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1. โครงการ ฝึกหงุข้าวให้นุ่มปริมาณพอดี  ไม่มเีหลือทิง้ 

     train to cook the adequate and appetizing rice will no waste 

2. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกลู  (บางพูน )  

3. ปีท่ีด าเนินการ 2559 

4. ค าส าคัญ ฝึกหงุข้าวให้นุ่ม  ปรมิาณพอด ี

5. เป้าหมาย ฝึกสอนบุคคลบกพร่องทางสติปญัญาวัยท างานในการหงุข้าวให้ได้ข้าวที่นุ่ม น่ารับประทาน  

  ไม่แข็งไม่แฉะ ปริมาณเพียงพอ ไม่มเีหลือทิ้ง มีมาตรฐานในการสอนบุคคลบกพร่องทาง 

  สติปัญญาหงุข้าว                     

6. ปัญหาและสาเหตุ 

เป้าหมายหลัก   

- เพื่อใหบุ้คคลบกพรอ่งทางสตปิัญญาวัยท างานสามารถช่วยกจิกรรมการหุงข้าวได้ 

- ในปัจจบุันบุคคลเหล่าน้ียงัหุงข้าวได้ไม่ด ี

- และหน่วยงานยังไม่มีมาตรฐานในการสอนบุคคลเหล่าน้ีหงุข้าว 

- ท าให้หลายครัง้ที่หงุข้าวแข็งไป  หรือแฉะไป  และปริมาณมากไป 

- ส่งผลกระทบคือหลายครัง้ต้องทานข้าวแข็ง  บางครั้งทานแฉะ ข้าวเหลือรบัประทานไมห่มดเกิด

การสญูเสียทรัพยากร 

- สาเหตุจากผู้สอนๆไมเ่หมอืนกัน  ไม่มีมาตรฐานในการสอน 

- การกะปรมิาณข้าว  ยังกะไม่ถูก  บางครั้งเหลอืมาก 

- บางครัง้ข้าวแข็งเด็กทานไมห่มด  ต้องเหลือทิ้ง 

- เช่นเดียวกันบางครั้งข้าวแฉะ  ก็ทานไม่หมดต้องทิ้ง 

- ถ้วยตวง  ตวงได้ไม่เท่ากัน 

- ปริมาณน้ าที่ตอ้งท่วมข้าวก่อนหุง  ท่วมไม่เท่ากัน 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

ก่อนแก้ไขปัญหา 

พบมีข้าวแข็ง 3 ครั้ง  เด็กๆทานข้าวไม่หมด  มข้ีาวเหลือจ านวนมากในถาดอาหารต้องทิ้ง 

พบมีข้าวแฉะ 2 ครั้ง  เด็กๆทานได้ไม่หมด  ข้าวเหลือจ านวนมาก ในถาดอาหารต้องทิ้ง 

พบมีข้าวเหลือจ านวนมากหลายครัง้ ประมาณ 8-9 ครั้ง เปน็การหงุที่ไม่ได้ดูจ านวนผูป้่วยที่จะรบัประทาน  

บางครัง้ต้องทานข้าวผัดเนื่องจากเสียดายข้าว  ไม่อยากทิ้งข้าว  (ข้าวหอมมะลิ)  แต่บางครัง้ต้องทิ้ง  จะให้

เด็กๆทานก็สงสารเด็ก 
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คนสอนหลายคน  สอนไม่เหมือนกัน  กะปริมาณข้าวทีจ่ะหงุไม่ถูก 

ปริมาณน้ าทีท่่วมข้าวก่อนหงุท่วมไม่เท่ากัน  ใช้นิ้วกะก็กะได้ไม่เท่ากัน  บางคนน้ิวสั้น  หุงมาข้าวแข็ง  นิ้วยาว

หุงมาข้าวแฉะไป  ไม่พอดี  ข้าวจะเหลอืในถาดเยอะ  และถูกเททิง้ตลอด 

7.2 ปัญหา:ข้าวท่ีหุงถูกทานไม่หมด   ถูกเทท้ิง  บางวันหุงดีแต่ปริมาณเยอะเกินไป  ท าให้ข้าวเหลือเกิด

การสูญเสียทรัพยากร 

สาเหตุท่ี1 : ขา้วแข็ง  แสดงถึงการใส่ปริมาณน้ าก่อนหุงน้อยไป 

วิธีการท่ีเลือกมาแก้ปัญหา: 

ส าหรับข้าวเก่าให้ใส่น้ าท่วมข้าว 3.5 ซ.ม.  โดยใช้แก้วยาที่มีขีดบอกระดบัน้ าท่วมข้าวที่เป็นมาตรฐานในการ

วัดระดับน้ า ( ท าเครือ่งหมายไว้ ) 

ถ้าเป็นข้าวใหม่ใส่น้ าให้ท่วมข้าว 2.5 ซ.ม. โดยใช้แก้วยาที่มีขีดบอกระดับน้ าท่วมข้าวทีเ่ป็นมาตรฐานในการวัด

ระดับน้ าเช่นเดียวกัน ( ท าเครื่องหมายไว้ ) 

ระยะเวลาท่ีปรับ: 2-3 ครั้ง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ข้าวไม่แข็ง  นิ่มก าลังดี 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ :เด็กทานข้าวในถาดได้หมด  และมีค าช่ืนชมจากผู้ควบคุมดูแลว่าหงุข้าวได้น่ิมพอด ี

สาเหตุท่ี2 : ขา้วแฉะ  แสดงถึงการใส่ปริมาณน้ าก่อนหุงมากไป 

 วิธีการท่ีเลือกมาแก้ปัญหา: 

ส าหรับข้าวเก่าให้ใส่น้ าท่วมข้าว 3.5 ซ.ม.  โดยใช้แก้วยาที่มีขีดบอกระดบัน้ าท่วมข้าวที่เป็นมาตรฐานในการ

วัดระดับน้ า ( ท าเครือ่งหมายไว้ ) 

ถ้าเป็นข้าวใหม่ใส่น้ าให้ท่วมข้าว 2.5 ซ.ม. โดยใช้แก้วยาที่มีขีดบอกระดับน้ าท่วมข้าวทีเ่ป็นมาตรฐานในการวัดระดับน้ า

เช่นเดียวกัน ( ท าเครื่องหมายไว้ ) 

ระยะเวลาท่ีปรับ: 2 -3  ครั้ง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ข้าวไม่แฉะ นิ่มก าลังด ี

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ :เด็กทานข้าวในถาดได้หมด  และมีค าช่ืนชมจากผู้ควบคุมดูแลว่าหงุข้าวได้น่ิมพอด ี

สาเหตุท่ี3 : ขา้วปริมาณมากเกินไป  แสดงถึงการกะปริมาณข้าวสารท่ีใช้หุงยังไม่ถูก 

 วิธีการท่ีเลือกมาแก้ปัญหา: 

เปิดต าราหาข้อมลูการรับประทานข้าวของชายหญงิวัยท างานที่ควรรับประทานต่อมือ้ประมาณ2-2½ทัพพีต่อ

มื้อ  หรือข้าวสารที่ยังไม่ได้หุงประมาณ 80-100 กรัม/มื้อ  

จัดหาถ้วยตวงๆตามจ านวนคนที่จะรับประทาน  เช่น 8 คนก็หุง 8 ถ้วย 

การตวงให้ตวงถ้วยพรอ้มปาดหน้าถ้วยให้ได้ปรมิาณเท่าๆกัน 
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ระยะเวลาท่ีปรับ: 9-10  ครั้ง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ข้าวไม่เหลือ/เหลือไมม่าก การหุงได้ข้าวนิ่มก าลังด ี

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ :ข้าวไม่เหลือ/เหลอืไม่มาก  และมีค าช่ืนชมจากผู้ควบคุมดูแลว่าการกะประมาณได้พอดี 

สาเหตุท่ี4 : การตักข้าวใส่ถาดก่อนรับประทาน  ให้ถามความต้องการของเด็กด้วยเพ่ือจะได้ไมเ่หลือท้ิง 

 วิธีการท่ีเลือกมาแก้ปัญหา: 

 ดูแลควบคุมให้เดก็ตักข้าวรับประทานแต่ละครั้งให้ตกัแตน่้อยๆก่อน  เพื่อจะได้ไม่ต้องเหลือทิง้ 

ดูขนาดของเด็กหรือธรรมชาติของเด็กว่าทานได้เยอะแค่ไหน 

ถามความต้องการการรบัประทานอาหารในมื้อนั้นๆว่าหิวแค่ไหน 

ระยะเวลาท่ีปรับ: 2-3  ครั้ง 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ข้าวในถาดไม่เหลือ/เหลือไม่มาก /ไมต่้องทิ้งข้าว 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ :ข้าวไม่เหลือ/เหลอืไม่มาก  และมีค าช่ืนชมจากผู้ควบคุมดูแลว่าการกะประมาณได้พอดี  เด็กทานได้

หมดถาด 

การเปรียบเทียบก่อนและหลังแก้ปัญหา 

ก่อนแก้ปัญหา หลังการแก้ปัญหา 

ข้าวเหลือในถาดเด็กๆทิง้จ านวนมากหลายครั้ง เด็กๆทานข้าวหมดถาดเป็นส่วนใหญ ่

พบข้าวแฉะ  2 ครั้ง ข้าวหุงได้น่ิมพอด ี

พบข้าวแข็ง  3 ครั้ง ข้าวหุงได้น่ิมพอด ี

ข้าวเหลือในหม้อจ านวนมาก 9-10 ครั้ง 

บ่อยครั้ง  เหลือครึ่งหม้อ 

ไม่เหลือเลย 12 ครั้ง 

เหลือประมาณ 1 ทัพพี 9 ครั้ง 

เหลือประมาณ 2 ทัพพี 4 ครั้ง 

เหลือประมาณ 3 ทัพพี 1 ครั้ง 

มีเสียงรอ้งเรียนจากบุคลากรเรือ่งข้าวแข็ง  ข้าว

แฉะ  และข้าวเหลือบ่อยครั้ง 

มีเสียงช่ืนชมว่าข้าวนิ่ม  เด็กๆทานหมดถาด  ไม่ต้องทิ้ง  ไมม่ีข้าว

เหลือทิง้  ไม่ต้องทานข้าวเก่าที่น ามาผัดรบัประทาน  

 เกิดความพึงพอใจส าหรบัทุกคน 

 

8. บทเรียนท่ีได้รับ 

8.1 ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเรียนรู้  หรือฝึกกับผู้สอนคนไหน  ก็จะหงุข้าวได้แบบเดียวกันตามมาตรฐานคือข้าว

นิ่มพอดี  ปริมาณพอเหมาะ  ไม่แข็งไม่แฉะ ไม่มีเหลือทิง้ ไมต่้องทานข้าวเก่า  
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8.2 ระบบงาน มีมาตรฐานในการสอนบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาหงุข้าว 

8.3 บุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน  ท างานตามมาตรฐานเพื่อผลงานที่ได้ออกมาจะมีมาตรฐานเท่าๆกัน 

 

9. การติดต่อกับทีมงาน  

9.1 นางยุ้กฟอง  ศรีประสาธน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ yukfong@windowslive.com 

9.2 นางสาวดวงกมล  เอี่ยมเอบิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ eiamearb@yahoo.com 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกลู(บางพูน)   

94/1 หมู่ 3 ถ.ปทุม-รังสิต   

ต.บางพูน  อ.เมือง จ.ปทมุธานี รหสัไปรษณีย์ 12000  

โทรศัพท์ 02-959-6295 

 

10. คณะท างาน 

ท่ีปรึกษาโครงการ  นางยุ้กฟอง     ศรีประสาธน์    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

คณะท างาน: 

1. นางสาวดวงกมล เอี่ยมเอิบ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ(หัวหน้าทมี) 

2. นางสาวพรรทิพา ยืนยง     พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

3. นายวินัย         ทองเจรญิ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

4. นายสมพร      รักชาติ     พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

5. นายประยรู      รักชาติ     พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

6. นายบุญมี    ปิ่นภู่     พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 


