
 
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ : 2404-2120  ชื่อวิชำ :อาหารบ าบัดโรค          จ ำนวน : 2 หน่วยกิต 4  ชั่วโมง 
หลักสูตรกำรศึกษำ(Course status) : ชคอ 3/3,3/4 ควำมรู้พื้นฐำน(Pre-requisite) : 
ภำคเรียนที่ (Semester) : 1/2561 วัน-เวลำที่เรียน(Class Meeting)  
ชื่อผู้สอน(Instructor) : นางสาวชิสา  เมืองสิงห์                 ที่ท ำงำน(Office) :วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ต ำแหน่ง :  ครู                                          วุฒิกำรศึกษำ :คบ. (คหกรรมศาสตร์บัณทิต) 
โทรศัพท์(Phone) :0878162950                                     
อีเมล์(E-Mail) : chisahandmade.2527@gmail.com 
หนังสือเรียน(Text Book) : 
แหล่งค้นคว้ำเพิ่มเติม (Reference) : 
 
จุดประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 

1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารบ าบัดโรค  โภชนาการส าหรบัผู้ป่วย  การก าหนดรายการอาหารบ าบัดโรค  
วัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารบ าบัดโรค การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน  หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร
บ าบัดโรค  การบริการอาหารบ าบัดโรค  การเก็บรักษาอาหารบ าบัดโรค 

2.  มีความสามารถค านวณความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้ป่วยจากตารางแสดงคุณค่าอาหาร
ไทย 

3.  มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบ เลือกใช้วัตถุดิบทดแทน  ประกอบอาหาร  เก็บรักษาอาหารจัดบริการ
อาหารส าหรับผู้ป่วย 
 4.  เห็นคุณค่าของอาหารและโภชนาการส าหรับผู้ป่วย 

5.  มีกิจนิสัยในการท างาน  ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  รอบคอบและมีความ
รับผิดชอบ 
  
มำตรฐำนรำยวิชำ 
 1.  เข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานอาหารบ าบัดโรค  การจัดรายการอาหารส ารับผู้ป่วย และลักษณะที่ดีของอาหาร
บ าบัดโรคตาม หลักการ วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหารบ าบัดโรค และการค านวณ 
 2.  เข้าใจการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารบ าบัดโรค  
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของอาหารบ าบัดโรค  หลักโภชนาการส าหรับผู้ป่วย  หลักการ
ค านวณพลังงานและสารอาหารส าหรับผู้ป่วย  หลักการก าหนดรายการอาหารบ าบัดโรค  หลักการเลือกใช้และการ
เตรียมวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารบ าบัดโรค  การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน  หลักการและเทคนิคการประกอบ
อาหารบ าบัดโรค  การจัดบริการอาหารบ าบัดโรค  และการเก็บรักษาอาหาร 



สมรรถนะ (Competency) 
 ควำมรู้ 

1.  อธิบายความส าคัญเกี่ยวกับอาหารบ าบัดโรค  หลักโภชนาการส าหรับผู้ป่วย 
 2.  ค านวณพลังงานและสารอาหารส าหรับผู้ป่วย  จากตารางแสดงคุณค่าอาหารไทย 

3.  อธิบายหลักการก าหนดรายการอาหารบ าบัดโรค  การบริการอาหารบ าบัดโรคการเก็บรักษาอาหาร
บ าบัดโรค 

  
 ทักษะ 

1.  เตรียมวัตถุดิบส าหรับประกอบอาหารบ าบัดโรค  การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน   
      2.  เลือกซื้อจัดเตรียมวัตถุดิบ  และเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับประกอบอาหารบ าบัดโรค 
 3.  ประกอบอาหาร  เก็บรักษาอาหารจัดบริการอาหารส าหรับผู้ป่วย 
     4.  ใช้เตรียมวัตถุดิบ  และวัตถุดิบทดแทนการประกอบอาหารบ าบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ 
 
 คุณธรรม 
 1. มีวินัย 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. อยู่อย่างพอเพียง 
 4. มุ่งม่ันในการท างาน 
 5. มีจิตสาธารณะ 
 
ตัวช้ีวัด(KPI : Key Performance Indicator) 

1. ผู้เรียนน าความรู้ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ผู้เรียนประการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน(Mark Allocation) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน มี 4 ส่วน                           100 % 
1. คะแนนระหว่างเรียน                            40 % 
2. การสอบภาคปฏิบัติรายกลุ่ม                         20 % 
3. การสอบภาคทฤษฎีรายบุคคล 20 % 
4. จิตพิสัย 20 % 
 

วิธีกำรสอน(Instructional Strategies) 
             การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้าน ร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  และอารมณ์ ดังนี้ 
1.บรรยายและให้นักเรียนท าการค้นคว้าจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต 
2.ฝึกใหผู้้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  เจตคติ  วินัย  และความรับผิดชอบ ที่สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ 
 



 
กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ(Work Assignments) 
              ให้นักเรียนน าความรู้จากการเรียนวิชาอาหารบ าบัดโรคไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม
นักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละไม่เกิน 6 คน  ออกมาน าเสนอความคิดเห็นและรายงานหน้าชั้นเรียน 
 
เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย 
80 – 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 – 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 – 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 – 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 – 74 3.0 การเรียนดี  50 – 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 – 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 – 49 0 การเรียนขั้นต่ า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน ชื่อวิชำ : อาหารบ าบัดโรค     18 ครั้ง     72 ชั่วโมง 

 
ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและกระบวนกำร

สอน 
สื่อกำรสอน กำรประเมินผล สมรรถนะของ

ผู้เรียน 
1 ความส าคญัเกี่ยวกับ

อาหารบ าบัดโรค และ
หลักโภชนาการส าหรับ
ผู้ป่วย  

-ครูแนะน าการเรียนและ
บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับ
การเรยีนภาคทฤษฎีและสอน 
-ครูแจกแบบทดสอบก่อน
เรียน ให้นักเรยีนท า 
-ครูสุ่มถามความคดิเห็นของ
นักเรียน ในเรื่องความหมาย
ของอาหารบ าบัดโรค ตาม
ความคิดของนักเรียน 
ประมาณ8-10 คน จากนั้น
ช่วยกันสรุปความหมาย
ความส าคญัของอาหารบ าบดั
โรค ลงในบนกระดาน  
- ครูแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง 
ความส าคญัเกี่ยวกับอาหาร
บ าบัดโรค และหลัก
โภชนาการส าหรับผู้ป่วย แล้ว
ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า  
หลักโภชนาการส าหรับผู้ป่วย 
เขียนสรุปเป็นผังความคิด  

-  ใบความรู้ที่ 1 
เรื่องความส าคัญ
เกี่ยวกับอาหาร
บ าบัดโรค และ
หลักโภชนาการ
ส าหรับผู้ป่วย 
 

-แบบทดสอบก่อน
เรียน  
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ควำมรู้(K) 
อธิบายความส าคัญ
เกี่ยวกับอาหาร
บ าบัดโรค  หลัก
โภชนาการส าหรับ
ผู้ป่วย 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
 

2 การค านวณเพื่อก าหนด
อาหารและการจดัอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 

ครูแจกใบความรู้ที่ 2 เรื่อง 
การค านวณเพื่อก าหนด
อาหารและการจดัอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย แล้วอธิบายวิธี
คิด ดัชนีความหนาของ
ร่างกาย (BMI) พร้อมให้
นักเรียนฝึกคิดตาม น้ าหนัก
และส่วนสูงของตัวเอง เพื่อใช้
เป็นพื้นฐานค านวณหาค่าดัชนี
ความหนาของร่างกาย ของ
ผู้ป่วย  

- ใบความรู้ที ่2 
เรื่อง การค านวณ
เพื่อก าหนดอาหาร
และการจัดอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 
 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

ควำมรู้(K) 
ค านวณพลังงานและ
สารอาหารส าหรับ
ผู้ป่วย  จากตาราง
แสดงคุณค่าอาหาร
ไทย 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
 

3 การค านวณเพื่อก าหนด
อาหารและการจดัอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย(ต่อ) 

ครู อธิบาย การคิดน้ าหนักตัว
มาตรฐานและสารอาหารทาง
กายต้องการ  ต่อ  1 วัน (ค่า
โปรตีน ,ไขมัน,คาร์โบไฮเดรต) 

- ใบความรู้ที ่2 
เรื่อง การค านวณ
เพื่อก าหนดอาหาร
และการจัดอาหาร

ตรวจแบบฝึกหัดที่ 1
การคิดค านวณ การ
คิดน้ าหนักตัว
มาตรฐานและ

ควำมรู้(K) 
ค านวณพลังงานและ
สารอาหารส าหรับ
ผู้ป่วย  จากตาราง



และอธิบาย ตารางอาหาร
แลกเปลีย่น  
(Food Exchange)  เป็น
เครื่องมือส าคญัที่ช่วยในการ
ค านวณและก าหนดสัดส่วน
อาหารตามความต้องการของ
แต่ละบคุคลพร้อมให้นักเรยีน
คิดตาม  

- ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด
การคิดค านวณ การคดิ
น้ าหนักตัวมาตรฐานและ
สารอาหารทางกายต้องการ  
ต่อ  1 วัน  

ส าหรับผู้ป่วย 
 
 

สารอาหารทางกาย
ต้องการ  ต่อ  1 วัน 

แสดงคุณค่าอาหาร
ไทย 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

4 อาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป  

 -ครอูธิบายเรื่อง ประเภท
ของอาหารโรงพยาบาล
โดยทั่วไปมี 3 ประเภท 
คือ  
1.อาหารที่ใช้ทั่วไป  
2.อาหารทางสายยาง  
3.อาหารเฉพาะโรค 
จากนั้นครูให้นักเรียนฝึก
คิดค านวณสัดส่วนอาหาร     
4 เมนู พร้อมเขียนอธิบาย 
การค านวณและก าหนด
สัดส่วนแต่ละ ดังนี้  
เมนูท่ี 1 อาหารทั่วไปแบบ
อาหารธรรมดา (Regular 
diet)  
เมนูท่ี 2 อาหารทั่วไปแบบ
อาหารธรรมดาย่อยง่าย 
(Light diet) 
เมนูท่ี 3 อาหารทั่วไปแบบ
อาหารอ่อน (Soft die) 
เมนท่ี 4 อาหารทั่วไปแบบ
อาหารเหลวหรืออาหารน้ า 
(Liquid diet) 

- ใบความรู้ที่ 1 
เรื่อง ความส าคญั
เกี่ยวกับอาหาร
บ าบัดโรค และ
หลักโภชนาการ
ส าหรับผู้ป่วย 
- ตัวอย่าง 
เมนูอาหารทีเ่ป็น  
- ใบงานท่ี 1 เรื่อง 
การคิดค านวณ
สัดส่วนอาหาร 
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหาร
ทั่วไป 
  

ตรวจ ใบงานท่ี 1 
เรื่อง การคิดค านวณ
สัดส่วนอาหาร 
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหาร
ทั่วไป 
 

ควำมรู้(K) 
- ค านวณพลังงาน
และสารอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย  จาก
ตารางแสดงคุณค่า
อาหารไทย 
-หลักการก าหนด
รายการอาหาร
บ าบัดโรค   
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

5 อาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป  
-แบบอาหารธรรมดา 

-ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่
ละเท่าๆกัน โดยก าหนดดังนี้ 
1. ก าหนดรายการอาหารและ

- ใบงานท่ี 2 เรื่อง
การปฏิบัติอาหาร
โรงพยาบาล 

- ตรวจใบงานท่ี 2 
เรื่องการปฏิบตัิ
อาหารโรงพยาบาล 

ควำมรู้(K) 
- ค านวณพลังงาน
และสารอาหาร



(Regular diet)  1,800 
– 2,000 แคลอรี   
 

คิดแคลอรี 1 วัน (3 มื้อ)   
ตามประเภทอาหารทั่วไป 
แบบอาหารธรรมดา (Regular 
diet)  1,800 – 2,000 
แคลอรี   
2.วางแผนการปฏิบตัิการ
ท าอาหารทั่วไปแบบธรรมดา
ตามที่คิดไว้ในคาบต่อไป 
โดยศึกษาจากใบความรู้ที ่3 
เรื่อง การก าหนดอาหารการ
บริการ และการเก็บรักษา
อาหารบ าบัดโรค 

ประเภทอาหาร
ทั่วไป แบบอาหาร
ธรรมดา (Regular 
diet)  1,800 – 
2,000 แคลอรี   
- ใบความรู้ที ่3 
เรื่อง การก าหนด
อาหารการบริการ 
และการเก็บรักษา
อาหารบ าบัดโรค 

 

ประเภทอาหารทั่วไป 
แบบอาหารธรรมดา 
(Regular diet)  
1,800 – 2,000 
แคลอรี   
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ส าหรับผู้ป่วย  จาก
ตารางแสดงคุณค่า
อาหารไทย 
-หลักการก าหนด
รายการอาหาร
บ าบัดโรค   
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

6 ปฏิบัติการท าอาหาร
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป  
แบบอาหารธรรมดา 
(Regular diet)  1,800 
– 2,000 แคลอรี   
(ต่อ) 

-นักเรียนปฏิบตัิการประกอบ
อาหารตามเมนูที่วางแผนไวใน
คาบที่แล้ว  
- น าเสนอผลงาน 
 

-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร 
 

แบบประเมิน ผลงาน
ส าเรจ็ 
 

ทักษะ(P) 
1.  เตรียมวัตถดุิบ
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค  
การเลือกใช้วัตถุดิบ
ทดแทน   
2.  เลือกซื้อ
จัดเตรียมวตัถุดิบ  
และเลือกใช้อุปกรณ์
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค 
3.  ประกอบอาหาร  
เก็บรักษาอาหาร
จัดบริการอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
5. มีจิตสาธารณะ 

7 อาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป  
แบบอาหารธรรมดาย่อย
ง่าย (Light diet) 

-ครูอธิบายอาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป  
แบบอาหารธรรมดาย่อยง่าย 
(Light diet) 1,500 แคลอรี   
-ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม
ละเท่าๆกัน โดยก าหนดดังนี้ 
1. ก าหนดรายการอาหารและ
คิดแคลอรี 1 วัน (3 มื้อ)   

- ใบงานท่ี 3 เรื่อง
การปฏิบัติอาหาร
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหาร
ทั่วไป แบบอาหาร
ธรรมดาย่อยง่าย 
(Light diet) 
1,500 แคลอรี   

- ตรวจใบงานท่ี 3 
เรื่องการปฏิบตัิ
อาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป 
แบบอาหารธรรมดา
ย่อยง่าย (Light diet) 
1,500 แคลอรี   
- แบบสังเกต

ควำมรู้(K) 
- ค านวณพลังงาน
และสารอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย  จาก
ตารางแสดงคุณค่า
อาหารไทย 
-หลักการก าหนด
รายการอาหาร



ตามประเภทอาหารทั่วไป 
แบบอาหารธรรมดาย่อยง่าย 
(Light diet) 
2.วางแผนการปฏิบตัิการ
ท าอาหารทั่วไปแบบธรรมดา
ตามที่คิดไว้ในคาบต่อไป 
โดยศึกษาจากใบความรู้ที ่3 
เรื่อง การก าหนดอาหารการ
บริการ และการเก็บรักษา
อาหารบ าบัดโรค 

-ใบความรู้ที ่3 
เรื่อง การก าหนด
อาหารการบริการ 
และการเก็บรักษา
อาหารบ าบัดโรค 

พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

บ าบัดโรค การ
บริการอาหารบ าบัด
โรคการเก็บรักษา
อาหารบ าบัดโรค  
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

8 ปฏิบัติการท าอาหาร
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป  
แบบอาหารธรรมดาย่อย
ง่าย (Light diet) (ต่อ) 

-นักเรียนปฏิบตัิการประกอบ
อาหารตามเมนูที่วางแผนไวใน
คาบที่แล้ว  
- น าเสนอผลงาน 
 

-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร 
 

แบบประเมิน ผลงาน
ส าเรจ็ 
 

ทักษะ(P) 
1.  เตรียมวัตถดุิบ
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค  
การเลือกใช้วัตถุดิบ
ทดแทน   
2.  เลือกซื้อ
จัดเตรียมวตัถุดิบ  
และเลือกใช้อุปกรณ์
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค 
3.  ประกอบอาหาร  
เก็บรักษาอาหาร
จัดบริการอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
5. มีจิตสาธารณะ 

9 อาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป  
แบบอาหารเหลวหรือ
อาหารน้ า (Liquid 
diet) 

-ครูอธิบาย อาหาร
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป  
แบบอาหารเหลวหรืออาหาร
น้ า (Liquid diet) 
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
1.อาหารเหลวใส (พลังงาน 
400 – 500 แคลอรี) 
2.อาหารเหลวข้น(พลังงาน 
1,300 – 1,500 แคลอรี) 

- ใบงานท่ี 4 เรื่อง
การปฏิบัติอาหาร
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหาร
ทั่วไป แบบ
อาหารเหลวหรือ
อาหารน้ า 
(Liquid diet) 
-ใบความรู้ที ่3 
เรื่อง การก าหนด

- ตรวจใบงานท่ี 4 
เรื่องการปฏิบตัิ
อาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป 
แบบอาหารเหลว
หรืออาหารน้ า 
(Liquid diet) 
- แบบสังเกต
พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ควำมรู้(K) 
- ค านวณพลังงาน
และสารอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย  จาก
ตารางแสดงคุณค่า
อาหารไทย 
-หลักการก าหนด
รายการอาหาร
บ าบัดโรคการ
บริการอาหารบ าบัด



-ครูให้นักเรยีนแบ่งกลุ่ม กลุ่ม
ละเท่าๆกัน โดยก าหนดดังนี้ 
1. แต่ละ1 กลุ่ม ก าหนด
รายการอาหารและคดิแคลอรี  
1.อาหารเหลวใส (พลังงาน 
400 – 500 แคลอรี) 
2.อาหารเหลวข้น(พลังงาน 
1,300 – 1,500 แคลอรี) 
อย่างละ 1ชนิด  
2. วางแผนการปฏิบัติการ
ท าอาหารทั่วไปแบบธรรมดา
ตามที่คิดไว้ในคาบต่อไป 
โดยศึกษาจากใบความรู้ที ่3 
เรื่อง การก าหนดอาหารการ
บริการ และการเก็บรักษา
อาหารบ าบัดโรค 
 

อาหารการบริการ 
และการเก็บรักษา
อาหารบ าบัดโรค 

โรคการเก็บรักษา
อาหารบ าบัดโรค 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

10  ปฏิบัติการท าอาหาร
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทั่วไป  
แบบอาหารเหลวหรือ
อาหารน้ า (Liquid 
diet)(ต่อ) 

-นักเรียนปฏิบตัิการประกอบ
อาหารตามเมนูที่วางแผนไวใน
คาบที่แล้ว  
- น าเสนอผลงาน 
 

-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร 
 

แบบประเมิน ผลงาน
ส าเรจ็ 
 

ทักษะ(P) 
1.  เตรียมวัตถดุิบ
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค  
การเลือกใช้วัตถุดิบ
ทดแทน   
2.  เลือกซื้อ
จัดเตรียมวตัถุดิบ  
และเลือกใช้อุปกรณ์
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค 
3.  ประกอบอาหาร  
เก็บรักษาอาหาร
จัดบริการอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
5. มีจิตสาธารณะ 

11 อาหารโรงพยาบาล 
ประเภท อาหารทางสาย
ยาง (Tube feeding 
diet) 

-ครูอธิบาย เรื่องท าอาหาร
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหารทางสายยาง 
(Tube feeding diet) ใน

-ใช้Power Point
ในคอมพิวเตอร ์
- สอบกลางภาค 

-แบบทดสอบกลาง
ภาค เรียนที่ 1 /61  

ควำมรู้(K) 
1.  อธิบาย
ความส าคญัเกี่ยวกับ
อาหารบ าบัดโรค  



Power Point ที่ครูจัดเตรียม
ไว้ พร้อมวิธีการท า อาหาร
ทางสายยาง (Tube feeding 
diet)  
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
เนื้อการเรื่องอาหาร
โรงพยาบาลประเภท  
-อาหารที่ใช้ทั่วไป (General 
diet) 
-อาหารทางสายยาง (Tube 
feeding diet) 
-นักเรียนท าข้อสอบกลางภาค 

หลักโภชนาการ
ส าหรับผู้ป่วย 
2.  ค านวณพลังงาน
และสารอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย  จาก
ตารางแสดงคุณค่า
อาหารไทย 
3.  หลักการก าหนด
รายการอาหาร
บ าบัดโรค  การ
บริการอาหารบ าบัด
โรคการเก็บรักษา
อาหารบ าบัดโรค 

12 อาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารเฉพาะ
โรค  (อาหารส าหรับคน
ท้องผูก   1,800 cal) 
 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหาร
โรงพยาบาล ประเภทอาหาร
เฉพาะโรคและให้นักเรียน
ศึกษาจากใบความรู้ที่ 4 เรื่อง 
อาหารเฉพาะโรค 
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยให้
ท าใบงานท่ี 5เรื่อง อาหาร
โรงพยาบาลประเภทอาหาร
เฉพาะโรค  (อาหารส าหรับ
คนท้องผูก1,800 cal) 
และร่วมกันวางแผนการ
ปฏิบัติการท าอาหารอาหาร
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหารเฉพาะโรค  
(อาหารส าหรับคนท้องผูก 
1,800 cal) 
ตามที่คิดไว้ในคาบต่อไป 
โดยศึกษาจาก ใบความรู้ที ่4 
เรื่อง อาหารเฉพาะโรค 

-ใบความรู้ที ่4 
เรื่อง อาหารเฉพาะ
โรค 

ใบงานท่ี 5เรื่อง 
อาหารโรงพยาบาล
ประเภทอาหาร
เฉพาะโรค  (อาหาร
ส าหรับคนท้องผูก
1,800 cal) 
 

ควำมรู้(K) 
- ค านวณพลังงาน
และสารอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย  จาก
ตารางแสดงคุณค่า
อาหารไทย 
-หลักการก าหนด
รายการอาหาร
บ าบัดโรค   
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

13 ปฏิบัติการอาหาร
โรงพยาบาลประเภท
อาหารเฉพาะโรค  
(อาหารส าหรับคน
ท้องผูก  1,800 cal) 
 

-นักเรียนปฏิบตัิการประกอบ
อาหารตามเมนูที่วางแผนไวใน
คาบที่แล้ว  
- น าเสนอผลงาน 
 

-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร 
 

แบบประเมิน ผลงาน
ส าเรจ็ 
 

ทักษะ(P) 
1.  เตรียมวัตถดุิบ
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค  
การเลือกใช้วัตถุดิบ
ทดแทน   
2.  เลือกซื้อ
จัดเตรียมวตัถุดิบ  
และเลือกใช้อุปกรณ์
ส าหรับประกอบ



อาหารบ าบัดโรค 
3.  ประกอบอาหาร  
เก็บรักษาอาหาร
จัดบริการอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
5. มีจิตสาธารณะ 

14 อาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารเฉพาะ
โรค (อาหารส าหรับโรค
กระเพาะและโรคล าไส้
อักเสบ  1,500 cal) 
 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหาร
ส าหรับโรคกระเพาะและโรค
ล าไส้อักเสบ และให้นักเรียน
ศึกษาเพิ่มเตมิจากใบความรู้ที่ 
4 เรื่อง อาหารเฉพาะโรค 
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยให้
ท าใบงานท่ี 6 เรื่อง อาหาร
โรงพยาบาลประเภทอาหาร
เฉพาะโรค  (อาหารส าหรับ
โรคกระเพาะและโรคล าไส้
อักเสบ  1,500 cal)  ให้แต่ละ
กลุ่มจับฉลาก เลือกระหว่าง
อาหารโรคกระเพาะหรือ
อาหาร โรคล าไส้อักเสบ   
-ร่วมกันวางแผนการ
ปฏิบัติการท าอาหารอาหาร
โรงพยาบาล ตามที่จับฉลาก
ได้ ในคาบต่อไป 

 

-ใบความรู้ที ่4 
เรื่อง อาหารเฉพาะ
โรค 

ใบงานท่ี 6 เรื่อง 
อาหารโรงพยาบาล
ประเภทอาหาร
เฉพาะโรค  (อาหาร
ส าหรับโรคกระเพาะ
และโรคล าไส้อักเสบ  
1,500 cal)  

ควำมรู้(K) 
- ค านวณพลังงาน
และสารอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย  จาก
ตารางแสดงคุณค่า
อาหารไทย 
-หลักการก าหนด
รายการอาหาร
บ าบัดโรค   
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

15 ปฏิบัติการอาหาร
โรงพยาบาลประเภท
อาหารเฉพาะโรค 
(อาหารส าหรับโรค
กระเพาะและโรคล าไส้
อักเสบ  1,500 cal) 
 

-นักเรียนปฏิบตัิการประกอบ
อาหารตามเมนูที่วางแผนไวใน
คาบที่แล้ว  
- น าเสนอผลงาน 
 

-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร 
 

แบบประเมิน ผลงาน
ส าเรจ็ 
 

ทักษะ(P) 
1.  เตรียมวัตถดุิบ
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค  
การเลือกใช้วัตถุดิบ
ทดแทน   
2.  เลือกซื้อ
จัดเตรียมวตัถุดิบ  
และเลือกใช้อุปกรณ์
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค 
3.  ประกอบอาหาร  



เก็บรักษาอาหาร
จัดบริการอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
5. มีจิตสาธารณะ 

16 อาหารโรงพยาบาล 
ประเภทอาหารเฉพาะ
โรค 
-อาหารโรคไต  
(1,800 cal) 
-อาหารโรคเบาหวาน 
(1,800 cal) 
-อาหารโรคความดัน
โลหิตสูง (1,800 cal) 
 
 
 

-ครูให้นักเรียน ศึกษาใบ
ความรู้ที่ 4 เรื่อง อาหาร
เฉพาะโรค  
-ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 3 กลุ่ม และจับ
ฉลาก เลือกหัวข้อ 
1.อาหารโรคไต (1,800 cal) 
2.อาหารโรคเบาหวาน 
(1,800 cal) 
3.อาหารโรคความดันโลหติสูง 
(1,800 cal) 
จากนั้นท าใบงานท่ี 7 เรื่อง 
อาหารโรงพยาบาลประเภท
อาหารเฉพาะโรค  
 -อาหารโรคไต  
(1,800 cal) 
-อาหารโรคเบาหวาน 
(1,800 cal) 
-อาหารโรคความดันโลหติสูง 
(1,800 cal) 
-ร่วมกันวางแผนการ
ปฏิบัติการท าอาหารอาหาร
โรงพยาบาล ตามที่จับฉลาก
ได้ ในคาบต่อไป 
 

-ใบความรู้ที ่4 
เรื่อง อาหารเฉพาะ
โรค 

ใบงานท่ี ใบงานท่ี 7 
เรื่อง อาหาร
โรงพยาบาลประเภท
อาหารเฉพาะโรค  
 -อาหารโรคไต  
(1,800 cal) 
-อาหารโรคเบาหวาน 
(1,800 cal) 
-อาหารโรคความดัน
โลหิตสูง (1,800 cal) 
 

ควำมรู้(K) 
- ค านวณพลังงาน
และสารอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย  จาก
ตารางแสดงคุณค่า
อาหารไทย 
-หลักการก าหนด
รายการอาหาร
บ าบัดโรค   
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

17 สอบปฏิบัติการอาหาร
โรงพยาบาล 
ประเภทอาหารเฉพาะ
โรค 
-อาหารโรคไต  
(1,800 cal) 
-อาหารโรคเบาหวาน 

-นักเรียนปฏิบตัิการประกอบ
อาหารตามเมนูที่วางแผนไวใน
คาบที่แล้ว  
- น าเสนอผลงาน 
 

-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร 
 

แบบประเมิน ผลการ
สอบปฏิบัติ  
 

ทักษะ(P) 
1.  เตรียมวัตถดุิบ
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค  
การเลือกใช้วัตถุดิบ
ทดแทน   
2.  เลือกซื้อ
จัดเตรียมวตัถุดิบ  



(1,800 cal) 
-อาหารโรคความดัน
โลหิตสูง (1,800 cal) 
 
 

และเลือกใช้อุปกรณ์
ส าหรับประกอบ
อาหารบ าบัดโรค 
3.  ประกอบอาหาร  
เก็บรักษาอาหาร
จัดบริการอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 
คุณธรรม(A) 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. อยู่อย่างพอเพียง 
4. มุ่งมั่นในการ
ท างาน 
5. มีจิตสาธารณะ 

18 การสอบมาตรฐาน
รายวิชา 

ทดสอบมาตรฐานรายวิชา แบบทดสอบ
ภาคทฤษฎ ี

แบบทดสอบ
มาตรฐานรายวิชา 

1.  เข้าใจเกี่ยวกับ
พื้นฐานอาหารบ าบัด
โรค  การจดัรายการ
อาหารส ารับผูป้่วย 
และลักษณะทีด่ีของ
อาหารบ าบัดโรค
ตาม หลักการ 
วิธีการและเทคนิค
การประกอบอาหาร
บ าบัดโรค และการ
ค านวณ 
2.  เข้าใจการ
เลือกใช้วัตถุดิบ 
เครื่องมือ อุปกรณ์
การประกอบอาหาร
บ าบัดโรค  
 

หมำยเหตุ 
รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน    
ช่ือวิชา : อาหารบ าบัดโรค           
1.กระบวนการจดัการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังน้ี 

C (Construction)  คือ ผู้สอนจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมโีอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ ผู้เรียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้มีปฏสิัมพันธ์ทางสังคมกับบคุคล  
P (Physical Participation)  คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P (Process Learning)  คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด กระบวนการ

แก้ปัญหากระบวนการท างานให้เกดิผลส าเร็จ 
A (Application)  คือ การจัดกิจกรรมที่ใหผู้้เรยีนไดน้ าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 



 

 

 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

วชิำ อำหำรบ ำบดัโรค    รหัส 2404-2120   

หลกัสูตรประกำศนียบตัรวชิำชีพ พุทธศักรำช 2556 

สำขำวชิำ อำหำรและโภชนำกำร 

ประเภทวชิำ คหกรรมศำสตร์ 

จัดท ำโดย 

นำงสำวชิสำ  เมอืงสิงห์ 

 

สำขำวชิำ อำหำรและโภชนำกำร  วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย 

ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf


 

 

 

 

 

 


