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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 นฉบับเพิBมเติมจาก 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)
หน่วยงานริ เริB มมาตรฐานอาหารสําหรับผู้ป่วยกลืนลําบากระดับสากล (IDDSI) เป็ นหน่วยงานอิสระ และไม่หวังผลกําไร ทางหน่วยงาน IDDSI ได้ รับความ
ร่วมมือเป็ นอย่างดีกบั หน่วยงานอืBนมากมาย องค์กรต่าง ๆ และภาคอุตสาหกรรม ในเรืB องงบประมาณและการสนับสนุนอืBน ๆ ผู้สนับสนุนไม่มีสว่ นร่วมในการ
ออกแบบหรื อพัฒนามาตรฐานอาหาร IDDSI
ขันตอนการนํ
U
าไปใช้ มาตรฐานอยูร่ ะหว่างการดําเนินการ ทาง IDDSI จึงขอขอบคุณผู้สนับสนุนทีBให้ ความช่วยเหลือ
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วิธีการทดสอบสําหรั บการแบ่ งระดับตาม IDDSI
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ของ IDDSI แนะนําว่า ของเหลวและอาหารควรถูกแบ่งตามกระบวนการทางสรี รวิทยาของการกลืน ได้ แก่
กระบวนการบดเคี Uยวอาหารในช่องปาก การส่งผ่านอาหารในช่องปาก และการเริB มต้ นไหล ดังนันควรมี
U
การใช้ อปุ กรณ์ทีBแตกต่างกันเพืBอให้ เหมาะสมกับพฤติกรรม
ของการกลืนอาหารให้ ได้ มากทีBสดุ (Steele et al., 2015)

เครื> องดื>มและของเหลวอื>น ๆ
การวัดคุณสมบัตกิ ารไหลของของเหลวทีBถกู ต้ องนันเป็
U นสิงB ทีBซบั ซ้ อน ปั จจุบนั ทังงานวิ
U
จยั และศัพท์บญ
ั ญัตขิ องแต่ละประเทศทีBมีอยูไ่ ด้ ศกึ ษาและแนะนําให้ แบ่ง
ประเภทของเครืB องดืBมตามความหนืด แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์และผู้ดแู ลส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ าถึงวิธีการวัดความหนืดได้
นอกจากนี U ความหนืดไม่ใช่เพียงปั จจัยเดียวทีBเกีBยวข้ องกับการไหลของเครืB องดืBม ขึ Uนอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ความหนาแน่น ความเค้ นคราก (Yield Stress)
อุณหภูมิ แรงขับเคลือB นอาหาร (Propulsion Pressure) และปริ มาณไขมัน (O’Leary et al., 2010; Sopade et al., 2007, Sopade et al., 2008a,b; Hadde et
al.2015a,b) จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ พบว่ามีความหลากหลายของเทคนิคกระบวนการทดสอบทีBใช้ และพบว่าตัววัดทีBสาํ คัญ เช่น อุณหภูมิของ
อาหาร ความหนาแน่น และความเค้ นคราก มักไม่ได้ ถกู รายงานหรื อกล่าวถึง (Steele et al., 2015; Cichero et al., 2013) เครืB องดืBมทีBถกู ทําให้ หนืดขึ Uนด้ วยสาร
เพิBมความหนืดทีBแตกต่างกัน อาจมีคา่ ความหนืดเท่ากันทีBอตั ราความเฉือนเฉพาะหนึงB ๆ และยังมีลกั ษณะการไหลของอาหารทีBแตกต่างกันในทางปฏิบตั อิ ีกด้ วย
(Steele et al. 2015; O’Leary et al.,2010; Funami et al., 2012; Ashida et al., 2007; Garcia et al., 2005) นอกเหนือจากความหลากหลายของการไหลทีB
เกีBยวข้ องกับคุณลักษณะของเครืB องดืBมเองแล้ ว ยังพบว่าอัตราการไหลขณะกลืนจะมีความแตกต่างกันขึ Uนอยูก่ บั อายุและระดับความรุนแรงของความบกพร่องของ
การกลืนของแต่ละคน (O’Leary et al., 2010)
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น การวัดความหนืดจึงไม่ถกู รวมอยูใ่ นการทดสอบของ IDDSI แต่จะใช้ การทดสอบการไหลตามแรงโน้ มถ่วงของโลกโดยการใช้ กระบอก
ฉีดยาขนาด 10 มล. เพืBอทีBจะจัดแบ่งการไหลของของเหลวอย่างเป็ นรูปธรรม (โดยใช้ ปริ มาณทีBคงเหลือหลังจากทีBปล่อยให้ ของเหลวปริ มาณ 10 มล. ไหลเป็ นระยะ
เวลานาน 10 วินาที) เงืBอนไขทีBถกู ควบคุมสามารถแสดงออกถึงการทีBของเหลวไหลขณะกลืน เช่น การไหลผ่านกระบอกฉีดยาหรื อกรวย
การทดสอบการไหลของ IDDSI (IDDSI Flow Test) มีการออกแบบและหลักการวัดทีBคล้ ายคลึงกับการวัดความหนืดโดยใช้ กรวยกรอง Posthumus ทีBถกู ใช้ ใน
อุตสาหกรรมอาหารสําหรับวัดความหนืดของของเหลว (van Vliet, 2002; Kutter et al., 2011) ซึงB กรวยกรอง Posthumus นี Uมีลกั ษณะคล้ ายกระบอกฉีดยาขนาด
ใหญ่ (van Vliet, 2002; Kutter et al., 2011) การวัดโดยใช้ กรวยกรองชนิดนี Uทําโดยกําหนดระยะเวลาให้ ตวั อย่างอาหารปริ มาณหนึงB ๆ ไหลผ่านกรวย แล้ ววัด
ปริ มาณอาหารทีBค้างอยูห่ ลังจากครบเวลาทีBกําหนดให้ แล้ ว
แม้ วา่ การใช้ กระบอกฉีดยาเป็ นวิธีการทดสอบทีBงา่ ย แต่วา่ มีความเชืBอถือได้ มากในการแบ่งระดับของของเหลว เมืBอเทียบกับผลจากห้ องทดลอง และความเห็นของ
ผู้เชีBยวชาญ (Hanson et al., opq–) นอกจากนี Uยังพบว่ามีความไวเพียงพอในการประเมินความหนืดทีBเปลียB นไปเพียงเล็กน้ อยเมืBออุณหภูมิเปลียB นแปลงไป
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การทดสอบการไหลตามมาตรฐาน IDDSI
การทดสอบการไหลของ IDDSI โดยใช้ กระบอกฉีดยาทีBมีหวั ต่อชนิดสวม (slip tip syringe) ขนาด qp มล. ดังรูปภาพ

ถึงแม้ วา่ กระบอกฉีดยาขนาด qp มล. จะถูกกําหนดให้ เป็ นมาตรฐานสากลตามมาตรฐานของ ISO (ISO 7886-1) ตามการทดสอบการไหลของ IDDSI กระบอก
ฉีดยาอ้ างอิง (reference syringe) มีความยาว rq.¨ มม. มีสเกลจากระดับขีด p จนถึงขีด qp (กระบอกฉีดยา BDTM ถูกพัฒนาสําหรับการทดสอบ มีเลขรหัส
โรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริ กา npnqn© ประเทศออสเตรเลีย npoq©n) IDDSI ได้ ตระหนักว่าแม้ วา่ กระบอกฉีดยาจะระบุขนาด qp มล. แต่ความกว้ างของ
เส้ นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน บางกระบอกฉีดยาสามารถบรรจุได้ ถงึ qo มล. การใช้ กระบอกฉีดยาลักษณะนันU (qo มล.) ทําให้ ผลการทดสอบไม่นา่ เชืBอถือตาม
มาตรฐาน IDDSI ดังนันการตรวจสอบความยาวของกระบอกฉี
U
ดยาสําคัญมากซึงB สามารถอ่านเพิBมเติมได้ ในหน้ า ¨ รายละเอียดการทดสอบตามด้ านล่าง และใน
อนาคตอันใกล้ นี Uอาจจะได้ มีโอกาสเห็นกรวยทีBใช้ ทดสอบการไหลด้ วยวิธี IDDSI โดยเฉพาะ
ดูวิดีโอแสดงการทดสอบการไหลของ IDDSI เพิBมเติมได้ ทีB https://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/

เทคนิคการทดสอบ
•
•
•
•
•
•

เมืBอใช้ ผลิตภัณฑ์ให้ ความหนืด ให้ ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําจากโรงงานผสมให้ เข้ าทีB ระวังอย่าให้ มีก้อนหรื อฟองอากาศและต้ องมันB ใจว่าให้ เวลากับ
ของเหลวในการถูกทําให้ ข้นหนืดอย่างสมบูรณ์
ใช้ กระบอกฉีดยาทีBสะอาด แห้ ง และถูกชนิดในแต่ละครังU ทีBทําการทดสอบ
ตรวจสอบรูเปิ ดของกระบอกฉีดยาให้ สะอาดและปราศจากเศษพลาสติกมาอุดตัน ซึงB บางครังU เกิดได้ จากความผิดพลาดจากโรงงานผลิต
ทดสอบ o ครังU หรื อมากกว่านันU เพืBอให้ มนัB ใจในผลการทดสอบทีBนา่ เชืBอถือ
ตรวจสอบก้ อนอาหารโดยเฉพาะอย่างยิBงเมืBอของเหลวหยุดไหลกระทันหัน ในกรณีนี Uของเหลวนันอาจไม่
U
เหมาะกับผู้ทีBมีภาวะกลืนลําบาก
ต้ องมันB ใจว่าการทดสอบของเหลวในอุณหภูมิทีBจะใช้ เสิร์ฟผู้ป่วยเท่านันU

NOTE:

เครืB องดืBมหรื อของเหลว เช่น นํ UาเกรวีB นํ Uาซอส และ อาหารเสริ มสามรถถูกประเมินได้ ดีทีBสดุ โดยการทดสอบการไหล IDDSI (ระดับp-n)
หมายเหตุ : ทุกผลิตภัณฑ์ควรถูกทําให้ เป็ นเนื Uอเดียวกันด้ วยการคนเพืBอให้ ได้ ผลทีBแม่นยํา ฟองอากาศจากนํ Uาอัดก๊ าซอาจทําให้ การทดสอบการไหลมีการไหลทีBช้า
ลงเนืBองจากนํ Uาหนักน้ อย ความหนาแน่นน้ อยกว่า ของเหลวทีBมีฟองอากาศอาจจะต้ องถูกตังทิ
U Uงไว้ ระยะเวลาหนึงB เพืBอทําให้ ของเหลวมากขึ Uนและฟองอากาศหายไป
แต่ถ้ามีความมากขึ Uน (ระดับ©) ทีBไม่สามารถไหลผ่านกระบอกฉีดยาขนาด qp มล. ได้ ภายใน qp วินาที และคงรูปอยูใ่ นช้ อนได้ แนะนําให้ ใช้ การทดสอบโดยใช้
หยดด้ วยส้ อมและ/หรื อ การตะแคงช้ อนของ IDDSI เพืBอทดสอบความหนืดของอาหาร

The IDDSI Framework and Descriptors are licensed under the
CreativeCommons Attribution-Sharealike 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
IDDSI 2.0. | July 2019

4

การใช้ วธิ ีทดสอบ IDDSI เป็ นตัวบ่ งบอกระดับของของเหลว
IDDSI ต้ องการใช้ การทดสอบความหนืดของของเหลวด้ วยกระบอกฉีดยาขนาด qp มล. และในอนาคตตอนใกล้ อาจจะได้ เห็นกรวยทีBใช้ ทดสอบการไหลตาม
มาตรฐาน IDDSI โดยเฉพาะ

การทดสอบการไหลตามมาตรฐาน IDDSI
ความยาวทีBจดุ qp มล. = rq.¨ มม.

ก่ อนทดสอบ...
คุณต้ องตรวจสอบขนาดของ
กระบอกฉีดยา เนืBองจากมีอยู่
หลายขนาดแตกต่างกัน
กระบอกฉีดยาควรมีลกั ษณะ
ดังนี U
#

1. เอาลูกสูบออก วางนิ 0วดังภาพ

2. ปิ ดรูด้วยนิ 0ว และเติมตัวอย่าง ?@
มล.

3. เปิ ดรูและเริB มทําการจับเวลา

4. หยุดเมืBอครบ ?@ วินาที

NOTE: ตรวจสอบรูเปิ ดของกระบอกฉีดยาให้ สะอาดและปราศจากเศษพลาสติกมาอุดตัน ซึงB บางครังU เกิดได้ จากความผิดพลาดจากโรงงานผลิต

อาหาร
พ
สภา
)แี ปร
ารท
อาห

ระดับ © : ใช้ วิธีการทดสอบการหยดโดยใช้ ส้อม/
การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน

ธรรมดา
เคีย6 วง่ าย

อ่ อน & ชิน) เล็ก

ได้

สับละเอียด & ชุ่มนํา6
บดละเอียด
เหลวข้ น

หนืดมาก
หนืดปานกลาง
หนืดน้ อย
หนืดเล็กน้ อย
เหลว/ไม่ หนืด

เครื& องดื&ม
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อาหาร
ปั จจุบนั งานวิจยั เกีBยวกับเนื Uอสัมผัสต้ องใช้ อปุ กรณ์ทีBมีความซับซ้ อนและราคาแพง เช่น เครืB องวิเคราะห์เนื Uอสัมผัสอาหาร ซึงB มีความยุง่ ยากในการใช้
อุปกรณ์เนืBองจากต้ องอาศัยอุปกรณ์และความชํานาญในการทดสอบและแปลผล
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบพบว่าคุณสมบัตขิ องอาหาร ได้ แก่ ความแข็ง (hardness) ความยึดเกาะ (cohesiveness) และความไหลลืนB
(slipperiness) เป็ นปั จจัยสําคัญทีBควรนึกถึง (Steele et al., 2015) นอกจากนี Uขนาดและรูปร่างของอาหารยังเกีBยวข้ องกับความเสียB งต่อการสําลัก (Kennedy et
al., 2014; Chapin et al., 2013; Japanese Food Safety Commission, 2010; Morley et al., 2004; Mu et al., 1991; Berzlanovich et al. 1999; Wolach et
al., 1994; Centre for Disease Control and Prevention, 2002, Rimmell et al., 1995; Seidel et al., 2002)
การทดสอบอาหารจึงต้ องเน้ นทังคุ
U ณสมบัตทิ างกายภาพ เช่น ความแข็ง (hardness) ความยึดเกาะ (cohesiveness) และความไหลลืนB (slipperiness) คําอธิบาย
เกีBยวกับเนื Uอสัมผัสและคุณลักษณะของอาหาร ความจําเป็ นและข้ อจํากัดของเนื Uอสัมผัสอาหารตามโครงสร้ าง IDDSI นันได้
U ริเริB มจากการใช้ คําศัพท์ทางเทคนิค
หลากหลายในระดับชาติทีBมีอยู่ และการรวบรวมข้ อมูลทีBเกีBยวข้ องกับคุณสมบัตอิ าหารทีBเพิBมความเสียB งต่อการสําลัก IDDSI ได้ กําหนดวิธีการทดสอบด้ วยส้ อม
และช้ อนเพืBอทําให้ การทดสอบเป็ นรูปธรรม ส้ อมและช้ อนถูกเลือกใช้ เนืBองจากราคาไม่แพง สามารถหาและเข้ าถึงได้ งา่ ยและหาได้ ในบริ เวณพื UนทีBเตรี ยมอาหาร
และนังB รับประทานอาหารทัวB ไปได้ การใช้ การทดสอบทีBหลากหลายรวมกันจะช่วยให้ แบ่งระดับของอาหารได้ ถกู ต้ องเหมาะสม ซึงB การทดสอบสําหรับอาหาร
บดละเอียด อาหารอ่อนนุม่ อาหารเนื Uอแน่นและอาหารเนื Uอแข็ง สามารถทดสอบด้ วยวิธี ดังต่อไปนี U เช่น การทดสอบด้ วยการหยดจากส้ อมส้ อม (Fork Drip Test)
การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน (Spoon Tilt Test) การทดสอบด้ วยแรงกดจากส้ อมหรื อช้ อน (Fork or Spoon Pressure Test) การทดสอบด้ วยตะเกียบ
(Chopstick Test) และ การทดสอบด้ วยนิ Uวมือ (Finger Test) ซึงB สามารถดูวิดีโอการทดสอบด้ วยวิธีดงั กล่าว ได้ ทีB https://iddsi.org/framework/food-testingmethods/

การทดสอบการหยดโดยใช้ ส้อม (Fork Drip Test)
อาหารและเครืB องดืBมระดับ n และ © จะถูกทําการทดสอบว่าสามารถไหลผ่านง่ามส้ อมได้ หรื อไม่และเปรี ยบเทียบตามคําอธิบายของแต่ละระดับ ซึงB การทดสอบ
การหยดโดยใช้ ส้อมถูกอธิบายไว้ ในศัพท์บญ
ั ญัตใิ นประเทศออสเตรเลีย ไอร์ แลนด์ นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร (Atherton et al., 2007; IASLT and Irish
Nutrition & Dietetic Institute 2009; National Patient Safety Agency, Royal College Speech & Language Therapists, British Dietetic Association,
National Nurses Nutrition Group, Hospital Caterers Association 2011).
รูปภาพของระดับ n อาหารเหลวข้ น/หนืดปานกลาง
อาหารเหลวข้ น
หนืดปานกลาง

ไหลช้ า ๆ ผ่านง่ามส้ อม
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รูปภาพของระดับ © อาหารบดละเอียด/หนืดมาก
อาหารสามารถคงอยูบ่ นส้ อมได้
อาหารบดละเอียด
หนืดมาก
อาหารหนืดมาก

มีอาหารเพียงบางส่วนหล่นลอดช่องว่างระหว่างง่ามส้ อมและมีอาหารติดอยูใ่ ต้ ส้อม แต่
จะไม่ไหลหรื อหยดเป็ นสายอย่างต่อเนืBองผ่านง่ามส้ อม

การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อน (Spoon Tilt Test)
การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อนนี Uใช้ เพืBอประเมินความเหนียวของตัวอย่าง และความสามารถในการเกาะติดอูด่ ้ วยกันของอาหาร การทดสอบด้ วยการ
ตะแคงช้ อนเป็ นศัพท์บญ
ั ญัตทิ ีBมีอยูแ่ ล้ วในประเทศออสเตรเลีย ไอร์ แลนด์ นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร (Atherton et al., 2007; IASLT and Irish Nutrition &
Dietetic Institute 2009; National Patient Safety Agency, Royal College Speech & Language Therapists, British Dietetic Association, National Nurses
Nutrition Group, Hospital Caterers Association 2011)
การทดสอบด้ วยการตะแคงช้ อนใช้ สาํ หรับการทดสอบตัวอย่างระดับ © และ ¨ โดยตัวอย่างควรมีลกั ษณะ ดังนี U
• อาหารมีความเกาะติดพอเพียงทีBจะคงรูปร่างอยูบ่ นช้ อนได้
• เมืBอตักอาหารมาเต็มช้ อนและตะแคงช้ อนหรื อเขย่าไปด้ านข้ าง อาหารจะตกลงจากช้ อนทังหมด
U
หากเขย่าเบา ๆ ด้ วยนิ Uวมือหรื อข้ อมือ อาจจะทําให้
อาหารตกจากช้ อน แต่คงเหลือบางส่วนเล็กน้ อยบนช้ อน หากมีอาหารเคลือบช้ อนบาง ๆ อยูบ่ ้ างก็ยงั ยอมรับได้ แต่ต้องยังเห็นช้ อนอยู่ ; ตัวอย่างอาหาร
ต้ องไม่แน่นและเหนียว อาหารสามารถแผ่กระจายออกอย่างช้ า ๆ บนจานทีBมีพื Uนผิวเรี ยบ

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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û

û

û

การทดสอบอาหารที>น่ ุมและแข็ง
สําหรับอาหารทีBมีเนื UอสัมผัสทีBนมุ่ และแข็ง จะประเมินคุณสมบัตเิ ชิงกลของเนื Uอสัมผัสของอาหาร เช่น ความแข็งและประเมินรูปร่าง ขนาดของชิ UนอาหารนันU ๆโดย
ใช้ ส้อม

การประเมินชินZ อาหารขนาด [ มม.
ชิ UนอาหารทีBสามารถเคี Uยวได้ สาํ หรับผู้ใหญ่ควรมีขนาด o-© ม. (Peyron et al., 2004; Woda et al., 2010) โดยทัวB ไปช่องว่างระหว่างง่ามส้ อมจะมีขนาด © มม.
ดังนันจึ
U งสามารถนํามาใช้ วดั ขนาดของชิ Uนอาหารสําหรับอาหารระดับ ¨ ได้ สําหรับเด็กเล็ก ชิ UนอาหารทีBเหมาะสมไม่เสียB งต่อการสําลัก ควรมีขนาดเล็กกว่าส่วนทีB
กว้ างทีBสดุ ของเล็บของนิ Uวก้ อย (Turkistani et al., 2009)

ใช้ ชอ่ งระหว่างง่าม
ส้ อม (© มม.) ในการ
พิจารณาว่าชิ Uน
อาหารสับละเอียดได้
ขนาดหรื อไม่

ü

û
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การประเมินชินZ อาหารขนาด ]^ มม.
สําหรับอาหารทีBแข็งขึ Uนมา ขนาดอาหารทีBเหมาะสมคือ q.¨ x q.¨ ซม.ซึงB จะเท่ากับขนาดของเล็บหัวแม่มือโดยประมาณ (Murdan, 2011) ถ้ าดูจากรูปจะเห็นได้ วา่
ขนาดความกว้ างทังหมดของส้
U
อมมีขนาด q.¨ ซม. ดังนันอาจใช้
U
วดั ขนาดอาหารระดับ r ได้ ซึงB ขนาดดังกล่าวช่วยลดการหายใจไม่ออกจากการสําลักอาหาร

การทดสอบด้ วยแรงกดจากส้ อมและช้ อน
วิธีทดสอบนี Uใช้ ส้อมกดไปทีBตวั อย่างของอาหารเพืBอสังเกตดูการเปลียB นแปลงทีBเกิดขึ Uน โดยแรงกดทีBใช้ ควรเป็ นแรงกดทีB
แรงจนเห็นเล็บของนิ Uวหัวแม่มือซีด ดังแสดงบริ เวณทีBลกู ศรชี Uในภาพทางซ้ าย

แรงกดนี Uมีคา่ qs กิโลพาสคาล (kPa) ซึงB เท่ากับ
แรงดันของลิ Uนขณะกลืนอาหาร (Steele et al., 2014) ในภาพด้ านขวา แสดงแรงกดโดยเครืB อง
Iowa Oral Performance Instrument หน่วยเป็ นกิโลพาสคาล
รู ปภาพได้รบั การอนุญาตจาก IOPD Medical

การทดสอบแรงกดด้ วยส้ อม แนะนําให้ นําส้ อมวางลงบนอาหารและออกแรงกดทีBบริ เวณฐานส้ อม (ใต้ ตอ่ ง่าม
ส้ อม) จนกระทังB นิ UวเปลียB นเป็ นสีซีด ดังรูปด้ านซ้ าย หากไม่มีส้อมสามารถใช้ ช้อนชาแทนได้
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การทดสอบด้ วยตะเกียบ (Chopstick Test) และการทดสอบโดยใช้ นิวZ มือ
(Finger Test)
การประเมินด้ วยตะเกียบเป็ นการทดสอบอย่างหนึง? ใน IDDSI ส่วนการทดสอบโดยใช้ นิ Eวมือเป็ นวิธีการที?เข้ าถึงได้ มากที?สดุ ในบางประเทศ

วิธีการทดสอบด้ วยการแยกด้ วยส้ อม/ช้ อน

อาหารต้ องสามารถแยกออกจากกันได้ งา่ ยเมืBอ
ใช้ ด้านข้ างของส้ อมหรื อช้ อนทําให้ แตกออก

การประเมินเนือZ สัมผัสของอาหารที>แปรสภาพได้
อาหารทีBแปรสภาพได้ หมายถึง อาหารทีBสามารถเปลียB นเนื UอสัมผัสจากรูปแบบชนิดหนึงB (เช่น เนื Uอแข็ง) ไปเป็ นเนื UอชนิดอืBนได้ เมืBอมีการเพิBมความชื Uน (เช่น นํ Uา หรื อ
นํ Uาลาย) หรื อ เปลียB นอุณหภูมิ (เช่น การให้ ความร้ อน) อาหารทีBมีเนื Uอสัมผัสแบบนี Uใช้ สาํ หรับการกระตุ้นพัฒนาการกลืนหรื อ ฟื นU ฟูทกั ษะการเคี Uยว
(Gisel 1991; Dovey et al., 2013)
การประเมินอาหารที)แปรสภาพได้ มีดงั นี 6
ใช้ ขนาดตัวอย่างเท่ากับขนาดของเล็บหัวแม่มือ (q.¨ x q.¨ ซม.) จากนันเติ
U มนํ Uาปริ มาณ q มล. รอประมาณ q นาที จากนันใช้
U ส้อมกดลงบนอาหารจนเนื Uอบริ เวณ
เล็บของนิ Uวหัวแม่มือเปลียB นเป็ นสีซีด อาหารจะแปรสภาพได้ เมืBอยกส้ อมออก
• อาหารถูกกดแยกตัวตามแรงกดของส้ อม โดยไม่เหลือสภาพเหมือนก่อนใช้ แรงกด
• อาหารสามารถแยกออกจากกันได้ โดยใช้ ตะเกียบกดเพียงเล็กน้ อย
• อาหารจะแตกออกจากกันอย่างง่ายดายเมืBอใช้ นิ Uวหัวแม่มือและนิ Uวชี Uขยี Uและไม่คืนสภาพเดิม
• หรื ออาหารสามารถละลายอย่างชัดเจนละไม่หลงเหลือสถานะในครังU แรก เช่น เกล็ดนํ Uาแข็ง
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•
•

ใส่นํ Uา q มล.
รอ q นาที

อาหารที)แปรสภาพได้

ลักษณะเล็บนิ Uวหัวแม่มือซีด
ขาวเวลากด

ตัวอย่างการกด/บดอาหารกระจายและไม่
สามารถคืนรูปร่างเดิม/สภาพเดิมเมืBอเลิกกด

เอกสารเพิ)มเติม
https://iddsi.org/framework/
Ø IDDSI วิธีการทดสอบ
Ø หลักฐาน IDDSI
Ø คําศัพท์ทีBพบบ่อย IDDSI Frequently Asked Questions (FAQs)
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กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาโครงสร้ างมาตรฐาน IDDSI (2012 - 2015)
IDDSI ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทีBชว่ ยพัฒนาโครงสร้ างมาตรฐาน IDDSI ดังต่อไปนี U:
• Nestlé Nutrition Institute (2012-2015)
• Nutricia Advanced Medical Nutrition (2013-2014)
• Hormel Thick & Easy (2014-2015)
• Campbell’s Food Service (2013-2015)
• apetito (2013-2015)
• Trisco (2013-2015)
• Food Care Co. Ltd. Japan (2015)
• Flavour Creations (2013-2015)
• Simply Thick (2015)
• Lyons (2015)
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