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ขอเชิญผูสนใจเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  

 

เร่ือง อาหารสําหรับผู้สูงอายุ รุ่นที ่๓ 

     องคการอนามัยโลกไดใหความหมายของผูสูงอายุวา 

หมายถึง ผูท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปข้ึน   ผูสูงอายุมีความตองการ

พลังงานลดลงจากวัยผูใหญ เนื่องจากปริมาณกลามเนื้อและมวล

กลามเนื้อท่ีลดลง  การลดลงของมวลกลามเนื้ออาจเนื่องมาจาก

การใชพลังงานสําหรับการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

และอัตราการสรางเนื้อเยื่อใหม ๆ ลดลง อัตราการเผาผลาญ

อาหารลดลงตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน แตความตองการสารอาหารอ่ืน 

ๆ รวมท้ังวิตามินและเกลือแรไมลดลง ยกเวนความตองการธาตุ

เหล็ก   ในการบริโภคอาหารของผูสูงอายุตองคํานึงถึงคุณภาพ

ของอาหาร  โดยใหพลังงานลดลง แตไดสารอาหารครบถวน    

อาหารท่ีผูสูงอายุควรไดรับทุกวันควรเปนอาหารตอไปนี้  

เนื้อสัตว  เนื้อปลาและเนื้อไกจะมีความนุมมากกวาเนื้อชนิดอ่ืน 

แต ควรระวังกางปลา เนื่องจากการเค้ียว การกลืน ไมดีเทาในวัย

หนุมสาว การปรุงเนื้อสัตวทุกชนิด ควรปรุงใหนุมพอท่ีจะเค้ียว

ไดดวย ถ่ัวเมล็ดแหงควรปรุงสุกโดยการตมใหเปอยนุม ผูสูงอายุ

ควรไดรับผักและผลไมทุกวัน เพ่ือชวยใหรางกายไดรับวิตามิน

และเกลือแร และควรตมหรือนึ่งใหสุกกอน ผลไมควรเปนผลไมท่ี

มีเนื้อสัมผัสนุม เค้ียวงาย เชน มะละกอสุก กลวยสุก แตง  โม 

สม น้ําผลไม สวนผลไมท่ีมีเนื้อแข็งควรนํามาปนหรือบดให

ละเอียดกอน ขาว แปง และผลิตภัณฑ เชน ขาวสวย ขาวตม 

ขาวเหนียว ขนมจีน กวยเตี๋ยว บะหม่ี ขนมปง ควรไดรับ

พอสมควร วันละ ๓-๔ ถวยตวง ในผูสูงอายุควรไดรับน้ําดื่มวัน

ละ ๓๐-๓๕ มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัว ๑ กิโลกรัม ประมาณ ๖-๘ 

แกวตอวัน 

จากข อ มู ล ดั ง กล า ว ข า งต น  ศู นย บ ริ ก า ร ธุ ร กิ จ

อุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงไดดําเนินการ

จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “อาหารสําหรับ

ผูสูงอายุ” ไปเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซ่ึงไดรับการตอบ

รับเปนอยางดีจากผูเขารับการฝกอบรม และมีความเห็นรวมกับ

ผูเขารับการฝกอบรมวาควรดําเนินการจัดฝกอบรมในหลักสูตร

เชิงปฏิบัติการในเรื่อง อาหารสําหรับผูสูงอายุข้ึน อยางตอเนื่อง 

ท้ังนี้เพ่ือใหผูสูงอายุ ผู ท่ีทําหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุ  และ

ผูสนใจท่ัวไป  ไดรับทราบถึงขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับอาหารท่ี

ผูสูงอายุควรจะรับประทาน  และสามารถประยุกตดัดแปลง

อาหารในเมนูท่ีหลากหลาย ทําใหผูสูงอายุไดรับประทานอาหาร

ท่ีมีคุณภาพทางโภชนาการ ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ เพ่ือ

สุขอนามัยท่ีดีของผูสูงอายุ  

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหเกิดหลักสูตรการฝกอบรมในดานอาหารสําหรับผูสูงอายุ  

- เพ่ือใหเกิดความรวมมือกับองคการบริหารสวนทองถ่ิน  ในการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชน 

- เพ่ือใหผูสูงอายุ ผูท่ีทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุ และผูสนใจท่ัวไป 

รับความรูท่ีถูกตองในเรื่องอาหารสําหรับผูสูงอายุ 

 

รูปแบบการดําเนินงาน 

 การฝกอบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ เพ่ือใหผู

เขารับการฝกอบรมไดรับความรูท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

 

วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการ 

 วันศุกรท่ี   ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  

เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

 ณ   คณะอุตสาหกรรมเกษตร   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 

 

วิทยากร 

นายชาติชาย วิลัยลักษณ 

 ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

คาลงทะเบียน  คนละ   ๕๐๐ บาท 

 

กลุมเปาหมาย 

ผูสูงอายุ  ผูทีทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุ  และผูสนใจท่ัวไป   

จํานวน ๓๐ คน 



2 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 ผูเขารับการฝกอบรมไดรับการถายทอดความรูในเรื่อง

ของอาหารสําหรับผูสูงอายุ และไดทดลองฝกภาคปฏิบัติในการ

ทําอาหารสําหรับผูสูงอายุ และสามารถนําความรูไปใชไดจริงใน

ชีวิตประจํ าวัน  เ พ่ือใหผู สู งอายุ ได รับประทานอาหาร ท่ี

สุขลักษณะและมีคุณคาทางโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย 

 

 

 

 

 

การสมัครเขารับการฝกอบรม 

สมัครและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม :   

ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

อ.เมือง จ.เชียงใหม 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๙๔๘๒๘๐ ๐๘๑-๐๓๐๓๐๗๗ 

e-mail : absc.cmu@gmail.com 

https://www.facebook.com/absc.cmu/ สม 

 

หมดเขตรับสมัคร ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เวลา รายละเอียด 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น ลงทะเบียน 

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น พิธีเปดการฝกอบรม  โดย   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น บรรยาย หวัขอพ้ืนฐานการจัดการอาหารสําหรบัผูสูงอาย ุ

- อาหารหลัก ๕ หมู  และ ความตองการสารอาหารใน

ผูสูงอาย ุ

- การประเมินภาวะโภชนาการในผูสูงอายุ หลักการจัดการ

อาหารสําหรับผูสูงอาย ุ  

- ขอควรพิจารณากําหนดอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ

กินอยางไรใหแกชา 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น ปฏิบตัิการ เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพของผูสูงอายุ 

(เมนูอาหาร ๑ ชนิด  และขนม ๑ ชนิด) 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น ตอบขอซักถามเพ่ิมเติม 

 

หมายเหต ุ พักรับประทานอาหารวาง  เวลา ๑๐.๐๐ น.  และเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. 

 

 

ใบสมัครเขารับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง อาหารสําหรับผูสูงอายุ 

วันศุกรท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. 

ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ชื่อ....................................................สกลุ................................................... 

 เปนผูสูงอาย ุ

 เปนผูทําหนาท่ีดูแลผูสูงอาย ุ

 อ่ืนๆ ระบุ.............................................................. 

 

ท่ีอยู/หนวยงาน

.................................................................................................................. 

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

  

โทรศัพท...............................................โทรสาร......................................... 

มือถือ......................................................................................................... 

e-mail………………………………………………………………………………………… 

ประสงคจะสมัครเขารับการฝกอบรมในครั้งน้ี  และไดชําระเงินตาม

เง่ือนไข 

 

  ชําระโดยเงินสด   (เลขท่ีใบเสร็จ..............................................) 

mailto:absc.cmu@gmail.com
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  ชําระโดยการโอนเงินผานธนาคารไทยพาณิชย สาขา มช.  

      ช่ือบัญชีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เลขท่ีบัญชี ๖๖๗-๓-

๐๐๗๖๐-๗ 

 

ประสงคจะใหออกใบเสร็จในนาม............................................................. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

ผูท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 

 

ชื่อ....................................................สกลุ................................................... 

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………….……………………………. 

 

 

   ลงช่ือ......................................ผูสมคัร 

   (.........................................................) 

        วันท่ี......................................... 

 

หมายเหตุ  กรณีโอนเงินผานบัญชีธนาคารกรณุาแนบสําเนาใบโอนเงิน

พรอมใบสมัครมาท่ี  ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๙๔๘๒๘๐ มือถือ ๐๘๑-๐๓๐-๓๐๗๗ 

e-mail : absc.cmu@gmail.com หรือ 

https://www.facebook.com/absc.cmu/ 

mailto:absc.cmu@gmail.com
https://www.facebook.com/absc.cmu/

	เรื่อง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓

