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คู่มือการพัฒนาต้นแบบ
โรงเรียนและองค์กรที่มีการจัดปัจจัย
สิ่งแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ

	 มูลนิธิชีวิตไท	 (Local	 Act) เป็นองค์กรท่ีดำ�เนินง�นเพื่อส่งเสริม
ศกัยภ�พเกษตรกรทีม่ภี�ระหนีส้นิม�อย�่งย�วน�นนบัสิบป ีรวมทัง้ได้รบัทนุ
สนบัสนนุจ�กสำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ตัง้แต่
ป ีพ.ศ. 2561 เรือ่ยม�จนถงึปจัจบุนั เพือ่ใหเ้กดิก�รพฒัน�ศกัยภ�พเกษตรกร
อย่�งครบวงจรท้ังก�รผลิต ก�รตล�ด และก�รบริโภค ต�มห่วงโซ่อุปท�น 
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รบรรเท�ภ�ระหนี้สินของเกษตรกรที่มีส�เหตุหลักม�จ�กก�ร
มีต้นทุนก�รผลิตที่สูงและร�ค�ผลผลิตตกต่ำ�ลง ที่สำ�คัญเป็นก�รสร�้งคว�ม
มั่นคงท�งอ�ห�ร สร�้งคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร และส่งเสริม
ก�รบริโภคอ�ห�รท่ีได้โภชน�ก�รเหม�ะสมต�มวัย นำ�ไปสู่พฤติกรรมก�ร
บริโภคอ�ห�รเพื่อสุขภ�พอย่�งสมดุล และลดภ�ระผลกระทบจ�กก�รเป็น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในที่สุด

 คูม่อืก�รพฒัน�ตน้แบบโรงเรยีนและองคก์รทีมี่ก�รจดัปจัจยัสิง่แวดลอ้ม
ด้�นอ�ห�รเพื่อสุขภ�วะ ได้จัดทำ�ขึ้นภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ช�วน� เพ่ือสร้�งแหล่งอ�ห�รปลอดภัยและสุขภ�วะที่ดีของชุมชนช�วน�
และผู้บริโภค ที่มีก�รดำ�เนินง�นระหว�่งเดือนพฤษภ�คม 2564 ถึงเมษ�ยน 

คำ�นำ�
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2565 เพือ่รวบรวมกระบวนก�รพฒัน�ตน้แบบโรงเรียนและองค์กรท่ีมกี�รจัด
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพื่อสุขภ�วะ ที่ท�งมูลนิธิฯ ได้มีคว�มพย�ย�ม
บรูณ�ก�รดำ�เนนิง�นควบคูก่ับก�รสง่เสริมเกษตรกรใหป้รับเปลี่ยนก�รผลิต
สู่เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคทั้งภ�ยในชุมชนและ
ภ�ยนอกชุมชน เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเป็นชุมชนอ�ห�รสุขภ�วะที่มีก�รเกื้อกูลกัน
อยู่ภ�ยในชุมชนเป็นสำ�คัญ

 มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่�งย่ิงว่� คู่มือก�รพัฒน�พื้นที่ต้นแบบโรงเรียน
และองค์กรที่มีก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพื่อสุขภ�วะนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องก�รนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�โรงเรียนและ
องคก์รตน้แบบท่ีมีก�รจดัปจัจยัสิง่แวดลอ้มด�้นอ�ห�รเพือ่สขุภ�วะในโอก�ส
ต่อไป

มูลนิธิชีวิตไท (Local Act)
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1.1		หลักก�รและเหตุผล

 มูลนิธิชีวิตไท	(Local	Act) ได้จัดทำ�โครงก�ร “พัฒน�ศักยภ�พช�วน�	
เพ่ือสร้�งแหล่งอ�ห�รปลอดภัยและสุขภ�วะท่ีดีของชุมชนช�วนน�และ
ผู้บริโภค” ข้ึน โดยได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณดำ�เนินก�รจ�กสำ�นักง�น
กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 (สสส.) ให้ดำ�เนินง�นระหว่�ง
ปี	พ.ศ.	2564	-	2565 เพ่ือพัฒน�ศักยภ�พเกษตรกรให้เกิดระบบก�รผลิต
อ�ห�รท่ีย่ังยืนและมีแหล่งอ�ห�รปลอดภัยเพ่ือก�รบริโภคในชุมชน 

 ก�รส่งเสริมให้เกษตรกรมีก�รปรับเปล่ียนระบบก�รผลิตสู่เกษตรอินทรีย์
น้ัน ต้องดำ�เนินก�รควบคู่กับก�รส่งเสริมให้เกิดก�รบริโภคผลผลิตปลอดภัยใน
พ้ืนท่ีเป้�หม�ยไปพร้อมกัน นอกจ�กเป็นก�รทำ�ให้ผู้บริโภคในชุมชนส�ม�รถ
เข้�ถึงแหล่งอ�ห�รปลอดภัยและนำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�พดีแล้ว ยังเป็นก�รรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกรท่ีปรับเปล่ียนสู่ก�รผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ อีกท้ังยังเป็น
จุดเร่ิมต้นในก�รพัฒน�ก�รข�ยผลผลิตในท้องถ่ินได้อีกวิธีก�รหน่ึง ซ่ึงก�รเช่ือม
โยงผลผลิตของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคภ�ยในท้องถ่ินอย่�งท่ัวถึง เก้ือกูลกันและกัน 
จะนำ�ไปสู่ก�รเป็นชุมชนสุขภ�วะ และเกิดก�รพ่ึงพ�ตนเองของชุมชน

ส่วนที่ 

ที่มาของการจัดทําคู่มือ
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 “โรงเรียน” เป็นอีกหน่ึงผู้บริโภคเชิงสถ�บันภ�ยในชุมชน ท่ีโครงก�ร
เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมให้เกิดก�รสร้�งปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�ร
เพ่ือสุขภ�วะ และเป็นก�รส่งเสริมให้เกิดก�รบริโภคอ�ห�รปลอดภัย	ท้ังท่ีมี
ก�รผลิตข้ึนเองภ�ยในโรงเรียน และมีก�รรับซ้ือจ�กเกษตรกรผู้ผลิตในชุมชน 
นอกจ�กน้ีโรงเรียนยังเป็นสถ�นศึกษ�ท่ีสอนให้เด็กได้มีคว�มรู้และเติบโตไป
อย่�งมีคุณภ�พ ก�รทำ�กิจกรรมด้�นก�รส่งเสริมก�รบริโภคพืช	ผัก	ผลไม้  
ก�รบูรณ�ก�รเข้�ไปในระบบก�รเรียนก�รสอน และก�รนำ�พืช	 ผัก	 ผลไม้
ปลอดภัยเข้�สู่ครัวโรงเรียน ล้วนเป็นก�รส่งเสริมให้เกิดก�รบริโภคอ�ห�ร
ปลอดภัยต้ังแต่วัยเด็ก ซ่ึงถือเป็นหัวใจสำ�คัญในก�รปลูกฝังสุขลักษณะนิสัย 
ในก�รบริโภคอ�ห�รปลอดภัย ถูกต้อง และเหม�ะสม ไม่ว่�จะอยู่ท่ีโรงเรียนหรือ
ท่ีบ้�น ซ่ึงนำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�พดีได้ในท่ีสุด

	 โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล	 (รพ.สต.) เป็นอีกองค์กรหน่ึง
ท่ีโครงก�รเล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รทำ�ง�นเพ่ือผลักดันให้เกิดนโยบ�ยก�ร
บริโภคผักผลไม้และก�รบริโภคปลอดภัย	เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รส่งเสริมสุขภ�พ
แก่ประช�ชนในพ้ืนท่ี	 เพ่ือลดก�รเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ซ่ึงเป็นภ�รกิจหลัก
ของรพ.สต.ในก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รส่งเสริมสุขภ�พ 
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 ประสบก�รณ์ก�รดำ�เนินง�นเพ่ือพัฒน�ต้นแบบโรงเรียนจำ�นวน	 7	
แห่ง	และ	รพ.สต.	1	แห่ง	เพ่ือส่งเสริมให้มีก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�น
อ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะท่ีผ่�นม� โครงก�รได้ใช้ชุดกระบวนก�รพัฒน�ต้นแบบท่ี
คล้�ยคลึงกันในแต่ละปี ซ่ึงถือได้ว่�เป็นชุดกระบวนก�รทำ�ง�นท่ีส�ม�รถนำ�ม�
ใช้กับองค์กรต่�งๆ	ได้	ไม่ว่�จะเป็นโรงเรียน	โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ
ตำ�บล	หรือองค์กรประเภทอ่ืนในพ้ืนท่ี	 เป็นชุดกระบวนก�รพัฒน�ต้นแบบ
ด้�นก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะอย่�งง่�ย ไม่มีคว�มซับ
ซ้อน แต่กลับได้ผลก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยท่ีว�งไว้ 

 โดยโครงก�รได้ใช้ชุดกระบวนก�รทำ�ง�นกับโรงเรียนและรพ.สต.	 
ด้วยก�รส่งเสริมให้เกิดก�รคิด	วิเคร�ะห์	จัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�น ดำ�เนิน
ง�นต�มแผนง�นท่ีจัดทำ�ข้ึน ก�รติดต�มหนุนเสริมและเสริมพลัง	และถอด
บทเรียนก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน ซ่ึงเน้นกระบวนก�รให้คนทำ�เป็นคนคิด ซ่ึง
แนวคิดน้ีจะเป็นแนวคิดท่ีส�ม�รถตอบสนองตรงต�มคว�มต้องก�รของโรงเรียน 
และ รพ.สต. และพัฒน�ต่อยอดได้ด้วยตัวเอง	
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 ก�รจัดทำ�คู่มือก�รพัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรท่ีมีก�รจัดปัจจัย 
ส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ชุด
กระบวนก�รพัฒน� ผลลัพธ์ท่ีเกิดจ�กกระบวนก�รพัฒน� ปัจจัยเอ้ือ ปัญห�
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในก�รดำ�เนิน
ง�นต่อไปในอนคต รวมท้ังองค์กร/หน่วย
ง�นท่ีสนใจส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ได้ต�ม
คว�มเหม�ะสม 

1.2	วัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�คู่มือ

 1.	เพ่ือรวบรวมแนวคิด กระบวน/
วิธีก�ร และเคร่ืองมือท่ีสำ�คัญในก�รทำ�ง�น
พัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรท่ีมี 
ก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือ
สุขภ�วะ
 2.	เพ่ือถ่�ยทอดแนวคิด กระบวน/
วิธีก�ร และเคร่ืองมือท่ีสำ�คัญในก�รทำ�ง�น
พัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรท่ีมี 
ก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุข
ภ�วะสู่ส�ธ�รณะ เพ่ือประโยชน์ในก�รนำ�
ไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับบริบทใน
แต่ละองค์กร

1.3	ประโยชน์ท่ีจะได้รับ

 โรงเรียน/องค์กร หรือบุคคลท่ีมีก�รดำ�เนินง�นพัฒน�หรือต้องก�รทำ�ง�น
พัฒน� เพ่ือก่อให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงท้ังด้�นนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติเพ่ือ
นำ�ไปสู่ก�รเป็นโรงเรียน/องค์กรท่ีมีก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อม
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ด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ ได้นำ�ส�ระสำ�คัญในคู่มือน้ีไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสม
กับบริบทของแต่ละองค์กร และเป็นก�รขย�ยผลแนวคิดและกระบวนก�รทำ�ง�น
ไปในวงกว้�งม�กข้ึน

1.4	นิย�มศัพท์

 ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรท่ีมีก�ร
จัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุข
ภ�วะ หม�ยถึง โรงเรียน/องค์กรท่ีมีก�ร
จัดทำ�นโยบ�ยและก�รดำ�เนินง�นเพ่ือ
ให้เกิดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุข
ภ�วะท่ีส�ม�รถนำ�ไปขย�ยผลต่อได้

1.5	วิธีก�รศึกษ�

 ก�ร จัดทำ� คู่มือ ต้นแบบโรงเรียน 
และองค์กรท่ีมีก�รจัดปัจจัยแวดล้อม
ด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ ใช้วิธีก�รศึกษ�
ข้อมูลจ�ก 1) เอกส�ร ร�ยง�นโครงก�ร 
อ�ทิ เอกส�รโครงก�ร ร�ยง�นเม่ือส้ิน
สุดโครงก�ร ร�ยง�นก�รทำ�กิจกรรม 
ร�ยง�นก�รถอดบทเรียน เป็นต้น โดย
ศึกษ�ต้ังแต่ปี 2562-ปีปัจจุบัน 2) 

สัมภ�ษณ์เจ้�หน้�ท่ีโครงก�รและกลุ่มเป้�หม�ย 3) ร่วมเวทีถอดบทเรียนเม่ือ
ส้ินสุดโครงก�ร  โดยนำ�ข้อมูลท่ีได้รับ ม�ประมวลและวิเคร�ะห์ร่วมกัน เพ่ือนำ�
ม�จัดทำ�เป็นคู่มือ
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ส่วนที่ 

บริบท/ลักษณะสําคัญของพื้นที่เป้าหมาย

 มีโรงเรียนและองค์กรท่ีเข้�ร่วมโครงก�รเพ่ือพัฒน�เป็นต้นแบบโรงเรียน
และองค์กรท่ีมีก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ มีก�รดำ�เนินง�น 
ม�ต้ังแต่ปี 2562 จนถึงปีปัจจุบัน จำ�นวน 8 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงเรียน	
7	แห่ง และโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ	(รพ.สต.)	1	แห่ง	

โรงเรียนบ�้นลำ�ภ�ศ จ.พิษณุโลก โรงเรียนวัดท่�สีโพธิ์เหนือ จ.สระบุรี

 โดยโรงเรียนท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร 7 แห่ง เป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ีอำ�เภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยน�ท 5 แห่ง โรงเรียนในอำ�เภอเนินมะปร�ง จังหวัดพิษณุโลก 
1 แห่ง โรงเรียนในอำ�เภอแก่งค่อย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง และโรงพย�บ�ลส่ง
เสริมสุขภ�พ (รพ.สต.) 1 แห่ง มีพ้ืนท่ีต้ังอยู่ภ�ยในอำ�เภอสรรคบุรี จังหวัดชัยน�ท  

1

2
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โรงเรียนวัดกำ�แพง จ.ชัยน�ท

โรงเรียนวัดท่�สมอ จ.ชัยน�ท

โรงเรียนวัดสน�มชัย จ.ชัยน�ท

โรงเรียนเทพรัตน์ จ.ชัยน�ท

โรงเรียนบ�้นทุ่งกระถิน จ.ชัยน�ท

โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลบ�งขุด 
จ.ชัยน�ท

7

3 4

6

8

5
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ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเดียวกับกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้�ร่วมโครงก�รม�ต้ังแต่ปีแรก 
ท้ังน้ีโครงก�รมีคว�มค�ดหวังว่� จะเป็นก�รทำ�ง�นพัฒน�เชิงพ้ืนท่ีท่ี
อย่�งน้อยส�ม�รถเช่ือมโยงผลผลิตของเกษตรกรสู่ครัวโรงเรียนและ
องค์กร และส�ม�รถบูรณ�ก�รเข้�ไปสู่ระบบก�รเรียนก�รสอนในโรงเรียน 
รวมท้ังก�รถ่�ยทอดภูมิปัญญ�ด้�นก�รผลิตสู่โรงเรียน และส�ม�รถจัดทำ�เป็น
ร�ยวิช�ด้�นภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน ท่ีมุ่งให้นักเรียนเรียนรู้จ�กชีวิตและประสบก�รณ์
จริงและนำ�ไปใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต�มคว�มถนัด รวมท้ัง รพ.สต.ท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ีเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือทำ�ให้เกิดก�รผลักดันเชิงนโยบ�ยด้�นก�รส่งเสริมก�ร
บริโภคผักผลไม้ เป็นก�รส่งเสริมสุขภ�พให้กับประช�ชนในพ้ืนท่ีโดยเฉพ�ะ
ก�รลดก�รเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

 เช่นเดียวกับโรงเรียนอีก 1 แห่งในจังหวัดสระบุรี ท่ีมีกลุ่มเกษตรกรท่ี
เข้�ร่วมโครงก�รอยู่ในพ้ืนท่ี ส่วนโรงเรียนในจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก 1 แห่งท่ี
เข้�ร่วมโครงก�รในปีล่�สุด เป็นโรงเรียนท่ีเพ่ิงเร่ิมดำ�เนินง�นในปีแรก โดยใน
อน�คตอ�จมีก�รดำ�เนินง�นเพ่ือพัฒน�เกษตรกรในพ้ืนท่ีเป็นข้ันตอนต่อไป 
(ร�ยละเอียดต�มต�ร�งท่ี 1) 
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ต�ร�งท่ี	1	โรงเรียนและโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ	จำ�แนกต�มประเภท
ปีท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร	และพ้ืนท่ีต้ัง
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3.1	แนวคิดก�รพัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรที่มี
					ก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ

 ก�รพัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรท่ีมีก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อม 
ด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ เป็นก�รเช่ือมโยงระหว่�งเกษตรกรและผู้บริโภคภ�ยใน
ชุมชน เม่ือมองในมิติของชุมชนท่ีมีองค์ประกอบท้ังคนและองค์กรประเภทต่�งๆ 
“โรงเรียน” เป็นองค์กรหน่ึงในชุมชน ก�รนำ�ผลผลิตของเกษตรกรท่ีเข้�ร่วม
โครงก�รและปรับเปล่ียนแนวคิดและวิธีก�รผลิตม�เป็นเกษตรอินทรีย์เข้�ครัว
โรงเรียนน้ัน นับเป็นประโยชน์อย่�งม�กต่อเด็กนักเรียนในด้�นก�รส่งเสริมให้
เกิดก�รบริโภคอ�ห�รปลอดภัยและมีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รโดยเฉพ�ะก�ร
ส่งเสริมให้เกิดก�รกินผักผลไม้อย่�งเพียงพอต�มช่วงวัย นอกจ�กน้ียังเป็นก�ร
ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้เร่ืองก�รผลิตสู่ระบบก�รผลิตในโรงเรียนห�กโรงเรียนมี
คว�มต้องก�รปลูกพืชผักไว้เพ่ือก�รบริโภคภ�ยในโรงเรียน เช่นเดียวกับก�ร
ผลักดันให้เกิดนโยบ�ยภ�ยในโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล (รพ.สต.) ท่ีมี
บทบ�ทตรงต่อก�รส่งเสริมสุขภ�พของประช�ชนในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว โดยเฉพ�ะก�ร

ส่วนที่ 

กระบวนการพัฒนาต้นแบบโรงเรียน
และองคก์รทีม่กีารจดัปจัจยัสิง่แวดลอ้ม
ด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ
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ส่งเสริมสุขภ�พเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส�ม�รถปรับแก้ได้ด้วยก�รส่งเสริม
ให้เกิดก�รบริโภคอย่�งถูกต้อง เหม�ะสม และต้องเป็นผลผลิตท่ีปลอดภัยจ�ก
ส�รเคมี ห�กมีนโยบ�ยและก�รนำ�นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติอย่�งจริงจัง จะเป็นก�ร
ทำ�ให้เกิดผู้บริโภคในท้องถ่ินและเกิดก�รหมุนเวียนผลผลิตของเกษตรกรท่ี
เข้�ร่วมโครงก�รอยู่ภ�ยในชุมชน เพ่ือสร้�งก�รเข้�ถึงผลผลิตปลอดภัยของ
ประช�กรทุกช่วงวัย

 ซ่ึงแนวคิดก�รพัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรท่ีมีก�รจัดปัจจัย
ส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ เป็นกระบวนส่งเสริม/กระตุ้นให้เกิดก�ร
คิด วิเคร�ะห์ และจัดทำ�โครงก�รเพ่ือนำ�ไปสู่ก�รเป็นต้นแบบโรงเรียนและ 
องค์กรท่ีมีก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ รวมท้ังมีก�รติดต�ม
ประเมินผลและถอดบทเรียนก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�และ
ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อไปแม้โครงก�รจะส้ินสุดลง

 ดังน้ันก�รท่ีพ้ืนท่ีหรือชุมชนหน่ึงส�ม�รถมีระบบก�รผลิตและบริโภค
อ�ห�รปลอดภัย โดยเช่ือมโยงสู่ผู้บริโภคภ�ยในชุมชนท้ังผู้บริโภคท่ัวไปและ
ผู้บริโภคเชิงสถ�บัน จะเป็นก�รสร้�งก�รเข้�ถึงอ�ห�รปลอดภัย ลดคว�มเหล่ือมล้ำ�  
และเป็นก�รสร้�งตล�ดภ�ยในท้องถ่ินรองรับผลผลิตของเกษตรกร นอกจ�ก
น้ียังเป็นก�รถ่�ยทอดและรักษ�องค์คว�มรู้/ภูมิปัญญ�ด้�นก�รผลิตสู่ลูกหล�น
ภ�ยในชุมชน นำ�ไปสู่ก�รเป็นชุมชนสุขภ�วะและพ่ึงพ�ตนเองได้ในท่ีสุด

เกษตรกรท่ีเข้�ร่วมโครงก�รส่งเสริมก�ร
ปลูกผักเพ่ือสุขภ�พ	รพ.สต.บ�งขุด	
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3.2		กระบวนก�รพัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรท่ีมี
						ก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ

 โครงก�รได้ดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กร 
ท่ีมีก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ืสุขภ�วะม�อย่�งต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2562 
จนถึงปัจจุบัน โดยมีกระบวนก�ร 7 กระบวน/ข้ันตอน โดยโรงเรียนและองค์กร
อ่ืนส�ม�รถนำ�ชุดกระบวนก�รน้ีไปประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�องค์กรต้นแบบก�ร
จัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะได้ โดยต้องมีก�รปรับไปต�มลักษณะ
และข้อจำ�กัดขององค์กรแต่ละประเภท ซ่ึงกระบวนก�รท้ัง 7 กระบวน/ข้ันตอน 
มีร�ยละเอียดดังต่อไปน้ี 

	กระบวนก�รท่ี	1:	ก�รคัดสรรโรงเรียนและองค์กรเข้�ร่วมโครงก�ร

 ก�รคัดสรรโรงเรียนและองค์กรเข้�ร่วมโครงก�ร เป็นกระบวนก�รแรกท่ี
สำ�คัญ โดยใช้วิธีก�รเข้�พบผู้บริห�รโรงเรียนและองค์กร เพ่ือแนะนำ�โครงก�ร

เด็กนักเรียนกำ�ลังเก็บผักจ�กแปลงผักของโรงเรียนไปทำ�อ�ห�รกล�งวัน

16
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และองค์กรดำ�เนินง�น พร้อมท้ังห�รือคว�มเป็นไปได้และแนวท�งก�รดำ�เนิน
ง�นพัฒน�โรงเรียนและองค์กรต้นแบบร่วมกัน โดยกำ�หนดเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�
ก�รเข้�ร่วมโครงก�รไว้ดังน้ี 
 1) ผู้บริห�รเห็นด้วยและมีคว�มต้องก�รในก�รพัฒน�โรงเรียนและรพ.สต.
ให้เป็นต้นแบบท่ีมีก�รจัดปัจจัยแวดล้อมเพ่ืออ�ห�รสุขภ�วะ
 2) มีผู้รับผิดชอบหลักในก�รประส�นง�นภ�ยในองค์กร 
 3) แนวคิดและนโยบ�ยของโรงเรียนและรพ.สต.มีทิศท�งเดียวกับแนวคิด
ของโรงเรียน/องค์กรสุขภ�วะ มีก�รดำ�เนินง�นแบบมีส่วนร่วม และใช้โรงเรียน/
องค์กรเป็นฐ�นก�รเรียนรู้ 
 4) มีก�รบูรณ�ก�รเข้�ไปในก�รทำ�ง�นปกติขององค์กร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น และเป็นก�รลดภ�ระก�รทำ�ง�น 
 5) มีคว�มพร้อมในก�รขย�ยผลสู่โรงเรียน/องค์กรอ่ืนๆ 
 6) ในกรณีของโรงเรียน ต้องมีแผนก�รดำ�เนินง�นเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ภ�วะโภชน�ก�รท่ีดีในเด็ก ลดอัตร�คว�มชุกของภ�วะน้ำ�หนักเกินและโรคอ้วน
ในเด็กอ�ยุ 6-14 ปีลงให้เหลือน้อยกว่�ร้อยละ 10 และส่งเสริมก�รกินผักผลไม้
ให้เพียงพอต�มช่วงวัยอย่�งน้อยร้อยละ 50 
 7) ส่วนกรณีของรพ.สต. ต้องมีนโยบ�ยภ�ยในองค์กร และก�รนำ�
นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติด้วยก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ย 

	กระบวนก�รท่ี	2:	ประชุมช้ีแจงร�ยละเอียดก�รทำ�โครงก�ร	

 เม่ือได้โรงเรียนและรพ.สต. ท่ีต้องก�รเข้�ร่วมโครงก�รแล้ว กระบวนก�ร
ถัดม�จะเชิญโรงเรียนและรพ.สต. ท่ีเข้�ร่วมโครงก�รประชุมช้ีแจงร�ยละเอียด 
โดยช้ีแจงคว�มเป็นม� เป้�หม�ย วัตถุประสงค์ ก�รดำ�เนินง�นของโครงก�ร
ในภ�พรวม และท่ีสำ�คัญได้ช้ีแจงแนวท�งก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนและองค์กร
สุขภ�วะ เพ่ือสร้�งก�รรับรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจแนวท�งก�รดำ�เนินง�นร่วม
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กันนอกจ�กน้ีได้มีก�รจัดทำ�กรอบก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนและองค์กรสุขภ�วะ
เบ้ืองต้น เพ่ือให้ได้แนวท�งท่ีเหม�ะสมต�มบริบทของโรงเรียนและรพ.สต. 

ก�รประชุม ช้ีแจงแนวท�ง
ดำ�เนินง�นกับโรงเรียนท่ีเข้�
ร่วมโครงก�ร

 กระบวนก�รท่ี	3:	แลกเปล่ียนประสบก�รณ์ก�รพัฒน�ต้นแบบ
		โรงเรียนและองค์กรท่ีมีก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ

 กระบวนก�รท่ี 3 นับว่�มีคว�มสำ�คัญในก�รทำ�ให้โรงเรียนและรพ.สต. ได้
เห็นประสบก�รณ์ก�รพัฒน�ต้นแบบโรงเรียน/องค์กรสุขภ�วะในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ี
ดำ�เนินง�นม�แล้วจนประสบคว�มสำ�เร็จ โดยวิธีก�รมีได้หล�ยวิธี เช่น ก�รจัดให้
มีก�รศึกษ�ดูง�น ก�รจัดให้มีวิทย�กรท่ีประสบคว�มสำ�เร็จม�ร่วมแลกเปล่ียน 
โดยเร่ิมต้ังแต่ก�รเล่�แนวคิดหรือคว�มต้องก�รเป็นโรงเรียน/องค์กรต้นแบบ 
ว่�มีคว�มสำ�คัญอย่�งไร กระบวนก�ร/วิธีก�รดำ�เนินง�น ประโยชน์ท่ีจะได้
รับจ�กก�รเป็นโรงเรียน/องค์กรต้นแบบ บทเรียนท่ีได้รับ และเช่ือมโยงสู่ก�ร
ขับเคล่ือนนโยบ�ยในระดับจังหวัด รวมถึงก�รเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนำ�ม�
วิเคร�ะห์ดัชนีมวลก�ย ก�รบริโภคผักผลไม้ ก�รนำ�ข้อมูลเหล่�น้ีม�ใช้ประโยชน์ 
ก�รจัดโภชน�ก�รท่ีเหม�ะสมกับเด็กนักเรียนโดยเฉพ�ะก�รบริโภคผักผลไม้
ต�มเกณฑ์อ�ยุ ซ่ึงข้อมูลเหล่�น้ีเป็นตัวบ่งช้ีก�รดำ�เนินง�นท่ีประสบคว�มสำ�เร็จ 
หรือก�รพบกับปัญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น นอกจ�กน้ียังมีก�รแลกเปล่ียน
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ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 เพ่ือ
นำ�ไปสู่ก�รคิดและห�แนวท�งใหม่ๆ ท่ีเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์และก�รปรับตัว 
ก�รแลกเปล่ียนประสบก�รณ์ตรงกับผู้ท่ีประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�น
ม�แล้วน้ัน เป็นก�รทำ�ให้เกิดคว�มชัดเจน และเพ่ิมคว�มม่ันใจให้กับโรงเรียน
และองค์กรในก�รเข้�ร่วมโครงก�รม�กย่ิงข้ึน 

กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบก�รณ์กับต้นแบบโรงเรียนท่ีประสบคว�มสำ�เร็จ
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	กระบวนก�รท่ี	4:	จัดทำ�โครงก�รโรงเรียน	และ	รพ.สต.ต้นแบบฯ

 กระบวนก�รท่ี 4 เป็นก�รดำ�เนินก�รเพ่ือให้โรงเรียนและรพ.สต. ได้คิด 
วิเคร�ะห์ และจัดทำ�โครงก�รเพ่ือนำ�ไปสู่โรงเรียนและรพ.สต.ต้นแบบฯ ภ�ยใต้
แนวคิด “ก�รทำ�ง�นให้ย่ังยืน สนุก และไม่ก่อให้เกิดก�รเพ่ิมง�น” ซ่ึงโครงก�ร
ได้กำ�หนดตัวช้ีวัดก�รพัฒน�โรงเรียนและรพ.สต.ต้นแบบฯ ไว้ดังน้ี

 1) ประก�ศนโยบ�ยโรงเรียนและรพ.สต.ต้นแบบฯ เพ่ือให้เกิดก�รดำ�เนิน
ง�นต�มนโยบ�ย
 2) บูรณ�ก�รแผนก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนและรพ.สต.ต้นแบบฯ เข้�ไป
ในแผนปฏิบัติก�รปกติขององค์กร 

	ในกรณีของโรงเรียนต้นแบบ

 3) ให้เช่ือมโยง ข้�ว ผัก ผลไม้ ท่ีมีก�รผลิตโดยเกษตรกรในชุมชน/ชุมชน
ใกล้เคียงเข้�ม�เป็นส่วนประกอบอ�ห�รกล�งวันให้นักเรียนอย่�งน้อยร้อยละ 20 
 4) เพ่ิมก�รบริโภคผักผลไม้ของนักเรียน วัย 6-14 ปี อย่�งน้อย 250 กรัม
ต่อคนต่อวัน
 5) ลดอัตร�ชุกของภ�วะน้ำ�หนักตัวเกินและโรคอ้วน/ผอมในวัยเรียน อ�ยุ 
6-14 ปี ให้ได้อย่�งน้อยร้อยละ 10
 6) ร่วมกับผู้ปกครองในก�รส่งเสริมให้เกิดก�รปรับพฤติกรรมก�รบริโภค
ผักผลไม้ และลดอ�ห�รหว�นเม่ือนักเรียนบริโภคอ�ห�รท่ีบ้�น
 7) ให้นักเรียนมีก�รเรียนรู้เร่ืองก�รว�งแผนท�งก�รเงิน/ก�รออม
 8) ตัวช้ีวัดอ่ืนๆ ต�มบริบทของโรงเรียนและก�รตกลงร่วมกันระหว่�ง
โรงเรียนและโครงก�ร 

 หลังจ�กมีก�รกำ�หนดกรอบร่วมกันแล้ว โรงเรียนและรพ.สต.จะจัดทำ�
โครงก�รและแผนก�รดำ�เนินง�นเพ่ือนำ�ไปสู่ก�รเป็นโรงเรียน/องค์กรต้นแบบฯ 
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และมีก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�นท่ีจัดทำ�ข้ึน โดยโครงก�รได้จัดทำ�ตัวอย่�ง
ก�รเขียนโครงก�รและแผนก�รดำ�เนินง�น เพ่ือให้โรงเรียนและรพ.สต.ส�ม�รถ
เขียนโครงก�รท่ีต้องก�รจัดทำ�ต�มแบบฟอร์มท่ีกำ�หนดไว้ได้ง่�ยและเป็นแบบ
ฟอร์มเดียวกัน จนทำ�ให้โรงเรียนส�ม�รถเขียนโครงก�รและจัดทำ�แผนก�ร
ดำ�เนินง�นได้ต�มเป้�หม�ย ดังตัวอย่�ง

ตัวอย่�งโครงก�รของโรงเรียนต้นแบบฯ

ตัวอย่�งโครงก�รของโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พต้นแบบฯ
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ตัวอย่�งโครงก�รโรงเรียนสุขภ�วะสู่ภัยโควิด	โรงเรียนบ้�นทุ่งกระถิน
อำ�เภอสรรคบุรี	จังหวัดชัยน�ท	(ฉบับย่อ)

โครงก�รโรงเรียนสุขภ�วะสู้ภัยโควิด	
โรงเรียนบ้�นทุ่งกระถิน	

เป้�หม�ยง�นโรงเรียนสุขภ�วะ	:	

 ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บทท่ัวไปม�ตร� 6 ได้
กำ�หนดก�รจัดก�รศึกษ�ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒน�คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่�งก�ย
จิตใจ สติปัญญ� คว�มรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในก�รดำ�รงชีวิตส�ม�รถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่�งมีคว�มสุข สถ�นศึกษ�ใดท่ีมีระบบก�รบริห�รจัดก�รท่ีได้ม�ตรฐ�นมี
คุณภ�พต�มเกณฑ์ตัวบ่งช้ี ก็จะส่งผลให้สถ�นศึกษ�น้ันรู้ทิศท�งก�รดำ�เนินง�น มีคว�มคล่อง
ตัวในก�รบริห�ร และสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รปฏิบัติง�นบริห�ร ก�รจัดก�รอย่�งมีคุณภ�พ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมกับก�รจัดก�รศึกษ� 

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้�นทุ่งกระถิน ยังประสบปัญห�นักเรียนท่ีมีน้ำ�หนักไม่เหม�ะสมต�ม
เกณฑ์ม�ตรฐ�น เน่ืองม�จ�กก�รบริโภคและเลือกซ้ืออ�ห�รท่ีไม่ถูกหลักโภชน�ก�รตลอดจน
ก�รบริโภคผักและผลไม้น้อย ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อก�รเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงส่งผลถึงผล
สัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนของนักเรียน ดังน้ันท�งโรงเรียนจึงได้จัดทำ�โครงก�รโรงเรียนสุขภ�วะ
ข้ึน โดยมีเป้�หม�ยเพ่ือพัฒน�ให้คุณภ�พชีวิตของนักเรียนโดยรวม ท้ังด้�นสุขภ�พก�ยและ
สุขภ�พจิตใจ ตลอดจนให้นักเรียนรู้จักบริโภคอ�ห�รท่ีปลอดภัยและเฝ้�ระวังอันตร�ยจ�กโรค
ต่�งๆ  ทำ�ให้นักเรียนมีสุขภ�พดี มีภ�วะโภชน�ก�รท่ีสมส่วน ปฏิบัติต�มสุขบัญญัติอย่�งถูก
ต้อง ส่งผลให้ก�รเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภ�พย่ิงข้ึน
วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์โรงเรียนสุขภ�วะในปัจจุบัน

 จ�กผลก�รสำ�รวจก�รบริโภคผักผลไม้ของนักเรียนโรงเรียนบ้�นทุ่งกระถินช้ันอนุบ�ล 
3 ถึงมัธยมศึกษ�ปีท่ี 3 พบว่�ก�รบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนยังอยู่ในระดับต่ำ�(น้อยกว่� 
250 กรัม/วัน) และจ�กก�รวิเคร�ะห์ค่�ดัชนีมวลก�ยพบว่�นักเรียนหล�ยคนมีสภ�วะดัชนีมวล
ก�ยท่ีไม่สมวัย ซ่ึงนักเรียนท้ังหมดของโรงเรียนจะได้รับประท�นอ�ห�รกล�งวันท่ีท�งโรงเรียน
ปรุงให้ โดยส�เหตุของก�รไม่รับประท�นผักและผลไม้ของนักเรียนม�จ�กหล�ยส�เหตุดังน้ี 
1) รสช�ติของผักมีรสไม่อร่อยทำ�ให้นักเรียนในวัยเด็กเลือกท่ีจะไม่รับประท�น พอโตม�ก็ติด
เป็นพฤติกรรม 2) ผู้ปกครองไม่ชอบรับประท�นผักเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงสร้�งพฤติกรรมไม่
รับประท�นผักตกทอดม�สู่เด็ก 3) ผู้ปกครองและนักเรียนยังข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในคุณ
ประโยชน์ของก�รบริโภคผัก
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 แนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ก�รไม่บริโภคผักจึงจำ�เป็นต้องให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจถึง
ประโยชน์ของพืชผักผลไม้ ท่ีมีต่อสุขภ�พ ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโดยผ่�นกระบวนก�ร
ต่�งๆ เพ่ือท่ีจะใช้คุณประโยชน์ของผักผลไม้โน้มน้�วให้เกิดคว�มรู้สึกอย�กท่ีจะบริโภคผัก
เพ่ิมม�กข้ึน โดยกระบวนก�รดังกล่�วท�งโรงเรียนจึงบูรณ�ก�รควบคู่ไปในก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอน จัดก�รเรียนรู้ถึงก�รรักษ�สุขภ�พ ก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รฝึกทำ�สม�ธิ ก�รว�งแผน
ท�งก�รเงินและก�รออม สอดแทรกไปในทุกส�ระวิช� ผ่�นกระบวนก�รสอน ก�รจัดประชุม
ผู้ปกครอง ก�รสนทน�ในรูปแบบออนไลน์ ต�มท่ีส�ม�รถจัดทำ�ได้ในสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน
ท่ีโรงเรียนไม่ส�ม�รถเปิดทำ�ก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งเต็มท่ี เพร�ะเกิดก�รระบ�ดของโรคติด
เช้ือจ�กไวรัสโควิด-19 อย่�งต่อเน่ือง ทำ�ให้ต้องมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบออนไลน์ 
ซ่ึงค่อนข้�งเป็นก�รเพ่ิมภ�ระท�งก�รเงินแก่ผู้ปกครองของนักเรียนและก�รจัดก�รเรียนรู้ก็
ไม่ค่อยได้ผลเท่�ท่ีควร
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	กระบวนก�รท่ี	5:	ให้คว�มรู้เพ่ือหนุนเสริมก�รปฏิบัติก�รต�มแผนง�น

 ก�รให้คว�มรู้เพ่ือหนุนเสริมให้เกิดต้นแบบโรงเรียนและรพ.สต.ต้นแบบฯ 
เป็นก�รเติมเต็มคว�มรู้ให้กับผู้ดำ�เนินง�นต�มคว�มต้องก�รของโรงเรียนและ
รพ.สต. เพ่ือเพ่ิมศักยภ�พในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�นท่ีโรงเรียนและรพ.สต.
ได้จัดทำ�ข้ึน และนำ�ไปสู่คว�มส�ม�รถในบรรลุต�มเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้  

 ก�รดำ�เนินง�นท่ีผ่�นม� กิจกรรมหนุนเสริมคว�มรู้ให้กับโรงเรียนมี
หล�กหล�ย อ�ทิ อบรมให้คว�มรู้เร่ืองโภชน�ก�รสำ�หรับเด็ก วัย 6-14 ปี  
แนวคิดและหลักก�รของโรงเรียนสุขภ�วะ และประสบก�รณ์ของก�รดำ�เนิน
ง�นโรงเรียนสุขภ�วะ กรณีตัวอย่�ง จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น

 สำ�หรับ รพ.สต. น้ัน ก�รหนุนเสริมคว�มรู้จะเป็นไปต�มประเด็นท่ี
ดำ�เนินง�นในแต่ละปี ยกตัวอย่�งเช่น เทคนิคก�รปลูกผักสวนครัว ก�รศึกษ�
ดูง�นก�รทำ�น�อินทรีย์ ก�รทำ�ปุ๋ยหมักและน้ำ�หมักชีวภ�พ รวมท้ังก�รทำ�ส�ร
ป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช ได้แก่ ก�รทำ�บิวเวอเรีย เมธ�ไรเซียม และไตรโคเดอร์ม� 
รวมท้ังก�รอบรมตล�ดออนไลน์  เป็นต้น
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กิจกรรมอบรมให้คว�มรู้เรื่องโภชน�ก�รสำ�หรับเด็กอ�ยุ 6-14 ปี

	กระบวนก�รท่ี	6:	ก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

 ก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�น มีวัตถุประสงค์เพ่ือหนุนเสริมและ
เสริมพลังให้กับโรงเรียนและรพ.สต. ซ่ึงก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นด้วยก�ร
ลงพ้ืนท่ีพูดคุย ห�รือ ถึงก�รดำ�เนินง�น ปัญห�อุปสรรคท่ีพบ แนวท�งแก้ไข/
ปรับปรุง จะทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มแผนท่ีกำ�หนดไว้ หรือจำ�เป็นต้อง
ปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท่ีพบ 

 สำ�หรับก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นน้ัน ใช้ก�รประเมินผลลัพธ์ด้�น
สุขภ�พ โดยในกรณีของโรงเรียนต้นแบบจะวัดอัตร�ชุกของภ�วะน้ำ�หนักตัว
เกินและโรคอ้วน/ผอมในวัยเรียน และก�รบริโภคผักผลไม้ของเด็ก อ�ยุ 6-14 ปี 
ด้วยก�รจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังก่อนและหลังก�รดำ�เนินง�นต�มแผน เพ่ือ
นำ�ข้อมูลม�เปรียบเทียบก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รดำ�เนินง�น 

 ในกรณีของรพ.สต. ใช้ก�รประเมินผลลัพธ์เช่นเดียวกัน โดยก�รประชุม
เพ่ือติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นเป็นระยะ และมีก�รถอดบทเรียน
ก�รดำ�เนินง�นร่วมกันเม่ือส้ินสุดโครงก�ร เพ่ือให้ทร�บถึงผลจ�กก�รนำ�
นโยบ�ยก�รบริโภคผักผลไม้ลงสู่ก�รปฏิบัติ 
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	กระบวนก�รท่ี	7:	ถอดบทเรียนก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน

 ก�รถอดบทเรียนก�รดำ�เนินง�นเป็นกระบวนก�รสำ�คัญเม่ือก�รดำ�เนิน
โครงก�รส้ินสุดลง โดยก�รให้ผู้ดำ�เนินง�น ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ประส�นง�นโครงก�ร 
และกลุ่มเป้�หม�ยต�มท่ีโรงเรียนและรพ.สต.จัดทำ�ข้ึน ม�ถอดบทเรียนร่วมกัน
ถึงคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�น ปัจจัยเอ้ือ ปัญห�อุปสรรค เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รได้
ข้อเสนอแนะในก�รดำ�เนินง�นต่อไปในอน�คต

กิจกรรมประชุมสรุปบทเรียนก�รดำ�เนินง�นร่วมกับโรงเรียนท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร
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ร�ยง�นก�รถอดบทเรียน
กระบวนก�รพัฒน�โรงเรียนสุขภ�วะ	ปี	2563	

 จ�กง�นศึกษ�พบว่� รูปแบบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อคว�มสำ�เร็จด้�นก�รจัดอ�ห�รและ
โภชน�ก�รในโรงเรียน ส�ม�รถสรุปผลออกเป็น 4 บทเรียน ได้แก่

 บทเรียนท่ี	1 ผู้บริห�รกับก�รว�งนโยบ�ยระบบบริห�รจัดก�รอ�ห�รและโภชน�ก�ร
ในโรงเรียน พบว่�ผู้บริห�รโรงเรียนจะใช้หลักก�รบริห�รแบบมีส่วนร่วม จูงใจให้ครูและ
บุคล�กรผู้ร่วมปฏิบัติง�นทุกคนหรือส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมพัฒน� และร่วมกันทำ�ง�นด้วยคว�มเต็มใจภ�ยใต้แนวคิดก�รพัฒน�ท้ังโรงเรียนอย่�ง
มีข้ันตอน  

 บทเรียนท่ี	 2 แนวท�งก�รจัดบริก�รอ�ห�รกล�งวันในโรงเรียน พบว่�โรงเรียนท้ัง 
10 แห่ง มีแนวท�งก�รจัดก�รอ�ห�รกล�งวันคล้�ยกัน คือ จ้�งแม่ครัวม�ประกอบอ�ห�รใน
โรงเรียน โดยมีครูเวรหรือแม่ครัวเป็นผู้จัดซ้ือวัตถุดิบ มีก�รควบคุมคุณภ�พของอ�ห�รคว�ม
สะอ�ด ก�รสุข�ภิบ�ล ปริม�ณและคว�มปลอดภัยของวัตถุดิบ เช่ือมโยงเกษตรปลอดภัยจ�ก
ชุมชนเพ่ือปรุงประกอบอ�ห�รกล�งวัน มีก�รใช้โปรแกรม Thai School Lunch  ม�คำ�นวณ
ปริม�ณวัตถุดิบ  และจ�กบทเรียนพบว่�ก�รจ้�งแม่ครัวท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปต�มคว�มต้องก�ร 
เช่น  เป็นแม่ครัวท่ีส�ม�รถปรับเปล่ียนทัศนคติในก�รประกอบอ�ห�รต�มคำ�แนะนำ�ของผู้ดูแล
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 บทเรียนท่ี	3 ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รระบบอ�ห�รและโภชน�ก�รในโรงเรียน 
มีคว�มสัมพันธ์กับโครงสร้�งก�รบริห�รจัดก�รจัดก�รฐ�นข้อมูลติดต�มเฝ้�ระวังภ�วะ 
โภชน�ก�รของนักเรียน และก�รติดต�มประเมินระบบง�นภ�ยในโรงเรียน พบว่� ก�รจัด
แบ่งโครงสร้�งก�รทำ�ง�นและก�รบริห�รจัดก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ เป็นส่ิงสำ�คัญท่ีจะก่อ
ให้เกิดคว�มสำ�เร็จ โดยผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนและครูท่ีรับผิดชอบจัดทำ�ต�มวัตถุประสงค์ก�ร
ดำ�เนินง�นท่ีชัดเจนและมีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�นท่ีสอดคล้อง เห็นพ้องต้องกัน ผู้อำ�นวยก�ร
โรงเรียนเป็นผู้ว�งแผนและช้ีแจงนโยบ�ยก�รจัดบริก�รอ�ห�รกล�งวัน มอบหม�ยหน้�ท่ีให้
ครูแต่ละคนได้รับผิดชอบ 

 บทเรียนท่ี	4 ก�รบูรณ�ก�รร่วมกับชุมชนและหน่วยง�นต่�งๆ เพ่ือแก้ปัญห�ภ�วะ
ทุพโภชน�ก�ร พบว่� มีเครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�น 2 ส่วน คือ 1) เครือข่�ย
คว�มร่วมมือภ�ยในโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน ครูและบุคล�กรท�งก�ร
ศึกษ� นักเรียนและนักก�รภ�รโรง ตลอดจนคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น ผู้ปกครอง
นักเรียน และปร�ชญ์ช�วบ้�น 2)เครือข่�ยคว�มร่วมมือภ�ยนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน องค์กรภ�ครัฐ และองค์กรภ�คเอกชน ท่ีช่วยสนับสนุน
ก�รเกษตรเพ่ืออ�ห�รกล�งวัน ก�รชลประท�น และก�รจัดบริก�รอ�ห�รแก่โรงเรียน  

ตัวอย่�งก�รถอดบทเรียนก�รดำ�เนินง�น	(ฉบับย่อ)	
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แผนภ�พท่ี	1
กระบวนก�รพัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรท่ีมี
ก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ
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4.1	ต้นแบบโรงเรียนท่ีมีก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�ร
					เพ่ือสุขภ�วะ

	 4.1.1	องค์ประกอบของโรงเรียนต้นแบบท่ีมีก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อม 
ด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ	

 1.	มีก�รประก�ศเป็นนโยบ�ยของโรงเรียน	และมีก�รบริห�รจัดก�ร
แบบมีส่วนร่วม
 ก�รส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนท่ีมีก�รจัดปัจจัยส่ิงแวดล้อมด้�นอ�ห�ร
เพ่ือสุขภ�วะ ต้องทำ�ให้โรงเรียนกำ�หนดเร่ืองน้ีเป็นนโยบ�ยหน่ึงของโรงเรียน 
ภ�ยใต้แนวคิดก�รบูรณ�ก�รเน้ือห�ส�ระให้เข้�กับหลักสูตรหรือระบบก�ร
เรียนก�รสอนปกติ เพ่ือไม่เป็นก�รเพ่ิมง�นหรือเป็นก�รลดภ�ระก�รทำ�ง�น 
เพ่ิมประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน อ�ทิ ก�รส่งเสริมให้เกิดก�รบริโภคผักผลไม้ 
ก�รมีพืชผักปลอดภัยท่ีปลูกข้ึนเองในโรงเรียน ก�รบริโภคอ�ห�รให้ถูกหลัก
โภชน�ก�ร เป็นต้น รวมท้ังประโยชน์ต�มตัวช้ีวัดบ�งตัวของโรงเรียนเพ่ือใช้ใน
ก�รประเมินคุณภ�พโรงเรียน (ท้ังด้�นผู้เรียน ด้�นก�รมีส่วนร่วม ด้�นผู้สอน

ส่วนที่ 

ผลที่ เกิดจากกระบวนการพัฒนาต้นแบบ
โรงเรียนและองค์กรที ่มีการจัดปัจจัย
สิ ่งแวดล้อมด้านอาหารเพื ่อสุขภาวะ
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และผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ด้�นหลักสูตรและก�รสอน ด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�น)
นอกจ�กน้ียังพบว่� ห�กผู้บริห�รมีก�รบริห�รจัดก�รทำ�ง�นแบบมีส่วนร่วม
แล้ว ย่ิงทำ�ให้ก�รนำ�นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติภ�ยในโรงเรียนเป็นไปอย่�งเต็ม
ประสิทธิภ�พ กล่�วคือ จะทำ�ให้ผู้บริห�ร ครู และบุคล�กรท่ีเก่ียวข้องภ�ยใน
และภ�ยนอกโรงเรียนเกิดก�รร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมกันพัฒน�ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทุกฝ่�ย โดยเฉพ�ะประโยชน์ด้�นสุขภ�พแก่นักเรียนท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รมี
สุขภ�พท่ีดีได้ในท่ีสุด

	 2.	มีก�รบูรณ�ก�รให้เกิดก�รดูแลสุขภ�พแบบองค์รวม	
เม่ือกำ�หนดให้มีก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ เป็นนโยบ�ย
ของโรงเรียนแล้ว ต้องมีก�รนำ�นโยบ�ยลงสู่ก�รปฏิบัติภ�ยใต้แนวคิด “ก�รดูแล
สุขภ�พแบบองค์รวม” โดยมีก�รเช่ือมโยงหล�ยมิติด้�นสุขภ�พท่ีมีอยู่แล้วท้ังใน
ระบบก�รเรียนก�รสอนและก�รเข้�ร่วมโครงก�รต่�งๆ ของโรงเรียน หลังจ�ก
น้ันจึงกำ�หนดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุผลภ�ยใต้แนวคิดดังกล่�ว อ�ทิ ก�รเช่ือม
โยงประเด็นอ�ห�ร ก�รเกษตรในโรงเรียน สุขอน�มัยของนักเรียน อน�มัยส่ิง
แวดล้อมภ�ยในโรงเรียน ก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รให้คว�มรู้เพ่ิมเติมเร่ืองสุขภ�พ 
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดก�รผสมผส�นง�นด้�นสุขภ�พท่ีเป็นทุนท่ีมีอยู่ของแต่ละ
โรงเรียนเข้�ด้วยกันจนเกิดก�รดูแลสุขภ�พแบบองค์รวม ไม่ใช่เพียงแค่ก�ร 
ส่งเสริมเร่ืองก�รบริโภคเท่�น้ัน

โรงเรียนจัดกิจกรรมออกกำ�ลังก�ยและก�รว�ดภ�พผักผลไม้เพ่ือส่งเสริมก�รดูแลสุขภ�พ
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	 3.	มีแปลงผักปลอดภัยในโรงเรียน
 โรงเรียนท่ีเข้�ร่วมโครงก�รได้จัดให้มีแปลงผักปลอดภัยในโรงเรียน โดย
นักเรียนและครูได้ร่วมกันปลูก และนำ�ผลผลิตเข้�ครัวโรงเรียนเพ่ือประกอบเป็น
อ�ห�รกล�งวันสำ�หรับนักเรียน ช่วยลดสัดส่วนก�รซ้ือพืชผักจ�กภ�ยนอกได้ 
20-30 เปอร์เซ็นต์ อีกท้ังยังเป็นก�รเพ่ิมก�รเข้�ถึงผลผลิตปลอดภัยและเพ่ิม
คุณภ�พของอ�ห�รกล�งวันให้กับนักเรียน นอกจ�กน้ียังพบว่� ก�รท่ีโรงเรียน
มีแปลงผักในโรงเรียน เป็นก�รเพ่ิมแหล่งเรียนรู้หรือห้องเรียนธรรมช�ติให้กับ
นักเรียนได้เรียนรู้ได้อีกช่องท�งหน่ึง 

นักเรียนและครูนำ�ผลผลิตผักเข้�ครัวโรงเรียน

	 4.	มีก�รให้คว�มรู้เร่ืองคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร	ก�รบริโภคอ�ห�รท่ี
ถูกต้อง	เหม�ะสม	ต�มหลักโภชน�ก�ร	และส่งเสริมให้บริโภคผักผลไม้
ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น
 โรงเรียนท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร ได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ิมพูนคว�มรู้เก่ียวกับ
อ�ห�รปลอดภัย คุณค่�ท�งโภชน�ก�ร ก�รบริโภคอ�ห�รท่ีถูกต้อง เหม�ะสม
ต�มหลักโภชน�ก�ร และก�รส่งเสริมก�รบริโภคผักผลไม้ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น 
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ซ่ึงองค์คว�มรู้ท่ีให้กับนักเรียน ครู น้ี นำ�ไปสู่ก�รปรับเปล่ียนพฤติกรรมก�ร
บริโภค อ�ทิ ก�รบริโภคผักผลไม้เพ่ิมม�กข้ึน ก�รบริโภคอ�ห�รต�มหลัก
โภชน�ก�รด้วยก�รใช้โปรแกรม Thai School Lunch เป็นต้น

กิจกรรมฝึกทำ�เมนูอ�ห�รจ�กผักเพ่ือส่งเสริมก�รบริโภคผักผลไม้ให้กับเด็กนักเรียน

	 5.	 มีก�รติดต�มประเมินผลต�มตัวช้ีวัดของก�รเป็นโรงเรียน
ต้นแบบ	
 ก�รเป็นต้นแบบโรงเรียนท่ีมีก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือ
สุขภ�วะ มีตัวช้ีวัดท่ีสำ�คัญ 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ อัตร�ชุกของภ�วะนำ�้หนักตัวเกิน
และโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน อ�ยุ 6-14 ปี ต้องต่ำ�กว่�ร้อยละ 10 และมีก�รบริโภค
ผักและผลไม้ปลอดภัยได้ในปริม�ณท่ีเพียงพอต�มข้อแนะนำ�ได้อย่�งน้อย
ร้อยละ 50 ซ่ึงโรงเรียนต้องว�งแผนก�รติดต�มประเมินผลและจัดเก็บข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องต�มตัวช้ีวัดท่ีกำ�หนดน้ี เพ่ือประเมินผลสำ�เร็จและปัญห�อุปสรรคใน
ก�รดำ�เนินก�ร 



  
34

คู่มือการพัฒนาต้นแบบ
โรงเรียนและองค์กรที่มีการจัดปัจจัย
สิ่งแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ

	 4.1.2	 ผลลัพธ์จ�กก�รเป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีมีก�รจัดปัจจัย
แวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ

 โรงเรียนท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร ได้พัฒน�เป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีมีก�รจัด
ปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะต�มเป้�หม�ยท่ีร่วมกันกำ�หนด และเกิด
ผลลัพธ์ต�มตัวช้ีวัดกล่�วคือ ส�ม�รถลดอัตร�ชุกของภ�วะน้ำ�หนักตัวเกินและ
โรคอ้วนในเด็กอ�ยุ 6-14 ปี และเพ่ิมก�รบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยต�มเกณฑ์
ม�ตรฐ�นได้ ดังน้ี

	 ลดอัตร�ชุกของภ�วะน้ำ�หนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กอ�ยุ	
6-14	ปี	ได้ต่ำ�กว่�ร้อยละ	10

 โรงเรียนได้จัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภ�วะน้ำ�หนักตัวเกินและโรคอ้วน
ของเด็กอ�ยุ 6-14 ปี ท้ังก่อนและหลังก�รดำ�เนินโครงก�ร เพ่ือนำ�ข้อมูลม�
เปรียบเทียบก�รเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รดำ�เนินโครงก�รของโรงเรียน 
ผลก�รศึกษ�พบว่� ก�รดำ�เนินโครงก�รของโรงเรียนส่งผลต่อก�รลดอัตร�
ชุกของภ�วะน้ำ�หนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กอ�ยุ 6-14 ปี ได้ต่ำ�กว่�ร้อยละ 
10 ซ่ึงเป็นผลม�จ�กก�รท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมพ่ือส่งเสริมให้เกิดก�รบริโภค
อ�ห�รต�มหลักโภชน�ก�รและปลอดภัย อ�ทิ กิจกรรมให้คว�มรู้ สร้�งคว�ม
ตระหนัก และนำ�ไปสู่ก�รปรับเปล่ียนพฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�รท้ังในโรงเรียน
และท่ีบ้�น ก�รจัดบริก�รอ�ห�รกล�งวันท่ีมีวัตถุดิบท่ีโรงเรียนผลิตได้เองเป็น
ส่วนประกอบอ�ห�ร รวมท้ังก�รจัดทำ�เมนูอ�ห�รท่ีถูกต้อง เหม�ะสมกับวัย 
นอกจ�กน้ีโรงเรียนยังมีแปลงผักท่ีให้นักเรียนได้ปลูกและดูแล จนกระท่ังนำ�เข้�
ครัวโรงเรียน ซ่ึงเป็นอีกช่องท�งหน่ึงท่ีทำ�ให้เด็กมีคว�มต้องก�รบริโภคผัก 

ก�รจัดบริก�รอ�ห�รกล�งวันในโรงเรียนต�มหลักโภชน�ก�รและคว�มปลอดภัย



35
คู่มือการพัฒนาต้นแบบ

โรงเรียนและองค์กรที่มีการจัดปัจจัย
สิ่งแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ

นักเรียนกำ�ลังเตรียมล้�งผักท่ีปลูกเอง
เพ่ือส่งเข้�ครัวโรงเรียน

 มีก�รบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัยได้ต�มม�ตรฐ�นอย่�งน้อยร้อยละ 50
ผลสืบเน่ืองจ�กก�รท่ีโรงเรียนได้รับก�รพัฒน�ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีมีก�ร
จัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ นอกจ�กส�ม�รถลดอัตร�ชุกของ
ภ�วะน้ำ�หนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กอ�ยุ 6-14 ปีได้แล้ว ยังส�ม�รถทำ�ให้
เด็กบริโภคผักผลไม้ได้ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น เม่ือโรงเรียนได้ปรับปรุงคุณภ�พ
อ�ห�รกล�งวันให้ได้ต�มหลักโภชน�ก�รและมีโปรแกรม Thai school 
lunch ท่ีช่วยคำ�นวณคุณค่�ท�งโภชน�ก�รสมวัย ทำ�ให้โรงเรียนส�ม�รถปรับ
เมนูอ�ห�รกล�งวันให้มีคุณภ�พและเป็นไปต�มหลักโภชน�ก�ร รวมท้ังก�รมี
พืชผักท่ีปลูกเองในโรงเรียน ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ม�ปรุงอ�ห�รได้บ�งส่วน เป็นก�ร
เพ่ิมปริม�ณพืชผักในอ�ห�รได้ม�กข้ึน และนำ�ไปสู่ก�รเพ่ิมปริม�ณก�รบริโภค
พืชผักผลไม้ได้ม�กข้ึนต�มไปด้วย 

4.2	ต้นแบบโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลท่ีมีก�รจัดปัจจัยส่ิง
					แวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ	

 โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล (รพ.สต.) ได้เข้�ร่วมโครงก�รเพ่ือ
พัฒน�เป็นโรงพย�บ�ลต้นแบบท่ีมีก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุข
ภ�วะ โดยโครงก�รใช้กระบวนก�รเดียวกับก�รส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบฯ พบ
ผลก�รดำ�เนินง�นดังน้ี
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 4.2.1	 องค์ประกอบของรพ.สต.ต้นแบบท่ีมีก�รจัดปัจจัยแวดล้อม
ด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ

 1.	มีก�รประก�ศเป็นนโยบ�ยของรพ.สต.
 รพ.สต.ได้ประก�ศนโยบ�ยก�รเป็นองค์กรต้นแบบท่ีมีก�รจัดปัจจัย
แวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ ด้วยก�รส่งเสริมให้อสม.ท่ีมีก�รทำ�ง�น
ร่วมกับรพ.สต.อยู่เป็นประจำ�มีก�รปลูกผักอินทรีย์ไว้ในบริเวณท่ีต้ังของ
รพ.สต.จำ�นวน 2 ไร่ เพ่ือส่งเสริมก�รบริโภคพืชผักผลไม้ปลอดภัยและ
นำ�ไปสู่ก�รมีสุขภ�พดี เป็นแบบอย่�งให้กับประช�ชนในพ้ืนท่ีและนำ�ไปสู่ก�ร
ขย�ยผลในพ้ืนท่ีให้ครอบคลุมม�กย่ิงข้ึน 

 2.	ผู้บริห�รเป็นแบบอย่�งในก�รรักษ์สุขภ�พ	
 ผู้บริห�รรพ.สต.เป็นคนรักษ์สุขภ�พ มีก�รปลูกพืชผักสวนครัว และปลูก
ข้�วอินทรีย์ไว้เพ่ือก�รบริโภค และมีแนวคิดในก�รทำ�ง�นส่งเสริมสุขภ�พต�ม
ภ�รกิจของรพ.สต.ว่�ไม่เพียงแค่เป็นก�รให้คว�มรู้ แต่ต้องทำ�ควบคู่กับก�ร
ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่�ง ซ่ึงก�รเข้�ร่วมเป็นรพ.สต.ต้นแบบฯ กับโครงก�รถือว่�
ไม่ได้เร่ิมนับหน่ึง แต่เป็นก�รต่อยอดจ�กทุนเดิมท่ีมีอยู่แล้วและเกิดก�รขย�ยผล
ไปอย่�งรวดเร็ว 

 3.	มีแปลงผักในพ้ืนท่ีต้ังของรพ.สต.
 กิจกรรมท่ีรพ.สต.ได้ดำ�เนินก�รเพ่ือพัฒน�ให้เป็นรพ.สต.ต้นแบบฯ น้ัน 
นอกเหนือจ�กก�รให้คว�มรู้แก่ อสม.และประช�ชนแล้ว รพ.สต.ได้ส่งเสริมให้
อสม.ร่วมกันใช้พ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณรพ.สต.เป็นแปลงปลูกผักอินทรีย์ไว้เพ่ือก�ร
บริโภค และเป็นเสมือนแปลงทดลองให้อสม.ได้เรียนรู้เร่ืองก�รปลูกผักอินทรีย์
ร่วมกัน รวมท้ังส�ม�รถทำ�ให้เห็นเป็นแบบอย่�งเชิงประจักษ์แก่ประช�ชนใน
ชุมชน
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 ผลผลิตท่ีได้จะมีก�รแบ่งปันและข�ยให้กับสม�ชิก รวมท้ังจัดจำ�หน่�ยให้
กับประช�ชนในชุมชน เป็นก�รเพ่ิมก�รเข้�ถึงอ�ห�รปลอดภัย ซ่ึงเป็นอีกช่อง
ท�งหน่ึงในกระบวนก�รส่งเสริมสุขภ�พให้กับประช�ชน ตอบสนองภ�รกิจหลัก
ของรพ.สต.

 4.	มีก�รส่งเสริมสุขภ�พแบบครบวงจร
 อย่�งท่ีได้กล่�วม�แล้วว่�ภ�รกิจหลักของรพ.สต. คือ ง�นส่งเสริมสุขภ�พ 
ซ่ึงรพ.สต.บ�งขุด ได้มองมิติของก�รส่งเสริมสุขภ�พแบบองค์รวม และมีก�ร
ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เห็นเป็นตัวอย่�ง ซ่ึงก�รเข้�ร่วมโครงก�รเพ่ือทำ�ให้เกิดต้นแบบ
รพ.สต.ท่ีมีก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะน้ัน เป็นแนวคิดท่ีมี
ก�รเช่ือมต่อกับง�นส่งเสริมสุขภ�พท่ีรพ.สต.ทำ�อยู่แล้ว ดังน้ัน ก�รส่งเสริมสุข
ภ�พแบบองค์รวมท่ีรพ.สต.จัดทำ�ข้ึน ประกอบด้วย 1) ก�รส่งเสริมให้ปลูกพืช
ผักอินทรีย์ และส่งเสริมก�รบริโภคพืชผักผลไม้ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น 2) มีก�รส่ง
เสริมก�รออกกำ�ลังก�ย 3) มีก�รส่งเสริมสุขภ�พจิตด้วยกิจกรรมก�รน่ังสม�ธิ 
ซ่ึงรพ.สต.มีก�รดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 

	 5.	มีก�รขย�ยผลก�รปลูกผักอินทรีย์ในระดับหมู่บ้�น	8	แห่ง	
รพ.สต.ได้ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยท่ีได้ประก�ศไว้ม�อย่�งต่อเน่ือง และเกิด
ก�รขย�ยผลเร่ืองก�รส่งเสริมให้ปลูกพืชผักอินทรีย์สู่ประช�กรใน 8 หมู่บ้�นใน
คว�มรับผิดชอบของรพ.สต. เพ่ือให้ง�นส่งเสริมสุขภ�พเกิดเป็นรูปธรรม วัดผล
ได้ และเห็นเป็นแบบอย่�งท่ีดีต่อไป

	 4.2.2	ผลลัพธ์จ�กก�รเป็นรพ.สต.ต้นแบบท่ีมีก�รจัดปัจจัยแวดล้อม
ด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ

 ผลลัพธ์จ�กก�รดำ�เนินง�นเพ่ือส่งเสริมให้มีก�รปลูกและบริโภคพืชผัก
ปลอดภัย และเพียงพอต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น มีก�รส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ย
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อย่�งสม่ำ�เสมอ และมีก�รส่งเสริมด้�นสุขภ�พจิตด้วยก�รน่ังสม�ธิ โดยมีกลุ่ม
แกนนำ�อสม.และประช�ชนท่ีสนใจเข้�ร่วมกิจกรรมม�อย่�งต่อเน่ือง ผลก�รส่ง
เสริมสุขภ�พแบบองค์รวมน้ี ทำ�ให้พบว่� แกนนำ�อสม.และประช�ชนท่ีเข้�ร่วม
โครงก�รสะท้อนถึงก�รมีสุขภ�พท่ีดีข้ึน อ�ทิ คว�มดันโลหิตกลับสู่ภ�วะปกติ
หลังจ�กเข้�ร่วมโครงก�รกับรพ.สต.ไประยะหน่ึง อสม.บ�งท่�นระดับน้ำ�ต�ล
ในเลือดลดลง เป็นต้น

 ซ่ึงจะเห็นได้ว่� ก�รส่งเสริมสุขภ�พแบบองค์รวม และมีก�รปฏิบัติจริง
อย่�งต่อเน่ือง ส่งผลต่อก�รมีสุขภ�พดีโดยเฉพ�ะก�รลดอ�ก�รของโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังลง แทนท่ีก�รรักษ�แบบกินย�เพียงอย่�งเดียว 
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 ก�รพัฒน�ต้นแบบโรงเรียนและองค์กรในก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�น
อ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะ เป็นก�รส่งเสริมให้โรงเรียนและองค์กรให้ดำ�เนินง�นเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนและกลุ่มเป้�หม�ยในพ้ืนท่ีมีสุขภ�พดี และเป็นก�รเช่ือมต่อ
องค์คว�มรู้/ภูมิปัญญ�ของเกษตรกรท่ีเข้�ร่วมโครงก�รในพ้ืนท่ีเดียวกัน รวมท้ัง
เป็นก�รเช่ือมต่อผลผลิตอินทรีย์จ�กเกษตรกรสู่ผู้บริโภคเชิงสถ�บันและผู้บริโภค
ท่ัวไป เป็นมิติของก�รพ่ึงพ�ตนเองได้ในชุมชนเดียวกัน 

 ซ่ึงผลก�รดำ�เนินง�นเพ่ือส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนและองค์กรต้นแบบฯ 
ส�ม�รถบรรลุผลได้ต�มวัตถุประสงค์ โดยเฉพ�ะก�รเกิดต้นแบบในระดับ
โรงเรียนและองค์กร แต่อ�จจะยังไม่บรรลุเป้�หม�ยในก�รเช่ือมโยงองค์
คว�มรู้ ภูมิปัญญ� และผลผลิตระหว่�งเกษตรกร โรงเรียน และองค์กรในพ้ืนท่ี 
เพ่ือให้บรรลุเป้�หม�ยในมิติของก�รเกิดชุมชนพ่ึงพ�ตนเอง โดยก�รดำ�เนิน 
ง�นท่ีผ่�นม�มีท้ังปัจจัยเอ้ือ ข้อจำ�กัด และส่ิงท่ีต้องก�รพัฒน�ต่อเน่ืองใน
ประก�รสำ�คัญๆ ดังน้ี

5.1	ผู้บริห�รท่ีมีวิสัยทัศน์เป็นปัจจัยคว�มสำ�เร็จอันดับแรก

 ก�รทำ�ง�นผลักดันเพ่ือให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงภ�ยในองค์กร ส่ิงสำ�คัญ
คือ วิสัยทัศน์ของผู้บริห�ร กล่�วคือ ผู้บริห�รองค์กรต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ใน

ส่วนที่ 

ปัจจัยเอื้อ/ข้อจํากัด/สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อเนื่อง
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ก�รดำ�เนินก�รเพ่ือก่อให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงไปในท�งท่ีดีข้ึนภ�ยในองค์กร 
โดยเร่ิมจ�กวิสัยทัศน์ท่ีมีต่อง�นน้ันๆ ว่�จะเกิดประโยชน์ใดบ้�งต่อองค์กร 
ดังเช่น วิสัยทัศน์ของผู้บริห�รโรงเรียนต่อก�รเป็นโรงเรียนต้นแบบท่ีมีก�รจัด
ปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รสุขภ�วะ ท่ีมองว่�ก�รเป็นโรงเรียนต้นแบบจะทำ�ให้
นักเรียนมีสุขภ�พดีท้ังก�ยและใจ และนำ�ไปสู่สัมฤทธ์ิผลก�รเรียนท่ีดี มีลักษณะ
พึงประสงค์ต�มกำ�หนดของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร นอกจ�กน้ีผู้บริห�รยังมีวิสัย
ทัศน์ในก�รบูรณ�ก�รเน้ือห�ส�ระและวิธีก�รดำ�เนินง�นเพ่ือนำ�ไปสู่ก�รเป็น
โรงเรียนต้นแบบให้เข้�กับระบบก�รเรียนก�รสอน หลักสูตร หรือวิธีก�รสอนท่ี
โรงเรียนดำ�เนินก�รอยู่เป็นประจำ�อยู่แล้ว ทำ�ให้ไม่ได้เป็นก�รเพ่ิมภ�ระง�น แต่
กลับเป็นก�รเพ่ิมประโยชน์ท้ังแก่นักเรียน บุคล�กรของโรงเรียน และประโยชน์
ต่อโรงเรียน 

 เช่นเดียวกับผู้บริห�รของรพ.สต.	ท่ีมองมิติก�รส่งเสริมสุขภ�พแบบ
องค์รวม	และมีก�รจัดทำ�กิจกรรมส่งเสริมสุขภ�พแบบเป็นรูปธรรม	รวม
ท้ังมีก�รจัดก�รกับปัญห�ท่ีต้นท�งคือ	ก�รบริโภคท่ีปลอดภัย	ถูกต้อง	และ
เหม�ะสม

5.2		ก�รประก�ศเป็นนโยบ�ยภ�ยในโรงเรียนและองค์กร	เป็นเสมือน
						พันธสัญญ�ขององค์กรท่ีต้องดำ�เนินก�รให้บรรลุเป้�หม�ย

 ก�รประก�ศเป็นโรงเรียนและองค์กรต้นแบบฯ เป็นเสมือนพันธสัญญ�
ขององค์กรท่ีต้องมีก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้บรรลุต�มเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ ซ่ึง
หลังก�รประก�ศเป็นนโยบ�ยภ�ยในองค์กรแล้ว ต้องมีก�รนำ�นโยบ�ยลง
สู่ก�รปฏิบัติด้วยก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร ลงมือปฏิบัติ และมีก�รติดต�ม
ประเมินผลก�รปฏิบัติง�น ซ่ึงเป็นวงจรก�รดำ�เนินง�นท่ีองค์กรต้องจัดทำ�
อยู่แล้ว เพ่ือให้บรรลุต�มนโยบ�ยขององค์กรท่ีกำ�หนดไว้
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5.3		ก�รบูรณ�ก�รเน้ือห�ส�ระไปกับง�นประจำ�	เป็นก�รลดภ�ระ
					ง�น	เพ่ิมประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร	เกิดก�รดำ�เนินง�น
					ต่อเน่ือง	และเกิดก�รเปล่ียนแปลงพฤติกรรมก�รบริโภค

 ก�รบูรณ�ก�รเน้ือห�ส�ระก�รดำ�เนินง�นโครงก�รภ�ยนอกองค์กรให้
เข้�ไปเป็นเน้ือเดียวกับง�นปกติขององค์กร เป็นก�รดำ�เนินง�นท่ีช่วยลดภ�ระ
ง�น เพ่ิมประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และสร้�งคว�มต่อเน่ืองในก�รดำ�เนิน
ง�น ซ่ึงผลก�รดำ�เนินโครงก�รพบว่� ท้ังโรงเรียนและรพ.สต. มีก�รบูรณ�ก�ร 
เป็นโรงเรียนและองค์กรต้นแบบฯ เข้� สู่ก�รดำ�เนินง�นอย่�งผสม 
กลมกลืนกับง�นท่ีทำ�อยู่เป็นปกติอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นผลม�จ�กกระบวนก�รท่ี 4: 
ก�รจัดทำ�โครงก�รโรงเรียนและองค์กรต้นแบบฯ ท่ีมีข้อตกลงเร่ืองก�รจัดทำ�
แผนปฏิบัติก�รหรือโครงก�รท่ีสอดคล้องและเป็นเน้ือเดียวกับง�นปกติของ
องค์กร ถือว่�เป็นกระบวนก�รท่ีมุ่งส่งเสริมให้เกิดคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินง�น
อีกกระบวนก�รหน่ึง

 นอกจ�กน้ีก�รบูรณ�ก�รเน้ือห�ส�ระไปกับง�นประจำ� หรือเข้�ไปในวิช�
ใดวิช�หน่ึงในกรณีของโรงเรียนน้ัน เป็นก�รดำ�เนินง�นท่ีทำ�ให้เกิดก�รบริโภค
อ�ห�รปลอดภัย เป็นไปต�มภ�วะโภชน�ก�ร และนำ�ไปสู่ก�รปรับเปล่ียนสู่
พฤติกรรมก�รบริโภคอ�ห�รปลอดภัย ถูกต้อง เหม�ะสมได้ในท่ีสุด

	5.4	เพ่ิมกระบวนก�รทำ�ง�นเพ่ือเช่ือมโยงเกษตรกรในพ้ืนท่ีกับ
									โรงเรียนและองค์กร	เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รเป็นชุมชนพ่ึงพ�ตนเองได้	

 เพ่ือให้มิติของชุมชนท่ีมีองค์ประกอบของหน่วยท�งสังคมท่ีต่�งมีหน้�
ท่ีของตนแล้ว ก�รเช่ือมโยงหน่วยต่�งๆ ในชุมชนเข้�ด้วยกัน เพ่ือหวังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนน้ันกล�ยเป็นเร่ืองท่ีดี ห�กโครงก�รส�ม�รถเพ่ิม
กระบวนก�รเช่ือมโยงเกษตรกรท่ีเข้�ร่วมโครงก�รเพ่ือปรับเปล่ียนวิถีก�รผลิต
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สู่เกษตรอินทรีย์ ให้เข้�กับโรงเรียนและองค์กรในพ้ืนท่ีท่ีเข้�ร่วมโครงก�รเช่น
เดียวกัน จะทำ�ให้เกิดก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ ประสบก�รณ์ ภูมิปัญญ�ด้�น
ก�รผลิต และเกิดก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมไปถึงก�รเช่ือมโยงผลผลิตท�งก�ร
เกษตรสู่ผู้บริโภคภ�ยในท้องถ่ิน เกิดคว�มเช่ือม่ัน และเกิดระบบก�รตล�ดท้อง
ถ่ินท่ีย่ังยืน กล�ยเป็นชุมชนท่ีส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองได้ครบต�มห่วงโซ่อ�ห�ร 
(ก�รผลิต ก�รบริโภค และก�รตล�ด) 

5.5		ส�ม�รถนำ�กระบวนก�รพัฒน�โรงเรียนและองค์กรต้นแบบ
						ก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รเพ่ือสุขภ�วะไปใช้กับองค์กร
						ประเภทอ่ืนๆ	ได้ต�มคว�มเหม�ะสม

 ผลจ�กก�รใช้กระบวนก�รทำ�ง�น 7 ข้ันตอนหลักในก�รพัฒน�ให้เกิด
โรงเรียนและรพ.สต.ต้นแบบท่ีมีก�รจัดปัจจัยแวดล้อมด้�นอ�ห�รสุขภ�วะ พบ
ว่� ได้ผลดีในก�รทำ�ให้เกิดโรงเรียนและรพ.สต.ต้นแบบ จึงเห็นได้ว่� ส�ม�รถ
นำ�กระบวนก�รน้ีไปใช้กับองค์กร/หน่วยง�นอ่ืน ๆ นอกเหนือจ�กโรงเรียนและ
รพ.สต.เพ่ือพัฒน�ให้เกิดก�รองค์กรต้นแบบได้ และมีก�รปรับใช้และพัฒน�ให้
เหม�ะสมต�มบริบท/ประเภทขององค์กร
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เอกส�รเผยแพร่ภ�ยใต้โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พช�วน� เพื่อสร�้งแหล่ง
อ�ห�รปลอดภัยและสุขภ�วะที่ดี ของชุมชนช�วน�และผู้บริโภค
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