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บทนํา
International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) หรื อหน่วยงานทีBริเริB มมาตรฐานอาหารสําหรับผู้ป่วยกลืนลําบากระดับสากล ได้ ก่อตังขึ
U Uน
ในปี ค.ศ. 2013 โดยมีเป้าหมายเพืBอพัฒนาคําศัพท์เฉพาะและคําจํากัดความสําหรับใช้ อธิบายอาหารตามลักษณะความละเอียดของเนื Uออาหาร และความข้ น
หนืดของของเหลวทีBมีมาตรฐานเดียวกันทัวB โลก เพืBอนําไปใช้ กบั ผู้ป่วยทีBมีภาวะกลืนลําบากทุกช่วงอายุ ในสถานบริ การสุขภาพทุกแห่ง และทุกวัฒนธรรม
กว่า n ปี ทีBทํางานภายใต้ คณะกรรมการ International Dysphagia Diet Standardisation เริB มก่อตังเมื
U Bอปี opqr และในปี opqs ได้ ตีพิมพ์งานวิจัย IDDSI
Framework 8 ระดับ (ระดับ p-s) แต่ละระดับถูกแยกด้ วยตัวเลข คําจํ ากัดความและรหัสสี [Reference: Cichero JAY, Lam P, Steele CM, Hanson B,
Chen J, Dantas RO, Duivestein J, Kayashita J, Lecko C, Murray J, Pillay M, Riquelme L, Stanschus S. (2017) Development of international
terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: The IDDSI Framework. Dysphagia,
32:293-314. https://link.springer.com/article/10.1007/s00455-016-9758-y]
มาตรฐาน IDDSI ฉบับสมบูรณ์ opq– เป็ นฉบับเพิBมเติมมาจาก opqr มาตรฐาน IDDSI มีรายละเอียดของคําจํากัดความ ประกอบด้ วย รายละเอียดลักษณะ
อาหารตาม IDDSI โดยคําอธิบายจะถูกสนับสนุนด้ วยมาตรวัดอย่างง่ายทีBสามารถทําได้ โดยผู้ทีBมีภาวะกลืนลําบาก ผู้ดแู ล บุคลากรทางการแพทย์ วิชาชีพทีB
เกีBยวข้ องกับการบริ การอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร เพืBอให้ ยืนยันว่าอาหารและเครืB องดืBมตรงกับระดับ IDDSI
เอกสารฉบับนี Uควรใช้ ร่วมกับเอกสารวิธีการทดสอบอาหารตามมาตรฐาน IDDSI (IDDSI Testing Methods), หลักฐาน IDDSI (IDDSI Evidence) และคําถาม
ทีBพบบ่อยของ IDDSI (IDDSI Frequently Asked Questions (FAQs) (เอกสารดาวน์โหลดได้ จาก http://iddsi.org/framework/)
มาตรฐาน IDDSI ประกอบด้ วย ศัพท์เทคนิคทีBบรรยายลักษณะเนื UอสัมผัสของอาหารและความหนืดของเครืB องดืBม วิธีการทดสอบ IDDSI ออกแบบเพืBอยืนยัน
การไหลและลักษณะเนื Uอสัมผัสให้ เป็ นไปตามคุณสมบัตกิ ารไหล ณ เวลานันU ๆ การทดสอบควรจะทําขณะทีBอาหารและเครืB องดืBมอยูใ่ นสถานะทีBสนใจ
(โดยเฉพาะอย่างยิBงอุณหภูมิ) บุคลากรทางการแพทย์มีหน้ าทีBแนะนําอาหารและเครืB องดืBมให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนตามการประเมินอาการทางคลินิก
คณะกรรมการ IDDSI ขอขอบคุณสําหรับความความสนใจและการมีสว่ นร่วมของผู้ทีBสนใจทัวB โลก รวมถึง ผู้ป่วย ผู้ดแู ล บุคลากรทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
อาหาร องค์กรผู้เชีBยวชาญต่าง ๆ และนักวิจยั และขอขอบคุณผู้ให้ การสนับสนุนในการจัดทํา
หากต้ องการข้ อมูลเพิBมเติม สามารถดูเพิBมเติมได้ ทีB www.iddsi.org

คณะผู้บริ หาร IDDSI :
คณะผู้บริ หาร IDDSI เป็ นกลุม่ อาสาสมัครทีBไม่ได้ รับเงินเดือนจาก IDDSI พวกเข้ าอุทิศความรู้ ความเชีBยวชาญและเวลาเพืBอประโยชน์ของส่วนรวมระดับ
นานาชาติ
ประธานกรรมการร่วม: Peter Lam (CAN) & Julie Cichero (AUS)
คณะกรรมการ: Jianshe Chen (CHN), Roberto Dantas (BRA), Janice Duivestein (CAN), Ben Hanson (UK), Jun Kayashita (JPN), Mershen Pillay
(ZAF), Luis Riquelme (USA), Catriona Steele (CAN), Jan Vanderwegen (BE)
อดีตคณะกรรมการ: Joseph Murray (USA), Caroline Lecko (UK), Soenke Stanschus (GER)
หน่วยงานทีBริเริB มมาตรฐานอาหารสําหรับผู้ป่วยกลืนลําบากระดับสากล (IDDSI) เป็ นหน่วยงานอิสระ และไม่หวังผลกําไร ทางหน่วยงาน IDDSI ได้ รับความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดีกบั หน่วยงานอืBน ๆ มากมาย องค์กรต่าง ๆ และภาคอุตสาหกรรม ในเรืB องงบประมาณและการสนับสนุนอืBน ๆ ผู้สนับสนุนไม่มีสว่ นร่วมใน
การออกแบบหรื อพัฒนามาตรฐานอาหาร IDDSI
ขันตอนการนํ
U
าไปใช้ มาตรฐานอยูร่ ะหว่างการดําเนินการ ทาง IDDSI จึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนทีBให้ ความช่วยเหลือ
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เหลว/ไม่ หนืด
•
•
•

รายละเอียด/คุณลักษณะ

ไหลเหมือนนํ Uา
ไหลเร็ ว
สามารถดูดได้ จากจุกนม ดืBมได้ จากแก้ ว หรื อดูดได้ จากหลอด ตามความเหมาะสมของอายุและทักษะ
ของแต่ละบุคคล
ความสามารถดูด/ดืBมของเหลวทุกชนิดได้ อย่างปลอดภัย

เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บ
•
ความหนืดระดับนี ?
แม้ จะมีรายละเอียดตัวอย่ างบอกไว้ แต่ การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI ยังเป็ นตัวบ่ งบอกว่ าของเหลวตรงกับระดับ N

วิธีการทดสอบ
http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/
การทดสอบการ
ไหลตามมาตรฐาน
• เหลือของเหลวน้ อยกว่า q มล. ในกระบอกฉีดยาขนาด qp มล. หลังการไหล qp วินาที
IDDSI
(อ่านคําแนะนําเพิBมเติมได้ จาก IDDSI Flow Test*)

ความยาวทีBจดุ qp มล. = rq.¥ มม.

ก่ อนทดสอบ...
คุณต้ องตรวจสอบ
ขนาดของกระบอก
ฉีดยา เนืBองจากมีอยู่
หลายขนาดแตกต่าง
กัน กระบอกฉีดยา
ควรมีลกั ษณะ ดังนี U
#

1. เอาลูกสูบออก วางนิ 0ว
ดังภาพ

ระดับ ¦ : ใช้ วิธีการทดสอบการหยด
โดยใช้ ส้อม/การทดสอบด้ วยการ
ตะแคงช้ อน

2. ปิ ดรูด้วยนิ 0ว และเติม
ตัวอย่าง ?@ มล.

3. เปิ ดรูและเริB มทําการ
จับเวลา

4. หยุดเมืBอครบ ?@
วินาที
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หนืดเล็กน้ อย
•
•
•
•

รายละเอียด/คุณลักษณะ

หนืดกว่านํ Uา
ต้ องใช้ แรงในการดูดหรื อดืBมมากกว่าของเหลวไม่หนืดเล็กน้ อย
สามารถไหลผ่านหลอด กระบอกฉีดยา และจุกนม
ความหนืดเทียบเท่าได้ กบั อาหารทางการแพทย์สตู รสําหรับทารกป้องกันอาหารไหลย้ อน
(Anti-regurgitation: AR)
เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บความ
• ใช้ ได้ ดีสาํ หรับเด็กทีBต้องการอาหารทีBมีความหนืดในการดืBมกิน เพืBอลดความเร็ วของการไหลของ
หนืดระดับนี ?
อาหารให้ ช้าลง แต่ยงั สามารถทีBจะดูดผ่านจุกนมได้ ทังนี
U U การดูดไหลผ่านจุกนมควรพิจารณา
เป็ นราย ๆ ไป
• และยังใช้ ได้ กบั ผู้ใหญ่ทีBพบว่าของเหลวไม่หนืดไหลเร็ วเกินไปจนไม่ปลอดภัย ของเหลวหนืดเล็กน้ อย
จะไหลได้ ช้ากว่าของเหลวไม่หนืดเล็กน้ อย
แม้ จะมีรายละเอียดตัวอย่ างบอกไว้ แต่ การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI ยังเป็ นตัวบ่ งบอกว่ าของเหลวตรงกับระดับ c
วิธีการทดสอบ
http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/
การทดสอบการ
•
ไหลตามมาตรฐาน
IDDSI

ความยาวทีBจดุ qp มล. = rq.¥ มม.

ก่ อนทดสอบ...
คุณต้ องตรวจสอบ
ขนาดของกระบอก
ฉีดยา เนืBองจากมีอยู่
หลายขนาดแตกต่าง
กัน กระบอกฉีดยา
ควรมีลกั ษณะ ดังนี U
#

1. เอาลูกสูบออก วางนิ 0ว
ดังภาพ

การทดสอบโดยใส่ของเหลวในกระบอกฉีดยาขนาด10 มล. ของเหลวจะเหลือค้ างประมาณ 1-4 มล.
หลังจากปล่อยให้ ไหลใน 10 วินาที และไม่พบของเหลวเหลือค้ างเมืBอปล่อยให้ ไหลจนหมด
(อ่านคําแนะนําเพิBมเติมได้ จาก IDDSI Flow Test*)

ระดับ ¦ : ใช้ วิธีการทดสอบการหยด
โดยใช้ ส้อม/การทดสอบด้ วยการ
ตะแคงช้ อน

2. ปิ ดรูด้วยนิ 0ว และเติม
ตัวอย่าง ?@ มล.

3. เปิ ดรูและเริB มทําการ
จับเวลา

4. หยุดเมืBอครบ ?@
วินาที
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หนืดน้ อย
•
•
•

รายละเอียด/คุณลักษณะ

ไหลออกจากช้ อนได้
สามารถจิบได้ เทออกจากช้ อนได้ เร็ ว แต่ช้ากว่าของเหลวไม่หนืด
ต้ องออกแรงมากขึ Uนเล็กน้ อยในการดูดจากหลอดทีBมีขนาดมาตรฐาน (ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
0.209 นิ Uว หรื อ 5.3 มม.)
เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บความ
• ถ้ าของเหลวไม่หนืดหรื อหนืดเล็กน้ อยจะไหลเร็วเกินไปจนไม่ปลอดภัยในการดืBม ของเหลวหนืดน้ อย
หนืดระดับนี ?
ระดับนี Uจะไหลได้ ในอัตราช้ ากว่าเล็กน้ อย
• อาจเหมาะสําหรับผู้ทีBมีปัญหาการควบคุมการเคลือB นไหวของลิ Uน
แม้ จะมีรายละเอียดตัวอย่ างบอกไว้ แต่ การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI ยังเป็ นตัวบ่ งบอกว่ าของเหลวตรงกับระดับ d
วิธีการทดสอบ
http://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/
•

การทดสอบการ
ไหลตามมาตรฐาน
IDDSI

ความยาวทีBจดุ qp มล. = rq.¥ มม.

ก่ อนทดสอบ...
คุณต้ องตรวจสอบ
ขนาดของกระบอก
ฉีดยา เนืBองจากมีอยู่
หลายขนาดแตกต่าง
กัน กระบอกฉีดยา
ควรมีลกั ษณะ ดังนี U
#

1. เอาลูกสูบออก วางนิ 0ว
ดังภาพ

การทดสอบโดยใส่ของเหลวในกระบอกฉีดยาขนาด10 มล. ของเหลวจะเหลือค้ างประมาณ 4-8 มล.
หลังจากปล่อยให้ ไหลใน 10 วินาที
(อ่านคําแนะนําเพิBมเติมได้ จาก IDDSI Flow Test*)

ระดับ ¦ : ใช้ วิธีการทดสอบการหยด
โดยใช้ ส้อม/การทดสอบด้ วยการ
ตะแคงช้ อน

2. ปิ ดรูด้วยนิ 0ว และเติม
ตัวอย่าง ?@ มล.

3. เปิ ดรูและเริB มทําการ
จับเวลา

4. หยุดเมืBอครบ ?@
วินาที
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อาหารเหลวข้ น
หนืดปานกลาง
•
•

รายละเอียด/คุณลักษณะ

สามารถดืBมจากแก้ วได้
ต้ องออกแรงในการดูดจากหลอดทีBมีขนาดมาตรฐานหรื อกว้ างกว่ามาตรฐาน
(ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางหลอดทีBมีขนาดกว้ างกว่ามาตรฐาน 0.275 นิ Uว หรื อ
6.9 มม.)
• ไม่สามารถจับตัวเป็ นก้ อน หรื อขึ Uนรูปได้ เนืBองจากไม่สามารถคงรูปร่างได้
• ไม่สามารถรับประทานด้ วยส้ อมได้ เพราะจะไหลผ่านง่ามส้ อมได้
• สามารถรับประทานด้ วยช้ อนได้
• สามารถกลืนได้ โดยไม่ต้องเคี Uยว
• เนื Uอสัมผัสเนียนเป็ นเนื Uอเดียวกัน ไม่มีสว่ นทีBเป็ นชิ Uนๆ ก้ อน เส้ นใย ชิ Uน หรื อ แผ่น
หรื อ เนื Uอหยาบๆ ตะกอน เศษกระดูกอ่อน หรื อ ชิ Uนกระดูกปนอยู่
เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บความหนืด
• เป็ นอาหารทีBเหมาะกับผู้ป่วยทีBมีปัญหาการควบคุมการเคลือB นไหวของลิ Uนไม่ดีจนไม่สามารถจัดการ
ระดับนี ?
กับอาหารทีBเป็ นของเหลวทีBมีความหนืดน้ อย (ระดับ 2)
• อาหารอยูใ่ นช่องปากนานขึ Uน
• จําเป็ นต้ องใช้ แรงผลักของลิ Uนในการผลักดันอาหารบ้ าง
• มีอาการเจ็บขณะกลืน
แม้ จะมีรายละเอียดตัวอย่ างบอกไว้ แต่ การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI ยังเป็ นตัวบ่ งบอกว่ าของเหลวตรงกับระดับ e
วิธีการทดสอบ
https://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/ และ https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
การทดสอบการไหล
ตามมาตรฐาน IDDSI

•

การทดสอบการหยดโดยใช้ ส้อม
(Fork Drip Test)

•
•

การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน
(Spoon Tilt Test)
เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบโดยใช้ ตะเกียบ
(Chopstick Test)
เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบโดยใช้ นิว? มือ
(Finger Test)
ตัวอย่างอาหาร

•
•

การทดสอบโดยใส่ของเหลวในกระบอกฉีดยาขนาด10 มล. ของเหลวจะเหลือค้ างประมาณ
มากกว่า 8 มล. หลังจากปล่อยให้ ไหลใน 10 วินาที
(อ่านคําแนะนําเพิBมเติมได้ จาก IDDSI Flow Test)
ไหลช้ า ๆ ผ่านง่ามส้ อม
เมืBอใช้ ส้อมกดลงบนผิวของตัวอย่างระดับ n (หนืดปานกลาง/อาหารเหลวข้ น) ปลายส้ อมและง่าม
ส้ อมจะไม่ทิ Uงรอยไว้ บนตัวอย่างของอาหาร
มีการกระจายตัวออกเวลาหกบนพื Uนเรี ยบ
ไหลง่ายเมืBอเทจากช้ อน ไม่มีอาหารเหลือค้ างในช้ อน

•

ตะเกียบไม่เหมาะในการใช้ รับประทานอาหารระดับนี U

•

ไม่สามารถหยิบขึ Uนมาได้ ด้วยนิ Uวมือ อาหารจะลืนB ไหลผ่านนิ Uวหัวแม่มือและนิ UวอืBน ๆ ได้ งา่ ย โดยจะมี
คราบอาหารเหลือติดนิ Uวอยู่

อาหารต่อไปนี Uอาจจะเข้ าได้ กบั IDDSI ระดับ 3
• อาหารทารก (เช่น ข้ าวบดเหลว หรื อ ผลไม้ บดละเอียดเหลว)
• ซอสและนํ UาเกรวีBบางชนิดและควรยืนยันด้ วยผลการทดสอบการไหล IDDSI
• ไซรัปบางชนิดและควรยืนยันด้ วยผลการทดสอบการไหล IDDSI
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ความยาวทีBจดุ qp มล. = rq.¥ มม.

ก่ อนทดสอบ...
คุณต้ องตรวจสอบ
ขนาดของกระบอก
ฉีดยา เนืBองจากมีอยู่
หลายขนาดแตกต่าง
กัน กระบอกฉีดยา
ควรมีลกั ษณะ ดังนี U
#

1. เอาลูกสูบออก วางนิ 0ว
ดังภาพ

ระดับ ¦ : ใช้ วิธีการทดสอบการหยด
โดยใช้ ส้อม/การทดสอบด้ วยการ
ตะแคงช้ อน

2. ปิ ดรูด้วยนิ 0ว และเติม
ตัวอย่าง ?@ มล.

3. เปิ ดรูและเริB มทําการ
จับเวลา

4. หยุดเมืBอครบ ?@
วินาที

อาหารเหลวข้ น
หนืดปานกลาง

ไหลช้ า ๆ ผ่านง่ามส้ อม
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อาหารบดละเอียด
หนืดมาก
•
•
•
•
•

รายละเอียด/คุณลักษณะ

สามารถรับประทานโดยใช้ ช้อนได้ (อาจใช้ ส้อมได้ )
ไม่สามารถดืBมจากแก้ วได้ เนืBองจากไหลยาก
ไม่สามารถใช้ หลอดดูดได้
ไม่จําเป็ นต้ องเคี Uยว
สามารถขึ Uนรูป หรื อ จับตัวเป็ นก้ อนได้ เนืBองจากสามารถคงรูปร่างได้ แต่ไม่ควรต้ องอาศัยการ
เคี Uยว แต่ต้องมีลกั ษณะขึ Uนรูปได้
• ไหลตามแรงโน้ มถ่วงของโลกได้ ช้ามาก แต่ไม่สามารถเทให้ ไหลเป็ นสายได้
• อาหารตกจากช้ อนภายในครังU เดียวเมืBอตะแคงช้ อน และยังคงรูปอยูไ่ ด้
• ไม่มีก้อน
• ไม่เหนียว
• เนียนเป็ นเนื Uอเดียวกัน ไม่มีการแยกชันระหว่
U
างของเหลวและเนื Uออาหารได้
เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บความ
• เป็ นอาหารทีBเหมาะกับผู้ป่วยทีBมีปัญหาการควบคุมการเคลือB นไหวของลิ Uน
หนืดระดับนี ?
• ใช้ แรงสําหรับผลักดันอาหารน้ อยกว่าอาหารสับละเอียด&ชุม่ นํ Uา (ระดับ 5) อาหารอ่อน &ชิ Uนเล็ก
(ระดับ 6) และอาหารธรรมดาและเคี Uยวง่าย (ระดับ 7) แต่มากกว่าอาหารเหลว/หนืดปานกลาง
(ระดับ 3)
• ไม่ต้องกัดหรื อเคี Uยว
• การเพิBมขึ Uนของเศษอาหารในช่องปากและ/หรื อทีBคอหอยเป็ นความเสียB งและบ่งบอกว่าอาหารเหนียว
เกินไป
• อาหารทีBต้องการการเคี Uยว หรื อ คลุกเคล้ าอาหาร หรื อทําก้ อนอาหารในปาก
• เหมาะกับผู้ทีBมีปัญหาเจ็บขณะเคี Uยวหรื อ กลืน
• เหมาะกับผู้ทีBไม่มีฟัน หรื อ ฟั นปลอมไม่พอดี
แม้ จะมีรายละเอียดตัวอย่ างบอกไว้ แต่ การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI ยังเป็ นตัวบ่ งบอกว่ าของเหลวตรงกับระดับ i
วิธีการทดสอบ
https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
การทดสอบการไหลตามมาตรฐาน
IDDSI
การทดสอบโดยใช้ แรงกดจากส้ อม
(Fork Pressure Test)

•

การทดสอบการหยดโดยใช้ ส้อม
(Fork Drip Test)

•

เมืBอใช้ ส้อมตัก อาหารสามารถติดอยูบ่ นส้ อมได้ มีอาหารเพียงเล็กน้ อยทีBหล่นลอดช่องว่างระหว่าง
ง่ามส้ อม แต่ไม่ไหลเป็ นสายผ่านง่ามส้ อม

การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน
(Spoon Tilt Test)

•

อาหารมีความเกาะติดพอเพียงทีBจะคงรูปร่างอยูบ่ นช้ อนได้
เมืBอตักอาหารมาเต็มช้ อนและตะแคงช้ อนหรื อเขย่าไปด้ านข้ าง อาหารจะตกลงจากช้ อนทังหมด
U
หาก
เขย่าเบา ๆ ด้ วยนิ Uวมือหรื อข้ อมือ อาจจะทําให้ อาหารตกจากช้ อน แต่คงเหลือบางส่วนเล็กน้ อยบน
ช้ อน หากมีอาหารเคลือบช้ อนบาง ๆ อยูบ่ ้ างก็ยงั ยอมรับได้ แต่ต้องยังเห็นช้ อนอยู่ ; ตัวอย่างอาหาร
ต้ องไม่แน่นและเหนียว อาหารสามารถแผ่กระจายออกอย่างช้ า ๆ บนจานทีBมีพื Uนผิวเรี ยบ

เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบโดยใช้ ตะเกียบ
(Chopstick Test)

•

•
•

•

ไม่สามารถใช้ วิธีการทดสอบการไหล IDDSI ได้ ต้ องใช้ การทดสอบการหยดโดยการใช้ ส้อมและ
การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน
เนื Uอเนียนเป็ นเนื Uอเดียวกัน ไม่มีชิ Uนอาหาร ไม่มีเม็ดอาหารปน
เมืBอใช้ ส้อมกดลงบนผิวหน้ าอาหารระดับ ¦ (หนืดมาก/อาหารบดละเอียด) จะเห็นเป็ นรอยส้ อม ง่าม
ส้ อมชัดเจนบนผิวหน้ า ซึงB มาจากการกดลงของส้ อม

ไม่สามารถใช้ ตะเกียบคีบอาหารชนิดนี Uได้
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เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบโดยใช้ นิว? มือ
(Finger Test)
ข้ อสังเกตว่ าอาหารหนืดเกินไป

•

สามารถใช้ นิ Uวมือหยิบขึ Uนมาได้ แต่เนื Uอสัมผัสอาหารจะเนียน เมืBอใช้ นิ Uวมือหยิบขึ Uนมาจะมีความรู้สกึ ว่า
อาหารเคลือบนิ Uวอยู่

•
•

ไม่สามารถหล่นจากช้ อนได้ เมืBอเอียง หรื อ ตะแคงช้ อน
อาหารเหนียวติดอยูท่ ีBช้อน

ตัวอย่างอาหาร
อาหารต่อไปนี Uอาจจะเข้ าได้ กบั IDDSI ระดับ 4
อาหารบดละเอียดสําหรับทารก (เช่น เนื Uอบด หรื อ ข้ าวบดชนิดข้ น)

อาหารสามารถคงอยู่
บนส้ อมได้
อาหารบดละเอียด
หนืดมาก

หยดลงช้ า ๆ ระหว่างง่ามส้ อม

เมืBอเอียงหรื อตะแคงช้ อน อาหารจะคงรูป ไม่แข็งและไม่เหนียว หล่นออกจากช้ อนได้ โดยมีอาหารเหลือค้ างในช้ อนเล็กน้ อย
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รูปภาพต่อไปนี Uเป็ นภาพตัวอย่างของอาหารทีBเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับระดับ ¦ ตามมาตรฐานการทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน
การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน : ปลอดภัย : คงรูปร่างบนช้ อนได้ ; ไม่แน่นและเหนียว ; มีอาหารเล็กน้ อยเคลือบบนช้ อน

ü

ü

ü

การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน : ปลอดภัย : คงรูปร่างบนช้ อนได้ ; ไม่แน่นและเหนียว ; มีอาหารเล็กน้ อยเคลือบบนช้ อน

ü

ü

ü

การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน : ไม่ปลอดภัย : คงรูปร่างบนช้ อนได้ ; เนื Uอแน่นและเหนียว ; มีอาหารเหลือมากบนช้ อน

û

û

û

û
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อาหารสับละเอียด & ชุ่มนํา@
•
•
•
•
•
•

รายละเอียด/คุณลักษณะ

สามารถรับประทานอาหารด้ วยส้ อม หรื อช้ อนได้
ถ้ าผู้ป่วยใช้ มือได้ ดีมาก จะสามารถรับประทานด้ วยตะเกียบได้
สามารถตักเป็ นก้ อน หรื อทําเป็ นรูปร่างต่าง ๆ (เช่น ปั นU เป็ นรูปบอล) วางในจานได้
มีลกั ษณะนิBม อ่อน และชุม่ ชื Uน ไม่มีของเหลวใสแยกส่วนออกมา
อาหารมีลกั ษณะเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ
สําหรับเด็ก, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ o มม. และความยาวต้ องไม่เกิน ª
มม.
• สําหรับผู้ใหญ่, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน
15 มม.
• ใช้ ลิ Uนบดก้ อนอาหารได้ งา่ ย
เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บความ
• ไม่จําเป็ นต้ องใช้ การกัดในการรับประทาน
หนืดระดับนี ?
• ใช้ การเคี Uยวเพียงเล็กน้ อย
• สามารถใช้ ลิ Uนเพียงอย่างเดียวในการบดก้ อนอาหารเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้
• จําเป็ นต้ องใช้ แรงลิ UนเพืBอเคลือB นอาหาร
• ผู้ทีBมีปัญหาปวดหรื อ กล้ ามเนื Uออ่อนล้ าเวลาเคี Uยว
• ผู้ทีBไม่มีฟัน หรื อ ฟั นปลอมไม่พอดี
แม้ จะมีรายละเอียดตัวอย่ างบอกไว้ แต่ การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI ยังเป็ นตัวบ่ งบอกว่ าอาหารตรงกับระดับ k
วิธีการทดสอบ
https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
การทดสอบโดยใช้ แรงกดจากส้ อม
(Fork Pressure Test)

•
•

การทดสอบการหยดโดยใช้ ส้อม
(Fork Drip Test)

•

การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน
(Spoon Tilt Test)
เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน
(Spoon Tilt Test)
เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบโดยใช้ นิว? มือ
(Finger Test)

•
•
•
•

•

เมืBอใช้ ส้อมกด อาหารแยกตัวจากกันโดยง่าย และมีอาหารลอดผ่านระหว่างง่ามส้ อมได้
สามารถบดได้ งา่ ย ๆ ด้ วยส้ อม โดยใช้ แรงกดเพียงเล็กน้ อย (แรงกดต้ องไม่มากจนเล็บหัวแม่มือขาว
ซีด)
ตัวอย่างอาหารทีBถกู ตักด้ วยส้ อมจะอยูต่ วั คงรูปร่างอยูบ่ นส้ อมได้ และแทบจะไม่สามารถไหลผ่านง่าม
ส้ อมได้ เลย
สามารถคงรูปบนช้ อนได้
เมืBอเอียง ตะแคงช้ อน หรื อเขย่าช้ อนเล็กน้ อย อาหารจะหล่นออกจากช้ อนได้ โดยมีเศษอาหารติดทีB
ช้ อนเพียงเล็กน้ อย อาหารจะต้ องไม่เหนียว
เมืBอวางก้ อนอาหารบนจาน อาหารอาจแผ่กระจายได้ เล็กน้ อย
สามารถใช้ ตะเกียบในทําอาหารเป็ นก้ อนได้ ถ้าอาหารมีความชุม่ ชื Uน และเกาะกันเป็ นก้ อนในกรณีทีB
ผู้ป่วยสามารถใช้ มือได้ ดี
สามารถหยิบขึ Uนมาได้ ด้วยนิ Uวมือง่าย อาหารจะนุม่ เนียน ทําเป็ นชิ Uนกลมเล็ก ๆ ได้ และ สามารถบด
อาหารได้ ด้วยนิ Uวมือได้ งา่ ย อาหารจะทําให้ ร้ ูสกึ ว่ามีความชื Uนและเปี ยกติดอยูท่ ีBนิ Uว

ตัวอย่างอาหาร
https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
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เนื Uอสัตว์
• บดหรื อสับละเอียด , ค่อนข้ างละเอียด
o สําหรับเด็ก, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 2 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 8 มม.
o สําหรับผู้ใหญ่, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 4 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 15 มม.
• จัดเสิร์ฟพร้ อมกับนํ Uาซอสหนืดน้ อย หนืดปานกลาง หนืดมากได้ นํานํ Uา
ส่วนเกินออก
• หากไม่สามารถทําเนื Uอสัมผัสให้ สบั ละเอียดได้ ให้ ปรับเป็ นอาหาร
บดละเอียด

ใช้ ชอ่ งระหว่างง่ามส้ อม (¦ มม.) ในการพิจารณาว่าชิ Uนอาหารสับ
ละเอียดได้ ขนาดหรื อไม่

ü
เนื Uอปลา
• บดละเอียดพร้ อมกับนํ Uาซอสหนืดน้ อย หนืดปานกลาง หนืดมากได้ นํานํ Uา
ส่วนเกินออก
o สําหรับเด็ก, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 2 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 8 มม.
o สําหรับผู้ใหญ่, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 4 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 15 มม.

û

ขนาดชิ Uนอาหารสําหรับอาหารระดับ ¥ อาหารสับละเอียด &
ชุม่ นํ Uา
Ø สําหรับเด็ก, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อย
กว่าหรื อเท่ากับ 2 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 8
มม.
Ø สําหรับผู้ใหญ่, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ อง
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 มม. และความยาวต้ องไม่
เกิน 15 มม.

ผลไม้
• จัดเสิร์ฟแบบสับละเอียด
• นํานํ Uาส่วนเกินออก
• ถ้ าจําเป็ น, บดละเอียดพร้ อมกับนํ Uาซอสหนืดน้ อย หนืดปานกลาง หนืดมากได้ นํานํ Uาส่วนเกินออก แต่ต้องไม่มีของเหลวไม่หนืดแยกออกมาจากอาหาร
o สําหรับเด็ก, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 8 มม.
o สําหรับผู้ใหญ่, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 15 มม.
ผัก

•
•
•

จัดเสิร์ฟแบบสับละเอียด
แห้ งปราศจากของเหลว
ถ้ าจําเป็ น, บดละเอียดพร้ อมกับนํ Uาซอสหนืดน้ อย หนืดปานกลาง หนืดมากได้ นํานํ Uาส่วนเกินออก แต่ต้องไม่มีของเหลวไม่หนืดแยกออกมาจากอาหาร
o สําหรับเด็ก, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 8 มม.
o สําหรับผู้ใหญ่, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 15 มม.
ซีเรี ยล
• ข้ นและเป็ นเนื Uอเดียว อาจมีชิ Uนอาหารเล็ก ๆ ปนได้
o สําหรับเด็ก, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 8 มม.
o สําหรับผู้ใหญ่, ขนาดชิ Uนอาหาร ความกว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 มม. และความยาวต้ องไม่เกิน 15 มม.
• อ่อนนุม่
• ต้ องเอาส่วนทีBเป็ นนมหรื อนํ Uาออก
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ขนมปั ง
• ไม่รวมขนมปั งปกติ ขนมปั งแห้ ง แซนวิชต่าง ๆ
• สามารถดูตํารับการทําแซนวิชระดับ ¥ (อาหารสับละเอียด & ชุม่ นํ Uา) ได้ ทีB
https://www.youtube.com/watch?v=W7bOufqmz18
• ขนมปั งชนิด Pre-gelled จะมีความนุม่ ชุม่ นํ Uามากกว่า

ข้ าว, COUSCOUS, ควินวั (และอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสคล้ ายกัน)
• ไม่เหนียวและติดกันเกินไป
• ไม่แยกเป็ นเม็ด ๆ หลังจากทีBปรุงแล้ ว
• บดละเอียดพร้ อมกับนํ Uาซอสหนืดน้ อย หนืดปานกลาง หนืดมากได้ นํานํ Uาส่วนเกินออก แต่ต้องไม่มีของเหลวไม่หนืดแยกออกมาจากอาหาร
อาหารสับละเอียด & ชุม่ นํ Uาต้ องผ่านการทดสอบ n แบบ

ผู้ใหญ่
N มม.
เด็ก
P มม.
การทดสอบการหยดโดยใช้ ส้อม
(Fork Drip Test)
สําหรั บเด็ก, ขนาดชิ Uนอาหาร ความ
กว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 มม. และ
ความยาวต้ องไม่เกิน 8 มม.
สําหรั บผู้ใหญ่ , ขนาดชิ Uนอาหาร ความ
กว้ างต้ องน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 4 มม. และ
ความยาวต้ องไม่เกิน 15 มม.
ใช้ ชอ่ งระหว่างง่ามส้ อม (¦ มม.) ในการ
พิจารณาว่าชิ Uนอาหารสับละเอียดได้ ขนาด
หรื อไม่

+

นุม่ พอที5จะถูกกดได้ งา่ ยด้ วยส้ อม
หรื อช้ อน
ไม่จําเป็ นต้ องใช้ แรงกดถึงขันเล็
J บหัว
แม่มือขาวซีด

+

การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน
(Spoon Tilt Test)
สามารถคงรูปบนช้ อนได้ เมืBอเอียง ตะแคง
ช้ อน หรื อเขย่าช้ อนเล็กน้ อย อาหารจะหล่น
ออกจากช้ อนได้ โดยมีเศษอาหารติดทีBช้อน
เพียงเล็กน้ อย อาหารจะต้ องไม่เหนียว
เมืBอวางก้ อนอาหารบนจาน อาหารอาจแผ่
กระจายได้ เล็กน้ อย
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อาหารอ่ อน & ชิน@ เล็ก
•
•
•
•
•
•

รายละเอียด/คุณลักษณะ

สามารถรับประทานได้ โดยใช้ ส้อม ช้ อน หรื อตะเกียบ
สามารถบดได้ โดยใช้ ส้อม ช้ อน หรื อ ตะเกียบ
ไม่ต้องใช้ มีดเพืBอตัดอาหาร แต่อาจต้ องใช้ ในการช่วยตักอาหาร
มีลกั ษณะอ่อน นุม่ ชุม่ ชื Uน แต่ไม่มีของเหลวใสๆ แยกส่วนออกมา
จําเป็ นต้ องเคี Uยวก่อนกลืน
ขนาดชิ Uนพอดีคําในการรับประทาน;
Ø ขนาด ไม่เกิน 8 มม. สําหรับเด็ก
Ø ขนาด ไม่เกิน 15 มม.สําหรับผู้ใหญ่
เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บความ
• ไม่จําเป็ นต้ องกัด
หนืดระดับนี ?
• จําเป็ นต้ องเคี Uยว
• ขนาดชิ Uนอาหารถูกออกแบบให้ ลดความเสียB งอาการสําลัก
• แรงและการควบคุมของลิ Uนช่วยเคลือB นย้ ายอาหารภายในปากสําหรับการเคี Uยวและกระบวนการ
ภายในช่องปาก
• ต้ องใช้ ลิ Uนผลักก้ อนอาหารให้ กลืนลงไป
• เหมาะสําหรับผู้ทีBปัญหาปวดหรื อ กล้ ามเนื Uออ่อนล้ าเวลาเคี Uยว
• เหมาะกับผู้ทีBไม่มีฟัน หรื อ ฟั นปลอมไม่พอดี
แม้ จะมีรายละเอียดตัวอย่ างบอกไว้ แต่ การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI ยังเป็ นตัวบ่ งบอกว่ าอาหารตรงกับระดับ l
วิธีการทดสอบ
https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
การทดสอบโดยใช้ แรงกดจากส้ อม
(Fork Pressure Test)
การทดสอบโดยใช้ แรงกดจากช้ อน
(Spoon Pressure Test)
เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบด้ วยตะเกียบ

•
•

•
•
•

สามารถใช้ ส้อมกดตัดแบ่งเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้
เมืBอใช้ ฐานของส้ อมกดอาหารชิ Uนเท่ากับเล็บของนิ Uวหัวแม่มือ (ขนาด 1.5 x 1.5 ซม.) โดยใช้ แรงกด
เท่ากับแรงทีBทําให้ เล็บทีBหวั แม่มือซีดขาว อาหารจะแตกเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ และไม่สามารถกลับสูส่ ภาพเดิม
ได้
สามารถใช้ ช้อนกดตัดแบ่งเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้
เมืBอใช้ ฐานของช้ อนกดอาหารชิ Uนเท่ากับเล็บของนิ Uวหัวแม่มือ (ขนาด 1.5 x 1.5 ซม.) อาหารจะแตก
เป็ นชิ Uนเล็ก ๆ และไม่สามารถกลับสูร่ ูปร่างเดิมได้ เมืBอเอาช้ อนออก
สามารถใช้ ตะเกียบแบ่งเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้

(Chopstick Test)
เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบโดยใช้ นิว? มือ
(Finger Test)

•

เมืBอใช้ นิ Uวหัวแม่มือกดด้ วยแรงทีBทําให้ เล็บทีBนิ Uวหัวแม่มือซีดขาว บดอาหารขนาดเท่ากับเล็บของ
นิ Uวหัวแม่มือ (1.5 x 1.5 ซม.) อาหารจะแตกเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ และไม่สามารถกลับสูส่ ภาพเดิมได้ เมืBอเอา
นิ Uวออก
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ตัวอย่ างอาหาร
เนื Uอสัตว์
• ลักษณะอ่อนนุม่ ปรุงสุก ขนาดไม่ใหญ่มากกว่า
ขนาดชิ Uนอาหารสําหรับอาหารระดับ r อาหารอ่อน & ชิ Uนเล็ก
• ขนาด ไม่เกิน 8 มม. สําหรับเด็ก
Ø ขนาด ไม่เกิน ª มม. สําหรับเด็ก
• ขนาด ไม่เกิน 15 มม.= 1.5 ซม.x 1.5 ซม.สําหรับผู้ใหญ่
Ø ขนาด ไม่เกิน q¥ มม.= q.¥ ซม.x q.¥ ซม.สําหรับ
• ถ้ าไม่สามารถทําให้ เป็ นลักษณะข้ างต้ น (ต้ องยืนยันด้ วยการ
ผู้ใหญ่
ทดสอบด้ วยส้ อมและช้ อน) ให้ บดหรื อสับละเอียดเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ
เหมือนอาหารสับละเอียด ระดับ ¥
เนื Uอปลา
• เนื Uอปลาอ่อนนุม่ ปรุงสุก จนสามารถแบ่งเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้ โดยใช้ ส้อม ช้ อน หรื อ ตะเกียบ
• ขนาด ไม่เกิน 8 มม. สําหรับเด็ก
• ขนาด ไม่เกิน 15 มม.= 1.5 ซม.x 1.5 ซม.สําหรับผู้ใหญ่
• ไม่มีก้าง หรื อหนัง
แกง ซุปหรื อ เนื Uอตุน๋
•
•

•

ผลไม้
•

•
•
•

ส่วนทีBเป็ นนํ Uา (เช่น ซอส) ต้ องเหนียวหนืด (ตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์)
สามารถมีเนื Uอสัตว์ ปลา หรื อผัก โดยผ่านการปรุงให้ ออ่ นนุม่ และมีขนาดชิ Uนอาหาร
• ขนาด ไม่เกิน 8 มม. สําหรับเด็ก
• ขนาด ไม่เกิน 15 มม.= 1.5 ซม.x 1.5 ซม.สําหรับผู้ใหญ่
ไม่มีลกั ษณะก้ อนแข็ง
จัดเสิร์ฟแบบสับละเอียด
• ขนาด ไม่เกิน 8 มม. สําหรับเด็ก
• ขนาด ไม่เกิน 15 มม.= 1.5 ซม.x 1.5 ซม.สําหรับผู้ใหญ่
ไม่ควรมีชิ Uนส่วนเส้ นใยของผลไม้
แยกส่วนของนํ Uาออก
ควรพิจารณาเป็ นกรณี สําหรับผลไม้ ทีBมีนํ Uาเยอะ เช่น แตงโม เพราะนํ Uาผลไม้ จะแยกส่วนจากเนื Uอผลไม้ ในขณะทีBเคี Uยวอยูใ่ นปาก

ผัก

ใช้ วิธีการอบหรื อต้ ม โดยมีขนาดชิ UนของผักทีBปรุงสุกแล้ วประมาณ
• ขนาด ไม่เกิน 8 มม. สําหรับเด็ก
• ขนาด ไม่เกิน 15 มม.= 1.5 ซม.x 1.5 ซม.สําหรับผู้ใหญ่
• การผัดด้ วยนํ Uามันจะทําให้ ผกั แข็งเกินไป ไม่ออ่ นนุม่ ตรวจสอบความนุม่ ด้ วยการทดสอบด้ วยการกดด้ วยส้ อมหรื อช้ อน
ข้ าวบด/ซีเรี ยล
• เนื Uออ่อนนุม่ มาก หากมีก้อนต้ องไม่เกินกว่า
• ขนาด ไม่เกิน 8 มม. สําหรับเด็ก
• ขนาด ไม่เกิน 15 มม.= 1.5 ซม.x 1.5 ซม.สําหรับผู้ใหญ่
• เนื Uอสัมผัสทังหมดอาหารต้
U
องนุม่
• ต้ องไม่มีของเหลวปนอยู่ ควรทําแห้ งก่อน และ/หรื อมีความหนืดตามการแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์
ขนมปั ง
• ไม่ควรเป็ นขนมปั งปกติ ขนมปั งแห้ ง แซนวิช ขนมปั งปิ งU
• สามารถดูตํารับการทําแซนวิชระดับ ¥ (อาหารสับละเอียด & ชุม่ นํ Uา) และ
การเติมไส้ เข้ าไปเพืBอให้ ได้ ระดับ r (อาหารอ่อน & ชิ Uนเล็ก)ได้ ทีB
https://www.youtube.com/watch?v=W7bOufqmz18
• ขนมปั งชนิด Pre-gelled จะมีความนุม่ ชุม่ นํ Uามากกว่า
•

ข้ าว, COUSCOUS, ควินวั (และอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสคล้ ายกัน)
• ไม่แยกเป็ นเม็ด ๆ
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ลักษณะเล็บนิ Uวหัวแม่มือซีดขาว
เวลากด

ตัวอย่างการกด/บดอาหารกระจายและไม่
สามารถคืนรูปร่างเดิม/สภาพเดิมเมืBอเลิกกด

อาหารอ่ อน & ชิน? เล็ก ต้ องผ่ าน
การทดสอบทัง? ขนาดชิน? อาหาร
และความอ่ อนนุ่มของอาหาร
ชิน@ อาหารต้ องไม่ ใหญ่ กว่ า
D มม. x 8 มม. สําหรั บเด็ก

ชิน@ อาหารต้ องไม่ ใหญ่ กว่ า
F.G ซม. x 1.5 ซม. สําหรั บเด็ก

เมื.อใช้ ส้อมกดบนอาหารจนเล็บ
ทีน. ิ@วหัวแม่ มือขาวซีด อาหารจะ
ไม่ สามารถคืนรู ปร่ างเดิมได้
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อาหารเคีย@ วง่ าย
•
•
•

รายละเอียด/คุณลักษณะ

•
•

เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บความ
หนืดระดับนี ?

ธรรมดา อาหารประจําวันทีBมีเนื Uอสัมผัสอ่อนนุม่ ตามพัฒนาการและตามวัย
สามารถรับประทานได้ ด้วยอุปกรณ์ทกุ ชนิด
ไม่จํากัดขนาด และ เนื Uอสัมผัส อาหารอาจมีขนาดต่าง ๆ กัน
Ø ชิ Uนขนาดเล็กกว่าหรื อใหญ่กว่า 8 มม. (สําหรับเด็ก)
Ø ชิ Uนขนาดเล็กกว่าหรื อใหญ่กว่า 15 มม.= 1.5 ซม. (สําหรับผู้ใหญ่)
ไม่รวมถึงอาหารแข็ง หยาบ ต้ องเคี Uยว มีเส้ นใย กรอบหรื อมีชิ Uนแข็ง มีเมล็ด มีเม็ด มีสว่ นทีBเป็ นกากใยของ
ผลไม้ ส่วนแข็ง หรื อกระดูก
อาจรวมถึงอาหาร o เนื Uอสัมผัส หรื อผสมผสานเนื Uอสัมผัสระหว่างอาหารและเครืB องดืBม หากผู้ป่วยปลอดภัย
ในการรับประทานของเหลวระดับ p ซึงB อยูใ่ นดุลยพินิจของบุคลากรทางการแพทย์ และปริ มาณของ
ของเหลวและความหนืดทีBเหมาะสม ควรอยูใ่ นดุลยพินิจเช่นกัน

ต้ องอาศัยความสามารถในการกัดอาหาร อาหารจะมีเนื UอสัมผัสนิBมและอ่อนนุม่ จะกลายเป็ นเนื Uอเดียวกัน
พร้ อมสําหรับการกลืน ไม่จําเป็ นต้ องอาศัยฟั นในการเคี Uยว
• ต้ องอาศัยความสามารถในการเคี Uยวและกระบวนการในช่องปากในการรับประทานอาหารไม่เหนืBอย
จนเกินไป
• อาจเหมาะสําหรับบุคคลทีBร้ ูสกึ ว่าอาหารทีBรับประทานอยูแ่ ข็งหรื อเหนียวเกินไป ลําบากในการเคี Uยวและกลืน
• อาหารระดับนี Uสามารถทําให้ เกิดความเสียB งในการสําลัก เนืBองจากขนาดชิ Uนอาหารเป็ นขนาดใดก็ได้ การลด
ขนาดชิ Uนอาหารจะทําให้ ลดความเสียB งในการเกิดการสําลักได้ (เช่น ระดับ ¦ บดละเอียด , ระดับ ¥ สับ
ละเอียด & ชุม่ นํ Uา , ระดับ r อ่อนนุม่ & ชิ Uนเล็ก)
• อาหารระดับนี Uต้ องให้ บคุ ลากรทางการแพทย์ทีBชํานาญสอนและพัฒนาทักษะการเคี Uยวอาหารขันสู
U ง
• หากผู้ป่วยต้ องการการดูแลขณะรับประทานอาหาร ควรต้ องทําการปรึกษาด้ านเนื Uอสัมผัสอาหารจาก
ผู้เชีBยวชาญก่อน ว่าผู้ป่วยเหมาะกับอาหารทีBมีลกั ษณะเนื Uอสัมผัสอย่างไร
• ผู้ป่วยอาจไม่ปลอดภัย หากไม่ได้ รับการดูแลอย่างใกล้ ชิดขณะรับประทานอาหาร เนืBองจาก
ปั ญหาเคี Uยวและกลืนระหว่างมื Uออาหาร ตัวอย่างเช่น เคี Uยวไม่ละเอียด ป้อนอาหารปริ มาณมาก
เกินไป รับประทานอาหารเร็ วเกินไป หรื อกลืนอาหารปริ มาณมากเกินไป ไม่สามารถตรวจสอบ
ติดตามความสามารถในการเคี Uยวได้ ด้วยตนเอง
• บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ คําปรึกษาเฉพาะกับความต้ องการเฉพาะของผู้ป่วยและควรให้
การดูแลอย่างใกล้ ชิด
• หากการดูแลขณะมื Uออาหารมีความจําเป็ น ควรให้ คําแนะนําอย่างเคร่งครัดและเขียนข้ อแนะนํา
โดยบุคลากรทางการแพทย์ทีBเชีBยวชาญ
แม้ จะมีรายละเอียดตัวอย่ างบอกไว้ แต่ การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI ยังเป็ นตัวบ่ งบอกว่ าอาหารตรงกับระดับ m อาหารเคีย? วง่ าย
วิธีการทดสอบ
https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
•

•
การทดสอบโดยใช้ แรงกดจากส้ อม
(Fork Pressure Test)
การทดสอบโดยใช้ แรงกดจากช้ อน
(Spoon Pressure Test)
เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบด้ วยตะเกียบ
(Chopstick Test)

•
•
•
•

สามารถใช้ ส้อมกดตัดแบ่งเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้
เมืBอใช้ ฐานของส้ อมกดอาหารชิ Uนเท่ากับเล็บของนิ Uวหัวแม่มือ (ขนาด 1.5 x 1.5 ซม.) โดยใช้ แรงกดเท่ากับ
แรงทีBทําให้ เล็บทีBหวั แม่มือซีดขาว อาหารจะแตกเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ และไม่สามารถกลับสูส่ ภาพเดิมได้
สามารถใช้ ช้อนกดตัดแบ่งเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้
เมืBอใช้ ฐานของช้ อนกดอาหารชิ Uนเท่ากับเล็บของนิ Uวหัวแม่มือ (ขนาด 1.5 x 1.5 ซม.) อาหารจะแตกเป็ นชิ Uน
เล็ก ๆ และไม่สามารถกลับสูร่ ูปร่างเดิมได้ เมืBอเอาช้ อนออก
สามารถใช้ ตะเกียบแบ่งเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้
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เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบโดยใช้ นิว? มือ
(Finger Test)

•

เมืBอใช้ นิ Uวหัวแม่มือกดด้ วยแรงทีBทําให้ เล็บทีBนิ Uวหัวแม่มือซีดขาว บดอาหารขนาดเท่ากับเล็บของนิ Uวหัวแม่มือ
(1.5 x 1.5 ซม.) อาหารจะแตกเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ และไม่สามารถกลับสูส่ ภาพเดิมได้ เมืBอเอานิ Uวออก

ตัวอย่ างอาหาร
เนื Uอสัตว์
• ลักษณะอ่อนนุม่ ปรุงสุก
• ถ้ าไม่สามารถทําให้ เป็ นลักษณะข้ างต้ น ให้ บดหรื อสับละเอียดเป็ นชิ Uน เล็ก ๆ เหมือนอาหารสับละเอียด ระดับ ¥
เนื Uอปลา
• เนื Uอปลาอ่อนนุม่ ปรุงสุก จนสามารถแบ่งเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้ โดยใช้ ส้อม ช้ อน หรื อ ตะเกียบ
แกง ซุปหรื อ เนื Uอตุน๋
• สามารถมีเนื Uอสัตว์ ปลา หรื อผัก โดยผ่านการปรุงให้ ออ่ นนุม่
• จัดเสิร์ฟด้ วยซอสทีBมีความหนืดน้ อย ปานกลาง และหนืดมาก และเอานํ Uาส่วนทีBเหลือออก
•
ไม่มีลกั ษณะก้ อนแข็ง
ผลไม้
• นุม่ เพียงพอทีBจะทําให้ แยกจากกันเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ด้ วยส้ อมหรื อช้ อน ห้ ามใช้ สว่ นทีBเป็ นเปลืองแข็งหรื อเส้ นใยผลไม้ เช่น เส้ นใยสีขาวของส้ ม
ผัก
• นึงB หรื อต้ มจนนิBม ผัดผักอาจจะยังแข็งเกินไปสําหรับอาหารระดับนี U ตรวจสอบความนุม่ ด้ วยการทดสอบด้ วยการกดด้ วยส้ อมหรื อช้ อน
ซีเรี ยล
• จัดเสิร์ฟด้ วยเนื UอสัมผัสทีBนมุ่
• ต้ องไม่มีของเหลวปนอยู่ ควรทําแห้ งก่อน และ/หรื อมีความหนืดตามการแนะนําของบุคลากรทางการแพทย์
ขนมปั ง
• ขนมปั ง แซนวิช และขนมปั งปิ งU ต้ องสามารถทําให้ แตกออกเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้ ด้วยด้ านข้ างของส้ อมหรื อช้ อน และควรอยูภ่ ายใต้ ดลุ ยพินิจของบุคลากรทาง
การแพทย์
ข้ าว, COUSCOUS, ควินวั (และอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสคล้ ายกัน)
• ไม่มีข้อจํากัด
อาหารเคีย? วง่ ายต้ องทําให้ แยก
ออกจากกันได้ ง่าย ด้ วยด้ านข้ าง
ของส้ อมหรื อช้ อนและผ่ านการ
ทดสอบด้ วยแรงกดจากส้ อม

อาหารต้ องสามารถแยกออกจากกันได้ ง่ายเมื.อ
ใช้ ด้านข้ างของส้ อมหรื อช้ อนทําให้ แตกออก

เล็บหัวแม่ มือสีขาวซีด ตัวอย่ างอาหารถูกบดขยี@และ
ไม่ สามารถกลับคืนรู ปร่ างเดิมได้ เมื.อยกส้ อมขึน@
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ธรรมดา
รายละเอียด/คุณลักษณะ
ไม่มีข้อจํากัดลักษณะเนื Uอสัมผัสของ
อาหารระดับนี U

•
•
•
•
•
•
•

เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บ
ความหนืดระดับนี ?

•
•
•

อาหารปกติโดยทัวB ไปทุกชนิดทีBเหมาะสําหรับแต่ละพัฒนาการและช่วงวัย
สามารถรับประทานได้ ด้วยอุปกรณ์ทกุ ชนิด
อาหารอาจจะมีลกั ษณะแข็ง กรอบ หรื อ นุม่ ก็ได้
ไม่จํากัดขนาด และ เนื Uอสัมผัส อาหารอาจมีขนาดต่าง ๆ กัน
Ø ชิ Uนขนาดเล็กกว่าหรื อใหญ่กว่า 8 มม. (สําหรับเด็ก)
Ø ชิ Uนขนาดเล็กกว่าหรื อใหญ่กว่า 15 มม.= 1.5 ซม. (สําหรับผู้ใหญ่)
หมายรวมถึงอาหารแข็ง หยาบ เส้ นใย เส้ น แห้ ง ชิ Uน ก้ อน หรื อ กรอบ
หมายรวมถึงอาหารทีBมีเม็ด แข็ง มีเปลือก มีหนัง หยาบ มีกระดูก
หมายรวมถึงอาหารทีBเหนียวข้ นมีสว่ นผสม 2 อย่าง หรื อ หลายระดับในอาหารชนิดเดียว
สามารถกัด เคี Uยวและคลุกเคล้ าอาหารเป็ นก้ อนได้ จนกระทังB เป็ นก้ อน เพืBอเตรี ยมให้ พร้ อมทีBจะกลืนได้
สามารถเคี Uยวอาหารทุกเนื Uอสัมผัสโดยไม่มีอาการเหนืBอยล้ าง่าย
สามารถแยกกระดูก หรื อ ชิ Uนส่วนทีBไม่สามารถกลืน ออกมาได้ อย่างปลอดภัย

วิธีการทดสอบ
•

ไม่จําเป็ น
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อาหารที(แปรสภาพได้
•

รายละเอียด/คุณลักษณะ
เหตุผลทางสรี รวิทยาสําหรั บความหนืดระดับนี ?

อาหารทีBสามารถเปลียB นเนื UอสัมผัสจากรูปแบบชนิดหนึงB (เช่น เนื Uอแข็ง) ไปเป็ นเนื UอชนิดอืBน
ได้ เมืBอมีการเพิBมความชื Uน (เช่น นํ Uา หรื อ นํ Uาลาย) หรื อ เปลียB นอุณหภูมิ (เช่น การให้ ความ
ร้ อน)
• ไม่ต้องกัด
• ต้ องการการเคี Uยวเพียงเล็กน้ อย
• สามารถใช้ ลิ Uนบดอาหารได้ เมืBอเพิBมอุณหภูมิ หรื อ ความชื Uนด้ วยนํ Uาลาย หรื อนํ Uา
Ø อาจใช้ ในการสอนกระตุ้นพัฒนาการ หรื อ ฟื นU ฟูทกั ษะการเคี Uยว (เช่น ผู้ป่วยเด็ก เด็กทีBมี
พัฒนาการล่าช้ า หรื อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง)

แม้ จะมีรายละเอียดตัวอย่ างบอกไว้ แต่ การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI ยังเป็ นตัวบ่ งบอกว่ าอาหารตรงกับอาหารทีnแปรสภาพได้
วิธีการทดสอบ
https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/
•
การทดสอบโดยใช้ แรงกดจากส้ อม

•

(Fork Pressure Test)
•

เมืBอได้ รับความร้ อน หรื อ ความชื Uน สามารถเปลียB นแปลงรูปร่าง ได้ โดยง่ายโดยไม่สามารถ
เปลียB นกลับสูส่ ภาพเดิม
เมืBอนําอาหารขนาดเท่าเล็บหัวแม่มือ (1.5 x 1.5 ซม.) เติมนํ Uา 1 มล. แช่ไว้ นาน 1 นาที แล้ ว
กดด้ วยส้ อมด้ วยแรงกดทีBทําให้ เล็บทีBหวั แม่มือซีด อาหารจะแตกเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ หรื อ ละลาย
และไม่สามารถกลับสูส่ ภาพเดิมได้
เมืBอกดอาหารให้ กระจายออกจะไม่สามารถกลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้
• อาหารทีBละลาย หรื อเปลียB นสภาพแล้ วจะไม่สามารถคืนสูส่ ภาพเดิมได้ (เช่น นํ Uาแข็ง)

การทดสอบโดยใช้ แรงกดจากช้ อน (Spoon
Pressure Test)

•

ทําเช่นเดียวกับด้ านบน แต่ใช้ ช้อนแทนส้ อม

เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบด้ วยตะเกียบ (Chopstick Test)

•

เมืBอนําอาหารเล็บหัวแม่มือ (1.5 x 1.5 ซม.) เติมนํ Uา 1 มล แช่ไว้ นาน 1 นาที แล้ วอาหารจะ
ถูกทําให้ แตกเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ ได้ ด้วยตะเกียบ

เมื.อไม่ สามารถหาส้ อมทดสอบได้
การทดสอบโดยใช้ นิว? มือ
(Finger Test)

•

เมืBอนําอาหารขนาด 1.5 x 1.5 ซม เติมนํ Uา 1 มล แช่ไว้ นาน 1 นาที อาหารจะแตกเป็ นชิ Uน
เล็ก ๆ ได้ โดยการใช้ นิ Uวบดขยี U ด้ วยนิ Uวหัวแม่มือและนิ Uวชี U และไม่สามารถกลับสูส่ ภาพเดิมได้

ตัวอย่ างอาหาร
อาหารทีBแปรสภาพได้ อาจหมายรวมถึงและไม่ได้ จํากัดเพียง :
• ก้ อนนํ Uาแข็ง
• ไอศกรี ม/เชอร์ เบต หากได้ รับการประเมินว่าเหมาะสมจากผู้เชีBยวชาญด้ านการกลืน
• เจลลีญ
B ีBปนุ่ สําหรับฝึ กกลืน ขนาด 1 มม. x 15 มม.
• เวเฟอร์
• วาฟเฟิ ล ส่วนทีBเป็ นโคนสําหรับไอศกรี ม
• คุกกี U บิสกิส แคกเกอร์ หรื อขนมกรอบบางชนิด
• มันฝรัBงบางชนิด ทีBถกู ขึ UนรูปจากมันฝรัBงบดละเอียด เช่น Pringles
• ขนมปั ง Shortbread
• ข้ าวเกรี ยบกุ้ง
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ตัวอย่ างอาหารเฉพาะกลุ่มทีnใช้ ในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ทn มี ีปัญหาการกลืนลําบาก
อาหารทีBมีวางจําหน่ายทัวB ไป ดังภาพประกอบด้ านล่าง เช่น:
• Veggie Stix™
• Cheeto Puffs™
• Rice Puffs™
• Baby Mum Mums™
• Gerber Graduate Puffs™
# การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ไม่ได้ เป็ นการยกย่องหรื อสนับสนุนมากกว่าผลิตภัณฑ์อืBนในลักษณะเดียวกันทีBไม่ได้ ถกู กล่าวถึง
•
•

ใส่นํ Uา q มล.
รอ q นาที

อาหารทีnแปรสภาพได้

ลักษณะเล็บนิ Uวหัวแม่มือซีด
ขาวเวลากด

ตัวอย่างการกด/บดอาหารกระจายและไม่
สามารถคืนรูปร่างเดิม/สภาพเดิมเมืBอเลิกกด
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ลักษณะอาหารทีFมีความเสีFยงต่ อการ
สําลัก
เนือ? สัมผัสแข็งหรื อแห้ ง เนืBองจากต้ องใช้ ความสามารถในการเคี UยวทีBดีทีBจะทําให้ อาหารแตกละเอียดและผสมไปกับนํ Uาลาย เพืBอให้ นมุ่ ลงเพียงพอทีBจะกลืนได้
อย่างปลอดภัย
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสแข็งหรื อแห้ ง : ถัวB แครอทดิบ ขนมปั งเนื Uอแข็ง
เนือ? สัมผัสเป็ นเส้ น ๆ หรื อหยาบ เนืBองจากต้ องอาศัยการเคี UยวทีBดีและเคี Uยวอย่างต่อเนืBองทีBจะทําให้ อาหารเป็ นชิ Uนเล็กและกลืนได้ อย่างปลอดภัย
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสเป็ นเส้ น ๆ หรื อหยาบ : สเต็ก สับปะรด
เนือ? สัมผัสเคีย? วหนึบ เนืBองจากมีความเหนียวและอาจติดเพดานปาก ฟั น กระพุ้งแก้ ม และตกลงไปยังหลอดลมได้
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสเคี Uยวหนึบ : ลูกอม ขนมหวาน ชีสก้ อน มาชเมลโล่ หมากฝรัBง มันบดชนิดเหนียว
เนือ? สัมผัสแข็งเปราะ เนืBองจากต้ องใช้ ความสามารถในการเคี UยวทีBจะทําให้ อาหารแตกละเอียดและผสมไปกับนํ Uาลาย เพืBอให้ นมุ่ ลงพอทีBจะกลืนได้ ปลอดภัย
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสแข็งเปราะ : เบคอนกรอบ ธัญพืชแห้ ง
เนือ? สัมผัสแข็ง กรอบ เนืBองจากต้ องใช้ ความสามารถในการเคี UยวทีBจะทําให้ อาหารแตกละเอียดและผสมไปกับนํ Uาลาย เพืBอให้ นมุ่ ลงพอทีBจะกลืนได้ ปลอดภัย
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสแข็ง กรอบ : แครอทดิบ แอปเปิ ลU ข้ าวโพดคัวB
อาหารทีnมีลักษณะแหลมคม เนืBองจากต้ องใช้ ความสามารถในการเคี UยวทีBจะทําให้ อาหารแตกละเอียดและผสมไปกับนํ Uาลาย เพืBอให้ นมุ่ ลงพอทีBจะกลืนได้
ปลอดภัย
ตัวอย่างของอาหารทีBมีลกั ษณะแหลมคม : ข้ าวโพดอบกรอบ
อาหารทีnแตกละเอียดได้ เนืBองจากจําเป็ นต้ องใช้ การควบคุมของลิ UนทีBจะทําให้ การแตกละเอียดรวมตัวกับนํ Uาลาย คงรูปร่างและนุม่ พอทีBจะกลืนได้
ตัวอย่างของอาหารทีBแตกละเอียดได้ : เค้ กแห้ ง ๆ คุกกี U บิสกิต สโคน
เมล็ด เส้ นใยผลไม้ และเส้ นใยขาว ๆ เนืBองจากมีสว่ นแข็งและเป็ นเส้ น ๆ ทําให้ เกิดการแยกออกจากอาหารในปาก
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเมล็ด เส้ นใยผลไม้ และเส้ นใยขาว ๆ : แอปเปิ ลU เมล็ดฟั กทอง เส้ นใยขาว ๆ ทีBผลส้ ม
เปลือก แกลบ หรื อส่ วนนอก เนืBองจากมักพบว่าจะมีเส้ น ๆ ส่วนแหลมคม และแข็ง ๆ ทําให้ จําเป็ นต้ องมีการเคี UยวทีBดีทีBจะทําให้ อาหารเล็กลง และมีนํ Uาลาย
เพียงพอทีBจะทําให้ ชมุ่ ชื Uน หรื อมีความสามารถในการนําชิ Uนอาหารออกจากปาก ชิ Uนส่วนเล็ก ๆ พวกนี Uอาจทําให้ ตดิ ฟั น เหงือกและคอเมืBอกลืน
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเปลือก แกลบหรื อส่วนนอก : เปลือกถัวB ลันเตา เปลือกองุน่ แกลบรํ าข้ าว ไซเรี ยม (psyllium
กระดูกหรื อกระดูกอ่ อน เนืBองจากเป็ นชิ Uนส่วนทีBแข็งและโดยปกติจะเคี Uยวและกลืนไม่ได้ ต้ องอาศัยการทํางานควบคุมของลิ Uนหลังเอาอาหารส่วนนี Uออกไป
จากอาหารทังหมด
U
ตัวอย่างของอาหารทีBมีกระดูกหรื อกระดูกอ่อน : กระดูกไก่ ก้ างปลา
อาหารทรงมน ๆ กลม ๆ ยาว ๆ เนืBองจาก ถ้ าไม่ถกู เคี Uยวเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ อาจทําให้ ตดิ คอได้ ตอนกลืน เนืBองจากมีรูปร่างทีBสามารถอุดตันทีBทางเดินหายใจโดย
สมบูรณ์ ทําให้ เกิดการสําลัก
ตัวอย่างของอาหารทรงมน ๆ กลม ๆ ยาว ๆ : ไส้ กรอก องุน่
อาหารทีnมีเนือ? สัมผัสเหนียว หนึบ เนืBองจากมีความเหนียวและอาจติดเพดานปาก ฟั น กระพุ้งแก้ ม และตกลงไปยังหลอดลมได้ ต้ องอาศัยการเคี Uยวต่อเนืBอง
ทีBจะลดความเหนียวโดยการเพิBมนํ Uาลายทําให้ การกลืนปลอดภัย
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสเหนียว หนึบ: เนยถัวB ข้ าวโอ๊ ตทีBสกุ เกินไป เจลาติน เจลลีคB อนยัก แป้งข้ าวเหนียว ลูกอม
อาหารทีnมีลักษณะเป็ นสาย เส้ นเหนียว เนืBองจากเส้ นเหนียวยากต่อการทําให้ แตกออกจากกัน อาจไปพันอยูใ่ นช่องปากและติดในลําคอได้
ตัวอย่างของอาหารทีBมีลกั ษณะเป็ นสาย เส้ นเหนียว : ถัวB ฝักยาว รูบาร์ บ (rhubarb)
อาหารทีnมีเนือ? สัมผัสผสมระหว่ างไม่ หนืดกับหนืด เนืBองจากต้ องอาศัยความสามารถในการให้ ชิ Uนอาหารส่วนแข็งอยูใ่ นช่องปากในขณะทีBของเหลวไม่หนืด
ถูกกลืนลงไป หลังจากของเหลวถูกกลืนลงไปแล้ ว ชิ Uนอาหารจะถูกเคี Uยวและกลืนตาม เป็ นกลไกทีBซบั ซ้ อนของช่องปาก
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสผสมระหว่างไม่หนืดกับหนืด : ซุปทีBมีชิ Uนอาหาร ซีเรี ยลกับนม ชานมไข่มกุ
อาหารทีnมีเนือ? สัมผัสซับซ้ อน เนืBองจากต้ องอาศัยความสามารถในการเคี UยวและบดอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสหลากหลายในแต่ละคําของการกิน
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสซับซ้ อน : แฮมเบอร์ เกอร์ ไส้ กรอก แซนวิช มีทบอล สปาเก็ตตี U พิซซ่า
อาหารทีnมีลักษณะแบน เป็ นแผ่ น เนืBองจากถ้ าไม่ถกู เคี Uยวเป็ นชิ Uนเล็ก ๆ จะกลายเป็ นแผ่นบางและชุม่ อาจปิ ดกันช่
U องทางเดินหายใจ หยุดอากาศเข้ า-ออกได้
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสแบน เป็ นแผ่น : ผักกาดแก้ ว แตงกวาหันB บาง ใบผักโขม
อาหารทีnมีนํา? มาก มีนํา? ออกมาจากตัวอาหารเวลาเคีย? ว เนืBองจากต้ องอาศัยการกลืนนํ Uาลงไปก่อนขณะทีBในช่องปากกําลังจัดการชิ Uนอาหารแข็ง เมืBอนํ Uาถูก
กลืนได้ เรี ยบร้ อย ชิ Uนอาหารจะถูกเคี Uยวให้ แตกละเอียดและพร้ อมทีBจะถูกกลืนอย่างปลอดภัย ซึงB เป็ นกลไกทีBซบั ซ้ อนของช่องปาก
ตัวอย่างของอาหารทีBมีเนื UอสัมผัสแบบอาหารทีBมีนํ Uามาก : แตงโม
อาหารทีnมีเปลือกแข็งหรื อคุมด้ วยเปลือกนอกทีnกรอบระหว่ างกระบวนการทําอาหาร เนืBองจาก ต้ องอาศัยการเคี UยวทีBทําให้ ชิ Uนอาหารแตกละเอียดเป็ น
ชิ Uนเล็ก ๆ ขณะรวมตัวกับอาหารประเภทอืBนทีBไม่ถกู กระทบด้ วยกระบวนการความร้ อน
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