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เดือนที่ 1  

1. วิเคราะห์ระบบงานเดิมของการวางแผนการบริโภคอาหารตามหลัก

โภชนาการส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้วิจัยได้ท าการประชุมและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร และ

บุคลากรแผนกโภชนาการอาหารในโรงพยาบาล รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์การ

ท างานและขั้นตอนของระบบเก่าท่ีให้บริการในโรงพยาบาล จากนั้นท าการ

เปรียบเทียบและวิเคราะห์ในส่วนท่ีต้องการจะปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อ

ท าให้ระบบสอดคล้องและสอดรับกับระบบเก่า รวมถึงการวิเคราะห์และ

สรุปข้ันตอนของระบบงานเดิมของการวางแผนการบริโภคอาหารตามหลัก

โภชนาการส าหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาล ดังรูปท่ี 1 

 

   

   
รูปที่ 1 วิเคราะห์ระบบงานเดิมของการวางแผนการบริโภคอาหารตาม 

หลักโภชนาการส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  
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เดือนที่ 2 และ 3 

2. ประยุกต์ใช้และปรับระบบการวางแผนการบริโภคอาหารตามหลัก

โภชนาการส าหรับผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะในโรงพยาบาล

ให้สามารถท างานร่วมกันได้ 

    2.1 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท างานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบฐานข้อมูลผู้ป่วยของ

โรงพยาบาล ได้พบว่าทางโรงพยาบาลได้ใช้ฐานข้อมูลประเภท SQL ผู้วิจัย

จึงได้เห็นชอบท่ีจะปรับเปล่ียนมาใช้ฐานข้อมูล MySQL เนื่องจากสามารถ

ท างานได้รวดเร็วกว่า Ontology รวมถึงยังง่ายต่อการดูแลรักษาของ

เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบของโรงพยาบาล โดยท่ีองค์ความรู้และโครงสร้างยัง

ยึดถือจากแนวความคิดเดิม จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการออกแบบฐานข้อมูล

ขึ้นมาใหม ่ดังตัวอย่าง ER Diagram ในรูปท่ี 2 

 

 
รูปท่ี 2 ตัวอย่าง ER Diagram ของฐานข้อมูลท่ีได้ออกแบบขึ้นใหม่ 
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 จากรูปท่ี 2 ผู้วิ จัยได้อธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละตาราง 

ประกอบด้วยวัตถุดิบ ส ารับอาหาร เมนู รายละเอียดเมนู ใบส่ังอาหาร และ

รายละเอียดใบส่ังอาหาร ดังรูปท่ี 3 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างตารางความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลท่ีได้ออกแบบขึ้นใหม่ 

 

2.2 การออกแบบระบบงานใหม่ 
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิ จัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบวาง

แผนการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

พร้อมอธิบายข้ันตอนการท างานของระบบดังต่อไปนี้  
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1) กระบวนการส่ังอาหารผู้ป่วย เริ่มจากผู้ใช้ท าการเข้าสู่ระบบ 

จากนั้นท าการดึงข้อมูลผู้ป่วยท้ังหมดจากระบบ Imed เสร็จแล้วดึงข้อมูล

รายการอาหารท่ีระบบก าหนดไว้จากตาราง set_menu โดยจะแสดง

รายการอาหารขึ้นมาให้ผู้ใช้ยืนยันการส่ังอาหาร โดยกดท่ีปุ่มส่ังอาหาร เป็น

อันจบกระบวนการส่ังอาหารผู้ป่วย ดังรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างกระบวนการส่ังอาหารผู้ป่วยท่ีได้ออกแบบขึ้นใหม่ 

 
2) กระบวนการเพิ่มวัตถุดิบ เริ่มจากผู้ใช้ท าการเข้าสู่ระบบ 

จากนั้นจะแสดงรายการวัตถุดิบท่ีมีอยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มวัตถุดิบใหม่ 

ให้คลิกท่ีปุ่มเพิ่มรายการวัตถุดิบ จากนั้นกรอกรายละเอียดวัตถุดิบท่ี
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ต้องการ เสร็จแล้วกดท่ีปุ่มบันทึก เป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการเพิ่มวัตถุดิบ 

ดังรูปท่ี 5 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างกระบวนการเพิ่มวัตถุดิบท่ีได้ออกแบบขึ้นใหม่ 

 

3) กระบวนการเพิ่มเมนูอาหาร เริ่มจากผู้ใช้ท าการเข้าสู่ระบบ 

จากนั้นจะแสดงรายการเมนูอาหารท่ีมีอยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มเมนูใหม่ ให้

คลิกท่ีปุ่มเพิ่มเมนูอาหาร จากนั้นกรอกรายละเอียดเมนูอาหารท่ีต้องการ 

เสร็จแล้วกดท่ีปุ่มบันทึก เป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการเพิ่มเมนูอาหาร               

ดังรูปท่ี 6 
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รูปที่ 6 ตัวอย่างกระบวนการเพิ่มเมนูอาหารท่ีได้ออกแบบขึ้นใหม่ 

 

หลังจากท่ีได้ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ผู้วิจัยได้ผนวก

องค์ความรู้ ต่างๆ และได้พัฒนาต้นแบบระบบขึ้นมาโดยมีแนวคิด 

Responsive Web design ให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ ว ผ่าน

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาอื่นๆ โดยได้ยกตัวอย่างหน้าจอหลัก

ดังต่อไปนี้ 

1) หน้าจอส าหรับผู้ใช้งานระบบ เป็นตัวอย่างหน้าจอแรกส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีแผนกโภชนการ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายส าหรับเข้าใช้

ระบบ ดังรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 ตัวอย่างหน้าจอส าหรับผู้ใช้งานระบบ 

 

 2) หน้าจอแสดงจ านวนผู้ป่วย ประเภทอาหารท่ีรับประทานในแต่

ละวอร์ด เป็นตัวอย่างหน้าจอท่ีได้ท าการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลผู้ป่วยเดิม

ของโรงพยาบาลขึ้นมา เพื่อให้ทราบรายช่ือวอร์ดท้ังหมด รวมถึงจ านวน

ผู้ป่วยท่ีเข้าพักรักษาตัวในแต่ละวอร์ด ประเภทอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับ

ผู้ป่วยตามท่ีแพทย์ส่ัง เช่น อาหารปกติ และอาหารอ่อน เป็นต้น ดังรูปท่ี 8 
 

 
รูปท่ี 8 ตัวอย่างหน้าจอแสดงจ านวนผู้ป่วย ประเภทอาหารท่ีรับประทาน

ในแต่ละวอร์ด 
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 3) หน้าจอแสดงเตียงผู้ป่วย ประเภทอาหารท่ีรับประทานในวอร์ด

นั้น เป็นตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ป่วยในแต่ละวอร์ด ซึ่งแสดง

รายละเอียดต่อมาจากหัวข้อท่ี 2 ซึ่งจะแสดงช่ือเตียงของผู้ป่วย ประเภท

อาหาร รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ เช่น เพศ อายุ โรค และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการน ามาค านวณหาวัตถุดิบ รวมไปถึงอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ป่วย             

ดังรูปท่ี 9 

 

 
รูปท่ี 9 หน้าจอแสดงเตียงผู้ป่วย ประเภทอาหารท่ีรับประทานในวอร์ดนั้น 

 

เดือนที่ 4 และ 5 

3. ประยุกต์ใช้และปรับองค์ความรู้ออนโทโลยีทางด้านอาหาร ส าหรับ

ระบบวางแผนการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการส าหรับผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลตามหลักมาตรฐานสากล 
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4. บูรณาการและประยุกต์ใช้ระบบการเลือกวัตถุดิบในการประกอบ 

อาหารที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วย 

ตามหลักโภชนาการในโรงพยบาลให้รองรับและสอดคล้องกับการใช้งาน

จริง 

ผู้วิจัยได้ท าการปรับใช้องค์ความรู้ต่างๆ จากการท่ีได้ท าการ

สัมภาษณ์ อภิปราย และน าเสนอ แลกเปล่ียน ระดมความคิดต่างๆ ร่วมกับ

แผนกไอทีของโรงพยาบาลและได้ท าการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

สอดรับและท างานร่วมกันได้กับระบบเก่าของโรงพยาบาล โดยมีหน้าจอ

ระบบดังต่อไปนี้ 

1) หน้าจอส าหรับคอมพิวเตอร์ 

     1.1) หน้าจอรายการอาหารท่ีได้จัดสรรให้ ผู้ป่วยแต่ละ

ประเภท เป็นตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการอาหารท่ีได้จากการค านวณผ่าน

อัลกอริทึมจากข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย จนได้วัตถุดิบท่ีเหมาะสม ผนวกกับ

แนะน ารายการอาหารเหมาะสม โดยได้แสดงตัวอย่างการแนะน ารายการ

อาหาร ดังรูปท่ี 10 
 

 
รูปท่ี 10 รายการอาหารท่ีได้จัดสรรให้ผู้ป่วยแต่ละประเภท 
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     1.2) รายการอาหารท่ีได้จัดสรรให้ในแต่วอร์ด เป็นตัวอย่าง

หน้าจอแสดงให้เห็นรายการอาหาร รวมถึงปริมาณพลังงานของอาหารโดย

พื้นฐาน ท่ีได้จัดสัดสรรให้กับผู้ป่วยในแต่ระวอร์ด ดังรูปท่ี 11 

 

 
รูปท่ี 11 รายการอาหารท่ีได้จัดสรรให้ในแต่วอร์ด 

 

2) หน้าจอส าหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

    นอกจากการใช้งานระบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้วิจัยยังได้

ออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์แบบพกพาอื่นๆ เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกให้กับผู้ใช้ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ซึ่งแสดงตัวอย่าง

ในรูปท่ี 12-14 

    โดยหน้าจอประมวลผลรายงานผู้ป่วยจะแสดงรายช่ือวอร์ด

ท้ังหมด รวมถึงจ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าพักรักษาตัวในแต่ละวอร์ด ประเภท

อาหารท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ป่วยตามท่ีแพทย์ส่ัง เช่น อาหารปกติ และ

อาหารอ่อน เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างในรูปท่ี 12 
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รูปที่ 12 ตัวอย่างหน้าจอการประมวลผลรายงานผู้ป่วย 

 
    หน้าจอประมวลผลรายงานผู้ป่วยแต่ละวอร์ด ซึ่ งแสดง

รายละเอียดต่อมาจากรูปท่ี 12 ซึ่งจะแสดงช่ือเตียงของผู้ป่วย ประเภท
อาหาร รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ เช่น เพศ อายุ โรค และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการน ามาค านวณหาวัตถุดิบ รวมไปถึงอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ป่วย 
ดังรูปท่ี 13 

 

 
รูปที่ 13 ตัวอย่างหน้าจอการประมวลผลรายงานผู้ป่วยวอร์ด

ศัลยกรรม 
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    หน้าจอประมวลผลรายการอาหารท่ีได้จัดสรรให้ผู้ป่วยแต่ละ

ประเภท ท้ังผู้ป่วยธรรมดา และผู้ป่วย VIP ซี่งได้จัดสรรรายการอาหาร

ส าหรับผู้ป่วยในแต่ละมื้อ เช่น มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น เป็นต้น              

ดังรูปท่ี 14 

 

รูปที่ 14 ตัวอย่างหน้าจอการประมวลผลรายการอาหาร 

 


