
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ค่าจ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
----------------------------------------------------------------------  

 

1. ความต้องการ     ค่าจ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563  
                              

2. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือสรรหาผู้รับจ้างดําเนินการให้บริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน ตามรายละเอียด ดังนี้.-  

- จํานวนเตียงผู้ป่วยใน 60 ทีต่่อวัน  
            สามัญ    36 ที่ 
  พิเศษ   11 ที ่ 
  พิเศษ (ใหม)่ 13 ที่ 

- ระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  30 กันยายน 2563 รวม 365 วัน   
- เงื่อนไขการดําเนินกา รให้บริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน และการจ่ายเงินตามจํานวน ที่ต่อวันที่

เกิดข้ึนต่อเดือน  
 

3. คุณสมบัติ   
3.1 ผู้เสนอราคาต้องระบุคุณลักษณะของอาหารเป็น 5 ประเภท ดังนี้ .- 

1. อาหารธรรมดา  
2. อาหารอ่อน  
3. อาหารทางสายยาง 
4. อาหารผู้มีสภาวะการกลืนลําบาก (ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย/์นักกิจกรรมบําบัด/นักกําหนดอาหาร)    
5. อาหารเฉพาะโรค 
โดยมีมือ้และการบริการอาหาร  กําหนดเป็น 3 มื้อ ดังนี้.- 

มื้อที่  1 อาหารเช้า      บริการเวลา   07.00 น.  ถึง  07.30  น.    
มื้อที ่ 2 อาหารกลางวัน     บริการเวลา   11.30 น.  ถึง 12.00 น.   
มื้อที่  3 อาหารเย็น      บริการเวลา    16.00 น.  ถึง 16.30  น. 

 

                 หรืออาจปรับปรุงแก้ไขตามที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ แจ้งให้ทราบและต้องส่งอาหารให้ผู้คว บคุม
งานตรวจสอบก่อนถึงเวลาบริการไม่น้อยกว่า 30 นาท ี
                  กําหนดระยะเวลาให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารมื้อหลักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่มี
สภาวะปัญหาการกลืนลําบาก หรืออยู่ในระหว่างการตรวจรักษาพิเศษ  ผู้รับจ้างต้องจัดอาหารให้ตามที่สถาบัน       
สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯกําหนด  
   ผู้เสนอราคาต้องจัดทําตารางแสดงรายการอาหารผู้ป่วยประจําวัน แต่ละม้ือประกอบการ เสนอราคา
(ตามตัวอย่างเอกสารแนบท้ายที่ 3) โดยให้ยกตัวอย่าง อย่างน้อย 1 เดือน ทั้งนี้ ให้เสนอตารางรายการอาหารมาให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งเป็นเมนูอาหารของเดือนถัดไป (ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน) 
โดยเฉพาะอาหารธรรมดา-อ่อน รวมทั้งอาหารเฉพาะโรคและอาหารผู้มีสภาวะการกลืนลําบาก ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมตามสภาวะหรือความถูกต้องของโรคผู้ป่วยได้  

- ผู้รับจ้างต้องจัดส่งอาหารผู้ป่วยไปยังห อผู้ป่วยต่างๆ โดยจัดเป็นสํารับมีฝาปิดให้ผู้ป่วยแต่ละราย
ตามใบเบิกอาหาร พร้อมปิดป้ายชื่อ ชนิดอาหาร ห้องและตึกและขนส่งด้วยรถที่สะอาดปิดมิดชิด 
 

 
 

/- อุปกรณ.์.. 
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- อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารให้ใช้ตามท่ีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กําหนด (ช้อนและส้อมใส่ซอง 

เครื่องปรุงรสบรรจุถุงผนึกให้เรียบร้อย) 
- ผู้รับจ้างต้องจั ดบุคลากรมาบริการส่งอาหารให้ผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 

พร้อมเก็บล้างภาชนะท่ีใช้บริการให้ 
3.2 คุณลักษณะเฉพาะของอาหาร   

        คุณลักษณะเฉพาะของอาหารที่จัดบริการผู้ป่วยในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ  
3.2.1 จะต้องจัดทําอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนากา ร สําหรับผู้ป่วยต่อคนต่อวัน โดยได้รับพลังงาน

และสารอาหารตามมาตรฐานที่กําหนด 
3.2.2 อาหารผู้มีสภาวะการกลืนลําบาก ให้จัดตามสภาวะผู้ป่วยและตามปริมาณของอาหารผู้ป่วยที่มี

สภาวะการกลืนลําบากที่กําหนดในใบเบิกอาหาร ซึ่งจะมีการกําหนดอาหารรายบุคคลและติด Slip – diet ที่ภาชนะ
บรรจุอาหารตามชื่อ – สกุล ที่แจ้งในใบเบิก (ตามเอกสารแนบท้ายที่ 1) 

       3.2.3 อาหารทางสายให้อาหาร ใช้สูตรอาหารปั่นผสม (Blenderized Formular) 
       3.2.4 อาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค ให้จัดตามที่กําหนดใบเบิกอาหาร ซึ่งจะมีการกําหนดอาหารรายบุคคล

และติด  Slip – diet ที่ภาชนะบรรจุอาหารตามชื่อ – สกุล ที่แจ้งในใบเบิก 
       3.2.5 อาหารผู้ป่วยอื่นๆให้จัดทําตามที่กําหนดในใบเบิกอาหาร เช่น อาหารอิสลาม อาหารเจ อาหาร

มังสวิรัต เป็นต้น จะต้องติดป้ายที่ภาชนะบรรจุให้ตรงตามใบเบิกอาหาร 
       3.2.6 ปริมาณอาหารต่อมื้อต้องเพียงพอที่ผู้ป่วยรั บประทานอ่ิม โดยมีตัวแทนของผู้รับจ้างและ

คณะกรรมการของสถาบันร่วมตรวจสอบ 
3.3  คุณลักษณะเฉพาะของอาหาร แบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้  

3.3.1 อาหารธรรมดา  ต้องให้พลังงานไม่น้อยกว่า 1,600 - 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน สัดส่วน  อาหาร
โดยมี โปรตีน 15-20% คาร์โบไฮเดรต 50-60% ไขมัน 25-30%  มีสารอาหารและแร่ธาตุที่เหมาะสม   

3.3.2 อาหารอ่อน  ต้องให้พลังงานไม่น้อยกว่า 1,600 - 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน สัดส่วนอาหารโดยมี
โปรตีน 15-20% คาร์โบไฮเดรต 50-60% ไขมัน 25-30% มีสารอาหารและแร่ธาตุที่เหมาะสม  

3.3.3 โจ๊กหรือผู้ที่มีปัญหาการกลืน (Light Soft) ต้องให้พลังงานไม่น้อยกว่า 1,000 - 2000 กิโลแคลอรี่ 
โปรตีน 15-20% คาร์โบไฮเดรต 50-60% ไขมัน 25% ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับสภาวะของผู้ป่วย หรือตามที่แพทย์ /นัก
กําหนดอาหารของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ สั่งตามความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละราย 

3.3.4 อาหารเฉพาะโรค  มีดังนี้ -: 
    3.3.4.1 อาหารจํากัดโซเดียม ต้องให้พลังงาน 1,600 – 2,000 กิโลแคลอรี/่วัน โปรตีน 15-20% 
คาร์โบไฮเดรต 50-60% ไขมัน 25-30% โซเดียมไม่เกิน 2,000 มก. ให้อาหารธรรมดา แต่ไม่ต้องเติมเกลือ เครื่องปรุงรส เช่น 
ผงชูรส ผงคนอร์ ซุปก้อน งดอาหารเค็มทกุชนิด เช่น ของหมักดอง เครื่องกระป๋อง อาหารแปรรูปต่าง ๆ เช่น ไข่เค็ม หมู
หยอง ไส้กรอก ฯลฯ หรือตามที่แพทย/์นักกําหนดอาหารของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ สั่งตามความเหมาะสมของ
ผู้ป่วยในแต่ละราย 

 3.3.4.2 อาหารเบาหวาน ต้องให้พลังงาน 1,600 – 2,000กิโลแคลอรี/่วัน โปรตีน 15 – 20% 
คาร์โบไฮเดรต 50-60% ไขมัน 25-30% งดขนมหวานทุกชนิดและผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงเครื่องดื่มน้ําอัดลมหรือผสมน้ําตาล 
เน้นอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผักและผลไม้รสไม่หวานจัด กรณีเป็นเครื่องดื่มประเภทนมเลือกใช้นมที่มีไขมันต่ําหรือตามท่ี
แพทย/์นักกําหนดอาหารของสถาบนั 

 
 

/3.3.4.3 อาหาร... 
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3.3.4.3 อาหารลดไข มัน ต้องให้พลังงาน 1,600 – 2,000 กิโลแคลอรี่ /วัน โปรตีน        

15-20% คาร์โบไฮเดรต 50-60% ไขมัน 25% งดเนื้อสัตว์ติดมันทุกชนิด อาหารทอด เนย ไส้กรอก ครีม กะทิ  
น้ํามันหมู ไข่แดง น้ํามันปาล์ม ไอศครีม ขนมเบเกอรี่ ฯลฯ เน้นอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผักและผลไม้ กรณี เป็น
เครื่องดื่มประเภทนม เลือกใช้นมที่มีไขมันต่ําหรือนมถั่วเหลืองสูตรไขมันต่ํา น้ําตาลน้อย หรือตามที่แพทย์ /         
นักกําหนดอาหารของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ สั่งตามความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละราย 
                             3.3.4.4 อาหารเพิ่มโปรตีน ต้องให้พลังงาน 1,600 – 2,000 กิโลแคลอรี่/วัน คาร์โบไฮเดรต    
50-60% ไขมัน 25-30% เพ่ิมโปรตีน 25-30% โดยเป็นโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อ อกไก่ เนื้อปลา  นม ไข่   
เป็นต้น หรือตามท่ีแพทย์ /นักกําหนดอาหารของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ สั่งตามความเหมาะสมของผู้ป่ว ยใน 
แต่ละราย 

       3.3.4.5 อาหารเพิ่มธาตุเหล็ก ต้องให้พลังงาน 1,600 – 2,000 กิโลแคลอรี/่วัน คาร์โบไฮเดรต 
50-60% ไขมัน 25-30% โปรตีน 15-20% โดยใช้โปรตีนที่มีแหล่งสารอาหารธาตุเหล็กสูง ได้แก่ ตับ เลือดหมู ไข่แดง 
หอยแครง ฯลฯ หรือตามที่แพทย/์นักกําหนดอาหารของสถาบันสิริธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ สั่งตามความเหมาะสมของผู้ป่วย
ในแต่ละราย 

      3.3.4.6 อาหารเพิ่มไฟเบอร์ ต้องให้พลังงาน 1,600 – 2,000 กิโลแคลอรี/่วัน คาร์โบไฮเดรต 50-
60% ไขมัน 25-30% โปรตีน 15-20% เน้นอาหารที่มีเส้นใยสูง โดยเพิ่มอาหารที่มีไฟเบอร์สูง 25-35% จาก พลังงาน
ทั้งหมด โดยอาหารที่เป็นแหล่งไฟเบอร์ ได้แก่ ผักและผลไม้ ธัญพืช เช่น ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดํา ลูกเดือย ฯลฯ      
หรือตามท่ีแพทย/์นักกําหนดอาหารของสถาบันสิริธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ สั่งตามความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละราย 

      3.3.4.7 อาหารจํากัดพลังงาน หรืออาหารเพิ่ มพลังงาน ต้องให้พลังงานตามที่แพทย์ /นัก
กําหนดอาหารของ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ สั่งตามความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละราย 

      3.3.4.8 อาหารเฉพาะโรคอ่ืนๆ เช่น โรคไต โรคตับ โรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (โรค SLE)     
โรคเอชไอวี ฯลฯ ต้องตามท่ีแพทย์ /นักกําหนดอาหารของ สถาบันสิริธร เพ่ือสั่งตามความเหมาะสมของผู้ป่วยใน         
แต่ละราย 

3.3.4.9 อาหารทางสายยาง ต้องให้พลังงานตามท่ีแพทย์ /นักกําหนดอาหารของสถาบัน    
สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ สั่งตามความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละราย และต้องใส่บรรจุมาในถุงสะอาดปราศจากเชื้อ
เพ่ือป้องกันอาหารบูดเสีย 

3.3.4.10 อาหารอื่น ๆ ที่แพทย์จําเป็นต้องกําหนดรายการเพ่ิม นอกเหนือจากรายการหลัก  
จะต้องทําใบเสนอราคาแนบท้าย  เช่น อาหารผู้ที่มีภาวะการกลืนลําบาก ตั้งแต่ระดับ 1-4 หรือตามอาหารดัดแปลง
มาตรฐาน ของ IDDSI , ไข่ต้ม,ไข่ตุ๋น, กล้วย,ส้ม,น้ําส้มค้ัน ฯลฯ   แต่ถ้ากรณีที่เป็นน้ําซุปให้บริษัทดําเนินการจัดเพิ่ม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วย 
          3.4 สถานที่ดําเนินการ   

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กําหนดให้ผู้เสนอราคาใช้สถานที่ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 
ประกอบและปรุงอาหาร  โดยผู้เสนอราคาสามารถเสนอการปรับปรุงสถานที่ได้ ตามท่ีเห็นเหมาะสม ซึ่งต้องคํานึงถึง
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานกองสุขาภิบาล กรมอนามัย กําหนด เช่น 
               1. ที่เก็บอาหารสด/แห้ง   

- บริเวณเตรียมอาหาร (ล้าง/หั่น/ปอก)  
- บริเวณประกอบอาหาร   

 
/2. บริเวณ... 
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       2. บริเวณท่ีจัดวางอาหารประกอบเสร็จแล้ว   

3. บริเวณจัดสํารับ – แยกอาหารตามประเภท/ตึกผู้ป่วย   
4. บริเวณจัดเตรียมอาหารทางสายให้อาหาร ควรแยกไว้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 
5. บริเวณล้าง และขั้นตอนการล้างเก็บภาชนะให้เป็นไปตามข้ันตอน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กําหนด 
6. ลักษณะการลําเลียงอาหารจากหน่วยผลิตถึงผู้ป่วย   
7. บริเวณเก็บ ทิ้งขยะและเศษอาหาร  

        8. มีบ่อดักไขมัน และ การทําความสะอาด  
    3.5 การจัดทําอาหาร   
          จะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุบริโภคตลอดกระบวนการผลิตจนเป็นอาหาร
สําเร็จรูปทุกขั้นตอน ดังนี้ 
   3.5.1 วัสดุบริโภคประเภทอาหารแห้ง และอาหารแปรรูป ได้รับเครื่องหมายอย. จากสํานักคณะกรรมการ
อาหาร   แบ่งออกเป็น 

3.5.1.1 อาหารแห้งประเภทธัญพืช ได้แก่ ข้าวสาร เมล็ดถั่วเขียว ถั่วลิสง แป้งข้าวเจ้า แป้งมัน   
แป้งข้าวเหนียว ตลอดจนพริกแห้ง หอมแดง กระเทียม และอ่ืนๆ อาหารประเภทนี้ไม่มีการปนเปื้อน เชื้อรา และควรจะบรรจุ
อยู่ในหบีห่อที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ 

       - ข้าวสาร ต้องเป็นข้าวหอมมะลิ 100% 
           - ข้าวกล้อง ต้องเป็นข้าวกล้องหอมมะลิ 100% 
3.5.1.2 อาหารแห้งประเภทเนื้อสัตว์ เช่น ปลาแห้ง กุ้งแห้ง กุนเชียง ฯลฯ อาหารประเภทนี้

ควรมีสีธรรมชาติและไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี (ดินประสิว, สีสังเคราะห์, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ) 
3.5.1.3 อาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท เช่น อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรส น้ําตาล นม น้ําปลา 

กะปิ น้ําส้มสายชู น้ํามันพืช ฯลฯ ต้องมีเครื่องหมายอย. จากสํานักคณะกรรมการอาหาร 
   3.5.2 วัสดุบริโภคประเภทอาหารสด  จะต้องเป็นวัตถุดิบปลอดสารพิษ โดยสั่งซื้อจากกลุ่มเกษตรกรราก
หญ้า,สหกรณ์ประชารัฐหรือแหล่งที่มีการรับรองและให้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ “อาหารปลอดภัย”(Food Safety)     
นอกจากนีท้างงานโภชนาการจะมีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนทุกๆ 1 เดือน (รายละเอียดตามหลักเกณฑ์การตรวจรับรอง
อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) หลักเกณฑ์ 

        3.5.2.1 ประเภทผักสดและผลไม้สด ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร (Q/GAP/เกษตรอินทรีย์)  
                           3.5.2.2 ประเภทเนื้อสัตว ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน (เขียงสะอาด/ปศุสัตว์ OK) จากกรมปศุสัตว์แลต้ง
ใส่ภาชนะทีม่ีฝาปิดมิดชิด และเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม (แช่แข็ง อุณหภูมิ 0 ๐C รอการปรุงอุณหภูม ิ5 - 7 ๐C) 

3.5.2.3 อาหารทะเลผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อน (เช่น โลหะหนัก สารฟอร์มาลิน) 
3.5.2.4 ปริมาณและสัดส่วนอาหาร ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้กําหนดเอง โดยคํานวณจาก    

นักกําหนดอาหารของโรงพยาบาล ซึ่งจะกําหนดสัดส่วน ปริมาณและคุณภาพ ของผู้ป่วยแต่ละราย และขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของโรคผู้ป่วยด้วย        
 
 
 

           
 

   /3.6 สถานที.่.. 
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             3.6 สถานที่จัดสํารับอาหาร   
   จะต้องทําความสะอาดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ผู้รับจ้างดูแลรักษาความสะอาด
สถานที่จัดสํารับอาหารในบริเวณโรงครัวของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ดังนี้ 

 3.6.1 ผู้รับจ้างสามารถใช้โรงครัวสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ในการจัดสํารับอาหารได้ โดย สถาบัน  
สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ จะทําบัญชีส่งมอบครุภัณฑ์และวัสดุงานบ้านงานครัว ให้ผู้รับจ้าง และเมื่อผู้รับจ้างหมดสัญญาจ้าง
แล้ว จะต้องทําบัญชีส่งมอบครุภัณฑ์และวัสดุงานบ้านงานครัวคืนให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หากเกิดกรณีชํารุดเสียหาย และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง ตามระยะเวลาของการ
ซ่อมบํารุงของเครื่อง และกรณีวัสดุงานบ้าน งานครัวชํารุด สูญหาย ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุดังกล่าวมาชดใช้ให้สถาบัน     
สิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 
   3.6.2 ผู้รับจ้างทําความสะอาดโต๊ะ และบริเวณท่ีจัดสํารับอาหาร ณ ตึกโภชนาการทั้งก่อนและหลังการ
จัดสํารับทุกครั้ง 
   3.6.3 ผู้รับจ้างต้องล้างและทําความสะอาดรถส่งอาหารผู้ป่วยทุกวัน โดยผู้รับจ้างต้องจัดรถรับส่งอาหาร
มาใช้งานเอง 
   3.6.4 ผู้รับจ้างเตรียมภาชนะสําหรับเก็บเศษอาหารให้เรียบร้อย วันต่อวัน ถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด  
   3.6.5 การทําความสะอาดที่ใช้ในการประกอบอาหารต้องใช้น้ํายาล้างจานเท่านั้น และล้างตามหลัก 
สุขาภิบาลอาหาร                                                                                        
 

3.7 อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหาร   
-    ผู้ป่วยสามัญ  ถาดหลุมสแตนเลสพร้อมฝาปิด หรือทีส่ถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กําหนด  
-    ผู้ป่วยพิเศษ   ชามสแตนเลส พร้อมฝาปิด  หรือตามที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กําหนด  
 

3.8 ข้อกําหนดอ่ืน   
           3.8.1 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ การประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ปีขั้นไป 
                   3.8.2 ผู้รับจ้าง จะต้องมี โภชนากรหรือนักโภชนาการหรือ นักกําหนดอาหาร อย่างน้อย 1 คน เพื่อ
กําหนดตารางรายการอาหารในแต่ละเดือน 
                   3.8.3 ผู้รับจ้างต้องกําหนดให้บุคลากรทุกรายผ่านการตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์ของ สถาบันสิรินธร
เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กําหนด (ตามเอกสารแนบท้ายที่ 2) จากแพทย์ของภาครัฐ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
   3.8.4 การประเมินผลงานของกระบวนการงานประกอ บอาหารผู้ป่วยใน ดําเนินการประเมิน      
ทุก 1 เดือน ตามมาตรฐานที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กําหนด   
   3.8.5 ผู้รับจ้างต้องแสดงแบบรูปหรือรายละเอียดชุดฟอร์ม หรือเครื่องแบบสําหรับเจ้าหน้าที่งาน
ประกอบอาหารผู้ป่วยและผู้บริการอาหารผู้ป่วย เพื่อให้สถาบันสิรินธรเพื่ อการฟ้ืนฟูฯ พิจารณาความเหมาะสม 
ประกอบการเสนอราคา   
   3.8.6 ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้น้ําประปา ไฟฟ้า ในส่วนที่ผู้รับจ้าง
ดําเนินงาน พร้อมทั้งชําระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน ตามท่ีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กําหนด   

3.8.7 ผู้รับจ้ าง ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ตรวจสอบมาตรฐาน 
คุณภาพอาหารได้ตลอดเวลา หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที และสถาบันสิรินธรเพื่อ
การฟ้ืนฟูฯ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยได้ ตามสมควรแก่กรณี (ตามเอกสารแนบท้ายที่ 3) 

 
 
 

/3.8.8 หาก... 
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   3.8.8 หากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 2 ครั้งแล้ว ผู้รับจ้างยัง
มิได้ปรับปรุงแก้ไข กระบวนการงานประกอบอาหารผู้ป่วยให้เป็นไปตามท่ีแจ้ง สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาที่ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
   3.8.9 เครื่องปรุงประกอบอาหารต้องมีเครื่องหมาย อย. จากสํานักคณะกรรมการอาหาร    

3.8.10 ผู้รับจ้าง ต้องมีคู่มือตํารับมาตรฐาน เพื่อที่รสชาติจะได้สม่ําเสมอ ให้กับคณะกรรมการ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ประกอบการเสนอราคา 

3.8.11 ผู้รับจ้าง ต้องแสดงแบบรปู หรือตัวอย่างอาหารของผู้ป่วยแต่ละประเภท ให้กับคณะกรรมการ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ประกอบการเสนอราคา 

3.8.12 การประเมินมาตรฐานคุณภาพอาหาร เป็นไปตามท่ีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กําหนด   
   3.8.13 ผู้รับจ้างต้องเสนอรายการอาหารประจําเดือน  โดยได้รับการตรวจสอบ และ เห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจรับของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ ทุก 1 เดือน โดยเสนอล่วงหน้าตามที่สถาบันสิรินธรเพื่อ
การฟ้ืนฟูฯ กําหนด เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
   3.8.14 กรณีอุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์การให้บริการอาหารผู้ป่วยที่เป็นของสถาบันสิรินธรเพื่ อ
การฟ้ืนฟูฯ ทุกชิ้น เกิดชํารุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซม หรือชดใช้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ทั้งนี้ รายละเอียด
อุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์การให้บริการอาหาร ทางสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ จะดําเนินการสรุปรายการ
อุปกรณ์ประกอบอาหารต่างๆ ส่งมอบให้ผู้รับจ้างเพ่ือใช้งาน   

3.8.15 ผู้รับจ้างควรเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ฯลฯ 
 

  3.9 การส่งใบเบิกอาหาร  
   ทางหอผู้ป่วยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ จะจัดทําใบเบิกอาหารตามจํานวนผู้ป่วยพิเศษ /สามัญ 
โดยให้ผู้รับจ้างมารับ เวลา 14.30 น. (ก่อนวันประกอบอาหาร ) โดยทางหอผู้ป่วยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดอาหารผู้ป่วยได้ทางโทรศัพท์ 
 

  3.10 การส่งมอบ 
   3.10.1 ผู้รับจ้างต้องส่งอาหารให้คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบก่อนการบริ การ การประเมิน
คุณภาพ หรือ รสชา ติ จะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีนักกําหนดอาหารของสถ าบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯกําหนด  
(คณะกรรมการตรวจรับจะทําการสุ่มตรวจอาหาร โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดอาหารตามที่คณะ
กรรมการฯ กําหนดมาให้ตรวจสอบ) 
   3.10 .2 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบอาหารได้ ทําให้ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานอาหารตาม
กําหนดเวลา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายและต้องเสียค่าปรับ เพ่ิมข้ึนอีกมื้อละ 1,000 บาท จากการ
แก้ไขปัญหาของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ และถ้าติดต่อกัน 3-6 มื้อต่อเดือน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
   3.10.3 กรณีอาหารเฉพาะโรค ถ้ามีการลดปริมาณอย่างอ่ืนจะต้องมีกา รทดแทนอาหารที่ผู้ป่วย
สามารถรับประทานได้ 

 

3.11 การดําเนินการเบิกค่าอาหาร จํานวน 60 ที่ X ราคาต่อวัน X จํานวนวันในแต่ละเดือน 
 
 
 

 
 

  /3.12 การตรวจรับ... 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

จ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2563 
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

----------------------------------------------------------------------  
 

    3.12 การตรวจรับ   
  เจ้าหน้าที่ประจําหอผู้ป่วยในจะดําเนินการตรวจรับทุกวัน ถ้ากรณีอาหารไม่ตรงกับรายการอาหารที่

แจ้งไว้ (ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 1 วัน) และปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้ใกล้เคียงกับรายการอาหารเดิม หาก
ไม่แจ้งให้คณะกรรมการทราบ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ จะไม่ดําเนินการเบิกเงินค่าอาหารในมื้อนั้น   

4.  เงื่อนไขการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาต้องจัดชุดเอกสารตามเงื่อนไขหลักฐานการเสนอราคา เอกสารประกวดราคาจ้างฯ  ดังนี้.- 
4.1 เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิคการประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยใน  ผู้เสนอราคาต้องเสนอ  

4.1.1 ความเข้าใจในข้อกําหนดและเง่ือนไขงานประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย   
4.1.2 แนวทางและวิธีการดําเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 

4.1.2.1 การเตรียมวัสดุดิบก่อนการประกอบอาหาร 
4.1.2.2 การประกอบอาหาร  
4.1.2.3 การจัดส่งอาหาร  
4.1.2.4 การให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยใน  
4.1.2.5 อ่ืนๆ เช่น ตารางกําหนดรายการอาหารแต่ละเดือน , คู่มือตํารับมาตรฐาน , แสดง 

แบบรูป หรือตัวอย่างอาหารของผู้ป่วยแต่ละประเภท , แสดงแบบรูปหรือรายละเอียดชุดฟอร์ม หรือเครื่องแบบสําหรับ
เจ้าหน้าที่งานประกอบอาหารผู้ ป่วยและผู้บริการอาหารผู้ป่วย และรายชื่อโภชนากรหรือนักโภชนาการหรือนัก
กําหนดอาหาร ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน โดยให้คํานึงมาตรฐานความถูกต้อง ตามสุขลักษณะมาตรฐาน
กองสุขาภิบาล กรมอนามัย 

     4.2  เอกสาร ข้อเสนอด้านราคาการประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยในอย่าง น้อยต้องประกอบด้วย
รายละเอียดต่าง ๆ  ดังนี้ .- 

 4.2.1 แบบใบเสนอราคา   
                      4.2.2 ตารางเสนอราคา  โดยต้องแสดงรายการที่จําเป็นและเหมาะสม  เช่น   

4.2.2.1 ค่าวัสดุดิบในการประกอบอาหาร   
4.2.2.2 ค่าเชื้อเพลิง – วัสดุสิ้นเปลือง   
4.2.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
4.2.2.4 ค่าบริหาร – ดําเนินการ  
4.2.2.5 ภาษีมูลค่าเพ่ิม   
4.2.2.6 ฯลฯ  

----------------------------------------------- 
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(เอกสารแนบท้ายท่ี 1) 

 
 

ประเภทของอาหารผู้มีสภาวะการกลืนล าบากตามลักษณะเครื่องดื่มและอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสของมาตรฐาน (NDD)  
 

แบ่งออกเป็น 4 ลําดับ  ดังนี้ 
 

ล าดับ ลักษณะอาหาร รายการอาหาร 
1. อาหารปั่นข้น (NDD ระดับ 1 : Dysphagia) 

      ลักษณะอาหารข้นและรวมเป็นเนื้อเดี ยวกัน เกาะกันเป็น
ก้อน สามารถข้ึนรูปทรงต่างๆ ได้ตามภาชนะ สามารถกลืนได้
เลยโดยไม่ต้องบดเคี้ยว ไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็นเหลวใส  

ผักผลไม้ปั่นข้น  โจ๊กปั่นข้น  มันบด  พุดดิ้ง 
คัสตาร์ด โยเกิร์ตที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียว กล้วยสุก
งอมครูดแต่เนื้อ  กล้วยปั่น  มะละกอปั่น เป็นต้น 
ขึ้นกับการพิจารณาของ แพทย์  / นักกิจกรรมบ าบัด 
/นักก าหนดอาหาร 

2. อาหารอ่อนข้น ( NDD ระดับ 2 :  
Dysphagia – Mechanical Altered)        
       มีลักษณะอ่อนนุ่มและข้นปานกลาง เนื้ออาหารนุ่มขึ้น
และสามารถเกาะกันเป็นก้อนได้ง่าย อาจมีส่วนผสมของ
เนื้อสัตว์ท่ีบดหรือสับมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 1/4 นิ้ว อาจเป็นเนื้อ
สัมผัสที่มีความหลากหลายปนกันอยู่บ้าง และต้องอาศัยการบด
เคี้ยวเล็กน้อยก่อนกลืน 

ซุปข้น  โจ๊กข้น  ไข่ตุ๋น  สังขยา ไอศ กรีม  ผลไม้ปั่น  
ไข่คน  ฟักทองผัดไข่บด 
ขึ้นกับการพิจารณาของ แพทย์  / นักกิจกรรมบ าบัด 
/นักก าหนดอาหาร 

3. อาหารอ่อน ( NDD ระดับ 3 Dysphagia - 
Advanced)  
       มีลักษณะใกล้เคียงกับอาหารปกติ  มีเนื้อสัมผัส
หลากหลายแต่ไม่ต้องผ่านกระบวนการบดหรือป่ัน มีเนื้ออาหาร
อ่อนนุ่ม  สามารถตัดเป็นช้ินเล็กขนาดพอคําได้ง่ายด้วยการใช้
ซ้อมหรือส้อม  ต้องใช้การบดเตี้ยวมากกว่าอาหารระดับที่ 2 
 

ไข่คน  ข้าวสวยนิ่มกับแกงจืด ข้าวต้มข้น เต้าหู้อ่อน
ผัดซอส  ต้มจืดไข่น้ํา ฟักทองผัดไข่ ซุปมักกะโรนี 
ราดหน้าเส้นใหญ่สับ  ผลไม้ที่มีลัษณะอ่อนนุ่ม 
ขึ้นกับการพิจารณาของ แพทย์  / นักกิจกรรมบ าบัด 
/นักก าหนดอาหาร 

4. อาหารปกติ (NDD ระดับ 4 : Reqular  Diet) 
      ลักษณะอาหารอาหารทั่วไปท่ีบริโภคตามปกติ 

อาหารปกติ   หลีกเลี่ยงเผ็ด  พริกไทย เพื่อป้องกัน
การสําลัก 
ขึ้นกับการพิจารณาของ แพทย์  / นักกิจกรรมบ าบัด 
/นักก าหนดอาหาร 

 
เอกสารอ้างอิง : คู่มือชุดรายการอาหารไทยสําหรับผู้มีภาวะกลืนลําบาก นางสาวพรสวรรค์  โพธิส์วา่งและคณะ                            
                    สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

 
หมายเหตุ อาหารแต่ละล าดับขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์/นักกิจกรรมบ าบัด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะผู้ป่วย 
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ประเภทของอาหารผู้มีสภาวะการกลืนล าบากตามลักษณะเครื่องดื่มและอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสของมาตรฐาน (IDDSI)  
เครื่องดื่มดัดแปลงเนื้อสัมผัส ตามมาตรฐาน IDDSI 

 

ระดับ รายละเอียด ตัวอย่างเช่น วิธีทดสอบ 
0 ไม่หนืด ไหลเหมือนน้ํา สามารถไหลผ่าน

หลอด/จุกนมได้ง่าย 
น้ําเปล่า  
น้ําสมุนไพร 
น้ําหวานเจือจาง 
น้ําผลไม้เจือจาง 
น้ําซุปใสกรอง 

มีของเหลวตัวอย่างคงเหลืออยู่ใน
กระบอกฉีดยาน้อยกว่า 1 ml. 
หลังจากปล่อยไหล 10 วินาที 

1 หนืดเล็กน้อย 
 

หนืดมากกว่าน้ํา แต่ยังสามารถ
ไหลผ่านหลอด/จุกนมได้ 

น้ําข้าว  
น้ําผลไม้ไม่มีกาก 

มีของเหลวตัวอย่าง 1-4 ml 
คงเหลืออยู่ในกระบอกฉีดยา 
หลังจากปล่อยไหล 10 วินาที 

2 หนืดน้อย 
 

สามารถจิบจากแก้วได้ แต่ต้อง
อาศัยแรงดูด เมื่อต้องการดูดผ่าน
หลอด/จุกนม 

นมเปรี้ยว 
นมขาดมันเนย 

มีของเหลวตัวอย่าง 4-8 ml 
คงเหลืออยู่ในกระบอกฉีดยา 
หลังจากปล่อยไหล 10 วินาที 

3 หนืดปานกลาง 
 

สามารถรับประทานได้ด้วยช้อน
หรือดื่มจากแก้ว ไม่สามารถ
รับประทานได้ด้วยส้อม เนื่องจาก
อาหารเหลวจะไหลผ่านช่องส้อม 
ต้องอาศัยแรงดึงดูด หากต้องการ
ดื่มจากหลอด  

น้ําผึ้ง 
น้ําเชื่อมเข้มข้น 
น้ําผลไม้เข้มข้น 
สมูตตี้ 
 

มีของเหลวตัวอย่างไม่ต่ํากว่า 8 ml 
คงเหลืออยู่ในกระบอกฉีดยา 
หลังจากปล่อยไหล 10 วินาที มี
ส่วนที่หยดหรือไหลผ่านช่องส้อมได้
อย่างช้าๆ 

4 หนืดมาก 
 

ลักษณะเนื้อเนียน เป็นเนื้อ
เดียวกัน ไม่จําเป็นต้องอาศัยการ
เคี้ยว สามารถรับประทานได้ด้วย
ช้อน 

โยเกิร์ติชนิดตัก 
พุดดิ้ง 

สามารถคงรูปได้เป็นก้อนอยู่บน
ส้อมได้  คงรูปได้บนช้อน สามารถ
ตกจากช้อนได้ง่าย เมื่อตะแคงช้อน
ต้องไม่มีความแน่นหรือไม่มีความ
เหนียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TN0 

ST1 

MT2 
1 

MO3
1 

EX4 
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ประเภทของอาหารผู้มีสภาวะการกลืนล าบากตามลักษณะเครื่องดื่มและอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสของมาตรฐาน (IDDSI)  
อาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัส ตามมาตรฐาน IDDSI 

 

ระดับ รายละเอียด ตัวอย่างเช่น วิธีทดสอบ 
3 อาหารเหลว 

 
สามารถรับประทานได้ด้วยช้อน
หรือดื่มจากแก้ว ไม่สามารถ
รับประทานได้ด้วยส้อม เนื่องจาก
อาหารเหลวจะไหลผ่านช่องส้อม 
ต้องอาศัยแรงดึงดูด หากต้องการ
ดื่มจากหลอด  

ซุปข้น 
 

มีของเหลวตัวอย่างไม่ต่ํากว่า 8 ml 
คงเหลืออยู่ในกระบอกฉีดยา 
หลังจากปล่อยไหล 10 วินาที มี
ส่วนที่หยดหรือไหลผ่านช่องส้อมได้
อย่างช้าๆ 

4 อาหารบดละเอียด 
 

อาหารเนียน เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่
จําเป็นต้องอาศัยการเคี้ยว 
สามารถรับประทานได้ด้วยช้อน 

เต้าฮวย  
สังขยา 
ไข่ตุ๋น  
ข้าวบดละเอียด 

สามารถคงรูปได้เป็นก้อนอยู่บน
ส้อมได้  คงรูปได้บนช้อน สามารถ
ตกจากช้อนได้ง่าย เมื่อตะแคงช้อน
ต้องไม่มีความแน่นหรือไม่มีความ
เหนียว 

5 อาหารสับละเอียด& 
ชุ่มน้ํา 
 

อาหารอ่อนนุ่มอย่างมาก มีชิ้นเล็ก
และมีความชุ่มน้ํา จําเป็นต้อง
อาศัยการเคี้ยวเพียงเล็กน้อย 

เนื้อสัตว์บดละเอียด 
มันบด 
กล้วยบด 
ไข่ตุ๋น 
ข้าวตุ๋นบดละเอียด 
โจ๊ก 

ขนาดชิ้นอาหารไม่เกิน 4 mm. x 4 
mm. สําหรับผู้ใหญ่ และไม่เกิน     
2 x 2 mm. สําหรับทารกและเด็ก 
คงรูปได้บนช้อน อาหารสามารถตก
จากช้อนได้ง่ายเมื่อตะแคงช้อน 
อาหารต้องไม่มีเนื้อแน่นหรือมี
ความเหนียว 
 

6 อาหารอ่อน&ชิ้นเล็ก อาหารอ่อนชิ้นเล็ก มีเนื้อสัมผัส
อ่อนนุ่ม มีความชุ่มน้ํา แต่ต้องไม่มี
ส่วนที่เป็นของเหลวไหลหรือหยด
ออกมาจากอาหารได้ จําเป็นต้อง
อาศัยการเคี้ยว 

เนื้อสัตว์ตุ๋นเปื่อยๆ
หั่นเป็นชิ้นเล็ก 
ผักต้มจนเปื่อยๆหั่น
เป็นชิ้นเล็ก 
ผลไม้เนื้อนิ่มที่ไม่มีเม็ด
หั่นเป็นชิ้นเล็ก 

ขนาดชิ้นอาหารไม่เกิน 1.5x1.5 
cm. สําหรับผู้ใหญ่ และไม่เกิน 8 
mm. x 8 mm. สําหรับทารกและ
เด็ก เมื่อใข้ส้อมกดลงบนอาหาร 
อาหารจะถูกทําให้เปลี่ยนรูป หรือ
แตกเป็นชิ้นเล็กและไม่สามารถ
กลับคืนรูปได้อีก 

7 อาหารเคี้ยวง่าย อาหารทั่วไป มีเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม 
มีความเหมาะสมต่อพัฒนาการ
และช่วงวัย จําเป็นต้องอาศัยการ
กัดและการเคี้ยว 

เนื้อสัตว์ตุ๋นเปื่อยๆ 
ผักต้มจนเปื่อย 
ผลไม้เนื้อนิ่มที่ไม่มีเม็ด 

ไม่มีวิธีการทดสอบเฉพาะ 

7 อาหารธรรมดา 
 
 

อาหารทั่วไปมีเนื้อสัมผัสที่
หลากหลาย มีความเหมาะสมต่อ
พัฒนาการและช่วงวัย จําเป็นต้อง
อาศัยการกัดและเคี้ยว 

อาหารทั่วไป ไม่มีวิธีการทดสอบเฉพาะ 

 

เอกสารอ้างอิง : IDDSI มาตรฐานของอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลําบากและวิธีทดสอบ 
หมายเหตุ อาหารแต่ละล าดับขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์/นักกิจกรรมบ าบัด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะผู้ป่วย 

 

LQ3
1 

PU4 

MM5 

SB6 

EC7 

RG7 
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(เอกสารแนบท้ายที่ 2) 

 

เกณฑ์การตรวจสุขภาพบุคลากรงานจ้างเหมาเอกชน 
ด าเนินการประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยใน 

 

ล าดับ รายการตรวจ ผลการตรวจ 
1. CBC ปกติ 
2. HB, Ag ไม่พบ 
3. CXR ปกติ 
4. Stool Exam ไม่พบ parasite ova 
5. Stool C/S ไม่พบ salmonella shigella 
6. เชื้อโคลิฟอรม์แบคทีเรีย  ไม่พบ 

(ชุดทดสอบนํ้ายาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น SI-2) 
หมายเหตุ.ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย 

 
 
หมายเหตุ   การด าเนินการตรวจทั้งหมดให้ตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sansabaytwelve.com/f023.php
http://www.sansabaytwelve.com/f023.php
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(เอกสารแนบท้ายที่ 3) 
ตารางรายละเอียดตัวอย่างการจัดอาหารแต่ละประเภท 

 

ประเภทอาหาร มื้อ รายการอาหาร 
1. อาหารธรรมดา (พิเศษ) เช้า  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง 

 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
 - ผลไม้ หรือ 
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2 อย่าง 

 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
 - ผลไม้ หรือ  
 ข้าวต้มเครื่อง + ไข่ต้ม หรือ ไข่ลวก 1 ฟอง 

 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
 - ผลไม ้
 หมายเหตุ  เน้นจัดข้าวสวยเป็นหลัก เนื่องจากผู้ป่วยต้องท ากิจกรรมช่วงเช้า 

 
 

กลางวัน  ข้าวสวยมีกับขา้ว 3 อย่าง 
 - ผลไม้ หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง 

 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง 
 - อาหารเสริมจานเล็ก (คาว) 1 อย่าง 
 - ผลไม ้

 เย็น  ข้าวสวยมีกับข้าว 3 อย่าง 
 - ผลไม้  

2. อาหารอ่อน (พิเศษ) 
 

เช้า  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง  
(กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

- นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
- ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) +ไข่ต้มหรือไข่ลวก 1 ฟอง 

 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
 - ผลไม ้

 กลางวัน  ข้าวต้ม มีกับข้าว 3 อย่าง (กับข้าวต้องอ่อนนุม่ ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง 
 - อาหารเสริมจานเล็ก (คาว) 1 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไมม่กีากแข็ง) 

 เย็น  ข้าวต้ม มีกับข้าว 3 อย่าง (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)  
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ตารางรายละเอียดตัวอย่างการจัดอาหารแต่ละประเภท (ต่อ) 
 

3. อาหารธรรมดา (สามัญ) เช้า  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง หรือ 
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2 อย่าง  หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง + ไข่ต้มหรือไข่ลวก  1 ฟอง 
หมายเหตุ  เน้นจัดข้าวสวยเป็นหลัก เนื่องจากผู้ป่วยต้องทํากิจกรรมช่วงเช้า 

 กลางวัน  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง 
 - ผลไม้ หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง 
 - ผลไม ้

 เย็น  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง 

4. อาหารอ่อน (สามัญ) เช้า  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)  หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) + ไข่ต้มหรือไข่ลวก 1ฟอง 

 กลางวัน  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
   - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

   - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง 
   - ผลไม(้อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 เย็น   ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (กับข้าวต้องออ่นนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
   - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)   

5. อาหารลดโซเดียม 
 (ธรรมดา-พิเศษ) 

เช้า  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง (เค็มน้อย) 
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
 - ผลไม้ หรือ 
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2 อย่าง(เค็มน้อย) 

 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
 - ผลไม้  หรือ  
 ข้าวต้มเครื่อง(เค็มน้อย) +ไข่ต้มหรือไข่ลวก 1 ฟอง 

 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
 - ผลไม ้
 หมายเหตุ  เน้นจัดข้าวสวยเป็นหลัก เนื่องจากผู้ป่วยต้องท ากิจกรรมช่วงเช้า 

 กลางวัน  ข้าวสวยมีกับข้าว 3 อย่าง(เค็มน้อย) 
 - ผลไม้ หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง(เค็มน้อย) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง(เค็มน้อย) 
 - อาหารเสริมจานเล็ก (คาว) 1 อย่าง(เค็มน้อย) 
 - ผลไม ้

 เย็น  ข้าวสวยมีกับข้าว 3 อย่าง(เค็มน้อย) 
 - ผลไม้  
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ตารางรายละเอียดตัวอย่างการจัดอาหารแต่ละประเภท (ต่อ) 
 

6. อาหารลดโซเดียม 
(อ่อน -พิเศษ) 

 

เช้า  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (เค็มน้อย)  
    (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

- นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
- ผลไม ้(อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (เค็มนอ้ย)+ไข่ต้มหรือ 

ไข่ลวก 1 ฟอง 
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน 
 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 กลางวัน  ข้าวต้ม มีกับข้าว 3 อย่าง(เค็มน้อย)  
   (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 อาหารจานเดยีว 1 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (เค็มน้อย) 

 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง(เค็มน้อย) 
 - อาหารเสริมจานเล็ก (คาว) 1 อย่าง(อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)  
         (เค็มน้อย) 
 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 เย็น  ข้าวต้ม มีกับข้าว 3 อย่าง (เค็มน้อย)(กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกาก
แข็ง) 

 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)  
7. อาหารลดโซเดียม 
 (ธรรมดา-สามัญ) 

เช้า  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง (เค็มน้อย) หรือ 
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2 อย่าง(เค็มน้อย)หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง(เค็มน้อย) + ไข่ต้มหรอืไข่ลวก 1 ฟอง 

 หมายเหตุ  เน้นจัดข้าวสวยเป็นหลัก เนื่องจากผู้ป่วยต้องท ากิจกรรมช่วงเช้า 

 กลางวัน  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง(เค็มน้อย) 
 - ผลไม้ หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง(เค็มน้อย) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง(เค็มน้อย) 
 - ผลไม ้

 เย็น  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง(เค็มน้อย) 
      8. อาหารลดโซเดียม 

         (อ่อน -สามัญ) 
 

เช้า  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (เค็มน้อย) (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
หรือ 

 ข้าวต้มเครื่อง (ต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (เค็มน้อย) + ไข่ต้มหรือไข่ลวก  
1 ฟอง 

 กลางวัน  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง(เค็มน้อย)  
(กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (เค็มน้อย) 

 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง (เค็มน้อย) 
 - ผลไม้(อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไมม่กีากแข็ง) 

 เย็น  ข้าวต้มมีกับข้าว 2 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (เค็มน้อย) 
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ตารางรายละเอียดตัวอย่างการจัดอาหารแต่ละประเภท (ต่อ) 
 

9. อาหารจ ากัดไขมัน 
 (ธรรมดา-พิเศษ) 

เช้า  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง (ไขมันต่ํา) 
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน (ไขมันต่ํา) 
 - ผลไม้ หรือ 
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2 อย่าง (ไขมันต่ํา) 
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน (ไขมันต่ํา) 
 - ผลไม้  หรือ  
 ข้าวต้มเครื่อง (เครื่องในสัตว,์ ไขมันต่ํา)+ไข่ขาวต้ม  1 ฟอง 
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน (ไขมันต่ํา) 
 - ผลไม ้
 หมายเหตุ  เน้นจัดข้าวสวยเป็นหลัก เนื่องจากผู้ป่วยต้องท ากิจกรรมช่วงเช้า 

 กลางวัน  ข้าวสวยมีกับข้าว 3 อย่าง(ไขมันต่ํา) 
- ผลไม้ หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง (ไขมันต่ํา) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง(ไขมันต่ํา) 
 - อาหารเสริมจานเล็ก (คาว) 1 อย่าง(ไขมันต่ํา) 
 - ผลไม ้

 เย็น  ข้าวสวยมีกับข้าว 3 อย่าง(ไขมันต่ํา) 
 - ผลไม้  
 

     10. อาหารจ ากัดไขมัน 
         (อ่อน -พิเศษ) 

 

เช้า  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (ไขมันต่ํา)  
(กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

- นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน(ไขมันต่ํา) 
- ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไมม่ีกากแข็ง) หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (ไขมันต่ํา) +ไข่ขาวต้ม  

1 ฟอง  
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน(ไขมันต่ํา) 
 - ผลไม้(อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 
 

กลางวัน  ข้าวต้ม มีกับข้าว 3 อย่าง (ไขมันต่ํา)  
     (กับข้าวต้องอ่อนนุม่ ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง (ไขมันต่ํา) 
 - อาหารเสริมจานเล็ก (คาว) 1 อย่าง(อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)  
           (ไขมันต่ํา) 
 - ผลไม้(อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 เย็น  ข้าวต้ม มีกับข้าว 3 อย่าง(ไขมันต่ํา)  
     (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)  
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ตารางรายละเอียดตัวอย่างการจัดอาหารแต่ละประเภท (ต่อ) 
 

11. อาหารจ ากัดไขมัน 
 (ธรรมดา-สามัญ) 

เช้า  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง (ไขมันต่ํา) หรือ 
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2 อย่าง (ไขมันต่ํา) หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง(เครื่องในสัตว,์ไขมันต่ํา)) + ไข่ขาวต้ม 1 ฟอง 
 หมายเหตุ  เน้นจัดข้าวสวยเป็นหลัก เนื่องจากผู้ป่วยต้องทํากิจกรรมช่วง

เช้า 
 กลางวัน  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง (ไขมันต่ํา) 

- ผลไม้ หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง (ไขมันต่ํา) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง (ไขมันต่ํา) 
 - ผลไม ้

 เย็น  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง(ไขมันต่ํา) 
      12. อาหารจ ากัดไขมัน 

         (อ่อน –สามัญ) 
 

เช้า  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (ไขมันต่ํา)  
      (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (ไขมันต่ํา) 
  + ไข่ขาวต้ม 1 ฟอง 

 กลางวัน  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (ไขมันต่ํา) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง (ไขมันต่ํา) 
 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 เย็น  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง(ไขมันต่ํา)  
     (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
 - ผลไม้ (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)  

13. อาหารเบาหวาน 
    (ธรรมดา-พิเศษ) 

เช้า  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง (งดน้ําตาล) 
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน(ใช้น้ําตาลสําหรับเบาหวาน) 
 - ผลไม้(รสหวานน้อย) หรือ 
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2 อย่าง(งดน้ําตาล) 
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน(ใช้น้ําตาลสําหรับเบาหวาน) 
 - ผลไม้(รสหวานน้อย)   หรือ  
 ข้าวต้มเครื่อง + ไข่ต้ม หรือ ไข่ลวก 1 ฟอง 
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน(ใช้น้ําตาลสําหรับเบาหวาน) 
 - ผลไม้(รสหวานน้อย) 
 หมายเหตุ  เน้นจัดข้าวสวยเป็นหลัก เนื่องจากผู้ป่วยต้องท ากิจกรรมช่วงเช้า 

 กลางวัน  ข้าวสวยมีกับข้าว 3 อย่าง(งดน้ําตาล) 
 - ผลไม้(รสหวานน้อย)   หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง(งดน้ําตาล) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง 
 - ผลไม้รสหวานน้อย     

 เย็น  ข้าวสวยมีกับข้าว 3 อย่าง(งดน้ําตาล) 
 - ผลไม้ รสหวานน้อย   
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ตารางรายละเอียดตัวอย่างการจัดอาหารแต่ละประเภท (ต่อ) 
 

14. อาหารเบาหวาน 
(อ่อน -พิเศษ) 

 

เช้า  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (งดน้ําตาล) 
      (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
- นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน(ใช้น้ําตาลสําหรับเบาหวาน) 
- ผลไม ้รสหวานน้อย (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) + ไข่ต้ม หรือ ไข่ลวก  
  1 ฟอง 
 - นมขาดมันเนย หรือ เครื่องดื่มร้อน(ใช้น้ําตาลสําหรับเบาหวาน) 
 - ผลไม้ รสหวานน้อย (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 กลางวัน  ข้าวต้ม มีกับข้าว 3 อย่าง(งดน้ําตาล) 
(กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
  - ผลไม้รสหวานน้อย (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (งดน้ําตาล) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง 
 - ผลไม้ รสหวานน้อย (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 เย็น  ข้าวต้ม มีกับข้าว 3 อย่าง (งดน้ําตาล) 
(กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
 - ผลไม้ รสหวานน้อย (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)  

15. อาหารเบาหวาน 
(ธรรมดา-สามัญ) 

เช้า  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง (งดน้ําตาล) หรือ 
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2 อย่าง(งดน้ําตาล)หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง + ไข่ต้มหรือไข่ลวก 1 ฟอง 
 หมายเหตุ  เน้นจัดข้าวสวยเป็นหลัก เนื่องจากผู้ป่วยต้องทํากิจกรรมช่วงเช้า 

 กลางวัน  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง (งดน้ําตาล) 
 - ผลไม้ รสหวานน้อย  หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง(งดน้ําตาล) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง(งดน้ําตาล) 
 - ผลไม้ รสหวานน้อย 

 เย็น  ข้าวสวยมีกับข้าว 2 อย่าง (งดน้ําตาล) 
     16. อาหารเบาหวาน 
         (อ่อน -สามัญ) 
 

เช้า  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง (งดน้ําตาล) 
      (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง)  
+ ไข่ต้ม หรือไข่ลวก 1 ฟอง 

 กลางวัน  ข้าวต้ม มีกับข้าว 2 อย่าง(งดน้ําตาล) 
               (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 
 - ผลไม้ รสไม่หวาน (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) หรือ 
 อาหารจานเดียว 1 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มกีากแข็ง) (งดน้ําตาล) 
 - ซุป หรือ แกงจืด 1 อย่าง  
 - ผลไม้ รสหวานน้อย (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) 

 เย็น  ข้าวต้มมีกับข้าว 2 อย่าง (อ่อนนุ่ม ย่อยง่าย ไม่มีกากแข็ง) (งดน้ําตาล) 
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ตารางรายละเอียดตัวอย่างการจัดอาหารแต่ละประเภท (ต่อ) 
 

17.  
อาหารผู้ป่วยท่ีมีสภาวะ 

การกลืนล าบาก 
(พิเศษ) 

 

เช้า อาหารผู้ป่วยท่ีมีสภาวะการกลืนลําบาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับที่ 1 อาหารปั่นข้น  เช่น  ใน  1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กปั่นข้นเนื้อเนียน  
 ผลไม้ ปั่นละเอียดเนียน เช่น กล้วยปั่น  มะละกอสุกปั่น  มะม่วงสุกป่ัน 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 2 อาหารอ่อนข้น  เช่น ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กข้น  
 ผลไมป่ั้น 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 3  อาหารอ่อน เช่น 
 ข้าวต้มข้นๆหรือข้าวสวยนิ่มๆแฉะๆ  มีกับข้าว 2 อย่าง  (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม 

เปื่อย ช้ินเล็กๆ ไม่มีกากแข็ง) 
 ผลไม้สุกนิ่ม หรือ 
 ข้าวต้มเคร่ืองข้นๆตัดเป็นชิ้นเล็กๆ   
 ผลไม้สุกนิ่ม  
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 4 อาหารปกติ งดเผ็ด พริกไทย   เช่น  
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 3  อย่าง  (ปกต)ิ 
 ผลไม ้  หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ปกติ)  
 ผลไม ้ หรือ 
 ข้าวสวย   มีกับข้าว 3 อย่าง (ปกติ )   
 ผลไม ้  หรือ  
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 

 กลางวัน อาหารผู้ป่วยท่ีมีสภาวะการกลืนลําบาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้
 ระดับที่ 1 อาหารปั่นข้น  เช่น  ใน  1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กปั่นข้นเนื้อเนียน  
 ผลไม้ ปั่นละเอียดเนียน เช่น กล้วยปั่น  มะละกอสุกปั่น  มะม่วงสุกปั่น 

หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 

 ระดับที่ 2 อาหารอ่อนข้น  เช่น ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กข้น  
 ผลไมป่ั้น 

หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 

 ระดับที่ 3  อาหารอ่อน เช่น 
 ข้าวต้มข้นๆหรือข้าวสวยนิ่มๆแฉะๆ  มีกับข้าว 3 อย่าง  (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม 

เปื่อย ช้ินเล็กๆ ไม่มีกากแข็ง) 
 ผลไม้สุกนิ่ม หรือ 
 ข้าวต้มเครื่องขน้ๆหรอืก๋วยเตี๋ยวตัดเป็นช้ินเล็กๆ  ประเภทซุปมักกะโรนี  

ราดหน้าเส้นใหญ่หมูสับ 
 เครื่องเคียงนุ่ม /ๆผลไม้สุกนิ่ม  

หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
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ตารางรายละเอียดตัวอย่างการจัดอาหารแต่ละประเภท (ต่อ) 
 

  กลางวัน  ระดับที่ 4 อาหารปกต ิงดเผ็ด พริกไทย   เช่น  
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 3  อย่าง  (ปกต)ิ 
 ผลไม ้  หรือ 
 ข้าวต้มเคร่ือง (ปกติ)  
 ผลไม ้ หรือ 
 ข้าวสวย   มีกับข้าว 3 อย่าง (ปกติ )   
 ผลไม ้  หรือ  
 ก๋วยเต๋ียว (ปกติ) 
 เครื่องเคียง / ผลไม ้

 

หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 

 เย็น อาหารผู้ป่วยท่ีมีสภาวะการกลืนลําบาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับที่ 1 อาหารปั่นข้น  เช่น  ใน  1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กปั่นข้นเนื้อเนียน  
 ผลไม้ ปั่นละเอียดเนียน เช่น กล้วยปั่น  มะละกอสุกปั่น  มะม่วงสุกปั่น 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 2 อาหารอ่อนข้น  เช่น ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กข้น  
 ผลไมป่ั้น 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 3  อาหารอ่อน เช่น 
 ข้าวต้มข้นๆหรือข้าวสวยนิ่มๆแฉะๆ  มีกับข้าว 3  อย่าง  (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม 

เปื่อย ช้ินเล็กๆ ไม่มีกากแข็ง) 
 ผลไม้สุกนิ่ม หรือ 
 ข้าวต้มเครื่องข้นๆตัดเป็นช้ิน 
  ผลไม้สุกนิ่ม  
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 4 อาหารปกติ งดเผ็ด พริกไทย   เช่น  
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2  อย่าง  (ปกต)ิ 
 ผลไม ้  หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ปกติ)  
 ผลไม ้ หรือ 
 ข้าวสวย   มีกับข้าว 2 อย่าง (ปกติ )   
 ผลไม ้  หรือ  
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
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17.  
อาหารผู้ป่วยท่ีมีสภาวะ 

การกลืนล าบาก 
(สามัญ) 

 

เช้า  อาหารผู้ป่วยท่ีมีสภาวะการกลืนลําบาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น4 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับที่ 1 อาหารปั่นข้น เช่น  ใน  1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กปั่นข้นเนียน  
 ผลไม้ปั่นละเอียดเนียน เช่น กล้วยปั่น  มะละกอสุกปั่น  มะม่วงปั่น  
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรอืนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 2 อาหารอ่อนข้น  เช่น ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กข้น 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 3  อาหารอ่อน เช่น 
 ข้าวต้มข้น  ๆหรือข้าวสวยนิ่มๆแฉะๆ  มีกับข้าว 1 อย่าง  (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม 

เปื่อย ช้ินเล็ก  ๆไม่มีกากแข็ง) 
 ข้าวต้มเครื่องข้นๆตัดเป็นช้ินเล็กๆ   
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 4 อาหารปกติ  งดเผ็ด  พริกไทย เช่น  
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 1  อย่าง  (ปกต)ิ   หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ปกติ)   หรือ 
 ข้าวสวย   มีกับข้าว 1  อยา่ง (ปกติ )     หรือ  
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 

 กลางวัน อาหารผู้ป่วยท่ีมีสภาวะการกลืนลําบาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับที่ 1 อาหารปั่นข้น เช่น  ใน  1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กปั่นข้นเนียน  
 ผลไม้ปั่นละเอียดเนียน เช่น กล้วยปั่น  มะละกอสุกปั่น  มะม่วงปั่น 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 2 อาหารอ่อนข้น  เช่น ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กข้น  
 ผลไมป่ั้น 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 3  อาหารอ่อน  เช่น 
 ข้าวต้มข้น  ๆหรือข้าวสวยนิ่มๆแฉะๆ  มีกับข้าว 2 อย่าง  (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม 

เปื่อย ช้ินเล็กๆ ไม่มีกากแข็ง) 
 ข้าวต้มเครื่องข้นๆหรือก๋วยเตี๋ยวตัดเป็นช้ินเล็กๆ  ประเภทซุปมักกะโรนี  

ราดหน้าเส้นใหญ่หมูสับ 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 4 อาหารปกติ งดเผ็ด พริกไทย เช่น  
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2  อย่าง  (ปกต)ิ 
 ผลไม ้  หรือ 
 ข้าวต้มเครื่อง (ปกติ)  
 ผลไม ้ หรือ 
 ข้าวสวย   มีกับข้าว 2 อย่าง (ปกติ )   
 ผลไม ้  หรือ  
 ก๋วยเตี๋ยว (ปกติ) 
 ผลไม ้
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
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 เย็น อาหารผู้ป่วยท่ีมีสภาวะการกลืนลําบาก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4ระดับ ดังน้ี 
 ระดับที่ 1 อาหารปั่นข้น เช่น  ใน  1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กปั่นข้นเนียน  
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 2 อาหารอ่อนข้น เช่น ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 โจ๊กข้น 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 3   อาหารอ่อน เช่น 
 ข้าวต้มข้น  ๆหรือข้าวสวยนิ่มๆแฉะๆ  มีกับข้าว 1 อย่าง  (กับข้าวต้องอ่อนนุ่ม 

เปื่อย ช้ินเล็กๆ ไม่มีกากแข็ง) 
 ข้าวต้มเคร่ืองข้นๆตัดเป็นชิ้นเล็กๆ  ประเภทซุปมักกะโรนี  ราดหน้า

เส้นใหญ่หมูสับ 
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 
 ระดับที่ 4   อาหารปกต ิ งดเผ็ด  พริกไทย เช่น  
 ข้าวต้มกับ มีกับข้าว 2  อย่าง  (ปกต)ิ   หรือ 
 ข้าวต้มเคร่ือง (ปกติ)   หรือ 
 ข้าวสวย   มีกับข้าว 2  อย่าง (ปกติ )     หรือ  
หมายเหตุ  หรือข้ึนกับแพทย์ นักกิจกรรม หรือนักกําหนดอาหารกําหนด 

 


