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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6012405 โภชนาการและสุขภาพ (Nutrition and Health)

2. จํานวนหนวยกิต

2(1-2-3)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยจิตรลดา ถาวรกุล
อาจารยผูสอน
อาจารยจิตรลดา ถาวรกุล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน

อาจารยรุงนภา ปองเกียรติชัย

ภาคฤดูรอน / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

มกราคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง
1.1 แหลงอาหาร และหนาที่ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย
1.2 ความสัมพันธระหวางโภชนาการและสุขภาพ
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1.3 อาหารที่เ หมาะสมแตล ะชวงวัยเพื่อการสง เสริม ปองกัน บําบัด และฟนฟูสุ ขภาพ โดยคํานึง ถึ ง
ความชอบของแตละบุคคลและความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2554) และ เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร
2.2 เพื่อ ปรั บ กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนเนื้ อหาให มีค วามทัน สมัย ตอบสนองต อการพั ฒ นา
อัตลักษณของคณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แหลงอาหาร และหนาที่ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย ความสัมพันธระหวางโภชนาการและ
สุขภาพ อาหารที่เ หมาะสมแตล ะชวงวัย เพื่อการสง เสริม ปองกัน บําบัด และฟนฟูสุขภาพ โดยคํานึง ถึง
ความชอบของแตละบุคคลและความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
15 ชั่วโมง
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝกทดลอง
30 ชัว่ โมง

การศึกษาดวยตนเอง
3 ชั่วโมง ตอ สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษาแจงความจํานง วันเวลา ลวงหนา
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ใหคําแนะนําดานอาหารแก
ผูปวยและบุคคลทัว่ ไปอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการโดยคํานึงถึง
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาล
4.1.3 ประยุกตใชความรูด าน

วิธีการสอน
1. บรรยายโดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม เชนประเด็นจริยธรรม
เกี่ยวกับ อาหารดัดแปลงทาง
พันธุกรรมเปนตน
2. ฝกการมีวินัยในการเรียนและ
การสอบ เชนการมอบหมายงาน

วิธีการประเมินผล
1. การแสดงความคิดเห็นเชิง
จริยธรรมในดานอาหาร
โภชนาการและสุขภาพ
2. คุณภาพของรายงานทั้ง
กระบวนการผลิต และผลผลิต
ของรายงาน
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ผลการเรียนรู
โภชนาการเพื่อการสงเสริม ปองกัน
บําบัด และฟนฟูสุขภาพ โดย
คํานึงถึงความชอบของแตละบุคคล
และความแตกตางทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม เคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอตัวเอง
และผลการปฏิบัติงาน
2. ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจในแหลง
อาหารหนาที่ของสารอาหารที่
จําเปนตอรางกาย และสาระสําคัญ
ของโภชนศาสตร อันเปนศาสตรที่
เปนพื้นฐานชีวิต
4.2.2 มีความรูความเขาใจใน
อาหารดัดแปลง อาหารที่เหมาะสม
แตละชวงวัย ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพปกติ
โภชนาการและสุขภาพเบี่ยงเบน
โดยคํานึงถึงความชอบของแตละ
บุคคลและความแตกตางทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
เพื่อนําไปประยุกตใชกับศาสตรและ
ศิลปะทางการพยาบาล.ในการ
สงเสริม ปองกัน บําบัด และฟนฟู
สุขภาพ
4.2.5 มีความรูในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2.6 มีความรู ความเขาใจที่
ถูกตองในประเด็นทางโภชนาการ
และสุขภาพที่นาสนใจ ภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
สถานการณของประเทศและสังคม
โลกอันเปนปจจุบัน

วิธีการสอน
การสงงาน การเขาเรียน ฯลฯ
3. ใหการเสริมแรงโดยแสดงความ
ชื่นชมและสะทอนกลับทันทีที่
ผูเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออก
เหมาะสมในชั้นเรียน
4. อาจารยเปนแบบอยางตอผูเ รียน
ในดานการตรงตอเวลา การเคารพ
ในสิทธิของผูใชบริการและการ
แสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม

วิธีการประเมินผล
3. ความรับผิดชอบตองาน
รายบุคคล การสงงานและการ
ติดตามแกไขชิ้นงานตามเวลา
ที่กําหนด
4. การเขาเรียนและเขาสอบ
ตามเวลาที่กําหนด

1. บรรยายอยางมีสวนรวม
2. มอบหมายใหนักศึกษาคนควา
ดวยตนเอง
4. สอบยอย (Quiz) หลังการเรียน
เพื่อกระตุนใหมีความกระตือรือรน
ในการเรียนรู เพื่อทดสอบความรู
ความเขาใจในสิ่งที่สอน และ
เพิ่มเติมความรูท ี่นักศึกษาพรองได
ทันในขณะที่ยังมีกระบวนการเรียน
การสอน
5. จัดกิจกรรมและการฝกปฏิบัติ
เพื่อใหเขาใจและจดจําเนื้อหาไดดี
ขึ้น ในหัวขอตอไปนี้
- แบบฝกหัดการคํานวณความ
ตองการพลังงานของรางกายใน
ภาวะตางๆ
- ฝกปฏิบัติ ดวยกิจกรรม รูจัก
เขาใจ และจดจําในอาหาร
แลกเปลี่ยน
- ฝกคํานวณและปฏิบัติการจัด
และกําหนดอาหารจากอาหาร
แลกเปลี่ยน
6. มอบหมายใหทํา Concept
mapping
7. มอบหมายใหทํารายงานกลุม
8. อภิปรายกลุมประเด็นทาง

1. ทักษะการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย
2. สอบยอยหลังการเรียนและ
เฉลยหลังการสอบ
3. สอบวัดผลกลางภาค และ
ปลายภาค
4. การตอบคําถามและการมีสวน
รวมอภิปรายในชั้นเรียน
5. คุณภาพรายงาน การทํา
Concept Mapping และการ
นําเสนอรายงาน
6.รายงานแสดงแหลงขอมูล
หลากหลายที่นักศึกษาไดคนควา
ดวยตนเองในหัวขอที่มีการ
มอบหมาย
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ผลการเรียนรู

3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 เขาใจตนเอง รูจุดออนจุด
แข็งของตนเองเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาตนเอง
4.3.2 สามารถสืบคน และวิเคราะห
ขอมูลทางโภชนาการและสุขภาพ
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานทางโภชนาการและ
สุขภาพไปใช และอางอิง ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสงเสริม
ปองกัน บําบัด และฟนฟูสขุ ภาพได

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีมุมมองดานบวกตอบุคคล
อื่น มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพ และการสื่อสาร
ทางบวก ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับ

วิธีการสอน
โภชนาการและสุขภาพที่นาสนใจ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม สถานการณของ
ประเทศและสังคมโลกอันเปน
ปจจุบัน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายใหสืบคนและ
วิเคราะหขอมูลทางโภชนาการและ
สุขภาพ จากแหลงตางๆ ที่
หลากหลาย
2. มอบหมายใหศึกษาดวยตนเอง
และฝกรายงานแหลงขอมูล
หลากหลายที่นักศึกษาไดคนควา
ดวยตนเองในหัวขอที่มีการ
มอบหมาย
3. มอบหมายใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมและจัดทํารายงานในหัวขอ
อาหารที่เหมาะสมแตละชวงวัยและ
ภาวะทางสุขภาพของบุคคล กับ
การพยาบาลดานโภชนาการเพื่อ
การสงเสริม ปองกัน บําบัด และ
ฟนฟูสุขภาพ โดยอางอิงดวยขอมูล
หลักฐานทางโภชนาการและ
สุขภาพจากแหลงตางๆ
4. อภิปรายกลุมประเด็นทาง
โภชนาการและสุขภาพภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
สถานการณที่ของประเทศและ
สังคมโลกทางดานโภชนาการและ
สุขภาพที่นาสนใจในปจจุบัน

1. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในระหวาง การอภิปราย
2. ผลงานการสืบคนขอมูลและ
การอางอิงดวยขอมูล หลักฐาน
ทางโภชนาการและสุขภาพใน
รายงาน และการอภิปรายกลุม

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อสงเสริม
การทํางานเปนทีม (Team
working) ความรับผิดชอบ และ
การแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตาม

1. ประเมินพฤติกรรมของการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน
2. ประเมินกระบวนการกลุม
(Group process) โดยอาจารย
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ผลการเรียนรู
ผูใชบริการ และผูรวมทีมสุขภาพ
4.4.2 มีความสามารถในการทํางาน
เปนทีมในบทบาทผูนําและผูตาม
อยางมีความสุข
4.4.4 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และ สังคมอยางตอเนื่อง

5. ทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สามารถประเมินความ
ตองการพลังงาน จัดและกําหนด
อาหาร ดวยการคํานวณ
4.5.2 สามารถแปลความหมาย
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณทางดานความ
ตองการอาหารและคุณภาพเพื่อจัด
อาหารไดเหมาะสมแตละชวงวัย
และสภาวะสุขภาพ รวมทั้งสามารถ
แปลงขอมูลความรูดานโภชนาการ
และสุขภาพใหเปนขาวสารที่มี
คุณภาพและเหมาะสมตอการ
สื่อสาร และถายทอดแกบุคคลและ
กลุมคนได
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอาน
การเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการใหคําแนะนําดานโภชนาการ
แกผูปวยและบุคคลทั่วไป
4.5.4 สามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปนในการ
จัดทําเอกสาร จัดระบบขอมูล และ

วิธีการสอน
2. การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
(Peer group learning)
3. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) เมื่อผูเรียน
แสดงความรับผิดชอบ และ
พฤติกรรมสื่อสารทางบวก
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู
(Sharing) และ ใหขอมูลปอนกลับ
(Feedback) ระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน

วิธีการประเมินผล
ผูสอน สมาชิกกลุมประเมิน
ตนเองและเพื่อนตามเกณฑในใบ
ประเมิน
3. จากคุณภาพของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ดานกระบวนการและ
ผลลัพธ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนไดฝกทักษะดานคํานวณ
- ความตองการพลังงานของ
รางกายใหเหมาะสมกับวัยและ
ภาวะสุขภาพในการจัดและกําหนด
อาหารจากอาหารแลกเปลี่ยน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย
- ฝกปฏิบัติเพื่อรูจัก เขาใจ และ
จดจําในอาหารแลกเปลี่ยน
- ฝกปฏิบัติการจัดและกําหนด
อาหารจากอาหารแลกเปลี่ยน
- มอบหมายใหคนควาดวยตนเอง
และจัดทํารายงาน
- มอบหมายใหคนควาดวยตนเอง
และอภิปรายกลุม
- มอบหมายใหจัดทํา Concept
Mapping
3. จัดทํารายงานและอภิปรายกลุม
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

1. คุณภาพของผลงานที่
มอบหมาย
2. ทักษะในการปฏิบัติในกิจกรรม
ที่กําหนด
3. สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ จาก
การตอบคําถามในชั้นเรียน การ
ทํารายงานและการอภิปรายกลุม
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ผลการเรียนรู
การนําเสนองาน
4.5.5 รูจักเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ทในการสืบคนขอมูล
และจัดการขอมูลทางดาน
โภชนาการและสุขภาพได

วิธีการสอน
สื่อสารทีห่ ลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ และฝกทักษะการนําเสนอ
(Presentation) ขอสนเทศดวย
วิธีการที่หลากหลาย นาสนใจ
เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่
นําเสนอ เชน การนําเสนอดวยปาก
เปลา (Oral presentation), การ
นําเสนอดวยโปสเตอร (Poster
presentation), การจัดทําแผนพับ
(Leaflet), Role Play, และการ
จัดทําเวทีอภิปราย

วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ
ที่
1
ปฐมนิเทศรายวิชา

1

หนวยที่1 ความรูพื้นฐานดาน
โภชนาการ
1.1 แหลงอาหาร สารอาหาร หนาที่
และความตองการสารอาหารแตละ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
0.5 อาจารยผูรับผิดชอบแนะนํา
คณะผูสอน
(นอก ลักษณะวิชา วิธีการเรียนการสอน
เวลา) และการวัดประเมินผล
- แนะนําแหลงการเรียนรู
- แจงหัวขอการคนควาดวยตนเอง
- ขอตกลงงานและรายงานที่ตองสง
การนําเสนอ และการแบงกลุม
ตามวันเวลาที่กําหนด
- ขอตกลงในการเขาชั้นเรียน
- ชี้แจงการสอบยอยหลังการเรียน
การสอบกลางภาคและปลายภาค
รวมทั้งสัดสวนคะแนน
- ชี้แจงหัวขอที่ตองมีการฝกปฏิบัติ
วัตถุประสงคการเรียนรูโดยการฝก
ปฏิบัติ การประเมินทักษะและ
สัดสวนคะแนน
3 - บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
คณะผูส อน
รวมในการเรียนการสอน
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สัปดาห
ที่

1

2

หัวขอ
ชนิดที่จําเปนตอรางกาย
1.2 กระบวนการทํางานของรางกาย
เกี่ยวกับสารอาหาร กลไกของความ
หิวและความอยากอาหาร การยอย
การดูดซึม การเผาผลาญสารอาหาร
ลําดับขั้นของการนําสารอาหารไปใช
1.3 ดัชนีมวลกายและสมดุลของ
พลังงาน
1.4 ขอกําหนดสารอาหารที่ควร
ไดรับประจําวัน
1.5 ประมิดอาหาร
1.6 ธงโภชนาการ
1.7 โภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อ
สุขภาพที่ดีของคนไทย
1.8 ฉลากคุมครองผูบริโภค
หนวยที่ 2 การประเมินภาวะ
โภชนาการและความตองการ
สารอาหารของบุคคล
2.1 การประเมินภาวะโภชนาการ
2.2 ปจจัยที่มีผลตอความตองการ
พลังงานของรางกาย
2.3 การคํานวณและการประเมิน
ความตองการพลังงานใหเหมาะสม
กับวัยและภาวะสุขภาพ
2.4 การคํานวณคุณคาอาหารและ
การกําหนดสัดสวนการกระจาย
พลังงานของสารอาหารหลัก
- การกําหนดสัดสวนการกระจาย
พลังงานของสารอาหารหลัก
- การคํานวณหาปริมาณอาหารหลัก
เปนกรัมตามสัดสวนของพลังงาน
ของสารอาหารหลักที่กําหนด
หนวยที่ 3 อาหารแลกเปลี่ยนและ
การกําหนดอาหาร
3.1 ความหมายและหลักการของ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

3

- บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการเรียนการสอน
- สาธิตการประเมินภาวะ
โภชนาการโดยเครื่องมือตางๆ
- แบบฝกหัดการคํานวณความ
ตองการพลังงานของรางกายให
เหมาะสมกับวัยและภาวะสุขภาพ
- สอบยอยหลังการเรียนหนวยที่
1 และ 2

คณะผูสอน

3

- มอบหมายใหศึกษาคนควาดวย คณะผูสอน
ตนเอง เรื่องอาหารแลกเปลี่ยน
และสงรายงานแสดงแหลงขอมูลที่
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สัปดาห
ที่

2

3

หัวขอ
อาหารแลกเปลี่ยน
3.2 การกําหนดสวน(Serving) ของ
อาหารในแตละหมวดของอาหาร
แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดพลังงานตาม
ความตองการของแตละบุคคลและ
เปนไปตามสัดสวนการกระจาย
พลังงานของสารอาหารหลัก
ฝกปฏิบตั เิ พื่อรูจัก เขาใจ และ
จดจําในอาหารแลกเปลี่ยน
- เพื่อใหรูจักอาหารทั้ง 6 หมวด
อยางถูกตอง
- เพื่อใหรูจักและจําไดวา 1สวนของ
อาหารแตละชนิดในแตละหมวด มี
ปริมาณตอ1 สวนเทาใดโดยใช
- เพื่อใหจดจําสัดสวนพลังงานในแต
ละหมวดไดถูกตอง
- เพื่อใหรูวาอาหารแตละหมวดให
พลังงานเทาใด

หนวยที่ 3 อาหารแลกเปลี่ยนและ
การกําหนดอาหาร (ตอ)
3.3 การจัดและกําหนดอาหารจาก
อาหารแลกเปลี่ยน
- ขั้นตอนการกําหนดสวนของ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมันจาก
อาหารแลกเปลี่ยนทุกหมวดออกมา
เปนสวน (Serving) เพื่อใหไดการ
กระจายตัวของสารอาหารหลักตาม

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

ไปศึกษาฯ
- บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการเรียนการสอน

3

- ฝกปฏิบัติและเรียนรูผานกิจกรรม คณะผูสอน
ดังตอไปนี้
- วิเคราะหแยกอาหารที่เตรียมให
ออกเปน 6หมวด
- การจัดเตรียมอาหารแตละชนิด
ในแตละหมวดออกเปน 1 สวน
(Serving)
- จดจําและแลกเปลี่ยนอาหารใน
หมวดเดียวกันไดในปริมาณที่
ถูกตอง
- รูจักเขาใจและจําไดวาอาหารแต
ละหมวดประกอบดวยสารอาหาร
หลักคือคารโบไฮเดรต โปรตีนและ
ไขมันอยางละกี่กรัม
- คํานวณพลังงานจากสารอาหาร
หลักในอาหารแตละหมวดได
ถูกตอง
- ประเมินความรูและทักษะหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม

3

- บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
คณะผูส อน
รวมในการเรียนการสอน
- วิเคราะหกรณีตัวอยางการกําหนด
อาหาร
- สอบยอยหลังการเรียนหนวยที่ 3
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สัปดาห
ที่

3

4

หัวขอ
สัดสวนที่กําหนดและไดพลังงานตาม
ตองการของแตละบุคคล
- ขั้นตอนการจัดแบงมื้ออาหาร
- การจัดและแลกเปลี่ยนอาหารและ
การคํานึงถึงความชอบของแตละ
บุคคลและความแตกตางทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3.4 การชั่งและตวงอาหาร
ฝกคํานวณและปฏิบัติการจัดและ
กําหนดอาหารจากอาหาร
แลกเปลี่ยน

หนวยที่ 4 บทบาทของพยาบาล
ดานโภชนาการ
5.1 การบริการดานโภชนาการใน
ภาวะสุขภาพปกติ
- บทบาทของพยาบาลดาน
โภชนาการในภาวะสุขภาพปกติ
5.2 การบริการดานโภชนาการใน
โรงพยาบาล
- ความจําเปนของงานโภชนาการ
ในโรงพยาบาล
- บุคลากรที่เกี่ยวของในงาน
โภชนาการโรงพยาบาล
- ประเภทของอาหารในโรงพยาบาล
- บทบาทของพยาบาลดาน
โภชนาการในโรงพยาบาล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

3

- มอบหมายโจทยโดยนําคาความ คณะผูสอน
ตองการพลังงานของแตละบุคคล
จากแบบฝกหัดการคํานวณความ
ตองการพลังงานของรางกายใน
หนวยที2่ มาใชเปนโจทยในการจัด
และกําหนดอาหารเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูความเชื่อมโยงในสิ่งทีไ่ ด
เรียนมากอน
- ฝกการจัดและกําหนดอาหารดวย
แผนงาน
- ประเมินผลการฝกปฏิบัติจาก
- แผนงาน

3

- มอบหมายใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และสงรายงานแสดง
แหลงขอมูลที่ไปศึกษาฯ
- บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการเรียนการสอน
- สอบยอยหลังการเรียนในหนวย
ที่ 4

คณะผูสอน
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ
ที่
ชัว่ โมง
4
สอบกลางภาค
2
5
หนวยที่ 5 อาหารบําบัดโรคหรือ
2
อาหารเฉพาะโรค
5.1 ความหมาย ประโยชน และการ
ดัดแปลงอาหารเพื่อใหไดอาหาร
เฉพาะโรค
5.2 ชนิดของอาหารดัดแปลงเฉพาะ
โรค
- อาหารพลังงานสูง อาหารพลังงาน
ต่ํา
- อาหารคารโบไฮเดรตสูง อาหาร
คารโบไฮเดรตต่ํา
- อาหารโปรตีนสูง อาหารโปรตีนต่ํา
- อาหารไขมันสูง อาหารไขมันต่ํา
- อาหารจํากัดพิวรีน
- อาหารที่มีโซเดียมสูง อาหารที่
จํากัดโซเดียม
- อาหารจํากัดโปตัสเซียม
5
หนวยที่ 6 ความสัมพันธระหวาง
4
โภชนาการและสุขภาพ
6.1 โภชนาการและสุขภาพที่ปกติ
- ปจ จัยที่มีอิท ธิพลตอ การบริโ ภค
และพฤติก รรมการบริโภคในภาวะ
ปกติ
- การเชื่อมโยงความรูพื้นฐานทาง
โภชนาการมาใหคําแนะนําแกผูที่มี
สุขภาพปกติ
6.2 อาหารที่เหมาะสมแตละชวงวัย
และภาวะทางสุขภาพของบุคคล กับ
การพยาบาลดานโภชนาการเพื่อการ
สงเสริม ปองกัน บําบัด และฟนฟู
สุขภาพ
- อาหารสําหรับทารก
- อาหารสําหรับวัยกอนเรียน
- อาหารสําหรับวัยเรียน
- อาหารสําหรับวัยผูใหญ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

หนวยที่ 1 - 4
- บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
คณะผูสอน
รวมในการเรียนการสอน
- วิเคราะหกรณีตัวอยางของอาหาร
วาเปนอาหารดัดแปลงประเภทใด
- มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา
ทํา concept mapping อาหาร
บําบัดโรคหรืออาหารเฉพาะโรค

- บรรยายโดยใหนักศึกษามีสวน
รวมในการเรียนการสอน
- แบงกลุมศึกษาคนควาเพิ่มเติม
และจัดทํารายงานในหัวขออาหาร
ที่เหมาะสมแตละชวงวัยและภาวะ
ทางสุขภาพของบุคคล กับการ
พยาบาลดานโภชนาการเพื่อการ
สงเสริม ปองกัน บําบัด และฟนฟู
สุขภาพ

คณะผูสอน
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สัปดาห
ที่

6-7

หัวขอ
- อาหารสําหรับหญิงตั้งครรภ และ
หญิงใหนมบุตร
- อาหารสําหรับผูสูงอายุ
หนวยที่ 6 ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพ (ตอ)
6.3 โภชนาการและสุขภาพที่
เบี่ยงเบน
- ผลกระทบของภาวะเจ็บปวยตอ
ภาวะทางโภชนาการ
- โภชนาการในภาวะน้ําหนักตัวมาก
และนอยกวาปกติ
คําจํากัดความ สาเหตุ ผลเสีย
และการวินิจฉัย การมีน้ําหนัก
เกินและการมีน้ําหนักตัวนอย
อาหารลดและเพิ่มน้ําหนัก
- โภชนาการกับ ระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือด
ภาวะไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
ตีบตัน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน
- โภชนาการกับโรคกระดูกและขอ
โรคขอกระดูกเสื่อมหรือขอ
กระดูกอักเสบ
โรคกระดูกพรุน
โรคขออักเสบรูมาตอยด
โรคเกาท
- โภชนาการกับโรคระบบทางเดิน
อาหาร
โรคทางหลอดอาหาร กระเพาะ
อาหาร และลําไส
โรคหรือความผิดปกติของอวัยวะ
ประกอบของระบบทางเดิน
อาหารตับ ตับออนและถุงน้ําดี
- โภชนาการในโรคเบาหวาน

จํานวน
ชั่วโมง

9

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

- บรรยายแบบมีสวนรวม
คณะผูสอน
- มอบหมายใหศึกษาเพิ่มเติมเปน
กลุม (9 กลุม) และจัดทํา concept
mapping ในแตละหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
- สอบยอย หลังการเรียนหนวยที่ 6
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สัปดาห
ที่

7-8

หัวขอ
- โภชนาการกับโรคระบบทางเดิน
ปสสาวะ
โรคชองกลุมเลือดฝอยของไต
(Glomerular disease)
กลุมภาวะไตวาย (Renal
Failure)
กลุมโรคนิ่ว
- โภชนาการสําหรับผูมีความ
ผิดปกติดานจิตใจ
Anorexia Nervosa, Bulimia
Chemical Dependent,
Alcohol Addict
กลุมอาการทางจิตเวช
Schizophrenia, Depression,
Mania
- โภชนาการสําหรับผูปวย
โรคมะเร็งและบุคคลที่มีความ
ตานทานต่ํา เชน AIDS
- โภชนาการสําหรับผูปวยที่มีภาวะ
เครียด
มีไขและอยูในภาวะติดเชื้อ
การถูกความรอนลวก
การมีบาดแผลหรือไดรับบาดเจ็บ
จากการผาตัด
หนวยที่ 7 ประเด็นทางโภชนาการ
และสุขภาพภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
สถานการณทขี่ องประเทศและ
สังคมโลกทางดานโภชนาการและ
สุขภาพที่นาสนใจในปจจุบัน
- อาหารพลังงานต่ํา
- ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
- อาหารตัดตอพันธุกรรม
(โภชนาการเชิงจีโนม)
- Functional Food กับสุขภาพ
- เกณฑอาหารวางกับสีสัญญาณไฟ

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

- มอบหมายเปนรายกลุมใหศึกษา คณะผูสอน
คนควาเกี่ยวกับประเด็นทาง
โภชนาการและสุขภาพภายใตการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
สถานการณที่ของประเทศและ
สังคมโลกทางดานโภชนาการและ
สุขภาพที่นาสนใจในปจจุบัน
- นําเสนอและอภิปรายใหนาสนใจ
เชน นําเสนอดวยปากเปลา (Oral
presentation), การนําเสนอดวย
โปสเตอร (Poster presentation),
การจัดทําแผนพับ (Leaflet), Role
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สัปดาห
ที่

8

จราจร
- การบริโภคไขมัน น้ําตาล เกลือ
- อาหารในสถานการณวกิ ฤติ
- เรื่องของผลไม: การกินผลไมแทน
อาหารหลักเพื่อลดความอวน /
ผลไมกับน้ําผลไม อยางไหนให
ประโยชนมากกวากัน / คุณคาทาง
โภชนาการผลไมไทย VS ผลไม
ตางประเทศ
- อาหารปง ยาง รมควันกับมะเร็ง
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่
ประเมิน
คาดหวัง
1
4.2.1, 4.2.2, 4.2.6

2

จํานวน
ชั่วโมง

หัวขอ

4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผูสอน

Play, และการจัดทําเวทีอภิปราย
- หลังเสร็จสิ้นการนําเสนอ อาจารย
และนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพิ่มเติมในประเด็นที่ถูกกลาวถึง
ความเชื่อที่เกิดชึ้น และขอเท็จจริง
ทางวิชาการ
- อาจารยสรุปและชี้ประเด็น
สาระสําคัญเพิ่มเติมจนครบถวน

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน

สัปดาหที่
กําหนด

สอบ
5
- สอบกลางภาค (Formative) หนวย
ที่ 1-4
9
- สอบปลายภาค (Summative)
หนวยที่ 1-7
- สอบยอย (Quiz) หลังการเรียนหนวย 1, 3, 4, 6,
7
ที่ 1, 2, 3, 4, 6
การฝกปฏิบัติ
1
- แบบฝกหัดการคํานวณความตองการ
พลังงานของรางกายใหเหมาะสมกับวัย
และภาวะสุขภาพ
2
- ประเมินความรูและทักษะหลังปฏิบัติ
กิจกรรมรูจัก เขาใจ และจดจําใน
อาหารแลกเปลี่ยน
3
- ประเมินผลการฝกปฏิบัติจากแผน
งานการจัดและกําหนดอาหารจาก
อาหารแลกเปลี่ยน
5
- Concept Mapping อาหารบําบัด
โรคหรืออาหารเฉพาะโรค
7
- Concept Mapping ความสัมพันธ

สัดสวนของ
การประเมินผล
70%
25%
30%
15%
25%
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การ
ประเมิน
3

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
4.3.2, 4.3.3
4.4.1, 4.4.3, 4.4.4
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.5

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
ระหวางโภชนาการและสุขภาพที่
เบี่ยงเบน
- รายงานแสดงแหลงขอมูลที่ไปศึกษา
คนควาดวยตนเอง
- รายงานอาหารที่เหมาะสมแตละ
ชวงวัย
- การทํางานกลุม การมีสวนรวม
อภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน

สัปดาหที่
กําหนด

สัดสวนของ
การประเมินผล
5%

7-8

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุม และอิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไข
รวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนทบทวนความเขาใจวิชา และเฉลยแนวคิดของขอสอบ เพื่อให
นักศึกษาเกิดความกระจางวาตัวเลือกนั้นๆถูกหรือผิดอยางไร

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย, ขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรบั ประจําวันและแนวทางการบริโภค
สําหรับคนไทย.พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
ชวนพิศ วงศสามัญ. (2542). โภชนบําบัดสําหรับพยาบาล. ขอนแกน: คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ประไพศรี ศิริจักรวาล. (2551). คูมือธงโภชนาการ. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก.
รุจิรา สัมมะสุต. (2552). หลักการปฏิบัติดานโภชนบําบัด. พิมพครั้งที่ 3 ปราจีนบุร:ี สุพัตราการพิมพ.
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ภาษาอังกฤษ
Castaldi, P. (2007). Basic Nursing: Essentials for Practice. 6th Edition. Philadelphia:
Mosby Inc.
Dudek, S. (2006). Nutrition Essentials for Nursing Practice. 5th Edition. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.
Wardlaw, G., Hamp, J.,and DiSilvestro, R. (2004). Perspectives in Nutrition. 6th Edition. New
York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Stanfield, P. and Hui, Y. (2003). Nutrition and Diet Therapy: Self-Instructional Modules. 4th
Edition. Massachusetts: Jones and Bartlett Publisher Inc.
2. เอกสารและ ตําราประกอบการคนควา
ภาษาไทย
กรมอนามัย. กองโภชนาการ, (2535). คุณคาทางโภชนาการอาหารไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก.
กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย กองโภชนาการ. (2544). การดูแลตนเองดานโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2550). ทําได ไมยาก...ฉลากโภชนาการ.
นิธิยา รัตนาปนนท. (2548). วิทยาศาสตรการอาหารของไขมันและน้ํามัน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
นัยนา บุญทวียุวัฒน. (2553). ชีวเคมีทางโภชนาการ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ.
ปนัดดา โรจนพิบูลสถิตย. (2553). ชีวเคมีทางการแพทย: เมตาบอลิสมของสารอาหารเชิงบูรณาการสําหรับ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตรการแพทย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไอกรุป เพรส จํากัด.
สุนีย สหัสโพธิ.์ (2543). ชีวเคมีทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
รุจิรา สัมมะสุต (2538). อาหารผูปวยในโรงพยาบาลและหลักการสั่งอาหาร. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพพิมพด.ี
อัญชลี ศรีจําเริญ. (2553). อาหารและโภชนาการ: การปองกันและบําบัดโรค. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ
พริ้นท จํากัด.
ภาษาอังกฤษ
Nelms M.N., Sucher K., Lacey K., and Roth S.L. (2011). Nutrition Therapy and
Pathophysiology. 2nd Edition. U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
6.3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ฐานขอมูลสืบคน
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โภชนาการเพื่อสุขภาพโดยนักกําหนดอาหาร
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย

http://nutrition.anamai.moph.go.th/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/
http://www.dietitian.in.th/
http://www.nutritionthailand.or.th/
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ขอมูลสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบาน

http://www.doctor.or.th

หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ
การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป

