สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖
ระเบียบวาระที่ ๒.๓

ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
นิยามที่เกี่ยวของ
๑. อาหารในโรงเรียน หมายถึง อาหารทุกอยางที่อยูในเขตรั้วโรงเรียน ครอบคลุมทั้งอาหาร อาหารวาง
ขนม นม น้ำดื่ม และเครื่องดื่มอื่น ๆ แตเพื่อใหกระชับ ในเอกสารนี้จะใชเพียงคำวา “อาหาร” นอกจากนี้ปญหา
อาหารรอบรั้วโรงเรียนก็เปนปญหาสำคัญ แตยังไมไดเสนอมติในครั้งนี้
๒. โรงเรียน หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานศึ กษาที่ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ในทุกสังกัด
๓. ระบบการจัดการอาหารในโรงเรี ย น หมายถึ ง ระบบที่ ค รอบคลุ ม การวางแผน การดำเนินงาน
การกำกับติดตาม การประเมินผล การสื่อสารประชาสัมพันธ ของการจัดการอาหารในโรงเรียน โดยใหความสำคัญ
กับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร และอาหารศึกษา๑
สถานการณ
๑. การจัดการอาหารในโรงเรียนไมใชเรือ่ งใหมสำหรับสังคมไทย โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน
มีการดำเนินการมาตั้งแตป ๒๔๙๕ ตอมารัฐบาลไดอ อกพระราชบั ญญั ติ กองทุ นเพื่ อ โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ สาระสำคัญคือจัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจายสำหรับการสนับสนุนและแกไขปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา [๑] แตจากการดำเนินงาน พบขอจำกัดของการบริหารกองทุน
ทำไดไมครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด และเนนแกปญหาดานการขาดแคลนอาหารเปนหลัก ซึ่งขณะนี้สภาพปญหา
ไดเปลี่ยนไป ปจจุบนั เยาวชนไทยเผชิญวิกฤตภาวะโภชนาการสองดานทัง้ ภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกิน
นอกจากนี้ การดำเนินการทีผ่ า นมายังไมครอบคลุมมิตติ า ง ๆ ดานอาหาร ตามกรอบยุทธศาสตรการจัดการดาน
อาหารของประเทศไทย ซึ่งมี ๔ มิติ ไดแก ความมั่นคงดานอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร คุณภาพอาหารและ
อาหารศึกษา [๒]

๑

ดูคำนิยามในเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓ / ผนวก ๑
ภายใตพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๓๕ กองทุนในปจจุบันมีหนาที่
จัดสรรงบประมาณ (จากเงินดอกผลของกองทุน) คาอาหารกลางวันเพิม่ เติมในเด็กทีม่ ภี าวะทุพโภชนาการและนักเรียนที่ขาดแคลน
อาหารกลางวัน ๕ บาท/คน จัดสรรทุนหมุนเวียนสำหรับสงเสริมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน สมทบเพิ่มเติมในโรงเรียนที่ได
งบประมาณคาอาหารกลางวันไมครบ ๑๐๐% จากองคกรปกครองสวนทองถิน่ และสมทบเพิม่ เติมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ที่มีเด็กพักนอน ดูคำนิยามในภาคผนวก
๒

๖๕๘ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒. รูปแบบการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน๓ มี ๕ รูปแบบหลัก ไดแก ๑) โรงเรียนซื้อวัตถุดิบมา
ประกอบอาหารเอง ๒) แจกคูปองใหนักเรียนเพื่อซื้อจากผูขาย และผูขายนำคูปองมาแลกเงินกับทางโรงเรียน
๓) การจางเหมาทำอาหาร ๔) โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณและจางผูประกอบอาหาร ๕) โรงเรียนซื้ออาหาร
ที่ประกอบสำเร็จแลวจากตลาด [๓] จากหลักฐานทางวิชาการแสดงใหเห็นวา การจัดการอาหารในโรงเรียนยังมี
ขอจำกัดในการแกไขปญหาทุพโภชนาการ ปญหาดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี ซึ่งลวนเปนหัวใจสำคัญของระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
๓. จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครัง้ ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ โดยสำนักงาน
สำรวจสุขภาพประชาชนไทย พบวาเด็กไทยอายุ ๑-๑๔ ป รอยละ ๙.๓ หรือ ๑,๐๘๐,๐๐๐ คน มีน้ำหนักเกิน
และอวน เด็กเหลานี้จะเสี่ยงตอปญหาสุขภาพหลายระบบ โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่ ๒๔ แมวาปญหาภาวะขาด
พลังงานและโปรตีนเริ่มลดลง แตยังมีเด็กไทยอายุ ๑-๑๔ ป จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ คน หรือรอยละ ๔.๔ มีภาวะเตี้ย
และ ๔๘๐,๐๐๐ คน หรือรอยละ ๔.๑ มีน้ำหนักนอยกวาเกณฑ และเด็กไทยจำนวนไมนอยที่ยังมีปญหาการขาด
สารอาหารอืน่ ๆ เชน การขาดธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามิน นอกจากนี้ ยังพบวาเด็กไทยโดยเฉลี่ยกินผักและผลไม
วันละ ๑.๔ สวน ต่ำกวาเกณฑที่แนะนำจากองคการอนามัยโลกกวาสามเทา (แนะนำไมนอยกวา ๕ สวนตอวัน) จะ
เห็นไดวาปญหาโภชนาการของเด็กไทยมีทั้งดานขาดและเกิน และมีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมนอย [๔]
๔. จากผลการศึกษาปจจัยที่มี ผลตอ การจั ดการอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม เลย
นนทบุรี และภูเก็ต ในป ๒๕๕๕ พบวา คุณคาทางโภชนาการจากเมนูอาหารกลางวันของทั้ง ๔ จังหวัด เฉลี่ยอยูที่
รอยละ ๗๕.๖ ของเปาหมายทีเ่ ด็กควรจะไดรบั [๕] ซึง่ ไมไดพฒ
ั นาขึน้ จากทีเ่ คยมีการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันปการศึกษา ๒๕๔๙ ที่เก็บขอมูลคุณภาพอาหารในโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน พบวา
อาหารที่จัดใหเด็กนักเรียนมีปริมาณอาหารที่ใหพลังงานเฉลี่ยเพียงรอยละ ๗๐ ของพลังงานที่ควรจะไดรับตามวัย
[๑] และจากการประเมินเมื่อป ๒๕๔๐ พบวา อาหารกลางวันของโรงเรียนมีปริมาณสารอาหารที่ใหพลังงานเฉลี่ยอยู
ในระดับรอยละ ๗๓ ของพลังงานเปาหมาย และคาเฉลีย่ ความเพียงพอของสารอาหารโดยเฉพาะแรธาตุที่จำเปน เชน
แคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบี ๑ และวิตามินบี ๒ อยูในระดับรอยละ ๕๙ [๖] ซึ่งสรุปไดวา การจัดบริการอาหาร
ในโรงเรียนในประเทศไทยมีคุณคาทางโภชนาการไมเพียงพอตอความตองการของเด็ก
๕. ปญหาดานความปลอดภั ย ของอาหารในโรงเรี ย นก็ ยั ง มี ก รณี เ กิ ด เหตุ อ ยู เ ป น ประจำ ทั้งที่ปองกันได
จากขอมูลสำนักระบาดวิทยา รายงานอาหารเปนพิษระหวางป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ จำนวนทัง้ หมด ๓๗๕ เหตุการณ มี
เหตุการณอาหารเปนพิษที่เกิดขึ้นในศูนยเด็กเล็กถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ จำนวน ๑๐๗ เหตุการณ โดยแบงเปนจาก
นมโรงเรียน ๑๑ เหตุการณ อาหารเปนพิษ ๖๓ เหตุการณ อาหารหนาโรงเรียนและอาหารบริจาค ๑๒ เหตุการณ
สิ่งแปลกปลอม ๑๗ เหตุการณ และอื่น ๆ ๔ เหตุการณ [๗] จากการตรวจวิเคราะหตวั อยางอาหารในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ๒๙๓ แหง ของกรมอนามัย ในป ๒๕๕๕ พบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย๕

๓

นอกจากการจัดอาหารมื้อกลางวันแลว บางโรงเรียนยังมีการจัดอาหารมื้อเชาดวย เชน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรคเบาหวานชนิ ดที่ ๒ เป น โรคเบาหวานที่ พ บมากในวัย ผูใ หญ แต ปจจุ บั น เนื่ องจากการเพิ่ ม ขึ้นของโรคอวนในเด็ก ทำใหพบ
จำนวนผูปวยเด็กที่เปนเบาหวานชนิดที่ ๒ มากขึ้น
๕
แบคทีเรียในกลุมโคลิฟอรมเปนตัวชี้การปนเปอนของอุจจาระ แบคทีเรียชนิดนี้ทำใหเกิดอาการทองเสียบอยที่สุด ทั้งในเด็ก
และผูใหญ
๔

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๖๕๙

รอยละ ๔๑.๘ เมื่อพิจารณาตามประเภทอาหาร พบวา อาหารประเภทผักสดพบเชื้อมากที่สุด รอยละ ๖๘.๕ [๘]
นอกจากนี้ยังพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียปนเปอนในน้ำดื่มรอยละ ๕๕.๘ จากการเก็บตัวอยางน้ำดื่มในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จำนวน ๒๙๓ โรงเรียน [๙] จากการเก็บตัวอยางอาหารในโรงเรียนในป ๒๕๕๕ ของสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา เด็กประถมกินไสกรอก ๑-๓ ชิ้นตอวัน ลูกชิ้น ๑.๕–๖ ลูกตอวัน ปูอัด ๑.๕–๕ ชิ้นตอวัน
เด็กมัธยมกินไสกรอก ๑-๓.๕ ชิ้นตอวัน ลูกชิ้น ๓–๑๒ ลูกตอวัน ปูอัด ๑-๒ ชิ้นตอวัน ซึ่งอาหารยอดนิยมเหลานี้
มีการปนเปอนสารกันบูด ผงกรอบ และสีสังเคราะห ที่หากรับประทานมากและตอเนื่องอาจสงผลตอสุขภาพ
เสี่ยงตอการเปนโรคเรื้อรังเกี่ยวกับตับและไตในอนาคต [๑๐]
๖. จากขอมูลการสำรวจอนามัย สวัสดิการและการบริ โ ภคอาหารของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ
สำนักงานสถิติแหงชาติ พบวา เด็กอายุ ๖-๑๔ ป มีสัดสวนการบริโภคขนมกรุบกรอบทุกวันถึงรอยละ ๓๖.๘ และ
บริโภคเครือ่ งดืม่ ประเภทน้ำอัดลมและเครือ่ งดืม่ รสหวานทุกวันรอยละ ๒๕.๓ จากการศึกษาของสำนักทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย ป ๒๕๕๒ พบวา โรงเรียนสังกัดรัฐและเอกชนมีการวางจำหนายขนมกลุมลูกอมและช็อกโกแลตรอยละ
๕๖.๓ และรอยละ ๓๒.๗ ตามลำดับ และจำหนายเครื่องดื่มรสหวานมากถึงรอยละ ๗๐.๘ และ ๙๐.๖ ตามลำดับ
[๑๑] นอกจากนี้ยังพบวา ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนในวันเด็ก กีฬาสี วันปใหม ครึ่งหนึ่งของโรงเรียน
ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทผูผลิตขนมและน้ำอัดลม รอยละ ๘ มีปายโฆษณาน้ำอัดลม และรอยละ ๓ มีปาย
โฆษณาขนมกรุบกรอบ [๑๒] แสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อใหเด็กนักเรียนไดเขาถึงและเลือกซื้อ
ขนมและเครื่องดื่มที่เสี่ยงตอการมีปญหาน้ำหนักเกิน
๗. พบวา ระบบการไดมาของขอมูลและคุณภาพของขอมูลสุขภาพดานโภชนาการของเด็กนักเรียน และ
การใชประโยชน ของข อมู ลสู การกำหนดแนวนโยบายและแผนงานในป จ จุ บันยั งมี ชองวาง จากการประเมินผล
ในภาพรวมโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาไมมกี ารวิเคราะหขอ มูลเด็กในระดับอนุบาล ทำใหปญหา
ของเด็กอนุบาลสวนใหญถูกลดทอนลง มีผลตอการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินการแกไขปญหา [๑๓]
๘. นอกจากนั้น การเชื่อมโยงระบบเกษตรชุมชนและการจัดการอาหารกลางวันมีความสำคัญในดาน
ความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร ในปจจุบันระบบการผลิตอาหารของคนไทยเริ่มสั่นคลอนจากการที่มี
พื้นที่ทางการเกษตรลดลง ตนทุนการเกษตรที่สูงขึ้นจากการใชปุยและสารเคมี และทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้น
[๑๔] ตัวอยางโครงการทีป่ ระสบความสำเร็จในโครงการอาหารปลอดภัย เชน โครงการเชียงรายเปนสุข ที่ผลักดันให
เกิดการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย และสรางมูลคาภายในทองถิ่น หรือแผนงานพัฒนาเครือขายการตลาด
พืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม ที่สงเสริมสนับสนุนชุมชนใหมีกติกา ขอตกลง และเงื่อนไขลดการใชสารเคมี
ซึ่งควรนำมาขยายแนวคิดและพัฒนาเชื่อมโยงสูระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
ผลกระทบของปญหา
๑. เด็กอวนมีปญหาสุขภาพหลายระบบ และมีความเสี่ยงที่จะกลายเปนผูใหญอวนซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพที่มีผลตอการสูญเสียปสุขภาวะมากที่สุดในเพศหญิง [๑๕] ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนเพิ่มความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง จากการศึกษาพบวา รอยละ ๒๔-๕๒ ของผูปวยเบาหวาน รอยละ ๒๕-๓๓ ของผูปวย
โรคหัวใจขาดเลือด และรอยละ ๑๕-๒๓ ของผูปวยขอเขาเสื่อมในประเทศไทย อาจปวยเปนโรคดังกลาวเนื่องจาก
ความอวน นอกจากนี้ ยังพบวาโรคอวนทำใหเกิดการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานเนื่องจากความเจ็บปวย
๖๙๔ ลานบาท และเกิดการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ๕,๘๖๔ ลานบาท ตนทุนทาง
๖๖๐ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

เศรษฐกิจที่เกิดจากโรคอวนในประเทศไทยมีมูลคารวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๔๒.๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๑๓ ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ [๑๖]
๒. เด็กที่เตี้ยกวาเกณฑมาก น้ำหนักนอยกวาเกณฑรุนแรง เด็กขาดสารไอโอดีนและเด็กขาดธาตุเหล็ก มี
ความเสี่ยงตอภาวะเชาวนปญญาต่ำ ซึ่งอาจสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต จากการสำรวจสุขภาพประชาชน
โดยการตรวจรางกาย ครัง้ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒) พบวาคาเฉลีย่ ระดับเชาวนปญ
 ญาแปรตามภาวะสวนสูงอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเด็กทีเ่ ตีย้ และเด็กคอนขางเตี้ยมีคาเฉลี่ยระดับเชาวนปญ
 ญาต่ำกวาเด็กทีม่ สี ว นสูงตามเกณฑ
การศึกษาในตางประเทศพบวา ปญหาทุพโภชนาการในเด็กทำใหผลผลิตมวลรวมประชาชาติของประเทศลดลงไดถึง
รอยละ ๒-๓ [๔]
๓. ผลกระทบทางสุขภาพจากการที่เด็กรับประทานผลิตภัณฑอาหารที่มีการปนเปอนของสารเคมี เชน
สารกันบูดที่มักพบในลูกชิ้น ปูอัด และหมูยอ ถาไดรับปริมาณมากติดตอกันเปนเวลานานทำใหตับและไตทำงาน
ผิดปกติ ผงกรอบในลูกชิ้นและหมูยอทำใหเบื่ออาหาร ผิวหนังแหง เยื่อตาอักเสบ และถากินมากทำใหคลื่นไส
อาเจียนเปนเลือด และอาจเสียชีวิต สีสังเคราะหที่มักพบในไสกรอก ลูกชิ้น ปูอัด ถาไดรับปริมาณมากทำใหน้ำยอย
อาหารออกมาไมสะดวก ทองอืด และขัดขวางการดูดซึมอาหาร ถากินเปนประจำทำใหตับและไตทำงานผิดปกติ
ผลการศึกษาจากตางประเทศพบวา การไดรับสีสังเคราะหผสมอาหาร เชน สีเหลือง สีสม สีแดง รวมกับวัตถุกันเสีย
ทำใหเด็กมีอาการสมาธิสั้น หงุดหงิด โมโหงาย อยูไมสุข [๑๐]
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการอาหารในโรงเรียน
๑. จากการสำรวจโรงเรียนนำรองโครงการโภชนาการสมวัยของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ในการ
จัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน พบวา การไดรบั งบประมาณทีจ่ ำกัด ๑๓ บาท/คน/วัน (ขอมูลป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)๖
คุณภาพของอาหารที่ไดต่ำกวามาตรฐานและไมสามารถจัดเมนูที่ประกอบดวยผักและผลไมไดทุกวัน นอกจากนั้น
ยังพบวา แมครัวสวนมากไมมีความรูในเรื่องโภชนาการ และในโรงเรียนที่ใชมาตรฐานในการจัดอาหารกลางวันจะมี
คุณภาพอาหารที่ดีกวา
๒. จากการทบทวนวรรณกรรมระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในตางประเทศ เช น ญี่ปุน อังกฤษ
สหรัฐอเมริกาบางมลรัฐ และอีกหลายประเทศ พบวา ๑) การที่รัฐบาลเห็นความสำคัญและมีการออกกฎหมายและ
กำหนดระเบียบขอบังคับที่ชัดเจนในการควบคุมมาตรฐานคุณคาทางโภชนาการ และการควบคุมชนิดอาหารใน
ุ คาทางโภชนาการเหมาะสมกับความตองการของเด็ก และยังชวย
โรงเรียน ทำใหอาหารในโรงเรียนไดมาตรฐาน มีคณ
สนับสนุนใหมสี งิ่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการมีพฤติกรรมการบริโภคทีด่ ตี อ สุขภาพ ๒) การมีหนวยงานกลางหรือกลไกกลางที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการรับผิดชอบดานการบริหารจัดการระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ตั้งแตการ
วางแผน ควบคุมมาตรฐานและคุณคาทางโภชนาการ การประชาสัมพันธ การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล
ทำใหการทำงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ๓) การมีบุคลากรที่มีความรูและมีการผนวกความรูดานโภชนาการ
เขากับหลักสูตรการศึกษา ทำใหมกี ารจัดการอาหารในโรงเรียนอยางมีคณ
ุ ภาพ เชน ในประเทศญี่ปุนที่ใหความสำคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการพัฒนาภาวะโภชนาการใหเหมาะสมกับวัย ใหความสำคัญของการบรรจุครู
โภชนาการในโรงเรียนเพื่อทำหนาที่จัดอาหารใหกับเด็กนักเรียนและสอนทางดานโภชนาการ ๔) การมี ส ว นรวม
๖

ปจจุบันเพิ่มเปน ๒๐ บาท/คน/วัน
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๖๖๑

ของภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการอาหารในโรงเรียนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะทองถิ่น ชุมชน ผูปกครอง ภาคเอกชน
ตาง ๆ และเกษตรชุมชน มีสว นในการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนใหมคี วามมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
[๑๗-๒๒]
๓. ในประเทศไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีรูปแบบการบริหารจั ดการอาหารและโภชนาการ
ในโรงเรียนอยางเปนระบบภายใตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปจจัยความสำเร็จของโครงการนี้ คือ ๑) มี
หนวยงานกลางคือสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนับสนุนใหหนวยงาน
ทุกระดับและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทำงานแบบบูรณาการ ๒) มีระบบการติดตามประเมินผลที่ทำอยางตอเนื่อง
๓) มีกรอบแนวทางในการดำเนินงานและมีการสนับสนุนงานที่ชัดเจน ตั้งแตการรวมกันทำแผน๗ ทำใหมีการพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกัน ๔) มีการเสริมสรางศักยภาพของครูผูรับผิดชอบ ๕) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนจาก
ภายในโรงเรียน ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน เชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน [๒๓]
๔. จากการถอดบทเรียนของโรงเรียนตัวอยางเรื่องการจัดการอาหารในโรงเรียนพบวา ปจจัยความสำเร็จ
ไดแก ปจจัยดานบริบท เชน ผูน ำทองถิน่ เห็นความสำคัญและประกาศนโยบายของทองถิน่ ผูบ ริหารสถานศึกษาและ
คณะครูเอาจริงเอาจังในการพัฒนาคุณภาพการจัดอาหาร ดานปจจัยนำเขา เชน การมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูใ นการดูแล
เรื่องอาหารและมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง การกำหนดใหการจัดการอาหารในโรงเรียนเปนแผนงานหลัก
ของโรงเรียนและระบุหนาทีบ่ ุค ลากรในการดำเนินงานชัดเจน ปจ จัยด า นกระบวนการ เช น เนนกระบวนการมี
สวนรวมระหว า งโรงเรี ย นกั บ ทุ ก ภาคส ว น การบริ ห ารจั ด การงบประมาณที่ มี อ ยู จ ำกั ด อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การบูรณาการโครงการตาง ๆ ใหเปนหนึง่ เดียว การสือ่ สารขอมูลระหวางโรงเรียน ผูป กครอง และชุมชน ความสัมพันธ
ที่ดีระหวางชุมชนและโรงเรียน การมีแหลงอาหารที่ผลิตขึ้นเองในบริเวณโรงเรียน หนวยงานที่เกี่ยวของเขามา
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนือ่ งและสม่ำเสมอ และมีการประเมินผลเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนือ่ ง [๕]
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของ
๑. ในชวงระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา มีนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบการจัดการ
อาหารและสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการมีพฤติกรรมบริโ ภคที่ ดีใ นสถานศึ กษาหลากหลาย เชน จากหลักการสรางเสริม
สุขภาพตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มุงสูแนวทาง “การสรางสุขภาพ นำการซอม
สุขภาพ” และกำหนดมาตรการขอ ๒๕ ใหสง เสริมสนับสนุนหนวยงานของรัฐทุกระดับและภาคสวนตาง ๆ ในสังคม
รวมกันพัฒนาสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม สมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ มติ ๘ การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมียุทธศาสตร
การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ โดยในกลุม ที่ ๑ ยุทธศาสตรดา นการสงเสริม
ใหประชาชนมี พ ฤติ กรรมการบริโภคที่เหมาะสมอยา งตอ เนื่ องและสม่ำเสมอ มียุทธศาสตรสงเสริมการผลิตและ
จำหนายอาหารชูสุขภาพและผั กผลไม เพื่อเปน ทางเลือ กทดแทนอาหารพลังงานสูง “โดยกล า วถึง การจัดใหมี
อาหารชูสุขภาพจำหนายในโรงเรียน และควบคุมมิใหมกี ารจำหนายและบริการอาหารประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือ
โซเดียมสูงในบริเวณโรงเรียน” และยุทธศาสตรการควบคุมการตลาดของสินคาอาหารประเภทไขมัน น้ำตาล และ
โซเดียมสูง “โดยกำหนดกฎเกณฑขอบังคับในการควบคุมกิจกรรมการสงเสริมการขายอาหารประเภทไขมันหรือ
น้ำตาลหรือโซเดียมสูงในโรงเรียน”
๗

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ปจจุบันเปน
แผนฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
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๒. ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนองคกร
หลักในการดำเนินการหรือจัดการดานอาหารในทุกมิติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยุทธศาสตรครอบคลุม
ทั้ง ๔ มิติ ไดแก ความมั่นคงดานอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร คุณภาพอาหาร และอาหารศึกษา ซึ่งตอมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย และมอบหมายให
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินำกรอบยุทธศาสตรฯ ผนวกเขากับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ และใหหนวยงานตาง ๆ ใชเปนกรอบในการดำเนินงาน [๒๔]
๓. มีการดำเนิน งานทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม เช น ๑) ภาครัฐในป
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมอนามัยภายใตการดำเนินงานของสำนักโภชนาการไดจัดทำ “โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย” ดำเนินกิจกรรมสำคัญคือ การขับเคลื่อนใหเกิดองคกรโภชนาการสมวัย ซึ่งมาตรฐาน
การเปนองคกรโภชนาการสมวัยฯ คือ การจัดการอาหารกลางวัน อาหารวาง ขนม และเครื่องดื่มในชุมชนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ย งเด็กและโรงเรี ยนให มีคุณภาพได มาตรฐานโภชนาการ สุ ข าภิ บาลอาหาร และ
ความปลอดภัยอาหาร และพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการพัฒนา
คุณภาพอาหารในโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน ๒) สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ภายใตการดำเนินงาน “เครือขายเด็กไทยไมกนิ หวาน” รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันใหมีการ
ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม แจงเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศใหดำเนินการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม
งดจำหนายขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก ตั้งแตป ๒๕๕๑ ผลการดำเนินงานพบวา มี
โรงเรียนที่ปลอดน้ำอั ด ลมร อ ยละ ๗๑ ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ร อ ยเปอร เซ็ น ต เ พราะขึ้ น อยู กั บ นโยบายของผูบริหาร
๓) เครือขายคนไทยไรพุงในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดผลักดันนโยบายสาธารณะ ไดแก การสงเสริมการจัดอาหารวางเพื่อ
สุขภาพและเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในการประชุม (Healthy Meeting) การสงเสริมการปลูกผักหลากสี ปลอดสารพิษ
โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กปลอดน้ำอัดลม สงเสริมการผลิต/จำหนายอาหารที่ลดปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม ลง
รอยละ ๒๕ ๔) โครงการ “โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ” ของสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดยเรื่องโภชนาการ
และอาหารที่ปลอดภัยเปนองคประกอบหนึ่งของเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ๕) “โครงการ อย. นอย” ของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการพัฒนาเด็กนักเรียนใหมีสวนรวมในการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยและ
การเลือกบริโภคอาหาร ๖) โครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กของสำนักสงเสริม
และสนับสนุนอาหารปลอดภัย เปนตน
๔. การถอดบทเรียนของโครงการโภชนาการสมวัยทีไ่ ดดำเนินโครงการระหวางป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ พบวา
การมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมใหการจัดการอาหารใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุ มนโยบาย แผนงาน มาตรการ และกิ จ กรรมของหน วยงาน ดังตอไปนี้คือ
การมีนโยบายที่เหมาะสมเพือ่ กอใหเกิดชุมชนทีพ่ งึ ประสงคดา นโภชนาการ มีการนำนโยบายสูก ารปฏิบตั อิ ยางตอเนือ่ ง
การบรรจุงานอาหารและโภชนาการไวในแผนพัฒนาทองถิ่น มีมาตรการควบคุมการจำหนายอาหารที่สงผลเสียตอ
สุขภาพ เชน ขนมกรุบกรอบ/น้ำอัดลม/น้ำหวาน และสงเสริมการจำหนายอาหารที่มีสัญลักษณอาหารลดน้ำตาล
ไขมัน โซเดียม ลงรอยละ ๒๕ การมีฐานขอมูลดานสถานการณอาหารและโภชนาการ การสรางการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ มีกระบวนการพั ฒนาทักษะด า นการสงเสริมพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงคใหกับ
กลุมเปาหมาย เชน สนับสนุนการจัดอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามโภชนบัญญัติ สงเสริมใหพอแมมีการ
บันทึกแบบติดตามประเมินภาวะโภชนาการของทารก เด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ดวยตนเองเปนตน และ
การเพิ่มคาอาหารกลางวันในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนจาก ๑๓ บาท เปน ๑๕-๒๐ บาท ในบางพื้นที่ โดยใช
งบประมาณทองถิ่น [๒๕]
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๖๖๓

๕. ในระดับสากลมียุทธศาสตรโลกวาดวยเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย และสุขภาพ (The global
strategy on diet, physical activity and health) ขององคการอนามัยโลก ไดเสนอแนวทางในการแกปญหา
ที่เกี่ยวกับโรงเรียนไวในขอ ๔๓ วา “จะตองสนับสนุนอาหารสุขภาพและการออกกำลังกาย เพราะโรงเรียนมี
อิทธิพลตอชีวิตสวนใหญของเด็กวัยเรียน จึงมีหนาที่ตองปกปองสุขภาพเด็ก อาหารของโรงเรียนควรเปนอาหาร
สุขภาพที่ควบคุมน้ำตาล เกลือ ไขมัน” [๒๖]
๖. การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมีการรับรองชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่อง
การทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก ในขอเสนอแนะที่ ๕ ไดกลาวถึงโรงเรียนและ
สถานดูแลเด็กวา “เปนสถานที่สำคัญในการสนับสนุนภาวะโภชนาการในเด็ก ซึ่งรัฐควรดำเนินนโยบายสงเสริมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในโรงเรียน” [๒๗]
ขอจำกัดของการดำเนินงาน
แมวาในระยะเวลาที่ผานมามีความพยายามในการแกไขปญหาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและ
สุขภาพของเด็กและเยาวชน และถูกกำหนดเปนพันธกิจของผูมีสวนเกี่ยวของหลายภาคสวน แตการดำเนินงาน
ยังไมมีผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรคที่พบคือการทำงานในลักษณะแยกสวนระหวางผูเกี่ยวของภาคสวนตาง ๆ ซึ่ง
แตละกลุมจะมีความสนใจหรือใหความสำคัญกับระบบอาหารในโรงเรียนในมิติตาง ๆ มากนอยแตกตางกันไป
บทบาทของผูเกี่ยวของหลายสวนจำกัดการมีสวนรวมอยูเฉพาะในพื้นที่ของตนและขาดการประสานงานรวมมือกับ
ภาคสวนอื่น ยังมีหลายดานของระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนที่ตองการการพัฒนารวมกัน เชน การพัฒนา
มาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการ ระบบขอมูลขาวสาร การจัดการความรู เปนตน รัฐบาลชุดปจจุบันใหความ
สำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เห็นไดจากการปฏิรูประบบการศึกษา ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพของประเทศตอไปในอนาคต การใหความสำคัญตอสุขภาพและภาวะโภชนาการของ
เด็กและเยาวชนโดยการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กและเยาวชนไทยอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๓ ระบบการจัดการอาหารใน
โรงเรียน
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