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สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๖

ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก
ไดพิจารณารายงานเรื่อง ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน๑
รับทราบ วาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนที่ผานมายังไมมีประสิทธิผลเพียงพอในการแกไขปญหา
ทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินในภาพรวมคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
พฤติกรรมการบริโภคที่ดีของเด็กและเยาวชน ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอสุขภาพและระดับสติปญญาตอภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
ตระหนัก วาการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน การใหความสำคัญของรัฐบาลและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และการบูรณาการการดำเนินงานในทุกภาคสวน มีความสำคัญตอคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดาน
อาหาร ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา
ตระหนัก วาการปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ใหมีการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ชวยแกปญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนได
เห็นดวย วาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนหนวยงานสำคัญในการ
สนับสนุนและสงเสริมใหระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
อางถึง ยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน จากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒
ที่แนะนำใหมีอาหารชูสขุ ภาพจำหนายในโรงเรียน ควบคุมมิใหมกี ารจำหนายและบริการอาหารประเภทไขมัน น้ำตาล
โซเดียมสูง ในบริเวณโรงเรียน และกำหนดกฎเกณฑขอบังคับในการควบคุมกิจกรรมการสงเสริมการขายอาหาร
ประเภทไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง ในโรงเรียน เปนยุทธศาสตรที่ควรสงเสริมในการพัฒนาระบบการจัดการอาหาร
ในโรงเรียน
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. รัฐบาลโดยคณะกรรมการอาหารแห ง ชาติ ร วมกับ กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนักงบประมาณ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมผูปกครอง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลักดันให
“ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” เปนระเบียบวาระแหงชาติ ระเบียบวาระของจังหวัด และระเบียบวาระของ
ทองถิ่น
๒. ขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ที่ยิ นดีเ ปนเจ า ภาพหลักในการ
ประสานกับสำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กรมควบคุมโรค รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
๑
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มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชน เรงรัดพัฒนาและดำเนินการใหไดตาม “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียนและคูมือการพัฒนา
ไปสูมาตรฐาน” และ “มาตรฐานอาหารในโรงเรียน” ใหเพิ่มความสำคัญกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยทาง
อาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และอาหารศึกษา พัฒนาระบบสนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสงเสริม
การนำมาตรฐานไปใชในโรงเรียนทุกสังกัด และรายงานตอคณะกรรมการอาหารแหงชาติรับทราบ
๓. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พัฒนากฎระเบียบหรือแนวทางที่เอื้อตอ
การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการกำหนดเปนหลักเกณฑในการจัดทำแผนพัฒนาระบบการ
จัดการอาหารของนักเรียนในโรงเรียนทุกสังกัดอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ดังนี้
๓.๑ วางแผนรวมกับโรงเรียน หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่เกี่ยวของ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ
ที่เปนอุปสรรคในการจัดอาหารกลางวันใหนักเรียนทุกคน พัฒนาระบบในการบริ ห ารจั ด การทรัพยากรบุคคล
องคความรู งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ภายใตขอมูลและสถานการณที่เหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจ โดยคำนึง
ถึงคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงทางอาหารและอาหารศึกษา ใหสอดคลองกับความเชื่อ
ศาสนาและวัฒนธรรมการบริโภคของพื้นที่
๓.๒ ทบทวนการบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทีส่ อดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรี ย น โดยมอบใหโรงเรี ยนและหนวยงานต นสั งกั ดของโรงเรียน หนวยบริการ
สาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ แ ละสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ดำเนิ นการควบคุ ม กำกับ กระบวนการจั ดซื้อจัดจาง
การขนสง การจัดเก็บ การจายแจก และการตรวจสอบคุณภาพ
๓.๓ สงเสริมการมีสว นรวมของภาคการเกษตรในพืน้ ที่ โดยสนับสนุนการสรางแหลงอาหารทางการเกษตร
ในพื้นที่และใชผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากพื้นที่
๓.๔ สงเสริมการใช “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียนและคูมือการพัฒนาไปสูมาตรฐาน” และ
“มาตรฐานอาหารในโรงเรียน” ที่พัฒนาในมติขอ ๒ และพัฒนากลไกควบคุมระบบสุขาภิบาล คุณภาพอาหาร และ
การตลาดอาหารในโรงเรียน โดยเนนใหมผี กั และผลไมใหเพียงพอ มิใหมกี ารจำหนายและบริการอาหารประเภทไขมัน
น้ำตาล โซเดียมสูงเกินมาตรฐาน และสงเสริมการอานฉลากอาหาร
๓.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ผูปกครอง แมครัว ผูประกอบการ ครู บุคลากรในโรงเรียน
นักเรียน และเยาวชน ผานการใหความรูและสงเสริมกระบวนการทำโครงงานหรือวิจัยกลุมแกนักเรียนเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอยางเหมาะสมดวยตัวเอง พัฒนาทักษะการเฝาระวังทางโภชนาการ และการติดตามตรวจสอบ
ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน เนนขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจาง และการใชวตั ถุดบิ ใหครบตามงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร
๔. ขอใหกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย หนวยงานวิชาการ ชุมชน
ผูปกครอง นักเรียนและเยาวชน ศึกษาเพื่อหารูปแบบและจัดตั้งกลไกการจัดการ การตรวจสอบ การประเมินผล
การควบคุมคุณภาพอาหารในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาวะของนักเรียน บริบทของพื้นที่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม
และหลักศาสนา
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๕. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. เปนหนวยงานหลักรวมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริ มการปกครองทอ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ภาควิชาการ และภาคประชาชน พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ประกอบดวย
ฐานขอมูล กลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบเฝาระวังสถานการณดานโภชนาการ ความปลอดภัยดานอาหาร คุณภาพ
อาหาร ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคของเด็กและขอมูลสุขภาพที่เกี่ยวของของเด็ก ระบบติดตามและประเมินผล
การสงเสริมการวิจัยและการสื่อสารสูสาธารณะ
๖. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาใหครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด
อยางโปรงใส ตรวจสอบได กำหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของชัดเจน และกำหนดแนวทางดำเนินงาน
กำกับดูแล และติดตามประเมินผล โดยใหความสำคัญกับอาหารในดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร
ความมั่นคงทางอาหารใหมีปริมาณที่เพียงพอ และอาหารศึกษา
๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความก า วหน า ต อ สมั ช ชาสุ ข ภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๘
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