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บทคัดย่อ

 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ทบทวนข้อแนะนำาเชงินโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรยีนจากองค์การระหว่าง
ประเทศและการดำาเนนิงานของประเทศไทย ศกึษาโดยใช้วธิกีารทบทวนเอกสารเคร่ืองมอืนโยบายจากองค์การระหว่างประเทศ 
ได้แก่ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก 
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ รวมถึงนโยบายและมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำานักงานกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และวิเคราะห์โดยใช้กรอบการทำางานด้าน
อาหารและโภชนาการในโรงเรียน 4 มิติ ประกอบด้วย 1) ด้านอาหารในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 2) 
ด้านอาหารและโภชนศกึษา 3) ด้านห่วงโซ่การจดัซือ้และคณุค่าแบบองค์รวม และ 4) ด้านสภาพแวดล้อมทางนโยบาย กฎหมาย 
และกลไกสนับสนุน ผลการศึกษา พบข้อแนะนำาเชิงนโยบายจำานวนท้ังส้ิน 42 ข้อ ตัวอย่างเช่น การพัฒนายุทธศาสตร์แห่ง
ชาติด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรยีน การกำาหนดมาตรการควบคุมการโฆษณาและการตลาดอาหารไม่ดต่ีอสุขภาพ การ
สนับสนุนการใช้วัตถุดิบการเกษตรในพื้นที่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพื้นที่และชุมชน การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความรูแ้ละภาวะโภชนาการทีด่ ีมาตรการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนทีเ่ข้มแข็ง  ในส่วนของผลการทบทวนมาตรการ
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ของประเทศไทย พบว่า ค่อนข้างมีความสอดคล้องตามข้อแนะนำาเชิงนโยบายข้างต้น (34 จาก 42 ข้อแนะนำา) ตัวอย่างเช่น 
การจดับรกิารมือ้อาหารกลางวนัแก่นกัเรยีน การกำาหนดมาตรฐานโภชนาการอาหารสำาหรบัเดก็ การส่งเสรมิให้โรงเรยีนมกีาร
วางแผนการจดัซือ้อาหารในโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพและคาดการณ์ได้ (Thai School Lunch) และโครงการส่งเสรมิอาหาร
และโภชนาการในโรงเรียนต่างๆ  อย่างไรก็ตาม มาตรการที่รัฐควรพัฒนาในอนาคต ได้แก่ การกำาหนดมาตรการควบคุมการ
โฆษณาและการตลาดอาหารทีไ่ม่ดต่ีอสขุภาพในและรอบโรงเรียน การส่งเสรมิความรูเ้ท่าทนัสือ่และการตลาดของกลุม่อาหาร
แก่เด็กนักเรียนและบุคลากร การกำาหนดมาตรการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
ของบคุลากรในโรงเรยีน นอกจากนี ้รฐัควรปรบัปรงุมาตรการในปัจจบุนั ได้แก่ การดำาเนนิโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรยีน
ให้ครอบคลุมเด็กนักเรียนอย่างทั่วถึง การพัฒนาแนวปฏิบัติในการควบคุมการจำาหน่ายและการตลาดของอาหารในและรอบ
โรงเรียนและกลไกการติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรม อีกทั้ง รัฐควรมีนโยบายที่ให้ความสำาคัญในการจัดการอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยสามารถนำาชุดข้อแนะนำาในการศึกษาน้ีมาเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย
ต่อไปได้

 ค�าส�าคัญ:  อาหารและโภชนาการ, โรงเรียน, ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
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Abstract
 This study aimed to review the school food and nutrition (SFN) policy recommendations from international 
organizations and the SFN policy and practice in Thailand. Policy documents were collected from the Office of 
the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the Food and Agriculture Organization (FAO), World 
Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), and related organizations in Thailand such 
as ministries of education, public health, agriculture and cooperatives, and Thai Health Promotion Foundation. 
Documents were analyzed based on the SFN framework, consisting of four key components; 1) healthy food 
environment and school food, 2) food and nutrition education, 3) inclusive procurement and value chain, 4) 
enabling policy, legal and institutional environment. Forty-two policy recommendations have been suggested, 
such as the development of a national strategy for food and nutrition in school, control of unhealthy food mar-
keting, supporting use of local food produce for school meals, encouraging community engagement, promoting 
food and nutrition role models among teachers, and management of conflict of interest among involved stake-
holders. Thailand has followed 34 out of 42 recommendations, such as, free school lunch, child nutritional 
standard, Thai School Lunch program for sustainable provision of school food, and other food and nutritional 
promotion programs in school. However, future SFN policies should be developed on the food/nutritional liter-
acy among school children, teachers, and parents, conflict of interest management among involved stakeholders, 
and the health promotion in particular food and nutrition for all personnel in schools. Furthermore, existing SFN 
policies need to be strengthened, for instance, the inclusive school lunch, law and regulation to control unhealthy 
food marketing in school, and SFN policy monitoring and evaluation. The present study of international recom-
mendations should be further used to guide the future SFN policy and practice in Thailand.
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ภูมิหลังและเหตุผล

ก ารส่งเสริมอาหารและโภชนาการที่ดีแก่เด็กใน
โรงเรียนเป็นประเด็นด้านสาธารณสุขและสังคมท่ี

ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ โดยองค์การระหว่าง
ประเทศ ได้จดัทำากรอบนโยบายด้านอาหารและโภชนาการ
ท่ีดีแก่เด็กในโรงเรียนมากมาย เช่น องค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization: WHO) พัฒนา กรอบ
นโยบายสำาหรับโรงเรียน (school policy frame-
work(1) ปี ค.ศ. 2008 องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations: FAO) พัฒนา กรอบการดำาเนิน
งานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน (FAO School 
Food and Nutrition Framework) ปี ค.ศ. 2019 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการให้ความรูแ้ละร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิ
ท่ีต้องการส่งเสริมอาหารและโภชนาการในโรงเรียน(2) 
นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างนโยบายสำาคัญของกลุ่มประเทศ
ต่างๆ เช่น รัฐสภาแห่งชาวลาตินอเมริกาและแคริเบียน 
(Latin American and Caribbean Parliament) ที่จัด
ทำากรอบกฎหมายว่าด้วยอาหารในโรงเรียน (Framework 
Law on School Feeding) เพื่อให้รัฐสมาชิกใช้เป็น
มาตรฐานสำาหรับส่งเสริมอาหารและโภชนาการแก่เด็กใน
โรงเรียน(3)

 สำาหรับประเทศไทยนั้น มีนโยบายและมาตรการด้าน
อาหารและโภชนาการในโรงเรียนมาอย่างยาวนาน นับ
ตั้งแต่การริเริ่มนโยบายการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน
ในปี พ.ศ. 2495 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองทำา
โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัด(4) ซึ่งต่อมาได้
มีนโยบายขยายให้ครอบคลุมโรงเรียนสังกัดอื่นๆ เพิ่มขึ้น 
และขยายอัตราค่าอาหารกลางวันเป็น 20 บาทต่อคนต่อ
วนัในปัจจบุนั(5) จนในท่ีสดุได้มกีารพฒันาเป็นกฎหมายพระ
ราชบญัญตักิองทนุเพือ่โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรยีน
ประถมศกึษา พ.ศ. 2535 ทีอ่อกมาเพือ่เป็นงบสนบัสนนุส่ง
เสรมิอาหารกลางวนัในโรงเรยีน(6) นอกจากนี ้หน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้องยังมีนโยบายและโครงการท่ีจัดการอาหาร

และโภชนาการในโรงเรียนอีกมากมายและหลากหลายรูป
แบบตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน เช่น โครงการอาหาร
เสริม (หรือโครงการนมโรงเรียน)  ซ่ึงครอบคลุมนักเรียน
ต้ังแต่ระดับก่อนอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6(4,7) หรือ
โครงการเดก็ไทยแก้มใสของสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 อย่างไรกต็าม แม้ว่าประเทศไทยจะมมีาตรการในการ
จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนออกมามากมาย 
แต่สถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กไทยกลับยังไม่มี
แนวโน้มที่ดีขึ้น จากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
ของเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) พ.ศ. 2562 โดยกระทรวง
สาธารณสุขพบว่าเด็กสูงดีสมส่วนมีแนวโน้มลดลง (จาก
ร้อยละ 64.3 ในปี พ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 62.2 ในปี พ.ศ. 
2563) ในขณะที่มีภาวะเตี้ยเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 5.1 ในปี 
พ.ศ. 2560 เป็นร้อยละ 9.9 ในปี พ.ศ. 2563)(8,9) นอกจากนี้ 
จากรายงานการสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายครั้งที่ 5 ฉบับสุขภาพเด็ก พ.ศ. 2557 ได้รายงานว่า
เด็กอายุ 1-14 ปี มีภาวะผอมเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 3.9 ในปี 
พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 4.9 ในปีพ.ศ. 2557) และมีภาวะ
นำา้หนกัเกินหรอืเริม่อ้วนเพิม่ขึน้เช่นกนั (จากร้อยละ 9.7 ใน
ปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 13.9 (ในปี พ.ศ. 2557)(10,11) อีก
ทั้ง พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กไทยยังคงมี
รูปแบบที่ไม่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ โดยการสำารวจ
ของสำานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า เด็กอายุ 6-14 ปีบริโภค
เคร่ืองด่ืมที่มีรสหวานหรือนำ้าอัดลม 3-4 วันต่อสัปดาห์ถึง
ร้อยละ 22.8 และบริโภคขนมกรุบกรอบทุกวันถึงร้อยละ 
17 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นๆ(12)

 นอกจากนี้ สถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมด้านอาหาร
ภายในและรอบโรงเรยีน (เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงอาหาร  
สื่อโฆษณา) ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
ไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนยังมีความน่าเป็นห่วง โดย
การสำารวจโรงเรียนจำานวน 1,245 แห่ง ของแผนงานวิจัย
นโยบายอาหารและโภชนาการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ
พบโรงเรยีนทีม่กีารจำาหน่ายอาหารแปรรูป (ลกูชิน้ ไส้กรอก
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ทอด) มากถึงร้อยละ 25  จำาหน่ายนำ้าหวานกว่าร้อยละ 22  
จำาหน่ายขนมกรุบกรอบที่มีแป้งสูงกว่าร้อยละ 20 ทั้งยัง
พบอีกว่าบริเวณรอบร้ัวโรงเรียนมีการจำาหน่ายนำ้าอัดลมสูง
กว่าภายในโรงเรียนถึง 3.5 เท่า และโรงเรียนกว่าร้อยละ 
60 รายงานว่ามีบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารไม่ดีต่อสุขภาพเข้า
มาทำาการตลาดในโรงเรียน(13)

 การศึกษาข ้อแนะนำานโยบายด ้านอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและ
การดำาเนินงานของประเทศไทยจะทำาให้เห็นช่องวางทาง
นโยบายและมาตรการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
นโยบายและมาตรการด้านอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนของประเทศไทยที่ครบถ้วนและสามารถจัดการ
กับปัญหาทางโภชนาการและสิ่งแวดล้อมทางอาหารของ
โรงเรียนได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษานี้จึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้าน
อาหารและโภชนาการในโรงเรียนและการดำาเนินงานของ
ประเทศไทย

ระเบียบวิธีศึกษา

 การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการ
ทบทวนจากข้อมลูทตุยิภมู ิ(literature review) และเสนอ
ผลแบบพรรณนา

การสืบค้นข้อมูล

 1) เคร่ืองมอืนโยบายระหว่างประเทศ (internation-
al policy instrument) ได้แก่ อนุสัญญาและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ (conventions and agreements) 
กฎหมายระหว่างประเทศ (regulations) ข้อแนะนำา
ระหว่างประเทศ (recommendations) เช่น ยุทธศาสตร์
ระหว่างประเทศ แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ แนว
ปฏิบัติระหว่างประเทศ การสร้างศัพท์เฉพาะ (nomen-
clatures) และการทำามาตรฐาน (standards)(14) โดย
รวมถึงเครื่องมือทางวิชาการต่างๆ ที่ให้ข้อแนะนำาหรือ
แนวทางในการกำาหนดนโยบายและมาตรการด้านอาหาร

และโภชนาการในโรงเรียน ซึ่งมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2563 ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ระหว่างประเทศ จำานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Human Rights Council: UNHRC) องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization: FAO) องค์การอนามยัโลก (World Health 
Organization: WHO) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Children’s Fund: UNICEF) โดย
เอกสารทีใ่ช้ในการศกึษานีต้้องมเีป้าหมายทีใ่ห้ความสำาคัญ
ต่อสุขภาพเด็กหรือสุขภาพภายในโรงเรียนอย่างใดอย่าง
หนึง่ และต้องมวีตัถปุระสงค์ครอบคลมุประเด็นด้านอาหาร
หรือด้านสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง
 2) นโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องด้าน
อาหารและโภชนาการในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย แผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนแม่บทระดับชาติ มติคณะ
รัฐมนตรี กฎหมาย กฎระเบียบ โครงการของรัฐ มาตรฐาน 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ รวมถึงกลไกและระบบ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2563  
โดยค้นคว้าจากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สำานักงานกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยให้รวมถึงหน่วยงานใต้บังคับด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1) การศึกษาข้อแนะนำานโยบายด้านอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศจะใช้
ขอบเขตการทำางานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
ของ FAO เป็นกรอบ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับบริบท
ของการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนโดยตรง 
ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) ด้านอาหารในโรงเรียน
และสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (healthy food 
environment and school food) 2) ด้านอาหารและ
โภชนศึกษา (food and nutrition education) 3) ด้าน
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ห่วงโซ่การจัดซื้อและคุณค่าแบบองค์รวม (inclusive pro-
curement and value chain) และ 4) ด้านสภาพแวดล้อม
ทางนโยบาย กฎหมาย และกลไกสนับสนุน (enabling 
policy, legal and institutional environment)(2) (ภาพ
ที่ 1) และใช้นักวิจัย 2 คน พิจารณาร่วมกันอย่างมีฉันทมติ
ในการวิเคราะห์ข้อแนะนำาเชิงนโยบายเพื่อจัดลงกลุ่มตาม
กรอบทีก่ำาหนด หากพจิารณาต่างกนัให้นกัวจิยัคนที ่3 เป็น
ผู้พิจารณาตัดสิน
  2) การเปรียบเทียบข้อแนะนำาเชิงนโยบายระหว่าง
ประเทศกับการดำาเนินงานของประเทศไทยจะวิเคราะห์
โดยใช้สัญลักษณ์ “3” หากพบมาตรการท่ีมีลักษณะใกล้
เคียงตามข้อแนะนำาเชิงนโยบายระหว่างประเทศ และใช้
สัญลักษณ์ “ ” หากไม่พบมาตรการใดๆ ที่มีลักษณะใกล้
เคียงตามข้อแนะนำาเชิงนโยบายระหว่างประเทศ

ภาพที่ 1 ขอบเขตการดำาเนินงานด้านอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนของ FAO 

 ที่มา: FAO School Food and Nutrition Framework 

(FAO, 2019)(2)

ตารางที่ 1  เครื่องมือนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศ

	 	 	 เครื่องมือนโยบาย	 หน่วยงาน  วัตถุประสงค์	 	 เป้าหมาย	 	 หมายเหตุ

	 	 	 	 สิทธิมนุษยชน/	 อาหาร	 การส่งเสริม	 สร้างเสริม		 โรงเรียน	
	 	 	 	 	 ความเสมอ	 เพียงพอ/	 โภชนาการ	 สุขภาพเด็ก	 สร้างเสริม	
     ภาค ปลอดภัย/	 และสุขภาพ	 	 สุขภาพ
	 	 	 	 	 	 มั่นคง

1.	อนุสัญญาและข้อตกลง

 1) International Covenant on Economic, UNHRC 3 3 3 3  หลักการสิทธิทั่วไป 
  Social and Cultural Rights (1966)       ของประชาชน
 2) Convention on the Rights of the  UNHRC 3 3 3 3  หลักการทั่วไปสิทธิ 
           ของเด็ก

2.	ข้อแนะนำาและแนวปฏิบัติ

 2.1	ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

   1)  Global Strategy on Diet, WHO  3 3 3 3 เน้นสร้างเสริม 
    Physical Activity        โภชนาการใน
    and Health (DPAH) (2004)       อาหาร
   2) Global Action Plan on WHO 3 3  3 3  
    Child Wasting (2020)  

 2.2	เครื่องมือทางวิชาการ

   1) Voluntary Guidelines to support the FAO 3 3  3 3	 มีการเชื่อมโยง 
    progressive realization of the right        การสร้างเสริมสุขภาพ 
    to adequate food in the context       เช่น มาตรการ
    of national food security (2005)        อาหารเสริม
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ตารางที่ 1  เครื่องมือนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศ (ต่อ)

	 	 	 เครื่องมือนโยบาย	 หน่วยงาน  วัตถุประสงค์	 	 เป้าหมาย	 	 หมายเหตุ

	 	 	 	 	 สิทธิมนุษยชน/	 อาหาร	 การส่งเสริม	 สร้างเสริม		 โรงเรียน	
	 	 	 	 	 ความเสมอ	 เพียงพอ/	 โภชนาการ	 สุขภาพเด็ก	 สร้างเสริม	
     ภาค ปลอดภัย/	 และสุขภาพ	 	 สุขภาพ
	 	 	 	 	 	 	 มั่นคง

   2) Guide on Legislating for the FAO 3 3 3 3 3	 แนะนำามาตรการ 

    right to food (2009)       ทางกฎหมาย

   3) Legislating for adequate food FAO 3 3 3 3 3 แนะนำาเนื้อหาของ 
    and nutrition in schools (2019)       กฎหมายสำาหรับ
           แอฟริกา

   4) Global Strategy on Diet, WHO  3 3 3 3 ตัวชี้วัดและแนว 
    Physical Activity and Health:        ปฏิบัติเพื่อบรรลุ
    A framework to monitor and       ผลตามยุทธศาสตร์
    evaluate implementation       DPAH*
    (2006)

   5) Nutrition-Friendly Schools WHO  3 3 3 3 
    Initiative: NFSI (2006)  

   6) School policy framework: WHO  3 3 3 3  
    implementation of the WHO 
    global strategy on diet, 
    physical activity and health 
    (2008)  

   7) Schools as a System to UNSCN 3 3 3 3 3 
    Improve Nutrition, A new 
    statement for school-based 
    food and nutrition 
    interventions (2017)  

   8) Protecting Children’s Right UNICEF 3 3 3 3 3	 พัฒนาขึ้นเมื่อ 
    to a Healthy Food        ครบรอบ 30 ปี
    Environment (2019)       CRC**

   9) Set of recommendations on WHO   3 3 3 
    the marketing of foods and 
    non-alcoholic beverages to 
    children  

หมายเหตุ: *Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health 2004, **Convention on the Rights of the Child 1989, FAO = Food and Agri-
culture Organization, UNHRC = United Nations Human Rights Council, UNICEF = United Nations Children’s Fund, UNSCN = United 
Nations Standing Committee on Nutrition, WHO = World Health Organization
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ผลการศึกษา

การทบทวนข้อแนะนำาเชิงนโยบายระหว่างประเทศ

 ผลการสืบค้นเครื่องมือนโยบายระหว่างประเทศ
 จากการค้นควา้พบเอกสารเครือ่งมอืนโยบายระหวา่ง
ประเทศตามเง่ือนไขจำานวน 13 ฉบับ ประกอบด้วย
อนสุญัญาและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 2 ฉบับ ขอ้แนะนำา
ระหวา่งประเทศ 11 ฉบบั โดยแบ่งเป็นยทุธศาสตร์และแผน
ปฏิบัติการ 2 ฉบับ และข้อแนะนำาและแนวทางปฏิบัติ 9 
ฉบับ (ตารางที่ 1)
 หลักการสำาคัญของการจัดการด้านอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียน
 ผลการทบทวนพบหลักการสำาคัญ 4 ประการที่ใช้ยึด

ปฏบิติัในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรยีน 
ดังนี้ 1) หลักการด้านสิทธิมนุษยชนของเด็กในการเข้าถึง
อาหารที่เพียงพอ และรัฐรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนต้อง
เคารพในสทิธินัน้ 2) หลกัความเสมอภาคและไมเ่ลอืกปฏิบัติ
ต่อเด็กในการเข้าถึงบริการและความเสมอภาคทางสังคม
ภายในโรงเรียน 3) หลักการว่าโรงเรียนเป็นพ้ืนท่ีสำาคัญใน
การส่งเสริมอาหารและโภชนาการของเด็กที่ทุกภาคส่วน
ต้องตระหนัก และ 4) หลักการด้านการมีส่วนร่วมที่ทุก
ภาคสว่น ทัง้ภาครฐั เอกชน คร ูบคุลากรในโรงเรยีน รวมถงึ 
ผู้ปกครองและชุมชนต้องให้ความสำาคัญและเข้ามามี
บทบาทในการจดัการดา้นอาหารและโภชนาการในโรงเรยีน 
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2  หลักการสำาคัญของการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน

	 	 หลักการ	 	 เนื้อหา

1) สิทธิมนุษยชนของเด็ก เด็กทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงการบริการอาหารในโรงเรียน ทั้งมื้อเช้า มื้อกลาง
วัน และอาหารว่างที่มีราคาถูก โดยให้รวมถึงปริมาณอาหาร ความถี่ในการรับอาหาร เพื่อให้
แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับอาหารที่เพียงพอa,b,c 

  สรา้งความมัน่ใจวา่รฐั คร ูและบคุลากรในโรงเรียนตอ้งเคารพสิทธขิองเดก็ในการเข้าถึงอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพ รวมถึงเคารพอาหารจากชุมชนท้องถิ่นd 

  เด็กนักเรยีนทีย่ากต่อการเข้าถงึอาหารมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัอาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการอยา่ง
เพียงพอd 

2) ความเสมอภาค  สรา้งความมัน่ใจวา่ไมม่กีารแบง่แยกระหวา่งกลุ่มเดก็นักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการอาหารฟรีหรือ
 ความเท่าเทียมและไม่เลือก กลุ่มลดราคากับกลุ่มนักเรียนปกติ หรือแบ่งแยกระหว่างเพศa  
 ปฏิบัติในโรงเรียน สร้างความมั่นใจว่าเด็กที่มีความเปราะบาง (เช่น เด็กหญิง เด็กจากชุมชนพื้นเมือง และกลุ่ม

ชาติพันธุ์ชายขอบ) จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในด้านอาหารและโภชนาการd 
  สร้างความมั่นใจว่าเด็กไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตีตราในสถานะทางโภชนาการของ

เด็กb 

3) บทบาทของโรงเรียน โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลสำาคัญต่อการดำารงชีวิตและเป็นระบบสำาคัญในการปรับปรุง
 ต่อสุขภาพ โภชนาการของเด็กa,d 

4) การมีส่วนร่วมจากทุก การดำาเนินงานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนเปน็ความรับผดิชอบของทกุภาคสว่นทัง้
 ภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ครูและบุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครองc 

หน่วยงาน

UNHRC, WHO,
FAO, UNICEF

UNSCN

UNSCN

WHO

UNSCN

UNICEF

WHO, UNSCN

FAO

ที่มา: a School policy framework: implementation of the WHO global strategy on diet, physical activity and health, b Protecting Children’s Right to a 
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 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการ
ในโรงเรียน
 ผลการทบทวนพบข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหาร
และโภชนาการในโรงเรยีน ตามขอบเขตการดำาเนนิงานด้าน
อาหารและโภชนาการในโรงเรยีน 4 มติิ(2) พบข้อแนะนำาเชงิ
นโยบายจำานวนทั้งสิ้น 42 ข้อ ดังนี้ (รายละเอียดตามภาค
ผนวก ก)
 1)	มติอิาหารในโรงเรยีนและสิง่แวดล้อมทางอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพ
 มติด้ิานอาหารในโรงเรยีนและสิง่แวดล้อมทางอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพถือเป็นมิติที่ได้รับความสำาคัญมากที่สุด 
เน่ืองจากมีผลกระทบโดยตรงต่อภาวะโภชนาการของเด็ก
นักเรียน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และเงื่อนไขท้ังภายในและนอกอาคารของโรงเรียนท่ีมีผล
ต่อการได้รับหรือการซื้ออาหาร เช่น มื้ออาหารในโรงเรียน 
โรงอาหาร ร้านจำาหน่ายอาหาร เคร่ืองจำาหน่ายอัตโนมัติ 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ 
การกำาหนดราคา และการส่งเสรมิการตลาดของผลิตภณัฑ์
อาหาร (การโฆษณา แบรนด์ ฉลากอาหาร บรรจภุณัฑ์ โปร
โมชั่น) อีกด้วย(2) โดยผู้วิจัยจำาแนกข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
และมาตรการเป็น 4 กลุ่มย่อย ดังนี้
 -	ด้านการจัดมื้ออาหารที่ปลอดภัย	เพียงพอและมี
โภชนาการ
 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายและมาตรการท่ีสำาคัญ ได้แก่ 
การสนับสนุนให้มีการจัดมื้ออาหารท่ีมีโภชนาการฟรีแก่
เดก็นักเรียน(1,15,16) การกำาหนดมาตรฐานโภชนาการสำาหรับ
เดก็(1,16-18) การป้องกนัอาหารทีไ่ม่ปลอดภยัในโรงเรยีน(16,18)  

การกำาหนดมาตรฐานนำ้าสะอาด(15,18) การสนับสนุนการ
ประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัยและคงสารอาหารท่ีดีเอา
ไว้(1) นอกจากนี้ ยังแนะนำาให้มีการสนับสนุนมื้ออาหารที่มี
โภชนาการแก่บุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย(1)

 -	 ด ้านการจัดสถานที่ประกอบอาหารและรับ
ประทานอาหาร
 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายและมาตรการท่ีสำาคัญ ได้แก่ 

การควบคมุความสะอาดและถกูสขุอนามยั(1) การสนบัสนนุ
ให้มีจุดบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของปริมาณ
นักเรียนและบุคลากร(1) รวมถึงการกำาหนดระยะเวลารับ
ประทานอาหารที่เพียงพอต่อการเลือกและรับประทาน
อาหารของเด็กนักเรียน(1)

	 -	ด้านการควบคุมร้านจำาหน่ายอาหาร
 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายและมาตรการที่สำาคัญ ได้แก่ 
การกำาหนดให้ร้านจำาหน่ายอาหารทั้งภายในและรอบรั้ว
โรงเรียนจำาหน่ายอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีสาร
อาหารที่เพียงพอและเหมาะสม(1,15) การกำาหนดให้ร้าน
จำาหน่ายอาหารภายในโรงเรียนอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย 
(รวมถึงเครื่องจำาหน่ายอาหารอัตโนมัติ)(1)

	 -	ด้านการควบคุมการตลาดและโฆษณาสินค้า
อาหาร
 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายและมาตรการที่สำาคัญ ได้แก่ 
การกำาหนดมาตรการควบคุมการโฆษณาและการตลาด
กลุ่มอาหารสำาเร็จรูปที่มีไขมันอิ่มตัว โซเดียม และนำ้าตาล
ในปริมาณสูงทั้งภายในพ้ืนที่โรงเรียน(1,15,17-19) และรอบรั้ว
โรงเรียน(15,17) และควรมีการกำาหนดมาตรการควบคุมการ
โฆษณาแฝง (สื่อการสอน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา 
สนามกีฬา หรือกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ หรือกิจกรรม
การแข่งขันระหว่างโรงเรียน)(1) ด้วย
 2)	มิติอาหารและโภชนศึกษา
 ด้วยเป้าหมายทีส่ำาคญัของอาหารและโภชนศึกษาคือ
การมุง่หวงัทีจ่ะส่งเสรมิมมุมอง ทกัษะ แนวทางปฏบัิต ิและ
ลักษณะนิสัยด้านการบริโภคอาหารของเด็กในระยะยาว 
เพือ่เอือ้ต่อสขุภาพทีดี่และความเป็นอยูท่ีดี่ของเด็กนักเรยีน
และครอบครัว(2) ดังนัน้ ในการจัดการด้านอาหารและโภชน
ศึกษาจึงมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นส่ิงแวดล้อมทางความรู้ด้าน
โภชนาการอาหารของเด็กนักเรียนและชุมชนรอบโรงเรียน
เป็นสำาคัญ
 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายและมาตรการ ได้แก่ การ
กำาหนดหลักสูตรการศึกษาท่ีบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ(1,15,16,18) และการรู้เท่าทันสื่อและ
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การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ(1) การสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านอาหารและโภชนาการ
เพื่อเป็นแบบอย่างการมีสุขภาพท่ีดีและสามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่เด็กนักเรียนและชุมชนได้(1,18,20)

 3)	มิติห่วงโซ่การจัดซื้อและคุณค่าแบบองค์รวม
 การเชื่อมโยงความต้องการอาหารท่ีปลอดภัย หลาก
หลาย และมีคุณค่าทางโภชนาการของโรงเรียนกับผลผลิต
ในท้องถิ่นจะช่วยเพิ่มและกระจายผลประโยชน์จาก
การจัดการอาหารในโรงเรียนไปสู่ผู ้ผลิตอาหารในพ้ืนที่ 
(เกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้องถิ่น) และเป็นการเสริม
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างโภชนาการ การเกษตรและ
สังคมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น(2)

 ข้อแนะนำาเชงินโยบายและมาตรการ ได้แก่ การส่งเสรมิ
การทำาเกษตรและผลิตอาหาร ทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน(21)

รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรายย่อยและกลุ่ม
เกษตรกรผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อ
สนับสนุนแก่โรงเรียน และการสนับสนุนให้โรงเรียนมีการ
วางแผนการจัดซื้ออาหารในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ระบบและคาดการณ์ได้(18)

 4)	 มิติสภาพแวดล้อมทางนโยบายและกลไก
สนับสนุน	
 การออกแบบและการดำาเนินการจัดการอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนมีความ
จำาเป็นต้องมีความมุ่งมั่นทางนโยบาย ความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ผู้รับผิดชอบและการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอย่างสมำ่าเสมอ(2) สำาหรับข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
และมาตรการผู้วิจัยจำาแนกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้
 -	ด้านการสนับสนุนเชิงนโยบายในระดับประเทศ
 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายและมาตรการ ได้แก่ กำาหนด
ยุทธศาสตร์หรือบูรณาการประเด็นด้านอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์
แห่งชาติ(18,20) การส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนานโยบายหรือ
โครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ

ในโรงเรียน(20,22) รวมถึง มาตรการสร้างการยอมรับแก่
โรงเรียน (school recognition) ในการจัดการอาหารและ
โภชนาการ (เช่น การให้รางวัล หรือกำาหนดสถานะพิเศษ
แก่โรงเรียน)(1) และควรมีการจัดตั้งกองทุนหรือจัดสรรงบ
ประมาณของประเทศในด้านอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียน โดยเฉพาะมื้ออาหารหลักและอาหารเสริมใน
โรงเรียน(18,22)

 -	ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของพื้นที่และชุมชน
 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายและมาตรการ ได้แก่ การสนับ 
สนนุการกระจายอำานาจด้านการจดัการอาหารและโภชนาการ 
ในโรงเรยีนไปยงัหน่วยงานระดบัท้องถิน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ(15) 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการอาหารและ
โภชนาการในโรงเรียน เช่น การกำาหนดเมนูอาหารหลัก 
อาหารว่าง การจัดสรรหรือจัดหาวัตถุดิบ(15) การสนับสนุน
เงินทุน(1) หรือเป็นกลไกการตรวจสอบการดำาเนินงาน(15)

 -	ด้านการติดตามและประเมินผล
 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายและมาตรการ ได้แก่ การส่ง
เสริมให้โรงเรียนมีผู ้เชี่ยวชาญในการวิจัย ติดตาม และ
ประเมินผลภาวะโภชนาการ(1) การส่งเสริมให้โรงเรียนมี
ระบบการคดักรองภาวะโภชนาการเด็กนกัเรยีนเป็นประจำา 
เช่น การวัดนำ้าหนักตัวและความสูง และควรมีการรายงาน
ผลแก่ผู ้ปกครองและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น หน่วยงานบริการสุขภาพชุมชน(1) 

การสร้างกลไกการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานทั้ง
ในระดับส่วนกลางและพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใส(15) 

และการกำาหนดมาตรการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest: COI) ที่เข้มแข็ง(18) 

การทบทวนนโยบายและมาตรการของประเทศไทย

 นโยบายของรัฐด้านอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียน
 นโยบายครั้งสำาคัญเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2542 คณะ
รฐัมนตรมีมีตใิห้การส่งเสรมิให้นกัเรยีนทกุคนได้รบัประทาน
อาหารกลางวันอิ่มทุกวันเป็นนโยบายสำาคัญของรัฐบาล 
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ส่งผลให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณประจำาปีโดยตรง จากแต่เดิมใช้ดอก
ผลของกองทนุเพือ่อาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา 
ซึง่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของเดก็นกัเรยีนทัว่ประเทศ 
ดังนั้น หลังจากประกาศนโยบายของรัฐบาลจึงมีการปรับ
ขยายขนาดของเด็กนักเรียนภายใต้โครงการอาหารกลาง
วันเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในเชิงจำานวนของเด็กนักเรียนและงบ
ประมาณรายหัว 
 นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์แห่งชาติหลายฉบับยัง
ได ้สอดแทรกประเด็นด้านอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนเข้าไปเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทยที่แนะนำาให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู ้การทำาเกษตร และผลิตอาหารในโรงเรียนและ
ชุมชนผ่านระบบเกษตรกรประณีต (smart farmer) รวม
ทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเกษตรกรผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยในระบบพันธสัญญากับ
โรงเรียน(23, 24) หรือยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาภาวะ
นำ้าหนักเกินและโรคอ้วน พ.ศ. 2553-2562 ซึ่งแนะนำาให้มี
มาตรการป้องกนัอาหารทีไ่ม่ดต่ีอสขุภาพและป้องกนัการส่ง
เสริมการตลาดอาหารที่ไม่มีต่อสุขภาพในโรงเรียน(25) หรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่ส่งเสริมให้
โรงเรยีนจัดหาอาหารหรือวตัถดุบิท่ีผลติจากเกษตรอนิทรีย์
ในการทำาอาหารให้แก่นักเรียน(26,27) และในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ยังได้มีวาระการพิจารณา
การพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนอีกด้วย(28)

 มาตรการของรัฐด้านอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียน
 มาตรการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนของ
ประเทศไทยมีการดำาเนินงานหลักในลักษณะของโครงการ
ของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการสำาคัญ ได้แก่ 
 1) โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (พ.ศ. 2542) 
โดยอาหารกลางวันในโรงเรียนมีการดำาเนินงานมาต้ังแต่ 
พ.ศ. 2495 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองจัดอาหาร

กลางวนัแก่นกัเรียนในสังกดั แต่ยงัเกดิปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณ ในปี พ.ศ. 2530 สำานกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (ปัจจุบนัคือสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนดำาเนิน
โครงการอาหารกลางวัน ภายใต้คำาขวัญ “60 พรรษา มหา
ราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย”(4) อย่างไรก็ตาม ปัญหา
ด้านการขาดแคลนงบประมาณยังคงเป็นปัญหาหลักของ
โครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ตรา
กฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 ขึ้น เพื่อ
เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำาหรับการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การบริหารกองทุน(6) ถึงกระนั้นแล้ว งบประมาณจากกอง
ทนุฯ กย็งัไม่สามารถทีจ่ะจดัหาอาหารกลางวนัได้ครอบคลมุ
นักเรียนประถมศึกษาได้ทั้งหมด ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2542 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนจึงกลายเป็นนโยบาย
สำาคัญของรัฐบาล(4) และจำาเป็นต้องร่วมมือกันระหว่าง
กระทรวงศกึษาธิการกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
เหน็ชอบให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ และ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าว(29) ในปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรี
มีมติอนุมัติในหลักการให้จัดสรร “งบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีทุกปี” เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศกึษาและโครงการอาหารกลางวนัเดก็ก่อน
ประถมศกึษา โดยต้องสนบัสนนุนกัเรยีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของจำานวนนักเรียน และให้มีการพิจารณาจัดสรรดอก
ผลจากกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาเต็มจำานวนตามวงเงินดอกผลที่ได้รับใน
แต่ละปีมาสนับสนุน รวมท้ังการปรับวิธีการบริหารจัดการ
กองทุนและงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการฯ เพื่อให้มี
เงินทุนหมุนเวียนและมีดอกผลที่จะนำามาเสริมได้อย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน(30) ในปี พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันไปให้กระทรวง

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565



มหาดไทยตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้โรงเรียนทุกสังกัดที่มีสิทธิได้รับงบ
ประมาณอาหารกลางวนัต้องดำาเนนิการของบประมาณผ่าน
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
  การดำาเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนมีการ
ขยายความครอบคลมุและปรับเพิม่งบประมาณจากรฐับาล
มาอย่างต่อเนือ่ง จนปัจจุบนัได้สนบัสนนุงบประมาณอาหาร
กลางวันจำานวน 200 วันต่อปีแก่เด็กนักเรียนทุกคน ตั้งแต่
เดก็เลก็ถงึเดก็นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6(31) โดยใช้อตัรา
ค่าอาหารกลางวันคนละ 20 บาทต่อวัน(5)

 2) โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (พ.ศ. 2535) 
ถูกจัดทำาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะ
ทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่าเด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่ง
เป็นอาหารธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทาง
โภชนาการสงู อนัจะส่งผลให้พฒันาการด้านต่างๆ ของเด็ก
เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ และยังสามารถจัดการปัญหา
นมในประเทศล้นตลาดอีกด้วย ในแง่ของความก้าวหน้า
ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนมีการพัฒนาและ
ขยายความครอบคลุมเด็กนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ระยะแรกได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเฉพาะเด็กก่อน
ประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2538 ได้
ขยายเป้าหมายสูน่กัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2542 ขยายเป้าหมายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในปี 
พ.ศ. 2552 ได้ขยายเป้าหมายนกัเรยีนถึงชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 6 และในปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายให้นักเรียนได้ดื่มนมเป็น
ระยะเวลา 260 วันต่อปี(32-34) และเช่นเดียวกันกับโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน (พ.ศ. 2542) ในปี พ.ศ. 2544 
กระทรวงศึกษาธิการได้ถ่ายโอนงบประมาณไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผูด้ำาเนนิการจดัซือ้และจดัส่งให้กบั
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำานาจ พ.ศ. 2542
 นอกเหนือจากโครงการหลักของรัฐบาลแล้ว หน่วย

งานต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
ยังได้จัดทำาโครงการระดับหน่วยงานข้ึนมากมายเพื่อ
สนบัสนนุอาหารและโภชนาการแก่เด็กนกัเรียนในโรงเรยีน 
ได้แก่
 1) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (พ.ศ. 2523) 
โดยพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์จะพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาก
การขาดแคลนอาหารกลางวันและให้นักเรียนได้รับความรู้
ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรเพื่อใช้ประกอบอาชีพ
ในอนาคต ในระยะเริ่มต้นได้การดำาเนินงานในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนและมีการขยายผลต่อไปยังโรงเรยีน
ในสังกัดอื่นๆ โดยกิจกรรมหลักจะมุ่งเน้นให้โรงเรียนการ
ทำาการเกษตรในพ้ืนท่ีโรงเรียน การอบรมครู นักเรียนและ
ผูป้กครองเกีย่วกบัการผลิตและการจัดการผลผลติทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมการขยายพันธุพื์ช การดูแลรกัษา
ไม้ผลต้นเดิม และการแปรรูปถนอมอาหาร นอกจากนี้ ยัง
มีการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้ง 
อยู่(35,36)

 2) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (พ.ศ. 2545) 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุได้จดัทำาโครงการโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพเพือ่
ให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา โดยการพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการ
พัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว และเพื่อให้โรงเรียนมี
แนวทางการดำาเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปี พ.ศ. 
2545 กรมอนามัยจึงจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง 10 องค์ประกอบ  
ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น โดยแบ่งระดับการรับรอง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็น 3 ระดับ คือ ระดับทอง เงิน 
และทองแดง และจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
โรงเรยีนส่งเสริมสขุภาพระดับเพชรขึน้ในปี พ.ศ. 2552 ทัง้นี้
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ในปี พ.ศ. 2561 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,349 
โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนระดับเพชร 30 โรงเรียน
 3) โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมี
โภชนาการสมวัย (พ.ศ. 2552) กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงและชุมชน รวมทั้งภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการท่ีพึงประสงค์ 
เพ่ือนำาไปสู่การมีภาวะโภชนาการสมวัยของทารก เด็ก
วัยก่อนเรียนและเด็กวัยเรียน โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
1) พัฒนาเคร่ืองมือนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ
สำาหรับการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก บ้าน
รบัเลีย้งและชมุชน รวมท้ังภาคีเครอืข่าย 2) พฒันาบคุลากร
ทกุระดบัทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการอาหารและโภชนาการให้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ/ทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านการ
จัดการอาหารและโภชนาการ 3) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 
4) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อน
นโยบายหรือกำาหนดแผนงานด้านอาหารและโภชนาการ
ตามแนวทางของโครงการ 5) ผลักดันให้เกิดแผนชุมชน 
6) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางโภชนาการ 7) สนับสนุน
และพัฒนาให้เกิดองค์กรที่พึงประสงค์ และ 8) สื่อสารเพื่อ
การขบัเคลือ่นงานโภชนาการสมวยัและขบัเคลือ่นนโยบาย
สาธารณะ(37) ภายใต้โครงการดังกล่าวน้ีได้พัฒนาเครื่อง
มือในการสื่อสารองค์ความรู้ด้านโภชนาการสมวัยออกมา
มากมาย เช่น คู่มือ “ท้องถ่ินทำาได้เด็กไทยมีโภชนาการ
สมวัย, คู่มืออาหารตามวัยสำาหรับทารกและเด็กเล็ก, คู่มือ
ประเมินตนเองของชุมชน/หมู่บ้านโภชนาการสมวัย, คู่มือ
และโปรแกรมสำาเร็จรูปการเฝ้าระวังทางโภชนาการ, คู่มือ
ปฏบิติัการมาตรฐาน อาหาร ขนม และเครือ่งดืม่ในโรงเรยีน
ประถมศึกษา(37)

 4) โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 

(พ.ศ. 2555) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานแห่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำาโครงการโรงเรียน
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีขึ้นเพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยเกณฑ์
การประเมินประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านโภชนาการและอาหารทีป่ลอดภยั ด้านการออก
กำาลงักาย กฬีาและนนัทนาการ ด้านทนัตสขุภาพ และด้าน
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย ในปี พ.ศ. 2561 มีโรงเรียน
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี จำานวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 
273 โรงเรียน ในด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
นั้น โครงการมีการกำาหนดตัวชี้วัดที่ค่อนข้างครอบคลุม
ตามกรอบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
โดยมีตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ทางภาวะโภชนาการของเด็ก เช่น 
นักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ นักเรียนที่มีภาวะอ้วน ผอม 
หรอืเตีย้ นอกจากนีย้งัมตีวัชีว้ดัเชงิกระบวนการทีส่ำาคัญ เช่น 
การใช้เกลือไอโอดีนในการปรุงอาหาร การบูรณาการเรื่อง
อาหารและโภชนาการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียน การ
ควบคมุการจำาหน่ายอาหารไม่ดต่ีอสขุภาพ การมมีาตรฐาน
สุขาภิบาล และการมีระบบการติดตามประเมินผล(38)

 5) โครงการเด็กไทยแก้มใส (พ.ศ. 2558) สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
องค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดทำา “โครงการเด็กไทยแก้มใส” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี พ.ศ. 
2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดต่างๆ ที่ร่วมโครงการมีความสามารถใน
การบริหารจัดการด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำาไปสู่การพัฒนา
รูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
ที่ดีและยั่งยืน (best practice model) และก่อให้เกิด
การขยายผลทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเด็กไทยแก้มใส 
จะประกอบด้วยฐานการเรียนรู ้ 8 ด้าน ประกอบด้วย  
1) การเกษตรในโรงเรยีน 2) สหกรณ์นกัเรยีน 3) การจดัการ
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บรกิารอาหารของโรงเรยีน 4) การตดิตามภาวะโภชนาการ 
5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การจัดบริการ
สุขภาพ 7) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้
ถกูสขุลกัษณะ และ 8) การจดัการเรยีนรูเ้กษตร โภชนาการ 
และสขุภาพอนามยั โดยในปี พ.ศ. 2558 มีโรงเรยีนเข้าร่วม
โครงการ 556 โรงเรียน(39) และในปี พ.ศ. 2562 มีโรงเรียน
ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสแล้วจำานวนทั้งสิ้น 50 โรงเรียน
 นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังมีการกำาหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติในการจัดการอาหาร
และโภชนาการสำาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอีกมากมาย 
ได้แก่ 1) เอกสาร “ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับ
ประจำาวันสำาหรับคนไทย” ซึ่งกำาหนดปริมาณสารอาหารที่
เด็กควรได้รับในแต่ละวัน(40) 2) มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครอง
เด็ก (พ.ศ. 2546) เพื่อกำาหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาล
และสถานที่สำาหรับประกอบอาหารในโรงเรียน(41) 3) คู่มือ
การจำาแนกอาหาร ขนม นมและเครื่องดื่มตามมาตรฐาน
โภชนาการ สำาหรับเด็กอายุ 3-18 ปี (พ.ศ. 2557) เพื่อ
เป็นเกณฑ์การจำาแนกอาหาร ขนม นมและเครื่องดื่มที่ได้
มาตรฐานสำาหรับบริการหรือจำาหน่ายในโรงเรียน(42) 4) 
คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐาน
โภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา (พ.ศ. 2558) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนให้ได้มาตรฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(39) 5) แนวทางการ
จดัอาหารกลางวนั “เดก็วยัเรยีน” เมนอูาหารจานเดยีวทาง
เลอืก เพือ่เป็นแนวทางปฏบิตัขิองการจดัทำาอาหารกลางวนั
ในโรงเรยีนเพือ่ให้เดก็มภีาวะการเจรญิเตบิโตทีเ่หมาะสม(43) 
6) คู่มือการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าดื่มในโรงเรียน 
พ.ศ. 2561(44) และ 7) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ
เพื่อในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบ
อาหาร หรอืการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรงุสำาเรจ็) (พ.ศ. 
2562) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราช- 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน(45)

 ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการ 
จดัการอาหารและโภชนาการในโรงเรยีนหลายระบบ ได้แก่ 
1) ระบบการจัดเกบ็ข้อมลูภาวะโภชนาการของเดก็นกัเรยีน 
ได้แก่ ระบบ Data Management Center: DMC) ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร(46) ระบบ School Information Sys-
tem: SIS ของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(47) 
และระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหาร
จัดการเงินอุดหนุน (Private School Information and 
Support System: PSIS) ของสำานักงานคณะกรรมการส่ง
เสรมิการศกึษาเอกชน 2) ระบบแนะนำาสำาหรบัอาหารกลาง
วันในโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) โดย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(National Electronics and Computer Technology 
Center: NECTEC) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้โรงเรียน
สามารถจัดอาหารกลางวนัได้ตรงตามหลักโภชนาการทีเ่ดก็
ควรได้รับ(48) 3) นักโภชนาการประจำาท้องถิ่น โดยกรมส่ง
เสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ทำาหน้าทีดู่แลคณุค่าด้าน
โภชนาการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น รวม
ถึงบุคคลที่ต้องดูแลด้านโภชนาการเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วย
เบาหวาน และให้ทำาหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางโภชนาการ
ให้แก่ชุมชนในท้องถ่ินด้วย(49) และ 4) แบบติดตาม ตรวจ
สอบและประเมินผลการดำาเนินงานโครงการอาหารกลาง
วัน โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมิน
ผลการดำาเนนิงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมสีำานกังาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กลั่นกรองและรวบรวม(50)

 นอกจากนี้ ประเทศไทยได้กำาหนดมาตรการทาง
กฎหมายหลายฉบับเพ่ือควบคุมการจำาหน่ายอาหารซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน ได้แก่ การห้ามผลิต นำา
เข้า หรือจำาหน่ายอาหารที่ไม่ปลอดภัย (อาหารไม่บริสุทธิ์ 
อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน)(51) การกำาหนดมาตรฐาน
ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค(52) การห้ามผลิต นำาเข้า
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หรือจำาหน่ายอาหารที่มีไขมันทรานส์(53) การกำาหนดเกณฑ์
คุณภาพนำ้าประปาสำาหรับการบริโภค(54) อีกทั้ง กระทรวง
ศึกษาธิการยังประกาศให้โรงเรียนในสังกัดมีมาตรการ
โรงเรียนปลอดนำ้าอัดลมและงดจำาหน่ายขนมกรุบกรอบ
และอาหารที่มีปริมาณนำ้าตาลมาก(55) รวมถึง ห้ามโรงเรียน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
อาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน(56) (รายละเอียดตามภาค
ผนวก ก)

การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อแนะนำาเชิงนโยบาย

ระหว่างประเทศและมาตรการของประเทศไทย

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
ระหว่างประเทศและมาตรการของประเทศไทย พบว่า ใน
ภาพรวมประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการที่สนับสนุน
การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนท่ีค่อนข้าง
สอดคล้องตามข้อแนะนำาเชงินโยบายระหว่างประเทศ (พบ 
34 จาก 42 ข้อแนะนำา) เช่น การจัดบริการมื้ออาหารกลาง
วันแก่นักเรียน การกำาหนดมาตรฐานโภชนาการอาหาร
สำาหรับเด็ก การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันอาหารที่ไม่
ปลอดภัย หรือการสนับสนุนให้โรงเรียนเตรียมอาหารใน
วิธีที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย การใช้กระบวนการประกอบ
อาหารที่ลดไขมันในอาหาร หรือการส่งเสริมให้โรงเรียนมี
การวางแผนการจัดซื้ออาหารในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และคาดการณ์ได้  สำาหรับข้อแนะนำาที่รัฐควรพิจารณา
พัฒนามาตรการให้เกิดข้ึนในอนาคต ได้แก่ กำาหนด
มาตรการควบคุมการโฆษณาและการตลาด (รวมถึงการ
โฆษณาแฝง) อาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพบริเวณในและรอบ
โรงเรียน การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อและการตลาดของ
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพแก่เด็ก
นักเรียน การกำาหนดมาตรการจัดการกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (COI) และการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของ
บุคลากรในโรงเรียน (ตารางที่ 3) (รายละเอียดตามภาค
ผนวก ก)
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีการดำาเนิน

มาตรการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนที่ค่อนข้าง
ครอบคลุมตามข้อแนะนำาขององค์การระหว่างประเทศ แต่
ในทางปฏิบัติยังพบช่องว่างที่สำาคัญ ได้แก่ 
 1) โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนซ่ึงถือเป็น
มาตรการหลักยังขาดความครอบคลุมเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่ไม่มีการถ่าย
โอนงบประมาณอาหารกลางวันไปยังหน่วยงานท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำานาจ ทำาให้ได้รับการ
สนับสนุนเฉพาะเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเท่านั้น รวม
ถึงโรงเรียนการศึกษาทางไกล (กศน.) ซ่ึงควรมีสิทธิได้รับ
การสนบัสนนุงบประมาณอาหารกลางวนัตามนโยบายของ
รัฐบาลเช่นกัน(57)

 2) มาตรการทางกฎหมายยังขาดความชัดเจน โดย
เฉพาะกฎหมายควบคุมการจำาหน่ายและการตลาดของ
อุตสาหกรรมอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่ยังขาดแนวปฏิบัติ
ในการนำาไปใช้ในโรงเรยีนและขาดกลไกการตดิตามประเมิน
ผลที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ กฎหมายยังขาดสภาพบังคับ
และขาดความครอบคลุมโรงเรียนนอกสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
 3) การจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนมี
ความเกี่ยวข้องในหลายมิติ ทั้งด้านการจัดการมื้ออาหาร
ในโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาและการเชื่อมโยงภาค
การเกษตร ซึ่งต้องดำาเนินงานควบคู่ไปด้วยกัน โดยใน
ปัจจุบันการดำาเนินงานด้านอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนให้ความสำาคัญเฉพาะมิติมื้ออาหารกลางวันเป็น
หลัก ในส่วนขององค์ประกอบด้านอื่นๆ เช่น ด้านการ
เชื่อมโยงการเกษตรชุมชน การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยังถูกแยกส่วนไปตาม
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ในทางปฏิบัติ
เกดิการทำางานแยกส่วนกนั และไม่เกดิการสร้างผลลพัธ์ร่วม 
(collective impact) ต่อภาวะโภชนาการของเดก็นกัเรยีน 
นอกจากนี ้ในมติิด้านหลักสูตรอาหารและโภชนาการศึกษา
ในโรงเรียนยังถูกละเลยในระดับนโยบาย ซ่ึงมีการดำาเนิน
งานในระดับโครงการของรัฐเท่านั้น
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1.1 การจัดมื้ออาหารที่
ปลอดภัย เพียงพอ 
และมีโภชนาการ

1.2 การจัดสถานที่
 ประกอบอาหารและ

รับประทานอาหาร

1.3 การจดัการร้าน
จำาหน่ายอาหาร

1.4 การควบคุมการ
ตลาดและโฆษณา
สินค้าอาหาร

	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายจากองค์การระหว่างประเทศ

 1 สนับสนุนให้มีมื้ออาหารฟรีในโรงเรียนสำาหรับเด็กทุกคน ทั้งมื้อเช้า มื้อกลางวัน และอาหาร
ว่าง โดยให้รวมถึงปริมาณอาหาร ความถี่ในการรับอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้รับ
อาหารที่เพียงพอ(1,15,16)

 2 กำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันอาหารที่ไม่ปลอดภัยและควบคุมคุณภาพของอาหารใน
โรงเรียน(16,18)

 3 กำาหนดมาตรการเพื่อควบคุมคุณภาพนำ้าสะอาด(15,18)

 4 กำาหนดมาตรฐานโภชนาการในอาหารสำาหรับเด็กในโรงเรียน ทั้งสารอาหารด้านโปรตีน 
ไฟเบอร์/ผักผลไม้ ไขมัน นำ้าตาล เกลือหรือโซเดียม และสารอาหารรอง (micronutrients) 
วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ(1,16-18)

 5 ส่งเสรมิให้โรงเรยีนจดับรกิารมือ้อาหารและอาหารว่างเพือ่สขุภาพแก่บคุลากรในโรงเรยีน(1)

 6 สนับสนุนให้โรงเรียนเตรียมอาหารในวิธีที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย(1)

 7 สนับสนนุให้โรงเรียนประกอบอาหารด้วยการนึง่ การอบ การต้ม หรอืการอบไมโครเวฟ เพือ่
ลดปริมาณไขมันที่เพิ่มขึ้นระหว่างปรุง(1)

 8 สนับสนุนให้โรงเรียนจัดสถานที่ประกอบอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย(1)

 9 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาด ถูก สุขอนามัย(1)

 10 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีจุดบริการมื้ออาหารหลักที่เพียงพอในโรงอาหารเพื่อหลีก
เลี่ยงการรอคิวที่ยาวนาน(1)

 11 ส่งเสรมิให้โรงเรยีนกำาหนดเวลาทีเ่พยีงพอในการเลอืกอาหารและรบัประทานอาหารของเดก็
นักเรียน(1)

 12 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดหาสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการรับประทานอาหารสำาหรับ
บุคลากรในโรงเรียน(1)

 13 กำาหนดให้มร้ีานจำาหน่ายอาหาร (รวมถงึเครือ่งจำาหน่ายอาหารอตัโนมตั)ิ ในบรเิวณโรงเรยีน
ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย(1)

 14 กำาหนดมาตรการควบคุมร้านจำาหน่ายอาหาร (รวมถึงเครื่องจำาหน่ายอาหารอัตโนมัติ) ใน
บริเวณโรงเรียนให้จำาหน่ายอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีสารอาหารที่เพียงพอ เช่น 
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้พลังงานทดแทนการกินนม โยเกิร์ตที่ไม่เติมนำ้าตาล นำ้าผลไม้ที่ไม่มี
นำ้าตาล(1,15)

 15 กำาหนดมาตรการควบคุมร้านจำาหน่ายอาหาร (รวมถึงเครื่องจำาหน่ายอาหารอัตโนมัติ)  
รอบโรงเรียนให้จำาหน่ายอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ และมีสารอาหารที่เพียงพอและ 
เหมาะสม(1,15)

 16 กำาหนดมาตรการควบคมุการโฆษณาและการตลาด โดยเฉพาะจากกลุม่อาหารสำาเรจ็รปูทีม่ี
ไขมันอิ่มตัว โซเดียม และนำ้าตาลในปริมาณสูงในพื้นที่โรงเรียน(1,15,17-19)

มาตรการ
ของประเทศไทย

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.	มิติด้านอาหารในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
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1.4 การควบคุมการ

ตลาดและโฆษณา

สินค้าอาหาร

	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายจากองค์การระหว่างประเทศ

 17 กำาหนดมาตรการควบคุมการโฆษณาแฝงในสื่อต่างๆ ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน 

อปุกรณ์การเรยีน การโฆษณาในหนงัสอืเรยีนประจำาปีและหนงัสอืพมิพ์ โปสเตอร์ในโรงเรียน 

อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน การแลกเปลี่ยนนักเรียน หรือ

กิจกรรมการแข่งขันระหว่างโรงเรียน(1)

 18 กำาหนดมาตรการควบคุมการโฆษณาและการตลาด โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสำาเร็จรูปที่มีไข

มันอิ่มตัว โซเดียม และนำ้าตาลในปริมาณสูงในพื้นที่รอบโรงเรียน(15,17)

 19 กำาหนดมาตรการควบคุมการโฆษณาแฝงบริเวณรอบโรงเรียน(1)

 20 กำาหนดหลักสตูรการศกึษาเร่ืองหลักสิทธมินุษยชนของเด็กและองค์ความรู้ดา้นอาหารและ

โภชนาการ(1,15,16,18)

 21 กำาหนดหลักสตูรการศกึษาเพ่ือส่งเสริมความรูเ้ทา่ทนัส่ือและการตลาดของกลุ่มอาหารและ

เครื่องดื่มที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแก่เด็กนักเรียน(1)

 22 ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นฐานกระจายองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการแก่ชุมชนและ

คนในสังคม(16)

 23 ส่งเสรมิสนับสนุนใหค้รมีูความรูแ้ละทกัษะท่ีจำาเปน็ด้านอาหารและโภชนาการเพือ่ถา่ยทอด

ความรู้แก่นักเรียน(1)

 24 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านอาหารและ

โภชนาการเพื่อดำาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี(1,20)

 25 สง่เสรมิสนบัสนนุใหโ้รงเรียนพฒันาบุลคลากรใหเ้ปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงดา้นการบริโภค

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ(18)

 26 ส่งเสริม สนับสนุนการทำาเกษตรและผลิตอาหาร ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนเพื่อเสริม

โภชนาการเด็กนักเรียน(21)

 27 กำาหนดมาตรการหรอืสง่เสริมใหโ้รงเรียนจดัซือ้อาหารหรือวตัถุดบิในทอ้งถ่ินและสร้างการ

มีส่วนร่วมกับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่(18)

 28 สง่เสรมิหรอืสรา้งแรงจูงใจใหเ้กษตรกรรายยอ่ย และกลุม่เกษตรกรผลิตอาหารทีมี่คณุภาพ

และปลอดภัยเพื่อสนับสนุนอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการแก่โรงเรียน(18)

 29 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการวางแผนการจัดซื้ออาหารในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและคาด

การณ์ได้ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรราย

ย่อย(18)

มาตรการ
ของประเทศไทย

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรการประเทศไทยกับข้อแนะนำาเชิงนโยบายระหว่างประเทศ (ต่อ)

2.	มิติด้านอาหารและโภชนศึกษา

3.	มิติห่วงโซ่การจัดซื้อและคุณค่าแบบองค์รวม
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4.1 ด้านการสนับสนุน
เชิงนโยบายใน
ระดับประเทศ

4.2 ด้านการสร้างการมี
ส่วนร่วมของพื้นที่
และชุมชน

4.3 ด้านการติดตาม
และประเมินผล

	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายจากองค์การระหว่างประเทศ

 30 กำาหนดยุทธศาสตร์หรือบูรณาการประเด็นด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนเข้ากับ
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ(18,20)

 31 จดัตัง้กองทนุหรอืจดัสรรงบประมาณของประเทศในด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
โดยเฉพาะมื้ออาหารหลักและอาหารเสริมในโรงเรียน(18,22)

 32 สนับสนุนให้โรงเรียนมีนโยบายหรือโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ
ในโรงเรียน(20,22)

 33 สนับสนุนมาตรการสร้างการยอมรับแก่โรงเรียน (school recognition) โดยการกำาหนด
สถานะพิเศษหรือรางวัลแก่โรงเรียนที่ส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ(1)

 34 กำาหนดมาตรการกระจายอำานาจไปยงัหน่วยงานระดบัท้องถ่ินให้สามารถจัดการม้ืออาหาร
ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องกำาหนดบทบาทของรัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น 
และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน(15)

 35 ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากชุมชน (อย่างไม่เลือกปฏิบัติ) ในการจัดมื้ออาหารหรือ
อาหารว่างในโรงเรียน เช่น การกำาหนดเมนูอาหาร การเลือกสรรหรือจัดหาวัตถุดิบ(15)

 36 ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสนับสนุนกองทุนหรืองบประมาณ
สำาหรับมื้ออาหารหรืออาหารว่างในโรงเรียน(1)

 37 กำาหนดให้ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน คนในชุมชน หรือคนในพื้นที่มีส่วนร่วมเป็นกลไก
การตรวจสอบการดำาเนินงาน(15)

 38 ส่งเสรมิให้โรงเรยีนมกีารคดักรองภาวะโภชนาการ เช่น การวดันำา้หนกัตัวและความสงูของ
นักเรียนเป็นประจำา และเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระบบการนำาเสนอต่อผู้ปกครอง(1)

 39 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย ติดตาม และประเมินผลภาวะโภชนาการ(1)

 40 สนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนผลลัพธ์ของภาวะโภชนาการนักเรียนในโรงเรียนไปยัง
บริการสุขภาพของโรงเรียนอื่นๆ และบริการสุขภาพของชุมชน(1)

 41 กำาหนดมาตรการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดการอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนอย่างเข้มแข็ง(18)

 42 กำาหนดกฎระเบยีบเพือ่สร้างกลไกการตดิตามประเมนิผลการดำาเนนิงาน ทัง้ในระดบัส่วน
กลาง รวมถึงหน่วยงานในระดับพื้นที่ โดยกำาหนดให้มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ต้องดำาเนินการอย่างโปร่งใส(15)

มาตรการ
ของประเทศไทย

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรการประเทศไทยกับข้อแนะนำาเชิงนโยบายระหว่างประเทศ (ต่อ)

4.	มิติด้านสภาพแวดล้อมทางนโยบาย	กฎหมาย	และกลไกสนับสนุน

หมายเหตุ: 3	หมายถึง พบมาตรการ,  หมายถึง ไม่พบมาตรการ
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วิจารณ์
 ชุดข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการ
ในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศมีความเหมาะ
สมในการนำามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย
และมาตรการของประเทศไทยท่ีครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติ
ด้านอาหารในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ มิติด้านอาหารและโภชนศึกษา มิติด้านห่วงโซ่การ
จดัซือ้และคณุค่าแบบองค์รวม และด้านสภาพแวดล้อมทาง
นโยบาย กฎหมายและกลไกสนบัสนนุ โดยมข้ีอสนบัสนนุ 4 
ประการ ดังนี้
 1) มีความสอดคล้องกับการดำาเนินมาตรการของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ข้อแนะนำาด้านการ
จัดมื้ออาหารที่ปลอดภัย เพียงพอและมีโภชนาการ ซึ่ง
ประเทศไทยมีการดำาเนินโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495(4) จนในปัจจุบันโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนได้ขยายความครอบคลุมและ
ปรบัเพิม่งบประมาณจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนือ่งเป็นอตัรา
เด็กนักเรียนคนละ 20 บาทต่อวัน(5) การดำาเนินโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งดำาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2535(32-34) การพฒันามาตรฐานและคูม่อืโภชนาการสำาหรบั
วัยเด็ก ได้แก่ เอกสาร “ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้
รบัประจำาวนัสำาหรบัคนไทย” ซึง่กำาหนดปรมิาณสารอาหาร
ที่เด็กไทยช่วงอายุต่างๆ ควรได้รับในแต่ละวัน(40) ระบบ
แนะนำาสำาหรับอาหารกลางวันในโรงเรียนแบบอัตโนมัติ 
(Thai School Lunch) ที่ช่วยในการจัดมื้ออาหารที่ได้
มาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอและคุ้มค่าต่องบ
ประมาณที่มีจำากัด การพัฒนาโปรแกรม INMU-Thai-
Growth (Institute of Nutrition Mahidol University) 
ที่ใช้ในการคำานวณภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอย่าง
แม่นยำา การกำาหนดมาตรการเพื่อป้องกันอาหารที่ไม่
ปลอดภัย(51) การพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติสำาหรับการ 
เตรียมอาหารในวธิีทีป่ลอดภยั ถูกสุขอนามัย และคงสภาพ
โภชนาการอกีมากมาย เช่น คูม่อืการจดัการอาหารกลางวนั
นักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและ

อาหารปลอดภัยสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
 2) มีความสอดคล้องกับบริบทการเกษตรกรรมของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในมติิด้านห่วงโซ่การจัดซือ้และ
คุณค่าแบบองค์รวมที่แนะนำาให้รัฐสนับสนุนให้โรงเรียนใช้
ประโยชน์จากวัตถุดิบการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ที่มี
ความปลอดภยัและมคีณุค่าทางโภชนาการ ซึง่สอดคล้องกับ
บริบทประเทศไทยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
และมีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรสนับสนุน ในปัจจุบัน
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมกีารสนบัสนนุการเกษตรเพือ่อาหาร
กลางวนั เช่น โครงการการทำาเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัใน
โรงเรียน โครงการเด็กไทยแก้มใสทีส่่งเสริมให้โรงเรียนจดัทำา
รายการอาหารที่สอดคล้องกับผลผลิตทางการเกษตรของ
ชุมชน
 3) มคีวามสอดคล้องกบัสภาพปัญหาของประเทศ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งข้อแนะนำาด้านการควบคุมการตลาดและ
โฆษณาสนิค้าอาหาร เนือ่งจากสถานการณ์การส่งเสรมิการ
ตลาดของบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพใน
และรอบโรงเรียนของประเทศไทยมีความน่าเป็นห่วงอย่าง
มาก โดยการศึกษาพบว่า โรงเรียนกว่าร้อยละ 60 มีบริษัท
อาหารที่มีโซเดียมและนำ้าตาลสูง (ไอศกรีม ขนมกรุบกรอบ 
ขนมรสหวาน) เข้ามาทำาการตลาดในโรงเรียน และมีการ
จำาหน่ายนำ้าอัดลมบริเวณรอบโรงเรียนมากกว่าในโรงเรียน
ถึง 3.5 เท่า(13) ซ่ึงสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่ไม่เอ้ือต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กแสดงถึงการขาด 
มาตรการท่ีครอบคลุมในการควบคุมสินค้าท่ีไม่ส่งเสริม 
สุขภาพ
 อย่างไรก็ตาม ชุดข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านการ
จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนดังกล่าวน้ียังมี
ความท้าทายที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติม ทั้งในด้านของความ
เหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนทีม่หีลายลกัษณะ เช่น การ
ส่งเสรมิการจดัทำาอาหารกลางวนัในโรงเรยีนกบัวตัถดุบิจาก
เกษตรกรในพื้นท่ีอาจมีข้อจำากัดกับบริบทโรงเรียนในเขต
เมือง และในด้านของการปรับฐานความคิดของผู้กำาหนด
นโยบาย เนื่องจากการส่งเสริมอาหารและโภชนาการใน

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565



โรงเรยีนมิได้หมายถงึสขุภาพและพฤตกิรรมการรบัประทาน
อาหารของเดก็นกัเรยีนเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึสภาพแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัวของเด็กนักเรียน เช่น สุขภาพและพฤติกรรม
การรบัประทานอาหารของครแูละบุคลากรอืน่ๆ ในโรงเรยีน 
การรุกคืบการทำาการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่ดี
ต่อสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบาย
 ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศชุดนี้จะมีประโยชน์
ต่อการพฒันานโยบายและมาตรการของประเทศไทยอย่าง
ครอบคลุมในอนาคต อันจะส่งผลให้เด็กนักเรียนสามารถ
เข้าถึงอาหารในโรงเรียนที่ปลอดภัยและมีสารอาหารเพียง
พอได้อย่างทัว่ถงึมากข้ึน มสีภาพแวดล้อมทางอาหารทีด่ต่ีอ
สุขภาพ เด็กนักเรียนมีเกราะป้องกันตนเองจากการมีองค์
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และมีความรอบรู้เท่า
ทันกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารที่ไม่ดีต่อ
สุขภาพ นอกจากน้ี บุคลากรในโรงเรียนต่างๆ จะสามารถ
เป็นแบบอย่างทางสุขภาพท่ีดี รวมถึงชุมชนโดยรอบจะมี
โอกาสมีส่วนร่วมในการดแูลสุขภาพของลกูหลานของชมุชน
ไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้อยุติ

 ชุดข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการ
ในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศจำานวนทั้งส้ิน 42 
ข้อ มคีวามครอบคลมุตามกรอบการทำางานด้านอาหารและ
โภชนาการในโรงเรยีน ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ มติด้ิานอาหารและ
สิ่งแวดล้อมทางอาหาร มิติด้านอาหารและโภชนศึกษา มิติ
ด้านห่วงโซ่การจัดซื้อและคุณค่าแบบองค์รวม และมิติด้าน
สภาพแวดล้อมทางนโยบาย กฎหมายและกลไกสนับสนุน 
และจากการทบทวนการดำาเนินงานของประเทศไทยพบ
ว่ามาตรการของประเทศไทยค่อนข้างมีความสอดคล้อง
ตามกรอบข้อแนะนำาเชิงนโยบายดังกล่าว (34 จาก 42 ข้อ
แนะนำา) ตัวอย่างมาตรการที่โดดเด่น ได้แก่ การจัดบริการ
ม้ืออาหารกลางวันแก่นักเรียน การกำาหนดมาตรฐาน

โภชนาการอาหารสำาหรับเด็ก การบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
ป้องกันอาหารที่ไม่ปลอดภัย หรือการส่งเสริมให้โรงเรียนมี
การวางแผนการจัดซื้ออาหารในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และคาดการณ์ได้ (Thai School Lunch) รวมถึงโครงการ
ส่งเสริมอาหารและโภชนาการในโรงเรียนต่างๆ สำาหรับ
มาตรการสำาคัญที่รัฐควรพิจารณาพัฒนาให้เกิดขึ้นใน
อนาคต ได้แก่ การกำาหนดมาตรการควบคมุการโฆษณาและ
การตลาด (รวมถึงการโฆษณาแฝง) อาหารท่ีไม่ดีต่อสขุภาพ
ในและรอบโรงเรียน การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อและการ
ตลาดของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
แก่เด็กนักเรียนและบุคลากร การกำาหนดมาตรการจัดการ
กบัผลประโยชน์ทบัซ้อน ในการจดัการมือ้อาหารในโรงเรยีน 
และการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของบุคลากรใน
โรงเรียน นอกจากนี้ รัฐควรปรับปรุงมาตรการในปัจจุบัน 
ได้แก่ การดำาเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้
ครอบคลุมเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนการ
ศกึษาทางไกล (กศน.) การพฒันาแนวปฏบิตัใินการควบคุม
การจำาหน่ายและการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารท่ีไม่
ดีต่อสุขภาพทั้งในและรอบโรงเรียนและกลไกการติดตาม
ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม อีกทั้ง รัฐควรมีนโยบายที่ให้
ความสำาคัญในจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนที่
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการจัดการมื้ออาหารในโรงเรียน 
หลกัสตูรอาหารศกึษา และการเชือ่มโยงภาคการเกษตร ซ่ึง
จำาเป็นต้องดำาเนินงานควบคู่ไปด้วยกัน โดยสามารถนำาชุด
ข้อแนะนำาด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรยีน
ในการศึกษานี้มาแนวทางในการพัฒนานโยบายต่อไปได้
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สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำาหรับการ
สนับสนุนงบประมาณการทำาวิจัยในครั้งนี้
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องค์ประกอบ*

 

1.1 การจัดมื้ออาหารที่
ปลอดภัย เพียงพอ 
และมีโภชนาการ

	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
   จากองค์การระหว่างประเทศ

 1 สนับสนุนให ้มีมื้ ออาหารฟรีใน
โรงเรยีนสำาหรับเดก็ทกุคน ทัง้ม้ือเช้า 
มื้อกลางวัน และอาหารว่าง โดยให้
รวมถงึปรมิาณอาหาร ความถีใ่นการ
รับอาหาร เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียน
จะได้รับอาหารที่เพียงพอ(1,15,16)

 2 กำาหนดมาตรการเพือ่ป้องกนัอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัยและควบคุมคุณภาพ
ของอาหารในโรงเรียน(16,18)

 3 กำ าหนดมาตรการ เพื่ อควบคุม
คุณภาพนำ้าสะอาด(15,18)

 4 กำาหนดมาตรฐานโภชนาการใน
อาหารสำาหรับเด็กในโรงเรียน ทั้ง
สารอาหารด้านโปรตีน ไฟเบอร์/
ผักผลไม้ ไขมัน นำ้าตาล เกลือหรือ
โซเดียม และสารอาหารรอง (mi-
cronutrients) วิตามินและแร่ธาตุ
ต่างๆ(1,16-18)

 

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

- โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (2542) ให้เด็กนักเรียน
ทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันเต็ม 100% จำานวน 200 วัน/ ปี 
ในอัตราค่าอาหารกลางวัน 20 บาทต่อคนต่อวัน(5,31)

- โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (2535) ให้นักเรียนทุกคนต้ังแต่เด็ก
เล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดื่มนมอย่างน้อย 200 มิลลิลิตร (ซีซี.)/
คน/วัน เป็นระยะเวลา 260 วัน/ปีโดยจัดสรรงบประมาณในอัตราคนละ 
5 บาท/คน/วัน(32)

- พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม
ศึกษา พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำาหรับการสนับสนุน
และช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำาเข้าเพื่อจำาหน่าย 
หรือจำาหน่าย ซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน และ
อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกำาหนด(51)

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที ่388 พ.ศ. 2561 เร่ือง กำาหนดอาหาร
ที่ห้ามผลิต นำาเข้า หรือจำาหน่าย นำ้ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางส่วนและอาหารท่ีมีนำ้ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน
เป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำาเข้า หรือจำาหน่าย

- ประกาศกรมอนามัย เร่ือง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพนำ้าบริโภคเพ่ือการ 
เฝ้าระวัง พ.ศ. 2553

- คู่มือการควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพนำ้าดื่มในโรงเรียน พ.ศ. 2561(44)

- ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำาวันสำาหรับคนไทย พ.ศ. 2563 
โดยแบ่งแยกตามกลุ่มอายุตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุ(40)

- คู่มือธงโภชนาการ กินพอดี สุขีทั่วไป แนะนำาว่าอาหารกลุ่มนำ้ามัน นำ้าตาล 
และเกลือควรรับประทานน้อยๆ เท่าที่จำาเป็น(58)

- โครงการโรงเรยีนสร้างเสรมิสขุภาพ (2545) นกัเรยีนชัน้ ป.1 ขึน้ไป ต้องได้รบั 
ยาเมด็เสรมิ (ธาตเุหลก็ 1 เมด็ (60 มลิลกิรมั)/ ยานำา้ 1 ช้อนชา (12.5 มลิลิกรัม) 
ต่อสปัดาห์ ทกุคน และนกัเรยีนช้ันป.1-ป.6 ต้องได้ดืม่นมรสจดืทกุวันทุกคน(59)

- คู่มือการจดัการอาหารกลางวนันักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สขุาภบิาล
อาหารและอาหารปลอดภัยสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา (2558) เด็ก
นักเรียนควรรับอาหารครบ 5 หมู่ และรับสารอาหารครบทุกตัว ได้รับเนื้อ
สัตว์ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการ เป็นเน้ือสัตว์ที่ย่อยง่ายสลับ
หมุนเวียนกันไป ควรมีผักเป็นส่วนประกอบในอาหารเป็นประจำาทุกมื้อ 
เลือกใช้ชนิดของอาหารที่มีความเข้มข้นของสารอาหารมาปรุงประกอบ
เป็นอาหารสำาหรับเด็ก เช่น ตับ เลือด เต้าหู้  แนะนำาให้จัดนมเป็นอาหาร
ว่าง อย่างน้อยวนัละ 1-2 แก้ว (200 มลิลลิติรต่อแก้ว) โรงเรยีนควรใช้เกลอื
หรอืนำา้ปลาผสมไอโอดนีในการปรงุประกอบอาหาร เพือ่เพ่ิมธาตุไอโอดนี(39)

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย

1.	มิติด้านอาหารในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
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องค์ประกอบ*  ที่	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
  จากองค์การระหว่างประเทศ

 5 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดบริการมื้อ
อาหารและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
แก่บุคลากรในโรงเรียน(1)

 6 สนับสนุนให้โรงเรียนเตรียมอาหาร
ในวิธีที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย(1)

 7 สนับสนุนให้ โรงเรียนประกอบ
อาหารด้วยการนึ่ง การอบ การ
ต้ม หรือการอบไมโครเวฟ เพื่อลด
ปริมาณไขมันที่เพิ่มขึ้นระหว่าง

  ปรุง(1)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

- แนวทางการจัดอาหารกลางวัน “เด็กวัยเรียน” เมนูอาหารจานเดียวทาง
เลือก หลักการจัดอาหาร เมนูชูสุขภาพ โดยอาหารต้องมีส่วนประกอบ
อย่างน้อย 4 หมู่ ได้แก่ อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ ถั่วและผลิตภัณฑ์ 
อาหารหมู่ที่ 2 ข้าว-แป้ง ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีน ข้าวเหนียว อาหารหมู่
ที ่3 ผกัต่างๆ ควรจดัให้หลากหลายชนดิ อาหารหมู่ท่ี 4 ไขมนัจากพชื และ
อาหารสำาหรับเด็กวยัเรียนควรเป็นอาหารทีมี่รสไม่หวานจดั เคม็จัด และมนั
จดั เป็นอาหารจานเดยีวหรือข้าวและกับข้าวทีใ่ช้เคร่ืองปรุงรสปริมาณน้อย 
ไม่มันจัด เค็มจัด มีรสหวานพอดี โรงเรียนควรจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าและ
เหมาะสมให้เด็กไม่เกินวันละ 2 มื้อ และเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี มื้อละไม่
เกิน 100 กิโลแคลอรี(43)

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง เกลอืบรโิภค พ.ศ. 2554 เกลอืบรโิภค
ต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัม
ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม

- คู่มือการดำาเนินงาน “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน” พ.ศ. 2558 โรงเรียนทุกแห่ง 
ในชุมชน/หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการควรใช้เกลือเสริมไอโอดีน และหรือ
ผลิตภณัฑ์ เสริมไอโอดนีทีไ่ด้คณุภาพปรุงและประกอบอาหารให้เด็กบรโิภค

- คู่มือการจำาแนก อาหาร ขนม นม และเครื่องดื่มตามมาตรฐานโภชนาการ
สำาหรับเดก็อาย ุ3-18 ปี (2557) เกณฑ์มาตรฐานสำาหรับการจำาแนกอาหาร
และเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำาหรับจำาหน่ายในโรงเรียน(42)

(ไม่พบมาตรการ)

- คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ 
สขุาภบิาลอาหารและอาหารปลอดภยัสำาหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา 
(2558) ผู้ทีใ่ห้บรกิารอาหารในโรงเรยีนควรดแูลรกัษาสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรง และต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี(39)

-  คู ่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ 
สขุาภบิาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำาหรบัโรงเรียนประถมศกึษา (2558) 
กำาหนดเทคนิคการปรุงประกอบอาหารท่ีเหมาะสมและถูกวิธี ทั้งวิธีการ
ทอด การลวก การผัด การต้ม การหุงข้าว รวมถึงวิธีการล้างวัตถุดิบการ
ประกอบอาหารต่างๆ  ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้(39)

- แนวทางการจัดอาหารกลางวัน “เด็กวัยเรียน” เมนูอาหารจานเดียวทาง
เลือก การประกอบอาหารควรเลือกใช้นำ้ามันให้เหมาะสมในการประกอบ
อาหาร ไม่ควรใช้นำ้ามันทอดซำ้า ควรประกอบอาหารด้วยวิธีต้ม นึ่ง อบ ปิ้ง 
ย่าง (ไม่ไหม้เกรียม)(43)
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1.2 การจัดสถานที่
ประกอบอาหาร
และรับประทาน
อาหาร

1.3 ก า รจั ด ก า ร ร้ า น
จำาหน่ายอาหาร

	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
   จากองค์การระหว่างประเทศ

 8 สนับสนุนให้โรงเรียนจัดสถานที่
ประกอบอาหารท่ีสะอาด ถูกสุข
อนามัย(1)

 9 สง่เสรมิสนับสนนุใหโ้รงเรยีนมีสถาน
ท่ีรับประทานอาหารท่ีสะอาด ถูก 
สุขอนามัย(1)

 10 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีจุด
บริการมื้ออาหารหลักท่ีเพียงพอใน
โรงอาหารเพื่อหลีกเล่ียงการรอคิว
ที่ยาวนาน(1)

 11 ส่งเสริมให้โรงเรียนกำาหนดเวลาที่
เพียงพอในการเลือกอาหารและรับ
ประทานอาหารของเด็กนักเรียน(1)

 12 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดหาสถานที่
ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อการรับ
ประทานอาหารสำาหรับบุคลากรใน
โรงเรียน(1)

 13 กำาหนดให้มีร้านจำาหน่ายอาหาร 
(รวมถึง เครื่องจำาหน่ายอาหาร
อัตโนมัติ) ในบริเวณโรงเรียนที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย(1)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

-  ข้อปฏบิตัติามมาตรฐานการสุขาภบิาลอาหารสำาหรับโรงอาหาร พ.ศ. 2552 
มาตรฐานสถานที่เตรียม ประกอบ และปรุงอาหาร มีดังนี้ (1) ต้องมีความ
สะอาด เป็นระเบียบ พื้นทำาด้วยวัสดุถาวร (2) มีการระบายอากาศ รวม
ทั้งกลิ่นและควันจากการทำาอาหารได้ดี (3) ไม่เตรียมและปรุงอาหารบน
พืน้ และ (4) โตะ๊เตรยีม-ปรงุอาหาร และผนงับรเิวณเตาไฟตอ้งทำาจากวสัดุ
ทำาความสะอาดง่าย

- มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก (2551) บริเวณหุงต้มอาหารกับสถานที่รับ
ประทานอาหารของนักเรียนมีการแยกสัดส่วนชัดเจน ปลอดภัย มีความ
สะอาด เช่น มีการป้องกันไม่ให้แมลงหรือสัตว์นำาโรคเข้าไปในบริเวณโรง
อาหาร และมีสุขลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาหาร(41)

-  ข้อปฏบิตัติามมาตรฐานการสุขาภบิาลอาหารสำาหรับโรงอาหาร พ.ศ. 2552  
มาตรฐานสถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไป มีดังนี้ (1) สะอาด
และเป็นระเบียบ (2) โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง เป็นระเบียบ (3) มีการ
ระบายอากาศที่ดี และ (4) มีการป้องกันสัตว์ต่างๆ มาอาศัย

-  มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก (2551) บริเวณหุงต้มอาหารกับสถานที่รับ
ประทานอาหารของนักเรียนมีการแยกสัดส่วนชัดเจน ปลอดภัย มีความ
สะอาด เช่น มีการป้องกันไม่ให้แมลงหรือสัตว์นำาโรคเข้าไปในบริเวณโรง
อาหาร และมีสุขลักษณะที่ดีของผู้ประกอบอาหาร(41)

(ไม่พบมาตรการ)

(ไม่พบมาตรการ)

ข้อปฏิบัติตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำาหรับโรงอาหาร พ.ศ. 2552 
มาตรฐานสถานทีรั่บประทานอาหารและบริเวณทัว่ไป มดีงันี ้(1) สะอาดและ
เป็นระเบียบ (2) โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง เป็นระเบียบ (3) มีการระบาย
อากาศที่ดี และ (4) มีการป้องกันสัตว์ต่างๆ มาอาศัย

(ไม่พบมาตรการ)

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย (ต่อ)
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1.4 การควบคุมการ

 ตลาดและโฆษณา
สินค้าอาหาร

 ที่	 		 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
    จากองค์การระหว่างประเทศ

 14 กำ าหนดมาตรการควบคุมร ้ าน
จำาหน ่ายอาหาร (รวมถึงเครื่อง
จำ าหน ่ ายอาหารอัต โนมัติ )  ใน
บริเวณโรงเรียนให้จำาหน่ายอาหาร
ท่ีปลอดภัย มีคุณภาพ และมีสาร
อาหารท่ีเพียงพอ เช่น ผลิตภัณฑ์
อาหารที่ให้พลังงานทดแทนการกิน
นม โยเกิร์ตที่ไม่เติมนำ้าตาล นำ้าผลไม้
ที่ไม่มีนำ้าตาล (1,15)

 15 กำ าหนดมาตรการควบคุมร ้ าน
จำาหน ่ายอาหาร (รวมถึงเครื่อง
จำาหน ่ายอาหารอัตโนมั ติ ) รอบ
โรงเรียนให้จำาหน่ายอาหารที่มีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีสาร
อาหารที่เพียงพอและเหมาะสม(1,15)

 16 กำาหนดมาตรการควบคมุการโฆษณา
และการตลาด โดยเฉพาะจากกลุ่ม
อาหารสำาเร็จรูปท่ีมี ไขมันอิ่มตัว 
โซเดียม และนำ้าตาลในปริมาณสูงใน
พื้นที่โรงเรียน (1,15,17-19)

 17 กำาหนดมาตรการควบคุมการโฆษณา
แฝงในสื่อของโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นสื่อการสอน อุปกรณ์การเรียน 
การโฆษณาในหนังสือเรียนประจำาปี
และหนงัสอืพมิพ์ โปสเตอร์ในโรงเรยีน 
อุปกรณ์กฬีา สนามกีฬา หรือกจิกรรม
ของโรงเรียนต่างๆ การแลกเปลี่ยน
นักเรียน หรือกิจกรรมการแข่งขัน
ระหว่างโรงเรียน เป็นต้น(1)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

-  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริม
ความรอบรูแ้ละทกัษะในการดูแลสขุภาพช่องปากและการเลอืกรบับรกิาร
ทางทันตกรรม พ.ศ. 2563  สถานศึกษาควรหลีกเลี่ยงการจำาหน่ายและ
การจัดให้บริโภค เครื่องดื่มรสหวานที่มีนำ้าตาลสูง (นำ้าตาลเกินกว่าร้อยละ 
5) ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบในสถานศึกษา

- หนังสือที่ ศธ 04188/481 เร่ือง โรงเรียนปลอดนำ้าอัดลม วันที่ 29 
พฤษภาคม 2551 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งต่อ
สถานศึกษาในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบายโรงเรียนปลอดนำ้าอัดลม และ
งดจำาหน่ายขนมกรุบกรอบและอาหารที่มีปริมาณนำ้าตาลมาก(55)

-  คูม่อืการจดัการอาหารกลางวันนกัเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สขุาภบิาล
อาหารและอาหารปลอดภัยสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา (2558) ร้านค้า
หรือสหกรณ์ของโรงเรียนไม่ควรจำาหน่ายหรือบริการเคร่ืองด่ืมประเภทนำ้า
อัดลม นมเปรี้ยว โยเกิร์ตปรุงแต่งรสต่าง ๆ นมปรุงแต่งรส ไมโล โอวัลติน 
เพราะมีนำ้าตาลสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอ้วนและฟันผุ(39)

-  โครงการโรงเรยีนสร้างเสรมิสขุภาพ (2545) โรงเรยีนทีร่่วมโครงการไม่ควร
มีการจัด จำาหน่าย หรือบริการอาหาร/ อาหารว่าง/ ขนม ที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสหวานจัด เค็มจัด และมันจัด 
(เช่น ขนมถุง ท็อฟฟี่ ขนมกรุบกรอบ อาหารทอดนำ้ามันซำ้า นำ้าอัดลม)(59)

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริม
ความรอบรูแ้ละทกัษะในการดูแลสขุภาพช่องปากและการเลอืกรบับรกิาร
ทางทนัตกรรม พ.ศ. 2563  สถานศกึษาควรสร้างความรู้ความเข้าใจกบัร้าน
ค้าบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการจำาหน่าย
และการจัดให้บริโภค เคร่ืองดื่มรสหวานที่มีนำ้าตาลสูง (นำ้าตาลเกินกว่า 
ร้อยละ 5) ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริม
ความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการ
ทางทันตกรรม พ.ศ. 2563  สถานศึกษาควรห้ามกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
อาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในพื้นที่โรงเรียน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริม
ความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการ
ทางทันตกรรม พ.ศ. 2563  สถานศึกษาควรห้ามกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
อาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในพื้นที่โรงเรียน

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย (ต่อ)
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	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
   จากองค์การระหว่างประเทศ

 18 กำ าหนดมาตรการควบคุมการ
โฆษณาและการตลาด โดยเฉพาะ
กลุม่อาหารสำาเรจ็รปูท่ีมไีขมันอิม่ตวั 
โซเดยีม และนำา้ตาลในปรมิาณสูงใน
พื้นที่รอบโรงเรียน(15,17)

 19 กำาหนดมาตรการควบคมุการโฆษณา 
แฝงในบริเวณรอบโรงเรียน(1)

 20 กำาหนดหลักสูตรการศึกษาเรื่อง
หลักสิทธิมนุษยชนของเด็กและ 
องค ์ ค ว ามรู ้ ด ้ า นอาหารและ
โภชนาการ(1,15,16,18)

 21 กำาหนดหลักสูตรการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อและการ
ตลาดของกลุ ่มอาหารและเคร่ือง
ด่ืมท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพแก่เด็ก
นักเรียน(1)

 22 ส ่ ง เสริ ม ให ้ โร ง เรี ยน เป ็นฐาน
กระจายองค์ความรู ้ด ้านอาหาร
และโภชนาการแก่ชุมชนและคนใน
สังคม(16)

 23 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู ้
และทักษะที่จำาเป็นด้านอาหารและ
โภชนาการเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่
นักเรียน(1)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

(ไม่พบมาตรการ)
 

(ไม่พบมาตรการ)

-  คู ่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ 
สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยสำาหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
(2558) แนะนำาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านอาหารและ
โภชนาการกับ 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (สามารถอ่าน 
สะกด หรือออกเสียง) (2) สุขศึกษาและพลศึกษา (แสดงออกท่าทางและ 
exercises ออกกำาลังกาย) (3) การงานอาชีพ (พัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
อาชพี) (4) สงัคมและวฒันธรรม (ความสมัพนัธ์และการเช่ือมโยงเชงิสงัคม) 
(5) วทิยาศาสตร์ (การคดิจำาแนก แยกแยะหมู่อาหาร) (6) คณติศาสตร์ (การ
คำานวณ) (7) ภาษาต่างประเทศ (การเรียนรู้เบื้องต้น ภาษาถิ่น หรือ ภาษา
อื่น) (8) ศิลปะการแสดง (การสร้างสรรค์และฝึกแสดงออก)(39)

- โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ (2545) โรงเรียนที่ร่วมโครงการ
ควรสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ ได้แก่ การเลือกอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย การไม่รับประทานอาหารที่มีสารอันตราย การหลีก
เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด และบุหรี่(59)

(ไม่พบมาตรการ)
 

โครงการเดก็ไทยแก้มใส (2557) สนับสนุนให้จดัอบรมเร่ืองการบริหารจัดการ
อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ที่ครอบคลุมบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู แม่ครัว ผู้ประกอบอาหาร แกนนำานักเรียน ผู้
ปกครอง รวมถึงแกนนำาชุมชน

- โครงการเด็กไทยแก้มใส (2557) กำาหนดแนวทางในการจัดอบรมครูและ
บุคลากรในโรงเรียนที่ร่วมโครงการครอบคลุม 8 กิจกรรมสำาคัญ ได้แก่ 
การเกษตรในโรงเรียน, สหกรณ์นกัเรยีน, การจดับริการอาหารของโรงเรยีน 
การติดตามภาวะโภชนาการ, การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน, การพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ, การจดับริการสขุภาพใน
โรงเรียน, การจัดการเรียนรู้เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย (ต่อ)

2.	มิติด้านอาหารและโภชนศึกษา
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องค์ประกอบ* 	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
   จากองค์การระหว่างประเทศ

 24 ส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนพฒันา
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน
อาหารและโภชนาการเพื่อดำาเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี(1,20)

 25 ส ่ ง เสริมสนับสนุนให ้ โรง เรียน
พัฒนาบุลคลากรให้เป็นผู้นำาการ
เปลีย่นแปลงด้านการบรโิภคอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพ(18)

 26 ส่งเสรมิ สนับสนุนการทำาเกษตรและ
ผลติอาหาร ทัง้ทีบ้่านและทีโ่รงเรียน
เพื่อเสริมโภชนาการเด็กนักเรียน(21)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

- โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย (2552) 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของ อปท. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 
บ้านรับเลี้ยงและชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพฤติกรรม
โภชนาการทีพ่งึประสงค์ เพือ่นำาไปสู่การมีภาวะโภชนาการสมวยัของทารก 
เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน(37)

- โครงการเด็กไทยแก้มใส (2557) กำาหนดแนวทางในการจัดอบรมครูและ
บุคลากรในโรงเรียนที่ร่วมโครงการครอบคลุม 8 กิจกรรมสำาคัญ ได้แก่ 
การเกษตรในโรงเรียน, สหกรณ์นกัเรยีน, การจดับริการอาหารของโรงเรยีน 
การติดตามภาวะโภชนาการ, การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน, การพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ, การจดับริการสุขภาพใน
โรงเรียน, การจัดการเรียนรู้เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย

- โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย (2552) 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของ อปท. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 
บ้านรับเลี้ยงและชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพฤติกรรม
โภชนาการทีพ่งึประสงค์ เพือ่นำาไปสู่การมีภาวะโภชนาการสมวยัของทารก 
เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน(37)

- โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ (2545) โรงเรียนที่ร่วมโครงการควร
จัดให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพ เช่น 
กิจกรรมออกกำาลังกาย การส่งเสริมโภชนาการ นัทนาการ(59)

โครงการพฒันาระบบและกลไก เพือ่เดก็ไทยมโีภชนาการสมวัย (2552) เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของ อปท. โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก บ้านรับ
เล้ียงและชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการที่
พึงประสงค์ เพื่อนำาไปสู่การมีภาวะโภชนาการสมวัยของทารก เด็กวัยก่อน
เรียน และเด็กวัยเรียน(37)

- โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ. 2535 สนับสนุนงบประมาณเงินดอกผลจากกองทุน
เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สำาหรับดำาเนินการ
ส่งเสรมิผลผลติการเกษตรเพือ่โครงการอาหารกลางวนั คณุสมบตัโิรงเรยีน 
เช่น ต้ังอยูใ่นถ่ินทรุกันดาร, นกัเรยีนมภีาวะทพุโภชนาการ (นำา้หนกัตำา่กว่า
เกณฑ์) เกินร้อยละ 10, โรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
และปริมาณที่เพียงพอให้นักเรียนได้ทุกคน

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย (ต่อ)

3.	มิติห่วงโซ่การจัดซื้อและคุณค่าแบบองค์รวม

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565



องค์ประกอบ*

4.1 ด้านการสนับสนุน
 เชงินโยบายในระดบั 

ประเทศ

	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
   จากองค์การระหว่างประเทศ

 

 27 กำาหนดมาตรการหรือส่งเสริมให้
โรงเรียนจัดซ้ืออาหารหรือวัตถุดิบ
ในท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วม
กับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่(18)

 28 ส ่ง เสริมหรือสร ้างแรงจูงใจให ้ 
เกษตรกรรายย่อย และกลุม่เกษตรกร 
ผ ลิ ต อ า ห า ร ท่ี มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนอาหารที่
ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการ
แก่โรงเรียน(18)

 29 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการวางแผน
การจัดซ้ืออาหารในโรงเรียนที่มี
ประสทิธภิาพและคาดการณ์ได้ เพือ่
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กลุม่เกษตรกร เกษตรกร
รายย่อย(18)

 30 กำาหนดยุทธศาสตร์หรือบูรณาการ
ประเด็นด้านอาหารและโภชนาการ
ในโรงเรียนเข้ากับยุทธศาสตร์แห่ง
ชาติ(18,20)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (2523) สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้
โรงเรียน 1) ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน 
2) ส่งเสริมการถนอมอาหารที่มีเหลือใช้ เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูขาดแคลน 3) 
ประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมที่มีคุณค่า และถูกสุขลักษณะ 
รวมทัง้การตรวจสุขภาพ และปรับปรุงภาวะโภชนาการ 4) จดัการเรยีนการ
สอนเรื่องการเกษตรและโภชนาการในโรงเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม
ของโครงการ และ 5) ขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งมีโรงเรียนเป็นต้นแบบ โดยเด็ก
นักเรียนและผู้ปกครอง นำาองค์ความรู้จากโรงเรียนไปปฏิบัติที่บ้าน(35,36)

- โครงการเด็กไทยแก้มใส (2557) วางแนวปฏิบัติในการทำาการเกษตรใน
โรงเรียนสำาหรับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ เช่น การทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
แนวทางการจัดการพืชผักและไม้ผล การจัดการการผลิตพืชผักอายุสั้น

โครงการเด็กไทยแก้มใส (2557) ส่งเสริมให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการมีการจัด
ทำารายการอาหารหมุนเวียนอย่างน้อย 1 เดือนตามมาตรฐานโภชนาการที่
สอดคล้องกับผลผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงของโรงเรียนและหรือ
ชุมชน

โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร โดย
ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้สารอินทรีย์ในการเกษตรโดยจัดตั้งกลุ่มและจัดการ
บรรยายวิธีการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร การฝึกปฏิบัติ
ในพื้นที่ อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมตามชนิดของดิน
และพืชในแต่ละพื้นที่
 

ระบบแนะนำาสำาหรับอาหารกลางวนัในโรงเรียนแบบอตัโนมตั ิ(Thai School 
Lunch) (2555) เคร่ืองมือที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถคำานวณปริมาณสาร
อาหารของวตัถุดบิการเกษตรในพืน้ทีเ่พือ่วางแผนการจดัซือ้วตัถุดิบทางการ
เกษตรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(48)

- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวันอิ่มทุกวัน วันที่ 19 ตุลาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น
ชอบให้ “การส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่ม
ทกุวนั” เป็นนโยบายสำาคญัของรฐับาล ส่งผลให้มกีารอดุหนนุงบประมาณ
อาหารกลางวันประจำาทุกปี

- ยทุธศาสตร์ในการจดัการปัญหาภาวะนำา้หนักเกินและโรคอ้วน พ.ศ. 2553-
2562 การควบคุมการตลาด อาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็กและสินค้า
อาหารประเภทไขมัน หรือนำ้าตาล หรือโซเดียมสูงในสถานศึกษา

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย (ต่อ)

4.	มิติด้านสภาพแวดล้อมทางนโยบาย	กฎหมาย	และกลไกสนับสนุน
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องค์ประกอบ*  ที่	 		 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
    จากองค์การระหว่างประเทศ

 31 จั ด ตั้ ง ก อ งทุ นห รื อ จั ด ส ร ร งบ
ประมาณของประเทศในด้านอาหาร
และโภชนาการในโรงเรียน โดย
เฉพาะมื้ออาหารหลักและอาหาร
เสริมในโรงเรียน(18,22)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาต ิในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตัวชี้วัดกรมอนามัย 1) ร้อยละของเด็ก
วัยเรียน (6-14 ปี) ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปีมีส่วนสูงเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้าน
การบรโิภคอาหาร กจิกรรมทางกาย และทนัตสขุภาพ 3) เดก็วยัเรยีนกนิผกั
ต่อมื้อตามเกณฑ์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2564 มีเป้า
หมายเพ่ือให้มีการกำาหนดมาตรการ/นโยบาย ให้โรงเรียน โรงพยาบาล 
หรอืหน่วยงานของรฐั จดัหาอาหาร/วตัถดุบิทีผ่ลติจากเกษตรอนิทรีย์ให้แก่
นักเรียน

- กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2561-2580) บรูณาการประเดน็ด้านการเชือ่มโยงเกษตรชมุชนกบัอาหารใน
โรงเรียน โดย 1) ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้การทำาเกษตร และผลิต
อาหารในโรงเรียนและชุมชนผ่านระบบเกษตรกรประณีต (Smart Farmer) 
และ 2) สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเกษตรกรผลิตอาหารท่ีมี
คณุภาพและปลอดภยัในระบบพนัธสญัญากบัผูซ้ือ้ เช่น โรงพยาบาล โรงเรยีน

- มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (25 เมษายน 
2543, 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551, 13 พฤษภาคม 2552, 2556) คณะรฐัมนตรี
มีมติอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีทุกปีเพื่อสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เด็กก่อนประถมศึกษา 
และเด็กเล็กให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันเต็ม 100% 
เป็นระยะเวลา 200 วัน/ปี ในอัตรา 20 บาท/คน/วัน

- มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (25 ตุลาคม 
2537 เรื่อง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน, 20 มกราคม 2552 เรื่อง 
นมโรงเรียน, 31 พฤษภาคม 2559 เรื่อง  การบริหารจัดการโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน) อนุมัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปัจจุบันให้
นกัเรยีนได้ดืม่นมตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศกึษาจนถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
เป็นเวลา 260 วัน/ปี ในอัตรา 5 บาท/คน/วัน

- พระราชบญัญตักิองทนุเพือ่โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศกึษา 
พ.ศ. 2535 กองทุนฯ ได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากดอกผลของกอง
ทุนฯ แก่โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
และยงัสนบัสนนุโครงการต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิโภชนาการในโรงเรยีนต่างๆ เช่น 
โครงการพัฒนาระบบนำ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน โครงการบ้านไกลพักนอน

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย (ต่อ)

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565
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4.2 ด้านการสร้างการมี
ส่วนร่วมของพื้นท่ี
และชุมชน

	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
   จากองค์การระหว่างประเทศ

 32 สนับสนุนให้โรงเรียนมีนโยบายหรือ
โครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการ
อาหารเพื่อสุขภาพในโรงเรียน(20,22)

 33 สนบัสนนุมาตรการสร้างการยอมรับ
แก่โรงเรียน (school recognition) 
โดยการกำาหนดสถานะพิเศษหรือ
รางวัลแก่โรงเรียนท่ีส่งเสริมการรับ
ประทานอาหารเพื่อสุขภาพ(1)

 34 กำาหนดมาตรการกระจายอำานาจ
ไปยังหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้
ส ามารถจั ดการมื้ อ อ าหาร ใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยต้องกำาหนดบทบาทของรัฐส่วน
กลาง ส่วนท้องถิ่น และภาคส่วน 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน(15)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ (2545) (ศธ.) กำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ 
1 ให้ความสำาคัญกับนโยบายของโรงเรียนในด้านสุขภาพ โดยกำาหนดให้  
1) โรงเรยีนควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิสุขภาพของโรงเรยีน และ 
2) โรงเรียนควรมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพทีค่รอบคลุมตามสุขบญัญตัแิห่งชาติ 
คือ การกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหาร
รสจัด สีฉูดฉาด

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (2545) (สธ.) โครงการเปิดให้โรงเรียน
ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีการ
กำาหนดเกณฑ์ตวัช้ีวดัของโรงเรียนสร้างเสริมสขุภาพ ประกอบด้วย 10 องค์
ประกอบ ดังนี้ 1) นโยบายของโรงเรียน 2) การบริหารจัดการในโรงเรียน 
3) โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4) การจัดส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนให้ดีต่อสุขภาพ 5) บริการอนามัยโรงเรียน 6) สุขศึกษาในโรงเรียน 
7) โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 8) การออกกำาลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ 9) การให้คำาปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และ 10) การ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน โดยจะมีระดับในการรับรอง 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง และสูงที่สุดคือระดับเพชร(59)

- โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (2556) (ศธ.) กำาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านโภชนาการและ
อาหารที่ปลอดภัย 3) ด้านการออกกำาลังกาย กีฬาและนันทนาการ 4) 
ด้านทันตสุขภาพ และ 5) ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย โดยมีการมอบ
รางวลัโรงเรียนทีผ่่านเกณฑ์ และจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุ และผลกัดนั
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีให้เข้าสู่รางวัล OBEC AWARD(38)

- พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีการกระจายอำานาจการบริหารจัดการ
งบประมาณโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน และโครงการอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับ
ประทานอาหารกลางวนัอิม่ทกุวนั (ภายใต้มตคิณะรฐัมนตรี เรือ่ง โครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน วันที่ 19 
ตุลาคม 2542) เป็นข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวันระหว่างกระทรวง
ศึกษาธิการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสาธารณสุข และทุกกระทรวง ทบวงให้การสนับสนุนโดยสั่ง
การให้หน่วยงานในสังกัดและองค์กรในกำากับดูแลให้ความช่วยเหลือ และ
ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงเกษตรฯ ในการดำาเนินงาน

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย (ต่อ)
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4.3 ด้านการติดตาม
 และประเมินผล

	 ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
   จากองค์การระหว่างประเทศ

 35 ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน (อย่างไม่เลือกปฏิบัติ) ใน
การจัดมื้ออาหารหรืออาหารว่างใน
โรงเรยีน เช่น การกำาหนดเมนูอาหาร 
การเลือกสรรหรือจัดหาวัตถุดิบ(15)

 36 ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนในการสนบัสนุนกองทนุ
หรืองบประมาณสำาหรับมื้ออาหาร
หรืออาหารว่างในโรงเรียน(1)

 37 กำาหนดให้ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้
สอน คนในชุมชน หรือคนในพื้นที่
มีส่วนร่วมเป็นกลไกการตรวจสอบ
การดำาเนินงาน(15)

 38 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการคัดกรอง
ภาวะโภชนาการ เช่น การวัดนำ้า
หนักตัวและความสูงของนักเรียน
เป ็นประจำ า  และ เป ็น ไปตาม
มาตรฐาน และมีระบบการนำาเสนอ
ต่อผู้ปกครอง(1)

 39 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีผู้เชี่ยวชาญใน
การวิจัย ติดตาม และประเมินผล
ภาวะโภชนาการ(1)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ (2545) โรงเรียนที่ร่วมโครงการควร
สนับสนุนให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ร่วมวิเคราะห์สภาพ
และสาเหตุของปัญหา 2) ร่วมวางแผน 3) ร่วมดำาเนินการ 4) ร่วมตรวจสอบ
ทบทวน และ 5) ร่วมแก้ไขพัฒนาปรับปรุง

 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: 
DMC) (2546) ของ สพฐ. ระบบจะรวบรวมข้อมูลนกัเรียนรายบคุคล ข้อมลู
สถานศกึษาและข้อมูลเขตพืน้ที ่โดยข้อมูลนักเรียนรายบคุคลโรงเรียนมหีน้า
ที่จะต้องใส่ข้อมูลส่วนสูงและนำ้าหนักของเด็กนักเรียนด้วย(46)

- ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน (School Information 
System: SIS) (2554) ของ รร.อปท. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
โรงเรียนในสงักดักรอกข้อมลูเด็กนกัเรียนทกุระดบัช้ันของโรงเรียนในสงักดั 
โดยโรงเรียนมหีน้าทีจ่ะต้องใส่ข้อมลูส่วนสงูและนำา้หนกัของเด็กนกัเรยีน(47)

- ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน 
(PSIS) (2555) ของ รร.เอกชน โรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีหน้าที่กรอกข้อมูลส่วนสูงและนำ้าหนักของเด็ก
นักเรียนในระบบ PSIS

- โปรแกรม INMU-ThaiGrowth โดยสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหดิล เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการคำานวณภาวะโภชนาการของเดก็นกัเรยีน
ได้อย่างแม่นยำา

- หนังสือที่ มท 0816.2/ว2747 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2561 เรื่อง 
แนวทางการกำาหนดให้มีตำาแหน่ง “นกัโภชนาการ” เพือ่แก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้วางแนวทางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดจ้าง “นักโภชนาการ” ประจำาท้องถิ่นเพื่อ
ทำาหน้าทีด่แูลคุณค่าด้านโภชนาการของเดก็ เยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น รวมถึงบุคคลที่ต้องดูแลด้านโภชนาการเป็นพิเศษ เช่น 
ผู้ป่วยเบาหวาน และให้ทำาหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้ทางโภชนาการให้
แก่ชุมชนท้องถิ่น(49)

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย (ต่อ)

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565



องค์ประกอบ*  ที่	 	 ข้อแนะนำาเชิงนโยบาย
   จากองค์การระหว่างประเทศ

 40 สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ผลลัพธ ์ ของภาวะโภชนาการ

นักเรียนในโรงเรียนไปยังบริการ

สุขภาพของโรงเรียนอ่ืน ๆ และ

บริการสุขภาพของชุมชน(1)

 41 กำาหนดมาตรการจัดการกับผล

ประโยชน์ทับซ้อน (COI) ในการ

จัดการอาหารและโภชนาการใน

โรงเรียนอย่างเข้มแข็ง(18)

 42 กำาหนดกฎระเบียบเพื่อสร้างกลไก

การติดตามประเมินผลการดำาเนิน

งาน ท้ังในระดับส่วนกลาง รวมถึง

หน่วยงานในระดบัพืน้ที ่โดยกำาหนด

ให้มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และต้องดำาเนินการอย่างโปร่งใส(15)

นโยบายและมาตรการของประเทศไทย

KidDiary application โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาต ิ(เนคเทค) ร่วมกบักมุารแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านต่อมไร้ท่อ พฒันาการ 

และโภชนาการ เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ที่จัดทำาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู ้

ปกครองสามารถติดตาม เฝ้าระวัง กำาหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์พร้อม

ทั้งคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 

ปี โดยโปรแกรมสามารถแจ้งเตือนเม่ือพบเด็กที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เด็กได้

มีโอกาสพบแพทย์ และรับการประเมินพร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนา

ที่เหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะ

ช่วยให้ แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำายิ่งขึ้น ปัจจุบันมี

การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโปรแกรม Thai school lunch และโรงพยาบาล

(ไม่พบมาตรการ)

- คำาส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเช่ือมโยงด้าน

อาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ที่ 2/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการใน

โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน

อาหารและโภชนาการในโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง 

ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง

มหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สสส. นักวชิาการ และภาคประชา

สังคมต่าง ๆ 

- หนังสือที่ มท 0816.2/ว3545 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การ

ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนนิงานโครงการอาหารกลางวนั 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินได้จดัทำาแบบตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดำาเนินงานโครงการอาหารกลางวันและสั่งการให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินดำาเนนิงานตดิตามประเมนิการดำาเนนิงานด้านอาหาร

กลางวนัในโรงเรยีนทัง้ในสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และนอกสงักดั 

โดยมีสำานักงานผู้วาราชการจังหวัดเป็นผู้กลั่นกรองและรวบรวม(50)

ภาคผนวก ก  ข้อแนะนำาเชิงนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนจากองค์การระหว่างประเทศและการดำาเนินงานของประเทศไทย (ต่อ)

หมายเหตุ: *FAO School Food and Nutrition Framework (FAO, 2019)(2)
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