
โดย อ.จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี

มูลนิธิสรา้งเสริมวถีิบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ

ถอดบทเรยีนการจดัการอาหารเพือ่สขุภาวะ

โครงการเดก็ไทยแกม้ใส



ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=_2LOkXLyMj4

https://www.youtube.com/watch?v=_2LOkXLyMj4


โครงการพฒันาเชงิปฏบิตัิการ

การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม

การเปลีย่นแปลงวิธีคดิ

การเปลีย่นแปลงระบบ 
คุณค่าของผูเ้กี่ยวขอ้ง

เป้าหมาย

การเสรมิสรา้ง

สขุภาวะ

ระบบบรหิารจดัการอาหาร 

โภชนาการ และสขุภาพในโรงเรยีน

และชมุชนอย่างครบวงจร



บทเรยีน (Lesson Learned)

ความรูท่ี้เป็น
รปูธรรม

ปัจจยั เงือ่นไข

ชดุ
ความรู ้ ผลการท างานท่ี

เกดิขึ้น มีประโยชน์

ปัจจยั เงือ่นไข

ขอ้
คน้พบ





ถอดบทเรียนและประเมนิคุณภาพ 
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเดก็ไทยแก้มใส



ชดุความรูท่ี้เกดิขึ้น

• แนวทางการทรงงานเชงิพฒันา

• รปูแบบการจดัการอาหาร โภชนาการ 

สขุภาพในโรงเรยีนอย่างครบวงจร ตาม

รอยพระยุคลบาทสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

โดยบูรณาการเชือ่มโยงทุกภาคส่วน มี

เป้าหมายชดัเจน ต่อเนื่อง และขยายผล 

สู่ชมุชน



๒. สหกรณ์นักเรียน
-สหกรณ์ร้านค้า
-ออมทรัพย์

๔. การติดตามภาวะโภชนาการ 

สมรรถภาพทางกายและสขุภาพนกัเรียน

-ฐานขอ้มูล, แปลผล, ใชข้อ้มูลในการพฒันางาน

๕.  การพฒันาสุขนิสัย
และการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน

- นิสัยการกิน
- สุขนิสัยที่ดี
- ออกก าลังกาย

๑. เกษตรในโรงเรียน
-ปลูกพืชผัก ผลไม้ เพาะเห็ด
-เลีย้งสัตว์, ประมง ฯลฯ

๓.  การจัดบริการอาหาร
- ตามหลักโภชนาการ,ตามหลักสุขาภิบาล
- อาหารปลอดภัย,ใช้เกลือไอโอดีน ๖.  การพัฒนาอนามัย

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
- อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน
- โรงอาหาร โรงครัว
- ห้องน า้ 
- ฯลฯ

๗. จดับริการสุขภาพ
นักเรียน

-ตรวจความสะอาดร่างกาย 
-ปฐมพยาบาล
-หนอนพยาธิและมาลาเรีย

๘. การจดัการเรียนรูแ้บบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสขุภาพ

-เกษตรผสมผสาน, สหกรณ์ -สขุบญัญตั,ิ โภชนบญัญตัิ -สขุาภบิาลอาหาร, ออกก าลงักาย 

ขยายผลสู่ชุมชน



https://www.thaischoollunch.in.th/index.php





โดยเฉลีย่ นกัเรยีนตอ้งการ     

- ผกั คนละ 100 กรมั x 200 วนัเรยีน = 20 กโิลกรมั ต่อปี

- ผลไมค้นละ 200 กรมั x 200 วนัเรยีน = 40 กโิลกรมั ต่อปี



ผูใ้ชป้ระโยชนม์าตรฐานอาหารกลางวนั (TSL)



การเฝ้าระวัง ตดิตามภาวะโภชนาการ
จากโรงเรียนเข้าร่วมโครงการศนูย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสทัว่ประเทศ  เก็บข้อมลู 112 แห่ง
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เต้ีย ผอม อ้วน เร่ิมอ้วน+อ้วน

ปี58 ต้นเทอม 2 ปี58 ปลายเทอม 2 ปี59 ต้นเทอม 1 ปี59 ปลายเทอม 1 ปี59 ต้นเทอม 2 ปี59 ปลายเทอม 2 ปี60 ต้นเทอม 1

ค าอธิบาย: ข้อมลูปี 58 ต้นเทอม 2 นกัเรียน 14,101 คน, ปี 58 ปลายเทอม 2 นกัเรียน 33,487 คน , ปี 59 ต้นเทอม 1 นกัเรียน 33,364 คน 

,ปี 59 ปลายเทอม 1 นกัเรียน 32,706 คน , ปี 59 ต้นเทอม 2 นกัเรียน 32,231 คน , ปี 59 ปลายเทอม 2 นกัเรียน 31,734 คน และ
ปี 60 ต้นเทอม 1 นกัเรียน 5,514 คน (24 โรงเรียน)

(แหลง่ข้อมลู : สถาบนัสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพือ่สขุภาพ www.dekthaikamsai.com)

http://www.dekthaikamsai.com/


ข้อมูลภาวะโภชนาการจ าแนกรายชัน้

ภาวะอ้วน+เร่ิมอ้วน

ค าอธิบาย: นักเรียน 31,734 คน จาก 112  โรงเรียนศนูย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส
( แหล่งข้อมลู : สถาบนัสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสขุภาพ www.dekthaikamsai.com)



•

•

•

•

•

•

•

•

ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู ้



• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย

นโยบายกระทรวงมหาดไทย

เป้าหมายระยะที่ 1 : ปีการศึกษา 2561
สถานศึกษาในสังกัด อปท.ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 50 น าระบบ TSL ไปใช้จัดอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ และใช้เป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน

อปท.และสถานศึกษาใน
สังกัด บริหารจัดการงปม.
ค่าอาหารกลางวัน เพ่ือ

แก้ปัญหาทุพโภชนาการและ
สร้างเสริมสุขภาวะแก่
นักเรียนสมตามวัย

ระบบแนะน า
ส ารับอาหาร
กลางวัน (TSL)

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงบประมาณ

ค่าอาหารกลางวันท่ีมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายระยะที่ 2 : ปีการศึกษา 2562
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทุกแห่ง  น า
ระบบ TSL ไปใช้จัดอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ และใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ
งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน

ส านักส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับนโยบาย แนวทาง
ขยายผล & ก ากับ 
ติดตาม อปท.

ด าเนินงานตามกรอบ
เป้าหมาย

อบรม/ สัมมนา 
แก่อปท. และ ผอ.

โรงเรียนทั่ว
ประเทศ 25 รุ่น 
(มี.ค.– ก.ย.)

อบรม แนะน า ระบบTSL 
และติดตามภาวะ

โภชนาการ แก่ อปท. 
และ ผอ.โรงเรียนทั่ว

ประเทศ 
25 รุ่น(มี.ค.-ก.ย.)



ปัจจยัความส าเรจ็

• สถาบนั องคก์รทางวิชาการ และ เทคโนโลยี

• ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง ดา้นอาหาร โภชนาการ เกษตร สหกรณ์

• หน่วยงานตน้สงักดั ท่ีเชือ่มโยงต ัง้แต่ระดบันโยบาย ถงึพื้นท่ี

• ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะคร ูบุคลากร นกัเรียน 

• ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ชมุชน ปราชญช์าวบา้น

• หน่วยงานสนบัสนุนในพื้นท่ี / บรรยากาศการท างานท่ีมีความสขุ

• แหล่งทุน (สสส.) และ กองทุนอาหารกลางวนั

• หน่วยประสานงาน สอน แนะ กระตุน้ ติดตาม ใหก้ าลงัใจ อย่างต่อเนือ่ง 
เขา้ถงึไดง้า่ย และ เป็นมิตรต่อโรงเรียน และ ภาคทุีกองคก์ร



ผลตอบแทนทางสงัคม  วิเคราะหโ์ดย TDRI

https://dekthaikamsai.com/upload/forum/Oct18TDRI.pdf



พฤติกรรมท่ีพงึประสงคข์องนกัเรยีน



ระดบัสขุภาพใจของนกัเรยีน ผูป้กครอง และ ครู

หลงั 8.5ก่อน 6.9

นกัเรยีน ผูป้กครอง

ก่อน 6.5 หลงั 8.2

ครู
ก่อน 6.8

หลงั 8.4



ค่ารกัษาพยาบาลของนกัเรยีนและผูป้กครอง (บาทต่อปี)

หลงั 
257.7

ก่อน 
463.7

นกัเรยีน ผูป้กครอง

ก่อน 
1173.8

หลงั 
554.3



ลงทุนกบัเดก็นกัเรยีน 

1 บาท ไดผ้ลตอบแทน 1.50 - 2 บาท ++++



อาหาร

โรงเรียน 

เปลีย่นวิถชีมุชน 

จากบทเรียนสู่การขยายเครือข่ายเดก็ไทยแก้มใส ระยะที่ 4

ชุมชน
ชุมชน

ชุมชนชุมชน

เพิ่มศักยภาพ  
แม่ข่าย-ขยาย 
ลูกข่าย 1 ต่อ 5

เสริมพลัง
ชุมชน/

ผู้ปกครอง

สื่อสาร
สาธารณะ

แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

ระหว่างภาคี
สสส, / กองทุนอาหารกลางวนั 

กองทุนต าบล - สปสช.

เช่ือมโยง
เกษตร
ชุมชนสู่
โรงเรียน

ส่ือสร้างสรรค์ 
ส าหรับเด็ก

นโยบาย
สาธารณะ



ยกระดบัการพฒันา .... จังหวดัน าร่อง

•เหนือ : เชียงราย เชียงใหม ่ตาก น่าน
•อีสาน : สุรินทร์ บรีุรัมย์ สกลนคร
•กลาง : นครปฐม สมทุรปราการ
•ใต้ : สงขลา กระบี่ (ตรัง หรือ พงังา)



สรุป สิ่งค้นพบเพื่อเดนิต่อ

๑. เช่ือมภาคี ร่วมขบัเคลื่อนสูเ่ป้าหมายร่วม ที่กลุ่มเป้าหมายหลกั
เหน็ประโยชน์ และต้องการ (บรูณาการ-interdisciplinary)

๒. สร้างเครือข่าย แสวงหาความร่วมมือเกษตรชุมชน สู่
อาหารโรงเรียน ผ่านสหกรณ์นกัเรียน และ เสริมความมัน่คง
ทางอาหารของชมุชน

๓. ไมข่ายขนมกรุบกรอบ น า้อดัลม แนะให้ท าขนมจากผลผลิต
เกษตรชมุชน

๔. น ากิจกรรมที่เรียนรู้ในโรงเรียน ขยายสูค่รอบครัว ชมุชน
๔. Health Data Center , KidDiary

“อาหารโรงเรยีน .....เปลีย่นวิถชีมุชน”




