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1 .โครงการโดยยอ
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่

พักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครฯพบวามีการเลือกรับประทานอาหารประเภท
FAST FOOD บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ําอัดลมกาแฟขนมขบเคี้ยวมากขึ้น
ซึ่งอาหารเหลานี้มีประโยชนตอรางกายนอยทั้งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของ
รางกายและกอใหเกิดโรคตอไปในอนาคตไดเชนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงเปนตน

ดังนั้นการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเปนการสรางเสริมพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารใหถูกตองเหมาะสมสะอาดปลอดภัยทั้งยังเปนการเสริมสราง
ลักษณะสนิสัยในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชนเหมาะสมตอรางกายวัย
สงผลใหรางกายแข็งแรงสุขภาพดีทั้งกายและจิตอีกทั้งเปนการชวยลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลในโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่ไมถูกตองใน
อนาคตดวย

วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการรับประทานอาหารที่มีประโยชนและมี
คุณคาทางสารอาหารที่ครบถวน

2.เพื่อเสริมสรางและกระตุนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มี
คุณคาทางสารอาหารตามหลักโภชนาการแกนักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

3.เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปไดมีความรูและ
สามารถดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพที่มีประโยชนมีความ
หลากหลาย

4.เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีกับประชาชนทั่วไปและคนใน
ครอบครัวในชุมชนที่อยูอาศัยในดานพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารที่ถูกตอง
5.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
มีสุขภาพที่มีรูปรางดี
6. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในวัฒนธรรมไทยดานการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนและคุณคาสารอาหารนของไทย



กลุมเปาหมาย
• นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปที่2-4 ที่

พักอาศัยณหอพักคณะพยาบาลศาสตรบางขุนนนท
• นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยในแขวงบางขุนนนทเขต

บางกอกนอยกรุงเทพฯ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
เดือนกันยายน2549-เดือนสิงหาคม2550

-ระยะที่1 เดือนกันยายน2549-เดือนกุมภาพันธ2550
(เปลี่ยนผูรับผิดชอบโครงการจึงลาชา)

-ระยะที่2 เดือนมิถุนายน– เดือนสิงหาคม2550
(ชวงปดภาคเรียนจึงลาชา)
สถานที่ปฏิบัติงาน
- หอพักคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
- โรงเรียนวัดบางขุนนนทแขวงบางขุนนนทเขตบางกอก
นอยกรุงเทพฯ

2.การดําเนินโครงการ
1. ประชุมผูรับผิดชอบโครงการและรับสมัครสมาชิกโครงการ

จํานวน30 คน
2. รวมกิจกรรมกับโครงการนําความรูสูชุมชนที่โรงเรียนทาย

หาดวิทยาวันที่9 กันยายน2549

นองๆ โรงเรียนทายหาดวิทยา แขงขันการประกอบอาหาร



สรุปผลการดําเนินงานโครงการนําความรูสูชุมชน
ที่โรงเรียนทายหาดวิทยา
วันที่9 กันยายน2549

กิจกรรมรวมกับโครงการ“นําความรูสูชุมชน” ในวันที่9
กันยายน2549 ณโรงเรียนทายหาดวิทยาจ. สมุทรสงคราม
โดยมีกิจกรรมในซุมเชนบอรดใหความรูตอบปญหาชิงรางวัลและ
ประกวดประกอบอาหารนักเรียนใหความสนใจกิจกรรมในซุม
สนุกสนานกับการตอบปญหา

3.ประชาสัมพันธและเปดโครงการรวมกับโครงการขยับกายไร
โรคาวันที่15 พฤศจิกายน2549 รับสมัครสมาชิก100 คน

ลงทะเบียนกอนการเขางาน

บอรดใหความรู

สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมเปดตัวโครงการ
รวมกับโครงการขยับกายไรโรคา

ที่หอพักคณะพยาบาลศาสตรบางขุนนนท
วันที่15 พฤศจิกายน2549

มีนักศึกษาเขารวมงาน154 คนในงานมีกิจกรรมการ
จัดบอรดใหความรูเรื่องผักและผลไมแนะนําโครงการเปดให
ชิมผลไมและน้ําผลไมเพื่อสุขภาพพรอมกับรับสมัครสมาชิก
โครงการไดจํานวน100 คนนักศึกษารูจักโครงการมากขึ้น
และสนใจเขารวมกิจกรรมของโครงการ



4. สํารวจพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารของ
นักศึกษาวันที่22 พฤศจิกายน2549 มีผูรวม
100 คน

สรุปผลการสํารวจพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

- นักศึกษา80% มีคาBMI ปกติอยูในชวง19.1-20.9
- นักศึกษารูวาอาหารใดมีประโยชนตอรางกายและกอน

เลือกซื้อมักอานฉลากหรือดูความสะอาดของรานภาชนะ
-หากเรงรีบจะลืมตระหนักถึงคุณคาของสารอาหาร

นักศึกษาสวนใหญออกกําลังกายนอยกวา2 ครั้งตอสัปดาห

สอบถามกอนและหลังใหความรูเรื่องอาหารวันที่20
ธันวาคม2549 และวันที่15 กุมภาพันธ2550มีผูรวม
100 คน

สรุปผลการทดสอบความรู
- กอนใหความรูนักศึกษา30% ที่ทําคะแนนได

มากกวารอยละ50
- หลังใหความรูนักศึกษา97% ที่ทําคะแนนได

มากกวารอยละ50และในจํานวนนี้มีนักศึกษา39%ที่ทํา
คะแนนไดมากกวารอยละ80

5. ใหความรูโดยการจัดบอรดเรื่องผักและผลไมและการดื่มนม
จํานวน2 ครั้งประชาสัมพันธเสียงตามสายตอบปญหาชิงรางวัล
ทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีของทุกสัปดาหเวลา19.30 น.
เริ่มตั้งแตวันที่16 พฤศจิกายน2549

สรุปผลการจัดบอรดเรื่องผักและผลไมและการดื่มนม

นักศึกษาสวนใหญชอบการตอบปญหาเนื่องจากสามารถ
ตอบปญหาโดยผานโทรศัพทประจําหอพักไดทันทีหลังฟงการ
ประชาสัมพันธและอยากใหมีการจัดประชาสัมพันธตอไปอีก
เพราะทําใหไดเกร็ดความรูมากขึ้น

6. จัดทําสมุดบันทึกการเลือกรับประทานอาหารเปนเวลา1 เดือน
ใหกับสมาชิก100
สรุปการทําสมุดบันทึกการเลือกรับประทานอาหาร

- นักศึกษา85% บันทึกครบถวนคณะผูดําเนินโครงการแตละคนจะ
ติดตามผลการบันทึกเปนระยะและมีการประชาสัมพันธใหควารูควบคูไปดวย
สรุปผลไดดังนี้

-สมาชิกทีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น60 คนคิดเปน
70.5%

-มีพฤติกรรมไมเปลี่ยนแปลง25 คนคิดเปน 29.5%
-40% ที่มีคาBMI ไมเปลี่ยนแปลงตลอดการบันทึก
-38% ที่มีคาBMI ลดลงจากกอนการบันทึก
-16% ทีมีคาBMI เพิ่มขึ้นจากกอนการบันทึก

7. จัดประกวดประกอบอาหารในวันที่7 กุมภาพันธ2550
เวลา16.00-18.00 น. มีผูรวมแขงขันจํานวน2 ทีมทีมละ3
คนโดยสาธิตการทําสลัดนมขนโดยวิทยากรนักศึกษาคณะอุตสาหการ
อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตมีผูเขารวมกิจกรรม50 คน



แนะนําเมนูสลัดนมขน

สลัดนมขน

แขงขันการประกอบอาหาร



ชิมเพื่อใหคะแนน

สรุปผลการดําเนินงานการประกวดการประกอบอาหาร

ผูเขาประกวดจะอธิบายถึงเมนูอาหารสวนประกอบของอาหาร
ประโยชนและคุณคาอาหารบํารุงสุขภาพเมื่อปรุงเสร็จแลวจะให
คณะกรรมการประกอบดวยอาจารยและนักศึกษาชิมอาหารและ
ใหคะแนนโดยนักศึกษาเขารวมกิจกรรม50 คน(ในวันที่ทํา
กิจกรรมมีโครงการอื่นทํากิจกรรมดวยจึงทําใหมาผูเขารวมกิจกรรม
คอนขางนอย)

ระยะที่2
ขยายผลที่โรงเรียนวัดบางขุนนนท

โดยทําโครงการรวมกับโครงการขยับกายไรโรคา
- ไดแกนนําโครงการไดจํานวน34 คนจากนั้นแจก

แจงหนาที่

คัดเลือกประธานโครงการ

สํารวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียน
สรุปการเลือกรับประทานอาหารของนักเรียน

โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันใหนักเรียนทุกวันอีกทั้งมีราน
ขายขนมในโรงเรียนจึงทําใหสามารถควบคุมการเลือกซื้อขนมของ
นักเรียนไดในชวงที่อยูในโรงเรียน

- นักเรียนสวนใหญมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมีคา
BMI ระหวาง14.5 – 16.8

- บิดามารดาอาชีพรับจางเด็กไดเงินมาโรงเรียน20-
30 บาท

- เด็กทานอาหารครบ3 มื้อชอบทานเนื้อสัตวไม
ชอบทานผักทานผลไมทุกวันดื่มนมประมาณ1 แกวตอวัน
ชอบดื่มน้ําหวานและน้ําอัดลมทานขนมกรุบกรอบเปนสวนใหญ

- ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ2 ครั้ง
- งานอดิเรกอานหนังสือและวิ่งเลน



- แจกแบบทดสอบความรูกอนใหความรูแจกแบบทดสอบกอนให
ความรูวันที่19 มิถุนายน2550 และแจกแบบทดสอบหลังให
ความรูวันที่18กรกฎาคม2550 เวลา12.30-12.40 น.
จํานวนนักเรียน57 คน
สรุปผลแบบทดสอบกอนการใหความรูและหลังการใหความรู

กอนใหความรู
- นักเรียน97 % ทําคะแนนไดมากกวารอยละ50
- นักเรียน61.39 % ทําคะแนนไดมากกวารอยละ80
หลังใหความรู
- นักเรียนทุกคนทําคะแนนไดมากกวารอยละ50
- นักเรียน77.55 % ทําคะแนนไดมากกวารอยละ80

- กิจกรรมใหความรูประชาสัมพันธเสียงตามสายทุกวันอังคาร
พุธพฤหัสบดีของสัปดาหตอบปญหาชิงรางวัล(โดยผูดําเนิน
โครงการจัดหารางวัลให) ทุกวันเวลา12.45-13.00 น.
เริ่มตั้งแตวันที่20 มิถุนายน2550





เด็กรุนใหมใสใจสุขภาพ
1 สิงหาคม2550



ประธานกลาว
เปดงาน

เด็กๆ รวมกิจกรรม



เกมสสนุกๆ



ทําแบบประเมินผลโครงการ

รับของวางกอนกลับ

แกนนําระดับโรงเรียน

สรุปผลกิจกรรมเด็กรุนใหมใสใจคุณภาพ

- นักเรียนเขารวมกิจกรรมอยางสนุกสนานไดรับความรูในการ
เลือกรับประทานอาหารคิดวากิจกรรมมีประโยชนนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
- อยากใหมีการจัดกิจกรรมอีกและมีโครงการระดับโรงเรียน
ตอไป

3. การเรียนรูที่ไดจากการดําเนินโครงการ

การเขียนโครงการยังไมครอบคลุมสําหรับการปฏิบัติจริง
ทั้งหมดดังนั้นการดําเนินงานจึงไมคอยราบรื่นเทาที่ควร

การแจกแจงหนาที่รับผิดชอบของคณะดําเนินการยังไม
ชัดเจน

3.การเรียนรูที่ไดจากการดําเนินโครงการ(ตอ)

ผูรับผิดชอบโครงการอยูในชวงตอของการศึกษาจึง
ตองมีการถายโอนงานใหกับรุนนองเปนผลใหการเริ่ม
ดําเนินการในชวงแรกชาสวนชวงหลังดําเนินไปไดตามกําหนด

การจัดกิจกรรมของโครงการในแตละครั้งควรจัด
ในชวงที่สมาชิกสวนใหญสามารถรวมกิจกรรมไดหรือควร
รวมจัดกิจกรรมกับโครงการอื่นๆของคณะเพื่อใหมีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวนมากขึ้น



4. แผนการดําเนินโครงการในครั้งตอไป

หากมีการจัดทําโครงการขึ้นอีก
รวมมือกับโครงการออกกําลังกายในหอพักเขาจัด
โครงการในโรงเรียนที่อยูในเขตชุมชนที่ใกลเคียงโดยการ
นําของนักศึกษาแกนนําโครงการ

4. แผนการดําเนินโครงการในครั้งตอไป(ตอ)

หากเปนโรงเรียนวัดบางขุนนนทเชนเดิม
- รวมกับโรงเรียนจัดตั้งโครงการระดับโรงเรียน
- สนับสนุนใหนักเรียนเปนแกนนําโครงการรวมกับ

นักศึกษาขยายผลของโครงการสูกลุมประชาชนทั่วไป
ไดแกกลุมผูปกครองผูใกลชิดของนักเรียนโดยผาน
ทางกลุมนักเรียน

5. โอกาสในการขยายผลสําเร็จของโครงการในเกิด
ความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
มีการถายโอนงานใหกับรุนนองแกนนําโครงการชั้นปที่
2 และ3มีแกนนําโครงการจํานวน20 คน

มีเครือขายแกนนําโครงการในระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางขุนนนทแขวงบางขุนนนทเขตบางกอก
นอยจํานวน34 คน

5. โอกาสในการขยายผลสําเร็จของโครงการใน
เกิดความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป(ตอ)

สนับสนุนการทํากิจกรรมของนักศึกษา
โรงเรียนในชุมชนใหการสนับสนุนและความรวมมือ

ในการสรางเสริมสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตรมีนโยบายการสรางเสริม

สุขภาพ

6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโรงการและ
ความชวยเหลือที่ตางการ

 นักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการอยูในชวงตอของ
การศึกษาจึงมีการถายโอนงานการดําเนินโครงการใหแก
รุนนองซึ่งยังมีประสบการณในการวางแผนการดําเนิน
กิจกรรมนอยทําใหเริ่มดําเนินกิจกรรมในระยะแรกลาชา
และไมคอยตอเนื่อง

6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโรงการและ
ความชวยเหลือที่ตองการ(ตอ)

ชวงเวลาในการดําเนินโครงการในระยะที่2 อยู
ในชวงปดภาคการเรียนจึงทําใหการดําเนินโครงการตอง
เลื่อนออกไประยะเวลาในการดําเนินโครงการนอยลง

ใหมีการสนับสนุนทางดานงบประมาณในการจัดทํา
โครงการตอไป



THE END


