
ทีมผูใ้หบ้ริการสร้างความมัน่ใจวา่จะใหก้ารดูแลในบริการเฉพาะท่ีส าคญั(อาหาร
และโภชนาการ) อยา่งทนัท่วงที ปลอดภยั เหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

III-4.3 ค.อาหารโภชนาการ 



1.ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการ
เพียงพอกับความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย โดยมีระบบ
บริการอาหารที่ดี มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการให้บริการอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการ
ให้บริการอาหารและโภชนาการตลอดจนมีการด าเนนิ

มาตรการป้องกันที่เหมาะสม 

อาหารและโภชนาการ 



ผู้ป่วยได้รับอาหารทีเ่หมาะสม มีคุณค่าทางโภชนาการ เพยีงพอ
กบัความต้องการพืน้ฐานของผู้ป่วย 

• ผูป่้วยทั่วไปจดัอาหารตามมาตรฐาน 
เพศชาย 1,800กิโลแคลอรี ่เพศหญิง 
1,500 กิโลแคลอรี ่คารโ์บไฮเดรต 55 
โปรตีน 35 ไขมนั 15 ครบ 5หมู่  ผูป่้วย
เบาหวาน ค านวณ/จดัตามความ
ตอ้งการของรา่งกายผูป่้วยแตล่ะราย 

พยาบาลรบัค าสั่งแพทยแ์ละสั่งอาหารกบัโปรแกรม
Hosxp นกัโภชนาการจะค านวณสารอาหาร จดั
อาหารใหก้บัผูป่้วยเฉพาะรายโดยไดข้อ้มจูากการ
ประเมินภาวะโภชนาการ/โปรแกรมHOSxp     
อาหารทางสายใหอ้าหาร นกัโภชนาการจะปฏิบตัิใน
หอ้งประกอบอาหารทางสายยาง อาหารเฉพาะโรค
ต่างๆ เม่ือปรุงประกอบอาหารเสรจ็ จะน าไปจดัและ
บรรจใุนถาดอาหารผูป่้วยมีฝาปิดมิดชิด ติดบตัร
อาหารผูป่้วย เตียง ตกึ ตรวจสอบความถกูตอ้งของ
อาหาร โรค ช่ือผูป่้วย อีกครัง้ก่อนจะน าไปจ่ายท่ีตกึ
ผูป่้วยใน 



กจิกรรมการพฒันา (Process) :  
 • ตรวจสอบใบเบกิอาหารผู้ป่วยขณะอยู่บนตกึก่อนจ่ายอาหารเช้า ช่วง

ระยะเวลา 7.30 - 8.00น. เพือ่ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสีย่งแยกรายโรค  

 



 ตรวจสอบรายการเบิกอาหาร แยกประเภทเพ่ือป้องกนั
ความผดิพลาด /คดักรอง/ค านวณพลงังานผู้ป่วยเบาหวาน 
เพ่ือจัดอาหารผู้ป่วย 



อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ตามมาตรฐาน 



งานสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
• จดัท าโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดา้น
อาหารและโภชนาการตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขเร่ิมตัง้แตปี่ 2556 ผลไดรั้บใบ
ประกาศมาตรฐาน  ระดับด ี  โดยพฒันาระบบการ
สุขาภบิาลอาหาร  สุ่มตรวจอาหารปรุงส าเร็จ  
สารเคมใีนผักสด  อาหารสด สุขอนามัยส่วนบุคคล 
การจดัอาหารเพือ่สุขภาพ ลดหวาน มันเคม็ จดัท า
สือ่วดีโีอใหค้วามรู้ดา้นอาหารผู้ป่วยโรคไต และจดั
ใหม้สีือ่อาหารเพือ่ใหค้วามรู้ ตามเกณฑ ์ทัง้งาน
โภชนาการและร้านอาหารในโรงพยาบาลโดยร่วม
ฝ่ายเภสัชกรรมและฝ่ายสุขาภบิาลฯ   ปี 2560 
ได้รับรางวัลสถานประกอบอาหารดเีดน่  ของกรม
อนามัยฯ ปี 2562 รางวัลโครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภยั  
 



•2.ผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงด้านโภชนาการ
ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนการ

โภชนบ าบัด และได้รับอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 



คดัผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงด้านโภชนาการ โรคไต โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน อาหารทางสายให้อาหาร เพ่ือให้การ
ดูแล คดักรอง/ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนจัด
อาหาร ตดิตามการบริโภคอาหาร ให้ค าปรึกษาผู้ป่วย/
ญาต ิเป็นรายบุคคล 



•  ปี 2558 เร่ิมจัดระบบการประเมนิภาวะ
โภชนาการและการคัดกรอง ตดิตามการ
บริโภคอาหารโดยนักโภชนาการ และผู้จ่าย
อาหารจะช่วยสังเกตผู้ป่วยขณะรับประทาน
อาหารหรือสังเกตถาดอาหารในรายที่
รับประทานอาหารได้น้อยหรือไม่รับประทาน  
ผู้จ่ายสามารถใหค้ าแนะน าเบือ้งต้นเพือ่ใหก้าร
ช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านอาหาร(ได้รับการ
ฝึกอบรมโดยหวัหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร)์ 
ในรายทีม่ปัีญหา  นักโภชนาการจะท าการคัด
กรองภาวะโภชนาการเพือ่แก้ไขปัญหา
โภชนาการใหก้ับผู้ป้วย  เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน/
เกาท/์ความดันโลหติช่วยเหลือตัวเองได้น้อย 
มแีผลกดทบัทีก้่นกบ นักโภชนากรได้วาง
แผนการจัดอาหารค านวณพลังงาน และเสริม
อาหารทางสาย 200 ซซี/ีมือ้ โดยใหญ้าตป้ิอน 
ผลลัพธ ์ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้หมด ค่า 
Cr จาก 1.70 ** 1 สับดาห ์Cr 1.24 ลดลง 
พร้อมใหค้ าแนะน าเร่ืองอาหารกับญาต ิ

 



ร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการดูแลผูป่้วย 
ขึน้ตดิตามการบริโภคอาหารผู้ป่วยทุกเตยีง มือ้กลางวัน 
เพือ่ช่วยเหลือเบือ้งต้น( ให้ค าแนะน าการบริโภคอาหารเมื่อ
อยู่โรงพยาบาลและเมื่อต้องกลับไปบ้าน ดูแลเร่ืองอาหาร 
ช่วยแก้ปัญหาการบริโภค เช่นรับประทานไม่ได้ พจิารณา
เสริมอาหาร ประสานแพทยข์อเปล่ียนอาหาร เสริมนม 
อาหารทางการแพทย ์ให้ก าลังใจผู้ป่วย ญาต)ิ ทัง้ผู้ป่วยทีไ่ด้
ประเมินภาวะโภชนาการ และผู้ป่วยทั่วไป 



3.มีการให้ความรู้ทางด้านวชิาการอาหารและโภชนบ าบัดแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติสามารถปรับเปลีย่นพฤติกรรม การ
เตรียมและบริโภคอาหารทีเ่หมาะสมกบัโรคทีเ่ป็นอยู่ 



                             การให้โภชนศึกษา 
• จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหารแกผู้่ป่วยในรายที่ เจ้าหน้าที่คลินิกNCD / 

PCU และแพทย ์คลินิกอื่นๆ  ส่งมาปรึกษาทุกวันตามคลินิก   ทั้ง
รายบุคคล และกลุ่ม  

• ให้โภชนบ าบัดผู้ป่วยโรคไตเรือ้รัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่คลินิกโรคไต  วางแผน  
การดูแลร่วมกับญาติและติดตามประเมินผล  

• มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในตึกผู้ป่วย ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ระดับ
น ้าตาลในเลือดสูง,ต ่า,เบาหวานทีมี่แผลที่เทา้ความดันโลหิตสูงรายใหม่,
ผู้ป่วยมะเร็ง,กลุ่มหญิงตั้งครรภร์ายใหม่ที่คลินิกประจ าครอบครัว(ทุกวัน
จันทร ์13.00น) คลินิคโรคไม่ติดต่อ(จันทร-์อังคาร-พุธ) คลินิคPCU(
พฤหัส-ศุกร)์ DPAC  คลินิกโรคไตผู้ป่วยนอก(ทุกวันในรายทีแ่พทยส์่ง) 

• ให้ความรู้ด้านอาหารลดหวาน มัน เค็ม,อาหารปลอดภยั แก่ร้านอาหารใน
โรงพยาบาล ประชาชนในเขตอ าเภอสูงเนิน  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรือ้รังในรพ.
สต. กลุ่มเสี่ยงโรคเรือ้รัง กลุ่มเด็กอ้วนในโรงเรียน ผู้สูงอายุ พนักงาน
โรงงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

• จัดท าและพัฒนา สื่อการสอน  สื่อ VDO การรับประทานอาหารในผู้ป่วย
โรคไต  สื่อภาพพลิกอาหาร  โมเดลอาหาร โดยน าเอาตัวอยา่งอาหารจริงที่
ชาวบ้านรู้จักมาจัดหมวดหมู่แล้วถา่ยรูปท าเป็นภาพพลิก เร่ืองอาหารไขมัน
สูง อาหารแลกเปลี่ยน,เมนูสุขภาพ,เมนูลดเค็ม ปริมาณน ้าตาลใน
เคร่ืองดื่ม และตัวอยา่งน ้าตาลในอาหาร,เคร่ืองดื่มประเภทต่างๆ,
เคร่ืองปรุงโซเดียมสูง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจงา่ยและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
เป็นสื่อการสอนที่พกพาสะดวกเหมาะแกก่ารใช้งาน  

 

• ใหค้วามรู้ผู้ป่วยในโครงการการดูแลผู้ป่วยโรคไต แนะน าอาหารที่
เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยโรคไต ผลลัพธ ์ก่อนเข้าโครงการ ผู้ป่วยไตเส่ือมมี
ความรู้ร้อยละ 12.0  หลังเข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 90.5 

• ใหค้วามรู้ผู้ป่วยในโครงการบูรณาการชาเทา้เบาหวานร่วมกับทมี NCD 
เร่ืองความรู้เบาหวาน หลังการอบรมผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเอง
เพิ่มขึน้เฉล่ียร้อยละ  77.6  จากเดิม เฉล่ียร้อยละ 55.4 

 



ติดตามเยีย่มบ้านร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ 



ติดตามเยีย่มบ้านร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ 



4.การผลติอาหาร การจัดเกบ็ การส่งมอบ การจัดการ
ภาชนะ อุปกรณ์ของเสีย เศษอาหาร เป็นไปอย่างปลอดภยั
ตามหลกัปฎบิัตทิีย่อมรับได้ทัว่ไป เพ่ือชดเชยความเส่ียง
จากการปนเป้ือน การเน่าเสีย การเกดิแหล่งพาหน าโรค 
และการแพร่กระจายของเช้ือโรค 



สถานทีป่ระกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตาม
แบบประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัย 



     สุขอนามัยผู้ประกอบอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ตาม        
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 



มีการประเมินโดย /คกก.ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย/ คกก.เฝ้าระวงัควบคุม
ป้องกนัการติดเช้ือ/ฝ่ายสุขาภิบาลป้องกนัโรค/ฝ่ายเภสัชกรรมฯ(คุ้มครอง
ผู้บริโภค)/และโดย ผู้บริหาร อย่างต่อเน่ือง 



สถานที่สะอาดเป็นระเบียบจัดเป็นสัดส่วนตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 





บริเวณล้างภาชนะผู้ป่วย แยกโซนและเป็นสัดส่วน 



โซนบริเวณล้างอาหารสด เน้ือสัตว์ ผกั ผลไม้ มกีาร
ป้องกนัการปนเป้ือนระหว่างกนั 



ล า 
ดับ 

 
ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 
ปี 2559 

 
ปี2560 

 
ปี 2561 

 
ปี 2562 

 
ปี 2563 

1 อัตราความผิดพลาดในการจ่ายอาหาร
(ผิดคน ผิดชนิด ผิดตึก ผิดเตียง 

0% 0.3 0.2 0.2 0.2 0 

2 อัตราผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงด้านโภชนาการ
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต มะเร็ง 
อาหารทางสายให้อาหาร) ที่ได้รับการ
ประเมินภาวะโภชนาการ 

80% 71.64 
144/201 

72.17% 
179/248 

83.4% 
358/429 

90.48% 
561/620 

81.5% 
412/505 

3. อัตราผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงด้านโภชนาการ
(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต มะเร็ง 
อาหารทางสายให้อาหาร) ที่ได้รับการ
ประเมินภาวะโภชนาการ มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

80% 54.16% 
78/144 

36.31% 
65/179 

67.3% 
240/358 

75.57% 
424/561 

85.67% 
353/412 

4. อัตราการเย่ียมบ้านผู้ป่วยในชุมชน 
จากผู้ป่วยท่ีประเมินภาวะโภชนาการใน 
รพ. 

80% 5.97% 

12/201 

1.1% 

2/179 

1.1% 

4/358 

2.85% 

16/561 

11.65% 

48/412 

5. อัตราการสุ่มตรวจอาหารภาชนะและมือผู้
ปรุงอาหาร จ านวนตัวอย่างท่ีพบเชื้อ 
และจ านวนตัวอย่างท่ีสุ่มเพาะเชื้อ 

0% 30% 
3/10 

0% 

10/10 

0% 

10/10 

0% 

10/10 

0% 

10/10 

ผลลัพธ์ตัวชี้วัดคุณภาพ 

ข้อมูลจากรายงาน HDC ณ วันที่  30 ก.ย.2563 



           ขอบพระคุณคะ 


