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ความชุกของภาวะกลืนลําบากระดับชองปากและลําคอในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะเฉียบพลันที่โรงพยาบาลศรีนครินทร
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ABSTRACT

Objectives: To determine the prevalence of oropharyngeal 
dysphagia in acute stroke patients.
Study design: Prospective descriptive study.
Setting: Stroke unit and rehabilitation ward, Srinagarind Hos-
pital.
Methods: All acute stroke patients were screened. Types, sites 
and severity of stroke and treatments as well as demographic 
data were recorded. Swallowing function was assessed using 
dysphagia risk screening test and modifi ed water swallowing test 
(MWST) with 3 ml of water 3 times. The MWST Score of 1-3 
indicated oropharyngeal dysphagia.  All patients who were sus-
pected dysphagia underwent videofl uoroscopic swallowing study 
(VFSS) to evaluate aspiration. 
Results: One-hundred and two acute stroke patients were 
screened. Of these, only 59 patients (37 males and 22 females) 
met the inclusion criteria, with mean age 62.7 (SD 12.8) years. 
The majority of the patients (81.4%) were diagnosed with cer-
ebral infarction and the most common lesion site was subcortical 
area (61%). According to the dysphagia risk screening test, the 
percentage of dysarthria, abnormal gag refl ex, weak cough and 
delayed swallowing refl ex were 47.5, 40, 30.5 and 20.3, respec-
tively. Only two patients (3%) had dysphagia and aspiration. 
Conclusion: Prevalence of dysphagia in acute stroke patients 
was only 3% when using the MWST with 3 ml of water 3 times 
and confi rmed with VFSS. 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: ศึกษาความชุกของภาวะกลืนลําบากระดับชองปากและ
ลําคอในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาแบบพรรณนาไปขางหนา
สถานท่ีทําการวิจัย: หอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและหอผูปวยเวช-
ศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร
กลุมประชากร:  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
วิธีการศึกษา: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันท้ังหมดไดรับ
การคัดกรอง บันทึกขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลเก่ียวกับชนิดตําแหนงและ
ความรุนแรงของโรค และการรักษาท่ีไดรับ ประเมินการกลืนดวยแบบ
ประเมินความเสี่ยงตอการสําลัก (dysphagia risk screening test) 

และ modifi ed water swallowing test (MWST) ดวยการกลืนน้ํา 3 
มิลลิลิตร 3 คร้ัง หากไดคะแนน MWST 1-3 แปลวามีภาวะกลืนลําบาก 
และผูปวยทุกรายท่ีสงสัยวามีภาวะกลืนลําบากไดรับการตรวจภาพถาย
ทางรังสีขณะกลืน (VFSS) เพ่ือดูการสําลัก 
ผลการศึกษา: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 102 ราย ไดรับการตรวจ
ประเมิน มีเพียง 59 ราย (ชาย 37 ราย หญิง 22 ราย) ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ โดยมีอายุเฉลี่ย 62.7±12.8 ป รอยละ 81.4 ไดรับการ
วินิจฉัยเปนสมองขาดเลือด ตําแหนงที่พบบอยคือ subcortical area 
พบรอยละ 61 จากแบบประเมินความเส่ียงตอการสําลักพบ รอยละ 
47.5 มีปญหาพูดไมชัด, รอยละ 40 มีปฏิกิริยาการขยอนลดลง, รอย

ละ 30.5 ไอคอย, รอยละ 20.3 มีปฏิกิริยาการกลืนนํ้าลายลดลง และมี
ผูปวยเพียง 2 ราย (รอยละ 3) ที่มีภาวะกลืนลําบากและสําลัก
สรุป:  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันท่ีมีความรุนแรงนอย มี
ภาวะกลืนลําบากในระดับชองปากและลําคอเพียงรอยละ 3 เม่ือประเมิน

ดวยการกลืนน้ํา 3 มิลลิลิตร 3 ครั้ง และยืนยันดวยภาพถายทางรังสี
ขณะกลืน
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คําสําคัญ: ภาวะกลืนลําบาก โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 

การคัดกรองภาวะกลืนลําบาก การทดสอบกลืนน้ํา
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บทนํา

ภาวะกลืนลําบากระดับชองปากและลําคอ (oropharyngeal dys-

phagia) เปนภาวะที่พบรวมกับโรคหลอดเลือดสมองไดมากถึงรอยละ 

37-78(1–4) ทั้งนี้ ขึ้นกับวิธีการประเมินและระยะเวลาการประเมิน จาก

การศึกษาของ Barer และคณะ(5) ที่ศึกษาภาวะกลืนลําบากระดับชอง

ปากและลําคอในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยการ

ประเมินอาการทางคลินิกและการใหผูปวยดื่มนํ้า (water swallowing 

test) พบความชุกภาวะกลืนลําบากเทากับรอยละ 30 และ Daniel 

และคณะ(6) พบวารอยละ 65 ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะ

เฉียบพลันมีภาวะกลืนลําบากจากการประเมินทางคลินิก และรอยละ 

38 มีภาวะกลืนลําบากระดับชองปากและลําคอและสําลักโดยการตรวจ

ทางรังสีเพื่อดูการทํางานของอวัยวะขณะกลืน (videofl uoroscopic 

swallowing study, VFSS) ตามลําดับ 

โดยภาวะกลืนลําบากนี้สัมพันธกับจํานวนวันนอนโรงพยาบาลที่

เพิ่มขึ้น ภาวะขาดนํ้า (dehydration)  ภาวะขาดสารอาหาร (malnu-

trition)  ภาวะกลืนสําลัก (aspiration)  และภาวะปอดอักเสบจากการ

สําลัก (aspiration pneumonia)(1,4) จากการศึกษาของ Martino และ

คณะ(4) พบผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีภาวะกลืนลําบากมีความเส่ียง

ตอการเกิดภาวะปอดอักเสบจากการสําลักไดถึง 3 เทา ของผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองท่ีไมมีภาวะกลืนลําบาก และผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่เกิดภาวะปอดอักเสบจะเสี่ยงตอการเสียชีวิตเพิ่ม 5.4 เทา ของผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองที่ไมมีภาวะปอดอักเสบ ดังน้ัน การดูแลจัดการ

ภาวะกลืนลําบากที่ดีจะชวยปองกันภาวะปอดอักเสบจากการสําลัก 

ในตางประเทศมีการใชเครื่องมือเพื่อประเมินภาวะกลืนลําบาก

หลายรูปแบบ เชน การใชเครื่องมือตรวจสองกลองประเมินการกลืน 

(fi beroptic endoscopic examination of swallowing, FEES) 

และ VFSS(7–10) เพื่อศึกษาถึงการรับรูภาวะกลืนลําบากของผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง แตเนื่องจากการตรวจ FEES และ VFSS คอนขาง

ทําไดยากในผูปวยทุกรายที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง ปจจุบันจึงใช

แบบประเมินอาการทางคลินิกเปนหลัก อยางไรก็ตามการประเมินโดย

ใชการประเมินคลินิกเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ โดยรอยละ 40-70 

ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปญหาการกลืนระดับชองปากและ

ลําคอ มภีาวะ silent aspiration ดังน้ัน Logemann(11) จึงเสนอให

ใช modifi ed barium swallowing (MBS) ตรวจประเมินผูปวยที่มี

ภาวะกลืนลําบากเพื่อใหทราบถึงตําแหนงที่เปนสาเหตุของการกลืนผิด

ปกติ นอกจากนี้ ยังชวยวางแผนการดูแลผูปวยไดทั้งในสวนอาหารและ

ความหนืดของของเหลว  รวมถึงทาทางท่ีปลอดภัยขณะกลืนสําหรับผูปวย

แตละราย โดยการตรวจประเมินดังกลาวถือเปนมาตรฐาน (gold 

standard) สําหรับการประเมินผูปวยที่มีภาวะกลืนลําบาก(12,13)

ที่ผานมา มีการนําแบบคัดกรองภาวะกลืนลําบากมาใชในหนวย

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke unit) โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แตยังไมมีการศึกษาความชุก

ภาวะกลืนลําบากในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน คณะ

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความชุกภาวะกลืนลําบาก เพื่อนําผลงานวิจัยไปใช

พัฒนาระบบการดูแลและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

แบบองครวมใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

วิธีการศึกษา  

กลุมประชากรท่ีศึกษา

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันและที่เขารับการรักษา

ที่โรงพยาบาลศรีนครินทรระหวาง 1 มีนาคม 2556 ถึง 15 กันยายน 

2556 จากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (ischemic stroke) หรือหลอด

เลือดสมองแตก (hemorrhagic stroke) โดยการตรวจทางคลินิกและ

การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร (computerize tomography, CT) 

หรือดวยคล่ืนแมเหล็ก (magnetic resonance imaging, MRI) และ

ไดรับการตรวจประเมินในชวงสัปดาหแรกหลังจากการเขารักษาที่โรง

พยาบาล 

เกณฑการคัดเขา

-  โรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 

-  อายุ 18 ป ขึ้นไป

-  สื่อสารไดและทําตามคําสั่งไดอยางนอย 1 ขั้นตอน 

-  ยินยอมเขารวมงานวิจัย

- สัญญาณชีพ และอาการระบบประสาทคงท่ีอยางนอย 48 ช่ัวโมง

-  สามารถอยูในทานั่งเพื่อรับการประเมินได

เกณฑการคัดออก

- เคยมีประวัติกลืนลําบากมากอนหนาการเจ็บปวยคร้ังนี้

- เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งหรือกระดูกหักที่บริเวณศีรษะ

และลาํคอ

- ไมสามารถตรวจประเมินการกลืนดานคลินิกไดเชน อาปากไมได 

ไมรวมมือในการตรวจ ไมมีเสียง เปนตน

- ใชเคร่ืองชวยหายใจ

- แพสารทึบแสง (contrast media)

ขั้นตอนการวิจัย

ภายหลังไดรับการช้ีแจงเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและลงนามยินยอม

เขารวมการวิจัยแลว ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินตาง ๆ และบันทึก

ขอมูลตาง ๆ ดังนี้

1. ขอมูลทั่วไป เชน อายุ เพศ โรคประจําตัว วันที่เริ่มมีอาการโรค

หลอดเลือดสมอง

2. ขอมูลทางดานคลินิก ไดแก

 2.1 การวินิจฉัยโรค ตําแหนงรอยโรคในสมองท่ีไดจากภาพถาย 

ทางรังสี CT หรือ MRI

 2.2 การประเมินความรุนแรงของโรค โดยใชแบบประเมิน 

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score

 2.3 การรักษาที่ไดรับ เชน การไดรับยาละลายลิ่มเลือด การ

ผาตัด
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3. ขอมูลดานการกลืน

 3.1 ประเมินโดยใช Modifi ed Water Swallow test 

(MWST)(14) โดยใหผูปวยกลืนนํ้าปริมาณ 3 มิลลิลิตร จํานวน 3 ครั้ง  

โดยแบงคะแนน เปน 5 ระดับ ดังน้ี 1) กลืนไมไดเลย 2) กลืนไดแต

มีการหายใจผิดปกติ 3) กลืนไดแตเสียงเปลี่ยนหรือสําลัก 4) กลืนได 

ไมมีอาการผิดปกติ แตไมสามารถกลืนนํ้าลายตามได และ 5) กลืนได

ปกติและสามารถกลืนนํ้าลายซํ้าไดอยางนอย 2 ครั้ง ใน 30 วินาที ให

คะแนนในแตละครั้งที่กลืน และนําคะแนนท่ีนอยที่สุดมาแปลผล หาก

ผูปวยไดคะแนนนอยกวา 4 แปลผลวามีภาวะกลืนลําบาก ซึ่งการ

ประเมิน MWST สําหรับการศึกษานี้ อาสาสมัครทุกรายไดรับการ

ประเมินโดยแพทยประจําบานเวชศาสตรฟนฟู (PB) 

 3.2 การตรวจประเมินความเสี่ยงตอการสําลัก ไดแก ระดับ

การมีสติ ความสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง ความสามารถทรงทา การ

เคลื่อนไหวริมฝปาก การเคลื่อนไหวลิ้น ปฏิกิริยาการขยอน เสียงไอ 

เสียงพูด และปฏิกิริยากลืนนํ้าลาย

 3.3 กรณีที่ผูปวยไดคา MWST <4 แพทยเวชศาสตรฟนฟู 

(PW) จะทํา VFSS ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 สัปดาห หลังจากวันที่

ไดรับการประเมิน MWST เพื่อประเมินความผิดปกติของอวัยวะการ

กลืน และเปนแนวทางในการใหการบําบัดฟนฟู เชน ลักษณะอาหาร

และทาทางท่ีปลอดภัยขณะรับประทานอาหาร 

 3.4 การประเมินลักษณะอาหารท่ีผูปวยรับประทานได โดยใช 

Functional Oral Intake (FOI) scale(15) เพ่ือแยกวาผูปวยรับประทาน

อาหารทางปาก (FOI scale 4-7) หรือตองพ่ึงพาสายใหอาหาร (FOI 

scale 1-3) และมีขอจํากัดเก่ียวกับลักษณะและปริมาณอาหารหรือไม

การวิเคราะหทางสถิติ 

ใชโปรแกรม SPSS version 19 วิเคราะหขอมูล โดยขอมูลเชิง

บรรยาย จะนําเสนอเปน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation, SD) หรือ คามัธยฐาน และ IQR 

โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

การทําวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรับการอนุมัติให
ดําเนินการได ตามเลขที่โครงการ HE561046

ผลการศึกษา

จากจํานวนผูปวยทั้งสิ้น 102 ราย ผูปวย 20 ราย ถูกคัดออก

เนื่องจากมีสัญญาณชีพผิดปกติ ผูปวยอีก 10 ราย ไดรับการวินิจฉัยวา

เปน transient ischemic attack (TIA) ซึ่งอาการกลับเปนปกติกอน

ที่ไดรับการประเมินการกลืน และ ถูกคัดออกดวยสาเหตุอื่น ๆ อีก 13 

ราย จึงมีเพียง 59 ราย ที่ผานเกณฑการคัดเลือก โดยมีอายุเฉลี่ย 62.7 

(SD 12.8) ป เปนเพศชายรอยละ 62.7 รอยละ 81.4 รอยโรคเปนชนิด

สมองขาดเลือด ตําแหนงที่พบบอยที่สุดคือ subcortical area พบรอย

ละ 61 และรอยละ 55.9 เปนสมองดานขวา คาเฉลี่ย NIHSS เทากับ 

7.9 (SD 5.6) และระยะเวลาเฉล่ียตั้งแตเกิดโรคจนถึงวันท่ีประเมิน 

MWST 3.6 (SD 2.9) วัน (ตารางที่ 1)

เม่ือใชแบบทดสอบความเส่ียงตอการสําลักกับผูปวย 59 ราย พบ

วา 57 ราย ไมมีปญหาดานการกลืน แตรอยละ 47.5 มีปญหาพูดไม

ชัด รอยละ 40 มีปฏิกิริยาการขยอนลดลง รอยละ 30.5 ไมมีแรงไอ 

และรอยละ 20.3 มีปฏิกิริยาการกลืนลดลง (แผนภูมิที่ 1) และจาก

การประเมินดวย FOI พบผูปวยสวนใหญสามารถทานอาหารไดเอง

โดยไมมีขอจํากัดในชนิดอาหาร (แผนภูมิที่ 2) สวนการประเมินดวย 

MWST สวนใหญไดคะแนน MWST 4 และ 5 พบผูปวยเพียง 2 ราย 

(รอยละ 3) มีปญหาดานการกลืน ซึ่งไดคะแนน MWST 3 (แผนภูมิที่ 

3) โดยผูปวย 2 รายนี้ ได FOI scale 2 และ VFSS ยืนยันวามีการ

สําลักอาหารในระดับที่ตํ่ากวากลองเสียง แตสามารถไอเอาอาหารออก

จากทางเดินหายใจได 

บทวิจารณ

การศึกษานี้ใชการกลืนนํ้า 3 มิลลิลิตร 3 ครั้ง (MWST) รวมกับแบบ

ประเมินความเส่ียงตอการสําลัก ซึ่งสามารถทําไดงายขางเตียงผูปวย

พบความชุกภาวะกลืนลําบากในกลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะ

เฉียบพลันเพียงรอยละ 3 เทานั้น ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูปวยที่เขารวม

การศึกษามีอาการทางคลินิกและระบบประสาทคงที่แลวมากกวา 48 

ชั่วโมง และสามารถทําตามส่ังไดอยางนอย 1 ขั้นตอน รวมกับไมมี

ประวัติการกลืนลําบากหรือการผาตัดบริเวณชองปากและลําคอท่ีสง

ผลตอการกลืนมากอน ดังนั้น ผูปวยที่เขารวมการศึกษานี้ จึงเปนผูปวย

ที่อาการโดยทั่วไปอยูในเกณฑดีและระบบประสาทมีการฟนตัวแลวไม

มากก็นอย ซึ่งคะแนน NIHSS ในวันประเมินไดคาเฉลี่ย 4.75 (SD 5.6) 

บงชี้วาโรคหลอดเลือดสมองมีความรุนแรงระดับนอยถึงปานกลาง และ

การศึกษานี้ไดประเมินผูปวยหลังจากเปนสมองขาดเลือดมาแลว 3.59 

(SD 2.9) วัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Smithard  และคณะ(2) ที่

ระบุวาประมาณรอยละ 70 ของผูปวยสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน

มีอวัยวะการกลืนฟนตัวสูภาวะปกติไดภายในสัปดาหแรก 

แตเม่ือเทียบกับผลการศึกษาของ Smithard และคณะ(2) ที่ใชน้ํา
ปริมาณ 60 มิลลิลิตร เพื่อทดสอบการกลืน และพบความชุกภาวะ

Table 1. Demographic data of participants

Number (%)

Sex

Lesion

Site

Treatment

History of smoking 
Underlying disease

Male
Female
Infarction 
Hemorrhage
Cortical
Subcortical
Brainstem
Surgery
rTPA
ASA
Other
Yes
DM 
Hypertension 
Dyslipidemia 
Previous stroke 

37 (62.7)
22 (37.3)
48 (81.4)
11 (18.6)
23 (39)
36 (61)
5 (8.5)
1 (1.7)

24 (40.7)
19 (32.2)
15 (25.4)
15 (25.4)
22 (37.3)
40 (67.8)
27 (45.8)

3 (5.1)
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11 (18.6%)

6 (10.2%)

24 (40%)

18 (30.5%)

6 (10.2%)

28 (47.5%)

12 (20.3%)

poor lip seal and tongue movement

drooling

abnormal gag reflex

weak cough

dysphonia

dysarthria

delayed swallowing

Figure 1. Abnormalities detected from dysphagia screening test (n=59)
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Figure 2. Functional oral intake scale Figure 3. Modifi ed water swallowing test scoring

กลืนลําบากสูงถึงรอยละ 80 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาน้ีที่ใชน้ําเพียง 

3 และ 10 มิลลิลิตร เทาน้ัน และพบความชุกเพียงรอยละ 3 บงชี้วา

ปริมาณน้ําท่ีใชทดสอบอาจนอยไปสําหรับการวิเคราะหอาการทาง

คลินิก นั่นคือ เสียงเปลี่ยน (gurgling voice) หรือสําลักหลังจากกลืน

น้ํา (choking and coughing) (MWST = 3) หรือ การมีปริมาณความ

เขมขนของออกซิเจน (SpO
2
) ลดลงมากกวารอยละ 2 โดยจากการ

ศึกษาของ Shoji และคณะ(14) พบวาความไว (sensitivity) ของการทํา 

MWST เทากับรอยละ 56 และความจําเพาะ (specifi city) เทากับรอย

ละ 72 ตามลําดับ โดยหากเพิ่มปริมาณนํ้าที่ใชในการตรวจจะสงผลให

วิเคราะหอาการการกลืนลําบากไดดีมากขึ้น ดังที่ Osawa และคณะ(16) 

ไดทําการศึกษา โดยการใหผูปวยทานน ้ ําปริมาณ 3, 5, 10, 30, 60 

มิลลิลิตร ตามลําดับ พบวายิ่งเพิ่มปริมาณนํ้ามากข้ึน จะพบความผิด

ปกติการกลืนทางคลินิกไดมากขึ้นดวย โดยนํ้าปริมาณ 60 มิลลิลิตร 

พบเสียงเปล่ียนและการไอหรือสําลักระหวางการกลืนมากท่ีสุด รองลง

มาคือน้ําปริมาณ 30 มิลลิลิตร   

มีขอสังเกตวาการศึกษาครั้งนี้มีผูปวยเพียง 2 คน ที่ไดคะแนน 

MWST 3 จึงไดทํา VFSS เพื่อประเมินการกลืน รวมกับเลือกลักษณะ

อาหารและทาที่เหมาะสมขณะกลืน โดยผลจาก VFSS พบวาผูปวย

มีการสําลักอาหารลงทอทางเดินหายใจจริง แตสามารถไอเอาอาหาร

และน้ําออกได และสามารถกลืนอาหารไดดีมากขึ้นเม่ือกมและหันหนา

ไปในดานท่ีกลามเนื้อออนแรง 

แมการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาแบบไปขางหนา แตก็มีขอจํากัด

คือจํานวนผูเขารวมการศึกษาที่ผานเกณฑการคัดเขา-คัดออก มีเพียง 

59 ราย ซึ่งนอยเกินที่จะนํามาคิดความชุก อีกทั้งผูปวยสวนใหญมีรอย

โรคชนิด subcortical ที่มีความรุนแรงนอย และการทดสอบ MWST 

ดวยการกลืนนํ้า 3 มิลลิลิตร 3 ครั้ง มีความไวตํ่าสําหรับคัดกรองภาวะ

กลืนลําบาก ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรพิจารณาปรับหรือเพิ่ม

วิธีการคัดกรองใหเหมาะสม และเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางใหมีจํานวน

มากข้ึนและมีระดับความรุนแรงที่หลากหลาย

สรุป ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่มีระดับความ

รุนแรงเล็กนอย เมื่อคัดกรองดวยการกลืนน ้ ําปริมาณ 3 มิลลิลิตร 3 

ครั้ง และยืนยันดวยการตรวจ VFSS พบความชุกภาวะกลืนลําบากใน

ระดับชองปากและลําคอใน เพียงรอยละ 3  
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