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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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคญัต่อ โลกในยุค
ปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  เอกชน  หรือหน่วยงานต่างๆ จึงได้มีแนวคิดและความส าคญักบัการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นมาปรับใช้ให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไดง่้ายและมีความ
แม่นย  ามากข้ึน เช่น ภายในโรงพยาบาล  โรงเรียน  และมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

งานโภชนาการก็เป็นหน่วยงานหน่ึงของโรงพยาบาลท่ีดูแลดา้นงานโภชนาศาสตร์ส าหรับ
ผูป่้วยท่ีรักษาตวัในโรงพยาบาลและผูป่้วยนอก ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งกรณีศึกษาของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จากแบบประเมินตนเอง งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้
มีการระบุจ านวนผูป่้วยท่ีงานโภชนาการรับผิดชอบเฉล่ียทั้ งส้ิน 47,000-48,000 คน/ปี อยู่ในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบติังานของบุคคลากรทั้งหมด 11 คน ประกอบไปดว้ยนักโภชนาการ 9 คน และ
พนกังานโภชนาการ 2 คน ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัการผลิตและบริการอาหารให้กบัผูป่้วยในแต่
ละหอผูป่้วย ซ่ึงจะมีทั้งผูป่้วยทัว่ไป และผูป่้วยเฉพาะโรค เพื่อให้ไดอ้าหารท่ีถูกตอ้งตามค าสั่งแพทย ์
ตามหลักโภชนาการ (คุณค่าทางอาหารครบตามสารอาหารหลัก) ตามหลักโภชนบ าบัด (อาหาร
ส าหรับผูป่้วยเฉพาะโรค) ตามสุขาภิบาลอาหาร และมีความปลอดภัยจากวตัถุเจือปนรวมถึงส่ิง
ปลอมปนต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นระเบียบ และมีความต่อเน่ืองกันในการจดัรายการอาหารส าหรับ
บริการผูป่้วย ทางหน่วยงานโภชนาการจึงมีกระบวนการท างานตามมาตรฐานโดยแต่ละกระบวนการ
จะมีการก าหนดตวัช้ีวดัส าคญั เพื่อเป็นการประกนัความถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการและสุขาภิบาลซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 7 กระบวนการ  

ซ่ึงแพทยจ์ะท าการวนิิจฉยัโรคและก าหนดวธีิรักษาแก่ผูป่้วยแต่ละราย  ซ่ึงแพทยอ์าจสั่งอาหาร
ส าหรับผูป่้วยทัว่ไป อาหารเฉพาะโรค หรืออาหารบ าบดัโรคให้กบัผูป่้วย จากนั้นพยาบาลจะคดัลอก
ค าสั่งอาหารจากหอผูป่้วยแต่ละหอตามท่ีแพทยส์ั่งมายงัฝ่ายโภชนาการ กรณีท่ีผูป่้วยเป็นผูป่้วยเฉพาะ
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โรคตอ้งรักษาโดยจ ากดัปริมาณสารอาหารในแต่ละวนัเป็นพิเศษ ซ่ึงแพทยจ์ะระบุมาตามใบสั่งเพื่อให้
นกัก าหนดอาหาร หรือนกัโภชนาการก าหนดรายการอาหาร เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคอว้น โรค
เกาต์ และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยปริมาณของสารอาหารหลัก ซ่ึงได้แก่  โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมนั จะตอ้งก าหนดในแต่ละรายการอาหาร เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัผูป่้วย 
รวมถึงถูกตอ้งตามมาตรฐานหลกัโภชนาการ และโภชนบ าบดั จากนั้นท าการสั่งซ้ือวตัถุดิบตามใบสั่ง
ซ้ือท่ีมีการก าหนดคุณลักษณะอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสมกับผูป่้วย แล้วรับวตัถุดิบ เพื่อเตรียม
ส าหรับปรุงอาหาร ตลอดจนบริการอาหารและลา้งเก็บภาชนะท่ีใส่อาหาร ในท่ีน้ีไดมี้การก าหนดความ
ยากง่ายของการผลิตอาหาร เพื่อก าหนดงานและกระจายงานในความรับผดิชอบ 

จากการศึกษาการด าเนินการจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะด าเนินการโดย
บุคลากรท่ีมีความช านาญได้แก่นักก าหนดอาหาร หรือนักโภชนาการ ซ่ึงมีการใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือของทางโรงพยาบาล เพื่อรับค าสั่งอาหารจากหอผูป่้วยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ของคณะ
แพทยศาสตร์ น าออกมาในรูปแบบของใบจ่ายอาหาร จากนั้นใชโ้ปรแกรมประยุกตใ์นการคิดค านวณ
สัดส่วนอาหารเพื่อช่วยในการค านวณพลงังานอาหาร ดงันั้นรายการอาหารท่ีไดจ้ะถูกส่งออกมาในรูป
ของเอกสาร และใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการจดัเรียงรายการอาหาร 

จากรูปแบบการด าเนินการในปัจจุบนั ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัและอุปสรรคในการใชง้าน เช่น  ยาก
ต่อการจดัตารางรายการอาหาร เน่ืองจากการจดัรายการอาหารต้องข้ึนอยู่กับความช านาญของนัก
โภชนาการ และอาจใช้เวลานานในการจดัรายการอาหาร  ปริมาณสารอาหารคาดเคล่ือนจากค่า
มาตรฐานเม่ือน ามาจดัในรายการอาหาร การคน้หาขอ้มูลเป็นไปไดย้าก รวมไปถึงรายการอาหารท่ีไม่
หลากหลายต่อความตอ้งการของผูป่้วย ซ่ึงจะเป็นสาเหตุท าให้ผูป่้วยไม่ยอมรับในอาหารท่ีไดจ้ดัให้ใน
แต่ละวนั และการจะจดัอาหารให้ถูกตอ้งตามท่ีแพทยส์ั่งนั้นถือเป็นความท้าทาย และความเส่ียงท่ี
ส าคญัของการจดัตารางรายการอาหารใหก้บัผูป่้วยเป็นอยา่งมาก 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดพฒันาระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาลข้ึน  
เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมเกิดข้ึนภายใน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (ICT: 
Information and Communication Technology) เข้ามาช่วยในการการด าเนินการ เช่น การรวบรวม
ขอ้มูล ตรวจสอบ จดัหมวดหมู่ เรียงล าดบั สรุป ค านวณ จดัเก็บ และสืบคน้ เป็นตน้ เพื่อท าให้ขอ้มูล
เหล่าน้ีกลายเป็นสารสนเทศท่ีดี มีความถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการและเกิดคุณค่าต่อผูใ้ชง้าน รวม
ไปถึงการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน ลดขอ้ผิดพลาดและปริมาณของงานเอกสารใน
ระหว่างการด าเนินการได้ อีกทั้งยงัใช้เทคนิค Constraint Programming เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา 
เน่ืองจากเทคนิคดงักล่าวใชห้ลกัการก าจดัค าตอบท่ีเป็นไปไม่ไดอ้อกจากกลุ่มค าตอบเพื่อให้ไดค้  าตอบ
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ท่ีดีท่ีสุด ทั้งน้ีผูว้ิจยัจึงไดเ้ล็งเห็นวา่เทคนิคน้ีจะมาช่วยในการแกปั้ญหาเร่ืองการวางแผนตารางอาหาร 
เพื่อให้ได้รายการอาหารท่ีเหมาะสมกับผูป่้วย อีกทั้ งยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน
ดังกล่าวให้สามารถจัดการวางแผนตารางอาหาร และก าหนดรายการอาหารท่ีถูกต้องตามหลัก
โภชนาการได้เองในแต่ละม้ือ เพื่อไม่ให้ได้รับปริมาณสารอาหารท่ีมากเกินความจ าเป็น หรือน้อย
เกินไปจากความต้องการของร่างกาย โดยระบบน้ีจะช่วยในการจดัรายการอาหารทั้ ง 3 ม้ือ ตาม
ระยะเวลาท่ีไดก้ าหนด พร้อมทั้งค  านวณพลงังานท่ีไดจ้ากอาหารม้ือนั้นๆ รวมไปถึงสารอาหารท่ีไดรั้บ 
ทั้งน้ียงัสามารถวางแผนตารางรายการอาหารได ้โดยก าหนดรายการอาหารล่วงหน้าได้ในแต่ละวนั 
เพื่อเป็นการช่วยให้ผูป่้วยยอมรับอาหารมากข้ึน ซ่ึงรายละเอียดของกระบวนการแก้ปัญหาด้วยวิธี
ดงักล่าว จะกล่าวไวโ้ดยสังเขปในบทท่ี 2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

  การน าระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาลมาปรับใช้ในหน่วยงาน
โภชนาการ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ เพื่อวางแผนตารางอาหารผูป่้วยผา่นทางระบบ ซ่ึงจะช่วยลด
ระยะเวลาในการจดัตารางอาหารลงจากเดิม ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 เพื่อศึกษาวธีิการวางแผนตารางรายการอาหารส าหรับผูป่้วยทั้งเด็กและผูใ้หญ่ ภายใต้
เง่ือนไขและขอ้ก าหนด ทางด้านโภชนาการและโภชนบ าบดั รวมไปถึงการศึกษา
เทคนิคของ Constraint Programming ท่ีได้น ามาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้การจดั
ตารางรายการอาหารเป็นไปตามขอ้ก าหนด และมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 เพื่อพฒันาระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล 
 

1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 หน่วยงานโภชนาการไดข้อ้มูลและวิธีการวางแผนตารางรายการอาหาร เพื่อน าไป
ปรับการจดัตารางรายการอาหารผูป่้วยให้มีความสะดวกยิ่งข้ึน เช่น ลดระยะเวลาใน
การจดัตารางรายการอาหาร เป็นตน้ 

1.3.2 หน่วยงานโภชนาการไดใ้ชร้ะบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยในการจดัตาราง
อาหาร 
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1.4 ขอบเขตของระบบงำน 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

 งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารของงานโภชนาการและจากการสัมภาษณ์ขอ้มูล
จากหน่วยงานโภชนาการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
มุ่งเน้นศึกษาในเร่ือง การจดัตารางรายการอาหารส าหรับผูป่้วยในและผูป่้วยนอกท่ีป่วยดว้ย
โรคท่ีตอ้งมีการจ ากดัอาหารให้เป็นไปตามหลกัโภชนาการ และโภชนบ าบดัตามท่ีแพทย ์และ
พยาบาลไดก้ าหนดแผนการรักษา ทั้งน้ีระบบสามารถสนบัสนุนการจดัตารางรายการอาหาร
ของผูท่ี้ป่วยดว้ยโรค ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความดนั โรคอว้น โรคเกาต์ และโรคไต  อีกทั้ง
ยงัไดอ้อกแบบให้ระบบสามารถเพิ่มเติมโรคอ่ืนๆท่ีตอ้งมีการควบคุมอาหารตามค าสั่งแพทย์
ไดอี้กดว้ย 
 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 ศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ นักโภชนาการ ของหน่วยงานโภชนาการ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.5   ค ำนิยำมศัพท์ 

  ในงานวิจยัน้ีไดมี้การก าหนดนิยามของค าส าหรับการอา้งถึงในเอกสารงานวิจยั คน้ควา้อิสระ 
เพื่อความชดัเจน ดงัค านิยามต่อไปน้ี 

1) ระบบ หมายถึง ระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล 

2) ขอ้จ ากดั หมายถึง เง่ือนไขท่ีจะน ามาใช้ในการวางแผนการจดัตารางอาหาร ได้แก่ ปริมาณ
พลังงานงานท่ีควรได้รับจากอาหาร  ปริมาณสารอาหารท่ีควรได้รับ   อาหารท่ีห้าม
รับประทาน  และรายการอาหารท่ีไม่ซ ้ ากนัในแต่ละม้ือ ซ่ึงปริมาณความตอ้งการพลงังานจาก
อาหาร และปริมาณสารอาหารนั้นจะข้ึนอยูก่บัโรค 

3) การวางแผนตารางอาหาร หมายถึง การน าขอ้จ ากดัในแต่ละโรคของผูป่้วยมาเป็นเง่ือนไข เพื่อ
วางแผนตารางอาหาร 
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4) ตารางอาหาร หมายถึง ตารางแสดงรายการอาหารท่ีไดจ้ากการวางแผน โดยจะแสดงทั้งหมด  
3 ม้ือ ไดแ้ก่ เชา้ กลางวนั เยน็ เป็นระยะเวลา 30 วนั 

5) โรค หมายถึง โรคท่ีตอ้งรักษาดว้ยโภชนบ าบดัและจ ากดัอาหารตามท่ีแพทยร์ะบุค าสั่ง ซ่ึงใน
ท่ีน้ีไดก้ าหนดใหมี้โรค ดงัน้ี โรคเบาหวาน โรคไต โรคอว้น โรคเกาต์ และโรคความดนัโลหิต
สูง 
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บทที ่2  

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวจิยัท่ี เพื่อเป็นพื้นฐานความคิด
น าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจยั และใช้เป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ การอภิปรายผลการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 

1. เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยั 
2. แนวคิดโปรแกรมประยกุต ์

3. ทฤษฎีเก่ียวกบัโภชนาศาสตร์ 

4. โครงสร้างของหน่วยงาน 

5. เทคนิคคอนสเตรนทโ์ปรแกรมม่ิง (Constraint Programming) 

6. รูปแบบการพฒันาซอฟแวร์ 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

2.1 เทคนิคการเกบ็รวบรวมข้อมูลวจัิย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจดัเป็นขั้นตอนหน่ึงในการท าการวิจยัท่ีมีความส าคญั และสามารถ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของงานวิจยัช้ินนั้นๆ ดงันั้นผูว้จิยัจึงตอ้งใส่ใจและใหค้วามส าคญักบัเทคนิค
วธีิและขั้นตอนต่างๆในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัอยา่งมากเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมูลท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยให้นักวิจยัสามารถเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในงานวิจยัของตนได้อย่างเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบท าให้เรา
สามารถได้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีเราก าลงัศึกษา ซ่ึงอาจจะเป็นคน วตัถุปรากฏการณ์ หรือสภาพท่ีเรา
ก าลงัศึกษา ในการท าวจิยั หากขอ้มูลถูกเก็บรวบรวมมาไดด้ว้ยวธีิการท่ีไม่มีระบบ  ระเบียบ  หรือแบบ
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แผนท่ีดี ก็จะเป็นการยากท่ีผูว้จิยัจะสามารถน า ขอ้มูลเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์เพื่อการตอบค าถามของ
งานวจิยัท่ีเราตั้งไว ้ 

โดยทัว่ไปเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีนิยมใชใ้นการท า วิจยัมีหลายวิธี จะกล่าวเฉพาะ 
6 วธีิท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

- การใชข้อ้มูลเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การสอบถาม 
- การสนทนากลุ่ม 
- การทดสอบ 

ซ่ึงในการเก็บรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชง้านในงานวิจยัน้ี ทางผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิ การสัมภาษณ์ 

 
2.1.1 การสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เป็นเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิธีหน่ึงซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากแหล่ง
ปฐมภูมิ โดยตอ้งอาศยัการเผชิญหนา้ (face-to-face) ซ่ึงอาจเป็นการสัมภาษณ์แบบเด่ียวรายบุคคล หรือ
อาจสัมภาษณ์เป็นกลุ่มก็ได้ แต่ผูใ้ห้ข้อมูลจะให้ข้อมูลจากปากของตนเอง ซ่ึงในยุคปัจจุบันการ
สัมภาษณ์อาจด าเนินการโดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย เช่น การสัมภาษณ์ผา่นระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) แต่ส่ิงท่ีส าคญั คือ จะตอ้งมีการเผชิญหน้ากนัเสมอ และผูถู้กสัมภาษณ์
จะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลดว้ยตนเองเสมอ 

การเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ อาจท าการจดบนัทึกค าตอบไวบ้นกระดาษ หรืออาจใช้การ
บนัทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยตรง อยา่งไรก็ตาม ดว้ยมารยาทและจรรยาบรรณของนักวิจยั หากมี
การบนั ทึกเสียงของผูใ้ห้สัมภาษณ์ นักวิจยัหรือผูส้ัมภาษณ์ควรต้องขออนุญาตผูถู้กสัมภาษณ์ก่อน
เสมอ 

ส่ิงท่ีนักวิจยัควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์ คือ การเก็บขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังผูถู้กสัมภาษณ์อาจมีการตอบนอกประเด็นไปบ้าง
ดว้ยเหตุน้ีการจดัเตรียมล าดบั และการตั้งค าถามไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
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โดยทัว่ไป การสัมภาษณ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการใช้
แบบฟอร์มท่ีมีการเตรียมการ มีแผนการสัมภาษณ์ และการบริหารการสัมภาษณ์
จดัเตรียมไวอ้ยา่งค่อนขา้งแน่นอนเป็นการล่วงหนา้ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างน้ี
มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีเป็นมาตรฐานหรือเป็นทางการมากผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนจะ
ตอบค าถามเดียวกนั และถามค าถามก่อนหลงัเรียงตามล าดบั เหมือนกนัผูส้ัมภาษณ์
จะตอ้งอ่านค าถามตามล าดบัในแบบสัมภาษณ์ 

2) การสัมภาษณ์แบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมี
ความยืดหยุ่นสูง เป็นการเปิดกวา้ง และไม่เป็นทางการมากนัก ผูส้ัมภาษณ์จะถาม
เร่ืองใดก่อนหรือหลงัก็ได ้รวมทั้งไม่จ  าเป็นตอ้งถามค าถามเหมือนกนัทุกคนก็ได ้ผู ้
สัมภาษณ์มีอิสระในการถามและสามารถปรับเปล่ียนการซกัถามใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ห้
สัมภาษณ์แต่ละคนได ้

3) การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมี
ลกัษณะก่ึงๆ ระหวา่งการสัมภาษณ์แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 

(สฤษด์ิพงษ ์ลิมปิษเฐียร,  2552)  
 

2.2 แนวคิดโปรแกรมประยุกต์ 

ซอฟตแ์วร์ หรือโปรแกรมท่ีท ำให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนต่ำงๆ ตำมท่ีผูใ้ช้ตอ้งกำร ไม่ว่ำจะดำ้น
เอกสำร บญัชี กำรจดัเก็บขอ้มูล เป็นตน้ ซอฟตแ์วร์ประยกุตส์ำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. ซอฟต์แวร์ส ำหรับงำนเฉพำะด้ำน (Special Purpose Software)  คือ โปรแกรมซ่ึง
เขียนข้ึน เพื่ อกำรท ำงำนเฉพำะอย่ำงท่ี เรำต้องกำร บำงท่ี เรียกว่ำ  User’s Program เช่น 
โปรแกรมกำรท ำบญัชีจ่ำยเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่ำซ้ือ โปรแกรมกำรท ำสินคำ้คงคลงั 
เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละโปรแกรมก็มกัจะมีเง่ือนไข หรือแบบฟอร์มแตกต่ำงกนัออกไปตำมควำม
ต้องกำร หรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงำนท่ีใช้ ซ่ึ งสำมำรถดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม 
(Modifications) ในบำงส่วนของโปรแกรมได้ เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของผูใ้ช้ และ
ซอฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์เขียนข้ึนน้ีโดยส่วนใหญ่มกัใชภ้ำษำระดบัสูงเป็นตวัพฒันำ 
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2. ซอฟตแ์วร์ส ำหรับงำนทัว่ไป (General Purpose Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์
ท่ีมีผู ้จ ัดท ำไว้ เพื่อใช้ในกำรท ำงำนประเภทต่ำงๆ ทั่วไป โดยผู ้ใช้คนอ่ืนๆ สำมำรถน ำ
โปรแกรมน้ีไปประยุกต์ใช้กบัขอ้มูลของตนได ้แต่จะไม่สำมำรถท ำกำรดดัแปลง หรือแกไ้ข
โปรแกรมได้ ผูใ้ช้ไม่จ  ำเป็นตอ้งเขียนโปรแกรมเอง ซ่ึงเป็นกำรประหยดัเวลำ แรงงำน และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเขียนโปรแกรม นอกจำกน้ี ยงัไม่ต้องเวลำมำกในกำรฝึกและปฏิบัติ ซ่ึง
โปรแกรมส ำเร็จรูปน้ี มกัจะมีกำรใช้งำนในหน่วยงำน ซ่ึงขำดบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเป็น
พิเศษในกำรเขียนโปรแกรม ดงันั้น กำรใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปจึงเป็นส่ิงท่ีอ ำนวยควำมสะดวก
และเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง ตวัอย่ำงโปรแกรมส ำเร็จรูปท่ีนิยมใช้ได้แก่ MS-Office, Lotus, 
Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ  เกมส์ ต่ำงๆ  เป็นต้น  (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้  2557) 
 
2.2.1 คุณสมบัติเชิงคุณภาพของซอฟต์แวร์ 

 ISO and the International Electrical technical Commission (IEC) ได้พฒันามาตรฐาน 
ISO/IEC 9126 ดา้น Software Engineering เพื่อเป็นขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน เขา้ใจง่ายและใช้เป็น
โมเดลส าหรับการประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ โดยได้ก าหนดคุณสมบติัเชิงคุณภาพไว้
ดงัน้ี (ISO/IEC 9126-1,  1991) 

1) มีความถูกตอ้ง (Correctness)  คือ ความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์กบัความตอ้งการของ 
ผูใ้ชง้านมีความตรงกนั 

2) มีความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือ ความน่าเช่ือถือในผลลพัธ์และขอ้มูลต่างๆ  ซ่ึง 
ความน่าเช่ือถือในขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการตดัสินใจ 

3) ใชง้านง่าย (User Friendliness)  คือ ซอฟตแ์วร์มีลกัษณะการใชง้านท่ีเป็นมิตรต่อ 
ผูใ้ชง้าน ใชง้านง่าย เรียนรู้ง่าย มีขอ้ความท่ีครบถว้น 

4) มีความง่ายต่อการปรับเปล่ียน (Adaptability) คือ ความสามารถในการปรับเปล่ียน 
 การใชง้านเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ หรือเทคโนโลยท่ีีเปล่ียน  
 แปลงไป 

5) สามารถน ากลบัมาใชง้านใหม่ได ้(Reusability) คือ ความสามารถในการน ากลบัมา 
ใชใ้หม่ ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนและเวลา ท าใหล้ดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและเวลาในการพฒันา 



 

10 
 

ไดม้าก แนวความคิดการน ากลบัมาใชง้านใหม่น้ีเป็นลกัษณะเด่นของภาษาเชิงวตัถุ  
(Object Oriented) 

6) มีความเขา้กนัไดก้บัระบบท่ีแตกต่าง (Interoperability) คือ คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
ท่ีสามารถใชง้านในระบบท่ีแตกต่าง 

7) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ผลของการใชง้านซอฟตแ์วร์ ก่อให้เกิดการท างานท่ี 
ดีข้ึนกวา่เดิม ค่าใชจ่้ายลดลง 

8) มีความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย (Portability) คือ ความสะดวกของซอฟตแ์วร์ท่ี 
สามารถเคล่ือนยา้ย เพื่อน าไปใชง้านในสภาวะแวดลอ้มใหม่ 

9) มีความปลอดภยั (Security) คือ ความปลอดภยัต่อขอ้มูลท่ีอาจถูกปรับเปล่ียนได ้ซ่ึง 
หมายถึงการท าสิทธิการใชง้านระบบ เพื่อใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลน้ีเป็นไปตามสิทธิของ 
ผูใ้ชง้าน 

 
2.3 ทฤษฎีโภชนาศาสตร์  

เป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร สารอาหาร และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ทางอาหาร 
อาหารเสริม อาหารส าหรับผูป่้วยในโรคต่างๆ อาหารส าหรับผูป่้วยในโรงพยาบาล และการศึกษาวิจยั
ทางการแพทยใ์นเร่ืองของ อาหารกบัสุขภาพกบัโรคต่างๆ  

2.3.1 อาหาร (Food) 

ส่ิงท่ีร่างกายบริโภคเข้าไปแล้วไม่เป็นพิษหรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อร่างกาย คือ  ให้พลงังาน ความอบอุ่น และควบคุมการเปล่ียนแปลงต่างๆในร่างกาย ท า
ให้เซลล ์เน้ือเยือ่และอวยัวะต่างๆ มีการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอไดเ้ป็นปกติ อาหารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจะเป็นอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ มีคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณเพียงพอกบั
ความตอ้งการของร่างกาย ปราศจากสารพิษหรือสารปลอมปนในขนาดท่ีจะเป็นอนัตรายแก่สุขภาพซ่ึง
รวมทั้งวตัถุท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร วตัถุเจือปนอาหาร แต่งสี กล่ิน รส เป็นตน้ แต่ไม่
รวมถึงยา วตัถุมีพิษ วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย สามารถ
จ าแนกออกไดเ้ป็น 5 หมู่ดงัน้ี 
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1) หมู่ท่ี 1ไดแ้ก่ เน้ือสัตวต่์างๆ นม ไข่ และถัว่ ซ่ึงเป็นแหล่งส าคญั ท่ีให้โปรตีน วิตามิน และ
เกลือแร่ 

2) หมู่ท่ี 2 ได้แก่ ข้าว เผือก มนั และน ้ าตาล ซ่ึงเป็นแหล่งส าคญัท่ีให้พลังงาน เน่ืองจากมี
คาร์โบไฮเดรตในปริมาณสูง 

3) หมู่ท่ี 3 ไดแ้ก่ พืชผกัต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งของวติามิน เกลือแร่ และ ใยอาหาร (fiber) 

4) หมู่ท่ี 4 ไดแ้ก่ ผลไมต่้างๆ อาหารหมู่น้ีสามารถให้พลงังานได ้เพราะมีคาร์โบไฮเดรต และ
เป็นแหล่งส าคญัท่ีให้วิตามิน เกลือแร่และใยอาหาร โดยผลไมสุ้กจะให้พลงังานมากกวา่
ผลไมดิ้บ 

5) หมู่ท่ี 5 ไดแ้ก่ ไขมนัสัตว ์และน ้ ามนัพืช อาหารหมู่น้ีเป็นแหล่งพลงังานท่ีดี เพราะมีไขมนั 
น ้ ามันพืชมีกรดไขมันไม่ อ่ิมตัว (unsaturated fat) มากกว่าไขมันสัตว์ ยกเว้นน ้ ามัน
มะพร้าว และน ้ามนัปาลม์ท่ีมีกรดไขมนัอ่ิมตวัสูง 

ร่างกายคนเราควรจะบริโภคอาหารทั้ง 5 หมู่น้ีในแต่ละวนัให้ครบ โดยให้มีส่วนประกอบ
ของโปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต เป็น 12, 30 และ 58% ของพลงังานทั้งหมดต่อวนัตามล าดบั 
อาหารแต่ละชนิดจะให้พลงังานไดแ้ตกต่างกนัออกไปตามปริมาณโปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรตท่ี
มีอยูใ่นอาหารนั้น (นิธิยา รัตนาปนนท ์และ วบิูลย ์รัตนาปนนท,์  2556) 
 

2.3.2 สารอาหาร (Nutrient) 

สารประกอบทางเคมีท่ีมีอยูใ่นอาหาร สารอาหารหรือธาตุอาหารเหล่าน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 
6 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตีน วติามิน เกลือแร่ รวมไปถึงน ้าซ่ึงร่างกายมีความตอ้งการมาก 
แต่ละชนิดจะมีหนา้ท่ีและคุณสมบติัเฉพาะตวัแตกต่างกนั แต่มีความสัมพนัธ์กนัในร่างกาย 
(นิธิยา รัตนาปนนท ์และ วบิูลย ์รัตนาปนนท,์  2556) 

ประเภทของสารอาหาร จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
1) สารอาหารท่ี ให้พลังงาน  จัด เป็น  Macronutrients ห รือ  Fuel Nutrients ได้แ ก่  โปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต และไขมนั 
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1.1) โปรตีน (Protein) 

เป็นส่วนประกอบส าคญัของเซลล์ท่ีมีชีวิตทุกเซลล์ เพราะ เป็นสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อ
การท างานส าคญัๆส่วนใหญ่ในร่างกาย รวมทั้ งการเจริญเติบโตและการบ ารุงรักษาเซลล์
ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะตอ้งมีโปรตีนประกอบ ในร่างกายเรามีโปรตีนมากเป็นอนัดบัสองรองจาก
น ้ า โปรตีนมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ละแบบมีหน้าท่ีแตกต่างกนัไป เช่น เคราทิน (Keratin) และ
คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนท่ีใหค้วามแข็งแรงและยดืหยุน่แก่เส้นผม ผิวหนงั เล็บ และ
เส้นเอ็น ในกลา้มเน้ือก็มีโปรตีนอยู่ถึงร้อยละ 20 นอกจากน้ียงัมีโปรตีนอยู่ในส่วนอ่ืนๆอีก 
เช่น ฮีโมโกลบินและไมโอโกลบิน เอนไซม ์ฮอร์โมน แอนติบอดี เป็นตน้ ถา้น าเอาโปรตีนมา
วิเคราะห์ทางเคมีจะพบว่าประกอบด้วยสารเคมีจ าพวกหน่ึงเรียกว่า กรดอะมิโน (Amino 
Acid)  

 
1.1.1) หนา้ท่ีของโปรตีน 

1. ช่วยเสริมสร้างเซลและเน้ือเยื่อต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอใน
อวยัวะต่างๆ ดว้ย ในการสร้างเซลล์และเน้ือเยื่อนั้น ร่างกายตอ้งการกรดอะมิ
โนมาสังเคราะห์เป็นโมเลกุลของโปรตีน (Protein Molecule) ตามท่ีตอ้งการ 
และจะสร้างไดก้็ต่อเม่ือมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นอยูพ่ร้อมในเวลาเดียวกนั (Time 
Factor) ถา้ขาดตวัใดตวัหน่ึงไป ก็จะสร้างไม่ไดแ้ละถา้อตัราส่วน (Ratio) ของ
กรดอะมิโนแต่ละตวั ไม่เป็นไปตามท่ีร่างกายตอ้งการใช้ ก็จะสร้างโปรตีนใน
ร่างกายให้สมบูรณ์ไม่ได้เช่นกัน ฉะนั้นการรับประทานอาหาร จ าเป็นต้อง
รับประทานโปรตีนชั้นดีทุกม้ือ เพื่อให้ไดก้รดอะมิโนตามท่ีตอ้งการไปสร้าง
ความเจริญเติบโตใหร่้างกายไดเ้ตม็ท่ี 

2. เป็นส่วนประกอบของสารเคมี จ  าพวกเอนไซม์และฮอร์โมน (Hormones) ซ่ึง
ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานต่างๆ ของร่างกาย เช่นการย่อยอาหาร การหายใจ
และการใชธ้าตุอาหารอ่ืนๆ ของร่างกาย 

3. เป็นส่วนประกอบของสารเคมีท่ีให้อ านาจต้านทานโรค และท าให้ร่างกาย
แขง็แรง 

4. เป็นส่วนประกอบของเม็ดโลหิตแดง ซ่ึงจะพาออกซิเจนไปยงัส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย 
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5. ช่วยรักษาดุลน ้า โปรตีนท่ีมีอยูใ่นเซลล์และหลอดเลือด ช่วยรักษาปริมาณน ้าใน
เซลล์  และหลอดเลือดใหอ้ยูใ่นเกณฑ์ท่ีพอเหมาะ ถา้ร่างกายขาดโปรตีน น ้ าจะ
เล็ดลอดออกจากเซลลแ์ละหลอดเลือดเกิดอาการบวม 

6. รักษาดุลกรด-ด่างของร่างกาย เน่ืองจากกรดอะมิโนมีหน่วยคาร์บอกซีล 
(Carboxyl) ซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นกรด  และหน่วยอะมิโนมีฤทธ์ิเป็นด่าง โปรตีนจึงมี
สมบติัรักษาดุลกรด-ด่าง ซ่ึงมีความส าคญัต่อปฏิกิริยาต่างๆภายในร่างกาย 

7. ให้พลงังาน (Energy) ในกรณีท่ีร่างกายไดรั้บคาร์โบไฮเดรท หรือไขมนัไม่พอ 
ร่างกายก็จะเปล่ียนโปรตีนให้เป็นคาร์โบไฮเดรท หรือไขมนั แล้วมีการเผา
ผลาญใหเ้กิดพลงังานแทน โดยโปรตีน 1 กรัมใหพ้ลงังาน 4 กิโลแคลอร่ี 

 
1.1.2) การแบ่งโปรตีนตามหลกัโภชนาการ 

เน่ืองจากโปรตีนในอาหารมีคุณภาพไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีเพราะมีกรดอะมิโนท่ีมีอยู่ในอาหาร

โปรตีนแตกต่างกนั ถา้ดูคุณภาพของโปรตีนจึงดูจากคุณภาพของกรดอะมิโนท่ีเป็นส่วนประกอบ เม่ือ

พิจารณาโปรตีนในฐานะเป็นสารอาหาร อาจแบ่งคุณค่าทางโภชนาการไดเ้ป็น 3 พวก คือ 

1) โปรตีนสมบูรณ์ (Complete Protein) ได้แก่ โปรตีนท่ีประกอบไปด้วยกรดอะมิโนท่ี
จ าเป็นต่อร่างกายครบถว้นทุกชนิด และมีปริมาณพอเหมาะกบัความตอ้งการของร่างกาย 
ในการท่ีจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ เช่น โปรตีนท่ีมีอยู่
ในจ าพวกเน้ือสัตว ์ไข่ นม และจากพืชพวกถัว่เหลือง 

2) โปรตีนสมบูรณ์บางส่วน (Partial Incomplete Protein) ได้แก่ โปรตีนท่ีประกอบด้วย
กรดอะมิโนในปริมาณและสัดส่วนท่ีพอจะซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ แต่ไม่ช่วยในการ
เจริญเติบโต อาจเป็นโปรตีนท่ีมีกรอกอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายไม่ครบทุกชนิด หรือมี
ครบแต่มีปริมาณไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 

3) โปรตีนไม่สมบูรณ์ (Incomplete Protein) ไดแ้ก่ โปรตีนท่ีขาดกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อ
ร่างกายไปหน่ึงชนิด หรือมากกวา่ จึงท าใหร่้างกายเจริญนั้นเติบโตไดไ้ม่เตม็ท่ี ส่วนมาก
ไดจ้ากพืช แต่ถา้น าโปรตีนจากพืชหลายชนิดมารวมกนั อาจท าใหมี้กรอดอะมิโนครบ
และมีสัดส่วนสมดุลกนัได ้
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1.1.3) อาหารท่ีให้โปรตีน 

สามารถแบ่งโปรตีนตามแหล่งอาหารท่ีให้โปรตีนออกเป็น 2 พวก คือ โปรตีนจากสัตวแ์ละ
โปรตีนจากพืช  เม่ือพิจารณาถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีให้โปรตีน  ตอ้งค านึงถึงทั้งปริมาณ
และคุณภาพ  คือ ดูว่าอาหารนั้นมีโปรตีนมากน้อยเพียงใด และมีกรดอะมิโนจ าเป็นครบถว้นหรือไม่ 
อาหารท่ีให้โปรตีน น ้ าหนกัส่วนหน่ึงเท่านั้นท่ีเป็นโปรตีน และจากตารางจะเห็นวา่อาหารแต่ละชนิดมี
โปรตีนไม่เท่ากนั โปรตีนจากนมและไข่ถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการยอดเยี่ยม เพราะมีกรดอะมิโน
จ าเป็นครบถว้น  ส่วนโปรตีนจากธัญพืชนอกจากมีปริมาณต ่ากวา่ในเน้ือสัตวแ์ละไข่แลว้ ยงัมีความ
บกพร่องในกรดอะมิโนจ าเป็นบางชนิด  เช่น  ข้าวขาดไลซีนและทรีโอนีน ข้าวสาลีขาดไลซีน 
ขา้วโพดขาดไลซีนและทริปโตเฟน  ส่วนถัว่เมล็ดแห้ง แมว้า่จะมีปริมาณโปรตีนสูง   แต่มีระดบัเมไท
โอนีนต ่า  อย่างใดก็ตามโปรตีนจากพืชยงัมีความส าคญั เพราะราคาถูกกวา่โปรตีนจากสัตว ์และเป็น
อาหารหลกัของประชาชนในประเทศท่ีก าลงัพฒันา   เพียงแต่ว่าตอ้งท าให้ประชาชนไดโ้ปรตีนจาก
สัตวเ์พิ่มข้ึน เพราะจะท าใหเ้พิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของโปรตีนท่ีรับประทานในแต่ละวนั 

 
1.1.4) ความตอ้งการโปรตีน 

คนเราตอ้งการโปรตีนในแต่ละวนัมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนกบัปัจจยั 2 ประการ คือ อาหารท่ีกินมี
ปริมาณและคุณภาพของโปรตีนอย่างไร และตวัผูกิ้นอายุเท่าไร  ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่หรือ
เปล่า  ตลอดจนมีอาการเจ็บป่วยอยู่หรือไม่  ซ่ึงความตอ้งการของโปรตีนลดลงตามอายุ  เม่ือแรกเกิด
เด็กต้องการโปรตีนวนัละประมาณ 2.2  กรัมต่อน ้ าหนักตวัหน่ึงกิโลกรัม  ความต้องการดงักล่าวน้ี
ลดลงเร่ือยๆ จนกระทัง่ตั้งแต่อายุ 19 ปีข้ึนไป  ตอ้งการโปรตีนเพียง 0.8 กรัมต่อน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม
ต่อวนั ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเด็กต้องการโปรตีนไปสร้างเน้ือเยื่อต่างๆในการเจริญเติบโต  ส่วนผูใ้หญ่
แมว้า่การเจริญเติบโตหยุดแลว้  แต่ยงัตอ้งการโปรตีนไวซ่้อมแซมส่วนต่างๆ  ท่ีสึกหรอไป ส่วนหญิง
ตั้งครรภต์อ้งการโปรตีนเพิ่มข้ึนอีกวนัละ 30 กรัม เพื่อน าไปใชส้ าหรับแม่และลูกในครรภ ์ แม่ท่ีให้นม
ลูกตอ้งกินโปรตีนเพิ่มอีกวนัละ 20 กรัม เพราะการสร้างน ้านมตอ้งอาศยัโปรตีนจากอาหาร 
(พิชิต ภูติจนัทร์ และ สมหวงั ชาญศิริวฒัน์,  2547) 
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1.2) คาร์โบไฮเดรต 

เป็นสารอาหารท่ีมีส่วนประกอบเป็น คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน แหล่งท่ีให้
สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไดแ้ก่ ขา้ว แป้ง น ้ าตาล เผือก มนั ขา้วโพด การจ าแนกคาร์โบไฮเดรตออก
ตามคุณสมบติัทางกายภาพทางเคมี ไดแ้ก่ 

- น ้าตาลโมเลกุลเด่ียว พบในผกัหรือผลไมท่ี้รสมีรสหวาน 
- น ้าตาลโมเลกุลคู่ พบ ในน ้าตาลทราย มอลโทส และแลกโทส 

สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักท่ีให้พลังงานเพื่อมาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ใน 1 วนัร่างกายตอ้งการพลงังานจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50-50 ของ
พลงังานทั้งหมดท่ีไดรั้บจากสารอาหาร เราควรกินคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งให้ไดป้ระมาณ 300-400 
กรัมต่อวนัจึงจะเพียงพอกบัปริมาณพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการ (พทัธนนัท์ ศรีม่วง และปริศนา เพียร
จริง,  2555) 

1.2.1) หนา้ท่ีของคาร์โบไฮเดรต 

1. เป็นสารอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดในการให้พลงังานแก่ร่างกาย คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม 

ทั้ งในรูปสตาร์ชหรือน ้ าตาล  ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี เซลล์ของสมองและ

เน้ือเยื่อของระบบประสาทส่วนกลางใช้น ้ าตาลกลูโคสในการให้พลงังานเพียง

อยา่งเดียวเท่านั้น ถา้ระดบัน ้ าตาลกลูโคสในเลือดต ่ากวา่ปกติจะท าให้เซลล์สมอง

ขาดน ้ าตาลกลูโคส และท าให้เกิดอาการหมดสติได ้ร่างกายสะสมคาร์โบไฮเดรต

เพื่ อใช้ เป็นแหล่งให้พลังงานในรูปไกลโคเจน ซ่ึ งจะสะสมไว้ท่ีตับและ

กลา้มเน้ือ มีทั้งหมดในร่างกายประมาณ 300 กรัม ซ่ึงจะช่วยท าให้ร่างกายไม่ตอ้ง

ใชไ้ขมนั และโปรตีนไดร้ะยะเวลาหน่ึงก่อนถึงม้ืออาหารต่อไป 

2. คาร์โบไฮเดรตบางชนิด เช่น กาแล็กโทส เป็นองค์ประกอบของกาแล็กโทลิพิน 
(Galactolipin) ในเน้ือเยื่อประสาท ส่วนน ้ าตาลเพนโทส คือ ไรโบสและดีออกซี
ไรโบสเป็นองคป์ระกอบในโมเลกุลของกรดนิวคลีอิก คือ ดีเอน็เอและอาร์เอน็เอ 

3. ระหว่างการให้นมบุตร มีการสร้างน ้ าตาลแล็กโทสข้ึนภายในเซลล์ของต่อมเตา้
นมเพื่อเป็นส่วนประกอบของน ้านมใหท้ารก 
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4. ช่วยในการขบัสารพิษออกจากร่างกาย โดยน ้ าตาลกลูโคสจะถูกเปล่ียนเป็นกรด 
กลูคูโรนิก เพื่อให้รวมกบัสารพิษ ท าให้สารพิษละลายไดดี้ในน ้ า และถูกขบัออก
ทางปัสสาวะไดง่้าย 

5. ช่วยสงวนโปรตีน (Protein Sparing) ท าให้ร่างกายน าโปรตีนไปใช้ในทางท่ีเป็น
ประโยชน์มากท่ีสุด ถา้ร่างกายไดรั้บคาร์โบไฮเดรตและไขมนัไม่เพียงพอกบัความ
ต้องการของพลังงาน ร่างกายจะออกซิไดส์โปรตีนให้เป็นพลังงาน เป็นการ
สูญเสียโปรตีนท่ีร่างกายควรน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีคาร์โบไฮเดรตและ
ไขมนัท าหน้าท่ีแทนโปรตีนไม่ได้ เช่น โปรตีนท าหน้าท่ีเป็นเอนไซม์ ฮอร์โมน 
และภูมิตา้นทานโรค เป็นตน้ 

6. น ้ าตาลกลูโคสเม่ือถูกเปล่ียนแปลงในเมแทบอลิซึมไดเ้ป็นกรดแอลฟา-คีโท เช่น 
กรดไพรูวิก และกรดแอลฟา-คีโทกลูตาริก ซ่ึงสามารถน าไปสังเคราะห์เป็นกรด
แอมิโนบางชนิดท่ีไม่ใช่กรดแอมิโนจ าเป็นได ้และช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดภาวะเป็น
กรด (Acidosis) 

7. ช่วยให้ปฏิกิริยาการใช้ไขมันเป็นไปตามปกติ การใช้ไขมันในร่างกายจะไม่
สมบูรณ์  ถ้า ร่างกายมีคาร์โบไฮเดรตไม่ เพี ยงพอ และหากร่างกายได้รับ
คาร์โบไฮเดรตมากเกินไปจะเปล่ียนคาร์โบไฮเดรตท่ีเหลือใช้เก็บสะสมไวใ้นรูป
ของไขมนั 

8. กาแล็กโทลิพิดเป็นองคป์ระกอบของเน้ือเยือ่ประสาท และล้ินหวัใจ คอนดรอยติน
ซลัเฟตเป็นองคป์ระกอบของกระดูก ผวิหนงั และกระดูกอ่อน 

9. คาร์โบไฮเดรตในรูปเส้นใยอาหาร (dietary fiber) จะช่วยอุ้มน ้ า และเพิ่มเน้ือ
อุจจาระ ท าใหร้ะบบขบัถ่ายเป็นปกติ 
 

1.2.2) การจ าแนกชนิดของคาร์โบไฮเดรตตามหลกัโภชนาการ 

1. โมโนแซ็กคาไรด ์(Monosaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีมีโมเลกุลเล็กท่ีสุด  เม่ือ 
 กินแลว้จะดูดซึมจากล าไส้ไดเ้ลย ไม่ตอ้งผา่นการยอ่ย ตวัอยา่งของน ้าตาลประเภท 
 น้ีไดแ้ก่ กลูโคส (Glucose) และฟรักโทส (Fructose) ทั้งกลูโคสและฟรักโทสเป็น 
 น ้าตาลท่ีพบไดใ้นผกั ผลไม ้และน ้าผึ้ง น ้าตาลส่วนใหญ่ท่ีพบในเลือด คือ กลูโคส  
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 ซ่ึงเป็นตวัใหก้ าลงังานท่ีส าคญั 

2. ไดแซ็กคาไรด ์(Disaccharide)  เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีประกอบดว้ย 
 โมโนแซ็กคาไรด ์2 ตวั มารวมกนัอยู ่เม่ือกินไดแซ็กคาไรดเ์ขา้ไป น ้ายอ่ยในล าไส้ 

เล็กจะย่อยออกเป็นโมโนแซ็กคาไรด์ก่อน ร่างกายจึงสามารถน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ได ้ไดแซ็กคาไรดท่ี์ส าคญัทางดา้นอาหาร  คือ แล็กโทส (Lactose) และ
ซู โค รส  (Sucrose) แล็ ก โทส เป็ นน ้ าต าล ท่ี พ บ ในน ้ านม  แ ต่ละโม เลกุ ล 
ประกอบดว้ย กลูโคส  และกาแล็กโทส (Galactose) ส่วนน ้าตาลทราย หรือ 

 ซูโครสนั้น พบอยูใ่นออ้ยและหวับีต แต่ละโมเลกุล ประกอบดว้ย กลูโคสและ 
 ฟรักโทส 
 
3. พอลีแซ็กคาไรด ์ (Polysaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตท่ีมีขนาดโมเลกุลใหญ่ และ 

มีสูตรโครงสร้างซับซ้อน  ประกอบดว้ยโมโนแซ็กคาไรด์จ  านวนมากมารวมตวั
กนัอยู่   พอลีแซ็กคาไรด์ท่ีส าคญัทางอาหาร  ได้แก่ ไกลโคเจน (Glycogen) แป้ง 
(Starch) และเซลลูโลส (Cellulose) ไกลโคเจนพบในอาหารพวกเน้ือสัตว์และ
เคร่ืองในสัตว์ ส่วนแป้งและเซลลูโลสพบในพืช แม้ว่าไกลโคเจน แป้ง และ
เซลลูโลสประกอบด้วยกลูโคสเหมือนกนั แต่ลักษณะการเรียงตวัของกลูโคส
ต่างกนัท าให้ลกัษณะสูตรโครงสร้างต่างกนัไป เฉพาะไกลโคเจนและแป้งเท่านั้น
ท่ีน ้ าย่อยในล าไส้สามารถย่อยได้น ้ าตาลประเภทโมโนแซ็กคาไรด์  และ
ไดแซ็กคาไรด์ เป็นน ้ าตาล ท่ี มีรสหวาน  แต่ มีรสหวานไม่ เท่ ากันน ้ าตาล
ฟรักโทส  กลูโคส และแล็กโทสมีความหวานเป็นร้อยละ 110 61 และ16 ของ
น ้าตาลทรายตามล าดบั 

 
1.2.3) อาหารท่ีให้คาร์โบไฮเดรตและความตอ้งการคาร์โบไฮเดรต 

อาหารท่ีให้คาร์โบไฮเดรตมีอยู ่๕ ประเภท คือ ธญัพืช ผลไม ้ผกั นม ขนมหวานและ
น ้ าหวานชนิดต่างๆ แมว้า่โปรตีนและไขมนัให้ก าลงังานไดเ้ช่นเดียวกบัคาร์โบไฮเดรตก็จริง 
แต่อย่างน้อยท่ีสุด ผูใ้หญ่แต่ละคนควรกินคาร์โบไฮเดรตไม่ต ่ากว่า  ๕๐-๑๐๐ กรัม เพื่อ
หลีกเล่ียงผลร้ายจากการเผาผลาญโปรตีนและไขมนั ถา้จะให้ดีร้อยละ ๕๐ ของก าลงังานท่ี
ไดรั้บในแต่ละวนัควรไดม้าจากคาร์โบไฮเดรต (พิชิต ภูติจนัทร์ และ สมหวงั ชาญศิริวฒัน์,  
2547) 
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1.3) ไขมนั 

สารประกอบอินทรียท่ี์ประกอบดว้ยธาตุหลกั คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน บางคร้ัง
อาจมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสประกอบดว้ย มีคุณสมบติัท่ีส าคญัต่างจากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
คือ มีคุณสมบติัไม่ละลายน ้ า แต่จะละลายไดดี้ในตวัท าละลายอินทรีย ์(organic solvent) เช่น อีเทอร์ 
คลอโรฟอร์ม เบนซิน อะซิโตน เอธานอล และคาร์บอนเตตระคลอไรด ์เป็นตน้ ดงันั้นในการสกดัแยก
ลิพิดออกจากเซลล์หรือเน้ือเยื่อของส่ิงมีชีวิตสามารถท าไดโ้ดยใชต้วัท าละลายอินทรียเ์หล่าน้ี ลิพิดจะ
พบมากในเน้ือเยือ่ของพืชและสัตว ์และจะท าหนา้ท่ีแตกต่างกนัไปตามชนิดและโครงสร้างทางเคมี 
 

1.3.1) หนา้ท่ีของไขมนั 

1. เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของเซลล์และเน้ือเยื่อโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่วนท่ี
เป็น เมมเบรนต่างๆ 

2. ช่วยในการล าเลียงสารท่ีโมเลกุลไม่มีขั้ว (non – polar molecule) ผ่านเข้าออก
เซลล ์

3. เป็นแหล่งสะสมพลงังานของร่างกาย การสะสมน้ีจะเหมาะสม เน่ืองจากลิพิดให้
พลงังานสูงจึงไม่เปลืองเน้ือท่ี นอกจากน้ียงัสามารถขนส่งไปยงัแหล่างต่างๆได้
ง่าย โดยวงจรหมุนเวยีนโลหิต 

4. ท าหน้าท่ีป้องกันอวยัวะต่างๆ ไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนโดยท าหน้าท่ี
เหมือนเบาะหรือนวมห่อหุม้อวยัวะต่างๆ ไว ้

5. เป็นสารตน้ตอของวติามินและฮอร์โมนหลายชนิด เช่น วติามิน ดี อี 
 

1.3.2) ประเภทของไขมนั 

1. ลิพิดธรรมดา (simple lipid) หมายถึง ลิพิดท่ีเป็นเอสเทอร์ของกรดไขมนักบักลีเซ
อรอลหรือแอลกอฮอล์ตวัอ่ืน แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น ไขมนัแท ้(True Fat) และข้ีผึ้งหรือ
ไข (wax) 

2. ลิพิดประกอบ (compound lipid) หมายถึง ลิพิดท่ีมีสารอ่ืนประกอบอยู่ด้วย อาจ
เป็นสารพวกคาร์โบไฮเดรต ฟอสเฟต หรือสารประกอบของไนโตรเจน แบ่ง
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ออกเป็น  3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  ฟอสโฟลิพิด  (phospholipid) ไกลโคลิพิด 
(glycolipid) ลิพิด (galactolipid) และลิโพโปรตีน (lipoprotein) 

3. อนุพันธ์ของลิพิด (derived lipid) เป็นสารท่ีได้จากการย่อยสลายลิพิดทั้ ง 2 
ประเภทท่ีกล่าวมาแล้ว ท่ีส าคญั ได้แก่ กรดไขมนั กลีเซอรอล แอลกอฮอล์ตวั
อ่ืนๆ ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่รวมไปถึงสารอ่ืนๆท่ีมกัอยู่รวมกบัลิพิด เช่น คอเลสเทอ
รอล แคโรทีน สเตอรอยด์ และพวกวิตามินท่ีละลายในไขมนั เช่น A, D, E, K 
(พิชิต ภูติจนัทร์ และ สมหวงั ชาญศิริวฒัน์,  2547) 

 
2) สารอาหารท่ีไม่ใหพ้ลงังาน จดัเป็น Micronutrients 

ไดแ้ก่วติามินและแร่ธาตุต่างๆ สารอาหารเหล่าน้ีเป็นสารอาหารท่ีไม่ให้พลงังาน แต่ร่างกายก็
ขาดไม่ได ้วติามินและแร่ธาตุต่างๆ จ าเป็นต่อร่างกาย ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1) วติามิน  

สารอินทรียท่ี์จ  าเป็นต่อร่างกาย ร่างกายจะตอ้งการในปริมาณท่ีน้อย แต่ร่างกายจะขาด

ไม่ได ้ถา้ขาดจะท าใหร่้างกายมีความผดิปกติเกิดอาการต่างๆ เช่น เหน็บชา อ่อนเพลีย เป็นตน้ ซ่ึง

วติามินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามคุณสมบติัของการละลาย ดงัน้ี 

- วติามินท่ีละลายในไขมนัได ้ไดแ้ก ้วติามิน เอ ดี อี เค เป็นตน้ 

- วติามินท่ีละลายในน ้า ไดแ้ก่ วติามิน บี ซี เป็นตน้ 

วิตามินทั้งสองประเภทมีอยู่ในอาหารทั้งไปในปริมาณท่ีแตกต่างกนั (พิชิต ภูติจนัทร์ 
และ สมหวงั ชาญศิริวฒัน์.  2547) 

 
2.2) แร่ธาตุ 

แร่ธาตุหรือเกลือแร่เป็นสารอาหารอีกประเภทหน่ึงท่ีร่างกายตอ้งการ และขาดไม่ได ้
เพราะ เป็นส่วนประกอบของอวยัวะและเน้ือเยื้อบางอยา่ง เช่นกระดูกและฟัน เลือด บางชนิดเป็น
ส่วนประกอบของสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักะบวนการเจริญเติบโตภายในร่างกายเช่น ฮอร์โม
โกลบิน เอมไซม์ เป็นตน้ และยงัช่วยในการควบคุมอวยัวะต่างๆของร่างกายให้ท างานปกติ แร่
ธาตุ ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อร่างกายจะตอ้งการในปริมาณท่ีนอ้ย แต่ร่างกายจะขาดไม่ได ้ถา้ขาดจะท า
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ให้ร่างกาย มีความผิดปกติเกิดอาการต่างๆ หรือโรคภยัไขเ้จ็บ (นิธิยา รัตนาปนนท์ และ วิบูลย ์
รัตนาปนนท,์  2556) 

 
2.3.3 ความส าคัญและหน้าทีข่องสารอาหารในร่างกาย 

 สารอาหารแต่ละชนิดจะมีหน้าท่ี คุณสมบติั และเมตะบอลิสมแตกต่างกนั ความส าคญัและ
หนา้ท่ีของสารอาหารในร่างกายพอจะกล่าวโดยรวมไดด้งัน้ี 

1) ให้พลงังาน (energy producing food) ไดแ้ก่ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและ    
ไขมนั ถ้าร่างกายได้พลงังานจากสารอาหาร 2 ชนิดน้ีไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะ
สลายโปรตีนใหเ้ป็นพลงังาน 

2) เป็นส่วนประกอบของร่างกาย (body building food) เช่น สมอง กล้ามเน้ือ และ
กระดูก เป็นตน้ เน้ือเยือ่ของร่างกายจะมีการสร้างและการสลายตลอดเวลา ดงันั้น
ร่างกายจึงต้องการอาหารโดยเฉพาะโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตในเด็ก และ
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอในผูใ้หญ่ 

3) เป็นตวัควบคุมการท างานของขบวนการต่างๆ (regulation food) เช่น อาหารพวก
วิตามิน และเกลือแร่ ซ่ึงจะท าหน้าท่ีเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ โคเอนไซม์
และฮอร์โมนต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีเป็น body regulator ในการควบคุมเมตะบอลิสม
ของสารต่างๆ ในร่างกายใหด้ าเนินไปไดอ้ยา่งปกติ 

4) ใช้ในการสังเคราะห์สารท่ีจ าเป็น  และท าหน้าท่ีส าคัญๆหลายอย่าง เช่น 
ฮีโมโกลบิน มยัโอโกลบิน กลูตาไธโอน เกลือน ้าดี และแอนติบอดี เป็นตน้ 

อาหารท่ีบริโภคนั้นควรจะท าหนา้ท่ีทั้ง 4 อยา่งน้ีใหค้รบถว้น ดงันั้นเราจึงจ าเป็น ตอ้งบริโภค
อาหารหลายๆชนิด พร้อมๆกนั เพื่อท่ีร่างกายจะไดรั้บสารอาหารทุกชนิด (นิธิยา รัตนาปนนท ์และ 
วบิูลย ์รัตนาปนนท,์  2556) 
 

2.3.4 ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับ 

(นิธิยา รัตนาปนนท์ และ วิบูลย ์รัตนาปนนท์.  2556) เน่ืองจากสารอาหารมีความส าคญัมาก
ต่อร่างกาย ประชาชนแต่ละคนจะมีสุขภาพท่ีดีได ้จะตอ้งไดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้นทั้งปริมาณและ
คุณ ภ าพ  ห น่ วย งาน  Food and Nutrition  Board  of  National Research Council ขอ งป ระ เท ศ
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สหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดปริมาณของสารอาหารชนิดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ประชาชนชาวอเมริกันแต่ละคน  เพื่อให้เป็นค่ามาตรฐานของปริมาณสารอาหารชนิดต่างๆ  ท่ี
ประชาชนควรไดรั้บ เรียกวา่ Recommended Dietary Allowances (RDA) ค่า RDA น้ีจะเป็นขอ้ก าหนด
ถึงปริมาณสารอาหารท่ีร่างกายตอ้งการในการท าให้มีสุขภาพดี ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ีย ทั้งน้ีเพื่อให้
เพียงพอและใช้ไดก้บัประชาชนส่วนใหญ่ ขอ้ก าหนด RDA น้ีจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่ 

1) อายุ ในเด็กเล็กจะตอ้งการสารอาหารแต่ละชนิดมากกว่าผูใ้หญ่ เพื่อช่วยให้ร่างกาย
เจริญเติบโต 

2) เพศ โดยทัว่ไป ผูช้ายจะต้องการสารอาหารในปริมาณท่ีมากกว่าผูห้ญิงราว 20% 
เน่ืองจาก body mass ของชายจะมากกว่า ยกเวน้ในหญิงวยัเจริญพนัธ์ุจะต้องการ
เหล็กมากกวา่ชาย 

3) สภาวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หรือมีการเจ็บป่วย จะ
ตอ้งการสารอาหารในปริมาณท่ีมากกวา่ปกติประมาณ 20-30% ส าหรับประเทศไทย
นั้ น  กองโภชนาการในกรมอนามัยแห่ งกระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนด
ขอ้เสนอแนะสารอาหารประจ าวนัส าหรับคนไทยส่วนใหญ่ให้บริโภคเพื่อรักษา
ระดบัโภชนาการให้คงอยู่ในสภาพปกติ โดยอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีศึกษาจากคนไทย
และอาศยัหลกัฐานจากคู่มือการก าหนดอาหารขององคก์ารอาหารและเกษตร (FAO) 
และขององค์การอนามัยโลกแห่ง    สหประชาชาติ ค่า RDA ของปริมาณโปรตีน 
เกลือแร่ วติามินท่ีละลายในไขมนัและในน ้า 

 
2.3.5 โภชนาการ (Nutrition) 

เป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอาหารและสุขภาพของร่างกาย ทั้งในแง่ปริมาณและ
สัดส่วนของสารอาหารท่ีร่างกายควรไดรั้บ เพื่อน าไปใช้เป็นพลงังานในการเสริมสร้างและซ่อมแซม
ส่วนต่างๆ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของสารอาหาร (Metabolism) เพื่อการน าไปใช้ ซ่ึงขบวนการท่ี
เก่ียวขอ้ง จะครอบคลุมตั้งแต่การย่อย การดูดซึม เมตะบอลิสม การขนส่ง การเก็บสะสม และการ
ขบัถ่ายออกนอกร่างกาย ถา้กระบวนการดงักล่าวน้ีอยูใ่นสภาวะสมดุลก็จะส่งผลให้ร่างกายด ารงชีวิต
อยูไ่ดอ้ยา่งเป็นปกติสุขและมีสุขภาพท่ีดี   
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ความตอ้งการพลงังานและสารอาหารต่างๆของร่างกายในแต่ละวนัจะมีการเปล่ียนแปลงได ้ 
ข้ึนอยู่กับ อายุ เพศ ส่ิงแวดล้อม ภาวะของสุขภาพและลักษณะการด ารงชีวิต  เป็นต้น นอกจากน้ี 
โภชนาการยงักล่าวถึงอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลบางประเภท เช่น นักกีฬา หรือในภาวะท่ี   
ร่างกายมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น ระยะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร หรือมีการเจ็บป่วยจาก
โรคต่างๆ และวิชาน้ียงัครอบคลุมถึงสารพิษต่างๆ ท่ีปนเป้ือนมากับอาหารซ่ึงอาจก่อผลเสียให้กับ
ผูบ้ริโภค ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ โภชนศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้หลายๆดา้น ทั้งดา้นการเกษตร 
การผลิตและการถนอมอาหาร  ศิลปะการปรุงอาหาร จุลชีววิทยา พิษวิทยา วฒันธรรมประเพณี 
ตลอดจนความเช่ือเก่ียวกบัการบริโภคอาหาร ถา้มีความรู้เร่ืองโภชนาการดีก็จะท าใหบ้ริโภคอาหารได้
อย่างถูกต้อง มีการเจริญเติบโตเป็นปกติทั้งร่างกายและสติปัญญา มีภูมิต้านทานโรค เล่นกีฬาและ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ดารณี ชุมนุมศิริวฒัน์,  2529) 
 

2.3.6 การค านวณเกี่ยวกบัโภชนาการ 

1) ปริมาณแคลอร่ีของคนท่ีใชพ้ลงังานแบบต่าง ๆ 

1.1)  คนท่ีใชพ้ลงังานนอ้ย คือ คนท่ีอยูบ่า้นเฉย ๆ ท างานบา้นแบบเบา ๆ นัง่ท างานอยูก่บัท่ี  
หรือคนท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวร่างกายมากนกั ความตอ้งการพลงังานจึงค่อนขา้งต ่า  
ประมาณ 1,400 -1,600 กิโลแคลอร่ี ต่อวนัแต่ถา้ตอ้งการลดน ้าหนกั ควรไดรั้บปริมาณ 
แคลอร่ี 1,000 กิโลแคลอร่ี ต่อวนั  

1.2) คนท่ีใชพ้ลงังานปานกลาง คือ คนท่ีท างานออฟฟิศ หรือนัง่หนา้คอมพิวเตอร์ทั้งวนั  
นกัศึกษา แพทย ์ขา้ราชการ อาจารย ์ซ่ึงมกัจะใช้สมอง มากกว่าแรงงาน ความตอ้งการ
พลงังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ประมาณ 1,600 -1,800 กิโลแคลอร่ี ต่อวนั แต่ถา้ตอ้งการ
ลดน ้าหนกั ควรไดรั้บปริมาณแคลอร่ี 1,200 กิโลแคลอร่ี ต่อวนั 

1.3) คนท่ีใชพ้ลงังานค่อนขา้งมาก คือ คนท่ีท างานเคล่ือนไหวร่างกายเกือบตลอดเวลา หรือ 
คนท่ีออกก าลงักาย 5-7 วนัต่อสัปดาห์ 

1.4) คนท่ีใชพ้ลงังานมาก คือ คนท่ีท างานกลางแจง้ มีการเคล่ือนไหวร่างกายตลอดเวลา  
นกักีฬา ความตอ้งการพลงังานของร่างกายอยูใ่นระดบัสูงมากคือ 2,200 - 2,600 กิโล 
แคลอร่ี 
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2) วธีิการค านวณดชันีมวลกาย 

สามารถค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 

ดชันีมวลกาย = น ้าหนกัตวั (กิโลกรัม)  

                                         ส่วนสูง   (เมตร) 

ตารางท่ี 2.1 แสดงการแปลผลค่าดชันีมวลกาย 

ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.เมตร) 

กลุ่ม เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (1998) เกณฑ์ส าหรับประชากรเอเชีย 

น ้าหนกันอ้ย < 18.5 < 18.5 
น ้าหนกัปกติ 18.5 – 24.99 18.5 - 22.99 
น ้าหนกัเกิน ≥ 25 ≥ 23 
pre-obese 25 – 29.99 เส่ียง (at risk) 23 - 24.99 
อว้นระดบั 1 30 - < 34.99 25 – 29.99 
อว้นระดบั 2 35 - < 39.99 ≥ 30 
อว้นระดบั 3 ≥ 40.00 - 

(กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข และภาควชิาโภชนาการ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล. โปรแกรมควบคุมน ้าหนกั ส าหรับหญิงวยัท างาน.  2546) 
 
2.3.7 โภชนบ าบัด (Therapeutic Nutrition หรือ Diet Therapy) 

(คว้น ขาวหนู,  2534) การบ าบดัโดยใช้อาหารร่วมกบัการรักษาทางการแพทยก์ าหนดโดย
แพทย์ นักก าหนดอาหาร นักโภชนาการ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ โดยดัดแปลง
อาหารธรรมดาให้เหมาะกบัโรคหรือความตอ้งการของร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสรีรวิทยาขณะ
เจบ็ป่วย 

1) จุดประสงคข์องโภชนบ าบดั 

1.1)  ขจดัการขาดสารอาหารต่างๆ ใหห้มดไป และป้องกนัการขาดสารอาหารในโอกาส
ต่อไป 
1.2) ใหอ้วยัวะท่ีพิการไดพ้กัการท างานชัว่คราว 

2 



 

24 
 

1.3)  เพื่อช่วยเหลืออวยัวะท่ีพิการใหส้ามารถรับเอาอาหารพอกบัก าลงัท่ีจะเผาผลาญได ้
1.4)  เพื่อด ารง เพิ่มหรือลดน ้ าหนกัของผูป่้วยให้อยูใ่นระดบัมาตรฐาน 
1.5) ใหร่้างกายของผูป่้วยทนต่อโรคไดดี้โดยไม่ทรุดโทรม 
1.6) เพือ่ด ารงและส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
1.7) งดอาหารท่ีผูป่้วยเคยแพ ้
1.8) ดดัแปลงอาหารให้เหมาะกบัการท่ีร่างกายของผูป่้วยจะน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 
2) ชนิดของอาหารส าหรับผูป่้วย 

  (รุจิรา สัมมะสุต,  2538) อาหารท่ีบริการแก่ผูป่้วยในโรงพยาบาลมีหลายลกัษณะ ซ่ึง
แตกต่างจากอาหารคนปรกติทัว่ไปอาหาร แบ่งเป็น 

 2.1) อาหารทัว่ไป   

 เป็นอาหารท่ีใชท้ัว่ไปในโรงพยาบาล บริการใหผู้ป่้วยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บอาหารบ าบดัโรค
หรืออาหารเฉาะโรค (Therapeutic Diets) ไดแ้ก่ 

ตารางท่ี 2.2 แสดงขอ้มูลอาหารทัว่ไปของผูป่้วย 
ชนิดอาหาร ลกัษณะอาหาร โอกาสทีใ่ช้ อาหารทีค่วรเลี่ยง 

1. อาหารธรรมดา  
(Regular diet) 

มีลักษณะคล้ายกับ
อ าห า ร ค น ป ร ก ติ
ทั่ วไป ท่ี ไม่ ได้ ป่ วย 
เพี ย งแ ต่ ต้อ งระ ว ัง
เร่ืองอาหารสจดั 

ส าหรับผูป่้วยท่ีไม่ตอ้งใช้
อาหารบ าบดัโรค และใช้
เป็นหลักในการดัดแปลง
เป็นอาหารบบ าบดัโรคใน
แต่ละวนั 

อ า ห า ร ท่ี ย่ อ ย ย า ก 
เห นี ยว  มี รส จัดม าก 
อ าห าร ก่ึ ง สุ ก ก่ึ ง ดิ บ 
หมกัดองบางชนิด เช่น 
ปูเคม็ ปลาร้า 

2. อาหารอ่อน (Soft 
diet) 

เป็นอาหารเป่ือย นุ่ม 
เค้ียวง่าย ย่อยง่ายและ
รสค่อนข้างจืด  เช่น 
ขา้วตม้เคร่ือง ขา้วตม้
กับ  โจ๊ก  ห ลีก  เล่ียง
ของหมกัดอง เหนียว
และรสจดั 

เป็นอาหารใช้บ่อย จดัให ้
แก่ผู ้ป่ วยท่ี มี ปัญหาการ
เค้ียว-กลืน เป็นโรคเก่ียว 
กับระบบทางเดินอาหาร 
หลังการผ่าตัด รอผลการ
วินิจฉัยโรค ระหว่างพัก
ฟ้ืน หรือผูสู้งอาย ุ

อาหารท่ีมีเปลือกแข็ง 
มีเมล็ด มีใยอาหารมาก 
ธัญ พื ช ท่ี มี ก าก ม าก 
อาหารทอดท่ีมีไขมัน
สู ง อาหารหมักดอง 
เหนียวและรสจดั 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงขอ้มูลอาหารทัว่ไปของผูป่้วย (ต่อ) 
ชนิดอาหาร ลกัษณะอาหาร โอกาสทีใ่ช้ อาหารทีค่วรเลี่ยง 

3. อาหารน ้า

ใส  

ลกัษณะเป็นน ้าเหลวใส ไม่มี
กาก ซุป หรือ 

ให้แก่ผูป่้วยท่ีมีการอกัเสบ
อย่างรุนแรงท่ีอวยัวะการ
ย่อยอาหาร เช่น ท้องร่วง
อย่ างแรง  ห รือห ลังก าร
ผา่ตดั 

เ ป็ น อ า ห า ร ท่ี ใ ห้
พลังงานต ่ า ไม่พอแก่
ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ร่างกาย ควรให้ในระยะ
สั้ นๆ 3-4 ม้ือ/วนั  คร้ัง
ละไม่มาก  (น ้ าผลไม ้
ตอ้งกรองเอาใยและเน้ือ
ผลไมอ้อกก่อน) 

4. อาหารน ้า

ขน้ 

ลกัษณะเป็นน ้ าเหลวขน้กว่า
อาหารน ้ าใสเพราะมีการบด
ผกัเน้ือสัตว ์หรือผสมนม ลง
ไปเป็นน ้าซุป กลืนไดง่้าย 

เป็นอาหารท่ี เช่ือระหว่าง
อาหารน ้ าในและอาหาร
อ่อน  ส าห รับผู ้ป่ วย ท่ี ไม่
ส าม ารถ เค้ี ยวอาห ารได ้
หรือหลงัผา่ตดั 

เคร่ืองด่ืม และอาหารน ้ า 
ทุ ก ช นิ ด  รวมทั้ ง  น ้ า
ผ ล ไม้  ไ อศก รีม  นม 
คั ส ต า ร์ ด  ซุ ป ต่ า ง ๆ 
ส ามารถให้ ได้   และ
หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ์อาหารน้ีให้
พ ลั ง ง า น แ ล ะ ส า ร 
อาหาร สูงกวา่อาหารน ้ า
ใส 

 
2.2) อาหารบ าบดัโรคหรืออาหารเฉพาะโรค 

เป็นอาหารท่ีดดัแปลงเพื่อใชใ้นการบ าบดัโรคมีหลายชนิด ท่ีพบและใชม้าก ไดแ้ก่ 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงขอ้มูลอาหารบ าบดัโรคหรืออาหารเฉพาะโรคของผูป่้วย 
ชนิดอาหาร ลกัษณะอาหาร โอกาสทีใ่ช้ อาหารทีค่วรเลี่ยง 

1. อาหารเบาหวาน เห มื อ น อ าห า ร ค น
ปรกติทั่วไป แต่จ ากัด
ปริมาณและชนิดของ
อาหารท่ีให ้CHO สูง 

ส าหรับผูท่ี้เป็นเบาหวาน 
ตอ้งควบคุมน ้ าหนกัและ
ระดับน ้ าตาลใน เลือด 
เ พื่ อ ป้ อ ง กั น
ภาวะแทรกซอ้น 

เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน 
ลูกอม ขนมหวานทั้ ง
ชนิดน ้ าหรือช้ิน ของ
เช่ือ ดอง แช่ อ่ิม ลอย
แก้ว  ผลไม้กระป๋อง 
การปรุงรสดว้ยน ้าตาล  

2.อาหารลดโซเดียม 
หรือลดเคม็ลดเกลือ 
(Low sodium diet) 

เหมือนอาหารทัว่ไปแต่
ไม่ปรุงรสให้อ่อนกว่า
อาหารทัว่ไป หรือตาม
การก าหนดปริมาณNa 
ของแพทย ์

ให้ผูป่้วยท่ีเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
โ ร ค ตั บ แ ข็ ง  โ ร ค ไ ต 
ครรภ์เป็นพิษ หรือผูท่ี้มี
อาการบวม 

น ้าปลา เกลือ เคร่ืองจ้ิม
ต่างๆทั้งท่ีมีรสและไม่
มีรสเค็ม  อาหารท่ีใส่
ผ ง ฟู  แ ล ะ ผ ง ชู ร ส
อาหารกระป่อง หมัก
ดอง เน้ือเคม็ ปลาเคม็ 

3.อาหารลดไขมนั 
(Low fat diet) 

เหมือนอาหารทัว่ไปแต่
ดดัแปลงการประกอบ
อาหารใหมี้ไขมนัต ่า
กวา่ปรกติ เช่น ตม้ ตุ๋น 
อบ น่ึง ยา่ง เป็นตน้ 
อาจลดโคเลสเตอรอล 
ร่วมดว้ย 

ส าหรับผู ้ป่วยท่ีมีความ
ผิดปรกติของถุงน ้ าดี มี
ความผิดปรกติของการ
ยอ่ยและดูดซึมไขมนั คน
อว้นและตอ้งลดน ้ าหนัก 
ผูป่้วยโรคหัวใจ มีภาวะ
ไขมนัในเลือดสูง ความ
ดนัโลหิตสูง 

หลีกเล่ียงอาหารท่ี มี
ไขมันสูง เน้ือสัตว์ติด
มัน เคร่ืองในสัตว์ทุก
ชนิด หนงัเป็ด หนงัไก่ 
น ้ าสลัด อาหารทอด 
อาหารท่ีมีกะทิ 

4. อาหารโปรตีนต ่า
(Low protein diet) 

อ าห าร ให้ พ ลั ง ง าน
เพียงพอ จ ากดัโปรตีน 
0.5 กรัม/นน.ตวั 1 กก/ 
วนั อาจมีการจ ากดั 

ให้ แ ก่ ผู ้ป่ วย ท่ี  uremia, 
acute renal failure 

หลีกเล่ียงธัญพืชบาง
ชนิด ถัว่เมล็ดแห้ง ผกั
ท่ี มี โปรตีนสูง เลือก
โปรตีนท่ีมีคุณภาพดี  

 

ตารางท่ี 2.3 แสดงขอ้มูลอาหารบ าบดัโรคหรืออาหารเฉพาะโรคของผูป่้วย (ต่อ) 
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ชนิดอาหาร ลกัษณะอาหาร โอกาสทีใ่ช้ อาหารทีค่วรเลี่ยง 

4. อาหารโปรตีนต ่า
(Low protein diet) 
(ต่อ) 

โซเดียมหรือโปแตส 
เซียมร่วมด้วย มีทั้ งท่ี
เป่นอาหารอ่อนและ
ธรรมดา 

 เช่น นม ไข่  เน้ือสัตว ์
จดัใหใ้นปริมาณจ ากดั 

5.อาหารเพิ่มโปรตีน 
(High protein diet) 

เป็นอาห ารธรรมดา
หรืออ่อน ท่ีมีโปรตีน
สูงกว่า 15 %/วนั หรือ
สู งก ว่ าม าต รฐ าน ท่ี
ก าหนด 

จดัให้แก่ผูป่้วยก่อนหรือ
หลังผ่าตัด  Burn ผู ้ป่ วย
ลา้งไต หรือมีการสูญเสีย
โปรตีน 

โป ร ตี น ท่ี ให้ ค ว ร มี
คุณภาพดี เช่น เน้ือ นม 
ไ ข่   อ าจ ต้ อ ง จ ากั ด
โซ เดียม  ถ้ามีอาการ
บวม ร่วมดว้ย 

6.อาหารลดกาก 
(Low residue diet) 

เป็นอาหารท่ีดูดซึมได้
เกือบหมดหลงัการยอ่ย 
จึ ง มี ก าก เห ลื อน้ อ ย
หรือไม่มีเลย วิตา มิน 
แ ล ะ แ ร่ ธ า ตุ อ าจ ไ ม่
เพียงพอถา้ให้แก่ผูป่้วย
หลายวนั 

ผูป่้วยท่ีมีอาการทอ้งร่วง
อยา่งแรง เพื่อเป็นการพกั
อวยัวะ ผู ้ป่วยก่อนหรือ
หลงัการผ่าตดัล าไส้ใหญ่
หรือทวารหนกั  

งดน ม  เน ยแข็ ง  ผ ัก 
ผลไม้ทุกชนิด ธัญพืช
ท่ีมีกาก เน้ือท่ี เหนียว 
อาหารรสจัด อาหาร
ทอดอมน ้ ามัน เคร่ือง 
เทศ ของหมกัดอง 

 
 นอกจากอาหารดงักล่าวแลว้ ยงัมีความซบัซ้อนของอาหารเพิ่มข้ึน เช่น อาหารเบาหวาน และ
ลดโซเดียม อาหารเบาหวานและลดไขมนั อาหารเบาหวานและโปรตีนต ่า อาหารเบาหวาน ลดโซเดียม 
ลดไขมนั โปรตีนต ่า รวมอยู่ในอาหารชนิดเดียวกนั และยงัตอ้งมีลกัษณะของอาหารว่าเป็นอาหาร
ธรรมดาหรืออ่อนเพิ่มเขา้ไปอีก การจดัเตรียมอาหารจึงยากมากข้ึน 
 
2.3) อาหารทางสายให้อาหาร (Tube feeding) 

เป็นอาหารท่ีมีลกัษณะเป็นน ้ าผ่านเขา้สู่ร่างกายทางสายให้อาหาร เพราะผูป่้วยไม่สามารถ

รับประทานอาหารทางปากได ้อาหารมีหลายชนิด ท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ 

2.3.1) ชนิดสูตรนมผสม (Milk Base Formula) อาหารสูตรน้ีมีนมเป็นส่วนผสมหลกั มกัจดั 
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ใหแ้ก่ผูป่้วยเด็ก ส าหรับผูใ้หญ่อาจมีปัญหาการแพน้ม (Lactose Intolerance) จึงไม่นิยม

ใช ้

2.3.2) ชนิดป่ันผสม (Blenderlized Diet – BD.) เป็นอาหารทางสายท่ีใชว้ตัถุดิบมาจากอาหาร  
5 หมู่ น ามาท าให้สุกและป่ันผสมในสัดส่วนท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้ได้พลังงานและ
สารอาหารตามแผนการรักษาของแพทย ์เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีเตรียมเอง จึงมีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองความเขม้ขน้ของพลงังาน และสารอาหารบางอยา่ง โดยทัว่ไปอาหารจะมีความ
เข้มข้นตั้ งแต่ 0.5 Kcal/ml.-1.2 Kcal/ml. ถ้าอาหารให้พลังงานสูงกว่า 1.2 Kcal. /ml. 
ลกัษณะของอาหารจะเขม้ขน้มากท าให้ไหลช้า เกิดการอุดตนัท่ีสายให้อาหารและการ 
Feed อาหารได ้จึงควรหลีกเล่ียงการสั่งอาหารทางสายฯ ชนิดป่ันผสมท่ีมีความเขม้ขน้
มากกวา่ 1.2 Kcal./ml. 

ในด้านของโปรตีนในอาหาร ผูป่้วยควรได้รับประมาณวนัละ 0.8 - 1 กรัม/น ้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัม/วนั การใหโ้ปรตีนสูงมาก อาจท าให้เกิดปัญหาโรคไตไดใ้นอนาคต นอกจากน้ียงัท าให้อาหาร
มีความเขม้ขน้มาก ไม่สามารถไหลผ่านสายให้อาหารได ้และท าให้เกิดการสูญเปล่า ในกรณีจ าเป็นท่ี
ผูป่้วยตอ้งไดรั้บโปรตีนสูง ควรปรึกษานักก าหนดอาหารเพื่อหาทางแกไ้ขหรือใช้อาหารก่ึงส าเร็จรูป
บางชนิดมาเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้น 

2.3.3) ชนิดส าเร็จรูป (Commercial Formula) ส่วนมากน าเขา้จากต่างประเทศ มีหลายสูตรให้ 
เลือกใช ้เพื่อให้เหมาะสมกบัภาวะของผูป่้วย รวมทั้งเฉพาะโรค ลกัษณะของอาหารมี 
ทั้งท่ีเป็นน ้า (Fluid) ซ่ึงเพียงเปิดกระป๋อง ก็สามารถใชไ้ดเ้ลย และเป็นผง (Powder)  
น ามาผสมน ้าตามอตัราส่วนท่ีก าหนด จึงสะดวกในการเตรียม สามารผสมใหอ้าหารมี 
ความเขม้ขน้ของพลงังานแตกต่างกนั ตั้งแต่ 0.5 -2.00 Kcal./ml.แต่อาหารชนิดน้ีมีราคา 
ค่อนขา้งสูง 

 
3) อาหารส าหรับผูป่้วยท่ีตอ้งมีการควบคุมอาหาร 

3.1) ผูป่้วยโรคอว้น 

1. การควบคุมอาหาร 
 การควบคุมอาหารไดผ้ลดีส าหรับผูท่ี้มีภาวะน ้าหนกัตวัเกินท่ีไม่มากนกั หรือในบุคคลท่ี 
เร่ิมมีน ้ าหนกัตวัเกิน และอว้น เม่ือเป็นผูใ้หญ่แลว้ ซ่ึงหลกัการควบคุมอาหารเพื่อการลดน ้ าหนกั รักษา
ภาวะน ้าหนกัตวัเกิน หรือโรคอว้นมีดว้ยกนั 2 วธีิ คือ 
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1.1 การลดปริมาณอาหาร คือ การเลือกบริโภคอาหารท่ีมีสารอาหาร ซ่ึงใหป้ริมาณ 
พลงังานน้อยกว่าพลงังานท่ีร่างกายต้องการใช้ ซ่ึงเป็นผลท าให้ร่างกายเกิดการสลาย
พลงังานท่ีสะสมในรูปของไขมนัออกมาใช้แทนเป็นผลให้น ้ าหนกัตวัลดลง โดยทัว่ไป
การจดัอาหารให้มีพลังงานลดลงจากเดิมประมาณวนัละ 500-1,000 กิโลแคลอรี จะ
สามารถลดน ้ าหนกัตวัลงได ้0.5-1 กิโลกรัมต่อวนั ซ่ึงอตัราการลดน ้ าหนกัน้ีไม่ก่อให้เกิด
ความอ่อนเพลียหรือเจบ็ป่วยแก่ผูป่้วย หลกัการลดปริมาณอาหารท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

1.1.1  พลงังานท่ีควรไดรั้บ พลงังานท่ีจดัใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการลดน ้าหนกั ไม่ควรต ่ากวา่ 
วนัละ 1,000 กิโลแคลอรี เน่ืองจากการได้รับพลังงานท่ีน้อยอาจมีผลท าให้
ผูป่้วยไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการของร่างกายและตอ้งอยูใ่น
การดูแลของแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งอาจจะตอ้งการเสริมวิตามินและเกลือ
แร่บางชนิดให้กบัผูป่้วย ในการควบคุมอาหารท่ีบริโภคประจ าวนั ถา้สามารถ
ลดปริมาณพลงังานลงจากเดิมวนัละ 500-1,000 กิโลแคลอรีจะสามารถท าให้
น ้ าหนักตวัลดลงได้สัปดาห์ละ 0.5-1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ในการสั่งอาหาร
ส าหรับผูป่้วยท่ีเป็นโรคอว้น หรือผูป่้วยท่ีตอ้งการลดน ้ าหนกั แพทยจ์ะท าการ
สั่งอาหารใหก้บัผูป่้วย โดยระบุปริมาณพลงังานท่ีตอ้งการอยา่งชดัเจน 

 1.1.2 สารอาหาร ในผู ้ท่ีต้องการลดน ้ าหนัก การจัดอาหารย ังให้ผู ้ป่วยได้รับ
สารอาหารท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 

 1) โปรตีนท่ีไดค้วรมีปริมาณมากพอท่ีจะรักษาสมดุลไนโตรเจนและควรไดรั้บโปรตีนท่ี 
มีคุณภาพสูงเพราะร่างกายยงัคงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งการใชโ้ปรตีนในการซ่อมแซม
เน้ือเยือ่ต่างๆ ของร่างกายและป้องกนัไม่ใหร่้างกายสลายโปรตีนจากกลา้มเน้ือมาใช ้

 2)  คาร์โบไฮเดรต ควรจดัอาหารใหมี้คาร์โบไฮเดรตมากกวา่ 100 กรัมต่อวนั เพื่อป้องกนั 
อาการอ่อนเพลียและภาวะกรดในเลือดและป้องกนัอนัตรายจากการเสียสมดุลของน ้ า 
และของเหลวในร่างกายและให้บริโภคอาหารท่ีมีกากใยประมาณ 20-30 กรัม เพื่อ
ช่วยใหร้ะบบขบัถ่ายเป็นปกติ 

 3) ไขมนัใหไ้ดรั้บไม่เกินร้อยละ 30 ของพลงังานท่ีได ้โดยใหไ้ดรั้บกรดไขมนัอ่ิมตวัไม่ 
เกินร้อยละ 10 ของพลงังาน การจ ากดัอาหารประเภทไขมนัจะสามารถช่วยให้การลด
น ้าหนกัประสบความส าเร็จ (พทัธนนัท ์ศรีม่วง,  2555) 
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3.2) ผูป่้วยโรคเบาหวาน 

1. การควบคุมอาหาร 

 การควบคุมอาหารเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูป่้วยเบาหวานทุกคน ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากแพทย ์พยาบาลและความร่วมมือของผูป่้วย การควบคุมอาหารไม่ใช่เป็นการจ ากัด
อาหารให้กบัผูป่้วยอย่างเขม้งวด แต่มุ่งเน้นให้ผูป่้วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ไม่ขดัต่อ
ความเช่ือ ศาสนา โดยพยายามช่วยให้ผูป่้วยมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สามารถควบคุมระดบันา้ตาลและ
ไขมนัในเลือดได ้และช่วยป้องกนัและลดอาการแทรกซอ้นต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วย  
(พทัธนนัท ์ศรีม่วง, 2555) 

1.1 ความตอ้งการพลงังานและสารอาหารส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน 

1.1.1 พลงังาน ปริมาณพลงังานท่ีผูป่้วยเบาหวานควรไดรั้บ ตอ้งเหมาะสมกบัผูป่้วย 
เพื่อช่วยให้ผูป่้วยสามารถควบคุมน ้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ การจัด
พลงังานใหก้บัผูป่้วยตอ้งพิจารณาภาวะโภชนาการของผูป่้วยดว้ย ในกรณีท่ีผูป่้วย
มีภาวะโภชนาการเกินจ าเป็นตอ้งจ ากดัปริมาณพลงังานในอาหารร่วมกบัการออก
ก าลงักาย หรือในผูป่้วยท่ีมีภาวะ การขาดสารอาหาร ควรไดรั้บพลงังานเพิ่มมาก
ขนเพื่อให้มีน ้ าหนักตวัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและผูป่้วยเบาหวานท่ีอยู่ในภาวะ
พิเศษ เช่น ในหญิงตั้ งครรภ์ ให้นมบุตร ก็ควรได้รับพลังงานเพิ่มข้ึนเพื่อให้
เพียงพอแก่ความตอ้งการของร่างกาย และพอเพียงในการน าไปสร้างน ้ านมให้แก่
ทารก เป็นตน้ 

1.1.2  คาร์โบไฮเดรต การควบคุมอาหารส าหรับผูป่้วยโรคเบาหวานในสมยัก่อนมีการจดั 
คาร์โบไฮเดรตอย่างเขม้งวด โดยให้ผูป่้วยกินขา้วแป้งน้อยมาก แต่การศึกษาใน
ระยะหลงัให้ผูป่้วยกินคาร์โบไฮเดรตมากข้ึนโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
ไดแ้ก่ ขาว เผอืก มน และอาหารท่ีมีใยมากไดแ้ก่ ผกั ซ่ึงมีผลท าใหร้ะดบัน ้าตาลใน
เลือดลดลง เพราะอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงจะกระตุน้เอนไซม์ในตบัและท าให้
อินซูลินจับเซลล์ดีข้น เป็นผลให้มีการเผาผลาญกลูโคสดีข้ึนปัจจุบันสมาคม
โรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกาได้เสนอแนะให้ผู ้ ป่ วย เบาหวานได้รับ
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 55-60 โดยก าหนดให้ได้รับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
(complex carbohydrate) ซ่ึงได้จากธัญพืชและแป้ง เช่น ข้าว ก๋วยเต๋ียว วนเส้น 
ขนมปัง เผือก หรือมัน ควรได้รับประมาณร้อยละ 40-50 ส่วนคาร์โบไฮเดรต
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เชิงเด่ียว (simple carbohydrate) ท่ีไดจ้ากน ้าตาลของผลไม ้น ้าผลไม ้น ้านม ซ่ึงเป็น
น ้าตาลจากธรรมชาติ ควรไดรั้บไม่เกินร้อยละ 10 ของพลงังานท่ีไดรั้บจากอาหาร 

1.1.3  โปรตีน ผูป่้วยเบาหวานควรไดรั้บโปรตีนวนัละประมาณร้อยละ 12-15ของ 
พลงังาน หรือ 0.8-1.0 กรัมต่อน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม เทียบเท่ากบัเน้ือสัตวไ์ม่ติด
มนั หรือมีไขมนัปานกลางประมาณ 4-5 ชอ้นโต๊ะ โดยไม่ควรใชเ้น้ือสัตวแ์ปรรูป 
เช่น ไส้กรอก กุนเชียง และหากพบว่ามีโรคไตแทรกซ้อนจะต้องลดปริมาณ
โปรตีนลง ตามค าสั่งของแพทย ์หรือในบางภาวะผูป่้วยตอ้งเพิ่มปริมาณโปรตีน
มากข้ึน เช่น ในหญิงตั้งครรภ ์หรือในเด็กท่ีตอ้งการโปรตีนในปริมาณท่ีเพียงพอ
กบัความตอ้งการของร่างกายในขณะนั้นเพื่อท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโต 
เป็นตน้ ส าหรับผูป่้วยเบาหวานท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัโรคไตตอ้งลดปริมาณโปรตีน
ลงตามความเหมาะสมหรือตามค าสั่งแพทย ์

1.1.4  ไขมนั ผูป่้วยเบาหวานควรไดรั้บไขมนัไม่เกินร้อยละ 30 ของพลงังานทั้งหมด  
โดยทัว่ไปควรกินไขมนัอ่ิมตวัไม่เกินร้อยละ 10 ท่ีเหลือให้เป็นกรดไขมนัชนิดไม่
อ่ิมตัว และควรรับประทานอาหารท่ีมีปริมาณคลอเลสเตอรอลไม่เกิน 300
มิลลิกรัมต่อวนั ส าหรับผูป่้วย (พทัธนนัท ์ศรีม่วง,  2555) 

 
3.3) ผู้ป่วยโรคไต 

 หลักการก าหนดอาหารให้ผูป่้วยโรคไตอักเสบเฉียบพลัน ในผูป่้วยท่ีเป็นโรคไตอกัเสบ
เฉียบพลนัผูป่้วยจะมีอาการตวับวม มีความดนัโลหิตสูงและปัสสาวะนอ้ย แสดงวา่ผูป่้วยมีการคัง่ของ
เกลือและน ้า จึงจ าเป็นตอ้งจ ากดัเกลือและน ้า โดยมีหลกัการก าหนดอาหาร ดงัน้ี 

1. โซเดียม ผูป่้วยควรจ ากดัโซเดียมในอาหารใหเ้หลือประมาณ 2-3 กรัมต่อวนั 

2. โปแตสเซียม โดยทัว่ไปไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดัอาหารโปแตสเซียม ยกเวน้ในผูป่้วยท่ี 
  ปัสสาวะนอ้ยมากหรือเกิดภาวะไตวาย 

3. โปรตีน ในระยะท่ีผูป่้วยมีปัสสาวะนอ้ย เพื่อลดภาระการท างานของไต ดงันั้นจึง 
   ควรใหอ้าหารท่ีมีโปรตีนค่อนขา้งต ่า คือ ประมาณวนัละ 40-50 กรัม เม่ือผูป่้วยขบั 

ปัสสาวะออกมาไดดี้ข้ึนจึงจดัอาหารธรรมดาใหก้บัผูป่้วย แต่ในผูป่้วยท่ีมีภาวะไตวาย 
จ าเป็นตอ้งจ ากดัโปรตีน 
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4. คาร์โบไฮเดรต สามารถจดัคาร์โบไฮเดรตไดม้ากใหผู้ป่้วยเพื่อป้องกนัและหรือสงวน 
  โปรตีนใหร่้างกายใช ้ดงันั้นคาร์โบไฮเดรตท่ีผูป่้วยควรรับควรมาจากผลไม ้

5) น ้า จดัน ้าให้ผูป่้วยในปริมาณท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย โดยปริมาณน ้าท่ีตอ้งการในแต่ละ 
วนัเท่ากบั ปริมาณปัสสาวะในรอบ 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา บวก ปริมาณน ้ าท่ีสูญเสีย  
โดยไม่รูสึก ปริมาณน ้ าท่ีสูญเสียโดยไม่รู้สึก ได้แก่ ปริมาณน ้ าท่ีระเหยออกทาง
ผิวหนัง ทางเหง่ือ ทางลมหายใจและทางอุจจาระ คิดเป็นประมาณวนัละ 800 -1000 
มิลลิลิตร แต่จากกระบวนการเผาผลาญอาหารของร่างกายมีน ้ าเกิดข้ึนในร่างกาย
ประมาณวนัละ 300-400 มิลลิลิตร ดงันั้นร่างกายสูญเสียน ้ าไปจริงวนัละ ประมาณ 
500-600 มิลลิลิตร หรือในเด็กวนัละ 30-40มิลลิลิตรต่อน ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม ในท่ีท่ี
มีอากาศร้อนปริมาณน ้าท่ีระเหยทางผวิหนงัจะเพิ่มข้ึน 

 หลกัการก าหนดอาหารให้ผูป่้วยภาวะไตวายไตวายเป็นภาวะท่ีไตท างานได้น้อยลงจนไม่
สามารถรักษาดุลของส่วนประกอบทางชีวเคมีในร่างกายได ้เป็นการสูญเสียหนา้ท่ีการท างานของไต
ทุกๆ ดา้น มีผลกระทบต่อกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร และสภาวะโภชนาการของผูป่้วยเป็นอยา่ง
มาก ดงันั้นการจดัอาหารใหผู้ป่้วย ควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี (พทัธนนัท ์ศรีม่วง,  2555) 
 

1) พลงังาน ผูป่้วยควรไดรั้บพลงังานท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ ถา้ผูป่้วยสามารถกิน 
อาหารได้ในระยะแรกผู ้ป่วยควรได้รับพลังงาน 50 กิโลแคลอรีต่อน ้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัม โดยสัดส่วนของสารอาหารต่างๆ นั้น ผูป่้วยควรจ ากดัอาหารโปรตีน และ
เพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้สูงข้ึนเพื่อชดเชยพลงังานท่ีขาดหายไปจากโปรตีน ใน
ระยะแรกท่ีผูป่้วยมีอาการเบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน ควรมีการให้กลูโคสทางหลอด 
เลือดด าประมาณ 100 กรัม ใน 24 ชัว่โมง โดยอาจให้เป็นน ้ าตาลกลูโคสความเขม้ขน้
ถึงร้อยละ 20 เม่ือผูป่้วยสามารถรับประทานอาหารไดอ้าจจะจดัอาหารน ้ าใส ไดแ้ก่ 
น ้ าหวาน หรือเยลล่ีให้ผูป่้วย ทงัน้ีเพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บพลงังานจากคาร์โบไฮเดรตซ่ึง
จะช่วยลดการเผาผลาญโปรตีนจากกลา้มเน้ือมาใชเ้ป็นพลงังาน 

2) โปรตีน ควรจดัใหอ้าหารของผูป่้วยมีโปรตีนประมาณ 0.2-0.5 กรัมต่อน ้าหนกัตวั 1  
กิโลกรัม หรือประมาณวนัละ 20-40 กรัม โดยโปรตีนท่ีจดัให้ตอ้งเป็นโปรตีนท่ีมี
คุณค่าทางชีวภาพสูง เช่น ไข่ นม และเนอสัตว ์

3) เกลือแร่ ในผูป่้วยท่ีมีปัสสาวะนอ้ย มีการคัง่ของโซเดียม และโปแตสเซียมจะตอ้ง 
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จ ากดัโซเดียมในอาหาร โดยใหโ้ซเดียมได ้500-1000 มิลลิกรัมต่อวนั และ 
โปแตสเซียมในอาหารไม่เกิน 2 กรัมต่อวนั (คนปกติตอ้งการโปแตสเซียม 2-6 กรัม
ต่อวนั) แต่ในระยะท่ีผูป่วยมีปัสสาวะมากจะมีการสูญเสียโซเดียมเป็นจ านวนมาก
ทางปัสสาวะ ผูป่้วยควรไดรั้บโซเดียมในปริมาณท่ีมากเพียงพอ 

4) น ้า ในระยะท่ีผูป่้วยมีปัสสาวะนอ้ย ควรมีการก าหนดปริมาณของเหลวทั้งหมด ใหแ้ก่ 
ผูป่้วย เท่ากับ ปริมาณท่ีสูญเสียทางผิวหนัง ลมหายใจ และอุจจาระ ซ่ึงมีปริมาณ
เท่ากบั 500-600 มิลลิลิตรต่อวนั รวมกบัปริมาณปัสสาวะท่ีขบัออกจากร่างกายใน 24 
ชั่วโมง ท่ีผ่านมาหรืออาจจะให้น ้ าน้อยกว่าท่ีค  านวณได้ประมาณร้อยละ 1-2 เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยไดรั้บน ้าเกิน 
 

3.4) ผู้ป่วยโรคเกาต์ 

 การรักษาโรคเกาต์ให้ไดผ้ล มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้ยาควบคูกบัการควบคุมอาหาร โดย
ใหผู้ป่้วยจ ากดัอาหารท่ีมีพิวรีน ดงันั้นหลกัในการจดัอาหารมีดงัน้ี 

1. ปริมาณพิวรีนในอาหาร การควบคุมอาหารใหผู้ป่้วยโรคเกาตไ์ดรั้บอาหารท่ีมีพิวรีน 
ต ่า จะมีผลช่วยให้ระดับของกรดยูริกในเลือดของผู ้ป่วยต ่าลงได้ประมาณ 0.5-1 
มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร โดยปกติอาหารท่ีเรารับประทานประจ าวนัมีพิวรีน
ประมาณ 600-1,000 มิลลิกรัม อาหารท่ีมีพิวรีนสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลม ดังน้ี 
(วมิลรัตน์ จงเจริญ, 2543, หนา้ 245) 

  1.1  อาหารกลุ่มท่ีมีพิวรีนนอ้ย ไดแ้ก่ ขา้ว  ขนมปังต่างๆ  เนยแขง็  เนยเหลว  คุกก้ี  
 ธญัพืช ก๋วยเต๋ียว มกักะโรนี ผกั และผลไมช้นิดต่างๆ นมและผลิตภณัฑจ์ากนม  
 ไข่ ไอศกรีม ช็อคโกแลต ชา กาแฟ น ้าตาล เกลือ ไขมนั ผลไมเ้ปลือกแขง็  
 ขา้วโพดคัว่ คสัตาร์ด ครีม เคร่ืองชูรส น ้าส้มสายชู 

  1.2  อาหารกลุ่มท่ีมีพิวรีนปานกลาง คือ มีพิวรีนประมาณ 9-100 มิลลิกรัมต่ออาหาร  
 ในส่วนท่ีกินได ้100 กรัม ไดแ้ก่ เน้ือหมู ววั แพะ ปลา ปลากะพงแดง ปลาหมึก  
 หอย กุง้ ถัว่เมล็ดแหง้ ถัว่ลิสง ใบข้ีเหล็ก สะตอ ผกัโขม ถัว่ลนัเตา ถัว่แขก  
 หน่อไม ้หน่อไมฝ้ร่ัง เห็ด กระถิน ชะอม 

  1.3  อาหารกลุ่มท่ีมีพิวรีนมาก คือ มีพิวรีน 100-1,000 มิลลิกรัมต่ออาหาร ในส่วนท่ี 
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 กินได ้100 กรัม ไดแ้ก่เคร่ืองในสัตว ์เน้ือไก่ เป็ด ห่าน ปลาดุก ไข่ ปลาซาร์ดีน 
 กระป๋อง ปลาไส้ตนั ปลายขนาดเล็ก กะปิ นา้สลดัเน้ือ ซุปกอ้น ยสีต ์น ้าตม้ 
 กระดูก น ้าซุปต่างๆ 
 

2. พลงังานและสารอาหารท่ีควรไดรั้บ 

  2.1 พลงังานท่ีควรไดรั้บ ผูป่้วยควรไดรั้บพลงังานประมาณ 30-35 กิโลแคลอรีต่อ 
น ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม แต่ในผูป่้วยโรคเกาตส่์วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีน ้าหนกัตวัเกิน 
ดงันั้นจึงควรจะตอ้งลดน ้ าหนกัโดยการจ ากดัปริมาณพลงังาน ให้ผูท่ี้ตอ้งการลด
น ้ าหนกัไดรั้บพลงังานจากอาหารวนัละ 1,200-1,600 กิโลแคลอรีเพื่อให้ผูป่้วยมี
น ้ าหนักตัวใกล้เคียงกับน ้ าหนักมาตรฐานข้อควรระวงัในการจัดอาหารลด
พลงังานในผูป่้วยโรคเกาต์ท่ีแสดงอาการรุนแรง ไม่ควรให้ผูป่้วยกินอาหารท่ีมี
ปริมาณพลงังานต ่า เพราะจะท าให้เกิดการสลายตวัของไขมนัในเน้ือเยื่อไขมนั 
ซ่ึงจะท าใหร่้างกายขบัยริูกออกนอ้ยลง การลดน ้ าหนกัโดยการอดอาหารหรือการ
ใหผู้ป่้วยไดรั้บพลงังานท่ีต ่ามาก จะท าใหเ้กิดอาการของโรคเกาตไ์ด ้

  2.2 โปรตีน ผูป่้วยโรคเกาตค์วรไดรั้บโปรตีนประมาณร้อยละ 12-15 ของพลงังานท่ี 
ไดรั้บ หรือเท่ากบั 0.8 -1.2 กรัมต่อน ้าหนกั 1 กิโลกรัมของน ้าหนกัตวัมาตรฐาน  
แต่ผูป่้วยจ าเป็นตอ้งเลือกแหล่งของโปรตีนโดยพยายามไม่ใหเ้ป็นแหล่งของ 
พิวรีน เพราะจะท าใหมี้กรดยริูกในเลือดสูง และส่งผลใหโ้รคก าเริบข้ึนได ้

  2.3  คาร์โบไฮเดรต ผูป่้วยควรไดรับพลงังานจากคาร์โบไฮเดรตประมาณร้อยละ 55- 
60 ของพลงังานท่ีไดรั้บ โดยใหผู้ป่้วยไดรั้บคาร์โบไฮเดรตเชิงซอ้น ผูป่้วยไม่ 
ควรบริโภคน ้าตาลเกินร้อยละ 10 ของพลงังานท่ีควรไดรั้บ และไม่ควรบริโภค 
น ้าตาลฟรักโทส เพราะจะท าใหเ้กิดกรดยริูกในเลือดสูงได ้

1. ไขมนั ผูป่้วยควรไดรั้บพลงังานจากอาหารประมาณ 25-30 ของพลงังานท่ีควร
ไดรั้บ ผูป่้วยไม่ควรกินอาหารท่ีมีไขมนัมาก เพราะไขมนัจะช่วยเพิ่มระดบัคลอ
เลสเตอรอลในเลือดให้สูงได ้นอกจากน้ีการไดรั้บไขมนัในปริมาณมากๆ จะมี
ผลท าให้น ้ าหนกัตวัของผูป่้วยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ผูป่้วยตอ้งรับ
น ้าหนกัตวัท่ีเพิ่มข้ึนท าใหข้อ้ท่ีปวดอยูแ่ลว้มีอาการปวดและอกัเสบมากข้ึน 

         (พทัธนนัท ์ศรีม่วง,  2555) 
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2.4 โครงสร้างของหน่วยงานด้านงานโภชนาการของโรงพยาบาล 

2.4.1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

- ดา้นบุคลากร 

1) จ านวนนกัโภชนาการท่ีมีอยูปั่จจุบนั   9 คน พนกังานโภชนาการ    2   คน ปฏิบติัหนา้ท่ีใน
การดูแลและควบคุมการผลิตและบริการอาหารผูป่้วย จ านวน 1,200 – 1,500 คน/วนั 

2) จ านวนเจา้หนา้ท่ีผลิตอาหารในหน่วยผลิตปัจจุบนัมีเพียง 15  คน ตามภาระงานควรมีอยา่ง
นอ้ย  20  คน   เจา้หนา้ท่ีบริการอาหารผูป่้วยตามหอผูป่้วยต่างๆในหน่วยบริการปัจจุบนัมี
เพียง 40  คน แต่หอผูป่้วยมีถึง  60-70  หอผูป่้วย และเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบจดัเล้ียงอาหาร
อาหารงานจดัเล้ียงจากภาควิชาต่างๆของคณะฯและหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลท่ี
ขอให้จดับริการเฉล่ียวนัละ 10 – 12  งานเล้ียง   ซ่ึงมีนักโภชนาการควบคุม  2  คน    มี
เจา้หนา้ท่ี  2  คน 

3) การออกหน่วยให้โภชนศึกษา ให้ความรู้ดา้นโภชนาการ และการให้ค  าปรึกษาดา้นโภชน
บ าบดัตามห้องตรวจผูป่้วยนอกท่ีมีอยูถึ่ง 10  ห้องตรวจ  สามารถจดัให้ออกหน่วยเพียง 1 
คน  

 

2.4.2 ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ 

1) คุณภาพอาหาร : ประกอบดว้ย คุณค่าอาหารจากสารอาหารหลกั จดัอาหารตามหลกั
โภชนบ าบดัและค าสั่งแพทยอ์าหารมีความปลอดภยัจากวตัถุเจือปนและส่ิงปลอมปน
ต่าง ๆ 

- สารอาหารหลกั  ไดแ้ก่  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  วิตามีน  เกลือแร่  

น ้า 

- การจัดอาหารตามหลักโภชนบ าบัด   อาหารผู ้ป่ วยเฉพาะโรค  เช่น  

โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเกาต์  โรคไต  อาหารธรรมดา  

อาหารอ่อน ส าหรับผูป่้วยระยะพักฟ้ืน  อาหารทางสายให้อาหาร  และ  

อาหารน ้า 
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- ปลอดจากวตัถุเจือปนและวตัถุปลอมปนต่าง ๆ    ใช้เคร่ืองปรุงท่ีมีคุณภาพ  
ไดม้าตรฐานอุตสาหกรรมไม่มีวตัถุกนัเสีย   และส่ิงปลอมปนเช่น  เศษผม  
ไม ้ ใบหญา้ ฯลฯ  ปลอดจากสารเคมีตกคา้งในอาหารสดจ าพวกผกัผลไม ้

2) คุณภาพการบริการ : จดัส่งอาหารให้ผูป่้วยไดถู้กตอ้ง บริการอาหารตรงเวลา     ผูป่้วย
มีความพึงพอใจในการบริการอาหาร 

- จดัส่งอาหารให้ผูป่้วยไดถู้กตอ้ง   แยกประเภทอาหารของผูป่้วย  ธรรมดา ,        
ผูป่้วยเฉพาะโรค 

- การบริการอาหารตรงเวลา  โดยจดัส่งอาหารตามเวลาท่ีก าหนด  คือ 
  ม้ือเชา้    จดัส่งเวลา  07.30  น. 

  ม้ือกลางวนั   จดัส่งเวลา  11.30  น. 

ม้ือเยน็     จดัส่งเวลา  16.30  น. 

3) สถานท่ีและอุปกรณ์/ บุคลากร : สถานท่ีถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
มี  ความสะอาด และปลอดภยัต่อการปนเป้ือนไปสู่ผูป่้วย 

- สถานท่ี   จัดระบบการผลิตตาม  หลักการสุขาภิบาลอาหาร  และการ
จดัระบบการผลิต    อาหาร  (GMP.)  Good  Manufacturing  Practice 

- อุปกรณ์  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ มีระบบการจดัเก็บและการท าความสะอาด 
อาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร  ผา่นการฆ่าเช้ือท่ีถูกวธีิ 

- การจดัการขยะ   มีการแยกขยะเป็น  2  ประเภท  คือ  ขยะทัว่ไปและขยะรี
ไซเคิล  มีภาชนะท่ีจดัเก็บมิดชิด 

- การจดัการเศษอาหารจากหอผูป่้วย   ใชว้ิธีการประมูลเพื่อน าไปเป็นอาหาร
สัตว ์

4) การให้ความรู้เร่ืองโภชนศึกษา  ให้ความรู้เร่ืองของการเลือกบริโภคอาหารอย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัโภชนบ าบดัเหมาะกบัโรคท่ีเป็นอยู่ ให้กบัผูป่้วยและญาติ  รวมทั้ง
นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป 

5) การเขา้ร่วมทีม  PCT   ไดแ้ก่  Multi disciplinary round  ในหอผูป่้วยศลัยกรรม การจดั
โครงการประเมินภาวะโภชนาการในหอผูป่้วยนรีเวชกรรม 4 และการใช้แบบคดั
กรองภาวะโภชนาการเบ้ืองตน้ในหอ้งตรวจเบอร์ 3  ในกลุ่มผูป่้วยมะเร็งนรีเวชวทิยา     
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2.4.3 การส่ังอาหารให้ผู้ป่วย 

เพื่อให้ผูป่้วยได้รับอาหารท่ีถูกต้องตามการรักษานั้ น ผู ้ท่ีท  าหน้าท่ีเก่ียวข้อง จะ
ประกอบไปดว้ย แพทย ์พยาบาล และนกัโภชนาการ ซ่ึงแต่ละบุคคลมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) แพทย ์ท าหน้าท่ี รักษาผูป่้วยและก าหนดชนิดของอาหารท่ีผูป่้วยควรไดรั้บให้
เหมาะสมกบัอาการและโรคท่ีผูป่้วยเป็นอยู ่โดยลกัษณะของค าสั่งท่ีดีจากแพทย์
ควรเป็น ดงัน้ี 
1.1.  ค  าสั่งควรสั้น 
1.2.  ค  าสั่งควรชดัเจน ไม่ก ากวม 
1.3.  ค  าสั่งท่ีเป็นอาหารบ าบดัโรคจะตอ้งบอกรายละเอียดต่างๆ อยา่งชดัเจน และ

จะตอ้งมีการแจง้ใหน้กัโภชนาการทราบทุกคร้ังถา้หากมีการเปล่ียนแปลง 
1.4.  ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงค าสั่งอาหารบ่อย 

2) พยาบาลประจ าหอผูป่้วย ท าหน้าท่ี คดัลอกค าสั่งอาหารจากแผนการรักษาของ
แพทยโ์ดยละเอียด และถูกต้องตามค าสั่งแพทยล์งในใบจ่ายอาหารผูป่้วย ซ่ึง
รายละเอียดในใบจ่ายอาหารผูป่้วย จะมีรายละเอียดดงัน้ี 
2.1.  ช่ือหอผูป่้วย (ward) ท่ีผูป่้วยเขา้รับการรักษา 

2.2.  วนั เดือน ปี ท่ีแพทยส์ั่งอาหาร 

2.3.  ช่ือ นามสกุลผูป่้วย 

2.4.  หมายเลขหอ้งผูป่้วย 

2.5.  หมายเลขเตียงผูป่้วย 

2.6.  ช่ือโรคท่ีผูป่้วยเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสั่งอาหาร (อาจมีหรือไม่มีก็ได)้ 

2.7.  ชนิดของอาหารท่ีแพทยก์ าหนด เช่น อาหารธรรมดา อาหารอ่อน อาหาร

สายยาง หรืออาหารเฉพาะโรค เป็นตน้ 

2.8.  ปริมาณพลังงาน และสารอาหารท่ีผูป่้วยต้องการ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมนั และสารอาหารอ่ืนๆ 

2.9.  ค  าสั่งพิเศษ ไดแ้ก่ รายละเอียดส าหรับผูป่้วยแต่ละราย เช่น งดหวาน งดเน้ือ
ไก่ และงดอาหารทะเล เป็นตน้ 
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3) นักโภชนาการ ท าหน้าท่ี ค  านวณหาปริมาณสารอาหารท่ีแพทย์ก าหนด แล้ว
น ามาก าหนดสัดส่วนอาหารท่ีผูป่้วยควรไดรั้บโดยใช้ตารางแลกเปล่ียนอาหาร 
ระบุว่าในแต่ละม้ือผูป่้วยควรได้รับอาหารในแต่ละหมวดของรายการอาหาร
แลกเปล่ียน ได้แก่ หมวดนม ผกั ผลไม้ ขา้ว เน้ือสัตว ์และไขมนั ในปริมาณก่ี
ส่วน จากท่ีรับใบจ่ายอาหารผูป่้วยจากพยาบาล จากนั้นจึงจะส่งรายการอาหาร
ใหก้บัแม่ครัว 

 
2.5 เทคนิค Constraint Programming 

เป็นวิ ธีการหาค าตอบ ท่ีรวมหลักการทาง คณิตศาสตร์  ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence) และ  Operational Research เข้าไว้ด้วยกัน  ซ่ึ ง  Constraint Programming มีข้อดีหลาย
ประการ อาทิเช่น กาก าหนดเง่ือนไขขอ้จ ากดัของปัญหาสามารถท าไดโ้ดยการประกาศโดยตรง โดย
ไม่ตอ้งใช้การจดัรูปให้อยู่ในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ท าให้มีความเหมาะสมและง่ายต่อการ
แกปั้ญหาจริง (Noppon Choosri,  2014) นอกจากน้ีการสร้างแบบจ าลองของปัญหายงัสะดวก และมี
ความยดืหยุน่สูงต่อขอ้จ ากดั (Constraints) ประเภทต่างๆ  

ซ่ึงเทคนิค Constraint Programming น้ี สามารถใช้แกปั้ญหาเร่ืองการจดัตารางขอ้มูลได ้เช่น 
จดัตารางเรียน (Abdennadher, S., M. Aly, and M. Edward,  2009) ตารางการท างานในโรงพยาบาล 
(Topaloglu, S. and I. Ozkarahan,  2011) และ ตารางเท่ียวบินของสนามบิน (van Leeuwen, P., H. 
Hesselink, and J. Rohling,  2002) เป็นตน้ 

 

2.5.1 Constraint Satisfaction Problem (CSP) 

 (Nadel,  1990) CSP เป็นประเภทของปัญหาแบบหน่ึง ท่ีการโมเดลปัญหาเป็นการ 
ก ำหนดเง่ือนไขเพื่อช่วยในกำรแกปั้ญหำท่ีมีขอ้ก ำหนดท่ีสำมำรถเป็นไปไดโ้ดยท่ีผลลพัธ์ท่ีได้
ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ก ำหนดท่ีวำงไว ้โดยสามรถจดัให้อยู่ในรูปแบบ 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ (X, 
D, C) ดงัต่อไปน้ี 

- ตวัแปร (X) ไดแ้ก่ ตวัแปรของปัญหา  
- โดเมน (D) ไดแ้ก่ ขอบเขตค่าท่ีสามารถเป็นไปไดใ้นแต่ละตวัแปร 
- ขอ้จ ำกดัหรือเง่ือนไข (C) ไดแ้ก่ การจ ากดัค่าของตวัแปร ตามเง่ือนไขของปัญหา ซ่ึง

ขอ้จ ากดัหรือเง่ือนไขสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
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- Unary constraint คือ มีตวัแปรเพียงตวัเดียว ซ่ึงเง่ือนไขก็จะเก่ียวขอ้งกบัตวั
แปรเพียงตวัเดียว 

- Binary constraint คือ มี 2 ตวัแปร ซ่ึงเง่ือนไขก็จะเก่ียวขอ้งกบั 2 ตวัแปร คือ 
พิจารณาคู่ของตวัแปรนั้น ๆ  

- Higher – order คือ มีตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป เง่ือนไขก็จะเก่ียวขอ้งกบัตวั
แปรทั้งหมดท่ีมี 

    โดยวธีิแกปั้ญหา (Solution)  ท่ีน่าพอใจของ CSPs ตอ้งสามารถแกปั้ญหาไดใ้นทุก 
 เง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึน และตวัแปร (Variables) ทุกตวัไม่ขดักับเง่ือนไขท่ีมี (Russel, S.J. and 
Norvig, P.,  2003) กล่าววา่ CSPs ไดถู้กน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาดา้นต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั
ของมนุษย์ ได้แก่ Assignment problems ใช้เพื่อมอบหมายให้อาจารยใ์นการสอนรายวิชา , 
Timetabling problems ใช้ในการจัดตารางเรียนตารางสอน , Transportation scheduling, 
Factory scheduling เป็นต้น ตวัอย่างของ CSP เช่น Sudoku, 8 Queens Puzzle, Map coloring 
problem 

    Nadel (1990) ไดเ้สนอตวัอยา่งของ CSPs ท่ีชดัเจน Map–Coloring คือ วธีิการ 
 ระบายสีในแผนท่ีโดยใช้สีน้อยท่ีสุด และพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกนันั้นตอ้งห้ามใช้สีเดียวกนั จากรูป
เป็นแผนท่ีของประเทศออสเตรเลีย จะท าการ Map – coloring ลงในแผนท่ี คือ หยอดสีลงใน 

  แต่ละพื้นท่ีโดย พื้นท่ีท่ีมีเขตติดกนั ตอ้งใชสี้ท่ีแตกต่างกนั เร่ิมจากขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดค่า 
  ต่างๆ  

- Variables คือ ตัวแปร 7 ตัว ท่ีใช้แทนรัฐต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย จะได้ว่า 
Variable = WA, NT, SA, Q, NSW, V, T 

- Domains คือ ก าหนดให้มีสีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน ้ าเงิน จะได้ว่า 
Domains = {red, green, blue} 

- Constraints คือ เง่ือนไขหรือข้อจ ากัด ซ่ึงตอ้งท าการหยอดสีลงในแต่ละพื้นท่ีโดย
พื้นท่ีท่ีมีเขตติดกนัตอ้งใชสี้ท่ีแตกต่างกนั เช่น WA ≠ NT, WA ≠ SA 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงการยกตวัอยา่งพื้นท่ีท่ีตอ้งการหยอดสีลงไปโดยใชว้ธีิ CSPs 

  ขั้นตอนท่ี 2 แสดง Solution ในการแกปั้ญหาท่ีตอ้ง complete คือ ทุกตวัแปรถูกให้ค่า 
และ consistent คือ เป็นไปตามเง่ือนไข (constraints) ท่ีก าหนดข้ึนมา  

  (Russel, S.J. and Norving, P.,  2003) ชนิดของตวัแปรท่ีผกูติดอยูก่บัขอ้จ ากดัหรือ 
เง่ือนไข (constraints) ท่ีปรากฏใน CSPs สามารถจ าแนกออกเป็นลกัษณะท่ีชดัเจนได ้3 แบบ 
คือ  

1. Unary constraint เป็นชนิดท่ีง่ายท่ีสุด เพราะ จ ากดัอยูแ่ค่ตวัแปรตวัเดียว 
 เช่น SA ≠ green 

2. Binary constraint เก่ี ย วข้อ งกับ  2 ตัวแป ร  เช่ น  SA, NSW จากแผน ท่ี ป ระ เท ศ
ออสเตรเลีย binary constraint ถูกแสดงไดด้ว้ย Constraint graph ดงัรูป 

 
ภาพท่ี 2.2 แสดง Constraint graph ของ Binary constraint 

 
3. Higher – order constraint เก่ียวขอ้งกบั 3 หรือมากกวา่ 3 ตวัแปรข้ึนไป 
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 Solution ของการแกปั้ญหา นัน่คือ สามารถปฏิบติัไดต้าม Constraints คือ เง่ือนไขหรือ
ขอ้จ ากดั ซ่ึงตอ้งท าการหยอดสีลงในแต่ละพื้นท่ีโดยพื้นท่ีท่ีมีเขตติดกนัตอ้งใชสี้ท่ีแตกต่างกนั 
โดยท่ีสามารถหยอดสีไดค้รบครอบคลุมทุกตวัแปรท่ีมีอยู ่วิธีการของการหยอดสี ยกตวัอยา่ง
ไดด้งัแสดงในภาพดา้นล่างน้ี 

 

 
 

 

 

ภำพท่ี 2.3 แสดงกำรแกปั้ญหำ (solution) ในกำรหยอดสีลงในแต่ละตวัแปร 

   ในภำพ (a) จะพบวำ่ไม่มี solution ในกำรแกปั้ญหำ เน่ืองจำกมีสีแค่ 2 สี แต่มีตวัแปร  
 3 ตัวแปร ภำพ (b) มี 2 solution ในกำรแก้ปัญหำ คือ ((blue, red, green), (blue, green, red)) 
ภำพ (c) มี solution เดียวในกำรแกปั้ญหำ คือ (blue, red, green) 

  ในตวัอยำ่งน้ีเป็นลกัษณะของ Binary CSP คือ เง่ือนไขมีควำมเก่ียวขอ้งกบั 2 ตวัแปร 
พิจำรณำตวัแปรเป็นคู่ๆ โดยค ำตอบท่ีน่ำจะเป็นไปได ้ดงัแสดงในภำพดำ้นล่ำงน้ี 
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ภำพท่ี 2.4 แสดงกำร Map –Coloring ลงในพื้นท่ีของประเทศออสเตรเลีย 

หมายเหตุ ในส่วนของเกำะ Tasmania นั้น ตำมควำมเป็นจริงในแผนท่ีจะเห็นวำ่สำมำรถระบำยได้
ทุกสี เน่ืองจำกไม่ไดมี้พื้นท่ีติดกบัรัฐใดเลย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา (Solver) ของ Constraint Programming นั้น มีใหเ้ลือก
มากมายข้ึนอยูก่บัผูว้จิยัวา่จะเลือกใชเ้คร่ืองมือใด มาช่วยในการพฒันาระบบ เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
งานนั้นๆ อาทิเช่น  

- Francesca Rossi, Peter Van Beek และ Toby Walsh (2006) ไดส้รุปวา่ Ilog Solver เป็น 
C++ Library ท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีมีความซบัซอ้น เช่น การวางแผนการผลิต การจดั
ตารางจดัสรรทรัพยากร การจดัตารางสอน และการก าหนดความถ่ีวทิย ุเป็นตน้  

- Antoni Niederlinski (2014) ไดส้รุปวา่ ECLiPSe ใชใ้นการแกปั้ญหา เช่น การวางแผนการ
จดัตารางเวลา ตารางการจดัสรรทรัพยากร และตารางการขนส่ง เป็นตน้  

- Pascal Van Hentenryck (2008) ได้สรุปว่า Comet ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการหาค าตอบท่ีซบัซอ้นใหมี้ความเหมาะสม เช่น การจดัสรรทรัพยากร และการจดั
ตารางต่างๆ เป็นตน้  

 ซ่ึงในงานวิจยัน้ีทางผูว้ิจยัได้เลือกใช้ Choco เพื่อมาช่วยในการแก้ปัญหาเร่ือง Constraint 
satisfaction problem และConstraint Programming เก่ียวกบัการวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วย
ของโรงพยาบาล โดยจะมีการประมวลผลก่อนท่ีจะใชข้อ้จ ากดั (Constraint) 
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1) Choco’s general features 

- A Problem Modeler 
- A Constraint Programming solver 

2) Choco’s design 

  Jean-Guillaume Fages และ Charles Prud'homme (2014) ได้กล่าวว่า โครงสร้างของ Choco 
นั้ นจะมีการแยกชัดเจนระหว่าง Modeling กับ Solving เพื่ อให้สะดวกในการเขียนโปรแกรม
สถาปัตยกรรมของ choco ก็สามารถยอมรับ plug-in อ่ืนๆได ้แต่ตอ้งไม่ใช่ CP Based 

 
ภาพท่ี 2.5 แสดงแผนภาพ Choco’s design 

 
2.6 รูปแบบการพฒันาซอฟต์แวร์ 

กระบวนการพฒันาระบบท่ีน ามาใช้ในการพฒันาโครงการน้ีคือ Incremental model ซ่ึงเป็น
แบบจ าลองการพฒันาท่ีแบ่งโครงสร้างออกเป็นรอบ (Iteration) ส่ิงท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบในแต่ละ
รอบ จะมีการน าไปพฒันาเพิ่มส าหรับรอบต่อ ๆ ไป จนกวา่จะกลายเป็นระบบท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงในแต่ละ
รอบนั้นทีมจะตอ้งท างานกระบวนการซ ้ า (Iterate) คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันาระบบ 
และทดสอบระบบ พร้อมกบัเก็บขอ้มูลการประเมินผลเพื่อวางแผนด าเนินการในรอบต่อไป และแต่ระ
รอบจะตอ้งมีการเพิ่มส่วนอ่ืน ๆ ของระบบจนกว่าจะครบ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงของการพฒันาท่ี
ไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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ภาพท่ี 2.6 แสดงกระบวนการ Increment Model (Boggs,  2004) 

 
ข้อดีของ Incremental model 

1) ผูใ้ชง้านไดใ้ชร้ะบบเร็ว 
2) ผูใ้ชง้านปรับตวัระบบใหม่แบบค่อยเป็นค่อยไปได ้ท าให้ไม่รู้สึกต่อตา้นระบบใหม่ 
3) ลดความเส่ียง เน่ืองจากแต่ละรอบของการพฒันาไดน้ าระบบในรอบก่อนหนา้มาทดสอบร่วม

ดว้ย 

ข้อเสียของ 

1) หากวางแผนการประสานงานไม่ดี อาจท าให้เกิดขอ้ผดิพลาดได ้
(ภกัดี วฒันะกุล,  2551) 
 
2.7 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

GJ Petot (1998) ไดศึ้กษาการวางแผนเมนูอาหารโดยใชร้ะบบผูเ้ช่ียวชาญ (AI : Artificial 

Intelligence System) โดยได้มีการทดลองใช้ระบบผู้เช่ียวชาญ 2 ระบบ (Hybrid System) ในการ
ออกแบบและวางแผนเมนูอาหารตามโภชนาการ ระบบหน่ึงในนั้นคือการใชโ้มเดลแบบ Rules Base 
หรือการคิดเชิงตรรกะ ประมวลผลดว้ยเหตุผล โดยระบบจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบจ าเพาะบุคคลท่ี
ตอ้งการบริโภคอาหารในแต่ละวนั ซ่ึงท ามาเพื่อให้คนอเมริกนัใช้ จากนั้นในปี 1964 Balintfy ไดน้ า
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เทคนิค Linear Programming เขา้มาช่วยในการวางแผนเมนูอาหาร เพื่อให้เหมาะสมตามตน้ทุน และ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน แต่เม่ือ 30 ปีต่อมา ระบบน้ีไม่ไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางนกั 
เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญ (Human Expert) ไดพ้ิจารณาวา่ระบบคอมพิวเตอร์มีกระบวนการท างานท่ียุง่ยาก 
เน่ืองดว้ยระบบช่วยวางแผนถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเลียนแบบตามความคิดของผูเ้ช่ียวชาญ แต่ด้วยความ
ซบัซอ้นมนัจึงท าใหใ้ชง้านยาก และไม่ค่อยแม่นย  า 

Bal ́azs Ga ́al, Istv ́an Vass  AI (2007) ไดว้ิจยัเก่ียวกบั ระบบวางแผนเมนูควบคุมอาหารราย
สัปดาห์ ซ่ึงการวางแผนเมนูควบคุมอาหาร ถือวา่เป็นส่ิงส าคญั โดยผลการวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงระบบ
การท างานแบบอตัโนมติัในการสร้างเมนูอาหารผา่น Web Base Lifestyle consenting system. ซ่ึงมีการ
ใช้ Genetic Algorithm ในการเตรียมขอ้มูลอาหารรายสัปดาห์ให้กบัผูใ้ช้ผ่านเวบ็ โดยมีวตัถุประสงค์
หลกั คือ น าขอ้มูลจากการกรอกของผูใ้ชร่้วมกบัขอ้มูลทางโภชนาการ เพื่อให้ไดข้อ้มูลอาหารเป็นราย
สัปดาห์ โดยจะแสดงเป็นโครงสร้างแบบหลายชั้น (Multilevel Structure) ผลลัพธ์ท่ีได้คือ สามารถ
จดัเตรียมเมนูอาหารควบคุมอาหารเป็นรายสัปดาห์ได้ โดยให้ผลลพัธ์ท่ีพึงพอใจในดา้น ตวัเลขกบัการ
ค านวณค่าทางโภชนาการ ซ่ึงในอนาคต อาจจะน าไปใชว้างแผนแบบประจ าวนั 

Homero Valdez-Peiia และ  Horacio Martinez-Alfam (2003) ได้ ศึ กษ าเก่ี ยวกับ วางแผน
เมนูอาหารด้วยระบบ Exchange Diet ซ่ึงถูกสร้างมาเพื่อ การควบคุมอาหารให้กบัผูใ้หญ่ โดยใช้วิธี 
Step-by-Step ส าหรับการวาง modeling problem และ Mixed integer linear problem ใชเ้ป็นตวัหลกัใน
การทดสอบผ่านการอ่านค่าคุณสมบัติต่างๆ ท าการสร้าง Model ด้วย Excel และแก้ไขด้วย MILP 
solver ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได ้คือ ใช้งานไดดี้ในการสร้างสมดุลของอาหารแต่ละกลุ่ม ดว้ยวิธีการน้ีสามารถ
น าไปใชไ้ดง่้าย ไม่ซบัซอ้น 

Tomoko Kashima, Shimpei Matsumoto และ Hiroaki Ishii (2009) ไดศึ้กษาเร่ือง การประเมิน
ความสามารถในการวางแผนเมนูจากหลายมิติ โดยกล่าวไวว้า่สาเหตุท่ีก่อให้เกิดโรคต่างๆนั้น มาจาก
รูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน ดังนั้ นจึงมีการวางแผนเมนูอาหารโดยใช้ Genetic 
Algorithm และ Social Networking Service เข้ามาช่วยในการวางแผน ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จะข้ึนอยู่กับ
รูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูใ้ช้ และขอ้มูลท่ีมีอยู่ โดยผลลพัธ์พบว่าผูใ้ช้จะเลือกทานอาหารท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการในเพียง 1 จาน และเลือกทานอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการใน
ปริมาณท่ีมาก เช่น อาหารขยะ เป็นตน้ 

Barbara Korousˇic ́ Seljak (2009) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การวางแผนการจดัตารางเมนูอาหาร
ส าหรับโรคเร้ือรัง (CDs) โดยไดมี้การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งโรคเร้ืองรังเก่ียวกบัภูมิคุม้กนั(CDs) 
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และลักษณะของสุขภาพ ซ่ึงวิธีท่ีใช้ คือ Computer based method ส าหรับการวางแผนเมนูอาหาร 
เพื่อให้ไดเ้มนูอาหารท่ีเหมาะสม ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้น คอมพิวเตอร์สามารถใชเ้วลาในการประมวลผลนอ้ย
กว่าผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นมนุษย ์ในสรรหาเมนูอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับการบริโภค แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม
ระบบวางแผนการจดัตารางเมนูอาหารส าหรับโรคเร้ือรังน้ี ก็ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพื่อมา
ช่วยในการตดัสินใจขั้นตอนสุดทา้ยทุกคร้ัง 

P. M. SODEN แ ล ะ  L. R. FLETCHER (1991) ไ ด้ ศึ ก ษ า  Modifying diets to satisfy 
nutritional requirements using linear programming เป็นการป รับป รุงอาห าร (โภชนาการ) ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโภชนาการท่ีไดมี้การก าหนดไว ้โดยเร่ิมตน้ไดมี้การค านวณค่าของ
โภชนาการท่ีคนบริโภคเข้าไป แล้วปรับปรุงข้อมูลด้วยวิธี  linear programming เพื่ อให้ มีการ
เปล่ียนแปลงอาหารเล็กนอ้ยจากเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้พบวา่มีการผสมผสานอาหารหลายอยา่ง เพื่อให้
ตรงตามความตอ้งการของค่าโภชนาการ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนสามารถเป็นท่ียอมรับกบัลกัษณะ
จ าเพาะของแต่ละบุคคลได้ ด้วยระบบน้ีถูกพัฒนาควบคู่กับการควบคุมโภชนาการและใช้อย่าง
แพร่หลายในโรงพยาบาล 

Cynthia Marling, Grace Petot และ Leon Sterling (1998) ไดศึ้กษาเร่ือง A CBR/RBR Hybrid 
for Designing Nutritional Menus ส าห รับงานในการออกแบบโภชนาการย ังมีการท างาน ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์ และผูเ้ช่ียวชาญ โดยการประติดประต่อเมนูอาหารเพื่อให้ตรงกบั
ตวัเลขความต้องการด้านโภชนาการของแต่ละบุคคลนั้นยงัมีข้อจ ากดัอยู่ ซ่ึงวิธีท่ีใช้นั้นจะเป็นการ
ผสมผสานระหว่าง Case-Based Reasoning (CBR) และ Rule-Based Reasoning (RBR) แบบ Hybrid 
เพื่อการออกแบบโภชนาการประจ าวนั ผลลพัธ์ท่ีได้นั้นแบบ Hybrid สามารถรวมจุดแข็งของทั้ง 2 
อยา่งมาจดัการงานไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วน CBR ใชใ้นการจดัการกบัขอ้จ ากดัหลายแบบและ RBR ช่วยใน
การแนะน าอาหารแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ  

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบว่า การแก้ปัญหาเร่ืองการวางแผนเมนูอาหารนั้นสามารถ
ใชไ้ดห้ลายเทคนิค ซ่ึงแต่ละเทคนิคก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาเทคนิค Constraint Programming จากขา้งตน้ท่ีได้กล่าวมาแล้ว จึงได้เล็งเห็นว่า เทคนิค 
Constraint Programming ก็สามารถแกปั้ญหาเร่ืองการจดัตารางขอ้มูลได ้เช่น การจดัตารางเรียน การ
จดัตารางท างานพยาบาล และการจดัตารางขนส่ง เป็นต้น ดังนั้ นจึงเกิดแนวคิดท่ีจะพฒันาระบบ
วางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของดว้ยเทคนิคคอนสเตรนทโ์ปรแกรมม่ิง 
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2.8 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวางแผนตารางรายการอาหารของผูป่้วยให้สอดคลอ้งกบัแผนการรักษาของแพทย ์และ

ถูกตอ้งตรงตามหลักโภชนาการและโภชนบ าบดันั้น ถือเป็นเป้าหมายและหน้าท่ีท่ีส าคญัของงาน

โภชนาการ เพราะผูป่้วยจะตอ้งไดรั้บอาหารอยา่งถูกตอ้ง  รวมไปถึงอาหารก็จดัไดถู้กตอ้งตามแผนการ

รักษาท่ีแพทยแ์ละพยาบาลไดก้ าหนด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดกรอบในการวิจยัคร้ังน้ี จะมีการจดั

ตารางรายการอาหารตามขอ้ก าหนดในการวางแผนตารางรายการอาหาร ไดแ้ก่ โรคผูป่้วย ประเภท

อาหารผูป่้วย อายุ น ้ าหนัก ส่วนสูง เพศ และประเภทอาหาร เพื่อให้ได้ตารางอาหารท่ีเหมาะสมกบั

ผูป่้วย 

การวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วย                                           ตารางอาหารส าหรับผูป่้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โรคผูป่้วย 
- พลงังานจากอาหาร 
- สารอาหาร 
- ประเภทอาหารผูป่้วย 
- อาย ุ
- น ้าหนกั 
- ส่วนสูง 
- เพศ 
- ประเภทอาหาร 
 

 

- ตารางอาหารส าหรับผูป่้วยในแต่ละ

โรคตามประเภทอาหารผูป่้วย 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจิยั 

 

การพฒันาซอฟตแ์วร์นั้น เร่ิมจากกระบวนการก าหนดปัญหาและความตอ้งการของงานวิจยั
เก่ียวกบัการจดัตารางอาหาร จากนั้นจึงท าการศึกษา รวบรวม ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา โดยเลือก
กรณีศึกษาท่ีตอ้งการจะศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่
เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีผูป่้วยจ านวนมาก และมีการจดัตารางอาหารให้กบัผูป่้วย ดงันั้น
ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกโรงพยาบาลน้ีเป็นกรณีศึกษา เพื่อศึกษาปัญหาของการจดัตารางรายการอาหาร รวมไป
ถึงกระบวนการท างานภายใน และหลกัโภชนาการท่ีถูกตอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ และจากเอกสารประกอบการท างานของโรงพยาบาล นอกจากน้ียงัศึกษารวมไปถึงเทคนิค 
Constraint Programming ท่ีจะน ามาช่วยในการแกปั้ญหา เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้จึงท าการวเิคราะห์ขอ้มูล
ทั้ งหมด เพื่อน ามาออกแบบ และพัฒนาระบบข้ึนมาใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของผูใ้ช้ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยจะมีการทดสอบระบบก่อนส่งมอบเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด และจะมีการ
ประเมินผลการท างานของระบบจากผูใ้ชง้านจริง เพื่อเป็นการพิสูจน์ปัญหาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขั้นตอน
แรกว่า สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริงหรือไม่ และขั้นตอนสุดทา้ย คือการบ ารุงรักษาระบบ โดยสามารถ
แสดงแผนภาพรวมของการ Research Design ไดด้งัภาพท่ี 3.1 

วธีิการศึกษาวจิยัการพฒันาระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล อาศยั
กระบวนการบริหารโครงการและกระบวนการดา้นการสร้างซอฟต์แวร์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์มีคุณภาพ 
และถูกต้องตามหลักการออกแบบซอฟต์แวร์ท่ีดีตามมาตรฐาน ISO 29110 Software Engineering-
Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) โดยพฒันาซอฟแวร์ในรูปแบบของ Incremental 
Model ซ่ึงจะเป็นการท างานจะแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ ก่อน โดยเร่ิมจากงานท่ีเป็นแกนหลกัของ
โครงการก่อน จากนั้นจึงเพิ่มปริมาณงานย่อยอ่ืนๆ ข้ึนไปเร่ือย ๆ จึงท าให้ส่งมอบงานไดเ้ร็วข้ึน และ
เห็นความก้าวหน้าของโครงการอยู่ตลอด อีกทั้ งยงัเหมาะกับโครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลงความ
ตอ้งการของผูใ้ชไ้ม่มาก ซ่ึงจะแบ่งขั้นตอนการท างานออกเป็น 5 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1. การก าหนดปัญหาและความตอ้งการของระบบ (Requirement Definition) 
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2. การออกแบบระบบ (System and Software Design) 

3. การพฒันาระบบ  (Implementation and Unit Testing) 

4. การทดสอบระบบ (Integration and System Testing) 

5. การบ ารุงรักษาระบบ (Operation and Maintenance) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 แสดงแผนภาพรวมของการ Research Design 
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3.1 การก าหนดปัญหาและความต้องการ 
 

เป็นกระบวนการก าหนดปัญหาของงานวิจยั โดยศึกษาปัญหาระบบงานเดิมจากกรณีศึกษา 
(Case Study) ท่ีไดเ้ลือกศึกษา และสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการวิจยั รวมถึงศึกษา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เช่น เทคนิคท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา และทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
จากนั้ นน าข้อมูลท่ีได้มาก าหนดเป็นความต้องการของระบบ เพื่อท่ีจะน าไปใช้ต่อในขั้นตอน
กระบวนการออกแบบ ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

 
3.1.1   ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 

1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการระบบงานเดิมจากเอกสารแบบประเมินของงาน
โภชนาการในโรงพยาบาล และจากการสัมภาษณ์นกัโภชนาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงาน 

2. ศึกษาความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบ คือ นกัโภชนาการ  
3. ศึกษาทฤษฎีโภชนาศาสตร์ต่างๆ เช่น สารอาหาร ปริมาณพลงังานท่ีควรไดรั้บ

ต่อวนั โรคเฉพาะท่ีตอ้งมีการควบคุมอาหาร เป็นตน้ 
4. ศึกษาเทคนิค Constraint Programming และรูปแบบการท างานของ Choco 

Library ท่ีจะน ามาช่วยแก้ปัญหาการและน ามาประยุกต์ใช้งานในระบบจดัตารางรายการ
อาหาร เพื่อให้ไดร้ายการอาหารในแต่ละวนัท่ีเหมาะสมทั้งในส่วนของพลงังานอาหารและ
สารอาหารทางโภชนาการตามท่ีไดก้ าหนดไว ้

 
3.1.2    เกบ็ข้อมูลความต้องการของระบบ 
 

น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา มาสร้างตัวอย่างต้นแบบอย่างคร่าวๆ เพื่อหาความ
ต้องการจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง โดยมีผูท่ี้เก่ียวข้องและกระบวนการวาง
แผนการสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 นกัโภชนาการ เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และใชเ้ทคนิคในการเก็บขอ้มูลแบบ Semi 
- Structure Interview โดยจะมีการพูดคุย ซกัถามขอ้สงสัย และเตรียมบทสัมภาษณ์เพื่อเป็น 
Guideline ท่ีจะสัมภาษณ์นกัโภชนาการไวก่้อนล่วงหน้าในลกัษณะของหลกัการจดัตาราง
อาหารท่ีทางโรงพยาบาลใชใ้นการจดัการ เช่น พลงังานอาหารท่ีตอ้งการในแต่ละวนั คุณค่า
ทางโภชนาการท่ีตอ้งการในแต่ละวนั อาหารท่ีควรหลีกเล่ียงส าหรับผูป่้วย  
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1. ท าการศึกษาและท าความเขา้ใจพื้นฐานท่ีจ าเป็นของผูท่ี้ไดรั้บการสัมภาษณ์  
เช่น ต าแหน่งหน้าท่ีการท างาน วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
รวมถึงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของนกัโภชนาการก่อนท าการการสัมภาษณ์ ท า
ให้สามารถลดระยะเวลาในการสัมภาษณ์และช่วยให้การสัมภาษณ์เกิดผลท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ตั้งเป้าหมายในการสัมภาษณ์ คือ ก าหนดความชดัเจนของเป้าหมายในการ 
สัมภาษณ์ในแต่ละคร้ัง โดยจะมีการก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการทราบในการ
สัมภาษณ์ เพื่อความครอบคลุมและครบถว้นของขอ้มูล ซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูล
ตามท่ีตอ้งการ 

3. การวเิคราะห์หาผูท่ี้เหมาะสมในการสัมภาษณ์ โดยเลือกผูท่ี้มีความเขา้ใจใน 
ระบบเป็นอยา่งดี คือ นกัโภชนาการ 

4. การเตรียมการสัมภาษณ์มีการนัดหมายเวลาล่วงหน้า เพื่อให้ผูถู้กสัมภาษณ์ได้
เตรียมพร้อมก่อนถูกสัมภาษณ์ ซ่ึงไดก้ าหนดวนัท่ีในการ และระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์อยู่ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมง ตามแผนงานท่ีก าหนดไวใ้น
เอกสาร Software Project management Plan Version 3.0 

5. การก าหนดชนิดของค าถามและโครงสร้างปัญหาให้ครอบคลุม ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด โดยลักษณะของค าถามการสัมภาษณ์จะเน้นในส่วน
โครงสร้างของหน่วยงาน กระบวนการท างานระบบงานเดิม ขอ้มูลโภชนาการ 
หลกัการจดัรายการอาหาร 
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ตวัอยา่งแบบฟอร์มการเก็บขอ้มูลจากนกัโภชนาการดว้ยวธีิการสัมภาษณ์ ประกอบไปดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี  
1. โครงสร้างของหน่วยงาน 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2. หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เป้าหมายของงานโภชนาการ และจ านวนผูป่้วย 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3. กระบวนการท างานของระบบงานปัจจุบนัรวมไปถึงตวัช้ีวดัในแต่ละกระบวนการ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4. วธีิการจดัรายการอาหาร รวมไปถึงเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใช้ รวมไปถึงมีการเช่ือมต่อกบั
ระบบงานอ่ืนๆ หรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5. มีการวางแผนตารางอาหารล่วงหนา้ก่ีวนั เพื่อเตรียมวตัถุดิบในการปรุงอาหาร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6. ขอ้จ ากดั/เกณฑใ์นการจดัรายการอาหารของผูป่้วย และประเภทของผูป่้วย 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7. ค่ามาตรฐานของพลงังานจากอาหาร และสารอาหารท่ีควรจะไดรั้บใน 1 วนัของบุคคลทัว่ไป 
และผูป่้วยท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีตอ้งจ ากดัอาหาร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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8. ความเส่ียงในการจดัรายการอาหาร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

9. โรคท่ีตอ้งมีการจ ากดัอาหาร และอาหารเฉพาะโรค 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

10. ในกรณีท่ีผูป่้วย ป่วยดว้ยโรคหลายโรคจะมีการจดัอาหารอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

11. ขอ้มูลอา้งอิงในดา้นโภชนาการ 
……………………………………………………………………………………………… 
 

3.2 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 

เป็นกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยน าความตอ้งการท่ีไดจ้ากการศึกษาและ
เก็บรวบรวมขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์เป็นขอ้ก าหนดความตอ้งการซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
- ข้อก าหนดหน้าท่ีการท างาน คือ ความต้องการหลักของระบบท่ีระบบนั้ นจ าเป็นต้องมี 

(Functional Requirements) 
- ขอ้ก าหนดท่ีไม่ใช่หน้าท่ีการท างาน คือ ความตอ้งการของระบบท่ีเป็นคุณลกัษณะเฉพาะใน

เชิงความสามารถท่ีเพิ่มเติมข้ึนมา (Non-Functional Requirements) 
และออกแบบรายละเอียดในแต่ละส่วนของซอฟต์แวร์ โดยเป็นไปตามข้อจ ากัดของระบบและ
เทคโนโลยีท่ีใช ้รวมไปถึงความตอ้งการในเชิงธุรกิจ เพื่อเตรียมไวส้ าหรับการพฒันาและการทดสอบ
ระบบ โดยใช้หลักการและรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย ซ่ึงมีรายละเอียดในการด าเนินงานใน
กระบวนการน้ี ดงัน้ี 
 

3.2.1    วเิคราะห์และแบ่งส่วนการออกแบบระบบ 
 
เป็นขั้นตอนท่ีจะน าความต้องการท่ีได้จากขั้นตอนก่อนหน้าน้ีมาท าการวิเคราะห์ เพื่อ

ก าหนดความสามารถของระบบในแต่ละส่วน ซ่ึงในทีน้ีแบ่งผูใ้ชร้ะบบออกเป็น 3 ส่วน ตามสิทธิการ
เขา้ใชง้าน ดงัน้ี 
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 3.2.1.1 ส่วนของผูใ้ชท้ ัว่ไป 
 3.2.1.2 ส่วนของผูป่้วยนอก 

3.2.1.3 นกัโภชนาการ 

จากนั้นท าการออกแบบเชิงวตัถุด้วย ยูเอ็มแอล (UML) เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในตวัระบบท่ี
ตรงกนัระหวา่งผูพ้ฒันาและผูใ้ชง้าน มีการใชส้ัญลกัษณ์ในการส่ือสาร ซ่ึงจะประกอบดว้ย 

 
1. ซีนาริโอ (Scenario)  คือ  การวเิคราะห์ระบบโดยการอธิบายรายละเอียดการท างาน 

ของโปรแกรม โดยดูจากการท างานของ Actor เป็นหลกั โดยมีการก าหนดรายละเอียดเป็นขั้นตอน
ของระบบจากการวิเคราะห์ โดยใชก้ารกระท าท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อน าไปใช้เขียนเป็นยสูเคส (Use Case) 
ซ่ึงยูสเคสและซีนาริโอ จะตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั และน าเสนอการด าเนินการทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบติัตามมุมมองของ Business Requirements ท าให้สามารถทราบรายละเอียดว่ามีการ
ท างานอยา่งไร เช่น ช่วยในเร่ืองของการวิเคราะห์เพื่อทราบ Boundary Class วา่มีการท างานซ่ึงแสดง
หน้าเวบ็ใดบา้ง และท าให้สามารถช่วยในการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาขอ้บกพร่องจะตอ้งท างานได้
ทุกการท างานท่ีระบุไวใ้นซีนาริโอ 

2. ยูสเคสไดอาแกรม (Use Case Diagram)  เป็นการสร้างโมเดลท่ีจะช่วยใหน้กัวเิคราะห์ 
ระบบกับผูใ้ช้สามารถส่ือสารกันเข้าใจ โดยได้บรรยายถึงล าดับของเหตุการณ์ท่ีผูใ้ช้ปฏิบัติการ
กระบวนการท างานหน่ึงภายในระบบใด ๆ โดยจริง ๆ แลว้ตวัมนัเองก็ไม่ไดบ้อกถึงความตอ้งการอยา่ง
เป็นทางการของระบบจริงๆหากแต่มีลกัษณะท่ีบอกความตอ้งการอยา่งไม่เป็นทางการโดยยสูเคสได
อาแกรมจะให้ภาพของการใชง้านระบบอยา่งครบถว้น ว่าระบบนั้นผูใ้ช้จะสามารถไปใช้ท าอะไรได้
บา้งจากซีนาริโอ วตัถุประสงคข์องยสูเคส เพื่อใชน้ าเสนอมุมมองการโตต้อบกนัระหวา่งผูใ้ชก้บัระบบ
ใด ๆ ในการท างานกระบวนการหน่ึง ๆ ภายใตร้ะบบใด ๆ นอกจากน้ีมนัยงัมีประโยชน์ในการใชเ้ป็น
แนวทางในการสร้าง Test Case ของการทดสอบระบบอีกทางหน่ึงดว้ย 
 

3.2.2    การออกแบบระบบเชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 

ส าหรับขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนในการออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพสัญลกัษณ์ (UML : 
Unified Modeling Language)  โดยจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการท างานของระบบโดยภาพรวม 
(System Overview) รวมไปถึงการท างานของระบบโดยละเอียดเพื่อน าไปใช้ประกอบการพฒันา
ระบบ (Detailed Design) ซ่ึงจะมีการจดัท าเอกสารการออกแบบระบบซอฟต์แวร์  (Software Design 
Document) ไวเ้พื่อใชใ้นการพฒันา โดยมีการออกแบบแผนภาพดงัน้ี 
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1. ออีาร์ไดอาแกรม (ER Diagram) เป็นไดอาแกรมท่ีใชแ้สดง Entity Relationship Model  
หรือ ER Model โดยใช ้ ERModel ในการเปล่ียนขอ้มูลและความสัมพนัธ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนจริงใหเ้ป็น 
Conceptual Schema ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงตารางนัน่เอง 

การน าอีอาร์ไดอาแกรมมาช่วยในการออกแบบฐานขอ้มูลจะท าให้เรามองเห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลท่ีตอ้งจดัเก็บ และมองเห็นแอตทริบิวตต่์างๆ ของขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน จึงท าให้สามารถ
วิเคราะห์ความส าคัญของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน อีอาร์ไดอาแกรม  ER-DIAGRAM 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบพื้นฐานดงัน้ี 

1. เอนทิต้ี (Entity) เป็นวตัถุหรือส่ิงของท่ีเราสนใจในระบบงานนั้นๆ ซ่ึงอาจจบัตอ้งไดแ้ละ
เป็นไดท้ั้งนามธรรม โดยทัว่ไป เอนทิต้ีจะมีลกัษณะท่ีแยกออกจากกนัไป โดยทัว่ไปแลว้ 
เอนทิต้ีจะมีกลุ่มท่ีบอกคุณสมบติัท่ีบอกลกัษณะของเอนทิต้ี ซ่ึงจะมีค่าของคุณสมบติับาง
กลุ่มท่ีท าใหส้ามารถแยกเอนทิต้ีออกจากเอนทิต้ีอ่ืนได ้

2. แอททริบิวต ์(Attribute) เป็นคุณสมบติัของวตัถุท่ีเราสนใจ โดยอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของเอนทิต้ี ซ่ึงคุณสมบติัน้ีมีอยูใ่นทุกเอนทิต้ี ไม่สามารถอยูแ่บบ
โดดๆ ไดโ้ดยท่ีไม่มีเอนทิต้ีหรือความสัมพนัธ์ 

3. ความสัมพนัธ์ (Relationship) คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี  
ในขั้นตอนของการออกแบบอีอาร์ไดอะแกรม จะต้องจะอยู่ในเอกสารรายละเอียดการ
ออกแบบ Software Design Document Version 3.0 

2. แอกติวติีไดอาแกรม (Activity Diagram) มีลกัษณะคลา้ยกบั Work Flow Diagram  
จุดประสงคจ์ะเนน้ไปท่ีการกระท าและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการเป็นหลกั และจะเนน้ไปท่ี
การกระท าท่ีเกิดข้ึนจากการท างานและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใน  Use  Case  หรือบางกรณีอาจลงลึกถึง
ระดบัออปเจค  ซ่ึง  แอกติวตีิไดอาแกรม ถูกดดัแปลงมาจาก    สเตทไดอาแกรม  (State  Diagram) จะมี
การ  Transition  ไปยงั  State  ในไดอาแกรมแบบน้ีจะเรียกวา่  Action  State  จะมีการ  Transition  ไป
ยงั  State  ต่อไปโดยตรง  เม่ือมีการกระท าเกิดข้ึนภายใน  State  นั้นๆ  เรียบร้อยแล้ว  และ   ส่ิงท่ี
แตกต่างกนัอีกประการหน่ึงของ  แอกติวิตีไดอาแกรม และ  สเตทไดอาแกรม  ก็คือการน าเสนอไดอา
แกรมในรูปของ  Swim lane  นัน่เอง จะใชส้ าหรับแสดงการท างานของส่วนท่ีเป็น  Control  Structure  
แต่อย่างไรก็ตามก็ยงัมีข้อแตกต่างไปจาก  Flow  Chart  ตรงท่ีไดอาแกรมแบบน้ีจะสนับสนุนการ
ท างานแบบ  Parallel  Activities  ซ่ึงใช้ส าหรับแสดงการกระท า   (Action)  ท่ี เกิดข้ึน  เม่ือมีการ
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ประมวลผลการท างาน  โดยแสดงวิธีการต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะท างาน  
และวธีิการท่ีมีผลต่อออปเจคท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.3 การพฒันาระบบ (Coding) 

เป็นกระบวนการพฒันาระบบให้ได้ตามข้อก าหนดท่ีได้ออกแบบไว ้เพื่อให้ได้ระบบท่ี
สามารถใชง้านไดจ้ริงตรงตามความตอ้งการ โดยท่ีการด าเนินงานในกระบวนการน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ส าหรับการพฒันาซอฟต์แวร์ 

  1. ระบบปฏิบติัการ Windows 7 

  2. ชุดพฒันาโปรแกรม NetBeans IDE 7.3 
  3. ชุดพฒันาโปรแกรม Navicat for MySQL 
  4. ระบบฐานขอ้มูล MySQL Server 

 3.3.2 ภาษาทีใ่ช้ส าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
  ภาษาจาวา (Java) 

 3.3.3 ขั้นตอนการพฒันา 

  1. ติดตั้งเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาระบบบนคอมพิวเตอร์ 
  2. ศึกษาเอกสารความตอ้งการซอฟตแ์วร์และเอกสารการออกแบบระบบ 
  3. สร้างไฟลค์  าสั่งและเขียนค าสั่งทีละส่วนตามเอกสาร 
  4. ท  าการแปลชุดค าสั่งและทดสอบการท างานบนระบบจ าลองและอุปกรณ์จริง 
  5. จดัท าเอกสารประกอบโปรแกรม 

ผลลัพธ์ท่ีต้องการจากกระบวนการน้ี คือ ระบบท่ีพัฒนาแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ
ค าอธิบายรายละเอียดการท างานในแต่ละส่วน เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการการทดสอบต่อไป ซ่ึงจะ
อยูใ่นขั้นตอนต่อไป คือการทดสอบระบบ และหากพบขอ้ผดิพลาดจะตอ้งน ากลบัมาแกไ้ขใหม่ 
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3.4 การทดสอบระบบ (Testing) 

การทดสอบระบบ เป็นกระบวนการในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ภายในซอฟตแ์วร์วา่ ต่างจาก

ระบบท่ีมีอยูห่รือส่ิงท่ีตอ้งการหรือไม่ซ่ึงส่วนท่ีไม่เป็นไปตามความตอ้งการของระบบ หรือส่วนท่ีเป็น

ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันา ดังนั้นกระบวนการทดสอบระบบจะเกิดข้ึนตลอดการ

พฒันาซอฟต์แวร์ เพื่อให้การท างานของระบบถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ และให้การทดสอบมี

ประสิทธิภาพ จะตอ้งมีการก าหนดขั้นตอนในการทดสอบ  จดัเตรียมกรณีทดสอบรวมไปถึงขอ้มูลท่ี

ใช้ในการทดสอบ และจดัเตรียมหน่วยย่อยของระบบท่ีตอ้งการทดสอบ จากนั้นจะแบ่งการทดสอบ

การท างานของซอฟตแ์วร์ออกเป็นดงัน้ี   

1. ทดสอบการท างานส่วนต่างๆของระบบ (Functional Test) 
โดยจะเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของการแสดงผล การตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
กรอกขอ้มูล การท างานของปุ่มต่างๆ การแสดงขอ้ความแจง้เตือน โดยทดสอบวา่เป็นไป
ตามท่ี Software Requirement Specification v.2.0 ระบุไวห้รือไม่ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ก าหนดขั้นตอนในการทดสอบ 
1.2 ก าหนดขั้นตอนในการทดสอบ พร้อมทั้งขอ้มูลท่ีจะใชท้ดสอบ 
1.3 ทดสอบพร้อมกบับนัทึกผลการทดสอบ 
1.4 จดัท าเอกสารการทดสอบระบบ 

2. การทดสอบความสามารถในการใชง้านตามสภาพแวดลอ้มจริง (Acceptance Test)  
โดยการน าโปรแกรมมาทดสอบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบฐานขอ้มูลจริง โดยให้
ผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ดสอบการใชง้านทั้งระบบ พร้อมทั้งท าการบนัทึกผลการทดสอบ 
โดยตรวจสอบตามความตอ้งการในเอกสาร Software Requirement Specification v.2.0 
แลว้น าขอ้ผิดพลาดท่ีไดรั้บจากการทดสอบมาปรับปรุง แกไ้ข เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ของซอฟตแ์วร์ ซ่ึงรายละเอียดสามารถดูไดใ้นเอกสาร Test Report v.2.0 

 
การทดสอบระบบ มีหลกัการทดสอบท่ีเรียกวา่ “Verification and Validation” โดย มีลกัษณะดงัน้ีคือ 

1. Verification คือ  กระบวนการประเมินค่าของระบบ  หรือ  Component โดยจะ
ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ หรือ Component ท่ีจะออกมานั้นเป็นไปตามความตอ้งการ
หรือไม่ ซ่ึงจะท าในช่วงก่อนการเร่ิมท าการ Development Software โดย Verification 
Activities น้ีจะประกอบดว้ยการ Testing และ Reviews 
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2. Validation คือ กระบวนการท่ีจะประเมินค่าของระบบ หรือ Component โดยจะ
ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ หรือ Component ท่ีออกมานั้นเป็นไปตามความต้องการ
หรือไม่ซ่ึงจะท าในตอนส้ินสุดของกระบวนการ Development 

 
ผลลัพธ์ท่ีได้จากกระบวนการน้ี คือ เอกสารรายงานการทดสอบระบบ เพื่อรายงานว่า

ซอฟต์แวร์น้ีผ่านการทดสอบตามขอ้มูลการทดสอบท่ีไดเ้ตรียมไวห้รือไม่ หากไม่ผ่านจะตอ้งท าการ
แกไ้ขใหส้มบูรณ์ และท าการทดสอบซ ้ าอีกคร้ังจนไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 
 

3.4.1 การประเมินผลการทดสอบความพงึพอใจในการใช้งานระบบ 
 
แบบทดสอบความพึงพอใจน้ี ได้มีการก าหนดผูใ้ช้งานจริงของระบบน้ี คือ นัก

โภชนาการของโรงพยาบาล โดยจะท าการทดสอบการใชง้านของระบบ พร้อมทั้งประเมินผล
ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ ซ่ึงตวัอยา่งแบบทดสอบความพึงพอใจนั้นสามารถดูได ้ดงัตาราง
ท่ี 3.1 

1) แบบทดสอบความพึงพอใจน้ี เป็นการสอบถามขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ชง้านภายหลงัจากท่ีได้
ทดลองใชง้านระบบท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3  ดา้น ดงัน้ี 

1.1) ดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test) 
1.2) ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
1.3) ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 

ระดบัความพึงพอใจแต่ละดา้นมีความหมายดงัน้ี 
5 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมาก 
3 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงแบบทดสอบความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการใชง้านระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test) 
1. ความสามารถของระบบในดา้นลงทะเบียนขอใชง้านระบบ      
2. ความสามารถของระบบในดา้นการอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ      
3. ความสามารถของระบบในดา้นการวางแผนตารางอาหาร      
4. ความสามารถของระบบในดา้นการแสดงตารางอาหาร      
5. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการโรคเฉพาะ      
6. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการประเภทอาหาร      
7. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการรายการอาหาร      
8. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการส่วนประกอบอาหาร      
8. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการประเภทอาหารผูป่้วย      
9. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน      
ความพึงพอใจดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Function Test) 
1. ความถูกตอ้งในการจดัเก็บขอ้มูลน าเขา้      
2. ความถูกตอ้งในการคน้หาขอ้มูล      
3. ความถูกตอ้งในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล      
4. ความถูกตอ้งในการลบขอ้มูล      
5. ความถูกตอ้งของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลในระบบ      
ความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
1. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชง้านระบบไปใชป้ระโยชน์ได ้      
2. ความง่ายในการใชง้านระบบไม่มีความซบัซอ้น      
3. ความสะดวกในการเรียกใชข้อ้มูล      
4. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ      
5. การท างานของระบบสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว      
6. การออกแบบหนา้จอมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนั      
7. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวัอกัษรบนจอภาพ      
8. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวัอกัษรบนจอภาพ      
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3.5 การบ ารุงรักษาระบบ (Operation and Maintenance) 

ขั้นตอนน้ีคือ การน าระบบซอฟตแ์วร์ท่ีผา่นการทดสอบจากผูใ้ช ้และจากทีมพฒันาไปติดตั้ง
ให้แก่ผูใ้ชง้าน ซ่ึงในระหวา่งการน าระบบไปใช้งานจริงนั้น อาจจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือปัญหาท่ี
เกิดข้ึนอาจเน่ืองมาจากการท างานของระบบ หรือผูใ้ชง้านมีความตอ้งการทางระบบมากข้ึน ซ่ึงข้ึนอยู่
กับสภาพแวดล้อมการท างานท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ นกระบวนการน้ีจะเป็นกระบวนการในการวาง
แผนการบ ารุงรักษาระบบใหส้ามารถท างานไดต้ลอด โดยจะมีการเตรียมแผนรองรับการเปล่ียนแปลง
และปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัระบบหลงัจากท่ีผูใ้ชง้านไดน้ าไปใชง้านแลว้ ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จะถูกน ามาแกไ้ข ปรับปรุงทนัที หรือท าการบนัทึกไว ้เพื่อท าการแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม
ในภายหลงัตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ จากกระบวนการน้ีคือ แผนการบ ารุงรักษาระบบ ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
การน าไปใช้งานจริง และผลตอบกลบัจากกระบวนการน้ีจะน าไปใช้ในการตรวจสอบกระบวนการ
ก่อนหนา้เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหาและแกไ้ขใหส้มบูรณ์ต่อไป 
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 

การพฒันาระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาลนั้น ทางผูว้ิจยัไดผ้ล
ลพัธ์จากการด าเนินการตามแนวทางในการพฒันาซอฟต์แวร์แบบ  Incremental Model ดงัน้ี โดยยึด
หลกัตั้งแต่เร่ิมตน้ก าหนดความตอ้งการของระบบไปจนถึงการบ ารุงรักษาระบบ เพื่อให้ไดซ้อฟต์แวร์
ท่ีมีคุณภาพ 

1.1 ความตอ้งการของระบบ 
1.2 ผลการออกแบบระบบ 
1.3 ผลการพฒันาระบบ 
1.4 ผลการทดสอบระบบ 
1.5 แผนการบ ารุงรักษาระบบ 
 
กรณีศึกษาท่ีไดย้กตวัอยา่งในการท าวจิยัคร้ังน้ี เป็นของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีการจดัตารางอาหารส าหรับผูป่้วยทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก มี
หอผูป่้วยส าหรับให้ผูป่้วยพกั และมีนักโภชนาการท่ีท าหน้าท่ีก าหนดอาหารให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการและโภชนบ าบดั  

จากการท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วย 
ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สามารถสรุปผลสัมภาษณ์นกัโภชนาการ สามารถสรุปประเด็น
หลกัไดด้งัน้ี 

1. หากเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัโครงสร้าง หน้าท่ี เป้าหมายของงานโภชนาการ และกระบวนการ
ท างาน จะมีการอธิบายไวใ้นเอกสารแบบประเมินของงานโภชนาการ 

2. วธีิการจดัรายการอาหาร รวมไปถึงเคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีใช้ 
2.1 มีเคร่ืองมือและเทคโนโลยขีองทางโรงพยาบาลเพื่อรับค าสั่งอาหารจากหอผูป่้วย 
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ผา่นทางระบบคอมพิวเตอร์ของคณะคณะแพทยศาสตร์ (ระบบ SMI) น าออกมา
ในรูปแบบของใบจ่ายอาหาร จากนั้นใช้โปรแกรมประยุกต์ในการคิดค านวณ
สัดส่วนอาหารเพื่อช่วยในการค านวณพลงังานอาหาร ดงันั้นรายการอาหารท่ีได้
จะถูกส่งออกมาในรูปของเอกสาร และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการ
จดัเรียงรายการอาหาร 

3. ขอ้จ ากดัในการจดัรายการอาหารของผูป่้วย และประเภทของผูป่้วย 
3.1 โรคผูป่้วยท่ีตอ้งใชโ้ภชนบ าบดั เช่น เบาหวาน ไต เกาต ์และโรคอว้น เป็นตน้ 
3.2  อาย ุ
3.3  เพศ 
3.4  น ้าหนกั 
3.5  ส่วนสูง 
3.6  ขอ้จ ากดัดา้นพลงังานจากอาหารท่ีควรไดรั้บต่อวนั 
3.7 ข้อจ ากัดด้านสารอาหารหลักพื้ นฐานท่ีควรได้รับต่อว ัน  ได้แก่  โปรตีน  
คาร์โบไฮเดรต  และไขมนั 

4. ความเส่ียงในการจดัรายการอาหาร 
4.1 ใชร้ะยะเวลานานและตอ้งเป็นผูท่ี้เช่ียวชาญจึงจะสามารถจดัรายการอาหารได ้
4.2 ความยากในการจดัรายการอาหาร 
4.3 รายการอาหารไม่หลากหลาย 
4.4 ประสิทธิภาพของการจดัรายการอาหารเพื่อใหถู้กตอ้งตามค าสั่งแพทย ์

5. โรคท่ีตอ้งมีการจ ากดัอาหาร 
เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดนัโลหิตสูง, โรคไต, โรคเกาต์, โรคมะเร็ง, โรคไขมนั 
และโรคอว้น 

6. ค่ามาตรฐานของพลงังานจากอาหาร และสารอาหารท่ีควรจะได้รับใน 1 วนัของบุคคล
ทัว่ไป และผูป่้วยท่ีป่วยด้วยโรคท่ีตอ้งจ ากัดอาหาร สามารถดูขอ้มูลอา้งอิงได้จาก กรม
อนามยั, กองโภชนาการ, ส านกังานโภชนาการ 

7. กรณีท่ีผูป่้วย ป่วยดว้ยโรคหลายโรคจะมีการจดัอาหารอยา่งไร 
หากผูป่้วย ป่วยหลายโรค จะพิจารณาจากโรคหลกัของผูป่้วยก่อน ซ่ึงแพทยจ์ะเป็นผูร้ะบุ 
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ซ่ึงวนัท่ีและระยะเวลาในการสัมภาษณ์ก าหนดไวใ้นเอกสาร Software Project Management Plan 
Version 3.0 ดงัน้ี 

1) นางเยาวลักษณ์  พลภักดี  นักวิชาการโภชนาการ 8โดยนัดสัมภาษณ์ในวนัท่ี  22 
กุมภาพนัธ์ 2557 คร้ังท่ี 1 

2) นางเยาวลกัษณ์ พลภกัดี  นกัวิชาการโภชนาการ 8โดยนดัสัมภาษณ์ในวนัท่ี 1 เมษายน 
2557 คร้ังท่ี 2 

3) นางเยาวลักษณ์  พลภักดี  นักวิชาการโภชนาการ 8โดยนัดสัมภาษณ์ในวันท่ี  7 
พฤษภาคม 2557 คร้ังท่ี 3 

4) นางเยาวลักษณ์  พลภักดี  นักวิชาการโภชนาการ 8โดยนัดสัมภาษณ์ในวนัท่ี  15 
พฤษภาคม 2557 คร้ังท่ี 4 

ซ่ึงผลจากการศึกษารวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณ์จากกรณีศึกษาของโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม ่สามารถสรุปขอ้มูลไดด้งัน้ี 

1) ข้อจ ากดัหรือเงื่อนไขในการจัดอาหารของผู้ป่วย (Constraint) 

ขอ้จ ากดัท่ีใช้ในการวางแผนตารางอาหารของผูป่้วยต่อวนั เพื่อให้ถูกต้องตามหลกัโภชน
บ าบดัท่ีแพทยก์ าหนด ประกอบไปดว้ยเง่ือนไขหลกั ดงัน้ี  

1.1)  เง่ือนไขหลัก (Hard Constraint) ซ่ึงงานวิจัยน้ีได้ก าหนดให้ค่ามาตรฐานในส่วนของ

พลงังานจากอาหาร และสารอาหารท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนั ของคนปกติทัว่ไป และผูป่้วย

ท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีตอ้งใชโ้ภชนบ าบดั เป็นเง่ือนไขหลกัดงัน้ี 

1.1.1)  คนปกติทัว่ไป 

1.1.1.1)  พลงังานท่ีร่างกายควรไดรั้บต่อวนั 1,200 – 2,000 Kcal 
1.1.1.2)  ปริมาณโปรตีน 45 – 60 g. 
1.1.1.3)  ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 150 – 165 g. 
1.1.1.4)  ปริมาณไขมนั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 33 g. 

1.1.2)  โรคอว้น 
1.1.2.1)  พลงังานจากอาหารวนัละ 1,000-1,500 กิโลแคลอรี 
1.1.2.2)  ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีควรไดรั้บมากกวา่ 100 กรัม 
1.1.2.3)  ปริมาณไขมนัท่ีควรไดรั้บไม่เกินร้อยละ 30 ของพลงังานท่ีได ้



 

64 
 

1.1.3)  โรคเบาหวาน 

1.1.3.1)  พลงังานจากอาหารวนัละ 1,200-1,600 กิโลแคลอรี 
1.1.3.2)  ปริมาณโปรตีนท่ีควรไดรั้บประมาณร้อยละ 12-15 ของพลงังานท่ี

ไดรั้บ 
1.1.3.3)  ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีควรได้รับประมาณร้อยละ 55-60 ของ

พลงังานท่ีไดรั้บ 
1.1.3.4)  ปริมาณไขมนัท่ีควรไดรั้บไม่เกินร้อยละ 30 ของพลงังานท่ีไดรั้บ 

1.1.4)  โรคไต 
1.1.4.1)  พลงังานจากอาหารวนัละ 50 กิโลแคลอรีต่อน ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม 
1.1.4.2)  ปริมาณโปรตีนท่ีควรไดรั้บประมาณวนัละ 20-40 กรัม 

1.1.5)  โรคเกาต ์
1.1.5.1)  พลงังานจากอาหารวนัละ 1,200-1,600 กิโลแคลอรี 
1.1.5.2)  ปริมาณโปรตีนท่ีควรไดรั้บประมาณร้อยละ 12-15 ของพลงังานท่ี

ไดรั้บ 
1.1.5.3)  ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีควรได้รับประมาณร้อยละ 55-60 ของ

พลงังานท่ีไดรั้บ 
1.1.5.4)  ปริมาณไขมนัท่ีควรไดรั้บประมาณ 25-30 ของพลงังานท่ีไดรั้บ 

1.1.5)  ประเภทอาหารผูป่้วย 
1.1.6)  น ้าหนกั 

1.1.7)  ส่วนสูง 

1.1.8)  รายการอาหารภายใน 1 วนัจะไม่ซ ้ ากนัระหวา่งม้ืออาหาร 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการสรุปค่ามาตรฐานของพลงังานและสารอาหารท่ีควรไดรั้บต่อวนั 

ผู้ป่วย พลงังานจากอาหาร คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 

ทัว่ไป 1,200 – 2,000 Kcal 150 – 165 กรัม 45 – 60 กรัม ≤ 33 กรัม 

อว้น 1,000-1,500  Kcal > 100 กรัม  - ≤ 0.3 ของ

พลงังานท่ีไดรั้บ 

เบาหวาน 1,200-1,600 Kcal 55 - 60% ของ

พลงังานท่ีไดรั้บ 

12 – 15% ของ

พลงังานท่ีไดรั้บ 

≤ 30 ของ

พลงังานท่ีไดรั้บ 

ไต 50 Kcal / 1 กิโลกรัม - 20-40 กรัม - 

เกาท ์ 1,200-1,600 Kcal 55 - 60% ของ

พลงังานท่ีไดรั้บ 

12 - 15% ของ

พลงังานท่ีไดรั้บ 

25 – 30% ของ

พลงังานท่ีไดรั้บ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงตวัอยา่งเง่ือนไขท่ีไดจ้ากการแปลงค่ามาตรฐานของพลงังาน 
และสารอาหารท่ีควรไดรั้บต่อวนั 

Variable Domain Constraint 

Xen1,Xen2,Xen3 [0,…,2000], [0,…,2000], 

[0,…,2000] 

 

Xp1,Xp2,Xp3 [0,…,60], [0,…,60], [0,…,60]  

Xcarb1,Xcarb2,Xcarb3 [0,…,165], [0,…,165], 

[0,…,165] 

 

Xfat1,Xfat2,Xfat3 [0,…,33], [0,…,33], [0,…,33]  
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2) กระบวนการท างานด้านงานโภชนาการของโรงพยาบาล 
 
เน่ืองจากทางโรงพยาบาลไดมี้กระบวนท างานดา้นงานโภชนาการเพื่อความเป็นระเบียบ และ

ต่อเน่ืองในการจดัรายการอาหาร ส าหรับบริการอาหารแก่ผูป่้วย ประกอบไปดว้ยขั้นตอนทั้งหมด 7 
ขั้นตอน 

เร่ิมจากการท่ีแพทยว์ินิจฉัยโรคและก าหนดวิธีการรักษาผูป่้วย โดยออกค าสั่งอาหารไปยงั
พยาบาลแต่ละหอผูป่้วย จากนั้นพยาบาลจะท าการคดัลอกค าสั่งอาหารจากแพทยล์งยงัใบจ่ายอาหาร
ผูป่้วย เพื่อส่งให้แก่นักโภชนาการส าหรับก าหนดรายการอาหาร ซ่ึงแต่ละรายการอาหารจะมีการ
ก าหนดชนิดของอาหารท่ีผู ้ป่วยควรได้รับ อีกทั้ งยงัก าหนดคุณค่าของสารอาหาร คือ โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน  เพื่อให้รายการอาหารนั้ นๆมีความเหมาะสม มีมาตรฐานตามหลัก
โภชนาการ และโภชนบ าบดั โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการจดัรายการอาหารและ
แสดงผล ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงกระบวนการจดัตารางรายการอาหาร 
ของระบบงานปัจจุบนั ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

จากนั้นจะท าการสั่งซ้ือวตัถุดิบตามใบสั่งซ้ือท่ีมีการก าหนดคุณลกัษณะอาหารในปริมาณท่ี
เหมาะสมกบัผูป่้วย และท าการรับวตัถุดิบ เพื่อเตรียมส าหรับปรุงอาหารซ่ึงมีการก าหนดความยากง่าย
ของการผลิตอาหาร เพื่อก าหนดงานและกระจายงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับผดิชอบ ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงกระบวนการท างานของงานโภชนาการ 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงัจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวช้ีวดัส าคัญ 
(Performance Indicator) 

1. การก าหนดรายการ
อาหาร 

 -  มี รายการอาหารท่ี เหมาะสม  มี
มาตรฐาน ตามหลักโภชนาการ และ
โภชนบ าบดั 

ก าหนดคุณค่าของสารอาหาร  
คือ  Prot. / Cho. / Fat.  
 =  15:30:55   =  100  %   

2. การสั่งซ้ือวตัถุดิบ -   มีการสั่ ง ซ้ื อได้ถูกต้องตามการ
ก าหนดคุณลกัษณะอาหาร ในปริมาณ
ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนผูป่้วย 

-  ถูกตอ้งตามใบสั่งซ้ือ  100% 

3. การรับวตัถุดิบ -   รับวตัถุดิบตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
ปริมาณครบถ้วน ว ัตถุ ดิบตรงตาม
ขอ้ก าหนด 

-  ตรวจนบัและชัง่น ้ าหนกัผา่น
เกณฑ ์ 100  % 

4. การเตรียมวตัถุดิบ -  การเตรียมวตัถุดิบตรงตามแนวทาง
ท่ีก าหนดไว ้

-  จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่ อปรุง
อาหารตามรายการอาหารได้
ถูกตอ้ง  คิดเป็น  98  % 

5. การปรุงอาหาร -ปรุงอาหารได้ตรงตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว ้มีความยาก – ง่ายของการ
ผลิตอาห าร เพื่ อก าหนดงานและ
กระจายงานในความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม 

-  ขั้ น ตอนก ารป รุงอาห าร
ถู ก ต้อ งต าม ก ระบ วน ก าร
ประกอบอาหาร  คิดจากแบบ
ประเมินได ้  100  % 

6. การบริการอาหาร - การจดัอาหารถูกตอ้งตามค าสั่งแพทย ์
- การบริการอาหารตรงตามเวลาของ
ม้ืออาหารท่ีก าหนด 
- การให้โภชศึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ
,นั ก ศึ ก ษ า  เ ร่ื อ ง  โ ร ค ม ะ เ ร็ ง , 
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ภาวะ
ไขมนัในเลือดสูง 

-  ประเมินจากการจดัส่งอาหาร
ให้กับผู ้ป่วยถูกต้อง  คิดจาก
แบบประเมิน  97 % 
แยกประเภทอาหารของผูป่้วย  
ธรรมดา , ผูป่้วยเฉพาะโรค 
-  ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร ท า
แบบทดสอบ  คิดเป็น 80  % 

7. การลา้งและการจดัเก็บ มีแนวทางการปฏิบัติ ท่ี ถูกต้องตาม
หลกัสุขาภิบาลอาหาร 

- ประเมินการท างานจากแบบ
ประเมินผา่นเกณฑ ์ 95  % 
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3) ปัญหาการจัดรายการอาหารของโรงพยาบาล 

การจดัตารางอาหารให้กบัผูป่้วย เป็นกระบวนการท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของระบบงาน
โภชนาการในโรงพยาบาล ซ่ึงปัญหาท่ีพบจากระบบงานปัจจุบนั มีดงัน้ี 

1. การจดัอาหารท าไดย้าก เน่ืองจากตอ้งรับค าสั่งอาหารจากแพทย ์และมีขอ้จ ากดัเพื่อให้อาหาร
แต่ละม้ือถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการและโภชนบ าบดั เช่น พลงังานจากอาหาร พลงังานท่ีควร
ไดรั้บในแต่ละวนั และสารอาหารท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนั 

2. ตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความเช่ียวชาญสูงในการก าหนดอาหารเพื่อจดัตารางรายการอาหาร จึงท าให้
เกิดความล่าชา้ หากไม่มีความเช่ียวชาญจะท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของสารอาหาร และไม่
เป็นไปตามค าสั่งแพทย ์

3. การคน้หาขอ้มูลเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากไม่มีระบบฐานขอ้มูล 

4. ความหลากหลายของอาหาร 

5. การยอมรับอาหารท่ีไดจ้ดัในแต่ละวนัของผูป่้วย  

โดยหลักการจัดตารางอาหาร เพื่อก าหนดอาหารให้กับผูป่้วยนั้ นจะยึดตามค าสั่งแพทย ์
พลังงานอาหาร สารอาหาร โรค ประเภทอาหารผูป่้วย และหมวดหมู่ตามลกัษณะของอาหารท่ีให้
พลงังานและสารอาหารท่ีใกลเ้คียงกนัมารวมไวด้ว้ยกนั หรืออาจกล่าวง่ายๆวา่ คืออาหาร 5 หมู่ แต่แยก
นมซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่เน้ือสัตว์ออกมาเป็นหมวดหมู่หน่ึงต่างหาก เพราะ เป็นอาหารชนิดเดียวใน
หมวดหมู่น้ีท่ีใหพ้ลงังานและสารอาหารครบถว้น ประกอบไปดว้ย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมนั 

ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาระบบวางแผนตารางอาหารผูป่้วย เพื่อมาแกปั้ญหาเร่ืองการจดั
ตารางอาหาร ดงัภาพท่ี 4.2 เพื่อใหเ้กิดความสะดวก และลดระยะเวลาในการจดัตารางอาหาร 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงกระบวนการท่ีระบบใหม่จะเขา้มาแกปั้ญหา 

เม่ือสรุปข้อมูลข้างต้นทั้ งหมดท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และการสัมภาษณ์จาก
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง คือ นกัโภชนาการ นั้น สามารถน ามาขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อก าหนดความ
ตอ้งการของระบบในขั้นตอนต่อไป 
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4.1. ก าหนดความต้องการของระบบ 
4.1.1. ก าหนดความต้องการของระบบ 
 

จากการศึกษาปัญหาความตอ้งการของระบบและวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบวาง
แผนการจดัตารางอาหารผูป่้วยส าหรับโรงพยาบาล จะไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นขอ้ก าหนดความ
ตอ้งการของระบบ โดยจะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) สิทธ์ิการใชง้านระบบ 
- ระบบตอ้งสามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านลงทะเบียนขอใชง้านระบบได ้
- ระบบตอ้งสามารถอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านเขา้สู่ระบบผา่นหนา้จอได ้โดยตอ้งก าหนด

สิทธ์ิการใชง้านแก่ นกัโภชนาการ และผูป่้วยนอก ในการเรียกดู เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูล

ในแต่ละส่วนงานของระบบ 

- ระบบตอ้งสามารถตั้งค่าขอ้มูลส่วนตวัได ้
2) การท างานของส่วนวางแผนตารางรายการอาหาร 

- ระบบตอ้งสามารถเปล่ียนรายการอาหารไดใ้นแต่ละม้ือตามความตอ้งการของ 

ผูใ้ชง้าน แต่ตอ้งเป็นรายการอาหารท่ีอยูใ่นระบบอยูแ่ลว้ และถูกตอ้งตามหลกั

โภชนาการซ่ึงเป็นอาหารท่ีสามารถแทนกนัได ้

- ระบบตอ้งสามารถให้ผูใ้ชง้านก าหนดรายการอาหารล่วงหนา้ได ้แต่ตอ้งเป็นรายการ
อาหารท่ีอยูใ่นระบบอยูแ่ลว้ และถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 

- ระบบตอ้งสามารถตั้งค่าวตัถุดิบท่ีไม่ตอ้งการรับประทานได ้เพื่อจดัรายการอาหารท่ี
ไม่มีวตัถุดบัตามท่ีก าหนดอยูใ่นรายการอาหาร 

- ระบบตอ้งสามารถก าหนดระยะเวลาในการจดัตารางอาหารได ้
3) การท างานของส่วนแสดงตารางรายการอาหาร 

- ระบบตอ้งสามารถแสดงตารางรายการอาหารในแต่ละวนัไดท้ั้ง 3 ม้ือ 
- ระบบตอ้งสามารถค านวณปริมาณสารอาหารพื้นฐานเฉล่ียท่ีไดรั้บต่อวนัได้ ไดแ้ก่ 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมนั 
- ระบบตอ้งสามารถค านวณปริมาณสารอาหารพื้นฐานท่ีไดรั้บในแต่ละม้ือได ้
- ระบบตอ้งสามารถค านวณพลงังานทั้งหมดท่ีไดรั้บในหน่ึงวนัจากอาหารทั้ง 3 ม้ือได ้
- ระบบตอ้งสามารถค านวณพลงังานท่ีไดจ้ากอาหารแต่ละม้ือได ้
- ระบบตอ้งสามารถค านวณค่าดชันีมวลกายไดจ้าก ส่วนสูง และน ้าหนกั 
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4) การท างานของส่วนจดัการขอ้มูลระบบ 
- สามารถจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัโรคเฉพาะต่างๆท่ีตอ้งควบคุมอาหารเป็นพิเศษได ้
 โดยสามารถเรียกดู เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลไดส้ าเร็จ 
- สามารถจดัการประเภทอาหารได ้โดยสามารถเรียกดู เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลใน 
 ระบบฐานขอ้มูลไดส้ าเร็จ 
- สามารถจดัการขอ้มูลรายการอาหารได ้โดยสามารถเรียกดู เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลใน 
 ระบบฐานขอ้มูลไดส้ าเร็จ 
- ระบบตอ้งสามารถจดัการประเภทอาหารผูป่้วยได้ โดยสามารถเรียกดู เพิ่ม ลบ 
 แกไ้ขขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลไดส้ าเร็จ 
- ระบบตอ้งสามารถจดัการขอ้มูลรายการส่วนประกอบอาหารได ้โดยสามารถ 
- เรียกดู เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลไดส้ าเร็จ 

5) การท างานส่วนจดัการผูใ้ชง้านระบบ 
- ระบบตอ้งสามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านภายในระบบได ้โดยสามารถเรียกดู เพิ่ม 

ลบ แกไ้ขขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลไดส้ าเร็จ 
 
ซ่ึงความตอ้งการของระบบสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจ้ากเอกสาร Software 

Specification Requirement_v.3.0 
 

4.2. ผลการออกแบบระบบ 
 

หลังจากได้ข้อก าหนดความตอ้งการของระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของ
โรงพยาบาลแลว้ จึงน าขอ้ก าหนดความตอ้งการของระบบมาท าการออกแบบระบบตามการออกแบบ
ซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุดว้ยยเูอม็แอล เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการพฒันาระบบ ดงัต่อไปน้ี 
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4.2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (Architecture Design) 
 

การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ เพื่อแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ
วางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล โดยผูใ้ช้งานลงช่ือเข้าสู่ระบบเพื่อ
เขา้ถึงขอ้มูลในส่วนต่างๆ ตามสิทธ์ิท่ีสามารถเขา้ถึงได้ ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถจดัการขอ้มูล
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เช่น การบนัทึก การคน้หา การแกไ้ขขอ้มูล และการลบขอ้มูล ผา่น
ทางหนา้จอของระบบไปยงัระบบฐานขอ้มูล อีกทั้งยงัสามารถการเรียกดูขอ้มูลในส่วนต่างๆ 
ตามความตอ้งการได ้โดยดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาแสดงผลยงัหนา้จอของระบบ 

การท างานหลกัของระบบจะเป็นการท างานส่วนของนกัโภชนาการท่ีสามารถเขา้ถึง
ไดทุ้กส่วนของระบบ ทั้งน้ีทางผูว้จิยัไดเ้พิ่มเติมการท างานเสริมของระบบในส่วนของผูป่้วย
นอก ให้สามารถเข้าถึงระบบได้เฉพาะส่วนท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้ น ดังภาพท่ี 4.3 ซ่ึงจะมี
ลกัษณะของขั้นตอนการท างาน  

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล 
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4.2.2 การก าหนดผู้ใช้งาน (Actor) 
 
ระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล ได้ก าหนดผูใ้ช้งานท่ี

สามารถเขา้ใชง้านระบบ เพื่อให้สามรถจดัการส่วนต่างๆ รวมไปถึงวางแผนควบคุมอาหาร 
ซ่ึงจะมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

- ผูใ้ชท้ ัว่ไป คือ ผูท่ี้ยงัไม่ไดท้  าการลงทะเบียน จะตอ้งลงทะเบียนก่อนเขา้ใชง้าน 
- ผูป่้วยนอก คือ ผูป่้วยท่ีมีการลงทะเบียนเพื่อเขา้ใช้งานระบบ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงส่วน

ตารางอาหารไดต้ามสิทธ์ิการเขา้ถึง 
- นกัโภชนาการ คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีดูแล รับผิดชอบการท างานของระบบทั้งหมด โดย

เม่ือลงช่ือเขา้ใช้งาน แล้วจะสามารถก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลในแต่ละส่วน 
และ จดัการขอ้มูลของระบบทั้งหมดได ้

 
 uc Use Case Model

Dietitian

User

Outpatient

 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงการก าหนดแอคเตอร์ภายในระบบวางแผนตารางอาหาร 
ส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล 

 
หลงัจากไดข้อ้ก าหนดความตอ้งการของระบบแลว้ จึงน ามาท าการออกแบบระบบ 

ตามการออกแบบซอฟตแ์วร์เชิงวตัถุดว้ยยเูอม็แอล เพื่อน าไปใชใ้นกระบวนการพฒันาระบบ
ต่อไป 

 
 



 

75 
 

4.2.3 การก าหนดยูสเคส 
 
ยสูเคสไดอาแกรมของระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล ซ่ึง

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์กนัเรียบร้อยแลว้ประกอบดว้ยยสูเคสดงัต่อไปน้ี 
 

 uc Use Case Model

UC1 Register

User

 

ภาพท่ี 4.5 แสดงการก าหนดยสูเคสในส่วนของผูใ้ชท้ ัว่ไป 
 

Usecase Register: ผูป่้วยท าการสมคัรเพื่อรับสิทธิใช้งานระบบ ในการเขา้ถึงตารางอาหารท่ีระบบได้

จดัการใหโ้ดยถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ และสามารถตั้งค่าขอ้มูลต่างๆไดต้ามสิทธิท่ีก าหนด 

 uc Use Case Model

Outpatient

UC7 Set Food Dislike

UC2 Login

UC9 View Schedule

UC12 View Calories per Day

UC5 Food Change

UC14 View BMI

UC3 Profile Setting

UC6 Fix Food

UC4 Food Plan

UC8 Set Duration

UC10 View Nutrients per Meal

UC11 View Nutrients per Day

UC13 View Calories per Meal

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

 
 

ภาพท่ี 4.6 แสดงการก าหนดยสูเคสในส่วนของผูป่้วยนอก 
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Usecase Login: เม่ือผูใ้ช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถลงช่ือเข้าใช้งานระบบได้ เพื่อดูตาราง
อาหารในแต่ละวนัตามท่ีระบบไดจ้ดัการไว ้ซ่ึงเม่ือผูใ้ชท้  าการลงช่ือเขา้สู่ระบบ จะแบ่งสิทธ์ิการเขา้ถึง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ผูป่้วยนอก และนกัโภชนาการ โดยท่ีความสามารถในการเขา้ถึงของผูใ้ชท้ ั้ง 2 
ประเภท นั้นแตกต่างกนั 

Usecase Profile Setting: ส่วนส าหรับตั้งค่าขอ้มูลส่วนตวัของผูป่้วยและนกัโภชนาการ เม่ือผูป่้วยหรือ
นกัโภชนาการลงช่ือเขา้สู่ระบบ คลิกเลือกเมนูตั้งค่าขอ้มูลส่วนตวั ระบบจะท าการแสดงหนา้จอตั้งค่า
ขอ้มูล เพื่อให้ผูป่้วยท าการตั้งค่าขอ้มูลดงัน้ี ช่ือผูใ้ช้, รหสัผา่น, น ้ าหนกั, ส่วนสูง, เพศ และโรค (ถา้มี) 
จากนั้นเม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้ กดปุ่มบนัทึกเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล หากตอ้งการยกเลิกสามารถ
คลิกปุ่มยกเลิก 

Usecase Food Plan: ผูป่้วยนอกลงช่ือเข้าสู่ระบบจากนั้นระบบจะแสดงตารางอาหาร เพื่อวางแผน
ตารางอาหารของตนเอง โดยจะตอ้งระบุส่วนสูง น ้ าหนกั เพศ และระยะเวลาท่ีตอ้งการ เพื่อท าการจดั
ตาราง หรือกรณีท่ีเป็นของผูป่้วยใน จะมีการระบุ วนัท่ี ม้ืออาหาร ช่ือผูป่้วย ตึกผูป่้วย ห้องผูป่้วย เตียง
ผูป่้วย ประเภทรายการอาหารผูป่้วย และรายละเอียดขอ้ก าหนดเพิ่มเติมของผูป่้วยแต่ละคน 

Usecase Food Change: ผูป่้วยนอกลงช่ือเขา้สู่หน้าจอตารางอาหาร หากไม่ตอ้งการอาหารท่ีระบบได้
จดัให้ ผูป่้วยสามารถเปล่ียนรายการอาหารไดจ้ากรายการอาหารท่ีระบบใหเ้ลือก ซ่ึงจะท าการคดักรอง
รายช่ืออาหารท่ีมีพลงังานใกลเ้คียงกบัท่ีไดก้ าหนดมาใหผู้ป่้วยเลือก 

Usecase Fix Food: ผูป่้วยนอกลงช่ือเขา้สู่หน้าจอตารางอาหาร จากนั้นสามารถเลือกเมนูเพื่อก าหนด
เมนูอาหารในวนัใดๆ ท่ีตอ้งการรับประทาน โดยเลือกจากรายการอาหารท่ีระบบเตรียมไวใ้ห้ 

Usecase Food Setting: ผู้ป่วยนอกลงช่ือเข้าสู่หน้าจอตารางอาหาร จากนั้ นเลือกเมนูเพื่อก าหนด
ส่วนประกอบท่ีไม่ชอบ เพื่อใหร้ะบบจดัรายการอาหารท่ีไม่มีส่วนประกอบอาหารนั้นๆ 

Usecase Set Duration: ผูป่้วยนอกลงช่ือเขา้สู่หน้าจอตารางอาหาร จากนั้นเลือกเมนูเพื่อตั้งค่าขอ้มูล
ส่วนตวั จากนั้นท าการก าหนดระยะเวลาท่ีในการจดัตารางอาหาร 

Usecase View Schedule: ผูป่้วยนอกลงช่ือเขา้สู่ระบบจากนั้นระบบจะแสดงตารางอาหาร หากสมาชิก
เคยระบุ น ้ าหนกั, ส่วนสูง, เพศ, และระยะเวลาในการรับประทาน แลว้ ระบบจะแสดงเมนูอาหารใน
ตารางตามจ านวนวนัท่ีสมาชิกไดก้ าหนด ในกรณีท่ีสมาชิกยงัไม่เคยระบุขอ้มูลดงักล่าว สามารถคลิก
ปุ่มตั้งค่า เพื่อก าหนด น ้าหนกั, ส่วนสูง, เพศ, ระยะเวลาในการรับประทาน และโรค (ถา้มี) 
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Usecase View Nutrient per Meal: ผู้ป่วยนอกลงช่ือเข้าสู่หน้าจอตารางอาหาร จากนั้ นสามารถดู
อตัราส่วนสารอาหารหลกัทางโภชนาการของรายการอาหารในม้ือนั้นๆ ได้ ซ่ึงจะประกอบไปด้วย 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมนั  

Usecase View Nutrient per Day: ผู้ป่วยนอกลงช่ือเข้าสู่หน้าจอตารางอาหาร จากนั้ นสามารถดู
อตัราส่วนสารอาหารหลักทางโภชนาการของรายการอาหารใน 1 วนัได้ ซ่ึงจะประกอบไปด้วย 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ ไขมนั  

Usecase View Calories per Day: ผู้ป่วยนอกลงช่ือเข้าสู่หน้าจอตารางอาหาร จากนั้ นสามารถดู
พลงังานท่ีไดรั้บจากรายการอาหารใน 1 วนัได ้

Usecase View Calories per Meal: ผูป่้วยนอกลงช่ือเขา้สู่หน้าจอตารางอาหาร จากนั้นสามารถเลือกดู
พลงังานท่ีไดรั้บจากรายการอาหารในแต่ละม้ือได ้

Usecase View BMI: เม่ือผูป่้วยนอกระบุน ้ าหนัก, ส่วนสูง, เพศ แลว้ ระบบจะท าการค านวณค่าดชันี
มวลกายและแสดงผลบนหนา้จอ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะแสดงใหเ้ห็นระดบัของความอว้นของร่างกายวา่อยู่
ในเกณฑใ์ด เพื่อท่ีจะไดค้วบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพอดี 
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 uc Use Case Model

Dietitian

UC18 Manage Food

UC19 Manage Ingredients

UC21 Manage Users

UC17 Manage Food Categories

UC20 Manage Food Patient 
Types

UC16 Manage Disease

 

ภาพท่ี 4.7 แสดงการก าหนดยสูเคสในส่วนของนกัโภชนาการเพื่อท าการจดัการขอ้มูลส่วนหลงับา้น 
 

Usecase Manage Diseases: คือส่วนจัดการข้อมูลโรคเฉพาะ เม่ือนักโภชนาการเลือกใช้ฟังก์ชั่นน้ี 
ระบบจะแสดงหน้าจอการจดัการโรคเฉพาะ โดยท่ีการจดัการระบบประกอบไปดว้ย  แสดงรายการ
ข้อมูลโรคเฉพาะท่ีมีในระบบ (Display Diseases) , เพิ่มข้อมูลโรคเฉพาะ(Create Diseases) , แก้ไข
ขอ้มูลโรคเฉพาะ (Edit Diseases),  ลบขอ้มูลโรคเฉพาะ (Delete Diseases) 

Usecase Manage Food Categories คือส่วนจดัการขอ้มูลหมวดหมู่อาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือกใช้
ฟังก์ชัน่น้ี ระบบจะแสดงหนา้จอการจดัการหมวดหมู่อาหาร โดยท่ีการจดัการระบบประกอบไปดว้ย 
แสดงรายการขอ้มูลหมวดหมู่อาหารท่ีมีในระบบ (List Food Categories) , เพิ่มขอ้มูลหมวดหมู่อาหาร 
(New Food Categories) , แก้ไขขอ้มูลหมวดหมู่อาหาร (Edit Food Categories),  ลบขอ้มูลหมวดหมู่
อาหาร (Delete Food Categories) 
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Usecase Manage Food คือส่วนของจดัการเมนูอาหร เม่ือนักโภชนาการเลือกใช้ฟังก์ชัน่น้ี ระบบจะ
แสดงหนา้จอการจดัการเมนูอาหาร โดยท่ีการจดัการระบบประกอบไปดว้ย แสดงเมนูอาหารทั้งหมดท่ี
มีในระบบ (List Food Menu), เพิ่มเมนูอาหารใหม่ (New Food Menu), แก้ไขเมนูอาหาร (Edit Food 
Menu), ลบเมนูอาหาร (Delete Food Menu) 

Usecase Manage Ingredient คือส่วนของจดัการส่วนประกอบอาหา เม่ือนกัโภชนาการเลือกใชฟั้งกช์ัน่
น้ี ระบบจะแสดงหน้าจอการจดัการส่วนประกอบอาหาร โดยท่ีการจดัการระบบประกอบไปด้วย 
แสดงส่วนประกอบอาหารทั้งหมดท่ีมีในระบบ (List Ingredient), เพิ่มส่วนประกอบอาหารใหม่ (New 
Ingredient), แกไ้ขส่วนประกอบอาหาร (Edit Ingredient), ลบส่วนประกอบอาหาร (Delete Ingredient) 

Usecase Manage Food Types for Patient คือ ส่ วนจัดการข้อมู ลประ เภทอาหารผู ้ป่ วย  เม่ือนัก
โภชนาการเลือกใชฟั้งก์ชัน่น้ี ระบบจะแสดงหนา้จอการจดัการประเภทอาหารผูป่้วย โดยท่ีการจดัการ
ระบบประกอบไปด้วย แสดงรายการขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วยท่ีมีในระบบ (List Food Types for 
Patient) , เพิ่มขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วย (New Food Types for Patient) , แกไ้ขขอ้มูลประเภทอาหาร
ผูป่้วย (Edit Food Types for Patient),  ลบขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วย (Delete Food Types for Patient) 

Usecase Manage User คือส่วนจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ เม่ือนกัโภชนาการเลือกใชฟั้งก์ชัน่น้ี ระบบจะแสดง
หนา้จอการจดัการผูใ้ช ้โดยท่ีการจดัการระบบประกอบไปดว้ย แสดงรายการผูใ้ชท้ ั้งหมดท่ีมีในระบบ 
(List User), เพิ่มผูใ้ชใ้หม่ (New User), แกไ้ขผูใ้ช ้(Edit User), ลบผูใ้ช ้(Delete User) 
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 จ ัด ก า รข้ อ มู ลโ รค เฉพ า ะuc UC21 

Admin

UC16.1 New Disease

UC16.2 List Disease UC16.4 Edit Disease

UC16.5 Delete Disease

UC16.3 Search Disease

«extend»

«extend»

«extend»

 
 

ภาพท่ี 4.8 แสดงการก าหนดยสูเคสในส่วนจดัการขอ้มูลโรคเฉพาะท่ีตอ้งควบคุมอาหาร 
 
Usecase New Diseases คือส่วนของการเพิ่มโรค เม่ือนักโภชนาการเลือกฟังก์ชั่นเพิ่มโรค ระบบจะ
แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลโรคใหม่ จากนั้ น ผูดู้แลระบบหรือนักโภชนาการจะต้องท าการกรอก
รายละเอียดของโรค เม่ือกรอกข้อมูลครบแล้วกดปุ่มเพิ่ม (Add) ระบบท าการบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานขอ้มูล (Insert disease into Database) และน าขอ้มูลแสดงออกมายงัหนา้จอ 
 

Usecase List Diseases คือส่วนของการแสดงโรค เม่ือนกัโภชนาการเลือกฟังก์ชั่นแสดงรายการโรค
ทั้งหมด ระบบจะแสดงรายการโรคทั้งหมดมายงัหน้าจอ (Display Diseases) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ล าดบั (Diseases_id), ช่ือโรค (Diseases Name) 
 

Usecase Search Diseases คือส่วนของการค้นหาโรค เม่ือนักโภชนาการท าการเลือกฟังก์ชั่นค้นหา
รายการโรคเฉพาะ โดยระบบจะแสดงรายการโรคเฉพาะทั้งหมดท่ีเคยได้เพิ่ม จากนั้นท าการกรอก
ค าค้นหา ช่ือโรค (Diseases Name) และกดปุ่มค้นหา ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลโรค (Search 
Disease) จากระบบฐานขอ้มูล และแสดงรายการโรคนั้นออกมายงัหนา้จอ 
 

Usecase Edit Diseases คือส่วนของการแก้ไขข้อมูลโรค เม่ือนักโภชนาการเลือกรายการท่ีต้องการ
แกไ้ข ระบบจะแสดงขอ้มูลโรค เม่ือแกไ้ขเสร็จ กดปุ่มบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดแ้กไ้ข
ลงในฐานขอ้มูล (Update Database disease) 
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Usecase Delete Diseases คือส่วนของการลบขอ้มูลโรค เม่ือนกัโภชนาการเลือกฟังก์ชัน่จดัการขอ้มูล

โรค ระบบจะแสดงรายการโรคทั้งหมด จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้จึงกดปุ่มลบ ระบบจะ

แสดงข้อความยืนยนัการลบรายการโรค เม่ือกดปุ่มตกลง ระบบท าการลบข้อมูลโรคนั้นออกจาก

ฐานขอ้มูล (Delete from Database disease) 

 
 จ ัด ก า รประ เ ภทอ าหา รuc UC17 

Admin

UC17.1 New Food 
Categories

UC17.2 List Food 
Categories

UC17.4 Edit Food 
Categories

UC17.5 Delete Food 
Categories

UC17.3 Search Food 
Categories

«extend»

«extend»

«extend»

 
 

ภาพท่ี 4.9 แสดงการก าหนดยสูเคสในส่วนจดัการประเภทอาหาร 
 

Usecase New Food Categories คือส่วนของการเพิ่มประเภทอาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือกฟังก์ชั่น
เพิ่มประเภทอาหาร ระบบจะแสดงหนา้การเพิ่มขอ้มูลประเภทอาหารใหม่ จากนั้น ผูดู้แลระบบหรือนกั
โภชนาการจะตอ้งท าการกรอกรายละเอียดของประเภทอาหาร เม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้กดปุ่มเพิ่ม 
(Add) ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล (Insert Food_Categories into Database) และน า
ขอ้มูลแสดงออกมายงัหนา้จอ 
 

Usecase List Food Categories คือส่วนของการแสดงประเภทอาหาร เม่ือนกัโภชนาการเลือกฟังก์ชัน่
แสดงรายการประเภทอาหารทั้งหมด ระบบจะแสดงรายการประเภทอาหารทั้ งหมดมายงัหน้าจอ 
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(Display Food Categories) โดยมีรายละเอียดดังน้ี ล าดับ (Food Categories_id), ช่ือประเภทอาหาร 
(Food Categories Name) 
 

Usecase Search Food Categories คือส่วนของการค้นหาประเภทอาหาร เม่ือนักโภชนาการท าการ
เลือกฟังก์ชัน่คน้หารายการประเภทอาหาร โดยระบบจะแสดงรายการประเภทอาหารทั้งหมดท่ีเคยได้
เพิ่ม จากนั้ นท าการกรอกค าค้นหา ช่ือประเภทอาหาร (Food Categories Name) และกดปุ่มค้นหา 
ระบบจะท าการคน้หาขอ้มูลประเภทอาหาร (Search Food Categories) จากระบบฐานขอ้มูล และแสดง
รายการประเภทอาหารออกมายงัหนา้จอ 
 

Usecase Edit Food Categories คือส่วนของการแก้ไขขอ้มูลประเภทอาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือก
รายการประเภทอาหารท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะแสดงขอ้มูลประเภทอาหารนั้น เม่ือแกไ้ขเสร็จ กดปุ่ม
บนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดแ้กไ้ขลงในฐานขอ้มูล (Update Database Food_Categories) 

 

Usecase Delete Food Categories คือส่วนของการลบขอ้มูลประเภทอาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือก
ฟังก์ชั่นจดัการขอ้มูลประเภทอาหาร ระบบจะแสดงรายการประเภทอาหารทั้งหมด จากนั้นเลือก
รายการท่ีตอ้งการลบ แลว้จึงกดปุ่มลบ ระบบจะแสดงขอ้ความยืนยนัการลบรายการประเภทอาหาร 
เม่ือกดปุ่มตกลง ระบบท าการลบขอ้มูลประเภทอาหาร นั้นออกจากฐานขอ้มูล (Delete from Database 
Food_Categories) 
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 uc Manage Menu

Admin
UC18.4 Edit Food

UC18.1 New Food

UC18.5 Delete Food

UC18.2 List Food

UC18.3 Search Food

«extend»

«extend»

«extend»

 
 

ภาพท่ี 4.10 แสดงการก าหนดยสูเคสในส่วนจดัการรายการอาหาร 
 
Usecase New Food คือส่วนของการเพิ่มรายการอาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือกฟังก์ชัน่เพิ่มรายการ
อาหาร ระบบจะแสดงหนา้การเพิ่มรายการอาหาร จากนั้นผูดู้แลระบบ จะตอ้งท าการกรอกรายละเอียด
ของรายการอาหาร เม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้กดปุ่มเพิ่ม ระบบจะบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล (Insert 
food into Database) และน าขอ้มูลแสดงออกมายงัหนา้จอ 
 

Usecase List Food คือส่วนของการแสดงรายการอาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือกฟังก์ชั่นแสดง
เมนูอาหารทั้งหมด ระบบจะแสดงเมนูอาหารทั้งหมดมายงัหน้าจอ (List Food) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ช่ือรายการอาหาร (Food Name), ประเภทอาหาร (Food Categories), พลังงานท่ีได้รับ (Calories), 
ปริมาณโปรตีน (Protein) , ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate), ปริมาณไขมนั (Fat) 
 

Usecase Search Food คือส่วนของการค้นหารายการอาหาร เม่ือนักโภชนาการท าการเลือกฟังก์ชั่น
ค้นหาเมนูอาหาร โดยระบบจะแสดงเมนูอาหารทั้ งหมดท่ีเคยได้เพิ่ม จากนั้ นท าการกรอก ช่ือ
เมนูอาหาร (Food Name) หรือ ประเภทอาหาร (Food Categories) และกดปุ่มคน้หา ระบบจะท าการ
คน้หาเมนูอาหาร (Search Food) จากระบบฐานขอ้มูล และแสดงเมนูอาหารนั้นออกมายงัหนา้จอ 
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Usecase Edit Food คือส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลอาหาร เม่ือนกัโภชนาการเลือกรายการท่ีตอ้งการแกไ้ข
ขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลอาหารเพื่อท าการแก้ไข เม่ือแก้ไขเสร็จ กดปุ่มบนัทึก ระบบจะบนัทึก
ขอ้มูลท่ีไดแ้กไ้ขลงในฐานขอ้มูล (Update Database food) 
 

Usecase Delete Food คือส่วนของการลบรายการอาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือกฟังก์ชั่นจัดการ
รายการอาหาร ระบบจะแสดงรายการอาหารออกมาทั้งหมด จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้จึง
กดปุ่มลบ ระบบจะแสดงข้อความยืนยนัการลบรายการอาหาร เม่ือกดปุ่มตกลง ระบบจะลบขอ้มูล
รายการอาหารนั้นออกจากฐานขอ้มูล (Delete from Database food)  
 

 uc Menage Ingredient

Admin

UC19.1 New Ingredients

UC19.2 List Ingredients

UC19.3 Search Ingredients

UC19.5 Delete Ingredients

UC19.4 Edit Ingredients

«extend»

«extend»

«extend»

 
 

ภาพท่ี 4.11 แสดงการก าหนดยสูเคสในส่วนจดัการส่วนประกอบอาหาร 
 
Usecase New Ingredient คือส่วนของการเพิ่มส่วนประกอบอาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือกฟังก์ชั่น
เพิ่มส่วนประกอบอาหาร ระบบจะแสดงหน้าการเพิ่มส่วนประกอบอาหาร จากนั้น ผูดู้แลระบบหรือ
นกัโภชนาการ จะตอ้งท าการกรอกรายละเอียดของส่วนประกอบอาหาร เม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้กด
ปุ่มเพิ่ม  ระบบจะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (Insert ingredient into Database) และน าข้อมูล
แสดงออกมายงัหนา้จอ 
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Usecase List Ingredient คือส่วนของการแสดงส่วนประกอบอาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือกฟังก์ชั่น
แสดงส่วนประกอบอาหารทั้งหมด ระบบจะแสดงส่วนประกอบอาหารทั้งหมดมายงัหนา้จอ (Display 
Ingredient) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ล าดบั, ช่ือส่วนประเภทอาหาร (Ingredient Name) 
 

Usecase Search Ingredient คือส่วนของการค้นหาส่วนประกอบอาหาร เม่ือนักโภชนาการ ท าการ
เลือกฟังก์ชัน่คน้หาส่วนประกอบอาหาร โดยระบบจะท าการแสดงส่วนประกอบอาหารทั้งหมดท่ีเคย
ได้เพิ่ม จากนั้นท าการกรอกค าคน้หา ช่ือส่วนประกอบอาหาร (Ingredient Name) และกดปุ่มคน้หา 
ระบบจะค้นหาส่ วนประกอบอาหาร (Search Ingredient) จากระบบฐานข้อมูล  และแสดง
ส่วนประกอบอาหารนั้นออกมายงัหนา้จอ 
 

Usecase Edit Ingredient คือส่วนของการแกไ้ขส่วนประกอบอาหาร เม่ือนกัโภชนาการเลือกรายการท่ี
ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลส่วนประกอบอาหารเพื่อท าการแกไ้ข เม่ือแกไ้ขเสร็จ กดปุ่ม
บนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดแ้กไ้ขลงในฐานขอ้มูล (Update Database ingredient) 

 

Usecase Delete Ingredient คือส่วนของการลบส่วนประกอบอาหาร เม่ือนักโภชนาการเลือกฟังก์ชั่น
จดัการส่วนประกอบอาหาร ระบบจะท าการแสดงส่วนประกอบอาหารออกมาทั้งหมด จากนั้นเลือก
รายการท่ีตอ้งการลบ แลว้จึงกดปุ่มลบ ระบบจะแสดงขอ้ความยืนยนัการลบส่วนประกอบอาหาร เม่ือ
กดปุ่มตกลง ระบบจะลบขอ้มูลส่วนประกอบอาหารนั้นออกจากฐานขอ้มูล (Delete from Database 
Ingredient) 
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 uc UC20 Manage Food Patient Types

Admin

UC20.1 New Food Patient 
Types

UC20.2 List Food Patient Types

UC20.4 Edit Food Patient 
Types

UC20.5 Delete Food Patient 
Types

UC20.3 Search Food 
Patient Types

«extend»

«extend»

«extend»

 
 

ภาพท่ี 4.12 แสดงการก าหนดยสูเคสในส่วนจดัการประเภทอาหารผูป่้วย 
 

Usecase New Food Patient Types คือส่วนของการเพิ่มประเภทอาหารผูป่้วย เม่ือนกัโภชนาการเลือก
ฟังก์ชัน่เพิ่มประเภทอาหารผูป่้วย ระบบจะแสดงหนา้การเพิ่มขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วยใหม่ จากนั้น 
นกัโภชนาการจะตอ้งท าการกรอกรายละเอียดของโรคเฉพาะท่ีตอ้งควบคุมอาหาร เม่ือกรอกขอ้มูล
ครบแลว้กดปุ่มเพิ่ม (Add) ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล (Insert Food_Patient_Type 
into Database) และน าขอ้มูลแสดงออกมายงัหนา้จอ 

 

Usecase List Food Patient Types คือส่วนของการแสดงประเภทอาหารผูป่้วย เม่ือนกัโภชนาการเลือก
ฟังก์ชั่นแสดงรายการประเภทอาหารผูป่้วยทั้ งหมด ระบบจะแสดงรายการประเภทอาหารผูป่้วย
ทั้งหมดมายงัหนา้จอ (List Food Patient Types) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ล าดบั, ช่ือประเภทอาหารผูป่้วย 
(Food Patient Types Name) 

 

Usecase Search Food Patient Types คือส่วนของการคน้หาประเภทอาหารผูป่้วย เม่ือนกัโภชนาการท า
การเลือกฟังก์ชัน่คน้หารายการประเภทอาหารผูป่้วย โดยระบบจะแสดงรายการประเภทอาหารผูป่้วย
ทั้ งหมดท่ีเคยได้เพิ่ม จากนั้นท าการกรอกค าค้นหา ช่ือประเภทอาหารผูป่้วย (Food Patient Types 
Name) และกดปุ่มค้นหา ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลประเภทอาหารผู ้ป่วย (Search Food Types 
Patients) จากระบบฐานขอ้มูล และแสดงรายการประเภทอาหารผูป่้วยออกมายงัหนา้จอ 
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Usecase Edit Food Patient Types คือส่ วนของการแก้ไขข้อมูลประเภทอาหารผู ้ป่ วย  เม่ือนัก
โภชนาการเลือกรายการประเภทอาหารผูป่้วยท่ีตอ้งการแกไ้ข ระบบจะแสดงขอ้มูลประเภทอาหาร
ผูป่้วยนั้ น เม่ือแก้ไขเสร็จ กดปุ่มบันทึก ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลท่ีได้แก้ไขลงในฐานข้อมูล 
(Update Database Food_Patient_Types) 

 

Usecase Delete Food Patient Types คือส่วนของการลบขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วย เม่ือนกัโภชนาการ
เลือกฟังก์ชัน่จดัการขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วย ระบบจะแสดงรายการประเภทอาหารผูป่้วยทั้งหมด 
จากนั้นเลือกรายการท่ีต้องการลบ แล้วจึงกดปุ่มลบ ระบบจะแสดงข้อความยืนยนัการลบรายการ
ประเภทอาหารผูป่้วย เม่ือกดปุ่มตกลง ระบบท าการลบข้อมูลประเภทอาหารผูป่้วย นั้ นออกจาก
ฐานขอ้มูล (Delete from Database Food_Patient_Types) 
 

 uc Manage User

Admin

UC21.1 New Users

UC21.2 List Users
UC21.4 Edit Users

UC21.5 Delete Users

UC21.3 Search Users

«extend»

«extend»

«extend»

 
 

ภาพท่ี 4.13 แสดงการก าหนดยสูเคสในส่วนจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
 
Usecase New User คือส่วนของการเพิ่มผูใ้ช้ เม่ือนกัโภชนาการเลือกฟังก์ชัน่เพิ่มผูใ้ช้ ระบบจะแสดง
หน้าการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช้ใหม่ จากนั้น ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการกรอกรายละเอียดของผูใ้ช้ เม่ือกรอก
ขอ้มูลครบแล้วกดปุ่มเพิ่ม (Add) ระบบจะบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล (Insert user into Database) 
และน าขอ้มูลแสดงออกมายงัหนา้จอ 
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Usecase List User คือส่วนของการแสดงผูใ้ช้ เม่ือนักโภชนาการเลือกฟังก์ชั่นแสดงรายการผูใ้ช้
ทั้งหมด ระบบจะแสดงรายการผูใ้ชท้ ั้งหมดมายงัหนา้จอ (Display User) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ล าดบั 
(User ID), ช่ือผูใ้ช้ (Name), นามสกุล (Lastname), ช่ือผูใ้ช้งาน (Username), ประเภทผูใ้ช้งาน (User 
Type) 

 

Usecase Search User คือส่วนของการคน้หาผูใ้ช ้เม่ือนกัโภชนาการท าการเลือกฟังก์ชัน่คน้หารายการ
ผูใ้ช้ โดยระบบจะแสดงรายการผูใ้ช้ทั้ งหมดท่ีเคยได้เพิ่ม จากนั้ นท าการกรอกค าค้นหา ช่ือผูใ้ช ้
(Name), ประเภทผูใ้ช้ (User Type) และกดปุ่มคน้หา ระบบจะท าการคน้หาขอ้มูลผูใ้ช้ (Search User) 
จากระบบฐานขอ้มูล และแสดงรายการผูใ้ชน้ั้นออกมายงัหนา้จอ 
 

Usecase Edit User คือส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้ เม่ือนักโภชนาการเลือกรายการท่ีตอ้งการแก้ไข
ขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลผูใ้ช้ท่ีตอ้งการแกไ้ข เม่ือแกไ้ขเสร็จ กดปุ่มบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึก
ขอ้มูลท่ีไดแ้กไ้ขลงในฐานขอ้มูล (Update Database user) 

 

Usecase Delete User คือส่วนของการลบขอ้มูลผูใ้ช ้เม่ือนกัโภชนาการเลือกฟังก์ชัน่จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
ระบบจะแสดงรายการผูใ้ชท้ ั้งหมด จากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้จึงกดปุ่มลบ ระบบจะแสดง
ขอ้ความยืนยนัการลบรายการผูใ้ช้ เม่ือกดปุ่มตกลง ระบบจะลบขอ้มูลผูใ้ช้นั้นออกจากฐานข้อมูล 
(Delete from Database user) 
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 4.2.4 แอคติวติีไดอาแกรม (Activity Diagram) 

การออกแบบแอคติวตีิไดอาแกรมเป็นการแสดงล าดบัการท างานของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (Work 
Flow) ซ่ึงกิจกรรมนั้นสามารถแสดงเป็นทางเลือกได ้โดยจะแสดงขั้นตอนการท างานในการปฏิบติัการ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยสถานะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างาน และผลจากการท างานในแต่ละขั้นตอน 
ซ่ึงในท่ีน้ีจะแสดงกิจกรรมหลกัของระบบน้ี รวมไปถึงกิจกรรมท่ีเป็นทางเลือก เพื่อให้เขา้ใจถึงล าดบั
การท างานของส่วนนั้นๆ 
 
4.2.4.1 แอคติวติีไดอาแกรมแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ (Workflow System) 
 

 act Activ ity

ActivityInitial

เข้าสู่หน้าจอโปรแกรม

เคยลงทะเบยีน

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานระบบ

สทิธิก์ารเข้าใช้งาน

จดัการส่วนต่างๆ

ส่วนจดัการรายการอาหาร ส่วนจดัการ 
ส่วนประกอบอาหาร

ส่วนจดัการข้อมูลผูใ้ช้

ส่วนของผูป่้วย (หน้าบ้าน)

หน้าจอตารางรายการอาหารท่ีโปรแกรมจดัไวใ้ห้แล้ว

ตัง้ค่าส่วนต่างๆ ได้แก่ 
ตัง้ค่าส่วนประกอบอาหารท่ีไม่ต้องการ 
ตัง้ค่าก าหนดรายการอาหารล่วงหน้า 

และก าหนดระยะเวลา

เคยตัง้ค่า

ActivityFinal

แสดงตารางอาหารตามจ านวนวนัท่ีผูใ้ช้ตัง้ค่า

ผูใ้ช้ลงช่ือเข้าใช้งานโปรแกรม

ประเภทผู้ใช้งาน

จดัการข้อมูลโรค สร้างใบจ่ายอาหาร

จดัการข้อมูลต่างๆ

ส่วนจดัการหมวดหมู่อาหาร ส่วนจดัการประเภท 
อาหารผูป่้วย

[เคย]

[ไมเ่คย] [เคย]

[สว่นใชง้าน]

[ไมเ่คย]

[พยาบาล][สว่นของผูด้แูลระบบ (หลงับา้น) ]

[สว่นจัดการ]

 
 

ภาพท่ี 4.14 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมแสดงขั้นตอนการท างานของ 
ระบบวางแผนตารางอาหารผูป่้วยของโรงพยาบาล 

 
 แอคติวตีิไดอาแกรมแสดงกิจกรรมการท างานของระบบ ซ่ึงผูท่ี้จะเขา้ใชง้านระบบนั้นจะตอ้ง
ลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถเขา้ถึงระบบได ้ซ่ึงผูใ้ช้งานระบบท่ีลงทะเบียนแลว้ จะแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ ส่วนของผูใ้ชท้ ัว่ไป ส่วนของนกัโภชนาการ และส่วนของผูป่้วยนอก โดยจะมีการก าหนด
สิทธ์ิของผูใ้ชต้ามประเภทของผูใ้ช ้ในกรณีท่ีเป็นนกัโภชนาการจะสามารถเขา้ไปจดัการขอ้มูลได ้และ
ถา้หากเป็นสมาชิกจะสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะส่วนหนา้ของระบบ  
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4.2.4.2 แอคติวติีไดอาแกรมส่วนของการเปลีย่นรายการอาหาร (Change Food) 
 

 act Activ ity

Start

เข้าสู่หน้าจอตารางอาหาร

ระบบแสดงเมนูอาหารตามท่ีได้ค านวณตามพลงังานอาหาร

รายการอาหารทีร่ะบบจัดการให ้

เลือกเปล่ียนเมนูใหม่ตามรายการอาหารท่ีโปรแกรมแสดงให้

ActivityFinal

[ชอบ]

[ไมช่อบ]

 
 

ภาพท่ี 4.15 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมแสดงการเปล่ียนรายการอาหาร 
 

แอคติวิตีไดอาแกรมแสดงกิจกรรมการเปล่ียนเมนูอาหาร ในกรณีท่ีผูใ้ช้ประเภทผูป่้วยไม่
ตอ้งการรับประทานอาหารท่ีถูกจดัไวใ้ห้ในรอบแรก ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกเปล่ียนรายการอาหารได ้
จากนั้นระบบจะท าการกรองรายการอาหารท่ีมีพลงังานใกลเ้คียงกบัรายการอาหารท่ีระบบไดค้  านวณ
ไวใ้นรอบแรกมาใหเ้ลือก เม่ือผูใ้ชเ้ลือกแลว้ระบบจะท าการบนัทึกรายการอาหารนั้นลงในฐานขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 



 

91 
 

4.2.4.3 แอคติวติีไดอาแกรมส่วนของการการก าหนดอาหารทีไ่ม่ต้องการ (Food Dislike) 
 

 act Activ ity

ActivityInitial

ผูใ้ช้ลงช่ือเข้าใช้งานระบบ

เลือกเมนูตัง้ค่า

แสดงหน้าจอรายการส่วนประกอบอาหาร 
เพ่ือให้ผูใ้ช้เลือก

สว่นประกอบอาหาร

ระบบท าการบนัทึกส่วนประกอบอาหารท่ีผูใ้ช้เลือกลงในฐานข้อมลู

ระบบแสดงรายการอาหารท่ีไม่มีส่วนประกอบท่ีผูใ้ช้ไม่ชอบในตารางอาหาร

ActivityFinal

[ไมเ่ลอืก] [เลอืก]

 
 

ภาพท่ี 4.16 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมแสดงการก าหนดอาหารท่ีไม่ตอ้งการ 
 

แอคติวิตีไดอาแกรมแสดงกิจกรรมการก าหนดอาหารท่ีไม่ต้องการ เพื่อเก็บไวเ้ป็นข้อมูล
ส่วนตวั จากนั้นระบบจะท าการคดักรองเฉพาะรายการอาหารท่ีมีส่วนประกอบท่ีผูใ้ชไ้ม่ชอบออกจาก
ตารางอาหาร 
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4.2.4.4 แอคติวติีไดอาแกรมส่วนของการแสดงตารางอาหาร (View Schedule) 
 

 act Activ ity

ActivityInitial

สมาชิกลงช่ือเข้าสู่ระบบ

ขอ้มลูสมาชกิ

แสดงรายการอาหารตามการตัง้ค่าท่ีสมาชิกได้เคยระบุ เลือกปุ่มเมนูตัง้ค่า

ระบบแสดงหน้าจอตัง้ค่า 
เพ่ือให้ระบขุ้อมลู น ้าหนัก ส่วนสูง เพศ 

ระยะเวลาท่ีต้องการรบัประทาน

ระบบท าการประมวลผล 
เพ่ือแสดงรายการอาหาร

ActivityFinal

[เคยตัง้คา่] [ไมเ่คยตัง้คา่]

 
 

ภาพท่ี 4.17 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมแสดงตารางอาหารส าหรับผูป่้วย 
 

แอคติวิตีไดอาแกรมแสดงกิจกรรมตารางรายการอาหารในแต่ละม้ือของผูใ้ชท่ี้ไดล้งทะเบียน
ของระบบแลว้ ในกรณีท่ีผูใ้ชเ้คยระบุ น ้ าหนกั ส่วนสูง ระยะเวลาท่ีตอ้งการรับประทาน ไวแ้ลว้ ระบบ
จะท าการแสดงรายการอาหารตามจ านวนวนัท่ีผูใ้ช้ระบุ และค านวณพลงังานท่ีไดจ้ากแต่ละรายการ
อาหาร พร้อมทั้งสารอาหารทางโภชนาการตามหลกัโภชนาการในปริมาณท่ีร่างกายตอ้งการในแต่ละ
วนั หากผูใ้ช้ยงัไม่เคยระบุข้อมูลข้างต้น สามารถเลือกเมนูตั้ งค่าเพื่อท าการระบุ น ้ าหนัก ส่วนสูง 
ระยะเวลาท่ีตอ้งการรับประทานเหล่านั้นได ้เพื่อใหร้ะบบท าการจดัตารางอาหารให ้
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4.2.4.5 แอคติวติีไดอาแกรมส่วนของการก าหนดตารางอาหารทีต้่องการ (Fix Food Menu) 
 

 act Activ ity

ActivityInitial

ผูใ้ช้ลงช่ือเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งาน

ระบบแสดงหน้าจอตารางอาหาร

ก าหนดรายการอาหาร

ระบบแสดงรายการอาหารท่ีให้พลงังานใกล้เคียงกบัรายการอาหารเดิมท่ีเคยจดัไว้

เลือกรายการอาหารท่ีต้องการและท าการบนัทึก

ผูใ้ช้เลือกรายการอาหารโดยก าหนดอาหารท่ีต้องการในแต่ละมือ้

ระบบแสดงรายการอาหารในตาราวอาหารตามท่ีผูใ้ช้ก าหนด

ActivityFinal

[ตอ้งการ]
[ไมต่อ้งการ]

 
 

ภาพท่ี 4.18 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมแสดงการก าหนดอาหารท่ีตอ้งการรับประทานส าหรับผูป่้วย 
 

แอคติวตีิไดอาแกรมแสดงกิจกรรมก าหนดรายการอาหารท่ีตอ้งการรับประทานในแต่ละม้ือ 
และในแต่ละวนั ผูป่้วยลงช่ือเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่หน้าจอก าหนดรายการอาหาร ในกรณีท่ีผูป่้วย
ตอ้งการก าหนดวา่ม้ือไหน หรือ วนัไหนตอ้งการรับประทานอะไร สามารถเลือกรายการอาหารไดจ้าก
ท่ีระบบเตรียมไวใ้ห้ เม่ือเลือกแลว้ท าการกดปุ่มบนัทึก จากนั้นระบบจะท าการบนัทึกรายการอาหารลง
ในฐานขอ้มูล เพื่อท าการจดัตารางอาหารท่ีมีการค านวณพลงังานจากอาหาร และสารอาหารหลกัทาง
โภชนาการแลว้ 
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4.2.4.5 แอคติวติีไดอาแกรมส่วนของการเพิม่รายการอาหาร (New Food Menu) 
 

 act Activ ity

ActivityInitial

ผูด้แูลระบบหรือนักโภชนาการลงช่ือเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งาน

เข้าสู่หน้าจอหลกัส่วนของระบบหลงับา้น

เลือกเมนูจดัการรายการอาหาร

เพ่ิมรายการอาหารใหม่

เลือกส่วนประกอบอาหารไปยงัรายการอาหาร 
พร้อมทัง้ก าหนดปริมาณ

เพิม่สว่นประกอบอาหาร

ท าการบนัทึกรายการส่วนประกอบอาหารท่ีเพ่ิมไปยงัรายการอาหาร

ActivityFinal

[ใช]่[ไมใ่ช]่

 
 

ภาพท่ี 4.19 แสดงแอคติวตีิไดอาแกรมแสดงการเพิ่มรายการอาหารใหม่ 
 

แอคติวิตีไดอาแกรมแสดงกิจกรรมการเพิ่มรายการอาหารโดยนักโภชนาการ ลงช่ือเข้าสู่
ระบบเพื่อเขา้สู่หน้าจอจดัการรายการอาหาร จากนั้นท าการเพิ่มรายการอาหารใหม่ ในกรณีท่ีตอ้งการ
เพิ่มส่วนประกอบอาหารให้แก่รายการอาหารต่างๆ สามารถเลือกรายการอาหารก่อน จากนั้นท าการ
ก าหนดส่วนประกอบอาหารท่ีตอ้งใช ้ใหแ้ก่รายการอาหารนั้นๆ 
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4.2.5 ออกแบบฐานข้อมูลด้วยออีาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) 
 

การออกแบบฐานขอ้มูลของระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาลนั้น มี
บทบาทส าคญัในการพฒันาระบบ เน่ืองจากสามารถแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของขอ้มูล การท างาน 
รวมไปถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดภายในระบบ ซ่ึงจะช่วยให้ผูว้ิจยัเกิดความ
เขา้ใจในการท างานของระบบอยา่งถูกตอ้ง ส าหรับอีอาร์ไดอาแกรมท่ีใชพ้ฒันาระบบ ประกอบไปดว้ย  

- ตาราง Food เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลรายการอาหาร 
- ตาราง Schedule เป็นตารางท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลของสมาชิกกบัรายการอาหารในแต่

ละม้ือ 
- ตาราง FoodSchedule เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลรายการอาหารของแต่ละตารางอาหาร 
- ตาราง FoodCategories  เป็นตารางท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลหมวดหมู่อาหาร 
- ตาราง Ingredient เป็นตารางท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลส่วนประกอบอาหาร  
- ตาราง IngredientOnFood เป็นตารางท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลส่วนประกอบอาหารของ

แต่ละรายการอาหาร  
- ตาราง Profile เป็นตารางท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลของสมาชิกผูใ้ชง้านระบบ  
- ตาราง FoodSetDislike เป็นตารางท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลของสมาชิกกบัรายการอาหาร

ท่ีสมาชิกไม่ชอบ 
- ตาราง Disease เป็นตารางท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลของโรคผูป่้วยท่ีตอ้งมีการควบคุม

อาหารเป็นพิเศษ 
- ตาราง FoodPatientType เป็นตารางท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลของประเภทอาหารผูป่้วย 
- ตาราง FoodOrder เป็นตารางท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากใบจ่ายอาหารของผูป่้วย 
- ตาราง PatientDisease เป็นตารางท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลผูป่้วยท่ีป่วยดว้ยโรคท่ีตอ้งท า

โภชนบ าบดั 
ตาราง FoodSetDisease เป็นตารางท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลอาหารท่ีโรคนั้ นๆ ห้าม
รับประทาน 
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4.2.5.1 ออีาร์ไดอาร์แกรมแสดงข้อมูลของระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.20 แสดงอีอาร์ไดอาแกรมของระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล 
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4.3 ผลการพฒันาระบบ 
 

ผลการพฒันาระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล ไดพ้ฒันาระบบ
ตามการออกแบบระบบท่ีอา้งอิงจากขอ้ก าหนดความตอ้งการของระบบ อีกทั้งยงัท าการทดสอบความ
ถูกตอ้งของระบบในระหว่างการพฒันาไปดว้ยเพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของระบบ และเป็น
การตรวจสอบขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการพฒันา เพื่อใหร้ะบบนั้นสามารถใชง้านไดจ้ริง  

 

ส าหรับการพฒันาระบบไดเ้น้นกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบ Incremental Model ดงั
ภาพท่ี 4-9 โดยรายละเอียดการพัฒนาระบบอยู่ในเอกสารการพัฒนาระบบ (Software Design 
Document) ขั้นตอนการท างานดงักล่าวไดมี้การพฒันาระบบโดยแบ่งระบบยอ่ยไดด้งัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.21 แสดงกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบ Increment Model 
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4.3.1 วเิคราะห์ความต้องการ 
 

ส่วนของการวิเคราะห์ความตอ้งการนั้น ไดท้  าการรวบรวมความตอ้งการของระบบท่ี
ได้จากการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง การ
คน้ควา้จากแหล่งต่างๆ น าเอามาวิเคราะห์ ให้อยูใ่นรูปแบบของไดอาแกรม เพื่อให้เห็นถึง
ภาพรวมและความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ภายในระบบ และง่ายต่อการเขา้ใจเพื่อน าไป
พฒันาระบบต่อไป ทั้งน้ีได้มีการจดัท าข้อก าหนดเพื่อสร้างมาตรฐานในการจดัการและ
ควบคุมการเปล่ียนแปลงในส่วนของวิวฒันาการของการพฒันางานด้านซอฟต์แวร์ เพื่อ
ส่งเสริมใหก้ารพฒันาความสามารถของระบบในแต่ละเวอร์ชัน่ออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  
4.3.2 ผลการพฒันาระบบ 
 

ในส่วนของผลการด าเนินงานพฒันาระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของ
โรงพยาบาล ตามเอกสารสรุปความตอ้งการของระบบและเอกสารรายละเอียดการออกแบบ
ระบบ ไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นระบบท่ีท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเช่ือมต่อกบัระบบ
ฐานขอ้มูล โดยระบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามประเภทของผูใ้ชง้าน ไดแ้ก่ ส่วนของผูใ้ช้
ทัว่ไป ส่วนของผูป่้วยนอก ส่วนของนักโภชนาการ ซ่ึงสิทธ์ิการใช้งานในแต่ละส่วนจะมี
การจ ากัดสิทธ์ิในการเข้าถึงแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับการตั้ งค่าข้อมูลผูใ้ช้งานระบบท่ีนัก
โภชนาการเป็นผูก้  าหนดให ้ซ่ึงสามารสรุปรายละเอียดของการพฒันาระบบไดด้งัน้ี  
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1) ส่วนของผู้ใช้ทัว่ไป 
1.1. หน้าจอลงทะเบียน 

 
  หากผูใ้ช้งานทั่วไปต้องการเข้าใช้งานระบบจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานก่อนจึงจะ

สามารถเขา้ถึงส่วนต่างๆ ตามสิทธ์ิท่ีก าหนด โดยผูท่ี้ท  าการลงทะเบียนจะมีประเภทผูใ้ช้งานเป็น 
ผูป่้วย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.22 แสดงหนา้จอลงทะเบียน 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือผูใ้ช ้หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกนามสกุล ห้ามเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 3 ส าหรับกรอกช่ือผูใ้ชง้าน เพื่อน าไปใชใ้นการลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกรหสัผา่นผูใ้ชง้าน เพื่อน าไปใชใ้นการลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ หา้มเป็นค่าวา่ง 
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2) ส่วนของผู้ป่วย 
2.1.  หน้าจอลงช่ือเข้าสู่ระบบ 

 
เป็นหนา้จอส าหรับใหผู้ใ้ชท่ี้ลงทะเบียนแลว้ ท าการลงช่ือเขา้สู่ระบบเพื่อใชง้านระบบ โดยจะ

แบ่งตามประเภทท่ีมีสิทธ์ิการเขา้ถึงท่ีต่างกนั โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งระบุ ช่ือผูใ้ชง้าน และ รหสัผา่นลงไปบน
หนา้จอ เพื่อท าการเขา้สู่ระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.23 แสดงหนา้จอลงช่ือเขา้สู่ระบบ 
 
หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือผูใ้ชง้าน เพื่อลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกรหสัผา่นผูใ้ชง้าน เพื่อลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 3 ส าหรับเลือกเพื่อเขา้ใชง้านเสมอ 
หมายเลข 4 ส าหรับเพิ่มบญัชีใหม่ในกรณีท่ียงัไม่เคยลงทะเบียนเขา้ใชง้านมาก่อน 
หมายเลข 5 ส าหรับกดเพื่อเขา้สู่ระบบ 
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2.2.  หน้าจอแสดงตารางอาหาร 
 
เป็นหน้าจอส าหรับแสดงตารางอาหารตามการระบุขอ้มูลของผูใ้ช้ ซ่ึงผูใ้ช้งาน ในกรณีท่ี

ตอ้งการเปล่ียนชุดรายการอาหารท่ีระบบจดัให้ สามารถกดปุ่มแสดงรายการอาหารเพื่อให้ระบบจดั
รายการอาหารให้ใหม่ได ้โดยจะแสดงขอ้มูล ดงัน้ี ช่ือรายการอาหาร ซ่ึงสามารถดูขอ้มูลในส่วนของ 
พลงังานท่ีไดรั้บ, โปรตีนท่ีไดรั้บ, คาร์โบไฮเดรตท่ีไดรั้บ, ไขมนัท่ีไดรั้บ  โดยช้ีช่ือรายการอาหารนั้นๆ 
และสามารถบนัทึกขอ้มูลตารางอาหารน้ีได ้โดยระบบจะก าหนดช่ือตารางเร่ิมตน้เป็นช่ือของผูป่้วยท่ี
ลงช่ือเขา้ใชง้าน ซ่ึงสามารถแกไ้ขช่ือได ้

 

 
 

ภาพท่ี 4.24 แสดงหนา้จอตารางอาหาร 
 
หมายเลข 1 การแสดงค่าดชันีมวลกายของผูป่้วย ซ่ึงมาจากการค านวณในหนา้จอตั้งค่าขอ้มูลส่วนตวั 
หมายเลข 2 ปุ่มส าหรับแสดงรายการอาหารใหม่ 
หมายเลข 3 ปุ่มบนัทึกขอ้มูล เพื่อเป็นการบนัทึกตารางอาหารน้ี 
หมายเลข 4 ส าหรับแสดงวนั ตามระยะเวลาท่ีไดก้ าหนด 
หมายเลข 5 ส าหรับแสดงม้ืออาหาร 
หมายเลข 6 ส าหรับแสดงรายการอาหาร 
หมายเลข 7 ส าหรับกดเพื่อไปยงัสัปดาห์ก่อนหนา้ 
หมายเลข 8 ส าหรับกดเพื่อไปยงัสัปดาห์ถดัไป 
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2.3.  หน้าจอตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว 
 
เป็นหน้าจอส าหรับให้ผูป่้วยท าการตั้งค่าขอ้มูลส่วนตวั ซ่ึงผูป่้วยสามารถตั้งค่าขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ช่ือ, นามสกุล, ช่ือผูใ้ช้งาน, รหัสผา่นผูใ้ช้งาน, น ้ าหนกั, ส่วนสูง, เพศ และระยะเวลาท่ีตอ้งการให้จดั
รายการอาหาร จากนั้นกดปุ่มบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย เพื่อจดัตารางรายการอาหาร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.25 แสดงหนา้จอตั้งค่าขอ้มูลส่วนตวั 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือผูใ้ช ้หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกนามสกุล หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 3 ส าหรับกรอกช่ือผูใ้ชง้าน เพื่อน าไปใชใ้นการลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกรหสัผา่นผูใ้ชง้าน เพื่อน าไปใชใ้นการลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 5 ส าหรับกรอกน ้าหนกั หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 6 ส าหรับกรอกส่วนสูง หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 7 ส าหรับเลือกระบุเพศ 
หมายเลข 8 ส าหรับกรอกระยะเวลา เพื่อก าหนดระยะเวลาในตารางรายการอาหาร หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 9 ส าหรับบนัทึกการตั้งค่า 
หมายเลข 10 ส าหรับยกเลิกการตั้งค่า 
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2.4. หน้าจอตั้งค่ารายการอาหาร 
 
เป็นหนา้จอส าหรับให้ผูป่้วยก าหนดอาหารท่ีไม่ตอ้งการรับประทาน โดยสามารถเลือกอาหาร

ท่ีไม่ตอ้งการทางดา้นซ้ายมือ จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มไปยงั” ระบบจะเพิ่มอาหารท่ีไม่ตอ้งการรับประทาน
มายงัดา้นขวา ในกรณีท่ีตอ้งการลบอาหารนั้น ออกจากรายการท่ีไม่ตอ้งการรับประทาน สามารถกด
ปุ่ม “น าออกจาก” ได ้เม่ือตั้งค่าเรียบร้อยแลว้ จากนั้นกดปุ่มบนัทึก ระบบจะจดัรายการอาหารให้แก่
ผูป่้วย ซ่ึงรายการอาหารนั้นจะไม่มีอาหารท่ีผูป่้วยไม่ตอ้งการอยูใ่นตารางรายการอาหาร 

 

 
 

ภาพท่ี 4.26 แสดงหนา้จอตั้งค่ารายการอาหาร 
 
หมายเลข 1 ส าหรับใหผู้ป่้วยเลือกอาหารท่ีไม่ตอ้งการรับประทาน 
หมายเลข 2 ส าหรับเพิ่มไปยงัอาหารท่ีไม่ตอ้งการรับประทาน 
หมายเลข 3 ส าหรับลบออกจากอาหารท่ีไม่ตอ้งการรับประทาน 
หมายเลข 4 ส าหรับแสดงอาหารท่ีอยูใ่นรายการท่ีไม่ตอ้งการรับประทาน 
หมายเลข 5 ส าหรับบนัทึกการตั้งค่า 
หมายเลข 6 ส าหรับยกเลิกการตั้งค่า 
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2.5. หน้าจอก าหนดรายการอาหาร 
 

เป็นหนา้จอส าหรับใหผู้ป่้วยเลือกรายการอาหารได ้ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่ตอ้งการอาหาร
ท่ีระบบได้จดัไวใ้ห้ สามารถเลือกได้ว่า ม้ือไหนและวนัไหนตอ้งการรับประทานรายการ
อาหารอะไรจากท่ีระบบมีให้เลือก โดยจะเลือกจากรายการอาหารท่ีมีพลงังานใกล้เคียงกบั
รายการอาหารท่ีได้จดัไวใ้นตอนแรก จากนั้นกดปุ่มบนัทึก ระบบจะท าการบนัทึกรายการ
อาหารนั้นๆ เพื่อน าไปแสดงผลในตารางอาหาร หากตอ้งการยกเลิกการเลือกสามารถกดปุ่ม
ยกเลิกได ้
 

 
 

ภาพท่ี 4.27 แสดงหนา้จอก าหนดรายการอาหาร 
 

หมายเลข 1 ส าหรับเลือกรายการอาหารท่ีตอ้งการรับประทานล่วงหนา้ 
หมายเลข 2 ส าหรับบนัทึกการตั้งค่า 
หมายเลข 3 ส าหรับยกเลิกการตั้งค่า  
 

2.6. หน้าจอแสดงตารางรายการอาหารผู้ป่วยใน 
 
เป็นหนา้จอส าหรับแสดงตารางรายการอาหารของผูป่้วย โดยจะแสดงตามโรคของผูป่้วย และ 

ประเภทอาหารผูป่้วย เพื่อระบุว่าผูป่้วยท่ีป่วยด้วยโรค และประเภทอาหารดงักล่าว ต้องมีรายการ
อาหารอะไรบา้งในแต่ละวนั โดยเลือกโรค และประเภทอาหาร จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายการอาหาร” 
เพื่อเป็นการแสดงรายการอาหารในตารางอาหารโดยจะแสดงขอ้มูล ดงัน้ี ช่ือรายการอาหาร, พลงังาน
ท่ีไดรั้บ, โปรตีนท่ีได้รับ, คาร์โบไฮเดรตท่ีไดรั้บ และไขมนัท่ีได้รับ ซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้มูลตาราง
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อาหารน้ีได ้โดยระบบจะก าหนดช่ือตารางเร่ิมตน้เป็นช่ือโรคและประเภทอาหาร ซ่ึงสามารถแกไ้ขช่ือ
ได ้

 

 
 

ภาพท่ี 4.28 แสดงหนา้จอแสดงตารางรายการอาหารผูป่้วย 
 

หมายเลข 1 ส าหรับเลือกโรคท่ีตอ้งการให้แสดงตารางรายการอาหารของผูป่้วย 
หมายเลข 2 ส าหรับเลือกประเภทอาหารผูป่้วย 
หมายเลข 3 ส าหรับกดเพื่อใหร้ะบบแสดงรายการอาหารในแต่ละม้ือ และแต่ละวนั 
หมายเลข 4 ส าหรับแสดงวนัท่ี 
หมายเลข 5 ส าหรับแสดงม้ืออาหาร 
หมายเลข 6 ส าหรับแสดงรายการอาหาร พร้อมกบั ปริมาณอาหาร พลงังานอาหาร คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมนั 
หมายเลข 7 ส าหรับกดเพื่อไปยงัสัปดาห์ก่อนหนา้ 
หมายเลข 8 ส าหรับกดเพื่อไปยงัสัปดาห์ถดัไป 
หมายเลข 9 ปุ่มบนัทึกขอ้มูล เพื่อเป็นการบนัทึกตารางอาหารน้ี 
หมายเลข 10 ส าหรับแสดงรายงาน โดยเลือกโรคและประเภทอาหาร จากนั้นกดปุ่มรายงาน ระบบจะ
แสดงตารางอาหารของ โรคและประเภทอาหารตามท่ีไดร้ะบุ 
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3) ส่วนของนักโภชนาการ 
3.1. ส่วนจัดการโรค 

3.1.1. หน้าจอแสดงรายการโรค 
 
เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการโรคท่ีมีในระบบ นักโภชนาการสามารถกดปุ่ม

คน้หา เพื่อให้ระบบแสดงขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลดงัน้ี ล าดบั และช่ือโรค ซ่ึงสามารถ
คน้หารายการโรคท่ีตอ้งการไดโ้ดยระบุค าคน้หา จากนั้นกดปุ่มคน้หา ระบบจะท าการแสดง
รายการโรคตามการคน้หา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.29 แสดงหนา้จอแสดงรายการโรค 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกดเพื่อเพิ่มรายการโรค 
หมายเลข 2 ส าหรับกดเพื่อแกไ้ขขอ้มูลโรค 
หมายเลข 3 ส าหรับกดเพื่อลบรายการโรค 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกค าคน้หาโดยระบุช่ือโรค 
หมายเลข 5 ส าหรับกดเพื่อคน้หา 
หมายเลข 6 ส าหรับแสดงล าดบั 
หมายเลข 7 ส าหรับแสดงช่ือโรค 
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3.1.2. หน้าจอเพิม่โรค 
 
เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มรายการโรคใหม่ไวใ้นระบบ โดยท าการกรอกข้อมูลตาม

แบบฟอร์ม จากนั้นกดปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีนกัโภชนาการ
กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.30 แสดงหนา้จอเพิ่มโรค 
 
หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือโรค 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกพลงังานอาหารท่ีก าหนด 
หมายเลข 3 ส าหรับกรอกปริมาณโปรตีน 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
หมายเลข 5 ส าหรับกรอกปริมาณไขมนั 
หมายเลข 6 ส าหรับเลือกอาหารท่ีหา้มรับประทาน 
หมายเลข 7 ส าหรับเพิ่มไปยงัอาหารท่ีหา้มรับประทาน 
หมายเลข 8 ส าหรับลบออกจากอาหารท่ีหา้มรับประทาน 
หมายเลข 9 ส าหรับแสดงอาหารท่ีอยูใ่นรายการท่ีหา้มรับประทาน 
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หมายเลข 10 ส าหรับบนัทึกการเพิ่มขอ้มูล 
หมายเลข 11 ส าหรับยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล 
 

3.1.3. หน้าจอแก้ไขข้อมูลโรค 
 
เป็นหน้าจอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลโรค นกัโภชนาการตอ้งเลือกรายการโรคท่ีตอ้งการ

แกไ้ขก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มแกไ้ข ระบบจะแสดงขอ้มูลเดิมท่ีเคยระบุไว ้เพื่อให้พยาบาลท า
การแก้ไข จากนั้นกดปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีนักโภชนาการ
กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.31 แสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลโรค 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือโรค 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกพลงังานอาหารท่ีก าหนด 
หมายเลข 3 ส าหรับกรอกปริมาณโปรตีน 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกปริมาณคาร์โบไฮเดรต 
หมายเลข 5 ส าหรับกรอกปริมาณไขมนั 



 

109 
 

หมายเลข 6 ส าหรับเลือกอาหารท่ีหา้มรับประทาน 
หมายเลข 7 ส าหรับเพิ่มไปยงัอาหารท่ีหา้มรับประทาน 
หมายเลข 8 ส าหรับลบออกจากอาหารท่ีหา้มรับประทาน 
หมายเลข 9 ส าหรับแสดงอาหารท่ีอยูใ่นรายการท่ีหา้มรับประทาน 
หมายเลข 10 ส าหรับบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
หมายเลข 11 ส าหรับยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล 
 

3.1.4. หน้าจอลบรายการโรค 
 
เป็นหน้าจอส าหรับลบรายการโรค โดยนักโภชนาการท าการเลือกรายการโรคท่ี

ตอ้งการลบ จากนั้นกดปุ่มลบ ระบบจะท าการลบรายการนั้นๆ ออกจากฐานขอ้มูล โดยแสดง
ขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล หากนกัโภชนาการกดปุ่มตกลง ระบบจะท าการลบรายการนั้นๆ 
ออกจากฐานขอ้มูล 

 

 
 

ภาพท่ี 4.32 แสดงหนา้จอลบรายการโรค 
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3.2. ส่วนจัดการประเภทอาหาร 
3.2.1. หน้าจอแสดงรายการประเภทอาหาร 

 
เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายการประเภทอาหารทั้งหมดท่ีมีในระบบ นกัโภชนาการ

สามารถกดปุ่มค้นหา เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลท่ีประกอบไปด้วยข้อมูลดังน้ี ล าดับ, ช่ือ
ประเภทอาหาร และจ านวนรายการอาหาร ซ่ึงสามารถคน้หารายการประเภทอาหารท่ีตอ้งการ
ไดโ้ดยระบุค าคน้หา จากนั้นกดปุ่มคน้หา ระบบจะท าการแสดงรายการประเภทอาหารตาม
การคน้หา 

 

 
 

ภาพท่ี 4.33 แสดงหนา้จอแสดงรายการประเภทอาหาร 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกดเพื่อเพิ่มประเภทอาหาร 
หมายเลข 2 ส าหรับกดเพื่อแกไ้ขขอ้มูลประเภทอาหาร 
หมายเลข 3 ส าหรับกดเพื่อลบประเภทอาหาร 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกค าคน้หาโดยระบุช่ือประเภทอาหาร 
หมายเลข 5 ส าหรับกดเพื่อคน้หา 
หมายเลข 6 ส าหรับแสดงล าดบั 
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หมายเลข 7 ส าหรับแสดงช่ือหมวดหมู่อาหาร 
หมายเลข 8 ส าหรับแสดงจ านวนรายการอาหารในหมวดหมู่นั้นๆ 
 

3.2.2. หน้าจอเพิม่ประเภทอาหาร 
 
เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มประเภทอาหารใหม่ไวใ้นระบบ โดยท าการกรอกขอ้มูลตาม

แบบฟอร์ม จากนั้นกดปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีนกัโภชนาการ
กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.34 แสดงหนา้จอเพิ่มประเภทอาหาร 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือประเภทอาหาร 
หมายเลข 2 ส าหรับบนัทึกการเพิ่มขอ้มูล 
หมายเลข 3 ส าหรับยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล 
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3.2.3. หน้าจอแก้ไขประเภทอาหาร 
 
เป็นหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลประเภทอาหาร นักโภชนาการต้องเลือกรายการ

ประเภทอาหารท่ีตอ้งการแก้ไขก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มแก้ไข ระบบจะแสดงขอ้มูลเดิมท่ีเคย
ระบุไว ้เพื่อให้ผูดู้แลระบบหรือนกัโภชนาการท าการแกไ้ข จากนั้นกดปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึก
ลงในระบบฐานข้อมูล ในกรณีท่ีนักโภชนาการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดง
ขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.35 แสดงหนา้จอแกไ้ขประเภทอาหาร 
 
หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือประเภทอาหาร 
หมายเลข 2 ส าหรับบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
หมายเลข 3 ส าหรับยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล 
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3.2.4. หน้าจอลบประเภทอาหาร 
 
เป็นหนา้จอส าหรับลบรายการอาหาร โดยนกัโภชนาการท าการเลือกรายการประเภท

อาหารท่ีตอ้งการลบ จากนั้นกดปุ่มลบ ระบบจะท าการลบรายการนั้นๆ ออกจากฐานขอ้มูล 
ระบบจะแสดงขอ้ความยืนยนัการลบขอ้มูล หากนกัโภชนาการท าการกดปุ่มตกลง ระบบจะ
ท าการลบรายการนั้นๆ ออกจากฐานขอ้มูล 

 

 
 

ภาพท่ี 4.36 แสดงหนา้จอลบประเภทอาหาร 
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3.3. ส่วนจัดการรายการอาหาร 
3.3.1.  หน้าจอแสดงรายการอาหาร 

 
เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการอาหารทั้งหมดท่ีมีในระบบ นกัโภชนาการสามารถ

กดปุ่มคน้หา เพื่อใหร้ะบบแสดงขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลดงัน้ี ล าดบั, ช่ือรายการอาหาร, 
หมวดหมู่อาหาร และพลงังานท่ีไดรั้บ ซ่ึงสามารถคน้หารายการอาหารท่ีตอ้งการไดโ้ดยระบุ
ค าคน้หา หรือ เลือกประเภทอาหาร จากนั้นกดปุ่มคน้หา ระบบจะท าการแสดงรายการอาหาร
ตามการคน้หา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.37 แสดงหนา้จอแสดงรายการอาหาร 
 
หมายเลข 1 ส าหรับกดเพื่อเพิ่มรายการอาหาร 
หมายเลข 2 ส าหรับกดเพื่อแกไ้ขขอ้มูลอาหาร 
หมายเลข 3 ส าหรับกดเพื่อลบรายการอาหาร 
หมายเลข 4 ส าหรับกดเพื่อเพิ่มส่วนประกอบอาหารลงในรายการอาหาร 
หมายเลข 5 ส าหรับกรอกค าคน้หาโดยระบุช่ือรายการอาหาร หรือเลือกหมวดหมู่อาหาร 
หมายเลข 6 ส าหรับกดเพื่อคน้หา 
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หมายเลข 7 ส าหรับแสดงล าดบั 
หมายเลข 8 ส าหรับแสดงช่ือรายการอาหาร 
หมายเลข 9 ส าหรับแสดงหมวดหมู่อาหาร 
หมายเลข 10 ส าหรับแสดงพลงังานท่ีไดรั้บจากอาหาร 
 

3.3.2.  หน้าจอเพิม่รายการอาหาร 
 
เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มรายการอาหารใหม่ไวใ้นระบบ โดยท าการกรอกขอ้มูลตาม

แบบฟอร์ม จากนั้นกดปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีนกัโภชนาการ
กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.38 แสดงหนา้จอเพิ่มรายการอาหาร 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือรายการอาหาร 
หมายเลข 2 ส าหรับเลือกหมวดหมู่อาหาร 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกพลงังานอาหารท่ีไดรั้บ 
หมายเลข 3 ส าหรับกรอกโปรตีนท่ีไดรั้บ 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกคาร์โบไฮเดรตท่ีไดรั้บ 
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หมายเลข 5 ส าหรับกรอกไขมนัท่ีไดรั้บ 
หมายเลข 6 ส าหรับกรอกปริมาณอาหาร 
หมายเลข 7 ส าหรับกรอกหน่วยอาหาร 
หมายเลข 8 ส าหรับลบออกจากอาหารท่ีหา้มรับประทาน 
หมายเลข 9 ส าหรับก าหนดวา่รายการอาหารน้ีอยูใ่นประเภทอาหารผูป่้วยใด 
หมายเลข 10 ส าหรับบนัทึกการเพิ่มขอ้มูล 
หมายเลข 11 ส าหรับยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล  
 

3.3.3.  หน้าจอก าหนดส่วนประกอบอาหารในรายการอาหาร 
 
เป็นหน้าจอส าหรับก าหนดส่วนประกอบอาหารในแต่ละรายการอาหาร นัก

โภชนาการเลือกรายการอาหารท่ีตอ้งการก าหนดส่วนประกอบอาหาร จากนั้นกดปุ่ม จดัการ
ส่วนประกอบอาหาร เพื่อก าหนดส่วนประกอบอาหาร เม่ือก าหนดเรียบร้อยแลว้ กดปุ่มบนัทึก
เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงในระบบฐานขอ้มูล 

 

 
 

ภาพท่ี 4.39 แสดงหนา้จอเพิ่มส่วนประกอบอาหารในรายการอาหาร 
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หมายเลข 1 ส าหรับแสดงช่ือรายการอาหาร 
หมายเลข 2 ส าหรับเลือกส่วนประกอบอาหาร 
หมายเลข 3 ส าหรับระบุปริมาณอาหาร 
หมายเลข 4 ส าหรับระบุหน่วยของปริมาณอาหาร 
หมายเลข 5 ส าหรับกดเพื่อเพิ่มส่วนประกอบอาหารยงัรายการอาหารน้ี 
หมายเลข 6 ส าหรับลบรายการส่วนประกอบอาหารออกจากรายการอาหารน้ี 
หมายเลข 7 ส าหรับแสดงรายการส่วนประกอบอาหารท่ีมีทั้งหมดในรายการอาหารน้ี 
หมายเลข 8 ส าหรับกดเพื่อบนัทึกขอ้มูล 
หมายเลข 9 ส าหรับกดเพื่อยกเลิกการบนัทึกขอ้มูล 
 

3.3.4. หน้าจอแก้ไขรายการอาหาร 
 
เป็นหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลรายการอาหาร นักโภชนาการต้องเลือกรายการ

อาหารท่ีตอ้งการแก้ไขก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มแก้ไข ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมท่ีเคยระบุไว ้
เพื่อให้ผูดู้แลระบบหรือนักโภชนาการท าการแก้ไข จากนั้นกดปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกลงใน
ระบบฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีนักโภชนาการกรอกขอ้มูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงขอ้ความ
เตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.40 แสดงหนา้จอแกไ้ขรายการอาหาร 
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หมายเลข 1 คือ ส าหรับกรอกช่ือรายการอาหาร 
หมายเลข 2 คือ ส าหรับเลือกหมวดหมู่อาหาร 
หมายเลข 2 คือ ส าหรับกรอกพลงังานอาหารท่ีไดรั้บ 
หมายเลข 3 คือ ส าหรับกรอกโปรตีนท่ีไดรั้บ 
หมายเลข 4 คือ ส าหรับกรอกคาร์โบไฮเดรตท่ีไดรั้บ 
หมายเลข 5 คือ ส าหรับกรอกไขมนัท่ีไดรั้บ 
หมายเลข 6 คือ ส าหรับกรอกปริมาณอาหาร 
หมายเลข 7 คือ ส าหรับกรอกหน่วยอาหาร 
หมายเลข 8 คือ ส าหรับลบออกจากอาหารท่ีหา้มรับประทาน 
หมายเลข 9 ส าหรับก าหนดวา่รายการอาหารน้ีอยูใ่นประเภทอาหารผูป่้วยใด 
หมายเลข 10 ส าหรับบนัทึกการเพิ่มขอ้มูล 
หมายเลข 11 ส าหรับยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล 
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3.3.5.  หน้าจอลบรายการอาหาร 
 
เป็นหนา้จอส าหรับลบรายการอาหาร โดยนกัโภชนาการท าการเลือกรายการอาหารท่ี

ตอ้งการ ลบ จากนั้นกดปุ่มลบ ระบบจะท าการลบรายการนั้นๆ ออกจากฐานขอ้มูล ระบบจะ
แสดงขอ้ความยนืยนัการลบขอ้มูล หากนกัโภชนาการท าการกดปุ่มตกลง ระบบจะท าการลบ
รายการนั้นๆ ออกจากฐานขอ้มูล 

 

 
 

ภาพท่ี 4.41 แสดงหนา้จอลบรายการอาหาร 
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3.4.  หน้าจอจัดการส่วนประกอบอาหาร 
3.4.1.  หน้าจอรายการส่วนประกอบอาหาร 

 
เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการส่วนประกอบอาหารทั้ งหมดท่ีมีในระบบ นัก

โภชนาการสามารถกดปุ่มค้นหา เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลท่ีประกอบไปด้วยข้อมูลดังน้ี  
ล าดบั และช่ือส่วนประกอบ สามารถคน้หาส่วนประกอบอาหารท่ีตอ้งการไดโ้ดยระบุ ช่ือ
ส่วนประกอบอาหาร จากนั้นกดปุ่มคน้หา ระบบจะท าการแสดงส่วนประกอบอาหารตามการ
คน้หา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.42 แสดงหนา้จอแสดงรายการส่วนประกอบอาหาร 
 
หมายเลข 1 ส าหรับกดเพื่อเพิ่มรายการส่วนประกอบอาหาร 
หมายเลข 2 ส าหรับกดเพื่อแกไ้ขขอ้มูลส่วนประกอบอาหาร 
หมายเลข 3 ส าหรับกดเพื่อลบรายการส่วนประกอบอาหาร 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกค าคน้หาโดยระบุช่ือส่วนประกอบ 
หมายเลข 5 ส าหรับกดเพื่อคน้หา 
หมายเลข 6 ส าหรับแสดงล าดบั 
หมายเลข 7 ส าหรับแสดงช่ือส่วนประกอบอาหาร 
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3.4.2.  หน้าจอเพิม่ส่วนประกอบอาหาร 
 
เป็นหนา้จอส าหรับเพิ่มส่วนประกอบอาหารใหม่ไวใ้นระบบ โดยท าการกรอกขอ้มูล

ตามแบบฟอร์ม  จากนั้ นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล  ในกรณีท่ีนัก
โภชนาการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.43 แสดงหนา้จอเพิ่มส่วนประกอบอาหาร 
 
หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือส่วนประกอบอาหาร 
หมายเลข 2 ส าหรับก าหนดใหส่้วนประกอบน้ีน าไปใชเ้ป็นตวัเลือกในการตั้งค่ารายการอาหาร 
หมายเลข 3 ส าหรับบนัทึกการเพิ่มขอ้มูล 
หมายเลข 4 ส าหรับยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล 
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3.4.3.  หน้าจอแก้ไขส่วนประกอบอาหาร 
 
เป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลส่วนประกอบอาหาร นกัโภชนาการตอ้งเลือกรายการ

ส่วนประกอบอาหารท่ีตอ้งการแกไ้ขก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มแกไ้ข ระบบจะแสดงขอ้มูลเดิมท่ี
เคยระบุไว ้เพื่อให้นกัโภชนาการท าการแกไ้ข ซ่ึงสามารถแกไ้ขขอ้มูลแลว้กดปุ่มบนัทึก เพื่อ
บนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีนกัโภชนาการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดง
ขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.44 แสดงหนา้จอแกไ้ขส่วนประกอบอาหาร 
 
หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือส่วนประกอบอาหาร หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 2 ส าหรับก าหนดใหส่้วนประกอบน้ีน าไปใชเ้ป็นตวัเลือกในการตั้งค่ารายการอาหาร 
หมายเลข 3 ส าหรับบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
หมายเลข 4 ส าหรับยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล 
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3.4.4.  หน้าจอลบส่วนประกอบอาหาร 
 
เป็นหน้าจอส าหรับลบส่วนประกอบอาหาร โดยนักโภชนาการท าการเลือก

ส่วนประกอบอาหารท่ีตอ้งการลบ จากนั้นกดปุ่มลบ ระบบจะแสดงขอ้ความยืนยนัการลบ
ข้อมูล หากนักโภชนาการท าการกดปุ่มตกลง ระบบจะท าการลบรายการนั้นๆ ออกจาก
ฐานขอ้มูล 

 

 
 

ภาพท่ี 4.45 แสดงหนา้จอลบส่วนประกอบอาหาร 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 
 

3.5.  หน้าจอจัดการประเภทอาหารผู้ป่วย 
3.5.1. หน้าจอแสดงรายการประเภทอาหารผู้ป่วย 
 

เป็นหนา้จอส าหรับแสดงรายการประเภทอาหารผูป่้วยทั้งหมดท่ีมีในระบบ สามารถ
กดปุ่มคน้หา เพื่อให้ระบบแสดงขอ้มูลท่ีประกอบไปด้วยขอ้มูลดงัน้ี ล าดบั และช่ือประเภท
อาหารผูป่้วย ซ่ึงสามารถคน้หาประเภทอาหารผูป่้วยท่ีตอ้งการไดโ้ดยระบุ ช่ือประเภทอาหาร
ผูป่้วย จากนั้นกดปุ่มคน้หา ระบบจะท าการแสดงประเภทอาหารผูป่้วยตามการคน้หา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.46 แสดงหนา้จอรายการประเภทอาหารผูป่้วย 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกดเพื่อเพิ่มรายการประเภทอาหารผูป่้วย 
หมายเลข 2 ส าหรับกดเพื่อแกไ้ขขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วย 
หมายเลข 3 ส าหรับกดเพื่อลบรายการประเภทอาหารผูป่้วย 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกค าคน้หาโดยระบุช่ือประเภทอาหารผูป่้วย 
หมายเลข 5 ส าหรับกดเพื่อคน้หา 
หมายเลข 6 ส าหรับแสดงล าดบั 
หมายเลข 7 ส าหรับแสดงช่ือประเภทอาหารผูป่้วย 
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3.5.2. หน้าจอเพิม่ประเภทอาหารผู้ป่วย 
 

เป็นหนา้จอส าหรับเพิ่มประเภทอาหารผูป่้วยใหม่ไวใ้นระบบ โดยท าการกรอกขอ้มูล
ตามแบบฟอร์ม  จากนั้ นกดปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล  ในกรณีท่ีนัก
โภชนาการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.47 แสดงหนา้จอเพิ่มประเภทอาหารผูป่้วย 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือประเภทอาหารผูป่้วย หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกหมายเหตุ (ถา้มี) 
หมายเลข 3 ส าหรับบนัทึกการเพิ่มขอ้มูล 
หมายเลข 4 ส าหรับยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล 
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3.5.3. หน้าจอแก้ไขข้อมูลประเภทอาหารผู้ป่วย 
 

เป็นหนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วย นกัโภชนาการตอ้งเลือกรายการ
ประเภทอาหารผูป่้วยท่ีตอ้งการแกไ้ขก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มแกไ้ข ระบบจะแสดงขอ้มูลเดิมท่ี
เคยระบุไว ้เพื่อใหผู้ดู้แลระบบหรือนกัโภชนาการท าการแกไ้ข ซ่ึงสามารถแกไ้ขขอ้มูลแลว้กด
ปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีนกัโภชนาการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น 
ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.48 แสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วย 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือประเภทอาหารผูป่้วย หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกหมายเหตุ (ถา้มี) 
หมายเลข 3 ส าหรับบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
หมายเลข 4 ส าหรับยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล 
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3.5.4. หน้าจอลบรายการประเภทอาหารผู้ป่วย 
 

เป็นหนา้จอส าหรับลบประเภทอาหารผูป่้วย โดยนกัโภชนาการท าการเลือกประเภท
อาหารผูป่้วยท่ีตอ้งการลบ จากนั้นกดปุ่มลบ ระบบจะแสดงขอ้ความยืนยนัการลบขอ้มูล หาก
ผูดู้แลระบบหรือนกัโภชนาการท าการกดปุ่มตกลง ระบบจะท าการลบรายการนั้นๆ ออกจาก
ฐานขอ้มูล 
 

 
 

ภาพท่ี 4.49 แสดงหนา้จอลบประเภทอาหารผูป่้วย 
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3.6. หน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน 
3.6.1.  หน้าจอแสดงรายการข้อมูลผู้ใช้งาน 

 
เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายช่ือผูใ้ช้งานทั้งหมดท่ีมีในระบบ สามารถกดปุ่มคน้หา 

เพื่อให้ระบบแสดงขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลดงัน้ี ล าดบั, ช่ือ, นามสกุล, ช่ือผูใ้ชง้านและ
ประเภทผูใ้ช้ ซ่ึงสามารถค้นหาส่วนประกอบอาหารท่ีต้องการได้โดยระบุ ช่ือผูใ้ช้ และ 
ประเภทผูใ้ช ้จากนั้นกดปุ่มคน้หา ระบบจะท าการแสดงส่วนประกอบอาหารตามการคน้หา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.50 แสดงหนา้จอรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกดเพื่อเพิ่มผูใ้ชง้าน 
หมายเลข 2 ส าหรับกดเพื่อแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
หมายเลข 3 ส าหรับกดเพื่อลบรายการผูใ้ชง้าน 
หมายเลข 4 ส าหรับกรอกค าคน้หาโดยระบุช่ือผูใ้ชง้าน และประเภทผูใ้ช ้
หมายเลข 5 ส าหรับกดเพื่อคน้หา 
หมายเลข 6 ส าหรับแสดงล าดบั 
หมายเลข 7 ส าหรับแสดงช่ือ 
หมายเลข 8 ส าหรับแสดงนามสกุล 
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หมายเลข 9 ส าหรับแสดงช่ือผูใ้ชง้าน 
หมายเลข 10 คือ ส าหรับแสดงประเภทผูใ้ชง้าน 

 
3.6.2.  หน้าจอเพิม่ข้อมูลผู้ใช้ 

 
เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มข้อมูลผูใ้ช้ใหม่ไวใ้นระบบ โดยท าการกรอก ข้อมูลตาม

แบบฟอร์ม จากนั้นกดปุ่มบนัทึก เพื่อบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีนกัโภชนาการ
กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน 

 

 
 

ภาพท่ี 4.51 แสดงหนา้จอเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือผูใ้ช ้หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกนามสกุล หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 3 ส าหรับกรอกช่ือผูใ้ชง้าน เพื่อน าไปใชใ้นการลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ หา้มเป็นค่าวา่ง ซ่ึงค่า
เร่ิมตน้ของรหสัผา่นผูใ้ชง้านจะเป็นขอ้ความเดียวกบัช่ือผูใ้ชง้าน และสามารถเขา้ไปแกไ้ขไดใ้นหนา้
ตั้งค่าขอ้มูลส่วนตวั 
หมายเลข 4 ส าหรับก าหนดประเภทผูใ้ชง้าน โดยท่ีผูดู้แลระบบหรือนกัโภชนาการจะเป็นผูก้  าหนดให ้
ซ่ึงประเภทท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้คือ ผูป่้วย  
หมายเลข 5 ส าหรับบนัทึกการเพิ่มขอ้มูล 
หมายเลข 6 ส าหรับยกเลิกการเพิ่มขอ้มูล 
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3.6.3.  หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 
 
เป็นหน้าจอส าหรับแก้ไขขอ้มูลผูใ้ช้  นักโภชนาการตอ้งเลือกรายการขอ้มูลผูใ้ช้ท่ี

ตอ้งการแกไ้ขก่อน จากนั้นจึงกดปุ่มแกไ้ข ระบบจะแสดงขอ้มูลเดิมท่ีเคยระบุไว ้เพื่อให้นัก
โภชนาการท าการแก้ไข ซ่ึงสามารถแกไ้ขขอ้มูลแลว้กดปุ่มบนัทึก  เพื่อบนัทึกลงในระบบ
ฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีนกัโภชนาการกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ระบบจะแสดงขอ้ความเตือน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.52 แสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 

หมายเลข 1 ส าหรับกรอกช่ือผูใ้ช ้หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 2 ส าหรับกรอกนามสกุล หา้มเป็นค่าวา่ง 
หมายเลข 3 ส าหรับกรอกช่ือผูใ้ชง้าน เพื่อน าไปใชใ้นการลงช่ือเขา้ใชง้านระบบ หา้มเป็นค่าวา่ง ซ่ึงค่า
เร่ิมตน้ของรหสัผา่นผูใ้ชง้านจะเป็นขอ้ความเดียวกบัช่ือผูใ้ชง้าน และสามารถเขา้ไปแกไ้ขไดใ้นหนา้
ตั้งค่าขอ้มูลส่วนตวั 
หมายเลข 4 ส าหรับก าหนดประเภทผูใ้ชง้าน โดยท่ีผูดู้แลระบบหรือนกัโภชนาการจะเป็นผูก้  าหนดให ้
ซ่ึงประเภทท่ีเป็นค่าเร่ิมตน้คือ ผูป่้วย  
หมายเลข 5 ส าหรับบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
หมายเลข 6 ส าหรับยกเลิกการแกไ้ขขอ้มูล 
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3.6.4.  หน้าจอลบข้อมูลผู้ใช้ 
 
เป็นหน้าจอส าหรับลบข้อมูลผูใ้ช้  โดยนักโภชนาการท าการเลือกรายการผูใ้ช้ท่ี

ตอ้งการลบ จากนั้นกดปุ่มลบ ระบบจะแสดงขอ้ความยืนยนัการลบขอ้มูล หากนกัโภชนาการ
ท าการกดปุ่มตกลง ระบบจะท าการลบรายการนั้นๆ ออกจากฐานขอ้มูล 

 

 
 

ภาพท่ี 4.53 แสดงหนา้จอลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
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4.4 ผลการทดสอบระบบ 
 

หลงัจากกระบวนการพฒันาเสร็จส้ิน ไดท้  าการทดสอบการท างานของระบบวางแผนตาราง
อาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการตรวจสอบและคน้หาขอ้บกพร่องของระบบ โดยมี
การทดสอบแบ่งเป็นระดับหน่อยย่อย ระดับการผสานหน่วยย่อย และการทดสอบระบบภายใต้
สภาพแวดลอ้มการใชง้านจริงซ่ึงมีผลการทดสอบดงัน้ี 
 

4.4.1  การทดสอบในระดับการผสานหน่วยย่อย 
 

ในการทดสอบน้ี จะเป็นการทดสอบโดยเป็นการน าระบบยอ่ยท่ีทดสอบผา่นแลว้มา
รวมกันและทดสอบอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงรูปแบบการทดสอบสามารถดูรายละเอียดได้จาก
เอกสาร Test Report v.1.0 โดยการทดสอบจะท าการติดตั้งระบบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เน่ืองจากเป็นรวมระบบย่อยให้ท างานด้วยกันจึงจ าเป็นจะต้องทดสอบการท างานบน
อุปกรณ์จริงเท่านั้นหลงัจากนั้นจึงท าการทดสอบวา่ระบบท่ีติดตั้งไปแลว้ สามารถท างานได้
หรือไม่ ซ่ึงจะมีรายละเอียดหวัขอ้ของการทดสอบดงัน้ีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการทดสอบการท างานในระดบัการผสานหน่วยยอ่ย 
No Test Module / Script Tested By Result 

TC01 อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านลงทะเบียนขอใชง้านระบบ Sathita.Anp Pass 

TC02 อนุญาตใหผู้ใ้ชง้านเขา้สู่ระบบเพื่อใชง้านได ้ Sathita.Anp Pass 

TC03 ตั้งค่าขอ้มูลส่วนตวัได ้ Sathita.Anp Pass 

TC04 เปล่ียนรายการอาหารไดใ้นแต่ละม้ือ Sathita.Anp Pass 

TC05 ก าหนดรายการอาหารล่วงหนา้ Sathita.Anp Pass 

TC06 ตั้งค่าวตัถุดิบท่ีไม่ตอ้งการรับประทาน Sathita.Anp Pass 

TC07 ก าหนดระยะเวลาในการจดัตารางอาหาร Sathita.Anp Pass 

TC08 แสดงตารางรายการอาหารในแต่ละวนัไดท้ั้ง 3 ม้ือ Sathita.Anp Pass 

TC9 ค านวณปริมาณสารอาหารพื้นฐานเฉล่ียท่ีไดรั้บต่อวนั Sathita.Anp Pass 

TC10 ค านวณปริมาณสารอาหารพื้นฐานท่ีไดรั้บในแต่ละ

ม้ือ 

Sathita.Anp Pass 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการทดสอบการท างานในระดบัการผสานหน่วยยอ่ย (ต่อ) 
No Test Module / Script Tested By Result 

TC11 ค านวณพลงังานทั้งหมดท่ีไดรั้บในหน่ึงวนัจากอาหาร

ทั้ง 3 ม้ือ 

Sathita.Anp Pass 

TC12 ค านวณพลงังานท่ีไดจ้ากอาหารแต่ละม้ือ Sathita.Anp Pass 

TC13 ค านวณค่าดชันีมวลกาย Sathita.Anp Pass 

TC14 คน้หารายการโรค Sathita.Anp Pass 

TC15 เพิ่มขอ้มูลโรคเฉพาะใหม่ Sathita.Anp Pass 

TC16 แสดงรายการโรค Sathita.Anp Pass 

TC17 แกไ้ขขอ้มูลโรค Sathita.Anp Pass 

TC18 ลบรายการโรคออกจากระบบ Sathita.Anp Pass 

TC19 คน้หารายการหมวดหมู่อาหาร Sathita.Anp Pass 

TC20 เพิ่มหมวดหมู่อาหารใหม่ Sathita.Anp Pass 

TC21 แสดงรายการหมวดหมู่อาหาร Sathita.Anp Pass 

TC22 แกไ้ขขอ้มูลหมวดหมู่อาหาร Sathita.Anp Pass 

TC23 ลบรายการหมวดหมู่อาหารออกจากระบบ Sathita.Anp Pass 

TC24 คน้หารายการอาหาร Sathita.Anp Pass 

TC25 เพิ่มรายการอาหารใหม่ Sathita.Anp Pass 

TC26 แสดงรายการอาหาร Sathita.Anp Pass 

TC27 แกไ้ขขอ้มูลรายการอาหาร Sathita.Anp Pass 

TC28 ลบรายการอาหารออกจากระบบ Sathita.Anp Pass 

TC29 คน้หารายการส่วนประกอบอาหาร Sathita.Anp Pass 

TC30 เพิ่มส่วนประกอบอาหารใหม่ Sathita.Anp Pass 

TC31 แสดงรายการส่วนประกอบอาหาร Sathita.Anp Pass 

TC32 แกไ้ขช่ือส่วนประกอบอาหาร Sathita.Anp Pass 

TC33 ลบรายการส่วนประกอบอาหารออกจากระบบ Sathita.Anp Pass 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการทดสอบการท างานในระดบัการผสานหน่วยยอ่ย (ต่อ) 
No Test Module / Script Tested By Result 

TC34 คน้หารายการประเภทอาหารผูป่้วย Sathita.Anp Pass 

TC35 เพิ่มประเภทอาหารผูป่้วยใหม่ Sathita.Anp Pass 

TC36 แสดงรายการประเภทอาหารผูป่้วย Sathita.Anp Pass 

TC37 แกไ้ขขอ้มูลประเภทอาหารผูป่้วย Sathita.Anp Pass 

TC38 ลบรายการประเภทอาหารผูป่้วยออกจากระบบ Sathita.Anp Pass 

TC39 คน้หารายการผูใ้ชง้าน Sathita.Anp Pass 

TC40 เพิ่มผูใ้ชง้านใหม่ Sathita.Anp Pass 

TC41 แสดงรายช่ือผูใ้ชง้าน Sathita.Anp Pass 

TC42 แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน Sathita.Anp Pass 

TC43 ลบรายการขอ้มูลผูใ้ชง้านออกจากระบบ Sathita.Anp Pass 

 
4.4.2  การทดสอบระบบภายใต้สภาพแวดล้อมการใช้งานจริง 

 
ในการทดสอบน้ี จะเป็นการทดสอบระบบด้วยการใช้งานจริง โดยน าไปให้ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบเป็นผูท้ดสอบ ซ่ึงรายละเอียดการทดสอบจะระบุไวใ้นเอกสาร 
Test Report v.2.0 ซ่ึงผลการทดสอบ ผา่นทุกกรณี 

 
4.4.3  สรุปความสามารถของระบบและผลการทดสอบด้านความพงึพอใจ 

 

จากการท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาระบบใหม่ และน าไปให้นักโภชนาการท าการทดสอบ
ระบบ สามารถสรุปผลโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 
1) สรุปความสามารถของระบบ 

 

เป็นการเปรียบเทียบความสามารถท่ีส าคญัของระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับ
ผูป่้วยของโรงพยาบาลท่ีพฒันาใหม่ กบัระบบการจดัตารางอาหารแบบเดิมของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ (Hospital) ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถของระบบ 
ความสามารถของระบบ DPAP Hospital 

1. วางแผนตารางรายการอาหารล่วงหนา้ได ้   

2. แสดงตารางอาหารผูป่้วย   

3. จดัอาหารตามหลกัโภชนบ าบดั   

4. การคิดค านวณสัดส่วนอาหาร   

5. คน้หาขอ้มูลดา้นต่างๆ รวดเร็วไม่เกิน 5 วนิาที   

6. เปล่ียนรายการอาหารไดใ้นแต่ละม้ือตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน   

7. ก าหนดรายการอาหารล่วงหนา้ได ้   
8. ตั้งค่าวตัถุดิบท่ีไม่ตอ้งการรับประทานได ้   
9. ก าหนดระยะเวลาในการจดัตารางอาหารได ้   
10. แสดงปริมาณพลงังานท่ีไดรั้บจากอาหารในแต่ละม้ือ   
11. แสดงปริมาณพลงังานท่ีไดรั้บจากอาหารในแต่ละวนั   
12. แสดงปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บในแต่ละม้ือ   
13. แสดงปริมาณสารอาหารท่ีไดรั้บในแต่ละวนั   
 

2) สรุปผลความพงึพอใจของนักโภชนาการต่อการใช้งานระบบ 

จากผลการทดสอบความพึงพอใจของนกัโภชนาการท่ีมีต่อการใชง้านทั้ง 3 ดา้น ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยความพึงพอใจดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ ความพึงพอใจ
ดา้นการท างานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ และความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ สามารถสรุปผลไดต้ารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการสรุปดา้นความพึงพอใจของนกัโภชนาการท่ีมีต่อการใชง้านระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ (Functional Requirement Test) 
1. ความสามารถของระบบในดา้นลงทะเบียนขอใชง้านระบบ  4.33    
2. ความสามารถของระบบในด้านการอนุญาตให้ผูใ้ช้งานเข้าสู่
ระบบ 

 4.33    

3. ความสามารถของระบบในดา้นการวางแผนตารางอาหาร   3.67   
4. ความสามารถของระบบในดา้นการแสดงตารางอาหาร   3.33   
5. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการโรคเฉพาะ   3.33   
6. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการประเภทอาหาร  4.00    
7. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการรายการอาหาร   3.67   
8. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการส่วนประกอบอาหาร   3.67   
8. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการประเภทอาหารผูป่้วย   3.67   
9. ความสามารถของระบบในดา้นการจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน   3.67   
ความพึงพอใจดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Function Test) 
1. ความถูกตอ้งในการจดัเก็บขอ้มูลน าเขา้   3.67   
2. ความถูกตอ้งในการคน้หาขอ้มูล  4.00    
3. ความถูกตอ้งในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล  4.00    
4. ความถูกตอ้งในการลบขอ้มูล  4.00    
5. ความถูกตอ้งของผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลในระบบ   3.33   
ความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
1. สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชง้านระบบไปใชป้ระโยชน์ได ้   3.00   
2. ความง่ายในการใชง้านระบบไม่มีความซบัซอ้น   3.67   
3. ความสะดวกในการเรียกใชข้อ้มูล   3.33   
4. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ   3.67   
5. การท างานของระบบสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว   3.33   
6. การออกแบบหนา้จอมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนั  4.00    
7. ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดตวัอกัษรบนจอภาพ   3.00   
8. ความเหมาะสมในการเลือกใชข้นาดของตวัอกัษรบนจอภาพ   3.00   
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ตารางท่ี 4.7 แสดงการสรุปผลความพึงพอใจในแต่ละดา้น 
ความพึงพอใจในแต่ละดา้น ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. ดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 3.77 ปานกลาง – มาก 
2. ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ 3.80 ปานกลาง – มาก 
3. ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ 3.38 ปานกลาง 

 
สรุปผลความพึงพอใจทั้ง 3 ดา้น ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก และส่วนของ

ความคิดเห็นเพิ่มเติมนั้น ทางนกัโภชนาการไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบ ในส่วนของ
รายการอาหารในแต่ละม้ือควรมีรายการอาหารมากกว่า 1 รายการ และเพิ่มม้ืออาหารว่าง
ระหวา่งม้ืออาหารหลกัในตารางรายการอาหาร เป็นดงัน้ี เช้า อาหารวา่ง กลางวนั อาหารวา่ง 
เย็น และอาหารก่อนนอน เน่ืองจากผูป่้วยบางโรคจ าเป็นตอ้งทานอาหารระหว่างม้ือ และ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัตารางอาหารภายในโรงพยาบาลตามระบบงานปัจจุบนั 

 
4.5    แผนการบ ารุงรักษา 
 

ผลจากกระบวนการบ ารุงรักษาระบบคือ แผนการบ ารุงรักษาระบบ เน่ืองจากระบบยงัไม่มี
การใช้งานจริง จึงจะต้องเตรียมแผนขั้นตอนการด าเนินการเพื่อรองรับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

1. ร้องของการเปล่ียนแปลง ในกรณีท่ีมีการยื่นขอ้เสนอหรือค าร้องของมีการเปล่ียนแปลง 
หรือแจง้ปัญหาการใชง้านจากผูใ้ชง้าน โดยสามารถติดต่อประสานงานระหวา่งผูใ้ช้งาน
กบัผูพ้ฒันาระบบผา่นทางอีเมลพ์ร้อมแนบแบบฟอร์มร้องขอการเปล่ียนแปลง สามารถดู
ไดจ้ากเอกสาร Software Project Management Plan v.3.0 

2. วิเคราะห์การร้องขอการเปล่ียนแปลง เพื่อการอนุมติัการเปล่ียนแปลง โดยจะพิจารณาจา
การผลกระทบ ความเป็นไปได้ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้ ง
จดัล าดบัความส าคญัของการเปล่ียนแปลง 

3. ออกแบบ ท าการออกแบบส่วนท่ีต้องได้รับการเปล่ียนแปลงแก้ไข และส่วนอ่ืน ๆ  
ท่ีไดรั้บผลกระทบในการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ แกไ้ขเอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ี
ไดรั้บผลกระทบ  

4. ปรับแกร้ะบบทีละส่วน จากนั้นจึงน ามาประสานเขา้ดว้ยกนั 
5. ทดสอบระบบ ส่วนท่ีไดรั้บการแกไ้ขแลว้ ตามขั้นตอนการทดสอบหลงัการพฒันา  
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6. ทดสอบการยอมรับ เพื่อท าให้มัน่ใจว่าระบบใหม่มีการผ่านการแก้ไขแล้วนั้ นเป็นท่ี
ยอมรับของผูใ้ชง้าน 

7. ด าเนินการน าระบบใหม่ท่ีผา่นการยอมรับแลว้มาติดตั้ง  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจัยน้ี จึงมุ่งเน้นท่ีจะช่วยแก้ปัญหาการวางแผนตารางอาหารส าหรับผู ้ป่วยของ
โรงพยาบาล โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วย ท าให้ลดระยะเวลาในการท างานลง และ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้งานได้ รวมไปถึงการกระบวนควบคุมการผลิตซอฟต์แวร์ตาม
มาตรฐาน ISO29110 ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประกนัคุณภาพของซอฟตแ์วร์ให้ไดม้าตรฐาน 
ท่ีผ่านการทดสอบก่อนท่ีจะใช้งานจริง ว่าไม่พบข้อผิดพลาด หากพบข้อผิดพลาดก็ได้มีการ
เตรียมพร้อมรับมือไวล่้วงหนา้ โดยมีการวางแผนความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน พร้อมกบัแผนบ ารุงรักษา ซ่ึง
จะท าให้สะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไข ทั้งน้ีจากการท างานวิธีการเดิมนั้น จะต้องอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น ซ่ึงก็คือ นกัก าหนดอาหาร หรือนกัโภชนาการ มาจดัอาหารหากไม่มีความเช่ียวชาญมากจะ
ใชเ้วลานานในการจดั และจะท าให้เกิดการผิดพลาดได ้เช่น ไม่ตรงตามค าสั่งแพทย ์ไม่ตรงตามหลกั
โภชนาการ และไม่ตรงตามหลกัโภชนบ าบดั เป็นตน้ อีกทั้งรายการอาหารยงัไม่หลากหลายต่อความ
ตอ้งการของผูป่้วย ซ่ึงจะท าใหผู้ป่้วยไม่ยอมรับอาหารได ้

 
จากปัญหาดงัท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงได้พฒันาระบบส าหรับช่วยในการวางแผนตารางอาหาร

ส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาล โดยใชเ้ทคนิคการแกปั้ญหาดว้ยวธีิ Constraint Programming เขา้มาช่วย
ในการวางแผนจดัตารางอาหาร เน่ืองจากเทคนิคดงักล่าวใชห้ลกัการก าจดัค าตอบท่ีเป็นไปไม่ไดอ้อก
จากกลุ่มค าตอบเพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้ไดร้ายการอาหารท่ีเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนด ทางด้านโภชนาการ และโภชนบ าบดั อีกทั้งยงัท างานเช่ือมต่อกบัระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ป้องกนัขอ้มูลสูญหาย 
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5.2 ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาระบบ 
 

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผู ้ป่วยของ
โรงพยาบาลดว้ยเทคนิคคอนสเตรนทโ์ปรแกรมม่ิง พบปัญหาดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์จากผู ้เช่ียวชาญ เน่ืองจากผูใ้ห้
สัมภาษณ์เป็นหัวหน้านักโภชนาการของโรงพยาบาล จึงมีภาระงานท่ีตอ้งดูแลหลาย
ส่วน ดังนั้นตลอดระยะเวลาท่ีสัมภาษณ์จะไม่ค่อยมีความต่อเน่ือง รวมไปถึงความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีไปสัมภาษณ์ยงัไม่ดีเท่าท่ีควรจึงท าให้ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนันาน 

2. ปัจจยัในเร่ืองของเทคนิคท่ีน ามาช่วยในการแก้ปัญหา เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีไม่เคย
ศึกษามาก่อน จึงตอ้งใชร้ะยะเวลาส่วนหน่ึงในการศึกษา 

3. ปัจจยัในการออกแบบหนา้จอการใชง้าน เน่ืองจากมีการเพิ่มเติมขอ้มูลในหนา้จอหลาย
คร้ัง เป็นเพราะการศึกษาขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ในแต่ละหน้าจอยงัไม่ดีพอ และระยะเวลาท่ีมี
จ  ากดั จึงท าใหต้กหล่นขอ้มูลบางส่วนไปบา้ง และตอ้งกลบัมาแกไ้ขใหม่ 

4. ปัจจัยในการออกแบบระบบฐานข้อมูล ซ่ึงออกแบบซับซ้อนเกินไปจึงท าให้ใช้
เวลานานในการประมวลผล เพื่อแสดงขอ้มูล 

 
จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ มีขอ้สรุปคือ ในการพฒันาระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับ

ผูป่้วยของโรงพยาบาลด้วยเทคนิคคอนสเตรนท์โปรแกรมม่ิงนั้น ในขั้นแรกจะตอ้งศึกษารวบรวม
ขอ้มูลให้เขา้ใจก่อน เพื่อท่ีจะให้การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเป็นไปอยา่งราบร่ืน และเขา้ใจไดง่้าย อีกทั้ง
การออกแบบและพฒันาระบบก็จะเป็นไปอยา่งราบร่ืน ไม่มีการปรับแกบ้่อย และเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
 
5.3 ปัญหาและอุปสรรคของการน าไปใช้ 
 
 ปัญหาและอุปสรรคของการน าระบบวางแผนตารางอาหารส าหรับผูป่้วยของโรงพยาบาลไป
ใช ้พบปัญหาดงัต่อไปน้ี 

1. การจ าลองขอ้มูล (Data) เพื่อน าไปใชใ้นการทดสอบระบบยงัไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูล
จริง จึงท าใหผู้ใ้ชเ้กิดการเขา้ใจผดิเก่ียวกบัการแสดงผลของระบบ  
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2. ระบบท างานค่อนข้างช้าในส่วนของการแสดงตารางอาหาร เน่ืองจากระบบต้อง
ประมวลผลให้เป็นไปตามเง่ือนไขการจัดตารางอาหารท่ีก าหนดทุกข้อ  อีกทั้ ง
รายการอาหารท่ีบนัทึกในฐานขอ้มูลมีให้เลือกน้อย จึงท าให้ระบบใช้เวลามากข้ึน
เพื่อท่ีจะแสดงตารางอาหารใหต้รงกบัเง่ือนไข 
 

5.4  ข้อเสนอแนะและการพฒันาต่อ 
5.4.1 ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชง้านระบบ (นกัโภชนาการ) 

- ควรมีการปรับปรุงหน้าจอให้น่าใช้งาน เพื่อให้ตอบสนองต่อผูใ้ช้ในเร่ืองความ
ง่ายในการใชง้าน รวมไปถึงสวยงามของหนา้จอ เพราะจะท าใหผู้ใ้ชอ้ยากท่ีจะใช้
งานระบบน้ี 

- ควรเพิ่มม้ืออาหารว่างระหว่างม้ืออาหารหลกัในตารางรายการอาหาร เป็นดงัน้ี 
เชา้ อาหารวา่ง กลางวนั อาหารวา่ง เยน็ และอาหารก่อนนอน 

- รายการอาหารในแต่ละม้ือควรมีรายการอาหารมากกวา่ 1 รายการ 
- ควรมีค าอธิบายในช่องท่ีใหผู้ใ้ชก้รอก เพื่อไม่ใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสน 

5.4.2 ขอ้เสนอแนะจากผูพ้ฒันาระบบ 

- ศึกษาเร่ืองการแลกเปล่ียนอาหาร โดยอาหารแต่ละประเภทนั้นสามารถทดแทน
กนัได ้เพื่อน ามาเป็นฟังกช์ัน่เพิ่มเติมของระบบ 

- สามารถพฒันาไปเป็นเวบ็แอพพลิเคชัน่ได ้เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงระบบ
ไดทุ้กท่ี และมีขอ้มูลเช่ือมโยงถึงกนั 

- สามารถเพิ่มเง่ือนไขและขอ้จ ากดัอ่ืนๆ ในการจดัตารางรายการอาหารได ้

- สามารถเพิ่มความสามารถของระบบในการจดัการขอ้มูลส่วนอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยง
กบัระบบน้ี เช่น ระบบ Stock วตัถุดิบ 

- สามารถน าออก (Export File) เป็นเอกสารเพื่อแสดงตารางอาหารส าหรับผูป่้วย 

 

5.5 ส่ิงทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 
 จากการศึกษางานวิจยัและพฒันาน้ี ส่ิงท่ีได้รับ คือ ได้รับความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดกบังานวิจยั รวมไปถึงเทคนิคท่ีน ามาใช้ในการแกปั้ญหา อีกทั้งยงัไดฝึ้กการท างานอย่างเป็น
ระบบร่วมกบัผูใ้ชง้านจริง มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชง้านจริง และประเมินผลโดยผูใ้ชง้านจริง 
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