
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [ ✓] หน่วยงำนทำงดำ้นสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ กำรพัฒนำอำหำรผู้ป่วยในโรงพยำบำลสู่มำตรฐำนอำหำรสำกล (ISO 22000)
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [  ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[✓] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน งำนโภชนำกำร โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ตำำบลคลองหน่ึง อำำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี 12120
โทรศัพท์ 02-926-9999       โทรสำร -       เว็บไซต์ www.hospital.tu.ac.th
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) นำงสำวเบญจพรรณ บุรวัฒน์ ตำำแหน่ง หัวหน้ำงำนโภชนำกำร

     นำงสำวจุฑำมำศ ทองลิ่ม ตำำแหน่ง นักวิชำกำรโภชนำกำร
      นำงสำวปัญจพร วุฒิบุญญะ ตำำแหน่ง พนักงำนโภชนำกำร

ผู้ประสานงาน นำงสำวเบญจพรรณ บุรวัฒน์ โทรศัพท์ 02-926-9627-9   โทรสาร -  มือถือ 089-1037194    
อีเมล benjapun59@hotmail.co.th
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 

1) กำรปฏิบัตติำมหลักมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร (ISO 22000) ในกระบวนกำรผลติ
อำหำรสำำหรับผู้ป่วย ทำำให้อำหำรมีควำมปลอดภัยได้มำตรฐำน ชว่ยลดข้อร้องเรียนด้ำนอำหำรปลอดภัย 

2) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจกับอำหำรเพิ่มข้ึน 
3) กำรใช้แนวคดิ LEAN จัดกำรกระบวนกำรจดัเก็บ อำหำรแห้งคงคลัง ช่วยให้สินค้ำคงคลังลดน้อยลง ส่งผลให้

ลดระยะเวลำในกำรจัดเก็บสินค้ำ ทำำให้สินค้ำมีคุณภำพ สดใหม่ และช่วยลดรำยจ่ำยของโรงพยำบำล
ประสิทธิผล   

1) พบข้อร้องเรียนดำ้นอำหำรปลอดภัยลดลง โดยในปีงบประมำณ 2562 พบข้อร้องเรียนร้อยละ 34.4 และ
ในปีงบประมำณ 2563 พบข้อร้องเรียนร้อยละ 19.3 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ข้อร้องเรียนลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 15.1

2) ระดับควำมพึงพอใจโดยรวมดำ้นอำหำรของผู้ใช้บริกำร ในปีงบประมำณ 2562 ระดับดีมำกคิดเป็นร้อยละ
7,ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 62 และในปีงบประมำณ 2563 อยูใ่นระดับดีมำกคดิเป็นร้อยละ 18, ระดับดีคิดเป็น
ร้อยละ 64 ผลลพัธ์ที่ได้ คือ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจดำ้นอำหำรในระดับดีข้ึนไป เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 13

3) กำรปฏิบัตติำมหลักมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของอำหำร (ISO 22000) ส่งผลให้มูลคำ่อำหำร
แห้งคงคลังในปีงบประมำณ 2559 - 2563 มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยผลลพัธ์ที่ได้ คือ จำำนวนเงินลด
ลงร้อยละ 19.8 

1



กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
[ / ] อนุญำต  [   ] ไม่อนุญำต
หมำยเหตุ เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
            [ / ] อนุญำต  [    ] ไม่อนุญำต

บทคัดย่อ
ช่ือเรื่อง : กำรพัฒนำอำหำรผู้ป่วยในโรงพยำบำลสู่มำตรฐำนอำหำรสำกล (ISO 22000)

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
งำนโภชนำกำร โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีหน้ำที่หลักในกำรให้บริกำรอำหำรผู้ป่วยทีพ่ัก

รักษำตัวในโรงพยำบำล ดังนั้นควำมปลอดภัยของอำหำรที่ให้บริกำรผู้ป่วยจึงมีควำมสำำคัญมำก โดยที่ผำ่นมำ
งำนโภชนำกำรได้ปฏิบัติตำมแนวทำงในกำรให้บริกำรอำหำรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะที่ดี แต่ยังไม่มีมำตรฐำนหรือแนวทำง
ในระดับสำกลรับรอง จึงทำำให้บำงครั้งยังพบเจอปัญหำในกำรให้บริกำรดำ้นอำหำร เช่น อำหำรปนเปื้อน สิ่งแปลก
ปลอม ทำงกำยภำพ ได้แก่ เศษไม้ เศษพลำสติก แมลงต่ำงๆ เป็นต้น งำนโภชนำกำรไดต้ระหนักถึงควำมสำำคัญในกำร
ให้บริกำรอำหำรผู้ป่วยแบบมีมำตรฐำนในระดับสำกลรับรอง จึงได้เร ิ่มขอกำรรับรองมำตรฐำน GMP (Good
Manufacturing Practice) ในปี 2557 ซึ่งเป็นหลักเกณฑว์ิธีกำรทีด่ีในกำรผลิตอำหำร เป็นเกณฑ์หรอืข้อกำำหนดขั้น
พื้นฐำนที่จำำเป็น            ในกำรผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตำม และทำำให้สำมำรถผลิตอำหำรได้อยำ่ง
ปลอดภัย โดยเน้นกำรป้องกันและขจัดควำมเสี่ยงที่อำจทำำให้อำหำรเป็นอันตรำย เป็นพิษ หรือเกิดควำมไม่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค โดยงำนโภชนำกำรเริ่มขอรับรอง 2 พื้นที่กอ่น ได้แก่ ห้องอำหำรทำงสำยยำงและห้องเตรียมนมผสม และ
ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันอำหำรในเดือนกันยำยน ปี 2558 แต่ก็ไม่ได้ขอรับรองทั้งพื้นที่ของงำนโภชนำกำร
ทำำให้ยังพบปัญหำในดำ้นควำมปลอดภัยของอำหำรอยู่ และเมื่อพบปัญหำกำรปนเป้ือนของวัตถุดิบในกำรปรุงประกอบ
อำหำร รวมไปถึงกำรปนเป้ือนอำหำรที่ปรุงสุกแล้ว ทำงงำนโภชนำกำรจึงศกึษำเกี่ยวกับแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำโดย
ใช้หลักกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวกิฤตที่ต้องควบคุมในกำรผลิตอำหำร HACCP (Hazard Analysis and Critical
Point System)            ซึ่งเป็นระบบกำรจดักำรเพื่อควำมปลอดภัยของอำหำร โดยใช้กำรควบคุมจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม (CCP) ของกำรผลิต โดยวิเครำะห์ตั้งแตก่ระบวนกำรตรวจรับวัตถุดิบจนถึงกำรนำำอำหำรส่งให้ผู้ป่วย ประกอบ
กับงำนโภชนำกำรเคยขอกำรรับรองมำตรฐำน GMP มำบำงส่วนแล้ว จึงสำมำรถนำำหลักกำรวิเครำะห์อันตรำยและจดุ
วิกฤตทีต่้องควบคุมในกำรผลติอำหำรมำประยุกต์ใช้กับพื้นที่สว่นอื่นๆ ของงำนโภชนำกำร จนนำำไปสู่กำรขอกำรรับรอง
มำตรฐำนระบบกำรจดักำรควำมปลอดภัยของอำหำร (ISO 22000) ของทุกพื้นที่ในงำนโภชนำกำร

2



วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:

วิสัยทัศน์ : โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนำคตเพื่อประชำชน

ค่านิยม : Think “TRANSFORM”
Thammasat Spirit : เรำจะยึดมั่นในจติวิญญำณธรรมศำสตร์ “กำรสรำ้งสิทธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียมในสังคม”
Research and Innovation : เรำจะสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวตักรรม เพื่อนำำองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็น
เลิศ
Accreditation : เรำจะมุ่งมั่น กำรรับรองคุณภำพ สู่มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ 
Nature : เรำจะพิทักษ์รักษำสิ่งแวดล้อม เพือ่ส่งเสริมกำรรักษำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
Skills : เรำจะหมั่นใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทักษะกำรทำำงำน เพือ่ส่งมอบคุณค่ำที่ดีสู่ผู้ป่วย
Financial Sustainability : เรำจะรว่มสรำ้งเสถียรภำพดำ้นกำรเงินเพื่อควำมอยูร่อดขององค์กร
organization of the Future : เรำจะเป็นส่วนหน่ึงของควำมสำำเรจ็ในกำรก้ำวสู่องค์กรแห่งอนำคต
Moral Hospital: เรำจะประพฤตตินตำมหลักคุณธรรมเพื่อควำมสุขในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร :
รพธ. รัก พัฒนำ ธรรมำภิบำล

พันธกิจ :
1. ให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่

ประชำชน
2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่ำง ๆ ให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสทิธิภำพเพื่อผลิตบัณฑติที่มี

คุณภำพสู่สังคม
3. เป็นองค์กรทำงวชิำกำรที่สนับสนุน ชี้นำำสังคมและชุมชน
4. สรำ้งและสนับสนุนงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่ำ นำำสู่กำรปฏิบัติเพื่อประชำชน

ผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามหลกัมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000)                 
ในกระบวนการผลิตอาหารสำาหรับผู้ป่วย

เมื่อมีกำรนำำหลักกำรของ ISO 22000 มำใชใ้นงำนโภชนำกำร ทำำให้มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำำงำน
ในหลำยขั้นตอน นำำไปสู่กำรพัฒนำงำนบรกิำรอำหำรเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ป่วยเพิ่มมำกขึ้น (ภำพที่ 1 และ
ตำรำงที่ 1) มีกำรควบคุมจดุวิกฤติ และจุดรองวิกฤติ ในกำรเตรียมอำหำรและปรุงประกอบอำหำรให้ผู้ป่วย ได้แก่
อำหำรทั่วไป อำหำรเฉพำะโรค อำหำรทำงสำยยำง และอำหำรเหลว เป็นต้น จนทำำให้ปัญหำข้อร้องเรียนในด้ำน
ควำมปลอดภัยของอำหำรผู้ป่วยลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด คือ มีข้อร้องเรียนลดลงจำกปีงบประมำณ 2562 คิดเป็นร้อยละ
15.1 (ภำพที่ 2 และตำรำงที่ 2) และสำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมั่นให้ผู้ร ับบริกำรวำ่จะได้ร ับกำรดูแลด้ำนอำหำร
ที่ปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล เห็นได้จำกคะแนนควำมพึงพอใจในดำ้นอำหำรของผู้รับบริกำรในระดับดีขึ้นไปที่เพิ่ม
มำกขึ้นในปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13 (ภำพที่ 3) นอกจำกนี้กำรประยุกต์ใชร้ะบบกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
ตำมแนวคิด LEAN รว่มกับหลักกำรของ ISO 22000 กำรจัดกำรกระบวนกำรจัดเก็บอำหำรแห้งคงคลัง ชว่ยให้สินค้ำ
คงคลังลดน้อยลง ช่วยลดระยะเวลำในกำรจัดเก็บสินค้ำ ทำำให้ส ินค้ำมีคุณภำพ สดใหม่ และช่วยลดรำยจำ่ย
ของโรงพยำบำลได้ โดยมูลคำ่อำหำรแห้งคงคลังในปีงบประมำณ 2559 - 2563 มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
โดยผลลพัธ์ที่ได้ คือ มูลค่ำสินคำ้คงคลังลดลงร้อยละ 19.8 เมื่อเปรียบเทียบระหวำ่งปีงบประมำณ 2559 และ
ปีงบประมำณ 2563 (ภำพที่ 4)
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ภาพท่ี 1 กระบวนการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) ใน
กระบวนการผลิตอาหารสำาหรับผู้ป่วย
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทียบการดำาเนินการก่อนและหลังโครงการ
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ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัดดา้นข้อร้องเรียนเรื่องอาหารปลอดภัย

รายงานประสิทธิผลของวัตถุประสงค์คุณภาพ ช่ือทีม / ฝ่ำย
งานโภชนาการ

วัตถุประสงค์/กิจกรรม ข้อมูลเดิม เป้าหมาย วิธีการวัดผล ช่วงเวลาวัดผล
ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องอาหารปลอดภัย (Food safety) - 0 จำำนวนข้อร้องเรียนในเดือนน้ัน ๆ รำยเดือน

แผนการดำาเนินการในแต่ละเดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทรัพยากรที่ใช้
1.จัดทำำแผนกำรปฏิบัติงำนและกระบวนกำรผลิตอำหำร x x 1.พนักงำน         �
2.จัดทำำสูตรอำหำร x x 2.เงินทุน            �
3.ฝึกอบรมและทบทวนแผนกำรทำำงำนแก่พนักงำนช่วยงำนโภชนกำร x x x x 3.อุปกรณ์           �
4.ตรวจเช็คอำหำรก่อนนำำส่งผู้ป่วย พร้อมเก็บข้อมูลสถิติควำมผิดพลำด x x x x x x x x x x x x 4. IT                   �

5. อ่ืน………………
ผลการดำาเนินการ รวม

จำำนวนข้อร้องเรียน  (เรื่อง) ปี 2562 22 เรื่อง
จำำนวนข้อร้องเรียน  (เรื่อง) ปี 2563 11 เรื่อง

สรุปผลลัพธท์ี่ได้คือข้อร้องลดลงคิดเปน็ร้อยละ 15.1
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ภำพที่ 2 กรำฟแสดงผลลัพธ์จำำนวนร้อยละของข้อร้องเรียนดำ้นอำหำรปลอดภัย

ภำพที่ 3 กรำฟแสดงผลลพัธร์ะดับควำม
พึงพอใจโดยรวมด้ำนอำหำรของผู้ใช้

บริกำร

ภำพที่ 4  กรำฟแสดงผลลัพธ์กำรลดมูลค่ำกำรจดักำรอำหำรแห้งคงคลัง

7

ป ี ง บประ มำณ  2 56 2 ป ี ง บประ มำณ  2 56 3

34
.4

19
.3

ร ้อยละของข ้อร ้องเร ียนด ้ านอาหารปลอดภ ัย

ข้อร้องเรียนด้ำนอำหำรปลอดภัย



หมำยเหตุ : เน่ืองด้วยปีงบประมำณ 2563 มีกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ-2019 (COVID-19) ทำำให้ยอดผู้ป่วย
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องมีกำรสำำรองอำหำรแห้งคงคลังมำกขึ้น เพื่อให้เพียงพอสำำหรับผู้ป่วยในโรงพยำบำลและผู้ป่วยโรง
พยำบำลสนำม
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