
Service Profile 
งานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพรหมพิราม 

ปรับปรุง : มีนาคม 2560 
1.บริบท  ( Context )  
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
หน้าท่ี : ให้บริการอาหารแก่ผูป้่วยที่รับไว้นอนท้ังงานผู้ป่วยใน และงานห้องคลอด ดูแลให้โภชนบ าบดัในคลินิกท่ีเป็นกลุม่โรคส าคญั 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคณุภาพ มีความพึงพอใจ  
เป้าหมาย : ผู้รับบริการได้รับอาหารที่เหมาะสม มีคณุค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความต้องการพื้นฐาน โดยมรีะบบบริการ
อาหารที่ด ี
 
ข. ขอบเขตของการจัดบริการ (Scope of Service) 
   1.  ให้บริการอาหารทั่วไป และอาหารเฉพาะโรค แก่ตึกผู้ป่วยใน และห้องคลอด 

2.  สอน สาธติท าอาหารทางสายยางกับญาตผิู้ป่วย  
3.  ให้บริการด้านโภชนบ าบัด  โภชนศึกษา กับผู้ป่วยและญาต ิ
4.  ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และออกเยี่ยมบ้านเพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการดูแลผู้ป่วย 
5. ให้ความรู้เรื่องอาหารกับ อสม และจิตอาสา  
6. ใหโ้ภชนบ าบัดในคลินิกท่ีเป็นกลุ่มโรคส าคัญ 
7.  จัดอาหารให้นักศึกษาแพทย์ท่ีเข้ามาฝึกปฏบิัติงาน 
8.  จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ (Healthy Break) 

 
ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ :  

1. ลูกค้าภายนอก 
กลุ่ม ความต้องการที่ส าคัญ 

ผู้ป่วย 1. ได้รับอาหารสะอาด ถูกต้องตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
2. ได้รับอาหารที่เหมาะสม มีคณุคา่ทางโภชนาการที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย 
3. เวลาในการให้บริการเหมาะสม 
4. พนักงานบริการอาหารยิม้แย้มแจ่มใส เตม็ใจบริการและแต่งกายสะอาดถูกสุขลักษณะ 
5. ภาชนะบรรจุอาหาร และการขนส่ง สะอาด  
6. ได้รับความรู้ในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค 
7. ผู้ป่วยสามารถน าความรู้ เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับโรค กลับไปดแูลตนเองหลังจากกลับไปอยู่บ้านได้ 
8. สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ 

ญาตผิู้ป่วย/ผู้ดูแล
ผู้ป่วย 

1.ได้รับบริการทีด่ ีเป็นกันเอง เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ พูดด้วยความสุภาพ 
 

 
 
 
 



2. ลูกค้าภายใน 
กลุ่ม ความต้องการที่ส าคัญ 

แพทย ์ จัดอาหารไดต้ามค าสั่งของแพทย์ เพื่อให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู ่
งานผู้ป่วยใน จัดอาหารใหต้รงค าสั่ง ได้อาหารครบ  
งานผู้ป่วยนอก ร่วมกันดูแลผู้ป่วยในคลินิกท่ีเป็นกลุ่มโรคที่ส าคญั 
กลุ่มงานการ
จัดการ 

1. ส่งเบิก OT ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 
2. ส่งตางรางเวรภายในสัปดาห์สดุท้ายของเดือน 
2. เขียนแจ้งความจ านงการไปอบรม ดูงานถูกต้อง ทันเวลา 
3. ปฏิบัติงานตรงเวลา สแกนลายนิ้วมือก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง ตรงเวลา 
4. การส่งเอกสารเพื่อถ่ายส าเนา หรือ copy print ตามก าหนดเวลา 
5. ส่งใบเบิกของตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ เบิกของใช้ให้เพียงพอในแต่ละรอบของการเบิก 

งานซ่อมบ ารุง 1. การส่งซ่อมให้เขียนรายการส่งโดยมีการเซ็นรับทราบทุกครั้ง 
2. ควรจัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือต่างๆให้ถูกต้อง 
3. ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเครื่องมอืตามมาตรฐาน 

งานซักฟอก 1. ใช้ผ้าให้ถูกชนิด 
2. ดูแลการใช้ผ้าไม่ใหสู้ญหาย ช ารุด 

งานยุทธ 
ศาสตร์และ
คอมพิวเตอร ์

ดูแลคอมพิวเตอร์ประจ าจดุให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ไม่ปฏิบัตินอกกฎเกณฑ์ที่วางไว้ 

 
ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ (Key Quality issues)  

1. ผู้รับบริการได้รับอาหารทีส่ะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของร่างกาย 
โดยมรีะบบบริการที่ด ี

2. ผู้รับบริการที่มีปญัหาดา้นภาวะโภชนาการไดร้ับการประเมินและวางแผนให้โภชนบ าบดัที่ถูกต้อง 
3. ผู้รับบริการและครอบครัวได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ โภชนาการและโภชนบ าบัดที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้รบับริการและ

ครอบครัวสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ 
 
กระบวนการส าคัญ  
(Key Processes) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

1. การรับใบสั่งอาหาร 
 
 
2. การก าหนดรายการอาหาร 
 
 
3. การสั่งซื้อวัตถุดิบ 
 

- ทราบจ านวนอาหารในการผลติแต่ละ
ครั้งถูกต้อง ครบถ้วน 
 
- ผู้ป่วยไดร้ับประเภทของอาหารตรงตาม
แผนการรักษาของแพทย ์
- วัตถุดิบมีเพียงพอต่อความต้องการใน
การผลิตแตล่ะครั้ง และมีคุณภาพตามที่
ก าหนด 

- อัตราการสั่งอาหารครบ และถูกต้อง
100 %  
 
- อัตราการสั่งอาหารตรงตามแผนการ
รักษา  100 % 
 
- ร้อยละ 100 ของวัตถุดิบมีคุณภาพ
ตามที่ก าหนด  



 
 
4. การจัดเตรียมวตัถุดิบ 
 
 
5. การประกอบอาหาร 
 
 
 
 
 
 
6. การบริการอาหาร 
 
 
 
 
7. การท าความสะอาดและการจัดเก็บ 

 
 
- การท าความสะอาดถูกต้องตาม
มาตรฐาน 
 
- ขั้นตอนประกอบอาหารถูกต้องตาม
หลักการประกอบอาหาร 
- ถูกต้องตามใบสั่งอาหาร 
 
 
 
 
- อาหารถูกคนถูกโรค 
- ตรงต่อเวลา 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 
 
- ขั้นตอนการท าความสะอาดและการ
จัดเก็บอุปกรณ ์

 
 
-อัตราการพบอาหารสดที่ปนเปื้อน 0 % 
 
- อัตราการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสขุวิทยา
ส่วนบุคคลของ  ผู้ประกอบการ และผูส้่ง
อาหาร 
100 % 
-อัตราการพบสิ่งแปลกปลอมในอาหาร 
0% 
 
- อัตราการส่งมอบอาหารถูกคนถกูโรค 
100 % 
- ความพึงพอใจในการบริการอาหารร้อย
ละ 80 
 
- อัตราการพบภาชนะท่ีปนเปื้อนเช้ือ
แบคทีเรียเบื้องต้น 0 % 
 

       
 
   2.  ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ความเสี่ยง แนวทางป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
1.  รับใบสั่งอาหารล่าช้า เขียนใบสั่งไม่ครบถ้วน จ านวน

ผู้ป่วยไม่ตรง  ตามใบเบิก 
1.  ช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่  ปฏิบัติตามระเบียบที่  ก าหนดส่งอาหารผู้ป่วย 
2.  เจ้าหน้าท่ีควรตรวจสอบ  ใบสัง่อาหารกับจ านวนผู้ป่วยก่อนส่งมอบ 

2.  ซื้ออาหารคุณภาพไมด่ี  ซื้ออาหารมสีารปนเปื้อน 1.  สั่งอาหารกับแม่ค้า ก่อนล่วงหน้าก่อนจัดซื้อ 
2.  เลือกซื้ออาหาร  ที่มีคุณภาพด ีตามหลักสุขาภิบาล 
3.  ปลูกผักปลอดสารผิดใช้เอง และจัดซื้อผักปลอดสารพิษทุกวันศกุร์ 
3. ประสานงานกับฝ่ายงานเวชปฏบิัติ ควรตรวจสอบสารปนเปื้อน 
4. สุ่มตรวจ สัมภาษณ์ ประเมิน 

3.  เตรียมอาหารผดิหลักโภชนาการ (ล้าง ปอก หั่น) 1.  จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ที่ ให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาลเพิม่ขึ้น 
2.  ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่  ในเรื่องคุณค่าทางอาหารเพื่อป้องกันขาด
สารอาหาร 

4.  เจ้าหน้าท่ีเกิดอุบัตเิหตุขณะปฏิบัติงาน 1.  ปฏิบัติยึดหลักความปลอดภยั 
2.  เน้นย้ าให้ควรระมัดระวังในการประกอบอาหารทุกครั้ง 
3.  ใส่ถุงมือกันความร้อนเมื่อหยิบจับภาชนะท่ีมีความร้อน 

6.  ล้างภาชนะไมส่ะอาด 1.  มีการควบคุมการล้างภาชนะให้เป็นไปตาม 



     กระบวนการล้างท าความสะอาด  
2.  จัดหาน้ ายาท าความสะอาดภาชนะให้เพียงพอ 
3.  หลังล้างภาชนะเสร็จ น าภาชนะไปผึ่งแดด เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนน ามา
จัดเก็บ 

5.  แจกผิดเตียง/ผดิคน/ผิดชนิด/แจกผิดตึก 1.  เมื่อผู้ป่วยมีการเปลี่ยนเตยีงและตึกควรแจ้งให้งาน 
    บริการอาหารทราบ 
2.  ตรวจสอบช่ือ – สกุล ของผู้ป่วยให้ตรงตามใบ               
     รายการอาหาร 
3. ประเมินโดยสอบถามพยาบาลงานผู้ป่วยใน 

 
ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร 
         1.  ปริมาณงาน 

รายละเอียด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
2556 2557 2558 2559 2560 

(ต.ค.59-มี.ค.
60) 

1. โภชนศึกษา    
หอผู้ป่วยใน (ราย) 5989 9651 3014 2763 1433 
ห้องคลอด 471 743 253 331 41 
หอผู้ป่วยนอก 0 0 1,270 0 0 
2. โภชนบ าบัด    
อาหารธรรมดา (ถาด) 3345 7280 1901 4453 2821 
อาหารอ่อน (ถาด) 1126 1128 402 315 642 
อาหารเบาหวาน (ถาด) 578 469 201 254 145 
อาหารโซเดียมต่ า (ถาด) 268 588 165 112 85 
อาหารเหลว (ถาด) 384 360 131 102 84 
อาหารเพิ่มโปรตีน (ถาด) 110 94 89 124 9 
อาหารจืด 0 0 3 89 65 
3. โภชนบริการ    
จ านวนผู้ป่วยท่ีรับบริการอาหาร (ราย) 6460 10424 4537 3069 1474 
การรับใบสั่งอาหาร (ครั้ง) 214 365 92 365 182 
การจัดซื้อวัตถดุิบ (ครั้ง) 214 365 92 365 182 
การผลิตอาหาร (ครั้ง) 642 1095 276 1095 546 
การน าส่งอาหาร (ครั้ง) 642 1095 276 1825 546 
การท าความสะอาดภาชนะและสถานท่ี (ครั้ง) 642 1095 276 1095 182 
การสอนญาติผู้ป่วยท าอาหารสายยาง  5 8 22 83 45 
ออกเยี่ยมบ้าน 0 5 23 33 2 



         2.  ปริมาณทรัพยากร 
 
             - ด้านบุคลากร อัตราก าลังในการบริการ 
 

ต าแหน่ง หน้าท่ี จ านวน 
- นักโภชนาการ ท าหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงครัว และติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น 

1  คน 

- เจ้าหน้าท่ีโรงครัว ท าหน้าท่ีจดัซือ้วัตถุดิบ ประกอบอาหาร แจกอาหารผู้ป่วย และการท าความ
สะอาดภาชนะบรรจุอาหารรวมทั้งสถานท่ีในการปฏิบตัิงาน 

2 คน 

 
- ด้านเคร่ืองมือและทรัพยากรอื่น ที่จ าเป็นขั้นพื้นฐานต่อการปฏิบติังาน 

 
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ที่ส าคัญ ระบบการดูแลรักษาเคร่ืองมือ 

ถาดอาหารผู้ป่วย  
มีการตรวจเช็ค ท าความสะอาดใหอ้ยู่ในสภาพ

เรียบร้อย ปราศจากสิ่งปนเปื้อน และพร้อมใช้งาน 
ถาดอาหารผู้ป่วย  
รถบรรจุอาหารผู้ป่วย  
ตู้แช่อาหารสด  และเนื้อสัตว ์ 
เครื่องดับเพลิง ตรวจเช็ค 1 เดือน / ครั้ง 
สายแก็ส เปลี่ยน 6 เดือน / ครั้ง 
 
 
3.ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 
 

เคร่ืองชี้วัด เป้าหมาย  2557 
 

 2558 
 

2559 
 

2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

1. จ านวนการตรวจพบวัตถุดิบไมม่ี
คุณภาพ 

0 ครั้ง 0 0 0 0 

2.ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการ
บริการอาหาร 

> ร้อยละ 80 90.14 91.01 93.42 92.85 

3.จ านวนท่ีพบภาชนะอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน
เชื้อแบคทีเรียเบื้องต้น 

0% 2.63 
พบ 1 ตย. (38 

ตย.) 

12.82 
พบ 5 ตย. 
(39 ตย.) 

2.56 
พบ 1 ตย.  
(39 ตย.) 

 

0 
(19 ตย.) 

4. จ านวนอาหารสดที่ปนเปื้อนเช้ือ
แบคทีเรียเบื้องต้น 

0% 0 
(8ตย.) 

0 
(8ตย.) 

11.11 
พบ 1 ตย. 
 (9 ตย.) 

0 
(6 ตย.) 

5. ผ่านเกณฑม์าตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ระหว่างรอ



ด าเนินงาน 
6.อัตราการปฏิบัติตามข้อก าหนดสุขวิทยา
ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ี 

100% 96.67 95.21 96.81 89.21 

7.อัตราการส่งมอบอาหารถูกคนถกูโรค 100 % 96.56 94.12 92.24 93.24 
8. ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางภาวะโภชนาการ
ได้รับการคัดกรองประเมิน และวางแผน
ให้โภชนบ าบัด 

ร้อยละ 80 NA 63.11 63.11 54.23 

9.ผู้ป่วยได้รับความรู้เรื่องอาหารและ
สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ถูกต้อง
ก่อนกลับบ้าน 

ร้อยละ 80 NA 73.21 71.34 65.05 

 
 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
   4.1 ระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน 
 1). กิจกรรมด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร 
   1.1  ระบบการตรวจสุขภาพประจ าปี  ปีละ 1 ครั้ง  (ผู้ปรุง , ผู้เสริฟ) 
   1.2  พัฒนาศักยภาพโดยการให้ความรู้ในหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง 
          -  สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ปรุง , ผู้เสริฟ 
          -  อาหารผู้ป่วยเน้น ไม่หวาน ไม่เค็ม ไม่มัน 
                                -  อาหารเฉพาะโรค โดยการแยกปรุงและใส่ภาชนะแยก 
                                -  การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่  ท่ีปฏิบัติงาน 
 
 2).  กิจกรรมด้านคุณภาพ อุปกรณ์และความปลอดภัยในสถานที่ 
  -  ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง  ตามก าหนด และขั้นตอนการดับเพลิง 
  -  ความปลอดภัยการเก็บถังแก๊ส 
  -  การจัดวางและการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร 
 3).  กิจกรรมคุณภาพด้านอาคารสถานที่ 
  -  ปรับปรุงด้านความสะอาดตามหลัก  IC 
  -  กิจกรรม 5 ส. 
 4).  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพในกระบวนการ ปฏิบัติงานประจ าวัน 
  -  การเตรียมอาหาร  เน้นคุณภาพ  ความสะอาด  ปลอดภัย  ถูกหลักโภชนาการโดยยึดหลักข้อก าหนด
สุขาภิบาลอาหาร  โดยมีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดทุกเดือน 
  -  การผลิตอาหารผู้ป่วย ยึดหลักความสะอาด  ความปลอดภัย  ถูกหลักโภชนาการ โดยยึดหลักข้อก าหนด
สุขาภิบาลอาหาร  ประเมินทุกเดือน 
  -  การบริการอาหาร  ยึดหลักอาหารถูกคน / ถูกเตียง / ถูกโรค และพฤติกรรมการบริการ  การยิ้มแย้ม โดย
ประเมินจากตัวช้ีวัด  การส่งมอบอาหารผิดคน  และความพึงพอใจ 



  กรณี พยาบาลสั่งอาหารไม่ตรงกับโรค ได้ประสานกับหัวหน้าตึกผู้ป่วยในให้มีการตรวจสอบซ้ าและระมัดระวัง
มากขึ้น 
  -  การจัดเก็บและล้างท าความสะอาด  ยึดหลักความสะอาดถูกต้องตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  โดย
ประเมินจาก  อัตราการพบภาชนะที่ปนเปื้อน 
 
 
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
      -  การจัดระบบงานโภชนาการ เพื่อให้ได้การปฏิบตัิงานท่ีสะดวกและเกดิข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงานน้อยท่ีสุด 
      -  การฟื้นฟูความรู้ผู้ปรุงและผู้ส่งอาหารในเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร 
       - พัฒนาตัวช้ีวัดที่ยังมาไดต้ามเป้าหมายในด้านประสิทธิภาพในการรักษาให้ได้ตามเป้าหมาย 
      
 
 
 
 


