สรุปผลงานประจําปงบประมาณ 2555
งานโภชนาการ ฝายบริหารทั่วไป
งานโภชนบริการ
ดําเนินการโดย โรงพยาบาลมีบุคลากรปฏิบัติงาน 4 คน แบงเปน นักโภชนาการ 1 คน และพนักงานประกอบ
อาหาร 3 คน การบริการอาหารแยกเปน ผูปวยพิเศษและผูป วยสามัญ ใหบริการอาหารทั่วไป อาหารเฉพาะ
โรค อาหารทางสายใหอาหาร อาหารนักศึกษาแพทย/เภสัชกร ฝกปฏิบัติงาน จัดหาเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อ
บริการผูร ับบริการทั่วไป แผนกคนไขนอก (OPD) ทุกวันทําการ
กิจกรรม
บริการอาหารธรรมดา
บริการอาหารออน
บริการอาหารอื่นๆ
บริการอาหารนักศึกษาแพทย
รวม

ป 2553
จํานวน
รอยละ
(ราย)
9,678
51.80
4,766
25.40
3,674
19.70
570
3.10
18,668 100.00

ป 2554
ป 2555
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(ราย)
(ราย)
9,158
54.40 8,102
46.80
3,574
21.30 5,420
31.30
3,111
18.50 2,778
16.10
975
5.80 1,006
5.80
16,872 100.00 17,306 100.00

งานโภชนบริหาร
- ควบคุมดูแลดานสุขาภิบาลอาหาร
มีการเก็บตัวอยาง ภาชนะที่ใชในการเตรียม /บริการอาหารและ วัตถุดิบในการประกอบอาหาร สง
ตรวจ 3 ครั้ง / ป
- การควบคุมดูแล การเก็บ/แยกของเสีย บอดักไขมัน / ขยะตางๆ

บัญชี – การเงิน
สถิติการจัดซื้ออาหารสดแหง
งบประมาณ(บาท)
จํานวนคนไขรวม(ราย/ป ) คาอาหารเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)
979,891
18,100*
54
1,065,992
14,444*
73
1,002,817
12,732*
79
1,021,267
13,552*
75

ปงบประมาณ 2552
ปงบประมาณ 2553
ปงบประมาณ 2554
ปงบประมาณ 2555
หมายเหตุ * ไมคิดรวมคนไขอาหารเหลว (feeding) / อื่นๆ

เนื่องจากวัสดุบริโภค มีการปรับราคาขึ้น-ลง ตามภาวะเศรษฐกิจและกลไก ทางการตลาด ในปจจุบัน และ
ยอดผูปวยทีเ่ พิ่มขึ้น ในดานการจัดซื้ออาหารสด- แหง จึงมีคาใชจายสูงขึ้น แตเมื่อหาคาเฉลี่ยเทียบกับ
คาอาหารทีเ่ พิ่มขึ้นแลวในป 2555 คาอาหารลดลงจากเดิม (ป 2554) 4 บาท/คน

- สถิติการจัดซื้อ (เบิก- จาย ) อาหารเหลว
ป 2553 (จัดซื้อ 390 ถุง)
ป 2554 (จัดซื้อ 600 ถุง)
ป 2555 (จัดซื้อ 600 ถุง)
(258,960 บาท)
(398,400 บาท)
(398,400 บาท)
จําหนาย (ถุง) ใชใน รพ.(ถุง) จําหนาย(ถุง) ใชใน รพ.(ถุง) จําหนาย(ถุง) ใชใน รพ.(ถุง)
198*680
192*664
336 *680
264*664
399 *680
201*664
จํานวนเงิน
134,640
127,488
228,480
175,296
271,320
133,464
- เนื่องจากอัตรา คนไขที่รบั อาหารทางสายใหอาหาร ที่ดูแลภายในตึกผูปวยในมีจํานวนลดลง ปจจุบันมี
2 ราย และคนไขที่ตองดูแลที่บาน ในเขตรับผิดชอบ และนอกเขต ปจจุบัน มีจํานวน 28 ราย จึงไดมีการ
จัดขอ งบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑเพิม่ ขึ้นในปงบประมาณ 2556

งานโภชนบําบัดและโภชนศึกษา
จัดหาและกําหนดอาหารเฉพาะโรค
- กําหนดรายละเอียดสั่งซือ้ อาหารสด- อาหารแหงประจําวัน
- กําหนดรายการ และดัดแปลงอาหารเฉพาะโรค วันละ 3 มื้อ

12 ครั้ง
365 วัน

เตรียมและผลิตอาหารใหแกผูปวยใน
- อาหารธรรมดา
27,474 ครั้ง/ป
- อาหารออน
10,722 ครั้ง/ป
- อาหารทางสายใหอาหาร 9,333 ครัง้ /ป

งานโภชนศึกษา
การใหความรูดานโภชนาการและ โภชนบําบัด แกผูปวยและครอบครัว
กลุมผูปวยใน เมื่อประเมินปญหาภาวะโภชนาการของผูป วยไดชัดเจนแลว ทีมโภชนาการขึ้นเยี่ยมให
โภชนศึกษา ดวยการใหคําปรึกษา/แนะนําประกอบแผนพับ และโมเดลอาหารตัวอยาง ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การกินอาหารใหถูกตองกับสภาวะของโรค
กลุมผูปวยโรคเบาหวาน นักโภชนาการรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ดําเนินการใหความรูเฉพาะกลุม
โดยนักโภชนาการเนนการใหคําปรึกษา/คําแนะนําในเรื่องอาหารทีเ่ สี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดของ
อาหารทีม่ ีปริมาณน้ําตาลและ แคลอรี่สงู อาหารแลกเปลี่ยน ยกตัวอยางรายการแตละมื้อใน 1 วัน เหมาะสม
กับสภาวะของโรคพรอมตัวอยางอาหารจริง (จํานวน 44 ราย )

ในกลุมญาติผูปวยอาหารปนผสม : จัดใหมกี ารสอน เกี่ยวกับ การเลือกวัตถุดิบ การคํานวณ มาตรา
วัด ชั่ง ตวง สาธิตการสอน โดยการใชสื่อ การทําอาหารปนผสม พรอมใหซักถาม เอกสารความรูวิธีการปฏิบัติ
พบวา ญาติมีความรูเบื้องตน สามารถนําไปปฏิบัติได ทีมโภชนาการ ไดมีการบันทึกที่อยู และเบอรโทรศัพท
เพื่อติดตอกลับไปสอบถามความกาวหนากับญาติผูปวยทุกราย และการพยาบาล ที่ สามารถปฏิบัตเิ องได ทาง
งานโภชนาการมีการทวนสอบอีกครั้งกอนที่ญาติ จะรับคนไขไปดูแลตอที่บาน
(อาหารปนผสมเอง จํานวน 18 ราย/ป)
ในกลุมหญิงตั้งครรภ : จัดกิจกรรมใหคําแนะนํา / คําปรึกษา เรื่องอาหารและโภชนาการที่
เหมาะสม กับอายุครรภของหญิงตัง้ ครรภ และหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงน้ําตาลสูง (จํานวน 5 ราย)
- จัดนิทรรศการ เผยแพรความรูดานโภชนาการ และโภชนบําบัด
รวมกับ สถานีอนามัย เครือขายในการจัดกิจกรรมโครงการตางๆ เชนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ.
วิทยากรรวมคายพัฒนาแกนนําเยาวชน มหกรรมตรวจตา/เทา ในผูปวยเบาหวาน
จํานวน 10 ครั้ง
- สอนและใหความรูแกผูปวยและญาติ
การมีสวนรวมออก PCU จัดกิจกรรม ใหครอบคลุมทุก PCU
จํานวน 5 ครั้ง ผูมารับบริการรวมทัง้ สิ้น จํานวน 1,450 ราย
งานดูแลผูปวยโรคเรื้อรังผูปวยนอก
- เรื่องอาหารเฉพาะโรค เบาหวาน (PCU)
- เรื่องอาหารเฉพาะโรค ความดันโลหิตสูง
- เรื่องอาหารเฉพาะโรค หัวใจ
งานดูแลผูป วยโรคเรื้อรัง
 ผูปวยใน 1,2 เยี่ยมไข และ สอนสุขศึกษาเรื่องโภชนาการอาหารเฉพาะโรค กับคนไขและญาติ
แนวทางการดูแลตนเองดานอาหารใหสอดคลองกับโรคทีเ่ ปนอยู

