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โรคไม่ติดต่อ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงร้อยละ 73 ของ
การเสียชีวิตของคนไทย และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งต้องการความประหยัด และ
ความสะดวกรวดเร็ว จึงนิยมทานนอกบ้าน/ซือ้ แบบปรุงส�ำเร็จมากกว่าการท�ำอาหารเอง
จากการส�ำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2560 ด้านการบริโภค
อาหาร พบว่ามี 3 ใน 4 ของคนไทยบริโภคอาหารว่าง ร้อยละ 48.5 เป็นเพราะ
ความอยากทานเท่านัน้ อีกทัง้ อาหารว่างทีเ่ ป็นขนม ของกินเล่น มีโซเดียม น�ำ้ ตาล และ
ไขมันสูง เป็นเหตุให้ได้รบั เกินความต้องการต่อวัน โดยเฉพาะโซเดียมทีค่ นไทยบริโภคเกินกว่า
ทีอ่ งค์การอนามัยโลกแนะน�ำถึง 2 เท่า (องค์การอนามัยโลกแนะน�ำ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน)
จากการทบทวนมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพส่งผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภค นัน้ พบว่ามาตรการการจัดการสิง่ แวดล้อม การปรับสูตรอาหารด้วยเทคนิค
วิธีการที่เหมาะสม ประกอบกับที่องค์การอนามัยโลกได้แนะน�ำว่าการด�ำเนินงานเพื่อ
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในสถานบริการสาธารณสุข ถือเป็นการด�ำเนิน
งานที่มีความคุ้มค่าในแง่การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งสถานบริการสาธารณสุข
หรือโรงพยาบาล เป็นสถานทีท่ รี่ องรับประชาชนจ�ำนวนมากในแต่ละวัน ทัง้ บุคลากร ผูป้ ว่ ย
และญาติ ดังนัน้ การสนับสนุนการสร้างความรูค้ วามตระหนักในการลดเค็ม ลดโซเดียม
สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่ออาหารลดเค็ม จะช่วยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health literacy) ได้อย่างดี และควรจัดให้มีเมนูสุขภาพที่ลดโซเดียมลงจากสูตรปกติ
ทีเ่ อือ้ ให้ผทู้ มี่ ารับบริการสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพได้ รวมถึงการลดพืน้ ทีใ่ นการวาง
เครื่องปรุงรสในโรงอาหาร ในขณะที่ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนั้น
ได้รับอาหารจากโรงครัวของโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีการปรับสูตรอาหาร
ให้มีปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายต่อวัน
โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี ด�ำเนินการภายใต้แนวคิด “อาหาร
โรงพยาบาลเค็มน้อย ดีลดโรค ดีต่อสุขภาพ และอร่อยดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
โรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปรับสิ่งแวดล้อมให้โรงพยาบาลมีแหล่งอาหารโซเดียมต�่ำ ทั้งอาหารส�ำหรับผู้ป่วย
ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล และจากร้านอาหาร/ร้านสวัสดิการในโรงอาหารส�ำหรับ
เจ้าหน้าที/่ ผูท้ มี่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาล และจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งการลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้มีการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืน
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โภชนาการโรงพยาบาล
1. ความส�ำคัญของโภชนาการในโรงพยาบาล

โภชนบ�ำบัด เป็นการรักษาส�ำคัญอย่างหนึ่งส�ำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและชะลอโรค โดยหลักการให้โภชนบ�ำบัดนั้น มีความจ�ำเป็น
ที่ผู้ให้การรักษาหรือให้ค�ำแนะน�ำ ต้องมีความรู้ในหลักการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อาหารที่จ�ำเพาะกับโรคนั้นๆ ส่วนในด้านการป้องกันโรค สามารถท�ำได้โดยการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกวิธกี ารบริโภค การลดน�ำ้ หนักและการออกก�ำลังกาย
เป็นวิธีที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ร่วมในการรักษาโรคได้จริง
จากการศึกษาพบว่าการจัด ให้มที มี โภชนบ�ำบัด (Nutrition Support Team:
NST) ช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทีมโภชนบ�ำบัด เป็นการรวมกลุ่มการ
ท�ำงานของสหวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยทุพโภชนาการ
ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยจะเป็นการประสานจุดดีจุดเด่นของแต่ละสาขา
มาร่วมดูแลผู้ป่วย ท�ำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้น เสียเวลา
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน้อยวัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดน้อยลงอย่างมีนัยส�ำคัญ

2. ทีมโภชนบ�ำบัด (Nutrition Support Team: NST)
แพทย์ : มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนโภชนบ�ำบัดทั้งทางตรงและทาง
อ้อม คือ เป็นผูด้ แู ลหลักประเมินภาวะโภชนาการ การค�ำนวณความต้องการสารอาหาร
และการพิจารณาให้การรักษาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูป้ ว่ ย รวมทัง้ การพิจารณาเลือกใช้รปู แบบ
เทคนิค วิธีการให้อาหาร เช่น ให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำหรือทางเดินอาหารตาม
ความจ�ำเป็น และบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคต่างๆ
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พยาบาลและ/หรือ พยาบาลโภชนบ�ำบัด (nutrition nurse) : พยาบาล
ทัว่ ไปทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์การท�ำงานด้านโภชนบ�ำบัด ท�ำงานร่วม
กับทีมโภชนบ�ำบัด ซึ่งจะมีบทบาทในการสนับสนุนการดูแล และ/หรือให้การพยาบาล
ผู้ป่วยด้านโภชนบ�ำบัดโดยตรงแก่พยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วย ผู้ป่วย/ผู้ดูแล ทั้งในด้าน
ความรู้และการปฏิบัติ ได้แก่
คัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการเบื้องต้นในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงต่อภาวะโภชนาการต่าง ๆ
ผูป้ ระสานงานระหว่างทีมโภชนบ�ำบัดในระบบการดูแลทางโภชนบ�ำบัด
ให้ความรู้หรือแนะน�ำผู้ป่วยหรือญาติ และการส่งต่อการดูแลไปยัง
โรงพยาบาล ชุมชนใกล้บ้าน
ติดตามและประเมินผลการรักษาด้านโภชนบ�ำบัดของผู้ป่วย

นักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหาร (Dietitians) : มีหน้าที่หลักใน
การปฏิบัติงานให้โภชนบ�ำบัดรายบุคคล โดยครอบคลุมกระบวนการคัดกรอง
และประเมินภาวะโภชนาการ ปรับประยุกต์และด�ำเนินแผนการให้โภชนบ�ำบัด
โดยการจัดกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับการบริการอาหารและสารอาหารทีเ่ กีย่ วข้องใน
รูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการโภชนบ�ำบัดทีเ่ หมาะสมแก่ความเจ็บป่วยและ
แผนการรักษาของแพทย์ ได้แก่
ควบคุม จัดหา ผลิต และบริการอาหารให้ผู้ป่วย
ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
ติดตามการบริโภคอาหาร การยอมรับอาหารของผูป้ ว่ ยและแก้ปญั หา
วางแผนการให้โภชนบ�ำบัดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ให้ค�ำแนะน�ำด้านโภชนาการ แก้ปญ
ั หาโภชนาการ วางแผนในการ
แก้ปัญหา โภชนาการชุมชน
สอน แนะน�ำ และให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับโภชนาการและโภชนบ�ำบัด
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Patient Care Team
วางแผนการให้โภชนบ�ำบัดแก่ผู้ป่วยโดยให้สอดคล้องกับแผนการ
รักษาของแพทย์
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ดูแล ประเมิน ติดตามการให้โภชนบ�ำบัดอย่างต่อเนื่อง
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกินอาหารให้เหมาะสม และให้สอดคล้อง
กับวิถีการด�ำเนินชีวิตของผู้ป่วย
4. เภสัชกร: มีบทบาทช่วยทีมโภชนบ�ำบัดทั้งในการดูแลผู้ป่วยที่ได้
รับอาหารตามปกติและผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดด�ำในส่วน
ผู้ป่วยที่สามารถรับอาหารได้ดังนี้
ควบคุมหรือเตรียมอาหารให้ทางหลอดเลือดด�ำให้ได้มาตรฐาน
ให้ความรู้และข้อมูลเรื่องยาแก่ทีมโภชนบ�ำบัด ผู้ป่วยและญาติ เช่น
ในกรณีการใช้ยาร่วมกับอาหาร เพื่อผลการรักษาที่ดีและปลอดภัย
ที่สุด
การประสานงานให้ขอ้ มูลแก่ทมี ในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับยาและ
สารอาหาร ชนิดต่างๆ ที่มีในโรงพยาบาล
ประเมิน และติดตามผลการใช้ยาและสารอาหารในผู้ป่วยที่ให้
โภชนบ�ำบัด
โดยสรุปแล้วการท�ำงานของทีมโภชนบ�ำบัด (NST) เพือ่ สร้างความปลอดภัย
ให้กับผู้ป่วย โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการดูแลด้านโภชนบ�ำบัด เช่น
การคัดกรองและการประเมิน ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ
ทุพโภชนาการ การประเมินความต้องการอาหารและพลังงาน การวางแผนการ
ให้สารอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และการติดตามประเมินผลการรักษารวมถึง
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ โดยแต่ละวิชาชีพจะต้องมีแนวทาง
การด�ำเนินงานของตนเอง ให้เป็นไปตามบทบาท และมาตรฐานวิชาชีพ
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ความสำ�คัญของการลดเกลือ
และโซเดียมในโรงพยาบาล
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงจากการได้รับโซเดียมสูง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable disease: NCD) โดยเฉพาะ
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ก�ำลังเป็นภาวะวิกฤตระดับโลก (Global Crisis) รายงาน
จากองค์การอนามัยโลก พบว่าภาระโรค (Burden of disease) มากกว่าครึ่งเกิด
จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและร้อยละ 30 ของภาระโรคในกลุ่มนี้เกิดจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2557 คนไทย
สูญเสียปีสุขภาวะรวม 14.9 ล้านปี เพศชายมีความสูญเสียปีสุขภาวะมากกว่า
เพศหญิงประมาณ 1.4 เท่า และเมื่อจ�ำแนกตาม 3 กลุ่มโรค พบสัดส่วน
การสูญเสียปีสุขภาวะ ดังนี้ โรคติดต่อร้อยละ 14 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ร้อยละ 71
กลุม่ การบาดเจ็บ ร้อยละ 15 และ โรคทีเ่ ป็นสาเหตุส�ำคัญของการสูญเสียปีสขุ ภาวะ
ของเพศชาย ได้แก่ อุบตั เิ หตุทางถนน โรคหลอดเลือดสมอง ตามล�ำดับ ส่วนเพศหญิง
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ตามล�ำดับ
ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ขึ้นไป สูงขึ้นในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา ปี 2552 พบว่ามีความชุกของความดันโลหิตสูงร้อยละ 21.4
นอกจากนั้นยังพบว่า อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของโรคหัวใจ
เพิ่มจาก 109.4 ในปี 2537 เป็น 793.3 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2552
โรคหลอดเลือดสมอง 48.76 ในปี 2537 เป็น 228.19 ต่อประชากร 100,000 คน
ในปี 2552 โรคไตวายเพิ่มจาก 217.05 ในปี 2547 เป็น 512.65 ต่อประชากร
100,000 คน ในปี 2552 ปัจจุบนั แนวโน้มประชากรทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งและป่วย โรค NCDs
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ยังคงมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียสุขภาวะและ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป ความสะดวกสบาย ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน ท�ำให้เกิดพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมบริโภค เช่น บริโภคอาหารที่ไม่
สมดุล บริโภคเกิน บริโภคอาหารไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง จากรายงานผลการส�ำรวจพฤติกรรมดูแลสุขภาพของประชากร
ปี 2554 พบว่า 43.05% มีพฤติกรรมในการออกไปรับประทานอาหารนอก
บ้ า น ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ส�ำคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ท�ำให้ ไ ด้ รั บ อาหารที่ มี โ ซเดี ย มสู ง
ผลการส�ำรวจของกรมอนามัย พบว่า คนไทยได้รับโซเดียมโดยเฉลี่ยสูงถึง
4,351.7 มก./วัน เกินกว่าค่าแนะน�ำ 2 เท่า (2,000 มก./วัน) และเป็นปัจจัยเสี่ยง
ส�ำคัญสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อดังที่ได้กล่าวมา
สถานบริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล เป็นสถานทีท่ รี่ บั รองประชาชน
จ�ำนวนมากในแต่ละวัน ทัง้ บุคลากร ผูป้ ว่ ยและญาติ ดังนัน้ การปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
ให้ร้านอาหารมีเมนูสุขภาพลดโซเดียมเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเพื่อสุขภาพที่ดี
สร้างทางเลือกด้านสุขภาพ ในส่วนของผูป้ ว่ ยทีจ่ �ำเป็นต้องพักรักษาในโรงพยาบาล
นัน้ ถือเป็นโอกาสอันดีทโี่ รงพยาบาลจะจัดการลดปริมาณโซเดียมในอาหารส�ำหรับ
ผู้ป่วย เนื่องจากส่วนมากผู้ป่วยรับประทานอาหารของโรงพยาบาล
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มาตรฐานอาหาร
ในโรงพยาบาล

อาหารที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีหลายลักษณะ
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. อาหารทั่วไป
ประกอบด้วย อาหารธรรมดา (Regular diet ) อาหารอ่อน (Soft diet)
อาหารเหลวใส (Clear Liquid diet) อาหารน�ำ้ ข้น (Full Liquid diet) โรงพยาบาล
แต่ละแห่งก�ำหนดมาตรฐานการบริการอาหารไว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบาย
การบริการ ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 1

มาตรฐานอาหารทั่วไป

ตารางที่ 1 มาตรฐานอาหารทั่วไป
Diets

Energy (Kcal) Protein (g)

Fat (g)

CHO (g)

ธรรมดา
(Regular)

1,500–2,000

54–75
50–56
225–300
(12–15%) (25–30 %) (55–60%)

อ่อน
(Soft)

1,500 –1,800

45–68
(12–15%)

42–60
(25–30%)

188–270
(55–60%)

น�้ำใส
(Clear Liquid)

800

2
(1%)

ต�่ำมาก

198
(99%)

น�้ำข้น
(Full Liquid)

600–1,000

15–25
(10%)

6 –16
113–200
(25–30 %) (75–80 %)
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2. อาหารบ�ำบัดโรคหรืออาหารเฉพาะโรค
เป็นอาหารที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในการบ�ำบัดโรคมีหลายชนิด ได้แก่
2.1 อาหารเบาหวาน (DM diet)
ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ต้องควบคุมน�้ำหนักและระดับน�้ำตาลใน
เลือดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ลักษณะอาหาร: เหมือนอาหารคนปกติทั่วไปแต่จ�ำกัดปริมาณและชนิด
ของอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูง
อาหารที่ควรเลี่ยงและข้อควรระวัง: เครื่องดื่มที่มีรสหวาน ลูกอม ขนม
หวาน ของเชื่อม ดอง แช่อิ่ม ลอยแก้ว ผลไม้กระป๋อง การปรุงรสด้วยน�้ำตาล
2.2 อาหารลดโซเดียม หรือลดเค็มลดเกลือ (Low sodium diet)
ส�ำหรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคหั ว ใจ โรคตั บ แข็ ง
โรคไต ครรภ์เป็นพิษหรือผู้ที่มีอาการบวม
ลักษณะอาหาร: เหมือนอาหารทั่วไปแต่ปรุงรสให้อ่อนกว่าอาหารทั่วไป
หรือตามการก�ำหนดปริมาณโซเดียม (Na)+ ของแพทย์
อาหารที่ควรเลี่ยงและข้อควรระวัง: น�้ำปลา เกลือ เครื่องจิ้มต่าง ๆ
ทัง้ ทีม่ รี สและไม่มรี สเค็ม อาหารทีใ่ ส่ผงฟู และผงชูรส อาหารกระป๋อง อาหารหมัก
ดอง เนื้อเค็ม ปลาเค็ม เป็นต้น
2.3 อาหารลดไขมัน (Low fat diet)
ลักษณะอาหาร: เหมือนอาหารทั่วไปแต่ดัดแปลงการประกอบอาหารให้
มีไขมันต�่ำกว่าปกติ เช่น ต้ม ตุ๋น อบ นึ่ง ย่าง อาจลดคลอเลสเตอรอล ร่วมด้วย
โอกาสที่ใช้: ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของถุงน�้ำดี มีความผิดปกติ
ของการย่อย และดูดซึม ไขมันคนอ้วนที่ต้องลดน�้ำหนัก ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้มีภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิต
อาหารที่ ค วรเลี่ ย งและข้ อ ควรระวั ง : หลี ก เลี่ ย งอาหารที่ มี ไ ขมั น สู ง
เนือ้ สัตว์ตดิ มัน เครือ่ งในสัตว์ทกุ ชนิด หนังเป็ด หนังไก่ นำ�้ สลัด อาหารทอด อาหาร
ที่มีกะทิ
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2.4 อาหารโปรตีนต�่ำ (Low protein diet)
ลักษณะอาหาร: อาหารให้พลังงานเพียงพอ จ�ำกัดโปรตีน 0.6 กรัม/
น�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน อาจมีการจ�ำกัดโซเดียมหรือโปแทสเซียมร่วมด้วย
มีทั้งที่เป็นเป็นอาหารอ่อนและธรรมดา
โอกาสที่ใช้: ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ uremia, acute renal failure
อาหารที่ควรเลี่ยงและข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงถัว่ เมล็ดแห้ง ผักโปรตีนสูง
ควรเลือกโปรตีนคุณภาพดี เช่น ไข่ เนื้อสัตว์และจัดให้ในปริมาณจ�ำกัด เป็นต้น
2.5 อาหารเพิ่มโปรตีน (High protein diet)
ลักษณะอาหาร: เป็นอาหารธรรมดาหรืออ่อน ที่มีโปรตีนสูงกว่า 15%
ต่อวัน หรือสูงกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนด
โอกาสทีใ่ ช้: จัดให้แก่ผปู้ ว่ ยก่อนหรือหลังผ่าตัด, Burn, ผูป้ ว่ ยล้างไต หรือ
มีการสูญเสียโปรตีน
อาหารทีค่ วรเลีย่ งและข้อควรระวัง: โปรตีนทีใ่ ห้ควรมีคณ
ุ ภาพดี เช่น เนือ้
นม ไข่ อาจต้องจ�ำกัดโซเดียม ถ้ามีอาการบวมร่วมด้วย
2.6 อาหารลดกาก (Low residue diet)
ลักษณะอาหาร: เป็นอาหารที่ดูดซึมได้เกือบหมดหลังการย่อย จึงมีกาก
เหลือน้อยหรือไม่มเี ลยวิตามิน และแร่ธาตุอาจไม่เพียงพอถ้าให้แก่ผปู้ ว่ ยหลายวัน
โอกาสที่ใช้: ผู้ป่วยที่มีอาการท้องร่วงอย่างแรง เพื่อเป็นการพักอวัยวะ
ผู้ป่วยก่อนหรือหลังการผ่าตัดล�ำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก
อาหารที่ควรเลี่ยงและข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงนม เนยแข็ง ผัก ผลไม้
ทุกชนิด ธัญพืชที่มีกาก อาหารเนื้อเหนียว อาหารรสจัด อาหารทอดอมน�้ำมัน
เครื่องเทศ ของหมักดอง

มาตรฐานอาหารเฉพาะโรค

มาตรฐานอาหารเฉพาะโรค ไม่แตกต่างจากอาหารทั่วไป หรือเป็นไป
ตามที่แพทย์ก�ำหนด เพียงแต่ระบุเพิ่มว่าเป็นอาหารเฉพาะโรคอะไร หรือต้องการ
สารอาหารอะไรเป็นพิเศษ ซึง่ ฝ่ายโภชนาการ/กลุม่ งานโภชนการ จะได้ด�ำเนินการ
หรือให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้อง มาตรฐานอาหาร ที่ก�ำหนดแตกต่างกัน ดังนี้
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1,500–1,800

อ่อนเบาหวาน (Soft–DM)

45–68 (12–15 %)

54–75 (12–15%)

Protein (g)

CHO (g)

50–58 (30–35%) 169–248 (45–55%)

60–78 (30–35%) 202–275 (45–55%)

27–33 (20–25%) 225–244 (60–65%)

33–50 (20–25%) 225–293 (60–65%)

50–58 (30–35%) 188–270 (55–60%)

60–78 (30–35%) 225–300 (55–60 %)

50–58 (30–35%) 188–270 (55–60 %)

60–78 (30–35%) 225–300 (55–60%)

Fat (g)

** หมายเหตุ: อาหารเฉพาะโรคทุกชนิดเปลี่ยนแปลงพลังงาน และสารอาหารให้แตกต่างไปจากมาตรฐานได้ตามแผนการรักษา
ของแพทย์ซงึ่ ต้องแจ้งให้นกั โภชนาการ/นักก�ำหนดอาหารทราบเป็นรายๆไปเพือ่ ท�ำการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนของอาหาร

อ่อน ลดไขมัน (Soft–Low fat)
1,500
40–60 (15–20%)
ธรรมดา เพิ่มโปรตีน
1,500 –1,800 67–100 (15–20%)
(Regular–high protein)
อ่อน เพิ่มโปรตีน (Soft–High protein) 188–270 (55–60 %) 56–90 (15–20%)

ธรรมดา ลดโซเดียม (Regular–Low
1,500–1,800
54–75 (12–15%)
sodium) (น้อยกว่า 2,400 mg/d)
อ่อน ลดโซเดียม (Soft–Low sodium)
1,500–1,800
45–68 (12–15%)
(น้อยกว่า 2,400 mg/d)
ธรรมดา ลดไขมัน (Regular–Low fat) 188–270 (55–60%) 56–90 (15–20 %)

1,500–1,800

Energy (Kcal)

ธรรมดาเบาหวาน (Regular–DM)

Diets

ตารางที่ 2 มาตรฐานอาหารเฉพาะโรค
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1

นมถั่ว

1

1

1,185 kcal

-

1

1
-

-

1

3

3

3

1

1

-

1

-

1.5

1

1

1.5

1,398 kcal

-

1.5

1

1

1.5

-

-

1

-

-

-

1.5

1

1

2

1

4

3

3

5
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ส่วน

1

1

-

1

1.5

2

1,523 kcal

-

1.5

1

1

1.5

3

3. มาตรฐานอาหารทางสายอาหาร (Tube feeding)

1.5
-

-

1

1

2

3

-

1

-

-

-

เช้า กลางวัน บ่าย เย็น

1,500 kcal

** หมายเหตุ: มาตรฐานที่ดีควรค�ำนวณพลังงานให้ใกล้เคียงตามพลังงานที่ก�ำหนดหรือสามารถคลาดเคลื่อนได้+ 30 Kcal

พลังงาน

3

น�้ำมัน

-

-

1.5

3

2

1

5

-

ผลไม้

1

-

2

3

1.5

2

ผัก

1

7

4

7

เนื้อ

-

2

6

ข้าว

2

เช้า กลางวัน บ่าย เย็น ส่วน เช้า กลางวัน บ่าย เย็น

1,400 kcal

ส่วน

อาหาร

1,200 kcal

สัดส่วนอาหารที่จัดบริการ
อาหารผู้ป่วยบางประเภทนักโภชนาการ/นักก�ำหนดอาหารต้องค�ำนวณเพื่อให้ทราบปริมาณอาหารที่ควรทาน
และแบ่งให้เป็นมื้อ ๆ เช่น อาหารเบาหวานที่ให้พลังงานแตกต่างกัน ดังนี้

3. มาตรฐานอาหารทางสายอาหาร (Tube feeding)
เป็นอาหารทีม่ ลี กั ษณะเป็นนำ�้ ผ่านเข้าสูร่ า่ งกายทางสายให้อาหาร เพราะ
ผูป้ ว่ ยไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ อาหารมีหลายชนิดทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่
3.1 ชนิดปัน่ ผสม (Blenderlized Diet; BD)
เป็นอาหารทางสายทีใ่ ช้วตั ถุดบิ มาจากอาหาร 5 หมู่ น�ำมาท�ำให้สกุ และ
ปัน่ ผสมให้สดั ส่วนทีก่ �ำหนดไว้เพือ่ ให้ได้พลังงานและสารอาหารตามแผนการรักษา
ของแพทย์ เนื่องจากเป็นอาหารที่เตรียมเอง จึงมีข้อจ�ำกัดในเรื่องความเข้มข้น
ของพลังงานและสารอาหารบางอย่างโดยทั่วไปอาหารจะมีความเข้มข้น
ตั้งแต่ 0.5–1.2 kcal/cc. ถ้าอาหารให้พลังงานสูงกว่า 1.2 kcal/cc. ลักษณะ
ของอาหารจะเข้มข้นมากท�ำให้ไหลช้า เกิดการอุดตันทีส่ ายให้อาหารได้
ด้านของโปรตีนในอาหาร ผูป้ ว่ ยควรได้รบั ประมาณวันละ 0.8–1.0 กรัม/
น�ำ้ หนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน การให้โปรตีนสูงมาก อาจท�ำให้อาหารมีความเข้มข้น
มาก ไม่สามารถไหลผ่านสายให้อาหารได้ และท�ำให้เกิดการสูญเปล่าในกรณีจ�ำเป็นที่
ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั โปรตีนสูงควรปรึกษานักก�ำหนดอาหารเพือ่ หาทางแก้ไขหรือใช้อาหาร
กึง่ ส�ำเร็จรูปบางชนิดมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร
3.2 ชนิดส�ำเร็จรูป (Commercial Formula)
ส่วนมากน�ำเข้าจากต่างประเทศ มีหลายสูตรให้เลือกใช้ เพือ่ ให้เหมาะสมกับ
ภาวะของผูป้ ว่ ยรวมทัง้ เฉพาะโรค ลักษณะของอาหารมีทงั้ ทีเ่ ป็นน�ำ้ (Fluid) ซึง่ เพียง
เปิดกระป๋องก็สามารถใช้ได้เลย และเป็นผง (Powder) น�ำมาผสมนำ�้ ตามอัตราส่วน
ทีก่ �ำหนด จึงสะดวกในการเตรียมสามารถผสมให้อาหารมีความเข้มข้นของพลังงาน
แตกต่างกัน ตัง้ แต่ 0.5–2.0 kcal/cc. แต่อาหารชนิดนีม้ รี าคาค่อนข้างสูง
การจัดบริการอาหารผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล เป็นงานทีไ่ ม่สามารถท�ำเฉพาะ
ฝ่าย/กลุม่ งานโภชนาการเท่านัน้ แต่ตอ้ งได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย รวมทัง้ แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ให้มคี วามเข้าใจทีต่ รงกัน สือ่ สาร
ไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องตามแผนการรักษาและความต้องการ
ของผูป้ ว่ ยซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารให้โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์ทถี่ กู ต้องในทีส่ ดุ
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โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
แนวคิดการด�ำเนินงานให้โรงพยาบาลมีการปรับลดปริมาณโซเดียม
ในอาหารนั้น เนื่องจากผลการทบทวนถึงมาตรการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
การปรับพฤติกรรม พบว่า มาตรการการจัดการสิง่ แวดล้อม เป็นหนึง่ ในมาตรการ
ที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมาตรการปรั บ สู ต รอาหารที่ ก ระตุ ้ น ให้ ผู ้ ผ ลิ ต อาหาร
ปรับเปลี่ยนด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณเกลือและโซเดียม
พร้อมทั้งมีเครื่องมือในการตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหารที่ใช้ได้ง่าย จะช่วย
สนับสนุน ให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดังนั้น
การใช้มาตรการจัดการสิง่ แวดล้อมร่วมกับมาตรการการให้ความรูเ้ พือ่ สร้างความเข้าใจ
สร้างความตระหนัก จะส่งต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานเพือ่ การลดการบริโภค
เกลือและโซเดียม
อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้แนะน�ำว่าการด�ำเนินงานเพื่อการลดการ
บริโภคเกลือและโซเดียมในสถานบริการสาธารณสุข ถือเป็นการด�ำเนินงานที่มี
ความคุม้ ค่า คือ ใช้ตน้ ทุนต�ำ่ แต่ได้ผลลัพธ์ทางสุขภาพสูง โดยเฉพาะในแง่การป้องกัน
ความรุนแรงของโรคไม่ตดิ ต่อ
โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี ภายใต้แนวคิด “อาหาร โรงพยาบาล
เค็มน้อย ดีลดโรค ดีตอ่ สุขภาพ และอร่อยดี” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้โรงพยาบาล
ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปรับ
สิง่ แวดล้อมให้โรงพยาบาลมีแหล่งอาหารโซเดียมตำ�่ ทัง้ อาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีพ่ กั รักษา
ตัวในโรงพยาบาล และจากร้านอาหาร/ร้านสวัสดิการในโรงอาหารส�ำหรับเจ้าหน้าที/่
ผูท้ มี่ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาล และจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งการลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมอย่างต่อเนือ่ ง
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การประเมินผล

ผูร้ บั ผิดชอบ
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร
ของโรงพยาบาลให้สามารถปรับสูตรอาหาร
ลดโซเดียม
2. ให้การรับรองเมนูสุขภาพ (ลดโซเดียม)
ร้านอาหารในโรงอาหารของโรงพยาบาล

ผูร้ บั ผิดชอบ
จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งการลด
โซเดียม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
ผ่านช่องทางต่างๆ

1. สูตรอาหารลดโซเดียมลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15 (จากสูตรปกติที่มีโซเดียมเกิน 660 mg วัดปริมาณโซเดียมในสูตร
อาหาร ก่อน-หลัง)
1.1 อาหารผู้ป่วยในที่ไม่มีข้อจ�ำกัด
1.2 ร้านอาหารในโรงอาหารของโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 เมนูยอดนิยมต่อ 1 ร้าน
2. ปริมาณโซเดียมที่ขับออกมาทางปัสสาวะ โดยการเก็บปัสสาวะในช่วงกลางคืน (Overnight Urine) (n>30) จ�ำนวน 2
ครั้ง ก่อน และหลังการปรับสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 2 เดือน

นักโภชนาการ
ด�ำเนินงานปรับสูตรอาหารผู้
ป่วยในที่ไม่มีข้อจ�ำกัด

กระบวนการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงพยาบาลมีการปรับสิ่งแวดล้อมให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งอาหารโซเดียมต�่ำ โดยการปรับสูตรลด
ปริมาณโซเดียม และมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมอย่างต่อเนื่อง

กรอบการดำ�เนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี

ขั้นตอนแนวทางการด�ำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
ค�ำชีแ้ จง ให้สถานบริการระดับ A, S และ M1 ด�ำเนินการตามขัน้ ตอน
เพือ่ ให้จดั อาหารลดโซเดียม ส�ำหรับผูป้ ว่ ยใน (IPD)
กําหนดใหสถานบริการ ดําเนินการ “โรงพยาบาลเค็มนอย อรอย (3) ดี”
คําอธิบาย ผูบริหารรับทราบ และกําหนดใหมีการดําเนินงาน
โรงพยาบาลเค็มนอย อรอย (3) ดี ในโรงพยาบาล

นักโภชนาการ ปรับสูตรอาหารเพือ่ ลดปริมาณโซเดียมลง อยางนอยรอยละ 15
ในเมนูอาหารธรรมดาและอาหารออนสําหรับผูป ว ยใน
ทีไ่ มมขี อ จํากัด (เมนูทมี่ โี ซเดียมเกิน 660 mg ตอ 1 หนวยบริโภค)
คําอธิบาย นักโภชนาการ ปรับสูตรอาหาร
1. ปรับวิธีการปรุงประกอบ ลดปริมาณการใชเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมสูง
2. มีการแสดงตํารับอาหารและปริมาณโซเดียมในเมนูนั้นอยางชัดเจน
กอน-หลังการปรับสูตร

ผูรับผิดชอบ ชี้แจง/อบรมใหผูประกอบอาหารปรุงประกอบอาหาร
“ลดเค็ม ลดโซเดียม”
คําอธิบาย ผูรับผิดชอบ จัดชี้แจง/อบรมพัฒนาศักยภาพผูปรุงประกอบ
อาหาร ใหสามารถปรุงอาหารที่ลดปริมาณโซเดียมไดตามมาตรฐาน
ของแตละตํารับอาหารที่กําหนดไว
15

ผูรับผิดชอบ ประเมินความพึงพอใจตออาหารลดโซเดียมสําหรับผูปวยใน
(IPD) ที่มีการปรับสูตรอาหารแลว
คําอธิบาย ผูรับผิดชอบ ประเมินความพึงพอใจตออาหารลดโซเดียม
สําหรับผูปวยใน (IPD) ที่มีการปรับสูตรอาหารแลวอยางนอย 30 คน

ผูร บั ผิดชอบ สรุปผลการดําเนินงาน “โรงพยาบาลเค็มนอย อรอย (3) ดี”
คําอธิบาย ผูร บั ผิดชอบ สรุปผลการดําเนินงานในประเด็นตางๆ เหลานี้
ใหผูบริหารรับทราบ และจัดทํารายงานสงมายังกองโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค ประกอบดวย
บอาหารที่มีการปรับลดปริมาณโซเดียม (Reformulation)
• ตํทัา้งรัในอาหารธรรมดาและอาหารอ
อน สําหรับผูปวยใน
ปผลการอบรมและพัฒนาศักยภาพผูปรุงประกอบอาหาร
• สรุในโรงพยาบาล
• ปญหา, อุปสรรค และขอเสนอแนะ
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ขั้นตอนแนวทางการด�ำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
ค�ำชีแ้ จง ให้โรงพยาบาลระดับ A, S และ M1 ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนเพือ่ ให้
ร้านอาหาร/ร้านสวัสดิการในโรงพยาบาลมีเมนูทปี่ รับลดเค็ม ลดโซเดียม
ผูรับผิดชอบ ชี้แจงวัตถุประสงค, แนวทางและผลลัพธในการดําเนินงาน
โรงพยาบาลเค็มนอย อรอย (3) ดี ใหผูประกอบการทราบ
คําอธิบาย ผูรับผิดชอบ ชี้แจงวัตถุประสงค, แนวทางและผลลัพธ
ในการดําเนินงานโรงพยาบาลเค็มนอย อรอย (3) ดี โดยใหเกิดเมนู
ที่มีการปรับลดปริมาณโซเดียมลงอยางนอยรอยละ 15 อยางนอย
1 เมนู ยอดนิยมตอราน (เมนูทมี่ โี ซเดียมเกิน 660 mg ตอ 1 หนวยบริโภค)
ผูรับผิดชอบ อบรมใหผูประกอบการรานอาหารในโรงพยาบาล
ในการปรับสูตรอาหารเพื่อลดปริมาณโซเดียม
คําอธิบาย ผูรับผิดชอบ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพใหผูประกอบการ
สามารถปรับวิธีการปรุงอาหาร ลดปริมาณการใชเครื่องปรุงรส
ที่มีโซเดียมสูงได
นักโภชนาการ วิเคราะหสวนประกอบอาหารในเมนูยอดนิยมจํานวน
อยางนอย 1 เมนูตอราน (กอน)
คําอธิบาย นักโภชนาการ วิเคราะหสวนประกอบอาหารดวยโปรแกรม
1. Thai Nutri Survey ของกรมอนามัย
2. โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ของสถาบันโภชนาการ
3. อื่น ๆ
เพื่อแจงขอมูลคืนกลับใหผูประกอบการ
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ผูประกอบการ ปรับสูตรอาหารที่มีโซเดียมเกิน 660 mg ตอ 1 หนวยบริโภค
เพื่อลดปริมาณโซเดียมลงอยางนอยรอยละ 15 ในเมนูยอดนิยม
อยางนอย 1 เมนูตอราน
คําอธิบาย ผูประกอบการรานอาหาร ปรับสูตรอาหารลดปริมาณ
โซเดียมลงรอยละ 15 จากสูตรปกติ ดวยเทคนิควิธีที่ไดรับการอบรม
นักโภชนาการ วิเคราะหสวนประกอบอาหารในเมนูยอดนิยม
จํานวนอยางนอย 1 เมนูตอราน (ติดตาม)
คําอธิบาย นักโภชนาการ วิเคราะหสวนประกอบอาหารดวยโปรแกรม
1. Thai Nutri Survey ของกรมอนามัย
2. โปรแกรม INMUCAL-Nutrients ของสถาบันโภชนาการ
3. อื่น ๆ
เพื่อแจงขอมูลคืนกลับใหผูประกอบการ
ผูรับผิดชอบ รับรองเมนู ที่มีการปรับลดปริมาณโซเดียม เปนเมนูชูสุขภาพ
คําอธิบาย ผูร บั ผิดชอบ รับรองเมนูโดยโรงพยาบาล และติดแผนปาย
แสดงสวนประกอบอาหาร ประกอบดวย
1. ชือ่ เมนู
2. ปริมาณพลังงาน และสารอาหาร ประกอบดวย โปรตีน คารโบไฮเดรต
ไขมัน และโซเดียม
3. ตํารับอาหาร
ใหผบู ริโภครับทราบ
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แนวทางการประชาสัมพันธ์
ในโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
ค�ำชี้แจง ประชาสัมพันธ์การลดเค็ม ลดโซเดียมในโรงพยาบาล มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ ความตระหนักให้กบั เจ้าหน้าที่ ผูร้ บั บริการ ญาติ และครอบครัว
1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจัดให้มกี ารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยรอบของโรงพยาบาล
ให้เอื้อต่อการสร้างความรู้ ความตระหนักของประชาชนที่มารับบริการ และ
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ดังนี้
จัดท�ำและเผยแพร่สื่อเพื่อให้ความรู้ โดยแสดงประเด็นสาระส�ำคัญ
“ลดเค็ม ลดโซเดียม ลดโรค NCD อร่อยได้”
เผยแพร่ความรู้ เทคนิควิธีที่สนับสนุน “ลดเค็ม ลดโซเดียม ลดโรค NCD
อร่อยได้” ไม่วา่ จะเป็นส่งเสริมการทานผักผลไม้, การอ่านฉลากโภชนการ,
การลดการใช้เครื่องปรุงรส เน้นชิมก่อนปรุง เป็นต้น ในทุกช่องทาง
ของโรงพยาบาล เช่น บอร์ดให้ความรู,้ เสียงตามสาย, Social media อย่าง
น้อยทุก 1 เดือน
บุคลากรของโรงพยาบาล ต้องเป็นสื่อบุคคลต้นแบบ

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ สื่อสารเตือนภัย ในวันส�ำคัญของปฏิทินสาธารณสุข

โรงพยาบาลจัดกิจกรรมรณรงค์ เพือ่ สร้างกระแสการลดบริโภคเค็ม ลดโซเดียม
ในวันส�ำคัญของปฏิทนิ สาธารณสุข เช่น วันความดันโลหิตสูงโลก (World hypertension
day), วันไตโลก (World kidney day) และสัปดาห์รณรงค์ลดเค็ม (World salt
awareness) เป็นต้น ประกอบด้วย
กิจกรรมการให้ความรู้ ได้แก่ ปัญหาโรคไม่ติดต่อ, สาเหตุการเกิด
โรคไม่ติดต่อเชื่องโยงกับการบริโภคเกลือและโซเดียมเกินความจ�ำเป็น,
การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการกินเค็มของแต่ละบุคคล
เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อนกลับ ด้วยเครื่องมือ salt meter
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กิจกรรมให้ค�ำปรึกษา เทคนิคการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม
การอ่านฉลากโภชนาการเพื่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
โซเดียมสูง การเพิ่มการทานผักผลไม้ เป็นต้น

3. มีการปรับสิง่ แวดล้อมในโรงพยาบาลเพือ่ เอือ้ ต่อการเข้าถึงอาหารลดโซเดียม

ร้านอาหารในโรงอาหารของโรงพยาบาล มีเมนูชูสุขภาพ (ลดโซเดียม)
แสดงป้ายเมนูชูสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ผู้รับบริการ และญาติ
ลดพื้นที่ส�ำหรับเครื่องปรุงรสในโรงอาหารของโรงพยาบาล เช่น ยกพวง
เครือ่ งปรุงออกจากโต๊ะอาหาร ลดขนาดช้อนตักเครือ่ งปรุงในพวงเครือ่ งปรุง
รวมไปถึงการแจกเครือ่ งปรุงเฉพาะกรณีทผี่ รู้ บั บริการขอเพิม่ เติมเท่านัน้ เป็นต้น
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การประเมินผล
ในโรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย (3) ดี
1. สูตรอาหารลดโซเดียม วัดจากปริมาณโซเดียมในสูตรอาหาร ก่อน-หลังการ

ปรับสูตร โดยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 15 จากสูตรปกติที่มีค่าโซเดียมเกิน 660 mg
(ต่อ 1 หน่วยบริโภค)
1.1 อาหารผู้ป ่วยในที่ไ ม่มีข ้อจ�ำกัด
1.2 ร้ า นอาหารในโรงอาหารของโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 เมนูยอดนิยม
ต่อ 1 ร้าน
2. การประเมินปริมาณการบริโภคโซเดียมของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล จ�ำนวนอย่างน้อย
30 คน จ�ำนวน 2 ครั้ง คือ ก่อนและหลังการปรับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางด�ำเนินงาน
โรงพยาบาลเค็มน้อย อาหาร (3) ดี 2 เดือน หลังการปรับสูตรอาหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่
จะต้องรับประทานอาหารทีป่ รับสูตรลดเค็มของโรงพยาบาลหรือร้านค้าในโรงพยาบาล
สั ป ดาห์ ล ะ 3–5 วั น วั น ละอย่ า งน้ อ ย 1 มื้ อ โดยประเมิ น จากปริ ม าณโซเดี ย ม
ที่ขับออกมาทางปัสสาวะ เป็นการเก็บปัสสาวะในช่วงกลางคืน (Overnight Urine)
ที่ จ ะเก็ บ ปั ส สาวะครั้ ง แรกในช่ ว งเช้ า ตื่ น นอน ส่ ง วิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ของโรงพยาบาล และน�ำมาประมาณค่าโดยเปรียบเทียบเป็นปริมาณโซเดียม 24 ชัว่ โมง
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4...............

3……………

2……………

1……………

รายการ
อาหาร

พลังงาน

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน

โซเดียม

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน

สารอาหาร

สารอาหาร
พลังงาน

หลังปรับสูตรอาหาร

ก่อนปรับสูตรอาหาร

1. ผลการปรับสูตรอาหารเพื่อลดโซเดียมสำ�หรับผู้ป่วยใน (IPD) ที่ไม่มีข้อจำ�กัด
ปริมาณ
โซเดียม
ลดลง
โซเดียม (%)

ข้อมูลโรงพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาล…………..………………….……………………..……..………………......................... จังหวัด…………………………………………………….....
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………............................ เบอร์ติดต่อ…………………………………..…………….
ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ………..……………….……………………..……..…………..………............................ ต�ำแหน่ง…………………………………………….………

แบบรายงานผลการด�ำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
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1

2

3

4

5

1…………

3…………

ร้าน……. 2…………

ร้าน

รายการ
อาหาร พลังงาน

หลังปรับสูตรอาหาร

ปริมาณ
โซเดียม
สารอาหาร
สารอาหาร
ลดลง
พลังงาน
โปรตีน คาร์โบไดเดรต ไขมัน โซเดียม (%)
โปรตีน คาร์โบไดเดรต ไขมัน โซเดียม

ก่อนปรับสูตรอาหาร

3. ผลการปรับสูตรอาหารเพื่อลดโซเดียมส�ำหรับร้านค้าในสถานบริการ

หมายเหตุ การเก็บข้อมูลในข้อ 2 เก็บจากกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวนอย่างน้อย 30 ท่าน โดยให้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ภาพรวม
ในทุกเมนูที่ปรับลดโซเดียม
โปรแกรมที่ใช้ค�ำนวณ.................................................................................................................................................................

จ�ำนวน (คน)

คะแนนความพึงพอใจ

2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่ออาหารลดโซเดียมสำ�หรับผู้ป่วยใน(IPD)ที่ไม่มีข้อจำ�กัด
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รายละเอียดกิจกรรม

รูปภาพ/เอกสารประกอบ

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

6. ข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

5. ปัญหา อุปสรรค

กิจกรรม/การด�ำเนินงาน

4. การประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี

ภาคผนวก 1

เมนูอาหารสาธิตที่มีการปรับสูตรเพื่อลดปริมาณโซเดียม
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เมนูอาหารสาธิตที่มีการปรับสูตรเพื่อลดปริมาณโซเดียม
แยกตามรายภาค

ภาคเหนือ

ลาบคั่ว
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ส่วนผสมลาบคั่ว
(7 เสิร์ฟ)

สูตรมาตรฐาน
(กรัม)

หมูสันคอ สับ
ตับหมู ต้มสุก
ไส้หมู ต้มสุก
หนังหมู ซอย
เลือดหมู สด
พริกลาบ
น�้ำปลา
เกลือ
ผักแพว ซอย
ต้นหอม ซอย
กระเทียมเจียว
หอมเจียว
น�้ำมันร�ำข้าว
มะแขว่น คั่วบด

300
75
75
50
50
50
20
3
5
5
5
5
50
-

สูตรลด หวานมัน
เค็ม (กรัม)
300
75
75
50
50
37.5
10
1.5
10
10
10
10
37.5
3

ขั้นตอนการปรุงสูตรลดหวานมันเค็ม
1. นําหมูสับ ตับหมู ไส้หมู หนังหมูและเลือดหมูผสม คลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. ใส่พริกลาบ ปรุงรสชาติด้วย นํ้าปลา เกลือ คลุกเคล้าให้ เข้ากัน ใส่ผักแพว และ
ต้นหอมครึ่งส่วน
3. ตั้งกระทะใส่นํ้ามันรําข้าว นําลาบที่ผสมคลุกเคล้า เตรียมไว้ลงคั่วให้สุก
4. พอลาบคั่วสุกดีแล้ว ใส่กระเทียมเจียว หอมเจียว และมะแขว่น ผัดให้เข้ากันอีกครั้ง
โรยต้นหอมและผักแพวที่เหลือไว้ทั้งหมด เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวและผักแนม
คุณค่าทางโภชนาการ
(ต่อเสิร์ฟ 80 กรัม)

สูตร
มาตรฐาน

สูตรลด
หวาน มัน เค็ม

% ลด
เพื่อสุขภาพ

พลังงาน
(กิโลแคลลอรี่)
คาร์โบไฮเครต (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
โซเดียม (กรัม)

196

186

-

1
14
15
641

1.5
14.5
13.5
379

10%
41%

แนวทางการปรับการพัฒนาสูตรเพื่อลดหวานมันเค็ม
 ลดการใช้เครื่องปรุงรสโซเดียมสูง
 เพิ่มกลิ่นรสและความกลมกล่อมโดยการเพิ่มสัดส่วน ผักแพว ต้นหอม

มะแขว่น กระเทียมและหอมเจียว
 ลดปริมาณนํ้ามัน และเลือกใช้นํ้ามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว

โดยวิทยากร คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมชี้แจงการด�ำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
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ภาคเหนือ

ขนมจีนนํ้าเงี้ยว
ส่วนผสมพริกแกงน�้ำเงี้ยว
(19 เสิร์ฟ)
พริกชี้ฟ้าแห้ง
หอมแดง
กระเทียม
ถั่วเน่าย่างไฟ
ข่าแก่
ตะไคร้
ขมิ้น
รากผักชี
เกลือป่น
ซี่โครงหมู
เลือดไก่
หมูสับ
มะเขือเทศ
เกลือป่น
น�้ำตาลทราย
น�้ำปลา
ผงชูรส
ดอกงิ้ว
น�้ำมันร�ำข้าว
น�้ำเปล่า/น�้ำสต๊อก
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สูตรมาตรฐาน
(กรัม)
15
70
30
30
40
30
15
10
12
500
500
500
500
30
10
30
45
30
45
3,000

สูตรลด หวาน มัน
เค็ม (กรัม)
15
91
39
21
40
39
15
13
8.4
500
500
500
700
21
5
15
30
22.5
3,000

ขั้นตอนการปรุงสูตรลดหวาน มัน เค็ม
1. โขลกส่วนผสมพริกแกงนํ้าเงี้ยวทั้งหมดจนละเอียด
2. นําพริกแกงผัดกับนํ้ามันรําข้าวจนสุกหอม จากนั้นใส่หมูบด และมะเขือเทศ ผัดให้
เข้ากันพอสุก พักไว้
3. ต้มนํ้าสต๊อกพอเดือด ใส่ดอกงิ้ว ซี่โครงหมูและเลือดไก่ต้มต่อจนสุก
4. ใส่พริกแกงนํ้าเงี้ยวที่ผัดเตรียมไว้เคี่ยวให้เข้ากัน เสิร์ฟคู่กับเส้นขนมจีน ผักสด
โรยด้วยผักชี ต้นหอม กระเทียมเจียว
คุณค่าทางโภชนาการ
(ต่อเสิร์ฟ 260 กรัม:ขนมจีน 80 กรัม/
นํ้าเงี้ยว 180 กรัม)
พลังงาน
(กิโลแคลลอรี่)
คาร์โบไฮเครต (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
โซเดียม (กรัม)

% ลด
เพื่อสุขภาพ

259

สูตรลด
หวาน มัน
เค็ม
250

25
14
11
1,253

25
14
10
921

9%
26%

สูตร
มาตรฐาน

-

แนวทางการปรับการพัฒนาสูตรเพื่อลดหวาน มัน เค็ม






ลดการใช้เครื่องปรุงรสโซเดียมสูง
ใช้นํ้าสต๊อกแทนการใช้ผงชูรสหรือผงปรุงรส
เพิ่มกลิ่นรสและความกลมกล่อม โดยการเพิ่มสัดส่วนสมุนไพร
รสเปรี้ยวจากมะเขือเทศช่วยเสริมรสเค็มและความกลมกล่อม
ลดปริมาณนํ้ามัน และเลือกใช้นํ้ามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว

โดยวิทยากร คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมชี้แจงการด�ำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แกงอ่อม
ซี่โครงหมูอ่อน

30

ส่วนผสมแกงอ่อม
ซี่โครงหมูอ่อน (7 เสิร์ฟ)

สูตรมาตรฐาน
(กรัม)

สูตรลด หวาน มัน เค็ม
(กรัม)

พริกขี้หนูแดง
หอมแดง
ตะไคร้
ข่าแก่
เกลือป่น
กะปิ
ซี่โครงหมูอ่อน
มะเขือ
บวบ
ถั่วฝักยาว
กะหล�่ำปลี
โหระพา
ผักชีลาว
ชะพลู
น�้ำปลาร้า
น�้ำปลา
ผงชูรส
ข้าวคั่ว
น�้ำเปล่า/น�้ำสต๊อก

15
20
15
10
5
5
250
150
50
20
50
20
20
12
40
25
2
30
1,000

12
25
15
10
2.5
3.75
250
150
50
20
57
25
25
15
20
18.8
35
1,000

ขั้นตอนการปรุงสูตรลด หวาน มัน เค็ม
1. โขลกหอมแดง ตะไคร้ ข่าแก่ กะปิ และเกลือให้ละเอียด เข้ากัน จากนัน้ ใส่พริกขีห้ นูแดง
บุบพอแตก
2. ตั้งนํ้าสต๊อกไก่ พอเดือด ใส่พริกแกง คนให้ละลายเข้ากัน
3. ใส่ซี่โครงหมูอ่อนต้มต่อจนสุก ตามด้วยมะเขือ บวบ ถั่วฝักยาว และกะหลํ่าปลี
4. ปรุงรสด้วยนํา้ ปลาร้า นาํ้ ปลา จากนัน้ ใส่ผกั ต่าง ๆ และข้าวคัว่ พอเดือดตักใส่ชามเสิรฟ์
คุณค่าทางโภชนาการ
(ต่อเสิร์ฟ 210 กรัม)
พลังงาน
(กิโลแคลลอรี่)
คาร์โบไฮเครต (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
โซเดียม (กรัม)

สูตรมาตรฐาน

สูตรลด
หวาน มัน เค็ม

% ลด
เพื่อสุขภาพ

116

116

-

8
9
6
844

8
9
6
568

33%

แนวทางการปรับการพัฒนาสูตรเพื่อลด หวาน มัน เค็ม
 ลดการใช้เครื่องปรุงรสโซเดียมสูง
 ใช้นํ้าสต๊อกแทนการใช้ผงชูรสหรือผงปรุงรส
 เพิ่มกลิ่นรสและความกลมกล่อมโดยการเพิ่มสัดส่วนผักและสมุนไพร

โดยวิทยากร คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมชี้แจงการด�ำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
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ไก่ย่างนํ้าจิ้มแจ่ว
ส่วนผสมไก่ย่าง
(3 เสิร์ฟ)

สูตรลด
หวาน มัน เค็ม (กรัม)

ไก่ย่าง
กระเทียมไทย
พริกไทยด�ำ
น�้ำตาลปี๊บ
ซีอิ๊วขาว
ซอสปรุงรส
น�้ำปลา
เกลือ
ผงชูรส

700
35
3
30
8
30
15
2
3

700
50
5
15
4
15
7.5
1
-

ส่วนผสมน�้ำจิ้มแจ่ว
(10 เสิร์ฟ)

สูตรมาตรฐาน
(กรัม)

สูตรลด
หวาน มัน เค็ม(กรัม)

น�้ำมะขาม
น�้ำตาลปี๊บ
เกลือ
น�้ำปลา
32

สูตรมาตรฐาน
(กรัม)

60
30
1
37.5

42
20
0.5
28.2

ส่วนผสมน�้ำจิ้มแจ่ว
(10 เสิร์ฟ)

สูตรมาตรฐาน
(กรัม)

สูตรลด
หวาน มัน เค็ม(กรัม)

3
7.5
10
3.5
2.5
7.5

5
15
5
5
10

ผงชูรส
พริกคั่วป่น
ข้าวคั่ว
ต้นหอมซอย
ผักชีฝรั่งซอย
หอมแดงสับ

ขั้นตอนการปรุงสูตรลดหวาน มัน เค็ม
1. โขลกกระเทียมและพริกไทยดํารวมกันให้ละเอียด
2. นําไก่ผสมคลุกเคล้ากับกระเทียม พริกไทยดํา และเครื่องปรุงรส หมักทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง
นํามาย่างให้สุก เสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งสุก และนํ้าจิ้มแจ่ว
คุณค่าทางโภชนาการ
ของไก่ย่าง
(ต่อเสิร์ฟ 210 กรัม)
พลังงาน
(กิโลแคลลอรี่)
คาร์โบไฮเครต (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
โซเดียม (กรัม)

สูตรมาตรฐาน

สูตรลด
หวาน มัน เค็ม

% ลด
เพื่อสุขภาพ

357

341

5%

14
52
10
1,833

10
52
10
857

29%
53%
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คุณค่าทางโภชนาการ
ของน�้ำจิ้มแจ่ว
พลังงาน
(กิโลแคลลอรี่)
คาร์โบไฮเครต (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
โซเดียม (กรัม)

สูตร
มาตรฐาน

สูตรลด
% ลด
หวาน มันเค็ม เพื่อสุขภาพ

27

23

15%

6
0.6
0.2
433

5
0.6
0.2
325

17%
25%

แนวทางการปรับการพัฒนาสูตรเพื่อลดหวาน มัน เค็ม





ลดการใช้เครื่องปรุงรสโซเดียมสูง
ลดการใช้นํ้าตาล
ลดนํ้ามะขามเปียกเพื่อปรับความกลมกล่อม
เพิ่มกลิ่นรสและความกลมกล่อมโดยการเพิ่มสัดส่วน
เครื่องเทศสมุนไพร

โดยวิทยากร คุณญาธิปวีร์ ปักแก้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมชี้แจงการด�ำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
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กินเกลือ (โซเดียม) กินเค็ม มากไปไม่ดี!!
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แนวทางการดำเนินงาน
โรงพยาบาลเค็มนอยอรอย (3) ดี

