ข้ อมูลสำคัญของหน่ วยงำน (Unit Profile)
ชื่ อหน่ วยงำน
งานบริ การอาหารและโภชนาการ ฝ่ ายโภชนาการ โรงพยาบาลปากพนัง
เจตจำนง/ควำมมุ่งหมำย (Purpose)
ให้บริ การอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ โภชนบาบัด และหลักสุขาภิบาลอาหาร
เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การ มีสภาวะโภชนาการที่ดี และบรรเทาอาการเจ็บป่ วยโดยเร็ว
ขอบเขตบริกำร
- จัดหาวัสดุ เตรี ยม ผลิต ประกอบอาหารและจัดบริ การอาหารแก่ผปู ้ ่ วยพิเศษและ
สามัญ วันละ 50-80 ราย
- ให้บริ การอาหารเฉพาะโรคกับผูป้ ่ วย วันละ 20-30 ราย
- ให้บริ การอาหารทางสายให้อาหาร วันละ 5-10 ราย
- แนะนาเผยแพร่ ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และผูท้ ี่สนใจในด้านโภชนาการ
และโภชนบาบัด
ควำมต้ องกำรของผู้รับบริกำร
ผู้รับบริกำร
ควำมต้องกำร
- ผูป้ ่ วยทัว่ ไป
- อาหารสะอาด รสชาติอร่ อย
- ต้องการอาหารในปริ มาณที่เพียงพอ
- ต้องการอาหารส่งตรงตามเวลาที่เหมาะสม
- บริ การดี แต่งกายสะอาด
- ต้องการอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
ที่ครบถ้วน
- ผูป้ ่ วยเฉพาะโรค
- ต้องการอาหารที่มีคุณค่าอาหารครบถ้วน
- ต้องการอาหารที่ถูกต้อง ถูกคน ถูกโรค
- ญาติผปู ้ ่ วย
- ต้องการอาหารในปริ มาณที่เพียงพอ
- บริ การดี แต่งกายสะอาด
- ต้องการอาหารที่มีความแตกต่างระหว่างผูป้ ่ วย
พิเศษและสามัญ
- ผูบ้ ริ การอาหารมีอธั ยาศัยดี

ควำมต้ องกำรของผู้ร่วมงำนในโรงพยำบำล
ผู้ร่วมงำน
- ผูบ้ ริ หาร

- แพทย์
- พยาบาลประจาตึกผูป้ ่ วย

- การเงิน

- เจ้าหน้าที่งานบริ การอาหาร
- ฝ่ ายสุขาภิบาล

- พยาบาลผูป้ ่ วยนอก
- งานธุรการ
- งานพัสดุ
- งานช่างซ่อมบารุ ง

ควำมต้องกำร
- ต้องการความถูกต้อง
- ต้องการความประหยัด
- ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยน
- ต้องการให้อาหารถูกต้องตามแผนการรักษา
- ต้องการความถูกต้องของอาหารตรงตามใบเบิก
- ต้องการอาหารตรงตามเวลาที่กาหนด
- ความสะอาดของอาหารและภาชนะใส่อาหาร
- ต้องการอาหารถูกต้อง ถูกคน ถูกโรค
- ต้องการเอกสารในการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามเวลา
- ต้องการอาหารที่สด สะอาด
- ต้องการความเท่าเทียม
- ต้องการความสะอาด
- ไม่ตอ้ งการให้มีสัตว์เลี้ยง เช่น แมว สุ นขั
- ให้ความร่ วมมือในการตรวจทางสุขาภิบาล
เบื้องต้นในการหาเชื้อโคลิฟอร์ม ในอาหารใน
ผูส้ ัมผัสอาหาร น้ าดื่ม น้ าใช้
- ให้ความร่ วมมือในการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ น
โภชนาการ โภชนบาบัดในคลินิกผูป้ ่ วย
เบาหวานและคลินิกความดันโลหิ ตสูง
- มีการเซ็นรับหนังสื อที่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่นการ
ไปอมรม เอกสารต่างๆที่ส่งถึงหน่วยงาน
- มีการส่งใบลาที่ถูกต้อง ตรงตามที่กาหนดเวลา
- ส่งใบเบิกพัสดุที่ถูกต้อง ตรงตามที่กาหนดเวลา
- เขียนรายงานการเบิกที่ชดั เจน
- ต้องการใบส่งซ่อมที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็ น
จริ ง

เป้ำหมำย (goal)
- มีการบริ การอาหารที่สะอาด
- มีการบริ การอาหารที่ปลอดภัย
- มีการบริ การอาหารที่ถูกต้องตามคาสั่งแพทย์
- มีการบริ การอาหารตรงตามเวลาที่กาหนด
- ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
เครื่ องชี้วัด
เครื่ องชี้วัด
เป้ำหมำย ปี
2559
1. อัตราความถูกต้องของการจัดบริ การอาหาร
100 %
97
ผูป้ ่ วยถูกคน ถูกโรค
2. ร้อยละการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรี ยในอาหาร
100 %
100
ภาชนะ และมือผูส้ ัมผัสอาหารผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
3. ร้อยละการตรวจสารห้ามใช้ในอาหาร ผ่าน
100 %
100
เกณฑ์อาหารปลอดภัย
4. สอนและสาธิตการผลิตอาหารทางสายให้
ราย
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อาหารแก่ญาติผปู ้ ่ วย
5. ร้อยละของผูร้ ับบริ การพึงพอใจในการบริ การ
80 % 84.77
อาหาร
6.ร้อยละของผูร้ ับบริ การได้รับอาหารตรงเวลา
100%
100
7. จานวนคาร้องเรี ยนในเรื่ องพฤติกรรมการ
‹3ครั้ง/
0
บริ การ
เดือน
8. อุบตั ิการณ์ผปู ้ ่ วยท้องเสี ยจากการรับประทาน
0 ราย
0
อาหารของโรงพยาบาล

ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563
97
95
95
97
100

100

100

100

100

100

100

100
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90

80

135

87.19 93.48 83.25 79.44
97.5 93.33 93.33 85.83
1
0
0
0
0

0

0

0

จุดเน้ นในกำรพัฒนำ
- ผูป้ ่ วยได้รับอาหารที่ถูกต้องตามคาสั่งแพทย์ ถูกต้อง ถูกคน ถูกโรค
- ผูป้ ฏิบตั ิที่เตรี ยม ผลิตอาหาร และประกอบอาหารมีการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล
- ผูป้ ่ วยได้รับอาหารตรงตามเวลาที่กาหนด
- อาหารมีรสชาติอร่ อย
- ผูป้ ่ วยมีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่ องอาหารเฉพาะโรค
- ปริ มาณอาหารเพียงพอตามมาตรฐานที่กาหนด
- มีการแยกภาชนะผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อ และโรคติดต่อ
- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานมีการตรวจสุขภาพประจาปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งทุกคน
วัตถุประสงค์ ของแผนปฏิบัติงำน
วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย ระดับที่ปฏิบัติได้
1. ผูร้ ับบริ การได้รับอาหารที่ถูก
1.ร้อยละการจัดบริ การ
100%
97%
หลักโภชนาการ/โภชนบาบัด
อาหารถูกต้องตรงตาม
ตรงตามใบเบิก
ใบเบิก
1.1 กาหนดปริ มาณอาหาร/
สัดส่วน และสารอาหาร
ให้ผปู ้ ่ วยตามมาตรฐาน
โภชนาการ
1.2 ดัดแปลงอาหารให้ตรงกับ
โรคและผูป้ ่ วยยอมรับได้
1.3 ตรวจเช็คอาหารก่อน
นาส่ง
1.4 ติดตามผลการให้บริ การ
และกระบวนการทางาน ต่าง
ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ ยง

วัตถุประสงค์ ของกำรปฏิบัติงำน
2. ผูร้ ับบริ การได้รับอาหารที่
สะอาดปลอดภัย
2.1 เฝ้าระวังการปนเปื้ อน
แบคทีเรี ยในอาหาร / ภาชนะ
มือผูส้ ัมผัสอาหาร โดยการสุ่ม
ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรี ย
ด้วยน้ ายา SI2 เดือนละ 1 ครั้ง
2.2 เฝ้าระวังสารปนเปื้ อน สาร
ห้ามใช้ในอาหารสด อาหาร
แปรรู ป โดยการสุ่มตรวจ
ห้ามใช้ต่าง ๆ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สารอาหารปลอดภัย
ปี ละ 3 ครั้ง
2.3 ประเมิน / ติดตามการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร ตามที่กรมอนามัย
กาหนด
3. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
4. ตรวจสุขภาพประจาปี ของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานทุกคน

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละ การตรวจ
โคลิฟอร์มแบคทีเรี ย
ในอาหาร ภาชนะ
มือผูส้ ัมผัสอาหาร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

เป้ำหมำย
100%

ระดับที่ปฏิบัติได้
100%

2. ร้อยละการตรวจสาร
ห้ามใช้ในอาหารสด
อาหารแปรรู ป ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

100%

100%

3. ผลการประเมิน
มาตรฐานงาน
สุขาภิบาล ผ่าน
เกณฑ์ตามที่กรม
อนามัยกาหนด
1. ร้อยละความพึง
พอใจของผูบ้ ริ การ
1. ร้อยละการตรวจ
สุขภาพประจาปี ของ
เจ้าหน้าที่ทุกคน

100%

95%

80%

79.44%

100%

100%

วัตถุประสงค์ ของกำรปฏิบัติงำน
5. ผูร้ ับบริ การได้รับการแนะนาและ
รับรู ้ข่าวสารด้าน โภชนาการและ
อาหารบาบัดโรค
5.1 ผูป้ ่ วยใน
เยีย่ มติดตามการให้บริ การ
อาหารและให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านอาหาร / โภชนาการ และ
โภชนบาบัด แก่ผปู ้ ่ วยและ
ญาติ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
พร้อมมีแผ่นพับประกอบ
แนะนาเรื่ องอาหารเฉพาะโรค
ต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันหิตสูง โรคไต
5.2 ผูป้ ่ วยนอก
จัดทาแผนให้ความรู ้ให้
คาแนะนาผูป้ ่ วยด้านอาหาร
โภชนาการและโภชนบาบัด ใน
คลินิกต่างๆ
- คลินิกอายุรกรรม เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคไต
ทุกวันจันทร์ วันพุธ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์
ตั้งแต่ เวลา 09.30น.
- คลินิก COPD ทุกวันอังคาร

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
100%

ระดับที่ปฏิบัติได้
100%

ร้อยละการให้
คาปรึ กษาตามแผนงาน
ที่กาหนด
(สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

80%

75%

ร้อยละการให้
คาปรึ กษาแก่ผปู ้ ่ วย
นอกในคลินิกต่าง ๆ
ตามแผนงานที่กาหนด
(8 ครั้ง / เดือน)

80%

75%

กระบวนกำรทำงำนและโอกำสพัฒนำ
ผูร้ ับผิดชอบ

กระบวนกำรให้ บริกำร

รับใบเบิก

นักโภชนาการ
นักโภชนาการ

จัดแยกประเภท

นักโภชนาการ

กาหนดปริ มาณการใช้อาหารสด

เตรี ยมอาหาร / ภาชนะ

คนครัว

คนครัว นักโภชนาการ

ปรุ งอาหาร

จัดอาหาร/ภาชนะ

การตรวจเช็ค

คน ครัว นักโภชนาการ

นักโภชนาการ

ส่งมอบ / รับมอบ

การล้าง / ฆ่าเชื้อภาชนะ / จัดเก็บภาชนะ

คนครัว / เจ้าหน้าที่หอผูป้ ่ วย

คนครัว นักโภชนาการ

วิเครำะห์ โอกำสพัฒนำ
กระบวนกำร
เป้ ำหมำย / คุณค่ ำ
ควำมเสี่ยง / ปัญหำ / โอกำสพัฒนำ
1. รับใบสั่งอาหารจาก 1. ผูป้ ่ วยได้รับอาหารครบตามจานวน ควำมเสี่ยง
ตึกผูป้ ่ วย
และเพียงพอ
1. จ่ายอาหารให้ผปู ้ ่ วยผิดพลาด
2. อาหารผูป้ ่ วยไม่พอกินและไม่ได้
รับอาหาร
3. อาหารเหลือทิ้งมาก
ปัญหำ
1. ใบยอดอาหารไม่ตรงกับจานวน
ผูป้ ่ วย
- เขียนยอดมาไม่ครบ
- ชนิดอาหารเปลี่ยนแปลง
กะทันหัน
- มีผปู ้ ่ วยรับใหม่ขณะกาลังจ่าย
อาหาร
2. เจ้าหน้าที่ให้บริ การเช็คยอด
ไม่ตรงตามคาสั่งแพทย์
- คนรับใบยอดกับคน เตรี ยม
และคนจัดไม่ใช่คนเดียวกัน
- อ่านชนิดอาหารผิดพลาด
โอกำสพัฒนำ / แนวทำง
1. ก่อนรับใบยอดลงมาให้ตรวจเช็ค
กับทางตึกผูป้ ่ วยก่อน
2. ทาอาหารเผื่อขึ้นไป อาหาร
ธรรมดา 3 ที่ อาหารอ่อน 3 ที่

กระบวนกำร

2. การจัดซื้อ

เป้ ำหมำย / คุณค่ ำ

2. มีวสั ดุในการประกอบอาหารที่มี
คุณภาพ
ที่ดี และครบตามจานวนที่ตอ้ งการ

ควำมเสี่ยง / ปัญหำ / โอกำสพัฒนำ
และให้ขา้ วต้มสาหรับผูป้ ่ วยที่
ไม่มีในใบสัง่ ยอด
3. ปรับระบบงานให้คนเก็บยอดเป็ น
ผูจ้ ดั เตรี ยมอาหาร
4. โทรเช็คยอดกับทางตึกก่อนนา
อาหารขึ้นมาบริ การ
5. จัดประชุมหารื อร่ วมกับเจ้าหน้าที่
ในตึกเพื่อหาแนวทางแก้ไขและ
ทั้งแบบฟอร์มการสั่งอาหารให้
ชัดเจน
ควำมเสี่ยง
1. อาหารไม่สะอาดมีสิ่งปนปลอม
หรื อพบสิ่ งแปลกปลอมจากแหล่ง
ผลิต เช่น สารเคมี สารปรุ งแต่ง
ต่างๆ
2. วัสดุดิบอาหารมีไม่พอ
3. มีวตั ถุดิบอาหารเหลือมาก
ปัญหำ
1. สั่งโดยผูร้ ับเหมาประมาณการ
อาหารสดมาส่ง 1 ครั้ง / วัน
2. การสัง่ อาหารไว้ล่วงหน้าเมื่อมี
ยอดเปลี่ยนแปลงกะทันหันทั้ง
เพิ่มและลดทาให้อาหารกับ
จานวนผูป้ ่ วยคลาดเคลื่อนไม่
ตรงกัน

กระบวนกำร

3. การเตรี ยมและ
การผลิต

เป้ ำหมำย / คุณค่ ำ

3. ผูร้ ับบริ การได้รับอาหารที่สะอาด
ถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาล
อาหารและถูกกับโรคของผูป้ ่ วย
และได้รับอาหารครบตามจานวน
ในใบคาสั่งอาหาร

ควำมเสี่ยง / ปัญหำ / โอกำสพัฒนำ
3. ตลาดอยูไ่ กลจะเพิ่มหรื อลดโดย
เร่ งด่วนลาบาก
โอกำสพัฒนำ / แนวทำง
1. จัดทามาตรฐานของวัตถุดิบ
อาหาร
2. การสั่งซื้อจะระบุลกั ษณะของ
วัตถุดิบอย่างควรจะเป็ นตาม
มาตรฐานของวัตถุดิบ
3. มีการตรวจรับและตรวจเช็ค
วัตถุดิบก่อนนามาผลิต
4. เช็คยอดผูป้ ่ วยก่อนสั่งอาหาร
เพื่อให้จานวนผูป้ ่ วยกับอาหาร
คลาดเคลื่อนกันน้อยที่สุด
5. เมื่อวัตถุดิบอาหารไม่พอจะซื้อ
เพิ่มที่ร้านค้าย่อยใกล้ที่สุด (แต่
ราคาจะสูงกว่า)
6. ถ้ามีวตั ถุดิบเหลือจะดัดแปลงไว้
ในมื้อต่อไป
7. สัง่ วัสดุอาหารแห้งที่เก็บไว้ได้
นานมาสารองไว้
ควำมเสี่ยง
1. อาหารไม่ตรงและไม่ครบตาม
จานวน
2. อาหารรสชาติไม่ดีไม่น่า
รับประทาน
3. อาหารไม่สะอาดมีสิ่งปลอมปน
ในอาหาร

กระบวนกำร

เป้ ำหมำย / คุณค่ ำ

ควำมเสี่ยง / ปัญหำ / โอกำสพัฒนำ
4. เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ถูกของมีคมบาด
ลื่นหกล้ม ถูกความร้อนลวก
ปวดหลังเคล็ดขัดยอก
ปัญหำ
1. เจ้าหน้าที่ผลิตอาหารไม่ดูยอด
ผูป้ ่ วยบางครั้งจะลืมผลิตชนิด
อาหารบางอย่างไป โดยเฉพาะ
อาหารเฉพาะโรค
2. ปรุ งไม่ถูกวิธี และไม่ถูกขั้นตอน
ไม่ได้ชิม
3. ขั้นตอนในการประกอบอาหารไม่
รอบคอบทาความสะอาดไม่ดีพอ
และมักง่ายรี บเร่ งผลิตอาหารโดย
ไม่คานึงถึงความสะอาด
4. เจ้าหน้าที่เตรี ยมและปรุ งอาหาร
แต่งกายไม่เหมาะสมกับหน้าที่
เช่น ไม่สวมหมวก ผ้ากันเปื้ อน
และทาความสะอาดร่ างกายไม่ดี
พอ
5. เกิดจากความประมาทของ
เจ้าหน้าที่ การทางานผิดขั้นตอน
และรี บเร่ งเกินไป

กระบวนกำร

4. การบริ การ

เป้ ำหมำย / คุณค่ ำ

4. ผูป้ ่ วยได้รับความสะดวกในการ
รับประทานอาหาร
- ผูร้ ับบริ การพึงพอใจกับ
ปริ มาณและคุณค่าของ
อาหาร
- ผูร้ ับบริ การพึงพอใจกับ
การให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่

ควำมเสี่ยง / ปัญหำ / โอกำสพัฒนำ
โอกำสพัฒนำ / แนวทำง
1. ให้อ่านยอดผูป้ ่ วยบนบอร์ดก่อน
ลงมือทาอาหารและหลังทาอาหาร
ให้ตรวจสอบก่อนเพื่อความแน่ใจ
ว่าไม่ลืม
2. จัดหามาตรฐานและขั้นตอนการ
ประกอบอาหารและช่วยกันชิม
3. จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานและให้
ความรู ้ข้นั ตอนการผลิตอาหาร
4. ตั้งกฎระเบียบไว้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิงาน เช่น
- แม่ครัวต้องสวมหมวกและผ้า
กันเปื้ อนขณะปฏิบตั ิงาน
- การล้างมือก่อนและหลัง
ทาอาหาร
5. ให้ใช้สมาธิในการทางานและ
จัดหาคู่มือการปฏิบตั ิงานมาให้
อ่านศึกษาพร้อมปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนและติดป้ายบอกเตือน
ควำมเสี่ยง
1. ผูป้ ่ วยได้รับอาหารไม่ครบ
2. ผูป้ ่ วยได้รับอาหารผิด
3. ผูป้ ่ วยอาจติดเชื้อจากการ
ให้บริ การเช่นท้องเสี ย
4. เจ้าหน้าที่อาจติดเชื้อจากผูป้ ่ วย
5. ผูป้ ่ วยไม่พึงพอใจในพฤติกรรม
บริ การของเจ้าหน้าที่

กระบวนกำร

เป้ ำหมำย / คุณค่ ำ

ควำมเสี่ยง / ปัญหำ / โอกำสพัฒนำ
ปัญหำ
1. เขียนใบสั่งอาหารไม่ครบไม่ตรง
และไม่ถูกต้อง
- ไม่เขียนแยกประเภทอาหาร
ให้ชดั เจน
- ผูป้ ่ วยรับใหม่ไม่ได้แจ้งยอด
ให้ ทราบ
- ชนิดอาหารผูป้ ่ วย
เปลี่ยนแปลงไม่ได้แจ้งให้
ทราบ
2. เจ้าหน้าที่ส่งอาหารสับสนใน
ใบสั่งอาหารเอง
3. ไม่ได้ติดป้ายอาหารให้ชดั เจนผูส้ ่ง
อาหารจะส่งไม่ถูก
4. เจ้าหน้าที่บริ การแต่งกายไม่
สะอาดและไม่ครบ เช่น หมวก ผ้า
กันเปื้ อน และรองเท้า
5. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าผูป้ ่ วยมี
โรคติดต่อ
6. เจ้าหน้าที่เหนื่อยจากการรี บเร่ ง
ปฏิบตั ิงานให้เสร็ จทันเวลาทาให้
ในเวลาบริ การจะดูเหนื่อยล้า
เหมือนไม่ต้ งั ใจทางาน

กระบวนกำร

เป้ ำหมำย / คุณค่ ำ

ควำมเสี่ยง / ปัญหำ / โอกำสพัฒนำ
โอกำสพัฒนำ / แนวทำง
1. จัดประชุมหารื อร่ วมกับเจ้าหน้าที่
ในตึกเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทา
แบบฟอร์มการสัง่ อาหารให้
ชัดเจน เช่น
- เขียนจานวนผูป้ ่ วยให้ครบ
- เขียนแยกประเภทอาหารให้
ชัดเจน
- โทรเช็คยอดผูป้ ่ วยก่อนนา
อาหารขึ้นมาบริ การเผื่อมียอด
ผูป้ ่ วยเปลี่ยนแปลง
2. ติดป้ายอาหารให้ชดั เจน
3. ตรวจเช็คอาหารให้ถูกต้องตาม
ใบสัง่ ก่อนส่ งบริ การผูป้ ่ วย
4. ให้ความรู ้เรื่ องสุขวิทยาส่วนบุคคล
และตั้งเป็ นกฎระเบียบ เช่น
- แต่งกายให้สะอาด ใส่หมวก
ผ้ากันเปื้ อน รองเท้าหุม้ ส้น
- ล้างมือก่อนและหลัง
ให้บริ การ
- เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ
ประจาปี ปี ละ 1 ครั้ง
5. ให้ใส่ Mask ขณะบริ การผูป้ ่ วย
ในช่วงมีโรคติดต่อใช้ภาชนะแยก
สาหรับผูป้ ่ วยที่มีโรคติดต่อเพื่อ
แยกทาความสะอาดและควร
สอบถามจากหน้าที่ในตึกก่อน
ด้วย

กระบวนกำร

5.เก็บล้างทาความ
สะอาด

เป้ ำหมำย / คุณค่ ำ

5.มีภาชนะและอุปกรณ์ที่สะอาด
พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ

ควำมเสี่ยง / ปัญหำ / โอกำสพัฒนำ
6. อบรมติกรรมบริ การให้กบั
เจ้าหน้าที่
- เข้าร่ วมอบรมกับของ
โรงพยาบาล
- อบรมในช่วงประชุม
ประจาเดือน
- จัดบุคคลกรให้เหมาะสมกับ
งาน
ควำมเสี่ยง
1. ถาดอาหารตกค้างมีมดแมลงขึ้น
2. ภาชนะสูญหาย
3. ภาชนะไม่สะอาด
ปัญหำ
1. ผูป้ ่ วยไม่ยอมรับประทานอาหาร
ในเวลาที่กาหนดให้เก็บถาดไว้
นามาคืนนอกเวลาทาการ
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้เช็คภาชนะก่อน
และหลังใช้บริ การและไม่ใส่ใจที่
จะนับหรื อติดตาม
3. รี บเร่ งทาความสะอาดจนไม่
เป็ นไปตามขั้นตอน
โอกำสพัฒนำ / แนวทำง
1. ถ้าผูป้ ่ วยยังไม่คืนถาดอาหารตาม
เวลาที่กาหนดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ใน
ตึกทราบ ให้เจ้าหน้าที่ในตึกช่วย
เก็บถาดไว้และมาเก็บในเวลา
บริ การครั้งต่อไป

กระบวนกำร

6. เผยแพร่ ความรู ้

เป้ ำหมำย / คุณค่ำ

ควำมเสี่ยง / ปัญหำ / โอกำสพัฒนำ
2. เจ้าหน้าที่บริ การส่งอาหารให้เช็ค
ภาชนะก่อนและหลังบริ การและ
จัดทาสมุดลงบันทึกทุกครั้งพร้อม
ทั้งติดตาม
3. ให้ความรู ้วิธีการทาความสะอาด
ภาชนะ
- แยกทาความสะอาดภาชนะ
- ทาตามขั้นตอน วิธีการทา
ความสะอาด
- ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อตามความ
เหมาะสม
6. ผูร้ ับบริ การได้รับความรู ้เรื่ องอาหาร ควำมเสี่ยง
แล้วนาไปเป็ นแนวทาง ปฏิบตั ิ
- ทาได้ไม่ครอบคลุมทุกราย
- เมื่อกลับจากโรงพยาบาลแล้ว
ก็จะลืมด้วยนิสัยการบริ โภค
เหมือนเดิม
โอกำสพัฒนำ / แนวทำง
- จัดทาเอกสารแจกประกอบ
คาแนะนา

แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยง
1. ด้ำนคลินิกบริกำร
- แจกอาหารผิดคนโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่รับประทาน
อาหารเฉพาะโรค

- ผูป้ ่ วยได้รับอาหารไม่ตรงตามคาสั่งแพทย์

- ชนิดอาหาร รสชาดไม่ถูกใจผูป้ ่ วย

แนวทำงป้องกัน/หลีกเลีย่ ง
- พยาบาลประจาตึกต้องเขียนใบเบิกอาหารตาม
แพทย์สงั่ อย่างละเอียด และช่วยในการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการบริ การอาหาร
- ก่อนเตรี ยมอาหารต้องตรวจสอบใบเบิกอาหาร
จากตึกผูป้ ่ วยในและตึกคลอด
- ถ้ามีชนิดอาหารเปลี่ยนแปลงให้พยาบาลประจา
ตึกช่วยโทรแจ้งให้ทราบ
- จัดทาบัตรติดถาดอาหารเฉพาะโรคทุกถาด
- กาหนดให้บตั รอาหารมีรายละเอียดดังนี้
* ชื่อ-สกุล
* ตึกผูป้ ่ วย
* เตียง
* ชนิดอาหาร
- ก่อนส่ งมอบอาหารให้ผปู ้ ่ วยเฉพาะโรคต้อง
ยืนยันตัวผูป้ ่ วยโดยสอบถามชื่อ-สกุล ถูกต้อง
ก่อนส่งอาหารให้ผปู ้ ่ วย
-กรณีที่อ่านไม่ชดั ก็จะโทรถามตึกผูป้ ่ วย
- ผูส้ ่ งอาหารโทรเช็คยอดกับทางตึกผูป้ ่ วยก่อนนา
อาหารขึ้นมาบริ การ
- มีการตรวจเช็คถาดอาหารให้ตรงกับใบเบิกก่อน
รับ – ส่ ง ทุกครั้ง
- เตรี ยมวัตถุในการประกอบอาหารแต่ละอย่างให้
พร้อม และนักโภชนาการจะต้องตรวจสอบ
อาหารทุกครั้งก่อนบริ การ
- ผูป้ รุ งอาหารจะต้องมีความรู ้ และประการณ์
พอสมควร

ควำมเสี่ยง
2. ด้ ำนสิ ทธิผ้ ปู ่ วยและจริยธรรม
- ผูป้ ่ วยไม่ได้รับอาหารครบทุกวัน

3. ด้ ำนวัตถุดิบที่นำมำประกอบอำหำรผู้ป่วย
ปนเปื้ อนสำรห้ ำมใช้ ดังนี้
ฟอร์มาลีน
ย่าฆ่าแมลง
สารกันรา
สารฟอกขาว
สารเร่ งเนื้ อแดง
สารบอแรกซ์

แนวทำงป้องกัน/หลีกเลีย่ ง
- จัดทาแนวทางที่ชดั เจนในการสัง่ อาหารร่ วมกับ
งานผูป้ ่ วย
• ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งทานอาหารมื้อเช้าต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเวลา 06.30 น.
• ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งทานอาหารมื้อเที่ยงต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนเวลา 10.30 น.
• ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งทานอาหารมื้อเย็นต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อน เวลา 14.30 น.
- มีการกาหนดเวลาบริ การอาหาร โดยให้รถส่ง
อาหารออกจากฝ่ ายโภชนาการ ดังนี้
• อาหารมื้อเช้า เวลาส่ ง 07.00 – 08.00 น.
• อาหารมื้อเที่ยง เวลาส่ ง 11.15 – 12.00 น.
• อาหารมื้อเย็น เวลาส่ ง 15.45 – 16.00 น.
- ผูบ้ ริ การอาหารเพิ่มความละเอียดรอบคอบเวลา
แจกอาหารโทรศัพท์เช็คยอดผูป้ ่ วยซ้ าก่อนนา
อาหารไปบริ การผูป้ ่ วย
- เพิม่ การประสานงานกับตึกผูป้ ่ วยมากขึ้นใน
กรณี ที่มีผปู ้ ่ วยมีการเพิ่มหรื อลด
- จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานในการเตรี ยมอาหาร
เช่น การล้างผัก ทาอย่างไรให้ปลอดภัยจาก
ยาฆ่าแมลง
- มีการตรวจเฝ้าระวังโดยการสุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารตรวจสารห้ามใช้ปีละ 3 ครั้ง
- กรณีพบสารห้ามใช้แจ้งผลการตรวจให้
เจ้าหน้าที่และผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบรับทราบ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนแหล่งจัดซื้อและปฏิบตั ิตาม
ขั้นตอนการล้างเพื่อลดสารปนเปื้ อนอย่าง

ควำมเสี่ยง

4. ด้ำนกำรติดเชื้อ
- ผูป้ ่ วยเกิดอาการท้องเสี ยจาการรับประทาน
อาหารของโรงพยาบาล

- สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร

- เจ้าหน้าที่แพร่ เชื้อให้ผปู ้ ่ วย

แนวทำงป้องกัน/หลีกเลีย่ ง
เคร่ งครัด
- หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่มีความเสี่ ยงสูง เลือกใช้
ผักพื้นบ้านแทน
- ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านอาหารทุกคนควรตระหนักถึง
ความสะอาด ปลอดภัย ของอาหารทุกขั้นตอน
ในการเตรี ยมประกอบอาหาร และบริ การ
อาหาร
- ต้องตรวจสอบวัตถุดิบ วัตถุดิบที่นามา
ประกอบอาหารต้องมีคุณภาพ
- ขั้นตอนการเตรี ยม การล้าง และการประกอบ
อาหาร จะต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
- เจ้าหน้าที่บริ การอาหารแต่งกายให้ถูกต้องตาม
หลักสุขวิทยาส่วนบุคคล
- จัดทาคู่มือปฏิบตั ิในเรื่ องการเตรี ยม การล้าง
และการประกอบอาหารที่ถูกวิธี
- อาหารที่ผา่ นกระบวนการ การเตรี ยม ล้าง และ
ปรุ งสุกแล้วจะต้องอยูใ่ นห้องปรุ งอาหารซึ่ง
สามารถป้องกันแมลงวันได้
- กรณีเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เป็ น
โรคติดต่อที่สามารถติดต่อทางเดินหายใจ และ
ทางเดินอาหารจะต้องหยุดปฏิบตั ิงานชัว่ คราว
(โดยอยูใ่ นการวินิจฉัยของแพทย์)
- เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี ทุกคน
- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามวิธีและ
นโยบายการปฏิบตั ิเรื่ องการทาความสะอาด
ภาชนะอุปกรณ์ และแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การแยกถาดอาหารผูป้ ่ วยโรคติดต่อ

ควำมเสี่ยง
แนวทำงป้องกัน/หลีกเลีย่ ง
5. ด้ ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินของผู้
รับบริกำรและเจ้ ำหน้ ำที่
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของ
- เจ้าหน้าที่โดนลักขโมยทรัพย์สิน
โรงพยาบาลคอยดูแลสอดส่องเป็ นระยะๆ
(เงินทอง รถจักรยานยนต์)
- ปิ ดและล็อกประตูให้มิดชิดเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่
อยูใ่ นห้องปฏิบตั ิงาน
6. ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของ
เจ้ ำหน้ ำที่
- ให้ความรู ้ในเรื่ องท่าทางในการทางานที่ถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากท่าทางในการ
- ปรับเปลี่ยนเวรปฏิบตั ิงานแต่ละเวรไม่ให้ปฏิบตั ิ
ทางาน
ซ้ ากันเกิน 3 วัน
- อุปกรณ์ที่นามาปรุ งอาหารจะต้องอยูใ่ นสภาพดี
- นาร้อนลวก (เจ้าหน้าที่)
- สวมใส่ชุดประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
- ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวัง
- ใช้มีดให้ถูกประเภท
- มีดบาดมือ
- ไม่เก็บมีดรวมกับอุปกรณ์อย่างอื่น
- ใช้มีดด้วยความระมัดระวัง
7. ด้ำนโครงสร้ ำงทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อมล้ อรถเข็นอำหำรชำรุด
- มีคนดูแลทาความสะอาดทุกวัน
- ลื่นล้มขณะปฏิบตั ิงานเนื่ องจากพื้นลื่น
- มีวสั ดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาดที่มี
ประสิ ทธิภาพ
- มีรองเท้ายางสาหรับใส่ บริ เวณพื้นที่ลื่น
- มีป้ายบอกตรงบริ เวณที่ลื่น
- ดูแลพื้นให้มีความสะอาดปลอดภัยอยูเ่ สมอ

ควำมเสี่ยง
- เพลิงไหม้จากการใช้แก๊สหุงต้ม

-

-

8. ด้ ำนเครื่ องมือ และอุปกรณ์
- หม้อหุงข้าว (แก๊ส) ชารุ ด (ทาให้อาหารไม่สุก)

-

- เครื่ องปั่นอาหารชารุ ด
-

- ล้อรถเข็นอาหารชารุ ด

-

แนวทำงป้องกัน/หลีกเลีย่ ง
เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและเรี ยนรู ้วิธีการใช้
เครื่ องดับเพลิง
เจ้าหน้าที่ ที่จะใช้ทุกคนควรมีการตรวจสอบ
ก่อนการใช้งานและหลังจากการใช้งานทุกครั้ง
ถ้าเกิดมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ถังอยูใ่ นสภาพ
ที่ชารุ ดหรื อมีรอยรั่ว มีกลิ่น หรื อสายแก๊สรั่ว
ให้หยุดใช้ทนั ทีและแก้ไขให้เรี ยบร้อยจนแน่ใจ
ว่าปลอดภัย
มีบริ เวณจัดเก็บถังแก๊สเฉพาะนอกตัวอาคาร
ตา ข่ายเหล็กกั้นล็อกกุญแจ มีป้ายเตือนก๊าช
ไวไฟห้ามสูบบุหรี่ หรื อทาให้เกิดประกายไฟ
และมีป้ายชี้บ่งบอกที่ถงั บอกรายละเอียดดังนี้
• ถังแก๊สเต็ม
• ถังแก๊สกาลังใช้งาน
• ถังแก๊สหมด
ตรวจเช็คหัวเตาและวาล์วแก๊สทุกวันก่อน
เลิกงาน
หุงให้พอดีกบั ปริ มาณที่กาหนดให้
ไม่ควรให้ฐานหม้อหุงข้าวโดนน้ า
ปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้หม้อหุงข้าวอย่างเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้เครื่ องปั่นอาหารอย่าง
เคร่ งครัด
หลังใช้งานควรทาความสะอาดให้เรี ยบร้อยแล้ว
คว่าให้แห้งก่อนเก็บ
มีลอ้ สารองอย่างน้อย 2 ชุด
เมื่อล้อชารุ ดให้เปลี่ยนทันที
ไม่บรรทุกของหนักจนเกินไป

กำรบรรลุเป้ ำหมำยและกำรพัฒนำต่ อเนื่อง
ผลงำนเด่ น และควำมภำคภูมใิ จของหน่ วย
- เจ้าหน้าที่ทุกคนแต่งกายถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
- บริ การอาหารตรงตามเวลาที่กาหนด
- อาหารที่ให้บริ การไม่ก่อให้เกิดโทษหรื อโรค เช่น ท้องเสี ย
- การให้คาแนะนาในเรื่ องอาหารโภชนบาบัดแก่ผปู ้ ่ วยที่รับประทานอาหารเฉพาะโรคในตึก
ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก สาหรับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน และ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
กำรพัฒนำระบบงำนและกิจกรรมพัฒนำคุณภำพซึ่งกำลังดำเนินกำรหรื อมีแผนจะดำเนินกำรต่ อไป
- การปรับเปลี่ยนอาหารพิเศษและอาหารเฉพาะโรค
- การจัดระเบียบ และวางระบบการบริ การอาหารตั้งแต่ข้นั ตอนการเตรี ยม ปรุ ง ขนส่ ง
บริ การ การเก็บภาชนะหลังจากที่ผปู ้ ่ วยรับประทานเสร็จแล้ว และล้าง
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริ การเพื่อให้การบริ การอาหารเกิดความประทับใจ
- บริ การอาหารที่ดีมีประโยชน์และส่งเสริ มสุ ขภาพ
- ส่งเสริ มเครื่ องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพสาหรับผูป้ ่ วยพิเศษ
- กำรผลิตแผ่ นพับอำหำรโรคต่ ำง โดยกำรสแกน
- กำรผลิตสื่ อแผ่ นรองถำดอำหำรโรคต่ำง โดยกำรสแกน
- จัดทำเอกสำรให้ ควำมรู้ สำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและประชำชนทั่วไปโดยสแกน
- จัดทำเอกสำรให้ ควำมรู้ สำหรับผู้ป่วยโรคไตและประชำชนทั่วไปโดยสแกน

สรุปกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพที่ได้ ทำไปแล้ ว กำรปรับเปลีย่ นผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้
กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพที่ได้ ทำไปแล้ ว
กำรปรับเปลีย่ นผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้
1.การจัดเวลาปรุ งอาหารให้ผปู ้ ่ วยเพื่อให้ เดิม แม่ครัวจะปรุ งอาหารโดยไม่ได้กาหนดเวลาอาหารลง
ใกล้เคียงกับเวลารับประทานอาหารมาก ไปจะนึกถึงแต่ให้เสร็ จทันเวลาแต่ลกั ษณะสัมผัสและ
ที่สุด
อุณหภูมิของอาหารจะเย็นชืดทาให้ผปู ้ ่ วยรับประทาน
อาหารได้นอ้ ยลง
การปรับเปลี่ยน โดยจัดระบบเวลาการปรุ งอาหารให้
ใกล้เคียงกับเวลารับประทานอาหารของผูป้ ่ วยมากขึ้น
มื้อเช้า กาหนดเวลาให้เริ่ มปรุ งอาหาร 06.15 น.
จัดอาหาร 06.40 น. ถึงผูป้ ่ วย 07.00 น.
มื้อเที่ยง กาหนดเวลาให้เริ่ มปรุ งอาหาร 09.30 น.
จัดอาหาร 10.30 น. ถึงผูป้ ่ วย 11.15 น.
มื้อเย็น กาหนดเวลาให้เริ่ มปรุ งอาหาร 14.00 น.
จัดอาหาร 15.00 น. ถึงผูป้ ่ วย 15.45 น.
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
- อาหารถึงผูป้ ่ วยขณะที่มีอุณหภูมิที่ร้อนมาก
ขึ้น ลักษณะสัมผัสก็จะดีข้ นึ จากการ
สอบถาม สังเกตสี หน้าผูป้ ่ วยจะทาให้ผปู ้ ่ วย
พอใจมากขึ้น จากการเหลือกลับของอาหาร
- การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เป็ นระบบมากขึ้น

กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพที่ได้
กำรปรับเปลีย่ นผลลัพธ์ ที่เกิดขึน้
ทำไปแล้ว
2. จัดทาบัตรและเขียนบัตรติดถาด -เพื่อป้ องกันการแจกอาหารไม่ตรงกับผูป้ ่ วยโดยมีรายละเอียดดังนี้
อาหารเฉพาะโรคทุกถาด
บัตรอำหำรผู้ป่วย ฝ่ ำยโภชนำกำร โรงพยำบำลปำกพนัง
ชื่อ……………………………………….…………………….
หอผูป้ ่ วย.........................ห้องพิเศษ……………เตียง ………..
 อาหารพิเศษ  อาหารสามัญ
ชนิดอาหาร  ธรรมดา
 อ่อน
 เหลว
 NPO (ให้ ญำติ)
งดหวาน
หมายเหตุ.....................................................................................

แบบฟอร์ มกำรกรองรำยละเอียดบัตรอำหำรผู้ป่วย
1. กระดาษสี ขาว
2. กระดาษสี ฟ้า
3. กระดาษสี ชมพู
4.
5.
6.
7.
8.

หมายถึง อาหารอ่อน และอาหารธรรมดา
หมายถึง อาหารงดมัน และอาหารงดมัน+งดเค็ม
หมายถึง อาหารงดหวาน,อาหารงดหวาน+งดเค็ม,
อาหารงดหวาน+งดมัน,อาหารงดหวาน+งดเค็ม+งดมัน
กระดาษสี เขียว
หมายถึง อาหารอิสลาม
กระดาษสี เหลือง หมายถึง อาหารงดเค็ม,อาหารงดเค็ม+งดมัน
กระดาษสี ส้มอ่อน หมายถึง อาหารโปรตีนสูง
กระดาษสี เหลืองอ่อน หมายถึง อาหารโปรตีนต่า
กระดาษสี เหลือง หมายถึง อาหารทางสายยาง

บัตรอำหำรผู้ป่วย ฝ่ ำยโภชนำกำร โรงพยำบำลปำกพนัง
ชื่อ……………………………………….…………………….
หอผูป้ ่ วย.........................ห้องพิเศษ……………เตียง …………
 อาหารพิเศษ  อาหารสามัญ
ชนิดอาหาร  ธรรมดา
 อ่อน
 เหลว
 NPO (ให้ ญำติ)
งดหวาน
หมายเหตุ.....................................................................................

Service Profile
งำนโภชนำกำร

โรงพยำบำลปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

