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ขอบเขตเน้ือหา

• พลงัโภชนาการตอ่การพฒันาศกัยภาพของเดก็

• สถานการณ์ปัญหาทางโภชนาการในเดก็ปฐมวยัของไทย

• แนวทางการสง่เสริมโภชนาการในสถานศกึษา



พลงัโภชนาการต่อการพฒันาศกัยภาพของเดก็



เรา....ตอ้งการเดก็ (อนาคตของชาต)ิ ท่ีเป็นอยา่งไร

แข็งแรง ไมเ่จ็บป่วยบอ่ย (ร่างกาย)

มีพฒันาการสมวยั และสติปัญญาดี (สมอง+ร่างกาย)

มีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมดี (จิต+สงัคม)

เดก็วันนี ้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า



อาหาร (สารอาหาร) เป็น พลังของสมอง



https://mpics.mgronline.com/pics/Images/558000008205102.JPEG



ค่าเฉล่ียไอควิเดก็ 5 จวชต. ตํ่ากว่า 100





อตัราการเจริญเติบโตของสมองในช่วงอายตุ่างๆ

อาย ุ(ปี)

90%ของเนือ้สมอง

ถกูสร้างในช่วงอายุ

ก่อน 5 ขวบ

ไอควิ = นํา้หนกัสมอง + เครือขา่ยในสมอง

= โภชนาการ + การกระตุ้นพฒันาการ

อตัราการสร้างเครือข่ายของเซลล์สมองในช่วงอายตุ่างๆ



https://image.slidesharecdn.com/fetalbraindevelopmentandcellularfunctions-170406184826/95/fetal-brain-development-and-cellular-
functions-3-638.jpg?cb=1510877662

โภชนาการในระยะตัง้ครรภ์ก็มีความสําคญัตอ่การสร้างเซลล์สมอง

เนือ้สมองสว่นหน้า (ทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ความจํา) มีการเติบโตอยา่งมากในช่วง 

6  เดือนก่อนคลอด ประมาณ 1 ใน 3 ของเนือ้สมองสร้ารถกูสร้างขึน้ในช่วงนี ้



https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2018/10/22/447722/F2.medium.gif

หลายการวิจยัในประเทศท่ีกําลงัพฒันา พบวา่ ภาวะเตีย้ มีความสมัพนัธ์อยา่งมากกบั

การบกพร่องของพฒันาการทางสมอง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะโภชนาการกบัไอคิว (การศกึษาในประเทศบงัคลาเทศ ในเดก็ 3 ปี)

สว่นสงูตามอายุ นํา้หนกัตามอายุ นํา้หนกัตามสว่นสงู

ค่า
เฉ

ลี่ย
ระ

ดบั
ไอ

คิว

เดก็ท่ีเตีย้/เดก็นํา้หนกัน้อยจะมีไอคิวเฉล่ียต่ํากวา่เด็กท่ีสงูและเดก็ท่ีมีนํา้หนกัตามเกณฑ์

Presenter
Presentation Notes
เป็นการศึกษาในประเทศบังคลาเทศ growth faltering, an indicator of malnutrition, is associated with exaggerated functional connections in the brain, which predicts poor cognitive outcomes later in life. These findings advance our understanding of the neural pathways by which faltered growth could influence cognitive development, and this advancement may have a substantial impact on developing efficient interventions for children living in low-income countries.



การให้อาหารท่ีพอเพียงและการกระตุ้นพฒันาการ ช่วยเสริมสร้าง

พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็ก่อนวยัเรียน

http://www.nzdl.org/gsdl/collect/fnl2.2/archives/HASH2d30.dir/p10.gif

Early intervention reduces the mental disadvantage of stunting



อาย ุ(ปี)6 เดือน

ก่อนคลอด

เวลาทอง ของการสร้างพลงัสมองของมนษุย์ คือ .....

เวลาทอง ผ่านแล้ว

ผ่านเลย..ไม่ย้อนมา

..... ดังนัน้...เราต้อง

ใส่โภชนาการให้ถูกต้อง

และถูกเวลา...เป็นเร่ืองสาํคัญ



โภชนาการวัยเดก็ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และศักยภาพของมนุษย์ตลอดช่วงอายุ 



สถานการณ์ปัญหาทางโภชนาการในเดก็ปฐมวยัของไทย



ความจริง ที่ท่านทราบหรือไม่??

จากการสํารวจภาวะโภชนาการในเดก็นกัเรียนใน ศพด. จงัหวดัปัตตานี

ประมาณ 1 ใน 4 ของนกัเรียนใน ศพด มีภาวะเตีย้ และ แนวโน้มเดก็อ้วนเพิ่มขึน้ 

และสงูกวา่คา่เฉล่ียของประเทศ











อาหารกลางวนัท่ีจดับริการใน ศพด. จ.ปัตตานี มีคณุค่าทางโภชนาการไม่ได้ตามมาตรฐาน

คณุภาพทางโภชนาการของอาหารกลางวนัท่ีจดับริการ ใน ศพด. จ.ปัตตานี  สํารวจในปี 2561





ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มดา้นอาหารบริเวณโรงเรียนส่งผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคในเดก็ เส่ียงต่อการเกิดโรคอว้นและโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในเดก็

นกัเรียน (Treena et al., 2015)

ทีม่า: http://social.tnews.co.th/content/119438  [17/10/2559]
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อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ

อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการระดบั

ปานกลาง

อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการระดบัตํ่า

รูปที ่3 ร้อยละของอาหารท่ีมีการจดัจาํแนกตามกลุ่มคุณภาพทางโภชนาการ

คุณภาพทางโภชนาการ ของอาหารท่ีจาํหน่ายบริเวณโรงเรียนในจงัหวดั

สงขลา (สาํรวจเม่ือปี 2559)

Unhealthy

Healthy



อาหารเช้า คือ พลงัสมองของนกัเรียน 



การกินอาหารเช้า เป็นการเติมนํา้ตาลให้สมองมีพลงังานใช้เพียงพอตลอดเวลา

อาหารเช้า อาหารเท่ียง อาหารเย็น

ระดบันํา้ตาลในเลอืด

นํา้ตาลในเลือดจะเพ่ิมขึน้หลงักินอาหาร

นํา้ตาลในเลือดจะลดลงต่ําในช่วง

กลางคืนจนถึงเช้า



อาหารเชา้สาํหรับนกัเรียน = ปริญญา/ความสาํเร็จ
Research finds a student eating school breakfast tends to do better in school 

and attend class more frequently, which leads to greater job-readiness and self-
sufficiency after high school. These students, therefore, are set on a path to 

become less likely to struggle with hunger as adults.
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   no BFS

   BFS 1 day

   BFS 2 days

   BFS 3 days

   BFS 4 days

   BFS 5 days

ความชกุของการไม่รับประทานอาหารเช้า ของนกัเรียนประถม โรงเรียนหนึง่ในจงัหวดัปัตตานี

63%
17%
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มีลกูๆ ของเรา ร้อยละ 37-39 ท่ีไม่ได้รับประทานอาหารเช้าอย่างน้อย 1 วนัในสปัดาห์

ในเขตเทศบาลนอกเขตเทศบาล

การไม่บริโภคของนกัเรียนใน จ.ปัตตานี



ปัญหาโภชนาการในนักเรียน
• ปัญหาขาดสารอาหาร (เดก็เตีย้ ผอม) 

• โภชนาการเกิน (นํา้หนกัเกิน อ้วน)

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาที่พบบ่อยๆ
• พฤติกรรมการกินอาหารไมเ่หมาะสม เช่น ไมรั่บประทานผกัผลไม้  รับประทาน

อาหารหวาน มนั เคม็  รวมถงึการไมอ่อกกําลงักาย

• การไมรั่บประทานอาหารเช้าของนกัเรียน

• อาหารกลางวนัไมไ่ด้คณุภาพ

• สิง่แวดล้อมด้านอาหารไมเ่อือ้ให้มีทางเลือกอาหารท่ีดีตอ่สขุภาพ





เราจะก้าวข้ามปัญหานีไ้ปด้วยกัน.......



แนวทางการสง่เสริมโภชนาการในสถานศกึษา



องค์ประกอบหลกัของงานสง่เสริมโภชนาการในโรงเรียน

1
• คณุภาพและมาตรฐานอาหารในโรงเรียน: อาหารกลางวนั อาหารเช้า

2

• การบรูณาการโภชนาการในหลกัสตูรและกิจกรรมเสริมหลกัสตูร: การอา่น

ฉลากโภชนาการ เด็กไทยไมกิ่นหวาน กินเป็นเน้นผกั ควบคมุและป้องกนัโรค

อ้วน มาตรฐานอาหารกลางวนั ฯลฯ

3
• การจดัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอือ้ตอ่การบริโภคอาหารและออกกําลงักาย:

กายภาพ  สงัคม

4
• การเฝ้าระวงัและประเมินภาวะโภชนาการนกัเรียน+บคุลากร



ครู  แมค่รัว 

แมค้่า

องค์การบริหารสว่น

ท้องถ่ิน, ผู้ปกครอง

ผู้บริหาร

สถานศกึษา

ผู้ทีมี่บทบาทสําคญัในงานส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน



กระบวนการหลกัในการดําเนินงาน
Core Process

การมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ย

การพฒันาบคุลากรท่ีมีอิทธิพลกบั

โภชนาการของนกัเรียน

การมีเคร่ืองมือประเมินตนเอง

การขบัเคล่ือนนโยบาย



บทบาทของครู-โรงเรียน

1. จัดบริการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับ
นักเรียน

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมพ่งึประสงค์

3. สร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีพงึประสงค์



• ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เน้นการให้ความรู้เพ่ือไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั มากกวา่ การเรียนรู้เพ่ือคะแนน 
หรือ เพ่ือสอบ

• บ่มเพาะให้เดก็นักเรียนมีวจิารณญาณในการรับรู้ข่าวสาร 
การอวดอ้างทางโภชนาการ

• เสาะแสวงหาเทคนิค วธีิการที่ได้ผลในการปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ของนกัเรียน

• จัดสภาพแวดล้อมทางด้านอาหาร และอ่ืน ๆ ในโรงเรียนท่ี
เอือ้ให้เดก็นกัเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และ เลือกอาหารท่ีถกูต้อง
ตามหลกัโภชนาการ

อนาคตของชาติ อยูใ่นมือของคณุครูทกุคน



ช่วงวยัเดก็ เป็นช่วงชีวิตท่ีสําคญั เพ่ือสร้างฐานโภชนาการท่ีดีในระยะยาว

- วยัท่ีกําลงัเจริญเตบิโต พฒันาร่างกาย และสมอง

- เสริมสร้างนิสยัการบริโภค

ชุมชนครอบครัว

โรงเรียน

ต้องการความร่วมมือจากทกุฝ่าย อยา่งจริงจงั



ในบริบทของทา่นละ่..... ปัญหาทางโภชนาการของเดก็นกัเรียน เราเป็นอยา่งไร?

ในบริบทของทา่นละ่..... ปัญหาทางโภชนาการ เหลา่นัน้ น่าจะเกิดจากสาเหตใุดเป็นสําคญั?

ปัญหา

สาเหตุ

ผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรมท่ีจะแก้ปัญหาได้

สําเร็จ ต้องเป็นโครงการท่ีมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือไปจดัการกบัสาเหตหุลกัของปัญหา

อ๊ะอ๊ะ....ก่อนจะทาํโครงการ ท่านต้องคาํถาม 2 ข้อ นี ้ให้ชัดก่อนนะคะ



ขอขอบทกุทา่นท่ีใสใ่จ ดแูลหนอูยา่งดีคะ่  รักนะ จุ๊บ ๆ





ทาํไมตอ้งส่งเสริมโภชนาการผา่นโรงเรียน ??

• เป็นช่องทางท่ีมีประสทิธิภาพในการเข้าถงึประชากรจํานวนมาก และครอบคลมุ
ประชากรหลายช่วงอาย ุ– เดก็วยัเรียน ครู ครอบครัว ชมุชน

• เป็นวยัแหง่การเรียนรู้และพฒันา เหมาะสําหรับการบม่เพาะ lifelong
nutrition pattern

• เป็นหน่วยงานท่ีสามารถกระจายข้อมลู ความรู้ทางโภชนาการไปสูช่มุชนได้
ดีกวา่หน่วยงานอ่ืน ๆ



พระราชดาํรัสของ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วนัองัคารท่ี  27  มีนาคม  2550 ณ  ธนาคารกสิกรไทย

“ ครูเป็นผู้มีบทบาทในการขับเคล่ือนให้เกดิการเปล่ียนแปลง

เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตทัง้ของเดก็นักเรียนและชุมชนให้ดีขึน้  

การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะ

ให้นักเรียน  นอกจากช่วยให้ภาวะโภชนาการเดก็ดขีึน้แล้ว

ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาพฤตกิรรมการกนิที่เหมาะสม  เช่น  ให้กนิผักผลไม้  กนิ

อาหารให้ครบ  5  หมู่”
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