อย. ทดลองรูปแบบ เนนกระตุนเด็กให รับรู ตระหนัก เชื่อ และปฏิบัติตาม
มุงปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนนํารอง
อย. ใชแนวคิดใหมในการดําเนิ นงานโครงการอาหารปลอดภัย ป 2558 มุง หารูปแบบปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เนนเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภค กระตุน
เด็ ก รั บ รู ตระหนั ก เชื่ อ และปฏิ บั ติ ต าม โดยจั ด ทํ า แผนการเรี ย นรู 9 แผนกิ จ กรรม ทดลองกั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปน 1 ใน 4 ของโรงเรียนตนแบบ จาก 4 ภาค
หวังลดการบริโภคขนม หรือ อาหารที่ไมเปนผลดีตอสุขภาพ และเด็กรูจักอานและใชประโยชนจากฉลากอาหาร เชน
ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA)บนซองขนมกรุบกรอบ ในการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม รวมถึงสงเสริมใหเด็ก
ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค อาหารหนาโรงเรียนอยางปลอดภัย หวังตอยอดไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ
ภก. วีระชัย นลวชัย ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค และในฐานะรองโฆษกสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวา จากการที่ อย. ดําเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ป 2558 เพื่อ
มุง หารูปแบบปรับเปลี่ย นพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ เหมาะสมของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึกษา ภายใตแ นวคิ ด
“พัฒนานิสัย ใสใจบริโภค สรางเสริมสุขภาพ” โดยจัดทําแผนการเรียนรู 9 แผนกิจกรรม ทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนตนแบบ 4 โรงเรียน จาก 4 ภาค ไดแก โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนแกลง
“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัด
เชีย งใหม นั้ น ที มงาน อย. มีก ารลงพื้ น ที่เ ยี่ยมชมการทดลองใชรูป แบบดัง กลา ว ณ โรงเรี ยนตนแบบนํ ารอ งใน
ภาคเหนือ ไดแก โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จัง หวัดเชียงใหม ซึ่งมีการทดลองใชแผนการเรียนรูดังกลาวกับเด็ก
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 40 คน โดยกิจกรรมตามแผนการเรียนรู จะมีการใหความรูเบื้องตนกับนักเรียน และบรรจุ
กิจกรรมที่หลากหลายลงในแผนการเรียนรู เปนการเรียนรูนอกบทเรียน ที่มีสาระแทรกความสนุกสนาน เนนเด็กมี
สวนรวมในกิจกรรม แฝงการเรียนรูหวังลดการบริโภคขนม หรือ อาหารที่ไมเปนผลดีตอสุขภาพ เชน ขนมกรุบกรอบ
น้ําอัดลม เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลและกาเฟอีนเปนสวนประกอบและมีน้ําตาลสูง เด็กรูจักอานและใชประโยชนจาก
ฉลากอาหาร เชน ฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลาก GDA) บนซองขนมกรุบกรอบ ในการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม
รวมถึง สง เสริมใหเด็กฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภค มีวิธีเลือกบริโภคอาหารหนาโรงเรียน เชน อาหารทอด ปง ยาง ใสสี
อยางปลอดภัย ลดความเลี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง ที่สง ผลกระทบตอสุขภาพเด็กในอนาคต โดยจะมีการสังเกต
พฤติกรรมการซื้อและบริโภคของเด็กกอนและหลังดําเนินงาน วาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในเบื้องตน ครอบคลุมดานใดบาง และในระดับใด จากนั้นประเมิน และ
ปรับปรุง แผนการเรียนรูใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพื่อใหโรงเรียนตาง ๆ สามารถนําไปใชเปนตนแบบตอไปได
…/2

-2รองโฆษก อย. กลาวตอไปวา การทดลองใชรูปแบบในครั้ง นี้ จะกระตุนใหเด็กรับรู ตั้ง แตเริ่มแผน
กิจกรรมถึงความสําคัญของการมีสุขภาพดี และรูวาพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสมตั้งแตเด็กสงผลกระทบตอ
สุขภาพได หากบริโภคหวาน มัน เค็ม ตามใจปาก เด็กอาจถูกโรคภัยคุกคามไดตั้ง แตยัง เด็ก จึง ไมควรมองเรื่อง
สุขภาพเปนเรื่องไกลตัว เพราะเมื่อสุขภาพเสียไป ไมสามารถยอนเวลาไปเพื่อแกไขได เขาใจ วาควรปฏิบัติตัวอยาง
ไร ฉลาดบริโภคดวยวิธีไ หน จึงจะชวยสุขภาพดี และการอานและใชประโยชนจากขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑ เชน
ฉลากหวาน มัน เค็ม เปนหนึ่งในวิธีการที่ดี ในการชวยใหหุนดี และสามารถปองกันโรคที่เกิดจากการบริโภคหวาน
มัน เค็ม มากเกินไป ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม เชน ผูที่เปน
โรคเบาหวานหากไมมีการควบคุมอาหารอยางจริงจัง ความรุนแรงถึงขั้นถูกตัดขา หรืออาจเกิดอาการหัวใจวาย ไตลมเหลว ตา
บอด หมดสติและอาจเสียชีวิตได เปนตน ซึ่งในปจจุบันพบวาเด็กมีแนวโนมเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากขึ้น โดยหวัง
วาการกระตุน ดวยแนวคิดดังกลาวจะสงผลใหเด็ก เชื่อ และปฏิบัติตาม
รูปแบบของแผนการเรียนรูจะมีการประยุกตใหแตกตางกัน ในบางแผนการเรียนรูจะอยูในลักษณะของ
ฐานกิจกรรม สอนภายนอกหองเรียน เพื่อสรางสีสันในการเรียนรูแกเด็ก เชน แผนการเรียนรู “โรงหนังปลอดภัย”
เด็กจะไดรับชมวีดิทัศนที่ผลิตในลักษณะอินเตอรแอ็คทีฟ (Interactive) โดยเด็กสามารถมีสวนรวมในการโตตอบ
ผานวีดิทัศนได มุงสื่อสารใหเด็กรูจักกับภัยรายที่อาจแฝงมากับอาหารหนาโรงเรียน อาหารชนิดใดที่เมื่อพบการใสสี
แลวไมควรบริโภค รูจักฉลากหวาน มัน เค็ม แผนการเรียนรู “คนฉลาดรูจักเลือกบริโภค” เปนการเรียนรูผานแท็บ
แล็ต ซึ่งบรรจุแอพพลิเคชั่นที่ อย. ทําไวในรูปแบบเกมตอบคําถามผานรานคาในเกม เชน รานขนมกรุบกรอบ ราน
น้ําอัดลม/น้ําหวาน รานทอด ปง ยาง เนนใหเด็กสามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง มากกวาการสอนใหเด็ก
ทองจํา หรือ แผนการเรียนรู “ช็อปปงฉลาดคิด” มุงใหเด็กฉุกใจคิดทุกครั้งที่เลือกซื้อขนมกรุบกรอบ น้ําอัดลม น้ําชา
เขียว วาเมื่อบริโภคเขาไปอาจไดรับ ไขมัน โซเดียม น้ําตาล ในปริมาณที่มากจนคาดไมถึง โดยสอนใหเด็ก ๆ รูจัก
วิธีการนําขอมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม ที่อยูบนซองขนม มาคิดคํานวณปริมาณพลังงาน ไขมัน โซเดียม น้ําตาล ที่จะ
ไดรับเมื่อซื้ออาหารเหลานี้มาบริโภค ผนวกดวยใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ ที่มาพรอมกับการบริโภคอาหารดังกลาว
พรอมทั้งใหเด็กวิเคราะหแนวโนมที่จะเกิดโรคตาง ๆ หากบริโภคขนมและน้ําอัดลมที่เลือกไวได เปนตน
การดําเนินการทดลองรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน
ครั้งนี้ จะไมสามารถเกิดขึ้นไดหากโรงเรียนไมเล็งเห็นถึงประโยชนที่เด็กจะไดรับจากการดําเนินงานโครงการอาหาร
ปลอดภัย ในครั้ง นี้ และใหการสนับสนุนโดยเปดโอกาสใหสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เขามา
ดําเนินการ และการจัดทําแผนการเรียนรูดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น เพราะ อย. มีเครือขายพันธมิตร
ที่ดี มีศัก ยภาพ ไมว าจะเป นผู บริห ารและครูจ ากโรงเรีย นต นแบบ สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ดในพื้น ที่รว มให
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปน ประโยชนตอการดําเนินงาน โดยหลัง การทดลองใชแลวจะมีการนํามา
ปรับปรุง เพื่อใหไ ดรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตอไป สามารถนํามาใชเปน
ตนแบบกับโรงเรียนอื่น ๆ ไดตอไป
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