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แผนการจัดการระบอาหารเพื่อสุขภาพในชุมชน
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องคประกอบของความมั่นคงทางอาหาร

ความมั่นคงทางอาหาร

(Food Security)

การมีอาหารเพียงพอ

Food Availability

การเขาถึงอาหาร

(Food Access)

การใชประโยชนจาก

อาหาร (Utilization)

การมีเสถยีรภาพดานอาหาร 

(Stability)



ความมั่นคงทางอาหาร

• การมีอาหารเพียงพอ : การมอีาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอ >ผลิตเอง&ซ้ือ

• การเขาถึงอาหาร : สิทธใินการเขาถึง ทรัพยากรเพื่อการหาอาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการทีเ่หมาะสม

• การใชประโยชน : การใชประโยชนจากอาหารในการบริโภคอยางครบถวน  มีปริมาณ

สารอาหารที่ตองการอยางเพียงพอ ไดรับคุณคาทางโภชนาการที่ดี บรรลุความตองการ

ของรางกายแตละวัย

• เสถียรภาพดานอาหาร : การเขาถึงอาหารอยางเพียงพอตลอดเวลา แมในภาวะวิกฤติ 

เกิดภาวะภัยพิบัติ และ ไมมีความเส่ียงในการขาดอาหาร



อาหารปลอดภัย

การผลิตที่ปลอดภัย

(ตนทาง)

การขนสง เกบ็ ขน เตรียม

ปรุงที่ปลอดภัย

(กลางทาง)

การบริโภคที่ปลอดภยั

(ปลายทาง)

from farm to table



โภชนาการสมวัย

• โภชนาการตามกลุมอาย/ุวัย

– เด็ก วัยเรียน วัยทํางาน วัยสูงอายุ หญิงต้ังครรภ ฯลฯ

• ภาวะผอม/อวน/เต้ีย/สมสวน

• การขาดสารอาหารในกลุมตาง ๆ 



สถานการณดานระบบอาหาร
 พื้นที่ผลิตอาหารลดลง > เกษตรเชิงเด่ียว ยางพารา ปาลม  ขาวโพด ออย  ฯลฯ
 การปนเปอน สารเคมตีกคาง ในอาหาร

 ปญหาภาวะโภชนาการในเดก็ เกิดภาวะซีด เต้ีย ฯลฯ

 วฒันธรรมอาหารพื้นบานสมุนไพร ถูกทดแทนดวยอาหารตะวันตก





MRLs – Maximum Residue Limits



ผลการวิจัย ดร.นพดล กิตนะ  ภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ พบสารเคมี พาราควอต ในทารกและหญิงต้ังครรภ   Cr: fb นพ.ธีระวฒัน ์ เหมะจฑุา





Cr: fb นพ.ธีระวฒัน ์ เหมะจฑุา



ป 2561 = 94.7



• ผลการศึกษา 12 จังหวัด จาก 14 จังหวัดมีคา

ความชุกของภาวะทุพโภชนาการเร้ือรัง (เต้ีย

แคระแกร็น) ของเด็กอายุ ตํ่ากวา 5 ป สูงกว่ํา

คํ่าเฉล่ียระดับประเทศ (รอยละ 10.5) 

• มี 4 จังหวัด ที่มีคาโภชนาการเร้ือรัง มากกวา 

รอยละ 20 

 นราธวิาส (รอยละ 29.0) 

 แมฮองสอน (รอยละ 24.9) 

 ตาก (รอยละ 21.9) 

 ยะลา (รอยละ 21.2)



สาเหตุที่ขดัขวางไมใหเด็กมีพัฒนาการเต็มศกัยภาพ

ทั่วโลกมีเด็กปฐมวัย 200 ลานคน ท่ีไมสามารถพัฒนาสติปญญาและอารมณไดเต็ม

ศกัยภาพ ดวยสาเหตุปจจัยที่ปองกันได 4 ประการ

ภาวะทุพโภชนาการ ->เต้ียกวาเกณฑ 

การขาดธาตุไอโอดีน 

 โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

การขาดการเล้ียงดูและใหการศึกษาที่กระตุนพฒันาการอยางเหมาะสม (Richard 

Jolly. Lancet 2007)
ที่มา : ลัดดา เหมาะสุวรรณ



ผลของการขาดสารอาหารในชวงแรกของชีวิตตอสติปญญา

•เด็กทีเ่ต้ียแคระแกร็นรุนแรงใน 2 ปแรกไดคะแนนไอคิวที่อายุ 8-10 ปตํ่ากวา

เด็กที่ความยาวปกติ 3-10 จุด

•เด็กที่ไดอาหารพลังงานและโปรตีนสูงจากแรกเกิดถึง 2 ป มีไอคิวที่อายุ ~30 

ป สูงกวากลุมที่ไดอาหารพลังงานตํ่าและไมมีโปรตีน 1.74 จุด

•การแกปญหาขาดสารอาหารตองทํากอน 3 ป จึงจะไดผลดีตอการเติบโต

ที่มา:ลัดดา เหมาะสุวรรณ



ผลของอาหารและโภชนาการตอไอคิวและการทํางานของสมอง

• เด็กที่ขาดสารไอโอดีนเร้ือรัง คะแนนไอคิวหายไป 12-13.5 จุด

• ภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็ก  ในทารกและปฐมวยัอาจทําให

ไอคิวลดได  5 - 10 จุด ในเด็กโตลด 0.4 จุด ออนเพลีย ซึม ไมมีสมาธิ

และความจาํไมดี

• ไมกินอาหารมื้อเชา - การคิดคํานวณ ความจาํระยะส้ัน ความสามารถ

ในการอาน ความสามารถในการแกปญหาลดลง สมรรถภาพทางกาย

ลดลง
ที่มา: ลดัดา เหมาะสุวรรณ



ขอมูลสถานการณดานอาหาร

สถานการณ ขนาด แหลงขอมูล

1.รอยละของครัวเรือนที่มอีาหารครบ 5 หมูบริโภคครบทกุมื้อ รอยละ อบต./รพ.สต./รพ.

2. รอยละของพ้ืนที่ผลิตอาหารที่เปนเกษตรอินทรียปลอดภัยตอ

พื้นที่เกษตรที่ผลิตอาหารในชมุชน ทั้งหมด

รอยละ เกษตรอาํเภอ/

หนวยงานทองถิ่น

3. รอยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกคางในเลือดเกินคา

มาตรฐานความปลอดภัย

รอยละ รพ.สต./รพ.

4.รอยละของเกษตรกรที่ไดรบัการรับรองมาตรฐาน GAP, PGS, 

Organic Thailand  หรืออ่ืน ๆ 

รอยละ ศวพ.

Note ; GAP: Good Agricultural Practice, PGS= Participatory Guarantee Systems



ขอมูลสถานการณดานอาหาร (ตอ)

สถานการณ ขนาด แหลงขอมูล

5.รอยละของตัวอยางอาหารที่ตรวจพบสารปนเปอน 6  

ชนิด มีสารเคมีตกคางในอาหาร
รอยละ รพ.สต./รพ.

6. รอยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ รพ.สต./รพ.

7. รอยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแมอยางเดียว 6 เดือน
รอยละ รพ.สต./รพ.

8. รอยละของโรงเรยีน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ใชโปรแกรม 

Thai School Lunch
จํานวน
โรงเรียน

อปท.



ขอมูลสถานการณดานอาหาร (ตอ)

สถานการณ ขนาด แหลงขอมูล
9. รอยละของประชากรอาย ุมากกวา 15 ป ที่มภีาวะน้ําหนกัเกิน ภาวะ

อวน ลงพงุ
รอยละ รพ.สต./รพ.

10. รอยละของเด็ก 6-14 ปที่มีภาวะน้ําหนักเกนิ ภาวะอวน ลงพงุ รอยละ รพ.สต./รพ.

11. รอยละของคนในชมุชนที่กินผัก ผลไม อยางนอยวนัละ 400 กรัม รอยละ รพ.สต./รพ./

โรงเรียน/ศพด.

12. รอยละของคนในชมุชนที่ไมด่ืมน้ําอัดลมและเคร่ืองด่ืมรสหวานจัด รอยละ รพ.สต./รพ.



วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค หนวย ตวัช้ีวัด
1.เพิ่มจํานวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมูบริโภคครบทุก

มื้อ 

รอยละ จํานวนครัวเรือที่มีอาหารครบ 5 หมู บริโภคอยาง

เพียงพอ 

2. เพิ่มสัดสวนพื้นที่ผลิตอาหารที่เปนเกษตร  อินทรีย/

ปลอดภัย ในชุมชน 

รอยละ สัดสวนพื้นที่เกษตรอนิทรียปลอดภัยตอพื้นที่เกษตร

ทั้งหมดในชุมชน

3. ลดสารเคมีตกคางในเลือดของเกษตรกร รอยละ
ผลการตรวจเลือดเกษตรกรมีสารเคมีตกคางในเลือด

4. เพิ่มจํานวนเกษตรที่ไดมาตรการ GAP, PGS ฯลฯ

5.ลดการปนเปอนสารเคมีในอาหาร

รอยละ

รอยละ

เกษตรกรที่ไดรับมาตรฐาน GAP, PGS ฯลฯ

ผลการตรวจสารปนเปอน 6 ชนิดที่ตกคางในอาหาร



วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (ตอ)

วัตถุประสงค หนวย ตัวชี้วดั

5. เพิ่มคุณภาพเด็กแรกเกดิ จํานวนคน รอยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 

6, เพิ่มเด็กแรกเกิดที่กินนมแม รอยละ รอยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแมอยางเดียว 6 เดือน

7. เพิ่มการใชโปรแกรม Thai School Lunch
ใน โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน
โรงเรียน

จาํนวนโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ใชโปรแกรม Menu 
Thai School Lunch

8. ลดคนอายุ มากกวา 15 ป ที่มีภาวะน้ําหนกัเกนิ 

ภาวะอวน ลงพุง

รอยละ รอยละของประชากรอายุ มากกวา 15 ป ที่มีภาวะน้ําหนักเกิน 

ภาวะอวน ลงพุง

9. ลดเด็ก 6-14 ปที่มีภาวะน้ําหนักเกินภาวะอวนลง

พุง

รอยละ รอยละของเด็ก 6-14 ปที่มีน้ําหนักเกิน ภาวะอวน ลงพุง

10. เพ่ิมการกินผกั ผลไม ของคนในชุมชน รอยละ จาํนวนคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม อยางนอยวันละ 400 กรัม

11. ลดพฤติกรรมด่ืมน้ําอัดลม เคร่ืองด่ืมรสหวานจัด รอยละ จาํนวนคนในชุมชนที่ไมด่ืมน้ําอัดลมและเคร่ืองด่ืมรสหวานจัด



ตัวอยางรูปธรรม ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ระบบอาหารชุมชน



ตัวอยางกิจกรรมดานความมั่นคงทางอาหาร

Model การปลูกพืชรวมยาง 10 รูปแบบ 

และมีศูนยเรียนรู 10 แหง ใน 4 อําเภอ

Model การทําเกษตร 1 ไร 1 แสนและศนูย

เรียนรู  บานคูวา อําเภอระโนด

การเพิ่มพ้ืนที่อาหารปลอดภัย ใน แปลงพืชเชิงเด่ียว



ความมั่นคงทางอาหาร การเพิ่มพื้นที่อาหารในสวนยาง

ศูนยเรียนรู แปลงตนแบบ หลักสูตรพืชรวมยาง  44  แหง ใน 4 อําเภอ ของสงขลา



ตัวอยางโครงการดานความมั่นคงทางอาหาร

ครัวเรือนตนแบบดานระบบอาหาร  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช รายไดเพ่ิมขึ้น



ตัวอยางกิจกรรมดานความมั่นคงทางอาหาร

การเพิ่มพ้ืนที่อาหารปลอดภัย ใน โรงเรียน  ศูนยเด็กเล็ก

ธนาคารปู ธนาคารปลา สูอาหารกลางวัน



การดําเนินงานอาหารปลอดภัย: ตลาดปลอดภัย

Model อุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. ขยายไปยังตลาดเอกชน อปท. 

ยกระดับสู green market ในโรงพยาบาล



จากตลาด สู อุทยานอาหาร



Model ตนแบบดานโภชนาการสมวัยในระดับทองถิ่น

การดําเนินงาน: โภชนาการสมวัย

โภชนาการ



matching model 

เกษตรกร

รานอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ศพด.



การเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน

แผนที่อาหารตําบลควนรู 

นํามาสู

แผนการจัดการระบบอาหาร

แบบมีสวนรวม



การใชหลักการออตตาวา  ชารเตอร เพื่อการจัดการระบบอาหาร

การสรางนโยบาย

สาธารณะ

การสรางส่ิงแวดลอม

ที่เอื้อตอการมีสุขภาพ

ดี 

การเพ่ิมความสามารถ

ของชุมชน 
การปรับระบบกลไก 

การพัฒนาทกัษะสวน

บุคคล  



แนวทาง วิธีการดําเนินงานสําคัญ

แนวทางสําคัญ วธิีการ
1.การเพ่ิมแหลงผลิตอาหารสุขภาพ การมี

อาหารคุณภาพ ปลอดภัย และ การใช

ประโยชน ทางดานอาหารและโภชนาการ

เพ่ือสขุภาพ  
• การเพิ่มท่ีผลิตอาหารในบาน โรงเรียน ชุมชน

• การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในระดับ

ครัวเรือน /ชุมชน 

• การเพิ่มพ้ืนที่เกษตรอินทรียในชุมชน

• การปรับงานอนามัยส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตออาหาร

ปลอดภัย

• การใชบริบท วัฒนธรรม ภูมิปญญาทางดานอาหาร 

เพื่อการจัดการระบบอาหารในชุมชน

 ชุมชนปลูกพืชผักร้ัวกินได  สวนผักในเมือง เพ่ือแกปญหาอาหารโภชนาการ

และอาหารปลอดภัย

 จัดทําเกษตรในโรงเรียนเพ่ือแกปญหาการขาดอาหาร : การปลูกผัก นาขาว 

การเล้ียงไกไข เล้ียงปลา 

 สงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรียมาใชในระบบ

อาหารของครัวเรือน โรงเรียน และชุมชน  

 การใชเมนูอาหารที่เหมาะสมกับทุกชวงวัยในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน และชุมชน

 การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารในโรงครัว โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็ก/รานอาหาร/

แผงลอยจําหนายอาหารในพ้ืนที่

 การพัฒนาตลาดอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (ตลาดปลอดภัย/ตลาดสี

เขียว/ตลาดอินทรีย/ตลาดนาซื้อ ฯลฯ ของชุมชน)

 การสงเสริมการบริโภคโดยใชเมนูอาหารพ้ืนบาน  เมนูอาหารเปนยา เมนูชู

สุขภาพ ผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อการสงเสริมและปองกันโรค



แนวทางสําคัญ วิธีการ

2.การพัฒนาทักษะสวนบุคคลดาน

อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ
• การพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชน ใหมี

ความรู ทักษะ ความสามารถในการ

จดัการอาหารในชมุชน

• การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคตาม

กลุมวัย (วยัเด็ก/วยัเรียน.วนัทาํงาน/วยั

สูงอายุ)

 การพัฒนาศักยภาพครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ดานอาหารในโรงเรียนและ

ชุมชน เชนการอบรมโปรแกรม Menu Thai School Lunch

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบรโิภคในกลุมเปาหมายที่มีปญหาเชน 

เด็ก/ผูปวยโรคเร้ือรัง/ผูสูงอาย ุฯลฯ เชน การสงเสริมการบริโภค ผัก 

ผลไม

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบรโิภคในครัวเรอืน /โรงเรยีน/ศูนยเด็ก

เล็ก และชุมชน เชน ลด หวาน มัน เค็ม ลดการบริโภคน้ําหวานน้ําอัดลม 

 การฝกทักษะการปรุง การใชตาํรบัอาหารพื้นบานที่เปนยา อาหารเพื่อ

การสงเสริมสขุภาพ

 การสรางบุคคล ครัวเรือน ตนแบบ (Role model)

แนวทาง วิธีการดําเนินงานสําคัญ



แนวทาง วิธกีารดําเนินงานสาํคัญ

แนวทางสําคัญ วิธีการ

3. การปรับระบบ กลไก เฝาระวัง

อาหารปลอดภัยตอสขุภาพ
• การพฒันาระบบเฝาระวงัเร่ืองการ

จดัการอาหารในชมุชน

• การพฒันาระบบคุมครองผูบริโภคดาน

อาหาร

• การจดัต้ังชมรม กลุม เครือขายตางๆ ใน

ชุมชนเพ่ือการจัดการอาหาร

•  การพฒันาระบบการจัดการขอมลูภาวะโภชนาการในศูนย

เด็กเล็กและในโรงเรียน

•  การใชโปรแกรม Thai School Lunch เพ่ือจัดการอาหาร

ในศนูยเด็กเล็กและโรงเรียน

•  การติดตามภาวะโภชนาการของคนในชุมชน โดยเฉพาะ 

กลุมเด็กและผูสงูอายุ

• การสนับสนุนชมรม กลุม เครือขายตางๆ ในชุมชนเพ่ือการ

จดัการอาหาร เชน กลุมเกษตรกรปลอดสารพิษ.เกษตร

อนิทรีย กลุมแมบาน กลุมเคร่ืองแกง กลุมสัจจะออมทรัพย 

ฯลฯ



แนวทาง วิธีการดําเนินงานสําคัญ

แนวทางสําคัญ วิธีการ

4. การเสริมสรางความเขมแข็งแก

ชุมชน ดานอาหารและโภชนาการเพ่ือ

สุขภาพ
• ชุมชนสามารถจัดการขอมูลอาหารและ

โภชนาการได
• ชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชนดานระบบอาหาร

แบบมีสวนรวม ต้ังแตการจัดทําขอมูล วิเคราะห

ขอมูล จดัเวทคีืนขอมูล กําหนดแผนงาน 

โครงการรวมกัน ปฏิบัติรวมกัน และรวมติดตาม

ประเมินผล

 พฒันาแกนนําและผูที่เกี่ยวของ ใหสามารถเก็บขอมลู การ

จดัทาํขอมลู วิเคราะหขอมูล จดัเวทคีืนขอมลู 
 การทําแผนชุมชน การทําแผนทองถิ่น การจดัทาํโครงการ

หรือกจิกรรมรวมกบัชมุชน
 สนับสนุนใหชมุชนที่สวนรวมในการทาํกจิกรรมเพื่อการมี

และเขาถึงอาหาร ทําใหมีอาหารปลอดภัยบริโภค และ

บริโภคที่ถกูตอง มโีภชนาการที่สมวยั



แนวทาง วิธีการดําเนินงานสําคัญ

แนวทางสําคัญ วิธีการ

5. การพฒันานโยบายสาธารณะ

ดานอาหารในชุมชน
• เกิดธรรมนูญสุขภาพ 

• เกิดกตกิาหรือขอตกลงรวม

• เกิดมาตรการของชมุชนและ

ทองถิ่น

 การไมขายเคร่ืองด่ืมน้ําหวาน ขนมขบเคี้ยวในบริเวณ ใกลหรอืในศูนย

เด็กเล็กและโรงเรียน 

 นโยบายชุมชนปลอดน้ําอัดลม เหลา สุรา ในงานเล้ียง งานบญุ งาน

ประเพณี

 ขอตกลงชุมชนใหคนในชมุชนปลูกผักปลอดสารพิษไวรับประทานเอง

ในครัวเรือน

 การกําหนดมาตรการ ขอตกลงรวม กฏ กติกาของชุมชน ในการลด

การใชสารเคมีในภาคเกษตร

 การกําหนดมาตรการ ขอตกลงรวม กฏ กติกาของชุมชน ในการ

อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เปนแหลงอาหารของชุมชน

 นโยบายบายการนําอาหารสุขภาพไปถวายพระ (ปนโตเพื่อสุขภาพ)





ขอบคุณคะ

คําถาม &ขอเสนอแนะ


