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Dietitians for nutritional and dietary 
support in disaster  

• Dietitians equipped with the necessary 
technical knowledge and techniques 
required in order to provide swift 
emergency dietary support for the disaster-
stricken region in cooperation with medical, 
welfare, and government nutrition 
specialists, etc., when a large-scale natural 
disaster, such as a major flood,  earthquake 
or typhoon 

Yanagihara H et al. Coordination by registered dieticians for nutritional and dietary support in disaster in Japan.  
Western Pacific Surveillance and Response Journal, 2012, 3(2):46-51. doi:10.5365/wpsar.year.2011.2.4.011  



สาธารณภยั (Disaster) 

• สาธารณภยั” หมายถงึ  อคัคภียั วาตภยั 

อทุกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรค

ระบาดสตัว ์โรคระบาดสตัวน์ า้า การระบาด

ของศตัรพูชื ตลอดจนภยัอืน่ๆ อนัมผีลกระทบ

ตอ่สาธารณชน ไมว่า่เกดิจากธรรมชาต ิหรอืมี

ผูท้ าใหเ้กดิขึน้ เชน่ภยัจากการกอ่วนิาศกรรม 

อบุตัเิหตหุมูเ่ป็นตน้ 

พระราชบญัญัตป้ิองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550 



Flood in Thailand 

• During flood in September to November 2011 
in Thailand, Department of Disaster Prevention 
and Mitigation reported that sixty four cities 
were destroyed. 

• Emergency aid consists of foods to prevent 
starvation and malnutrition were given to 
disaster survival.  



ผลกระทบจากสาธารณภยัตอ่อาหาร
และภาวะโภชนาการ 

• การขาดแคลนอาหารอาจเกดิขึน้ทนัทภีายหลงั
การเกดิสาธารณภยัเนือ่งจาก 

– คลงัเก็บอาหารถกูท าาลาย  

– เสน้ทางขนสง่หรอืการกระจายอาหารถกูท าลาย 

– ประชากรทีอ่พยพไปยงัศนูยพ์กัพงิ ตอ้งพึง่พาอาหารที่
ไดร้บัจากการบรจิาค  

– ปญัหาทางดา้นโภชนาการ อาจเกดิขึน้กบัประชากร
กลุม่ทีม่คีวามออ่นแอ เชน่ หญงิต ัง้ครรภ ์ผูส้งูอาย ุ
ผูป่้วย และเด็กออ่น เป็นตน้ เนือ่งจาก ไดร้บัอาหารไม่
เพยีงพอและไมถ่กูตอ้ง 

คูมื่อการด าาเนินงานสขุาภิบาลอาหารและน า้ในภาวะฉกุเฉินหรือสาธารณภยั กรมอนามยั 



Ketaki S.Shinde 



ข ัน้ตอนการ ด าาเนนิงาน 
แบง่ได ้3 ระยะ 

1. การเตรยีมการกอ่นเกดิเหต ุ

2. การด าเนนิงานขณะเกดิเหตฉุุกเฉนิ 

3. การด าเนนิงานหลงัเหตฉุุกเฉนิยตุ ิ

 

คูมื่อการด าาเนินงานสขุาภิบาลอาหารและน า้ในภาวะฉกุเฉินหรือสาธารณภยั กรมอนามยั 



1. การเตรยีมการกอ่นเกดิเหต ุ
 1.1 จดัโครงสรา้งการท าางานตามลกัษณะงาน ไดแ้ก ่

      ศนูยส์ ัง่การ ประสานงาน Command Center โดยม ี

      ผูอ้ านวยการหรอืหวัหนา้หนว่ยงานเป็นแกนหลกั  

      (Single Command) ก าหนดบทบาท หนา้ที ่จดัท าแผนปฏบิตั ิ

       งาน การจดัทมีงานและการประสานงาน – ทมีปฏบิตังิานโดย 

       แยกตามบทบาทหนา้ที ่เชน่ ทมีปฏบิตังิานในพืน้ที ่

       (พนกังานประกอบอาหาร) ทมีสนบัสนนุ (หนว่ยอืน่ๆ) 

1.2  ส ารวจวสัดอุปุกรณ์(gas) ส ารวจจ านวนอาหารทีต่อ้งเสริฟ์    

 ส ารวจอาหารใน stock อยา่งนอ้ย  2 อาทติย ์

1.3  ซอ้มแผนปฏบิตังิานจรงิ (สถานการณ์สมมต)ิ 

1.4  ประชาสมัพนัธแนวทางการปฏบิตัใิหท้กุคนทราบ 

 1.5  หาขอ้มลู จ าานวน ทีต่ ัง้ของรา้นอาหารแผงลอยและสถานที่

ผลติอาหาร (ขา้วกลอ่ง) คูม่อืการด าาเนนิงานสขุาภบิาลอาหารและน ้าในภาวะฉุกเฉนิหรอืสาธารณภัย กรมอนามัย 



เคร่ือข่าย 



2. การด าเนนิงานขณะเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
 ระยะหลงัเกดิเหต ุ24-48 ชม.ตอ้งด าาเนนิการดงันี ้

 2.1 ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

        และเครือ่ขา่ยรอบๆ เชน่ รา้นคา้ รา้นอาหาร 

        คา่ยทหาร 

 2.2 ประเมนิสถานการณจ์ากขอ้มลูจากพืน้ที ่

        เกดิเหต ุ

 2.3 จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ์  วตัถดุบิ และตรยีม 

        ทมีปฏบิตังิาน 

 2.4  การเตรยีม ปรงุอาหาร 

 2.5  ควรมถีงัขยะรองรบัเศษอาหารทีเ่พยีงพอ  
คูมื่อการด าาเนินงานสขุาภิบาลอาหารและน า้ในภาวะฉกุเฉินหรือสาธารณภยั กรมอนามยั 



การขนสง่ 





Depend on the   
size of the  
storage but at least 
1 week supply 



https://spinellifamily.wordpress.com/2008/06/


http://post.live-av.info/food/food-storage-signs
http://clewsmanagement.com/safe-storage-charts/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj23qCBs_jMAhWJtY8KHVm9AdkQjRwIBw&url=http://www.simplyfresh.info/food-safety/cold-storage-chart/&bvm=bv.122852650,d.c2I&psig=AFQjCNFNdK-_Na5bDSi-cVG1JEsDPxeAYA&ust=1464373872879523


เครือ่งครวั วสัดอุปุกรณแ์ละผูป้ระกอบอาหาร 

• เตาแกส๊ ควรเป็นหวัเตาขนาดใหญ ่เพือ่ให้

เหมาะสมกบัขนาดของหมอ้หรอืกระทะ ตวัเตา

ใหส้งูจากพืน้อยา่งนอ้ย 30 ซม. 

• ภาชนะใสอ่าหารอาจเป็นลกัษณะของกลอ่ง

โฟมมนัสมัปะหลงั ชอ้นพลาสตกิ เพือ่สะดวก

ไมต่อ้งลา้งทาความสะอาด 

• ควรใชท้ีค่บี หรอืสวมถงุมอื  ในกรณีทีไ่ม่

มนี า้าเพยีงพอส าาหรบัลา้งมอืควรใชเ้จลท าา

ความสะอาดมอื (Alcohol gel) 

 คูมื่อการด าาเนินงานสขุาภิบาลอาหารและน า้ในภาวะฉกุเฉินหรือสาธารณภยั กรมอนามยั 



ค าแนะน าในการเตรยีม-ปรงุอาหาร
เพือ่ผูป้ระสบภยั 

• อาหารประเภทผกัสด เนือ้สตัวส์ด ตอ้งลา้งท าาความ

สะอาดกอ่นน าามาปรงุ 

• ปรงุอาหารใหส้กุท ัว่ถงึดว้ยความรอ้น มกีารปกปิด

อาหารปรงุส าเร็จ 

• ไมว่างอาหารและภาชนะบรรจอุาหารบนพืน้โดยตรง 

• ขา้วกลอ่งตอ้งระบปุระเภทอาหารและวนั-เวลาทีป่รงุบน

ภาชนะบรรจ ุและไมค่วรบรโิภค ภายหลงั 4 ชม. 

• อาหารกลอ่งทีค่วรท าา ไดแ้ก ่ขา้วหม ู/ ไก ่/ ปลาทอด 

ขา้วเหนยีว น า้พรกิแหง้ ไขเ่ค็ม กนุเชยีง  

    ไขต่ม้สกุ 
คูมื่อการด าาเนินงานสขุาภิบาลอาหารและน า้ในภาวะฉกุเฉินหรือสาธารณภยั กรมอนามยั 





2. การด าเนนิงานขณะเกดิเหตฉุุกเฉนิ 
 

 ระยะหลงัเกดิเหต ุ48 ชม. ถงึเหตฉุุกเฉนิยตุ ิ

  2.5  รว่มประชุม war room เพือ่ตดิตาม ประเมนิ

  สถานการณท์ีเ่กดิข ึน้ 

  2.6  การเฝ้าระวงัความปลอดภยัของอาหารและน า้ 

  2.7   จดัท ารายงานการปฏบิตังิานประจ าาวนั และ

     รายงานให ้war room และหนว่ยงานที่

     เกีย่วขอ้งทราบ 

     
คูมื่อการด าาเนินงานสขุาภิบาลอาหารและน า้ในภาวะฉกุเฉินหรือสาธารณภยั กรมอนามยั 





ผูป่้วยทีอ่ยูน่อกโรงพยาบาล 



มอีาหารอะไรบา้งในชว่งภยัพบิตั ิ



ถงุยงัชพี  

•  บะหมีส่ าเร็จรปู 30 หอ่ ปลากระป๋อง 12 
กระป๋อง,ผกักาดกระป๋อง 6,   ขา้วกระป๋อง
(150g) 6 กระป๋อง, , ไกก่ระเทยีม 2กระป๋อง  ,   
น า้ดืม่ 12  ขวด, น า้มนัพชื 1 ขวด 

• ขา้ว 5 kg, เกลอื 1 ถงุ 

• ยากนัยุง่ เทยีนไข ไฟฉายและแบตตารีส่ ารอง 

• ยาสามญัประจ าบา้น 

 



 

What is the Survivals bag ?  

 



  ดดัแปลงอาหารจากถงุยงัชพี 



การแนะน าอาหารส าหรบัผูป่้วย 
ในชว่งภยัพบิตั ิ

• ผูท้ ีม่คีวามดนัโลหติสงู  

– ไมค่วรเตมิเครือ่งปรงุเพิม่เตมิ เลอืกรบัประทานอาหาร
ทีป่รงุสดมากกวา่อาหารส าเร็จรปู 

– ควรเลอืกอาหารกลอ่งทีเ่ป็นผดัผกัมากกวา่อาหารที่
เป็นประเภทผดัเผ็ด 

– ควรดืม่น า้ใหเ้พยีงพอ  

– ถา้เป็นบะหมีส่ าเร็จรปูก็ไมค่วรกนิน า้ตม้บะหมี ่

ระวงั!  อาหารทีม่ปีรมิาณโซเดยีมสงู เชน่ ขนมคบเคีย้ว 
ขนมปงัอบ  พยายามกนิแตน่อ้ยหรอืเทา่ทีจ่ าเป็น  ถา้
เป็นอาหารกระป๋องพยายามกนิแตเ่นือ้เหลอืน า้ปรงุรสไว ้

สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



• ในผูท้ ีเ่ป็นเบาหวาน  

• ควรลดปรมิาณขา้วลง  

• รบัประทานกบัขา้วใหห้มดแตใ่หเ้หลอืขา้วไว้
ซกั 4 ชอ้นโตะ๊ทกุคร ัง้ทีร่ปัประทาน 

•  เลอืกอาหารกลอ่งทีม่ผีกั 

• รบัประทานผลไมท้ีม่รีสเปรีย้วระหวา่งมือ้
ประมาณ 7-8  ชิน้ค าในชว่งสายและในชว่ง
บา่ย เพือ่ป้องกนัไมใ่หร้ะดบัน า้ตาลในเลอืด
ขึน้ๆลงๆ  

•   

การแนะน าอาหารส าหรบัผูป่้วย 
ในชว่งภยัพบิตั ิ

สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



• ในผูท้ ีเ่ป็นเบาหวาน 
– ควรดืม่น า้ใหเ้พยีงพอ   

– พยายามเคลือ่นไหว  

– ถา้มอีาการน า้ตาลต า่ เชน่ หวิ ใจส ัน่ ตวัส ัน่ หวั

ใจเตน้เร็ว วงิเวยีนศรีษะ เหงือ่ออก ตวัเย็น และ 

หมดสต ิ ใหอ้มลกูอม 3-4 เม็ด หรอื น า้ผลไม้

ประมาณ ½ แกว้หรอื ขนมปงั 1 แผน่แลว้รบีตาม

บคุลากรทางการแพทย ์

ระวงั!   อาหารทีม่นี า้ตาลสงูจาก น า้หวาน น า้อดัลม 

น า้ผลไม ้นมขน้หวาน  

 

การแนะน าอาหารส าหรบัผูป่้วย 
ในชว่งภยัพบิตั ิ

สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



การแนะน าอาหารส าหรบัผูป่้วย 
            ในชว่งภยัพบิตั ิ

• ในผูท้ ีเ่ป็นโรคไตเรือ้รงั อาหารในระยะทีม่ภียัพบิตัขิองผู ้
ทีเ่ป็นโรคไตไมว่า่จะเป็นผูท้ ีเ่ป็นโรคไตระยะเร ิม่แรกทีย่งั
ไมไ่ดท้ าการลา้งไตและผูท้ ีเ่ป็นโรคไตทีไ่ดท้ าการลา้งไต
แลว้ (ฟอกเลอืดหรอืลา้งไตทางชอ่งทอ้ง) แตไ่ม่
สามารถทีจ่ะท าการลา้งไตไดต้ามปกต ิจะรบัประทาน
เหมอืนกนั โดย 

– น า้ดืม่  ควรจ ากดัใหเ้หลอืเพยีงวนัละไมเ่กนิ  3 แกว้ 
(ประมาณ 750 ซซี)ี  

– ปรมิาณเนือ้สตัวส์กุ   ควรรบัประทานมือ้ละไมเ่กนิ 2 
ชอ้นโตะ๊หรอืเทา่กบักลอ่งไมข้ดีไฟกลอ่งเล็ก 1 กลอ่ง 
หลกีเลีย่งเนือ้สตัวท์ ีแ่ปรรปูและไมค่วรเตมิ เครือ่งปรงุ
รสลงในอาหารอกี  

 

 

สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



การแนะน าอาหารส าหรบัผูป่้วย 
            ในชว่งภยัพบิตั ิ

• ผกัและผลไม ้ ควรหลกีเลีย่งผกัทีม่สีเีขยีวเขม้หรอืสี

สดๆ เชน่ ผกับุง้ มะเขอืเทศ  ฟกัทอง   เลอืกกนิผกัสี

ออ่นๆ เชน่ บวบเหลีย่ม  แตงกวา (เอาเม็ดออก) 
แตงรา้น ฟกัเขยีว หอมหวัใหญ ่ผกักาดขาว พรกิหวาน 
หวัผกักาดขาว (ควรบรโิภคผกัสกุ มากกวา่ผกัดบิและ
ไมค่วรกนิน า้ตม้ผกั) หลกีเลีย่ง กลว้ยหอม ฝร ัง่และ
ผลไมต้ากแหง้ เชน่ กลว้ยตาก หลกีเลีย่งขนมคบเคีย้ว 
ขนมปงัอบ  

•  ระวงั!   อยา่ดืม่น า้มากเกนิความจ าเป็น หลกีเลีย่งอาหารเค็ม(ดู
อาหารในผูท้ ีม่คีวามดนัโลหติสงู)     และควรแจง้ใหบ้คุลากร
ทางการแพทยท์ราบวา่ทา่นเป็นโรคไต 

สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย 



 วธิกีารลา้งผกั 



Diet for DM-CKD pts 

• Diet should be limit protein to 35-50 g, Na 
1500 mg , 1500 mg K and 500cc fluid. 

 

Diet for HD/PD pts 

• Diet should be limit protein to35- 50 g, Na 1500 
mg , 1500 mg K, 1800Kcal  and 500cc fluid. 

 



เด็กทารก 

 

 

ใหด้ ืม่นมแม ่



ผูป่้วยทีใ่หอ้าหาร 
ทางสายใหอ้าหาร (Tube Feeding) 



งานวจิยัเร ือ่ง 
อาหารส าหรบัผูป่้วย Tube Feeding 

ชว่งภยัพบิตั ิ
 

Katekanok  Sookdang, Chanida Pachotikarn and Sunard Taechangam 

Institute of Nutrition , Mahidol University. 

 



การเตรยีมอาหาร BD ในชว่งภยัพบิตั ิอาจท า
ไมไ่ดเ้นือ่งจาก ขาดน า้และไฟฟ้า 

Source: http://www.eldercarethailand.com/content/view/299/80/ 



ส ารวจนมถ ัว่เหลอืงUHT  
(Lactose free) ในทอ้งตลาด 

Katekanok  Sookdang , 



พบท ัง้หมด 23 UHT  
Vitamilk 6 formula 
•  normal formula, low 

sugar, vegetarian  
formula, plus corn milk 
formula, barley and 
malt formula with black 
sesame and 3 cereals 
formula. 

  

V-soy 4 formula 
• low sugar, no sugar 

high calcium, with 
barley and double rice 
formula, double 
sesame with white 
sesame and black 
sesame 

Lactasoy 2 
formula 

• normal formula, 
low sugar and 
high calcium 

formula.  

 

V- fit 5 formula 
• normal formula, low 

sugar, with 7 rice 
formula, young rice 
milk normal formula, 
young rice milk no 
sugar formula 

D’na 4 formula 
• gaba with japanese 

rice germ formula, 
gaba with japanese 
rice germ low sugar 
formula, with extra 
black sesame, with  
extra black sesame 
low sugar formula. 

 

Profit 2 formula 
• normal formula, no 

sugar formula,  



Osmolality 

• Osmometer 3250  

• Advance Instrument 

Viscosity 

• Brookfield visconometer 

 

Katekanok  Sookdang , 

Osmolality ทีเ่หมาะสมคอื 300 mOsm/kgซึง่ใกลเ้คยีงกบัเลอืด 



ผล 

• -The osmolality was in the range  

•  of 126-431 mOsm/kg. which was 
comparable with the control commercial 
formula (300-600 mOsm/kg), 

• -Viscosity of V-fit young rice milk was 2.75 
cps which was lower than blenderized diet                   
(120-170 cps)at 25 oc. 

• -The flow rate was ranged from  

•   10-30ml/min. via nasogastric tube.  

 

 



นมถ ัว่เหลอืง UHT แบง่เป็น 3 กลุม่ 

• ส าหรบัผูป่้วยท ัว่ไป 

• ส าหรบัผูป่้วยเบาหวาน 

• ส าหรบัผูป่้วยไตเรือ้รงั 

 

 

 



ผูป่้วยท ัว่ไป 
 

• Lactasoy(classic formula) 

Vitamilk(normal formula) 

  



Nutrition 
Values 

Lactasoy 
(classic formula) 

Vitamilk 
(normal formula) 

1200ml 

(4boxes) 

1500ml 

(5boxes) 

1800ml 

(6boxes) 

1000ml 

(4boxes

) 

1250ml 

(5boxes) 

1500ml 

(6boxes) 

Energy 

((Kcal.) 

1063 1329 1595 800 1000 1200 

CHO(gm.) 127 159 191 100 125 150 

PROT(gm.

) 

36 45 54 28 35 42 

FAT(gm.) 44 56 67 32 40 48 

Na (mg.) 640 800 959 180 225 270 

จ านวน UHT ทีใ่ชต้ามแคลลอรที ีต่อ้งการ 
                      ในผูป่้วยท ัว่ไป 



 
ผูป่้วยเบาหวาน 

 
• นมถ ัว่เหลอืงUHT ทีม่นี า้ตาล< 6-8 % 

เหมาะส าหรบัผทื ีเ่ป็นเบาหวาน เชน่ 

Vitamilk น า้ตาลนอ้ย 

 



 
 
 Vitamilk low sugar 

Amount 

(Boxes) 

Energy 

(Kcal.) 

CHO 

(g) 

Sugar 

(g.) 

Protein 

(g) 

Fat 

(g.) 

Sodium 

(mg.) 

  

4(1000ml.) 720 76 60 36 32 540 

5(1250ml.) 900 95 75 45 40 675 

6(1500ml.) 1080 114 90 54 48 810 

The emergency food package for Diabetes patient we packed 5 Vitamilk 
(low sugar formula), It have carbohydrate in 95 gm, sugar 75  gm.   
protein in 45 gm, fat 40 gm. total energy 900 Kcal/day and 
 volume 1250 ml 
 

 

จ านวน UHT ทีใ่ชต้ามแคลลอรที ีต่อ้งการ 
                      ในผูป่้วยเบาหวาน 



ผูป่้วยไตเรือ้รงั 
 

•  V-fit 7 rice  ซึง่มโีปรตนีต า่ 

phosphorous และ potassium. ต า่ 



V-fit 7 rice 

จ านวน UHT ทีใ่ชต้ามแคลลอรที ี่
ตอ้งการในผูป่้วยไตเรือ้รงั 

Amount 

(Boxes) 

Energy 

(Kcal.) 

Carbohydrate 

(g.) 

Protein 

(g) 

Fat 

(g) 

Na 

(mg.) 

Phosphorus 

(mg.) 

K + 

(mg.) 

 

4(1000ml.) 

 

520 

 

124 

 

12 

 

8 

 

720 

 

390 

 

240 

เตมิน า้มนัพชื 

4 ชต. 

540 0 0 60 0 0 0 

total 1060 124 12 68 720 390 240 

The emergency food package for Kidney disease 
consist of 4 V-fit 7 rice add 4 Tb LCT oil , It have carbohydrate in 
 124gm, protein in 12 gm, fat 68gm. total energy 1060Kcal/day  
and volume 1000 ml.  



 
• UHT soybean milk or whole grain products for 

one day  
• products 4-5 boxes-5 UHT soybean m  
• vegetable oil 1 bottle   
• alcohol gel  
• 70% alcohol pad y(50ml.) 
• cotton 
• Scissors 
• Syringe 50cc 
• water 

ถงุยงัชพีผูป่้วย tube feeding 



Thank you 


