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การพฒันาอาหารปรบัเนือ้สมัผสัทีเ่ป็นชุดส ารบัเพือ่
สขุภาพตามมาตรฐาน Universal Design Food 
ส าหรบัผูท้ ีม่ปีญัหาการบดเคีย้วและการกลนือาหาร 

 

 
โดย 

ดร. เนตรนภสิ วฒันสชุาต ิ
สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 



วตัถุประสงค ์

 

 ไดต้น้แบบผลติภณัฑอ์าหารปรบัเนือ้สมัผสั 16 เมน ู
ตามเกณฑม์าตรฐาน Universal Design Food ท ัง้ 4 
ระดบั 

 ไดชุ้ดส ารบัอาหารคาว – หวาน ทีเ่หมาะสมกบั
ผูส้งูอายทุ ีม่ปีญัหาการบดเคีย้วและการกลนือาหาร  

 



Universal Design Foods as Japanese Guideline 

Classifications Categories 

Hardness Upper 

Limit 

(N/m2) *104 

1 Easy to chew 50 

2 Can be broken up using the gums 5 

3 Can be broken up by the tongue 1-2 

4 Does not need chewing 0.3 



ตน้แบบผลติภณัฑอ์าหารปรบัเนือ้สมัผสั  
 
Classifications Hardness (N/m2) *104 ผลติภณัฑอ์าหาร 

Level -1 

Upper Limit : 

50 x 104 N/m2 

 

2.54 - 6.92 

 
 

 

 

 

Level -2 

Upper Limit : 

5 x 104 N/m2 

0.16 – 4.87 



ตน้แบบผลติภณัฑอ์าหารปรบัเนือ้สมัผสั และคา่ Hardness  
 

Classifications Hardness (N/m2) *104 ผลติภณัฑอ์าหาร 

Level -3 

Upper Limit : 

1-2 x 104 N/m2 

0.21-1.49 

Level -4 

Upper Limit : 

0.3 x 104 N/m2 

0.02 - 0.18 



เทคนคิการปรบัเนือ้สมัผสัอาหาร 

ผลติภณัฑพ์รอ้มบรโิภค 12 เมน ู: บรรจแุบบถว้ยและถงุรทีอรท์เพาซ ์(Steam retort) 

: ใชห้ลายวธิกีารผสมผสานกนั ไดแ้ก ่ 

- การปรบัสตูรสว่นผสม (reformulation) 

- การเตมิสว่นผสมชว่ยเพิม่ความนุม่ (softening ingr.) 

- การลดขนาดวตัถดุบิ /การบด/ปั่นละเอยีด 

- การตม้ใหส้กุ การเคีย่ว 

- การใชห้มอ้ความดนัไอน า้  

ผลติภณัฑก์ ึง่ส าเร็จรปู 4 เมน ู: บรรจถุงุอลมูเินยีมฟอยล ์

- ใชว้ธิกีารท าแหง้ดว้ยเครือ่ง drum dryer บดเป็นผงแหง้ละเอยีด เมือ่ละลายน า้รอ้น 

100ซ จะไดอ้าหารเหลว/ขน้หนดื เนือ้สมัผสันุม่ไมจ่ าเป็นตอ้งเคีย้ว/กลนืไดท้นัท ี



กระบวนการแปรรปูและการผลติ
ผลติภณัฑอ์าหาร  

ไดพ้ฒันาเทคโนโลยกีารแปรรปู 2 รปูแบบ 

1. กระบวนการแปรรปูดว้ยการใชค้วามรอ้น
เพือ่การฆา่เชือ้ดว้ยเครือ่ง Steam Retort 

 : ความรอ้นระดบัสเตอรไิรสท์ ี ่121 ซ 
นาน 22-42 นาท ีโดยมคีา่ F0 6.5-10.4 
นาท ี

2. กระบวนการท าแหง้ เชน่ drum dryer 
หรอื hot air oven เพือ่ลดคา่ water 
activity 

 



อาหารปรบัเนือ้สมัผสั : ความปลอดภยัตอ่การบรโิภค 

• เกณฑม์าตรฐานผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มบรโิภค ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่355 

(พ.ศ. 2556) เร ือ่ง อาหารในภาชนะบรรจปิุดสนทิ ขอ้ 3 (1) อาหารทีม่คีวามเป็นกรด-ดา่ง  

สงูกวา่ 4.6 หรอื ต า่กวา่ 4.6 ไดแ้ก ่Aerobic Plate Count 35C, 55C, Cl.botulinum และ 

ยสีตแ์ละรา ส าหรบัอาหารทีบ่รรจถุว้ยและ retort pouch 12 ผลติภณัฑ ์

• เกณฑป์ระกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที ่210 (พ.ศ. 2543) เร ือ่ง อาหารกึง่ส าเร็จรปู –  

ขอ้ 7 และประกาศกระทรวงฉบบัที ่364 พ.ศ. 2556  : เชือ้จลุนิทรยีท์ ีก่อ่ใหเ้กดิอาหารเป็นพษิ 

ไดแ้ก ่เชือ้รา (โคโลน/ีกรมั), E. coli (MPN/กรมั) S. aureus/0.1 กรมั, Salmonella 

spp./25 กรมั, B. cereus (โคโลน/ีกรมั) และ Cl. perfringens (โคโลน/ีกรมั) ส าหรบั

ผลติภณัฑผ์งแหง้ 4 ผลติภณัฑ ์บรรจถุงุอลมูเินยีมฟอยล ์ 



อาหารปรบัเนือ้สมัผสั : คณุคา่ทางโภชนาการ 

• แหลง่โปรตนีทีด่ ี: หมนูุม่ทอดกระเทยีมพรกิไทย หอ่หมกปลาชอ่น ไรซเ์บอรีผ่ดัเบ็ญจรงค ์

• ผลติภณัฑท์ีม่ไีขมนัคอ่นขา้งสงู : หมนูุม่ทอดกระเทยีมพรกิไทย หอ่หมกปลาชอ่น แกงเขยีวหวานไกนุ่ม่ฯ 

 และฟกัทองแกงบวด  

• โซเดยีมในเกณฑเ์หมาะสมตอ่สขุภาพ (135-540 มก.) ยกเวน้ แกงสม้ผกับุง้ปลาชอ่น 

• ขา้วเหนยีวมะมว่งนุม่นวลและถ ัว่เขยีวตม้น า้ตาลเนือ้เนยีนมนี า้ตาลในเกณฑค์อ่นขา้งสงู 

• วติามนิเอสงูสดุ : หอ่หมกปลาชอ่น แกงสม้ผกับุง้ปลาชอ่น น า้พรกิปลาทยูา่ง และ   ฟกัทองแกงบวด 

• วติามนิบ ี1 สงูสดุ : หมนูุม่ทอดกระเทยีมฯ โจก๊หมนูุม่เสรมิไขข่าว ขนมจบีหมนูุม่ และไรซเ์บอรีผ่ดัเบ็ญจรงค ์ 

• วติามนิซมีากสดุในน า้พรกิปลาทยูา่ง 

• วติามนิอมีากสดุในไรซเ์บอรีผ่ดัเบ็ญจรงค ์(รอ้ยละ 50 ของปรมิาณทีแ่นะน าตอ่วนั) 

• ถ ัว่เขยีวตม้น า้ตาลเนือ้เนยีนมใียอาหารสงูสดุ 2.90 กรมั  

• เหล็กสงู : หอ่หมกปลาชอ่น ฟกัทองแกงบวด และ แกงสม้ผกับุง้ปลาชอ่น 



ผลติภณัฑอ์าหารปรบัเนือ้สมัผสั 
หนว่ยบรโิภค, 

กรมั 

พลงังงาน โปรตนี ไขมนั น า้ตาล โซเดยีม 

กโิลแคลอรี ่ กรมั กรมั กรมั มลิลกิรมั 

เชา้ 

ซปุเห็ดนางฟ้าเสรมิไขข่าว 175 110 7 4 2 200 

นมสด ยเูอสท ีพรอ่งมันเนย 220 110 8.0 3.0 0 0 

กลว้ยน ้าวา้ 1 ผล 50 กรัม 83 0.4 0.0 12 0 

วา่ง 

ขนมจบีหมนุู่ม 5 ลกู 50 100 5 5 0 160 

วุน้กะท ิ3 ชิน้ 35 45 0.2 1.6 5 58 

กลางวนั 

ไรซเ์บอรีผั่ดเบ็ญจรงค ์ 130 130 9 5 3 250 

กระเพาะปลาตุน๋เนือ้ป ู1/2 สว่น 110 45 4 1 1 270 

บัวลอยน ้าขงิงาด า 1 ถว้ย/4ลกู 211 4.0 9.0 0 0 

วา่ง 

ขนมกลว้ย  1 ชิน้ 45 94 0.6 1.2 11 97 

นมขา้วโพด 200 114 3.0 1.0 12 0 

เย็น 

หมนุู่มทอดกระเทยีมพรกิไทย 110 270 12 22 4 530 

ปลาทอดราดซอสสบัปะรด 1/2 สว่น 70 60 3.5 2.5 5 270 

ขา้วกลอ้งนึง่  2 ทัพพ ี 170 3.3 1.7 0 23 

มะละกอ 3 ชิน้ /100 ก. 102 1.6 0 8.3 0 

รวม 1644 62 57 43* 1858 

Thai RDA >71-80 ปี (กจิกรรมปานกลาง) 1800 67 54** 39** 1800** 

ชุดส ารบัอาหารปรบัเนือ้สมัผสัทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการ 
ตามเกณฑอ์าหารผูส้งูอาย ุ: Level-1 

*ไมร่วมน า้ตาลตามธรรมชาต ิ  ** ปรบัลดรอ้ยละ 10 ของปรารทีแ่นะน าตอ่วนั 



การศกึษาตน้ทนุการผลติ ความเป็นไปไดท้าง
การตลาดและการน าไปใชป้ระโยชน ์

• ผลติภณัฑท์ีม่โีอกาสเขา้ไปชงิสว่นแบง่การตลาดสงูสดุ : 

 ไรซเ์บอรร์ ีผ่ดัเบญจรงค ์และซุปเห็ดนางฟ้าเสรมิไขข่าว 

• ไดพ้ฒันาคูม่อืชุดรายการอาหาร 2 เลม่ เพือ่ใชป้ระโยชนเ์ชงิ 

 สาธารณะและสงัคม 



ความเชือ่มโยง : อาหารปรบัเนือ้สมัผสัส าหรบัผูท้ ีม่ปีญัหาการบดเคีย้ว  vs. อาหาร 
Dysphagia diets ส าหรบัผูท้ ีม่ภีาวะกลนืล าบาก และ กลุม่เป้าหมายทีใ่ชป้ระโยชน ์ 




