แนวทางการดําเนินงานระบบอาหารใน
กองทุนสุขภาพตําบล

แนวทางการดําเนินงานระบบบูรณาการอาหาร
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น
ในการดําเนินงานระบบอาหารนั้น ควรครอบคลุมประเด็น สําคัญ 3 ดาน คือดานประเด็นความมั่นคงทาง
อาหาร ดานอาหารปลอดภัย และดานโภชนาการสมวัย ความมั่นคงทางอาหารควรประกอบดวย การมีอาหารที่
เพียงพอ การเขาถึงอาหาร การใชประโยชนจากสารอาหาร และการมีเสถีรภาพดานอาหาร
1.ความมั่นคงทางอาหาร
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) ไดให
ความหมายของความมั่นคงทาอาหาร (food security) หมายถึง การมีความสามรถทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ ที่จะ
เขาถึงอาหารที่ปลอดภัย ได ส ารอาหารครบตามหลักโภชนาการ ที่ ส ามารถตอบสนองความตองการอาหารทั้งเชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ
ในขณะเดียวกันในแผนปฏิบัตกิ ารที่ 21 (Agenda 21) ไดเนนย้ําวาความมั่นคงทางอาหารไมเพียงแตเปนเรื่อง
ของการเพิ่มขึ้นของอาหารในเชิงปริมาณเทานั้น แตยังรวมถึงโอกาสทีป่ ระชาชนทุกคนมีรายไดเพื่อหาซื้อหาอาหาร ทุก
คนตองมีโอกาสในการเขาถึงอาหารดวย
ดังนั้นโดยสรุ ปความมั่ นคงทางอาหารหมายถึง การมีอาหารที่มีคุ ณภาพ มีคุณค าทางโภชนาการ มีค วาม
ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการเขาถึงอาหารดังกลาวของประชากรทุกกลุม และทุกคน องคประกอบของ
ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงองคประกอบของความมั่นคงทางอาหาร

จากรูปที่ 1 รายละเอียดองคประกอบของความมั่นคงทางอาหาร ประกอบดวย
(1) การมีอาหาร (Food availability) หมายถึง การมีอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอทั้งทีผ่ ลิตเอง
และการซื้อจากแหลงผลิตอื่น
(2) การเขาถึงอาหาร (Food access) หมายถึง สิทธิในการเขาถึง ทรัพยากรเพื่อการหาอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการที่ เ หมาะสม ทั้งสิ ท ธิ ในการครอบครองป จจัย การผลิ ต แหล ง ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งสิ ท ธิมนการ
ประกอบอาชีพ จางงานเพื่อใหเกิดรายได และผลักดันใหเกิดการจัดการอาหารสําหรับบริโภค
(3) การใชประโยชน (Food utilization) หมายถึง การใช ประโยชนจากอาหารในการบริโภคอยางครบถวน
มีปริมาณสารอาหารที่ตองการอยางเพียงพอแกความตองการของรางกาย รวมทัง้ การไดรับคุณคาทางโภชนาการทีด่ ี
และบรรลุความตองการของรางกายแตละวัย
(4) เสถียรภาพดานอาหาร (Food stability) หมายถึง การที่ประชาชน หรือครัวเรือน สามารถเขาถึงอาหาร
อยางเพียงพอตลอดเวลา แมในภาวะวิกฤติ เกิดภาวะภัยพิบตั ิ และ ไมมคี วามเสีย่ งในการขาดอาหาร
2. อาหารปลอดภัย
ในการดําเนินงานอาหารปลอดภัย ในที่นี้ป ระกอบดวย 3 สวน คือ 1) การผลิต ที่ปลอดภัย เชนการไมใช
สารเคมี ยาปราบศตรูพืช หรือสารเรงใด ๆ ที่เ กินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 2) กระบวนการเก็บ ขนสง แปรรูป
อาหารที่ปลอดภัย การเตรียมปรุงอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปนที่อาจสงผล อัตรายตอผูบริโภค และ 3)การ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย หมายถึงการที่ผูบริโภคไดเชรับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไรสารเจือปนของสารเคมี สาร
ปนเปอน และเชื้อโรคตาง ๆ ที่อาจสงผลถึงการมีสุขภาพที่ดี (ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมดานสถานการณอาหาร
ปลอดภัย รายละเอียด ในภาคผนวก )
3 โภชนาการสมวัย
โภชนาการสมวัย ในที่นี้หมายถึง การที่ผูบริโภคไดบ ริโภคอาหาร ครบ 5 หมู ไดรับสารอาหารครอบถวน
เพียงพอแกคามตองการที่เหมาะสมแกชวงวัยและอายุ จนไมทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร เตี้ย แคระ เกร็น ภาวะ
สุขภาพที่เกิดจากดานโภชนาการอื่น ๆ

รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวทางการดําเนินงานโภชนาการในระดับทองถิ่น
ในการดําเนินงานโภชนาการในระดับทองถิ่นนั้น ในการดําเนินงานตองพิจารณาบริบทของพื้นที่ เมือง ชนบท
ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานระบบอาหารทั้ง 3 มิติ ทั้งความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
แตกตาง กันอยูบางแต ปจจัยสําคัญที่ปเนปจจัยนําเขาที่ตองพิจารณาในการดําเนินงานเชน ปจจัย เรื่องคน/กลุมคน
ภูมิปญญา ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมอาหาร งบประมาณ หรือหนวนงานที่เกี่ยวของสําหรับกระบวนการการ
ดําเนินงานที่สําคัญนั้น หลัก ๆ ประกอบดวยการเพิ่มพื้นที่อาหาร การเพิ่มมูล คา การแปรรูป การสรงตลาดอาหาร
ปลอดภัย การจัดตั้งศูนยพิทักษสิทธิ์ หรือศูนยคุมครองผูบริโภค การดําเนินงานระบบอาหารในโรงเรีย น ศูนยเด็กเล็ก
เปนตน เพื่อใหบบรลุเปาหมายตามมิติของระบบอาหาร ทั้ง 3 ดาน ดังรูปที่ 2

2 การทําแผนดานระบบอาหารของกองทุนสุขภาพตําบล
ในการจัดทําแผนระบบอาหารทองถิ่น แบบงาย ๆ ใชหลักการแนวทาคําถามสําคัญ 4 คําถาม รายละเอียดดัง
รูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงคําถามสําคัญในการจัดทําแผนแบบยอ
จากคําถามในรูปที่ 3 จะขอนําเสนอตัวอยาง รายละเอียดของแตละคําถาม ที่สามารถนําไปปรับใชเพิ่มเติมได
รายละเอียดดังนี้
2.1 รายละเอียดตัวอยางขอมูลสถานการณดานอาหารในระดับทองถิ่น
สถานการณ

ขนาด

แหลงขอมูล

1. รอยละของครัวเรือนทีม่ ีอาหารบริโภคครบทุกมื้อ

รอยละ

อบต./รพ.สต./รพ.

2. รอยละของพื้นทีผ่ ลิตอาหารที่เปนเกษตรอินทรียปลอดภัยตอ
พื้นที่เกษตรทีผ่ ลิตอาหารในชุมชน ทั้งหมด
3. รอยละของเกษตรกรทีต่ รวจพบสารเคมีตกคางในเลือดเกินคา
มาตรฐานความปลอดภัย
4.รอยละของตัวอยางอาหารทีต่ รวจพบสารปนเปอน 6 ชนิด มี
สารเคมีตกคางในอาหาร
5. รอยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
6, รอยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแมอยางเดียว 6 เดือน

รอยละ
รอยละ

เกษตรอําเภอ/
หนวยงานทองถิ่น
รพ.สต./รพ.

รอยละ

รพ.สต./รพ.

รอยละ
รอยละ

รพ.สต./รพ.
รพ.สต./รพ.

7. รอยละของโรงเรียน ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กที่ใชโปรแกรม Thai

จํานวนโรงเรียน

รพ.สต./รพ.

สถานการณ
School Lunch
8. รอยละของประชากรอายุ มากกวา 15 ป ที่มภี าวะน้ําหนักเกิน
ภาวะอวน ลงพุง
9. รอยละของเด็ก 6-14 ปที่มภี าวะน้ําหนักเกิน ภาวะอวน ลงพุง
10. รอยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม อยางนอยวันละ 400
กรัม
11. รอยละของคนในชุมชนที่ไมดมื่ น้ําอัดลมและเครื่องดื่มรสหวาน
จัด

ขนาด

แหลงขอมูล

รอยละ

รพ.สต./รพ.

รอยละ
รอยละ

รพ.สต./รพ.
รพ.สต./รพ./
โรงเรียน/ศพด.
รพ.สต./รพ.

รอยละ

2.2 รายละเอียดตัวอยางการกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัด
วัตถุประสงค
1. เพิ่มจํานวนครัวเรือนที่มีอาหารบริโภคครบทุกมือ้
2. เพิม่ สัดสวนพื้นทีผ่ ลิตอาหารที่เปนเกษตรอินทรีย/
ปลอดภัย ในชุมชน
3. ลดสารเคมีตกคางในเลือดของเกษตรกร
4. ลดการปนเปอ นสารเคมีในอาหาร
5. เพิม่ คุณภาพเด็กแรกเกิด
6, เพิ่มเด็กแรกเกิดที่กินนมแม
7. เพิ่มการใชโปรแกรม Thai School Lunch
ใน โรงเรียน ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
8. ลดคนอายุ มากกวา 15 ป ที่มภี าวะน้ําหนักเกิน
ภาวะอวน ลงพุง
9. ลดเด็ก 6-14 ปที่มภี าวะน้ําหนักเกินภาวะอวนลง
พุง
10. เพิ่มการกินผัก ผลไม ของคนในชุมชน

เปาหมาย
1 ป
รอยละ

ตัวชี้วัด

จํานวนครัวเรือที่มีอาหารครบ 5 หมู บริโภค
อยางเพียงพอ
รอยละ สัดสวนพื้นทีเ่ กษตรอินทรียป ลอดภัยตอพื้นที่
เกษตรทัง้ หมดในชุมชน
รอยละ ผลการตรวจเลือดเกษตรกรมีสารเคมีตกคาง
ในเลือด
รอยละ ผลการตรวจสารปนเปอน 6 ชนิดทีต่ กคางใน
อาหาร
จํานวนคน รอยละของเด็กแรกเกิดทีม่ ีน้ําหนักนอยกวา
2,500 กรัม
รอยละ รอยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแมอยาง
เดียว 6 เดือน
จํานวน จํานวนโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ใช
โรงเรียน โปรแกรม Menu Thai School Lunch
รอยละ รอยละของประชากรอายุ มากกวา 15 ป ที่มี
ภาวะน้ําหนักเกิน ภาวะอวน ลงพุง
รอยละ รอยละของเด็ก 6-14 ปที่มีน้ําหนักเกิน ภาวะ
อวน ลงพุง
จํานวนคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม อยางนอย
รอยละ
วันละ 400 กรัม

วัตถุประสงค
11. ลดพฤติกรรมดื่มน้ําอัดลม เครื่องดื่มรสหวานจัด

เปาหมาย
1 ป
รอยละ

ตัวชี้วัด
จํานวนคนในชุมชนที่ไมดื่มน้ําอัดลมและ
เครื่องดืม่ รสหวานจัด

2.3 รายละเอียดแนวทางและวิธกี ารสําคัญ
แนวทางสําคัญ

วิธกี าร

1. ชุมชนปลูกพืชผักรั้วกินได สวนผักในเมือง เพื่อแกปญหา
1.การเพิ่มแหลงผลิตอาหารสุขภาพ การมี
อาหารคุณภาพ ปลอดภัย และ การใช
อาหารโภชนาการและอาหารปลอดภัย
 หาการขาดอาหาร :
ประโยชน ทางดานอาหารและโภชนาการเพื่อ
2. จัดทําเกษตรในโรงเรียนเพือ่ แกปญ
การปลูกผัก นาขาว การเลีย้ งไกไข เลีย้ งปลา
สุขภาพ
3. สงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
• การเพิ่มทีผ่ ลิตอาหารในบาน
อินทรียมาใชในระบบอาหารของครัวเรือน ชุมชน
โรงเรียน ชุมชน
4. การใชเมนูอาหารที่เหมาะสมกับทุกชวงวัยในศูนยเด็กเล็ก
• การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
โรงเรียน และชุมชน
พอเพียงมาใชในระดับครัวเรือน
5. การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว โรงเรียน/ศูนย
/ชุมชน
เด็กเล็ก/รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหารในพื้นที่
• การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรียใน
6. การพัฒนาตลาดอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
ชุมชน
(ตลาดปลอดภัย/ตลาดสีเขียว/ตลาดอินทรีย/ ตลาดนาซื้อ
• การปรับงานอนามัย
ฯลฯ ของชุมชน)
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตออาหาร
7. การสงเสริมการบริโภคโดยใชเมนูอาหารพื้นบาน
ปลอดภัย
เมนูอาหารเปนยา เมนูชสู ุขภาพ ผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
• การใชบริบท วัฒนธรรม ภูมิ
เพื่อการสงเสริมและปองกันโรค
ปญญาทางดานอาหาร เพื่อการ
จัดการระบบอาหารในชุมชน
2. การพัฒนาทักษะสวนบุคคลดานอาหารและ 1 การพัฒนาศักยภาพครู ผูปกครอง ผูด แู ลเด็ก ดานอาหารใน
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนและชุมชน เชนการอบรมโปรแกรม Menu Thai
School Lunch
• การพัฒนาศักยภาพของคนใน
2 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคในกลุมเปาหมายที่มี
ชุมชน ใหมคี วามรู ทักษะ
ปญหาเชน เด็ก/ผูป วยโรคเรื้อรัง/ผูสงู อายุ ฯลฯ เชน การ
ความสามารถในการจัดการ
สงเสริมการบริโภค ผัก ผลไม
อาหารในชุมชน
• การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ 3 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคในครัวเรือน /โรงเรียน/
ศูนยเด็กเล็ก และชุมชน เชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดการ
บริโภคตามกลุมวัย (วัยเด็ก/วัย
บริโภคน้ําหวานน้ําอัดลม
เรียน.วันทํางาน/วัยสูงอายุ)
4 การฝกทักษะการปรุง การใชตํารับอาหารพื้นบานทีเ่ ปนยา
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อาหารเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
5 การสรางบุคคล ครัวเรือน ตนแบบ (Role model)

3. การปรับระบบ กลไก เฝาระวังอาหาร
ปลอดภัยตอสุขภาพ
• การพัฒนาระบบเฝาระวัง
เรื่องการจัดการอาหารใน
ชุมชน
• การพัฒนาระบบคุมครอง
ผูบริโภคดานอาหาร
• การจัดตั้งชมรม กลุม
เครือขายตางๆ ในชุมชนเพื่อ
การจัดการอาหาร
4. การเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน ดาน
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
• ชุมชนสามารถจัดการขอมูล
อาหารและโภชนาการได
• ชุมชนสามารถจัดทําแผน
ชุมชนดานระบบอาหารแบบ
มีสวนรวม ตั้งแตการจัดทํา
ขอมูล วิเคราะหขอมูล จัดเวที
คืนขอมูล กําหนดแผนงาน
โครงการรวมกัน ปฏิบตั ิ
รวมกัน และรวมติดตาม
ประเมินผล
5. การพัฒนานโยบายสาธารณะดานอาหารใน
ชุมชน
• เกิดธรรมนูญสุขภาพ
• เกิดกติกาหรือขอตกลงรวม
• เกิดมาตรการของชุมชนและ
ทองถิ่น

1. การพัฒนาระบบการจัดการขอมูลภาวะโภชนาการในศูนย
เด็กเล็กและในโรงเรียน
2. การใชโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อจัดการอาหาร
ในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน
3. การติดตามภาวะโภชนาการของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
กลุมเด็กและผูส ูงอายุ
4. การสนับสนุนชมรม กลุม เครือขายตางๆ ในชุมชนเพื่อการ
จัดการอาหาร เชน กลุมเกษตรกรปลอดสารพิษ.เกษตร
อินทรีย กลุมแมบาน กลุมเครื่องแกง กลุมสัจจะออม
ทรัพย ฯลฯ
1. พัฒนาแกนนําและผูทเี่ กีย่ วของ ใหสามารถเก็บขอมูล การ
จัดทําขอมูล วิเคราะหขอมูล จัดเวทีคืนขอมูล
2. การทําแผนชุมชน การทําแผนทองถิ่น การจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมรวมกับชุมชน
3. สนับสนุนใหชุมชนทีส่ วนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อการมี
และเขาถึงอาหาร ทําใหมีอาหารปลอดภัยบริโภค และ
บริโภคที่ถูกตอง มีโภชนาการทีส่ มวัย

1. การไมขายเครื่องดื่มน้ําหวาน ขนมขบเคีย้ วใน
บริเวณ ใกลหรือในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน
2. นโยบายชุมชนปลอดน้ําอัดลม เหลา สุรา ในงาน
เลีย้ ง งานบุญ งานประเพณี
3. ขอตกลงชุมชนใหคนในชุมชนปลูกผักปลอด
สารพิษไวรับประทานเองในครัวเรือน
4. การกําหนดมาตรการ ขอตกลงรวม กฏ กติกา
ของชุมชน ในการลดการใชสารเคมีในภาค
เกษตร

แนวทางสําคัญ
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5. การกําหนดมาตรการ ขอตกลงรวม กฏ กติกา
ของชุมชน ในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่
เปนแหลงอาหารของชุมชน
6. นโยบายบายการนําอาหารสุขภาพไปถวายพระ
(ปนโตเพื่อสุขภาพ)

3.ตัวอยางแผนงาน โครงการ ระบบอาหารใน อปท.
(ราง)
แผนยุทธศาสตรระบบอาหารในระดับตําบลไสหรา อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะเวลา พ.ศ.2561 – 2563
สวนที่ 1 ขอมูลสถานการณอาหารของพื้นที่
1. ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย
1.1 การทําเกษตร
จากการสํารวจขอมูลจํานวน 276 ครัวเรือน พบพื้นที่ทําการเกษตร ดังนี้
ดานการเกษตรมีพื้นที่ทํานา 2.5 ไร พื้นที่ทําไร 8.5 ไร ใชปุยเคมี 9.5 ตัน และใชปุยอินทรีย 1.9 ตัน
พันธุขาวที่ปลูกเปนพันธุกาเหรียง พันธุขาวไร และขาวหอมมะลิ
สวนผลไม 452.5 ไร ใชปุยเคมี 100 เปอรเ ซ็นตในการทําเกษตร แบงเปน สวนมังคุด ใชปุยเคมี
13.24 ตัน สวนทุเรียน 1.7 ตัน สวนเงาะ 5.9 ตัน สวนลองกอง 12 ตัน และสวนลางสาด 2 ตัน ปญหาที่พบคือนําไม
เพียงพอในการทําเกษตร บางสวนพบตนไมแหงตาย ราคาผลไมตกต่าํ ตนทุนปุยมีคาราแพง ผลไมลนตลาด ไมมีตลาด
กลางในการรับซื้อทําใหถูกกดราคาจากพอคนคนกลาง
แปลงสวนผักมีพื้นที่ 21.3 ไร แบงเปนแปลงขมิ้น 7 ไร แปลงพริก 6 ไร แปลงผักหวาน 6 ไร และ
แปลงตะไคร 5 ไร ใชปุยเคมี 17 ตัน และปุยอินทรีย 5.1 ตัน ชาวบานสวนใหญซื้อผักจากตลาด เนื่องจากในพื้นที่ปลูก
ผักนอย
เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพไดตรวจพบสารปนเปอนในอาหารประเภทยาฆาแมลง และสารบอแรกซ
สวนหนึ่งชาวบานยังขาดความตระหนักในเรื่องการบริโ ภคอาหารปลอดภัย ประกอบกับในพื้นที่มีการปลูกผักตาม
ครัวเรือนนอย ไมมีแปลงผักเพื่อขาย ซึ่งขอมูลที่พบทางเจาหนาที่สงเสริมสุขภาพจะคืนขอมูลให อสม. เพื่อคืนขอมูลสู
หมูบาน โดยการบอกกลาวขอมูลที่พบ

2. ประเด็นโภชนาการสมวัย
2.1 โภชนาการสมวัยในเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไสหรา มีเด็กจํานวน 95 คน พบเด็กอวน 12 เด็กเตี้ย 2 คน และน้ําหนักต่ํา
กวาเกณฑ 1 คน และพบปญหาซีดของแมตั้งครรภทางเจาหนาที่สงเสริมสุขภาพไดใหความรู ใหย าน้ําเสริมธาตุเหล็ก
และอาหารเสริมในหญิงตัง้ ครรภ ภาวการณเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไสหรา ชวงอายุ 2
– 5 ป มีภาวะโภชนาการนอยกวาเกณฑ 6 คน มีภาวะโภชนาการคอนขางนอย 6 คน เตี้ย 3 คน ผอม 7 คน รางทวม
2 คน และอวน 2 คน
การจัดการอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดทําเมนูอาหาร จะผานการประชุมรวมกัน
ประกอบด วย คณะกรรมการ 3 คน นักโภชนาการโรงพยาบาล ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก หัวหน าสถานศึ กษา และ
นักวิชาการ
2.2 ผูสูงอายุ
ในตําบลไสหรามีผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) จํานวน 1,404 คน พบผูสูงอายุเปนโรคเรื้อรัง ทาง
เจาหนาที่สงเสริมสุขภาพไดจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ ไดแก กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป กิจกรรมแลก
เปลี่ ประกอบดวยน อสม.(อาสาสมัครผูสูงอายุ) และการเยี่ยมเยือนคนไขติดเตียง
สวนที่ 2 เปาประสงคของระบบอาหารตําบลไสหรา
ความมั่นคงทางอาหาร
1. เพิ่มพื้นที่อาหาร โดยปลูกในสวนยางอายุ 1-3 ป เกิดแปลงผักในสวนยางพาราเพิ่มขึ้นจํานวน 20
เปอรเซ็นตของสวนยางเชิงเดีย่ ว
2. เกิดกลุม ปลูกผักขึ้นในตําบล และมีเครือขายรวบรวมพันธุกรรมผักพื้นบาน
3. มีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในตําบลจํานวน 1 แหง
อาหารปลอดภัย
1. มีจุดจําหนายผักปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัยในตําบลขึน้ 1 แหง
โภชนาการสมวัยในเด็กเล็กและผูสูงอายุ
1. หมูบานชุมชนลดโรค
2. มีลานสุขภาพ ลานออกกําลังกายขึ้นในตําบล 1 แหง
3. เกิดการปรับพฤติกรรมโภชนาการในเด็กดานการบริโภคอาหาร

สวนที่ 3 ตารางแผนงานโครงการ
แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

ประเด็นความมั่นคง 1) โครงการสงเสริมปลูกพืชผัก
ทางอาหาร
ปลอดสารพิษในสวนยางพารา
(อายุสวนยาง 1-3 ป)
พืชอาหารที่ตอ งการปลูกคือ
- ขาวไร
- ขาวโพด
- ผักสวนครัว
- สับปะรด

- เกษตรกรผูปลูก
ยางพาราใน อบต.
ไสหรา

ประเด็นโภชนาการ 1)โครงการภาวะโภชนาการใน
สมวัย
เด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน

นักเรียนและเด็ก
กอนวัยเรียน

- กิจกรรมยามเชาในโรงเรียน
- นักเรียนไทยพิชติ พุง พิชติ
อวน

ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ความสําเร็จ
(บาท)
2561
จํานวนผูปลูกที่ 30,000
-เพิ่มจํานวน
ปลูกพืชผัก
ผูปลูกผัก
ปลอดสารพิษ
ปลอด
ในสวน
สารพิษปละ
ยางพารา
60คน

-เด็กอวนลดลง 30,000

เปาหมาย 3 ป
2562
-เพิ่มจํานวน
ผูปลูกผัก
ปลอด
สารพิษปละ
120คน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
2563
-เพิ่มจํานวน -อบต.
ผูปลูกผัก
-เกษตรอําเภอ
ปลอด
-พัฒนาชุมชน
สารพิษปละ อําเภอ
230คน
-ประชารัฐ
ชุมชน
-กศน.
-โรงพยาบาล
-อบต.
ทําใหเด็ก
ทําใหเด็ก
อบต.
ทําใหเด็ก
นักเรียนลด นักเรียนลด นักเรียนลด
โรงเรียน
ความอวนได ความอวนได ความอวนได
ร.พ.ร.ฉวาง
รอยละ50 รอยละ 80 ทั้งหมด
จากเด็กอวน จากเด็กอวน
ทั้งหมด
ทั้งหมด

แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ

งบประมาณ
(บาท)

2561

ผูนําเด็กและเยาวชนดานการ
สรางเสริมสุขภาพ อสม.จิ๋ว
2) โครงการ
ปรับพฤติกรรมโภชนาการในเด็ก นักเรียน
- ปลอดการบริโภคนมเปรี้ยว,
น้ําอัดลม,ขนมกรุบกรอบ
3)โครงการการคัดกรองตรวจ
ประเมินและติดตามพัฒนาการ
ของเด็กเล็ก เด็กกอนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน

นักเรียน

10,000
-นักเรียน
เปลีย่ น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
-นักเรียน
รับประทาน
อาหารครบ 5
หมู
-นักเรียนมีผล
การเรียนดีขึ้น

10,000

นักเรียน
ทั้งหมด

นักเรียน
ทั้งหมด

เปาหมาย 3 ป
2562

2563

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวอยาง
(ราง)
แผนยุทธศาสตรระบบอาหารในระดับตําบลเขาแกว อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะเวลา พ.ศ.2561 – 2563
สวนที่ 1 ขอมูลสถานการณอาหารของพื้นที่
1. ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย
1.1 เกษตรพืชรวมยาง
ตําบลเขาแกวมีเนื้อที่ทั้งหมด 85.73 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,197 ไร เปนพื้นที่ทํา
การเกษตร 33,365 ไร แบ งเปน พื้นที่ ทํา สวนยางพารา 980 ครัวเรือน 17,000 ไร ทํ าสวนทุ เ รี ย น 253
ครัวเรือน 1,219 ไร ทําสวนมังคุด 531 ครัวเรือน 3,066 ไร ทําสวนจําปาดะ 103 ครัวเรือน 515 ไร และทํา
สวนผัก 205 ไร
จากการสํารวจขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวน 621 กลุมตัวอยาง พบวา การทําเกษตรใน
พื้นที่ตําบลเขาแกวใชปุยเคมี ปุยอินทรีย และอินทรียผสมเคมี โดยสามารถแยกตามพื้นที่การทําเกษตรไดจาก
ขอมูลกลุมตัวอยางที่เก็บมา ดังนี้
1. พื้นที่ปลูกตนเขลีย ง 69 ราย จํานวน 15 ไร ใชปุย เคมี 16 ราย ใชปุยอินทรีย 35 ราย
และใชปุยแบบผสมผสาน (ระหวางปุยเคมี และปุยอินทรีย) 18 ราย
2. พื้นที่ปลูกชะอม 62 ราย จํานวน 20 ไร ใชปุยเคมี 10 ราย ใชปุยอินทรีย 33 ราย และใช
ปุยแบบผสมผสาน (ระหวางปุยเคมี และปุยอินทรีย) 19 ราย
3. พื้นที่ปลูกมังคุด 614 ราย จํานวน 224 ไร ใชปุยเคมี 251 ราย ใชปุยอินทรีย 151 ราย
และใชปุยแบบผสมผสาน (ระหวางปุยเคมี และปุยอินทรีย) 212 ราย
4. พื้นที่ปลูกทุเรียน 293 ราย จํานวน 132 ไร ใชปุยเคมี 122 ราย ใชปุยอินทรีย 62 ราย
และใชปุยแบบผสมผสาน (ระหวางปุยเคมี และปุยอินทรีย) 109 ราย
5. พื้นที่ปลูกตนจําปาดะ 188 ราย ใชปุยเคมี 60 ราย ใชปุยอินทรีย 47 ราย และใชปุยแบบ
ผสมผสาน (ระหวางปุยเคมี และปุยอินทรีย) 81 ราย
6. พื้นที่ปลูกตนลูกประ 12 ราย จํานวน 127 ตน ใชปุยเคมี 3 ราย ใชปุยอินทรีย 3 ราย
และใชปุยแบบผสมผสาน (ระหวางปุยเคมี และปุยอินทรีย) 6 ราย
7. พื้นที่ปลูกตนลูกเนียง 125 ราย จํานวน 293 ตน ใชปุย เคมี 23 ราย ใชปุยอินทรีย 58
ราย และใชปุยแบบผสมผสาน (ระหวางปุยเคมี และปุยอินทรีย) 44 ราย
8. พื้นที่ปลูกตนสะตอ 147 ราย จํานวน 120 ตน ใชปยุ เคมี 24 ราย ใชปยุ อินทรีย 72
ราย และใชปยุ แบบผสมผสาน (ระหวางปุย เคมี และปุยอินทรีย) 51 ราย
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จากขอมูลขางบนสรุปผลการใชปยุ เคมี ปุย อินทรีย และปุยแบบผสมผสาน แยกตามประเภท
การทําสวนไดดังนี้
พืชผลไม มีปริมาณการใชปยุ เคมี จํานวน 430 ตัวอยาง ใชปุยอินทรีย จํานวน 257
ตัวอยาง และใชปยุ แบบผสมผสาน จํานวน 399 ตัวอยาง
พืชประเภทผัก มีปริมาณการใชปยุ เคมี จํานวน 25 ตัวอยาง การใชปยุ อินทรีย จํานวน 67
ตัวอยาง และการใชปยุ แบบผสมผสาน จํานวน 36 ตัวอยาง
พืชยืนตน มีปริมาณการใชปุยเคมี จํานวน 50 ตัวอยาง การใชปยุ อินทรีย จํานวน 133
ตัวอยาง และการใชปยุ แบบผสมผสาน จํานวน 101 ตัวอยาง
การจําหนายผลผลิตทางการเกษตรในสวนของพืชผลไมและพืชผัก จะสงขายใหพอ คนคน
กลาง โดยมีพอคามารับซื้อถึงสวน เกษตรกรบางคนก็นําไปขายในตลาดโดยตรง ในสวนของพืชผักนอกจากขาย
แลวยังนํามาบริโภคในครัวเรือน
2. ประเด็นอาหารปลอดภัย
2.1 สารปนเปอ นในอาหาร
ขอ มูล ด านสถานการณค วามปลอดภั ย ของอาหารในเขตพื้นที่ตํ าบลเขาแกว สํ า รวจโดย
โรงพยาบาลลานสกาในกลุมตัวอยางจํานวน 24 ราย และโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพตําบลบานรอน ในกลุม
ตัวอยาง 41 ราย โดยสุมตรวจสารบอแรก สารฟอกขาว สารกันรา สารฟอรมาลีน สารน้ํามัน ผลที่ไดตาม
ตาราง
รพ.ลานสกา
สารปนเปอน

รพ.สต.บานรอน

ผานเกณฑ
(ราย)
3

กลุมตัวอยาง

ผานเกณฑ

สารบอแรก

กลุมตัวอยาง
(ราย)
3

6

6

สารฟอกขาว

5

5

9

9

สารกันรา

4

4

8

8

สารฟอรมาลีน

2

2

16

15

สารน้ํามัน

10

8

2

2

รวมทั้งสิ้น

24

22

41

40

รอยละ

91.66%

97.56%
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หนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลเรื่องอาหารปลอดภัย และดํ าเนินกิจกรรมตรวจสารปนเปอนใน
อาหารแกส ถานประกอบการในตําบลเขาแกว ประกอบดวย ชมรมคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลส งเสริม
สุขภาพตําบลบานรอน ทีม อสม.ตําบลเขาแกว
3. ประเด็นโภชนาการสมวัย
3.1 โภชนการสมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลเขาแกว ยังไมมีโรงเรียนในสังกัด แตมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับ
การถายโอนจากกรมศาสนาและกรมพัฒนาชุมชน จํานวน 2 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคันเบ็ด และ
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดชายเขา มีขอมูลดานภาวะโภชนาการของเด็กตามตาราง ดังนี้
ภาวะโภชนาการของเด็ก
สถานที่

จํานวนเด็ก
(คน)

ภาวะ
น้ําหนัก
นอย

รอยละ

ศพด.วัด
ชายเขา

240

11

4.58

12

ศพด.บาน
คันเบ็ด

92

4

4.3

332

15

8.88

ภาวะเตี้ย รอยละ

ภาวะอวน
และเริ่มอวน

รอยละ

5.0

19

3

3.3

15

8.3

(%)

(%)

ภาวะ
ผอม

รอยละ

7.9

9

3.8

8

8.7

4

4.3

27

16.6

13

8.1

(%)

(%)

ระบบการจัดการอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนการจางเหมาแมครัวแยกแตล ะ
ศูนย มีระบบสุข าภิบาลตั้งแตการวางวัตถุดิบ แมครัวสวมหมวกและสวมผากันเป อน ซึ่งแตล ะศูนยจะมีจัด
เมนูอาหารเอง เมนูอาหารในแตละวัน ไดแก เมนูผัก ผลไม 400 กรัม/วัน (3-4 วัน/สัปดาห) เมนูไข ตับ ผลไม
วัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารใชวัตถุดิบจากภายนอกชุมชน
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สวนที่ 2 เปาประสงคของระบบอาหารตําบลเขาแกว
ดานความมั่นคงทางอาหาร
1.ตําบลเขาแกวมีแหลงเรียนรูแปลงปลูกผักปลอดสารพิษโดยเฉพาะโรงเรียน ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
สถานที่สวนราชการ วัด สถานที่พัก เชนรีสอรท โฮมสเตย โรงแรม
2.มีผักปลอดสารพิษบริโภคอยางเพียงพอในชุมชน/โรงเรียน/โรงพยาบาล
3.สงเสริมอาชีพและสรางรายไดจากการทองเทีย่ วในดานตางๆ
4.เพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพผลไมทองถิ่น (มังคุด ทุเรียน จําปาดะ ฯลฯ)
ดานอาหารปลอดภัย
1. รานอาหาร สถานที่พัก ปลอดภัยจากสารปนเปอนในอาหาร
2. รานอาหาร สถานที่พัก มีอาหารที่สด สะอาดและปลอดภัย
ดานภาวะโภชนาการสมวัย
1. สงเสริมใหเด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย
2. สงเสริมใหเด็กไดบริโภคอาหารครบทัง้ 5 หมู ใน 1 วัน
3. สงเสริมใหความรูแกผปู กครองและเด็กปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอาหารในการบริโภคอาหาร
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สวนที่ 3 ตารางแผนงานโครงการ
แผนงาน
อาหาร
ปลอดภัย

โครงการ
1.ยกระดับใหคุมครองผูบริโภคดําเนินกิจกรรมคุมครองผูบริโภค
1.1 รณรงคเฝาระวังการใชน้ํามันทอดซ้ํา รานจําหนายอาหาร
ประเภททอด
1.2 ตรวจสอบสารโพลาหน้ํามันทอดซ้ํา

โภชนาการ 1.พัฒนาศักยภาพครู ผูป กครอง แมครัวใหมีความรูด าน
สมวัย
โภชนาการ ,อาหารปลอดภัย
- กิจกรรมกําหนดเมนูอาหารที่มเี มนูผกั ผลไม ตับ ไขอยางนอย
4 วัน/สัปดาห
- กิจกรรมเฝาระวัง ตรวจติดตามหลักสุขาภิบาล (การปรุง
อาหาร ,การแตงการแมครัว ,ความสะอาดของครัว ,การคัดแยก
ขยะ)ในศพด.
-กิจกรรม การตรวจสุขภาพประจําปของแมครัว (ระบุในสัญญา
จาง)

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ

งบประมาณ

รานจําหนาย รานเปาหมาย 30,000
อาหารในพื้นที่ ลดการน้ํามัน งบกองทุน
ตําบล
ทอดซ้ํา
จํานวน 10
ราน

-เด็กกลุมเสีย่ ง
ที่ภาวะน้ําหนัก
นอยและอวน
จํานวน 73 คน
-แมครัว
จํานวน 2 คน
-ครูศพด.
จํานวน 16 คน

- เด็กมีภาวะ
ผอม เตีย้
ลดลง
- ครู
ผูปกครองและ
เด็กเปลีย่ น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
- ศพด.และ
โรงเรียน จัด

100,000
งบกองทุน
ตําบล

เปาหมาย 3 ป
2561
2562
2563
10 ราน

10 ราน

10 ราน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
-รพ.สต.
บานรอน
-อบต.
-อสม.
-โรงเรียน

354 คน 354 คน 354 คน รพ.สต.
อบต.
ศพด.
ผูปกครอง

13

แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

เปาหมาย 3 ป
2561
2562
2563

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

อาหารใหครบ
ทั้ง 5 หมู ใน
มื้อกลางวัน
- เกิดระบบ
การเฝาระวัง
โภชนาการ
ของเด็กโดย
การเฝาระวัง
การติดตาม

2.แปลงเกษตรเพื่อการเรียนรู

3.การติดตามภาวะโภชนาการเด็กในกลุมเสีย่ งสรางความ
รวมมือระหวางครูและผูปกครอง
- กิจกรรมรายงานผลการตรวจประเมินรอบ 1 เดือน 3 เดือน
โดยการสืบคนขอมูลใหกับผูป กครอบ
- กิจกรรมติดตามตรวจสภาพแวดลอมของเด็กกลุม เสีย่ ง
(กิจกรรมเยีย่ มบานผูดูแลเด็ก ,พฤติกรรมการบริโภค (การทาน
อาหารครบมือ ,นมโรงเรียน ,ขนมดอยคุณภาพ /น้ําอัดลม)
- กิจกรรมใหความรูดวยการดูแลดานอาหาร และโภชนาการกับ
ผูปกครอง

ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ

-ศพด.วัดชาย
เขา
-รร.วัดคีรี
กันทร ม.3 ต.
เขาแกว

60,000
มีแปลง
งบกองทุน
การเกษตร
เพื่อการเรียนรู ตําบล
จํานวน 2 แหง

- เด็กกลุมเสีย่ ง
ที่ภาวะน้ําหนัก
นอยและอวน
จํานวน 73 คน

มีกลไกการ
ติดตามภาวะ
โภชนาการ
เด็ก

30,000

จํานวน
2 แหง

จํานวน
2 แหง

จํานวน
2 แหง

จํานวน
73 คน

จํานวน
73 คน

จํานวน
73 คน

-ศพด.วัด
ชายเขา
-รร.วัดคีรี
กันทร
-อบต.
-ศบ.กต.
- เกษตร
อําเภอ
- รพ.สต.
- อบต.
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แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ

จํานวนเด็ก
- แมครัว
จํานวน 2 คน อวนและเด็ก
เตีย้ ลดลง
- ครูศพด.
จํานวน 16 คน
- ผูปกครอง
เด็ก

งบประมาณ

เปาหมาย 3 ป
2561
2562
2563

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
- ศพด.
ผูปกครอง
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ตัวอยาง
(ราง)
แผนยุทธศาสตรระบบอาหารในระดับตําบลหูลอ ง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะเวลา พ.ศ.2561 – 2563
สวนที่ 1 ขอมูลสถานการณอาหารของพื้นที่
1. ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร และอาหารปลอดภัย
1.1 นาขาว
จากการสํารวจขอมูล จํานวน 550 ครัวเรือน ในตําบลหูลอง สวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตร มีพื้นที่ทางการเกษตร 4,308 ไร แบงเปนพื้นที่นาจํานวน 1,684 ไร หรือคิดเปน 39 เปอรเซ็นต ปลูก
มะพราว 905 ไร หรือคิดเปน 21 เปอรเซ็นต ทําสวนปาลม 862 ไร หรือคิดเปน 20 เปอรเซ็นต ปลูกผัก 474
ไร หรือคิดเปน 11 เปอรเซ็นต และอื่น ๆ 388 ไร หรือคิดเปน 9 เปอรเซ็นต
ชาวบานโดยสวนใหญประกอบอาชีพทํานาเปนหลัก โดยใชปุยเคมีจํานวน 91 เปอรเซ็นต ใช
ปุยเคมีผสมอินทรีย 8 เปอรเซ็นต และทํานาอินทรียปลอดสารพิษ 1 เปอรเซ็นต ขาวที่ปลูกในพื้นที่จะสงขาย
ทั้งหมด พันธุขาวที่ปลูกเปนพันธุสง เสริม ไดแก ศรีรักษ ขาวหอมปทุม ขาวลูกลาย กข.41 ขาวเล็บนก และพันธุ
อื่น ๆ รายไดจากการทํานาเมื่อคิด รวมจาก 1,684 ไร พบวา มีรายไดจากการทํานา 4,104,340 บาท แบง
ออกเปนรายจาย 2,601,190 บาท ไดกําไร 1,433,150 บาท หากคิดเฉลี่ยออกมาเปนไรจะมีกําไรจากการขาย
ขาวไรละ 852 บาท ถือวาเปนรายไดที่นอยมากเมื่อเทียบกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ จึงเปนเหตุผลที่ทําใหเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพื้นทีน่ าเปนการเกษตรอื่น ๆ คาใชจายที่เกิดขึน้ จากการทํานา ไดแก คาเมล็ดพันธุ คาปุย คาจางไถ
คาจางหวาน ในแตละครั้งจะตกอยูที่ประมาณไรละ 3,000 บาท
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ รายได รายจาย และกําไร จากการทําเกษตรในตําบลหูลอง
รายการ
นาขาว
ปลูกผัก
ปาลม
ไร
1,684
474
862
รายได
4,104,340
4,085,900
7,724,760
รายจาย
2,671,190
1,198,930
2,804,470
กําไร
1,433,150
2,886,970
4,920,290
เฉลี่ยรายไดตอไร
852
6,091
5,708

มะพราว
905
3,356,480
362,870
2,993,610
3,308

ในขณะเดียวกันยังพบวามีชาวบานบางสวนปลูกขาวไวกินเอง เปนขาวนาป พันธุขาวที่ปลูก
เปนพันธุขาวพื้นบาน จะไมมีปญหาเรื่องน้ําทวมนาขาวเนื่องจากชาวบานปลูกไวเพื่อเลี่ยงน้ําทวม และปญหาที่

พบอีกอยางหนึ่ง คือ ปญหาดานสภาวะแวดลอมที่เกิดขึ้นอีกอยางที่มีผลกระทบตอการทํานาคือ น้ําเค็มเขานา
ทําใหขาวตายเกษตรกรจึงขาดทุน เพราะพื้นที่อยูใกลประตูน้ําเขื่อน
1.2 ปลูกผัก
จากขอมูลการสํารวจ 550 ครัวเรือน พื้นที่ทําการเกษตร 4,308 ไร เปนพื้นที่ปลูกผัก 483 ไร
หรือคิดเปน 11 เปอรเซ็นต ชาวบานสวนใหญปลูกผักไวทานเอง และบางครัวเรือนซื้อผักทุกอยาง แปลงผักที่
ปลูกใชสารเคมี 57% ใชอินทรียผสมเคมี 11% ใชอินทรีย 6% อีก 26% ไมทราบ เกษตรกรที่ป ลูกผักโดยใช
สารเคมีจะมีตนทุนการผลิตที่สูง มีคาใชจาย ไดแก คาจางพนยาฆาแมลง คาปุยเคมี และยาฆาแมลง การขาย
ผักจะสงขายผานพอคาคนกลาง
2. ประเด็นโภชนาการสมวัย
2.1 ระดับโรงเรียนปฐมศึกษา
ตําบลหูลองมีโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาจํานวน 2 โรง คือ โรงเรีย นวัดสองพี่นอง และ
โรงเรียนวัดปากตรง มีศูนยสาธารณสุข 1 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางบางนอย จากการ
สอบถามครูทั้ง 2 โรงเรียน ไดขอมูลวา เด็กและผูปกครองนักเรียนมักจะไมทานอาหารเชากอนมาโรงเรียน นัก
โภชนาการ โรงพยาบาลศิ ริราช ได กล า วถึ ง ประโยชนแ ละความสํ าคั ญของอาหารเช า วา เป นอาหารที่ มี
ความสําคัญมากตอการพัฒนาสมอง การเรียนรูอยางมีสมาธิและความจํา หากเด็กไมไดรับสารอาหารอยาง
ครบถวนหรือไมเพียงพอ จะสงผลเสียตอสุข ภาพ รางกายกับระบบภูมิคุมกันอาจทําใหปวยงาย และมีผลตอ
สติปญญา ทําใหเรียนหนังสือไมรูเรื่องและจําอะไรไมคอยได
(อางอิงจากเว็บไซตhttp://www.manager.co.th)
โรงเรียนวัดสองพี่นองมีนักเรียนจํานวน 88 คน ไมทานอาหารเชาคิดเปน 50 เปอรเซ็นต และ
โรงเรียนวัดปากตรงมีนักเรียนจํานวน 128 คน ไมทานอาหารเชาคิดเปน 10 เปอรเซ็นต การที่เด็กนักเรีย นไม
ทานอาหารเชาของทั้ง 2 โรงเรียนสงผลตอโภชนาการของเด็ก โดยมีเด็กโตกวาเกณฑ 5 เปอรเซ็นต และภาวะ
ต่ํากวาเกณฑ 10 เปอรเซ็นต

สวนที่ 2 เปาประสงคของระบบอาหารตําบลหูลอ ง
ความมั่นคงทางอาหาร
1. มีผลผลิตเพียงพอสงจําหนายใหโรงเรียนนําไปทําเมนูอาหารกลางวันไดทกุ มื้อ
2. มีตนแบบนาอินทรีย 1 แปลง
อาหารปลอดภัย
1. เกิดตลาดสีเขียวขึ้น มีการบริหารจัดการของชุมชนรวมกัน
2. เกิดกติกา หลักเกณฑในการขายอาหารปลอดภัย
3. มีการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
4. เพิ่มพื้นที่นาปลอดสารพิษ 50 เปอรเซ็นตของพื้นที่
5. เกษตรกรมีสขุ ภาพดีขึ้น โดยมีผลสารเคมีในเลือดลดลง
โภชนาการสมวัย
1. จํานวนนักเรียนทานขาวเชาทีม่ ีคุณคา 80% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
2. เกิดนักเรียนตัวอยางที่ฉลาดและสุขภาพแข็งแรง
3. เกิดครอบครัวตนแบบดานการดูแลสุขภาพ
4. เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑไมเกิน 7%
5. เด็กมีภาวะโภชนาการสูงกวาเกณฑไมเกิน 7%

สวนที่ 3 ตารางแผนงานโครงการ
แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

งบประมาณ

เปาหมาย 3 ป
2561

ประเด็นความ
มั่นคงทาง
อาหาร

1. โครงการเพิ่มพื้นที่นา
ปลอดสารเคมีระดับ
ครัวเรือนและชุมชน
- สํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นที่นาขาวทัง้ ต.
หูลอง
- ศึกษาองคความรู ภูมิ
ปญญาการทํานา/ โรคขาว/
วิธีการดูแล
- เวทีคืนขอมูลสูช ุมชน
รวมกันหารูปแบบการทํานา
ปลอดสารเคมี
- รับสมัครกลุม ทํานาปลอด
สารเคมี

1.ชาวนาที่ทํานาเคมี
300 ไร จํานวน 100
ครัวเรือน

1. มีนาปลอดสารเคมี
เพิ่มขึ้นในระดับ
ครัวเรือนจํานวน 100
ครัวเรือน
2. เกิดกลุม ชาวนาปลอด
สารเคมีขึ้นอยางนอย
หมูบานละ 1 กลุม
3. มีฐานขอมูลพื้นที่นา
ใน ต.หูลอง และมีชดุ
ขอมูลองคความรูการทํา
นา
4. กลุมทํานาปลอด
สารเคมีสามารถลด
ตนทุนการทํานาและมี

50,000

2562

- มีนาปลอด 120 ไร
สารเคมี 60
- กลุม ทํา
ไร
นาลด
- เกิดกลุม ตนทุน
การผลิต
ชาวนา
และมี
ปลอด
รายได
สารเคมี
เพิ่มขึ้น
- มี
ฐานขอมูล - เกิด
ตลาด
นาขาว
ขาวขาย
- มีขอ มูองค
ในชุมชน
ความรูการ
ทํานา และ
ขอมูล
เปรียบเทียบ

2563
300 ไร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
พัฒานาที่ดิน

- มีธนาคาร เกษตรอําเภอ
ขาว แหลง
อบต.
เรียนรู
ผูใหญบาน
ระดับ
ตําบล
พัฒนาชุมชน
- ชาวบาน
ธกส.
หันมาทาน
ขาว
พื้นเมือง
เพิ่มขึ้น

แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

งบประมาณ

เปาหมาย 3 ป
2561

- พัฒนาศักยภาพกลุมทํานา
(ศึกษาดูงาน/อบรมการทํา
ปุย,ยาฆาแมลงสมุนไพร/
การแปรรูปผลิตภัณฑจาก
ขาว (ขนมลา) และขายขาว
ตามบูธและงานตาง ๆ)
- ปฏิบตั ิการทํานาปลอด
สารเคมี
- จัดทําขอมูลเปรียบเทียบ
ตนทุนการผลิตและรายได
ระหวางการทํานาปลอด
สารเคมีและนาเคมี เพื่อ
สรางแรงจูงใจใหกบั ชาวนา
- กิจกรรมกลุมทํานา (ลง
แขกเกีย่ วขาว/หวานขาว
ฯลฯ)

รายไดเพิ่มขึ้น
5. เกิดแปลงสาธิตแหลง
เรียนรู (ธนาคารขาว ต.
หูลอง)
6. ชาวบานในตําบลหัน
มาบริโภคขาวพื้นบาน
มากขึ้น
7.นําเสนอเกษตรกรที่
ประสบความสําเร็จใน
การทํานาปลอดสารพิษ
ในที่ประชุมหมูบ าน

นาอินทรีย
กับนาเคมี
- โรงเรียน
รับซื้อขาว
จากกลุม
ชาวนาไป
ทําอาหาร
กลางวัน

2562

2563

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

งบประมาณ

เปาหมาย 3 ป
2561

2562

2563

- เพิ่ม
ครัวเรือน
ปลูกผัก
ปลอด
สารพิษ
ได

- เกิดโซน
พืชผัก
ปลอด
สารพิษเต็ม
รูปแบบ
100 % ที่

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- รวบรวมเมล็ดพันธุขาว
พื้นบาน
- ประชุมรวมกับหนวยงาน
ที่เกีย่ วของเพื่อพัฒนาและ
หนุนเสริมการทํานาปลอด
สารเคมี รวมกันกําหนด
ราคาขาว และจัดตัง้ จุดขาย
ขาวในตําบล
- สงเสริมใหคนในชุมชนหัน
มาทานขาวทีป่ ลูก
2. จัดทําโซนพืชผักปลอด - ซอยหนําหยอม ม.2
สารพิษระดับครัวเรือน โรง
- โรงเรียนวัดสองพี่
รียน และชุมชน
นอง
- รวมกลุมผูทสี่ นใจการปลูก
- โรงเรียนวัดปากตรง
ผักปลอดสารพิษ

- มีโซนผักปลอดสารพิษ 60,000
ขึ้นใน ต.หูลอง
- เกิดกลุมผักปลอด
สารพิษขึ้น 1 กลุม
- เกิดกติกาชุมชนในการ

- เพิ่ม
ครัวเรือน
ปลูกผัก
ปลอด
สารพิษได
80%

รพ.สต.บาน
บางนอย
โรงเรียนวัด
ปากตรง
โรงเรียนวัด

แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

งบประมาณ

เปาหมาย 3 ป
2561

- จัดประชุมสอนวิธีการปลูก - โรงเรียนหอยราก
ปลอดสารพิษ /และรวมตั้ง
- อบต.
กฏกติกาการปลูก
- กลุมแมบาน
- ลงมือปลูกผักปลอด
เศรษฐกิจพอเพียง ม.3
สารพิษจริงๆ นัดพูดคุย
ม.6 ม.4
ปญหาบอยๆ
- สุมตรวจหาสารพิษตกคาง
ของผัก จากสมาชิกกลุม
- บานบงชี้ ครัวเรือน
ตนแบบ ที่ปลูกผักปลอด
สารพิษ
- เหลือกินจากครัวเรือนก็
นํามาขายใหคนในชุมชน
- สงผักปลอดสารพิษให
โรงเรียน

ปลูกและขายผักปลอด
สารพิษ
- เกิดหมูบานตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
- กลุมผูปลูกผักและ
ชาวบานมีสุขภาพดีขึ้น
โดยดูจากขอมูลผลการ
ตรวจเลือดในแตละป
- เกิดความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับ
โรงเรียนในการรับซื้อผัก
เขาเปนเมนูอาหาร
กลางวัน

2562

2563

สามารถ
เปนแหลง
- เกิด
- เกิดจุด
เรียนรูเรื่อง
(ตลาดเล็กๆ) กติกา
เศรษฐกิจ
ขายผักและ ชุมชน
พอเพียง
การปลูก
อาหาร
ครบวงจร
ผักปลอด
ปลอด
สารพิษ - มีผักและ
สารพิษ
อาหารที่
- มี
- มีผักที่
ปลอดภัย
ปลอดภัยสง สถานที่
สงให
ใหโรงเรียน ขายผัก
โรงเรียนได
ประจํา
ไดทุก
ทุกวัน
อาทิตย
100%

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สองพี่นอ ง
กอง
สาธารณสุข
อบต.หูลอง

แผนงาน

อาหาร
ปลอดภัย

โครงการ

กลุมเปาหมาย

1. จัดตั้งตลาดสีเขียวขึ้นใน - กลุมชาวนาปลอด
ตลาดกลางของ ต.หูลอ ง สารเคมีในแตละ
หมูบาน
- จัดประชุมรวมกับ
หนวยงานที่เกีย่ วของและ - กลุมปลูกผักปลอด
ชาวบานนําเสนอขอมูลการ สารพิษ
ทํานา และ การจัดโซนปลูก
ผักปลอดสารพิษ
- จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการตลาด มีการ
ประชุมทุกเดือน
- ปฏิบตั ิการจัดทําตลาดสี
เขียว
- จัดทํากติกาขอตกลงใน
การบริหารจัดการตลาด

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

- เกิดตลาดสีเขียวขึ้น มี
การบริหารจัดการของ
ชุมชนรวมกัน
- เกิดกติกา หลักเกณฑ
ในการขายอาหาร
ปลอดภัย
- มีการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

งบประมาณ

50,000

เปาหมาย 3 ป
2561

2562

2563

- เกิดโซน
ตลาดสีเขียว
มีสินคา
อาหาร
ปลอดภัย
วางขาย

- มีกลุม
เกษตรก
รเขามา
จําหนาย
ผลผลิตที่
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
จากปที่
1 จํานวน
50%

- เกิด
รูปการ
บริหาร
จัดการ
ตลาดสี
เขียวที่
สามารถ
เปนแหลง
เรียนรูให
พื้นที่อื่นได

- มีการ
รับรอง
มาตรฐาน
อาหาร
ปลอดภัย

- ขยายการ
ทําตลาดสี
เขียว
เชื่อมโยง
ระดับ
อําเภอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
- สาธารณสุข
อําเภอปาก
พนัง
- อบต.หูลอง
- โรงพยาบาล
ปากพนัง
- รพ.สต.บาน
น้ํานอง
- เกษตร
อําเภอ
- กลุม
ผูประกอบกา
รรานอาหาร

แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

งบประมาณ

เปาหมาย 3 ป
2561

โภชนาการ
สมวัยในเด็ก

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของเด็กและผูปกครองใน
การทานอาหารเชาที่มี
คุณคาครบ 5 หมู

- ครู นักเรียน และ
ผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดปากตรง
และโรงเรียนวัดสองพี่
นอง

- ประชุมรวมกับผูป กครอง
และแกนนําชุมชน นําเสนอ - นักโภชนาการ ใน
ขอมูลภาวะโภชนาการให โรงพยาบาลปากพนัง
รับรู
- รพ.สต.
- สรางการเรียนรูใหกับครู
- แกนนําชุมชน
ผูปกครองและแกนนํา
ผูใหญบาน
ชุมชน เรื่องประโยชนของ
อาหารเชาและการพัฒนา
สมองของเด็กในการเรียน
หนังสือ
- หาแนวทางรวมกันที่จะ
แกปญหา เด็กและ

- จํานวนนักเรียนทาน
ขาวเชาที่มีคุณคา 80%
ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมดในโรงเรียน
- เกิดนักเรียนตัวอยางที่
ฉลาดและสุขภาพ
แข็งแรง
- เกิดครอบครัวตนแบบ
ดานการดูแลสุขภาพ
- เด็กนักเรียนมีภาวะ
โภชนาการต่ํากวาเกณฑ
ไมเกิน 7%
- เด็กมีภาวะโภชนาการ
สูงกวาเกณฑไมเกิน 7%

30,000

2562

2563

- นักเรียน - นักเรียน
ทานขาวเชา นักเรียน ทานขาว
80%
ทานขาว เชา 100%
เชา 90%
- จํานวน
ผูปกครอง
ให
ความสําคัญ
การเตรียม
อาหารที่มี
คุณคา 50%

- จํานวน
ผูปกครอ
ให
ความสํา
คัญการ
เตรียม
อาหารที่
มีคุณคา
60%

- จํานวน
ผูปกครอง
ให
ความสําคั
ญการ
เตรียม
อาหารที่มี
คุณคา
80%

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน

โครงการ

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ

งบประมาณ

เปาหมาย 3 ป
2561

ผูปกครองไมทานขาวเชา
- จัดกิจกรรมเสริมพลัง
กระตุนใหผูปกครองหันมา
ใหความสําคัญในการเตรียม
ขาวเชา- จัดทําสัญญาใจ ระหวาง
ผูปกครอง ครู และเด็กใน
การทานขาวเชา และ
อาหารที่มคี ุณคา

2562

2563

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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