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บทที่ 1
บทน�ำ

บทที่ 1 บทน�ำ
1.1 ความเป็นมา
คณะท�ำงานพัฒนาสายวิชาชีพนักโภชนาการ/โภชนากร และสมาคมนักก�ำหนดอาหาร
แห่งประเทศไทยได้ดำ� เนินงานโครงการพัฒนาคูม่ อื และก�ำหนดตัวชีว้ ดั ด้านโภชนาการ โภชนบ�ำบัดขึน้
ซึง่ ในปัจจุบนั นี้ งานโภชนาการในโรงพยาบาลได้ใช้แนวทาง “มาตรฐานงานโภชนาการในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ.2550” เป็นคูม่ อื ในการปฏิบตั งิ าน แต่พบว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่ครอบคลุมทุกงานโดยเฉพาะ
งานด้ า นโภชนบ� ำ บั ด ในประเทศไทย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการโดย
ชุดอาสาสมัครจากสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
(SPENT) ปี พ.ศ.2548 ได้ท�ำการสุ่มส�ำรวจผู้ป่วยในประมาณ 500 รายของโรงพยาบาลใหญ่ภาครัฐ
จ�ำนวน 4 แห่ง พบอุบตั กิ ารณ์ภาวะทุพโภชนาการของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 45
และในปีพ.ศ. 2559 (นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ และคณะ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทีมโภชนบ�ำบัด
ในประเทศไทย พบว่าการจัดตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยทุพโภชนาการยังไม่ครอบคลุมและ
มีความแตกต่างในการเลือกใช้เครื่องมือในการท�ำงานของทีม เช่น มีเครื่องมือคัดกรองและประเมิน
ภาวะทุพโภชนาการหลากหลาย ท�ำให้การวินิจฉัยไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับ
การใช้แบบคัดกรองและแบบประเมินซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ
ที่น่าสนใจ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดตั้งทีมสหวิชาชีพหรือทีมโภชนบ�ำบัด ให้มีการก�ำหนดบทบาท
และภาระงานให้กบั ทีม ซึง่ การท�ำงานร่วมกันเป็นทีมจะประสบความส�ำเร็จได้ จ�ำเป็นต้องมีวสิ ยั ทัศน์
ร่วมกันของทีมโภชนบ�ำบัด ในการดูแลบ�ำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัด
การให้โภชนบ�ำบัดเป็นการรักษาส�ำคัญอย่างหนึง่ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังและโรคเฉียบพลันต่างๆ
และโภชนศาสตร์ ค ลิ นิ ก เป็ น ศาสตร์ แ ขนงหนึ่ ง ของการศึ ก ษาทางการแพทย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การวิเคราะห์ การรักษา การป้องกันและการชะลอโรค หลักการให้โภชนะบ�ำบัดจ�ำเป็นที่ผู้ให้
การรักษาหรือให้คำ� แนะน�ำต้องมีความรูใ้ นหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารทีจ่ ำ� เพาะกับโรคนัน้ ๆ
ซึ่งการรักษามีทั้งการให้ผู้ป่วยเลือกปรับอาหารที่รับประทาน การให้อาหารเสริม การให้อาหาร
คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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ทางสายยางหรือทางหลอดเลือดด�ำในโรงพยาบาล ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถท�ำได้โดยใช้
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธีการบริโภค การลดน�้ำหนักและการออกก�ำลัง เป็นวิธี
ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาที่สูงโดยไม่จ�ำเป็น ควรได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะสารอาหารที่แพทย์สั่งให้แก่ผู้ป่วย
โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงประโยชน์ ความคุ้มค่าและความสิ้นเปลือง

1.2 ประโยชน์ของการมีทมี โภชนบ�ำบัด
โภชนบ�ำบัดเป็นศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสหสาขาวิชาชีพ จากการศึกษาพบว่าการจัด
ให้มีทีมโภชนบ�ำบัด (Nutrition Support Team: NST) ช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
ทีมโภชนบ�ำบัด เป็นการรวมกลุม่ การท�ำงานของสหวิชาชีพสาขาต่างๆ เพือ่ ให้การดูแลรักษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ยทุพโภชนาการให้เป็นไปอย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยจะเป็นการประสานจุดดีจดุ เด่นของแต่ละ
สาขามาร่วมดูแลผูป้ ว่ ย เช่น พยาบาลจะมีความรูค้ วามช�ำนาญด้านคลินกิ หรือการดูแลสายให้อาหาร
และเทคนิคต่างๆ ในการให้อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารผ่านทาง
หลอดเลือดด�ำ ส่วนนักก�ำหนดอาหารก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประเภท รูปแบบ คุณสมบัติ
ของอาหาร สารอาหารได้เป็นอย่างดี จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการได้รับการดูแลบ�ำบัด
รักษาด้านโภชนบ�ำบัดรวดเร็วขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น ช่วยท�ำให้ภาวะทุพโภชนาการดีขึ้น
ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้น เสียเวลารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน้อยวันกว่า
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดน้อยลงอย่างมีนัยส�ำคัญ

1.3 สมาชิกในทีมโภชนบ�ำบัด
โดยทั่วไปจะประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักก�ำหนดอาหาร และ เภสัชกร ซึ่งอาจจะมี
สมาชิกน้อย หรือมากกว่านี้ โดยมีจากสาขาวิชาชีพอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อม
และบริบทของพื้นที่ โดยมีผู้ป่วย
เป็นจุดศูนย์กลางร่วมกัน
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1.4 บทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกในทีม
แพทย์ : มีบทบาทส�ำคัญในกิจกรรมเพื่อการสนับสนุนโภชนบ�ำบัดทั้งทางตรงและทางอ้อม

กล่าวคือเป็นผู้ดูแลหลักหรือรับปรึกษากรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาทุพโภชนาการ เช่น การคัดกรองและ
ประเมินภาวะโภชนาการ การค�ำนวณความต้องการสารอาหาร และการพิจารณาให้การรักษา
ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ป่วย รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบ เทคนิค วิธีการให้อาหาร เช่น
ให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำหรือทางเดินอาหารตามความจ�ำเป็น รับผิดชอบในเรือ่ งการเรียนการสอน
การวิจัยด้านโภชนาการ และบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่อาจมีปัญหาทุพโภชนาการร่วมด้วย มีความตระหนักถึงผลกระทบของภาวะ
ทุพโภชนาการต่อผลการรักษา และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
และญาติ
พยาบาลและพยาบาลโภชนบ�ำบัด (nutrition nurse) : ปัจจุบันมีเพียงพยาบาล
ทั่วไป ซึ่งมีความสนใจ มีความรู้และประสบการณ์การท�ำงานด้านโภชนบ�ำบัด ท�ำงานร่วมกับ
ทีมโภชนบ�ำบัด โดยมีทั้งมาแบบเต็มเวลาหรือมาบางวันบางเวลาเรียกว่า พยาบาลโภชนบ�ำบัด
ซึ่งจะมีบทบาทในการสนับสนุนการดูแล และ/หรือให้การพยาบาลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดโดยตรง
แก่พยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วย ผู้ป่วย/ผู้ดูแล ทั้งในด้านความรู้และการปฏิบัติ ได้แก่
1. คัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการเบือ้ งต้นในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อภาวะ
ทุพโภชนาการ
2. ผู้ประสานงานระหว่างทีมโภชนบ�ำบัดในระบบการดูแลทางโภชนบ�ำบัด
3. สอน ให้ความรูห้ รือแนะน�ำผูป้ ว่ ยหรือญาติ และการส่งต่อการดูแลไปยังโรงพยาบาล
ชุมชนใกล้บ้าน
4. ติดตามและประเมินผลการรักษาด้านโภชนบ�ำบัดของผู้ป่วย
5. การร่วมมือกับทีมในเรื่องการวิจัย

นักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร (Dietitians) : นักโภชนาการ/ นักก�ำหนดอาหาร

มีหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานให้โภชนบ�ำบัดรายบุคคล โดยครอบคลุมกระบวนการคัดกรอง
และประเมินภาวะโภชนาการ ปรับประยุกต์และด�ำเนินแผนการให้โภชนบ�ำบัด โดยการจัดการ
กระบวนการที่เกี่ยวกับการบริการอาหารและสารอาหารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไป
ตามหลักการโภชนบ�ำบัดที่เหมาะสมแก่ความเจ็บป่วยและแผนการรักษาของแพทย์ ได้แก่
1. ควบคุม จัดหา ผลิต และบริการอาหารให้ผู้ป่วย
คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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2. ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
3. ติดตามการบริโภคอาหาร การยอมรับอาหารของผู้ป่วยและแก้ปัญหา
4. วางแผนการให้โภชนบ�ำบัดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
5. ให้ค�ำแนะน�ำด้านโภชนาการ แก้ปัญหาโภชนาการ วางแผนในการแก้ปัญหา
โภชนาการชุมชน
6. สอน แนะน�ำ และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับโภชนาการและโภชนบ�ำบัด
7. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Patient Care Team
8. วางแผนการให้โภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วยโดยให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์
9. ดูแล ประเมิน ติดตามการให้โภชนบ�ำบัดอย่างต่อเนื่อง
10. ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการกิ น อาหารให้ เ หมาะสม และให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วิถีการด�ำเนินชีวิตของผู้ป่วย
11. การร่วมมือกับทีมในเรื่องการวิจัย

เภสัชกร (Pharmacists) : เภสัชกร มีบทบาทช่วยทีมโภชนบ�ำบัดทั้งในการดูแลผู้ป่วย

ที่ได้รับอาหารตามปกติและผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดด�ำในส่วนผู้ป่วยที่สามารถ
รับอาหารได้ดังนี้
1. ควบคุมหรือเตรียมอาหารให้ทางหลอดเลือดด�ำให้ได้มาตรฐาน
2. ให้ความรู้และข้อมูลเรื่องยาแก่ทีมโภชนบ�ำบัด ผู้ป่วย และญาติ เช่น ในกรณี
การใช้ยาร่วมกับอาหาร เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดและมีความปลอดภัย
3. การประสานงานให้ข้อมูลแก่ทีมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาและสารอาหาร
ชนิดต่างๆ ที่มีในโรงพยาบาล
4. ประเมิน และติดตามผลการใช้ยาและสารอาหารในผู้ป่วยที่ให้โภชนบ�ำบัด
5. การร่วมมือกับทีมในเรื่องการวิจัย
โดยสรุปแล้วการท�ำงานของทีมโภชนบ�ำบัด (NST) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย
โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการดูแลด้านโภชนบ�ำบัด เช่น การคัดกรองและการประเมิน
ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ การประเมินความต้องการอาหาร
และพลังงาน การวางแผนการให้สารอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและการติดตาม ประเมินผล
การรักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ระหว่างการรักษา การก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกในทีม จะช่วยให้การท�ำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีระบบ โดยแต่ละวิชาชีพจะต้องมีแนวทาง
การด�ำเนินงานของตนเอง ให้เป็นไปตามบทบาท และมาตรฐานวิชาชีพ
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บทที่ 2

ขอบข่ายงานโภชนาการ
ในโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 2

ขอบข่ายงานโภชนาการในโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข

2.1 ขอบข่ายงานโภชนาการ
งานโภชนาการในโรงพยาบาลเป็นสายงานวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและการแพทย์ เดิมโครงสร้าง
การบริหารของฝ่ายโภชนาการอยูภ่ ายใต้กลุม่ ภารกิจอ�ำนวยการ ปัจจุบนั มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
การบริหารงานโภชนาการ โดยฝ่ายโภชนาการในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทัว่ ไปเปลีย่ นชือ่
เป็น “กลุ่มงานโภชนศาสตร์” ภายใต้ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ส่วนฝ่ายโภชนาการ
โรงพยาบาลชุมชนก�ำหนดให้เป็น “งานโภชนศาสตร์” ภายใต้ภารกิจการให้บริการ กลุ่มงานเทคนิค
บริการ มีภารกิจและขอบเขตของงานครอบคลุมด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วย
โภชนบ�ำบัดและหน่วยโภชนบริการ ครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือก การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต
อาหารผู้ป่วย จนถึงการขนส่งอาหารและบริการอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่สะอาด ปลอดภัย
ตามนโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข มีการดูแลด้านโภชนบ�ำบัดผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอกการให้ความรู้ให้ค�ำปรึกษาด้านโภชนาการโภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วย/ญาติ/ผู้ดูแล การติดตาม
ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมีการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพหรือผู้ให้การรักษา
ผู้ป่วย เพื่อการรักษา/วินิจฉัย/ป้องกัน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพด้านงานให้ค�ำปรึกษา งานสอน
งานเผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ และงานวิจยั เพือ่ พัฒนางานโภชนาการ
เพือ่ ให้งานโภชนาการในประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพ มีมาตรฐานทัดเทียมสากลและมีแนวทาง
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
คู่มืองานโภชนาการในโรงพยาบาลประกอบด้วย

2.1.1 งานบริหารทรัพยากร งานนโยบายและงานแผน

มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานธุรการทัง้ หมดของกลุม่ งานฯ เช่น รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
จัดซื้อจัดหาอาหารสดวัตถุดิบในการประกอบอาหารรวมทั้งภาชนะอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องทุ่นแรง
ทีต่ อ้ งใช้ในการประกอบอาหารและบริการอาหาร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
มีเอกสารเข้า-ออก ติดต่อในการจัดซื้อตรวจสอบรายงานและการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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ของหน่วยงานโดยประสานงานกับงานการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในด้านของการคัดเลือก
ตัวบุคคลการบรรจุแต่งตั้งการลงโทษและการไล่ออกนอกจากนี้ต้องท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบใบลา
ทุกประเภทเก็บสถิติการลาทั้งหมด

2.1.2 งานควบคุมและผลิตอาหารผู้ป่วย

ครอบคลุมกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการอาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่กระบวนการ
คัดเลือก การจัดซื้อวัตถุดิบ การตรวจรับวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ตามนโยบาย
อาหารปลอดภัย การควบคุม/ก�ำกับ/ดูแล/ตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารทั่วไป การดัดแปลง
อาหารเฉพาะโรค อาหารทางสายให้อาหาร นมเด็ก อาหารฮาลาล อาหารทางเลือก และมีการจัดท�ำ
มาตรฐานอาหารผู้ป่วย อาหารทางสายให้อาหาร มีการก�ำหนดปริมาณอาหารที่ผลิต วางแผนและ
ก�ำหนดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอและเหมาะสมในการบริการอาหารผู้ป่วย

2.1.3 งานโภชนบ�ำบัด

การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดผู้ป่วยใน ประกอบด้วย การจัดท�ำมาตรฐานอาหาร
เฉพาะโรค การดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค การตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ถกู ต้องตามหลักโภชนาการ
โภชนบ�ำบัด และถูกต้องตามค�ำสัง่ แพทย์ รวมถึงการคัดกรอง/การประเมินภาวะโภชนาการ/วางแผน
และให้โภชนบ�ำบัด/ให้ความรู/้ ให้คำ� ปรึกษาด้านโภชนบ�ำบัดแก่ผปู้ ว่ ย/ญาติ/ผูด้ แู ล ติดตามประเมินผล
การให้โภชนบ�ำบัดเฉพาะรายที่มีการสั่งอาหารเฉพาะโรคและที่แพทย์ส่งให้ค�ำปรึกษา ร่วมวางแผน
ดูแลรักษาผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ วางแผนจ�ำหน่ายและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัด
ให้กับทีมเยี่ยมบ้านและโรงพยาบาลเครือข่าย

2.1.4 งานโภชนคลินิก

การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดผู้ป่วยนอก ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการ
ประเมินความรู้/ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วางแผนและให้โภชนบ�ำบัด ให้ความรู้
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นโภชนบ� ำ บั ด แก่ ผู ้ ป ่ ว ย/ญาติ / ผู ้ ดู แ ล ติ ด ตามประเมิ น ผลการให้ โ ภชนบ� ำ บั ด
ร่วมวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ วางแผนจ�ำหน่าย ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยด้าน
โภชนบ�ำบัดให้กับทีมเยี่ยมบ้านและโรงพยาบาลเครือข่าย มีนักโภชนาการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
ในชุมชน มีการเยี่ยมประเมินและติดตามภาวะโภชนาการของผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั อาหารเฉพาะโรค หรือผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาด้านโภชนบ�ำบัด มีการวางแผน
ให้โภชนบ�ำบัดผูป้ ว่ ย และการให้คำ� แนะน�ำด้านอาหารและโภชนาการแก่ผปู้ ว่ ยในชุมชนเพือ่ ส่งเสริม
ป้องกัน และฟื้นฟูภาวะโภชนาการผู้ป่วยในชุมชน จัดท�ำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย
ให้กับญาติ/ผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ อสม.
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2.1.5 งานพัฒนาคุณภาพและวิจัย

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีการวางแผนการตรวจ
ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท�ำเกณฑ์การตรวจสอบระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดตามมาตรฐานโภชนาการในโรงพยาบาล ปี 2550 มีการจัดท�ำคูม่ อื และสือ่ ด้านโภชนาการ
และโภชนบ�ำบัด มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรในการ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบันทึกกิจกรรมคุณภาพเพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำ มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและคุณภาพการบริการอาหารผูป้ ว่ ยทัว่ ไปและผูป้ ว่ ยเฉพาะโรค ครอบคลุม
ด้านความปลอดภัยของอาหาร มีการน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาในรูปแบบ
งานวิจัย มีการก�ำหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับคุณภาพของงาน จัดท�ำฐานข้อมูลและแผนพัฒนางาน
โภชนาการในโรงพยาบาลเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภูมิภาคตามความเหมาะสม
เพื่อนิเทศติดตามให้โรงพยาบาลในเครือข่ายมีมาตรฐานงานโภชนาการไปในแนวทางเดียวกัน
มีการสนับสนุนให้บุคลากรในเครือข่ายด�ำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพงานประจ�ำเป็นงาน
วิจัยและมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.2 ค�ำนิยาม
การผลิตอาหาร หมายถึง กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ยตัง้ แต่กระบวนการ

คัดเลือก การจัดซือ้ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความปลอดภัย การผลิตอาหารทัว่ ไป อาหารเฉพาะโรค
อาหารทางสายให้อาหาร นมเด็ก อาหารฮาลาล และอาหารทางเลือก

อาหารเฉพาะโรค หมายถึง อาหารทีใ่ ช้รบั ประทานเพือ่ ป้องกันโรค และรักษาโรค การเลือก

อาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็น เพื่อที่จะชะลอการเกิดโรคและสภาวะแทรกซ้อน

การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการและควบคุมเพือ่ ให้อาหารสะอาดปลอดภัยจาก

เชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโต
ของร่างกาย สุขภาพอนามัยและการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ หรือกล่าวอย่างย่อคือ “การท�ำให้อาหาร
สะอาดและปลอดภัยรับประทานแล้วไม่ท�ำให้เกิดโรค”

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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สารพิษตกค้าง หมายถึง สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ หรือกลุ่มอนุพันธ์ของ

สารเคมีต่าง ๆ หรือสิ่งปลอมปนที่มีความเป็นพิษซึ่งปนเปื้อน หรือตกค้างในอาหาร” ซึ่งครอบคลุม
สารเคมีทใี่ ช้ทกุ ประเภทตัง้ แต่กระบวนการผลิตอาหารไปจนถึงมือผูบ้ ริโภค และหากเมือ่ มีการใช้แล้ว
ไม่ควรมีการตกค้างหรือมีการตกค้างได้บ้าง แต่ต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามที่
กฎหมายอาหารก�ำหนด สารพิษปนเปื้อนที่มีผลกระทบต่อร่างกาย ได้แก่
1. ยาฆ่าแมลง
2. สารบอแรกซ์
3. สารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์; Sodium hydrosulphite)
4. สารกันรา (กรดซาลิซิลิค; salicylic acid)
5. สารฟอร์มาลิน (น�้ำยาดองศพ)
6. สารเร่งเนื้อแดง

การให้โภชนบ�ำบัด (diet therapy : therapeutic nutrition) หมายถึง

การใช้ อ าหารและหลั ก การด้ า นโภชนาการในการรั ก ษาหรื อ บรรเทาอาการของโรคซึ่ ง เป็ น
การดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับสถานะของร่างกาย และสภาวะการเจ็บป่วย

การประเมินภาวะโภชนาการ หมายถึง การประเมินภาวะโภชนาการ (Nutrition

Assessment) เป็นขัน้ ตอนแรกของกระบวนการดูแลทางโภชนาการ หลังจากผูป้ ว่ ยได้รบั การคัดกรอง
แล้ว พบว่ามี/เสี่ยงที่จะมีปัญหาทางโภชนาการ นักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากรจะเป็น
ผูป้ ระเมินภาวะโภชนาการของผูป้ ว่ ยโดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินกิ จากแฟ้มประวัตขิ องผูป้ ว่ ย
เช่น ประวัตสิ ขุ ภาพและการเจ็บป่วย (Medical history) และจากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย น�ำมาวิเคราะห์
และแปลผล เพื่อสรุปปัญหาทางโภชนาการของผู้ป่วยแต่ละราย ข้อมูลที่นักโภชนาการ/นักก�ำหนด
อาหาร/โภชนากรต้องเก็บรวบรวมและประเมินในผู้ป่วยแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันได้ ขึ้นกับ
สภาวะของโรคและสภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ย ซึง่ วิธกี ารในการประเมินภาวะโภชนาการประกอบด้วย
1. การวัดสัดส่วนของร่างกาย (Anthropometric measurement)
2. การตรวจทางชีวเคมี (Biochemical determination)
3. อาการทางคลินิก (Clinical observation)
4. การประเมินอาหารที่บริโภค (Dietary assessment) ประเมินพลังงานและ
สารอาหารที่ได้รับเทียบกับความต้องการของร่างกายที่ควรได้รับ
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การให้โภชนศึกษา หมายถึง เป็นกระบวนการที่มีนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/

โภชนากร ให้ค�ำแนะน�ำ/ค�ำปรึกษา กับผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล/ผู้ดูแล ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาสุขภาพได้ทราบและเข้าใจตนเอง ยอมรับเกี่ยวกับสุขภาพและภาวะโภชนาการ เพื่อให้มี
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเกีย่ วกับสุขภาพและการบริโภคไปในแนวทางทีถ่ กู ต้อง และช่วยบ�ำบัดโรค
ที่เกี่ยวข้องทางด้านโภชนาการ โดยมีการบันทึกข้อมูลแบบ SOAP Note เพื่อสื่อสารให้สหสาขา
วิชาชีพทราบการให้ค�ำแนะน�ำ/ค�ำปรึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การให้ความรู้แบบกลุ่ม จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่ยังไม่มีปัญหาหรือ
ภาวะแทรกซ้อน
2. การให้ ค วามรู ้ แ บบรายบุ ค คลใช้ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ป ั ญ หาทางโภชนาการรวมถึ ง
ภาวะแทรกซ้อนโดยต้องผ่านการคัดกรองจากพยาบาลประจ�ำคลินิก

การให้โภชนคลินกิ หมายถึง การดูแลผูป้ ว่ ยด้านโภชนบ�ำบัดผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอก ได้แก่

การประเมินภาวะโภชนาการ ประเมินความรู้/ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วางแผนและ
ให้โภชนบ�ำบัด ให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษาด้านโภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วย/ญาติ/ผู้ดูแล ติดตามประเมินผล
การให้โภชนบ�ำบัด วางแผนดูแลรักษาผูป้ ว่ ยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ วางแผนจ�ำหน่าย ส่งต่อข้อมูล
ผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดให้กับทีมเยี่ยมบ้านและโรงพยาบาลเครือข่าย

โภชนาการชุมชน หมายถึง การคัดกรอง ประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาภาวะโภชนาการ

วางแผน ด�ำเนินการแก้ไข ส่งเสริมการป้องกันภาวะโภชนาการ รวมถึงการเผยแพร่ความรูด้ า้ นอาหาร
และโภชนาการแก่ชุมชน

ข้อมูลด้านโภชนบ�ำบัด หมายถึง ข้อมูลทีไ่ ด้จากแฟ้มประวัตผิ ปู้ ว่ ย/เวชระเบียนผูป้ ว่ ย หรือ

จากการพูดคุย ซักถามจากผูป้ ว่ ยหรือญาติ เช่น ภาวะโรค ประวัตกิ ารเจ็บป่วย ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวัด
จากการตรวจวิเคราะห์หรือที่ได้จากการประเมิน เช่น เพศอายุ, น�้ำหนัก, ส่วนสูง, BMI, IBW
ผลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการประเมินภาวะโภชนาการ ข้อมูลการวางแผนให้โภชนบ�ำบัด
การติดตามและประเมินผล

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การกระท�ำ การแสดงออกเกีย่ วกับการรับประทาน

อาหาร ทั้งทางด้านความรู้เจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ทั้งที่สังเกตได้
และสังเกตไม่ได้ ได้แก่ ชนิดของอาหารที่กิน รูปแบบการกินหรือกินอะไร กินอย่างไร จ�ำนวนมื้อ
ที่กินและอุปกรณ์ที่ใช้ รวมทั้งสุขนิสัยก่อนและหลังกินอาหาร

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก�ำกับดูแล ฝ่ายบริหารและ

บุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มขี นึ้ เพือ่ สภาวะความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด�ำเนินงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วย
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บทที่ 3

มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
งานโภชนาการในโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 3

มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
งานโภชนาการในโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข

3.1 มาตรฐาน
การปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาลและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานโภชนาการ
ที่จัดท�ำขึ้น ครอบคลุมมาตรฐานงานโภชนาการทั้ง 9 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยการจัดองค์กรและ
การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการสิง่ แวดล้อมและอาคาร
สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
ระบบงานและกระบวนการให้บริการ การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วยให้การพัฒนางานโภชนาการเป็นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศและเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
คุณภาพโรงพยาบาล และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพของ
นักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากรอีกทางหนึ่ง โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้

HNH.1 การบริหารทรัพยากร

มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหาร
มาตรฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานที่ 4 สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
มาตรฐานที่ 5 เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

HNH.2 นโยบายและแผนงานด้านโภชนาการ

มาตรฐานที่ 6 นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
มาตรฐานที่ 8 การบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานที่ 9 กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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HNH.1 การบริหารทรัพยากร
มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหาร

การจัดองค์กรและการบริหาร มีการจัดท�ำหรือแสดงผังโครงสร้างขององค์กร ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
การจัดรูปแบบองค์กรและการบริหารงานทีช่ ดั เจนและเป็นไปตามความเป็นจริง ระบุภารกิจ ขอบเขต
และหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานในองค์ ก รเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง เอื้ อ อ� ำ นวยต่ อ
การให้บริการของกลุ่มงานฯ ตามวิสัยทัศน์พันธกิจที่ก�ำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
1.1 ก�ำหนดโครงสร้างหน่วยงานกลุ่มงานโภชนศาสตร์ให้ชัดเจนและมีแผนภูมิของโครงสร้าง
หน่วยงานประกอบด้วยสายงานการบังคับบัญชา จ�ำนวนบุคลากรและงานในความรับผิดชอบ
1.2 ก� ำ หนดแผนงานของหน่ ว ยงาน โดยนั ก โภชนาการ/นั ก ก� ำ หนดอาหาร/โภชนากร
การจั ด ท� ำ แผนงานควรวิ เ คราะห์ ก ระบวนการหลั ก ในความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงาน ให้ มี
ความครอบคลุม ทุกสาขางานโดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ของงาน ความต้องการของผู้รับบริการ ความเสี่ยง/โอกาสพัฒนา กิจกรรมคุณภาพ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ รั บ บริ ก าร หรื อ เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง และตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพ
ในกระบวนการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีง้ านโภชนาการควรก�ำหนดแผนคุณภาพและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลด้วย			
1.2.1 ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขต เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โภชนาการ ให้สอดคล้องกับโรงพยาบาล และความต้องการของผู้รับบริการ 			
1.2.2 จัดท�ำนโยบายและแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้สอดคล้องกับ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับโรงพยาบาล
1.2.3 สื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องรับทราบ
1.2.4 ปฏิบัติตามแผนควบคุม ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 การบริหารจัดการงานโภชนาการ หมายถึงความรับผิดชอบในการวางแผนคุณภาพ
จัดระบบงานและพัฒนาคุณภาพงานโดยมีรายละเอียดดังนี้					
1.3.1 ก�ำหนดคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนักโภชนาการ
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา เช่น วุฒิการศึกษาสาขาที่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ก�ำหนด ประสบการณ์ในหน้าที่เฉพาะต�ำแหน่ง และประสบการณ์งานบริหาร
ที่มีความสามารถในการบริหารหน่วยงานให้บรรลุพันธกิจที่ก�ำหนดไว้
1.3.2 ก�ำหนดคุณสมบัติบุคลากรทุกต�ำแหน่ง เป็นลายลักษณ์อักษร
18
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1.3.3 มี ก ารก� ำ หนดภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรทุ ก ต� ำ แหน่ ง และ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของบุคลากร ก�ำหนดผู้รักษาการแทนในต�ำแหน่งที่ส�ำคัญกรณีที่ไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3.4 วางแผนและด�ำเนินการให้ได้มาซึ่งงบประมาณด�ำเนินงานและทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม
1.3.5 ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทั้งภายในหน่วยงาน และร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1.3.6 ก�ำหนดกลไกการสื่อสารการประสานงานและการแก้ไขปัญหา โดยมีรูปแบบ
ที่หลากหลาย และครอบคลุมทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการ เพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นให้เห็นความส�ำคัญของการท�ำงานเป็นทีม เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ก�ำหนด
1.3.7 สนับสนุนการฝึกอบรมอย่างพอเพียงและให้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับตามความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบปฏิบตั แิ ละผลการประเมิน
ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของบุคลากรนั้น
1.3.8 ก�ำหนดระบบควบคุมป้องกัน และติดตามความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
1.4 ก�ำหนดตัวชีว้ ัดคุณภาพหลัก (Key Performance Index- KPI) ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพก�ำหนดความถี่ในการติดตามข้อมูลอย่าง
สม�่ำเสมอและใช้เป็นข้อมูลก�ำหนดโอกาสพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรบุคคล

มีการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสามารถ
บรรลุตามพันธกิจที่ก�ำหนดไว้ของหน่วยงาน เพื่อเอื้อต่อการให้บริการทางโภชนาการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2.1 การจัดก�ำลังบุคลากร มีอตั ราก�ำลังทีเ่ พียงพอและเหมาะสมกับภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานสามารถให้ บ ริ ก ารอาหารแก่ ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง ในวั น ราชการ วั น หยุ ด ราชการ และ
วันนักขัตฤกษ์ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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นักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร 		
1 คนต่อผู้ป่วย 50* เตียง
โภชนากร					
1 คนต่อผู้ป่วย 50* เตียง
นักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร
1 คนต่อผู้ป่วย 30** เตียง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (คนครัวและคนงาน)
1 คนต่อผู้ป่วย 15 เตียง
หมายเหตุ * จากการวิเคราะห์ภาระงาน (FTE) ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
**จากการวิเคราะห์ภาระงาน (FTE2) ในโรงพยาบาลชุมชน
ส่วนเจ้าหน้าที่ธุรการ พิจารณาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมตามลักษณะงาน
เนือ่ งจากลักษณะงานแตกต่างกัน โรงพยาบาลชุมชนควรก�ำหนดต�ำแหน่งกรอบอัตราก�ำลัง ในกรณี
ที่โรงพยาบาลยังไม่เคยก�ำหนดต�ำแหน่งมาก่อน เพื่อให้การปฏิบัติงานโภชนาการส�ำหรับผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลตามสายงานวิชาชีพโดยตรง
2.2 การสรรหาบุคลากร มีการกําหนดระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบตั งิ านตามคุณสมบัติ
และเกณฑ์ที่เหมาะสมกับพันธกิจและเป้าหมายของการให้บริการ
2.2.1 มีการวิเคราะห์ภาระงาน (workload analysis) และใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์
มาบริหารจัดการและจัดสรรบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
2.2.2 บรรยายลักษณะงานส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงาน (job description-JD)
ระบุรายละเอียดในงานที่ให้บริการ ก�ำหนดคุณสมบัตบิ คุ ลากร (job specification-JS) และก�ำหนด
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน (job assignment - JA) สอดคล้องกับคุณวุฒิในต�ำแหน่งที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพ
2.3 การปฐมนิเทศสอนงานหรือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรบรรจุเข้างานใหม่ทุกคน
ก่ อ นประจ� ำ การ เกี่ ย วกั บ ระบบความปลอดภั ย ความปลอดภั ย ของอาหารและเรื่ อ งอื่ น ๆ
ตามความเหมาะสมของงาน เพือ่ เตรียมพร้อมให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ถกู ต้องตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
จัดท�ำบันทึกการอบรมและประเมินผล
2.4 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและน�ำไปพิจารณาแก้ไข โดยเน้นผลการปฏิบัติที่เป็นเชิงบวก เพื่อสร้าง
ความภูมิใจและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งบุคลากรและงานอย่างต่อเนื่อง
2.5 บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่งและ
นักศึกษาฝึกงาน ต้องปฏิบตั งิ านภายใต้การก�ำกับดูแลของผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย โดยต้องมีการก�ำหนด
ขั้นตอนการด�ำเนินการกับบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผล
หรือไม่เป็นตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
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2.6 มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกระดับที่ท�ำงานสัมผัสอาหารก่อนรับเข้าท�ำงาน และ
ต้องมีการตรวจสุขภาพบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านทัง้ หมดเป็นประจ�ำทุกปี ต้องมีหลักฐานการตรวจร่างกาย
และประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ ต้องมีมาตรการในการดูแลรักษา
และการจัดการเมื่อพบว่ามีการเจ็บป่วยที่อาจเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดการแพร่เชื้อหรือการปนเปื้อน
ไปยังอาหารซึ่งท�ำให้อาหารไม่ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์กรมีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ มีการประเมินความต้องการพัฒนาความรู้และ
ทักษะจากบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน และจัดท�ำแผนการพัฒนาความรู้และทักษะประจ�ำปี
ก�ำหนดเนือ้ หาการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน อาจเป็นการจัด
อบรมภายในหน่วยงานหรือร่วมการอบรมภายนอก และต้องมีการติดตามประเมินแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อน�ำข้อดีและข้อบกพร่องมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนต่อไป
3.1 จัดท�ำแผนการเตรียมความพร้อม การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การส่งเสริมจริยธรรม
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
3.1.1 ก�ำหนดแผนการศึกษาต่อเนื่องและ/หรือแผนฝึกอบรมส�ำหรับบุคลากรทุกระดับ
หัวข้อการฝึกอบรมต้องครอบคลุมระบบบริหารจัดการคุณภาพ กระบวนการปฏิบัติงานหรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย
3.1.2 จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ และส่งเสริมจริยธรรมส�ำหรับบุคลากร
อย่างสม�่ำเสมอ
3.2 การประเมิ น สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน (competency) ทั้ ง สมรรถนะหลั ก
(core competency) และสมรรถนะวิชาชีพตามภาระงาน (functional competency) และ
ผลการปฏิบตั งิ าน (performance) ส�ำหรับบุคลากรทุกระดับเป็นระยะ เพือ่ ใช้ขอ้ มูลจากการประเมิน
เป็นแนวทางในการก�ำหนดความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติมรายบุคคล (training needs)
เพื่อให้มั่นใจในความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย (การประเมินสมรรถนะ
ในการปฏิบตั งิ านอาจใช้วธิ หี รือหลายวิธปี ระกอบกัน เช่น การสังเกตจากงานทีป่ ฏิบตั ิ จากผลวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน ทดสอบด้วยตัวอย่างสอบข้อเขียน ซักถาม เป็นต้น ผลการประเมินต้อง
ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความสามารถในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย)
3.3 มีบันทึกบุคลากร ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา การอบรม ความสามารถเชิงวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน
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สมรรถนะในการปฏิบัติงาน การอบรมเพิ่มเติมต่อเนื่อง รวมถึงประวัติอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ประวัติการได้รับวัคซีนและสถานะภูมิคุ้มกันโรค
3.4 มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรหลังการพัฒนาทุกครั้ง โดยพิจารณาในด้านทักษะ
การเปลี่ยนพฤติกรรม ความสามารถ หรือผลกระทบต่อการดูแลและการบริการแก่ผู้ป่วยทั้งภายใน
หน่วยงานหรือภายนอกทุกครั้ง
3.5 ควรสนับสนุนให้บุคลากรที่ผ่านการพัฒนามีการถ่ายทอดความรู้ โดยน�ำเสนอความรู้
ที่ได้รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนาต่อที่ประชุมประจ�ำเดือนของหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคน พร้อมทั้งติดตามประเมินการน�ำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็น
การพัฒนางานทีร่ บั ผิดชอบและปรับปรุงการให้บริการให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผปู้ ว่ ยและหน่วยงาน

มาตรฐานที่ 4 สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่

การจัดสิ่งแวดล้อม พื้นที่ใช้สอย หรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นให้พร้อมและเพียงพอ
ส�ำหรับปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจ และต้องมีการบ�ำรุงรักษาโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
เพื่อให้การบริการ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้ให้บริการด�ำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.1 จัดโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
โครงสร้าง อาคาร สถานที่ และสิง่ แวดล้อมต้องมีเพียงพอ ตลอดจนเอือ้ อ�ำนวยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสามารถ
ด�ำเนินการผลิตและให้บริการอาหารผู้ป่วยได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
4.1.1 สถานที่ตั้งหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกต่อการให้บริการ และสะดวกต่อ
การขนส่งอาหารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1.2 มีพื้นที่ใช้สอยที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ
เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพทั่วไปภายในหน่วยงาน
มีความปลอดภัย มิดชิด มีการระบายอากาศดี แสงสว่างเพียงพอ ไม่มีสิ่งรบกวน มีความสะอาด
เป็นระเบียบ มีการแบ่งโซนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
4.1.3 หน่วยผลิตอาหารทางสายให้อาหารต้องแยกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนชัดเจน
เป็นระบบปิด มีการป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก และสามารถป้องกันสัตว์พาหะน�ำโรคได้
ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี ห้องเตรียมต้องมีการแยกบริเวณล้างวัตถุดิบ/ภาชนะ เตรียมวัตถุดิบ
และผลิตอาหารชัดเจนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
4.2 สิ่ ง แวดล้ อ มภายในและภายนอกอาคาร เป็ น ไปตามมาตรฐานสุ ข าภิ บ าลอาหาร
โรงพยาบาลหรือสถาบันมาตรฐานที่เป็นสากล
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4.3 จัดให้มแี หล่งน�ำ้ อุปโภคและน�ำ้ บริโภคทีส่ ะอาดต้องจัดให้มแี หล่งน�ำ้ อุปโภคและน�ำ้ บริโภค
ที่สะอาดเพียงพอต่อการผลิตอาหารควรมีทั้งระบบน�้ำร้อนน�้ำเย็น มีการส�ำรองน�้ำเมื่อมีปัญหา
มาตรฐานของน�ำ้ ในกระบวนการผลิตทีส่ มั ผัสกับอาหารต้องมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
4.4 ระบบระบายน�้ำ ต้องมีระบบระบายน�้ำที่ดี รางระบายน�้ำมีพื้นเรียบ มีความลาดเอียง
ที่เหมาะสม มีขนาดใหญ่เพียงพอในการระบายน�้ำได้ในระยะเวลารวดเร็ว ไม่มีน�้ำขัง มีฝาปิดมิดชิด
ง่ายในการท�ำความสะอาดและมีการป้องกันสัตว์พาหะน�ำโรคจากท่อน�ำ้ ทิง้ เข้ามาบริเวณผลิตอาหาร
4.5 ระบบดักไขมัน ต้องมีระบบดักไขมันที่มีประสิทธิภาพและมีการก�ำจัดไขมันเป็นระยะๆ
4.6 วิธีการก�ำจัดขยะ มีวิธีการก�ำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารโรงพยาบาลหรือสถาบันมาตรฐานที่เป็นสากล
4.7 จัดระบบการควบคุมสารเคมีและวัตถุไวไฟ องค์กรต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลสารเคมี
วัตถุไวไฟ หรือวัสดุทเ่ี ป็นอันตราย ต้องมีสถานทีเ่ ก็บถังแก๊สหุงต้มแยกอยูน่ อกอาคาร โดยต้องมีระบบ
ป้องกันการล้มของถังแก๊สและการเข้าสูบ่ ริเวณเก็บถังแก๊สโดยไม่ได้รบั อนุญาต ต้องแยกเก็บสารเคมี
ให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับวัตถุดบิ และอาหาร ต้องมีการป้องกันการปนเปือ้ นสารเคมีในอาหารและ
ป้องกันการผิดพลาดในการหยิบใช้ มีการชี้บ่งบนฉลากและบริเวณที่เก็บอย่างชัดเจน ต้องมีการ
มอบหมายมีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะและต้องมีการจัดท�ำคู่มือการควบคุมสารเคมีและวัตถุไวไฟ
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
4.8 สิง่ แวดล้อมและอาคารสถานทีม่ กี ารป้องกันอัคคีภยั ทีเ่ หมาะสมและติดตัง้ ถังดับเพลิงชนิด
Wet Chemical

มาตรฐานที่ 5 เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

องค์กรต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง วัสดุ ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนแรง และ
อ�ำนวยความสะดวกให้เพียงพอ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
5.1 จัดหาเครือ่ งมือ เครือ่ งทุน่ แรง วัสดุ ภาชนะ และอุปกรณ์ทอี่ ำ� นวยความสะดวกให้เพียงพอ
กับภาระงาน อุปกรณ์ผลิตด้วยวัสดุทไี่ ม่เป็นอันตรายและมีรปู แบบทีท่ ำ� ความสะอาดง่าย ภาชนะบรรจุ
อาหารผู้ป่วยต้องคงทนต่อความร้อนและสารเคมีที่ใช้ท�ำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรค
5.1.1 มีการส�ำรวจ ประเมินชนิดและปริมาณเครื่องมือ วัสดุ ภาชนะ และอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตและบริการอาหารผู้ป่วย มีระบบการส�ำรวจ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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เพื่อจ�ำหน่ายเมื่อหมดอายุการใช้งาน และระบบการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ที่จ�ำเป็นเพื่อทดแทน
ครุภัณฑ์เก่าที่ช�ำรุดหรือใช้งานไม่ได้
5.1.2 มีการส�ำรวจ ประเมินชนิดและปริมาณเครื่องมือ วัสดุ ภาชนะ และอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตและบริการอาหารผู้ป่วย มีการด�ำเนินการจัดหาให้เพียงพอ มีระบบ
การส�ำรวจสภาพของครุภณ
ั ฑ์ เพือ่ จ�ำหน่ายเมือ่ หมดอายุการใช้งาน และระบบการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ใหม่
ที่จ�ำเป็นเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ช�ำรุดหรือใช้การไม่ได้
5.2 การจัดซื้อและควบคุมดูแลเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ มีเกณฑ์ และระบบการจัดซื้อ
ที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเพื่อป้องกันความเสียหายของส่วนรวม ต้องมีการก�ำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องการให้ชัดเจน
5.3 มีการจัดท�ำทะเบียนและระบบการควบคุมเครือ่ งมือและอุปกรณ์ เพือ่ ป้องกันการสูญหาย
และต้องมีการบันทึกประวัติการดูแลและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่วนวัสดุต้องมีการบันทึก
และเบิกจ่ายที่รัดกุม และป้องกันการรั่วไหล
5.4 การเตรียมและส�ำรองเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่จ�ำเป็นและมีการตรวจสอบสภาพ
การท�ำงานของเครื่องมือ วัสดุ ภาชนะ และอุปกรณ์เป็นประจ�ำ เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการใช้งาน
ตลอดเวลา และอุปกรณ์ดังกล่าว ควรมีการก�ำหนดเกณฑ์ต�่ำสุด-สูงสุดของปริมาณที่ส�ำรองไว้และ
การจัดหาเพิ่มเมื่อมีจ�ำนวนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
5.5 ระบบการซ่อมบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ต้องมีการจัดท�ำแผนประจ�ำปีในการบ�ำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น
5.6 มีการจัดอบรม/ทบทวน เกี่ยวกับวิธีการใช้การดูแลรักษา และท�ำความสะอาดเครื่องมือ
พิเศษ เครื่องมือ/อุปกรณ์ใหม่ แก่บุคลากรใหม่และบุคลากรในหน่วยงานให้ถูกต้อง และสามารถ
ใช้งานได้เป็นอย่างดี

HNH. 2 นโยบายและแผนงานด้านโภชนาการ
มาตรฐานที่ 6 นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน

มีการก�ำหนดนโยบายของหน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายระดับโรงพยาบาล มีการประชุม
เจ้า หน้ า ที่เพื่อ ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานขององค์ กร จั ดท� ำเป็ นเอกสารและประกาศ
เผยแพร่นโยบายให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับทราบ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในความรับผิดชอบ
ให้ความร่วมมือและน�ำไปปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการอาหารที่สะอาด
และปลอดภัยต่อผู้ป่วย ถูกหลักโภชนาการ โภชนบ�ำบัด ตามแผนการรักษาของแพทย์ ตรงตามเวลา
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ทีก่ ำ� หนด และผูป้ ว่ ย/ผูร้ บั บริการพึงพอใจ รวมทัง้ การติดตามประเมินผลการให้โภชนบ�ำบัดทีถ่ กู ต้อง
ของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
6.1 มีการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานโภชนาการ ด�ำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
เพื่อประเมินระบบคุณภาพ และความเหมาะสมในการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
6.2 มีการทบทวนระบบคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงส�ำคัญในระบบคุณภาพ
เพื่อน�ำมาใช้ในการทบทวนระบบคุณภาพ และจัดท�ำบันทึกผลจากการทบทวนระบบคุณภาพ
รวมทั้ ง การก� ำ หนดกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก าร และการก� ำ หนด
ความจ�ำเป็นของทรัพยากรทีต่ อ้ งน�ำมาใช้เพือ่ การปรับปรุงแก้ไข และน�ำผลการทบทวนไปเป็นข้อมูล
ในการก�ำหนดแผนปฏิบัติการปีต่อไป
6.3 มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ประกอบด้วย
6.3.1 รายละเอียดในข้อตกลงที่เป็นแบบบันทึกผลการประเมินและรับทราบร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มงานโภชนศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับบริการ เช่น คู่มือการให้บริการ
ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นต้น
6.3.2 บันทึกการทบทวนข้อตกลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญและข้อหารือ
6.3.3 มีการแจ้งให้ผู้รับบริการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากข้อตกลง
6.3.4 น�ำเสนอข้อตกลงเพื่อการยอมรับและน�ำสู่การปฏิบัติ
6.4 มีการจัดท�ำคูม่ อื คุณภาพเป็นลายลักษณ์อกั ษร การบริหารจัดการระบบคุณภาพในกลุม่ งาน
โภชนศาสตร์ มีการสื่อสารสาระส�ำคัญไปยังบุคลากรทุกคนให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ
และข้อก�ำหนด มีการแสดงความเชื่อมโยงนโยบายคุณภาพในคู่มือคุณภาพไปยังวิธีปฏิบัติท่ีระบุ
ในคู่มือและเอกสารคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึง
6.4.1 มาตรฐานของงานบริการ เช่น ก�ำหนดเจตจ�ำนงและขอบข่ายของงานบริการ
6.4.2 ความมุง่ มัน่ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร
พัฒนาคุณภาพงานบริการ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ
6.4.3 วัตถุประสงค์คุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มงานโภชนศาสตร์และ/หรือ
ขององค์กร มีการติดตามวัดผลการด�ำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
6.4.4 บุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้องรับทราบ ศึกษา และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดใน
คูม่ อื คุณภาพ มีคมู่ อื ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน เช่น คูม่ อื วิธกี ารปฏิบตั งิ าน คูม่ อื การสัง่ อาหารผูป้ ว่ ยทัว่ ไป
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และอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน หากมี
การเปลี่ยนแปลง ต้องมีการตรวจสอบทบทวน แก้ไขการใช้คู่มือ วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ตามการปฏิบัติงานจริง

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
7.1 งานควบคุมคุณภาพการผลิตและบริการอาหารผู้ป่วย

7.1.1 งานควบคุมคุณภาพการผลิตและบริการอาหารผูป้ ว่ ยทัว่ ไป/เฉพาะโรค/อาหาร
ฮาลาล และอาหารทางเลือก
• มีระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ การตรวจรับวัตถุดิบ
การจัดเก็บวัตถุดิบ
• มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และคุณลักษณะของวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
เพื่อให้มั่นใจว่าได้อาหารที่สะอาดและปลอดภัยส�ำหรับผู้ป่วย มีการบริการอาหารอย่างมีคุณภาพ
มีการตรวจการปนเปือ้ นแบคทีเรียอย่างน้อยทุก 3 เดือน และใช้เป็นข้อมูลเกีย่ วกับการคัดเลือกผูข้ าย
รายใหม่และการประเมินผู้ขาย
• มีคู่มือการปฏิบัติงาน/วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผลิตและบริการอาหารเป็น
ลายลักษณ์อักษร
• มีระบบการตรวจสอบคุณภาพอาหารทุกขั้นตอนก่อนน�ำไปบริการผู้ป่วย
เพื่อให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์ ถูกหลักโภชนาการและโภชนบ�ำบัด ตามแผนการรักษา
ของแพทย์ ตรงตามเวลาที่ก�ำหนด และผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
• มีระบบการเบิกอาหารผูป้ ว่ ยใน ทีส่ ามารถตรวจสอบการเบิกอาหารแต่ละครัง้ ได้
และมีการก�ำหนดเวลาให้บริการอาหารผู้ป่วยแต่ละมื้อที่แน่นอน ต้องมีการแจ้งขั้นตอนการสั่ง
อาหารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
• มีคมู่ อื /แนวทาง/ระบบ/ขัน้ ตอนการท�ำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะทัว่ ไป
ภาชนะปนเปื้อน ภาชนะติดเชื้อ อาคารสถานที่ รวมถึงระบบการเก็บและท�ำลาย ขยะ/เศษอาหาร
ทีส่ ะดวก ปลอดภัย สามารถป้องกันการปนเปือ้ นและการแพร่กระจายเชือ้ โรค และมีอปุ กรณ์รองรับ
ขยะและเศษอาหารจากผู้ป่วยใน ควรมีการก�ำหนดเวลาในการการดูแลวัสดุ อุปกรณ์ ภาชนะทั่วไป
ภาชนะติดเชื้อ อาคารสถานที่ และการน�ำขยะออกจากบริเวณที่เก็บ สถานที่เก็บขยะและบริเวณ
พักเศษอาหารต้องห่างจากบริเวณที่ผลิตและบริการอาหาร
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7.1.2 งานผลิตอาหารทางสายให้อาหาร อาหารทางสายให้อาหาร มีกระบวนการ/
ขั้นตอนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เพื่อลดและป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร มีการแยกบริเวณ
อย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันการปนเปื้อน การเก็บรักษา
7.1.3 การติดตามและประเมินผลการให้บริการอาหาร มีกจิ กรรมทบทวนกระบวนการให้
บริการอาหารอย่างสม�่ำเสมอ

7.2 งานโภชนบ�ำบัด

งานโภชนบ� ำ บั ด ผู ้ ป ่ ว ยใน ประกอบด้ ว ย การจั ด ท� ำ มาตรฐานอาหารเฉพาะโรค
การดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค การตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
โภชนบ�ำบัดและถูกต้องตามค�ำสัง่ แพทย์ รวมถึงการคัดกรอง/ การประเมินภาวะโภชนาการ/วางแผน
และให้โภชนบ�ำบัด/ให้ความรู/้ ให้คำ� ปรึกษาด้านโภชนบ�ำบัดแก่ผปู้ ว่ ย/ญาติ/ผูด้ แู ล ติดตามประเมินผล
การให้โภชนบ�ำบัดเฉพาะรายที่มีการสั่งอาหารเฉพาะโรค และผู้ป่วยที่แพทย์ส่งให้ค�ำปรึกษา
ร่วมวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ วางแผนจ�ำหน่ายและ ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
ด้านโภชนบ�ำบัดให้กบั ทีมเยีย่ มบ้านและร.พ.เครือข่าย มีนกั โภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร
ปฏิบัติงานในการให้โภชนบ�ำบัด และการให้ค�ำปรึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ
• มาตรฐานอาหารเฉพาะโรค
• ค�ำสั่งแพทย์ให้จัดอาหารส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
• มี Flow chart แสดงความเชื่อมโยงระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
• มีการประเมินภาวะโภชนาการ/การประเมินความรู/้ พฤติกรรมของผูป้ ว่ ยก่อนและหลัง
ให้ค�ำปรึกษา
• ติดตามประเมินผลการให้โภชนบ�ำบัดเฉพาะรายที่มีการสั่งอาหารเฉพาะโรค และ
ที่แพทย์ส่งให้ค�ำปรึกษา
• มีแนวทาง/คู่มือการให้โภชนบ�ำบัด และการให้ค�ำปรึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคต่างๆ
• มีการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัด
• เอกสารส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัด
• มีตัวชี้วัดคุณภาพที่ใช้ติดตามประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (keyperformance index,
KPI)/ผลของตัวชี้วัดคุณภาพในกระบวนงานโภชนบ�ำบัด (quality indicators, QI)
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7.3 งานโภชนคลินิก

7.3.1 การดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดผู้ป่วยนอก ได้แก่ การประเมินภาวะโภชนาการ
ประเมินความรู้/ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การวางแผนและให้โภชนบ�ำบัด/ให้ความรู้
ให้ค�ำปรึกษาด้านโภชนบ�ำบัด มีนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากรปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
ในชุมชน มีการเยี่ยมประเมิน และติดตามภาวะโภชนาการของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วย
ทีไ่ ด้รบั อาหารเฉพาะโรคหรือผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาด้านโภชนบ�ำบัด มีการวางแผนให้โภชนบ�ำบัดผูป้ ว่ ยและ
การให้ค�ำแนะน�ำด้านอาหารและโภชนาการผู้ป่วยในชุมชน การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัด
ให้กับทีมเยี่ยมบ้านและโรงพยาบาลเครือข่าย
• มีนกั โภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร ปฏิบตั งิ านในการให้โภชนบ�ำบัด
และการให้ค�ำปรึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่าง ๆ
• มีแผนงานและผังปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยที่เชื่อมโยงระหว่างทีมสหสาขา
วิชาชีพทั้งระบบภายในรพ.หรือหน่วยงาน
• มีการประเมินภาวะโภชนาการ
• มีการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา
• มีการวางแผนและติดตามผลการให้ความรูด้ า้ นโภชนบ�ำบัดให้เหมาะสมกับโรค
และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
• มีคมู่ อื /แนวทางการให้โภชนบ�ำบัด และการให้คำ� ปรึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคต่างๆ
• จัดท�ำแผนการให้โภชนบ�ำบัด การให้ค�ำปรึกษาในผู้ป่วยคลินิกต่างๆ และ
แผนการเยี่ยมบ้าน
• จัดท�ำตัวชีว้ ดั คุณภาพทีใ่ ช้ตดิ ตามประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน (keyperformance
index, KPI) และผลของตัวชี้วัดคุณภาพในกระบวนงานโภชนคลินิก(quality indicators, QI)
7.3.2 การให้ค�ำปรึกษาและการเผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และ
โภชนบ�ำบัด จัดให้มกี ารเผยแพร่ความรูด้ า้ นอาหาร โภชนาการ และโภชนบ�ำบัดและร่วมจัดกิจกรรม
ในวันส�ำคัญด้านสาธารณสุข ให้แก่ผปู้ ว่ ยใน/ผูป้ ว่ ยนอก/และญาติ/ประชาชนทัว่ ไปตามความเหมาะสม
เช่น การให้คำ� แนะน�ำแบบกลุม่ การสาธิตประกอบอาหาร การสาธิตการท�ำอาหารทางสายให้อาหาร
การแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ การจัดท�ำสื่อการสอนต่างๆ

7.4 งานพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย

7.4.1 งานพัฒนาคุณภาพ องค์กรจัดให้มีงานพัฒนาคุณภาพ และมีการวางแผน
การพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงานหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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• มีการรวบรวมมาตรฐานงานคุณภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิชาการ งานโภชนาการ
โภชนบ�ำบัด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทีมตรวจติดตามคุณภาพ
• มีการวางแผนการตรวจติดตามคุณภาพ ตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยงาน
มีการก�ำหนดพื้นที่ มีการก�ำหนดความถี่ตามช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ให้สอดคล้องกับคู่มือ
การตรวจติดตามคุณภาพ มีการจัดท�ำเกณฑ์การตรวจประเมิน เพือ่ ตรวจสอบว่าระบบการบริหารจัดการ
ที่ปฏิบัติยังคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• มีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูล มีการส�ำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานในหน่วยงาน
อย่างมีระบบ ซึ่งอาจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม หรือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งใน
และนอกหน่วยงาน และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวัง/ปัญหาเพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนางานต่อไป
• มีการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการปฏิบตั งิ าน
หรือผลการส�ำรวจอย่างเป็นระบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่เหมาะสมและน�ำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
• มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายระดับต่างๆ จัดท�ำแผนพัฒนางาน
โภชนาการในโรงพยาบาลเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภูมิภาคตามความเหมาะสม
เพื่อให้โรงพยาบาลในเครือข่ายมีมาตรฐานงานโภชนาการไปในแนวทางเดียวกัน
7.4.2 การพัฒนาด้านวิจัย มีการสนับสนุนให้บุคลากรด�ำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพงานประจ�ำโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง ด�ำเนินการแก้ไข และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
ซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแสวงหาวิธีการ/แนวทางใหม่ในการพัฒนางานและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่ 8 การบริหารความเสี่ยง

มีระบบบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานโภชนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
8.1 ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง มีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ และคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับ
อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และการบริการอาหารอย่างมีคุณภาพ และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การจัดซื้อ การตรวจรับ และการประเมินผู้ขาย
8.2 การตรวจสอบ ตรวจรับ อาหารสด อาหารแห้งตามระเบียบพัสดุ
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8.3 ระบบการตรวจสอบคุณภาพอาหารทุกขั้นตอนก่อนน�ำไปบริการผู้ป่วย เพื่อให้ถูกต้อง
ตามแผนการรักษาของแพทย์ถูกหลักโภชนาการและโภชนบ�ำบัด ตามแผนการรักษาของแพทย์
ตรงตามเวลาที่ก�ำหนด และผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
8.4 มีกระบวนการรายงานความเสี่ยงด้านโภชนคลินิก
8.5 มีระบบการการควบคุมสารเคมีและวัตถุไวไฟ เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นสารเคมีในอาหาร
และป้องกันการผิดพลาดในการหยิบใช้ มีการชี้บ่งบนฉลากและบริเวณที่เก็บอย่างชัดเจน ต้องมี
การมอบหมายมีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะและต้องมีการจัดท�ำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
8.6 บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ สั ม ผั ส อาหาร ทุ ก คนต้ อ งแต่ ง กายสะอาด
สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว สะอาด และสวมหมวกสีขาวคลุมผมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคติดต่อ และโรคผิวหนัง ต้องมีการตรวจสุขอนามัยส่วนบุคคล
เป็นประจ�ำทุกปี
8.7 ค้นหา เฝ้าระวัง และจัดท�ำรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงให้ครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ
ด้านคลินิก ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย และน�ำมาวิเคราะห์
ความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมทั้งแนวโน้มของปัญหาโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.8 ประเมินผล และติดตามตัวชี้วัด ความเสี่ยงของหน่วยงานประจ�ำเดือน และทบทวน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงประจ�ำปี เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ซ�้ำ
8.9 การทบทวนข้อตกลงที่มีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน

มาตรฐานที่ 9 กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
9.1 การทบทวนระบบบริหารคุณภาพมีการทบทวนตามแผน แสดงผลด�ำเนินการ

เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายและวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องครอบคลุมทรัพยากร
น�ำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริการ ก�ำหนดความถีข่ องการทบทวนสม�ำ่ เสมอ
เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการทบทวนระบบคุณภาพมีข้อปฏิบัติดังนี้
9.1.1 ก�ำหนดแผนการทบทวนระบบการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ รวมถึง
การทบทวนการให้บริการอาหาร และการให้คำ� ปรึกษาในงานทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบ
การให้บริการยังธ�ำรงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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ทบทวนระบบการบริหารงาน
• ทบทวน นโยบาย พันธกิจ แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์
• ผลด� ำ เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพที่ ใ ช้ ติ ด ตามประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
(Key Performance Index, KPI) และผลของตัวชีว้ ดั คุณภาพในกระบวนงาน (quality indicators, QI)
• ทบทวนข้อตกลงกับผู้รับบริการ คู่มือ/แนวทางการให้บริการ ระยะเวลาในการให้
บริการ
• ทบทวนทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ภาระงานการประเมินสมรรถนะ ประเมินผลงาน
แผนฝึกอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• ทบทวนเครื่ อ งมื อ ความเพี ย งพอ แผนและผลการบ� ำ รุ ง รั ก ษาซ่อ มบ� ำ รุ ง
เครื่องมือช�ำรุด
• ทบทวนวัสดุ คุณภาพเหมาะสมกับงาน
• ทบทวนระบบจัดซื้อ ประเมินผู้ขาย การควบคุมวัสดุคงคลัง
ทบทวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
• สถานที่ สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัย
• ทบทวนขอบข่ายการให้บริการ ปริมาณงาน
• ทบทวนระบบเอกสาร และการควบคุมเอกสารคุณภาพ
• คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนด�ำเนินการ เอกสาร แผ่นพับ แบบบันทึก
• ผลการควบคุมคุณภาพภายใน
ทบทวนผลลัพธ์
• ระบบตรวจสอบคุ ณ ภาพอาหาร ความถู ก ต้ อ งตามแผนการรั ก ษาของแพทย์
ก่อนการให้บริการ
• ทบทวนผลด�ำเนินงาน
ทบทวนผลกระทบต่อผู้รับบริการ
• การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
• ระบบเฝ้าระวังและบันทึกข้อปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด หรืออุบัติการณ์
• ผลการด�ำเนินการเรื่องการแก้ไข และปฏิบัติการป้องกัน
• มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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• ผลประเมินงานบริการและระบบงานทีส่ ำ� คัญ (เช่น ระยะเวลา บริการ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ) รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงาน ผลการทบทวน ทั้งปัญหา
อุปสรรค โอกาสพัฒนา น�ำไปเป็นข้อมูลวางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
9.1.2 มีการสือ่ สารผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพไปยังบุคลากรทุกระดับ และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ าม มติจากการทบทวน เช่น ก�ำหนดกิจกรรมใหม่ หรือยกเลิก
กิจกรรมเดิม ภายในเวลาที่ก�ำหนด

9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาสพัฒนา  

ก�ำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและโอกาสพัฒนา โดยพิจารณาจากผลการทบทวนข้อมูล
ปัญหา ข้อร้องเรียน ตัวชี้วัด เพื่อน�ำไปคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากข้อมูล
1. ผลจากการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการให้บริการ
3. การวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ของปั ญ หาหรื อ ระดั บ ความเสี่ ย งของอุ บั ติ ก ารณ์ ที่ อ าจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานในเชิงรุกก่อนเกิดปัญหา
4. มีการพัฒนาคุณภาพร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
5. มีการติดตาม และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

9.3 การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพ

1. มีการเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการ (Quality
Indicators, QI)
2. ค้ น หาสาเหตุ ข องปั ญ หา วิ เ คราะห์ ก� ำ หนดกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพรวมถึ ง
การฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพนั้นสามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
และส่งผลดีต่อผู้รับบริการหรือการดูแลผู้ป่วย
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหาร
1.1 ก�ำหนดโครงสร้างหน่วยงาน
1. ไม่มีการจัดท�ำหรือแสดงผังโครงสร้างขององค์กร
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
2. มีการก�ำหนดภารกิจขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ในองค์กร ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
3. มีการก�ำหนดภารกิจ ขอบเขต เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เป็นลายลักษณ์อักษร
4. มีการก�ำหนดภารกิจ ขอบเขต เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เป็นลายลักษณ์อกั ษรและมีการสือ่ สารในองค์กร
5. มีการทบทวนขอบเขต เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน โดยการน�ำผลลัพธ์จากการให้บริการมาปรับปรุง
1.2. ก�ำหนดแผนงานของหน่วยงาน 1. ไม่มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
2. มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน แต่ไม่ได้น�ำแผนสู่การปฏิบัติ
3. มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการและมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้อง
ตามแผนและตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาล
4. ปฏิบัติตามแผนควบคุมก�ำกับติดตาม ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. มีแผนปฏิบัติการและมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพจัดท�ำร่วมกับเครือข่าย

เกณฑ์

มาตรฐานที่  1 การจัดองค์กรและการบริหาร
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แบบประเมินงานโภชนาการในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

3.2 เกณฑ์การประเมินงานโภชนาการ
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหาร
1.3 การบริหารจัดการงาน
1. หัวหน้าหน่วยงานไม่ใช่นักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร
โภชนาการ
2. หัวหน้าหน่วยงานเป็นนักโภชนาการ/โภชนากร มีการก�ำหนดบทบาทและ
หน้าที่ในการบริหารงาน
3. หัวหน้าหน่วยงานเป็นนักโภชนาการ/โภชนากร ปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หน้าที่ในการบริหารงาน
4. หัวหน้าหน่วยงานเป็นนักโภชนาการ/โภชนากรปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หน้าที่ในการบริหารงานมีการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้บริหาร
5. หัวหน้าหน่วยงานเป็นนักโภชนาการ/โภชนากร ปฏิบัติงานตามบทบาทและ
หน้าที่ในการบริหารงานตามพันธกิจและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.1 ก�ำหนดหน้าที่และ
1. ไม่มีการก�ำหนดภาระหน้าที่/ความรับผิดชอบทุกต�ำแหน่ง แต่ไม่เป็น
ความรับผิดชอบของบุคลากร
ลายลักษณ์อักษร
ทุกต�ำแหน่งในหน่วยงาน
2. มีการก�ำหนดภาระหน้าที่/ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่ครบ
ทุกต�ำแหน่ง
3. มีการก�ำหนดภาระหน้าที่/ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรครบ
ทุกต�ำแหน่ง
4. มีการก�ำหนดหน้าที่/ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร และติดประกาศ
ให้เห็นอย่างชัดเจน
5. มีการประเมิน ปรับปรุงใบก�ำหนดภาระหน้าที่/ความรับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหาร
1.3.2 สื่อสารให้บุคลากรภายใน 1. ไม่มีการก�ำหนดระบบและกลไกการสื่อสารประสานงานในการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานและหน่วยงานภายนอกที่ 2. มีการก�ำหนดระบบและกลไกการสื่อสารประสานงานและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวข้องรับทราบ
3. มีการสื่อสารและประสานงานอย่างชัดเจน ถูกต้องและทันการณ์
4. มีการประเมินระบบและกลไกการสื่อสารประสานงาน
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1.4 ก�ำหนดตัวชีว้ ดั คุณภาพหลัก
1. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านการให้บริการอาหารอย่างเดียว
(Key-Performance Index- KPI) 2. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านการให้บริการอาหารและมีการก�ำหนดตัวชี้วัด
ด้านคลินิกตามบริบทของโรงพยาบาล
3. มีการก�ำหนดความถี่และมีการติดตามตัวชี้วัดตามแผนที่ก�ำหนด
4. มีการทบทวนและประเมินผลลัพธ์ที่ได้มาพัฒนางาน
5. ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยมีการทบทวนและประเมินผลลัพธ์ที่ได้
มาพัฒนางาน
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรบุคคล
2.1 การจัดก�ำลังบุคลากร
1. มีการจัดอัตราก�ำลังคนขึ้นปฏิบัติงานทุกวัน
2. มีการก�ำหนดแนวทางการจัดอัตราก�ำลังคนขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละเวร
แต่ไม่ปฏิบัติตาม
3. มีการก�ำหนดแนวทางการจัดอัตราก�ำลังคนขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละเวร
และปฏิบัติตามแนวทาง
4. มีการก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอัตราก�ำลังทดแทน ในกรณีเจ้าหน้าที่
ขาดหรือลา
5. มีการทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุง แนวทางการจัดอัตราก�ำลังคนอย่างชัดเจน
2.2 การสรรหาบุคลากร
1. ไม่มีการก�ำหนดคุณสมบัติของบุคลากรในการคัดเลือกเข้าสู่การปฏิบัติงาน
2. นักโภชนาการ/โภชนากรไม่มีการก�ำหนดคุณสมบัติของบุคลากรในการ
คัดเลือกเข้าสู่การปฏิบัติงาน
3. นักโภชนาการ/โภชนากรมีส่วนร่วมในการก�ำหนดคุณสมบัติของบุคลากร
ในการคัดเลือกเข้าสู่การปฏิบัติงาน
4. นักโภชนาการ/โภชนากรมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก
5. นักโภชนาการ/โภชนากรมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก
โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามระเบียบราชการ

เกณฑ์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรบุคคล
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรบุคคล
2.3 การปฐมนิเทศหรือ
1. ไม่มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในหน่วยงาน
เตรียมความพร้อมให้กับ
2. มีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในหน่วยงาน แต่ไม่มีคู่มือการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่
3. มีการจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในหน่วยงาน โดยมีคู่มือและเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับงาน
4. มีการประเมินผลการจัดปฐมนิเทศตามวัตถุประสงค์
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ/เนื้อหาการปฐมนิเทศให้เหมาะสม
2.4 การประเมินผล
1. ไม่มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
2. มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบตั งิ าน แต่หวั หน้างานนักโภชนาการ/
ของบุคลากร
โภชนากรไม่มีส่วนร่วม
3. มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบตั งิ าน โดยหัวหน้างานนักโภชนาการ/
โภชนากรมีส่วนร่วม
4. มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ชัดเจน
5. มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ชัดเจนและโปร่งใส

เกณฑ์

4

3

2

3
4
0
1

0
1
2

คะแนน

คะแนนที่ได้
ประเมินตนเอง ทีมประเมิน

38

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล

แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการทรัพยากรบุคคล
2.5 การก�ำหนดบุคลากรที่มี
1. ไม่มีการก�ำหนดผู้ก�ำกับดูแล
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
2. มีการก�ำหนดผู้ก�ำกับดูแล แต่ไม่มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
ก�ำหนดไว้ในคุณสมบัตเิ ฉพาะ
3. มีการก�ำหนดผู้ก�ำกับดูแลและมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ต�ำแหน่ง และนักศึกษาฝึกงาน
มีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการ
4. มีการก�ำหนดผู้ก�ำกับดูแลและมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและ
มีการก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการมีการประเมินผล
5. น�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อก�ำหนดเป็นแผนพัฒนา
2.6 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับ
1. ไม่มีแผนการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุกปี 2. มีแผนการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของโรงพยาบาล
3. มีแผนการตรวจสุขภาพประจ�ำปีของหน่วยงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์
กลุ่มงานอาชีวอนามัยและงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
4. มีผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปี และเก็บบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน
5. มีการน�ำผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปี มาทบทวน ถึงปัญหาและให้ข้อมูล
ที่จ�ำเป็นกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อด�ำเนินการต่อไป
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 การจัดท�ำแผนการพัฒนา
1. ไม่มีการจัดท�ำแผนทรัพยากรบุคคล
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
2. มีการจัดท�ำแผนทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร
การส่งเสริมจริยธรรม
3. มีการจัดท�ำแผนอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3.1.1 ก�ำหนดแผนการศึกษา
4. มีการจัดท�ำแผนโดยการศึกษาข้อมูลที่ได้จากปัญหาที่พบ
ต่อเนือ่ ง และ/หรือแผนฝึกอบรม
5. มีการทบทวนและปรับปรุงแผนเป็นระยะตามเวลาที่ก�ำหนดในแผน
3.1.2 จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ 1. ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
และทักษะ และส่งเสริมจริยธรรม 2. มีแผนแต่ไม่ตรงตามสมรรถนะของบุคลากรและความต้องการขององค์กร
3. มีแผนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรและขององค์กร
4. มีการประเมินและ/หรือปรับแผนให้ครอบคลุมการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและ
จริยธรรม
5. มีการทบทวนและปรับแผนให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของ
โรงพยาบาล
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.2 การประเมินสมรรถนะ
1. ไม่มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
(competency)
2. มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน แต่หัวหน้างานไม่มีส่วนร่วม
- สมรรถนะหลัก
3. มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานมีส่วนร่วม
(core competency)
4. มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ
- สมรรถนะวิชาชีพตามภาระงาน ที่ชัดเจน
(functional competency)
5. มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ
- ผลการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
(performance) ส�ำหรับ
บุคลากรทุกระดับเป็นระยะ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม (training
needs)
3.3 การบันทึกข้อมูลบุคลากร
1. ไม่มีการจัดท�ำแฟ้มบันทึกประวัติบุคลากร
2. มีการจัดท�ำแฟ้มบันทึกประวัติบุคลากรแต่ไม่ครบทุกต�ำแหน่ง
3. มีการจัดท�ำแฟ้มบันทึกประวัติบุคลากรครบทุกต�ำแหน่ง
4. มีการจัดท�ำแฟ้มบันทึกประวัติบุคลากรครบทุกต�ำแหน่งและมีการบันทึก
ข้อมูลครบตามเกณฑ์
5. มีการจัดท�ำแฟ้มบันทึกประวัติบุคลากรครบทุกต�ำแหน่ง มีการบันทึกข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
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มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.4 การสรุปผลหลังการอบรมและ 1. ไม่มีการสรุปผลหลังการอบรม
น�ำผลการอบรมมาพัฒนางาน
2. มีการสรุปผลหลังการอบรม
3. มีการสรุปผลหลังการอบรมและผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
4. มีการสร้างนวัตกรรม/ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
5. มีการสร้างนวัตกรรม/ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมสามารถน�ำไปเผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์
3.5 การสนับสนุนให้บุคลากรที่ผ่าน 1. ไม่มีการถ่ายทอดความรู้
การพัฒนามีการถ่ายทอดความรู้จาก 2. มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
การประชุม/อบรม/สัมมนา
3. มีการสร้างนวัตกรรม/ผลงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
4. มีการสร้างนวัตกรรม/ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน�ำไปเผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์
5. มีการติดตามประเมินผลสร้างนวัตกรรม/ผลงาน
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มาตรฐานที่ 4 สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
4.1 โครงสร้างทางกายภาพและ
1. เส้นทางการให้บริการไม่สะดวกต่อการให้บริการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกมีความ
2. เส้นทางสะดวกและไม่มีความเสี่ยงต่อการให้บริการ
เหมาะสมและปลอดภัย
3. มีเส้นทางการเดินหรือขนส่งที่ปลอดภัย กว้างเพียงพอมีทางลาดชัน หรือ
4.1.1 สถานที่ตั้งหน่วยงาน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น ลิฟต์ มีหลังคาบริเวณทางเดิน
4. มีระบบการส่งซ่อมและบ�ำรุงรักษา แต่ไม่สม�่ำเสมอ
5. มีระบบการส่งซ่อมและบ�ำรุงรักษาอย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบ
อย่างสม�่ำเสมอ
4.1.2 พื้นที่ใช้สอยที่จ�ำเป็น
1. มีพื้นที่ใช้สอยแต่ไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ต่อการปฏิบัติงาน
2. มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเหมาะสม แต่ไม่ครบตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
3. มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเหมาะสมถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
4. มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเหมาะสมถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด มีระบบการดูแล รักษาพื้นที่ทั้งหมด
5. มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเหมาะสมถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
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มาตรฐานที่ 4 สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
4.1.3 หน่วยผลิตอาหาร
1. มีพื้นที่เตรียมอาหารทางสายให้อาหารแต่ไม่มีการแบ่งพื้นที่
ทางสายให้อาหาร
2. มีห้องเตรียมอาหารทางสายให้อาหารที่เป็นสัดส่วน
3. มีห้องเตรียมอาหารทางสายให้อาหารเหมาะสมมีอุปกรณ์ครบถ้วน
4. มีการจัดแบ่งพื้นที่เหมาะสมถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร มีการดูแล รักษาอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน
5. มีการจัดแบ่งพื้นที่เหมาะสมถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
มีระบบการดูแล รักษาอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน มีผู้ควบคุมเฉพาะ
4.2 สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก 1. ไม่มีการประเมิน
อาคาร เป็นไปตามมาตรฐาน
2. มีการประเมินตนเอง
สุขาภิบาลอาหารโรงพยาบาล หรือ 3. มีการประเมินโดยหน่วยงานภายใน
สถาบันมาตรฐานที่เป็นสากล
4. มีการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี
5. มีการประเมินโดยหน่วยงานภายนอกผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก
หรือสถาบันมาตรฐานที่เป็นสากล
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มาตรฐานที่ 4 สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
4.3 จัดให้มีแหล่งน�้ำอุปโภคและ
1. มีน�้ำอุปโภค บริโภคใช้ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน
น�้ำบริโภค
สุขาภิบาลอาหาร
2. มีน�้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ และมีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
3. มีน�้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ และมีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำได้มา
ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารส�ำรองน�้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
4. น�้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอ มีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารมีการส�ำรองน�้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ไม่มีผลบันทึก
การตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
5. มีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
มีส�ำรองน�้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉิน มีผลบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน�้ำเป็น
ลายลักษณ์อักษร
4.4 ระบบระบายน�้ำ และระบบ
1. มีรางระบายน�้ำและบ่อดักไขมันในหน่วยงาน
ดักไขมัน
2. มีรางระบายน�้ำที่เหมาะสมสามารถใช้ในการระบายน�้ำได้เพียงพอ
3. ระบบระบายน�้ำไม่มีน�้ำขัง และบ่อดักไขมันมีฝาปิดมิดชิด
4. ระบบระบายน�้ำและบ่อดักไขมัน มีการป้องกันสัตว์พาหะน�ำโรคเข้ามา
บริเวณผลิตอาหาร
5. มีการมอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบระบบระบายน�้ำและบ่อดักไขมัน ภายใน
และภายนอกหน่วยงานโดยตรง
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มาตรฐานที่ 4 สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่
4.5 วิธีการก�ำจัดขยะ มีวิธีการ
1. ไม่มีวิธีการจัดการขยะของกลุ่มงาน
ก�ำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะเป็นไป
2. มีวิธีการจัดการขยะของกลุ่มงานแต่ไม่ปฏิบัติตาม
ตามมาตรฐานสุขาภิบาล
3. มีสถานที่และอุปกรณ์ที่เก็บขยะเป็นสัดส่วน และมีการแยกเก็บสารเคมี
อาหารโรงพยาบาล หรือ
ให้เป็นสัดส่วน
สถาบันมาตรฐานที่เป็นสากล
4. มีสถานที่และอุปกรณ์ที่เก็บขยะเป็นสัดส่วน และมีการแยกเก็บขยะแต่ละ
ประเภท
5. มีเครือ่ งหมายการชีบ้ ง่ บนฉลากและบริเวณทีเ่ ก็บอย่างชัดเจน มีการมอบหมาย
มีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.6 มีระบบการควบคุมสารเคมีและ 1. ไม่มีระบบป้องกันสารเคมีและสถานที่เก็บถังแก๊สหุงต้ม
วัตถุไวไฟ หรือวัสดุที่เป็นอันตราย 2. มีสถานที่เก็บถังแก๊สหุงต้ม แต่ไม่มีระบบป้องกัน
3. มีสถานที่เก็บถังแก๊สหุงต้มเป็นสัดส่วน และมีการแยกเก็บสารเคมีให้เป็น
สัดส่วน
4. มีระบบป้องกันความปลอดภัยและการเข้าสูบ่ ริเวณเก็บถังแก๊สโดยไม่ได้รบั อนุญาต
และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารและในการหยิบใช้ด้วย
5. มีเครื่องหมายการชี้บ่งบนฉลากและบริเวณที่เก็บอย่างชัดเจน ต้องมีการ
มอบหมายมีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ
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มาตรฐานที่ 5 เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
5.1 จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ และ 1. ไม่มีการส�ำรวจความต้องการการใช้ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง วัสดุ ภาชนะ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้เพียงพอ
และอุปกรณ์
กับภาระงาน
2. มีการส�ำรวจความต้องการการใช้ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง วัสดุ ภาชนะ
5.2 การจัดซื้อและควบคุมดูแล
และ อุปกรณ์ แต่ไม่ได้ก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ มีเกณฑ์ 3. มีการส�ำรวจความต้องการการใช้ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง วัสดุ ภาชนะ
และระบบการจัดซื้อที่ถูกต้องตาม
และ อุปกรณ์ มีก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และมีการจัดท�ำทะเบียนควบคุม
ระเบียบของทางราชการ
4. มีการส�ำรวจความต้องการการใช้ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง วัสดุ ภาชนะ
5.3 มีการจัดท�ำทะเบียนและระบบ
และ อุปกรณ์ มีก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะ มีการจัดท�ำทะเบียนควบคุม
การควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์
มีการส�ำรองเครื่องมือและบ�ำรุงรักษา
5.4 การเตรียมและส�ำรองเครื่องมือ
5. มีการส�ำรวจความต้องการการใช้ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง วัสดุ ภาชนะ
วัสดุ และอุปกรณ์
และอุปกรณ์ มีก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะ มีการจัดท�ำทะเบียนควบคุม
5.5 ระบบการซ่อมบ�ำรุงรักษา
มีการส�ำรองเครื่องมือและบ�ำรุงรักษา มีการอบรมการใช้เครื่องมือ
เครื่องมือ
เครื่องทุ่นแรง วัสดุ ภาชนะ และอุปกรณ์ กับบุคลากร
5.6 มีการจัดอบรม/ทบทวน
เกี่ยวกับวิธีการใช้การดูแลรักษา
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มาตรฐานที่ 6 นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
6.1 มีนโยบายในการตรวจติดตาม 1. ไม่มีนโยบายการติดตามงานคุณภาพในหน่วยงาน
ภายในตามมาตรฐานงานโภชนาการ 2. มีนโยบายการติดตามงานคุณภาพในหน่วยงาน
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามภายใน
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจติดตามภายในหน่วยงานและมีการตรวจ
ติดตามคุณภาพของหน่วยงานตามแผน
5. มีการน�ำผลลัพธ์การตรวจติดตามภายใน เพื่อน�ำมาพัฒนามาตรฐาน
งานโภชนาการ
6.2 มีนโยบายทบทวนระบบคุณภาพ 1. ไม่มีการจัดท�ำระบบรายงานความเสี่ยง
2. มีการบันทึกรายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญ แต่ไม่มีการรายงานตามระบบ
3. มีการบันทึกรายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญ มีการรายงานตามระบบ
4. มีการทบทวนความเสีย่ งและปรับปรุงระบบบริการ และมีการก�ำหนดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
5.มีการติดตามกิจกรรมคุณภาพจากการปรับปรุงระบบคุณภาพและใช้เป็น
ข้อมูลในการก�ำหนดแผนปฏิบัติการ
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มาตรฐานที่ 6 นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน
6.3 การส�ำรวจความพึงพอใจ
1. ไม่มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
4. น�ำผลการประเมินมา ปรับปรุงระบบ ตามปัญหาที่พบ
5. ก�ำหนดระเบียบ/วิธีปฏิบัติใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการบริการอาหาร
และมีการรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 การจัดท�ำคู่มือคุณภาพ
1. ไม่มีคู่มือคุณภาพอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีคมู่ อื คุณภาพเกีย่ วกับการบริหารงานและมีการจัดระบบการติดตามคุณภาพ
3. มีการสือ่ สารคูม่ อื คุณภาพต่างๆให้บคุ ลากรและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้รบั ทราบ
4. บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพและ
ข้อก�ำหนดตามคู่มือคุณภาพอย่างเคร่งครัด
5. มีการทบทวนคู่มือคุณภาพให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายคุณภาพอย่าง
สม�่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน
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มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
7.1. งานควบคุมคุณภาพการผลิต 1. ไม่มีระบบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอาหารผู้ป่วยตามระเบียบพัสดุ
และบริการอาหารผู้ป่วย
2. มีระบบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอาหารผู้ป่วยตามระเบียบพัสดุ มีการก�ำหนด
7.1.1 งานควบคุมคุณภาพการ
คุณลักษณะของอาหารแต่ละชนิด
ผลิตและบริการอาหารผูป้ ว่ ยทัว่ ไป/ 3. มีระบบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอาหารผู้ป่วยตามระเบียบพัสดุ มีการก�ำหนด
เฉพาะโรค/อาหารฮาลาล* และ
คุณลักษณะของอาหารแต่ละชนิด มีการตรวจรับและการจัดเก็บอาหาร
อาหารทางเลือก
อย่างถูกต้อง
- มีระเบียบปฏิบตั /ิ วิธปี ฏิบตั ิ
4. มีระบบการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และมีการควบคุมภายใน
เกีย่ วกับการจัดซื้อวัตถุดิบ
5. มีระบบการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
การตรวจรับวัตถุดิบ
การจัดเก็บวัตถุดิบ
- การบริการอาหารที่มีคุณภาพ
มีการตรวจการปนเปื้อน
แบคทีเรีย
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มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• ระบบการตรวจสอบคุณภาพ 1. ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนส่งมอบ
อาหาร
2. มีการตรวจสอบอาหารก่อนส่งมอบ
3. มีระบบตรวจสอบอาหารก่อนส่งมอบ โดยมี Flow ที่แสดงขั้นตอน
การตรวจสอบอย่างชัดเจน ตรงตามเวลาที่ก�ำหนด
4. มีการจัดส่งอาหารที่ตรวจสอบคุณภาพตรงตามเวลาที่ก�ำหนดมีการบันทึก
ข้อมูลความผิดพลาดในการให้บริการอาหารผู้ป่วย
5. มีการจัดส่งอาหารที่ตรวจสอบคุณภาพตรงตามเวลาที่ก�ำหนด และมีการ
ติดตามการบริโภคอาหารของผู้ป่วย
• มีระบบการเบิกอาหารผู้ป่วยใน 1. มีการเบิกอาหารแต่ไม่ระบุข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัด
ที่สามารถตรวจสอบการเบิก 2. มีการเบิกอาหารที่ระบุข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัด
อาหารแต่ละครั้งได้
3. มีการเบิกอาหารที่ระบุข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดและมีการก�ำหนดเวลา
ให้บริการ
4. มีการเบิกอาหารที่ระบุข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดและมีการแจ้งขั้นตอน
การสั่งอาหารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
5. มีการพัฒนาระบบการเบิกอาหารโดยการน�ำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
ในระบบ
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มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• มีคมู่ อื /แนวทาง/ระบบ/ขัน้ ตอน 1. ไม่มีFlow Chart ที่แสดงขั้นตอนการท�ำความสะอาด
การท�ำความสะอาดวัสดุ
2. มี Flow Chart ที่แสดงขั้นตอนการท�ำความสะอาด
อุปกรณ์ ภาชนะทั่วไป ภาชนะ 3. มีคู่มือมาตรฐานงานเกี่ยวข้องมาปฏิบัติใช้
ปนเปื้อน ภาชนะติดเชื้อ
4. มีการสุ่มตรวจ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารหรือมาตรฐานที่ผ่าน
อาคารสถานที่ รวมถึงระบบ
การรับรองจากสถาบันอื่นๆ
การเก็บและท�ำลายขยะ/
5. มีการบันทึกผลการตรวจและน�ำผลตรวจมาทบทวนคุณภาพการบริการอาหาร
เศษอาหาร
7.1.2 งานผลิตอาหารทาง
1. มีการผลิตอาหารทางสายให้อาหารแต่ไม่มีการแยกบริเวณ
สายให้อาหาร
2. มีการผลิตอาหารทางสายให้อาหาร และมีการแยกห้อง/บริเวณอย่างชัดเจน
และ มีมาตรฐานอาหารทางสายให้อาหาร
3. มีการส่งตรวจอาหารทางสายให้อาหารตามมาตรฐาน มีรายงานผล การตรวจ
เป็นลายลักษณ์อักษร
4. มีการบันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นที่ใช้ในการจัดเก็บอาหารทางสายให้
อาหารตามมาตรฐานการเก็บรักษาอาหารทางสายให้อาหาร
5. มีการติดตามและน�ำผลการตรวจมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการผลิต
อาหารทางสายให้อาหาร
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มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
7.1.3 การติดตามและประเมินผล 1. ไม่มกี ารประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน แต่มชี อ่ งทางในรับฟังข้อคิดเห็น
การให้บริการอาหาร
ของผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล
2. มีการประเมินความพึงพอใจ แต่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
3. มีการบันทึกผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร
4. น�ำผลการประเมินมาทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงการบริการอาหาร
5. มีกิจกรรมทบทวนกระบวนการให้บริการอาหารอย่างสม�่ำเสมอ.
7.2 งานโภชนบ�ำบัด
1. ไม่มีนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร ปฏิบัติงานในการให้
• มีนักโภชนาการ/
โภชนบ�ำบัด และการให้ค�ำปรึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ
นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร 2. มีนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร ปฏิบัติงานในการให้
ให้โภชนบ�ำบัด และการให้
โภชนบ�ำบัด และการให้ค�ำปรึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ
ค�ำปรึกษาในผู้ป่วยโรคต่างๆ
• มีมาตรฐานอาหารเฉพาะโรค 1. ไม่มีมาตรฐานอาหารเฉพาะโรค และไม่มีโรงครัว
2. มีมาตรฐานการจัดอาหารเฉพาะโรคแต่ไม่มีหน่วยจัดอาหารเฉพาะโรค
3. มีมาตรฐานการจัดอาหารเฉพาะโรค มีหน่วยจัดอาหารเฉพาะโรค ไม่มีการน�ำ
มาตรฐานสู่การปฏิบัติ
4. มีมาตรฐานการจัดอาหาร และมีการจัดอาหารรายบุคคลตามทีแพทย์ก�ำหนด
และมีหน่วยจัดอาหารเฉพาะโรค
5. มีการพัฒนาต�ำรับอาหารให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• มีค�ำสั่งแพทย์ให้จัดอาหาร
1. มีการเบิกอาหารเฉพาะโรคแต่ไม่ระบุความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย
ส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
2. มีการเบิกอาหารเฉพาะโรค มีการระบุความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย
3. มีค�ำสั่งแพทย์สั่งให้จัดอาหารเฉพาะโรคโดยระบุพลังงานและสารอาหาร
ที่ชัดเจน
4. มีค�ำสั่งแพทย์ที่ระบุชัดเจนในการจัดอาหารส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่อาหาร
มีผลโดยตรงต่อแผนการรักษาของแพทย์
5. มีค�ำสั่งแพทย์ที่ระบุชัดเจนในการจัดอาหารส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่อาหาร
มีผลโดยตรงต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีนกั โภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/
โภชนากรควบคุม/ตรวจสอบการจัดอาหารเฉพาะโรค
• การส่งต่อจากแพทย์/บุคลากร 1. ไม่มีการส่งต่อเพื่อพบนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากรและไม่มี
ทางการแพทย์พบนักโภชนาการ/ แผนการให้โภชนบ�ำบัด
นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร 2. มีการส่งต่อเพื่อพบนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากรแต่ไม่มีบันทึก
เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ/
ใน chart ผู้ป่วย
ให้ค�ำปรึกษา/ให้ค�ำแนะน�ำ
3. มีหลักฐานการส่งต่อในchart ผู้ป่วย
4. มีหลักฐานการส่งต่อในchart ผู้ป่วยและมีการบันทึกในchart ผู้ป่วย
5. มีหลักฐานการส่งต่อในchart ผู้ป่วยและมีการบันทึกในchart ผู้ป่วยโดย
นักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร
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มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• มีการประเมินภาวะโภชนาการ/ 1. ไม่มีการประเมินภาวะโภชนาการ
การประเมินความรู้/พฤติกรรม 2. ประเมินเพียง 2 ด้าน AB หรือ AC
ของผู้ป่วยก่อนและหลังให้
3. ประเมินเพียง 3 ด้าน : ABD
ค�ำปรึกษาและกระบวนการ
4. ประเมินครบทั้ง 4 ด้าน : ABCD
ให้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์
5. มีการบันทึกแบบ SOAP note โดยนักโภชนาการ/โภชนากรหรือ
นักก�ำหนดอาหารในการวางแผนการให้โภชนบ�ำบัดใน chart ผู้ป่วย
• มีการประเมินภาวะโภชนาการ/ 1. ไม่มีการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา
การประเมินความรู้/พฤติกรรม 2. มีการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนให้ค�ำปรึกษา
ของผู้ป่วยก่อนและหลังให้
3. ไม่มีแบบฟอร์มการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังให้
ค�ำปรึกษา
ค�ำปรึกษา
4. มีแบบฟอร์มการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังให้
ค�ำปรึกษา
5. มีผลการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• มีการติดตามประเมินผลการให้ 1. ไม่มีการประเมินและติดตาม การให้โภชนบ�ำบัด
โภชนบ�ำบัดเฉพาะรายที่มีการ 2. มีการประเมินและติดตาม การให้โภชนบ�ำบัด
สั่งอาหารเฉพาะโรค และ
3. มีการประเมินและติดตาม การให้โภชนบ�ำบัดและบันทึกข้อมูลใน Chart ผูป้ ว่ ย
ที่แพทย์ส่งให้ค�ำปรึกษา
4. มีการประเมินและติดตาม การให้โภชนบ�ำบัดและบันทึกข้อมูลใน Chart ผูป้ ว่ ย
น�ำผลการประเมินมาทบทวน วิเคราะห์
5. มีการประเมินและติดตาม การให้โภชนบ�ำบัดและบันทึกข้อมูลใน Chart ผูป้ ว่ ย
และน�ำผลการวิเคราะห์มาปรับแผนการให้โภชนบ�ำบัด
7.3 งานโภชนคลินิก
1. ไม่มีนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร ปฏิบัติงานในการให้
7.3.1 การดูแลด้านโภชนบ�ำบัด โภชนบ�ำบัด และการให้ค�ำปรึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ
ผู้ป่วยนอก
2. มีนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร ปฏิบัติงานในการให้
• มีนักโภชนาการ/นักก�ำหนด
โภชนบ�ำบัด และการให้ค�ำปรึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ
อาหาร/โภชนากร ปฏิบัติงาน
ในการให้โภชนบ�ำบัด และ
การให้ค�ำปรึกษาในผู้ป่วย
กลุ่มโรคต่างๆ
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• มีแผนงานและผังปฏิบัติงาน 1. ไม่มีแผนงานและผังปฏิบัติงานการให้โภชนบ�ำบัด
ในการดูแลผู้ป่วยที่เชื่อมโยง 2. มีแผนงานการดูแลผูป้ ว่ ยด้านโภชนบาบัดหรือมีผงั ปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่
ทั้งระบบภายในรพ. หรือ
3. มีแผนงานการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบาบัดและมีผังปฏิบัติงานเฉพาะ
หน่วยงาน
ในหน่วยงาน แต่ไม่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ในรพ.
• มีแผนการให้โภชนบ�ำบัด
4. มีแผนงานการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบาบัดและมีผังปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง
การให้ค�ำปรึกษาในกลุ่มผู้ป่วย
ทั้งระบบภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นใน รพ.
โรคต่าง ๆ
5. มีแผนงานการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบาบัดและมีผังปฏิบัติงานที่เชื่อมโยง
ทั้งระบบภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นใน รพ. และเชื่อมโยงถึงชุมชน
• มีการส่งต่อผู้ป่วยจากแพทย์ 1. ไม่มีการส่งต่อ
ไปพบนักโภชนาการ/โภชนากร/ 2. มีการส่งต่อ
นักก�ำหนดอาหาร
• การประเมินภาวะโภชนาการ 1. ไม่มีการประเมินภาวะโภชนาการ
2. ประเมินเพียง 2 ด้าน AB หรือ AC
3. ประเมินเพียง 3 ด้าน : ABD
4. ประเมินครบทั้ง 4 ด้าน : ABCD
5. มีบันทึกผลการประเมินภาวะโภชนาการโดยนักโภชนาการ/โภชนากรหรือ
นักก�ำหนดอาหาร ใน chart ผู้ป่วย
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• การประเมินความรู้/พฤติกรรม 1. ไม่มีการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา
ของผู้ป่วยก่อนและหลังให้
2. มีการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนให้ค�ำปรึกษา
ค�ำปรึกษา
3. ไม่มีแบบฟอร์มการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังให้
ค�ำปรึกษา
4. มีแบบฟอร์มการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังให้
ค�ำปรึกษา
5. มีผลการประเมินความรู้/พฤติกรรมของผู้ป่วยก่อนและหลังให้ค�ำปรึกษา
• การวางแผนและติดตามผล
1. ไม่มีการบันทึกการให้ความรู้/การประเมินภาวะโภชนาการ
การให้ความรู้ด้านโภชนบ�ำบัด 2. มีการบันทึกโดยบุคลากรทางการแพทย์ในการให้ความรู้
3. มีการบันทึกในการให้ความรู้โดยนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร/โภชนากร
ใน chart ผู้ป่วย
4. มีการบันทึกแบบ SOAP note โดยนักโภชนาการ/โภชนากรหรือ
นักก�ำหนดอาหารในการให้ความรู้ใน chart ผู้ป่วย
5. มีการสรุปผลการติดตามการให้ความรู้ด้านโภชนบ�ำบัดให้เหมาะสมกับโรค
และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• แนวทาง/คู่มือการให้
1. ไม่มคี มู่ อื การปฏิบตั งิ านโภชนบ�ำบัด และการให้คำ� ปรึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคต่าง ๆ
โภชนบ�ำบัด และการให้
2. มีคมู่ อื การปฏิบตั งิ านโภชนบ�ำบัด และการให้คำ� ปรึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคต่าง ๆ
ค�ำปรึกษาในกลุ่มผู้ป่วย
แต่ไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกในโรคที่ซับซ้อน
โรคต่าง ๆ
3. มีคมู่ อื การปฏิบตั งิ านโภชนบ�ำบัด และการให้คำ� ปรึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคต่าง ๆ
และแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกในโรคที่ซับซ้อน
4. เจ้าหน้าทีท่ กุ คนทราบ เข้าใจปฏิบตั ติ ามและมีกระบวนการประเมินผลการใช้
คูม่ อื /แนวทาง
5. น�ำผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
• การพัฒนาสื่อด้านอาหารของ 1. ไม่มี
ผู้ป่วย
2. มีการจัดท�ำสื่ออาหารด้านอื่นๆ
3. มีการจัดท�ำสื่ออาหารเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 เรื่องขึ้นไป
4. มีการจัดท�ำสื่ออาหารเฉพาะโรคที่น�ำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ได้เหมาะสม
มากกว่า 2-3 เรื่อง
5. มีการจัดท�ำสื่ออาหารเฉพาะโรคที่น�ำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ได้เหมาะสม
มากกว่า 3 เรื่องขึ้นไป
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• ตัวชีว้ ดั คุณภาพผลการปฏิบตั งิ าน 1. ไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์และกระบวนการดูแลผู้ป่วย
2. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์และหรือกระบวนการดูแลผู้ป่วย
3. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือบริบทของรพ.
4. มีกิจกรรมทบทวนและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด รวมทั้งแสดงแนวโน้ม
ของตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ก�ำหนดสามารถอยู่ในระดับเดียวกับ Benchmark
หรือเป็น best practice ได้
7.3.2 การให้ค�ำปรึกษาและ
1. ไม่มี
การเผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร 2. น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
โภชนาการ และโภชนบ�ำบัด
3. ปีละ 4 ครั้ง
• จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้
4. ปีละ5 ครั้ง
ด้านอาหาร โภชนาการ และ
5. มากกว่าปีละ 5 ครั้ง
โภชนบ�ำบัดให้แก่ ผู้ป่วยใน/
ผูป้ ว่ ยนอก/และญาติ/ประชาชน
ทั่วไปตามความเหมาะสม
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• จัดหรือปรับสภาพแวดล้อม
1. ไม่มีการด�ำเนินการ
ในโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการ
2. มีจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาหารและ
ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการอย่างสม�่ำเสมอ
โภชนาการที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย 3. มีป้ายหรือข้อความรณรงค์การบริโภคอาหารที่เหมาะสมของผู้ป่วยภายใน
1. มีร้านอาหารเมนูชูสุขภาพที่มี
โรงพยาบาล
ค�ำแนะน�ำคุณค่าทางโภชนาการ
4. ร้านอาหารในโรงพยาบาลมีอาหารชูสุขภาพเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ
2. ป้ายหรือข้อความรณรงค์
5. มีการติดตามประเมินผลลัพธ์จากการด�ำเนินงาน
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม
ของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
3. กรณีมีร้านค้า/จุดจ�ำหน่ายควรจัด
ให้มีมุมอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ
• สถานทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาด้าน
1. ไม่มี
โภชนบ�ำบัดเป็นสัดส่วน
2. มีการจัดสถานที่ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษาแต่ไม่เป็นสัดส่วน
โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย
3. มีการจัดสถานที่ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษาด้านโภชนบ�ำบัดที่เป็นสัดส่วน
โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย
4. มีห้องเฉพาะส�ำหรับให้ค�ำปรึกษาด้านโภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติ
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
7.4 งานพัฒนาคุณภาพและงานวิจยั 1. ไม่มีการจัดท�ำแผนการพัฒนาคุณภาพ
7.4.1 งานพัฒนาคุณภาพองค์กร 2. ไม่มีการจัดท�ำแผนการพัฒนาคุณภาพ แต่มีการก�ำหนดพื้นที่ท�ำกิจกรรม
• การวางแผนการตรวจติดตาม 3. มีการจัดท�ำแผนการพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงานมีการก�ำหนดพืน้ ที่
คุณภาพ
ท�ำกิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
• การตรวจติดตามคุณภาพ
4. มีการจัดท�ำแผนการพัฒนาคุณภาพภายในหน่วยงานมีการก�ำหนดพืน้ ที่
ภายใน
ท�ำกิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ มีการติดตามการด�ำเนินการ
5. มีการติดตามการด�ำเนินการ มีผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน
งานโภชนาการ
• การจัดท�ำคูม่ อื การตรวจติดตาม 1. ไม่มีคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพ
คุณภาพภายใน
2. มีคู่มือการการตรวจติดตามคุณภาพ
3. มีคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพ แต่ไม่มีการน�ำไปปฏิบัติ
4. มีคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพและเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เข้าใจปฏิบัติตาม
และมีกระบวนการประเมินผลการใช้คู่มือ/แนวทาง
5. น�ำผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• การจัดท�ำระบบฐานข้อมูล
1. ไม่มกี ารส�ำรวจและเก็บข้อมูลกับผูร้ บั บริการ และ/หรือครอบครัว
ในหน่วยงานอย่างมีระบบ
กับทีมผูใ้ ห้บริการ
2. มีการส�ำรวจและเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการ และ/หรือครอบครัว
กับทีมผู้ให้บริการแต่ปฏิบัติไม่สม�่ำเสมอ
3. มีการส�ำรวจและเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการ และ/หรือครอบครัว
กับทีมผู้ให้บริการสม�่ำเสมอ
4. มีการประเมินกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้
5. มีการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวัง/ปัญหาเพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
• การรวบรวมข้อมูลและ
1. ไม่มีการบันทึกข้อมูล
การประมวลผล
2. มีการบันทึกข้อมูลแต่ไม่มีการวิเคราะห์
3. มีการน�ำข้อมูลมาบันทึกเพื่อวิเคราะห์ แต่ไม่ได้เผยแพร่
4. มีการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์/วิจัย/R2R และมีการเผยแพร่
5. มีการปรับวิธีการ/กระบวนการ/แนวทางให้ตอบสนองความต้องการ
ผู้ใช้บริการ
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 7 ระบบงานและกระบวนการให้บริการ
• การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 1. ไม่มีการด�ำเนินการ
เครือข่ายระดับต่าง ๆ
2. มีการด�ำเนินการภายในหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. มีการด�ำเนินการระหว่างหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการด�ำเนินการภายนอกระหว่างหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. มีองค์ความรู้เด่นที่สามารถเผยแพร่ได้
7.4.2 การพัฒนาด้านวิจัย  
1. ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงการทบทวนกระบวนการงานโภชนาการ
2. หน่วยงานมีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
CQI และการวิจัย
3. มีกระบวนการและการวิจัย เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
แท้จริง
4. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดเป็นจ�ำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI/ผลงานวิจัย
5. ผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ CQI/ผลงานวิจัย มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
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แนวทางการประเมิน

มาตรฐานที่ 8 การบริหารความเสี่ยง
8.1 ระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ
1. มีระบบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอาหารสด อาหารแห้งตามระเบียบพัสดุ และ
เกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารสด
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/ตรวจรับวัตถุดิบ
อาหารแห้ง
2. มีการก�ำหนดคุณลักษณะของอาหารสด อาหารแห้งแต่ละชนิด
3. มีการจัดท�ำคู่มือและบุคลากรปฏิบัติงานตามคู่มือการจัดซื้อวัตถุดิบ
คู่มือการตรวจรับและการจัดเก็บวัตดุดิบ อย่างถูกต้อง
4. มีระบบการตรวจสอบวัตถุดิบเพื่อหาสารปนเปื้อนในอาหารตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร
5. มีประเมินร้านค้าและน�ำผลการประเมินมาปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
8.2 การตรวจสอบ ตรวจรับอาหาร 1. ไม่มีคณะกรรมการตรวจรับอาหารสด อาหารแห้งตามระเบียบพัสดุ
สด อาหารแห้งตามระเบียบพัสดุ
2. มีคณะกรรมการตรวจรับอาหารสด อาหารแห้งตามระเบียบพัสดุ
8.3 ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
1. ไม่มคี มู่ อื การปฏิบตั งิ าน/วิธปี ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานผลิตและบริการอาหารผูป้ ว่ ย
อาหารทุกขั้นตอนก่อนน�ำไปบริการ 2. มีวธิ ปี ฏิบตั งิ าน แต่ไม่ได้จดั ท�ำเป็นคูม่ อื เกีย่ วกับ งานผลิตและบริการอาหารผูป้ ว่ ย
ผู้ป่วย
3. มีวธิ ปี ฏิบตั งิ านและได้จดั ท�ำเป็นคูม่ อื เกีย่ วกับ งานผลิตและบริการอาหารผูป้ ว่ ย
4. ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื อย่างถูกต้องและถูกต้องตามมาตรฐานอาหารผูป้ ว่ ย
มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนน�ำไปบริการ
5. มีการบันทึกข้อผิดพลาด อุบัติการณ์ จากการตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็น
ลายลักษณ์อักษร และน�ำปัญหามาพัฒนาระบบงานบริการอาหาร
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มาตรฐานที่ 8 การบริหารความเสี่ยง
8.4 กระบวนการรายงานความเสี่ยง 1. ไม่มีการรายงานความเสี่ยง
ด้านโภชนคลินิก
2. มีการรายงานความเสี่ยงแต่ไม่มีระบบชัดเจน
3. มีระบบการรายงานความเสี่ยง และจัดท�ำแผนภูมิรายงานความเสี่ยง
4. มีระบบการรายงานความเสี่ยง จัดท�ำแผนภูมิรายงานความเสี่ยงและมี
การสื่อสารกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
5. มีระบบการรายงานความเสี่ยง จัดท�ำแผนภูมิรายงานความเสี่ยงและมี
การสื่อสารกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมีการน�ำความเสี่ยงมาทบทวน
และพัฒนางานในด้านโภชนคลินกิ พร้อมทัง้ มีการเก็บข้อมูลเป็นระบบทีช่ ดั เจน
8.5 ระบบการการควบคุมสารเคมี 1. ไม่มีระบบป้องกันสารเคมีและสถานที่เก็บถังแก๊สหุงต้ม
และวัตถุไวไฟ
2. มีสถานที่เก็บถังแก๊สหุงต้ม แต่ไม่มีระบบป้องกัน
3. มีสถานที่เก็บถังแก๊สหุงต้มเป็นสัดส่วน และมีการแยกเก็บสารเคมีให้เป็น
สัดส่วน
4. มีระบบป้องกันความปลอดภัยและการเข้าสู่บริเวณเก็บถังแก๊สโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและมีระบบป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารและในการหยิบใช้
ด้วย
5. มีเครือ่ งหมายการชีบ้ ง่ บนฉลากและบริเวณทีเ่ ก็บอย่างชัดเจน ต้องมี
การมอบหมายมีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะและมีการจัดท�ำคู่มือเพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ
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มาตรฐานที่ 8 การบริหารความเสี่ยง
8.6 บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือ
1. ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงาน (สุขลักษณะส่วนบุคคล)
ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสอาหาร
2. มีคู่มือในการปฏิบัติงาน (สุขลักษณะส่วนบุคคล)
3. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามคู่มือ สุขลักษณะส่วนบุคคล
4. มีผู้รับผิดชอบติดตามก�ำกับการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างถูกต้อง
5. ผู้รับผิดชอบติดตามก�ำกับการปฏิบัติงานตามคู่มือและน�ำผลการปฏิบัติงาน
มาทบทวน/ปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกด้าน
8.7 ค้นหา เฝ้าระวังและจัดท�ำ
1. ไม่มีการค้นหาและจัดท�ำบัญชีความเสี่ยง
รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงให้
2. มีการค้นหาและจัดท�ำบัญชีความเสี่ยง
ครอบคลุม ทั้งด้านกายภาพ
3. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
4. สามารถบอกแนวโน้มของปัญหาได้วางแผนในการป้องกัน ความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญได้
5. วางแผนในการป้องกัน ความเสี่ยงที่ส�ำคัญได้
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มาตรฐานที่ 8 การบริหารความเสี่ยง
8.8 ประเมินผล และติดตามตัวชี้วัด 1. ไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์
3. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือบริบทของรพ.
4. มีกิจกรรมทบทวนและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด รวมทั้งแสดงแนวโน้ม
ของตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ก�ำหนดสามารถอยู่ในระดับเดียวกับ Benchmark หรือ
เป็น best practice ได้
8.9 การทบทวนข้อตกลงที่มีต่อ
1. ไม่มีกิจกรรมการทบทวนกระบวนการให้บริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีกิจกรรมทบทวนกระบวนการให้บริการแต่ปฏิบัติไม่สม�่ำเสมอ
3. มีกิจกรรมการทบทวนกระบวนการให้บริกาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติอย่าง
สม�่ำเสมอ
4. มีการประเมินและน�ำผลลัพธ์มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
5. มีการชี้แจงในกระบวนการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
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มาตรฐานที่ 9 กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
9.1 การทบทวนระบบบริหาร
1. ไม่มีกิจกรรมการทบทวนกระบวนการให้บริการทางโภชนาการ
คุณภาพมีการทบทวนตามแผน
2. มีกิจกรรมการทบทวนกระบวนการให้บริการทางโภชนาการ แต่ปฏิบัติ
9.1.1 ก�ำหนดแผนการทบทวน 3. มีกิจกรรมการทบทวนกระบวนการให้บริการทางโภชนาการและปฏิบัติ
ระบบการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการประเมินและน�ำผลลัพธ์มาปรับปรุงและพัฒนางานโภชนาการ
5. มีนวัตกรรมในกระบวนการให้บริการทางโภชนาการ
• ทบทวนระบบการบริหารงาน 1. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์และกระบวนการดูแลผู้ป่วยแต่ไม่มี
- ตัวชี้วัดคุณภาพ KPI QI
การเก็บข้อมูล
- ทบทวนข้อตกลง
2. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์และ/หรือกระบวนการดูแลผู้ป่วย
- ทบทวนทรัพยากรบุคคล
มีการเก็บข้อมูล
- ทบทวนเครื่องมือ
3. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือบริบทของ รพ.
- ทบทวนวัสดุ
มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
- ทบทวนระบบจัดซื้อ
4. มีกิจกรรมทบทวนและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด รวมทั้งแสดงแนวโน้ม
ของตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ได้สามารถเป็น best practice ได้
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มาตรฐานที่ 9 กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• ทบทวนกิจกรรม
1. ไม่มีการทบทวนการปฏิบัติงาน และเอกสารคุณภาพ
- ทบทวนขอบข่ายการบริการ 2. มีการทบทวนการปฏิบัติงาน และเอกสารคุณภาพ
ปริมาณงาน
3. มีการทบทวนการปฏิบัติงานและ เอกสารคุณภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร
- ทบทวนระบบเอกสาร
4. มีการแก้ไขการปฏิบัติงานและเอกสารคุณภาพจากการทบทวน
เอกสารคุณภาพ
5. มีการติดตามผลกิจกรรมและเอกสารคุณภาพที่มีการทบทวนแก้ไข
- คู่มือปฏิบัติงาน เอกสาร
แผ่นพับ แบบบันทึก
- ผลการควบคุมคุณภาพ
ภายใน
• ทบทวนผลลัพธ์
1. ไม่มีการเก็บผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน
- ระบบตรวจสอบคุณภาพ
2. ไม่มีการน�ำผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานมาทบทวน
อาหาร
3. มีการน�ำผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานมาทบทวนระบบงานส�ำคัญเป็น
- ทบทวนผลด�ำเนินงาน
ลายลักษณ์อักษร
4. มีแก้ไขการด�ำเนินงาน/แนวทางการเก็บตัวชี้วัดใหม่ที่มีคุณภาพ
5. มีการติดตามผลการแก้ไข
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มาตรฐานที่ 9 กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• ทบทวนผลกระทบต่อ
1. ไม่มีกิจกรรมการทบทวนกระบวนการให้บริการ
ผู้รับบริการ
2. มีกิจกรรมทบทวนกระบวนการให้บริการแต่ปฏิบัติไม่สม�่ำเสมอ
3. มีกจิ กรรมการทบทวนกระบวนการให้บริกาอย่างต่อเนือ่ ง และปฏิบตั ิ
อย่างสม�ำ่ เสมอ
4. มีการประเมินและน�ำผลลัพธ์มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
5. มีการชี้แจงในกระบวนการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
9.1.2 การสื่อสารผลจาก
1. ไม่มีการสื่อสารภายในองค์กร
การทบทวนระบบบริหาร
2. มีการสื่อสารโดยการประชุมชี้แจงแต่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
คุณภาพไปยังบุคลากร
3. มีการบันทึกรายงานการประชุม
ทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการน�ำผลรายงานการประชุมมาทบทวนภายในหน่วยงาน
5. น�ำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการท�ำงาน
9.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและ 1. ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงการทบทวนกระบวนการงานโภชนาการ
โอกาสพัฒนา
2. ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ
3. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการให้บริการ
4. มีการก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดการเกิดปัญหาขณะปฏิบัติงาน
5. มีการชี้แจ้งการผลการทบทวนให้ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรับทราบ
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สรุปผลการประเมิน

มาตรฐานที่ 9 กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
9.3 การติดตามและประเมินผล
1. ไม่มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์และกระบวนการดูแลผู้ป่วย
ตัวชี้วัดคุณภาพ
2. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์และหรือกระบวนการดูแลผู้ป่วย
3. มีการก�ำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือบริบทของรพ.
4. มีกิจกรรมทบทวนและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด รวมทั้งแสดงแนวโน้ม
ของตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ก�ำหนดสามารถอยู่ในระดับเดียวกับ Benchmark
กับโรงพยาบาลระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า และสามารถใช้เป็น
best practice ได้

เกณฑ์

คะแนนที่ได้
ประเมินตนเอง ทีมประเมิน
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75

ส่งต่อ รพ. เครือข่าย
การดูแลด้านโภชนบ�ำบัด

หน่วยผลิตอาหารทางสายให้อาหาร/
อาหารเสริม

*ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงพยาบาล

โภชนบ�ำบัดผู้ป่วยใน

หน่วยผลิตอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค

หน่วยผลิตนมเด็ก*

หน่วยโภชนบ�ำบัดและ
การก�ำหนดอาหาร

หน่วยโภชนาการชุมชน

หน่วยส่งต่อ รพ. เครือข่าย
การดูแลด้านโภชนบ�ำบัด

โภชนคลินิกผู้ป่วยนอก

หน่วยโภชนคลินิก

งานโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร/งานโภชนคลินิก

หน่วยผลิตอาหารผู้ป่วยทั่วไป

งานควบคุมแลผลิตอาหารผู้ป่วย

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

หน่วยสอนและฝึกอบรม

หน่วยนิเทศติดตามและ
ประเมินผล รพ. เครือข่าย

หน่วยผลิตคู่มือสื่อและนวัตกรรม
ด้านโภชนาการและโภชนบ�ำบัด

หน่วยผลิตอาหาร
หน่วยโภชนบ�ำบัด
และการก�ำหนดอาหาร
หน่วยโภชนคลินิก

งานพัฒนาคุณภาพและวิจัย

งานบริหารทรัพยากร งานนโยบาย
และงานแผน

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มงานโภชนศาสตร์

โครงสร้างกลุม่ งานโภชนศาสตร์
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สอนและฝึกอบรม

โภชนคลินิกผู้ป่วยนอก
ส่งต่อเครือข่าย
การดูแลด้านโภชนบ�ำบัด

ผลิตอาหารทางสายให้อาหาร/
อาหารเสริม

ผลิตอาหารทางเลือก/ฮาลาล*

* ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงพยาบาล

โภชนาการชุมชน

ผลิตคู่มือสื่อและนวัตกรรม
ด้านโภชนาการและโภชนบ�ำบัด

โภชนบ�ำบัดผู้ป่วยใน

ด้านผลิตอาหาร
ด้านโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร
ด้านโภชนคลินิก

ผลิตอาหารผู้ป่วยทั่วไป/
ผู้ป่วยเฉพาะโรค

งานพัฒนาคุณภาพและวิจัย

งานโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร/งานโภชนคลินกิ

งานบริหารทรัพยากร งานนโยบาย
และงานแผน

งานควบคุมแลผลิตอาหารผู้ป่วย

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มงานโภชนศาสตร์

การก�ำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะต�ำแหน่งและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของบุคลากรทุกต�ำแหน่งในหน่วยงานโภชนศาสตร์
1. คุณสมบัติของหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
ก. วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขา/วิชาเอก
สาขาวิชาโภชนาการและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการก�ำหนดอาหารและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
สาขาวิชาโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร
สาขาอาหารและโภชนาการ
หรือเทียบเท่า ตามที่ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนด

ข. สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง
ความรู้
(Knowledge)
1. มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอาหารตาม
มาตรฐานงานโภชนาการ
2. มีความรู้ด้านโภชนบ�ำบัด
และโภชนคลินิก
3. มีความรู้ด้านงานพัฒนา
คุณภาพและวิจัย
4. ความรู้เรื่องระเบียบ
ราชการ

ทักษะ
คุณลักษณะที่ส�ำคัญส่วนบุคคล
(Skills)
(Personal Attribute)
- การบริหารจัดการ - ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักโภชนาการ/
- การใช้คอมพิวเตอร์ นักก�ำหนดอาหาร/หรือโภชนากร
- การใช้ภาษาอังกฤษ ในโรงพยาบาล
- การค�ำนวณ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านอาหาร
คิดวิเคราะห์
โภชนาการ โภชนบ�ำบัดในโรงพยาบาล
- การประสานงาน - หรือผ่านการอบรมเฉพาะทางในวิชาชีพ
ด้านโภชนาการ โภชนบ�ำบัด การบริหารงาน
การบริการอาหารในโรงพยาบาล
- มีประสบการณ์โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 4 ปี*
*ส�ำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปและ
ตามมาตรฐานคุณสมบัติการก�ำหนดต�ำแหน่ง
ของ ก.พ.
- มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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หน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

มีหน้าทีบ่ ริหารจัดการและติดตามการปฏิบตั งิ านด้าน การควบคุมคุณภาพการผลิตและบริการ
อาหารผู้ป่วย การให้โภชนบ�ำบัด การให้โภชนคลินิกรวมถึง การเผยแพร่ความรู้และการพัฒนา
คุณภาพและงานวิจัย ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขต เจตจ�ำนง และจุดมุ่งหมายของกลุ่มงานฯ
รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลที่ก�ำหนด
2. ก�ำกับดูแลและบริหารงานในองค์กรให้เป็นไปตามเจตจ�ำนงและจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนด
3. วางแผนด้านอัตราก�ำลัง รวมทั้งสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และมีจำ� นวนเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามที่ก�ำหนด
4. วางแผนด้านงบประมาณและควบคุมการใช้งบให้ถูกต้องตามระเบียบ
5. วางแผนด�ำเนินการในการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการบริการอาหารผู้ป่วย รวมทั้ง
การจัดหาภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องใช้และเครื่องทุนแรงต่างๆ ที่จ�ำเป็นและเพียงพอ
หรือทดแทน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ
6. วางแผนจัดหาและปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม สะดวก ต่อการปฏิบัติ
งานและเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
7. ก�ำหนดรูปแบบการวิจัยด้านอาหาร โภชนาการโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร
ในรูปแบบใหม่ๆ ประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆและคิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความก้าวหน้าของตนเองทางเทคโนโลยีดา้ นอาหาร โภชนาการ โภชนบ�ำบัด และการก�ำหนดอาหาร
ในการแก้ปัญหาในหน่วยงาน
8. วางแผนและให้การสนับสนุนการให้โภชนบ�ำบัด ค้นคว้า วิจัยด้านโภชนาการและ
โภชนบ�ำบัดในผู้ป่วย เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ป่วย นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจพัฒนาและวางระบบ
ข้อมูลด้านอาหาร โภชนาการโภชนบ�ำบัด และการก�ำหนดอาหาร เพื่อน�ำมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
9. จัดการองค์ความรู้ด้านโภชนบ�ำบัด และการก�ำหนดอาหารในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนา
ระบบงาน จัดท�ำคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน เอกสารวิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย
10. วางแผนและให้การสนับสนุนการพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
11. ติดตาม ประเมินผลงานของหน่วยงาน ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุง แก้ไข
12. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานองค์กร
13. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. คุณสมบัติของหัวหน้างานควบคุมและผลิตอาหารผู้ป่วย
ก. วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขา/วิชาเอก
สาขาวิชาโภชนาการและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการก�ำหนดอาหารและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
สาขาวิชาโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร
สาขาอาหารและโภชนาการ
หรือเทียบเท่า ตามที่ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนด

ข. สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง
ความรู้
(Knowledge)
1. มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอาหารตาม
มาตรฐานงานโภชนาการ
2. มีความรู้ด้านโภชนบ�ำบัด
และโภชนคลินิก
3. มีความรู้ด้านงานพัฒนา
คุณภาพและวิจัย
4. ความรู้เรื่องระเบียบ
ราชการ

ทักษะ
คุณลักษณะที่ส�ำคัญส่วนบุคคล
(Skills)
(Personal Attribute)
- การบริหารจัดการ - ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักโภชนาการ/
- การใช้คอมพิวเตอร์ นักก�ำหนดอาหาร/หรือโภชนากร
- การใช้ภาษาอังกฤษ ในโรงพยาบาล
- การค�ำนวณ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านอาหาร
คิดวิเคราะห์
โภชนาการ โภชนบ�ำบัดในโรงพยาบาล
- การประสานงาน - หรือผ่านการอบรมเฉพาะทางในวิชาชีพ
ด้านโภชนาการ โภชนบ�ำบัด การบริหารงาน
การบริการอาหารในโรงพยาบาล
- มีประสบการณ์โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี*
*ส�ำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปและ
ตามมาตรฐานคุณสมบัติการก�ำหนดต�ำแหน่ง
ของ ก.พ.
- มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานควบคุมและผลิตอาหารผู้ป่วย

มีหน้าที่ก�ำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานในด้านการบริหาร การควบคุมคุณภาพ
การผลิตและบริการอาหาร ดังนี้
1. ร่วมก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขต เจตจ�ำนง และจุดมุ่งหมายของกลุ่มงานฯ
รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลที่ก�ำหนด
2. ช่วยก�ำกับดูแลและบริหารงานในองค์กรให้เป็นไปตามเจตจ�ำนงและจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนด
3. ร่วมวางแผนด้านอัตราก�ำลัง รวมทั้งสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และมีจ�ำนวนเพียงพอที่จะด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก�ำหนด
4. ร่วมวางแผนด้านงบประมาณและควบคุมการใช้งบให้ถูกต้องตามระเบียบ
5. ร่วมวางแผนด�ำเนินการในการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการบริการอาหารผู้ป่วย รวมทั้ง
การจัดหาภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องใช้และเครื่องทุนแรงต่างๆ ที่จ�ำเป็นและเพียงพอหรือ
ทดแทน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ
6. ร่วมวางแผน ก�ำหนด และจัดท�ำรายการอาหารผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะโรค
7. ร่วมวางแผนด�ำเนินการในการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการบริการอาหารผู้ป่วย รวมทั้ง
การจัดหาภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องใช้และเครื่องทุนแรงต่างๆ ที่จ�ำเป็นและเพียงพอหรือ
ทดแทน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ
8. ควบคุมและก�ำกับการก�ำหนดปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตอาหารประจ�ำวัน
9. ควบคุมและก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียม ผลิต และจัดบริการ
อาหารผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายให้อาหารให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ โภชนบ�ำบัด แผนการรักษาของแพทย์ และสุขาภิบาลอาหาร
10. ควบคุมและก�ำกับการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
11. ควบคุมและก�ำกับให้มภี าชนะและอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการและถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
12. ควบคุมและก�ำกับให้มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มงานเป็นไปตาม
มาตรฐานงานโภชนาการ
13. ค้นคว้าและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อน�ำผลงานมาพัฒนางานผลิตและ
การบริการอาหารผู้ป่วย
14. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนางานที่รับผิดชอบ
15. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
16. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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3. คุณสมบัติของหัวหน้างานโภชนบ�ำบัด
ก. วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขา/วิชาเอก
สาขาวิชาโภชนาการและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการก�ำหนดอาหารและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
สาขาวิชาโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร
สาขาอาหารและโภชนาการ
หรือเทียบเท่า ตามที่ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนด

ข. สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง
ความรู้
(Knowledge)
1. มีความรู้เรื่องด้าน
โภชนบ�ำบัด ให้คำ� ปรึกษา
ให้ค�ำแนะน�ำ ความรู้
ด้านโภชนาการและ
โภชนบ�ำบัด
2. มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ
3. มีความรู้ด้านงานพัฒนา
คุณภาพและวิจัย

ทักษะ
คุณลักษณะที่ส�ำคัญส่วนบุคคล
(Skills)
(Personal Attribute)
- การใช้คอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักโภชนาการ/
- การค�ำนวณและ
นักก�ำหนดอาหาร/หรือโภชนากร
คิดวิเคราะห์
ในโรงพยาบาล
- การประสานงาน - ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านอาหาร
โภชนาการ โภชนบ�ำบัดในโรงพยาบาล
- หรือผ่านการอบรมเฉพาะทางในวิชาชีพ
ด้านโภชนาการ โภชนบ�ำบัด การบริหารงาน
การบริการอาหารในโรงพยาบาล
- มีประสบการณ์โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี*
*ส�ำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปและ
ตามมาตรฐานคุณสมบัติการก�ำหนดต�ำแหน่ง

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานโภชนบ�ำบัด

มีหน้าที่ก�ำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานการบริการด้านโภชนบ�ำบัด ดังนี้
1. ร่วมก�ำหนด นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ขอบเขต เจตจ�ำนง และจุดมุง่ หมายของกลุม่ งานฯ
รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลที่ก�ำหนด
2. ช่วยก�ำกับ ดูแล และบริหารงานในองค์กรให้เป็นไปตามเจตจ�ำนงและจุดมุง่ หมายทีก่ ำ� หนด
3. ร่วมวางแผนด้านอัตราก�ำลัง รวมทั้งสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และมีจำ� นวนเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามที่ก�ำหนด
4. ร่วมวางแผนด้านงบประมาณ และควบคุมการใช้งบให้ถูกต้องตามระเบียบ
5. ร่วมวางแผนด�ำเนินการ ในการจัดหาวัตถุดบิ การผลิตและการบริการอาหารผูป้ ว่ ย รวมทัง้
การจัดหาภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องใช้และเครื่องทุนแรงต่างๆ ที่จ�ำเป็นและเพียงพอหรือ
ทดแทน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ
6. ร่วมจัดท�ำรายการอาหารผูป้ ว่ ยทัว่ ไปและผูป้ ว่ ยเฉพาะโรค พร้อมทัง้ วางแผนในการปรับปรุง
รายการอาหารเหล่านี้ ตามความเหมาะสม
7. ร่วมวางแผนด�ำเนินการในการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการบริการอาหารผู้ป่วย
8. ก�ำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียม การผลิตอาหารเฉพาะโรค และ
ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายให้อาหาร ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โภชนบ�ำบัดตามแผนการรักษา
ของแพทย์ และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
9. ก�ำกับให้มีการประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนการให้โภชนบ�ำบัดกับผู้ป่วย รวมทั้ง
การเยี่ยม การแนะน�ำให้ความรู้ ด้านโภชนาการ และโภชนบ�ำบัดกับผู้ป่วย
10. เผยแพร่ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการ และโภชนบ�ำบัด รวมถึงการจัดท�ำเอกสาร
หรือสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
11. จัดท�ำฐานข้อมูลผูป้ ว่ ย ด้านโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหารในโรงพยาบาล เพือ่ น�ำมา
ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบงานด้านโภชนบ�ำบัดให้มีประสิทธิภาพ
12. ท�ำการทดลอง ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ และโภชนบ�ำบัด เพื่อน�ำมา
ใช้ในการให้โภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วย หรือพัฒนางานในอาชีพ
13. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งวางแผนแก้ไขและพัฒนางานที่รับผิดชอบ
14. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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4. คุณสมบัติของหัวหน้างานโภชนคลินิก
ก. วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขา/วิชาเอก
สาขาวิชาโภชนาการและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการก�ำหนดอาหารและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
สาขาวิชาโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร
สาขาอาหารและโภชนาการ
หรือเทียบเท่า ตามที่ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนด

ข. สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง
ความรู้
(Knowledge)
1. มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอาหารตาม
มาตรฐานงานโภชนาการ
2. มีความรู้เรื่องด้าน
โภชนบ�ำบัด ให้คำ� ปรึกษา
ให้ค�ำแนะน�ำความรู้
ด้านโภชนาการและ
โภชนบ�ำบัด
3. มีความรู้ด้านงานพัฒนา
คุณภาพและวิจัย
4. ความรู้เรื่องกฎระเบียบ
ราชการ

ทักษะ
คุณลักษณะที่ส�ำคัญส่วนบุคคล
(Skills)
(Personal Attribute)
- การใช้คอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักโภชนาการ/
- การค�ำนวณและ
นักก�ำหนดอาหาร/หรือโภชนากร
คิดวิเคราะห์
ในโรงพยาบาล
- การประสานงาน - ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านอาหาร
โภชนาการ โภชนบ�ำบัดในโรงพยาบาล
- หรือผ่านการอบรมเฉพาะทางในวิชาชีพ
ด้านโภชนาการ โภชนบ�ำบัด การบริหารงาน
การบริการอาหารในโรงพยาบาล
- มีประสบการณ์โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี*
*ส�ำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปและ
ตามมาตรฐานคุณสมบัติการก�ำหนดต�ำแหน่ง

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานโภชนคลินิก

มีหน้าที่ก�ำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานการบริการ ด้านโภชนคลินิก ดังนี้
1. ร่วมก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขอบเขต เจตจ�ำนง และจุดมุ่งหมายของกลุ่มงานฯ
รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลที่ก�ำหนด
2. ช่วยก�ำกับดูแลและบริหารงานในองค์กรให้เป็นไปตามเจตจ�ำนงและจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนด
3. ร่วมวางแผนด้านอัตราก�ำลัง รวมทั้งสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และมีจำ� นวนเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามที่ก�ำหนด
4. ร่วมวางแผนด้านงบประมาณและควบคุมการใช้งบให้ถูกต้องตามระเบียบ
5. ร่วมวางแผนด�ำเนินการในการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและการบริการอาหารผู้ป่วย รวมทั้ง
การจัดหาภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องใช้และเครื่องทุนแรงต่างๆ ที่จ�ำเป็นและเพียงพอหรือ
ทดแทน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ
6. ร่วมวางแผน ก�ำหนด และจัดท�ำรายการอาหารผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะโรค
7. ร่วมวางแผนด�ำเนินการในการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการบริการอาหารผู้ป่วย
8. จัดท�ำเอกสารต�ำรา คู่มือ สื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจ
ในด้ า นโภชนบ� ำ บั ด และการก� ำ หนดอาหารแก่ ผู ้ ป ่ ว ย เพื่ อ บ� ำ บั ด และป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจาก
โรคแทรกซ้อน
9. ศึกษา ค้นคว้า ส�ำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้าน โภชนบ�ำบัด และ
การก�ำหนดอาหาร เพื่อสนับสนุนการบ�ำบัด ควบคุม และฟื้นฟูภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
10. ควบคุมและก�ำกับ การให้ความรู้ทางด้านอาหาร โภชนาการและโภชนบ�ำบัด ในคลินิก
ต่างๆรวมถึงการให้โภชนบ�ำบัดในชุมชน
11. รับผิดชอบและด�ำเนินการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในวิชาชีพ
แก่บุคลากรและนักศึกษาฝึกงาน
12. วางแผนการให้โภชนศึกษาผู้ป่วยนอกร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
13. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน วางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนางานที่รับผิดชอบ
14. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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5. คุณสมบัติของนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร
ก. วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สาขา/วิชาเอก
สาขาวิชาโภชนาการและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการก�ำหนดอาหาร
สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการก�ำหนดอาหารและโภชนบ�ำบัด
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
สาขาวิชาโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร
สาขาอาหารและโภชนาการ
หรือเทียบเท่า ตามที่ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนด

ข. สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง
ความรู้
(Knowledge)
1. มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอาหารตาม
มาตรฐานงานโภชนาการ
2. มีความรู้เรื่องด้าน
โภชนบ�ำบัด ให้คำ� ปรึกษา
ให้ค�ำแนะน�ำความรู้
ด้านโภชนาการและ
โภชนบ�ำบัด
3. มีความรู้ด้านงานพัฒนา
คุณภาพและวิจัย
4. ความรู้เรื่องกฎระเบียบ
ราชการ

ทักษะ
คุณลักษณะที่ส�ำคัญส่วนบุคคล
(Skills)
(Personal Attribute)
- การใช้คอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักโภชนาการ/
- การค�ำนวณและ
นักก�ำหนดอาหาร/หรือโภชนากร
คิดวิเคราะห์
ในโรงพยาบาล
- การประสานงาน - ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านอาหาร
โภชนาการ โภชนบ�ำบัดในโรงพยาบาล
- หรือผ่านการอบรมเฉพาะทางในวิชาชีพ
ด้านโภชนาการ โภชนบ�ำบัด การบริหารงาน
การบริการอาหารในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
- มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีของหน่วยงาน
2. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเตรียม ผลิตอาหารทั่วไปและอาหาร
เฉพาะโรค และจัดบริการแก่ผู้ป่วยให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ แผนการรักษาของแพทย์ และ
สุขาภิบาลอาหาร
3. ค�ำนวณ ก�ำหนดปริมาณอาหาร ดัดแปลงสูตรอาหารส�ำหรับผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับพลังงาน
และสารอาหารที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการของศาสตร์
ด้านโภชนบ�ำบัดเพื่อให้ได้คุณค่าอาหารตรงตามแผนการรักษาของแพทย์และเป็นไปตามแผน
การรักษาของแพทย์
4. ร่วมจัดท�ำรายการอาหารที่ต้องผลิตและบริการแก่ผู้ป่วยพร้อมทั้งก�ำหนดปริมาณวัตถุดิบ
ที่ต้องการแต่ละวันเพื่อสั่งซื้อและควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
5. ควบคุมการเตรียม การชัง่ ตวงและการผลิตอาหารของผูป้ ว่ ยให้เป็นไปตามรายการอาหาร
ที่ก�ำหนดและได้คุณภาพ ควบคุมการจัดอาหารและการน�ำส่งผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยให้ครบและถูกต้อง
ทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่ได้รับอาหารเฉพาะโรค
6. ควบคุมการจัดเก็บอาหารสด อาหารแห้งให้สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล และ
ควบคุมการจัดเก็บวัสดุของใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบและป้องกันการสูญหาย
7. ควบคุมการล้าง การท�ำความสะอาดทั้งภาชนะ/อุปกรณ์ และสถานที่
8. ติดตามประเมินผลงานและเสนอปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อน�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานที่รับผิดชอบ
9. ประเมินภาวะโภชนาการเพื่อให้โภชนบ�ำบัดที่เหมาะสม เยี่ยม เฝ้าระวัง ติดตามภาวะ
โภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยการก�ำหนดและวางแผน
อาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย
แต่ละราย และสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์
10. ให้คำ� ปรึกษาด้านอาหารโภชนาการ โภชนบ�ำบัดและร่วมก�ำหนดอาหารเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ว่ ย
และญาติในโรงพยาบาล ตลอดจนวางแผนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคของผูป้ ว่ ยเพือ่ การบ�ำบัด
รักษาโรค เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามแผนการรักษาของแพทย์
11. จัดท�ำฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยด้านโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหารในโรงพยาบาล เพือ่ น�ำมา
ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงระบบงานด้านโภชนบ�ำบัดให้มีประสิทธิภาพ
12. ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านอาหาร โภชนาการและโภชนบ�ำบัด แก่บุคลากร
ในโรงพยาบาล
13. ร่ ว มจั ด ท� ำ เอกสาร ต� ำ รา คู ่ มื อ สื่ อ เผยแพร่ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละ
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ความเข้าใจในด้านโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหารกับผู้ป่วย เพื่อบ�ำบัดและป้องกันความเสี่ยง
จากโรคแทรกซ้อน
14. ศึกษา ค้นคว้า ส�ำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้าน โภชนบ�ำบัด
และการก�ำหนดอาหาร เพื่อสนับสนุนการบ�ำบัด ควบคุม และฟื้นฟูภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล
15. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านโภชนบ�ำบัด เพื่อน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์
16. สนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้าน โภชนบ�ำบัดและการก�ำหนด
อาหารผู้ป่วย เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. คุณสมบัติของโภชนากร
ก. วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา
สาขา/วิชาเอก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชั้นสูง
หรือเทียบเท่า ตามที่ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนด

ข. สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง
ความรู้
(Knowledge)
1. มีความรู้ด้านอาหารตาม
มาตรฐานโภชนาการ
2. มีความรู้เรื่องด้าน
โภชนบ�ำบัด ให้คำ� ปรึกษา
ให้ค�ำแนะน�ำความรู้
ด้านโภชนาการและ
โภชนบ�ำบัด
3. มีความรู้ด้านงานพัฒนา
คุณภาพ
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ

ทักษะ
(Skills)
- การใช้คอมพิวเตอร์
- การค�ำนวณและ
คิดวิเคราะห์
- การประสานงาน

คุณลักษณะที่ส�ำคัญส่วนบุคคล
(Personal Attribute)
- ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักโภชนาการ/
นักก�ำหนดอาหาร/หรือโภชนากร
ในโรงพยาบาล
- ผ่านการอบรมเฉพาะทางในวิชาชีพ
ด้านโภชนาการ โภชนบ�ำบัด
การบริหารงาน การบริการอาหาร
ในโรงพยาบาล
- จริยธรรมและระเบียบวินัย

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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หน้าที่ความรับผิดชอบโภชนากร

1. รับค�ำสั่งอาหารจากหอผู้ป่วย ทั้งทางโทรศัพท์และใบสั่งอาหาร
2. ลงบันทึกค�ำสั่งอาหารผู้ป่วยเป็นหลักฐาน
3. ท�ำใบก�ำกับอาหาร (Diet slip) ส�ำหรับอาหารทั่วไป
4. ค�ำนวณพลังสารอาหาร ก�ำหนดปริมาณอาหารตามแผนการรักษาของแพทย์
5. ควบคุมและก�ำกับในการเตรียม ผลิตอาหารและบริการอาหารผู้ป่วย
6. ควบคุมการตรวจรับอาหารสด แห้งและวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมและผลิตอาหาร
7. ควบคุมการปฏิบัติงานในการเก็บ รักษาอาหาร ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
8. ควบคุมการเบิก จ่ายอาหารจากพัสดุ เพือ่ น�ำไปเตรียมและผลิตอาหารตามรายการอาหาร
ที่ก�ำหนด
9. ควบคุมการล้าง ท�ำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการเตรียม ผลิต
และบริการอาหารให้สะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
10. ควบคุมการด�ำเนินการจัดการบริการอาหารผูป้ ว่ ยให้ถกู ต้องตามแผนการรักษาของแพทย์
11. ให้ค�ำแนะน�ำและสอนการปฏิบัติงานแก่พนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
12. รวบรวมสถิติจากการปฏิบัติงานและน�ำส่งเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
13. ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : ส�ำหรับโรงพยาบาลที่ไม่มีต�ำแหน่งนักโภชนาการ โภชนากรต้องรับผิดชอบงาน
ทั้งหมดของกลุ่มงานโภชนศาสตร์ด้วย
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7. คุณสมบัติของพนักงานธุรการ
ก. วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/วิชาเอก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขาบัญชี/สาขาที่เกี่ยวข้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ตามที่ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนด
ข. สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง
ความรู้
ทักษะ
(Knowledge)
(Skills)
- การประสานงาน
- มีความรู้ในการใช้
การจูงใจ และ
คอมพิวเตอร์โปรแกรม
MS Office และการสืบค้น โน้มน้าวผู้อื่น
- มีความสามารถในการ
ข้อมูลทาง Internet
ติดต่อสือ่ สารและ
เป็นอย่างดี
การประสานงาน

คุณลักษณะที่ส�ำคัญส่วนบุคคล
(Personal Attribute)
- จริยธรรมและระเบียบวินัย
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรัก
ในงานบริการ
- มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน
และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั้งหมดของฝ่ายฯ เช่น การเงิน การจัดซื้อ การตรวจรับ
งานสารบรรณ รวมทั้งงานบุคคลของหน่วยงาน
2. จัดเก็บสถิติรายรับ รายจ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน เพื่อเป็นการช่วยควบคุมงบประมาณ
ที่ได้รับ
3. ท�ำงานด้านเอกสารทัง้ หมด ในการจัดซือ้ และตัง้ เบิกเงิน การจัดเก็บเอกสารทัง้ หมด การขอ
ท�ำลายเอกสารต่าง ๆ ที่เก็บครบตามเวลาที่ก�ำหนด เพื่อช่วยลดปริมาณเอกสารที่ต้องเก็บในแต่ละปี
4. การติดต่อประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
5. ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการให้หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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8. คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานประกอบอาหาร
ก. วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/วิชาเอก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ตามที่ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนด
ข. สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง
ความรู้
(Knowledge)
- มีความรู้เรื่องมาตรฐาน
อาหารในโรงพยาบาล
- มีความรู้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและ
กรรมวิธใี นการผลิตอาหาร
- มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ

ทักษะ
(Skills)
- การประสานงาน
- การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณลักษณะที่ส�ำคัญส่วนบุคคล
(Personal Attribute)
- มีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม
ด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
- จริยธรรมและระเบียบวินัย
- การควบคุมอารมณ์ และมีบุคลิกภาพ สุขุม

1. ควบคุมการเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องตามต�ำรับอาหารที่ก�ำหนด
2. ผลิตอาหารส�ำหรับบริการแก่ผปู้ ว่ ย ให้ถกู ต้องตามรายการอาหารทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ มีรสชาติ
เป็นไปตามลักษณะอาหารนั้น ๆ และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
3. ส่งอาหารที่ผลิตแล้ว เพื่อเตรียมบริการให้ผู้ป่วยตรงตามเวลาที่ก�ำหนด
4. ควบคุมการเก็บหรือดัดแปลงอาหารที่เหลือให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุด
5. ดูแลและท�ำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
6. ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
7. ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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9. คุณสมบัติของพนักงานประกอบอาหาร
ก. วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา/วิชาเอก
ประถมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ตามที่ส�ำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนด
ข. สมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง
ความรู้
(Knowledge)
- มีความรู้เรื่องมาตรฐาน
อาหารในโรงพยาบาล
- มีความรู้มาตรฐาน
ความปลอดภัยและ
กรรมวิธใี นการผลิตอาหาร
- มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ

ทักษะ
(Skills)
- การประสานงาน
- การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า

คุณลักษณะที่ส�ำคัญส่วนบุคคล
(Personal Attribute)
- มีความอดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์
- มีความละเอียด รอบคอบ
- มีจริยธรรม
- มีความถูกต้องของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เตรียมวัตถุดิบและผลิตอาหารให้เป็นไปตามรายการอาหารแต่ละมื้อ โดยให้มีรสชาติ และ
มีคุณภาพเป็นไปตามต�ำรับอาหารที่ก�ำหนดไว้และถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
2. จัดเก็บอาหารสด/แห้ง และวัตถุดิบที่เบิกจากพัสดุ และใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งจัดเก็บ
ของเหลือต่างๆ ให้เหมาะสม
3. ส่งอาหารที่ผลิตแล้ว เพื่อเตรียมบริการแก่ผู้ป่วยตามเวลาที่ก�ำหนด
4. จัดภาชนะ/อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดอาหารให้พร้อมก่อนการตักอาหารทุกมื้อ
5. จัดและตักอาหารบริการผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด
6. ท�ำความสะอาดพื้นที่ในการจัดบริการอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอาหาร
7. ส่งอาหารบริการแก่ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย
8. เก็บถาดอาหารหลังจากผู้ป่วยบริโภคแล้วเพื่อน�ำมาล้างท�ำความสะอาด
9. ท�ำความสะอาดภาชนะ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม ผลิต และบริการอาหาร รวมทั้งพื้นที่
ปฏิบัติงานให้สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
10. ปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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ขอบเขตงาน
งานผลิตและบริการอาหาร
1. ครอบคลุมตั้งแต่ขบวนการสรรหา/จัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยมีคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่จัดซื้อ
2. จัดเก็บวัตถุดิบ/ภาชนะบรรจุการล้างวัตถุดิบ/ภาชนะ/
อุปกรณ์
3. กระบวนการเตรียมวัตถุดิบตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
จัดตักอาหารการขนส่งอาหารจนถึงการให้บริการอาหาร
4. กระบวนการประกอบอาหารผู้ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติ
ได้มาตรฐานและอาหารสะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร ไม่มีการปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพชีวภาพ และ
เคมี ถูกหลักโภชนาการและโภชนบ�ำบัดตามแผนการรักษา
ของแพทย์
5. การจัดเสริฟคิดค�ำนวณสารอาหารตามแผนการรักษา
ของแพทย์เพื่อการป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
และภาวะแทรกซ้อนในขณะเจ็บป่วยโภชนาการและ
โภชนบ�ำบัดตามแผนการรักษาของแพทย์
1. งานจัดซื้อ
1.1 ก�ำหนดระบบการจัดซื้อ
- ก�ำหนดคุณลักษณะของอาหารสดอาหารแห้งแต่ละประเภท
- ส�ำรวจราคาเพื่อให้ได้ราคากลางในการก�ำหนดราคาตามคุณลักษณะ
ของอาหารแต่ละประเภท
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
- คณะกรรมการก�ำหนดคุณลักษณะของอาหาร
- คณะกรรมการเปิดซอง
- คณะกรรมการตรวจรับ
1.3 ค�ำนวณปริมาณอาหารสดอาหารแห้งตามจ�ำนวนผู้ป่วยประจ�ำวัน
1.4 ท�ำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
- จัดท�ำใบสั่งซื้ออาหารและขออนุมัติ(รายวัน)
- จัดท�ำเอกสารตรวจรับ
- ขั้นตอนการลงทะเบียนจัดเก็บวัตถุดิบ เบิกจ่ายวัตถุดิบ
1.5 สรุปผลสถิติการจัดซื้ออาหารสดอาหารแห้ง และรายงานผลการจัดซื้อ
1.6 จัดท�ำรายการอาหาร cycle menu ตามฤดูกาล (ปีละ 2 ครั้ง)
(รพศ., รพท.2วัน ,รพช.1วัน)

ส�ำคัญ (task)

Production line ที่ 1 : งานผลิตและบริการอาหาร

Production line งานโภชนาการ

ครั้ง

หน่วย

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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ขอบเขตงาน
งานผลิตและบริการอาหาร
6. ผู้ป่วยมีความเข้าใจและสามารถรับประทานอาหารได้
ระยะเวลานอนโรงพยาบาลสั้นลงมีความพึงพอใจ
7. มีคู่มือการปฏิบัติงานวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการดูแลรักษา
อุปกรณ์/เครื่องมือ
8. มีแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อให้ปฏิบัติ
ในการผลิตอาหารเป็นไปตามที่แพทย์ก�ำหนด
9. มีแบบประเมินจากผู้รับบริการเพื่อพัฒนาปรับปรุงรายการ
อาหารคุณภาพอาหารและผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ
(ผู้ป่วย) ให้เป็นไปตามแผนการรักษาด้านการแพทย์

หน่วย
ครั้ง

ส�ำคัญ (task)
2. ระบบการสั่งอาหารผู้ป่วย
2.1 รับใบเบิกอาหารจากหอผู้ป่วย (ระบบคอมพิวเตอร์ 5 นาที)
2.2 จัดท�ำข้อมูลและแยกประเภทอาหารตามชนิดของอาหาร (diet slip)
(ระบบคอมพิวเตอร์ 60 นาที*3 คน)
2.3 ค�ำนวณพลังงานสารอาหารในรายที่แพทย์ก�ำหนดนอกเหนือจากสูตร
อาหารมาตรฐาน
2.4 สรุปสถิติข้อมูลการสั่งอาหารในแต่ละมื้อ
3. ควบคุมก�ำกับ/ดูแลการเตรียม การผลิต การจัด และการบริการอาหาร
ให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์และถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.1 การตรวจรับอาหารอาหารสดอาหารแห้ง (รพศ. 60 นาที รพท, รพช.
45 นาที)
3.2 ควบคุมก�ำกับ/ดูแลตรวจสอบการล้าง/เตรียมวัตถุดิบ และจัดเก็บวัตถุดิบ
3.3 ควบคุมก�ำกับ/ดูแลการปรุงอาหารตามรายการอาหาร
3.4 ควบคุมก�ำกับ/ดูแลการจัดอาหาร (รพศ.,รพท.2 คน/มื้อ รพช .1 คน)
3.5 ควบคุมและตรวจสอบอาหารก่อนให้บริการอาหารผู้ป่วย
3.6 ควบคุมและติดตามการส่งตรวจวัตถุดิบเพื่อหาสารปนเปื้อน
3.7 ควบคุมและติดตามการส่งตรวจวัตถุดิบเพื่อหาแบคทีเรีย

Production line ที่ 1 : งานผลิตและบริการอาหาร
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ขอบเขตงาน
งานผลิตและบริการอาหาร
10. การผลิตอาหารทางสายให้อาหาร/นมเด็ก/อาหารเสริม
ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
11. การผลิตอาหารฮาลาลจะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
บัญญัติ
12. การผลิตอาหารทางเลือกถูกต้องตามหลักการและ
หลักสุขาภิบาลอาหาร
13. พัฒนา/วิจัยด้านต่างๆ เช่น สูตรอาหารผู้ป่วยตามแผน
การรักษาด้านการแพทย์สูตรอาหารต่าง ๆ เพื่อให้มี
อาหารที่แปลกใหม่รับประทานเหมาะส�ำหรับผู้ป่วย

หน่วย
ครั้ง

ส�ำคัญ (task)
4. ควบคุมก�ำกับ/ดูแลตรวจสอบการล้างและท�ำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์
อุปกรณ์ติดเชื้อและสถานที่
4.1 ควบคุมก�ำกับ/ดูแล การปฏิบัติงานตาม Flow chart การเก็บล้างภาชนะ
อุปกรณ์และการท�ำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
4.2 จัดหา/สรุป/ติดตามผลการตรวจภาชนะอุปกรณ์ส�ำหรับการสุ่มตรวจ
5. การควบคุมตรวจสอบการผลิตอาหารทางสายให้อาหาร
5.1 ค�ำนวณสูตรอาหารทางสายให้อาหารในผู้ป่วยเฉพาะราย
5.2 ควบคุมก�ำกับการผลิตอาหารทางสายให้อาหารตามมาตรฐาน HACCP
5.3 ตรวจสอบอาหารทางสายให้อาหารก่อนน�ำส่งหอผู้ป่วย
5.4 จัดหา/สรุป/ติดตามผลการตรวจอาหารสายยางส�ำหรับการสุ่มตรวจ

Production line ที่ 1 : งานผลิตและบริการอาหาร
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IPD

ส�ำคัญ (task)

การดูแลผูป้ ว่ ยด้านโภชนบ�ำบัดผูป้ ว่ ยใน ได้แก่ การคัดกรอง
1. การประเมินภาวะโภชนาการและการให้ค�ำปรึกษาด้านโภชนาการ
การประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนและให้โภชนบ�ำบัด ให้ความรู้
1.1 ประเมินภาวะโภชนาการผูป้ ว่ ยในวางแผนให้การดูแลรักษาด้านโภชนบ�ำบัด
ค�ำปรึกษาด้านโภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วย/ญาติ/ผู้ดูแลติดตามประเมิน
1.2 ประสานงานกับแพทย์และทีมผู้ให้การรักษาผู้ป่วยเพื่อเสนอแนะปัญหา
ผลการให้โภชนบ�ำบัด ร่วมวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยกับทีมสห
ที่พบในการประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
สาขาวิชาชีพวางแผนจ�ำหน่ายส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัด
1.3 บันทึกผลการประเมินลงแบบฟอร์มการติดตามการให้โภชนบ�ำบัด
ให้กับทีมเยี่ยมบ้านและร.พ.เครือข่าย.
1.4 วางแผนการจ�ำหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน
1.5 ติดตามผลการให้โภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วย(รายเก่า)
1.6 ส่งต่อข้อมูลให้ทมี ผูด้ แู ลและเครือข่ายส่งต่อข้อมูลให้ทมี ผูด้ แู ลและเครือข่าย
2. การให้โภชนศึกษา
2.1 ให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วยรายบุคคลส�ำหรับผู้ป่วยใน/ญาติ/ผู้ดูแล
- ประเมินภาวะโภชนาการ
- ประเมินความรู้ผู้ป่วยก่อนให้ค�ำแนะน�ำและหลังให้ค�ำแนะน�ำ
- ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
- ให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วยตามปัญหาที่พบ
- บันทึกผลการประเมิน/ปัญหาที่พบในแฟ้มประวัติผู้ป่วย
2.2 ให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วยรายกลุ่มส�ำหรับผู้ป่วยใน/ญาติ/ผู้ดูแล
- ให้ความรู้เรื่องอาหารตามระยะของโรค/แนะน�ำวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง

งานโภชนบ�ำบัด

ขอบเขตงาน

Production line ที่ 2 : งานโภชนบ�ำบัด

ครั้ง

หน่วย
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ดูแลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดผู้ป่วยนอก ได้แก่
- การประเมินภาวะโภชนาการ
- ประเมินความรู้/ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
- วางแผนและให้โภชนบ�ำบัด
- ให้ความรู้ให้ค�ำปรึกษาด้านโภชนบ�ำบัด
- ติดตามประเมินผลการให้โภชนบ�ำบัด
- ร่วมวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
- วางแผนจ�ำหน่าย
- ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดให้ทีมเยี่ยมบ้านและ
ร.พ.เครือข่าย
- มีนักโภชนาการดูแลผู้ป่วยในชุมชนเยี่ยมประเมิน และ
ติดตามภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ป่วยที่ได้รับอาหารเฉพาะโรคหรือผู้ป่วยที่มีปัญหา
ด้านโภชนบ�ำบัด
- วางแผนให้โภชนบ�ำบัดผู้ป่วยและการให้ค�ำแนะน�ำ
ด้านอาหารและโภชนาการผู้ป่วยในชุมชน
- ใช้คู่มือเป็นแนวทางในการดูแลให้กับญาติ/ผู้ดูแลและ
เจ้าหน้าที่อสม.

งานโภชนคลินิก

ขอบเขตงาน
1. การประเมินภาวะโภชนาการและให้ค�ำปรึกษาทางโภชนาการ
1.1 ให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วยรายบุคคลในผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้ที่มีความเสี่ยง
ด้านโภชนาการในคลินิกต่าง ๆ
- ประเมินภาวะโภชนาการ
- ประเมินความรู้ผู้ป่วยก่อนให้ค�ำแนะน�ำและหลังให้ค�ำแนะน�ำ
- ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
- ให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วยตามปัญหาที่พบ
- บันทึกผลการดูแลด้านโภชนบ�ำบัดในแฟ้มประวัติผู้ป่วย/ส่งต่อข้อมูล
ให้ทีมผู้ดูแลและเครือข่าย
- ติดตามผลการให้โภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วย(รายเก่า)
1.2 ให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วยรายกลุ่มในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
- ให้ความรู้เรื่องอาหารตามระยะของโรค/แนะน�ำวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง
- ติดตามผลการให้โภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วย(รายเก่า)

ส�ำคัญ (task)

Production line ที่ 3 : งานโภชนคลินิก

ครั้ง

หน่วย
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งานโภชนคลินิก

ขอบเขตงาน
1. งานเยี่ยมบ้าน
- จัดท�ำแผนปฏิบัติการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
- conference case ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่ายบริการ
- ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (Home health care)
2. ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านโภชนาการและโภชนบ�ำบัดในกลุ่มผู้เสี่ยง/ผู้ป่วย
และเครือข่ายบริการ
3. สอนและให้ความรู้ด้านโภชนาการกับประชาชน

โภชนการชุมชน

ส�ำคัญ (task)

Production line ที่ 3 : งานโภชนคลินิก

ครั้ง

หน่วย
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การพัฒนาคุณภาพและวางแผนการพัฒนาคุณภาพภายใน
หน่วยงาน ทบทวน/ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับนโยบาย มีกิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีการวางแผนการตรวจติดตาม
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท�ำเกณฑ์การตรวจสอบระบบการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดตามมาตรฐานโภชนาการ
ในโรงพยาบาลปี 2550 มีการจัดท�ำคู่มือและสื่อด้านโภชนาการ
และโภชนบ�ำบัด มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการบันทึกกิจกรรมคุณภาพเพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำ มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการบริการอาหาร
ผูป้ ว่ ยทัว่ ไปและผูป้ ว่ ยเฉพาะโรคครอบคลุมด้านความปลอดภัย
ของอาหาร มีการน�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาโดยรูปแบบงานวิจัยมีการก�ำหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสม
กับคุณภาพของงาน จัดท�ำฐานข้อมูลและแผนพัฒนางาน
โภชนาการในโรงพยาบาลเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับเขต
และระดับภูมิภาคตามความเหมาะสม เพื่อนิเทศติดตาม
ให้โรงพยาบาลในเครือข่ายมีมาตรฐานงานโภชนาการ

ขอบเขตงาน
งานพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย
1.การจัดท�ำแผนงานคุณภาพและงานวิจัย
1. แต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพในหน่วยงาน
2. ทบทวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
3. จัดท�ำแผนการพัฒนาคุณภาพร่วมในหน่วยงาน
4. เขียนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
5. จัดท�ำรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
2. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
1. จัดท�ำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
2. จัดท�ำเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดคุณภาพ
3. จัดท�ำคู่มือการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
3. การบริหารความเสี่ยง
1. จัดท�ำแบบบันทึกรายงานความเสี่ยง/โอกาสพัฒนา
2. บันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยง/โอกาสพัฒนา
3. วิเคราะห์รายงานอุบัติการณ์และข้อร้องเรียน(หัวหน้าวิเคราะห์)
4. ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาคุณภาพการบริการอาหารผู้ป่วย
1. จัดท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจต่องานบริการอาหารของผู้ป่วย
2. เก็บข้อมูล/รวบรวมข้อมูล

ส�ำคัญ (task)

Production line ที่ 4 : งานพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย

ครั้ง

หน่วย
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ไปในแนวทางเดียวกัน มีการสนับสนุนให้บุคลากรในเครือข่าย
ด�ำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพงานประจ�ำเป็นงานวิจัย
และมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ขอบเขตงาน
งานพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย
3. วิเคราะห์ข้อมูล
4. ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
5. สรุปผลการประเมินต่อผู้บริหารและศูนย์คุณภาพ
5. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่ายระดับต่าง ๆ
1. จัดท�ำแผนนิเทศงานโภชนาการในโรงพยาบาลเครือข่าย
2. จัดท�ำโครงการออกนิเทศงาน
3. ประชุมชี้แจงโรงพยาบาลเครือข่ายการออกนิเทศ
4. ตรวจติดตามนิเทศตามแผน
5. ประชุมเพื่อรายงานผลการนิเทศแก่โรงพยาบาลในเครือข่าย
6. รายงานผลการออกนิเทศงานโภชนาการแก่ผู้ตรวจราชการเขต
6. การพัฒนาด้านวิจัย
1. จัดท�ำแผนการท�ำวิจัยงานโภชนาการและโภชนบ�ำบัด
2. จัดท�ำโครงร่างงานวิจัย
3. ด�ำเนินงานและรวบรวมเอกสารส�ำหรับงานวิจัย
4. เก็บข้อมูลส�ำหรับงานวิจัย
5. สรุปและรายงานผลงานวิจัย
6. เผยแพร่ผลงานวิจัย

ส�ำคัญ (task)

Production line ที่ 4 : งานพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย

ครั้ง

หน่วย
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ขอบเขตงาน
งานพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย
7. จัดท�ำ/ทบทวนคู่มือส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ (ปีละ 1 ครั้ง)
1. จัดท�ำแผนการให้โภชนศึกษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
2. จัดท�ำแนวทางการให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วย
3. จัดท�ำคู่มือ/แผ่นพับการให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วย
4. จัดท�ำสื่อ/อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น/ที่ใช้ประกอบการให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วย
8. จัดท�ำ/ทบทวนคู่มือส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ (ปีละ 1 ครั้ง)
1. จัดท�ำแผนการให้โภชนศึกษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
2. จัดท�ำแนวทางการให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วย
3. จัดท�ำคู่มือ/แผ่นพับการให้ค�ำแนะน�ำ/สอนผู้ป่วย
4. จัดท�ำสื่อ/อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น/ที่ใช้ประกอบการให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วย

ส�ำคัญ (task)

Production line ที่ 4 : งานพัฒนาคุณภาพและงานวิจัย
หน่วย

ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการด้านภารกิจอ�ำนวยการ
บัญชี
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น
นักโภชนาการ
โภชนากร
พนักงานประกอบอหาร

แผนผังการปฏิบตั งิ านควบคุมคุณภาพการผลิตอาหาร
แบบบันทึกขั้นตอนการท�ำงาน
ส�ำหรับงาน : ผลิตอาหาร
ฝ่าย : โภชนาการ
เครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนแผนภูมิ
ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า
ตรวจสอบ
ตัดสินใจ/อนุมัติ
เข้าแฟ้มจัดเก็บ
การเดินทางเพื่อปฏิบัติงานอีกจุดหนึ่ง
ท�ำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา

1 2 3 4 5 6 7

SLA
M/M
(นาที
/วัน/ ขั้นที่
(นาที)
เดือน)

ลักษณะการท�ำงานในแต่ละชิ้น
งานผลิตอาหาร
1. สรุปยอดผู้ป่วยที่มีสิทธิ์เบิกอาหาร
2. ค�ำนวณปริมาณอาหารสดอาหารแห้งตามยอดผู้ป่วย
3. จัดท�ำใบสั่งซื้อ
4. ตรวจรับอาหารสด อาหารแห้ง
5. แยกประเภทอาหารและจัดแบ่งตามจุดต่างๆ
6. เตรียมอาหารชนิดต่างๆ
7. ผลิตอาหารตามประเภทผู้ป่วย 3 มื้อ
8. ตรวจสอบรสชาติอาหารหลังปรุง
9. รวบรวมเอกสารการเบิกเงินเพือ่ เสนอผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั ิ
10. ส่งเอกสารการเบิกเงินที่ฝ่ายบัญชี
11. ดึงข้อมูลการเบิกอาหารจากคอมพิวเตอร์
12. แยกประเภทอาหารตามใบเบิกอาหาร
13. จัดอาหารตามใบเบิก
14. ตรวจสอบความถูกต้องของอาหารตาม slip อาหาร
15. จัดอาหารใส่เข็นอาหาร
16. ขึ้นบริการอาหารบนหอผู้ป่วย
17. ล้างท�ำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์
18. ควบคุมการล้างท�ำความสะอาด
19. ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณโรงครัว

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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แผนผังการปฏิบตั งิ านในการดูแลโภชนบ�ำบัดทางการแพทย์
IPD

OPD
Follow up
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การคัดกรองและประเมิน
ภาวะโภชนาการ

วางแผนการให้
โภชนบ�ำบัด/โภชนศึกษา

กระบวนการเยี่ยมบ้าน
(HHC)

วางแผนการให้
โภชนบ�ำบัด/โภชนศึกษา

ติดตามการประเมิน
ภาวะโภชนาการ

วางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วย
(Discharge Planning)

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล

ตัวอย่างกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยด้านโภชนบ�ำบัดทางการแพทย์ผปู้ ว่ ยใน
ผู้ป่วยนอนตามหอผู้ป่วย
คัดกรองและส่งปรึกษา
จากนักโภชนาการ

นักโภชนาการ
ขึ้นตรวจเยี่ยมผู้ป่วยตามหอ

นักโภชนาการคัดกรองผู้ป่วยเฉพาะโรคจากใบเบิกอาหาร
คัดกรองภาวะโภชนาการผู้ป่วยเบื้องต้น
แต่ละรายโดยแบบฟอร์ม
การตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการ

ให้ความรู้ค�ำแนะน�ำด้านอาหารและ
โภชนาการแก่ผู้ป่วยให้ถูกต้องกับโรค
พร้อมให้แผ่นพับอ่านศึกษาต่อที่บ้าน

วางแผนการดูแลโภชนาการโดยค�ำนวณหาปริมาณพลังงาน
ที่ต้องการก�ำหนดปริมาณสารอาหารและจัดรายการอาหาร
ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละโรคแต่ละราย
หน่วยผลิตและจัดอาหารเฉพาะโรคปฏิบัติตามรายการที่นักโภชนาการก�ำหนด
ตรวจเช็คอาหารให้ถูกต้องถูกคนถูกโรคโดยนักโภชนาการก่อนน�ำอาหารไปจ่ายตามหอผู้ป่วย
หน่วยส่งอาหารน�ำอาหารไปจ่ายผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ
นักโภชนาการติดตามประเมินผลการรับประทานอาหารความพึงพอใจและ
ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยตามความถี่ของการติดตามประเมิน
ผู้ป่วยแต่ละรายจากผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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ตัวอย่างกระบวนการดูแลด้านโภชนบ�ำบัดผูป้ ว่ ยนอก
ผู้รับบริการ
OPD IPD ส่ง Case ให้

รพ.สต. รพ.อื่น ๆ ส่ง case ให้เยี่ยม
ศูนย์ HHC บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลเพิ่ม/ร่วมวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วย

ส่งเข้ากระบวนการเตรียมผู้ป่วยจ�ำหน่าย

ประชุมทีมเพื่อจ�ำแนก case เยี่ยม
ส่งข้อมูล Case เยี่ยมแก่หน่วยงานที่เยี่ยมภายใน 2 wk

Refer ข้อมูลให้โรงพยาบาลนอก

ศูนย์ HHC เยี่ยม

รพ.สต. เครือข่ายเยี่ยม

ประชุมทีม, วางแผนการเยี่ยมของทีม/สหสาขาวิชา
ติดตามการตอบกลับ

เตรียมข้อมูล/เอกสารความรู้/เครื่องมือ

ติดตามการตอบ

ด�ำเนินการเยี่ยมบ้าน
ภายใน2 wk หลังจากได้ข้อมูล

- ต้องการการดูแลต่อเนื่อง
- ต้องการปรึกษาทีมกรณี Case มีปัญหา

ใช่

ประสานหน่วยงานบอก/อบต.
อสม. มูลนิธิเอกชนต่าง ๆ
ในการร่วมวางแผนแก้ปัญหา ฯลฯ

- สรุปบันทึกการเยี่ยม
- ส่งข้อมูลการเยี่ยมสู่ศูนย์ HHC เพื่อส�ำเนาแจ้งไปยังหน่วยงานที่ส่ง Case เยี่ยมน�ำข้อมูลติด OPD card
จ�ำหน่ายออกจากทะเบียนเยี่ยม
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ข้อก�ำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ส�ำหรับสถานทีป่ ระกอบอาหาร
ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลมีรายละเอียด ดังนี้
ก. บริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร

1. สะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่อยู่ใกล้กับที่พักขยะ หรือบริเวณบ�ำบัด
น�้ำเสีย ภายในโรงครัวโดยทั่วไปมีสภาพดี วัสดุอุปกรณ์ จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ สะอาด ไม่มี
คราบสกปรก และหยากไย่ มีแสงสว่างเพียงพอที่จะสามารถอ่านแบบส�ำรวจฯ ได้ และโรงครัว
อยูไ่ กลจากแหล่งของความสกปรก ได้แก่ ทีพ่ กั ขยะ หรือบริเวณบ�ำบัดน�ำ้ เสียพอสมควร โดยต้องไม่มี
กลิ่น ฝุ่น ของสิ่งสกปรก และแมลงวันรบกวน
2. พื้น ผนัง ท�ำด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ มีสภาพดี และสะอาด ท�ำด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ
เช่น คอนกรีต กระเบื้อง มีสภาพดีไม่ช�ำรุดจนเป็นแหล่งสะสมความสกปรก ไม่มีเศษขยะ เศษอาหาร
และคราบสกปรก
3. โต๊ะเตรียมปรุงอาหาร และผนังบริเวณเตาไฟ ต้องท�ำด้วยวัสดุที่ท�ำความสะอาดง่าย เช่น
สแตนเลส กระเบื้อง มีสภาพดี ต้องเตรียม-ปรุง ประกอบอาหาร บนพื้นโต๊ะสูงจากพื้นอย่างน้อย
60 ซม. โดยโต๊ะหรือเคาน์เตอร์เตรียมปรุงอาหาร และผนังบริเวณเตาไฟ ท�ำด้วยวัสดุทที่ ำ� ความสะอาด
ง่าย เรียบ บุด้วยสแตนเลส อลูมิเนียม โฟเเมก้า กระเบื้องเคลือบ อยู่ในสภาพดีไม่ช�ำรุด แข็งแรง
มั่นคง ไม่มีคราบสกปรก หรือคราบไขมัน
4. มีการป้องกันแมลงวัน เช่น กรุด้วยมุ้งลวด หรือเป็นห้องปรับอากาศ ในบริเวณโรงครัว
มีการป้องกันแมลงวันโดยมีการกรุมุ้งลวด หรือเป็นห้องปรับอากาศ ที่สามารถป้องกันแมลงวันได้
และอยู่ในสภาพดีไม่ช�ำรุด และโปร่งสะอาด
5. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่น และควันจากการท�ำอาหารได้ดี เช่น มีปล่องระบายควัน
หรือพัดลมดูดอากาศทีใ่ ช้การได้ดใี นบริเวณทีป่ รุงอาหาร ต้องไม่อบั ทึบ สามารถระบายกลิน่ และควัน
จากการท�ำอาหารได้ดี ทั้งนี้อาจมีการระบายอากาศโดยธรรมชาติ หรือใช้ปล่องระบายควัน หรือ
พัดลมดูดอากาศช่วยโดยต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และไม่มีคราบไขมันเกาะ

ข. ตัวอาหาร น�้ำดื่ม และเครื่องดื่ม

6. อาหาร และเครือ่ งดืม่ ในภาชนะบรรจุทปี่ ดิ สนิท ต้องมีเลขสารบบอาหาร เช่น อย. หรือ มอก.
อาหารและเครือ่ งดืม่ ในภาชนะทีป่ ดิ สนิท หมายถึง อาหาร และเครือ่ งดืม่ ทีบ่ รรจุในภาชนะ
บรรจุที่มีการฉาบ อัด เคลือบ หรือติดด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันมิให้ความชื้น หรืออากาศภายนอก
คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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เข้าไปในภาชนะบรรจุได้ ต้องมีฉลาก และฉลากต้องมีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก หรือเครื่องหมาย
รับรองของกระทรวงอุตสาหกรรม
7. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี แยกเก็บเป็นสัดส่วน
ไม่ปนกัน วางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในตูเ้ ย็น อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน�ำมาปรุง
อาหารสดต้องมีคุณภาพดี หมายถึงมีลักษณะสด สะอาด ไม่มีสีหรือกลิ่นที่ผิดปรกติไป ส�ำหรับ
อาหารแห้งต้องไม่มีรา ไม่มีกลิ่นอับ แยกเก็บระหว่างเนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง
ใส่ภาชนะแยกจากกัน และวางไว้สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในตู้เย็น และส�ำหรับ
อาหารสดโดยเฉพาะผักสด จะต้องล้างให้สะอาดก่อนน�ำมาปรุง
8. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเป็นระเบียบสูงจากพื้น
อย่างน้อย 30 ซม. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี หมายถึง มีสภาพใหม่
ไม่เป็นสนิม ไม่บุบบวม ไม่มีสี และกลิ่นที่ผิดปรกติไป เก็บเป็นระเบียบบนชั้นหรือโต๊ะที่สูงจากพื้น
อย่างน้อย 30 ซม.
9. มีห้องเก็บอาหารแห้งโดยเฉพาะ ที่โปร่งสะอาด จัดเป็นระเบียบและชั้นเก็บของชั้นล่างสุด
ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. ต้องจัดให้มีห้องเก็บอาหารแห้งโดยเฉพาะ โดยต้องมีขนาด
ที่เพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี อาหารแต่ละชนิดวางแยกกันอย่างเป็นระเบียบ และต้องจัดให้มี
ตู้ โต๊ะ หรือชั้นวางของ ต้องไม่วางของบนพื้น และชั้นต�่ำสุดของชั้นวางของ ต้องสูงอย่างน้อย 30 ซม.
10. มีห้องเย็นหรือตู้เย็นเก็บอาหาร ขนาดที่เพียงพอ จัดเป็นระเบียบ และสะอาด ถ้าเป็น
ห้องเย็นต้องมีชั้นวางของ ซึ่งชั้นล่างต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. อาหารที่แช่ในตู้เย็น หรือ
ห้องเย็น ต้องแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทของอาหาร ไม่ปะปนกัน จัดเป็นระเบียบ ให้ความเย็น
กระจายได้ทวั่ ถึง ถ้าเป็นห้องทีพ่ นักงานสามารถเดิน เข้า-ออกได้ ต้องจัดให้มชี นั้ วางของ โดยชัน้ ล่างสุด
ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม.
11. อาหารที่ปรุงส�ำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย
30 ซม. อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ได้แก่ อาหารที่พร้อมที่จะรับประทานได้ทันที ต้องเก็บไว้ในภาชนะ
ที่สะอาด มีอุปกรณ์ส�ำหรับปกปิดอาหาร เช่น ฝาภาชนะ หรือตู้ที่สะอาด และวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 ซม.
12. การล�ำเลียงอาหารที่ปรุงส�ำเร็จแล้วไปยังที่ต่างๆ ต้องมีการปกปิดให้มิดชิด อาหาร
ที่ปรุงเสร็จแล้วไปให้ผู้ป่วย ต้องใช้อุปกรณ์ปกปิดที่มิดชิด สามารถป้องกันฝุ่นละออง และแมลงได้
เช่น ฝาภาชนะ ตู้ กล่อง
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13. น�้ำดื่ม เครื่องดื่ม น�้ำผลไม้ต้องสะอาด ใส่ภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด และมีก๊อกหรือ
ทางเทรินน�้ำ หรือมีอุปกรณ์ส�ำหรับตักโดยเฉพาะ และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. น�้ำดื่ม
เครื่องดื่ม น�้ำผลไม้ ต้องสะอาด หมายถึง ให้พิจารณาถึงน�้ำที่น�ำมาท�ำเป็นน�้ำดื่ม เครื่องดื่ม หรือ
น�้ำผลไม้ต่างๆ ต้องเป็นน�้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว เช่น ผ่านการต้ม กรอง (โดยเครื่องกรองทีม่ ี
ประสิทธิภาพเพียงพอ) หรือเป็นน�ำ้ ประปาทีไ่ ด้มาตรฐาน ทัง้ นีค้ วรได้รบั การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
และได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ค. ภาชนะอุปกรณ์

14. ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน และส้อม ต้องท�ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย เช่น
สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียมเมลามีนสีขาว หรือสีอ่อน เช่น ถาดหลุม จาน ชาม
ช้อน และส้อม ต้องท�ำด้วยวัสดุที่ไม่มีพิษภัย เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียม
เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน (พลาสติกที่เป็นเมลามีนจะแข็งบิดงอไม่ได้)
15. การล้างภาชนะต้องแยกภาชนะส�ำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อออกจากกัน เช่น
วัณโรค ตับอักเสบ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ฯลฯ ต้องมีสัญลักษณ์ และต้องแยกล้างโดยเฉพาะ
ไม่ล้างปะปนกับภาชนะใส่อาหารให้กับผู้ป่วยทั่วไป และต้องมีการฆ่าเชื้อโรคที่ภาชนะก่อนและ
หลังการล้าง
16. ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน และขั้นตอนสุดท้ายต้องมีการฆ่าเชื้อโรค
อ่างล้างภาชนะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องมีท่อระบายน�้ำทิ้งที่ใช้การได้ดี การล้าง
ภาชนะอุปกรณ์ตามหลักสุขาภิบาลอาหารจะต้องล้างด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การก�ำจัดเศษอาหารและคราบไขมัน โดยใช้สารเคมีท�ำความสะอาดต่างๆ เช่น
น�ำ้ ยาล้างภาชนะ (หมายถึงสารเคมีทผี่ ลิตขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการล้างภาชนะโดยเฉพาะ)
ขั้นตอนที่ 2 การก�ำจัดสารเคมีที่ใช้ท�ำความสะอาดให้หมดไป โดยใช้น�้ำสะอาดซึ่งอาจใช้น�้ำ
จากก๊อกไหลผ่านภาชนะทุกชิ้น หรือล้างด้วยน�้ำสะอาด 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องพิจารณาน�้ำที่ใช้ล้างด้วยว่า
ต้องสะอาดทั้ง 2 ครั้ง
ขัน้ ตอนที่ 3 เป็นขัน้ ตอนของการฆ่าเชือ้ โรค เช่น อบ ต้ม หรือใช้สารเคมี เช่น คลอรีน (อัตราส่วน
ผงปูนคลอรีน 60% 1 ช้อนชาต่อน�้ำ 1 ปี๊บ แช่ภาชนะนาน 2 นาที) โดยอ่างที่ใช้ล้างภาชนะอุปกรณ์
ต้องใช้อ่างที่มีช่องส�ำหรับระบายน�้ำและต่อท่อหรือสายยาง เพื่อให้น�้ำระบายลงสู่ท่อระบายน�้ำได้
โดยสะดวก ไม่กระเด็นหรือไหลเปียกแฉะ ควรมี อย่างน้อย 3 อ่าง และจัดให้มกี อ๊ กน�ำ้ ใช้ไว้เหนืออ่าง)
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17. ใช้ เ ครื่ อ งล้ า งภาชนะอุ ป กรณ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสมในการท� ำ ความสะอาด
และการฆ่าเชื้อโรค หรือมีตู้อบภาชนะ ควรตรวจสอบ ภาชนะที่ผ่านเครื่องล้างในด้านความสะอาด
ต้องไม่มีคราบเศษอาหารติดอยู่ ไม่มีกลิ่นของอาหาร หรือกลิ่นของสารเคมีที่ใช้ท�ำความสะอาด
และควรสวอปภาชนะ ตรวจวิเคราะห์ความสะอาดทางห้องปฏิบัติการด้วย
18. ช้อน ส้อม วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือเก็บเป็นระเบียบในภาชนะ
ที่สะอาดและปิดมิดชิด และขณะที่ล�ำเลียงไปให้ผู้ป่วยต้องมีการปกปิด ช้อน ส้อม หลังจากล้างแล้ว
ต้องวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด ผึ่งให้แห้ง หรืออบให้แห้ง และในขณะล�ำเลียงไปให้
ผู้ป่วยต้องมีการปกปิดให้มิดชิด เช่น ใส่กล่องที่มีฝาปิด หรือใช้กระดาษหรือผ้าที่สะอาดห่อให้มิดชิด
เป็นชุดส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละคน
19. จาน ชาม ถ้วย แก้วน�้ำ และภาชนะใส่อาหารให้กับผู้ป่วย เก็บคว�่ำในภาชนะโปร่งสะอาด
ในที่มิดชิด และขณะที่ล�ำเลียงไปให้ผู้ป่วยต้องมีการปกปิด ภาชนะใส่อาหารให้กับผู้ป่วย หลังจาก
ล้างสะอาดแล้ว ต้องวางคว�่ำในภาชนะโปร่งสะอาดให้แห้ง หรืออบให้แห้ง แล้วเก็บไว้ในที่สะอาด
และมิดชิด และขณะที่ใส่อาหารหรือน�ำไปให้ผู้ป่วยต้องมีการปกปิด
20. เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง มีเขียงใช้เฉพาะอาหารสุกและอาหารดิบ
แยกจากกัน มีฝาชีครอบ (ยกเว้นครัวทีม่ กี ารป้องกันแมลงวันแล้ว) เขียงทีใ่ ช้หนั่ อาหารต้องไม่แตกร้าว
หรือเป็นร่อง ไม่ขึ้นรา ไม่มีคราบสกปรกที่ฝังแน่น มีเขียงแยกใช้เฉพาะอาหารสุก และอาหารดิบ
ไม่ใช้เขียงปะปนกัน และต้องมีฝาชีครอบเป็นประจ�ำขณะทีไ่ ม่ใช้งาน (ไม่ให้ใช้ผา้ หรือฝาอลูมเิ นียมทึบ
ปกปิด) ยกเว้นครัวที่มีการป้องกันแมลงวันแล้ว

ง. การรวบรวมขยะและน�้ำโสโครก

21. ใช้ถงุ ขยะสภาพดีไม่รวั่ ซึม ใช้ถงุ พลาสติกสวมไว้ดา้ นใน และมีฝาปิด ภาชนะทีใ่ ช้รองรับขยะ
ทุกใบต้องไม่รั่วซึม เพราะจะท�ำให้เศษขยะ และน�้ำจากขยะเปรอะเปื้อนได้ และต้องมีฝาปิดภาชนะ
รองรับขยะ โดยมีการปกปิดไว้เสมอในช่วงพักใช้งาน และใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ด้านใน
22. มีท่อหรือรางระบายน�้ำที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว ระบายน�้ำจากห้องครัวและที่ล้างภาชนะ
อุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบ�ำบัดได้ดี ต้องไม่ระบายน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะโดยตรง
ต้องมีทางระบายน�้ำทิ้ง ซึ่งอาจเป็นท่อหรือรางระบาย ซึ่งสามารถระบายจากจุดต่างๆ ลงสู่ท่อระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียได้ดี โดยต้องไม่ระบายน�้ำที่ใช้แล้วทิ้งไปยังแหล่งน�้ำสาธารณะ เช่น แม่น�้ำ บึง โดยตรง
ต้องระบายลงสู่ท่อระบายน�้ำสาธารณะ หรือระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
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23. มีบ่อดักเศษอาหารและบ่อดักไขมันที่ใช้การได้ดีก่อนปล่อยลงสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ต้องมีบ่อดักเศษอาหาร และดักไขมันในจุดที่น�้ำเสียผ่าน ก่อนระบายน�้ำทิ้ง และต้องมีขนาด
ที่เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน และต้องมีการตักเศษอาหารและคราบไขมันทิ้งทุกวัน

จ. ห้องน�้ำ ห้องส้วม

24. ห้องน�้ำ ห้องส้วมต้องสะอาด ประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่เตรียม-ปรุง ที่ล้างและเก็บภาชนะ
อุปกรณ์ ที่เก็บอาหาร และต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีในบริเวณห้องส้วม ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มี
คราบสกปรก ไม่มีเศษขยะ มีน้�ำใช้เพียงพอ ต้องไม่มีประตูหรือช่องทางติดต่อโดยตรงกับบริเวณ
ที่เตรียม-ปรุงอาหาร ที่เก็บอาหารทุกชนิด ที่ล้าง-เก็บภาชนะอุปกรณ์ และต้องมีอ่างล้างมือ
ที่ใช้การได้ดี มีน�้ำใช้เพียงพอ ท่อระบายน�้ำไม่อุดตัน มีสบู่ และต้องอยู่ในบริเวณห้องส้วมที่สามารถ
ใช้ได้โดยสะดวก
25. มีห้องส้วม และอ่างล้างมือส�ำหรับผู้ปรุง-ผู้เสิร์ฟโดยเฉพาะ ต้องจัดให้มีห้องส้วมส�ำหรับ
ผู้เสิร์ฟใช้โดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับเจ้าหน้าที่อื่น หรือบุคคลภายนอก และต้องได้มาตรฐานตามข้อ 24

ฉ. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ

26. ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน หรือมีเครื่องแบบเฉพาะ
ซึ่งต้องเป็นเสื้อมีแขน และสะอาด
27. ผู้ปรุงอาหารทุกคน ต้องผูกผ้ากันเปื้อนสีขาวสะอาด และสวมหมวกสีขาวตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติงาน
28. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะของโรค และโรคผิวหนัง ต้องได้รับ
การตรวจร่ า งกายประจ� ำ ปี ทุ ก คน และต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการตรวจร่ า งกายให้ ต รวจสอบได้ ว ่ า
เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะของโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค บิด ไทฟอยด์ และโรคผิวหนัง
29. ผู้ปรุง และผู้เสิร์ฟ ต้องเป็นผู้ที่มีสุขนิสัยที่ดี โดยเฉพาะต้องตัดเล็บสั้น ไม่ทาเล็บ ไม่ใช้มือ
สัมผัสอุปกรณ์หยิบ ตัก เช่น ที่คีบ ทัพพี ไม่สูบบุหรี่ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

ช. การเฝ้าระวังความสะอาดของอาหาร และภาชนะ

30. อาหารและภาชนะต้องสะอาด โดยมีการตรวจตัวอย่างอาหารปรุงส�ำเร็จ (อย่างน้อย
2 ตัวอย่าง) และภาชนะ (อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง)

คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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ทางด้านแบคทีเรีย และต้องได้มาตรฐานคือ ตัวอย่างอาหาร ไม่เกิน 106 โคโลนี/กรัม
ของอาหารตัวอย่างภาชนะ ไม่เกิน 103 โคโลนี/ภาชนะ 1 ชิ้น/4 ตารางนิ้ว (โดยมีผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการก่อนการตัดสินไม่เกิน 2 เดือน) การตรวจตัวอย่างอาหาร และภาชนะ ต้องตรวจ
โดยใช้วิธี Standard Plate Count โดย ในวันที่ตรวจตัดสินมาตรฐาน จะต้องมีหลักฐานการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่มีผลการตรวจ ก่อนการตรวจตัดสินไม่เกิน 2 เดือน และต้องได้มาตรฐาน
ตามที่ก�ำหนดไว้
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ขัน้ ตอนทีท่ ำ� ให้อาหารได้รบั การปนเปือ้ น
เชื้อโรคพยาธิและสารเคมีที่เป็นอันตราย
อาหารดิบภาชนะ/อุปกรณ์สัตว์น�ำโรค
ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่
การขนส่งการเตรียมการปรุงการเก็บ
และการจ�ำหน่าย
จากแผนผังข้างต้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุของความไม่ปลอดภัยของอาหารคือเชื้อโรคพยาธิและ
สารเคมีทเี่ ป็นพิษซึง่ จะไปปนเปือ้ นอาหารโดยผ่านสือ่ กลางต่างๆ ได้แก่ ตัวอาหารดิบ ผูส้ มั ผัสอาหาร
ภาชนะอุปกรณ์ สัตว์และแมลงน�ำโรคและสถานที่ ในขัน้ ตอนการขนส่ง การเตรียม การปรุง การเก็บ
การจ�ำหน่ายและการเสิรฟ์ ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคพยาธิและสารเคมีทเี่ ป็นพิษปนเปือ้ นในอาหาร
ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร คือ การจัดการและควบคุมสื่อกลางต่างๆ
ให้สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งการควบคุมดูแลการปฏิบัติตนของผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ในการปรุง
การประกอบ การเก็บและการจ�ำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะด้วย
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มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
เกณฑ์ก�ำหนดโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

1. มีคณะท�ำงานเป็นทีมและท�ำงานแบบบูรณาการ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
และคณะนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด) หัวหน้าห้องปฏิบตั กิ ารตรวจสารปนเปือ้ นในอาหาร หรือจากกลุม่ งานเภสัชกรรม หรือผูแ้ ทน
ทีมผู้รับผิดชอบตรวจประเมิน คณะท�ำงานร้านค้าในโรงพยาบาลและการตรวจประเมิน
2. มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนัก
และความยั่งยืน
3. เกณฑ์การประเมินในหนังสือคู่มือการรับรองอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลที่ก�ำหนด
ไว้แล้วดังนี้
กลุ่มเป้าหมายด�ำเนินการในโรงพยาบาล
• งานโภชนาการส�ำหรับผู้ป่วย
• ร้านค้าจ�ำหน่ายอาหารในโรงพยาบาล
• ร้านค้าสวัสดิการหรือร้านค้าสหกรณ์ (ร้านค้า)

1.การประเมินอาหาร

ประเภทอาหารที่ให้การรับรองจะเป็นอาหารทั่วไป ที่ไม่มีเลขทะเบียน อย. ก�ำกับ ได้แก่
• อาหารสด
• อาหารแปรรูป
• อาหารปรุงจ�ำหน่าย

2.ประเภทสารเคมีและจุลินทรีย์ที่จะตรวจประเมิน ดังนี้
• สารบอแรกซ์
• ยาฆ่าแมลง
• สารฟอกขาว
• สารกันเชื้อรา (กรดซาลิซิลิค)
• สารฟอร์มาลิน (น�้ำยาดองศพ)
• จุลินทรีย์
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3. เกณฑ์การประเมิน

3.1 การประเมินตนเองทุกสัปดาห์
• งานโภชนาการส�ำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
• ร้านค้าจ�ำหน่ายอาหารในโรงพยาบาล
3.2 การประเมินโดยคณะท�ำงานในโรงพยาบาล เดือนละ ๑ ครั้ง
• ร้านค้าจ�ำหน่ายอาหารในโรงพยาบาล
• ร้านค้าสวัสดิการ หรือร้านค้าสหกรณ์ (ในกรณีที่มี)
3.3 การประเมินโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง จากนักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดหรือหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร หรือจากกลุ่มงานเภสัชกรรม โดยผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมอบหมาย
ประเมินผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 3 ครั้ง
หมายเหตุ : ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (ฉบับกระทรวงสาธารณสุข)
ส�ำนักบริหารการกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
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โรงพยาบาล
• ผู้บริหารระดับสูง
• ฝ่ายโภชนาการ
• กลุ่มงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
• คณะกรรมการด�ำเนินงาน
• คณะกรรมการติดตามประเมินผล

ปัจจัยเกื้อหนุนเครือข่ายผู้ผลิต
• สนับสนุนรวมกลุ่มเป็น
เครือข่ายสหกรณ์ธุรกิจชุมชน
• สนับสนุนองค์ความรู้
• กระบวนการมีส่วนร่วม
• กลไกการตลาดรายได้ลูกค้า
• แรงจูงใจรางวัลชื่อเสียง
• สุขภาพ

เครือข่ายผู้ผลิต
• เกษตรกร
• ผู้รับซื้อและจัดส่งวัตถุดิบ
• ตลาดผู้จ�ำหน่าย

• ผลิตตามความต้องการของโรงพยาบาล
• พัฒนากระบวนการผลิตที่ปลอดภัย
• พัฒนาระบบการบรรจุและขนส่ง

กลไกและกระบวนการภายในผู้ผลิต

ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกรพ.
• นโยบายส่วนกลาง/จังหวัด/ท้องถิ่น
• การสนับสนุนวิชาการทรัพยากร
• การนิเทศติดตามประเมินผล
• แรงจูงใจเผยแพร่ผลงานโรงพยาบาล

ปัจจัยเกื้อหนุน

สนับสนุน
เชื่อมโยง

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยตัวอย่างของกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจัยเกื้อหนุนภายในรพ.
• การสนับสนุนของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
• การท�ำงานเป็นทีม
• การปรับระบบบริหารที่เอื้อต่อการด�ำเนินโครงการ
• แรงจูงใจขวัญก�ำลังใจ

ปัจจัยเกื้อหนุน

ปัจจัยเกื้อหนุนร้านอาหารในโรงพยาบาล
• สนับสนุนด้านการจัดการวิชาการ
• ระบบติดตามตรวจสอบทางปฏิบัติการ
• การติดตามประเมินผล
• แรงจูงใจ (รางวัลรายได้ลูกค้า)

ร้านอาหาร
ร้านสวัสดิการ
ภายในโรงพยาบาล

• จัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
• พัฒนากระบวนการผลิต/การบริการอาหาร
ตามมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร

กลไกและกระบวนการภายในร้านอาหาร

• นโยบายโรงพยาบาล
• โครงสร้างการด�ำเนินงาน/แผน กิจกรรมและทรัพยากร
• ระบบการบริหารจัดการ
- พัฒนาและจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
- ระบบข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย
- พัฒนากระบวนการคุณภาพการผลิต/บริการอาหารตามมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล
- พัฒนาระบบตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ
- ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
• ประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา

กลไกและกระบวนการภายในโรงพยาบาล

กระบวนการพัฒนาอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

คณะท�ำงานพัฒนาคูม่ อื และตัวชีว้ ดั สายวิชาชีพนักโภชนาการโภชนากร
กระทรวงสาธารณสุขปี 2560
๑. คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย

๑) ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ 				
นายกสมาคมนักก�ำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 		
๒) ผศ.สุนาฏ เตชางาม 				
ที่ปรึกษานายกสมาคมนักก�ำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
๓) คณะกรรมการสมาคมนักก�ำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

๒. คณะท�ำงานพัฒนาคู่มือและความก้าวหน้าสายวิชาชีพนักโภชนาการ/โภชนากร
ประกอบด้วย
๑) นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน
นักโภชนาการช�ำนาญการ
๒) นางสินีนาถ สุริยกาญจน์
นักโภชนาการช�ำนาญการพิเศษ
๓) นางจันทนา แสงเพชร		
นักโภชนาการช�ำนาญการพิเศษ
๔) นางสาวอุไรพร วสันต์ขจร
นักโภชนาการช�ำนาญการ
๕) นางสาวอัญชรี ดิษฐลักษณ์
นักโภชนาการช�ำนาญการ
๖) นางนิชาภา เชี่ยวธัญกิจ
นักโภชนาการช�ำนาญการ
๗) นางยุพา ภัทรเคหะ
นักโภชนาการช�ำนาญการ
๘) นางสาวน�้ำทิพย์ จองศิริ
นักโภชนาการช�ำนาญการ
๙) นางประภาพันธ์ สวัสดิ์ผล
นักโภชนาการช�ำนาญการ

รพ. อุดรธานี

ประธานคณะท�ำงาน

รพ. พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
รพ. ขอนแก่น
รพ. ล�ำปาง
รพ. อุตรดิตถ์
รพ. อุทัยธานี
รพ. น่าน
รพ. แพร่
รพ. สมุทรสาคร
คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล
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๑๐) นางนวลน้อย คชกาสร
นักโภชนาการช�ำนาญการ		
รพ. พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
๑๑) นางศิริพร จิระพลังสันติ
นักโภชนาการช�ำนาญการ		
รพ. มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
๑๒) นางพิสมัย บุษบุญ
		
นักโภชนาการช�ำนาญการ
รพ. ร้อยเอ็ด
๑๓) นางนวลรัดดา ประเปรียว
นักโภชนาการช�ำนาญการ
รพ. อ�ำนาจเจริญ
๑๔) นางสาวธันยารัศมิ์ ประทุมสุวรรณ
นักโภชนาการช�ำนาญการ
รพ. วชิระภูเก็ต
๑๕) นางสาววีนัส วัยวัฒนะ 		
นักโภชนาการช�ำนาญการ
รพ. สุราษฎร์ธานี
๑๖) นางสาวกมลรัตน์ แสงแก้ว
นักโภชนาการช�ำนาญการ
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช
๑๗) นางพยอม ดวงภักดี
		
นักโภชนาการช�ำนาญการ
รพ. สงขลา
๑๘) นางมณีวรรณ ทองอ่อน 		
นักโภชนาการช�ำนาญการ
รพ. ตรัง
๑๙) นางสาวมณี จันทร์ไทย 		
นักโภชนาการช�ำนาญการ
รพ. ยะลา
๒๐) นางสุทุมรัตน์ สังฆวาสี 		
นักโภชนาการปฏิบัติการ
รพ. หนองคาย
๒๑) นางสาวศุภลักษณ์ ฮามพิทักษ์
นักโภชนาการ		
รพ. สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล�ำภู
๒๒) นางสาวเพชรดาว ทัศนศร 		
นักโภชนาการ 		
รพ.สกลนคร
๒๓) นางสาวพุทธาพร ประภาการ
นักโภชนาการ		
รพ.อุดรธานี
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๒๔) นางวันดี ธนกุลวิสิษ			
โภชนากรช�ำนาญงาน 		
รพ. หลังสวน จ.ชุมพร
๒๕) นางนิธิมา มงคลชู
		
โภชนากรช�ำนาญงาน 		
รพ. เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
๒๖) นางจันทนา แก้วหนูนา 		
โภชนากรช�ำนาญงาน 		
รพ. ย่านตาขาว จ.ตรัง
๒๗) นางเรวดี รู้ยาม
โภชนากรช�ำนาญงาน		
รพ. เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
๒๘) นางอภิรพร จันทร์ขอนแก่น
โภชนากรช�ำนาญงาน 		
รพ. นากลาง จ.หนองบัวล�ำภู
๒๙) นางสาวกมลวรรณ จันทร์เฉลิม
โภชนากร			
รพ. สวรรค์ประชารักษ์
๓๐) นางศรีสมาน อินสุวรรณ์		
นักโภชนาการช�ำนาญการพิเศษ รพ. สระบุรี		
๓๑) นางสาวประภาพร สุนธงศิริ		
นักโภชนาการช�ำนาญการ
รพ. ขอนแก่น		
๓๒) นางสาวเจียรไน สระฉันทพงษ์
นักโภชนาการ 			
รพ. สระบุรี		
๓๓) นางสาววิภาวี ศรีค�ำภา		
นักโภชนาการ 			
รพ. ขอนแก่น		

เลขาคณะท�ำงาน
ผู้ช่วยเลขาคณะท�ำงาน
ผู้ช่วยเลขาคณะท�ำงาน
ผู้ช่วยเลขาคณะท�ำงาน
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