โครงการการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรี ยน
Food4Good (ฟู้ดฟอร์ ก๊ ดู )
เราเชื่อว่า “โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเติบโต”
Food4Good (ฟู้ ดฟอร์ ก๊ ู ด) เป็ นองค์ ก รสาธารณประโยชน์ ภายใต้ มูล นิ ธิ ยุว พัฒ น์ ก่ อ ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2557 มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ เด็กได้ รับความสมดุลด้ านโภชนาการ ขจัดปั ญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรี ยน มีกลไกการ
ทางานผ่านโรงเรี ยนโดยการพัฒนาศักยภาพครู ให้ มีความสามารถในการจัดบริ การอาหารในโรงเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ส่งเสริ มการทาการเกษตรในโรงเรี ยนเพื่อเป็ นแหล่งอาหารสารองและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ย น และทาหน้ าที่ระดมทรัพยากร
เพื่อเข้ าไปช่วยเหลือในพื ้นที่ที่ขาดแคลน เช่น เงินบริ จาคเพื่อสมทบทุนค่าอาหารให้ กบั เด็กผ่านการจัดการอาหารและโภชนาการ
ในโรงเรี ยน เพิ่มเติมจากงบประมาณ 20 บาท/คน/มื ้อ ที่ได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ด้ วยแนวคิดที่ว่าปั ญหาทุพโภชนาการไม่
สามารถแก้ ได้ ด้วยการให้ ทนุ ในการจัดซื ้ออาหารเพียงอย่างเดียว Food4Good จึงให้ ความสาคัญกับการสร้ างความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียทังหน่
้ วยงานในชุมชน ครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรี ยนเอง เพื่อให้ การจัดการเรื่ องโภชนาการนันยั
้ งคงอยู่ในชุมชน
และเกิดความยัง่ ยืนในอนาคต
ปี 2563 เด็กไทย 1 ใน 3 หรื อคิดเป็ นกว่า 2.9 ล้ านคน ที่กาลังเผชิ ญกับปั ญหาทุพโภชนาการ (Health data center,
2563) ภาวะเตี ้ยที่พบมากถึงร้ อยละ 8.5 (มากกว่าตัวชี ้วัดที่กรมอนามัยกาหนดไว้ คือไม่เกินร้ อยละ 5) พบเด็กผอม ร้ อยละ 8.5
และเด็กอ้ วนร้ อยละ 12 (ไม่ควรเกินร้ อยละ 10) และยังพบอีกว่าเด็กในชนบทมีแนวโน้ มผอมและเตี ้ยมากกว่าเด็กในเมืองถึง 2 เท่า
และอ้ วนมากกว่าเด็กในเมือง (นิภา,2558) ทังนี
้ ้เกิดจากการได้ รับอาหารและสารอาหารบางชนิดที่ไม่เพียงพอ เช่น ผัก ผลไม้ และ
บางชนิ ด มากเกิ น ไป เช่ น ไขมัน และน า้ ตาล การได้ รั บ สารอาหารที่ ไม่เหมาะสมกับ วัย ส่ง ผลให้ เ ด็ กมีก ารเจริ ญ เติบ โตและ
พัฒนาการที่ไม่เหมาะสม มีการเรี ยนรู้ ช้า มีภมู ิค้ มุ กันต่า เจ็บป่ วยง่ ายและหายยาก และในอนาคตยังมีโอกาสในการเป็ นโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง เช่น โรคอ้ วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ได้ มากกว่าเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติ
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก มีหลายสาเหตุ ปั จจัยสาคัญข้ อหนึ่งก็คือ เรื่ องอาหาร โดยสัดส่วนมื ้ออาหารที่
รับประทานที่โรงเรี ยนมื ้อกลางวัน คิดเป็ นถึงร้ อยละ 40 ของพลังงานและสารอาหารที่เด็กนักเรี ยนควรได้ รับใน 1 วัน (สถาบัน
โภชนาการ,2555) หากโรงเรี ยนนันมี
้ เด็กนักเรี ยนประจาพักนอน ซึ่งพบได้ ในโรงเรี ยนที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นที่สงู บ้ านนักเรี ยนอยู่หา่ งไกล
จากโรงเรี ยน นักเรี ยนจะได้ รับประทานอาหารทัง้ 3 มื ้อที่โรงเรี ยน ดังนันอาหารที
้
่โรงเรี ยนจัดให้ จึงเป็ นส่วนสาคัญการเจริ ญเติบโต
ของเด็กนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั นักเรี ยนระดับชัน้ อนุบาลและประถมศึกษาได้ รับเงินสนั บสนุนค่าอาหารกลางวันจาก
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยนประถมศึกษาในอัตรา 20 บาท/คน/มื ้อ และนมโรงเรี ยนจากโครงการนมโรงเรี ยนซึง่
ได้ รับงบประมาณต่างหาก หากจัดสรรงบประมาณได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ วหลายโรงเรี ยนสามารถจัดบริ การอาหารได้ อย่าง
เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายโรงเรี ยนที่งบประมาณ 20 บาท/คน/มื ้อ ไม่เพียงพอ เช่น โรงเรี ยนประถมขยาย
โอกาสที่มีเด็กนักเรี ยนชันมั
้ ธยมต้ นซึง่ ไม่ได้ รับงบประมาณอุดหนุน
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ค่าอาหารกลางวัน แต่โรงเรี ยนก็มีการจัดสรรอาหารกลางวันให้ กบั เด็กทุกคนได้ รับประทาน ในขณะที่โรงเรี ยนที่อยูบ่ นพื ้นที่สงู การ
เดิ น ทางยากลาบากและห่า งไกลจากแหล่ง อาหาร จะมี ต้ น ทุน ค่า ขนส่ง และการเก็ บ รั ก ษาอาหารสูง กว่า โรงเรี ย นพื น้ ราบ
ค่อนข้ างมาก บางโรงเรี ยนเมื่อนามาคานวณเป็ นค่าอาหารรายหัวแล้ ว เหลือเป็ นค่าวัตถุดิบอาหารไม่ถึง 11 บาท ซึง่ เป็ นไปได้ ยาก
ในการจัดอาหารให้ ได้ สารอาหารเพียงพอต่อความต้ องการของเด็ก โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีนกั เรี ยนไม่ถึง 50 คน มักจะมีปัญหาใน
จัดการอาหารด้ านงบประมาณ เนื่องจากโรงเรี ยนจะมีต้นทุนคงที่ในการจัดการอาหารเป็ นสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับงบประมาณ
ที่ได้ รับ
ด้ วยเหตุนี ้ Food4Good ได้ เล็งเห็นช่องทางที่จะสามารถช่วยเติมเต็มโรงเรี ยน ให้ สามารถจัดการอาหารในโรงเรี ยนได้
อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ จึ ง ได้ ท าการระดมทุน เพื่ อ ช่วยอุดหนุน งบประมาณเพิ่ มเติม ให้ กับ โรงเรี ยนที่ มีปั ญ หาด้ านการจัดการ
งบประมาณดังกล่าวในข้ างต้ น อย่างไรก็ตามการสนับสนุนงบประมาณเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอให้ โรงเรี ยนจัดบริ การอาหาร
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ Food4Good จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องในกลไลการพัฒนาระบบอาหารใน
โรงเรี ยนเพื่อให้ โรงเรี ยนสามารถจัดอาหารที่มีคณ
ุ ภาพและปริ มาณเพียงพอให้ กบั นักเรี ยนได้ อย่างแท้ จริ ง ส่งเสริ มให้ โรงเรี ยนเป็ น
แหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้ กบั นักเรี ยนและชุมชน ให้ มีความตระหนักในความสาคัญของโภชนาการและมี
ทัศนคติที่ดีต่ออาหาร และเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนในพื ้นที่ จึงสนับสนุนให้ มีการสร้ างเครื อข่ายของคนในชุมชนและหน่วยงานใน
พื ้นที่ ช่วยกันดูแลและสนับสนุนให้ โรงเรี ยนสามารถจัดการอาหารได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและต่อเนื่อง แม้ ในวันที่ Food4Good
ถอนตัวจากพื ้นที่แล้ ว
ปั จจุบัน มีโรงเรี ยนในเครื อข่าย Food4Good 21 โรงเรี ยน ใน 6 จังหวัด ได้ แก่ แม่ฮ่องสอน เชี ยงใหม่ ตาก ลาปาง
กาฬสินธุ์ และสกลนคร ซึง่ ได้ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอาหารในโรงเรี ยนร่วมกันมานานกว่า 4 ปี และเห็นผลลัพธ์จากการทางาน
หนักของโรงเรี ยนอย่างชัดเจนว่า โรงเรี ยนสามารถจัดการอาหารได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมทังนั
้ กเรี ยนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ก็ลดลงจากก่อนเข้ าร่วมโครงการ และมีแนวโน้ มดีขึ ้นเรื่ อย ๆ เมื่อดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ผลลัพธ์นี ้ได้ ขยายไปยังพื ้นที่
อื่นๆ ด้ วย Food4Good จึงมีแผนในการขยายพื ้นที่การดาเนินงานไปทัว่ ประเทศ เพื่อเร่งมือในการขจัดปั ญหาภาวะทุพโภชนาการ
ให้ หมดไปจากประเทศไทย ตามเป้าหมายสูงสุดของการจัดตังโครงการ
้
จึงขอเชิญชวนโรงเรี ยนที่มีใจมุ่งมัน่ ในการดูแลเด็กๆ ให้ มี
การเจริ ญเติบโตสมวัยและพัฒนาการด้ านอื่นๆ อย่างเต็มศักยภาพที่เด็กจะสามารถมีได้ เข้ ามาร่ วมเป็ นกาลังขับเคลื่องานไป
ด้ วยกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มให้ โรงเรี ยนสามารถจัดบริ การอาหารได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ โรงเรียนเป็ นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้ กบั นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. เพื่อสนับสนุนให้ มีโครงการเกษตรในโรงเรี ยนเป็ นแหล่งอาหารสารองและแหล่งเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยน
4. เพื่อให้ มกี องทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารและโภชนาการในโรงเรี ยน
5. เพือ่ สนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในพื ้นที่ในการเฝ้ าระวังติดตามภาวะโภชนาการของเด็กใน
โรงเรี ยน
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ตัวชี ้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีคณะกรรมการโครงการฯ ซึง่ ประกอบไปด้ วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในพื ้นที่
โรงเรี ยนสามารถวางแผนเมนูอาหารได้ อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรี ยน
โรงเรี ยนสามารถจัดเสิร์ฟอาหารได้ ตามความต้ องการของเด็กนักเรียน
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมส่งเสริ มความรู้ด้านโภชนาการให้ กบั นักเรี ยนอย่างน้ อยเทอมละ 1 ครัง้
โรงเรี ยนจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้ กบั ผู้ปกครอง อย่างน้ อยเทอมละ 1 ครัง้
โรงเรี ยนมีการดาเนินงานโครงการเกษตรในโรงเรียน และต่อยอดไปสูก่ องทุนเพื่ออาหารและโภชนาการในโรงเรี ยน
นักเรี ยนมีภาวะโภชนาการดีขึ ้น

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
เมื่อโรงเรี ยนสามารถจัดการงานอาหารและโภชนาการในโรงเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ คาดว่านักเรี ยนจะได้ รับ
ประทานอาหารที่มีพลังงานและสารอาหารครบถ้ วนตามความต้ องการของร่างกาย ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ ้น การ
ทางานเชื่อมต่อของบุคลากรจะราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ เมื่อโรงเรี ยนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ บคุ ลากรทุกท่านที่เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบตั ิงาน มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ของครู ผ้ ปู ฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เสมือนเป็ นคู่มือการทางานของ
บุคลากร ถึงแม้ วา่ มีการเปลีย่ นถ่ายผู้รับผิดชอบงาน ก็ยงั สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง และท้ ายสุด คือ ความร่ วมมือของชุมชน
และหน่วยงานในพื ้นที่จะทาให้ เกิดกลไกความร่วมมือในการเฝ้ าระวังติดตามภาวะโภชนาการของเด็กในโรงเรี ยนและชุมชน
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรี ยน
1.
2.
3.
4.

เป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อโรงเรี ยนขยายโอกาสขนาดกลางและขนาดเล็ก และ/หรื อมีเด็กนักเรี ยนพักนอน
มีเด็กนักเรี ยนทีม่ ีภาวะโภชนาการขาดมากกว่าร้ อยละ 10
มีปัญหาเรื่ องการจัดการงบประมาณอาหาร
มีความพร้ อมในการดาเนินงานและรายงานผลความก้ าวหน้ าของโครงการได้ อย่างต่อเนื่อง

การให้ การสนับสนุน
1. สนับสนุนงบประมาณในการเข้ าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการดาเนินการพัฒนางานอาหารและโภชนาการ โดยจ่ายเป็ นรายเทอม เทอมละไม่เกิน
150,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณา)
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การดาเนินการของโรงเรี ยนเมื่อได้ รับทุน
1. แต่งตังคณะท
้
างานโครงการ Food4Good เพื่อขับเคลือ่ นงานอาหารและโภชนาการในโรงเรี ยน
2. ชี ้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานของโครงการFood4Good ที่ดาเนินการร่วมกับทางโรงเรี ยน ให้ กบั เด็กนักเรี ยน
ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ได้ รับทราบ
3. แต่งตังคณะกรรมการโครงการ
้
Food4Good โดยมีตวั แทนจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการสนับสนุนการทางานด้ านอาหารและ
โภชนาการของเด็กนักเรี ยน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนในพื ้นที่
4. ส่งตัวแทนโรงเรี ยนเข้ าร่ วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรี ยน ที่ทางโครงการ
Food4Good จัดขึ ้น และนามาถ่ายทอดให้ กบั ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
5. ดาเนินการพัฒนางานอาหารและโภชนาการในโรงเรี ยน ได้ แก่
5.1. จัดตังกองทุ
้
นหมุนเวียน Food4Good
5.2. พัฒนาคุณภาพอาหารในโรงเรี ยน
5.3. ทาเกษตรปลอดภัยในโรงเรี ยน
5.4. ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่ วมในงานอาหารและโภชนาการของโรงเรี ยน และสนับสนุนให้ นกั เรี ยนจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการอย่างต่อเนื่อง
5.5. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้ กบั ผู้ปกครอง อย่างน้ อยเทอมละ 1 ครัง้
5.6. เฝ้ าระวังภาวะโภชนาการนักเรี ยนและเชื่อมโยงกับระบบบริ การสุขภาพ
การติดตามการดาเนินงาน
1. ส่งรายการอาหารและรูปภาพกิจกรรมรายเดือน
2. ประชุมความก้ าวหน้ าการดาเนินโครงการร่วมกับ Food4Good เดือนละ 1 ครัง้ ผ่าน VDO conference หรื อตามที่
Food4Good กาหนด
3. ส่งข้ อมูลภาวะโภชนาการนักเรี ยน 2 ครัง้ ต่อเทอม (ต้ นเทอมและปลายเทอม)
4. สรุปรายงานการดาเนินโครงการรายเทอม
ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 – 2 ปี การศึกษา (พิจารณาต่อเนื่องเป็ นรายปี )
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การรับสมัคร
ส่งเอกสารการสมัครมาที่ Email: apply@food4good.or.th ตามวันเวลาที่กาหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณไตรรงค์ บัวสุวรรณ
Food4Good มูลนิธิยวุ พัฒน์
เลขที่ 1 พรี เมียร์ คอร์ เปอเรทปาร์ ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทร 0-2301-1149, 06-3686-0327
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