


ตาราง สถิติการผลิตอาหารส าหรบัผ ูป่้วย ปี 63-65 

ปีงบประมาณ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

ยอดPt เฉลีย่วนัละ ยอดPt เฉลีย่วนัละ ยอดPt เฉลีย่วนัละ 

จ านวนผู้รับริการ 22,432 61 22,819 63 24,606 67 
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ประเภทท่ีผลิต   
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

ยอดPt เฉลี่ยวนัละ ยอดPt เฉลี่ยวนัละ ยอดPt เฉลี่ยวนัละ 

อ.ธรรมดา 8129 22 8376 23 9252 25.3 

อาหารอ่อน 6578 18 6449 17.7 6632 18 

เฉพาะโรค   5691 16 5631 15.4 5922 16 

สายยาง 1853 5 2190 6 2698 7.4 

เหลว 181 0.5 173 0.5 102 0.3 
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ตาราง การผลิตอาหารประเภทต่างๆ 



ประเภทอาหารเฉพาะโรคท่ีผลิต  5  อนัดบัแรก 

อนัดบัที ่ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 อาหารเบาหวาน อาหาร เบาหวาน-จืด อาหารจืด 

2 อาหารจืด อาหารจืด อาหาร เบาหวาน-จืด 

3 อาหาร เบาหวาน-จืด อาหารเบาหวาน อาหารเบาหวาน 

4 อาหารไขมนัต ่า อาหารโปรตีนสูง อาหารโปรตีนสูง 

5 อาหารโปรตีนสูง CKDst3b CKDst3b 
 



ตัวช้ีวดั                                                        เป้า 

1.อตัราการข้ึนส่งอาหารทนัเวลาท่ีประกนั       100%     91.3    95     91 
3.จ านวนคร้ังท่ีผา่นเกณฑป์ระเมินตรวจสอบ     
3.1.Clan  Food  Good  Taste      1  คร้ัง/ปี      ผา่น     ผา่น    ND    ND         
3.2.Safe  Food  Good  Health    1  คร้ัง/ปี      ผา่น     ND     ND    ND     
3.3.การ Swab จากหน่วยงานภายใน12  คร้ัง/ปี                 ผา่น      ผา่น    ND    ND  
4.จ านวนคร้ังท่ีมีการติดเช้ือท่ีระบบทาง           0 คร้ัง         0       0 0 
เดินอาหารแบบหมู่จากอาหารท่ีโรงครัวผลิต     
   



 การตรวจความปลอดภยัดา้นอาหาร จากองคก์รภายนอกและภายใน ผล ผา่นเกณฑ ์
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ตวัชีวดัปี63-65  หญิงตัง้ครรภมี์ภาวะGDM ปลอดภยั 

วตัถุประสงค์ 
1.ไม่เกิดการคลอดติดไหล่ 
2.ไม่เกิดภาวะคีโตในแม่ คุม 
C:45-50  P:20-30  F:30-35 
3.น ้าหนกัเดก็แรกเกิดไม่เกิน
3,500 กรัม 
4.เดก็มีพฒันาการปกติ ไม่โต
เป็น NCDs 
ผล ญ.GDM 51 คน สามารถ
คุมน ้าตาลได ้24คน คุมไม่ได ้
11 คน คิดเป็น68.6%             



ตวัชีวดัปี63-65  ชะลอภาวะแทรกซอ้นในผป.DM 

วตัถุประสงค์ 
1.ชะลอไตเส่ือม 
2.ไม่เกิดภาวะคีโต 
/starvation/DKA 

คุม C:50  P:15  F:30-35 

3.ค่า HbA1C ลดลง 
4.ค่า FBS ลดลง 
5.ค่าGFR ลดลงไม่เกิน4  
ผล ผูป่้วย 439 คน  
HbA1C ลดลง 118   
ไม่ดี 105 
คิดเป็น 52.9 % 
ค่า FBS ดี 71.3% 
 ค่าGFR  ดี 62.6 % 
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นวตกรรม การรับประทานอาหาร 
เพ่ือให้ได้รับพลงังานทีเ่หมาะสมและถูกสัดส่วนด้วยตนเอง 

วธีิการด าเนินงาน 
-เลือก ผูป่้วยท่ีตอ้ง ควบคุมอาหารในโรค NCDs  จ  านวน 50 คน 
-แนะน าการรับประทานอาหารแบบเดิมๆๆ25 คน และแบบใหม่ 
25 คน 
-กลุ่มแรกแนะน าใหค้วามรู้ อาหารท่ีควรรับประทาน และอาหาร
แลกเปล่ียนตามโมเดลอาหาร แบบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มสอง แนะน าการรับประทานอาหารโดยใชอ้วยัวะร่างกาย
(มือ)เป็นตวัก าหนดปริมาณและสัดส่วนอาหาร 
 

ผลลพัธ์ 

แบ่งอาหารเป็น 4 กลุ่ม 
กลุ่มท่ี 1 แป้ง ขา้ว  ขนมปัง กินได ้1 อุง้มือตนเอง 
กลุ่มท่ี 2 เน้ือสัตว ์ถัว่ กินได ้1 ก ามือตนเอง 
กลุ่มท่ี 3 ผกั  กิน    1 ฝ่ามือตนเอง 
กลุ่มท่ี 4 ผลไม ้กินได ้1 ก ามือตนเอง 
             แนะน า  ชมพู ่ฝร่ัง แอปเป้ิล สาล่ี 

กนิข้าว  1 อุ้งมือ =100-120g 

กนิเน้ือสัตว์ 1 ก ามือ=1ขดี=P20g 

กนิผกั 1 ฝ่ามือ = 2 ขดี 

กนิผลไม้ 1 ก ามือ=6-8 ช้ินค า 

-ประเมิณความรู้หลงัการสอน  
ผูป่้วยกลุ่มแรก  ท่ีใชโ้มเดล สามารถตอบค าถามเร่ืองสัดส่วน
อาหารท่ีควรบริโภคถูกตอ้ง 80 % 
 ผูป่้วยกลุ่มสอง  ท่ีใชมื้อตนเองเป็นตวัก าหนดสามารถค าถาม
เร่ืองสัดส่วนอาหารท่ีควรบริโภคถูกตอ้ง 100 %  
 

จ าง่ายๆ ใน 1 ม้ือควรกนิ 

ใชเ้คร่ืองปรุงใหน้อ้ยท่ีสุด 



CQI การปรับขั้นตอนการให้บริการอาหารในช่วงโควดิ-19 
ปัญหา การแก้ไข 

1. ผูป่้วยเพิ่มปริมาณอยา่งรวดเร็วและนอน
กระจดักระจายหลายโซน และไม่ทราบ
ผูรั้บผดิชอบท่ีตอ้งสัง่อาหารและไม่แจง้ใหโ้รง
ครัวทราบ ท าใหผ้ป.บางคนไม่ไดรั้บอาหาร 

1. เม่ือพบปัญหาจึง หาจุดท่ีตอ้งรับผดิชอบใน
การสัง่เบิกอาหาร ประสานงานไปยงัจุดท่ี
รับผดิชอบ เพื่อทราบ จ านวนผป.ท่ีตอ้ง
จดัเตรียมอาหารไปให ้ครบถว้น 

2. การแบ่งบรรจุ ตอ้งตกัขา้วและกบัขา้วใส่ถุง
และมดัถุงดว้ยหนงัสต๊ิกท าใหเ้สียเวลา 

2.จดัหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการแบ่งบรรจุ
อาหารท่ีลดการปนเป้ือน 

3. กล่องอาหารขาดช่วง เน่ืองจากมีการใชอ้ยา่ง
แพร่หลาย เป็นท่ีตอ้งการของคนจ านวนมาก 

3. สัง่ซ้ือล่วงหนา้ใหเ้พียงพอและใชอุ้ปกรณ์
ทดแทนเม่ือมีการขาดแคลน 



CQI การปรับขั้นตอนการให้บริการอาหารในช่วงโควดิ-19 

ปัญหา การแก้ไข 
4. ตึกมีภาระมากไม่สามารถช่วยแจกอาหาร

แกผ่ป.ได ้แนวทางปฏิบติังานระยะแรกไม่

ชดัเจน เน่ืองจากเป็นโรคอบุติัใหม่ 

4. ใหค้นครวัเขา้ไปแจกอาหารใหก้บัผป.ใน

โซนผป.ติดเช้ือโควิด และแต่งกาย ชุดisolate ground  
N95 Face shield  ฝึกใส่และถอดชุด เพ่ือป้องกนัการ
แพร่กระจายการช าระร่างกายหลงัใหบ้ริการ ปฏิบติัตาม
หลกั IC ใหส้อดคลอ้งตามสถานการณ ์





ตวัชีวดัปี63-65  อาหารปลอดภยั 

วตัถุประสงค์ 
1.ผูป่้วย ประชาชนทัว่ไปและ
เจา้หนา้ท่ี เขา้ถึงอาหารปลอดภยั 
2.ผูพ้ิการมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน
และมีคุณค่า 
3.เพื่อสุขภาพท่ีดีของผูป้ลูก ผูซ้ื้อ
และส่ิงแวดลอ้ม 
ผล   โรงครัวมีวตัถุดิบในการ
ประกอบอาหาร ใหผู้ป่้วยทุกวนั 
ผา่นเกณฑก์ารตรวจสาร
ปนเป้ือน 
ผูพ้ิการมีอาชีพ 
มีแหล่งอาหารท่ีดีใหทุ้กคน
เขา้ถึง 



ตวัชีวดัปี63-65  อาหารปลอดภยั 

วตัถุประสงค์ 
2.ผูพ้ิการมีความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึนและมีคุณค่า 



ตวัชีวดัปี63-65  อาหารปลอดภยั 

ผล   โรงครัวมีวตัถุดิบในการประกอบอาหาร ให้
ผูป่้วยทุกวนั ผา่นเกณฑก์ารตรวจสารปนเป้ือน 
ผูพ้ิการมีอาชีพ 
มีแหล่งอาหารท่ีดีใหทุ้กคนเขา้ถึง 



คน 
ปริมาณผู้ป่วยใน 
มากขึน้ เสริม
เตียง  ตามลูกจ้าง
เสริมไม่ได้ 

จนท.ติดโควดิ 
 

    
 
 

ความเส่ียง 5 อนัดบั 

เงนิ 

 อาหารทุกอย่าง ราคา
สูงขึน้  

 
 

ของ 
 ท่อน า้ทิง้ตัน 
 ท่อแก๊สและสายน าแก๊ส
ร่ัว 

 น า้ไม่ไหล ไม่ได้ส ารอง
น า้ไว้ 

 ไฟดับหรือกระตุกบ่อย
ในช่วงทีป่ระกอบ
อาหาร 
 

  
 



ความเสี่ยง 

1. อาหารทกุอยา่งราคาสงูข้ึน การจ่ายเงินลา่ชา้ 

2. อตัราก าลงัไม่พอในวดัหยดุ  

3. รถเข็นอาหารผ ูป่้วยมีช่องใสอ่าหารไม่เพียงพอ เน่ืองจากผป.มี

มากข้ึน ใสไ่ดเ้พียง 35 ถาด และรถมีนน.มาก 

4. ปัญหาสขุภาพของคนครวัผา่ตดัพงัผืดกดทบัเสน้ประสาท จาก

การท างาน ปวดขอ้มือ (ตอ้งการใหส้นบัสนนุเครือ่งลา้งถาด

อตัโนมติั) 

5. การท าฉากกั้นโซนล้างผกั  ผลไม้ เน้ือสัตว์  ถาดผู้ป่วย เพ่ือป้องกนัการเพ่ือ
กระจายเช้ือโรค 
 

ปัญหาและอปุสรรค 



ส่ิงท่ีตอ้งการสนบัสนุน 
- ขอสนบัสนุนเคร่ืองลา้งจานอตัโนมติั เพื่อ

ป้องกนัและลดการบาดเจบ็ทางดา้นกายภาพ 
     พงัผดืกดทบัเส้นประสาท  ปวดขอ้มือ  ปวดหลงั   
      



ส่ิงท่ีตอ้งการสนบัสนุน 

- ธุรการ 0.5 คน ในการช่วยท างานเอกสาร 
- Outsourcing servicesจา้งเหมาผลิตอาหาร 



  
แผนพฒันาปี 2566 
-ด าเนินงานตามเขม็มุ่งโรงพยาบาลปี 2566 
-การท าเมนูสุขภาพ โดยใช้ผกัอนิทรีย์ 
-ร่วมจดัตลาดนัดสีเขยีวเพ่ือสุขภาพ 
-จดัท าแบบฟอร์มและประเมินภาวะโภชนาการรายบุคคล ในผูป่้วย
เบาหวาน   ความดนัโลหิตสูง ท่ีมีความเส่ียงสูง 
-พฒันาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านการผลติอาหารโรคไต  
  



 สวสัดี  ทกุท่าน 

http://webboard.pooyingnaka.com/photo/69696969.jpg

