
รายละเอียดการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน 
๑. คุณสมบัติของผู้รับจ้างจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทําอาหารตามที่สอบราคาจ้าง 
๑.๒ ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
๑.๓ ผู้รับจ้างจะต้องส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและผลการตรวจสุขภาพ คือ HBsAg , CXR , Stool c/s ของ

ผู้ปฏิบัติงานและควบคุม ให้แก่ผู้จ้างก่อนปฏิบัติงาน  
๑.๔ ผู้รับจ้างต้องดูแลให้ผู้ประกอบอาหาร ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีทุกคนและต้องมีหลักฐาน

การตรวจร่างกายให้ตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือพาหะของโรคติดต่อ เช่น วัณโรค ปอด ไทฟอยด์ 
และ โรคผิวหนัง 

๑.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารของพนักงานทุกคนให้กับโรงพยาบาลที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ช้ัน ๒ 
ภายใน ๑ เดือน หลังจากรับงานประกอบอาหาร ดังน้ี 
   - รูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป 
   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   - เอกสารรับรองผลการตรวจสุขภาพ จากแพทย์ในสถานบริการของรัฐ 
  หากมีการเปล่ียนแปลงพนักงานต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบ และส่งเอกสารของพนักงานให้กับ
โรงพยาบาลใหม่ 

๑.๖ หลังจากได้รับอนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จากนักโภชนาการจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อย่างน้อย ๓ วัน 

 

     ๒. สถานที่ประกอบอาหาร 
        สถานที่ ณ สถานที่ประกอบการของผู้รับจ้าง โดยเมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องบริการ
จัดส่งให้ โรงพยาบาลพนม เลขที่ ๖๐  หมู่ ๓ ตําบลพังกาญจน์ อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

   ๓. ข้อกําหนดรายการและคุณลักษณะ 
๓.๑ ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับร้านอาหาร ( มาตรฐานด้านสุขาภิบาล 

อาหาร : สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย ) ข้อกําหนดพื้นฐานทั้งหมด 15 ข้อ  
   1. สถานที่รับประทานอาหาร เตรียม – ปรุง –ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ 
และจัดเป็นสัดส่วน 
   2. ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้า หรือในห้องนํ้า ห้องส้วม และต้องเตรียม
ปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 
   3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ 
เช่น เลขสารระบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ( มอก. ) 

4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาด ก่อนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ  
ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน  อาหารประเภทเน้ือสัตว์ดิบ เก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากว่า ๕ องศาเซลเซียส 

5. อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐  
เซนติเมตร  



   6.  นํ้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้าม
สําหรับคีมหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร และต้องไม่มีส่ิงของอย่างอ่ืนแช่รวมไว้ 

7. ล้างภาชนะด้วยนํ้ายาล้างภาชนะแล้วล้างนํ้าด้วยนํ้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยนํ้า 
ไหลและที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

8. เขียงและมีด ต้องมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเน้ือสัตว์สุก เน้ือสัตว์ดิบ เขียงผักและผลไม้ 
จะต้องเป็นเขียงพลาสติก 
    9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางต้ังเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบใน
ภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร 

10. มูลฝอย และนํ้าเสียทุกชนิด ได้รับการกําจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
11. ห้องส้วมสําหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี  

และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา 
   12. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเป้ือนสะอาด สวม
หมวกหรือเน็ตคลุมผม 

13. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จําหน่ายอาหารทุก 
คร้ังใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วทุกชนิด 

14. ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเล่ียงการปฏิบัติงานที่ 
มีโอกาสสัมผัสอาหาร 
    15. ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีนํ้าและอาหาร
เป็นส่ือ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด   

๓.๒ ด้านการดําเนินงาน 
- บริการอาหารให้ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลวันละ ๓ มื้อ 
- อาคารสถานที่ประกอบการ ผู้รับจ้างต้องสํารวจ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ทําความ 

สะอาดอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 
- ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารและจัดบริการอาหาร ผู้รับจ้างต้องจัดหามา 

เองภาชนะบรรจุอาหาร เป็น ป่ินโต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว  สายละ ๔ ช้ัน จํานวน 120 เถาข้ึนไป และขวด
แก้ว ขนาด ๕๐๐ ml.ทางผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาเองและเพียงพอต่อผู้ป่วย  ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาความสะอาดให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อยกรณีเกิดชํารุด สูญหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดหามาทดแทน  กรณีที่เส่ือมสภาพตาม
สภาพการใช้งาน ผู้รับจ้าง ต้องดําเนินการจัดหาใหม่มาทดแทน 

- รถส่งอาหารต้องสะอาด ปิดมิดชิดและมีหลังคาเพื่อป้องกันฝุ่นเกาะภาชนะที่บรรจุอาหาร 
- การจัดเก็บป่ินโต ล้างทําความสะอาดหลังผู้ป่วยรับประทานอาหารเสร็จและต้องต้มนํ้าร้อน  

อุณหภูมิอย่างน้อย 80 องศาเซลเซียส นาน 3-5 นาที 
- อาหารผู้ป่วยต้องมีปริมาณที่เหมาะสมกับพลังงานที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละม้ือ/วัน 
- อาหารปิ่นโต ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจรับอาหารหรือนัก 

โภชนาการทุกครั้งก่อนส่งมอบให้ผู้ป่วย 
 



- อาหารต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยทั้ง ด้านรสชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น  
อาหารสําหรับผู้ป่วยที่นับถือศาสนาอิสลาม ต้องมีการปรับเปล่ียนจากหมูเป็นไก่หรือปลา เมื่อมีการแจ้งว่ามีอาหาร
อิสลาม 

- ผู้รับจ้างต้องมีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการผลิต ตามคําเรียกร้อง/ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะกรรมการตรวจรับ หรือนักโภชนาการ ในแต่ละครั้ง 

- โรงพยาบาลจะมีการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานโภชนาการ ( Clean Food Good  
Taste ) กับผู้รับจ้างเป็นระยะตั้งแต่ การเลือกซื้อวัตถุดิบ ข้ันตอนการเตรียม การผลิตอาหาร ความสะอาดของ
สถานที่ ภาชนะ จนถึงข้ันตอนการส่งมอบ 

- การรับคําส่ังทางโทรศัพท์/ใบส่ังอาหาร/แจ้งยอดผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยในเป็นผู้รับผิดชอบ ใบส่ัง 
อาหาร โดยให้แผนกห้องคลอด แจ้งยอดกับแผนกผู้ป่วยใน ก่อนเวลาส่ังอาหาร ( ตามที่กําหนด )  ๓๐ นาที 

- การส่ังอาหารให้บริการทั้งผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ 
เวลาแจ้งยอดผู้ป่วย/ส่ังอาหาร 
 มื้อเช้า  เวลา ๐๕.๓๐– ๐๖.๐๐ น. 
 มื้อเที่ยง เวลา ๑๐.๐๐– ๑๐.๓๐ น. 
 มื้อเย็น  เวลา ๑๔.๐๐– ๑๔.๓๐ น 
กรณีเพิ่มอาหารผู้ป่วยรับใหม่ ให้หอผู้ป่วยโทรแจ้งยอดเบิก ก่อนผู้รับเหมาส่งอาหารอย่างน้อย ๓๐ นาที 
การส่งมอบอาหาร ต้องส่งมอบอาหารตามเวลาที่กําหนด คือ 
 อาหารเช้า เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๗.15 น. 
 อาหารกลางวัน เวลา ๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. 
 อาหารเย็น เวลา ๑๕.๓๐ – 16.00 น. 

๓.๓ ด้านพนักงาน 
 - ร่างกายสะอาด แต่งกายชุดสุภาพ มีหมวก ผ้ากันเป้ือน ตามความเหมาะสม 
 - ต้องมีพฤติกรรมการบริการที่ดี พูดจาสุภาพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับของโรงพยาบาลพนม 
เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมสุรา ยาเสพติด ภายในโรงพยาบาลพนม หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามผู้รับจ้าง
จะต้องเปล่ียนตัวให้ทันที 
             -ผู้รับเหมาจะต้องแจกปิ่นโตให้กับผู้ป่วยหลังจากคณะกรรมการตรวจรับหรือนักโภชนาการ ทําการตรวจ
แล้ว และเก็บป่ินโตในตึกผู้ป่วยในเองทุกครั้ง 

๔. ข้อกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของอาหารผู้ป่วยใน 
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทําอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนา สําหรับผู้ป่วย/ราย/วัน โดยได้รับพลังงาน  

และกระจายสารอาหารตามมาตรฐานและรายการอาหารที่กําหนดคือ อาหารธรรมดา ๑,๘๐๐ กิโลแคลอร่ี/วัน, 
อาหารอ่อน ๑,๖๐๐ กิโลแคลอรี่/วัน 

๔.๒ ประเภทอาหารสําหรับผู้ป่วย 
อาหารธรรมดา : มีลักษณะเหมือนอาหารของคนปกติ แต่งดอาหารรสจัด อาหารหมักดอง  

อาหารที่ย่อยยากอาหารรสจัดมากและมีกล่ินแรง 
อาหารอ่อน : มีลักษณะอ่อนนุ่ม เค้ียวง่าย ย่อยง่าย รสอ่อนรับประทานง่าย โดยการดัดแปลง 



อาหารให้นุ่ม งดอาหารหมักดอง อาหารรสจัด  ผักหั่นเป็นช้ินเล็กและเปื่อย เน้ือสัตว์ไม่ติดมัน ผลไม้อ่อนนุ่ม ย่อย
ง่าย  เช่น ข้าวต้มเครื่อง,ข้าวต้มกับ,โจ๊ก    

อาหารนํ้า ให้เพื่อเป็นการทดสอบการทํางานของ ระบบทางเดินอาหาร มีอาหารเหลวใส และ 
อาหารเหลวข้น 

-อาหารเหลวใส เป็นอาหารที่มีลักษณะใส สามารถมองทะลุผ่านได้โดยไม่มีเน้ืออาหารใดๆ เป็น 
ส่วนประกอบไม่มีเน้ือสัตว์หรือผัก ประกอบด้วยนํ้าและคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ โดยให้ผู้ป่วย ๑ -๒ วัน เพราะมี
คุณค่าทางอาหารต่ํา อาหารเหลวใส รวมนํ้าเปล่า 1.5-2 ลิตร/วัน (6 - 8ถ้วยตวง)  เช่น นํ้าหวาน นํ้าสมุนไพร   
(ไม่เติมนํ้าตาล) เช่น นํ้าเก๊กฮวย นํ้ามะตูม นํ้าตะไคร้ นํ้าใบเตย นํ้าอัญชัน นํ้าต้มผัก (กรองกาก) ซุปใสต้มกระดูก 
หรือเน้ือสัตว์(กรองกาก) นํ้าผลไม้เจือจาง(ไม่มีกาก) เจลล่ี (ไม่เติมนํ้าตาล) 
   -อาหารเหลวข้น : เป็นอาหารที่มีลักษณะข้นมากกว่าอาหารเหลวใส  ขุ่น มีส่วนประกอบของ 
นํ้านม ธัญพืช เน้ือสัตว์ครูด ไข่และผัก เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหาร อาหารชนิดน้ีแพทย์จะส่ังระยะส้ันนมพร่องมัน
เนย หรือนมขาดมันเนยนมถ่ัวเหลือง (หวานน้อย)โยเกิร์ต (นํ้าตาลและไขมันตํ่า)ซุปข้น(ไขมันตํ่า) หรือซุปข้าวโอ้ต 
(ไม่หวาน)นํ้าผลไม้(มีสีเข้ม หรือมีตะกอนขุ่นได้) เช่น นํ้าฝรั่ง นํ้าองุ่น นํ้าส้ม(ไม่มีเกล็ดนํ้าส้ม) นํ้ามะม่วง ฯลฯ 
พุดดิ้งโปรตีนผงผสมนํ้า 

-อาหารทางสายให้อาหาร: มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถไหลผ่านสายให้อาหารเข้าสู่ร่างกาย 
ผู้ป่วยได้โดยไม่ติดขัด ให้พลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของผู้ป่วย 

- อาหารเฉพาะโรค : เป็นอาหารที่ใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวและจําเป็นต้องจํากัดอาหาร  
หรือเพิ่มสารอาหารบางอย่าง เพื่อการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรค ซึ่งควรจัดให้แตกต่างจากอาหารธรรมดาให้
น้อยที่สุด โดยใช้รายการอาหารเดียวกัน ดังน้ี 

อาหารเค็มน้อย หรือลดเค็ม (Low Salt )เป็นอาหารปกติแต่ลดปริมาณเครื่องปรุงที่มีรสเค็มลง 
อาหารงดเค็ม ( No Salt )ห้ามใช้เครื่องปรุงรสเค็ม ใส่ลงในอาหารทุกชนิด 
อาหารเบาหวาน ลดปริมาณสารอาหารคาร์โบไฮเดรท เช่น นํ้าตาล , อาหารพวกแป้งผลไม้ที่รส 

หวานจัด ขนมหวานและข้าวต้มไม่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน(ผลไม้ที่เหมาะสม เช่น แก้วมังกร ฝรั่ง แตงไทย ชมพู่
แอปเปิ้ล สาล่ี ) 

อาหารมันน้อย ( Low Fat )ให้ลดปริมาณนํ้ามัน/กะทิลง หรือ ใช้นมถ่ัวเหลือง ปรุงอาหารแทน 
กะทิธรรมดา 

อาหารสําหรับผู้ป่วยติดเช้ือด้ือยาโดยการแยกบรรจุเป็น Single Useและเป็นภาชนะจากชาน 
อ้อยหรือจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้และมีช้อนพลาสติก 
 

อาหารอ่ืน ๆ : ตามที่โรงพยาบาล กําหนด เช่น อาหารต่างชาติ ,ศาสนาอิสลาม,อาหารเจ, อาหาร 
มังสวิรัติ เป็นต้น ต้องดําเนินการจัดตามความเช่ือ และข้อกําหนดของศาสนา ต้องติดป้ายช่ือรายละเอียดที่ภาชนะ
บรรจุให้ตรงตามใบส่ัง 

๔.๓ ภาชนะใส่อาหาร : อาหารจัดเป็นป่ินโต ๑ ชุด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ น้ิว สายละ ๔ ช้ัน  ต่อ 
ผู้ป่วย ๑ ราย โดยแยกภาชนะที่นําส่งตามประเภทอาหารสําหรับผู้ป่วยและอาหารสายยางกําหนดให้ใช้ขวดแก้ว ที่
มีปริมาตรบอกปริมาณ ขนาด ๕๐๐ ml. โดยต้องเพียงพอต่อผู้ป่วยแต่ละราย 



๔.๔ รถยนต์ที่ขนส่งอาหาร ต้องใช้รถที่สะอาด มีสภาพดี เหมาะสมกับสภาพการเดินทางป้องกัน 
ฝนได้และปกปิดมิดชิด มีหลังคา ทางผู้รับจ้างจัดหามาเอง 

๔.๕ ระยะเวลาการจัดบริการอาหารให้แก่ผู้ป่วยใน รับประทานแต่ละม้ือ 
                   อาหารเช้า เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๗.15 น. 
  อาหารกลางวัน เวลา ๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. 
  อาหารเย็น เวลา ๑๕.๓๐ – 16.00 น. 

 ( เวลาดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ตามที่หัวหน้างานผู้ป่วยในโรงพยาบาลพนม กําหนด ) 
๔.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อ จัดหา วัสดุที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในกรณีวัสดุไม่มีคุณภาพและ 

ตรวจสอบพบ เช่น นมหมดอายุ ไข่เค็มข้ึนรา ขนมบูดและมีเช้ือรา ผลไม้มีกล่ินเปรี้ยว เละหรือไม่น่ารับประทาน ผู้
เสนอราคาจะต้องเปล่ียนวัสดุทดแทนใหม่หรือต้องถูกปรับตามความผิดพลาดของมูลค่าราคาอาหารตามที่
โรงพยาบาลกําหนดในส่วนที่ไม่ได้คุณภาพในม้ือน้ัน ๆ โดยกําหนดอัตราค่าปรับดังน้ี 

1. นมจืด ขนาด 250 ml  ราคากล่องละ 12 บาท 
2. ข้าวต้ม    ราคาปิ่นโตละ  5  บาท 
3. ข้าวต้มไข่    ราคาปิ่นโตละ 18 บาท 
4. ข้าวต้มหมู    ราคาปิ่นโตละ 18 บาท 
5. ข้าวต้มไก่    ราคาปิ่นโตละ 18 บาท 
6. ข้าวต้มกุ้ง    ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
7. แกงจืดหัวไชเท้าหมูบด  ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
8. ฟักทองผัดไข่    ราคาฟองละ   13  บาท 
9. แกงจืดไข่นํ้า    ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
10. ผักกาดขาวหมูบด   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
11. ผัดผักบุ้งหมูบด   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
12.  ก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ีหมูบด  ราคาปิ่นโตละ 35 บาท 
13. ถ่ัวแดงต้มนํ้าตาล   ราคาปิ่นโตละ 10  บาท 
14. แกงเลียงผักรวมใส่ปลาทู  ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
15. เต้าหู้ไข่ทรงเครื่อง   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
16.  แกงจืดฟักเขียวไก๋ตุ๋น   ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
17. กะหลํ่าปลีผัดไข่     ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
18. แกงจืดตําลึงเต้าหู้ไข่   ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
19. ผัดถ่ัวฝักยาวหมูบด   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
20. แกงจืดมะระยัดไส้หมู   ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
21. เฉาก๋วยในนํ้าเช่ือม   ราคาปิ่นโตละ 10 บาท 
22. แกงจืดเห็ดนางฟ้าหมูบดเต้าหู้ไข่ ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
23. ไข่ตุ๋นฟักทอง   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
24. แกงจืดผักกาดขาวหมูบด  ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 



25. ไข่รวนหอมใหญ่   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
26.  ปลาทูต้มขม้ิน   ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
27. ไข่ต้มทรงเครื่อง   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
28. ผัดผักรวมหมูบด   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
29. ก๋วยเตี๋ยวเส้นหม่ีเน้ือไก่ตุ๋น  ราคาปิ่นโตละ 35 บาท 
30. ถ่ัวเขียวต้มนํ้าตาล   ราคาปิ่นโตละ 10 บาท 
31. แกงจืดบวบยัดไส้หมู   ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
32. วุ้นเส้นผัดไข่    ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
33. แกงจืดเห็ดรวมเต้าหู้ไข่  ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
34. ปลานิลน่ึงซีอ้ิว   ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
35. แกงจืดเต้าหู้ไข่ผักกาดขาวหมูสับ ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
36. ใบเหลียงผัดไข่   ราคาปิ่นโตละ 10 บาท 
37. แกงจืดไข่นํ้า    ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
38. แกงเลียงผักใส่ปลาทู   ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
39. ไข่รวนหอมใหญ่ต้นหอม  ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
40. ผัดผักรวมหมูบด   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
41. วุ้นหวาน    ราคาปิ่นโตละ 10 บาท 
42. ผัดบวบใส่ไข่    ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
43. ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นหม่ีหมูบดไข่ต้ม ราคาปิ่นโตละ 35 บาท 
44.  ผัดกะหลํ่าปลีใส่หมูบด  ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
45.  แกงจืดฟักเขียวเห็ดหอมหมูบด ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
46.  ไข่ตุ๋น    ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
47.  ทับทิมในนํ้าเช่ือม   ราคาปิ่นโตละ 10 บาท 
48.  แกงเลียงผักรวมใส่ไข่   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
49.  ยําไข่ต้มไม่พริก   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
50. ไก่ผัดขิงใส่เห็ดหูหนู   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
51. แกงจืดหัวไชเท้าหมูบด  ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
52. ผัดแตงกวาใส่ไข่   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
53.  เฉาก๋วยในนํ้าเช่ือม   ราคาปิ่นโตละ 10 บาท 
54.  แกงจืดแตงกวายัดไส้หมู  ราคาปิ่นโตละ 17 บาท 
55. ผัดเปรี้ยวหวานหมู   ราคาปิ่นโตละ 13 บาท 
56. ข้าวอบไก่    ราคาปิ่นโตละ 25 บาท 
57.  ไข่ต้ม    ราคาปิ่นโตละ 5  บาท 
58.  ซุปฟักเขียว    ราคาปิ่นโตละ 10  บาท 
59. ข้าวกล้อง    ราคาปิ่นโตละ 8 บาท 



60. แกงส้มปลานิลผักรวม   ราคาป่ินโตละ 14 บาท 
61.  ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมู   ราคาป่ินโตละ 35 บาท 
62.  ไก่ผัดพริกหยวกหอมใหญ่  ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
63.  ข้าวผัดหมู    ราคาป่ินโตละ 25 บาท 
64. ผัดพริกหมูถั่วฝักยาว   ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
65.  ผัดพริกแกงไก่ใส่คะน้า   ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
66.  แกงพริกหมูมะเขือ   ราคาป่ินโตละ 14 บาท 
67.  แกงพริกหมูฟักทอง   ราคาป่ินโตละ 14  บาท 
68.  แกงจืดบวบเต้าหู้ไข่   ราคาป่ินโตละ 14  บาท 
69.  ผัดพริกแกงถ่ัวฝักยาวไข่ต้ม  ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
70. ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กเน้ือไก่ตุ๋น  ราคาป่ินโตละ 35 บาท 
71.  ปลาทูทรงเคร่ือง   ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
72. นํ้าพริก ผักลวก   ราคาป่ินโตละ 17 บาท 
73. แกงส้มหมูผักรวม   ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
74. ราดหน้าเส้นใหญ่ผักรวม+หมู+ไข่ ราคาป่ินโตละ 35 บาท 
75. แกงส้มปลาทูผักรวม   ราคาป่ินโตละ 14 บาท 
76. ข้าวผัดรวมมิตร   ราคาป่ินโตละ 30 บาท 
77. แกงเลียงผัดรวมใส่ไข่   ราคาป่ินโตละ 14 บาท 
78. ผัดพริกแกงหมูถั่วฝักยาว  ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
79. ยําไข่ต้ม    ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
80. ไก่ผัดขิงเห็ดหูหนู   ราคาป่ินโตละ 12 บาท 
81.  แกงพริกหมูฟักเขียว   ราคาป่ินโตละ 14 บาท 
82. ผัดพริกแกงไก่หอมใหญ่พริกหยวก ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
83. ข้าวหมูอบ    ราคาป่ินโตละ 30 บาท 
84. ฉู่ฉี่ปลาทู    ราคาป่ินโตละ 14 บาท 
85. ผัดถ่ัวงอกเต้าหู้แข็ง   ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
86. ขนมปังกรอบ    ราคาป่ินโตละ 10 บาท 
87. ถ่ัวแดงต้มนํ้าตาล   ราคาป่ินโตละ 10 บาท 
88. ข้าวผัดหมู    ราคาป่ินโตละ 30 บาท 
89. แกงจืดเต้าหู้ไข่เห็ดรวม   ราคาป่ินโตละ 14 บาท 
90. ปลานิลสามรส   ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
91. ไข่เจียว    ราคาป่ินโตละ 13 บาท 
92. ผลไม้    ราคาป่ินโตละ 10  บาท 

 และหากพบว่ามีวัสดุไม่ได้คุณภาพและไม่ปลอดภัยเกิน โดยผู้ว่าจ้างได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้รับจ้างลงช่ือ
รับทราบเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขเกิน 3 คร้ัง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างได้ 
  4.7 กรณีมีส่ิงปนเป้ือน แปลกปลอมในอาหาร เช่น เส้นผม หนอน แมลงวัน ไส้เดือน หอยทาก 
แมลงสาบ หนังสะต๊ิกและอ่ืน ๆ ให้ปรับตามมูลค่าของอาหารม้ือน้ัน 
 



4.8 ให้เพ่ิมอาหารจากจํานวนป่ินโตท่ีแจ้งอีก 1 ป่ินโต ทุกมื้อ เพ่ือให้กรรมการสุ่มตรวจคุณภาพ 
 

ทุกวัน 
๕. การประเมินผลงาน 
๕.๑ ประเมินผลงานทุก ๑ เดือน โดยคณะกรรมการตรวจรับอาหาร,เจ้าหน้าที่ประจําหอผู้ป่วยใน 

และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง สามารถเข้าตรวจสอบ ให้คําแนะนําปรึกษาในทุกด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
ได้ตลอดเวลา ถ้าเห็นสมควรอนุมัติให้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลา ๗ วัน หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

๕.๒ ประเมินผลตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ ของอาหารทุกชนิด ได้แก่ ข้าว,แป้ง,เน้ือสัตว์,ไข่,นม 
ผัก,ผลไม้เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,อาหารกระป๋อง,ขนม 

๕.๓ ประเมินผลกระบวนการจัดเตรียม การประกอบอาหาร การปรุงอาหาร จัดบริการ 
๕.๔ ประเมินผลอาหารปรุงสําเร็จ ด้านสี กล่ิน รสชาติ ลักษณะผิวสัมผัส เคร่ืองปรุง โดยปริมาณ 

อาหาร กับคุณค่าทางโภชนาการ  เหมาะสมเพียงพอต่อผู้ป่วยแต่ละราย แต่ละม้ือ ถ้าพบส่ิงปนเปื้อนจะต้อง
ดําเนินการจัดเปล่ียนทดแทนในทันที 
  ๖. เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

๖.๑ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กําหนดไว้ และทําให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาล 
พนม ทางผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับให้กับทางโรงพยาบาลวันละ ๓,๓๖๐ บาท ( สามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน )  

๖.๒ หากผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้างประสงค์จะยกเลิกการจ้างจะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบล่วงหน้าเป็นลาย 
ลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน หากไม่ทําตามสัญญาจะต้องปรับวันละ ๓,๓๖๐.-บาท (สามพันสามร้อย
หกสิบบาทถ้วน) จนครบจํานวน ๓๐ วัน ตามที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และยึดหลักประกันสัญญา  
 

๖.๓ คณะกรรมการตรวจรับอาหารหรือนักโภชนาการ ตรวจทุกวัน ทุกมื้อ ก่อนแจกอาหารผู้ป่วย  
เมื่อตรวจอาหารเสร็จแล้วผู้รับเหมาสามารถนําไปมอบให้ผู้ป่วยได้ทันที 

๖.๔  การเก็บปิ่นโตแต่ละมื้อ ให้เก็บหลังจากที่นําป่ินโตมาส่ง ๒ ช่ัวโมงและผู้รับเหมาจะต้องเป็น 
ผู้เก็บปิ่นโต 
           ๖.๕  อาหารผู้ป่วยห้องคลอด ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่แผนกห้องคลอด  และอาหารหลังคลอด
แต่ละม้ือจะมีไข่ไก่ต้ม ๑ ฟอง และม้ือเย็นมีนํ้าขิง ปริมาณ ๕๐๐ ml. 

๖.๖ กรณีตรวจสอบอาหารแล้วไม่ผ่าน จะต้องดําเนินการให้มีการปรับปรุง เปล่ียนอาหารทันที  
และคณะกรรมการตรวจรับต้องบันทึกข้อผิดพลาด ข้อควรแก้ไข ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งผู้รับจ้างลงนาม
รับทราบทุกครั้ง เพื่อดําเนินการแก้ไขและจ่ายค่าปรับตามข้อ 4.6  

๖.๕ สถานที่ประกอบอาหารต้องผ่านมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 
๖.๖ อาหารเฉพาะโรคให้ผู้ว่าจ้างจัดทําตามเมนูวิธีการปรุง ตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนดหรือตามนัก 

โภชนาการกําหนด 
๖.๗ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกสามรายตามลําดับ จากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 

ราคา ซึ่งจะผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ดังน้ี คือ 
๖.๗.๑ เกณฑ์ทางกายภาพ ตามข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาคารสําหรับร้านอาคาร  ๑๕ ข้อ 



๖.๗.๒ เกณฑ์ทางแบคทีเรีย โดยการใช้ชุดทดสอบตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ( อ.๑๓ )  
จํานวน ๑๐ ตัวอย่าง ไม่พบการปนเป้ือน ๙๐% ข้ึนไป  หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด จะเรียกผู้เสนอราคาลําดับ
ถัดไป มาทําสัญญาจ้าง 

๖.๘  การขนส่งอาหาร ต้องใช้รถที่มีหลังคาปิดมิดชิด อุปกรณ์จัดส่งอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด  
ไม่มีส่ิงปนเปื้อน พนักงานขนส่งอาหาร แต่งกายตามมาตรฐานผู้ประกอบและสัมผัสอาหาร  ( สวมเส้ือมีแขน,ผูกผ้า
กันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม ) ภาชนะบรรจุอาหารจะต้องได้รับการจัดเก็บหลังจัดส่ง ๒  ช่ัวโมง 

เวลาเก็บปิ่นโต 
   มื้อเช้า  เวลา ๑๐.๓๐ น. 
   มื้อเที่ยง  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
   มื้อเย็น  เวลา ๑๘.๐๐ น. 

๖.๙ โรงพยาบาลพนมจะสุ่มตรวจเป็นระยะโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และหากพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินเกิน ๓ ครั้ง จะยกเลิกสัญญาจ้าง 

๖.๑๐ หากไม่ผ่านการประเมินข้อ ๖.๑ – ๖.๙ คณะกรรมการให้ระยะเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน  
หากยังไม่ผ่านติดต่อกัน ๓ รอบให้มีผลยกเลิกสัญญาจ้าง 

๖.๑๑  อาหารก่อนการส่งมอบต้องมีลักษณะอุ่นทุกคร้ัง 
๖.๑๒  การเปล่ียนแปลงวัตถุดิบในเมนูอาหารผู้ป่วย ผู้รับจ้างสามารถเปล่ียนแปลงวัตถุดิบได้  

เดือนละไม่เกิน ๕ ครั้ง  โดยจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการรับทราบทุกครั้ง 
  ๖.๑๓  ข้าวขาวผสมข้าวกล้อง จะต้องมีข้าวกล้อง ๑ ใน ๔ ของข้าวขาว เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าว

มันปู ข้าวไรย์เบอรี่ ข้าวสังข์หยด เป็นต้น 
๖.๑๔ กรณีผู้ป่วยที่แพ้นมวัว ให้เลือกใช้นมถ่ัวเหลืองที่ไม่มีส่วนผสมของนมวัว ปริมาณ ๒๕๐ ml. 
๖.๑๕ รายการอาหารสามารถเปล่ียนแปลงตามสภาวะของผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยมีนัก 

โภชนาการเป็นผู้กําหนด 
อาหารเฉพาะโรค 

  - อาหารสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิต ตามแพทย์ส่ังเฉพาะรายและนมจืดที่ใช้เป็น
นมจืดไขมันต่ําหรือนมพร่องมันเนย ปริมาณ ๒๒๕ ml. 
            - อาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไต ให้ใช้ผักที่มีโพแทสเซียมตํ่า และโปรตีนที่เหมาะสม รสชาติจืด  
            - ในกรณีที่เพิ่มไข่ขาว ๒ ฟอง/ม้ือ ผู้รับเหมาจะต้องนําไปประกอบอาหารตามเมนูที่แนบมา 
           - เน้ือสัตว์ที่ใช้จะต้องเป็นเน้ือสัตว์ที่ไม่ติดมัน 
     - ผู้ป่วยที่เป็นโรคเก๊าต์งดสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่มีพิวรีน 

- อาหารงดดําแดง คือ อาหารที่งดส่วนผสมและวัตถุดิบที่เป็นสีดํา แดงและนํ้าตาล  
อาคารเหลว BD ( Blenderized Diet ) 
สูตรตามแพทย์ส่ังและใช้สูตรที่นักโภชนาการโรงพยาบาลพนมเป็นผู้คํานวณ  สูตรเฉพาะโรค สูตร 

ทั่วไปปริมาณส่วนผสมอาหารทางสายให้อาหาร สําหรับจัดเตรียมที่บ้านโดยกําหนดให้ผู้รับเหมาทํามื้อต่อม้ือ  
- กรณีที่นักโภชนาการยังไม่ได้คิดสูตรอาหารให้ผู้รับเหมา ในมื้อแรกให้ผู้รับจ้างใช้สูตรอาหาร 

สายยางภาวะปกติ ๑ มื้อและในมื้อถัดไปปรับตามสูตรที่นักโภชนาการกําหนดให้ 



สูตร BD ความเข้มข้นของพลังงาน 1Kcal. :1ml.(  ภาวะปกติจํานวน4 ม้ือ/วัน) 
งานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลพนม   (  สูตร  ม้ือ/ม้ือ  ) 

ส่วนผสม หน่วยนับ 150 
 cal. 

200   
Kcal. 

250  
Kcal. 

300  
Kcal. 

350   
Kcal. 

400  
Kcal. 

450  
Kcal. 

500   
Kcal. 

1.กล้วยน้ําว้าผลขนาด
กลางน่ึงสุกไม่เอาไส้ 

ผล 1  1 1 1 1 1 2 2 

2.ฟักทองนึ่งสุก กรัม -  25 25 50 50 50 50 50 
3.น้ําตาลทราย ช้อนชา 1 + ¼ 2 +½ 4 + ¼ 5 + ¼ 7 35 

กรัม 
6 + ½ 
+ ¼ 

8 ½ 

4.ไข่ไก่ทั้งฟองลวก ฟอง ½ 1 1 1 1 1 1 1 
5.ไข่ขาวลวก ฟอง - - - - - 1 1 1 
6.เนื้อปลานึ่งสุก กรัม 15 - 10 15 25 15 25 40 
7.น้ํามันถ่ัวเหลือง ช้อนชา ½ ¼ ½ + 

¼ 
1 1 + 

¼ 
1 +½ 2 2 + ¼ 

8.เกลือ ช้อนชา ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 
9.ผักหลากสีต้มสุก ทัพพี 1 1 1 2 2 2 2 2 
10.เติมนํ้าต้มสุก,น้ําต้มผัก
ให้ครบ 

- 150 200 250 300 350 400 450 500 

สูตร BD ความเข้มข้นของพลังงาน 1Kcal. :1 ml. 
(  โรคเบาหวาน  ม้ือ/วัน)งานโภชนศาสตร์  โรงพยาบาลพนม  ( สูตร  ม้ือ/ม้ือ ) 

ส่วนผสม หน่วย
นับ 

150 
 
Kcal. 

200   
Kcal. 

250  
Kcal. 

300  
Kcal. 

350   
Kcal. 

400  
Kcal. 

450  
Kcal. 

500   
Kcal. 

1.กล้วยนํ้าว้าผล
ขนาดกลางน่ึงสุกไม่
เอาไส้ 

ผล ½ ½  1 1 1 1 2 2 

2.แครกเกอร์รสจืด แผ่น 1 1 2 3 2 2 3 3 
3.นํ้าตาลทราย ช้อนชา 1 10  

กรัม 
½ - 15 

กรัม 
- 1 ¼ 15 

กรัม 
4.ไข่ไก่ทั้งฟองลวก ฟอง ½ 1 1 1 1 1 1 1 
5.ไข่ขาวลวก ฟอง - - - - - 1 1 1 
6.เน้ือปลาน่ึงสุก กรัม 15 - - 10 25 15 20 30 
7.นํ้ามันถ่ัวเหลือง ช้อนชา ¼ - ¼ - ½ +¼ 1 1 ¼ 1 ½ 
8.เกลือ ช้อนชา ¼  ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ 
9.ผักหลากสีต้มสุก ทัพพ ี 1 1 1 1 2 2 3 3 
10.เติมนํ้าต้มสุก,นํ้า
ต้มผักให้ครบ 

cc. 150 200 250 300 350 400 450 500 



วิธีทําการเตรียมอาหารทางสายให้อาหาร 
1.นําส่วนผสมข้อ 1 – 9  ลงในเครื่องป่ัน เติมนํ้าต้มสุกหรือนํ้าต้มผักพอท่วมอาหาร  ปิดฝาป่ันจนละเอียด 
2.นํามากรองด้วยกระชอน  เติมนํ้าต้มสุกหรือนํ้าต้มผักให้ครบในปริมาณที่กําหนด  นําไปบรรจุในขวดที่

สะอาดผ่านการฆ่าเช้ือแล้วและขวดที่มีปริมาณบอกปริมาณ 
  3.ปิดฝาขวดให้สนิทแล้วเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 4 – 7 องศาเซลเซียส และก่อนนํามาส่งมอบ นําอาหารไป
อุ่นด้วยนํ้าร้อนแล้วนํามาส่งมอบ 

ราคากลางในการจัดจ้างครั้งน้ี = จํานวนเตียง x ราคาต่อราย( ๓ มื้อ/ราย) x จํานวนวัน            
                               ( 1 ต.ค. ๖2 – ๓๐  ก.ย. ๖3) 

     = 32 x ๑๒๐ x 366 
         = 1,405,440.- บาท (หน่ึงล้านส่ีแสนห้าพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
 
 


