ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนงนักโภชนาการชํานาญการ
(ดานบริการทางวิชาการ)

เรื่องทีเ่ สนอใหประเมิน
1. ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
เรื่อง ความพึงพอใจในการใชถุงใหอาหาร (Feeding bag) ในหอผูปว ย
โรงพยาบาลกลาง
2. ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง เมนูอาหารสําหรับหญิงใหนมบุตรและอาหารเพิ่มน้ํานม

เสนอโดย
นางจุฑาภรณ เปยทอง
ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
(ตําแหนงเลขที่ รพก. 636)
ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย

ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. ชื่อผลงาน ความพึงพอใจในการใชถงุ ใหอาหาร (Feeding bag) ในหอผูปวยโรงพยาบาลกลาง
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ 15 มีนาคม 2554 – 25 เมษายน 2554
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดําเนินการ
สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก ทรัพยากรหรือสิ่งเรา การวิเคราะหระบบ
ความพอใจ คือ การศึกษาวา ทรัพยากรหรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ตองการ ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ และ
ความสุขแกมนุษย ความพึงพอใจจะเกิดมากที่ใด เมื่อมีทรัพยากรทุกอยาง ที่เปนทีต่ องการครบถวน
ความพึงพอใจในความคิดของออสแคมป มีความหมายอยู 3 นัยดวยกันคือ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณที่ผลการปฏิบัติจริงไดเปนไปตามที่บุคคล คาดหวังไว
2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสําเร็จที่เปนไปตามความตองการ
3. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานไดเปนไปตาม หรือตอบสนองตอคุณคาของบุคคล
ซึ่งจากความหมายทั้ง 3 นัยดังกลาว ออสแคมปเห็นวาเปนการนําไปสูก ารพัฒนาทฤษฏี วาดวย
ความพึงพอใจตองาน 3 ทฤษฏีที่สําคัญคือ ตามความหมายนัยแรกอยูในกลุมทฤษฏีความคาดหวังตาม
ความหมายทีส่ องอยูในกลุม ทฤษฏีความตองการ และตามความหมายนัยที่สามจัดอยูในกลุมทฤษฏีคุณคา
นอกจากนี้ยังไดสรุปถึงปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจวา มี 4 ปจจัยที่สําคัญ คือ
- ตัวลักษณะงาน
- เงื่อนไขเกี่ยวกับงาน
- ความสัมพันธระหวางบุคคล
- ความแตกตางของแตละบุคคล
อาหารและโภชนาการมีความสําคัญและมีบทบาทในการรักษาโรค เพื่อใหผูปวยไดรับสารอาหาร
ที่ ครบถ ว นและถูก ต อง ตามแผนการรัก ษาของแพทย ซึ่งนั ก กํ า หนดอาหารจะตองมีความรู ค วามเข าใจ
เกี่ ย วกับ อาหารเป น อย า งดี ผูป ว ยบางคนมี ค วามรูสึ ก เบื่อ อาหารรั บ ประทานอาหารได นอ ย หรื อ บางราย
ไม ส ามารถรั บ ประทานอาหารทางปากได หรื อ มี ก ารเจ็ บ ป ว ยอย า งรุ น แรง เช น อุ บั ติ เ หตุ ไม ส ามารถ
รับประทานอาหารได ทําใหรางกายไดรับพลังงานและสารอาหารไมพอเพียงกับความตองการของรางกาย
ทําใหเกิดภาวะทุพโภชนาการได แพทยจะกําหนดอาหารทางสายใหอาหารแกผูปวย
ที่ผานมาฝายโภชนาการ โรงพยาบาลกลาง ไดใชขวดแกวที่ผานขบวนการอบฆาเชื้อโรคเปนภาชนะ
บรรจุอาหารทางสายใหอาหารสําหรับผูปวย ซึ่งมีขั้นตอนในการเตรียม การผลิต การบรรจุ และการขนสงที่
ยุงยาก แตปจจุบันไดเปลี่ยนการบรรจุอาหารทางขวดแกวเปนถุงใหอาหารสายยาง ทําใหลดขั้นตอนในการ
เตรียม การผลิต การบรรจุ และการขนสงอาหารขึ้นหอผูปวยไดเปนอยางดี ซึ่งเปนที่พึงพอใจของเจาหนาที่
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงผูปวยและญาติผูปวย

อาหารทางสายใหอาหาร (Tube Feeding)
หมายถึงอาหารที่มีลักษณะเปนของเหลว สามารถไหลผานสายใหอาหารเขาสูรางกายของผูปวยได
โดยไมติดขัด ใหพลังงานและสารอาหารเพียงพอแกความตองการของรางกายของผูปวย
ประเภทของอาหารทางสายใหอาหาร
อาหารทางสายใหอาหาร แบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. สูตรน้ํานมผสม (milk based formula)
2. สูตรปนผสม (blenderized formula)
3. สูตรสําเร็จ (commercial formula)
ในการเตรียมอาหารทางสายใหอาหาร
ไมวาจะเปนสูตรใดควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ระวังเรื่องความสะอาดของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร รวมทั้งภาชนะและอุปกรณที่ใช
บรรจุอาหาร
2. มีการชั่ง-ตวง สวนประกอบของอาหารทุกชนิด เพื่อหลีกเลี่ยงคาผันแปรในเรื่องคุณคาทาง
โภชนาการใหนอยที่สุด
3. การคํานวณคุณคาอาหารในสวนประกอบของอาหารทุกชนิดตองแมนยํา เพื่อใหไดสารอาหาร
ตรงตามคําสั่งของแพทย
4. การเตรียมสูตรอาหารทางสายใหอาหารนี้ จะทําใหผูปวยเปนราย ๆ ไป
5. การเก็บรักษาอาหารทุกสูตรและทุกมื้อที่ผสมเสร็จแลว ควรเก็บในตูเย็นที่สะอาดและอุณหภูมิ
พอเหมาะ
4. สรุปสาระสําคัญของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ
ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลกลาง มีหนาที่ในการผลิตอาหารทางสายใหอาหารใหกับผูปวย โดย
ภาชนะที่ใชบรรจุอาหารทางสายใหอาหาร เปนขวดน้ําเกลือ (ชนิดแกว) ขนาด 500 - 1,000 ซีซี. ซึ่งตองซื้อและ
ลางทําความสะอาด อบฆาเชื้อโรค และมีแนวโนมจะขาดแคลนมากขึ้นจึงมีความพยายามที่จะหาผลิตภัณฑอื่น
ที่เหมาะสมกวา และเปนการพัฒนาการใหบริการผูปวย เปนถุงใหอาหาร
ขบวนการผลิ ต อาหารสายยาง ซึ่ ง เป น ไปตามมาตรฐานและสู ต รที่ กํ า หนดตามคํ า สั่ ง แพทย
ในขบวนการผลิตในแตละขั้นตอนมีความสําคัญตอเนื่อง หนึ่งในขั้นตอนนั้นคือ ขั้นตอนการบรรจุอาหาร
สายยางเพื่อสงใหหอผูปวย ตามใบเบิกอาหารจากหอผูปวย

แผนผังการผลิตอาหารสายยาง
นักโภชนาการ เจาหนาที่ โภชนากร
พนักงานปนผสม
จัดหา, รับ, เตรียมวัตถุดิบ
ความสะอาด อุปกรณตาง ๆ
(ตาชั่ง,เครื่องปน)

ความสะอาด เนื้อสัตว ผักตาง ๆ
ไขไก อกไก ฟกทอง แครอท

ผลิตอาหารสายยาง
ปนอาหารตามสูตรที่ปฏิบัติอยู ปนอาหารผสมตามแพทยกําหนด

บรรจุใสภาชนะ
(ขวดแกว / ถุงใหอาหารที่ผานการฆาเชื้อโรคแลว)
พรอมติดปายชื่อ และจํานวนพลังงานที่แพทยกําหนด

ตรวจสอบ
ความถูกตองตามใบเบิกอาหารในหอผูปวย

สงหอผูปวย

หมายเหตุ ทุกขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐานของหนวยงาน

ตารางเปรียบเทียบระหวางขวดแกวและถุงใหอาหาร (Feeding bag)
ขวดแกว (น้ําเกลือ)
1. เปนขวดน้ําเกลือที่ใชแลว นํามาลางอบนึ่ง
ฆาเชื้อโรค
2. อาจมีการปนเปอนของเศษแกว กรณีขวดชํารุด
3. ใชพื้นที่ในการเตรียมขวดบรรจุอาหารมาก
4. ใชระยะเวลาในการเตรียมอาหารสายยางมาก
5. ใชเวลาในการบรรจุอาหารนาน
6. ขบวนการใหอาหารสายยางผูปวยในแตละมื้อ
ของเจาหนาที่ในหอผูปว ยมีความยุงยาก และ
ใชเวลานาน
7. ไมสะดวกในการเก็บรักษาขวดแกวเพราะแตกงาย
8. ใชพื้นที่มากในการขนสงขวดอาหารขึ้นหอผูปวย
9. ขณะใหอาหารสายยางเจาหนาที่หอผูปว ยตอง
ยืนจับอุปกรณใหอาหารจนกวาจะแลวเสร็จ
10. เจาหนาทีใ่ นหอผูปวยเก็บขวดและลางเศษอาหาร
กอนแลวสงคืนตามจํานวนที่สงขึ้นบนหอผูปวย
11. เวชภัณฑกลางทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค
12. ฝายโภชนาการตองนําขวดสงเวชภัณฑกลาง
ดําเนินการตอ

ถุงใหอาหาร (Feeding bag)
1. เปนถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีเอทีอิน สามารถ
ทนความรอนได 90๐ C พรอมใชงาน
2. มีความปลอดภัยจากสิ่งปนเปอน
3. ประหยัดพืน้ ที่ในการเตรียม
4. ลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารสายยาง
5. ลดเวลาในการบรรจุอาหาร
6. ขบวนการใหอาหารสายยางผูปวยในแตละมื้อ
ของเจาหนาที่ในหอผูปว ยมีความสะดวก และ
ไมใชเวลานาน
7. การเก็บรักษาปลอดเชื้อ
8. การขนสงภาชนะขึ้นหอผูปวยใชพื้นทีน่ อย
9. เจาหนาที่บนหอผูปวยใชถุงอาหารแขวน
ขณะใหอาหารผูปวยไดคราวละหลายคน
10. ใชแลวทิ้ง
11. พรอมใชงาน
12. ผานขบวนการฆาเชื้อพรอมใชงาน

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ศึกษา คนควา หาขอมูลในการสรางแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ในการใชถุงใหอาหารในหอผูปวย
2. ประสานงานกับหอผูปวยตาง ๆ เพื่อตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใชถุงใหอาหาร
3. กําหนดวันเวลาในการสงและรับคืนแบบสอบถามความพึงพอใจการในใชถุงใหอาหารในหอผูปวย
4. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
5. สรุปผลเพื่อดําเนินการตอไป

5. ผูรวมดําเนินการ
นายทินภัทร ศรีคะชินทร

สัดสวนของผลงานรอยละ 10

6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ
- จัดหาอาหารวัตถุ วัสดุอุปกรณ ภาชนะที่ใชในหนวยงานอาหารสายยางใหมีความเพียงพอ
พรอมใชงาน
- กํากับเจาหนาที่ในหนวยอาหารสายยางใหปฏิบัติตามมาตรฐานของหนวยงานอยางเครงครัด
- พัฒนางานหนวยอาหารสายยางอยางตอเนื่อง
- สอนผูปวยและญาติทําอาหารสายยางกอนกลับบาน
- ใหความรูดานโภชนบําบัดแกผูปวย ญาติ และผูสนใจ
การพัฒนางานหนวยอาหารสายยาง ไดนําถุงใหอาหารสายยางมาใชแทนขวด จากปญหาการจัดหา
ขวดมีความขาดแคลนมากขึน้ และชวยลดภาระงานของเจาหนาทีใ่ นฝายโภชนาการและเจาหนาที่ในหอผูปวย
ในการปฏิบัตกิ ารดูแลผูปวยในหอผูปวยตาง ๆ
จึงไดดําเนินการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล ใชในการสรางแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ของเจาหนาทีใ่ นหอผูปวยในการใชถุงใหอาหารสายยาง ประสานงานกับหอผูปวยตาง ๆ ที่ใหถุงใหอาหาร
สายยาง ซึ่งใชเปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใชถุงใหอาหารสายยาง ตามวัน
และเวลาที่กําหนด
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
สงแบบสอบถามจํานวน 75 ชุด ใน 11 หอผูปวยในโรงพยาบาลกลาง
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 75 ชุด ใน 11 หอผูปวยในโรงพยาบาลกลาง
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศในโรงพยาบาลกลาง
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จํานวน (ราย)
71
4
75

รอยละ
94.7
5.3
100

จากตารางที่ 1 พบวาพยาบาลและผูมีหนาที่ดูแลใหอาหารทางสายใหอาหารที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 94.7 เพศชาย 4 ราย คิดเปนรอยละ 5.3

ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุในโรงพยาบาลกลาง
อายุ
20-30 ป
31-40 ป
มากกวา 41 ป
รวม

จํานวน (ราย)
25
41
9
75

รอยละ
33.3
54.7
12.0
100

จากตารางที่ 2 พบวาพยาบาลและผูมีหนาที่ดูแลใหอาหารทางสายใหอาหารที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 41 ราย คิดเปนรอยละ 54.7 อายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 25 ราย
คิดเปนรอยละ 33.3 อายุมากกวา 41 ป จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 12
ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงงานในโรงพยาบาลกลาง
ตําแหนงงาน
ผูชวยพยาบาล
พยาบาล
รวม

จํานวน (ราย)
30
45
75

รอยละ
40
60
100

จากตารางที่ 3 พบวาพยาบาลและผูมีหนาทีด่ ูแลใหอาหารทางสายใหอาหารที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนพยาบาล จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 60 และผูชวยพยาบาล จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 40
ตารางที่ 4 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุการทํางานในโรงพยาบาลกลาง
อายุการทํางาน
1-5 ป
6-10 ป
มากกวา 10 ป
รวม

จํานวน (ราย)
15
27
33
75

รอยละ
20
36
44
100

จากตารางที่ 4 พบวาพยาบาลและผูมีหนาที่ดูแลใหอาหารทางสายใหอาหารที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีอายุการทํางานมากกวา 10 ป จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 44 อายุการทํางาน 6-10 ป จํานวน
27 ราย คิดเปนรอยละ 36 อายุการทํางาน 1-5 ป จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 20
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลความพึงพอใจในการใชถุงใหอาหาร
(Feeding bag) ในโรงพยาบาลกลาง
ความพึงพอใจ
การเปลี่ยนจากขวดมาใสถุงใหอาหารทําใหทานทํางาน
ไดสะดวก และชวยลดขั้นตอนการทํางาน
การบรรจุอาหารจากขวดมาใสถุงใหอาหาร ทําใหผูปวยไดรับ
อาหารตอมื้อในปริมาณที่ถูกตอง
การบรรจุอาหารลงในถุงใหอาหาร ทําใหมั่นใจในเรื่องของ
ความสะอาด ปลอดภัย และปราศจากเชื้อ
การใชถุงใหอาหารชวยลดภาวะแทรกซอนของผูปวยในเรื่อง
การติดเชื้อ และทองเสีย
การไหลผานของอาหารที่ผานสายใหอาหาร
ความสะดวกในการอุนอาหาร
ระยะเวลาในการใหอาหารผูปวยแตละมื้อถูกตองและเหมาะสม
การเก็บอาหารลงถุงชวยประหยัดพื้นที่การเก็บในตูแช
รูปแบบของถุงใหอาหารสะดวกในการใชงาน
รวม

X
4.40

S.D.
0.69

แปลผล
มากที่สุด

4.18

0.84

มาก

4.28

0.54

มากที่สุด

4.07

0.64

มาก

3.85
4.15
4.03
4.16
4.53
4.46

0.72
0.66
0.76
0.78
0.62
0.55

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบวาระดับความพึงพอใจทีม่ ีตอรูปแบบและประโยชนที่ไดรับจากถุงใหอาหาร
โดยรวม อยูในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และพิจารณาเปนรายขอพบวาการเปลี่ยนจากขวดมาใสถุง
ใหอาหาร ทําใหเจาหนาที่ในหอผูปวยทํางานไดสะดวก และชวยลดขัน้ ตอนการทํางาน การบรรจุอาหารลงใน
ถุงใหอาหาร ทําใหมั่นใจในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย และปราศจากเชื้อ และรูปแบบของถุงใหอาหาร
สะดวกในการใชงาน อยูใ นระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
7. ผลสําเร็จของงาน
ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลกลาง ไดนําถุงใหอาหารสายยางมาใชแทนขวด โดยไดรับการตอบรับ
จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจในการใชถุง ใหอาหารสายยางของเจ า หนาที่ใ นหอผูปว ย มีร ะดับความ
พึงพอใจมากที่สุด

ในการปฏิบัติงานของฝายโภชนาการ มีการลดภาระงานในการจัดเจาหนาที่ การลางทําความสะอาด
การสงฆาเชื้อในเรื่องภาชนะบรรจุอาหาร เจาหนาที่มีความมั่นใจในการใชถุงใหอาหารสายยางดวยความ
สะอาด ปลอดภัย พรอมใชงาน
8. การนําไปใชประโยชน
1. ผูใชถุงใหอาหารสายยางมีความพึงพอใจมากที่สุด
2. เกิดความเชื่อมั่นเรื่องความสะอาด ปลอดภัย
3. การใชถุงใหอาหารสายยาง มีความสะดวก ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนและภาระงานของเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ
9. ความยุงยาก ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
1. ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใหถุงใหอาหารสายยางของเจาหนาที่
ในหอผูปวย
2. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจใหสอดคลองกับภาระงาน
10. ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ ใชบรรจุอาหารทางสายใหอาหาร ที่มีตน ทุนต่ําลง และสะดวกตอ
การใชงาน ของเจาหนาที่ ทีเ่ กี่ยวของ และผูปวย ญาติ ทีจ่ ําเปนตองใชบรรจุภัณฑนนั้
2. ศึกษาคนควาหาขอมูล ใชในการสรางแบบสอบถาม ความพึงพอใจการใชถุงใหอาหารสายยาง
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ................................................
(นางจุฑาภรณ เปยทอง)
ผูขอรับการประเมิน
............/................../............
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..............................................
(นางสุพิศ กลิ่นหวล)
ตําแหนง นักโภชนาการชํานาญการ
หัวหนาฝายโภชนาการ
โรงพยาบาลกลาง
............/................../............

ลงชื่อ ..............................................
(นายชูวทิ ย ประดิษฐบาทุกา)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกลาง
............/................../............
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ภาคผนวก

ตอนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบและประโยชนที่ไดรับจากถุงใหอาหาร(Feeding bag)
เกณฑการใหคะแนน
5 = พึงพอใจมากที่สุด
4= พึงพอใจมาก
3= พึงพอใจปานกลาง
2= พึงพอใจนอย
1= พึงพอใจนอยที่สุด
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทาน
5
พึงพอใจ
มากที่สุด

ความพึงพอใจ

4
พึงพอใจ
มาก

3
พึงพอใจ
ปานกลาง

1.การเปลี่ยนจากขวดมาใสถุงใหอาหารทําใหทานทํางานไดสะดวก
และชวยลดขั้นตอนการทํางาน
2.การบรรจุอาหารจากขวดมาใสถุงใหอาหารทําใหผูปวยไดรับ
อาหารตอมื้อในปริมาณที่ถูกตอง
3.การบรรจุอาหารลงในถุงใหอาหารทําใหมั่นใจในเรื่องของความ
สะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค
4.การใชถุงใหอาหารชวยลดภาวะแทรกซอนของผูปวยในเรื่องการ
ติดเชื้อและทองเสีย
5.การไหลผานของอาหารที่ผานสายใหอาหาร
6.ความสะดวกในการอุนอาหาร
7.ระยะเวลาในการใหอาหารผูปวยแตละมื้อถูกตองและเหมาะสม
8.การเก็บอาหารลงถุงชวยประหยัดพื้นที่การเก็บอาหารในตูแช
9.รูปแบบของถุงใหอาหารสะดวกในการใชงาน

ขอขอบคุณในความกรุณาของทานที่ตอบแบบสอบถาม

2
พึงพอใจ
นอย

1
พึงพอใจ
นอยที่สุด

แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจในการใชถุงใหอาหาร(Feeding bag) ในโรงพยาบาลกลาง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงในชองวางที่ตรงตามคุณลักษณะของทาน
1. เพศ
1  หญิง
2  ชาย
2. อายุ
1  20 -30 ป
3 มากกวา 41 ปขึ้นไป
3. ตําแหนงงาน
1  ผูชวยพยาบาล
4. อายุการทํางาน
1  1 -5 ป
3 มากกวา 10 ปขึ้นไป

2  31 -40 ป

2  พยาบาล

2  6 -10 ป

ขอเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึน้
ของ นางจุฑาภรณ เปยทอง
เพื่อประกอบการแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนง นักโภชนาการชํานาญการ (ดานบริการทางวิชาการ)
(ตําแหนงเลขที่ รพก. 636) สังกัด ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย
เรื่อง เมนูอาหารสําหรับหญิงใหนมบุตรและอาหารเพิม่ น้ํานม
หลักการและเหตุผล
อาหารสําหรับหญิงใหนมบุตรมีความสําคัญเชนเดียวกับระยะตั้งครรภ อาหารของหญิงใหนมบุตร
ที่สมบูรณมีความสําคัญตอแมและลูก เพราะลูกยังตองกินนมแม แมจึงตองไดรับอาหารที่เพียงพอในการ
สรางน้ํานมใหลูก เพราะใน 6 เดือนแรก ลูกจะไดรับน้ํานมจากแมเปนหลัก จะชวยใหแมผลิตน้ํานมอยาง
เพียงพอและมีคุณภาพดี จากการศึกษาขององคการอนามัยโลก ปริมาณน้ํานมแมในชวง 6 เดือนแรก มี
ประมาณ 700-850 มิลลิลิตร/วัน ในชวง 6-12 เดือน ลดลงเปน 600 มิลลิลิตร/วัน และเปน 550 มิลลิลิตร/วัน
ในระยะ 12-24 เดือน หลังคลอด ซึ่งในระยะใหนมบุตรแมจําเปนตองไดรับสารอาหารตาง ๆ ใหเพียงพอกับ
ความตองการของรางกาย เพื่อใชในการสรางน้ํานมของแมสําหรับเลี้ยงทารก พรอมทั้งยังชวยซอมแซม
และเสริมสรางสุขภาพของแมใหสมบูรณ
ดังนั้น เพื่ อเปนการพัฒนางานของฝายโภชนาการ โรงพยาบาลกลางจึงมีการจัด ทํ าเมนูอาหาร
สําหรับหญิงใหนมบุตร และอาหารเพิ่มน้ํานมใหกับผูปวยหลังคลอด
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเมนูอาหารสําหรับหญิงใหนมบุตรและอาหารเพิม่ น้ํานมเปนคูม ือในการผลิตอาหาร
สําหรับผูปวยบนหอผูปวยหลังคลอดในโรงพยาบาลกลาง
2. เพื่อชวยใหหญิงใหนมบุตรไดรับพลังงานเพียงพอทีจ่ ะผลิตน้ํานมสําหรับทารก
3. เพื่อเสริมสรางสุขภาพของหญิงใหนมบุตร
4. เพื่อสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
5. เพื่อใหหญิงใหนมบุตรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เปาหมาย มีเมนูอาหารสําหรับหญิงใหนมบุตรและอาหารเพิ่มน้ํานม

2
กรอบการวิเคราะห แนวคิด ขอเสนอ
ปญหาโภชนาการที่พบบอยในหญิงใหนมบุตร สวนใหญมักเกิดจากการไดรับพลังงานและ
สารอาหารไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย เนื่องจากหญิงใหนมบุตรมีความวิตกกังวลเรื่อง
น้ําหนักเกิน โดยเฉพาะแมที่อยูในระยะวัยรุน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมดี จํากัดอาหารบาง
ประเภท เชน มีความเชื่อวาภายหลังคลอดไมควรกินไข อาหารคาว และอาหารแสลง และออนเพลียจาก
การเลี้ยงลูกทั้งกลางวันและกลางคืน ทําใหไมอยากอาหาร จึงจําเปนตองไดรับคําแนะนําที่ถูกตอง
หญิงใหนมบุตรตองการพลังงานสูงกวาในระยะตั้งครรภมาก เพราะน้ํานมที่ผลิตเลี้ยงทารกนั้น
ประกอบดวยพลังงานและสารอาหารหลายชนิด รางกายของแมจึงตองใชสารอาหารเหลานั้นสูงกวาปกติ
เพื่อผลิตน้ํานม โดยเฉลี่ยประมาณ 850 มิลลิลิตร/วัน ดังนั้น หญิงใหนมบุตรจึงควรไดรับพลังงานเพิ่มขึ้น
ประมาณวันละ 500 กิโลแคลอรี่ สําหรับแมที่ทํางานเบา หรือ 1,000 กิโลแคลอรี่สําหรับแมที่ทํางานหนัก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการผลิตอาหารสําหรับหญิงใหนมบุตรและอาหารเพิ่มน้ํานมอยางตอเนื่อง
2. หญิงใหนมบุตรสามารถผลิตน้ํานมที่เพียงพอสําหรับเลี้ยงทารกในขณะนอนพักรักษาตัว
อยูในโรงพยาบาล
3. หญิงใหนมบุตรไดรับอาหารที่ถูกตอง มีคุณภาพไดมาตรฐานตามหลักโภชนาการ
โภชนบําบัด และตามคําสั่งแพทย
4. หญิงใหนมบุตรสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมได ในระยะ 6 เดือนแรกและมีน้ํานมคุณภาพดี
เพียงพอสําหรับบุตร 2-3 ป
5. หญิงใหนมบุตรไดรับความรูค วามเขาใจในการเลือกรับประทานอาหารไดถูกตอง
6. หญิงใหนมบุตรสามารถดัดแปลงหรือแลกเปลี่ยนอาหารมารับประทานทดแทนได
7. เปนขอมูลในทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีสวนรวมในการดูแลหญิงใหนมบุตรตามแผนการรักษา
ของแพทย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. มีเมนูอาหาร 4 เมนู สําหรับหญิงใหนมบุตรและอาหารเพิ่มน้ํานม
2. หญิงใหนมบุตรมีปริมาณน้ํานมที่เพียงพอสําหรับเลี้ยงทารก รอยละ 100
3. หญิงใหนมบุตรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและสมบูรณ รอยละ 100
4. หญิงใหนมบุตรเลี้ยงลูกดวยนมแมไดในระยะ 6 เดือนแรก รอยละ 100
5. หญิงใหนมบุตรสามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมไดอยางถูกตอง รอยละ 100
ลงชื่อ..................................................................
(นางจุฑาภรณ เปยทอง)
ผูขอรับการประเมิน
........./........../..........

