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Service  Profile  
งานโภชนาการ  โรงพยาบาลแก่งคอย 

1. บริบท  (Context) 
ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose) : 

ใหบ้ริการดา้นโภชนาการ  สนบัสนุนการดูแลผูป่้วย ภายใตม้าตรฐานวชิาชีพ    อยา่งมีคุณภาพ ถูกตอ้ง  
ปลอดภยั  ตรงเวลา  เพื่อสุขภาพดี  ลด ชะลอและ ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น    ผูป่้วยและญาติพึงพอใจต่อบริการ  
  

ข. ขอบเขตการใหบ้ริการ  (Scope of Service)  : 
งานโภชนาการ  เปิดใหบ้ริการอาหารแก่ผูป่้วยท่ีนอนพกัรักษาในโรงพยาบาลทุกวนั  โดยผลิตอาหาร

ให้บริการ  3  ม้ือ  ซ่ึงจดัอาหารให้ตามค าสั่งแพทย ์เช่น อาหารทัว่ไป  อาหารอ่อน  อาหารเฉพาะโรค และ
อาหารป่ันใหท้างสายยาง  เตรียมความพร้อมใหญ้าติเพื่อการดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น  ผูป่้วยและญาติพึงพอใจ
ต่อบริการท่ีไดรั้บ   ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในกลุ่มโรคท่ีพบบ่อย  และสนบัสนุนบริการอาหารแก่คลินิก
เฉพาะโรค   มีการส่งเสริมใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีดี ตามศกัยภาพรพ.ทุติยภูมิ 
ผูรั้บบริการส่วนใหญ่เป็นประชากรในเขตพื้นท่ี อ าเภอแก่งคอย  และกลุ่มประชากรท่ีเขา้มาใชแ้รงงาน  โดยมี
พยาบาลวชิาชีพเป็นผูค้วบคุมดูแล 
 

ค. ความตอ้งการของผูรั้บผลงานส าคญั  : 
ผูรั้บบริการ  การเขา้ถึงบริการ ไดรั้บการบริการดา้นอาหารเหมาะสมกบัโรคท่ีเป็นอยู ่การดูแลเอาใจ

ใส่   และการใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ 
ญาติผูป่้วย    ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพผูป่้วย และมีส่วนร่วมในการช่วยดูแล

ผูป่้วย 
ผูรั้บผลงานภายใน   ไดก้ารบริการดา้นอาหารเหมาะสมกบัโรค  ครบถว้นตามจ านวนท่ีขอเบิก   การ

ท างานเป็นทีมแบบสหสาขาวชิาชีพ  มีการประสานงาน  และสัมพนัธภาพท่ีดี 
 

ง. ความตอ้งการในการประสานงานภายในท่ีส าคญั  : 
- การคดัลอกค าสั่งอาหารของแพทยล์งในใบเบิกอาหารถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
- การท างานเป็นทีมในการดูแลผูป่้วย    ผูป่้วยไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมกบั

โรค ไดรั้บพลงังานเพียงพอ ปลอดภยั สะอาด ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร และตามแผนการรักษาของ
แพทย ์ผูป่้วยมีความรู้สามารถกลบัไปดูแลตนเองได้ 

 
 
 

 



Service Profile  งานโภชนาการ 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

2 

จ. ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน  : 

ปีงบประมาณ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560(6ด.)  

ยอดPt เฉล่ียวนัละ ยอดPt เฉล่ียวนัละ ยอดPt เฉล่ียวนัละ 
จ านวนผูรั้บริการ 24,700 67 23,840 65    10791 59 
ประเภทอาหารทีผ่ลติ         
อาหารทัว่ไป 10,289 28.2 7,855 21.5 4964  27 
อาหารอ่อน 8,297 22.7 9,540 26.1 2559 14 
อาหารเฉพาะโรค   5,502 15.1 5,647 15.4 2798 16 
อาหารเหลว 108 0.29 136 0.37 72 0.4 
อาหารสายยาง 504 1.4 662 1.82 398 2.2 

 
ผูรั้บบริการอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากผูป่้วยใน  เช่น จดับริการอาหารให้คลินิกเบาหวาน-ความดนั   จดัน ้า

สมุนไพรใหผู้รั้บบริการผูป่้วยนอก  ผูป่้วยสังเกตอาการ นกัศึกษาแพทย ์ นกัศึกษาพยาบาล  จิตอาสา
โรงพยาบาล เม่ือมีอุบติัเหตุหมู่  เจา้หนา้ท่ี-ลูกจา้ง   การประชุมและ งานตอ้นรับ-จดัเล้ียงคณะศึกษาดูงาน - 
ทศันศึกษา 

 
ฉ. ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั  (Key Quality Issues)  : 

ผูป่้วยไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานวชิาชีพ มีความถูกตอ้ง   ตรงเวลา  มีความปลอดภยั  ลดและ 
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น  มีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง เจา้หนา้ท่ีมีความสุขในการท างาน  ผูป่้วยและ
ญาติพึงพอใจต่อบริการ  มีระบบการจดัการ และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

 
ช. ความทา้ทายและความเส่ียงท่ีส าคญั จุดเนน้  : 

ความทา้ทาย    
การพฒันาบุคลากร   การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางจราจร   การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส(พกิาร)  ผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง  การท างานร่วมกบัชุมชน  อาหารปลอดภัยตลาดสดน่าซ้ือ 
โดยเน้นเร่ือง  

1. การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยโรคเร้ืองรัง โดย การใหค้วามรู้ดา้นโภชนบ าบดัและการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภค โดยใชอ้าหารแลกเปล่ียน และน าไปสู่การขยายผล  การท างานเป็นทีมสหสาขา
วชิาชีพในการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภค โดยใชอ้าหารแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมกบัโรคท่ีเป็นอยู ่

2.อาหารปลอดภยั มีแหล่งอาหารใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกซ้ือ เพื่อใหไ้ดผ้กัสด อาหารปลอดภยั ในการ
บริโภค 
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ความเส่ียงส าคัญ 

1. การจ่ายอาหารผูป่้วย ผดิคน ผดิโรค 

- เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ การจดั – การจ่ายอาหารผูป่้วยให้ถูกตอ้ง โดยการตรวจสอบกบับนตึกผูป่้วย
อีกคร้ังก่อนการแจกจ่ายอาหาร 

- มีการตรวจสอบ(double check)รายช่ือผูป่้วยก่อนจ่ายอาหารเพื่อความถูกตอ้ง 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพดา้นอาหาร และโภชนาการส าหรับผูป่้วยเฉพาะโรค 

- การดูแลผูป่้วยเฉพาะรายหลงัใหโ้ภชนศึกษา และจดัอาหารเฉพาะโรคเฉพาะราย 

- การประเมินภาวะโภชนาการ ในผูป่้วยเฉพาะโรค ติดตามแกไ้ขปัญหาดา้นอาหาร 

 3. ดา้นการส่งเสริมสุขภาพปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค 

- ลดเมนูอาหารประเภทอาหารทอดใหแ้ก่ผูป่้วย 

- การจดัเมนูอาหารเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและดดัแปลงเมนูอาหารจากวตัถุดิบทอ้งถ่ิน 

- การส่งเสริมการใชว้สัดุดิบปลอดสารพิษในทอ้งถ่ินในการประกอบอาหารผูป่้วย 

- การใชเ้มนู 211 และ 661 การลดโซเดียม น ้าตาล และไขมนั ในการประกอบอาหารผูป่้วย 

 
จุดเนน้ในการพฒันาปี 2560 

การพฒันาบุคลากร     การพฒันาความรู้และทกัษะในการท าเมนูอาหารสุขภาพ        
วตัถุประสงค ์  เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บอาหารท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ 
-ลดอาหารเคม็  มนั  หวาน 
-เพิ่มผกั  ผลไมใ้นม้ืออาหาร 
-ใชก้ะทิธญัพืช และนมถัว่เหลือง 

การดูแลผู้สูงอายุ      การดูแลผูสู้งอายใุหไ้ดรั้บอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
วตัถุประสงค ์
เพื่อใหผู้้สูงอายุใหไ้ดรั้บอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั 
กิจกรรม 
1.จดัเมนูอาหารชูสุขภาพท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ 
2.ตกแต่งอาหารใหมี้สีสันน่ารับประทานดว้ยผกัหลากสีหลากชนิด 
3.ท าช้ินอาหารใหเ้ล็กลงช่วยในการบดเค้ียวอาหาร ช่วยในการยอ่ยอาหาร 
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4.แนะน าการบริโภค ธญัพืช  ถัว่  งา  ปลา เตา้หู ้แทนเน้ือสัตวใ์หญ่ 
การท างานร่วมกบัชุมชน   โดย ระบบส่งต่อผูป่้วยท่ีตอ้งคาสายใหอ้าหารตั้งแต่โรงพยาบาลกลบัสู่

ชุมชน โดยร่วมกบัทีมเยีย่มบา้น สหสาขาวชิาชีพ  
วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้งโดยการดูแลร่วมกนัแบบองคร์วมท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม
กบัโรค สามารถฟ้ืนฟูสภาพใหผู้ป่้วยสามารถมาใชชี้วติไดป้กติ ลดและป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
 การประสานงานในทีมสหสาขา และทีมเยีย่มบา้น และจนท.สอ  ผูน้ าชุมชน ในการเตรียมความพร้อมท่ีบา้น
ก่อนส่งผูป่้วยกลบัสู่ชุมชน โดยมีการวางแผนจ าหน่ายร่วมกนักบัทีมทีมสหสาขา และทีมเยีย่มบา้น  

        อาหารปลอดภัยตลาดสดน่าซ้ือ   การคน้หาแหล่งผกัผลไมจ้ากเกษตรกรโดยตรง ท่ีไดรั้บรอง GAP มา
จ าหน่ายในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสนบัสนุนเกษตรกรท่ีปลูกผกัระบบอินทรีย ์และใหเ้จา้หนา้ท่ีและผูม้า
รับบริการในโรงพยาบาลไดมี้แหล่งเลือกซ้ืออาหารปลอดภยั 

การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางจราจร   มีท างานร่วมกนัในการดูแลผูป่้วยอุบติัเหตุ  เม่ือทราบจากการ
ประชาสัมพนัธ์วา่มีอุบติัเหตุหมูท่ีหอ้งอุบติัเหตุฉุกเฉิน แจง้ผูร่้วมงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเตรียมอาหารใหก้บั
กลุ่ม ผูป้ระสบเหตุ  ผูช่้วยเหลือ ทีมแพทย ์ พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีเพื่อเขา้ไปปฎิบติังานช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวญั
และก าลงัใจแก่ผูป้ระสบอุบติัเหตุและผูป้ฏิบติังาน 

 
ซ. ศกัยภาพและขอ้จ ากดัในดา้นผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 

อตัราบุคลากรท่ีใหบ้ริการ  
วนัท าการราชการ   เร่ิมปฏิบติังานเวลา  05.30-16.30น. 

1.  พยาบาลวชิาชีพ 1  คน 
2.  คนครัว  3  คน 

วนัหยดุราชการ    เร่ิมปฏิบติังานเวลา  05.30-16.30น. 
1.  คนครัว  1  คน 
2.  ลูกจา้ง  1  คน 

พยาบาลวชิาชีพ เป็นหวัหนา้งาน มีหนา้ท่ีก ากบัดูแล ตรวจสอบการปฏิบติังาน     มีลูกจา้ง 3 คน  เป็น
ลูกจา้งท่ีอยูป่ระจ าหน่วยงาน 2 คน ลูกจา้งจากหน่วยงานอ่ืนหมุนเวียนมา 1 คน   ลูกจา้งทุกคนไดรั้บการอบรม
ให้ความรู้และฝึกทกัษะความช านาญให้สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และ มีการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพการท างานด้านความรู้ และทกัษะจากหัวหน้างานเป็นประจ า ถ้าพบว่ามีปัญหาในการ
ปฏิบติังานก็จะให้ความรู้ข้อมูล แนวทางท่ีถูกตอ้งในการท างาน รวมทั้งรับฟังปัญหา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพฒันากระบวนการท างานจากผูป้ฏิบติังานดว้ย  นอกเวลาราชการ มีการจดัอตัราก าลงัลูกจา้ง
ปฏิบติังาน  จ  านวน   2   คน 

ปัจจุบนั อตัราก าลงัท่ีมีอยู ่ มีความเพียงพอกบัปริมาณงาน  ถา้มีงานนอกเหนือจากงานประจ า เช่นงาน
จดัเล้ียง  ประชุมต่างๆ  จะไดรั้บความร่วมมือจากทุกหน่วยงานมาช่วย โดยมีการหมุนเวียนลูกจา้งมาช่วยใน
การจดัเล้ียง     



Service Profile  งานโภชนาการ 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

5 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
มีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ  เคร่ืองทุนแรง   และเคร่ืองมือส ารองใช ้เพียงพอในการใหบ้ริการผูรั้บบริการ 

เช่น  รถเขน็อาหารระบบปิด หมอ้หุงขา้ว  ตูแ้ช่อาหาร  เคร่ืองสับ-บดอาหาร  เคร่ืองป่ันอาหาร  เตาแก๊ส   ถงั
แก๊สส ารอง   กระติกน ้าร้อน  รถเขน็อาหาร  รถเข็นหมอ้ขา้ว-หมอ้แกง  อ่างลา้งอาหาร  อ่างลา้งภาชนะ   ท่ีตาก
ถาดอาหาร และภาชนะ    ลูกหมุนช่วยระบายความร้อน  Hood  ดูดควนั   เคร่ืองมือดบัเพลิงทั้งถงั และท่อน ้า
ดบัเพลิง 
 

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้ง  : 
การส่งเสริมสุขภาพผูรั้บบริการ   ดา้นความปลอดภยั มีการลดการปนเป้ือนของอาหาร โดยการเลือก

ซ้ือวตัถุดิบท่ีดี  การจดัเก็บท่ีถูกตอ้ง ใชห้ลกั  FIFO  สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มสะอาด   การลา้งวตัถุดิบท่ีถูกตอ้ง  
การเตรียม  การปรุง  การบริการใหถึ้งมือผูป่้วยไม่ใหมี้การปนเป้ือน  การเก็บภาชนะลา้งท าความสะอาด  การ
คดัแยกเศษอาหาร และขยะถูกตอ้งตามหลกั IC และหลกัสุขาภิบาลอาหาร   การให้ค  าแนะน าท่ีมีประโยชน์
ดา้นโภชนาการ แก่ผูป่้วยและญาติ   

การส่งเสริมสุขภาพชุมชน  มีส่วนร่วมในการใหค้วามรู้ในเด็กนกัเรียน  (โครงการไม่กินหวาน) การ
ใหค้วามรู้เร่ือง  อาหารแลกเปล่ียน เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัของผูป่้วยและครอบครัวในชุมชน  จิตอาสามีส่วน
ร่วมในการจดัท า  Model อาหารแลกเปล่ียน  การสอนญาติดูแลผูป่้วยท่ีใหอ้าหารทางสายยาง โดยการสาธิต
และใหผู้เ้รียนท าใหดู้เพื่อท าอาหารสายยางไดถู้กตอ้ง ไม่ปนเป้ือน และการเก็บรักษาท่ีถูกตอ้ง การเยีย่มบา้น
ร่วมกบัทีมสหสาขาวชิาชีพ 

การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร    สนบัสนุนบุคลากรเขา้ร่วมชมรมส่งเสริมสุขภาพ เขา้ร่วมโครงการ Fit 
& firm ทุกคน   เจา้หนา้ท่ี ตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน ปีละ 1 คร้ัง   ตรวจสมรรถภาพร่างกายทุก  3 เดือน  จดั
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มสะอาด สะดวก ปลอดภยั  มีระบบระบายความร้อน  เคร่ืองทุ่นแรงเหมาะสมแก่การ
ปฏิบติังาน 
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แผนปฏิบติัการ จุดเนน้  :การพฒันาระบบบริการใหมี้มาตรฐานช่ือแผน/โครงการ   
ญ. แผนปฏบิัตกิาร จุดเน้น  : 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางจราจร 
วตัถุประสงค ์
เพื่อใหมี้ ท างานร่วมกนัในการดูแลผูป่้วย
อุบติัเหตุ 

กิจกรรม 

1. เม่ือทราบจากการประชาสัมพนัธ์วา่
มีอุบติัเหตุหมูท่ีหอ้งอุบติัเหตุ
ฉุกเฉิน 

2. แจง้ผูร่้วมงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
เตรียมอาหารใหก้บักลุ่ม ผูป้ระสบ
เหตุ  ผูช่้วยเหลือ ทีมแพทย ์ 
พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีเพื่อเขา้ไป
ปฎิบติังานช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวญั
และก าลงัใจแก่ผูป้ระสบอุบติัเหตุ
และผูป้ฏิบติังาน 

 

 
 
 
 
 

-อตัราการเตรียมอาหาร
ส าหรับอุบติัเหตุหมู่ตามท่ี

ไดรั้บแจง้ ทั้งในเวลาและนอก
เวลา 

 
 

 
 
 
 
 

100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

100 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
100 
 

 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
100 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

อาหารปลอดภัย 
วตัถุประสงค์ 

-เพื่อดูแลใหผู้ป่้วยไดรั้บอาหารจากแหล่งวตัถุดิบ
ท่ีปลอดภยัและเช่ือถือได ้
 
 
 
 
- มีการจดัหาแหล่งอาหารท่ีปลอดภยัมาจ าหน่าย
ใหผู้บ้ริโภคทั้งเจา้หนา้ท่ีและประชาชนทัว่ไป 

 
 
 - การตรวจวตัถุอนัตรายราท่ี
ปนเป้ือนในอาหาร 6 ชนิด ทุก  
3 เดือน 
 
-ตรวจ SI 2 ทุกเดือน 
 
- อตัตราการจดัตลาดนดั
สุขภาพทุกสัปดาห์ 
 
 

 
 

ผา่น 
 
 

ผา่น 

 
 

100% 
 
 

 
 

ผา่น 
 
 

ผา่น 

 
 

100 
 

 
 

ผา่น 
 
 

 
 
 

100 
 

 
 

ผา่น 
 
 

 
 
 

100 
 

 
 

ผา่น 
 
 

ผา่น 

 
 

100 
 

 
 

ผา่น 
 
 

 
 
 

100 
 

 
 

ผา่น 
 
 

 
 
 

100 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส  ด้วย
ระบบ DHS 
เร่ือง   ผูป่้วยคาสายยางใหอ้าหารไดรั้บอาหาร
อยา่งเพียงพอ และญาติสามารถผลิตอาหาร
สายยางไดถู้กตอ้ง  
วตัถุประสงค ์
-  เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะ ทุพโภชนาผูป่้วย
ท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้
กิจกรรม 
1. ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติในการดูแลตนเอง 

2.สอนสาธิตการท าอาหารให้ญาติผูป่้วย
สามารถท าอาหารสายยางได ้ โดยผูป่้วยไดรั้บ
สารอาหารอยา่งครบถว้นและเพียงพอ 
3.ญาติหรืออาสาสมคัรดูแลผูป่้วยสามารถ
เตรียมความพร้อม และสามารถดดัแปลง
อาหารเพื่อดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น 
- มีการติดตามเยีย่มบา้นหลงัจ าหน่ายร่วมกบั
ทีม HHC และ รพ.สต.ทุกเดือน 

1.  อตัราผูป่้วยไดรั้บสารอาหาร
ครบถว้นและเพียงพอ ต่อความ
ตอ้งการ 
 
2.ญาติสามารถท าอาหารสายยาง
ได ้

 

3.อตัราการออกเยีย่มบา้นร่วมกบั
รพ.สต. 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 

100 % 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง   การดูแลผู้สูงอายุใหไ้ดรั้บอาหารท่ี
เหมาะสมกบัวยั 
วตัถุประสงค ์
เพื่อใหผู้้สูงอายุใหไ้ดรั้บอาหารท่ีเหมาะสมกบั
วยั 
กิจกรรม 
1.จดัเมนูอาหารชูสุขภาพท่ีเหมาะสมกบั
ผูสู้งอาย ุ 
2.ตกแต่งอาหารใหมี้สีสันน่ารับประทานดว้ย
ผกัหลากสีหลากชนิด 
3.ท าช้ินอาหารใหเ้ล็กลงช่วยในการบดเค้ียว
อาหาร ช่วยในการยอ่ยอาหาร 
4.แนะน าการบริโภค ธญัพืช  ถัว่  ปลา เตา้หู ้
ไก่ แทนเน้ือสัตวใ์หญ่ 

- อตัราผู้สูงอายุไดรั้บอาหารท่ี
เหมาะสมกบัวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

100 100 100 100 100 100       
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง    การพฒันาระบบการท าเมนูอาหาร         
วตัถุประสงค ์
1. เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บอาหารท่ีมีผลดีต่อสุขภาพ 
กิจกรรม 
-ลดอาหารเค็ม  มัน  หวาน 
-เพิม่ผกั  ผลไม้ในมื้ออาหาร 
-ใช้กะทธัิญพืช และนมถั่วเหลือง 
- การท าเป็นโปรแกรมการจัดรายการ
เมนูอาหาร 
- การท าโปรแกรมค านวณพลังงานอย่างง่ายมา
ช่วยในการท างาน 
 
 

1. อตัราการท าเมนูสุขภาพ  1  
อยา่ง/วนั 

100 % 
 
 
 

100 100 100 100 100 100       
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (DM,HT)อย่างมีส่วน
ร่วม 
 - การจดับริการอาหารเฉพาะโรคท่ีเหมาะสมกบั
โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงให้
สอดคลอ้งกบัการรักษาของแพทย ์
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บอาหารท่ีถูกตอ้ง 
และเหมาะสมกบัโรค สามารถฟ้ืนฟูสภาพให้
ผูป่้วยสามารถมาใชชี้วติไดป้กติ ลดและป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น 
กิจกรรม 
- จดัอาหารให้ผูป่้วยเบาหวานไดรั้บตามความ
เหมาะสมกบัอาการของโรค 
- ตบแต่งหนา้ตา สีสันของอาหารใหช้วน
รับประทาน 
-ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติในการดูแลตนเอง 
และการรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสมเพื่อ  
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่างๆ 

 
 
-อตัราการจัดอาหารให้ผู้ป่วย
ได้รับอาหารเหมาะสมกบัโรค 
ตามทีข่อเบิก 

 
-อตัราผู้ป่วยมีความรู้เกีย่วกบั
โรคที่เป็นอยู่ 

 
 

100 % 
 
 
 

80 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
85 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

84.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

88.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

82.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

83.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

82.5 
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ญ. วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดั  การพฒันา  : 
ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

1.  การจดั-จ่ายอาหาร
ผดิพลาด   

- เพื่อผูป่้วยไดรั้บ
อาหารท่ีเหมาะสมกบั
โรคท่ีเป็นอยู ่และ
สอดคลอ้งกบัการรักษา
ของแพทย ์
 

อตัราการจดั-จ่ายอาหาร
ผดิพลาด 
 

1. มี WI เร่ืองขั้นตอนการ
จดั-จ่ายอาหาร  
2.จดัท าใบเบิกอาหารท่ี
สามารถระบุบประเภท
ของอาหารและช่องลง
การ  วนิิจฉยัโรคซ่ึง
สามารถช่วยในการ
ตรวจสอบในการคดัลอก
ค าสั่งผดิพลาดไดร้ะดบั
หน่ึง 
3. มีป้ายก ากบัอาหาร 
4.คนครัวข้ึนไป
ตรวจสอบอีกคร้ัง และ
สอบถามผูป่้วยเขา้ใหม่ 
5. มีการทบทวน
กระบวนการร่วมกบัตึก
ผูป่้วยในเม่ือพบปัญหา
ทนัที  
6. ลดขั้นตอนในการจัด
อาหาร 
ปัญหาพบวา่มีขั้นตอนใน
การจดัอาหารท่ีไม่เป็น
ระบบ และซ ้ าซอ้น 
ตรวจสอบความ ถูกตอ้ง
ไดอ้ยาก และเสียเวลา  
ผลลพัธ์   ตรวจสอบ
สะดวกและง่ายข้ึน 
-อตัราการจดัอาหาร
ผดิพลาดตามใบเบิก  = 
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

0.1 
-ลดระยะเวลาจดัอาหาร
จาก 1ชม.30นาที เหลือ 
40-50 นาที 

2.  ผูป่้วยท่ีมีระดบัน ้าตาล
เกิน  200 mg.สามารถ
ควบคุมระดบัน ้าตาลให้
ลดลง  
 

-เพื่อป้องกนัหรือลด
ความรุนแรงท่ีเส่ียงต่อ
ภาวะแทรกซอ้น 
- เพื่อใหผู้ป่้วยรู้จกัการ
รับประทานอาหารท่ี
ถูกตอ้ง โดยใช ้อาหาร
แลกเปล่ียน 

-อตัราผูป่้วยท่ีมีระดบั
น ้าตาลเกิน  200 mg.
สามารถควบคุมระดบั
น ้าตาลใหล้ดลง  
เป้าหมาย   50 % 

สอน และใหค้  าแนะน า
การรับประทานอาหารท่ี
ถูกตอ้ง โดยใช ้ Model 
อาหารแลกเปล่ียน 
รายบุคคล 
 
 

3.  ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ   

เพื่อใหผู้ป่้วยพึงพอใจ อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการทัว่ไป    
เป้าหมาย   80 % 
อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการเฉพาะโรค    
เป้าหมาย   60 % 

ผูป่้วยท่ีมีโรคประจ าตวั 
จะไม่ชอบรสชาติของ
อาหารเฉพาะโรค 

อธิบายถึงประโยชน์ของ
การควบคุมอาหาร การ
รับประทานอาหารเฉพาะ
โรค เพื่อป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น หรือลด
ความรุนแรงของโรค 
และส่งเสริมใหผู้ป่้วยมี
สุขภาพท่ีดีข้ึนและ
ปรับปรุงน่าตาอาหารให้
ชวนรับประทานมาก
ยิง่ข้ึน 

4.  การข้ึนส่งอาหาร
ทนัเวลาสอดคลอ้งการ
บริหารยาตึก 
 

เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บ
ประทานอาหารตรงเวลา  
 

อตัราการข้ึนส่งอาหาร
ทนัเวลาท่ีประกนั  
เป้าหมาย 100% 
 

-สอบถามความตอ้งการ
ของผูป่้วยในช่วงเวลาท่ี
ตอ้งการรับประทาน 
 -ก าหนดเวลาตามท่ีใน
การส่งบริการอาหาร 
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

-ประกนัเวลา 
5.  การส่งเสริมสุขภาพ
และการสร้างเสริม
บรรยากาศในการท างาน
ของบุคลากร 
 

- บุคลากรมีความสุขใน
การปฏิบติังาน 
-บุคลากรมีสุขภาพดี 
 

ร้อยละคะแนน
บรรยากาศในการท างาน 
85%  
-ร้อยละของการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  100% 
-ร้อยละของการตรวจ
สมรรถภาพทุก  3  เดือน
100%   
 

-จดัส่ิงแวดลอ้มในท่ี
ปฏิบติังานสะอาด 
ปลอดภยั 
-มีอุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรง
เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน 
- การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  
- การตรวจสมรรถภาพ
ทุก  3  เดือน 
- การเป็นสมาชิก ชมรม-
ส่งเสริมสุขภาพ 

6.  การควบคุมและ
ป้องกนัการติดเช้ือ
ทางเดินอาหารใน
โรงพยาบาล 
 

-  เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บ
ประทานอาหารท่ีสะอาด  
ปลอดภยั 

- จ านวนคร้ังท่ีพบการ
ติดเช้ือท่ีระบบทางเดิน
อาหารแบบหมู่   
 - จ านวนคร้ังท่ีไม่ผา่น
เกณฑก์ารประเมินความ
สะอาดของ อาหาร Clan  
Food  Good  Taste / 
Food Safty / กรม
อนามยั/ ส่งอาหารสาย
ยางตรวจพบเช้ือ 
 
 

-อบรมในเร่ือง 
สุขาภิบาลอาหารและสุข
วทิยาส่วนบุคคลใน
หน่วยงาน 

-มีคู่มือสุขาภิบาลอาหาร
และสุขวทิยาส่วนบุคคล 
-จดัส่ิงแวดลอ้ม อาคาร
สถานท่ีเนน้เร่ืองความ
สะอาด ปลอดภยั  
-ลดการปนเป้ือนใน
ขั้นตอนการลา้งวตัถุดิบ/

เตรียม/ผลิต/บรรจุ/ลา้ง
ภาชนะ/การก าจดัของ
เสีย 

7. การจดัระบบขอ้มูล
ถูกตอ้ง ครบถว้น  
รวดเร็ว  
 

-เพื่อใหก้ารจดัเก็บขอ้มูล
เป็นปัจจุบนัถูกตอ้ง
ครบถว้น รวดเร็ว 

-  อุบติัการณ์การลง
รายงานในโปรแกรม
ล่าชา้มากกวา่  2 สัปดาห์ 

-รวบรวมขอ้มูลดา้น
โภชนาการ ทุกส้ินเดือน 
- ลงขอ้มูลในโปรแกรม
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

 งานโภชนาการ  ภายใน 2 
สัปดาห์ หลงัส้ินเดือน 
 

8. การเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้  
 

- เพื่อให้จนท.ทุกคนมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสามารถน าไปปรับ
ใชก้ารดูแลผูป่้วย และไม่
ป่วย  
- เพื่อพฒันางานจากการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง และ
สามารถน าไป
แลกเปล่ียนกบัผูร่้วม
วชิาชีพ หรือ บุคคลท่ี
สนใจ 
 

- จ านวนเร่ืองท่ีสามารถ
น าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้     
(การดูแลผูป่้วยเบาหวาน
ดว้ยอาหารแลกเปล่ียน ) 
 

- มีการเลือกเร่ืองท่ี
สามารถท าไดดี้ และเป็น
ตวัอยา่งได ้ เช่น   
1. การสอน และให้
ค  าแนะน าการ
รับประทานอาหารท่ี
ถูกตอ้ง โดยใช ้ Model 
อาหารแลกเปล่ียน  
2. มีการจดัท า โปรมแก
รมการสอนอาหาร
แลกเปล่ียน 
3.มีการร่วมมือระหวา่ง
สหสาขาวชิาชีพในการ
ท ากลุ่มคลินิกเบาหวาน 
4. จดัท าคู่มือ/แผน่พบั
ความรู้โรคเบาหวาน 

9.  ผูป่้วยท่ีมีระดบัน ้าตาล
เกิน100-140 mg.สามารถ
ควบคุมระดบัน ้าตาลให้
ลดลง  
 

-เพื่อป้องกนัการเป็นโรค
เร้ือรัง เช่นโรคอว้น  
เบาหวาน  ความดนัสูง  
ไขมนัในเส้นเลือดใน
อนาคต 
- เพื่อใหผู้ป่้วยรู้จกัการ
รับประทานอาหารท่ี
ถูกตอ้ง โดยใช ้อาหาร
แลกเปล่ียน 

-อตัราผูป่้วยท่ีมีระดบั
น ้าตาลเกิน  เกิน100-140 
mg.สามารถควบคุม
ระดบัน ้าตาลให้เป้าหมาย 
  50 % 

สอน และใหค้  าแนะน า
การรับประทานอาหารท่ี
ถูกตอ้ง โดยใช ้ Model 
อาหารแลกเปล่ียน 
รายบุคคล 
 
 

10.ระบบส่งต่อผู้ป่วย
ตั้งแต่โรงพยาบาลกลบัสู่
ชุมชน โดยร่วมกบัทมี

เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการ
ดูแลท่ีถูกตอ้งโดยการ
ดูแลร่วมกนัแบบองคร์วม

-อตัราการในการออก
เยีย่มบ้านตามแผน 100%   

- การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่
นอนอยู่ในโรงพยาบาล 
-การดูแลเป็นทีมใน
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ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ/
ความท้าทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

เยีย่มบ้าน สหสาขา
วชิาชีพ  
 

ท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม
กบัโรค สามารถฟ้ืนฟู
สภาพใหผู้ป่้วยสามารถ
มาใชชี้วติไดป้กติ ลด
และป้องกนั
ภาวะแทรกซอ้น 

ปัญหาท่ีพบของผูป่้วย 
- การเตรียมความผูป่้วย
ก่อนกลบัสู่ชุมชน 
- การประสานงานใน
ทีมสหสาขา และทีมเยีย่ม
บา้น และจนท.สอ  ผูน้ า
ชุมชน ในการเตรียม
ความพร้อมท่ีบา้นก่อน
ส่งผูป่้วยกลบัสู่ชุมชน 
โดยมีการวางแผน
จ าหน่ายร่วมกนักบัทีม
ทีมสหสาขา และทีมเยีย่ม
บา้น และจนท.สอ  ผูน้ า
ชุมชน 
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ฎ. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)  :   
 

ตัวช้ีวดัในงาน เป้าหมาย 
ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. อตัราการจดั-จ่ายอาหารผดิพลาด 0  % 0.33% 0.21 0.1 
2.อตัราการสั่งซ้ือวสัดุอาหารตามเมนูท่ีก าหนด  ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา 

100 % 100 100 100 

3.อตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล เป้าหมาย 

 
0  คร้ัง 

0 
 

0 
 

0 
 

4.ผา่นเกณฑก์ารตรวจมาตรฐานอาหาร และโรงครัวมาตรฐาน 0  คร้ัง 
ผา่นเกณฑ์ 

 
ผา่นเกณฑ ์

 
ผา่นเกณฑ์ 

 

5.ญาติผูป่้วยท่ีคาสายใหอ้าหารสามารถผลิตอาหารสายยางได ้ 100  % 100 100 100 

6.อตัราพึงพอใจของผูรั้บบริการ 85  % 84.2 88.2 82.5 
7.อตัราผูป่้วยมีความรู้เก่ียวกบัอาหารเฉพาะโรคท่ีเหมาะสม 
 

85 % 89.5 82.53 85 

8. จ  านวนขอ้ร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมบริการ 0  คร้ัง 
0 
 

0 
 

0 
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2. กระบวนการส าคัญ  (Key Processes) 
แผนภูมิกระบวนการท างาน 
(รวมทั้งความเส่ียงและตัวช้ีวดัทีเ่กีย่วข้องในแต่ละขั้นตอน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  การรับค าสัง่ 

3.  การเตรียม/ปรุง 

4.  การจดั/กระจาย
อาหารไปหอผูป่้วย 

5.  การติดตามดูแล
ผูป่้วย 

6.  การเก็บลา้ง และ
ก าจดัเศษอาหาร 

          ความเส่ียง                                                    ตวัช้ีวดั 
-  แพทยไ์ม่ระบุประเภทอาหาร                  -  อตัราการจดัอาหารผิดพลาด     
- พยาบาลคดัลอกอาหารผดิพลาด              -  อตัราการจ่ายอาหารผดิพลาด   
- พยาบาลคดัลอกค าส่ังไม่ครบถว้น          -  จ านวนรายงานอุบติัการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์    
- โภชนากรรับค าส่ังอาหารผดิพลาด                                                          

ความเส่ียง                                      ตวัช้ีวดั 
- การปนเป้ือนของอาหาร                             - จ านวนรายงานอุบติัการณ์ท่ีมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์        
- การคดัเลือกวตัถุดิบ                                   - จ านวนคร้ังท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิณความสะอาด                                
                                                                       อาหาร Clan  Food  Good  Taste / Food Safty  
- การจดัอาหารผดิไม่ตรงรายการเบิก           - อตัราการจดั-จ่ายอาหารผิดพลาด 
-การจ่ายอาหารผดิไม่ตรงรายการเบิก                                                  
-ความตรงเวลาในการข้ึนส่งอาหาร              - อตัราการข้ึนส่งอาหารทนัเวลาท่ีก าหนด 
- ผูป่้วยไดรั้บอาหารไม่เพียงพอ                   - จ านวนรายงานอุบติัการณ์เกิดภาวะทุพโภชนาการ 
- การดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น(BD)                     - จ านวนรายงานอุบติัการณ์ท่ีพบวา่ญาติท า(BD)          
                                                                    ไม่ถูกตอ้ง หรือเก็บรักษาไม่เหมาะสม 
- ขาดการใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็น                         - อตัราผูป่้วยมีความรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเป็น 

 
ความเส่ียง                                 ตวัช้ีวดั 
-การปนเป้ือนของอาหาร                            - จ านวนคร้ังการติดเช้ือในรพ.จากอาหารที่โรงครัวผลิต 
-การแพร่กระจายของเช้ือโรค                    -  จ านวนรายงานอุบติัการณ์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์         
-กล่ินไม่พ่ึงประสงค ์ 
-เป็นแหล่งพาหะน าโรค   
      

กิจกรรมคู่ขนาน 

 

พฒันาศกัยภาพบุคลากร ตอบสนองความตอ้งการผูรั้บผลงาน ส่งเสริมสุขภาพ 

 1.  การวนิิจฉยั 
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กระบวนการ
ส าคัญ 

ประเด็นคุณภาพที่
ส าคัญ/ความท้าทาย 

ทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์/
ส่ิงทีค่าดหวงัจาก
กระบวนการ 

ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ 
(ปี58-ปี60) 

กจิกรรมพฒันา 

1.การวนิิจฉยั 
 

-การคดัลอกค าสั่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้นโดย
พยาบาล 

-การคดัลอกค าสั่งถูกตอ้ง
ครบถว้น  
-ผูป่้วยไดรั้บอาหารถูกตอ้ง
เหมาะสมกบัโรค 

-อตัราการจดั-จ่าย
อาหารผดิพลาด  
0.33%  0.21 %  0.1% 
- จ านวนรายงาน
อุบติัการณ์เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค ์ 0 คร้ัง   

-จดัท าแบบฟอร์มท่ี
สามารถลงขอ้มูลท่ี
จ าเป็นในการเบิก
อาหาร 
-สุ่มตรวจความถูกตอ้ง
ของใบเบิกอาหารกบั 
ค าสั่งแพทย ์

2.การรับค าสั่ง 
 

การคดัลอกค าสั่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้นโดย
โภชนากร 

-การคดัลอกค าสั่งถูกตอ้ง
ครบถว้น  

-ผูป่้วยไดรั้บอาหาร
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัโรค 

-อตัราการจดั-จ่ายอาหาร
ผดิพลาด  0.33%  0.21 %  
0.1% ตามล าดบั 
- จ านวนรายงาน
อุบติัการณ์เหตุการณ์ไม่
พึงประสงค ์ 0 คร้ัง   

-จดัท าแบบฟอร์มท่ี
สามารถลงขอ้มูลท่ี
จ าเป็นในการเบิก
อาหาร 

-สุ่มตรวจความถูกตอ้ง
ของอาหารโดยพยาบาล
บนตึก 

3.การเตรียม/
ปรุง 

 

- การปนเป้ือนของ
อาหาร         
 -การคดัเลือกวตัถุดิบ
ท่ีดี                     

-เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บ
อาหารท่ีสะอาดปลอดภยั 

- จ านวนรายงาน
อุบติัการณ์เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค ์ 0 คร้ัง  
- จ านวนคร้ังท่ีไม่ผา่น
เกณฑก์ารประเมิณ
ความสะอาดของ
อาหาร Clan  Food  
Good  Taste / Food 
Safty  
-จ านวนคร้ังการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาลจาก
อาหารท่ีโรงครัวผลิต  
0  คร้ัง 
 

-จดัหาคู่มือในการเลือก
ซ้ือวตัถุดิบ 
-อบรมสุขาภิบาล
อาหารและสุขวทิยา
ส่วนบุคคล 
-จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
สะอาด ปลอดภยั 
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กระบวนการ
ส าคัญ 

ประเด็นคุณภาพที่
ส าคัญ/ความท้าทาย 

ทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์/
ส่ิงทีค่าดหวงัจาก
กระบวนการ 

ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ 
(ปี58-ปี60) 

กจิกรรมพฒันา 

4.การจดั/
กระจายอาหาร
ไปหอผูป่้วย 

 

- การจดัอาหารผดิไม่
ตรงรายการเบิก   
-การจ่ายอาหารผิดไม่
ตรงรายการเบิก 
 -ตรงเวลาในการข้ึน
ส่งอาหาร                                                                

-ผูป่้วยไดรั้บอาหารถูกตอ้ง
เหมาะสมกบัโรค 
-ผูป่้วยไดรั้บประทาน
อาหารในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมสอดของกบัการ
บริหารยาตึก 

-อตัราการจดั-จ่าย
อาหารผดิพลาด  0.1% 
- อตัราท่ีข้ึนส่งอาหาร
ตรงเวลา  100 % 
 

-จดัท าแบบฟอร์มท่ี
สามารถลงขอ้มูลท่ี
จ าเป็นในการเบิก
อาหาร 

-สุ่มตรวจความถูกตอ้ง
ของอาหารโดยพยาบาล
บนตึก 
-การประกนัเวลาข้ึนส่ง
อาหาร 

5.การติดตาม
ดูแลผูป่้วย 

 

- ผูป่้วยไดรั้บ
อาหารไม่เพียงพอ       

- การดูแลต่อเน่ืองท่ี
บา้น(BD)     
- ขาดการใหข้อ้มูลท่ี
จ าเป็น             

- ผูป่้วยไดรั้บสารอาหาร
เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของร่างกาย 
-ญาติสามารถดูแล
ท าอาหารสายยางใหผู้ป่้วย
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
-ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลท่ี
จ าเป็นในการดูแลสุขภาพ             

- จ านวนรายงาน
อุบติัการณ์เกิดภาวะ
ทุพโฑชนาการ  0 คร้ัง 
- จ านวนรายงาน
อุบติัการณ์ท่ีทีม HHC 
พบวา่ท า(BD)                                           
ไม่ถูกตอ้ง 
- อตัราผูป่้วยมีความรู้
เก่ียวกบัโรคท่ีเป็น  
89.5 % 82.53% 83.2% 
ตามล าดบั 

-มีการประเมินสภาพ
ผูป่้วยการทบทวนการ
ดูแลผูป่้วยร่วมกบัทีม  
PCT 
-มีการสอน-สาธิตการ
ท าอาหารสายยาง และ
ใหญ้าติท าให้ดูก่อน
กลบั 
-มีการประเมินความรู้
ผูป่้วยหลงัใหค้  าแนะน า 
 

6.การเก็บลา้ง 
และก าจดัเศษ
อาหาร 

-การปนเป้ือนของ
อาหาร    
-การแพร่กระจาย
ของเช้ือโรค       
-กล่ินไม่พึ่ง
ประสงค ์ 

-เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บ
อาหารท่ีสะอาดปลอดภยั 
-ไม่เป็นแหล่งแพร่เช้ือโรค 

-จ านวนคร้ังการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาลจาก
อาหารท่ีโรงครัวผลิต  
0  คร้ัง 
-จ านวนรายงาน
อุบติัการณ์ เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค ์0คร้ัง      

-อบรมสุขาภิบาล
อาหารและสุขวทิยา
ส่วนบุคคล 
-จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
สะอาด ปลอดภยั 
-การจดัการขยะตาม
หลกั IC  
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กระบวนการคู่ขนาน 

กระบวนการ
ส าคัญ 

ประเด็นคุณภาพที่
ส าคัญ/ความท้า
ทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์/ส่ิงที่
คาดหวงัจากกระบวนการ 

ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ 
(ปี58-ปี60) 

กจิกรรมพฒันา 

1. การตอบ 
สนองความ
ตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

- พฤติกรรม
บริการ 
- รสชาติ 
- ภาชนะสะอาด 
-น่าตาอาหาร 
-ตรงต่อเวลา 
-คุณค่าอาหาร
ครบ5หมู่ 
-เหมาะสมกบัโรค 

-  ผูป่้วยและญาติพึงพอใจ
ในบริการ 
-  ผูรั้บผลงานภายในท่ี
เก่ียวขอ้งไดรั้บผลงานท่ีดี
และมีความพึงพอใจ 

อตัราความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการอาหาร
ทัว่ไป 
ผลลพัธ์  = 89.5 % 
82.53% 83.2% 
 

-ส่งเสริมพฤติกรรม
บริการท่ีดี  ยิม้แยม้ 
-พูดคุยใหค้  าแนะน า
อาหารท่ีไม่ถูกปากแต่
เหมาะสมกบัโรค 

2. การพฒันา
ศกัยภาพ
บุคลากร 

หน่วยงานแห่ง
การเรียนรู้
บุคลากรไดรั้บ
การอบรม  การ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้  และ
พฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 

-  บุคลากรไดรั้บการอบรม
ดา้นมาตรฐาน วชิาชีพ  
-  บุคลากรมีความรู้และ
ทกัษะในการท าอาหาร
ทัว่ไปและเฉพาะโรค 
 

-จ านวนคร้ังบุคลากร
ไดรั้บการอบรมดา้น
มาตรฐาน วชิาชีพ อยา่ง
นอ้ย1คร้ัง/ปี  
-ร้อยละการอบรม 10
วนั/คน/ปี  ผลลพัธ์ 100 
% 
-อตัราบุคลาการผา่น
เกณฑ=์ 100% ผลลพัธ์
การประเมินความรู้
ทกัษะ  > 80% 

-  การอบรมและร่วม
ประชุมวชิาการดา้น
โภชนาการ 

3. การส่งเสริม
สุขภาพและการ
สร้างเสริม
บรรยากาศใน
การท างานของ
บุคลากร 

-ส่ิงแวดลอ้มใน
ท่ีปฏิบติังาน
สะอาด 
ปลอดภยั 
-มีอุปกรณืเคร่ือง
ทุ่นแรงเพียงพอ
ต่อการ
ปฏิบติังาน 

- บุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบติังาน 
-บุคลากรรักองคก์ร และ
เพื่อนร่วมงาน 
-การท างานเป็นทีม 
-บุคลากรมีสุขภาพดี 

-ผา่นเกณฑ์ตรวจสอบ
พื้นท่ี5ส 
-อตัราความพร้อมใช้
ของเคร่ืองมือ 100% 
-ร้อยละคะแนน
บรรยากาศในการ
ท างาน  78%- 
-ร้อยละของการตรวจ

การส่งเสริมสุขภาพ
และการสร้างความสุข
ในการท างานของ
บุคลากร 
- การตรวจสุขภาพ  
- การตรวจสมรรถภาพ 
- การเป็นสมาชิก ชมรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
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กระบวนการ
ส าคัญ 

ประเด็นคุณภาพที่
ส าคัญ/ความท้า
ทายทีส่ าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์/ส่ิงที่
คาดหวงัจากกระบวนการ 

ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ 
(ปี58-ปี60) 

กจิกรรมพฒันา 

- บุคลากรมี
ความสุขในการ
ปฏิบติังาน 
-บรรยากาศการ
ท างานดี 
ร่วมมือร่วมใจ 
-บุคลากรมี
สุขภาพดี เม่ือ
เจบ็ป่วยมีการ
ดูแลรักษา 
 

สุขภาพประจ าปี  100 
-ร้อยละของการตรวจ
สมรรถภาพทุก  3  
เดือน  100 
-ร้อยละของบุคลากร
เม่ือเจบ็ป่วยไดรั้บการ
รักษา  100 

- การใหข้องขวญัวนั
เกิด 
- แจกค่าตดัชุดท างาน 
- การจดังานปีใหม่ 
- การจดัทศันศึกษา
นอกสถานท่ี 
- การเยีย่มเม่ือเจบ็ป่วย 
คลอดบุตร 

- การท างานเป็นทีม 

 
3. กจิกรรมทบทวนคุณภาพ   

กจิกรรมทบทวน วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม 
ความคลอบ

คลุม 
กรณตีัวอย่าง การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

1. ทบทวนขณะดูแล
ผูป่้วย 

 -conf. 
case 
ร่วมกบั 
PCT โดย
ใช ้C3-
THER 

2คร้ัง/
เดือน 

-แพทย ์ 
พยาบาล 
เภสัช  
Lab 
โภชนากา
รและ
หน่วยงา
นท่ี
เก่ียวขอ้ง 

-ผูป่้วยกลุ่ม
เส่ียง/อาจเกิด
ภาวะวกิฤต 

-ผูป่้วยเด็กโรคไต มี
ค่า K  ๋   สูง 
-ผูป่้วยความดนั
โลหิตสูง 
-ผูป่้วย MI 

-ในการจดัอาหารใหเ้ด็ก 
ซ่ึงมีผลไมใ้นม้ืออาหาร 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบกบัการ
รักษาจึงมีการทบทวน
ร่วมกบัทีม  ปรับเปล่ียน  
เป็นแพทยจ์ะผูร้ะบุบวา่
ควรงดผลไมห้รือไม่เป็น
รายๆไ ป 
-  ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง
จะมีการจ ากดัเกลือตาม
ระดบัของความดนัโลหิต     
-ผูป่้วย MI ตอ้งงดอาหารท่ี
มี K สูงเช่นมะละกอ 
กลว้ย ส้ม ฟักทอง    
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กจิกรรมทบทวน วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม 
ความคลอบ

คลุม 
กรณตีัวอย่าง การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

2..การทบทวนการ
ส่งต่อ/ขอยา้ย/
ปฏิเสธการรักษา 

        

ประสาน
งานกบั
ตึก 
ผูป่้วยใน
ในการ
ส่งผูดู้แล
มาเรียน
การ
ท าอาหา
ร สาย
ยางและ
ทีม HHC 
ในการ
เยีย่มบา้น  
เพื่อช่วย
ดูแล
ต่อเน่ือง   

ทุก case
ท่ีให้
อาหาร
สายยาง 

พยาบาล
ตึก 
ทีมHHC
โภชนากร 

caseทีใ่ห้อาหาร
สายยาง 

ผูป่้วยท่ีตอ้งการคา
สายยางใหอ้าหาร  
จะมีการสอนและ
สาธิตแก่ญาติ  เพื่อ
น าไปปฏิบติัไดท่ี้
บา้น 

ผูป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีบา้น
โดยครอบครัว โดยมีนกั
โภชนาการสนบัสนุน
ความรู้ ในการผลิตอาหาร
สายยางท่ีถูกตอ้ง 

3.ทบทวนคน้หาและ
ป้องกนัความเส่ียง 

-ทบทวนขอ้
ร้องเรียน 

 -ประชุม
หวัหนา้
พาท า 

2คร้ัง/
สัปดาห์ 

 
โภชนากร 
คนครัว 

ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง/
อาจเกิดภาวะ

วกิฤต  
 
 
 
 
 
 
 
 

-การจดั-จ่ายอาหาร
ผดิพลาด  จากการ
คดัลอกค าสั่ง 
คดัลอกไม่ครบถว้น 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการสอบถามช่ือสกุลให้
ตรงกบัใบก ากบัอาหาร   
-มีการRound ผูป่้วยตอน
เชา้ 
-สุ่มตรวจค าสั่งแพทยก์บั
ใบเบิกอาหาร 
-คนครัวข้ึนไปตรวจสอบ
ยอดผูป่้วย และประเภท
อาหารก่อนจดัอาหาร 
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กจิกรรมทบทวน วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม 
ความคลอบ

คลุม 
กรณตีัวอย่าง การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

4. ทบทวนการใช้
ขอ้มูลวชิาการ 

ร่วมกบั 
PCTท า
CPG 

ทุก6 
เดือน 

แพทย ์ 
พยาบาล 
เภสัช  
Lab 
โภชนากร
หน่วยงาน
ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง/
กลุ่มโรคท่ีพบ

บ่อย 

-โรคเบาหวาน 
-โรคความดนัโลหิต
สูง 
 
 

-ผูป่้วยไดรั้บการดูแล
แบบสหสาขาวชิาชีพ 
-ผูป้ฏิบติัมีแนวทางในการ
ปฏิบติัท่ีชดัเจน 

5.การทบทวนการใช้
ทรัพยากร 
 

เวทีสภา 
พฒัน์ฯ 

ทุกคร้ังท่ี
พบ

ปัญหา 

แพทย ์ 
หวัหนา้
งานทุก
หน่วยงาน  

การจดัเล้ียง  
ประชุม 

มีผูม้าศึกษาดูงาน
จากภายนอกมา
จ านวน   จะตอ้งมี
การเตรียมอาหารวา่ง
อาหารกลางวนั  โรง
ครัวจะประสบ
ปัญหาขาดบุคลากร
ในการช่วยท างาน 
จึงเสนอต่อ หวัหนา้
งานทุกงานใหช่้วย
ส่งลูกจา้งหมุนเวยีน
มาช่วยใหบ้ริการ ขน
อุปกรณ์จดัเล้ียง  
และขอหวัหนา้งาน
ท่ีพอปลีกเวลามา
ช่วยในการเตรียมชุด
อาหารวา่ง และ
เตรียมอาหาร
กลางวนั และ 
เสริฟอาหาร 

-มีทีมงานท่ีช่วยขน
อุปกรณ์จดัเล้ียง   ช่วย
เตรียม  ลา้ง  ท าให้
สามารถปฏิบติังานไดดี้ข้ึน 
- ท าใหทุ้กคนมีความ
ร่วมมือท่ีจะช่วยกนัท างาน
เพื่อองคก์ร 
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4. กลุ่มประชากรทางคลินิกทีส่ าคัญ  (Key Clinical Population) 
ผูป่้วยเฉพาะโรค  ในกลุ่มผูป่้วย   โรคเบาหวาน    โรคความดันโลหิตสูง  โรคหวัใจ โรคเก๊าฑ ์ โรคไต 

ผูป่้วยท่ีตอ้งให้อาหารทางสายยาง  
 

5. บทเรียนจากการพฒันา  (CQI,  QA) 
เร่ือง กระบวนการจัด-จ่ายอาหารแก่ผู้ป่วย   CQI 
ปัญหา/โอกาสพฒันา   ในการจดัอาหารใหผู้ป่้วย  ยงัไม่เคยมีการตรวจสอบวา่มีการผลิตและบรรจุแยกได้

ถูกตอ้ง  ส่งอาหารถูกคน คดัลอกค าสั่งถูกตอ้ง หรือไม่  ยกหมอ้อาหารไปตกัใหผู้ป่้วย
บนตึกท าให้เกิดการจดั-จ่ายอาหารใหผู้ป่้วยผิดพลาด 

การปรับเปล่ียน  หลงัจากไดมี้การตรวจสอบพบวา่มีการผลิตและบรรจุแยกอาหารไม่ถูกตอ้ง  ส่งอาหารไม่ถูก
คน คดัลอกค าสั่งไม่ถูกตอ้ง   จึงทบทวนในหน่วยงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และท า CQI ในการ
แกปั้ญหาร่วมกนัมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนส่งบริการโดยจดัท าใบเบิกอาหารท่ีสามารถ
ระบุบ ช่ือ-สกุล อาย ุ   ประเภทของอาหาร  และช่องลงการวนิิจฉยัโรค  ซ่ึงสามารถช่วยใน
การตรวจสอบในการคดัลอกค าสั่งผดิพลาดไดร้ะดบัหน่ึง   จดัท าป้ายก ากบัอาหารเฉพาะโรค 
โดยระบุ ช่ือ-สกุล เตียง ประเภทของอาหาร  ประสานงานกบัหอผูป่้วยในการช่วยติดป้าย
ประเภทอาหารให้ครบท่ีทา้ยเตียง     

  มีการRoundผูป่้วยตอนเชา้ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งใน ค าสั่งแพทย ์และใบเบิกอาหาร 
 ใหค้นครัวช่วยข้ึนไปดูยอดผูป่้วยท่ีเขา้ใหม่ และจ าหน่ายกลบับา้น ในเวลา 10.00 น. เพื่อ 

ตรวจสอบยอดผูป่้วย และประเภทอาหาร    

 ต่อมาพบปัญหา   พบวา่มีการคดัลอกผดิพลาดมากข้ึน  จากการคน้หาสาเหตุพบวา่  พยาบาลคดัลอกค าสั่ง
แพทยล์งในใบอาหาร เปล่ียนเฉพาะวนัท่ี ซ่ึงมีผูป่้วยใหม่เขา้มานอนแทน    หรือ คดัลอกช่ือ-
สกุลถูก แต่ลืมลบประเภทอาหารของผูป่้วยเดิมออก   ลืมลอกค าสั่งท่ีเป็นค าสั่งเฉพาะลงมาใน
ใบอาหาร เช่น งดผลไม ้ งดอาหารสีด า-แดงน ้าตาล  

แกไ้ข   โดยหวัหนา้ตึกทั้งหญิง-ชาย และโรงครัว หาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั โดยปรับเวลาในการเก็บ
ใบเบิกอาหารจาก 7.00น. มาเป็น  9.00น.  เพื่อใหพ้ยาบาล In chart ตรวจสอบก่อนส่งเบิก
อาหารและใหติ้ดป้ายอาหารทา้ยเตียงในอาหารเฉพาะโรคและหอ้งพิเศษ 
ผลลพัธ์  การคดัลอกผดิพลาดนอ้ยลง 

 
 ยงัมีผดิพลาดจากการสั่ง order ทางโทรศพัทก์ารเขียนค าสั่งไม่ครอบคลุม ผูป่้วยใหม่มานอนแทนใบ

เบิกอาหารลืมลบอาหารผูป่้วยเดิมออกแกไ้ขโดย การพูดคุยหาแนวทางแกไ้ขทั้งตึกผูป่้วยใน และงาน
โภชนาการ ในการตรวจorderก่อนสั่งอาหาร และแขวนป้ายอาหารทา้ยเตียง  
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 ยงัมีผดิพลาดจากการสั่ง order ทางโทรศพัทก์ารเขียนค าสั่งไม่ครอบคลุม ผูป่้วยใหม่มานอนแทนใบ
เบิกอาหารลืมลบอาหารผูป่้วยเดิมออก 

แกไ้ขโดย การพูดคุยหาแนวทางแกไ้ขทั้งตึกผูป่้วยใน และงานโภชนาการ ในการตรวจorderก่อนสั่ง
อาหาร และแขวนป้ายอาหารทา้ยเตียง 

 
ผลลพัธ ์  -   ผูรั้บบริการจะไดรั้บอาหารท่ีถูกตอ้งตามแพทยส์ั่ง และสอดคลอ้งกบัการรักษาของแพทยม์ากข้ึน 
 -   ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจในการแบ่งแยกประเภทอาหารต่างๆได ้
เคร่ืองช้ีวดั    - อตัราการจดั-จ่ายอาหารผิดพลาด   0% 

 ปี 58-ปัจจุบนั  ใชร้ะบบการลดขั้นตอนการแบ่งบรรจุอาหารเป็นประเภทต่างๆท าใหล้ดระยะเวลาแบ่ง
บรรจุลง และอตัราการจดัผดิพลาดนอ้ยลงเป็น 0.1% 

  

เร่ืองระบบการบริการส่งอาหารให้ทันเวลา,  QA 
ปัญหา/โอกาสพฒันา   เดิมไม่มีเวลาท่ีแน่นอน เช่นม้ือเชา้จะข้ึนประมาณ  8.30-9.00 น. ม้ือเท่ียงข้ึนให้บริการ  

12.30-13.00 น.  ม้ือเยน็ข้ึนให้บริการ  15.00 น. ซ่ึงท าให้ผูป่้วย ไม่ไดรั้บประทาน
อาหารในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และมีผลต่อยาท่ีตอ้งรับประทานในช่วงทั้งก่อนอาหาร 
และหลงัอาหาร  

การปรับเปล่ียน   เวลาการข้ึนปฏิบติังานให้คนครัวมาปฏิบติังานตั้งแต่เวลา  5.30 น.-17.00 น.  และท าการ
ประกนัเวลาในการข้ึนให้บริการอาหารโดยสอบถามความตอ้งการรับประทานในช่วง เวลา
ต่างๆ จากผูป่้วย และจดัการท าอาหารให้ทนัเวลาท่ีประกนัไว ้  เช่น   ม้ือเชา้ข้ึนส่ง เวลา  7.30 น.   ม้ือ
เท่ียงข้ึนส่งเวลา  11.45 น.   ม้ือเยน็ข้ึนให้บริการ  15.45 น.และให้โอวลัติน เป็นอาหารวา่งก่อนนอน
โดยส่งพร้อมกบัอาหารเยน็    ก าหนดเป็นวฒันธรรมในการส่งบริการอาหาร 

ผลลพัธ ์ -  ผูป่้วยมีความพงึพอใจมากข้ึน  และผูป่้วยไดรั้บประทานอาหารครบทั้ง 3 เวลา ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
   -  ผูใ้หบ้ริการ  มีระบบในการปฏิบติังานไม่สับสน 

เคร่ืองช้ีวดั    อตัราการข้ึนส่งอาหารใหท้นัเวลาท่ีประกนั    100 % 
 
6. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 

6.1 ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพที่เสร็จส้ินแล้ว) 
1.  เร่ืองกระบวนการสอนและสาธิตการท าอาหารสายยางใหญ้าติหรือผูดู้แลผูป่้วย 

เดิม   ในการจดัการสอนและสาธิตการท าอาหารสายยางใหญ้าติหรือผูดู้แลผูป่้วยยงัไม่มีแนวทางท่ี
ชดัเจน โดยป่ันสูตรอาหารตามท่ีไดม้าจากรพ.อ่ืนท่ีผูป่้วยเคยไปรักษา 

การปรับเปล่ียน        จดัสร้างนวตักรรมการค านวณสูตรอาหารป่ันให้เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย  
สามารถน าไปใชไ้ดแ้ละใหพ้ลงังานตามท่ีแพทยร์ะบุ และน ามาใชพ้ฒันาในการสอน และสาธิตการท าอาหาร
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ป่ันทางสายยางใหแ้ก่ญาติผูป่้วยรวมถึงคนครัวไดแ้ละใหญ้าติ/ผูดู้แลผูป่้วย ปฏิบติัจริงให้ดูก่อนกลบั  ในการ
ท าอาหารทางสายยาง  เพื่อใหญ้าติหรือผูดู้แลผูป่้วย สามารถน าไปใชไ้ด ้ เม่ือผูป่้วยกลบัไปอยูบ่า้น  และมีการ
ประสานงานกบัทีม Home Heath care เพื่อติดตามดูแลผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บอาหารสายยาง หรือร่วมออกเยีย่ม
บา้นในรายท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัอาหารทางสายยาง 

ผลลพัธ์   -   ญาติหรือผูดู้แลผูป่้วยสามารถ เตรียม-ผลิตอาหารสายยางได ้ 
            -   สามารถน าไปใชไ้ด ้ เม่ือผูป่้วยกลบัไปอยูบ่า้น   

เคร่ืองช้ีวดั    - ญาติผูป่้วยสามารถ เตรียม-ผลิตอาหารสายยางได ้ 100% 

2. เร่ืองการใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาหารบ าบดัโรคโดยใชอ้าหารแลกเปล่ียนในกลุ่มผูป่้วยโรคเบาหวาน 
วตัถุประสงค ์
1.  เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมีทศันคติท่ีดีในการปรับเปล่ียนนิสัยในการบริโภคอาหาร 
2.  เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในการเลือกรับประทานอาหาร และการแลกเปล่ียน

หมวดอาหารท่ีถูกตอ้งใหเ้หมาะสมกบัโรคท่ีเป็นอยู ่
3.  เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพท่ีแขง็แรง และสามารถดูแลตนเองได ้และใชอ้าหารบ าบดัโรคได้

ถูกตอ้ง 
กิจกรรม 
1.  เผยแพร่ความรู้ใหผู้ป่้วยท่ีคลินิกเบาหวานทราบถึงประโยชน์ในการบริโภคอาหารบ าบดัโรค 
2.  แนะน าการเลือกรับประทานอาหาร และการแลกเปล่ียนหมวดอาหารท่ีถูกตอ้ง 
3. ผลิต-แจก เอกสารในเร่ืองอาหารบ าบดัโรค 
เคร่ืองช้ีวดั    - อตัราผูป่้วยมีความรู้เก่ียวกบัอาหารท่ีเหมาะสมกบัโรค  80%   

  ท าได ้   84.2 -88.8 %       

 
6.2  การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 

6.2.1. การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (DM,HT)อย่างมีส่วนร่วม 
 - การจดับริการอาหารเฉพาะโรคท่ีเหมาะสมกบัโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงใหส้อดคลอ้งกบัการ
รักษาของแพทย ์
วตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บอาหารท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัโรค สามารถฟ้ืนฟูสภาพใหผู้ป่้วยสามารถ
มาใชชี้วติไดป้กติ ลดและป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
กิจกรรม 
- จดัอาหารให้ผูป่้วยเบาหวานไดรั้บตามความเหมาะสมกบัอาการของโรค 
- ตบแต่งหนา้ตา สีสันของอาหารใหช้วนรับประทาน 
-ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติในการดูแลตนเอง 
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และการรับประทานอาหารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อ  
ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่างๆ 
6.2.2.ระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่โรงพยาบาลกลบัสู่ชุมชน โดยร่วมกบัทมีเยีย่มบ้าน สหสาขาวชิาชีพ  
วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้งโดยการดูแลร่วมกนัแบบองคร์วมท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม
กบัโรค สามารถฟ้ืนฟูสภาพใหผู้ป่้วยสามารถมาใชชี้วติไดป้กติ ลดและป้องกนัภาวะแทรกซอ้น 
กจิกรรม 
- การดูแลผู้ป่วยตั้งแต่นอนอยู่ในโรงพยาบาล 
-การดูแลเป็นทีมในปัญหาท่ีพบของผูป่้วย 
- การเตรียมความผูป่้วยก่อนกลบัสู่ชุมชน 

- การประสานงานในทีมสหสาขา และทีมเยีย่มบา้น และจนท.สอ  ผูน้ าชุมชน ในการเตรียมความ
พร้อมท่ีบา้นก่อนส่งผูป่้วยกลบัสู่ชุมชน โดยมีการวางแผนจ าหน่ายร่วมกนักบัทีมทีมสหสาขา และทีมเยีย่ม
บา้น และจนท.สอ  ผูน้ าชุมชน 
6.2.3. พฒันาระบบการใช้ ITในการเกบ็ข้อมูล และการท างานให้ง่ายขึน้ 
 วตัถุประสงค์ เพื่อใหท้  างานไดเ้ร็วข้ึน เก็บขอ้มูลป็นระบบ 
กจิกรรม 
- การท าโปรแกรม เก็บขอ้มูลผูรั้บบริการในจ าแนกเป็นอาหารประเภทต่างๆ 
-การท าเป็นแกรมการจัดรายการเมนูอาหาร 
-การท าโปรแกรมค านวณพลังงานอย่างง่ายมาช่วยในการท างาน 
 
 
 
 
7. แผนการพฒันาต่อเน่ือง    

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตัวช้ีวดั 
- พฒันาการเรียนรู้ของบุคลากร และ
ประชาชนโดยเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาการดูแลผูป่้วยดว้ย KM  ซ่ึง 
ประกอบดว้ย  6  CoP  ( ชุมชนนกั
ปฏิบติั)  CoP  DM,   HT,  Asthma,    
CA,  CVA,   DHF 

-ผลิตส่ือ  แฟ้มสาระความรู้  เอกสาร
แผน่พบัอาหารตามกลุ่มโรค เพื่อ
เผยแพร่ความรู้แก่  บุคลากร  ผูป่้วย  
ประชาชนในชุมชน 
-ร่วมประชุม  CoP  ต่างๆ และกลบัมา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ท่ี
ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้มา  เพื่อพฒันา
คุณภาพการดูแลผูป่้วย ให้ดียิง่ข้ึนโดย

- อุบติัการณ์ต่างๆท่ีความรู้ดา้น
อาหารมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตัวช้ีวดั 
ท่ีโรงพยาบาลศูนยส์ระบุรีเป็น 
แกนน า 

-พฒันาคุณภาพความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

 

- มรรยาทในการใหบ้ริการอาหาร
ใหบ้ริการอยา่งญาติมิตร ยิม้แยม้
ทกัทายกบัผูรั้บบริการทุกคร้ัง
สอบถามความตอ้งการกบั
ผูรั้บบริการโดยตรง เพื่อปรับปรุง 
และตอบสนองอยา่งทนัท่วงที 
-ช่วยกนัติชมรสชาติอาหารใหเ้ป็นท่ี
พึงพอใจของคนส่วนมาก  
- ปรับแต่งน่าตาของอาหารเฉพาะ
โรคใหช้วนรับประทาน 

-อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
อาหารทัว่ไป >80%  
-อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
อาหารเฉพาะโรค >60%  

 

-พฒันาการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากร / เสริมสร้างความสุขในการ
ท างาน 
 

-สร้างบรรยากาศในการท างานแบบพี่
นอ้ง  มีความปลอดภยั 
-การท างานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจ    
-กล่าวชมเชยและใหก้ าลงัใจในการ
ท างาน  ในเทศกาลต่าง ๆ  ให้
ของขวญั  จดัเล้ียง เช่น ปีใหม่  วนัเกิด  
เยีย่มเม่ือเจบ็ป่วย คลอดบุตร  เจบ็ป่วย
ไดรั้บการรักษา  แจกค่าตดัชุดท างาน  
การจดัทศันศึกษานอกสถานท่ี 
-การตรวจสุขภาพ/ การตรวจ
สมรรถภาพประจ าปี 
-การเป็นสมาชิก ชมรมส่งเสริมสุขภาพ 
-สนบัสนุนอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
อ านวยความสะดวกในการท างาน  
เช่น  เคร่ืองทุ่นแรง 

- ร้อยละคะแนนบรรยากาศในการ
ท างาน   80%    
-ร้อยละของการตรวจสุขภาพประจ าปี    
100% 
-ร้อยละของการตรวจสมรรถภาพทุก  
3  เดือน   100% 
-ร้อยละของบุคลากรเม่ือเจบ็ป่วย
ไดรั้บการรักษา   100% 
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ค.  รายละเอียดของการปฏิบติัตามมาตรฐานเฉพาะหน่วย 
NUT  : บริการอาหารและโภชนาการ1 

NUT.8 ระบบงาน/กระบวนการใหบ้ริการ 

มีระบบงาน/กระบวนการให้บริการอาหารและโภชนาการทีม่ีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  และ

ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย 

NUT.8.1  มีการท างานร่วมกันเป็นทมีระหว่างสาขาวชิาชีพต่าง ๆ 

1. ความร่วมมือของทีมงานโภชนาการกบัทีมน าทางคลินิกหรือทีมดูแลผูป่้วย  การประสานงานกบัวชิาชีพอ่ืน
ในการใหบ้ริการโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วยเพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลดา้นโภชนาการท่ีเหมาะสม 

มีการท างานเป็นทมีระหว่างสาขาวชิาชีพต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น แพทย์  เภสัช พยาบาล  ชันสูตรฯ  
กลุ่มงานเวชฯ   การท างานเป็นทมีภายในหน่วยงาน (ทมี PCT)  มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วย โดยแพทย์ และ
ทมีทีใ่ห้การดูแล  เช่นโรคไตในเด็ก งานโภชนาการจะมีส่วนเกีย่วข้องในการจัดอาหารให้เด็ก ซ่ึงมีผลไม้ในมื้อ
อาหาร ซ่ึงอาจมีผลกระทบกับการรักษาจึงมีการทบทวนร่วมกบัทมี  ปรับเปลีย่น  เป็นแพทย์จะผู้ระบุบว่าควร
งดผลไม้หรือไม่เป็นรายๆไ ป   ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีการจ ากดัเกลือตามระดับของความดันโลหิต       
ผู้ป่วย MI ต้องงดอาหารทีม่ี K สูงเช่นมะละกอ กล้วย ส้ม ฟักทอง   ทมีPCTและCoPเบาหวาน มีการทบทวน 
ให้ความรู้ในเร่ืองอาหารแลกเปลีย่นในคลนิิกผู้ป่วยเบาหวาน  การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในตึกเพ่ือให้ความรู้
รายบุคคลในผู้ทีต้่องใช้โภชนบ าบัด    ร่วมท าCPG เกีย่วกับโรคทีพ่บบ่อย   

 NUT.8.2 การผลิตอาหารถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ โภชนบ าบดั และสุขาภิบาลอาหาร 

1) การเลือกซ้ืออาหารสดและวตัถุดิบ  เพื่อใหไ้ดข้องท่ีมีคุณภาพ  มีการปนเป้ือนของสารเคมีต ่า  ตรงความ
ตอ้งการใช ้ และราคาเหมาะสม  

มี WI  และคู่มือการเลือกซ้ืออาหาร โดยใหมี้ระบบและวธีิการจดัซ้ือ ท่ีคงไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ การจดัท าคุณลกัษณะของอาหารแต่ละชนิด เพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาตดัสิน มีกรรมการในการตรวจรับวตัถุดิบ  มีการตรวจสอบการปนเป้ือนของสารเคมีโดยประสานกบั
ฝ่ายเภสัชกรรม  และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกนัโรค  และองคก์รภายนอก (Clean  Food  Good  Taste ,  Food   
Safty) ในการตรวจสอบการปนเป้ือนของสารเคมี  ชนัสูตรฯช่วยเก็บตวัอยา่งอาหารสายยางส่งตรวจ  การเลือก
ซ้ือผกัผลไม ้และวตัถุดิบจะจดัซ้ือวนัต่อวนั  จดัซ้ือผกัผลไมต้ามฤดูกาลเพื่อลดการใชส้ารเคมี 
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2)การเก็บอาหารสด  อาหารแหง้  อาหารส าเร็จรูป  ท่ีเหมาะสม  เพื่อรักษาสภาพของอาหาร  ไม่เกิดการเน่าเสีย  
ไม่ร่ัวไหล 
 ก าหนดใหมี้สถานท่ีเก็บอาหารสด อาหารแหง้ หรืออาหารส ารองท่ีเหมาะสม และสามารถรักษาสภาพ
ของอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่เกิดการเน่าเสียหรือร่ัวไหล เช่น มีตูแ้ช่อาหาร เก็บอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกบั 7-
10 C และไม่ส ารองมากเกินไป  มีระบบ FIFO อาหารสั่งซ้ือวนัต่อวนั  มีชั้นเก็บอาหารแหง้อากาศถ่ายเท
สะดวก  
3)การจดัเตรียมและการประกอบอาหาร  (ทั้งอาหารทัว่ไป  อาหารเฉพาะโรค  อาหารสายยาง)  เพื่อใหไ้ด้
อาหารท่ีสะอาด  ถูกหลกัโภชนาการ  และสุขาภิบาลอาหาร  รวมทั้งการควบคุมและใหค้  าแนะน าแก่
ผูป้ฏิบติังาน  
 มีขั้นตอนการปฏิบติังานในการประกอบอาหาร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกั
โภชนาการ โภชนบ าบดัและสุขาภิบาลอาหาร โยน าระบบสุขาภิบาลอาหารมาใช ้ โดยแบ่งโซนในการท ามี
โตะ๊เตรียมอาหาร   มีบริเวณท่ีลา้งวตัถุดิบแยกต่างหาก  มีการแบ่งพื้นท่ีวางอาหารท่ีปรุงสุก  มีหอ้งตกัแบ่ง
บรรจุอาหาร  มีขั้นตอนการส่งบริการอาหารภายใน  2  ชัว่โมงหลงัปรุงสุก มีการเก็บภาชนะลา้งและบริเวณ
ตากถาดอาหาร มีการแยกประเภทเศษอาหาร และการขนยา้ยขยะ มีการฟ้ืนฟูความรู้ดา้นสุขาภิบาลอาหารทุกปี  
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภค  โดยมีพยาบาลวชิาชีพเป็นผูดู้แล  ควบคุมการปฏิบติังานของลูกจา้งท่ีมา
ปฏิบติังานท่ีโรงครัว   แนะน าการท างานท่ีถูกวธีิเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม   มีการน าอาหาร 5หมู่มา
ก าหนดเมนูอาหารทัว่ไป และน าอาหารแลกเปล่ียนก าหนดเมนูอาหารเฉพาะโรค  มีการสอนการท าอาหารเฉาะ
โรค มีคู่มือในการท าอาหารเฉพาะโรค มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของอาหารก่อนน าไปบริการผูป่้วย และ
การติดตามประเมินผลการบริการ   เพื่อปรับปรุงให้เป็นท่ีพึงพอใจของผูป่้วยและผูรั้บบริการ   ส าหรับอาหาร
สายยาง  จะมีการสอนสาธิตกบัผูป้ฏิบติัใหส้ามารถปฏิบติัได ้ โดยใชห้ลกั Sterile technique ในการเตรียม-
ผลิต-บรรจุ  และมุมท่ีใชป้ระกอบอาหารสายยาง  จะตอ้งเป็นท่ีสะอาด ไม่อยูใ่กลท้างเดิน  ลมสงบ  ไม่เปิดพดั
ลม และใชช่้วงเชา้ผลิตอาหารสายยางก่อน เพื่อลดการปนเป้ือน  ขณะเตรียมอาหารสายยาง  อาหารท่ีน ามาท า
จะผา่นการท าใหสุ้ก  และอุปกรณ์ท่ีใชท้  าจะผา่นการลวกหรือน่ึงเพื่อฆ่าเช้ือโรค  ก่อนน ามาท าอาหารทางสาย
ยาง  บรรจุใส่ถุง และควบคุมอุณหภมิให้เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 4 C°ใชภ้ายใน  24  ชัว่โมง  มีนวตักรรมในการ
ค านวณสูตรอาหารป่ันทางสายยาง 

4) การล้าง  ท าความสะอาด  เก็บรักษาภาชนะ/อุปกรณ์  เพ่ือให้มีภาชนะ/อุปกรณ์ทีส่ะอาด  น่าใช้  ปราศจาก
การปนเป้ือน  และป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรค 
 มีระบบการลา้ง ท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ ทั้งอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเตรียมการผลิตและการบริการ
อาหาร ตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร  การเก็บรักษาภาชนะจะเก็บไวใ้นตูมิ้ดชิดป้องกนัฝุ่ น และแมลง หรือมีผา้
ปิดมิดชิด  
มีการแยกลา้งภาชนะถาดอาหารส าหรับผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยติดเช้ือ  มีการส่งน่ึงถาดอาหารท่ีใชส้ าหรับ
ผูป่้วยติดเช้ือ  โดยมีสัญลกัษณ์ท่ีถาดอาหารวา่ถาดใดเป็นภาชนะท่ีใชก้บัผูป่้วยติดเช้ือ  มีการเก็บอุปกรณ์และ
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ภาชนะต่าง ๆ  โดยใชห้ลกัสุขาภิบาลอาหาร  มีการก าจดัเศษอาหารท่ีไม่ติดเช้ือโดยใชไ้ปเล้ียงสัตว ์ และเศษ
อาหารติดเช้ือไดแ้ยกใส่ถุงแดงมดัปากถุง  เพื่อน าไปทิ้งท่ีถงัพกัขยะติดเช้ือท่ีฝ่ายสุขาภิบาลจดัไวใ้ห ้ เพื่อ
ด าเนินการก าจดัต่อไป 

5)การก าจัดของเสียและเศษอาหาร  เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน  แหล่งก าเนิดพาหะน าโรค  และกลิน่ทีไ่ม่พงึ
ประสงค์    
 มีขั้นตอนการเก็บขยะ เศษอาหารและส่ิงปฏิกูล เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนและการแพร่กระจายเช้ือโรค  
โดยมี อุปกรณ์รองรับขยะและเศษอาหารจากผูป่้วย พอ้มทั้งการน าไปทิ้งหรือท าลายอยา่งถูกตอ้ง  แยกประเภท
เป็นเศษวตัถุดิบสด(เศษผกัต่างๆ)ด าเนินการทิ้งช่วง 9.00น.ลงถงัเศษอาหารใหเ้ทศบาลน าไปก าจดั เศษขยะท่ี
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดจ้ะน าไปเปล่ียนเป็นเงินกบัโครงการ ENV. เศษอาหารทัว่ไปน าไปเล้ียงสัตว ์ เศษ
อาหารจากผูป่้วยติดเช้ือไดแ้ยกใส่ถุงแดงมดัปากถุง  เพื่อน าไปทิ้งท่ีถงัพกัขยะติดเช้ือท่ีฝ่ายสุขาภิบาลจดัไวใ้ห ้ 
เพื่อด าเนินการก าจดัต่อไป  มีการท าความสะอาดบ่อดกัไขมนัทุกวนัพฤหสัสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน  โดยฝ่าย
สุขาภิบาลเป็นผูดู้แล และให้รถเทศบาลมาดูดส่ิงปฏิกูลในบ่อดกัไขมนัทุกปี   

NUT. 8 .3 การบริการอาหาร 
1) การจดัท าเมนูอาหาร  การก าหนดเวลาใหบ้ริการ  ระบบการสั่งอาหารระบบการตรวจสอบ  การประเมิน

ติดตามการบริโภคและแกไ้ขปรับปรุง  เพื่อใหผู้ป่้วยทัว่ไปไดรั้บอาหารถูกตอ้ง  มีคุณค่าทางโภชนาการ
เพียงพอกบัความตอ้งการพื้นฐานของผูป่้วย  

- ก าหนดเมนูอาหารโดยใชอ้าหารหลกั  5  หมู่เป็นตวัก าหนด และจะดดัแปลงอาหารเฉพาะโรค
จากเมนูปกติโดยใชห้ลกัอาหารแลกเปล่ียน โดยค านึงถึงคุณภาพ  พลงังานและสารอาหารท่ี
ผูป่้วยควรไดรั้บในแต่ละวนัทั้งผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บอาหารเฉพาะโรค 

- มีการก าหนดเวลาส่งอาหาร  โดยม้ือเชา้จะส่งอาหารไม่เกิน  07.30 น.  มือกลางวนัส่งอาหารไม่
เกิน 11.45 น.  ม้ือเยน็ ส่งอาหารไม่เกิน  15.45 น.  ในม้ือเยน็นั้นจะส่งอาหารเร็วเกินไป  จึง
จดัเตรียมโอวลัตินเพื่อเป็นอาหารรองทอ้งใหผู้ป่้วยก่อนนอน  ในช่วงเวลาท่ีก าหนดบริการจะ
สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัยาในตึก 

- ระบบสั่งอาหาร  แพทยจ์ะเป็นผูส้ั่ง  พยาบาลคดัลอกค าสั่ง  นกัโภชนาการคดัลอกค าสั่งในใบเบิก
และตรวจสอบ  สั่งผลิต  นกัโภชนาการจะมีระบบการตรวจสอบการสั่งอาหาร  โดยจะตรวจเยีย่ม
ผูป่้วยในตอนเชา้  เพื่อประเมินสภาพ  ผูป่้วย  และตรวจสอบใบเบิกอาหารวา่ตรงกบั Order แพทย์
หรือไม่  มีการติดป้ายอาหารทา้ยเตียงหรือไม่  ถา้พบวา่ไม่ตรงจะแกไ้ขทนัที เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บ
อาหารถูกตอ้ง  ส าหรับการผลิต จะมีการควบคุมการผลิตอาหารเฉพาะโรค  การแบ่งบรรจุ  การ
ตรวจสอบซ ้ าก่อนไปส่งบริการ  และสุ่มตรวจสอบบนหอผูป่้วยวา่  ส่งอาหารให้ผูป่้วยถูกตอ้ง
ตามท่ีแจง้มาหรือไม่  มีป้ายก ากบัอาหารในอาหารบ าบดัโรค  และผูป่้วยหอ้งพิเศษ 
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- นกัก าหนดอาหารมีการด าเนินการหลงัจากไดรั้บค าสั่งอาหาร  โดยการค านวณการก าหนด
ปริมาณอาหารส าหรับผูป่้วยทัว่ไปใหพ้ลงังานวนัละ1800 กิโลแคลอรี ส าหรับอาหารอ่อน
พลงังานวนัละ 1200 กิโลแคลอรี  อาหารเฉพาะโรคเช่นเบาหวานตอ้งควบคุมแคลอรีจะไดรั้บ
ประมาณวนัละ  1500  กิโลแคลอรี   สั่งผลิต จดัอาหารและตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไป
บริการใหแ้ก่ผูป่้วย  พร้อมทั้งติดตามประเมินการบริโภคอาหาร แกไ้ขปรับปรุงให้เป็นท่ียอมรับ
ของผูป่้วย (ปัจจุบนัแพทยจ์ะสั่งเฉพาะประเภทของอาหารแต่ไม่ไดก้  าหนดพลงังานให)้ 

2) การขอค าปรึกษาดา้นโภชนาการ  การประเมินภาวะโภชนาการและวางแผนให้โภชนบ าบดัท่ีเหมาะสมกบั
ผูป่้วย  การดดัแปลงและประกอบอาหารเฉพาะโรค  การประเมินติดตามการบริโภคและแกไ้ขปรับปรุง  
เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บอาหารตามแผนท่ีก าหนดไว ้ มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอเพื่อช่วยใหฟ้ื้นจากโรคได้
เร็วข้ึน 

- ก าหนดใหมี้การเยีย่มผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยท่ีไดรั้บอาหารเฉพาะโรค และผูป่้วยท่ีมีปัญหาดา้น
อาหาร  เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนใหโ้ภชนบ าบดั และแนะน าอาหารใหแ้ก่ผูป่้วย  

- จดัใหมี้กิจกรรมทางคลินิกเพื่อใหค้  าแนะน าดา้นอาหาร โภชนาการ และโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วย
นอก  และผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นโภชนาการ โดยร่วมในการดูแลและใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วยนอกท่ี
คลินิกต่าง ๆ เช่น คลินิกเบาหวาน ติดตามดูแลผูป่้วยหลงัจากจ าหน่ายกลบับา้น  ผูป่้วยใหอ้าหาร
ทางสายยาง  โดยประสานงานกบัทีม  Home Heath care   

- มีการส่งต่อพบโภชนากรเพื่อพูดคุยเพื่อใช ้control diet ก่อนท่ีจะใหก้ารรักษาดว้ยยา 

NUT.8.4  การเผยแพร่ความรู้ด้านวชิาการอาหาร  โภชนาการ  และโภชนบ าบัด 
1) การใหค้วามรู้ทางดา้นวชิาอาหาร  โภชนาการและโภชนบ าบดัแก่ผูป่้วยและครอบครัว  เพื่อใหผู้ป่้วยและ

ครอบครัวสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม การเตรียมและบริโภคอาหารใหเ้หมาะสมกบัโรคท่ีเป็นอยู ่
- มีการสอน และการแนะน าผูป่้วยตลอดจนประชาชนเกิดความเขา้ใจจึงมีการจดัท าเอกสาร

เผยแพร่ความรู้ บทความ ในเอกสาร- แผน่พบั เร่ืองโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง 
โรคหวัใจ ผูสู้งอาย ุเด็กก่อนวยัเรียน  ใน ผูป่้วยเบาหวานจะมีการสอนอาหารแลกเปล่ียนโดยใช ้ 
Model อาหาร เพื่อใหผู้ป่้วยไดเ้ห็นและจดจ าไดง่้ายมากข้ึน  (Model อาหาร มีจิตอาสาช่วยผลิต
ใหเ้พื่อน าไปใชใ้นชุมชนได)้ สร้างความตระหนกัใหก้บัผูป่้วยและญาติในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมบริโภค  โดยใหผู้ป่้วยมีส่วนร่วมในการติดสินใจ  และแนะน าอาหารเหมาะสม
เก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอยู ่

 
NUT.9 กจิกรรมพฒันาคุณภาพ 

มีกิจกรรมติดตามประเมินและพฒันาคุณภาพของบริการอาหารและโภชนาการ  โดยการท างานเป็น
ทีม  และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ขอใหที้มงานน าขอ้มูลหรือเหตุการณ์หรือความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์
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ต่อไปน้ี  (อาจจะเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณหรือขอ้มูลเชิงพรรณนาก็ได ้ มาวเิคราะห์และวางแผนวา่จะด าเนินการ
อยา่งไร? 
ขอ้มูลสะทอ้นการให้อาหารท่ีปลอดภยั  เช่น  จ  านวนผูป่้วยไดรั้บอาหารสายยางท่ีมีอาการทอ้งเสีย  ผลการ
ตรวจสอบดา้นสุขาภิบาลอาหาร 
 มีการแบ่งพืน้ทีใ่นการปฏิบัติงานเพ่ือลดการปนเป้ือน  ก าหนดช่วงเวลาในการบริหารจัดการในการขน
ย้ายของสะอาด และ ของสกปรก ใช้หลกัสุขาภิบาลอาหาร  5ส ในการจัดการ  ใน ช่วง 3 ปี ยงัไม่มีอุบติัการณ์วา่
มีผูป่้วยท่ีไดรั้บประทานท่ีโรงครัวผลิตและอาหารทางสายยางมีอาการติดเช้ือทางระบบทางเดินอาหาร    ผล
การตรวจสอบอาหารสายยาง  ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบเช้ือ ผา่นเกณฑท์ั้งอาหารท่ีผลิตใหม่ และมี
อายคุรบ  24  ชัว่โมง   ผลการตรวจสอบดา้นสุขาภิบาลอาหาร  อยูใ่นเกณฑผ์า่น  ซ่ึงมีการตรวจสอบจาก
องคก์รภายนอก  ผ่านเกณฑ์  Clan  Food  Good  Taste    ผา่นเกณฑ ์Food Safty   ได้รับรองโรงครัวมาตรฐาน
ระดับดีมาก จากกรมอนามัย    

 
ขอ้มูลสะทอ้นการให้อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ  เช่น ปริมาณแคลอร่ีและโปรตีนท่ีควรไดรั้บ  

ปริมาณอาหารท่ีเหลือจากหอผูป่้วย 
มีคู่มือมาตรฐานอาหารเช่น ปริมาณแคลอร่ี  อาหารธรรมดาจดัใหพ้ลงังาน  1,800 กิโลแคลอร่ี/วนั  

อาหารอ่อนจดัให ้ พลงังาน  1,200  กิโลแคลอร่ี/วนั  โปรตีนท่ีควรไดรั้บ 8-10 ชต/คน/วนั  ไขมนั  2  ชต./คน/
วนั   ขา้วสุกประมาณ  8-10 ทพัพี/คน/วนั    ผกัคนละ 4-6 ทพัพี/คน/วนั    ผลไม ้คนละ2 ส่วน/คน/วนั   น ้านม/
โอวลัติน  200 ซีซี./คน/วนั  ผูป่้วย  มีอาหารเหลือจากถาดผูป่้วยเล็กนอ้ย  และ  ส าหรับผูป่้วยเฉพาะโรคจะมี
การจ ากดัปริมาณแคลอรี 
 จ านวนและลกัษณะของการเกิดอุบติัการณ์ 
 การคดัลอกอาหารผิดพลาด หรือไม่ครบถว้น โรคประจ าตวัผูป่้วยท่ีไม่ไช่สาเหตุของการมานอนคร้ังน้ี   
เช่นผูป่้วยเบาหวานจดัลงขอ้มูลไม่ครบถว้นเช่น เม่ือ2 วนัก่อน สั่งอาหาร เบาหวาน มาวนัน้ี สั่งอาหารธรรมดา 
 การสั่งอาหารไม่ครบถว้นเช่น  อาหารธรรมดา  งดอาหารสีด า แดง น ้าตาล หรืองดผลไม ้จะคดัลอก 
เฉพาะอาหารธรรมดา  ท าให้ผูป่้วยไดรั้บอาหารท่ีแพทยต์อ้งการใหห้ลีกเล่ียงเพื่อดูอาการ 
  โรคประจ าตวัผูป่้วยท่ีไม่ไช่สาเหตุของการมานอนคร้ังน้ี  เช่นผูป่้วยทอ้งเสียมา แต่มีโรคเกาฑ ์จะสั่ง
อาหารอ่อน แต่ไม่ไดส้ั่งงดอาหารท่ีใหพ้ิวรีนสูง ไม่ไดดู้โรคประจ าตวัผูป่้วย 
 มีการแกไ้ขโดยแจง้ใหพ้ยาบาลตึกทราบทนัที และน าเขา้ท่ีประชุม PCT และสภาพฒันาเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ข 
 การตรวจสอบต่าง ๆ  เช่น  ระยะเวลาใหบ้ริการอาหาร  อุณหภูมิอาหาร  ความผดิพลาดในการจ่าย
อาหาร  ความพึงพอใจของผูป่้วย 

มีการบนัทึกเวลาการข้ึนบริการอาหารเม่ือผลิตอาหารแลว้จะส่งบริการภายใน  2 ชัว่โมง   อาหารเชา้
ส่งบริการเวลา  7.30 น.  อาหารเท่ียงส่งบริการเวลา  11.45 น.  อาหารเยน็ส่งบริการ  15.45 น.  พร้อมทั้งจดันม
กล่อง ใหด่ื้มรองทอ้งก่อนนอนโดยแจกใหพ้ร้อมอาหารเยน็ ยกระดบัข้ึนเป็นประกนัคุณภาพปี2546  ความ
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ผดิพลาดในการจ่ายอาหาร  มีการท า CQI   ผลเกิดการผดิพลาดลดนอ้ยลง ความพึงพอใจของผูป่้วย  มีการ
ประเมิน 3  คร้ัง/ปี  และทีมประชาสัมพนัธ์ประเมินในภาพรวมทุก  4  เดือน  ความพึงพอใจผล  ร้อยละ 80 
จะมีเร่ืองท่ีตอ้งปรับปรุงคือ รสชาติยงัไม่ไดต้ามเป้า  และอาหารเฉพาะโรคเป้า  ร้อยละ 60 ซ่ึงตอ้งปรับปรุง
ในเร่ืองน่าตาของอาหารใหช้วนรับประทานมากข้ึน   

 
NUT.1  ขอบเขตบริการครอบคลุมการประเมินโภชนาการและการวางแผนให้โภชนบ าบัดหรือไม่?  ในกรณีท่ี
ใหห้น่วยงานภายนอกมาด าเนินการผลิตอาหารของผูป่้วย  ไดก้  าหนดพนัธกิจในการประเมินคุณภาพอาหาร
และการบริการอาหารแก่ผูป่้วยหรือไม่  อยา่งไร?  ประเด็นส าคญัของคุณภาพครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ีเพียงใด 
สะอาด  ปลอดภยั  ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ/โภชนบ าบดั  ไดม้าตรฐาน  ถูกหลกัสุขาภิบาล 
 ตอบเหมือนบริบทหนา้ท่ี1 

NUT.2   หัวหน้าหน่วยมีประสบการณ์อย่างไร? 
หวัหนา้หน่วย มีพยาบาลวชิาชีพซ่ึงจบการศึกษาดา้นพยาบาลศาสตร์   ปฏิบติังานแทนนกัโภชนาการ  
ประสบการณ์ในการท างานดา้นโภชนาการในโรงพยาบาลแก่งคอย มา  15  ปี    
และศึกษาระดบัปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ สาขา คหกรรมศาสตร์บณัฑิต  เอกโภชนาการชุมชน 
 
NUT.3   มีผู้ปฏิบัติงานในระดับวชิาชีพใดบ้าง?  จ านวนเท่าไร?  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบอะไร?  
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการบรรลุตามนโยบาย เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ตอ้งมีอตัราก าลงัท่ี
เพียงพอ เหมาะสมกบัภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และจดัใหมี้นกัก าหนดอาหารก ากบั ดูแลการปฏิบติังานของ
ลูกจา้ง ในการผลิตและบริการอาหารแก่ผูป่้วย ทั้งในวนัราชการ วนัหยดุราชการ และวนันกัขตัฤกษจ์ะ
พิจารณาจดัสรรอตัราก าลงั ดงัน้ี 
                อตัราบุคลากรทีใ่ห้บริการ  

วนัท าการราชการ   เร่ิมปฏิบติังานเวลา 5.30-16.30น. 
1.พยาบาลวชิาชีพ 1 คน             2.คนครัว  3 คน 

วนัหยดุราชการ    เร่ิมปฏิบติังานเวลา 5.30-16.30น. 
1.คนครัว  1 คน                2.ลูกจา้ง         1 คน  

พยาบาลวชิาชีพ  รับผดิชอบในเร่ือง 
งานบริหาร-จดัซ้ือ จดัจา้ง ส่งซ่อม,งานหนงัสือ,งานบุคคล,การเงิน-การบญัชี  จดัหาและเตรียม

อุปกรณ์ครัวเรือน,วสัดุใชส้อย,ครุภณัฑท์ั้งหมด /จดัตารางเวร  เบิกจ่ายค่าล่วงเวลา 
งานบริการ จดัใหผ้ลิตและบริการอาหารทัว่ไป  อาหารเพาะโรค   อาหารสายยาง 
งานวชิาการใหค้วามรู้ในการดูแลตนเองในเร่ืองอาหารท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วย  และใหค้วามรู้

ผูป้ฏิบติังาน  เขา้รับการอบรมทั้งภายนอก/ภายใน 
คนครัวจะรับผดิชอบ 
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 การเตรียมและผลิตอาหาร,ส่งอาหารท่ีผลิตแลว้,ควบคุมการเก็บหรือดดัแปลงอาหารท่ีเหลือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด,ดูแลจดัเก็บและท าความสะอาด โดยจะมีการหมุนเวยีนการท างานเป็นล าดบัท่ี 1,2 คนละ 1 
เดือน   เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานแทนกนัได ้และมีการช่วยเหลือกนัในแต่ละงานใหแ้ลว้เสร็จ งานอ่ืนๆท่ี
ไดรั้บมอบหมาย      
NUT.6  สถานทีต่ั้งหน่วยปรุงอาหารอยู่ห่างจากแหล่งทีจ่ะท าให้เกดิการปนเป้ือนกบัอาหาร  (เช่น ระบบบ าบดั
น ้าเสีย,  ท่ีพกั/เก็บขยะ,  โรงซกัฟอก)  เป็นระยะทางเท่าใด?  มีการจดัแบ่งโครงสร้างภายในอยา่งไร  เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนจากเศษอาหาร/ภาชนะ/ของเสีย?  มีการตรวจสอบตามมาตรฐานดา้นสุขาภิบาลอาหาร
คร้ังสุดทา้ยเม่ือใด?  ผลเป็นอยา่งไร? 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย  ห่างประมาณ 100 เมตร โรงครัวมีบ่อดกัไขมนับ าบดัเบ้ืองตน้ก่อนปล่อยน ้าทิ้งลง
สู่ระบบบ าบดัของโรงพยาบาล, ท่ีพกั/เก็บขยะมีมุง้ลวดป้องกนัแมลงและมีหลงัคาป้องกนั ห่างประมาณ  15 
เมตร, โรงซกัฟอกตั้งติดอยูอ่าคารเดียวกนัมีผนงักั้น 

มีการจดัแบ่งโครงสร้างภายใน  เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากเศษอาหาร/ภาชนะ/ของเสีย    
สถานท่ีตั้งหน่วยงานอยูใ่นท่ีมีการจราจรเขา้ถึง และสะดวกในการขนส่งอาหารจากภายนอก   ห่างจากบริเวณ
ทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลท่ีจะท าใหเ้กิดการปนเป้ือน มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ติดมุง้ลวดรอบตวัอาคารเพื่อ
ป้องกนัสัตว ์และแมลงเขา้สู่ตวัอาคาร ไม่อบัช้ืนมีแสงแดดส่องเขา้ถึงและมีแสงสวา่งเพียงพอ มีเส้นทางราบ 
เรียบ เพื่อใชใ้นการล าเลียงอาหารไปยงัหอผูป่้วยไดส้ะดวกไม่ลาดชนัและมีหลงัคาคลุมตลอดเส้นทาง  ทาง
ขนส่งไม่ไดเ้ป็น one – way  ใชช่้วงเวลาในการจดัการ  และระหวา่งการขนส่งอาหารมีการแบ่งเขตของสะอาด
ข้ึนส่งอาหารใหชิ้ดซา้ยและหลงัเก็บภาชนะลงมาใหชิ้ดซา้ยโดยใหมี้การปฏิบติังานใหไ้ปในทิศทางเดียวกบั
โดยไม่เกิดความสับสน  มีการแบ่งโซนในการท ามีโตะ๊เตรียมอาหาร   มีบริเวณท่ีลา้งวตัถุดิบแยกต่างหาก  มี
การแบ่งพื้นท่ีวางอาหารท่ีปรุงสุก  มีหอ้งตกัแบ่งบรรจุอาหาร  มีขั้นตอนการส่งบริการอาหารภายใน  2  ชัว่โมง
หลงัปรุงสุก  มีอ่างลา้งภาชนะและบริเวณตากถาดอาหาร มีการแยกประเภทเศษอาหาร และการขนยา้ยขยะ 
เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนขา้มท่ีอาจเกิดข้ึนกบัอาหาร   ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการของปี 50 อาหาร
สายยาง  ผลตรวจไม่พบเช้ือ  ผา่นเกณฑท์ั้งอาหารท่ีผลิตใหม่ และมีอายคุรบ  24  ชัว่โมง   ผลการตรวจสอบ
ดา้นสุขาภิบาลอาหาร  อยูใ่นเกณฑผ์า่น  ซ่ึงมีการตรวจสอบจากองคก์รภายนอก  ผ่านเกณฑ์  Clan  Food  
Good  Taste    ผา่นเกณฑ ์Food Safty   ได้รับรองโรงครัวมาตรฐานระดับดีมาก จากกรมอนามัย    

พื้นอาคารเป็นพื้นผวิราบ เรียบแขง็แรง ทนทาน ไม่เป็นแอ่งหรือบ่อท่ีท าใหเ้กิดการกกัน ้ า สามารถท า
ความสะอาดไดง่้าย ไม่ดูดซึมความสกปรก ไม่ล่ืน มีรอยต่อนอ้ย มีความลาดเอียงท่ีเหมาะสมเพื่อระบายน ้าไดดี้
และปูดว้ยกระเบ้ือง  เพราะจะมีความทนทานมากกวา่พื้นซีเมนต ์ (การไหลเวยีนของอาหารถูกจ ากดัดว้ยพื้นท่ี
และงบประมาณจึงจดัสรรโดยใชช่้วงเวลาในการปฏิบติังาน) 

มีพื้นท่ีใชส้อยเพียงพอและมีการจดัแบ่งโครงสร้างภายในเหมาะสมส าหรับการใชบ้ริการ การ
ปฏิบติังานการเก็บอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

พื้นท่ีภายในอาคาร มีพื้นท่ีใชส้อยภายในเพียงพอต่อการปฏิบติัภารกิจ ของงานบริการอาหาร  ทั้งใน
การผลิต และประกอบอาหาร พื้นท่ีต่าง ๆ ประกอบดว้ย ห้องเตรียมอาหาร ซ่ึงใชเ้ป็นบริเวณหุงขา้ว เตรียม
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เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้และบริเวณปรุงอาหาร  บริเวณจดัถาดอาหารผูป่้วย ชั้นเก็บเก็บอาหารแหง้  บริเวณลานชะ
ลา้งภาชนะและอุปกรณ์ บริเวณเก็บรถอาหาร และ บริเวณการท าและสาธิตอาหารสายยาง  หอ้งท างานของ
เจา้หนา้ท่ี  หอ้งรับประทานอาหาร 
 สภาพทัว่ไปในตวัอาคารมีความปลอดภยั มีการระบายอากาศดี มีแสงสวา่งและอุณหภูมิเหมาะสม ไม่
มีส่ิงรบกวน  มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 

สภาพทัว่ไปภายในหน่วยงาน อาคาร ผนงั  มีผนงัท่ีท าจากวสัดุทนไฟ ราบเรียบ ไม่ดูดน ้ามนัและความ
สกปรก ท าความสะอาดง่าย มีรอยต่อนอ้ย บุผนงัดว้ยกระเบ้ืองมีความสูงจากพื้นประมาณ 1.5-2 เมตร  เพื่อ
ป้องกนัส่ิงสกปรกและท าความสะอาดไดง่้าย บริเวณหุงตม้ และเตาประกอบอาหารปูดว้ยกระเบ้ืองและบริเวณ
โตะ๊เตรียมอาหาร บุดว้ยแผน่ สแตนเลส เพื่อสะดวกในการท าความสะอาด สีท่ีทาภายในหอ้งเป็นสีอ่อนไม่ดูด
ซึมน ้า 

หนา้ต่าง  มีหนา้ต่างท่ีเปิด – ปิดไดง่้ายและสะดวก  เพื่อช่วยใหมี้การระบายอากาศและระบายความ
ร้อนท่ีเกิดจากการประกอบอาหารไดดี้ มีมุง้ลวดท่ีสามารถถอดลา้งและท าความสะอาดได ้เพื่อป้องกนัแมลง
และฝุ่ นละอองท่ีอาจจะปลิวมาปนเป้ือนอาหารได ้

ประตู  มีขนาดกวา้ง เพื่อความสะดวกในการเขา้ - ออก เป็นประตูท่ีติดมุง้ลวด ใชเ้คล่ือนยา้ยส่งอาหาร
ผูป่้วยประตูท่ีติดต่อภายนอกอาคารเป็นประตูไมทึ้บ ส่วนประตูท่ีติดต่อภายในตวัอาคาร  สูงโปร่ง สามารถ
ถ่ายเทและระบายอากาศไดดี้ 

รางระบายน ้า  มีรางระบายน ้ ารอบดา้นของอาคาร เพื่อระบายน ้าอยา่งทัว่ถึง มีขนาดใหญ่เพียงพอใน
การระบายน ้าไดใ้นระยะเวลารวดเร็ว น ้าไม่กกัขงั และปิดมิดชิดท าใหไ้ม่เกิดการปนเป้ือน 

บ่อดกัไขมนั  มีบ่อดกัไขมนัท่ีสามารถดกัไขมนัและเศษอาหารก่อนท่ีจะปล่อยน ้าทิ้งลงสู่ระบบบ าบดั
ของโรงพยาบาลโดยมีการประสานงานกบัฝ่ายสุขาภิบาล ฯ ในการท าความสะอาดบ่อดกัไขมนัทุกวนั
พฤหสับดีท่ี  4  ของทุกเดือน และรถเทศบาลจะมาดูดส่ิงปฏิกูลทุกปี 

แสงสวา่ง  มีแสงสวา่งเพียงพอต่อการท างาน แต่ยงัไม่มีฝาครอบหรือระบบป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ตกหรือแตกของหลอดไฟฟ้า 

ตูแ้ช่  มีตูแ้ช่ท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสมส าหรับการเก็บอาหารอยา่งเพียงพอ และเพื่อส ารองในกรณีฉุกเฉิน 
มีการจดัเก็บอยา่งมีระเบียบทั้ง ผกัสด ผลไมแ้ละเน้ือสัตวแ์ยกเก็บอยา่งเป็นระเบียบ 

บริเวณเตรียมอาหาร  มีการจดัใหมี้บริเวณเตรียมวตัถุดิบก่อนน าไปประกอบอาหารท่ีเป็นสันส่วน มี
พื้นท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน เช่น บริเวณเตรียมผกั ผลไม ้และเน้ือสัตว ์ไม่ไดแ้ยกจากกนัแต่จะเตรียมผกั
และผลไม ้ก่อนเตรียมเน้ือสัตว ์เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม มีอ่างน ้าเพื่อใชล้า้งและท าความสะอาดวตัถุดิบท่ี
มีขนาดใหญ่และจ านวนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 

บริเวณประกอบอาหาร  มีเตา  อุปกรณ์และเคร่ืองทุ่นแรงในการหุงตม้และประกอบอาหารในจ านวน
ท่ีเหมาะสมกบัภาระงาน 

ระบบน ้า  จดัใหมี้น ้าท่ีสะอาดและเพียงพอต่อการใชส้ าหรับบริโภคและประกอบอาหาร รวมทั้งการ
ส ารองน ้าเม่ือมีปัญหา 
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มีการตรวจสอบตามมาตรฐานดา้นสุขาภิบาลอาหารทุกปี   ผลอยูใ่นเกณฑผ์า่นไดป้้ายรับรองคุณภาพจาก
องคก์รภายนอก (Clan  Food  and  good  taste)   ผา่นเกณฑ ์Food Safty   ได้รับรองโรงครัวมาตรฐานระดับดี
มาก จากกรมอนามัย    
NUT.7  มีอุปกรณ์ในการดูดอาการ  ควนั  และกลิน่  ทีม่ีประสิทธิภาพเพยีงใด?  มีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ
และสะดวกต่อการปฏิบติังานเพียงใด?.0 

การระบายความร้อน  บริเวณท่ีประกอบอาหารจะมีความร้อน กล่ิน และควนัท่ีเกิดจากการประกอบ
อาหารตลอดเวลาจึงตอ้งมีฮูด  (Hood) และลูกหมุน ส าหรับดูดกล่ิน ควนัและระบายความร้อน   สะดวกต่อการ
ใชง้าน มีระบบท่ีไม่ยุง่ยาก  เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายในหอ้ง และช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานท างานอยา่งมีความสุข
พอประมาณ 
มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดม้าตรฐาน  เพื่อใหบ้ริการผูป่้วยไดอ้ยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานของงานบริการอาหาร ไดแ้ก่ 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
 มีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ  เคร่ืองทุนแรง   และเคร่ืองมือส ารองใช ้เพียงพอในการใหบ้ริการผูรั้บบริการ 
เช่น  รถเข็นอาหาร  หมอ้หุงขา้ว  ตูแ้ช่อาหาร  เคร่ืองสับ-บดอาหาร  เคร่ืองป่ันอาหาร  เตาแก๊ส   ถงัแก๊สส ารอง   
กระติกน ้าร้อน  อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร   รถเข็นอาหาร  รถเข็นหมอ้ขา้ว-หมอ้แกง  อ่างลา้งอาหาร  
อ่างลา้งภาชนะ    ท่ีตากถาดอาหาร และภาชนะ    ลูกหมุนช่วยระบายความร้อน  Hood ดูดควนั    เคร่ืองมือ
ดบัเพลิงทั้งถงั และท่อน ้าดบัเพลิง 

มีการส ารวจความพอเพียงต่อการใชง้าน  และเคร่ืองมือทุกช้ินท่ีมีอยูข่ณะน้ีมีเพียงพอแก่การใชง้าน ถา้
เคร่ืองมือมีการช ารุดจะมีเคร่ืองท่ีจ าเป็นส ารองใช ้และ  จะมีการดูแลตรวจสอบความพร้อมใชแ้ละบ ารุงรักษา
อยา่งสม ่าเสมอ เม่ือมีกรณีท่ีเกิดเสียข้ึนมาจะเร่งด าเนินการแกไ้ขส่งซ่อม ถา้ซ่อมไม่ไดจ้ะมีการแทงช ารุด และ
หาเคร่ืองมือใหม่มาทดแทน 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


