โครงการอบรมความรู้ ด้านโภชนาการเพือ่ สุ ขภาพและการชะลอวัย
(Nutrition for Health and Anti-Aging)
รุ่นที่ 3/2560
จัดโดย ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------หลักการและเหตุผล
ปั จจุ บ นั วิท ยาการทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ก้า วหน้า อย่า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะองค์ความรู้
ทางด้านโภชนาการกับสุ ขภาพและศาสตร์ แห่ งการชะลอวัย ที่ทาให้คนเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น คนทัว่ ไป
เข้าใจว่าความแก่เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติของร่ างกายไม่สามารถหยุดยั้งหรื อชะลอได้ แต่
ในทางเวชศาสตร์ ชะลอวัย เชื่ อว่าเราสามารถชะลอความแก่ หรื อป้ องกันความแก่ก่อนวัยอันควรได้ หากเรา
รู ้จกั ดูแลร่ างกายให้อยูใ่ นสภาพที่สมดุลและสมบูรณ์อยูเ่ สมอ
เมื่อกล่าวถึงการชะลอวัย คนส่ วนใหญ่เข้าใจว่าหมายถึงการป้ องกันไม่ให้แก่ ก่อนวัย แต่แท้จริ งแล้ว
ยังหมายรวมถึงการป้ องกันความเสื่ อมของเซลล์ต่างๆภายในร่ างกายอันนาไปสู่ โรคเรื้ อรัง เช่น โรคหัวใจและ
หลอดเลื อด โรคมะเร็ ง โรคอัลไซเมอร์ เป็ นต้น ดังนั้นการชะลอความแก่ที่ดีควรจะชะลอทั้งภายนอกและ
ภายใน คือความเสื่ อมทางด้านผิวพรรณ และของเซลล์ภายในร่ างกายอันนาไปสู่ โรคเรื้ อรังต่างๆ โดยใช้
อาหารซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ช่วยในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันและบาบัดโรค รวมทั้งช่วยในการชะลอวัย
หากเรารู้จกั เลือกรับประทานอาหารและวิธีการต่างๆได้อย่างถูกต้อง ก็จะทาให้เราสุ ขภาพดี และอายุยนื ได้
ด้วยเหตุน้ ีภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการให้ค วามรู้ ด้า นอาหารและโภชนาการ เพื่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและชะลอวัย ที่ ถู ก ต้อง จึ งได้จ ัด
โครงการอบรมนี้ข้ ึน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการเพื่อสุ ขภาพและการชะลอวัย
1

รู ปแบบการจัดอบรม
บรรยาย อภิปรายทางวิชาการ และปฎิบตั ิการ
เนือ้ หาการอบรม
การอบรมประกอบด้วย 3 Modules และ 1 Workshop ดังต่อไปนี้
Module I: โภชนเภสั ชภัณฑ์ เพือ่ การชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ
โภชนาการเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว
โภชนเภสัชภัณฑ์ กับผิวพรรณ
โภชนเภสัชภัณฑ์ กับการลดนา้ หนัก
โภชนเภสัชภัณฑ์ กับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
 โภชนเภสัชภัณฑ์ กับโรคไขมันในเลือดสูง
 โภชนเภสัชภัณฑ์ กับโรคความดันโลหิ ตสูง
 โภชนเภสัชภัณฑ์ กับโรคเบาหวาน
Module II: โภชนาการในวัยต่ างๆ
พัฒนาการและความต้องการสารอาหารและพลังงานในแต่ละวัย
โภชนาการสาหรับเด็ก
โภชนาการสาหรับวัยรุ่ น
โภชนาการสาหรับวัยผูใ้ หญ่
โภชนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ
โภชนาการสาหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
Module III: โภชนบาบัดสาหรับโรคเรื้อรั ง
หลักโภชนบาบัดและรายการอาหารแลกเปลี่ยน
โภชนบาบัดสาหรับโรคอ้วน
โภชนบาบัดสาหรับโรคไขมันในเลือดสู ง
โภชนบาบัดสาหรับโรคเบาหวาน
โภชนบาบัดสาหรับโรคความดันโลหิ ตสู ง
โภชนบาบัดสาหรับโรคไต
โภชนบาบัดสาหรับโรคมะเร็ ง
Workshop: การทาอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ปฎิบตั ิการ: อาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารควบคุมน้ าหนัก อาหารคลีน อาหารไม่ผา่ นความร้อน
(Raw Food)
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กลุ่มเป้าหมาย
ประมาณ 15-20 คน ประกอบด้วยบุคคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ผูท้ ี่ทางานด้าน
อาหารและโภชนาการ รวมทั้งผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
วันทีจ่ ัดอบรม
วันอาทิตย์ที่ 3,10,17,24 กันยายน และ 1,8 ตุลาคม 2560
สถานทีจ่ ัดการอบรม
ภาคบรรยาย ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 4 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ม.มหิดล
ภาคปฎิบตั ิ ณ ห้องปฎิบตั ิการอาหาร อาคาร 7 ชั้น 2 คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ม.มหิดล
(วิทยาเขตพญาไท ติดรพ.เด็ก ตรงข้ามรพ.พระมงกุฎฯ อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ)
ค่ าลงทะเบียน
Module I
Module II
Module III (2 วัน)
Workshop (2 วัน)
ทั้งคอร์ส 30,000 บาท ลดเหลือ

5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท พร้อมได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หน่ วยงานผู้จัด
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมได้รับความรู้ดา้ นโภชนาการที่ทนั สมัยและถูกต้อง
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ตารางการอบรม
Module I: โภชนเภสั ชภัณฑ์ เพือ่ การชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ
วันที่
เวลา
หัวข้ อ
3 กย.60 9.00-10.30 น. โภชนาการเพื่อการมีอายุที่ยนื ยาว
10.30-12.00 น. โภชนเภสัชภัณฑ์กบั สุ ขภาพผิว
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
โภชนเภสัชภัณฑ์กบั การลดน้ าหนัก
โภชนเภสัชภัณฑ์กบั สุ ขภาพหัวใจและ
หลอดเลือด

Module II: โภชนาการในวัยต่ างๆ
วันที่
เวลา
หัวข้ อ
10 กย.60 9.00-10.00 น. พัฒนาการและความต้องการสารอาหารและ
พลังงานในแต่ละวัย
10.00-11.00 น. โภชนาการสาหรับเด็ก
11.00-12.00 น. โภชนาการสาหรับวัยรุ่ น
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. โภชนาการสาหรับวัยผูใ้ หญ่
14.00-15.00 น. โภชนาการสาหรับผูส้ ู งอายุ

วิทยากร
ผศ.ดร.เอกราช บารุ งพืชน์
ผศ.ดร.เอกราช บารุ งพืชน์
ผศ.ดร.เอกราช บารุ งพืชน์
ผศ.ดร.เอกราช บารุ งพืชน์

วิทยากร
ผศ.ดร.เรวดี จงสุ วฒั น์
ผศ.ดร.เรวดี จงสุ วฒั น์
ผศ.ดร.เรวดี จงสุ วฒั น์
ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล

15.00-16.00 น. โภชนาการสาหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร Dr.Carol Hutchinson
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Module III: โภชนบาบัดสาหรับโรคเรื้อรัง
วันที่
เวลา
หัวข้ อ
17 กย.60 9.00-11.00 น. หลักโภชนบาบัดและรายการอาหารแลกเปลี่ยน
11.00-12.00 น. โภชนบาบัดสาหรับโรคอ้วน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. โภชนบาบัดสาหรับโรคความดันโลหิ ตสู ง
14.30-16.00 น. โภชนบาบัดสาหรับโรคไต
24 กย.60 9.00-10.30 น. โภชนบาบัดสาหรับโรคเบาหวาน
10.30-12.00 น. โภชนบาบัดสาหรับโรคไขมันในเลือดสู ง
13.00-15.00 น. โภชนบาบัดสาหรับโรคมะเร็ ง
Workshop: การทาอาหารเพื่อสุ ขภาพ
วันที่
เวลา
หัวข้ อ
1 ตค.60
9.00-12.00 น. ปฎิบตั ิการ: อาหารเพื่อสุ ขภาพ
(Healthy Balanced Diet)

8 ตค.60

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปฎิบตั ิการ: อาหารลดน้ าหนัก
(Weight-Loss Diet)

9.00-12.00 น.

ปฎิบตั ิการ: อาหารคลีน
(Clean Food)

12.00-13.00 น.

วิทยากร
ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล

วิทยากร
ผศ.ดร.เรวดี จงสุ วฒั น์
ผศ.ดร.เอกราช บารุ งพืชน์
วิทยากรพิเศษ
ผศ.ดร.เรวดี จงสุ วฒั น์
ผศ.ดร.เอกราช บารุ งพืชน์
คุณนก-ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ
ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
วิทยากรพิเศษ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. ปฎิบตั ิการ: อาหารไม่ผา่ นความร้อน ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล
(Raw Food)
ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
วิทยากรพิเศษ
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ใบลงทะเบียนโครงการอบรมความรู้ ด้านโภชนาการเพือ่ สุ ขภาพและการชะลอวัย
(Nutrition for Health and Anti-Aging)
จัดโดย ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ………………………………………………….. สกุล ………………………………….
ตาแหน่งงาน
..............................................……………………...……….……………………..………………………………….
สถานที่ทางาน / ที่อยู่ ………………………………………………………………………………..……………….
.......………………………………...…………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ ………………...……….โทรสาร………………………e-mail:…………………………………….……
LINE ID................................……………………...……….……………………..………………………………….

การลงทะเบียนเข้ าร่ วมอบรม
 Module I
 Module II
 Module III (2 วัน)
 Workshop (2 วัน)
 ทั้งคอร์สราคา 30,000 บาท ลดเหลือ

5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท (พร้อมได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม)

การส่ งค่ าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “60 ปี ภาควิชาโภชนวิทยา”
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่บญั ชี 254-2-05164-0
กรุ ณาส่ งใบสมัครพร้อมสาเนาใบโอนเงินมาทาง
E-mail: yupadeerakmanee@yahoo.com

***ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ โทรศัพท์ 02-354 -8539 ***
หรือ ผศ.ดร.เอกราช บารุ งพืชน์ LINE ID: akkarach อีเมล์ abnutrition@yahoo.com
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