
นโยบาย 
 

เจ้าหน้าท่ีทุกคนในโรงพยาบาล  จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการจัดการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
 

วิธีปฏิบัติ 
 

หน่วยโภชนาการมีหน้าท่ีจัดหาและผลิตอาหารส าหรับผู้ป่วย  /บุคลากร  เผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร 
โภชนาการ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยโภชนาการ 
- หัวหน้าหน่วยโภชนาการ 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน คุณสมบัติของหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
- วุฒิการศึกษาท่ีเหมาะสม  :ปรินนาตรีเปสนอย่างต่ า วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาโภชนาการ  

การดูแลสุขภาพบุคลากร 
- ควรได้รับความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดิน

อาหาร และระบบทางเดินหายใจ ความส าคันของสุขอนามัยส่วนบุคคล และการล้างมือ การเตรียม การ
ประกอบการ น าส่ง และการเก็บอาหารอย่างเหมาะสม การmความสะอาดอุปกรณ์ สถานท่ีเตรียมอาหาร และ 
การจัดการมูลฝอย 

- ควรมีการตรวจสุขภาพประจ าปี การได้รับภูมิคุ้มกันท่ีจ าเปสน ตรวจ HbSAg และเช้ือก่อโรคใน
อุจจาระ 

โรงพยาบาลท่าแซะ 

นโยบาย  

 
นโยบายและวิธปีฏิบัติเลขที่    :  WI–IC-……………… 

เร่ือง    :   ข้อแนะน าแนวปฏิบัติการจัดการอาหาร 
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

แก้ไขคร้ังที่........2....... 

วันที่    :       มกราคม  2565   

แผนก  :  งานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล แผนกที่เก่ียวข้อง :  ทุกแผนกท่ีให้การ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.ท่าแซะ 

 
   คณะผู้จัดท า : ……………………………………………… 
                        (นางสาวจิรวรรณ อินทนา) 

เลขานุการงานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 
ในโรงพยาบาลท่าแซะ 

 
ผู้อนุมัติ :   …………………………………….. 
                  (นายระติ ชูรักษ์) 
เภสัชกรช านานการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ  



1 . การปฏิบัติตนของบุคคลากรที่ปรุงและจัดจ่ายอาหารในหน่วยโภชนาการ 
1.1 แต่งกายสะอาด สวมหมวกหรือผ้าคลุมผมและผ้ากันเปรหอน ใส่รองเท้าหุ้มส้น  

1.2  ตัดเล  ็บให้ส้ัน ไม่สวมแหวน ล้างมือและเล็บให้สะอาดด้วยสบู่และน้ าก่อนเตรียมอาหาร 
ภายหลัง การสัมผัสส่ิงของท่ีไม่สะอาดและหลังจากเข้าห้องน้ า 

1.3 สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน  
1.4  บุคคลากรท่ีมีอุจจาระร่วงหรือเปสนบิด หรือมีแผลเปผดหรือตุ่มหนองท่ีมือ ให้ละเว้นการ

ปฏิบัติงาน 

1.5 ไม่สูบบุหรี่  
2 . การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงครัวและการจัดการมูลฝอย 

2.1 บริเวณพื้นควรสะอาดและแห้ง ท่อระบายน้ ามีฝาปผด  

2.2 มีสถานท่ีเก็บวัตถุดิบ เตรียม ผลิต บรรจุและแจกจ่ายอาหาร  
2.3 การสันจรของอาหารดิบและอาหารพร้อมบริโภคควรแยกออกจากกัน  

2.4 มีท่ีรองรับมูลฝอยในท่ีเตรียมหรือปรุงอาหารและบริเวณท่ีล้างภาชนะและอุปกรณ์ 
2. 5 เศษอาหารที่เหลือแต่ละมื้อไม่น าไปเล้ียงสัตว์ ยกเว้นได้ผ่านกระบวนการท าลายเช้ือด้วย

การต้มก่อน 

3. อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

  3. 1 เครื่องมือ เครื่องใช้ เปสนวัสดุท่ีมีผิวเรียบ เพื่อให้ง่ายต่อการท าความสะอาด ไม่เปสนสนิม 

และไม่มี รอยแตกร้าว 

  3. 2 เขียง เปสนแผ่นเรียบ มั่นคง แข็งแรง ไม่ดูดซับน้ า ท าความสะอาดง่าย ไม่มีเช้ือรา 

  3. 3 มีดและเขียงแยกประเภทการใช้งานกับ อาหารสุก เนื้อสัตว์ ผักและผ ลไม้ 

  3. 4 ภาชนะใส่อาหารต้องสะอาด และแห้งก่อนน ามาใช้เตรียมอาหาร  

  3.5 โต๊ะท่ีใช้เตรียมอาหารมั่นคง แข็งแรง ท าด้วยวัสดุไม่ดูดซับน้ า ท าความสะอาดง่าย 

ภายหลังประกอบอาหารให้ล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดและผ่ึงให้แห้ง  

  3. 6 รถน าส่งอาหารผู้ป่วย ท าด้วยวัสดุแข็งเรียบ มีท่ีระบายน้ า ไม่อับช้ืน ปผดมิดชิด เพื่อป้องกัน

สัตว์ พาหะน าโรค และง่ายต่อการท าความสะอาด หลังส่งอาหารให้ล้างท าความสะอาด เช็ดให้แห้ง 

ถ้ามีอาหารหก ให้เช็ดท าความสะอาดทันที 

  3.7 ตู้เย็นเก็บอาหารต้องมีการท าความสะอาดสม่ าเสมอ ขอบยางไม่มีเช้ือรา และตรวจสอบ

อุณหภูมิ ของตู้เย็นทุกวัน 

 



 4. การเลือกซ้ือวัตถุดิบ 

  4.1. เลือกวัตถุดิบ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีใหม่และสด จากแหล่งผลิตท่ีมีคุณภาพดีและได้

มาตรฐาน 

  4.2. ตรวจสอบสภาพอาหารขณะท่ีผู้ผลิต /ผู้จ าหน่ายมาส่ง  

 5 . การประกอบอาหาร 

  5.1. พื้นท่ีในการปรุงอาหารควรสูงจากพื้นอย่างนอ้ย 60 เซนต  ิเมตร 

5.2 . ล้างอาหารสดก่อนน าไปประกอบอาหาร 
5.3 . ประกอบอาหารให้ได้อุณหภูมิเพียงพอและเวลาท่ีเหมาะสมตามประเภทอาหาร 
5.4 . ล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อน 

5.5  . ใส่ถุงมือหรือใช้ช้อนหรือทัพพีเมื่อต้องสัมผัสอาหารท่ีปรุงสุกแล้วหรืออาหารท่ีพร้อม
บริการ 

5.6 . ชิมอาหารโดยตักใส่ถ้วยแบ่ง 
5.7 . บุคลากรท่ีไม่เกี่ยวข้อง ไม่ควรเข้าไปในบริเวณท่ีเตรียมหรือประกอบอาหาร 

6 . การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงแล้วก่อนน าส่งและตักแบ่ง 

ถ้าไม่สามารถแจกจ่ายอาหารที่ปรุงเสร็จทันทีให้เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับอาหารแต่ละ 
ประเภท 

7 . การแจกจ่ายอาหาร 
อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วให้น าแจกจ่ายทันที ถ้าไม่สามารถท าได้ทันทีให้เก็บรักษาไว้ในภาชนะท่ีมีฝาปผด 

หรือเก็บในตู้เย็น 

8 . การล้างภาชนะและเคร่ืองใช้ 
8.1 . ขจัดเศษอาหารออกก่อนล้าง 
8.2  . ล้างภาชนะด้วยเครื่องล้างจานท่ีมีอุณหภูมิ 82 oC/180 oF ถ้าไม่มีให้ลวกหรือต้ม

หลังจากล้าง 

8.3 . การล้างด้วยมือให้ใส่ถุงมือยางหนา ใช้น้ าและน้ ายาล้างจานล้างให้สะอาดและผ่ึงให้แห้ง 

9 . การตรวจสอบการปนเปื้อนของอาหารเมื่อมีหรือสงสัยว่ามีการระบาด 
ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดเช้ือในการสอบสวนโรคในกรณีเกิดการเจ็บป่วยของ 

โรคระบบทางเดินอาหารในผู้ป่วยหรือบุคลากรท่ีสงสัยว่าจะเกิดจากการปนเปรหอนของอาหาร 

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 
1.  วางอาหารบนพื้น 

2 . น าสัตว์เล้ียงเข้ามาในบริเวณอาคารโภชนาการ 
3 . ฉีดยาฆ่าแมลงบริเวณอาคารและบริเวณใกล้เคียง 



4.  บุคลากรท่ีมีการติดเช้ือหรือเปสนพาหะของเช้ือในระบบทางเดินอาหาร ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ 
ประกอบอาหาร 

อาหารเหลว 
1 . การจัดสถานท่ี 

ห้องเตรียมอาหารและประกอบอาหาร ควรเปสนห้องแยกเฉพาะและเปสนห้องปรับอากาศ 
2 . การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีผลิตอาหารเหลว 

2.1 . เปล่ียนรองเท้าก่อนเข้าห้องเตรียมและประกอบอาหาร 
2.2 . สวมเส้ือคลุม สวมหมวกหรือผ้าคลุมผม หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าห้องเตรียมและประกอบ

อาหาร 

2.3 . เคร่งครัดต่อการล้างมือให้ท่ัวถึงด้วยสบู่ผสมน้ ายาท าลายเช้ือนาน 10-15  วินาที สวมถุง
มือสะอาด เมื่อเตรียมและประกอบอาหารทุกครั้ง 

3 . การท าความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะ 
3.1 . เครื่องปั่นอาหารเหลว ล้างท าความสะอาดภายหลังใช้งาน แล้วส่งอบไอน้ าร้อน 
3.2 . อุปกรณ์และภาชนะอื่นๆ ล้างท าความสะอาด ภายหลังใช้งานและต้มในน้ าเดือดนาน 20 

นาที 

3.3 . อุปกรณ์ท่ีใช้บรรจุอาหารเหลวท่ีจะใช้ให้อาหารผู้ป่วยจะต้องสะอาด ส่วนถุงบรรจุ หรือ
ชุดหยด อาหารเหลว ซึ่งท าความสะอาดและท าลายเช้ือยาก ควรใช้เพียงครั้งเดียว 
4 . การเตรียมส่วนประกอบอาหาร 

4.1 . ล้างท าความสะอาดอาหารสดและไข่ให้สะอาดก่อนน ามาประกอบอาหาร 
4.2 . ส่วนประกอบอาหารต่างๆ เช่น เกลือ น้ ามัน น้ าเช่ือม น้ าต้ม ให้เตรียมใช้เฉพาะมื้อ 

4.3 . บรรจุอาหารในภาชนะท่ีมีฝาปผดตลอดเวลา 
5 . การดูแลอาหารที่ผลิตแล้ว 

5.1  . บรรจุอาหารเหลวในขวดแก้วหรือภาชนะบรรจุท่ีสะอาดให้ปริมาณเพียงพอต่อมื้อต่อ
ผู้ป่วย 1 คน  เท่านั้น 

5.2 . แจกจ่ายอาหารไปยังหอผู้ป่วยทันทีภายหลังผลิต 

5.3 . ในกรณีไม่สามารถแจกได้ทันที ต้องเก็บอาหารเหลวไว้ในตู้เย็นท่ีมีอุณหภูมิ 2-8 oC 
5.4  . ท่ีหอผู้ป่วย เมื่ออาหารเหลวมาถึงให้แจกแก่ผู้ป่วยทันที เฉพาะมื้อกลางคืนให้เก็บไว้ใน

ตู้เย็นท่ีมี อุณหภูมิ 2-8  oC ตลอดเวลาจนกว่าจะให้ผู้ป่วย 
6 .  การขนส่งใช้ภาชนะท่ีมั่นคงแข็งแรงมิดชิดและท าความสะอาดง่ายเพื่อบรรจุขวดอาหารเหลวหรือ

ภาชนะบรรจุในการขนส่ง 


