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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

OUTLINE

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารสาหรับผู้มภี าวะกลืนลาบาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุ ง/อาหารลดโซเดียม
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การวิภาคและสรีรวิทยาของการกลืน

(ระยะช่ องปาก)

(ระยะคอหอย)

ภาวะกลืนลาบาก (Dysphagia/Swallow disorder)
ภาวะผูป้ ่ วยที่มีความยากลําบากในการเคลื่อนอาหาร
จากช่องปากให้ผา่ นคอหอย หลอดอาหาร
ไปสู่ กระเพาะอาหาร
(ระยะหลอดอาหาร)

Essentials of Anatomy and Physiology - | Swallowing - Digestive System
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ผลิตภัณฑ์ อาหารสาหรับผู้มภี าวะกลืนลาบาก
อาการสาคัญ
ไอหรื อสําลักนํ้าหรื ออาหารขณะรับประทาน
เจ็บคอขณะกลืนอาหาร
มีอาหารติดกระพุง้ แก้ม
นํ้าลายไหล
เคี้ยวอาหารลําบาก

สาเหตุของภาวะกลืนลาบาก
• ผูป้ ่ วยที่พยาธิสภาพของสมอง หรื อโรคทางระบบประสาท
เช่น อัมพฤกษ์อมั พาต, Parkinson’s disease, สมองเสื่ อม
การบาดเจ็บของสมอง, Cerebral palsy, Myasthenia gravis etc.
• ผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น การฉายแสง การให้เคมีบาํ บัด
หรื อการใช้ยาบางชนิด
• ผูส้ ูงอายุ
• โรคอื่นๆ เช่น โรคหอบหื ด ถุงลมโป่ งพอง หรื อหลอดลม
อักเสบรุ นแรง และโรคมะเร็งบางชนิด
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อัตราผู้ป่วยทีม่ ภี าวะกลืนลาบากในประเทศไทยและต่ างประเทศ
PERCENTAGE OF DYSPHAGIA
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Sura L, et al. Dysphagia in the elderly: management and nutritional considerations. Clin Interv Aging. 2012
Rofes L, et al. Diagnosis and Management of Oropharyngeal Dysphagia and Its Nutritional and Respiratory Complications in the Elderly. Gastroent Res Pract. 2011.
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ. แนวทางปฏิบตั ิในการให้บริ การทางกิจกรรมบําบัด สําหรับผูท้ ี่มีภาวะกลืนลําบากจากโรคหลอดเลือดสมอง. 2554
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อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้ อนจากภาวะกลืนลาบาก
Percentage of complications from swallow disorder in elderly
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Pneumonia
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• Pneumonia
• Malnutrition
• Dehydration
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Serra-Prat M, et al. Oropharyngeal dysphagia as a risk factor for malnutrition and lower respiratory tract infection in
independently living older persons: a population-based prospective study. Age Ageing. 2012
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The National Dysphagia Diet (NDD)
อาหาร

ตัวอย่างอาหาร

Level 1

Dysphagia pureed (Severe)

โจ๊กข้น , ไข่ต๋ ุน, โยเกิร์ต, ผลไม้บดละเอียด

Level 2

Dysphagia-Mechanical Altered (Moderate to Severe)

ข้าวต้มข้น, ซีเรี ยลผสมนม, เนื้อสัตว์บด, ผลไม้เนื้อนิ่ม

Level 3

Dysphagia-Advanced (Mild to Moderate)

ข้าวต้ม แกงจืด เนื้อสัตว์ต๋ ุน

Level 4

Regular diet (Mild)

อาหารปกติทวั่ ไป

ของเหลว

ค่ าความข้ นหนืด
(mPa.s)

Level 1

Thin (Mild to Normal)

1-50

Level 2

Nectar-like (Mild to Moderate)

51-350

Level 3

Honey-like (Moderate to Severe)

351-1,750

Level 4

Spoon -thick (Severe)

1,750

ตัวอย่างอาหาร
นํ้าเปล่า นํ้าผลไม้ค้ นั สดไม่ผสมกาก
ซุ ป นํ้าผลไม้ปั่นผสมเนื้อ
ซอสมะเขือเทศ โยเกิร์ต ไอกรี ม
คัสตาร์ด พุดดิ้ง
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ อาหารสาหรับผู้ทมี่ ภี าวะกลืนลาบาก

Thickening agent
สารปรับความข้ นหนืด

เครื่องดื่มและอาหารทีม่ คี วามหนืดจาเพาะ
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Universal Design Food อาหารสาหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคีย้ วและการกลืน
(ระดับ 1)

(ระดับ 2)

(ระดับ 4)
(ระดับ 3)
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ต้ นแบบผลิตภัณฑ์ สาหรับผู้ทมี่ ภี าวะกลืนลาบาก
ผลิตภัณฑ์ ผงเจลเพิม่ ความข้ นหนืดเสริมพรีไบโอติก

• ผลิตภัณฑ์ผงเจลเพิ่มความข้นหนืดสําเร็จรู ป ละลายนํ้าง่าย ไม่มีกลิ่นรส
• มีส่วนผสมของพรี ไบโอติก คือ ฟลุกโตโอลิโกแซคาไรด์ และอินนูลิน
• ปรับความข้นหนืดในอาหารเหลว อาหารข้น และเครื่ องดื่มได้ตาม
มาตรฐาน dysphagia diet
สนับสนุนทุนวิจยั โดย สานักงานพัฒนาการวิจยั เกษตร (สวก.) ปี 2560
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ต้ นแบบผลิตภัณฑ์ อาหารสาหรับผู้ทมี่ ภี าวะกลืนลาบาก
ผลการทดสอบคุณลักษณะ ความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคต่ อผลิตภัณฑ์ ผงเจลเพิม่ ความข้ นหนืด
ผลิตภัณฑ์ ผงเจล
ปรับความข้ นหนืด

คุณลักษณะ

ความชอบ

การยอมรับ

ลักษณะปรากฏ

การละลาย

ได้ ความข้ นหนืด
ตามระดับที่
ต้ องการ

รสชาติอาหารไม่
เปลีย่ นแปลง

Commercial product

6.08 ± 1.89

5.67 ± 2.10

5.92 ± 1.59

6.88 ± 1.60

6.63 ± 1.76

95.83%

Regular gel

6.04 ± 1.78

6.42 ± 1.32

6.75± 1.51

7.08 ± 1.44

6.83 ± 1.49

95.83%

Prebiotic gel

5.88 ± 1.57

7.42 ± 1.35

7.13 ± 1.70

6.75 ± 2.25

6.42 ± 2.34

91.82%

ทดสอบกับผู้ป่วยทีม่ ภี าวะกลืนลาบากทีศ่ ู นย์ สิรินธรฯ จานวน 25 คน
วิธีการให้ คะแนนแบบ 1-9 hedonic scale : 9 หมายถึง ชอบมากทีส่ ุ ด
5 หมายถึง เฉยๆ และ 1 หมายถึง ชอบน้ อยทีส่ ุ ด
สนับสนุนทุนวิจยั โดย สานักงานพัฒนาการวิจยั เกษตร (สวก.) ปี 2560
ห้ ามเผยแพร่ ก่อนได้ รับอนุญาต
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ต้ นแบบผลิตภัณฑ์ อาหารเพือ่ ผู้ป่วยทีม่ ภี าวะกลืนลาบาก
ผลิตภัณฑ์ อาหารสาเร็จรูปที่มีความข้ นหนืดจาเพาะกับผู้มีภาวะกลืนลาบาก

ถั่วเขียวต้ มนา้ ตาล
Honey-like (ข้ นหนืดปานกลาง)

ซุปเห็ดนางฟ้า
Honey-like (ข้ นหนืดปานกลาง)

ภายใต้โครงการวิจยั ของ ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สนับสนุนทุนวิจยั โดย สํานักงานพัฒนาการวิจยั เกษตร (สวก.) ปี 2560

ข้ าวต้ มข่ าไก่
Honey-like (ข้ นหนืดปานกลาง)

ซุปไก่ ใส่ มนั ฝรั่ง
Nectar-like (ข้ นหนืดน้ อย)
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ข้ อเสนอแนะการพัฒนานวัตกรรมอาหารสาหรับผู้ทมี่ ภี าวะกลืนลาบาก
• มีการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ หรื อผูป้ ่ วยที่มีภาวะกลืนลําบาก ที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตต่อไป
• ดัดแปลงรสชาติ และเนื้อสัมผัสให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
เหมาะสมกับบริ บทของคนไทย
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สถานการณ์ การบริโภคโซเดียม
(4,352 mg)

8.6

8.3

8.7

10.8

11.6

S AL T I N TAK E : C R O S S C O U N TR Y C O M P AR I S O N

WHO recommendation
Sodium 2,000 mg / day
Salt 5 g / day

6.4

ปี 2018 (4,352 mg)

30%
S I N G AP O R E M AL AS I A

J AP AN

T H AI L AN D

UK

USA

ปี 2023 (3,046 mg)
รายงานการสารวจปริ มาณการ บริ โภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย; 2552
Salt intake study, Singapore, 2010
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อัตราผู้ป่วยโรคไม่ ตดิ ต่ อเรื้อรังทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริโภคโซเดียม

13,000,000 คน
ความดันโลหิตสู ง
คนไทยป่ วยเป็ นความดันโลหิตสู ง
“13,000,000” คน หรื อ 24.7%

โรคหัวใจ
คนไทยเสี ยชีวติ จากโรคหัวใจและ
หลอดเลือด “58,681” คนต่อปี
หรื อวันละ 160 คน

Stroke
คนไทยป่ วยเป็ นอัมพฤกษ์อมั พาต

“500,000” คน

โรคไต
คนไทยป่ วยเป็ นโรคไต
“7,600,000” คน
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วิชัย เอกพลากร,. รายงานการสารวจสุ ขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย ครั้งที่ 5พ.ศ. 2557

แนวทางในการปรับลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหาร
• การใช้สารทดแทนเกลือ (Salt substitute) เช่น KCL
• การใช้สารเสริ มรสเค็ม (Salt enhancer) ได้แก่ yeast extract,
disodium 5-ribonucleotides, hydrolyzed vegetable protein เป็ นต้น
• การใช้สารแต่งกลิ่น (Flavor enhancer) เช่น กลิ่นซอสถัว่ เหลือง, กลิ่นชีส เป็ นต้น
• การใช้เครื่ องเทศและสมุนไพร เพื่อทดแทนความเค็ม
• การใช้เทคโนโลยีการผลิต เช่น High pressure processing, Bio-technology
• การปรับลดปริ มาณอาหารต่อเสิ ร์ฟ (Reduced portion size)
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ศึกษาผลของสมุนไพรไทยต่ อการปรับลดปริมาณเครื่องปรุงรสโซเดียมสู งในอาหาร
ประเภท
อาหาร

ต้ม/แกง
อบ-ย่าง

ผัด
ยํา

รายการอาหาร

ชนิดสมุนไพร

ปริมาณโซเดียม
(mg/100g)

ต้มยํากุง้

ตะไคร้ ใบมะกรู ด หอมแดง ผักชี

348

ขนมจีนนํ้ายา

กระชาย พริ ก หอมแดง

319

ไก่อบสมุนไพร

กระเทียม หอมแดง ตะไคร้ ใบมะกรู ด
ข่า พริ กไทยดํา

440

หมูอบพริ กไทยดํา

กระเทียม รากผักชี พริ กไทยดํา

409

ผัดกะเพรา

กระเทียม พริ ก ข่า รากผักชี กะเพรา

756

ผัดฉ่า

กระเทียม พริ ก โหระพา กระชาย

614

นํ้าตกหมู

หอมแดง พริ ก ผักชีฝรั่ง ต้นหอม

442

ยําตะไคร้กงุ้ สด

ตะไคร้ พริ ก หอมแดง ต้นหอม

868

ทุนวิจยั เครื อข่ายลดบริ โภคเค็ม, 2557

ทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส และ
ความชอบของผู้บริโภคต่ ออาหารแต่ ละรายการ
รายการละ 7 สู ตร
1.สู ตรมาตรฐาน
2.สู ตรปรับลดโซเดียม 25%
3.สู ตรปรับลดโซเดียม 25% เพิ่มสมุนไพร 25%
4.สู ตรปรับลดโซเดียม 25% เพิ่มสมุนไพร 50%
5.สู ตรปรับลดโซเดียม 50%
6.สู ตรปรับลดโซเดียม 50% เพิม่ สมุนไพร 25%
7.สู ตรปรับลดโซเดียม 50% เพิ่มสมุนไพร 50%
คุณลักษณะทางประสาทสั มผัส
• รสเค็ม
• กลิ่นรสสมุนไพร
• ความกลมกล่อม
ความชอบของผู้บริโภค
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5 point category scale

ผลทดสอบสั ดส่ วนสมุนไพรต่ อการปรับลดปริมาณโซเดียมในอาหาร
Saltiness
Herbal aroma
Overall balance flavor

5
4
3
2
1
0

2.6

2.9

2.8
2.0

7.1

6.7

Preference

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sodium reduction
Herbs

3.0

ทุนวิจยั เครื อข่ายลดบริ โภคเค็ม, 2557

- 25%
-

5.7

- 25%
+ 25%

2.4

6.0

5.6

- 50%
+25%

- 50%
+ 50%

ไก่อบสมุนไพร

6.9

5.9

-

2.3

- 25%
+ 50%

- 50%
-

ทดสอบกับบุคลากร จํานวน 25 คน
วิธีการให้คะแนนแบบ 5 point category scale
และ 1-9 hedonic scale (preference) :
5 หมายถึง มากที่สุด , 3 หมายถึงปานกลาง
และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
9 หมายถึง ชอบมากที่สุด, 5 หมายถึง เฉยๆ
และ 1 หมายถึง ชอบน้อยที่สุด
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ศึกษาผลของสมุนไพรต่ อการปรับลดปริมาณเครื่องปรุงรสโซเดียมสู งในอาหาร
ประเภท
อาหาร
ต้ม/แกง
อบ-ย่าง

ผัด
ยํา

รายการอาหาร

ชนิดสมุนไพร

ปริมาณโซเดียม
(mg/100g)

ต้มยํากุง้

ตะไคร้ ใบมะกรู ด หอมแดง มะนาว

348

ขนมจีนนํ้ายา

กระชาย พริ ก

319

ไก่อบสมุนไพร

กระเทียม หอมแดง ตะไคร้ ใบมะกรู ด ข่า
พริ กไทยดํา

440

หมูอบพริ กไทยดํา

กระเทียม รากผักชี พริ กไทยดํา

409

ผัดกะเพรา

กระเทียม พริ ก ข่า รากผักชี กะเพรา

756

ผัดฉ่า

กระเทียม พริ ก โหระพา กระชาย

614

นํ้าตกหมู

หอมแดง พริ ก ผักชีฝรั่ง มะนาว

442

ยําตะไคร้กงุ้ สด

ตะไคร้ พริ ก หอมแดง ต้นหอม มะนาว

868

ทุนวิจยั เครื อข่ายลดบริ โภคเค็ม, 2557

เพิม่ สมุนไพร 25-50%

ลด 25%

ลดเครื่องปรุงรส 25% เพิม่ สมุนไพร 25-50%
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4.41

4.66

4.99

5.46

5.87

5.94

6.24

6.25

6.29

6.3

6.43

6.68

6.08

7.18 *

ผลของสมุนไพรไทยต่ อการเสริมรสเค็ม

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่ อรสเค็มในนา้ ซุปทีม่ ี โซเดียมคลอไรด์ 0.7% และสมุนไพร 5% (w/w) (*P≤0.05 significant different from control)
ทดสอบกับบุคลากรทีม่ คี วามชานาญ จานวน 25 คน
วิธีการให้ คะแนนแบบ scaling method (0-12 cm) 12 = เค็มมากทีส่ ุ ด ,6 = ปานกลาง 0 = ไม่ เค็ม

ทุนวิจยั เครื อข่ายลดบริ โภคเค็ม, 2557
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ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงลดโซเดียมจากสมุนไพรไทย

ผงปรุ งรสกระเทียมและสมุนไพร
Sodium 267 mg/ 1 TS

ซอสผัดสไปซี่
Sodium 466 mg/ 3 TS

ความชอบผู้บริโภค 6.77

ความชอบผู้บริโภค 7.53

ผงปรุ งรสแซ่ บ
Sodium 466 mg/ 3 TS

ความชอบ ผู้บริโภค 7.2

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสในผู้บริโภค ≥ 30 คนต่ อผลิตภัณฑ์ ต่ อความชอบ ด้ วยแบบทดสอบ 1-9 hedonic scale

เพลสท์ สมุนไพรไทย
Sodium 280 mg/ 1 TS

ความชอบผู้บริโภค 7.1

ทุนวิจยั เครื อข่ายลดบริ โภคเค็ม, 2557

ผลิตภัณฑ์ เกลือปรุ งแต่ งสมุนไพรลดโซเดียม
• เกลือทะเลผสมผักสมุนและไพรอบแห้ง
• ลดปริ มาณโซเดียม 25% โดยให้ความเค็มใกล้เคียงเกลือปรุ งอาหาร
ทัว่ ไปเมื่อใช้ในปริ มาณเท่ากัน
• เสริ มกลิ่นรสสมุนไพร และความกลมกล่อมให้อาหาร
ผลิตภัณฑ์ เกลือปรุ งแต่ งสมุนไพรลดโซเดียม

ห้ามเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต
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ผลิตภัณฑ์ เกลือปรุ งแต่ งสมุนไพรลดโซเดียม
ผลการทดสอบคุณลักษณะและความชอบอาหารที่ปรุงด้วยผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียมเทียบกับ
เกลือปรุงอาหารทั่วไปในปริมาณเท่ากัน
สปาเกตตีซ้ อสมะเขือเทศ
คุณลักษณะ
ความชอบ
รสเค็ม
กลิน่ รสสมุนไพร ความกลมกล่อม
Table salt
3.06 ± 0.08
3.25 ± 0.92
3.88 ± 0.79
7.39 ± 0.99
เกลือปรุ งแต่งสมุนไพรลดโซเดียม 3.16 ± 0.81
3.63 ± 0.75
4.00 ± 0.72
7.26 ± 1.06
ผลิตภัณฑ์ ผกั อบกรอบ
Table salt
เกลือปรุ งแต่งสมุนไพรลดโซเดียม

รสเค็ม
3.27 ± 0.87
3.62 ± 0.85

คุณลักษณะ
กลิน่ รสสมุนไพร
2.77 ± 0.86
2.96 ± 1.00

ความชอบ
ความกลมกล่อม
3.88 ± 0.77
3.38 ± 0.75

ผลิตภัณฑ์ ผกั อบกรอบ

7.54 ± 1.10
6.58 ± 1.50

ทดสอบกับผู้บริโภคจานวน 30 คน
วิธีการให้ คะแนนแบบ 5 point category scale และ 1-9 hedonic scale (preference) : 5 หมายถึง มากทีส่ ุ ด , 3 หมายถึงปานกลาง และ 1 หมายถึง น้ อยทีส่ ุ ด
9 หมายถึง ชอบมากทีส่ ุ ด, 5 หมายถึง เฉยๆ และ 1 หมายถึง ชอบน้ อยทีส่ ุ ด

ห้ามเผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต

สปาเกตตีซ้ อสมะเขือเทศ
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ต้ นแบบผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องปรุ งลดโซเดียม

นา้ ปรุ งอาหารไทยเข้ มข้ นสู ตรลดโซเดียม

อาหารพร้ อมบริโภค
สู ตรลดไขมัน นา้ ตาลและโซเดียม

ภายใต้โครงการวิจยั ของ ดร.เนตรนภิส วัฒนสุ ชาติ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Smart Snacks ขนมขบเคีย้ ว ลดนา้ ตาล ไขมัน โซเดียม
24

เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกล่าวอ้ างปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ อาหาร
Sodium Free (ปราศจาก) < 5 mg/serving
Very Low (ตํ่ามาก) < 35 mg/serving
Low Sodium (ตํ่า) < 140 mg/serving
Reduced Sodium (ลด) – Usual sodium level is reduced by 25%
Light in Sodium or Lightly Salted (น้อย) - At least 50% less sodium than the
regular product
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ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องปรุ งลดโซเดียม
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THANK YOU
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