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บทคดัย่อ 

หน่วยงานโภชนาการเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีส าคญัของโรงพยาบาล โดยมีหนา้ท่ีหลกั คือ ดูแล
รับผิดชอบในดา้นการผลิต และการบริการอาหารใหแ้ก่ผูป่้วยใน ท่ีเขา้พกัรับการรักษา ซ่ึงการวางแผน
ตารางอาหารส าหรับผูป่้วยให้มีความเหมาะสมนั้น มีปัจจยัท่ีตอ้งค านึง และขอ้จ ากดัหลายปัจจยั อาทิ
เช่น อาหารท่ีจดัเตรียมจะตอ้งตรงตามค าสั่งแพทย ์ตามหลกัโภชนาการ โภชนบ าบดั สุขาภิบาลอาหาร 
และมีความปลอดภยัจากวตัถุเจือปนรวมถึงส่ิงปลอมปนต่างๆ เป็นตน้ จากการศึกษาการด าเนินการ
ของกิจกรรมดงักล่าว ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลนั้น ไดอ้าศยัความช านาญและทกัษะของนกัก าหนด
อาหาร หรือนักโภชนาการ เป็นหลัก โดยมิได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก อน่ึงการ
ด าเนินการลกัษณะดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานได ้
ยกตวัอย่างเช่น ความถูกตอ้งและคุณภาพของการจดัตารางอาหารท่ีข้ึนอยู่กับความช านาญของนัก
โภชนาการ หากมีความช านาญไม่มากจะใช้เวลานานในการจดัตารางอาหาร และอาจไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่
ถูกตอ้ง นอกจากน้ีรายการอาหารท่ีมนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดนั้นยงัไม่หลากหลายต่อความตอ้งการของผูป่้วย 
ก็จะส่งผลท าใหผู้ป่้วยไม่ยอมรับอาหารได ้

งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการตารางอาหารส าหรับ
โรงพยาบาล โดยไดมี้การพฒันาระบบวางแผนตารางอาหารตามหลกัโภชนศึกษาไดอ้ย่างเหมาะสม 
ระบบดงักล่าวพฒันาด้วยการประยุกต์ใช้ เทคนิคคอนสเตรนท์โปรแกรมม่ิง ซ่ึงระบบสามารถให้
ผูใ้ชง้านจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารผา่นระบบฐานขอ้มูล นอกจากน้ีผูป่้วยนอกยงัสามารถน าระบบน้ี
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ไปใชง้านเองไดด้ว้ย ในส่วนของการพฒันาซอฟตแ์วร์นั้นไดมี้การควบคุมกระบวนการด าเนินงานตาม
หลกัการของไอเอสโอ 29110 (ISO 29110) 

จากการประเมินผลของการศึกษาพบว่าระบบท่ีได้เสนอในงานวิจยัน้ี สามารถสร้างตาราง
อาหารท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการบริโภคอาหารได ้อีกทั้งยงัสามารถสนบัสนุนการด าเนินการท่ีซบัซ้อน
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถก าหนดอาหารตามความชอบของผูใ้ช้งาน สามารถก าหนด
ข้อจ ากัดในการบริโภค และสามารถสร้างตารางอาหารได้ภายใน 5 วินาที เป็นต้น และจากการ
ประเมินผลดา้นความพึงพอใจจากกลุ่มผูใ้ช้งานนั้นค่อนขา้งพึงพอใจ ซ่ึงแสดงถึงความเป็นไปไดใ้น
การน าไปใชง้านจริง 
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ABSTRACT 

Nutrition unit is one of the important operational units in hospital. The main responsibility 
of the unit is to produce and service meal for the admitted patients i.e. in-patient. The complication 
of the  activities  are the requirements to plan a dietary schedule that satisfying several constraints 
such as the prepared meals have to agree with doctors’ prescriptions, nutritional requirements,  
therapy, food sanitation, and are safe from any additives and unrefined things. A field study is 
shown that, a typical operation of this activity - even in the large hospital in Thailand, is conducted 
manually by dietitians or nutritionists with a minimum use of Information Technologies. This can 
affect the efficiency and effectiveness of the operation. For example, the correctness and the quality 
of the generated schedule is depend on an individual skills of nutritionists which can resulting 
taking longer times to generate a schedule and/or delivering inaccurate results. In addition, the 
human-based menu can lack of varieties resulting a lack of appetizing to patients. 

This research is aimed at improving efficiency issues of the manual-based dietary planning 
for hospital. A software-based dietary planning system is developed by concerning clinical dietary 
guideline using Constraint Programming technique. The system also enables users to manage 
dietary information through the database.  Furthermore, out-patients can also use this system at their 
premises. To control the process of the software development, the implementation processes of this 
study is to follow the ISO 29110 standard. 
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The evaluation has shown that the proposed system can generate the schedules that comply 
with dietary principle. It also introduces the new sophisticated features to enhance the effectiveness 
current operation i.e. user preference/ consuming-limitation are taken into account, and schedule can 
be generated in advance in 5 second. Moreover, users satisfaction evaluation is indicated that the 
user is relatively satisfied the proposed system which showing a possibility to use in real-life 
operation. 

 

 

 


