประกอบอาจท าใหเ้สมหะเหนียวขน้ 
ส่งผลให ้กลนืล าบากมากยิง่ขึน้  



5. อาหารท่ีกระตุ้นให้เกิดการไอหรือส าลกั อาหารในกลุ่มนี้เมื่อรบัประทานเขา้ไปแลว้อาจท าใหผู้ป่้วย
คนัคอ ส าลกัหรอืไอได ้เช่น อาหารทอดกรอบ ขนมปังกรอบ ถัว่หรอืเมลด็ธญัพชืต่างๆ และอาจส่งผลต่อ
การยอ่ยอาหาร มอีาการทอ้งอดื มก๊ีาซในกระเพาะอาหาร 
6. โรคประจ าตวั ควรดดัแปลงอาหารใหเ้หมาะสมกบัโรคประจ าตวัของผูป่้วย เช่น เบาหวาน ความดนั
โลหติสงู โรคไต รวมถงึการแพอ้าหารต่างๆรว่มดว้ย 
 

อยา่งไรกต็ามผูป่้วยทีม่ปัีญหาการกลนื การรบัประทานอาหารทางปากเพยีงอย่างเดยีวอาจไดร้บั 
สารอาหารไม่เพยีงพอ ท าให้ขาดอาหารและน ้า มคีวามเสี่ยงต่อการเกดิภาวะทุพโภชนาการได้ ดงันัน้
ควรตดิตามเฝ้าระวงัดแูลภาวะโภชนาการอยา่งใกลช้ดิ หรอืใหอ้าหารทางสายใหอ้าหารเป็นหลกัควบคู่ไป
กบัการฝึกรบัประทานทางปากไปดว้ย จนผู้ป่วยสามารถรบัประทานอาหารทางปากได้ด ีได้สารอาหาร
เพยีงพอกบัความตอ้งการของรา่งกาย จงึค่อยพจิารณาถอดสายใหอ้าหารออก  
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