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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ การพัฒนาการบริการอาหารผูปวยใน กําหนดพลังงานตามขนาด M, L  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานโภชนาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) 1. นางสาวชมชนก ศรีจันทร   ตําแหนง นักวิชาการโภชนาการ 
        2. วาที่รอยตรีนงคเยาว หมุนดี  ตําแหนง นักวิชาการโภชนาการ 
        3. นางสาวญาณิกา วันยาว   ตําแหนง นักวิชาการโภชนาการ 
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) ผูรับบริการไดรับการดูแลทางดานโภชนบําบัดเพ่ิมข้ึน 
2) การใชแนวคิด Lean ประหยัดทรัพยากร ลดอาหารเหลือทิ้ง 
3) ลูกคาคือผูปวยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เมื่อทําโครงการนี้ชวยใหผูปวยท่ีนอน

โรงพยาบาลรับประทานอาหารไดมากข้ึน ผูปวยมีโอกาสไดรับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอตอรางกาย ชวยลด
ความเสี่ยงตอการเกิดปญหาทุพโภชนาการ 

4) โครงการนี้ มีโอกาสลดความเสี่ยงตอการเกิดปญหาทุพโภชนาการของผูปวยได ชวยลดอัตราการครองเตียง 
ลดคาใชจายทั้งตัวผูปวยเอง และงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพของรัฐบาลที่มาจากภาษีของประชาชน 

5) ผูปวยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล มักภาวะเบื่ออาหาร รับประทานอาหารไดนอย ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่สงผลใหผูปวย
เกิดปญหาทุพโภชนาการได บทบาทของนักวิชาการโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร ตอการจัดการภาวะเบ่ืออาหารใน
ผูปวยที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมุงเนนการดูแลใหผูปวยไดรับสารอาหารและพลังงานเพียงพอกับความ
ตองการของรางกาย  

ดวยเหตุนี้ จึงเกิดโครงการพัฒนาการบริการอาหารผูปวยในขนาด M, L นี้ข้ึน โดยปรับจากเดิมที่จัดอาหารให
ผูปวยเปนอาหารธรรมดา/อาหารออน เปนขาวสวย/ขาวตม และกับขาว 2-3 อยาง แบงทอนปริมาณใหนอยลง และ
เสริมเปนอาหารทางการแพทย(ONS)สูตรดื่มทดแทน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการรับประทานอาหารไดมากขึ้นของผูปวย ชวยลด
โอกาสเสี่ยงในการเกิดปญหาทุพโภชนาการไดอีกทางหนึ่ง 
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ประสิทธิผล 
1. รอยละผูปวยในหอผูปวยนํารองที่ไดรับการดูแลดานโภชนบบําบัดตามขนาด M , L เพ่ิมขึ้น 
2. สถิติเศษอาหารที่เหลือทิ้ง ลดลง 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการบริการอาหารผูปวยใน กําหนดพลังงานตามขนาด M, L 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

ภาวะเบื่ออาหาร หรือภาวะไรความอยากอาหาร รวมกับการที่รับประทานอาหารไดนอย เปนภาวะที่ขัดขวาง
ไมใหรางกายผูปวยไดรับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอ เปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดปญหาทุพโภชนาการตาม
ไดในท่ีสุด  

จากการสํารวจพบวา สาเหตุท่ีสงผลใหผูปวยมีความอยากอาหารลดลง ข้ึนอยูกับพยาธิสภาพ การรักษา  
หรือสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ อาทิเชน 1. การรับรสผิดปกติ เมื่อรับประทานอาหารอาจรูสึกขมในปาก รับประทานอาหาร
หวานแลวไมคอยรูสึกหวาน เกิดจากความผิดปกติของเยื่อบุในชองปากและตอมรับรสที่ลิ้น 2.ความทุกขทรมานระหวาง
รับประทานอาหารอันเนื่องมาจากสภาวะของโรค เชน ปญหาการเคี้ยว การกลืน อาหารรอนในชองปาก ปวดฟน  
ปวดเหงือก 3.การเปลี่ยนแปลงของความชอบหรือไมชอบใจ ในกลิ่น หรือ รสชาติ หรือชนิดของอาหารเฉพาะที่ใชในการ
รักษาโรค 4.การเปลี่ยนแปลงของอารมณ เชน วิตกกังวล กลัว เศรา ทอแทใจ หรือหมดหวัง จะยิ่งทําใหรูสึกเบื่ออาหาร
และมีอาการไมสุขสบายตาง ๆ มากขึ้น 

บทบาทของนักวิชาการโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร ตอการจัดการภาวะเบื่ออาหารในผูปวยที่เขาพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล โดยมุงเนนการดูแลใหผูปวยไดรับสารอาหารและพลังงานเพียงพอกับความตองการของรางกาย  
โดยมีข้ันตอน ดังนี ้คดักรอง-ประเมินภาวะโภชนาการเบื้องตน เก่ียวกับชนิดและปริมาณอาหาร ความสามารถในการกิน 
ปญหาเรื่องการเคี้ยว การกลืน การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว จากนั้นพิจารณาปรับเปลี่ยนอาหารใหเหมาะสมตาม
ความสามารถในการกินของผูปวย 

ดวยเหตุนี้ จึงเกิดโครงการการพัฒนาการบริการอาหารผูปวยใน กําหนดพลังงานตามขนาด M, L นี้ขึ้น 
เพ่ือมุงเนนการดูแลผูปวยใหไดรับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอตามความตองการของรางกายมากขึ้น โดยมีการ
กําหนดอาหารที่จัดเสิรฟไว 2 สวนคอื 1. อาหารธรรมดา/ออน (ขนาด M,L) 2.อาหารทางการแพทย (Oral nutritional 
supplement, ONS) เสริมเพ่ิมในรายที่กินไดนอย  

- การเบิกอาหารขนาด M คือ อาหารธรรมดา/ออน(M)  1500 kcal + ONS 1.5:1 200*3 มื้อ (900 kcal) 
- การเบิกอาหารขนาด L คือ อาหารธรรมดา/ออน(L)  1800 kcal + ONS 1:1 200*3 มื้อ (600 kcal) 

แนวทางการพิจารณาใชเมื่อผูปวยมีความสามารถในการกินอาหารธรรมดา/อาหารออนไดนอยกวารอยละ 50 
ของที่จัดเสิรฟ พิจารณาลดปริมาณอาหารถาดลง และเสริมอาหารทางการแพทย (ONS) สูตรดื่ม ที่มีลักษณะเปน
ของเหลวคลายนม เพ่ิมโอกาสในการไดรับพลังงานและสารอาหารของผูปวยมากข้ึนจากการกินอาหารถาดเพียงทาง
เดียว นอกจากนี้ ยังชวยลดปญหาเรื่องเศษอาหารเหลือทิ้ง ใหนอยลงไดอีกทางหนึ่งดวย 
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วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจุดท่ี เปนวิธีปฏิบตัิที่ดี 

Purpose 

โครงการพัฒนาการบริการอาหารผูปวยในขนาด M, L นี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสการรับประทานอาหารที ่
มากขึ้น ผูปวยไดรับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย  

Process 

กระบวนการพัฒนาการบริการอาหารผูปวยใน กําหนดพลังงานตามขนาด M, L 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเมนูอาหารธรรมดา/ออน หมุนเวียน 31 วัน ตามขนาด M L 

ปรับการสั่งซื้อใหสอดคลองกับจํานวนที่ตองใช 

คัดกรอง-ประเมินภาวะโภชนาการของผูปวยหอผูปวยนํารอง 

ปรับการจัดอาหารใหไดพลังงาน ตามขนาด M L  

ประเมินความพึงพอใจของผูปวยหลังไดรับการบริการอาหารผูปวยใน  
กําหนดพลังงานตามขนาด M, L 
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Performance (ผลลัพธ) 

- รอยละผูปวยในหอผูปวยนํารองท่ีไดรับการดูแลดานโภชนบําบัดตามขนาด M , L 

- สถิติเศษอาหารที่เหลือทิ้ง 

 

ประสิทธิผล 

ตัวชี้วัด เทียบกับปกอน รอยละของผลลัพธ 

รอยละผูปวยในหอผูปวยนํารอง 
ที่ไดรับการดูแลดานโภชนบําบัด

ตามขนาด M,L 

รอยละ 20 รอยละ 94 

สถิติเศษอาหารที่เหลือทิ้ง เฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน64 

เทากับ 9,746 กิโลกรัม 

ตุลาคม64 
น้ําหนักเศษอาหารลดลง รอยละ 10 

(น้ําหนัก 8,860 กิโลกรัม) 
 

พฤศจิกายน64 

น้ําหนักเศษอาหารลดลง รอยละ 20 

(น้ําหนัก 7,797 กิโลกรัม) 

 
 


