ตารางแสดงมาตรฐานอาหารสำ�หรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำ�บาก IDDSI
ประเภทเครื่องดื่ม ฉบับย่อ
ระดับ

รายละเอียด

ตัวอย่างเช่น

วิธีการทดสอบ

0

เหลว/ไม่หนืด
(Thin)

• ไหลเหมือนน้ำ�
• ไหลเร็ว
• สามารถดูดได้จากจุกนม
ดื่มได้จากแก้วหรือดูดได้
จากหลอด

น้ำ�เปล่า
น้ำ�สมุนไพร
น้ำ�หวานเจือจาง
น้ำ�ผลไม้เจือจาง
น้ำ�ซุปใสกรอง

ทดสอบโดยใส่
ของเหลวในกระบอก
ฉีดยาขนาด 10 มล.
ของเหลวจะไหลหมด
ได้ภายใน 10 วินาที
โดยไม่พบของเหลว
เหลือค้างในกระบอก
ฉีดยา

1

หนืดเล็กน้อย
(Slightly
Thick)

• หนืดกว่าน้ำ�
• ต้องใช้แรงในการดูดหรือ
ดื่มมากกว่าเครื่องดื่ม
ระดับ 0
• สามารถไหลผ่านหลอด
กระบอกฉีดยาและจุกนม

น้ำ�ข้าว
น้ำ�ผลไม้ไม่มีกาก

ทดสอบโดยใส่ของเหลว
ในกระบอกฉีดยาขนาด
10 มล.ของเหลวจะ
เหลือค้างประมาณ
1-4 มล.หลังจากปล่อย
ให้ไหลใน 10 วินาที

2

หนืดน้อย
(Mildly Thick)

• ไหลจากช้อนได้
• สามารถจิบได้ เทออก
จากช้อนได้เร็ว แต่ช้ากว่า
ของเหลวระดับ 1
• สามารถดูดผ่านหลอดที่
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
5.3 มม.

นมเปรี้ยว
นมขาดมันเนย

ทดสอบโดยใส่ของเหลว
ในกระบอกฉีดยาขนาด
10 มล. ของเหลวจะ
เหลือค้าง ประมาณ
4-8 มล.หลังจากปล่อย
ให้ไหลใน 10 วินาที

3

หนืดปานกลาง • สามารถดื่มจากแก้วได้
(Moderately • สามารถดูดผ่านหลอดที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
Thick)
6.9 มม.

น้ำ�ผึ้ง
น้ำ�เชื่อมเข้มข้น
น้ำ�ผลไม้เข้มข้น
สมูตตี้

ทดสอบโดยใส่ของเหลว
ในกระบอกฉีดยาขนาด
10 มล. ของเหลวจเหลือ
ค้างมากกว่า 8 มล.
หลังจากปล่อยให้ไหล
ใน 10 วินาที

1

ระดับ
4

เหลวหนืดมาก
(Extremely
Thick)

รายละเอียด

ตัวอย่างเช่น

• สามารถรับประทานโดย
โยเกิร์ตชนิดตัก
ใช้ช้อนได้(หรืออาจใช้ส้อม พุดดิง้
ก็ได้)
• ไม่สามารถดืม่ จากแก้วหรือ
ใช้หลอดดูดได้
• ไม่จำ�เป็นต้องเคี้ยว
• สามารถขึ้นรูปหรือจับตัว
เป็นก้อนได้

วิธีการทดสอบ
ทดสอบ ของเหลว
ไม่สามารถไหลผ่าน
ปลายของกระบอก
ฉีดยาขนาด 10 มล.
ออกมาได้หลังจาก
เวลาผ่านไป 10
วินาที

ระดับ

3

4

2

อาหารเหลวข้น • เนื้อสัมผัสเนียนเป็นเนื้อ
เดียวกัน
(Liquidised)
• ไม่สามารถจับตัวเป็นก้อน
หรือขึ้นรูปได้
• สามารถกลืนได้โดยไม่
ต้องเคี้ยว
• ไม่สามารถตักอาหารด้วย
ส้อมได้ เนื่องจากอาหาร
จะไหลผ่านง่ามส้อม

อาหารบด
ละเอียด
(Pureed)

• เนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
ไม่มีการแยกชั้นระหว่าง
ของเหลวและ เนื้ออาหาร
• สามารถรับประทานโดยใช้
ช้อนตักรับประทาน
• สามารถขึ้นรูปหรือจับเป็น
ก้อน ไม่สามารถเทไหล
เป็นสายได้
• ไม่จำ�เป็นต้องเคี้ยว
• ไม่มีก้อน ไม่เหนียว

ตัวอย่างเช่น
ซุปข้น

เนื้อสัตว์บด
ละเอียด
มันบด
กล้วยบด
ไข่ตุ๋น
ข้าวตุ๋นบด
ละเอียด
โจ๊ก

ทดสอบโดยใช้ส้อม
• เมื่อใช้ส้อมกดอาหาร
แยกตัวจากกันโดยง่าย
และมีอาหารลอดผ่าน
ระหว่างง่ามส้อมได้
• สามารถบดได้ง่ายด้วย
ส้อมโดยใช้แรงกดเพียง
เล็กน้อย (แรงกดต้อง
ไม่มากจนเล็บหัวแม่มือ
ขาวซีด)

6

อาหารอ่อน&
ชิ้นเล็ก
(Soft &
bite-sized)

เนื้อสัตว์ตุ๋น
เปื่อย ๆ
ผักต้มจนเปื่อย
ผลไม้เนื้อนิ่มที่
ไม่มีเม็ด

ทดสอบโดยใช้แรงกด
จากช้อนหรือส้อม
สามารถใช้ช้อน/ส้อมกด
ตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ เมื่อ
ใช้ฐานของช้อน/ส้อมกด
อาหาร ชิ้นเท่ากับเล็บของ
หัวแม่มือ (ขนาด 1.5 x
1.5 ซม.) โดยใช้แรงกด
ท่ากับแรงที่ทำ�ให้เล็บหัว
แม่มือซีดขาว อาหารจะ
แตกเป็นชิ้นเล็กๆและ
ไม่สามารถกลับสู่สภาพ
เดิมได้

เต้าฮวย
สังขยา
ไข่ตุ๋น
ข้าวบดละเอียด

วิธีการทดสอบ
ทดสอบโดยใช้ส้อม
• ไหลช้า ๆ ผ่านง่ามส้อม
• เมื่อใช้ส้อมกด ไม่
เหลือร่องรอยให้เห็น
• มีการกระจายตัวออก
เวลาหกบนพื้นเรียบ
ทดสอบด้วยการตะแคง
ช้อน
• ไหลง่ายเมื่อเทจาก
ช้อน ไม่มีอาหาร
เหลือค้างในช้อน
ทดสอบโดยใช้ส้อม
• เมื่อใช้ส้อมตักอาหาร
สามารถติดอยู่บน
ส้อมได้
• มีอาหารเพียงเล็กน้อย
ที่หล่นลอดช่องว่าง
ระหว่างง่ามส้อม แต่
ไม่ไหลเป็นสายผ่าน
ง่ามส้อมต่อเนื่อง

วิธีการทดสอบ
ทดสอบโดยใช้การ
ตะแคงช้อน
• อาหารตกออกจาก
ช้อนเมื่อตะแคงช้อน
และไม่เหนียวติดช้อน

อาหารสับ
• มีลักษณะนิ่ม อ่อน และ
ละเอียด&ชุ่มน้ำ�
ชุ่มชื้นไม่มีของเหลวใสแยก
(Minced & Moist) ส่วนออกมา
• สามารถตักเป็นก้อน หรือ
ทำ�เป็นรูปร่างต่าง ๆ (เช่น
ปั้นเป็นรูปบอล) วางใน
จานได้
• อาหารมีลักษณะเป็น
ชิ้นเล็กๆ (ขนาดไม่เกิน
2 มิลลิเมตรสำ�หรับ
เด็กและขนาดไม่เกิน 4
มิลลิเมตร สำ�หรับผู้ใหญ่)
• ใช้ลิ้นบดก้อนอาหารได้ง่าย

ฉบับย่อ

รายละเอียด

ตัวอย่างเช่น

5

ตารางแสดงมาตรฐานอาหารสำ�หรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำ�บาก IDDSI ประเภทอาหาร
ระดับ

รายละเอียด

• มีลักษณะอ่อนนุ่ม ชุ่ม
ชื้น แต่ไม่มีของเหลวใส ๆ
แยกส่วนออกมา
• ขนาดชิ้นพอดีคำ�ในการ
รับประทาน (ขนาดไม่
เกิน 6 มม. สำ�หรับเด็ก
และขนาดไม่เกิน 15 มม.
สำ�หรับผู้ใหญ่)
• จำ�เป็นต้องเคี้ยวก่อนกลืน

3

ระดับ
7

รายละเอียด

ตัวอย่างเช่น

อาหารธรรมดา
(Regular)

• อาหารปกติโดยทั่วไป
ทุกชนิด ที่เหมาะสำ�หรับ
แต่ละช่วงวัย
• สามารถรับประทานได้
ด้วยอุปกรณ์ทุกชนิด
• อาหารอาจมีลักษณะ
แข็ง กรอบ หรือนุ่มได้
• ไม่จำ�กัดขนาด
• ไม่มีข้อจำ�กัดของเนื้อ
สัมผัสอาหารในระดับนี้

อาหารทั่วไป

* อาหารที่
แปรสภาพได้
(Transitional
foods)

อาหารที่เปลี่ยนแปลงเนื้อ
สัมผัสได้หรือละลายได้
เมื่อผสมของเหลว / น้ำ�ลาย
หรือมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ

น้ำ�แข็ง
ไอศกรีม
เยลลี่ฝึกกลืน
ข้าวเกรียบ

หมายเหตุ :
อาหารที่
แปรสภาพได้
สามารถใช้ได้กับ
อาหารระดับ 5-7

4

วิธีการทดสอบ
ไม่จำ�เป็น

ทดสอบโดยใช้ส้อม
• เมื่อนำ�อาหารขนาด
1.5x1.5 ซม. เติม
น้ำ� 1 มล. ทิ้งไว้ 1
นาที แล้วใช้ส้อมกด
ด้วยแรงที่ทำ�ให้เล็บที่
หัวแม่มือซีด อาหาร
จะแตกเป็นชิ้นเล็ก
หรือละลายและไม่
สามารถกลับสู่สภาพ
เดิมได้
• เมื่อกดอาหารให้
กระจายออกจะไม่
สามารถกลับคืนสู่
สภาพเดิมได้
• อาหารที่ละลายหรือ
เปลี่ยนสภาพแล้วจะ
ไม่สามารถคืนสู่สภาพ
เดิมได้ (เช่น ก้อน
น้ำ�แข็ง )

