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บทคัดย่อ
ภาวะกลืนลาบากเป็นภาวะคุกคามสุขภาวะของผู้สูงอายุ ที่มีอุบัติการณ์เป็นวงกว้างจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระ การเสื่อมของอวัยวะที่ทาหน้าที่ในการกลืน ทาให้มีปัจจัยที่ทาให้การกลืนลาบากมากขึ้นสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่ม
มากขึ้นทั้งในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมอง และมี
ภาวะสมองเสื่อม จะพบอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้น การกลืนลาบากทาให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะทุพโภชนาการ และปอดอักเสบ
ตามมา ทาให้ผู้สูงอายุเกิดความทุกข์ทรมาน ส่งผลกระทบต่อ ร่างกาย จิตใจ และสังคม การได้รับการประเมินและ
วินิจฉัยอย่างรวดเร็วจะทาให้สามารถวางแผนการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นได้ พยาบาลมีบทบาทสาคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงจาเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาการกลืนในผู้สูงอายุ การประเมินให้ได้ตั้งแต่เริ่มแรก การจัดการทางการพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ โดยทางาน
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้

คำสำคัญ: บทบาทพยาบาล การประเมินและการจัดการทางการพยาบาล ภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุ
ABSTRACT
Dysphagia, or difficulty swallowing, is a condition of which nurses should be aware when
considering health status of the elderly, as it becomes prevalent. Due to physiological changes
associate with aging, the more changes in swallowing physiology, the more factors contributing to
dysphagia in healthy elderly and particularly higher rate among the elderly with stroke and dementia.
Dysphagia is commonly associated with malnutrition and pneumonia, subsequently, causes suffering
in the elderly. It affects physical, emotional and social well-being of the elderly. Prompt assessment
and diagnosis can enable nurses to effectively plan the care to prevent potentially avoidable
complications. Nurses have significant role in assessing health status of the elderly. Therefore, it is
imperative that nurses possess knowledge and understanding of the issue related to swallowing
difficulty among aging adults, ability to early recognize the condition after initial assessment,
managing nursing care, and effectively working with the multi-professional team during rehabilitation.

KEYWORDS: Nurses’ Role, Nursing Assessment and Management, Dysphagia in the Elderly
บทนำ
ภาวะกลืนลาบาก (Dysphagia) หมายถึง ความ
ยากลาบากในการกลืนเพื่อให้อาหารหรือน้าเคลื่อนที่จาก
ช่องปากลงไปถึงกระเพาะอาหาร ซึ่งสาเหตุของภาวะกลืน
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ลาบากเกิดจากปัจจัยด้านระบบประสาท กล้ามเนื้อ หรือ
ปัจจัยด้านจิตใจ ภาวะกลืนลาบากพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ
โดยมีอุบัติการณ์ตั้งแต่ร้อยละ 10-77 ของผู้สูงอายุทั้งใน
ชุ มชนและในโรงพยาบาล (Chu, 2014) ผู้ สู งอายุ มั กมี

ปั ญ หาบางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมดของกระบวนการกลื น
(Swallowing process) เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เกี่ยวกับสรีรวิทยาการกลืน ร่วมกับภาวะสุขภาพหรือโรค
เรื้อรังที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการกลืนลาบากมากกว่า
วัยอื่น ทาให้อาหารหรือเครื่องดื่มหลุดเข้าไปในกล่องเสียง
และมีอาการสาลักตามมา (Lancaster, 2015) ผลการวิจัย
ในประเทศสเปน (Carmen et. al., 2016) พบอุบัติการณ์
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากการกลืนลาบาก ในชุมชน
ร้อยละ 15 ในสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวร้อยละ 69.6
และผู้ป่วยในโรงพยาบาลร้อยละ 70 และพบว่าผู้สูงอายุ
กลุ่มที่มีภาวะกลืนลาบากมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น
สาหรับในประเทศไทยยังไม่ พบรายงานสถิติ ในเรื่องนี้ ที่
ชัดเจน
ผู้ สู งอายุ ควรได้ รั บการประเมิ น และคั ด กรอง
ภาวะกลื นล าบากตั้ งแต่ ระยะแรกๆ เพื่ อที่ จะวางแผน
จัดการกับปัญหาการกลืนได้อย่างเหมาะสมและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้ อนที่ อาจเกิ ดขึ้ น โดยการซั กประวั ติ ท าง
สุขภาพ และการประเมินสภาพ โดยเฉพาะการซักประวัติ
ทางสุขภาพนั้นสามารถคัดกรองผู้ที่มีภาวะกลืนลาบากได้
ถึงร้อยละ 80 (Hines et al., 2014) การจัดการทางการ
พยาบาลมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสาลัก คงไว้
ซึ่ งความสมดุ ลของสารน้ าและสารอาหาร และช่ วยฟื้ น
สภาพการกลืน พยาบาลที่มีความรู้และความสามารถใน
การประเมิ นและคั ดกรอง จะเป็ นกุญแจส าคั ญต่ อการ
จัดการกับปัญหากลืนลาบากได้อย่างเหมาะสม
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้
เกี่ ย วกั บ การพยาบาลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะกลื น ล าบาก
บทบาทของพยาบาลในการประเมิ น และจั ด การ เพื่ อ
สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภำวะกลืนลำบำกในผู้สูงอำยุ
กลไกการกลืนประกอบไปด้ วยการทางานของ
กล้ามเนื้อและเส้นประสาทมากกว่า 30 ส่วน ก้อนอาหาร
ที่ผ่านจากช่องปากเข้าสู่หลอดอาหารใช้ระยะเวลาเพียง 1
วินาที และกลไกการกลืนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 10-15
วิ นาที ซึ่ งแบ่ งเป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะช่ องปาก (Oral)
ระยะคอหอย (Pharyngeal) และระยะหลอดอาหาร
(Esophageal) โดยระยะช่ องปากเป็ นการเตรี ยมอาหาร
เพื่อที่จะส่งไปสู่คอหอย ภายใต้การทางานของเส้นประสาท

สมองคู่ที่ 5 7 และ 12 (Trigerminal, facial, Hypogrlossal)
ระยะคอหอย เป็ นระยะที่ มี การกลื นอาหารลงสู่ หลอด
อาหาร ร่วมกับการปิดทางเข้าท่อหลอดลม เพื่อให้อาหาร
ลงสู่หลอดอาหาร กลไกนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ภายใต้การ
ท างานของเส้ น ประสาทสมองคู่ ที่ 5 10 11 และ 12
(Trigeminal, Vagus, Accessory, Hypoglossal) จากนั้น
หลอดอาหารจะทาหน้าที่ส่งอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร
ด้วยการบีบรัดตัว และการคลายตัวของหลอดอาหารส่วน
ต้น (พรชัย, 2550)
ในวั ยสูงอายุจะมี การเปลี่ยนแปลงในด้านสรีระ
คือ มวลของกล้ามเนื้อลดลง เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและข้อต่ อ
ต่างๆ ขาดความยืดหยุ่นและความแข็งแรงลดลง ส่งผลให้
กลไกในการกลืนของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ระยะ
ซึ่ งสั มพั นธ์กับระบบประสาทสั่งการและการควบคุมการ
หายใจ (ปิยะภัทร, 2556; Aslam & Vaezi, 2013) ดังนี้
ระยะช่องปำก ผู้สูงอายุจะมีการรับความรู้สึ ก
ลดลง ท าให้ เกิดความรู้สึ กเบื่ ออาหารได้ ง่ าย การสร้าง
น้าลายลดลง การสูญเสียฟัน และกาลังกล้ามเนื้อที่ใช้ใน
การบดเคี้ยวลดลง ทาให้ผู้สูงอายุใช้เวลาในการบดเคี้ ยว
อาหารเพิ่ มขึ้ น ก าลั งและการประสานการท างานของ
ริมฝีปากและลิ้นลดลง ทาให้กระบวนการเตรียมอาหาร
และการส่งผ่านอาหารใช้เวลานานขึ้น และประสิทธิภาพ
ลดลง บางรายอาจมีอาหารเหลือค้างในปากจึงเป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อก่อโรค เสี่ยงต่อภาวะปอดอักเสบจากการ
สาลักได้ง่าย (ปิยะภัทร, 2556)
ระยะคอหอย รีเฟล็กซ์การกลืนที่คอหอยจะเกิด
ช้าลง กล่องเสียงยกตัวขึ้นมารับกับฝาปิดกล่ องเสี ยงช้ า
ความแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณคอหอยลดลง
หูรูดของหลอดอาหารส่วนต้นเปิดช้า ส่งผลให้อาหารอยู่ใน
ระยะคอหอยนาน จึ งมี ความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดส าลัก
อาหารเข้าสู่ทางเดินหายใจ (ปิยะภัทร, 2556)
ระยะหลอดอำหำร ระยะเวลาที่หูรูดของหลอด
อาหารส่วนต้นเปิดจะสั้นลง จึงมีอาหารเหลือค้างที่คอหอย
เสี่ยงต่อการสาลักเข้าทางเดินหายใจ แรงบีบไล่อาหารของ
หลอดอาหารลดลงร่วมกับการมีน้าลายลดลงทาให้อาหาร
ค้างอยู่ ในหลอดอาหารนานขึ้น ในด้ านการหายใจ การ
หยุดหายใจขณะกลืนจะเกิดเร็วและนานขึ้น โดยจะเริ่ม
หยุดหายใจตั้งแต่ระยะหายใจเข้า ทาให้เมื่อกลืนแล้วต้อง
รีบหายใจทันที ผู้สูงอายุจึงมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นทันที

สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย
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หลังการกลืน เมื่อรับประทานอาหารต่อเนื่องกัน ผู้สูงอายุ
จึงมีโอกาสเกิดการสาลักอาหารได้ง่าย เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น (ปิยะภัทร, 2556)
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของกลไกการ
กลื น ในผู้ สู ง อายุ จึ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งการเปลี่ ย นแปลงที่
เกิดขึ้นตามปกติของความสูงอายุ แต่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้สูงอายุ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการประเมิน เพื่อหาสาเหตุ
และหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

สำเหตุของภำวะกลืนลำบำกในผู้สูงอำยุ
วัยสูงอายุไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดการกลืน
ลาบาก แต่สาเหตุที่พบได้บ่อยคือ การเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อม
และโรคพาร์กินสัน เป็นต้น โดยสาเหตุหลักของการกลืน
ลาบาก แบ่งได้ดังนี้ (Aslam & Vaezi, 2013)
1. โรคเรื้อรังที่มีความผิดปกติของระบบประสาท
ส่วนกลาง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน ภาวะ
สมองเสื่อม และโรคระบบทางเดินหายใจ โดยความรุนแรง
ของภาวะกลืนลาบากจะเพิ่มมากขึ้นตามความรุนแรงของโรค
2. การใช้ ยาบางชนิ ดที่ ส่ ง ผลให้ เกิ ด การกลื น
ลาบากได้ เช่น ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ออกฤทธิ์ ต่ อสารสื่ อประสาทที่ ควบคุ มกล้ ามเนื้ อ มี ผล
ยับยั้งการทางานของกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อลาย ทา
ให้กล้ามเนื้อที่ทาหน้าที่ในการกลืนทาหน้าที่ได้ไม่ดี

ผลกระทบของกำรกลืนลำบำก
การกลื น ล าบากส่ ง ผลกระทบต่อผู้ สู ง อายุทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนี้
1. ผลกระทบด้านร่างกาย การกลืนลาบากส่งผล
ให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อยลง ทาให้เกิดภาวะ
ขาดสารอาหารหรื อ ขาดน้ า ไม่ ส ามารถดื่ ม น้ าหรื อ
รับประทานยาได้ เกิดการสาลัก ส่งผลให้เกิดปอดอักเสบ
จากการส าลั ก ไม่ สุ ขสบายในช่ องปากและล าคอ รู้ สึ ก
กระหาย
2. ผลกระทบด้ านจิ ตใจ และสั งคม การกลื น
ลาบากในผู้สูงอายุไม่ได้ส่งผลแต่เพียงผูส้ ูงอายุเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและผู้ดูแลด้วย ทาให้คุณภาพ
ชี วิ ตของผู้ สู งอายุและครอบครัวลดลง (Fletcher, 2015)
สาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงพยาบาล การกลืนลาบากที่สง่ ผล
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ให้ผู้สูงอายุเกิดปอดอักแสบจากการสาลัก เกิดภาวะขาด
สารอาหาร และขาดน้า ทาให้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น
ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกถูกแบ่งแยกจากสังคม โดยเฉพาะมื้อ
อาหาร เมื่อเห็นบุคคลอื่นในครอบครัว หรือผู้ป่วยคนอื่นใน
หอผู้ ป่ วยกาลั งรับประทานอาหาร แต่ ตนเองไม่ สามารถ
รับประทานได้ (Malhi, 2016)

บทบำทของพยำบำลในกำรประเมินและจัดกำรกับ
ภำวะกลืนลำบำกในผู้สูงอำยุ
พยาบาลเป็นบุคลากรด้ านสุ ขภาพที่ อยู่ ใกล้ชิด
ผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงพยาบาล
การประเมินปัญหาการกลืนสามารถประเมินได้ทุกวัน หรือ
ทุกมื้ออาหาร โดยบทบาทของพยาบาลในการประเมินและ
จัดการกับภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุที่สาคัญมีดังนี้
1. กำรประเมินและคัดกรอง
การประเมินภาวะกลืนลาบากในผู้สูงอายุเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ พยาบาลควรให้ ความสนใจ และประเมิ นให้ ได้
โดยเร็วที่สุดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมทั้งการซักประวัติการ
เจ็บป่วย อาการและอาการแสดง ค้นพบปัญหาให้ได้อย่าง
รวดเร็ว ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที เพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบที่จะตามมา โดยใช้
หลักการประเมินที่สาคัญ ดังนี้
1.1 การซั กประวั ติ พยาบาลควรซั กเกี่ ยวกับ
ประวัติโรคประจาตัวที่อาจเป็นสาเหตุของการกลืนลาบาก
และยาที่ได้รับ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสู บ
บุหรี่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และประวัติก าร
กลืนที่ผิดปกติ เช่น อาการเจ็บ ไอ สาลัก ขณะกลืน รู้สึก
ว่ามีอาหารติดในลาคอ มีน้าหรืออาหารไหลออกทางจมูก
หายใจไม่ อิ่ ม เสี ย งเปลี่ ย น รั บ ประทานอาหารได้ ช้ า
(Fletcher, 2015)
1.2 การประเมินภาวะโภชนาการ มีความสาคัญ
มากในผู้ สู งอายุ เพราะจะท าให้ ได้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการ
รั บ ประทานอาหาร แนะน าให้ ใ ช้ แ บบประเมิ น ภาวะ
โภชนาการ Mini Nutritional Assessment Instrument ซึง่
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีความเหมาะสม ประเมินได้ง่าย
และรวดเร็ว ใช้ ได้ ทั้ งในชุมชนและโรงพยาบาล (Guigoz,
2006)
1.3 การประเมินการใช้ยา พยาบาลต้องซักประวัติ
เกี่ยวกับการใช้ยาทั้งหมด เพราะยาบางตัวอาจมีผลข้างเคียง
หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อการกลืนของ

ผู้สูงอายุ ได้แก่ ทาให้เกิดอาการปากแห้ง กดระบบประสาท
ส่วนกลาง กดระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มการหลั่งน้าลาย ยับยั้ง
การทางานของสารสื่อประสาททาให้กล้ามเนื้ออ่อนกาลัง
ชั้นเยื่อเมือกของหลอดอาหารได้รับบาดเจ็บ และหูรูดของ
หลอดอาหารไม่ทางาน ซึ่งผลเหล่านีอ้ าจทาให้เกิดภาวะกลืน
ลาบากได้ ตัวอย่างเช่น ยาโคลซาปีน (Clozapine) จะทาให้
การหลั่งน้าลายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการกลืน
ในระยะช่องปากได้ (Fletcher, 2015; Malhi, 2016)
1.4 การตรวจร่างกายและคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่
การตรวจระบบประสาทและกล้ ามเนื้ ออย่ างละเอี ยด
ประเมิ นด้ านจิ ตใจและสติ ปั ญญา ศี รษะและคอ ระบบ
ประสาทรั บความรู้สึก และการเคลื่อนไหว รวมทั้งระบบ
ประสาทอัตโนมัติของช่องปาก โดยวิธีการคัดกรองเบื้องต้น
ที่พยาบาลสามารถทาได้ทุกวันดังนี้ (Curfman, 2005)
1) ประเมินความรู้สึกตัวและการควบคุมการไอ
ขับเสมหะ
2) ประเมินความสามารถในการทาตามคาบอก
3) ให้ผู้ป่วยพูดคาว่า “อา” หรือนับ 1 ถึง 10
เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพของเส้ น เสี ย งจากเสี ย งที่ เ ปล่ ง
ออกมา
4) ให้ผู้ป่วยยิ้ม หรือทาหน้าย่น เพื่อประเมิ น
ความสมมาตรของใบหน้า
5) ให้ทาแก้มป่อง เพื่อประเมินการปิดสนิทของ
ริมฝีปาก
6) ให้ แลบลิ้ น เพื่ อประเมิ น ลั กษณะและการ
เคลื่อนไหวของลิ้น
7) ให้ผู้ป่วยกลืนน้าลาย เพื่อประเมินความสามารถ
ในการกลืนว่ากลืนได้ทันที หรือกลืนช้า
8) ประเมินความสะอาดในช่องปาก
9) ให้ผู้ป่วยไอ เพื่อประเมินความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ
หลังจากการประเมินหากสงสัยว่ามีภาวะกลืน
ล าบาก พยาบาลต้ อ งส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ไปยั ง ที ม สหสาขา
วิชาชีพ เพื่อประเมินและวินิจฉั ยต่อไป ซึ่งสมาชิกในทีม
ประกอบด้ ว ย พยาบาล นั ก กิ จ กรรมบ าบั ด แพทย์
โภชนากร รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว
1.5 การประเมิ น ด้ า นจิ ต ใจ โดยประเมิ น ผล
กระทบด้านจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุและครอบครัว
เนื่องจากอาการกลืนลาบากอาจส่งผลกระทบต่อการเข้า

สั ง คม การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองของผู้ สู ง อายุ รวมถึ ง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวด้วย (Fletcher,
2015; Malhi, 2016)
2. กำรจัดกำรกับอำกำรสำลัก
เมื่ อประเมิ น ได้ ว่ า ผู้ สู งอายุ มี อาการส าลั ก ไม่
ควรให้ รับ ประทานอาหารหรือดื่ ม ทางปากจนกว่ า จะ
ได้รับการประเมินการกลืนอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม
หากผู้สูงอายุสามารถกลืนได้ แต่มีความยากลาบากใน
การกลืนอาหารปกติและน้า พยาบาลควรจัดหาอาหาร
ลั ก ษณะเหลวข้ น และมี ค วามหนื ด มาให้ แ ทน เพราะ
ผู้ สู ง อายุ ส ามารถกลื น ได้ ดี ก ว่ า (Hospital Caterer’s
Association, 2016)
3. กำรจัดกำรเรื่องสำรอำหำรและนำ
สิ่งสาคัญสาหรับพยาบาลที่จะค้นพบว่าผู้สูงอายุ
มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร คือการเพิ่มความ
ตระหนั กในปั ญ หาและส่ ง เสริ ม ความรู้ ให้ กั บพยาบาล
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้สูงอายุในเรื่อง อาการ อาการแสดงและ
สิ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด การกลื น ล าบาก และการส่ ง ต่ อ นั ก
กิจกรรมบาบัดที่รวดเร็ว โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่ า
การประเมินและการส่งต่อที่รวดเร็ว สามารถลดอัตราการ
ตายและความพิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่มี
ปั ญ หาการกลื น ได้ (Nursing and Midwifery Council:
NMC, 2015) เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนได้รับ
การดู แลอย่ างถูกต้ องขณะรั บประทานอาหาร ป้ องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ควรมีการจัดการ ดังนี้
3.1 การจัดชนิดอาหารให้เหมาะสม คืออาหารที่
มีความหนืด เช่น กล้วยบดละเอียด ฟักทองบด และโจ๊ก
ปั่น เป็นต้น พร้อมทั้งประเมินการได้รับสารอาหารในแต่
ละวันว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการ
(เตื อนใจ, 2554; Hospital Caterer’s Association,
2016) โดยการเลื อกอาหารนั้ น แบ่ งออกเป็ น 4 ระดับ
(อนุชิต, 2555) ดังนี้
ระดับที่ 1 Thick puree-no liquids อาหารใน
ระดับนี้ยกตัวอย่าง เช่น วุ้น เยลลี่ และสังขยา เป็นต้น
ระดับที่ 2 Thick and thin puree-thick liquids
เริ่มเมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารระดับ 1 ได้ดี เช่น โจ๊ก
ข้นๆ และโยเกิร์ต เป็นต้น

สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย
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ระดั บที่ 3 Mechanical soft-thick liquids
เช่น ข้าวต้ม และเนื้อปลา เป็นต้น
ระดับที่ 4 Mechanical soft diet-liquids as
tolerated เป็นอาหารธรรมดาที่เคี้ยวง่าย เช่น ก๋วยเตี๋ยว
และข้าวต้มเครื่อง เป็นต้น
3.2 จัดท่าให้ผู้สูงอายุระหว่างการรับประทาน
อาหาร คือ จัดท่านั่งตัวตรง 90 องศา ศีรษะตรง หลังจาก
การรับประทานอาหารแล้วให้นั่งต่ออีก 30 นาที เพื่อให้
แน่ใจว่าผู้สูงอายุอยู่ในท่าที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกิด
การรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มได้ดี (เตือนใจ,
2554; Hospital Caterer’s Association, 2016)
3.3 ในโรงพยาบาลหรือสถานดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวควรมีระบบ Red-tray system คือมีการทาสัญลักษณ์
ที่ ถาดอาหาร เพื่ อให้ ท ราบว่ า ผู้ สู ง อายุ ต้ องการความ
ช่วยเหลือในขณะรับประทานอาหาร (National Institute
for Health and Care Excellence: NICE, 2008)
3.4 ช่วยเหลือในระหว่างการรับประทานอาหาร
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้า
ได้อย่างปลอดภัย เพื่อคงไว้ซึ่งภาวะโภชนาการที่ดี
3.5 บันทึกและการติดตามปริมาณอาหาร และ
น้าที่ผู้ป่วยได้รับในแต่ละเวร และแต่ละวัน
3.6 ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับอาหารและน้าอย่างเพียงพอ

แพทย์ รวมทั้ งนั กโภชนาการ ในการรายงานปั ญหาการ
กลืน ความก้าวหน้าหรืออาการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
ที่ มี ปั ญหาในการกลื น ดั งนั้ นเมื่ อมี การประเมิ น พบว่ า
ผู้สูงอายุมีปัญหาการกลืน พยาบาลมีบทบาทในการดูแล
และวางแผนการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย รายงานแพทย์เจ้าของ
ไข้ และส่ งพบนั กกิ จกรรมบ าบั ด เมื่ อพบว่ าผู้ สู งอายุ มี
ปัญหาในเรื่องของการกลื น ต้องมีการส่งต่ อเพื่ อให้ การ
ดูแลที่เหมาะสมต่อไป
5. กำรบริหำรกำรกลืน
ระยะแรกผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
และสม่ าเสมอจากนั กกิจ กรรมบาบัด เพื่ อให้ ส ามารถ
กลืนอย่างปลอดภัย เมื่อผู้ป่วยมีการกลืนที่ดีขึ้น พยาบาล
และนั ก กิ จ กรรมบ าบั ด ควรให้ ค าแนะน าแก่ ญ าติ แ ละ
ผู้ดูแล เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้านได้ โดย
มีวิธีบริหารการกลืน ดังนี้(เตือนใจ, 2554)
1) ทาความสะอาดภายในช่องปาก เพื่อขจั ด
เสมหะหรือเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ในช่องปาก
2) จัดท่าผู้ป่วยนั่งตัวตรง 90 องศา ศีรษะตรง
(รูปที่ 1)
3) ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อริมฝีปาก
กระพุ้งแก้ม และลิ้น โดยการยิ้มยิงฟัน เม้มริมฝีปาก ห่อปาก
เป่าลม เคลื่อนไหวลิ้นแตะมุมปาก และริมฝีปากบน-ล่าง
(รูปที่ 2)

4. กำรติดต่อประสำนงำนกับสหสำขำวิชำชีพ
พยาบาลเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมาก
ที่สุด จึงเป็นผู้ที่เป็นหูเป็นตาแทนนักกิจกรรมบาบัดหรือ

รูปที่ 1 การจัดท่านัง่ เพื่อฝึกกลืน
(งานการพยาบาลผู้ปว่ ยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2550)
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รูปที่ 2 การบริหารการกลืน
(งานการพยาบาลผู้ปว่ ยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2550)
4) ฝึกหัดการกลืน โดยให้หัดกลืนน้าลายของ
ตนเองก่อน แล้วหัดกลืนน้าแข็งก้อนเล็กๆ
5) เริ่มให้หัดกลืนอาหาร โดยใช้อาหารที่มีความ
หนืด เช่น กล้วยสุกขูด ฟักทองบดละเอียด หรือโจ๊ก แล้ว
ตามด้วยอาหารอ่อน และอาหารปกติ ตามลาดับ
6) ให้ผู้ป่วยก้มศีรษะ เก็บคางชิดคอ ขณะกลืน
เพื่อป้องกันอาหารและน้าเล็ดลอดภายในช่องปากอีกครั้ง
7) หลังฝึกเสร็จควรทาความสะอาดภายในช่อง
ปากอีกครั้ง
ข้ อ ควรระวั ง ในขณะฝึ ก กำรกลื น ในการ
บริหารการกลื น โดยญาติ ห รื อผู้ ดู แล พยาบาลควรให้
ค าแนะน าเกี่ย วกับ ข้อ ควรระวั ง เพื่ อป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
อันตรายต่อผู้ป่วย โดยต้องมีการประเมินความ เข้า ใจ
และความสามารถของญาติหรือผู้ดูแลหลังให้คาแนะนา
ด้วย โดยควรให้คาแนะนาดังนี้ (เตือนใจ, 2554)
1) หากผู้ป่วยมีเสมหะมาก ควรดูดเสมหะหรือ
ให้ผู้ป่วยไอเอาเสมหะออกก่อน เพื่อให้ทางเดินหายใจ
โล่ง
2) ไม่ควรให้ผู้ป่วยกลืนน้า หรืออาหารทางปาก
หากผู้ป่วยยังรู้สึกตัวไม่เต็มที่
3) ไม่ควรฝึกกลืนในท่านอนศีรษะราบ ควรจัด
ให้ ศี รษะและล าตั ว ของผู้ ป่ ว ยตั้ ง ขึ้นขณะฝึกกลื น เพื่ อ
ป้องกันการสาลักน้าและอาหารเข้าสู่ทางเดินหายใจ

4) ขณะที่ผู้ป่วยสาลักน้าและอาหาร ควรหยุด
ป้อนน้าและอาหารก่อน พร้อมกระตุ้นให้ผู้ป่วยไอและ
เอาเศษอาหารที่อยู่ในช่องปากออก
5) ควรให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่ให้ศีรษะและลาตัว
ตั้งขึ้นประมาณ 30 นาทีหลังจากฝึกกลืน เพื่อป้องกัน
การขย้อนของน้าและอาหารขึ้นมา
6. กำรวำงแผนกำรดู แลต่ อเนื่องโดยผู้ ดู แล
หรือญำติ
เมื่อมีการประเมิน และคัดกรองพบว่าผู้สูงอายุ
มีปัญหาในการกลืน ควรให้ครอบครัว และผู้ดูแลเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแล โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลให้กับครอบครัวหรือผู้ดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุ
จะได้รับการส่งต่อสู่การดูแลระยะยาว และจัดการกับ
ปัญหากลืนลาบากอย่างเหมาะสม โดยต้องปฏิบัติตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ (Sura et. al., 2012)
1) จัดท่านั่งตัวตรง 90 องศา ศีรษะตรง หลังจาก
การรับประทานอาหารแล้วให้นั่งต่ออีก 30 นาที ไม่กดดัน
ผู้สูงอายุ สร้างบรรยากาศการรับประทานอาหารให้ผ่อน
คลาย ไม่พยายามถามคาถามที่ผู้สูงอายุต้องพูดคุยขณะ
รับประทานอาหาร ไม่เร่งรีบ ตักอาหารคาเล็กๆ และหยุด
เมื่ออาหารเต็มปาก รอให้กลืนอาหารในปากให้หมดก่อน
2) ให้ผู้สูงอายุ ก้มหน้า คางชิดอกขณะกลืน เพื่ อ
ทาให้อาหารผ่านเข้าไปในระยะคอหอยได้ช้าลง ป้องกันการ
สาลัก
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3) ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีการอ่อนแรงของคอหอย
และลิ้นด้านใดด้านหนึ่งให้เอียงศีรษะไปทางด้านที่แข็งแรง
เพื่อให้อาหารอยู่ในช่องปากด้านที่แข็งแรง พร้อมกับก้ม
หน้าขณะกลืน เพื่อให้อาหารไหลลงไปในคอหอยด้ านที่
แข็งแรง และไหลช้าลง ป้องกันความเสี่ยงต่อการสาลัก
4) ลดปริ ม าณของอาหารลง เพราะการลด
ปริมาณอาหารจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสาลัก
5) เปลี่ยนความข้นของอาหาร เช่น อาหารเหนียว
ข้น อาหารปั่น เหมาะสาหรับผู้ที่มีปัญหาในระยะช่องปาก
เช่น กลืนได้ช้า เป็นต้น
6) ทาความสะอาดช่องปากและฟัน เพื่อป้องกัน
การสะสมของเศษอาหาร และแบคทีเรีย ช่วยป้องกันการติด
เชื้อ
7) บริหารการกลืน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการกลืน และการบริหารการกลืน
จะช่วยลดการสาลักได้
8) การดูแลให้ยาตามแผนการรักษา เพื่อรักษา
โรคที่เป็นปัจจัยให้เกิดการกลืนลาบาก
การจัดการทางการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ มี ภ าวะกลื น ล าบาก มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ มี การวาง
แผนการดูแลที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหาร
ที่เพียงพอ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ผู้สูงอายุ
และครอบครัวมี ส่ วนร่วมในการดู แล และสามารถระบุ
วิธีการดูแลได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ในวัยสูงอายุตามปกติ รวมทั้งโรคเรื้อรังต่างๆ อาจส่งผลต่อ
ปัญหาการกลืนของผู้สูงอายุได้ จึงต้องมีการประเมิน และ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งบริหารการกลืน
และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพ และ
ป้องกันความเสื่อมถอยตามอายุได้

บทสรุป
ผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงทางกายรวมทั้งมี
โรคร่วมต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหากลืนลาบากได้ มากกว่า
วัยอื่น ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน คือ ภาวะขาดน้า ขาด
อาหาร ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองลดลง หากเป็นรุนแรงจะเกิดปอดอักเสบจากการ
สาลักซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตตามมาได้ การกลืนลาบาก
นั้นนอกจากจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่ างกายและจิ ตใจแล้ ว ยั งส่ งผลกระทบต่ อผู้ ดู แลและ
ครอบครัว เพราะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนิ น
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ชี วิ ต เพื่ อดู แลและจั ด การกั บ ปั ญ หาของผู้ สู ง อายุ ด้ ว ย
พยาบาลมีบทบาทสาคัญในการดูแลและติดตามประเมิน
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดดังนั้นพยาบาลจึง
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมิน และรายงาน
ปัญหาที่พบได้ตั้งแต่ ระยะแรก และมีทักษะในการดู แล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลาบาก เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
และฟื้ นฟู การกลื นร่ วมกั บที มสหสาขาวิ ชาชี พ รวมทั้ ง
ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจของครอบครั ว และผู้ ดู แ ล
เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืนได้
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