เจลลี่โภชนา อาหารพระราชทาน
ศิ ริพร โกสุม
มูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
ได้ หารื อกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับปั ญหาทุพโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก
เนื่องจากแผลจากอาการของโรคและผลข้ างเคียงจากการบาบัดรักษา ทาให้ ผ้ ปู ่ วยไม่สามารถบดเคี ้ยวอาหารได้
ตามปกติ จนเกิดปั ญหาการขาดโปรตีนและพลังงาน และสิ ้นสุดที่การให้ อาหารบดผ่านสายยาง ซึง่ พบว่าผู้ป่วยมักมี
อายุที่สนลง
ั ้ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนาอาหารสาหรับผู้ป่วยกลุม่ นี ้ ทังนี
้ ้มูลนิ ธิทนั ตนวัตกรรม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ฯ ได้ ให้ การสนับสนุนงบประมาณการวิจยั ให้ กบั สถาบันโภชนาการ
อาหารที่สถาบันฯพัฒนาขึ ้นเป็ นรูปแบบเจลคล้ ายวุ้นแต่มีความนุม่ และเนียนกว่า เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถ
เคี ้ยวและกลืนได้ โดยไม่สาลักหรื อติดคอ โดยคุณลักษณะของเจลต้ นแบบนี ้ต้ องผ่า นการเห็นชอบจากแพทย์ ทันต
แพทย์และพยาบาล ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก หลังจากนันจึ
้ งได้ นาไปทดสอบความพึงพอใจ
ในผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อได้ คณ
ุ ลักษณะของเจลที่ผ้ ปู ่ วยพึงพอใจ
แล้ ว สถาบันฯจึงได้ พฒ
ั นาเจลให้ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสาหรับผู้ป่วย ซึง่ มีพลังงาน ๑ กิโลแคลอรี ต่อ
อาหาร ๑ กรัม และสัดส่วนของพลังงาน ได้ แก่ ร้ อยละ ๒๕ - ๓๐ มาจากไขมัน ร้ อยละ ๒๐ มาจากโปรตีน และร้ อย
ละ ๕๐ – ๕๕ มาจากคาร์ โบไฮเดรท โดยโปรตีนเป็ นโปรตีนคุณภาพดี และไขมันเป็ นชนิดที่มีสดั ส่วนกรดไขมันที่
เหมาะสม นอกจากนี ้อายุของเจลต้ องไม่ต่ากว่า ๑ ปี ที่อณ
ุ หภูมิห้อง สถาบันฯจึงเสนอให้ พฒ
ั นาให้ ผลิตภัณฑ์แปร
รูปด้ วยกระบวนการอุลตร้ าฮีททรี ตเมนท์ (ultra heat treatment, UHT) หรื อยูเอชที และบรรจุในกล่องปลอดเชื ้อ
ขนาด ๒๕๐ มิลลิลิตร
การพัฒนาสูตรเน้ นการใช้ วตั ถุดบิ ที่มีจาหน่ายทัว่ ไปสาหรับอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ได้ แก่ สาร
ก่อเจล ซึง่ ใช้ ว้ นุ เจลาติน และสารคงตัวประเภทกัม แหล่งโปรตีนได้ แก่นมที่ผา่ นการย่อยน ้าตาลแลคโตส แหล่ง
ไขมันได้ แก่น ้ามันราข้ าว แหล่งคาร์ โบไฮเดรท ได้ แก่ มัลโตเด็กตริน (maltodextrin) น ้าตาลนมที่ถกู ย่อยแล้ ว น ้าตาล
ที่เติมเพื่อปรับรสชาติ รวมถึงน ้าตาลในผลไม้ ที่เป็ นส่วนผสม ในเบื ้องต้ นสูตรเจลอาหารได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ น ๒ สูตร
ได้ แก่ เจลอาหารรสชานม และรสมะม่วง ทังนี
้ ้สถาบันฯ และมูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้ รับ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในการทดสอบการยอมรับ
เจลอาหารทังสองรสชาติ
้
และการศึกษาผลต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ซึง่ พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่
ยอมรับได้ สามารถลดการความจาเป็ นในการให้ อาหารทางสายยาง และช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ ้น

การขยายผลในระดับอุตสาหกรรม ได้ รับความร่วมมือจากบริ ษัทอาพลฟู้ดโพรเซสซิ่งจากัด ในการทดลอง
การผลิตระดับอุตสาหกรรมเบื ้องต้ น ได้ ทดลองที่โรงงานทดลองของบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค (ประเทศไทย)
จากัด จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นผู้จาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ บริษัทอาพลฟู้ดโพรเซสซิ่งจากัด และทาการผลิตจริงที่โรงงาน
ของบริษัทอาพลฟู้ดโพรเซสซิ่งจากัด จังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้
คณะกรรมการมูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ พร้ อมคณะผู้วิจยั เข้ าเฝ้ากราบบังคมทูลผลการ
ดาเนินงานของมูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และถวายรายงานโครงการนวัตกรรมอาหารสาหรับ
ผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก พร้ อมทูลเกล้ าฯ ถวายผลิตภัณฑ์ “เจลลี่โภชนา”เพื่อพระราชทานให้ แก่ผ้ ปู ่ วยมะเร็งช่องปากทัว่
ประเทศ จานวน ๘๔๐,๐๐๐ กล่อง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เป็ นผู้ดาเนินการนาไปแจกจ่ายแก่ผ้ ปู ่ วยมะเร็งและผู้ป่วยทันตกรรมทัว่ ประเทศต่อไป
เจลลี่โภชนา ดังกล่าวจึงถือเป็ น อาหารพระราชทาน
ในโอกาสที่คณะกรรมการมูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ พร้ อมคณะผู้วิจยั ได้ เข้ าเฝ้ากราบ
บังคมทูลถวายรายงาน ผู้อานวยการสถาบันโภชนาการได้ ร่วมเข้ าเฝ้าในครัง้ นี ้ด้ วย ทังนี
้ ้พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์
และแนวทางการปรับปรุงความ
หลากหลายของรสชาติ นอกจากนี ้ยังทรงพระราชทานข้ อคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ป่วยว่า “อาหารผู้ป่วย
ดีอย่างเดียวไม่ได้ ต้ องอร่อยด้ วย เพราะผู้ป่วยมีความทุกข์ทางร่างกายอยูแ่ ล้ ว ”
เจลลี่โภชนา ไม่เพียงแต่ก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงโภชนาการกับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากเท่านัน้ ยังให้ ประโยชน์
กับผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นอีกด้ วย เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งจาเป็ นต้ องผ่านการบาบัดรักษา ทาให้ มีอาการกลืนอาหาร
ลาบากเช่นกัน นอกจากนี ้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยทางทันตกรรม และผู้สงู อายุที่สญ
ู เสียฟั น ยังสามารถ
บริโภคผลิตภัณฑ์นี ้เพื่อรักษาภาวะโภชนาการไว้ ได้ โดยช่วยลดการให้ อาหารผ่านทางสายยาง และอันตรายจากการ
ติดเชื ้อที่เนื่องมาจากการให้ อาหารทางสายยาง รวมถึงเป็ นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ ผ้ ปู ่ วยเหล่านี ้อีกด้ วย
นา้ ลายเทียมชนิดเจล
มูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้ แจ้ งให้ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทราบถึง
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ให้ มลู นิธิฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์น ้าลายเทียมในระดับอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับความต้ องการของผู้ป่วยจากโรคในช่องปาก และผู้สงู อายุที่มีภาวะปากแห้ ง น ้าลายน้ อยซึง่ เป็ นผลข้ างเคียง
จากการใช้ ยาบางประเภท ซึง่ ปั จจุบนั ผู้ป่วยดังกล่าวมีจานวนมากขึ ้นภายในประเทศ จึงมีการนาเข้ าน ้าลายเทียม
จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามน ้าลายเทียมจากต่างประเทศนันมี
้ ราคาแพง และมักมีการเติมสารกันบูด ทาให้
ผู้ป่วยต้ องคอยบ้ วนทิ ้ง ทาให้ เกิดความไม่สะดวก ส่วนที่มีผลิตจาหน่ายในประเทศก็ยงั มีประสิทธิภาพไม่ดีพอ

มูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จึงได้ สนับสนุนงบประมาณให้ สถาบันฯ วิจยั เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น ้าลายเทียมชนิดเจลขึ ้น โดยอาศัยองค์ความรู้สว่ นหนึง่ จากการพัฒนาเจลลีโภชนา และพัฒนาต่อยอด
จนได้ ต้นแบบผลิตภัณฑ์น ้าลายเทียมชนิดเจล ๒ กลิ่น คือ กลิ่นมินต์-มะนาว และกลิ่นสตรอเบอรี่ ซึง่ ไม่มีสว่ นผสม
ของสารกันบูด ผู้ป่วยจึงสามารถใช้ และกลืนได้ โดยไม่เกิดอันตรายกับสุขภาพ ทังนี
้ ้มูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ฯ ได้ นาผลิตภัณฑ์น ้าลายเทียมชนิดเจลนี ้ ไปดาเนินการทดสอบการยอมรับในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากที่
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ป่วยยอมรับ และมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
นอกจากนี ้เมื่อผู้ป่วยใช้ ผลิตภัณฑ์น ้าลายเทียมชนิดเจลติดต่อกัน ยังช่วยบรรเทาอาการปากแห้ งได้ อีกด้ วย แต่ยงั
ต้ องพัฒนาขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ เหมาะสมกับการใช้ งานมากขึ ้น
ปั จจุบนั นี ้ ผลิตภัณฑ์น ้าลายเทียมสามารถผลิตได้ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยเู อชทีซงึ่ มีอายุการเก็บได้ อย่างน้ อย
๑ ปี แต่ยงั มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใหญ่เกินไป จึงกาลังพิจารณาถึงแนวทางให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถแบ่งใช้ งานได้ โดยสะดวก
และสถาบันฯกาลังวิจยั เพิ่มเติมโดยใช้ hurdle technology ในการผลิต ซึง่ หากการใช้ เทคโนโลยีนี ้มีความเป็ นไปได้
จะสามารถเพิ่มทางเลือกในการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดหลากหลายสาหรับผู้ป่วยมากขึ ้น

