
การบรูณาการด้านอาหาร และ
โภชนาการสมวยัระดบัต าบลควนรู



?? ท ำไม ??
พืน้ที ่ต.ควนรู ถึงให้
ควำมส ำคญักบั 
ควำมมัน่คงทำง

อำหำร 
อำหำรปลอดภยัและ
โภชนำกำรสมวยั



พ.ศ.2556-2558 อบต.ควนรูเข้าร่วมโครงการบูรณาการระบบอาหารเพื่อให้มี
โภชนาการสมวัย ซึ่งได้รับทุนจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ   การด าเนิน
โครงการมี รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ส ารวจภาวะโภชนาการเด็กในพื้นที่ ต.
ควนรู และคืนข้อมูลกับชุมชนว่าเด็กมีภาวะขาดสารอาหาร เตี้ย ผอม อ้วนบางส่วน 
และมีภาวะซีด



รศ.พญ. ลดัดา เหมาะสวุรรณ

ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์



ปริมำณกำรกินผกัต่อวนั
เด็กปฐมวยั เด็กวยัเรียน

สว่น/วนั สว่น/วนั

ลัดดา เหมาะสุวรรณ
แทง่แรก – 2556 แทง่ที ่2 – 2558 



ปริมำณกำรกินผลไมต่้อวนั
เด็กปฐมวยั เด็กวยัเรียน

สว่น/วนั สว่น/วนั

ลัดดา เหมาะสุวรรณ
แทง่แรก – 2556 แทง่ที ่2 – 2558 



พฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบ

%

ลัดดา เหมาะสุวรรณ

เด็กวยัปฐม เด็กวยัเรียน



%

ลัดดา เหมาะสุวรรณ

พฤติกรรมกำรดืม่น ้ำหวำน  น ้ำอดัลม  

เด็กปฐมวัย % เด็กวัยเรียน



ภาวะโลหิตจาง
เด็กปฐมวยั เด็กวยัเรียน

% %

ลัดดา เหมาะสุวรรณ
แทง่แรก – 2556 แทง่ที ่2 – 2558 



หน่วยงำนทีข่บัเคลือ่นโครงกำร

- อบต.ควนรู  
- รพ.สต.ควนรู , รพ.สต.โหล๊ะยำว
- อสม. 
- ศพด.บำ้นลูกรกั , ศพด.บำ้นโคกค่ำย , ศพด.วดัไทรใหญ่ 
- โรงเรียนชมุชนบำ้นโคกค่ำย , โรงเรียนวดัไทรใหญ่ , โรงเรียนบำ้นไสทอ้น

หน่วยงานภายใน



- สถำบนัจดักำรระบบสขุภำพ  มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์  ( สจรส. มอ. )
- คณะแพทย์ศำสตร์  มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์
- วิทยำลยัพยำบำลรำชชนนีสงขลำ

หน่วยงานภายนอก



โภชนาการสมวัย
ลัดดา เหมาะสุวรรณ



ช่วงวัยเป้าหมาย
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ช่วงตัง้ครรภ์

ช่วงวยัประถม
6 – 12 ปี

เด็กเล็กตน้แบบดำ้นสขุภำพเยำว์วยั

ช่วยวยัอนบุำล
3 – 6 ปี

ช่วงวยัทำรก
แรกเกิด – 3 ปี



สร้ำงพ่อแม่คณุภำพ
ช่วงตัง้ครรภ์





1. กำรรับประทำนยำบ ำรุงเลือดและวิตำมิน
2. กำรรับประทำนอำหำรใหค้รบสดัส่วน และ

ดืม่นมสดเป็นประจ ำ
3. ไม่ควรดืม่ ชำ กำแฟ  เคร่ืองดืม่
แอลกอฮอล์
4. กำรใชย้ำตอ้งอยู่ในควำมดูแลของแพทย์
5. กำรออกก ำลงักำยส ำหรบัหญิงตัง้ครรภ์

เร่ือง



• รณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่
แรกเกิด – 6 เดือน1

• ติดตามการรับวัคซีนตามช่วงอายุวัย2

• ให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารเสริมที่
ส าคัญ เช่น การบริโภคตับ ผัก ผลไม้3

ช่วงเด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี 



กิจกรรมในโครงกำรช่วงวยัอนบุำล 3-6 ปี
จดัท ำโครงกำรอำหำรเชำ้เพือ่นอ้ง ใชง้บ สปสช.







เมนูอาหารตามตารางค านวณสูตรอาหารกลางวัน













แนวทำงกำรแกปั้ญหำของเด็กในชมุชนเร่ืองภำวะโภชนำกำร
ขำด และเกิน ตำมนโยบำยในปีที ่2

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ



ผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารได้มาจากพื้นที่





กิจกรรมในโครงกำร
ช่วงวยัประถมศึกษำ 6-12 ปี

วิทยำลยัพยำบำลสงขลำ เป็นวิทยำกรใหค้วำมรู้กบัผูป้กครองและนกัเรียนทีมี่ภำวะโภชนำกำรเกินเกณฑ์



โรงเรียนชมุชนบำ้นโคกค่ำย



รร.ชมุชนบำ้นโคกค่ำย



โรงเรียนวดัไทรใหญ่ ปีที ่1



โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ปีที่ 2



โรงเรียนบำ้นไสทอ้น ปีที ่1



โรงเรียนบ้านไสท้อน ปีที่ 2



ตรวจมำตรฐำนอำหำรในโรงเรียน



ครัวเรือนเกษตรกรรมตน้แบบ





สรุปภาพรวมโครงการ
ผู้สนับสนุนงบประมาณ

อบต.ควนรู ท างานร่วมกับหน่วยงานใน
และนอก ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนคนในชุมชน

กลุ่มเกษตรกร  = ผลิตข้าว ผัก ไข่ กระจายลงสู่พื้นที่
- ครัวเรือน  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาดสด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก = ใช้โปรแกรม INMU School Lunch
-รณรงค์ให้บริโภคอาหารเช้า รับประทานผัก , ผลไม้ 
ถั่ว , นม

โรงเรียน = จัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการส าหรับเด็ก
ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ และต่ ากว่าเกณฑ์ , ความรู้
เรื่องอันตรายจากการบริโภคอาหารขยะ 

รพ.สต.+ อสม. = ดูแลสุขภาพตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์
เด็กแรกเกิด , เด็กก่อนวัยเรียน , เด็กประถม

ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค = เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย
ทางด้านอาหาร 



จบการน าเสนอ


