
ส ำหรับผู้ที่มี BMI ≥ 30 กก./ตร.ม.

อาศัยอยู่ใน
พื้นที่สีแดง/
สีเหลือง

กักตัวอยู่ใน
SQ

ติดเชื้อ
อยู่ใน

ร.พ. สนาม 

สถำนะ/
พื้นที่

กำรบริโภคอำหำร

ตัวอย่ำงเมนูแนะน ำ
(เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบของเซลล์ และป้องกัน metabolic dysfunction)

• ข้าวกะเพราไก่สมุนไพร มีสังกะสีและวิตามินซีสูง                                     

• ต้มจืดต าลึงเต้าหู้ไข่ วิตามินเอและวิตามินอีสูง

• ข้าวต้มปลานิล วิตามินดีสูง

*ทุกเมนูให้ใช้เครื่องปรุงรสต่ำงๆน้อยที่สุด หรือไม่ใช้เลย

ผู้ปรุงประกอบอาหารใน SQ ใช้รายการอาหาร
ลดน้ าหนัก 14 วันของส านักโภชนาการ 

ผู้ปรุงประกอบอาหารใน ร.พ.สนาม ใช้รายการ
อาหารลดน้ าหนัก 14 วันของส านักโภชนาการ 
ตามโปรแกรม Foodprint Recipes

• พยายามท าอาหารกินเอง 
• จัดสัดส่วนอาหารแบบ 2:1:1
• เลี่ยงการส่ังอาหารหวานจัด มันจัด เค็มจัด

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ 
(Healthier Choice)

ผู้กักตัว : ถ้ามีโรคประจ าตัว
ให้ใช้ยาร่วมด้วย

ผู้ติดเชื้อ: ถ้ามีโรคประจ าตัว
ให้ใช้ยาร่วมด้วย

ข้อแนะน ำ/มำตรกำรด้ำนโภชนำกำร

แนะน าปริมาณพลังงาน ชายวัยท างาน 1,600 kcal หญิงวัยท างาน 1,200 kcal

การแสดงข้อมูลคุณค่า

โภชนาการต่อเมนูจาก

Foodprint Recipes



กลไกการจัดการด้านอาหารและโภชนาการส าหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบงานในรพ.สนาม/SQ
(ตามบริบทและความพร้อมของพื้นที่)

แบบตรวจเยี่ยม รพ.สนาม/SQ

❑ ด้านคุณค่าทางโภชนาการ
❑ ด้านสุขาภิบาลอาหาร

• มีการติดตาม และสุ่มประเมินการจัดเมนูอาหารจากผู้ประกอบการอาหารตามแบบตรวจเยี่ยม รพ.สนาม/SQ ผ่าน Google form
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

• ส าหรับผู้ที่มีโรคประจ าตัวได้รับการดูแลและค าแนะน าด้านโภชนาการ ภายใต้ค าแนะน าของนักก าหนดอาหาร
• ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนผ่าน Food4Health

Level 1

ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 
สนับสนุนเครื่องมือในการตรวจเยี่ยมการจัดอาหารในรพ.สนาม/SQ และสื่อสารกับศูนย์อนามัย/สสม/ภาคีเครือข่าย

โดย เจ้าหน้าทีศู่นย์อนามัย/สสจ./อปท./ผู้เกี่ยวข้อง
ประเมินตามแบบตรวจเยี่ยม รพ.สนาม/SQ

ผ่าน Google form อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง

การติดตามประเมินผล

ตัวอย่างการจัดอาหาร set box 21

**แบบตรวจเย่ียมรพ.สนาม/SQ สถานะพร้อมใช้งาน**

ผู้รับผิดชอบงานด้านอาหาร (นักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ/เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย/สสจ./อปท./ผู้เกี่ยวข้อง)



กลไกการจัดการด้านอาหารและโภชนาการส าหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบงานในรพ.สนาม/SQ
(ตามบริบทและความพร้อมของพื้นที่)

Level 2

มีความรอบรู้ด้านอาหารและการออกก าลังกาย
• ลงทะเบียนผ่าน Food4Health

- ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และประเมินดัชนีมวลกาย (BMI)
- บันทึกการกินอาหารแต่ละมื้อ 
- ประเมินความพึงพอใจการจัดอาหารใน รพ.สนาม/SQ ผ่าน Food4Health

• ศูนย์อนามัยส่งข้อมูลเมนูอาหาร และผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อน าเข้าฐานข้อมูลใน Food4Health ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วยใน ร.พ.สนาม ใช้ในการประเมินผลการรับประทานอาหาร

**อยู่ระหว่างการเชื่อมโยงกับก้าวท้าใจ

• มีการติดตาม และสุ่มประเมินการจัดเมนูอาหารจากผู้ประกอบการอาหารตามแบบตรวจเยี่ยม รพ.สนาม/SQ ผ่าน Google form
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง

• ส าหรับผู้ที่มีโรคประจ าตัวได้รับการดแูลและค าแนะน าดา้นโภชนาการ ภายใต้ค าแนะน าของนักก าหนดอาหารบทบาท: 
- ผู้รับผิดชอบงานด้านอาหาร 
- ผู้ปฏิบัติงานในรพ.สนาม/SQ 
- ผู้ป่วย

ผู้รับผิดชอบงานด้านอาหาร

ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน

แอพพลิเคช่ัน Food4Health
ส าหรับประเมินภาวะโภชนาการและ

ความพึงพอใจของเมนูอาหาร



กลไกการจัดการด้านอาหารและโภชนาการส าหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ผู้รับผิดชอบงานในรพ.สนาม/SQ
(ตามบริบทและความพร้อมของพื้นที่)

มีความรอบรู้ด้านอาหารและการออกก าลังกาย
• ลงทะเบียนผ่าน Food4Health

- ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และประเมินดัชนีมวลกาย (BMI)
- บันทึกการกินอาหารแต่ละมื้อ 
- ประเมินความพึงพอใจการจัดอาหารใน รพ.สนาม/SQ ผ่าน Food4Health

• ศูนยอ์นามัยส่งข้อมูลเมนูอาหาร และผลวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อน าเข้าฐานข้อมูลใน Food4Health ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วยใน ร.พ.สนาม ใช้ในการประเมินผลการรับประทานอาหาร

• มีการติดตาม และสุ่มประเมินการจัดเมนูอาหารจากผู้ประกอบการอาหารตามแบบตรวจเยี่ยม รพ.สนาม/SQ ผ่าน Google form
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง

• ส าหรับผู้ที่มีโรคประจ าตัวได้รับการดแูลและค าแนะน าดา้นโภชนาการ ภายใต้ค าแนะน าของนักก าหนดอาหาร

บทบาท: 
- ผู้รับผิดชอบงานด้านอาหาร 
- ผู้ปฏิบัติงานในร.พ.สนาม/SQ 
- ผู้ป่วย
- ผู้ประกอบการอาหาร

ผู้รับผิดชอบงานด้านอาหาร

ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน

โปรแกรม FoodPrint Recipes
ส าหรับจัดส ารับอาหารและแสดง

คุณค่าทางโภชนาการ

มีการจัดอาหารตามมาตรฐานท่ีกรมอนามัยก าหนด และแสดง
คุณค่าทางโภชนาการต่อมื้อต่อคน 
ใชโ้ปรแกรม FoodPrint Recipes โดย NECTEC เป็นเครื่องมือในการค านวณคุณค่าทาง
โภชนาการและจัดส ารับอาหาร
• แสดงคุณค่าทางโภชนาการอาหารท่ีบรรจุภัณฑ์ในแต่ละมื้อ

ผู้ประกอบการ

Level 3

**อยูร่ะหว่างการพัฒนาโปรแกรม


