สารจากผูอํานวยการ
ด้ วยวิสัยทัศน์ท่มี ุ่งมั่นเป็ นสถาบันวิจัยชั้นนําด้ านอาหารและโภชนาการ
ในระดับนานาชาติ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จึงได้ ดาํ เนินการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้ านการทํางานวิจัย การจัดการเรียนการสอน
และการให้ บริการวิชาการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ
การนําเอาระบบมาตรฐานมาใช้ ในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ มีผลการ
ดําเนินงานที่เป็ นเลิศ มีความน่าเชื่อถือ เป็ นกลาง และเป็ นแหล่ งอ้ างอิงทาง
วิชาการที่ถูกต้ องแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ และด้ วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ
ชาวสถาบันโภชนาการในผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ ใน
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรได้ รับการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติและได้ รับการตอบรั บจากบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตมากขึ้น การบริการทดสอบอาหารได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
: 17025 การนําเอาความรู้จากการวิจัย/วิชาการไปให้ บริการชุมชนและสังคม
(รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม) และการเป็ นแหล่ ง ฝึ กอบรมแก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และหน่ ว ยงานนานาชาติ ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วได้ ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
(อุตสาหกรรม) และองค์กรนานาชาติท่เี กี่ยวข้ องในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้ ถ่ายทอดและ
ผลักดันให้ มีการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย ประกาศกระทรวง และมาตรฐานต่างๆ สร้ างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมตามนโยบายของรัฐบาล และก่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในวงกว้ าง
รายงานประจําปี ฉบับนี้ ได้ รวบรวมผลงานการพัฒนางาน งานวิจัยใหม่ ๆ นวัตกรรมทางด้ านอาหารและโภชนาการ
และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 อันเป็ นส่วนสําคัญในการนําพาให้ สถาบันโภชนาการก้ าวสู่
การเป็ นองค์กรที่มีความเป็ นเลิศด้ านต่าง ๆ ดิฉันหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนในการสร้ างแรงบันดาลใจและส่งต่อกําลังใจ
ให้ คนทํางานทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้ าหน้ าที่ทุกคนที่ได้ ร่วมแรงร่วมใจในผลิตผลงานที่มี
คุณภาพด้ วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้ สถาบันโภชนาการได้ พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและสร้ างประโยชน์ให้ แก่ประชาชน
สังคม และประเทศชาติ ขอขอบคุ ณหน่ วยงานหรื อองค์กรพั นธมิตรต่ างๆ ที่มีส่ วนช่ วยเหลื อและร่ วมสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของสถาบันโภชนาการด้ วยดีเสมอมา และขอให้ คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้ าหน้ าที่ทุกคนได้ ร่วมกันสืบสานใน
พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกในการพัฒนาสถาบันโภชนาการและ
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ ย่ังยืนและสร้ างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
ผู้อาํ นวยการสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญ
1

สารจากผู้อาํ นวยการ

3

น้ อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล และถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสารจากผู้อาํ นวยการ

8

ประวัตสิ ถาบันโภชนาการ

10 รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ
24 โครงสร้ างองค์กรและโครงสร้ างการบริหารงาน
25 ทําเนียบผู้อาํ นวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
26 คณะกรรมการประจําสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 คณะผู้บริหารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
30 ผลการดําเนินงานด้ านความเป็ นเลิศในการวิจัยด้ านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
60 ผลการดําเนินงานด้ านความเป็ นเลิศในการจัดการศึกษาด้ านอาหารและโภชนาการ
84 ผลการดําเนินงานด้ านความเป็ นเลิศในการบริการวิชาการด้ านอาหารและโภชนาการ
124 ผลการดําเนินงานด้ านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้ างสมรรถนะ
ที่สงู ขึ้นและความยั่งยืนขององค์กร

160 คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานประจําปี 2560

นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล
และถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกันทําความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศล

ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมทํากิจกรรม "INMU รวมทําความดีถวายพอหลวง"
ในโอกาสครบ 50 วันการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2559

รวมกันปลูกตนไมยืนตน 100 ตน
บริเวณรอบสนามหญาหนาเสาธงชาติ
ของโรงเรียนวัดสวางอารมณ

รวมกันปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง
อุปกรณและหลังคากันแดดสนามเด็กเลน
โรงเรียนวัดสวางอารมณ

ใหความรูดานอาหารและโภชนาการ
สําหรับเด็กนักเรียนและคุณครู
โรงเรียนวัดสวางอารมณ

มอบวัสดุและอุปกรณสาธารณูปโภค
ใหโรงเรียนวัดสวางอารมณ

ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมถวายความอาลัยในโอกาสครบ 50 วันการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพือ่ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ

ประวัติสถาบันโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งมา
จากปั ญหาโภชนาการของประเทศไทย ซึ่งได้ รับความ
สนใจจากนั ก วิ ช าการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต่ า ง ๆ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จากมหาวิ ท ยาลั ย และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนั บ สนุ น ขององค์ ก าร
ระหว่ างประเทศ เช่ น UNICEF เป็ นต้ น ทําให้ ผ้ ูท่ีคลุ ก
คลี กั บ ปั ญ หาโภชนาการในหน่ ว ยงานสํา คั ญ ได้ แ ก่
นายแพทย์อุทยั พิศลยบุตร ผู้อาํ นวยการกองโภชนาการ
ในขณะนั้ น นายแพทย์ อ มร นนทสุ ต จากกระทรวง
สาธารณสุข ดร. สาโรช บัวศรี จากกระทรวงศึกษาธิการ
และศาสตราจารย์ นายแพทย์ อ ารี วั ล ยะเสวี จาก
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ร่ วมปรึกษากัน และเกิดข้ อสรุปที่
สําคัญยิ่งของปั ญหาโภชนาการคือ โรคขาดอาหาร ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและศักยภาพของคนไทย
เป็ นอย่ างมาก จําเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขอย่ างจริ งจั ง
และการแก้ ไขปั ญหาอาจไม่ประสบความสําเร็จ หากให้
หน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุข รั บ ผิ ด ชอบเพี ย งฝ่ ายเดี ย ว
เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่ างที่เกี่ยวข้ องกัน ทั้งด้ านการ
บริโภค การเลี้ยงดูเด็ก การดูแลสุขภาพ การศึกษาทั่วไป
การศึกษาวิจั ย และการพั ฒ นานัก วิช าการด้ า นอาหาร
และโภชนาการจึงเห็นพ้ องกันว่า แผนพัฒนาด้ านอาหาร
และโภชนาการจะต้ อ งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อมาได้ รับการบรรจุไว้
ในแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524) นอกจากจะทํา ให้ มี ก ารร่ ว ม
ประสานกั น ดํ า เนิ น งานด้ านอาหารและโภชนาการ
ระดับประเทศ ระหว่างกระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ
แล้ ว ยังกําหนดให้ จัดตั้งสถาบันอาหารและโภชนาการ
แห่งชาติข้ นึ เพื่อรับผิดชอบการวิจัย การผลิตและพัฒนา
บุคลากร และการให้ บริการทางวิชาการด้ านอาหารและ
โภชนาการในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ หน่วยงานต่าง ๆ
สามารถดําเนินงานให้ บรรลุเป้ าหมายตามที่กาํ หนดไว้ ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แต่ ด้วยลักษณะงานสําคัญที่ต้องรับผิดชอบ คือ
การวิ จั ย และการจั ด การศึ ก ษาและฝึ กอบรม จึ ง มี
ข้ อเสนอแนะว่า สมควรจัดตั้งเป็ นสถาบันวิชาการขึ้นใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ เกิดการดําเนินงานที่คล่ องตัวและ
สามารถเชื่อมประสานกับหน่ วยงานต่ าง ๆ ได้ อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อพิ จ ารณาการดํ า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขณะนั้นพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความพร้ อมทางด้ านนี้มากที่สุด รัฐบาลจึงเห็นชอบให้
จัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิ ดล
โดยมี ศ าสตราจารย์ นายแพทย์ อ ารี วั ล ยะเสวี เป็ น
คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี ใ น
ขณะนั้น เป็ นแกนนําสําคัญร่วมกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
สาคร ธนมิตต์ ทั้งสองท่านมีประสบการณ์ด้านโภชนาการ
เมื่ อ ศึ ก ษาอยู่ ณ ต่ า งประเทศ และได้ นํา ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์มาดําเนินการศึกษาและวิจัยในประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยโภชนาการได้ รับการก่อตั้งเมื่อวันที่
25 มกราคม 2520 ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
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เล่ ม ที่ 94 ตอนที่ 8 โดยมี ศ าสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ
นายแพทย์ อ ารี วัล ยะเสวี ดํา รงตําแหน่ งผู้ อาํ นวยการ
ท่านแรก (พ.ศ. 2521-2530) ผู้อาํ นวยการลําดับถัด
มาคือ
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร
ธนมิตต์ (พ.ศ. 2530-2534)
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ (พ.ศ. 2534-2542)
- รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศั ก ดิ์ ศรี อ นุ ช าต
(พ.ศ. 2542-2546)
- รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อุด มเกษมาลี
(พ.ศ. 2546-2550)
- รองศาสตราจารย์ ดร.วิ สิฐ จะวะสิต (พ.ศ.
2550-2558)
- รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย (พ.ศ.
2558-ปัจจุบัน)
ในระยะเริ่ มแรกสถาบั น อาศั ย สถานที่ ข อง
ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็ น
สํ า นั ก งานชั่ ว คราว ประมาณปี พ.ศ. 2524 จึ ง เริ่ ม
ก่อสร้ างอาคารถาวร ณ มหาวิท ยาลั ยมหิ ดล ศาลายา
และได้ ย้ายเข้ าทํางานที่อาคารใหม่ในปี พ.ศ. 2529 ทั้งนี้
สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เสด็จ เป็ นองค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ดอาคารสถาบั น วิ จั ย
โภชนาการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2530
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล
นับตั้งแต่ก่อตั้งจนปัจจุบัน ได้ ดาํ เนินการด้ านงานวิจัยทั้ง
ในระดับห้ องปฏิบัติการและระดับชุ มชน และจั ดให้ มี
การเรียนการสอนและการฝึ กอบรมทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ อีกทั้งยังให้ บริการทางด้ านวิชาการ โดยมี
ปรัชญา คือ อาหารและโภชนาการเป็ นพื้นฐานของชีวิต
นํา ไปสู่ ก ารมี สุ ข ภาพดี แ ละเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพของ
ประชาชน และมีปณิธานในการดําเนินงานด้ านอาหาร
และโภชนาการ เพื่ อสุข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี ข อง
ประชาชนในประเทศและภูมิ ภาค จนทํา ให้ ได้ รับ การ
ยอมรับให้ เป็นศูนย์ความร่ วมมือด้ านโภชนาการชุมชน

และความปลอดภั ย อาหารขององค์ ก ารอนามั ย โลก
(WHO Collaborating Centre for Community Nutrition
and Food Safety) และศูนย์ความเป็นเลิศด้ านคุณภาพ
อาหาร ความปลอดภั ย และโภชนาการขององค์ ก าร
อาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO Centre of
Excellence for Food Quality, Safety and Nutrition)
ดัชนีช้ ีวัดความสําเร็จของสถาบันโภชนาการ ได้ แก่ การ
มีบทบาทในการแก้ ไขปั ญหาโภชนาการของชาติ โดยมี
การส่ ว นร่ ว มในการกํา หนดนโยบายด้ า นอาหารและ
โภชนาการของประเทศ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
โครงการอาหารและโภชนาการแก่ประเทศเพื่ อนบ้ าน
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทําให้ ปัญหาทุพโภชนาการ
ของประเทศลดลง ประกอบกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้ านสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําให้
การดําเนินงานของสถาบันเปลี่ยนแปลงจากการมุ่งเน้ น
การแก้ ไขปั ญหาด้ านอาหารและโภชนาการเป็ น
การศึ ก ษาและพั ฒ นาด้ านอาหารและโภชนาการที่
เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิต จากการทํางาน
ในด้ านอาหารและโภชนาการทําให้ เกิดความร่วมมือของ
กลุ่มนักวิชาการที่มีความชํานาญทางด้ านเกษตร ชีวเคมี
ชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหาร จุ ล ชี ว วิ ท ยา พิ ษ วิ ท ยา สรี ร วิ ท ยา โภชนาการ
ชุ มชน สาธารณสุขชุ มชน การวางแผนด้ านอาหารและ
โภชนาการ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า วิ ท ยาศาสตร์
คอมพิ ว เตอร์ มานุ ษ ยวิ ท ยา ศึ ก ษาศาสตร์ และการ
เผยแพร่ส่อื สารและพฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยโภชนาการได้ รับการเปลี่ ยนชื่อเป็ น
“สถาบันโภชนาการ” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552
ตามประกาศมหาวิทยาลั ย มหิ ดล เรื่ องการจั ดตั้งส่ ว น
งานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
เพื่อให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 และที่ต้ังปั จจุ บันอยู่ท่ี
เลขที่ 25/25 ถนนพุ ท ธมณฑลสาย 4 ตํา บลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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แผนยุทธศาสตรสถาบันโภชนาการ
พ.ศ. 2559-2562
ปรัชญา (Philosophy)
อาหารและโภชนาการเป็ นพื้นฐานของชีวิต นําไปสู่การมีสขุ ภาพดี และเสริมสร้ างศักยภาพของประชาชน

ปณิธาน (Determination)
สถาบันโภชนาการจะดําเนินงานด้ านอาหารและโภชนาการ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture)
มุ่งมั่นในการทํางาน ผลิตงานคุณภาพ รักองค์กร และสามัคคีมีนาํ้ ใจเพื่อส่วนรวม

วิสัยทัศน (Vision)
สถาบันโภชนาการมุ่งเป็ นสถาบันวิจัยชั้นนําด้ านอาหารและโภชนาการในระดับนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)
 การดําเนินการวิจัยที่ได้ มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของสหวิทยาการ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ และการประยุกต์

ความรู้ท่ตี อบสนองต่อสังคมและเศรษฐกิจในการส่งเสริมงานด้ านอาหารและโภชนาการของประเทศและ
นานาชาติ
 การสร้ างบุคลากรด้ านอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และสอดคล้ องกับความต้ องการด้ าน
อาหารและโภชนาการของชุมชน สังคมในประเทศและนานาชาติ
 การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ เป็ นแหล่ ง อ้ า งอิง ทางวิ ช าการและถ่ า ยทอดความรู้ เทคโนโลยี ด้ า นอาหารและ
โภชนาการแก่ชุมชน สังคมในประเทศและนานาชาติ โดยคํานึงถึงสาธารณประโยชน์เป็ นที่ต้งั
 การสร้ างความเข้ มแข็งในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ
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แผนยุทธศาสตรสถาบันโภชนาการ พ.ศ. 2559-2562
ยุทธศาสตรที่ 1 ความเปนเลิศในการวิจัยดานอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Research Excellence in Food and Nutrition for Health)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้ างผลกระทบเชิง
บวกต่อสุขภาพของประชาชน ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

กลยุทธ
 ผลั ก ดั น การผลิ ต ผลงานวิ จั ย ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ

นานาชาติด้านอาหาร โภชนาการ และการกําหนดอาหาร
ร่วมกับเครือข่าย
 มุ่งเน้ นผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์บทความวิชาการ
ระดับนานาชาติ
 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ใ ห้
สามารถผลิตผลงานและสร้ างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและเทคโนโลยีในห้ องปฏิบัติการให้ ได้ ตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย
 สร้ างความร่ วมมือและส่งต่ อผลงานวิจัยแก่ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม เพื่อต่ อยอดเป็ นนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
สินค้ า

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย (ล้านบาท)
2. จํานวนเงินรับจ้ างวิจัย (ล้านบาท)
3. จํานวนบทความที่ได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ (บทความ)
4. จํานวนบทความที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติ (บทความ)
5. จํา นวนดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง ต่ อ บทความวิ จั ย ในช่ ว ง 5 ปี
ย้ อนหลัง (ครัง้ : บทความ)
6. จํา นวนโครงการวิ จั ย หรื อ ผลงานวิ ช าการที่ ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ให้ ภาครัฐหรือเอกชน
7. จํา นวนผลงานวิ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
นโยบายระดับชาติ (ผลงาน)

คาเปาหมาย
2559

2560

2561

2562

30
5
25

32
6
27

34
7
28

36
8
30

5

5

5

5

7

7

7

7

2

7

8

10

1

3

4

5
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ยุทธศาสตรที่ 2 ความเปนเลิศในการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ
(Education Management Excellence in Food and Nutrition)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
เพื่อผลิตบัณฑิตด้ านอาหารและโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญ เป็ นที่ยอมรับ และตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
ภายในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ
 พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามมาตรฐาน AUN-QA และมาตรฐาน

วิชาชีพ
 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร
 พัฒนาระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นการพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์จากการฝึ กปฏิบัติจริงและการเรียนรู้
นอกห้ องเรียน
 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้ านการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง
 สนับสนุ นการพั ฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษา ทั้งการส่ งศึกษาดูงานต่ างประเทศ และการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กบั สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 ส่ ง เสริ ม การทํา กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต ควบคู่ กั บ ทั ก ษะวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาตามกรอบค่ า นิ ย มที่
มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน AUN-QA (หลักสูตร)
2. จํา นวนหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายใน (%)
3. จํานวนนักศึกษาต่างชาติ Exchange Student (คน)
4. ความพึ งพอใจของ นศ. ต่ อการจั ดการเรี ยนการสอน
ของหลักสูตร (คะแนน)
5. สัดส่วน นศ. และผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (%)
6. อัตราการได้ งานทําตรงสายวิชาชีพประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อของบัณฑิตภายใน 1 ปี (%)

คาเปาหมาย
2559

2560

2561

2562

-

-

1

1

100.00

100.00

100.00

100.00

5
4.00

5
4.10

5
4.20

5
4.30

15.00

20.00

20.00

25.00

>90.00

>90.00

>90.00

>90.00
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ยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนเลิศในการบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ
(Academic Service Excellence in Food and Nutrition)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
เพื่อการให้ บริการทางวิชาการด้ านอาหารและโภชนาการมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป็ นแหล่งอ้ างอิงทางวิชาการ และส่งเสริมความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคม

กลยุทธ
 พั ฒ นาคุ ณ ภาพห้ องปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐาน ISO/IEC

17025:2005 ต่อเนื่อง
 เพิ่ ม รายการวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งอาหารที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานให้ มากขึ้น เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับลูกค้ า
 ร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน (อุ ต สาหกรรม) ในการทํา งานวิ จั ย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อกัน
 พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารจั ด ฝึ กอบรมแก่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ
โดยเฉพาะนานาชาติ พร้ อมกับการผลักดันให้ เกิดการทํางานร่วมกับองค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ
 นําความรู้และเทคโนโลยีท่ไี ด้ จากการวิจัยไปถ่ายทอดให้ กับประชาชนเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน/สังคมโดย
มุ่งเน้ นที่ชุมชนรอบสถาบันโภชนาการและมหาวิทยาลัยมหิดล
 ร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อนําความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้ องและเป็ นกลางสู่ประชาชนและสังคม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. ร้ อยละของหน่ วยบริ การที่ได้ รับการรั บรองมาตรฐาน
ระดับสากล (%)
2. จํานวนรายการวิเคราะห์/ทดสอบอาหารใหม่ (รายการ)
3. ผลตอบแทนจากการให้ บริ ก ารวิ ชาการทั้ง การบริ ก าร
ทดสอบอาหาร ฝึ กอบรม ขายสิน ค้ า และบริ ก ารทาง
วิชาการอื่น (ล้านบาท)
4. จํ า นวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการด้ านอาหารและ
โภชนาการที่ดําเนินการร่ วมกับหน่ วยงานต่ างประเทศ
(โครงการ)
5. จํา นวนโครงการวิชาการหรื อวิชาชี พที่บู รณาการแบบ
องค์รวมสู่ประชาชน ชุมชน และสังคม (โครงการ)
6. จํา นวนการเผยแพร่ ค วามรู้ วิ ช าการผ่ า นสื่อ สาธารณะ
(ครัง้ )

คาเปาหมาย
2559

2560

2561

2562

100.00

100.00

100.00

100.00

1
5.0

1
5.5

1
6.0

1
6.5

3

3

4

5

5

5

7

9

100

150

170

200
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางสมรรถนะทีส่ ูงขึ้นและ
ความยั่งยืนขององคกร (High Performance and Sustainable Organization)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รด้ าน
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่เป็ นเลิศ มีธรรมาภิบาล
มีสมรรถนะและผลผลิตที่สูงขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ อย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานการมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความ
ผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ
 ส่งเสริ มการพั ฒนาศักยภาพและความก้ าวหน้ าในสาย







อาชีพของบุคลากรทุกสายงาน
พัฒนาระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและทั่วถึงแก่บุคลากร
ทุกระดับ
ส่ งเสริ มกิจกรรมสร้ า งความสุขและความสัมพั นธ์ของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
บริหารจัดการการใช้ จ่ายงบประมาณให้ เกิดความคุ้มค่า
สุงสุด
นํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ตั ด สิ น ใจและ
ให้ บริการที่ดีข้ นึ
ขยายความร่วมมือในการทํางานกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศให้ เพิ่มมากขึ้น
ผลักดันสถาบันโภชนาการให้ เป็ นสํานักงานสีเขียว (Green Office)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
1. จํานวนบุคลากรที่ได้ รับการปรับตําแหน่งสูงขึ้น (คน)
2. คะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (คะแนน)
3. คะแนนความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น
ต่างๆ ที่องค์กรจัดให้ บริการ (คะแนน)
4. อัตราผลกําไรสุทธิจากการบริหารงาน (%)
5. สั ญ ญาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการใหม่ (MOU) กั บ
องค์กรในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับ)
6. ปริมาณการใช้ พลังงานและการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก
จากการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง (%)
7. คะแนนประเมิน EdPEx (คะแนน)

คาเปาหมาย
2559

2560

2561

2562

2
3.85
4.00

2
4.00
4.15

3
4.10
4.15

3
4.15
4.20

2.00
1

2.50
1

3.00
1

4.00
1

5.00

5.00

5.00

5.00

200

225

250

275
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แผนที่ยุทธศาสตรสถาบันโภชนาการ
พ.ศ. 2559 - 2562
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

รางวัลองคกรที่ใหการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อาํ นวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ ารับโล่เกียรติคุณองค์กรที่ให้ การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพิธมี อบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้ รับการประเมิน
และคัดเลือกเป็ นโรงเรียนต้ นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ณ หอประชุมคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
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รางวัลดีเดน“สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ประจําป 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวั ล ห์
รองผู้ อํ า นวยการฝ่ ายกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อม
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ ารับโล่ รางวัล
“สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ประจําปี
2560 ในงานพิธมี อบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี" ประจําปี 2560 และประกาศนียบัตร
เกีย รติ ย ศ "สถานประกอบกิจ การต้ น แบบดี เ ด่ น ด้ า น
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในการ
ทํางาน" ระดับประเทศ ประจําปี 2560 โดยนายอนุรักษ์
ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็ นประธานในพิธี
มอบรางวัล ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต
รั กษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและการ
พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ ร่ ว มแสดง
ความยิ นดีท่ีได้ รับรางวัลดังกล่ าว ณ ห้ องประชุ มใหญ่
ชั้ น 4 อาคารกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ มครองแรงงาน
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ซึ่ ง กิ จ กรรม “สถานศึ ก ษาปลอดภั ย และ
สุขภาพอนามัยดี” ประจําปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้ างความตระหนักด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทํา งาน ให้ เ กิด ขึ้ นภายใน
สถานศึกษา สร้ างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนา
และรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้ าง
ต้ นแบบการดําเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา
อัน จะส่ ง ผลให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นระเบี ย บวาระแห่ ง ชาติ
“แรงงานปลอดภั ย และสุข ภาพอนามั ย ดี ” บรรลุ ผ ล
สําเร็จต่อไป
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รางวัลผลงานทางวิชาการของบุคลากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
อาจารย์ประจํ ากลุ่มวิชาอาหาร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ รั บ รางวั ล Ajinomoto Award จากผลงานวิ จั ย “นวั ต กรรมสร้ างเสริ ม
สุ ข ภาพช่ อ งปากเพื่ อ โภชนาการที่ ดี (Oral Health Innovation for Better
Nutrition)” มอบโดยมูลนิ ธิอายิโนะโมะโต๊ะ และสมาคมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางอาหารแห่ งประเทศไทย ซึ่งเป็ นรางวัล ที่มอบให้ แก่ นักวิจัย
ดีเด่ นทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร จากเวทีการประชุ ม
วิชาการโภชนาการแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 : โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
ระหว่างวันที่ 18–20 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพฯ

บุคลากรรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก

นางสาวลักษณ์กมล ปราบกรี
ผูช้ ่วยอาจารย์ประจํ ากลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ รับทุนการศึกษา “ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560”
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการกําหนดอาหารและโภชนาการ (Dietetics and Nutrition)
ณ Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา
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รางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์
อาจารย์ประจํ ากลุ่มวิชาอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจําปี 2559
จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

รางวัลอาจารยควบคุมวิทยานิพนธดีเดน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยทุ ธ์ภคั ดี
อาจารย์ประจํ ากลุ่มวิชาอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ รับรางวัลอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ดเี ด่น (กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและวิทยาศาสตร์สขุ ภาพประยุกต์)
จาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปการศึกษา 2559

นางสาวพัชรี มัน่ คง นักศึกษาหลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิ ษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจําปี 2559 รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุ กต์ จาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

นางสาวพิชญ์นนั น์ มงคลสุจริตกุล นักศึกษาหลักสูตร

นางสาวบงกชพรรษ ปิ่ นสวาสดิ์ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร

วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ รับทุนส่งเสริมการ
วิ จั ย จากสมาคมโภชนาการแห่ ง ประเทศไทย ในการ
ประชุ ม วิ ช าการโภชนาการแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 10 ที่จั ด ขึ้ น
ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559

วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ รับทุนส่งเสริมการ
วิ จั ย จากสมาคมโภชนาการแห่ ง ประเทศไทย ในการ
ประชุ ม วิ ช าการโภชนาการแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 10 ที่จั ด ขึ้ น
ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559
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รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน

นายสมใจ กลิ่นควร พนักงานห้องปฏิ บตั ิการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น
ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่ นของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปี 2559 ประเภทลูกจ้ างประจําเงินงบประมาณ และได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นข้ าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2559
โดยได้ เข้ ารั บมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชู เกียรติข้าราชการพลเรื อนดีเด่ น (ครุฑทองคํา) จาก ดร.วิษณุ เครื องาม
รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้ าราชการพลเรือน ประจําปี 2560
ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
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รางวัลบุคลากรดีเดน
รองศาสตราจารย์ ดร. นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
อาจารย์ประจํ ากลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบันโภชนาการ
ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งและลักษณะงานด้ านวิชาการ
อายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทยั วรรณ สุทธิศนั สนีย ์
อาจารย์ประจํ ากลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบันโภชนาการ
ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งและลักษณะงานด้ านวิชาการ
อายุงานไม่เกิน 10 ปี
นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา นักปฏิบตั ิการวิจยั (ผูช้ ํานาญการพิเศษ)
ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป
อายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป

นายสุชาติ สิริเศรษฐานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป
อายุงานไม่เกิน 10 ปี

นายสมใจ กลิน่ ควร พนักงานห้องปฏิบตั ิการ
- ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559 ประเภท
ลูกจ้ างประจําเงินงบประมาณ
- ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ประจําปี 2559 ประเภทลู กจ้ างประจําเงิ น
งบประมาณ
- ได้ รับคัดเลื อกให้ เป็ นข้ าราชการพลเรื อนดีเด่ นประจําปี 2559 และ
ได้ รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา) จากนายกรัฐมนตรี
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทยั วรรณ สุทธิศนั สนีย ์
อาจารย์ประจํ ากลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบันโภชนาการ
ได้ รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ เป็ นอาจารย์ตัวอย่างสถาบันโภชนาการ ประจําปี 2559

นางศิริพร โกสุม นักประชาสัมพันธ์ (ผูช้ ํานาญการพิเศษ)
ได้ รับคัดเลือกจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ เป็ นแม่ดีเด่น ประจําปี 2559

นางมะลิวรรณ ธารีสุวรรณ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่ (ผูช้ ํานาญการ)
ได้ รับคัดเลือกจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ ได้ รับรางวัล “คนดีศรี INMU” ประจําปี 2559

นางกัลยา ศรีจนั ทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผูช้ ํานาญการ)
ได้ รับคัดเลือกจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ ได้ รับรางวัล “คนดีศรี INMU” ประจําปี 2559

นายอํานาจ สมใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ได้ รับคัดเลือกจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ ได้ รับรางวัล “คนดีศรี INMU” ประจําปี 2559
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โครงสรางองคกร

โครงสรางการบริหารงาน
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ทําเนียบผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2521-2530

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2530-2534

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2534-2542

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุ ชาต
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2542 - 2546

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2546-2550

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2550-2558

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุ ยฉาย
ดํารงตําแหน่ง พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
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คณะกรรมการประจําสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(วาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2559 – 9 มีนาคม 2561)

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุ ยฉาย
ประธานกรรมการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ
กรรมการ

นางสาวริญ เจริญศิริ
กรรมการ

(ผู้อาํ นวยการสถาบันโภชนาการ)

(รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายการศึกษา)

(รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายนโยบายและแผน)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
กรรมการ

(รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์)

(รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายทรัพยากร
และสิ่งแวดล้ อม)

รองศาสตราจารย์ ดร.
แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ ์
กรรมการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สิติมา จิ ตตินนั ทน์
กรรมการ
กรรมการ
(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วท.ม. สาขาพิษวิทยาและโภชนาการ
เพื่ออาหารปลอดภัย)

(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
เพื่อโภชนาการ)

(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วท.ม. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และหลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี)

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย ์ เกรียงสินยศ
กรรมการ
(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วท.ม. สาขาวิชาโภชนาการและ
การกําหนดอาหาร)
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พพิ ฒ
ั น์
กรรมการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
กรรมการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจํานงค์
กรรมการ

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจํา)

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจํา)

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจํา)

อาจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
กรรมการ

นายสมโชค คุณสนอง
กรรมการ

นายเกรียงไกร วาสนจิ ตต์
กรรมการ

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง
จากคณาจารย์ประจํา)

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง
จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง
จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

นายอํานาจ สมใจ
กรรมการ

นายสุชาติ สิริเศรษฐานนท์
กรรมการ

นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ
เลขานุ การคณะกรรมการ

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง
จากบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป)

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง
จากบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป)

(เลขานุการโดยการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการประจําสถาบันโภชนาการ)
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คณะผูบริหารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุ ยฉาย
ผูอ้ ํานวยการสถาบันโภชนาการ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายการศึกษา

นางสาวริญ เจริญศิริ
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายนโยบายและแผน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
รองผูอ้ ํานวยการฝ่ ายทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
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หัวหนากลุมวิชา หัวหนาศูนย และหัวหนางาน

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช รองศาสตราจารย์ ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชาอาหาร
หัวหน้ากลุ่มวิชาโภชนาการ

อาจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิง
ด้านอาหารเพือ่ โภชนาการ

นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ
เลขานุ การสถาบันโภชนาการ

นางธนาวดี ศิริอกั ษรศิลป์
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นางมะลิวรรณ ธารีสุวรรณ
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล

นายอํานาจ สมใจ
หัวหน้างานสือ่ สารองค์กร
และสารสนเทศ

นายวิโรจน์ สันตยานนท์
หัวหน้างานวิศวกรรมและ
อาคารสถานที่

นางสาวศุจินทรา สมประชา
หัวหน้างานบริการวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 1
ความเปนเลิศในการวิจัยดานอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
Research Excellence in Food and Nutrition for Health
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การวิจัยและพัฒนา
ทุนสนับสนุนการวิจัย

ในปี งบประมาณ 2560 สถาบันโภชนาการได้ รับ
เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี
คุ ณ ภาพสูง เป็ นที่ยอมรั บ ในระดับ ชาติและนานาชาติ
และมี ศั ก ยภาพในการสร้ างผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ
สุขภาพของประชาชน ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ จาก
แหล่ ง ทุ น ต่ า ง ๆ ทั้ ง จากเงิ น รายได้ ส่ ว นงานและ
มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่ง
แหล่งทุน
ภายในมหาวิทยาลัย
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยงานภาคเอกชน
3. หน่วยงานต่างประเทศ

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน และทุ น
ต่ า งประเทศรวมจํ า นวน 41,333,461 บาท โดย
งบประมาณส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร
ภาครั ฐ ภายในประเทศมากที่ สุ ด ร้ อยละ 79 และมี
โครงการวิ จั ย ที่ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จํา นวน 37
โครงการ

ปี 2556
2,100,000

ปี 2557
1,650,000

ปี 2558
3,231,650

ปี 2559
200,000

ปี 2560
250,000

1,700,000
400,000

1,500,000
150,000

2,150,000
1,081,650

200,000

250,000

39,904,606 20,356,620 53,131,896 45,668,355 41,083,461
33,398,876
3,400,580
3,105,150

16,058,000
3,926,340
372,280

37,635,163
15,421,824
542,773

34,322,330
8,146,025
3,200,000

32,818,852
5,963,900
2,300,709

รวมทั้งสิ้ น 42,004,606 22,006,620 56,831,410 45,868,355 41,333,461

เปรียบเทียบเงินสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนตาง ๆ
จํานวน (ล้ านบาท)
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31

รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ

โครงการวิจัยที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ 2560
ทุนวิจัยจากหนวยงานภาครัฐ
แหล่งทุน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
1. การพั ฒนากลไกการบริ ห ารจั ดการวั ตถุ อัน ตราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทางอุตสาหกรรม (ภายใต้ ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
จัดการด้ านวัตถุอนั ตราย)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสารสกัดใบมัน
สํา ปะหลั ง (โครงการย่ อ ยของแผนการวิ จั ย และ
ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
พั ฒ น า อ า ห า ร เ พื่ อสุ ข ภา พจ า กข้ าวแล ะมัน
สําปะหลัง)
3. การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้ นของไทรเลือดในการ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้ านออกซิเดชั่นและการฆ่าเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ
ดร.ปิ ยะ เต็มวิริยะนุกูล
4. แผนการพั ฒ นาตํา รั บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์อ าหารเพื่ อ
รองศาสตราจารย์
สํานักงานกองทุน
สุขภาพจากผักผง
ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
สนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
5. คุณค่าโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิด
รองศาสตราจารย์
ต่างๆในผักผงชนิดต่างๆ ภายใต้ แผนงานวิจัย การ
ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
พัฒนาตํารับและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจาก
ผักผง
6. การใช้ ผักผงเพื่ อพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
รองศาสตราจารย์
เชิ ง ป้ องกั น โรคเรื้ อรั ง ชนิ ด ไม่ ติ ด ต่ อ ภายใต้ ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช
แผนงานวิ จั ย การพั ฒ นาตํ า รั บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผง
7. การพั ฒนาเยลลี่ เพื่ อสุขภาพด้ วยการใช้ สารเสริ ม
รองศาสตราจารย์
อาหารธรรมชาติท่ไี ด้ จากฟักข้ าว
ดร.ครรชิต จุดประสงค์
8. การใช้ ผักผงเพื่อเพิ่มใยอาหารและสารพฤกษเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในอาหารปั่ น ผสมสํา หรั บ ผู้ ป่ วยโรคทั่ ว ไปและ
ดร.ชนิดา ปโชติการ
เฉพาะโรค ภายใต้ แผนงานวิจัย การพัฒนาตํารับ
และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผง
9. การผลิ ต แคลเซี ย มจากกระดู ก ไก่ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
รองศาสตราจารย์
ป้ องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน
ดร.เอกราช เกตวัลห์
10. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์พุ ด ดิ้ ง ผั ก ผงที่มี ส ารอาหาร
อาจารย์
ครบถ้ วน เพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
ที่สญ
ู เสียฟั น ภายใต้ แผนงานวิจัย การพัฒนาตํารับ
และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผง
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แหล่งทุน
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักผงปรุงรสโรยข้ าว (ฟุริคาเคะ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สํานักงานกองทุน
เพื่อสุขภาพ ภายใต้ แผนงานวิจัย การพัฒนาตํารับ
ดร.ณัฐิรา อ่อนน้ อม
สนับสนุ นการวิจยั (สกว.)
และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากผักผง
12. การศึกษาผลของไซลิทอลต่อการต้ านมะเร็งในหนู อาจารย์ ดร.ยุราพร สหัสกุล
ทดลองที่ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อมะเร็งช่องปาก
รองศาสตราจารย์
สํานักงานคณะกรรมการ 13. การสํารวจการได้ รับสัมผัสวิตามินและแร่ ธาตุจาก
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประชากรไทย
ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
อาหารและยา (อย.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สํานักงานคณะกรรมการ 14. การจั ด ทํา ฐานข้ อมู ล ระบบการเชื่ อ มโยงและการ
แชร์ ข้ อ มู ล ร่ ว มกัน ด้ า นการตกค้ า งของสารกํา จั ด
ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
อาหารและยา (อย.)
ศัตรูพืชในผักและผลไม้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สํานักงานคณะกรรมการ 15. ผลของการขัดสีต่อปริมาณสารหนูในเมล็ดข้ าว ปี 2
ภายใต้ แผนงานวิจัยการจัดการเพื่อลดการปนเปื้ อน
ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
วิจยั แห่งชาติ (วช.)
สารหนูในการผลิตข้ าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง
16. แผนงานวิ จั ย การพั ฒ นาต้นแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม
อาจารย์
สํานักงานพัฒนา
ฟั ง ค์ ชั น นอลเพื่ อ การเพิ่ ม มู ล ค่ า และคุ ณ ค่ า เชิ ง ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
การวิจยั การเกษตร
สุขภาพของนํา้ นมโค
(องค์การมหาชน)
17. การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์อ าหารเจลโปรไบโอติ ก ที่มี
อาจารย์
สารอาหารครบถ้ วนจากข้ าวกล้ องหอมนิลสําหรับ
ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
ผู้สงู อายุ
รองศาสตราจารย์
สํานักงานมาตรฐานสินค้า 18. การศึกษาข้ อมูลการบริโภคหอมแดง กระเทียม ถั่ว
ลิสง พริกแห้ ง และกะทิในคนไทย
ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.)
19. การศึกษาข้ อมูลปริมาณพลังงาน และสารอาหารที่
รองศาสตราจารย์
สภาอุตสาหกรรม
สําคัญจากการบริโภคอาหารของคนไทย
ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
แห่งประเทศไทย

ทุนวิจัยจากหนวยงานภาคเอกชน
แหล่งทุน
บริษทั DUMEX IMITED
บริษทั ซองเดอร์ ไทย
ออร์กานิคฟูด จํ ากัด
บริษทั ซีพีแรม จํ ากัด
บริษทั ดัชมิลล์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล รีเสิรช์
เซ็นเตอร์ จํ ากัด

ชื่อโครงการ

1.
2.
3.
4.

หัวหน้าโครงการ
Nutriplanet
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมันเทศสีม่วงผสมธัญชาติชนิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผงสําเร็จรูป
ดร.สิติมา จิตตินันทน์
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวต้ มสําเร็จรูปที่มี
อาจารย์
สารอาหารครบถ้ วน เพื่อผู้สงู อายุท่สี ญ
ู เสียฟัน
ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
การศึกษาอายุการเก็บรักษานมปรุงแต่งพาสเจอร์ นางสาวศศิอาํ ไพ พฤฒิพรธานี
ไรส์พรีเมียม ตราดัชมิลล์พรีเมียมมิลค์
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แหล่งทุน
ชื่อโครงการ
5. การพัฒนาเครื่องดื่มวาซาบิพร้ อมดื่ม
บริษทั ดิอินเวนเตอร์
ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากัด 6. การพัฒนาเครื่องดื่มสําเร็จรูปสําหรับนักกีฬา
บริษทั มหาราช ฟู้ ด จํ ากัด 7. การพั ฒ นาอาหารสู ต รครบถ้ ว นชนิ ด ผงสํา หรั บ
ผู้สงู อายุ
บริษทั วิชไวย์ กรุป๊ จํ ากัด 8. การปรั บปรุงเนื้อสัมผัสของผลิ ตภัณฑ์อาหารเพื่ อ
สุขภาพในบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว
9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสผงปรุงรสสไตล์เม็กซิกนั
บริษทั สยาม ไอซอส
จํ ากัด
10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาํ้ มันสลัดจากถั่วอัลมอนด์
บริษทั สุพิณดา
สุภาวิณี จํ ากัด
มูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ 11. อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้ าวไกล
สร้ างชาติ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ 12. การศึกษาการประเมินปริมาณแป้ งที่ทนต่อการย่อย
ในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้ วย
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
13. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพปลาร้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ป ลาร้ า
สมาคมโรคไต
ทางเลือกตามภูมิปัญญาท้ องถิ่น
แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ
อาจารย์
ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
อาจารย์
ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
นางสาวนํา้ ผึ้ง รุ่งเรือง
นางสาวนํา้ ผึ้ง รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรางคณา ศรีจาํ นงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
รองศาสตราจารย์
ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
นางพัศมัย เอกก้ านตรง

ทุนวิจัยจากหนวยงานตางประเทศ
แหล่งทุน
ชื่อโครงการ
International Atomic 1. Bioavailability of Protein in Mungbean Meal
Energy Agency (IAEA)
National Institutes of 2. Antibiotic Residues, Antibiotic Resistance
Bacteria and Antibiotic Resistance Genes in
Health(NIH)
Cabbage and Lettuce Plantations in Thailand
Swiss Federal Institute of 3. Maternal iron absorption and utilization and iron
transfer to the fetus during pregnancy in normal
Technology (ETH)
weight and overweight/obese women and the
Zurich, Switzerland
effects on infant iron status
The Border Consortium 4. การสํารวจภาวะโภชนาการในพื้นที่แคมป์ ผู้ล้ ีภัย
ชายแดนไทย-พม่า ปี 2017
(TBC)

หัวหน้าโครงการ
รองศาสตราจารย์
ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรางคณา ศรีจาํ นงค์
ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์

นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
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การตีพิมพบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ในปี 2560 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ต้ังเป้ าหมายการผลิตผลงานวิจัยและการตีพิมพ์บทความ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไว้ ท่จี าํ นวน 27 บทความ หรือเฉลี่ยต่อบุคลากรสายวิชาการเท่ากับ 0.84 บทความต่อ
คน ซึ่งมีผลลัพธ์ คือ มีบทความที่ปรากฎในฐานข้ อมูลสากลรวมจํานวน 34 บทความ เมื่อหารเฉลี่ยด้ วยจํานวนบุคลากร
สายวิชาการจึงเท่ากับ 1.06 บทความต่อคน ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ท่มี ีค่าสูงกว่าเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
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• สัดสวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูลสากล
เฉลี่ยตอบุคลากรสายวิชาการ
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บทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ป 2560
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ผลงานวิจัยและวิชาการที่ถูกนําไปใชประโยชน
ผลงานวิจัยและวิชาการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกนําไปใช้ ประโยชน์ท้งั ในเชิงสังคม เชิงปรับ
กฎหมายและนโยบายของประเทศ และเชิงเศรษกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมนําไปต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ เป็ นไปตามเป้ าประสงค์หลักของสถาบันโภชนาการที่มุ่ งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสร้ างผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพของประชาชนตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน

ผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชหรืออางอิงเชิงนโยบายหรือกฎหมายของประเทศ
โครงการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การปฏิบตั ิ
โดยมี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ เป็ นหัวหน้าโครงการ
ซึ่งได้รบั ทุนวิจยั จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เป็ นโครงการที่ บู ร ณาในทํา งานวิ จั ย ร่ ว มกั น
ระหว่ า งสถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อนด้ านคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัย อาหาร คณะกรรมการอาหารแห่ งชาติ เพื่ อ
ศึกษาและพัฒนา ระบบ กลไก ทั้งด้ านส่งเสริมและด้ าน
กฎหมาย ให้ เกิดการจัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
ผักและผลไม้ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ และผลการศึกษา
และวิจัยถูกนําองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ ประกอบการ
ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.
2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ใน
การผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้ สดบางชนิดและ
การแสดงฉลาก” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายงานข้อ มู ล สถานการณ์ สภาพปั ญ หา
และผลกระทบของผู ป้ ระกอบการคัด และบรรจุ ผ กั
และผลไม้สด จากการออกประกาศที่มีผ ลบัง คับใช้
มาตรการทางกฎหมาย เพื่อการกํากับดูแลผักผลไม้ ท่ี
เข้ าข่ายต้ องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่
386 พ.ศ. 2560 เรื่ อ งกํา หนดวิ ธี ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้ สด
และการแสดงฉลาก และผลจากการวิจัยสามารถกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการสําหรับโรงคัดบรรจุ เพื่ อ
พัฒนาและปรับปรุงโรงคัดบรรจุ ให้ เข้ าสู่มาตรฐานตาม
ระบบ GMP โดยใช้ ต้นแบบ (Model) ที่เรี ยกย่ อๆ ว่ า

“THAI” เพื่อให้ ได้ ผักและผลไม้ ท่ีมีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค คือ
- Teaching and Training and Coaching (T) ใ ห้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและความปลอดภัยตาม
เกณฑ์ของระบบ GAP เพื่อถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรลูกสวน
- Health and Safety (H) รณรงค์ให้ มีการผลิตผัก
และผลไม้ สดให้ มีความปลอดภัยตลอดห่ วงโซ่ และให้
ผู้ บ ริ โภคมี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจถึงอันตรายของสารพิ ษ
ตกค้ างในผักและผลไม้
- Self Assessment (A) จัดให้ มีระบบการประเมิน
ตนเองตลอดห่ ว งโซ่ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ สํา หรั บ การ
วางแผนและปรั บปรุ ง การดํ า เ นิ น งานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์
- Innovation management and Marketing (I) รับ
เอาแนวคิ ด กระบวนการ เทคโนโลยี ของรู ปแบบการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ และนํา มาปรั บ ใช้ ใ นการบริ ห าร
จัดการโรงคัดบรรจุผกั และผลไม้
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2. เกณฑ์การตรวจสถานที่ผลิตและคู่ มือแนว
ปฏิบตั ิ (Guideline) สําหรับเจ้าหน้าที่ผูต้ รวจประเมิน
สถานที่ ผ ลิ ต (คัด และบรรจุ ) ผัก และผลไม้ส ด
โครงการได้ พั ฒ นาคู่ มื อ พั ฒ นาสถานที่ผ ลิ ต (คั ด และ
บรรจุ ) ผั ก และผลไม้ ส ด และเกณฑ์ ส ํา หรั บ ผู้ ต รวจ
ประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากการใช้ ในพื้นที่นาํ ร่ อง
4 จังหวัด ได้ แก่ น่าน นครศรีธรรมราช ขอนแก่น และ
ชลบุรี ก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134
ตอนพิ เ ศษ 211 ง เมื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2560
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560
เรื่อง กําหนดวิธกี ารผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผลิต
และการเก็บ รั กษาผักหรื อผลไม้ สดบางชนิด และการ
แสดงฉลาก ทําให้ มีผลบังคับใช้ แก่ผ้ ูประกอบการที่เข้ า
ข่ายเป็ นผู้ผลิตผักและผลไม้ สดที่มีกระบวนการคัด ตัด
แต่ ง ที่มิได้ จําหน่ายตรงแก่ผ้ ูบริโภค โดยชนิดผัก และ
ผลไม้ ส ดที่ผ ลิ ต ตรงตามบั ญ ชี ห มายเลข 1 แนบท้ า ย
ประกาศดั ง กล่ าว ซึ่ ง เกณฑ์ก ารคั ด เลื อ กชนิ ดผัก และ
ผลไม้ สดที่เข้ าข่ายตามประกาศฯ ดังนี้
1) รายงานข้ อ มู ล การปนเปื้ อนสารเคมี ก ํา จั ด
ศัตรูพืช ของหน่วยงานเฝ้ าระวังที่เกี่ยวข้ องย้ อนหลัง 3 ปี
2) ข้ อมูลปริมาณการบริโภคของประชากรไทย
รายงาน โดยสํา นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)
3) ขอบข่ายการตรวจรับรองตามหลักเกณฑ์ GAP
ของกรมวิชาการเกษตร และเพื่อความเข้ าใจสําหรับผู้ตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตและผู้ประกอบการสําหรับหมวดที่ 3
เรื่องการควบคุมกระบวนการผลิต ทางโครงการได้ จัดทํา
สื่อในรูป VTR เรื่องคู่มือแนวทางการตรวจหมวด 3: การ
ควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ทั้ ง นี้ สามารถเข้ าถึ ง ได้ จ าก
youtube แล้ ว Search คําว่า “หมวด 3”

3. ฐานข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้ส ดในพื้ นที่ ป ระเทศไทย และต้น แบบ
(Model) สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้
สดที่ พ ร้อ มปฏิ บ ตั ิ ต ามประกาศฯ ทัว่ ประเทศไทย
ครอบคลุม 77 จังหวัด นําเสนอในระบบ GIS โดยให้ สี
เขียวหมายถึง โรงคัดผักและผลไม้ สดที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และสีแดงหมายถึง โรงคัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน เพื่อสามารถทราบสถานการณ์ความพร้ อมของ
ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ผักและผลไม้ สดในการเข้ าสู่
ระบบมาตรฐานที่ ก ํา หนดตามประกาศฯ ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น
มาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิต

4. ข้อเสนอเชิงพัฒนาแนวทางการกํากับดู แล
ผักและผลไม้สดปลอดภัย เพื่อผลักดันให้ นาํ ไปสู่การ
จัดการความปลอดภัยตลอดห่ วงโซ่ มีการจัดทําโครงการ
ฐานข้ อมูลระบบการเชื่อมโยงและการแชร์ข้อมูลร่ วมกัน
ด้ านการตกค้ างของสารกําจั ดศัตรูพื ชในผักและผลไม้
เสนอต่ อกระทรวงสาธารณสุขผ่านที่ประชุม “หารือการ
ดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข”
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โดยมีรองปลั ดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน เมื่อ
วันที่ 16 มี.ค. 2560 เพื่ อให้ เกิดการจัดทําฐานข้ อมู ล
ร่ วมกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ท าํ หน้ าที่กาํ กับ ดู แ ลความ
ปลอดภั ย ผั ก และผลไม้ โดยใช้ งบประมาณของ
สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและย (อย.) และ
มอบหมายให้ สถาบันโภชนาการ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล
เป็ นผู้ดาํ เนินโครงการ
5. จั ด เวที วิ ช าการเพื่ อ เผยแพร่ ข ้อ มู ล เชิ ง
วิชาการด้านผักและผลไม้สดปลอดภัย โครงการได้ จัด
ประชุ มวิชาการเพื่อเผยแพร่ ข้อมู ลเชิงวิชาการ “ก้ าวสู่
ไทยแลนด์ 4.0 อย่ า งมั่ นใจกับ ผัก ผลไม้ ส ดปลอดภั ย
ตลอดห่ ว งโซ่ ” เมื่ อ วั น ที่ 11-12 มกราคม 2561
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล กรุงเทพฯ มีผ้ ูเข้ าร่วม
ประชุมรวมจํานวน 250 คน และมีการแสดงนิทรรศการ
ของหน่ วยงานที่มีส่วนร่ วมในการกํากับดูแลและมีการ
ดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ
ผักและผลไม้
6. จัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ผูบ้ ริโภค
ในการเข้าถึงผัก ผลไม้ปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการ
ผลิต นําไปสู่การบริโภคอย่างพอเพียงตามข้อแนะนํา
ขององค์ก ารอนามัย โลก (WHO) โครงการได้ จั ด
กิจกรรมประกวดการแข่งขันรังสรรค์เมนูฟิวชั่นด้ วยผัก
ผลไม้ 100 กรัม ภายใต้ กติกาและแนวคิดการออกแบบ

อาหารที่ต้องเป็ นเมนู ท่ีผสมผสานหรือเมนู ท่ีพัฒนาขึ้น
มาใหม่ มี ก ารผสมผสานความเป็ นฟิ วชั่ น ของสัญ ชาติ
อาหารตั้งแต่ 2 สัญชาติข้ ึนไป สามารถปรุงประกอบได้
ในครั ว เรื อ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ส่ ว นประกอบหาง่ า ย ทั้ง นี้
เมนูของทีมที่เข้ ารอบชิงชนะเลิศจํานวน 10 ทีม รวม 30
เมนูได้ ถูกรวบรวมและจัดทําข้ อมูลด้ านคุณค่าโภชนาการ
และจัดพิมพ์หนังสือ “รังสรรค์เมนูฟิวชั่นด้ วยผัก ผลไม้
100 กรัม” พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อมกราคม 2561 จํานวน
1,000 เล่ ม และพิ มพ์ ครั้ ง ที่ 2 เมื่อ มิ ถุนายน 2561
เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ แก่ นั ก วิ ช าการในสถาบั น การศึ ก ษา
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ผู้บริโภคและ
ผู้ สนใจทั่วไป และเพื่ อให้ ผ้ ู บริ โภคสามารถมีแนวทาง
ปฏิบัติได้ จริงในการบริโภคผัก ผลไม้ ให้ ได้ ปริมาณอย่าง
น้ อย 400 กรั ม ต่ อวั น ทางสถาบั น โภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จึ ง ได้ ร่ ว มกับ งานสื่ อ สารองค์ ก ร
กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําตัวอย่าง
รายการอาหารประจําวันสําหรับเมนูอาหารไทยและของ
ว่ าง โดยเมนู แนะนําเป็ นอาหารไทยที่ผ้ ูบริ โภคคุ้นเคย
หรือมีการประยุกต์เพื่อเพิ่มปริมาณผักและผลไม้ ให้ ได้
ตามเกณฑ์แ นะนํา และมี ก ารเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางที่
ผู้ บ ริ โ ภคเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ยในรู ป แบบ สื่อ ออนไลน์ มี ก าร
ออกแบบ infographic ให้ ดู ส วยงามและน่ า สนใจทาง
Facebook โดยสามารถสืบค้ นจากคําว่า “mahidolpr”
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โครงการศึกษาสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย ภายใต้โครงการสํารวจภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเซียน (The South East Asia Nutrition Survey : SEANUTS)
เพือ่ ทําการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิภา โรจน์ร่งุ วศินกุล เป็ นหัวหน้าโครงการ
ซึ่งได้รบั ทุนวิจยั จาก บมจ.ฟรีสแลนด์ฟู้ดส์ โฟร์โมสต์ (ประเทศไทย) จํ ากัด
ในช่ ว งสามทศวรรษที่ผ่ านมา ประเทศต่ า งๆ
ในทวี ป เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต
ทางด้ านอุตสาหกรรมอย่ างรวดเร็ว ความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ ทํา
ให้ รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของประชากรมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจน ประเทศไทยเป็ น
ประเทศหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านประชากรและ
ด้ านระบาดวิทยา การเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ ลดน้ อยลง
ภาวะเจ็ บ ป่ วยจากการขาดสารอาหารในเด็ ก หญิ ง
ตั้งครรภ์/หญิ งให้ นมบุตรลดลง ด้ วยการแก้ ไขปั ญหา
ทางด้ านโภชนาการในประเทศไทยที่ได้ ผล แต่ภาวะเตี้ย
แกร็นและการขาดสารจุ ลโภชนาหาร ซึ่ งส่ งผลต่ อการ
พัฒนาด้ านการเจริญเติบโตทางกายและด้ านสติปัญญา
ยังต้ องมีการปรับปรุง การเติบโตทางด้ านอุตสาหกรรม
และการกระจายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังมีผลกระทบ
ต่อประชากรทั้งในเขตเมืองและชนบท ภาวะโภชนาการ
เกินโดยเฉพาะในเขตเมื องเพิ่ มขึ้นรวดเร็ว คือ มีเ ด็ก
(วัยทารก, วัยก่อนวัยเรียนและวัยเรียน) ที่มีภาวะอ้ วน
หรื อนํ้า หนักเกินเพิ่ มขึ้น อุบัติการณ์ของโรคไม่ ติดต่ อ
เรื้อรังที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหาร เช่ น
โรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินที่เคยพบในผู้ใหญ่ กลับ
พบมากขึ้น ในเด็กและวัยรุ่น ปั จจุ บันประเทศไทยจึง
กําลั งเผชิญกับปั ญหาร่ วมทั้งภาวะโภชนาการขาดและ
เกิ น ในเด็ก เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ความสามารถในการเข้ าถึ ง อาหาร
สภาพแวดล้ อมทางสังคม รูปแบบการให้ อาหารและการ

เลี้ ยงดู ท ารกและเด็ก วั ย ก่ อ นเรี ย น รู ป แบบของการ
รั บประทานอาหารของเด็ก วัยเรี ยน และกิจกรรมการ
เคลื่ อนไหวของร่ า งกายของเด็ก โดยรวม ด้ ว ยเหตุ ผ ล
ดังกล่าวสถาบันโภชนาการ โดยความร่วมมือจาก บมจ.
ฟรีสแลนด์ฟู้ดส์ โฟร์โมสต์(ประเทศไทย) จํากัด จึงได้
ดําเนินโครงการการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย
อายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี เพื่ อประเมินภาวะโภชนาการ
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย พฤติ ก รรมการบริ โ ภค และ
ระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี ทั้งนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล เป็ นหัวหน้ า
โครงการวิจัย และผลการศึกษาและวิจัยจากโครงการนี้
ถูกนําไปใช้ ประกอบการ
 วิเคราะห์สถานการณ์การขาดวิตามินดีของคนไทย
 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะวิตามินดี
 กําหนดนโยบายและมาตรการการป้ องกันการขาด
วิตามินดีในประเทศไทย โดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
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โครงการวิจยั “ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
เป็ นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้รบั ทุนวิจยั จาก สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กรดไขมั น ทรานส์ (Trans fatty acids, TFA)
เ ป็ นกรดไขมันที่ พ บ ไ ด้ ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ จ า ก
กระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม ไขมั น ทรานส์จ าก
ธรรมชาติมาจากผลิตภัณฑ์ท่มี าจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง หรือ
สัตว์ส่ีกระเพาะ เช่น นม เนื้อสัตว์ (โดยเฉพาะเนื้อสัตว์
ติ ด มั น ) แต่ พ บได้ ใ นปริ ม าณที่น้ อ ยมาก ส่ ว นไขมั น ท
รานส์ท่ีไ ด้ จ ากกระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมและ
เกิ ด ขึ้ นจากไขมั น อื่ น ๆที่ ผ่ า นที่ มี ก ระบวนการเติ ม
ไฮโดรเจนบางส่วน (Partially HydrogenatedOils: PHOs)
ลงไปในไขมันพืช ซึ่งกรดไขมันชนิดนี้ เป็ นที่กล่าวถึงกัน
มาก เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า การบริโภคอาหารที่มี

ไขมั น ทรานส์ ม ากเกิ น ไปจะทํา ให้เกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพ
โดยเฉพาะความเสี่ยงต่ อการเกิดโรคหั วใจและหลอด
เลื อด ซึ่ งรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรี ยงสินยศ
อาจารย์ประจําสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ได้ ให้ ข้อมูลว่า “การบริโภคไขมันทรานส์เป็ นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด” มีรายงานวิจัยว่า
เมื่อการให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมทดลอง อาสาสมัครบริโภคไขมันท
รานส์แทนการบริ โภคไขมันอิ่มตัวเพี ยงร้ อยละ 1 ของ
พลั ง งาน พบว่ า ระดั บ คอเลสเตอรอลไม่ ดี (LDLCholesterol) สู ง ขึ้ น ในขณะที่ ร ะดั บ คอเลสเตอรอลดี
(HDL-Cholesterol) ตํ่าลง รวมถึงการบริโภคไขมันทรานส์
แทนการบริ โภคไขมันไม่ อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว และไขมันไม่
อิ่ม ตั ว เชิ ง ซ้ อ นก็ส่ ง ผลในลั ก ษณะเดี ย วกัน (ทั้ง ที่โ ดย

ปกติแล้ วการบริโภคไขมันไม่อ่มิ ตัวเชิงเดียว และไขมัน
ไม่อ่มิ ตัวเชิงซ้ อนจะไม่ส่งผลต่อการเพิ่ม LDL) แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบการบริ โภคไขมันทรานส์แทนไขมันทั้ง 3
ชนิด พบว่า การบริโภคไขมันทรานส์แทนไขมันไม่อ่มิ ตัว
เชิงซ้ อนจะส่งผลต่ อระดับการเพิ่ ม LDL ในเลื อดมาก
ที่สุด และยังมีงานวิจัยพบว่ า การบริโภคไขมันทรานส์
แทนคาร์ โบไฮเดรตเพี ยงร้ อยละ 2 ของพลั งงาน จะมี
ความเสี่ยงสูงถึงร้ อยละ 23 ที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด รวมถึงก็มีงานวิจัยของประเทศเดนมาร์ก พบว่ า
การบริโภคไขมันทรานส์น้อยลงมีความสัมพันธ์กับเป็น
ปัจจัยสําคัญของโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ NCDs ไขมันทรานส์
พบมากในอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น มาร์การีน โดนัท
ทอด พัฟและเพสตรี เวเฟอร์ชอ็ กโกแลต เป็ นต้ น
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 องค์การอาหารและยา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ ามใช้ นาํ้ มันพืชที่ผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (PHO) ในการผลิต
อาหาร โดยให้ ระยะเวลาผู้ผลิ ต 3 ปี ในการปรั บสูตร
ผลิตภัณฑ์ นั่นก็คือ ห้ ามจําหน่ายอาหารที่มีไขมันทรานส์
การดําเนินมาตรการต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้
ประเทศต่ างๆ ตื่นตัวเรื่ องไขมันทรานส์เป็ นอย่ างมาก
รวมทั้งประเทศไทยเรา
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต อาจารย์ประจํา
สถาบันโภชนาการ มหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล และคณะ ได้
ดํ า เนิ น “โครงการวิ จั ย การสํา รวจสถานการณ์ ก าร
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ปนเปื้ อนของกรดไขมันชนิด ทรานส์ในผลิตภัณฑ์
อาหารในประเทศไทย” พบว่า มีอาหารหลายชนิด
ใช้ ไขมันทรานส์เป็ นส่ วนประกอบ เช่ น เนยขาว
(shortenings) มาร์การีน คุกกี้ และขนมเบเกอรี่
ต่ าง ๆ จากตัวอย่ างอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
จํานวน 162 ตัวอย่าง พบว่า โดนัทชนิดทอด เป็ น
อาหารที่ยั งพบปั ญหาปนเปื้ อนด้ วยกรดไขมั นท
รานส์ในปริมาณและความถี่ท่สี งู (ประมาณ 3 กรัม
ต่อหน่วยบริโภค) รองลงมาได้ แก่ อาหารประเภทพัฟและ
เพสตรี้ (2 กรัมต่อหน่วยบริโภค)
ในปี 2562 กฎหมายเกี่ยวกับไขมันทรานส์ เรื่อง
กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้ า หรือจําหน่ าย นํา้ มัน
หรืออาหารที่มีนาํ้ มันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
บางส่วนเป็ นส่วนประกอบไว้ แล้ ว จะมีผลบังคับใช้ น่ันจะ
ส่งผลทําให้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่จาํ หน่ ายในประเทศไทย
ปลอดจากไขมั น ทรานส์ ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ช่ ว ยป้ องกั น
ประชาชนไทยในการลดความเสี่ย งต่ อ โรคหั ว ใจและ

หลอดเลื อ ด ผลการศึ ก ษาวิ จั ย “ประเทศไทยปลอด
ไขมันทรานส์” ของศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ได้
ถู ก นํา ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการวางนโยบายการบริ ห าร
จั ด การและการควบคุ ม ปั ญ หาการปนเปื้ อนของกรด
ไขมั น ชนิ ด ทรานส์ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์อ าหารที่ผ ลิ ต เพื่ อ การ
บริโภคในประเทศและส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร
นํา เข้ า ซึ่ ง จะเป็ นการรองรั บ การเป็ นประเทศปลอด
ไขมันทรานส์ (Trans Fat-Free Country) ในอนาคต

สวก. จัดเวที Agricultural Policy Forum : ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส

และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดร.จิ ร าวรรณ
แย้ มประยู ร ที่ปรึ กษาประจําสํานักงานพั ฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็ นประธาน
เปิ ดการประชุ ม Agricultural Policy Forum : ประเทศ
ไทยปลอดไขมันทรานส์ ณ ห้ องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ซึ่งได้ มีการนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ประเทศไทยปลอด
ไขมั น ทรานส์ ” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิ สิ ฐ จะวะสิ ต
สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยและส่งเสริมการใช้ ประโยชน์เชิงนโยบายใน

การบริหารจัดการและการควบคุมปั ญหาการปนเปื้ อน
ของกรดไขมันชนิดทรานส์ในผลิ ตภั ณฑ์อ าหารที่ผลิ ต
เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์
อาหารนํา เข้ า ซึ่ ง จะเป็ นการรองรั บ การเป็ นประเทศ
ปลอดไขมันทรานส์ (Trans Fat-Free Country) ในอนาคต
ซึ่งมีผ้ ูแทนจากหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ และผู้แทนเกษตรกรจํานวนกว่ า 50 คน
เข้ าร่ วมแลกเปลี่ ยนข้ อคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานต่อไปด้ วย
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ผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชหรืออางอิงเชิงสังคมหรือสาธารณะประโยชน
โครงการ “การวิจยั ด้านการส่งเสริมความรูใ้ นการจัดการความปลอดภัยการบริการอาหารโรงเรียน
โดยมี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์ เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
ซึ่งได้รบั ทุนวิจยั จาก สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
โครงการนี้ เป็ นการพั ฒนาชุ ดองค์ ความรู้ ความ
ปลอดภัยอาหาร เพื่อนําไปสร้ างกิจกรรมส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และถอดบทเรียนใน
การนําชุ ดความรู้ไปสร้ างกิจกรรมอาหารปลอดภัยผ่ าน
นักวิจัยรุ่นจิ๋ว โดยการสนับสนุ นของครูในโรงเรียน การ
เข้ าร่ วมกิจกรรมของครูท่ปี รึกษาและนักเรียนแกนนําจะ
พัฒนาทักษะด้ านการนําความรู้ไปสร้ างกิจกรรมผ่านการ
สื่อสารความเสี่ยงรูปแบบต่ าง ๆ และเกิดการถ่ ายทอด
ผลการวิเคราะหโครงการ

กระบวนส่ งเสริ มความรู้ สู่นั กเรี ยนแกนนํารุ่ นต่ อไปได้
โดยมีเครื่องมือที่เป็ นผลผลิตที่ได้ จากโครงการ คือ ชุ ด
องค์ความรู้ความปลอดภัยอาหารในโรงเรียน ที่โรงเรียน
สามารถนํ า ไปใช้ สร้ างกิ จ กรรมกั บ นั ก เรี ย น ในการ
ผลั กดันให้ เกิดการเรียนรู้ในการจัดการความปลอดภัย
อาหารในโรงเรียน เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ในการเลือก
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และนําหลักสุขาภิบาลไปใช้ ใน
การประกอบอาหารและจําหน่ายโรงเรียน

ความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหารมีความสําคัญ
ในการเสริมสร้ างความปลอดภัยของอาหารโรงเรียน การ
จัดการความปลอดภัยของอาหารโรงเรียน จําเป็ นต้ องมี
กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู้ ด้ านอาหารปลอดภั ย ให้
ผู้เกี่ยวข้ องในการให้ บริการอาหารโรงเรียนและนักเรียน
ซึ่งเป็ นผู้บริโภคต้ องมีความรู้ในการเลือกซื้อและบริโภค
อาหารอย่างปลอดภัย การวิจัยด้ านการส่งเสริมความรู้ใน
การจัดการความปลอดภัยการบริการอาหารโรงเรียน จึง
นําข้ อมูลจากการประเมินความเสี่ยงอันตรายในอาหารมา
ใช้ พั ฒ นาสื่ อ ความรู้ เ พื่ อ ให้เกิด การจั ด การตามลํา ดั บ
ความเสี่ยง โดยพบว่ าสาเหตุ ท่ีท าํ ให้ นั กเรี ยนมี โอกาส
ได้ รั บ อาหารที่ อ าจก่ อ ผลเสี ย ต่ อ สุ ข ภาพ มาจากการ
บริโภคผลิ ตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้ สารกันบูดปริมาณ
มาก และการให้ บริการอาหารโรงเรียนยังมีข้อบกพร่ อง
ด้ านสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะการเลื อกซื้ อวั ตถุ ดิ บ
และความสะอาด ดังนั้นจึงดําเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้
นักเรี ยนในการเลือกซื้อและบริ โภคอาหาร เพื่อลดการ
ได้ รับสารกันบูดลง และการให้ ความรู้ผ้ ูให้ บริการอาหาร
โรงเรี ยนด้ านการคัดเลื อกวัตถุดิบและประกอบอาหาร
ตามหลั กสุขาภิ บาล ซึ่ งดําเนิ นการอย่ างมี ส่ วนร่ วมกับ
โรงเรียนต้ นแบบ 8 โรงเรียน ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้

กระบวนการพัฒนานักเรียนแกนนําเป็ น “นักวิจัยรุ่นจิ๋ว”
จัดตั้งเป็ นทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรมอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน มีนักวิจัยในโครงการเป็ นผู้สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรม โดยมีการพัฒนาชุดสื่อความรู้อาหารปลอดภัย
มาให้ นักวิจัยรุ่นจิ๋วใช้ ในการดําเนินกิจกรรมในโรงเรียน
ผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมพบว่ า นั ก วิ จั ย รุ่ นจิ๋ ว ระดั บ
มัธยมศึกษาสามารถรับความรู้จากการอบรม และถอด
เนื้ อหาจากสื่ อ ความรู้ ที่ ไ ด้จากโครงการไปใช้ในการ
ดํา เนิ น กิจ กรรมในโรงเรี ยน ภายใต้ ก ารกํา กับ ของครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาหารปลอดภัย ขณะที่นักวิจัยรุ่น
จิ๋วระดับประถมศึกษาสามารถรับความรู้จากการอบรม
แต่ การถอดเนื้อหาจากสื่อความรู้มาใช้ ดําเนินกิจกรรม
ต้ องอาศัยความช่วยเหลือจากนักวิจัยในโครงการ หรือครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาหารปลอดภัย สื่อที่ได้ ผลในการ
ถ่ า ยทอดความรู้ ให้ นั ก เรี ย นทั้ ง ระดั บ ประถมและ
มัธยมศึกษา คือกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ทาํ ให้
นั ก เรี ย นสามารถประเมิ น ความเสี่ ย งความปลอดภั ย
อาหารที่ตนเองบริโภค และตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร
จากการทดสอบ คิ ด วิ เ คราะห์ ขณะที่ ส่ื อ ในลั ก ษณะ
หนังสือความรู้ แผ่นพับ
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เป็ นสื่อที่ใช้ ได้ ผลเฉพาะนักเรี ยนที่มีทักษะด้ าน
การอ่ า นที่ ดี หรื อ ถู ก กระตุ้ นให้ เกิ ด ความสนใจผ่ า น
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อื่ น มาก่ อ น ขณะที่ ส่ื อ ประเภท
โปสเตอร์ และเสียงตามสาย เข้ าถึงนั กเรี ยนได้ เฉพาะ
รู ป แบบที่ น่ า สนใจ สื่ อ การแสดงละครสามารถเข้ า ถึ ง
นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาได้ ดี สํา หรั บ ผู้ ใ ห้บริ ก าร
อาหารโรงเรี ยนนั้น พบว่ าการอบรมประกอบกิจกรรม
การเรียนรู้สามารถกระตุ้นความสนใจต่อความสําคัญใน

การเลื อกซื้อวัตถุ ดิบที่มีคุณภาพดี และการปรุงอาหาร
ตามหลั กสุขาภิ บาลได้ ในระดั บหนึ่ ง ดั งนั้ นการพั ฒนา
ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นไปพร้ อ มๆ กับ การส่ ง เสริ ม ความรู้
ผู้เกี่ยวข้ องทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยการให้ ความรู้และ
สร้ างความตระหนักผ่ านช่ องทางสื่อที่ผ้ ู รับสื่อให้ ความ
สนใจจึ ง เป็ นกระบวนการสํา คั ญ ในการจั ด การความ
ปลอดภัยของอาหารโรงเรียน

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
องค์ความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาวิจัยและการพัฒนา
เป็นสื่อการสอนแก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปทาง
สกว. ได้ เผยแพร่ ท่ีเว็บไซต์ของ สกว. เพื่ อให้ โรงเรี ยน
ต่าง ๆ ไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบทของตน
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ของโครงการได้ถู ก นํา ไปใช้
ประโยชน์ ท างสั ง คม ชุ ม ชน และสาธารณะ ทั้ ง การ
ถ่ า ยทอดงานวิ จั ย สู่ ชุ ม ชนในรู ป แบบต่ า งๆ และถู ก
นํ า ไปใช้ ประโยชน์ แ ก่ ส าธารณชนในเรื่ องต่ า ง ๆ
ประกอบด้ วย
- สํา นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม
สุขภาพ (สสส.) นําผลงานวิจั ยไปใช้ ประโยชน์ ภายใต้
โครงการสื่ อ สารสาธารณะเพื่ อ ขยายผลในโรงเรี ย น
ต้ นแบบเด็กไทยแก้ มใส โดยจัดพิมพ์ส่อื ความรู้ชุด “หนัง
หนังสือความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร สําหรับนักวิจัย
รุ่นจิ๋ว” จํานวน 7 เรื่ อง และ “แผ่ นพั บชุ ดความรู้ ด้าน
ความปลอดภัยอาหารจํานวน 9 เรื่อง
- สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ใช้ งานวิจัยไปจัดพิมพ์เป็ นสื่อความรู้จาํ นวน 39
รายการ ๆ ละ 300 ชิ้น รวม 11,700 ชิ้น และมอบสื่อ
ความรู้ให้ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลนําไปใช้
ประโยชน์ แ ละเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
โรงเรียน โรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุข รวม 44
แห่ ง และได้ เผยแพร่ ความรู้ในรูปของสื่อ E-book และ
Facebook ด้ วย

ผลงานวิ จั ย นี้ ได้ ถู ก นํา ใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง วิ ช าการ
ประกอบด้ วย
- การนําไปใช้ กิจกรรมเผยแพร่ องค์ความรู้เชิ ง
สาธารณะแก่ ผ้ ู เ ข้ าร่ วมประชุ ม ในการประชุ ม วิ ชาการ
ต่างๆ ได้ แก่ การประชุมวิชาการของสมาคมนักกําหนด
อาหารแห่ ง ประเทศไทย ประจํา ปี 2560 เรื่ อ ง "นั ก
กํา หนดอาหารในยุ ค Thailand 4.0" ณ โรงแรมเดอะ
เบอร์ เ คลี ย์ ประตู นํ้า กรุ งเทพฯระหว่ า งวั นที่ 24-26
เมษายน 2560
- จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร Food Safety Education
Materials for School Children ในงานประชุ ม วิ ช าการ
เรื่อง กินผักผลไม้ 400 กรัมให้ ปลอดภัย จัดโดยสมาคม
โภชนาการ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 21-22 ก.ย. 2560
- สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัมหิดล ร่ วมกับ
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.)ได้ นาํ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่พี ัฒนาขึ้นไปใช้ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการและการใช้ ส่อื สําหรับคุณครู เพื่อใช้ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร ในโรงเรียน
และรอบรั้วโรงเรียน แก่ครูในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
ภายใต้ โครงการเด็กไทยแก้ มใสฯ โดยการสนับสนุนของ
สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.) วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560
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โครงการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสือ่ ปฏิสมั พันธ์ ในการเรียนรูด้ า้ นความปลอดภัยอาหาร
สําหรับนักเรียน โดยมีผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์ เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
ซึ่งได้รบั ทุนวิจยั จาก สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
การวิ จัย นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาหนั ง สือ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ รู ป แบบสื่ อ ปฏิสั ม พั น ธ์ นํา ไปใช้ ส ร้ า ง
แรงจู งใจให้ ผ้ ู เ รี ยนสนใจเรี ยนรู้เ รื่ องการเลื อกบริ โภค
อาหารที่ ป ลอดภั ย จากสารกั น บู ด และพั ฒ นาเกม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รู ป แบบสื่ อปฏิ สั ม พั น ธ์ นํ า ไปใช้
ประกอบการเรี ย นรู้เ รื่ องการได้ รับ สารกันบู ดจากการ
บริโภคอาหาร เพื่อให้ ผ้ ูเรียนใช้ ประเมินความเสี่ยงต่ อ
สุขภาพในการได้ รับสารกันบูดด้ วยตนเอง และสามารถ
ปรับพฤติกรรมการบริโภคตามรูปแบบที่ต้องการ โดย
นํ า หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รู ป แบบสื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท่ี
พั ฒ นาขึ้ น ได้ แ ก่ อั น ตรายในอาหาร, สารกั น บู ด ใน
อาหาร, สีสันในอาหาร, ในเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไร, ใน
ก๋วยเตี๋ยวมีอะไร, ในขนมอบมีอะไร และในนํา้ หวานมี
อะไร และเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ “ตะลุ ย
แดนอาหาร” ประกอบด้ ว ย เกมรู้ ทันสารกัน บู ด ซึ่ ง มี
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการได้ รับสารกัน
บูดในอาหาร และมินิเกม ซึ่งมีความรู้เ กี่ยวกับอาหาร
กลุ่มเสี่ยงที่นักเรียนนิยมบริโภคและพบการใช้ สารกัน
บู ด ไปทดสอบกั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาตอน
ปลายในโรงเรี ย นเป้ าหมาย 4 โรงเรี ย น และอบรม
ครูผ้ ู สอน การทดสอบการอ่า นหนังสืออิเ ล็กทรอนิก ส์
แบบปฏิสัมพั นธ์ พบว่ าทําให้ นักเรี ยนมีความรู้เพิ่ มขึ้น
ในการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค ะแนนระดั บ มากถึ ง มาก
ที่ สุ ด ในทุ ก หั ว ข้ อ นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสมั พันธ์มีรูปแบบที่น่าสนใจทําให้
นักเรี ยนอยากเรี ยนรู้ และสามารถนําความรู้ท่ีมีอยู่ ใน
หนัง สือไปปรั บพฤติ กรรมการกิน อาหารได้ ส่ วนครู ท่ี
ร่ ว มโครงการเห็นว่ า เนื้อ หามีความสัมพั นธ์กับ วิช าสุข
ศึกษา สามารถใช้ สอนในโรงเรี ยน เป็ นความรู้ใหม่ มี
ความสอดคล้ องกับการบริ โภคประจําวันของนักเรี ยน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดทั้งด้ าน

เนื้อหา ด้ านรูปภาพ ภาษา และเทคนิค และด้ านการ
นํ า ไปใช้ ประกอบการเรี ย นการสอน การนํ า เกม
อิเล็กทรอนิกส์ “ตะลุยแดนอาหาร” มาทดสอบ พบว่ า
หลังเล่ นเกมนักเรียนมีความรู้เรื่องสารกันบูดเพิ่มมาก
ขึ้น โดยค่ า เฉลี่ ย คะแนนความรู้ ห ลั ง จากเล่ น เกมของ
นักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนสูงกว่าก่อนเล่นเกม นักเรียนส่วน
ใหญ่ ให้ คะแนนความพึงพอใจเกมในระดับมากถึงมาก
ที่สดุ ในทุกหัวข้ อ ทั้งด้ านเนื้อหาความรู้ และด้ านเทคนิค
และการนําเสนอ นักเรียนส่วนใหญ่ ระบุว่าการเล่ นเกม
ทํา ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งความเสี่ย งต่ อ การ
ได้ รับสารกันบูด และสามารถนําความรู้ท่ไี ด้ จากการเล่น
เกมไปปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้ ปลอดภัยได้ ครู
ผู้เข้ าร่ วมโครงการระบุว่าเกมความรู้ท่นี าํ มาให้ นักเรียน
เล่ น ในครั้ ง นี้ สามารถเปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ
อาหารของนักเรียนได้ พบว่าหลังการเล่นเกมนักเรียนมี
ความใส่ใจในการเลือกซื้ออาหารและอ่านฉลากมากขึ้น
แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ในทุกโรงเรียนสามารถเข้ าใจ
ถึงความเสี่ยงต่อการได้ รับสารกันบูด และนําความรู้ใน
เกมไปปรับพฤติกรรมการซื้อและบริโภคอาหาร ครูท่เี ข้ า
รับการอบรมการใช้ เกมอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดทั้งด้ าน
เนื้อหา ด้ านรูปภาพ ภาษา และเทคนิค และด้ านการ
นําไปใช้ ประกอบการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ระบุว่า
สามารถนํา ไปใช้ เ ป็ นสื่อ เสริ ม การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการได้ รับ
สารกันบูดสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 3 ขึ้นไป ซึ่ง
เป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ีต้ อ งการในการพั ฒ นาเกม
เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนใช้ ประเมินความเสี่ยงต่ อสุขภาพในการ
ได้ รับสารกันบูด และปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อย่างไรก็ตามเกมนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ ความรู้จึงยัง
จําเป็ นต้ องมีการสรุปบทเรียนจากครูหลังเล่นเกม
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การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
องค์ความรู้ท่ไี ด้ จากการศึกษาวิจัยและการพัฒนา
เป็ นสื่อการสอนแก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปทาง
สกว. ได้ เผยแพร่ ท่ีเว็บไซต์ของ สกว. เพื่อให้ โรงเรียน
ต่าง ๆ ไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับบริบทของตน
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ของโครงการได้ ถู ก นํา ไปใช้
ประโยชน์ ท างสั ง คม ชุ ม ชน และสาธารณะ ทั้ ง การ
ถ่ า ยทอดงานวิ จั ย สู่ ชุ ม ชนในรู ป แบบต่ า งๆ และถู ก
นํ า ไปใช้ ประโยชน์ แ ก่ ส าธารณชนในเรื่ องต่ า ง ๆ
ประกอบด้ วย
ผลงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ถู ก นํา ใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง วิ ช าการ
ประกอบด้ วย
- สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลั มหิ ดล ได้ จัด
อบรมการใช้ ส่ือ แก่ ค รู จ าก 21 โรงเรี ย น ในโครงการ
พั ฒ นาสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ บบสื่อ ปฏิสัม พั น ธ์ วั น ที่ 3
พฤษภาคม 2560
- สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัมหิดล ร่ วมกับ
สํา นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ

(สสส.)ได้ นํา สื่ อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท่ี พั ฒ นาขึ้ นไปใช้ จั ด
อบรมเชิงปฏิบัติการและการใช้ ส่อื สําหรับคุณครู เพื่อใช้
ในการถ่ ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร ใน
โรงเรียนและรอบรั้วโรงเรียน แก่ครูในโรงเรียนต่าง ๆ
ทั่วประเทศ ภายใต้ โครงการเด็กไทยแก้ มใสฯ โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริม
สุขภาพ (สสส.) วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560
การนํา ไปใช้ กิ จ กรรมเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เ ชิ ง
สาธารณะแก่ผ้ ูเข้ าร่วมการประชุมวิชาการต่าง ๆ ได้ แก่
- การประชุ ม วิ ช าการของสมาคมนั ก กํา หนด
อาหารแห่งประเทศไทย ประจําปี 2560 เรื่อง "นักกําหนด
อาหารในยุ ค Thailand 4.0" ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลี ย์
ประตู นํ้า กรุ ง เทพฯ ระหว่ า งวั น ที่ 24-26 เมษายน
2560
- การประชุมวิชาการ เรื่อง “กินผักผลไม้ 400
กรัมให้ ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชหรืออางอิงเชิงเศรษฐกิจ
โครงการวิจยั “การประเมินสถานภาพห้องปฏิบตั ิการในการจัดทําและประเมินฉลากโภชนาการและการพัฒนา
ตัวอย่างอาหารอ้างอิง (Food reference material)” ซึ่งดําเนินงานจัดกิจกรรมทดสอบความชํานาญ
ของห้องปฏิบตั ิการ โดยใช้ Milk powder และ Instant beverage powder เป็ นตัวอย่างทดสอบ
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
ฉลากโภชนาการบนบรรจุ ภัณฑ์ท่ีมีความน่าเชื่อถือ ช่ วยให้ ผ้ ูบริโภค
สามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ จากข้ อมูลในอดีตชี้ให้ เห็นว่า
ฉลากโภชนาการที่แสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิดยังไม่เป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ กาหนดไว้ ปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้ องน่าจะ
มาจากห้ องปฏิบัติการที่เป็ นผู้วิเคราะห์สารอาหารและจัดทําฉลากโภชนาการ
ดั ง นั้ นการศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาความสามารถของ
ห้ องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ สารอาหารบังคับ 13 ชนิดและการจั ดทํา
ฉลากโภชนาการ สารอาหารบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่
182 และฉบับที่ 374 ได้ แก่ไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล
โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ใยอาหาร นํา้ ตาล โซเดียม วิตามินเอ วิตามินบีหนึ่ง
วิ ต ามิ น บี ส อง แคลเซี ย ม และเหล็ ก งานวิ จั ย นี้ ดํ า เนิ น การทดสอบ
ความสามารถของห้ องปฏิบัติการในการวิเคราะห์สารอาหาร และการจัดทํา
ฉลากโภชนาการเป็ น 2 รอบ ด้ วยการใช้ ตัวอย่ างนมผง และเครื่องดื่มนม
ผสมธัญพืชชนิดผง
ผลการศึ ก ษาในรอบที่ 1 พบว่ า ห้ องปฏิ บั ติ ก ารส่ ว นใหญ่ มี
ความสามารถดีในการวิเคราะห์ ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล
โปรตีน นํ้าตาล โซเดียม แคลเซียม เหล็ก วิตามินบี1 วิตามินบี 2 ความชื้น
และเถ้ า อย่ างไรก็ตามมีเพียง 6 จาก 20 ห้ องปฏิบัติการ (ร้ อยละ 30) ที่มี
ความสามารถดีในการวิเคราะห์ทุกสารอาหาร ส่วนการวิเคราะห์ท่พี บว่าให้ ผล
ไม่เป็ นที่ยอมรับ เนื่องจากมีความแปรปรวนสูงคือ การวิเคราะห์ใยอาหาร และ
วิตามินเอ สํา หรั บการประเมิน ความสามารถในการจั ด ทําฉลากโภชนาการ
พบว่ า ยั ง มี ก ารแสดงรู ป แบบฉลาก การคํา นวณ และการแสดงปริ ม าณ
สารอาหารต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและสารอาหารต่อปริมาณที่แนะนําให้ บริโภค
ต่ อ วั น ที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามข้ อกาหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ห้ องปฏิบัติการที่ดําเนินการเป็ นไปตามข้ อกําหนดพบว่ ามีเพี ยง 5 จาก 17
ห้ องปฏิบัติการ (ร้ อยละ 29) เท่านั้น

รูปแสดงตัวอย่างฉลากโภชนาการตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 182
ของเครือ่ งดืม่ นมผสมธัญพืชชนิดผง

รูปแสดงตัวอย่างฉลากโภชนาการตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 374
ของเครือ่ งดืม่ นมผสมธัญพืชชนิดผง
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ผลการศึ ก ษาในรอบที่ 2 พบว่ า ห้ องปฏิ บั ติ ก ารส่ ว นใหญ่ มี
ความสามารถดีในการวิเคราะห์ สารอาหารต่ างๆ เช่ นเดียวกับการศึกษา
รอบแรก ยกเว้ นโคเลสเตอรอล อย่ า งไรก็ต ามมี เ พี ย ง 6 จาก 20
ห้ องปฏิบัติการ (ร้ อยละ 30) ที่มีความสามารถดีในทุกสารอาหาร ผลการ
ประเมินด้ านการวิเคราะห์สารอาหารพบว่าให้ ผลไม่เป็ นที่น่าพอใจ ได้ แก่
การวิเคราะห์โคเลสเตอรอล ใยอาหาร และวิตามินเอ สําหรับการประเมิน รูปแสดง ผลการประเมินความสามารถในการ
ความสามารถในการจั ด ทํา ฉลากโภชนาการฉบั บ เต็ม และฉลาก GDA ทดสอบไขมันในเครือ่ งดืม่ นมผสมธัญพืชชนิด
(ตามประกาศหมายเลข 182 และ 305 (2) ตามลําดับ) ผลการศึกษา
พบว่ ามีห้องปฎิบัติการที่มีความสามารถในการนําข้ อมู ลที่วิเคราะห์ จาก
ห้ องปฏิบัติการมาจัดทําฉลากโภชนาการได้ อย่างถูกต้ องในระดับ 93-100
% จํ า นวน 6 แห่ ง จาก 17 แห่ ง (คิ ด เป็ นร้ อยละ 35 ของทั้ ง หมด)
ข้ อผิดพลาดที่พบส่ วนใหญ่ เ ป็ นโอนถ่ ายข้ อมู ล และการแสดงข้ อมู ล บน
ฉลากแบบเต็ม ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ ไขได้ ถ้ าเพิ่มความระมัดระวังและมี
ความละเอียดในการทวนสอบและตรวจสอบ หัองปฏิบัติการประมาณร้ อย รูปแสดงการประชุม ถ่ายทอดความรู ้ อภิปราย
ละ47 มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทําฉลาก GDA โดยจัดทํา ผลการศึกษา และปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้ น ของ
การดําเนินโครงการ
ฉลาก GDA ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค แทนที่จะเป็ นต่อภาชนะบรรจุท้งั หมด
ผลผลิตที่ได้ จากการศึกษาคือ ระดับความสามารถของการวิเคราะห์สารอาหารของห้ องปฏิบัติการและความสามารถ
ในการจัดทําฉลากโภชนาการ เพื่อดําเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ISO 17025 ใช้ ในการแก้ ไขข้ อบกพร่อง หรือ
บ่งชี้ถงึ ความต้ องการการฝึ กอบรมสําหรับแต่ละห้ องปฏิบัติการ ผลที่ได้ จากห้ องปฏิบัติการที่มีความสามารถดีสามารถนํามา
คํานวณเป็ นค่าพ้ องของแต่ละสารอาหาร เพื่อใช้ เป็ นค่าอ้ างอิงในการสร้ างเป็ นวัสดุอาหารอ้ างอิง ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งผลผลิตที่ได้
จากการศึกษานี้คือ นมผงซึ่งมีค่ารับรอง งานวิจัยที่ใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่าและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการศึกษานี้ สามารถ
ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของความสามารถห้ องปฏิบัติการที่เข้ าร่วมจํานวน 20 ห้ องปฏิบัติการในประเทศไทย
ห้ องปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดทําฉลากโภชนาการของประเทศไทย ประมาณ 20 ห้ องปฏิบัติการ
ใช้ ผลการศึกษาเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงสําหรับประกอบการขอการรับรองมาตรฐานห้ องปฏิบัติการในระบบมาตรฐานนานาชาติ
ISO/IEC 17025 จากหน่ ว ยงานที่ต รวจประเมิ น และให้ ก ารรั บ รอง เป็ นการประเมิ น ความสามารถในการวิ เ คราะห์
สารอาหาร และจัดทําเป็ นฉลากโภชนาการ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการสร้ างฉลากโภชนาการที่มีความถูกต้ อง เป็ นการพัฒนา
และแก้ ปัญหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเอกชนต่ างๆ ซึ่งเป็ นงานวิจัยที่มีความเฉพาะและเป็ นความลั บทางการค้ าให้ แก่ 11
บริษัท ตัวอย่างเช่น
- การพัฒนาอายุการเก็บรักษานม ของบริษัท ดัชมิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จํากัด
- การพัฒนาเมนูอาหารไทยจากข้ าวโอ๊ต ของบริษัท เป็ บซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จํากัด
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสผงปรุงรสสไตล์เม็กซิกนั ของบริษัท สยาม ไอซอส จํากัด
- การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อนตัวของบริษัท วิชไวย์ กรุป๊ จํากัด
- การพัฒนาเครื่องดื่มชนิดพร้ อมดื่มและเครื่องดื่มสําเร็จรูปของบริษัท ดิอนิ เวนเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
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โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนรายเล็กและกลางทีม่ ีการผลิตแบบต่อเนือ่ ง
มีโดยศาสตราจารย์ดร.วิสิฐ จะวะสิต เป็ นหัวหน้าโครงการ
ซึ่งได้รบั ทุนวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โรคขาดสารไอโอดี น เป็ นปั ญ หาสํ า คั ญ ด้ าน
สาธารณสุ ข ของประเทศไทยมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่ อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ
เนื่องจากไอโอดีนเป็ นแร่ธาตุท่มี ีความสําคัญต่อร่างกาย
โดยเป็ นส่วนประกอบในการสร้ างฮอร์โมนไทรอยด์ ช่วย
ในการควบคุมการทํางานและการเจริญเติบโตของสมอง
ระบบประสาท และเนื้ อเยื่ อ ในร่ า งกาย หากร่ า งกาย
ได้ รั บ ไอโอดี น ไม่ เ พี ย งพอจะทํา ให้ เป็ นโรคคอพอก
นักวิชาการด้ านสาธารณสุขเห็นพ้ องกันว่า เกลือสามารถ
เป็ นตั วกลางที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาการขาดไอโอดี นได้
กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ อ อกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง “เกลือบริโภค” ลงวันที่ 7 เมษายน 2544
กําหนดให้ เกลือบริโภคและเกลือที่ใช้ ในการผลิตอาหาร
ทุกชนิดมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และ
ไม่ เ กิน 40 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ เกลื อ บริ โ ภค 1 กิโ ลกรั ม แต่
เกลือที่วางขายในท้ องตลาดส่วนมากเป็ นเกลือสินเธาว์
ซึ่งไม่มีโอโอดีน กอปรกับเครื่องผสมไอโอดีนในเกลือที่
สถานประกอบการผลิตเกลือใช้ อยู่ในปัจจุบันเป็ นเครื่อง
ที่ พั ฒ นาโดยองค์ ก ารยู นิ เ ซฟ ซึ่ ง มิ ไ ด้ เน้ นการผสม
ไอโอดีนได้ อย่างทั่วถึงและมีขนาดใหญ่ทาํ ให้ ยากต่อการ
ขนย้ าย อุปกรณ์มีจาํ นวนหลายชิ้นเป็ นส่วนประกอบและ
มีราคาแพง ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต อาจารย์
ประจํา สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จึ ง ได้

ร่ ว มกั บ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พั ฒ นา
เครื่องมือสําหรับผสมเกลือเสริมไอโอดีนแบบต่อเนื่อง
เครื่ องมื อ สํ า หรั บ ผสมเกลื อ เสริ ม ไอโอดี น
แบบต่อเนื่องที่ได้ รับการพัฒนาขึ้นมีกาํ ลังผลิตไอโอดีน
ในเกลือได้ 1,500–2,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง สะดวกต่อ
การขนย้ าย และราคาไม่ แ พง เหมาะสํา หรั บ สถาน
ประกอบการผลิตเกลือขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่วยให้
ผลิ ต เกลื อ ได้ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข และช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
ในการผลิ ต เนื่ อ งจากเครื่ อ งดั ง กล่ า วสามารถทํา งาน
ต่อเนื่องได้ เอง ทําให้ คนงานสามารถไปทํางานอย่างอื่น
ได้ ด้วย และนํ า เข้าไปใช้ ประกอบการพิ จ ารณาวาง
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เกลือ เช่น
- การดั ด แปลงเครื่ อ งผสมไอโอดี น ในเกลื อ ให้ มี
ต้ นทุนตํ่าลงและใช้ งานง่ายขึ้น
- สู ต รการผสมไอโอดี น สํา หรั บ เกลื อ ทุ ก ประเภท
นํา้ ปลา นํา้ เกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ จาก
การย่ อยถั่วเหลื อง โดยใช้ อุปกรณ์ท่ีมีจําหน่ า ยใน
ท้ องตลาดและราคาไม่แพง
- การดั ด แปลงวิ ธี ก ารวั ด และการอ่ า นค่ า จากชุ ด
ทดสอบไอโอดีนให้ มีความถูกต้ องมากขึ้น
- ปรั บ แก้ ป ระกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อ งเกลื อ
บริโภค นํา้ ปลาและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ จากการย่ อยถั่ว
เหลือง
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ผลงานทรัพยสินทางปญญา
ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนเปนทรัพยสินทางปญญา

โปรแกรม INMU- DailymenuPlan (iDP)

ทีมผูสรางสรรค คือ นางสาวพรรณี พรประชานุวัฒน นางสาวณัฐรัตน ศรีสังวาลย
นางสาวอาริสา กีรติจําเริญ และนางสาวกันตนิจญ ชํามริ
เปนผลงานทรัพยสินทางปญญาประเภท : ลิขสิทธิ์

ระบบจั ด สํ า รั บ อาหารรายวั น INMU
DairymenuPlan online (iDP) เ ป็ น ร ะ บ บ
Softwaer ที่ได้ รับการพัฒนาขึ้นภายใต้ “โครงการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส ําเร็จรู ปและระบบฐานข้ อมู ล
ลักษณะต่าง ๆ ของอาหารไทย เพื่อประเมินการบริโภค
อาหารทั้ ง ระดั บ บุ ค คลและกลุ่ ม ประชากร” จาก
งบประมาณสนั บ สนุ น ของรั ฐ บาล (เงิ น งบประมาณ
แผ่นดิน) โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เพื่อ
พัฒนาระบบการจัดการฐานข้ อมูล สําหรับผู้ดูแลระบบ
ฐานข้ อมู ล ตั ว แปรของโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป คํ า นวณ
สารอาหารของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ประเมิ น การบริ โ ภคอาหารทั้ง ระดั บ
บุ ค คลและกลุ่ ม ประชากรสํ า หรั บ นั ก วิ ช าการด้ วย
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส ํ า เร็ จ รู ป ต่ า งๆเผยแพร่

ฐานข้ อ มู ล สารอาหารชุ ด ต่ า ง ๆ ผ่ า นโปรแกรมการ
คํา นวณคุ ณ ค่ า สารอาหาร และใช้ ใ นการจั ด ฝึ กอบรม
เผยแพร่ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรั บการคํานวณคุณค่ า
สารอาหารที่พัฒนาได้ จากโครงการ แก่นักวิชาการ และ
ผู้สนใจ
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ระบบจั ด สํ า รั บ อาหารรายวั น INMU
DairymenuPlan online (iDP) เ ป็ น ร ะ บ บ
ออนไลน์ท่ปี ระชาชนทั่วไปสามารถเข้ าใช้ งานได้ อย่างง่าย
ไม่มีความซับซ้ อนในการใช้ งานใด ๆ เหมาะสมกับผู้ท่ี
ไม่ใช่ นักโภชนาการสามารถใช้ งานได้ เพื่อวางแผนการ
จั ด สํา รั บ อาหารคุ ณ ภาพรายวั น ล่ ว งหน้ า ได้ สํา หรั บ
บุคคลปกติอายุต้ังแต่ 1 ปี เป็ นต้ นไป อีกทั้งยังสามารถ
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณค่าอาหารสําหรับการบริโภค
อาหารได้ ด้ ว ยตนเอง นอกจากนี้ สามารถคํา นวณค่ า
BMI เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งานรู้สภาวะร่างกายพื้นฐานของตัวเอง
และผู้ ใช้ งานสามารถเลื อกกิจกรรมการออกกําลั งกาย
เพื่อดูสมดุลของกินบริโภคอาหารและการออกกําลังได้
อีก ด้ ว ย โดยโปรแกรมทํา งานบนระบบอิน เตอร์ เ น็ต
สามารถเปิ ดใช้ งานบนระบบเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ และ
มี ร ะบบ server เก็ บ ข้ อมู ล โดยความสามารถของ
โปรแกรม มีดังนี้
1) ผู้เข้ าใช้ งานจําเป็ นต้ องลงทะเบียนข้ อมูล เช่น
ชื่อ อายุ นํา้ หนัก ส่วนสูง และอื่นๆ ก่อนการใช้ งาน เพื่อ
นํา ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ม าคํา นวณและแปรผลค่ า ดั ช นี ม วลกาย
และภาวะโภชนาการ
2) ผู้ใช้ สามารถวางแผนจัดสํารับอาหารรายวัน
ของแต่ละบุคคลโดยเลือกจัดได้ ตามช่วงเวลาทั้งหมด 5

มื้อ โดยแสดงคุณค่าสารอาหาร พลังงาน โปรตีน และ
ไขมัน ในแต่ละมื้อ
3) โปรแกรมจะคํานวณค่ าพลังงานที่แนะนําให้
บริโภคใน 1 วัน และประเมิณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
ของแต่ละบุคคล เช่น ผอม สมส่วน อ้ วน เป็ นต้ น
4) แสดงตารางคุณค่าสารอาหาร 14 ชนิดที่ได้
จากการจัดสํารั บและนําไปเปรี ยบเทียบกับ Thai DRI
ตามเพศและอายุ ซึ่ ง ในตารางจะแสดงเป็ นเกณฑ์ สี
เพื่อให้ ผ้ ูใช้ ทราบว่าสารอาหารใดควรได้ รับการปรับปรุง
ให้ ใกล้ เ คีย งกับเกณฑ์ท่ีแนะนํา ดัง นั้นผู้ ใ ช้ จึง สามารถ
แก้ ไขรายการอาหารและปริมาณได้
5) สามารถออกรายงานคุ ณค่ าสารอาหารเป็ น
ค่าเฉลี่ยต่อวันและค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ ในกรณีเลือกออก
รายงานมากว่า 1 วัน อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดเก็บ
เป็ นไฟล์ Excel ได้
6) มีกราฟแสดงสัดส่วนพลั งงานที่ได้ รับในมื้อ
ต่ า งๆ จากสํา รั บ ที่ท่ า นจั ด เพื่ อ แสดงให้ ผ้ ู ใ ช้ ท ราบถึง
สัดส่วนพลังงานในแต่ละมื้อ
7) สามารถจัดกิจกรรมตามลักษณะของการทํา
กิจกรรมหรื อการออกกําลั งกายในแต่ ละวันและแสดง
การเปรี ย บเที ย บพลั ง งานที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมและ
พลังงานที่ได้ รับจากอาหารภายใน 1 วัน
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ผลงานวิชาการที่เผยแพรในการประชุมวิชาการป 2560
การนําเสนอบทความวิชาการดวยวาจา
ลําดับที่
ชื่อผลงาน
ระดับนานาชาติ
1.
Sankomkai W. Suttisansanee U. Somsong P. Srichamnong W. Effect of storage temperature on
antioxidant activities of Cltrus medica L. var. linetta. The 4th ISHS Asia Symposium on Quality
Management in Postharvest Systems. Quality Management in Postharvest Systems: lnternational
society for horticultural science. Sep 13, 2017. South Korea.
2.
Chongwatpol P. Chongwatpol J. A Data mining Approach for Developing Intervention Programs
to Lessen Body Dissatisfaction and Promote Healthy Weight Management. Western Users of SAS
Software Educational Forum and Conference. Sep 21, 2017. The Hyatt Regency in Long Beach,
California, USA.
ระดับชาติ
1.
Pongkunakorn T. Watcharachaisoponsiri T. Chupeerach C. On-nom N. Suttisansanee U. Total
Phenolic Contents and Antioxidant Activities of Thai Local Mushrooms. Food Innovation Asia
Conference. June 2017. Thailand.
2.
Promyos N. Temviriyanukul P. Suttisansanee U. Evaluation of Α-Glucosidase Inhibitory Assay
Using Different Sub-Classes of Flavonoids. Food Innovation Asia Conference. June 2017. Thailand.

การนําเสนอบทความวิชาการดวยโปสเตอร
ลําดับที่
ชื่อผลงาน
ระดับนานาชาติ
1.
Deekum W. Srianujata S. Tanaviyutpakdee P. Chunhabundit R. Butyee C. Innovation in E-training
Course for Chemical Risk Assessment. The 44th Annual Meeting of the Japanese Society of
Toxicology. Jul. 10, 2017. Japan.
2.
Gowachirapant S. Winichagoon P. Pongcharoen T. Iodine Status of Thai School-aged Children and
Women of Reproductive Age Living in The Same Household. Micronutrient Forum Global
Conference 2016. Cancun International Convention Center. Oct. 24, 2016. Mexico.
3.
Judprasong K. Chaito C. Inulin-type Fructans: Emerging Functional Food. The 1st International
Conference on Food Analysis (1st ICFA). Where food analysis meets industry and regulation. Nov.
21-23, 2016. Australia.
4.
Kraiphet S. Budda S. Rattanapinyopitak K. Tuntipopipat S. Butyee C. Rungsipipat A. Effects of
Moringa oelifera Lam. pod on the apoptosis induction in mouse colon carcinoma. The 44th Annual
Meeting of the Japanese Society of Toxicology. Jul. 10, 2017. Japan.
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ลําดับที่
ชื่อผลงาน
5.
Likitpruekpaisarn T. Roytrakul S. Kittisenachai S. Temviriyanukul P. Butyee C. Effect of Eryngium
fotidupm Linn. Leaves in Prevention of Colorectal Carcinogenesis in Mouse Determined by Shotgun
Proteomic. The 44th Annual Meeting of the Japanese Society of Toxicology. Jul. 10, 2017. Japan.
6.
Tanaviyutpakdee P. Russameesopaphorn W. Munkong P. Srianujata S. Butyee C. Consumption
Pattern of Food Containing Low/No calorie Sweetener in Thai. The 7th Asian Conference on Food
and Nutrition safety. Oct. 10, 2016. Malasia.
Thiyajai P. Suwanwattana W. Watcharachaisoponsiri T. Netraputra A. Suttisansanee U. Charoenkiatkul S.
7.
Kadsura Ananosma as Sources of Anthocyanin and Their in Vitro Health Properties. The 9th
International Workshop on Anthocyanin. Feb. 23, 2017. New Zealand.
8.
Thasanasuwan W. Srichan W. Kijboonchoo K. Aunchana R. Sleep Duration Was Associated with
Obesity in Thai Adolescent. The International Congress on Physical Activity and Public Health
Active Living For All: Active People:Active Place:Active Policy. Nov. 16, 2016. Bangkok
International Trade & Exhibition Centre, Bangkok, Thailand.
Siriporn T. Kemika P. Yuraporn S. Srihamnong W. Kupradinun K. Sakarin S. Sanitchua W. and
9.
Rattanapinyopituk K. Cooked retrograded parboiled germinated brown rice consumption suppresses
colitis in dextran sodium sulfate-induced mice. International Conference on Sustainable Agriculture
and Bio economy 2017. Starch Crops and Biobased. Feb. 27, 2017. Bangkok International Trade
& Exhibition Centre, Bangkok, Thailand.
ระดับชาติ
1.
Chamchan R. On-nom N. Development of Rice Paper by Using Geminated Homnin Brown Rice
Flour. The 20th World Congress Clinical Nutrition(WCCN). Traditional Medicine, Functional Food,
Nutrition, Natural Health Product and Spiritual Healing : Additional Tools for Healthcare Delivery.
Dec.14, 2016. Rama Gardens Hotel Bangkok. Thailand.
Chanseetis C. Chimkerd C. Netraputra A. Vibulkeaw M. Judprasong K. Thiyajai P. Charoenkiatkul S.
2.
Maturity Affects Vitamin C, Total Phenolic Content And Antioxidant Activity In Chili Pepper. การ
ประชุ มโภชนาการแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม
2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
3.
Sukprasansap M. Tencomnao T. Cleistocalyx Nervosum Var. Paniala Fruit Suppress Oxidative
Neurotoxicity in HT22 Hippocampal Neurons. The 8th National Conference in Toxicology (NCT8).
Toxicology in Thailand 4.0. Sep 6, 2017. Bangkok International Trade & Exhibition Centre,
Bangkok, Thailand.
Prapkree L. Pachotikarn C. Taechangam S. Kongkachuichai R. Sungpuag P. Yamamoto S. Shikanai S.
4.
Development of a Sugar Composition Database from Selected Sugar-Sweetened Beverages. The
2 0 th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN). Traditional Medicine, Functional Food,
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ชื่อผลงาน
Nutrition, Natural Health Products and Spiritual Healing Additional Tools for Healthcare Delivery.
Dec.14, 2016. Rama Gardens Hotel Bangkok. Thailand.
Tuntipopipat S. Sahasakul Y. Praengam K. Charoenkiatkul S. Kupradinun P. Sakarin S. Sanitchua
W. Rattanapinyopituk K. Angkasekwinai P. Cooked Parboiled Germinated Brown Rice Suppresses
Colitis in Dextran Sodium Sulfate-Induced Mice. การประชุ มโภชนาการแห่ งชาติ ครั้ งที่ 10 โภชนาการ
เชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
Trachootham D. Chingsuwanrote P. Yoosadiang P. Mekkiangkrai D. Ratchawong T. Buraphacheep N.
Kijanukul S. Saekhow S. Pongpitchayadej O. Vongvachvasin K. Sittikornpaiboon P. Tuntipopipat S.
Partial Substitution of Glucose with Xylitol Suppressed Glycolysis and Selectively Inhibited
Proliferation of Oral Cancer Cells. The 8th Princess Chulabhorn International Science Congress
(PCVIII). Environmental Health : Inter-linkages among the Enviroment, Chemicals and Infectious
Agents. Environmental Health : Inter-linkages among the Environment, Chemicals and Infectious
Agents. Nov. 13, 2016. Shangri-La Hotel, Thailand.
Winuprasith T. Jitpaisarnvatana M. Mitbumrung W. Development of Modified Fat Ice Cream
Product Using Microfibrillated Cellulose Extracted from Mangosteen Rind as An Emulsifier and A
Fat Replacer. The 19th Food Innovation Asia Conference 2017. Innovative Food Science and
Technology for Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society. Jun. 15, 2017.
Bangkok International Trade & Exhibition Centre, Bangkok, Thailand.
ปิ ยณัฐ ศรีดอนไผ่ ประภาศรี ศิริจักรวาล อุไรพร จิตต์แจ้ ง พัศมัย เอกก้ านตรง ประไพศรี ศิริจักรวาล
วันทนีย์ เกรียงสินยศ ครรชิต จุดประสงค์. คุณค่าทางโภชนาการของปลาและไก่ปรุงสุกที่นิยมบริโภค.
การประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม
2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
พัศมัย เอกก้ านตรง วันทนีย์ เกรียงสินยศ ประไพศรี ศิริจักรวาล อุไรพร จิตต์แจ้ ง. ปริมาณโซเดียมในอาหาร
ยอดนิยมภาคใต้ตอนบนและตอนล่างของประเทศ. การประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โภชนาการเชิงรุก
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภรัณยา ธิยะใจ ณัฐิรา อ่อนน้ อม อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ วรรัตน์ สุวรรณวัฒนา วรางคณา ศรีจาํ นงค์.
คุณค่ าทางโภชนาการ และสารฟลาโวนอยด์รวมของเห็ ดป่ า 4 ชนิดในจังหวัดอํ านาจเจริ ญ. การ
ประชุ มโภชนาการแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม
2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ยุพาพร นาคงามอนงค์ เปรมมินทร์ ศรีศักดา ครรชิต จุดประสงค์. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์วิตามินดีใน
อาหาร. การประชุมโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20
ตุลาคม 2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ยุราพร สหัสกุล อมรรัตน์ เอื้อสลุง ภรัณยา ธิยะใจ. คุณค่าทางโภชนาการของผลมะมุด:ผลไม้พื้นบ้าน
จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การประชุมโภชนาการแห่ งชาติ ครั้งที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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ลําดับที่
ชื่อผลงาน
13. รั ษ วรรณ อภิ ลั ก ขิ ต กาล จารุ ณี วงศ์ เ ล็ก จุ ไ รรั ต น์ ถนอมกิจ เกมิ ก า แพรงาม ดิ ษ ญา กิต ติ ธ นวิ ม ล.
การศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบสู่การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม้สดตลอดห่ วงโซ่
อุปทาน. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมี
ไทยให้ ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
14. เวณิกา เบ็ญจพงษ์ พรรัตน์ สินชัยพานิช เรณู ทวิชชาติวิทยากุล จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล นันทวัฒน์
มนตร์บุญพิทกั ษ์ ทติยาภา ประมวลทรัพย์ จันทิมา โพธิ วีรยา การพานิช. การประเมินความเสีย่ งของ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการปลูกข้าวโดยคํานวณปริมาณการได้รบั สัมผัสจากค่าปริมาณการ
ตกค้า งสู ง สุ ด . The 8 th National Conference in Toxicology (NCT8). Toxicology in Thailand 4.0.
วันที่ 6 กันยายน 2560. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
15. เวณิกา เบ็ญจพงษ์ รจนา ชุณหบัณฑิต จินตนา ศิริวราศัย ปิ ยนุช วิเศษชาติ นันทวัฒน์ มนตร์บุญพิทกั ษ์
วีรยา การพานิช จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล. การปนเปื้ อนสารหนู อนินทรียแ์ ละแคดเมี่ยมในข้าว.
The 8th National Conference in Toxicology (NCT8). Toxicology in Thailand 4.0 วันที่ 6 กันยายน
2560. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2
ความเปนเลิศในการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ
Education Management Excellence in Food and Nutrition
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การจัดการการศึกษา
หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน

• จํานวนนักศึกษาเขาใหม

• จํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูทั้งหมด
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จํานวน (คน)

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรนี้เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีความชํานาญด้ านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหาร
ปลอดภัยโดยบูรณาการความรู้ในสหวิชาการทางด้ าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
การอาหารและโภชนาการ ค้ นคว้ า วิจัยเกี่ยวกับพิษภัย
ทางอาหารได้ ด้วยตนเอง สามารถประเมินความเสี่ยง
ความปลอดภั ย อาหาร และถ่ า ยทอดความรู้ ตาม
จรรยาบรรณของหลั ก วิ ช า นํ า องค์ ค วามรู้ ทางด้ าน
พิ ษวิทยามาประยุ กต์ในการจัดการคุ ณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค โดย
มี ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย นเป็ นคนทํา งานและต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับ บัณฑิต ศึกษา เรี ยนในวันเสาร์ แ ละอาทิตย์ เพื่ อ
เพิ่มจํานวนผู้เรียนในสาขานี้ให้ มากขึ้น

จํานวน (คน)

สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เปิ ด
หลั ก สูต รจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษา
จํานวน 3 หลักสูตรคือ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารเพื่ อ โภชนาการ (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
แ ล ะ ส ถ า บั น โ ภ ช น า ก า ร ไ ด้ ร่ ว ม กั บ ค ณ ะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิบ ดี เ ปิ ดหลั ก สูต ร 2
หลักสูตร คือ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนศาสตร์
2) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
โภชนศาสตร์
และในปี การศึกษา 2559 สถาบันโภชนาการมี
หลั ก สู ต รเปิ ดใหม่ ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ ว คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิ ษวิทยาและโภชนาการ
เ พื่ อ อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย ( ห ลั ก สู ต ร ภ า ค พิ เ ศ ษ )
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ความเปนเลิศในการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน พั ฒ นาระบบและวิ ธี ก าร
จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ นการพั ฒ นาทั ก ษะและ
ประสบการณ์จากการฝึ กปฏิบัติจริงและการเรียนรู้นอก
ห้ องเรียน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์อย่าง
ต่ อเนื่อง สนับสนุ นการพัฒนาทักษะและประสบการณ์
ทางวิชาการแก่นักศึกษา และส่ งเสริ มการทํากิจกรรม
พั ฒ นาทัก ษะการใช้ ชี วิ ต ควบคู่ กับ ทัก ษะวิ ช าการของ
นั ก ศึ ก ษาตามกรอบค่ า นิ ย ม “การเป็ นบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์” ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้
ดําเนินงานด้ านการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจใน
การสร้ างบุคลากรด้ านอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ
จริยธรรม และสอดคล้ องกับความต้ องการด้ านอาหาร
และโภชนาการของชุ ม ชนและสัง คมในประเทศและ
นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ ได้ บัณฑิตด้ าน
อาหารและโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญ เป็ นที่ยอมรับ
และรองรับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิตภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยได้ ดาํ เนินการพัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานวิชาชีพ การประกัน
• อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ
หลังสําเร็จการศึกษาแลว 1 ปของบัณฑิต
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• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาแตละปการศึกษา
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การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
การเชื่อมโยงเกณฑมาตรฐาน TQF & AUN-QA กับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดการ
สั ม มนาเรื่ อ ง “มาตรฐานการศึ ก ษากับ การรับ รอง
คุ ณ ภาพ : การเชื่ อ มโยงเกณฑ์ม าตรฐาน TQF &
AUN-QA กั บ กระบวนการด้ า นการพั ฒ นาและ
ปรับปรุ งหลักสู ตร” มีวัตถุ ประสงค์เ พื่ อให้ คณาจารย์
ของสถาบั น โภชนาการและคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล สามารถ
เขี ย น มคอ.2 และ มคอ.3 ได้ ถู ก ต้ องตามหลั ก

Outcome-Based Education และสอดคล้ องกั บ การ
ประกันคุณภาพ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้
มีประสิทธิภาพ โดยได้ รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็ นวิทยากรบรรยาย
แก่คณาจารย์ของทั้งสองหน่วยงานจํานวน 50 คน เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2560
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เสวนาบทบาทของนักพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการในสังคมไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยา
และโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย จัดการเสวนาเรื่อง
"บทบาทของนักพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการใน
สังคมไทย" ณ ห้ องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2560 มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ให้ นั กศึ กษาในหลั กสูตรได้
ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
ตามหลักการ Outcome-based Learning และเพื่อให้ เกิด
การระดมสมองจากภาครัฐและเอกชนในการหาข้ อสรุป

บทบาทของนั ก พิ ษ วิ ท ยา โดยจะนํา ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ ไ ปใช้
กําหนดแนวทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้ สอดคล้ อง
และเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในหลักสูตรฯ ตามความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
ซึ่ ง ในการเสวนาครั้ ง นี้ มี ผ้ ู เข้ าร่ ว มเสวนารวม
จํานวน 60 คน ประกอบด้ วยอาจารย์ ประจําหลั กสูตร
อาจารย์ ผ้ ู สอน นักศึกษาหลั กสูตรพิ ษวิ ทยาทางอาหาร
และโภชนาการ ทุกชั้นปี ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก และ
เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริหารการศึกษา
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สัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารเพื่ อ โภชนาการ (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ) จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรประจําปี 2560
ณ ห้ องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ
มหาวิท ยาลั ยมหิ ดล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. รายงานสรุปการจัดการเรียนการสอน ผลการ
ประเมินรายวิชา ผลการประเมินปั จจัยเกื้อหนุนการจัด
การศึ ก ษา และผลการประเมิ น กิจ กรรมต่ า ง ๆ ของ
หลักสูตรฯ ระหว่างปี การศึกษา 2555–2559

2. นําข้ อเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย์มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ และการ
ให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริหารการศึกษา
3. ชี้ แจงสาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รฯ ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ นโยบายและข้ อปฏิบัติต่างๆ
ของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันโภชนาการ และหลักสูตร
ซึ่ ง กลุ่ ม ผู้ เข้ าร่ ว มการสั ม มนาประกอบด้ วย
อาจารย์ประจําหลั กสูตร อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผ้ ูสอนรายวิชา ของหลักสูตร และเจ้ าหน้ าที่
หน่วยบริหารการศึกษา จํานวน 35 ท่าน

65

รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ

การปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
ป พ.ศ. 2560 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ เปนประธานหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
พิ ษ วิ ท ยาและโภชนาการเพื่ อ อาหารปลอดภั ย เป็ น
หลั กสูตรปรั บปรุงปี พ.ศ. 2560 ตามวงรอบของการ
ปรั บปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ ซึ่งหลักสูตรเดิม คือ พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนาการ โดยมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อมุ่ งผลิ ตมหาบัณฑิตที่มีความชํานาญด้ านพิษวิทยา
และโภชนาการเพื่ อ อาหารปลอดภั ย โดยบู ร ณาการ
ความรู้ ในสหวิ ช าการทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารและ
โภชนาการ ค้ นคว้ า วิจัยเกี่ยวกับพิ ษภัยทางอาหารได้
ด้ ว ยตนเอง โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ผ้ ู ท่ีเ ข้ า มาเรี ย นจะสามารถ
ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยอาหารและถ่ายทอด
ความรู้ ต ามจรรยาบรรณของหลั ก วิ ช า นํา องค์ ค วามรู้
ทางด้ านพิษวิทยามาประยุกต์ในการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ใหม่ น้ ี ได้ ถู ก ออกแบบตาม
ความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิตเพื่อให้ ตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
2559-2562 ด้ า น Excellence in Outcome-based
Education for Globally-competent Graduates เ พื่ อ
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ต า ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ อั น
ประกอบด้ วย "รู้แจ้ ง รู้จริงทั้งด้ านกว้ างและด้ านลึ ก มี
ทักษะและประสบการณ์สามารถแข่งขันได้ ระดับโลก มี
จิตสาธารณะสามารถทําประโยชน์ให้ สงั คม กล้ าคิด กล้ า
ทํา กล้ าตัดสินใจ และสร้ างสรรค์ส่งิ ใหม่ในสิ่งที่ถูกต้ อง"
นอกจากนี้ ด้ ว ยนโยบาย "Thailand 4.0"ของภาครั ฐ ที่
กํา หนดวิ สั ย ทั ศ น์ เ ชิ ง นโยบายที่ จ ะเปลี่ ย นเศรษฐกิ จ
แบบเดิ ม ไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม
ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะด้ านอาหาร
และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจึงถือเป็ นบทบาทของนักพิษวิทยา
ด้ านอาหารและโภชนาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้
คุ ณ ภาพมาตรฐานบนพื้ นฐานของความปลอดภั ย ต่ อ

สุขภาพ การเข้ ามาเป็ นนักศึกษาของหลักสูตรจึงนับเป็ น
การพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้ องการของ
สังคมไทยในปัจจุบัน

ความเปนมาของการจัดทําหลักสูตร
หลักสูตรนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิต สาขาพิ ษ วิ ท ยาทางอาหารโภชนาการ ซึ่ ง
จั ด การเรี ย นการสอนมาแล้ ว กว่ า 20 ปี มี บั ณ ฑิต จบ
การศึกษาไปแล้ วเกือบ 20 รุ่น โดยได้ ปรับปรุงเนื้อหา
ให้ เ น้ น การประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ สู่ก ารนํา ไปใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ และมุ่งเน้ นเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อให้ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและก้ าวทันต่ อ
การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยา
และโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย เป็ นการบูรณาการ
องค์ ค วามรู้ ทั้ ง ทางพิ ษ วิ ท ยาและทางโภชนาการเพื่ อ
นําไปใช้ ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของอาหาร
ทําวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่ อลดอันตรายในอาหาร
และลดความเสี่ ย งต่ อ โรคเรื้ อรั ง ตลอดจนทั ก ษะการ
ออกแบบการทดสอบทางพิษวิทยาที่ใช้ ประกอบการขอ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
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รูปแบบการเรียนการสอน

สิ่งที่ผูเรียนจะไดรับเมื่อเขาศึกษา/สําเร็จการศึกษา

การเรียนการสอนมีหลายรูปแบบหลากหลาย โดยเน้ น
- การบรรยายแบบปฏิสมั พันธ์
- การอภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก
- การสัมมนาในหัวข้ อที่นักศึกษาเป็ นผู้เลือก
- การดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
- การฝึ กปฏิบัติออกแบบการวิจัยและการใช้ สถิติใน
การวิจัยจากโจทย์วิจัยที่นักศึกษาสนใจ
- การฝึ กปฏิ บั ติ ก ารในหลอดทดลอง เซลล์ และ
สัตว์ทดลอง
- บทบาทสมมติ ใ นฐานะผู้ ประกอบการ และผู้
ประเมินเอกสารขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
- การดําเนินโครงการวิจัย 1 เรื่อง เขียนวิทยานิพนธ์
และบทความวิจัย

หลั กสูตรคาดหวังว่ า เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไป
แล้ วจะสามารถ
- วิเคราะห์ปัญหาอาหารปลอดภัยในสังคมไทยได้
- ประพฤติตนยึดมั่นต่อศีลธรรมและจริยธรรมอันดี
- เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางพิ ษวิทยาและโภชนาการ
เพื่อแก้ ปัญหาความปลอดภัยอาหารได้
- ออกแบบ พัฒนาและดําเนินการวิจัยด้ านพิษวิทยา
และโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัยได้
- สื บ ค้ นและติ ด ตามข้ อมู ล ที่ ทั น สมั ย วิ เ คราะห์
ประเมิ น และวิ จ ารณ์ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ของผลงาน
ตีพิมพ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์ได้ ด้วยตนเอง
- ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยอาหาร
- ทํางานร่วมกับผู้อ่นื เป็ นทีมได้
- ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนอและรายงานข้ อมูล
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ก่ ส าธารณะเกี่ ย วกั บ อาหาร
ปลอดภัยได้
- เลือกใช้ วิธที ดสอบทางพิษวิทยาได้ อย่างเหมาะสม
- ใช้ เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อออกแบบ
การวิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และแปลความหมาย
ผลการวิจัย ได้ อย่างเหมาะสม
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การปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ป พ.ศ. 2560 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐพล ตัง้ สุภูมิ เปนประธานหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารเพื่ อ โภชนาการ (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็ นหลักสูตรที่
พัฒนาและปรั บปรุงขึ้นตามหลั กการของการศึกษามุ่ ง
ผลลั พ ธ์ (outcome-based education) และสอดคล้ อ ง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก
ในการป้ องกัน ลดความเสี่ยง และแก้ ปัญหาโภชนาการ
ความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยอาหารโดย
การสร้ า งนวั ต กรรมจากการวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่าให้ แก่ผลิตภัณฑ์อาหาร การประกันคุณภาพและ
ความปลอดภั ย ให้ แก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์
ต่อสุขภาพ รวมถึงการพิสูจน์การก่อผลของอาหารหรือ
สารอาหารต่อร่างกายด้ วยวิธกี ารที่เป็ นมาตรฐาน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารเพื่ อ โภชนาการ (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ ) มุ่ งผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการแบบบูรณาการ
รวมถึงหลักการจัดการทั่วไปที่จาํ เป็ นในธุรกิจอาหาร ซึ่ง
สามารถนํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทํา วิ จั ย และพั ฒ นา
อาหารและผลิ ตภัณฑ์อาหารเพื่ อสุขภาพ ที่ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์และปัญหาด้ านอาหารและโภชนาการ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพั ฒนากําลั งคนทั้งใน
ภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคการศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความเข้ าใจ จิ ต สํ า นึ ก เท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงกระแสของอุตสาหกรรมอาหารที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพมากขึ้น และสร้ างบุคลากรที่มีความ
ชํา นาญ จรรยาบรรณ และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์
ความรู้เพื่อตอบสนองความต้ องการของภาคอุตสาหกรรม
อาหารและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่มี ห น้ า ที่ใ นการกํา หนด
นโยบายและกํากับดูแลด้ านคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารเพื่ อโภชนาการ
(หลั กสูตรนานาชาติ) ได้ ปรั บปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.
2560 ตามวงรอบของการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ การปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบ 5 ปี โดยได้ ปรับเนื้อหาของรายวิชาต่ างๆ
ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลื อก ให้ มีความทันสมัย
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สถานการณ์แ ละปั ญ หาด้ า นอาหาร
และโภชนาการของประเทศและของโลกในปัจจุบัน และ
ยังมีการเพิ่มรายวิชาหลักการจัดการธุรกิจอาหาร เป็ น
รายวิชาบังคับ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้
บัณฑิตที่ส าํ เร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชี พหรื อ
เป็ นเจ้ าของกิ จ การในอุ ต สาหกรรมอาหารและ
โภชนาการได้ หลากหลายมากขึ้น และสอดรับกับผลการ
ประเมิ น หลั ก สู ต รจากกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต ร
รวมทั้งปรับแผนการศึกษาเพื่อลดระยะเวลาการศึกษา
ให้ เป็ นไปตามกรอบที่มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดด้ วย
ผู้สาํ เร็จการศึกษาของหลักสูตรสามารถประกอบ
อาชีพเป็ นนักวิชาการหรือนักวิจัยในสถานประกอบการ
ด้ านอุตสาหกรรมอาหาร และการบริการอาหาร รวมถึง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และสถาบั น อุดมศึ ก ษาที่ป ฏิบั ติ ง าน
หรือมีการเรียนการสอนด้ านวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ
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การปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ป พ.ศ. 2560 โดยมีรองศาสตราจารย ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ เปนประธานหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
โภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
เป็ นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เปิ ด
การเรี ย นการสอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และปรั บ ปรุ ง
หลั กสูตรปี พ.ศ. 2560 ตามวงรอบการปรั บปรุ งตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เพื่อให้
หลั กสูตรมี ความทันสมั ย สอดคล้ องกับสถานการณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ตอบสนองความต้ องการของบัณฑิตและ
ผู้ใช้ บัณฑิตมากขึ้น และสอดคล้ องกับแผนยุ ทธศาสตร์
ด้ านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562
ด้ า น Excellence in Outcome-based Education for
Globally-competent Graduates โดยหลั ก สู ต รมุ่ ง ผลิ ต
มหาบัณฑิตให้ มีความรู้ความชํานาญด้ านโภชนาการและ
การกํ า หนดอาหารที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ให้ ความรู้ และ
คําปรึ กษาแก่ ผ้ ู ป่ วย บุ คคลทั่วไป และสามารถทํางาน
ร่ วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในการสร้ างเสริมสุขภาพ
ป้ องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้ องกับโภชนาการ สามารถ
พั ฒนางานวิ จัยให้ เกิดเป็ นหลั กฐานเชิ งประจั กษ์ สร้ าง
นวั ตกรรมส่ งเสริ มสุขภาพ และร่ วมพั ฒนาการบริ การ
สาธารณสุขอย่างครบวงจร ทําให้ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
ปั ญหาด้ านสุขภาพในปั จจุ บันในระดับโลก และ
ประเทศไทย พบว่ า เป็ นปั ญ หาเกี่ย วกับ เรื่ อ งโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่ น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง
โรคความดั น โลหิ ต สูง เป็ นต้ น นั ก กํา หนดอาหารที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน สามารถนําความรู้
ทางวิ ช าการอาหาร โภชนาการและโภชนบํา บั ด มา
ประยุกต์ให้ ถูกต้ อง เป็ นรูปธรรม และนําไปสู่การปฎิบัติ
ได้ จึ งเข้ ามามีบทบาทที่ส าํ คัญในการร่ วมดู แลและให้
คําปรึ กษาทางโภชนาการกับผู้ป่วยต่ าง ๆ เพื่ อให้ การ
ดู แ ลผู้ ป่ วยครบวงจรและได้ ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
นอกจากนี้ การยื่นขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ
สากลที่เรียกว่า JCI (Joint Commission International)

เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่ได้ รับการยอมรับทั่วโลก ระบุว่า
ต้ องมีบุคลากรการแพทย์ตาํ แหน่งนักโภชนาการหรือนัก
กํา หนดอาหาร หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าโภชนาการและการกํา หนดอาหาร จึ ง เป็ น
หลักสูตรที่โดดเด่นในการตอบสนองความต้ องการด้ าน
นี้ ในปั จ จุ บัน มี ส ถาบั น การศึ กษาหลายแห่ ง ที่เ ริ่ ม เปิ ด
หลักสูตรพื้นฐานระดับปริญญาตรี โดยรับมหาบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไปเป็ นอาจารย์ ส อน และในระยะ 3-4 ปี ที่ผ่ า นมามี
นักศึกษาต่างชาติเข้ ามาศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน
ใหญ่เป็ นนักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น
ประเทศพม่า อินโดนีเซีย ภูฏาน ศรีลังกา เป็ นต้ น
วิ ช าชี พ นั ก กํา หนดอาหารขณะนี้ ได้ ผ่ า นการ
พิจารณากําหนดให้ เป็ นสาขาของการประกอบโรคศิลปะ
และอยู่ ร ะหว่ า งการดํา เนิ น การร่ า งเพระราชกฤษฎี ก า
ดังนั้น ความต้ องการบุคลากรด้ านนี้ท่ไี ด้ มาตรฐานตาม
วิชาชีพ ตลอดจนการต่อยอดให้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางจะมี มากขึ้นในอนาคต ร่ วมกับ นโยบาย Thailand
4.0 ที่ ใ ห้ ความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ประเทศไทยสู่ ก ารเป็ นศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ
หลักสูตรจึงมีการปรับปรุงให้ มีการจัดการเรียนการสอน
แบบครบวงจรและเป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยจัด
ให้ มีการเรียนการสอนหลายรูปแบบหลากหลาย ทั้งการ
บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ น
หลัก การอภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา การสัมมนา การ
ฝึ กทักษะการสื่อสาร การให้ คาํ ปรึกษาทางโภชนาการทั้ง
รายบุคคลและแบบกลุ่ ม และที่สาํ คัญเน้ นให้ มีการฝึ ก
ภาคปฏิบัติทางด้ านโภชนาการและการกําหนดอาหารใน
โรคต่างๆ ที่อาหารมีส่วนในการลดความเสี่ยง หรือร่วม
บําบัดรั กษา รวมทั้งการฝึ กปฏิบัติด้านการจัดการการ
บริการอาหาร โดยมีจาํ นวนชั่วโมงฝึ กภาคปฏิบัติเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล (ไม่ น้อยกว่ า 500 ชั่ วโมง) และ
หลักสูตรได้ ให้ ความสําคัญกับการฝึ กดําเนินโครงการวิจัย
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ซึ่งนักศึกษาจะได้ เรียนรู้ออกแบบการวิจัย การใช้ สถิติใน
การวิจัย การเขียนวิทยานิพนธ์ และบทความวิจัย

สิ่งที่ผูเรียนจะไดรับเมื่อเขาศึกษา/สําเร็จการศึกษา

อาชีพรองรับผูเรียนในสาขาดานนี้

หลั กสูตรคาดหวังว่ า เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไป
แล้ วจะสามารถ
- ใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมในการประเมิ น ภาวะ
โภชนาการได้ อย่างถูกต้ อง
- ประเมิ น ภาวะโภชนาการ วางแผนเมนู อ าหาร
สื่อสารและให้ คาํ ปรึกษาทางด้ านอาหาร โภชนาการ
และโภชนบําบัดทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นโภชนาการ ตามหลั ก
วิชาการ
- ค้ น หาประมวลผลวิ เคราะห์ และสัง เคราะห์ ข้อ มู ล
ด้ า นโภชนาการและโภชนบํา บั ด โดยใช้ ห ลั ก การ
วิธกี ารวิจัย
- พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ทํ า ง า น เ ป็ น ที ม แ ล ะ ก า ร มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่นื ได้ ตามวิชาชีพนักกําหนดอาหาร
และจรรยาบรรณ
- นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อค้ นหาเก็บข้ อมูล
ประมวลผล สรุ ป และนํา เสนอความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเกี่ยวข้ องกับวิถึชีวิตและ
การบริโภคอาหารมีแนวโน้ มที่สูงขึ้นอย่ างต่ อเนื่อง จน
เป็ นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก ความสนใจในเรื่องการใช้
อาหารเพื่ อการป้ องกันและบําบัดโรค อาหารส่ งเสริ ม
สุข ภาพ รวมทั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารมีม ากขึ้นอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น วิ ช าชี พ “นั ก กํา หนดอาหาร” จึ ง มี
บทบาทสํา คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในสัง คมปั จ จุ บั น และมี ค วาม
ต้ องการเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต นักศึกษาที่จบจาก
หลั ก สูต รโดยมากกว่ า ร้ อ ยละ 80 ประกอบอาชี พ ตรง
ตามสาขา ซึ่งสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ ดังนี้
- นักโภชนาการ และนักกําหนดอาหารในโรงพยาบาล
สถาบั น สุ ข ภาพ สถานบริ ก ารอาหาร สถานออก
กํา ลั ง กาย บริ ษั ท ผู้ ป ระกอบการด้ า นอาหารและ
โภชนาการ หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
- อ า จ า ร ย์ ห รื อ นั ก วิ จั ย ห รื อ นั ก วิ ช า ก า ร ใ น
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย โรงพยาบาล หรื อ
อุตสาหกรรมอาหาร
- ที่ ป รึ ก ษ า ท า ง โ ภ ช น า ก า ร ใ น อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ
ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ โครงการวิจัย
หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม สุข ภาพ บริ ษั ท ผู้ ป ระกอบการ
ด้ านอาหารและโภชนาการ
- อาชี พ อิ ส ระ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ทางด้ านอาหารและ
โภชนาการ หรืออาหารเพื่อสุขภาพ
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การสงเสริมความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา
การตีพิมพบทความในวารสารวิชาการของนักศึกษา
ในปี การศึ ก ษา 2559 นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ตีพิมพ์บทความลงใน
วารสารวิ ช าการทั้ง ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นาชาติ รวม
ชื่อผลงาน

จํานวน 6 เรื่ อง โดยแบ่ งเป็ นในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จํ า นวน 3 เรื่ อ ง และในวารสารวิ ช าการ
ระดับชาติ 3 เรื่อง
วารสารทีต่ ีพิมพ์

นักศึกษาเจ้าของผลงาน

ระดับนานาชาติ
1. Anti-Alzheimer Properties of Thai International Food Research Journal
นางสาวณัฎฐ์ชยธร
Local Chili Extracts
23 (5) : 1953-1959 (2016)
นันทกรสุตนันท์
2. Effect of Reducing Dietary Sodium on
Journal of Health Research,
Miss Aye Yu Thwe
Urinary Calcium Excretion in Healthy Vol.30 , Supplement 1, 2016
Adults from Mahidol University,
Thailand
3. Enteral Tube Feeding Practices in
Journal of Health Research,
Miss Hsu Mon Mon Zaw
People with Neurological Problems
Vol.31, No.4, August 2017
in Myanmar: a Cross-Sectional Pilot
Study.
ระดับชาติ
1. A Pilot Case-Control Study of Lead
วารสารพิษวิทยาไทย
นายต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
and Other Hazardous Elements in ฉบับการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ
Hair Samples and Risk of Attention ครั้งที่ 7 (NCT7) วันที่ 21 กันยายน
Deficit and Hyperactivity Disorders
2559 หน้ า 75-83
in Thai Children
2. The Screening of Anti-lipase Activity
วารสารพิษวิทยาไทย ปี 560
นางสาวธารีรัตน์ วัชรชัยโสภณสิริ
in Thai Local Chili Peppers
ฉบับที่ 32 หน้ า 35-51
3. Calcium from Pacific White Shrimp
Food and Applied Bioscience
นางสาวศรัญญา เดชาภินันท์
(Litopeneaus Vannamei) Shells: Journal 2017,5(3) หน้ า 176-195
Properties and Function as Fortificant
in Soy Milk.
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การเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการในการประชุมวิชาการของนักศึกษา

นางสาวกฤตยพร อุทิศปราณี ได้ เข้ าร่วมการประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการด้ วยวาจา ในการประชุม Asia and The
Pacific Symposium on Sustainable Food Systems for Healthy Diets and Improved Nutrition – Accelerating Nutrition
โดยการสนับสนุนของ FAO และ WHO จัดที่ Centara Grand at Central World เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ในปี การศึกษา 2559 นักศึกษาได้ นาํ เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 7 เรื่อง
(Poster Presentation 3 เรื่อง และ Oral Presentation 4 เรื่อง) และระดับชาติ 15 เรื่อง (Poster Presentation 11 เรื่อง
และ Oral Presentation 4 เรื่อง)

การนําเสนอผลงานวิชาการดวยวาจา (Oral Presentation)
ชื่อผลงาน

นักศึกษาเจ้าของผลงาน

1. Antioxidant and Anti-Cholinesterase Activities from Different Varieties of Thai
Local Chilies.
2. Development of Texture-modified Food Recipes for Thai Elderly with
Swallowing Difficulty.
3. Development of Gymnema Indorum Based Food Recipes for Controlling Blood
Sugar.
4. Effect Of Reducing Dietary Sodium on Urinary Calcium Excretion in Healthy
Subjects

นางสาวณัฎฐ์ ชยธร
นันทกรสุตนันท์
นางสาวบุญญริน ชาคริยานุกูล

ระดับนานาชาติ

นางสาวบุษรา มุกดาสกุลภิบาล
Miss Aye Yu Thwe
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ชื่อผลงาน

นักศึกษาเจ้าของผลงาน

1. Effect of Riceberry Flour on Quality of Brownie
2. The Accumulation of Heavy Metals (pb and cd) of the Plant Family Zingiberaceae at
Srinakarind Dam, Kanchanaburi Province.
3. The Effect of Maltodextrin on Quality of Low Fat Brownie
4. The Potential of Mao-Luang (Antidesma bunius) Crude Extract in Decreasing
Hypertriglyceride in Rats.

นางสาวกุลรภัส บุตรพงษ์
นางสาวพวงพักตร์ พรหมรังษี

ระดับชาติ

นางสาวพิชญาพร เหมวดี
นางสาวฉัตรยา งามเลิศ

การนําเสนอผลงานวิชาการดวยโปสเตอร (Poster Presentation)
ชื่อผลงาน

นักศึกษาเจ้าของผลงาน

ระดับนานาชาติ
1. Extraction and determination of chemical and functional properties of protein from นางสาวธนัชพันธ์ ธนาสัมฤทธิ์
Sacha inchi (Plukenetia volubilus L.) press cake.
2. Effect of Preparation Methods, Cooking Methods and Storage Conditions on
นางสาววรารัตน์ ลาสุขัง
Resistant Starch of Jasmine Rice (KDML 105)
3. Formulation of Khanom-piak-poon with Stevia Rebaudiana Bertoni as Natural Sweeteners.
นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ

ระดับชาติ
1. Antioxidant Activities , Total Phenolic Content and Antimutagenicity of
นางสาวสุชาดา เจริญวงศ์
FiveWaffles Consisted of Different Selected Fruit Juices
2. A Pilot Case-Control Study of Lead and Other Hazardous Elements in Hair Samples
นายต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
and Risk of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders in Thai Children
3. Shortgun Proteomics Analysis of Mouse Colon Treated with Eryngium fotidum Linn. Extracts นายฐิติพัฒน์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล
4. Association between School Food Environments and Childhood Nutritional Status นางสาวปานรวีร์ ประดิษฐ์ศร
in Nonthaburi Province
5. The Effect of Low Sodium - High Protein Snacks on Nutritional Status of
นางสาวนัธดิ า บุญกาญจน์
Undernourished School - Age Children
6. The Association between Taste Preferences and Relevant Dietary Consumption in
นางสาวภคอร เทียบรัตน์
Thai Adults: Pilot Study.
7. Snack Consumption Patterns among Thai Adolescents
นางสาวพิมพ์นิภา อารัมภีร
8. Using Dietary Assessment Scanning Calculator to Decrease Protein Intake in
นางสาววราลี ปานทอง
Patients with Chronic Kidney Disease
9. Using Dietary Assessment Scanning Calculator Program to Decrease Phosphorus
นางสาวจุฑาพร พานิช
Intake in Patients with Chronic Kidney Disease
10. Validation of semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire to Assess
นางสาวกาญจนา พรหมมา
Micronutrient Intake of Thai Elderly: Calcium and Iron.
11. ผลของระดับนํา้ ตาลในเลือดหลังรับประทานตํารับขนมไทยเพื่อสุขภาพในผู้ท่มี ีความ
นายชีวิน คเชนทร์เดชา
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

73

รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2559
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธไี หว้
ครูประจําปี การศึกษา 2559 ณ ห้ องประชุมอารี วัลยะเสวี
ชั้น 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ นักศึกษาทุก
ชั้นปี ได้ แสดงความรําลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ท่อี บรมสั่ง
สอนลู กศิ ษย์ และเสริ มความเป็ นสิริ มงคลแก่ นั กศึ กษา

เป็ นกิจกรรมที่การปลูกฝังค่านิยมการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
ควบคู่ ไ ปกั บ การจั ด ให้ การศึ ก ษาแก่
นัก ศึก ษา และสร้ า งความรั ก และความ
ผูกพันระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา
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งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปี การศึกษา 2559 เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้ องประชุ มอารี วัลยะเสวี
ชั้น 2 เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ ได้ ทาํ ความรู้จักกับอาจารย์
รุ่ น พี่ และเพื่ อ นในรุ่ น เดี ย วกั น และในงานได้ มี ก าร
แนะนําการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเข้ าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ การแนะนํา
การใช้ ส่งิ สนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ และมีการแบ่งกลุ่ม
นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต ร เพื่ อ แนะนํ า
หลักสูตร รายวิชา และแนะแนวการเรียนการสอนให้ แก่
นักศึกษาใหม่ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและรุ่นพี่ใน
หลักสูตร
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งานคืนสูเหยาศิษยเกา INMU-RAMA MEETING 2017
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จัดงาน
สังสรรค์คืนสู่เหย้ าศิษย์เก่าสถาบันโภชนาการ "40 ปี
โภชนาการ สานสัม พัน ธ์ศิ ษ ย์เ ก่ า INMU-RAMA
MEETING 2017” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ เกิดประเพณีการ
จัดงานคืนสู่เหย้ าชาวสถาบันโภชนาการอย่ างต่ อเนื่อง
และเพื่ อให้ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุ บันได้ มี
โอกาสพบปะสังสรรค์และสร้ างเครือข่ายศิษย์เก่าร่วมกัน
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งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม
สถาบั นโภชนาการ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล จั ดงาน
แสดงความยินดีแก่ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษาประจําปี การศึกษา
2559 เมื่ อวั นที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่ งในปี การศึ กษา
2559 มีผ้ ูสาํ เร็จการศึกษาจากหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารเพื่ อ โภชนาการ (นานาชาติ )
จํานวน 5 คน หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโภชนาการและ

การกําหนดอาหาร (นานาชาติ ) จํานวน 14 คน และ
หลั ก สู ต ร วท.ม. สาขาวิ ช าพิ ษ วิ ท ยาทางอาหารและ
โภชนาการ จํานวน 6 คน ซึ่งเข้ ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
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มอบรางวัลนักศึกษากิริยางามมารยาทดี
สภาคณาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและมอบใบประกาศนี ย บั ต รให้
นักศึกษาที่มีความประพฤติท่ดี ีงามทั้งด้ านการเรียนและ
การใช้ ชีวิตประจําวันที่เป็ นแบบอย่างแก่เพื่อนนักศึกษา

เพื่ อ เป็ นเกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละยกย่ อ งเชิ ด ชู ค วามดี ข อง
นักศึกษาที่ได้ รับการคัดเลือก ในงานพิธีไหว้ ครูประจําปี
การศึกษา 2559 ณ ห้ องประชุมอารี วัลยเสวี ชั้น 2 เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2559

นางสาวรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ได้ รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ เป็ นนักศึกษากิริยางามมารยาทดี ประจําปี การศึกษา 2558

Mrs. Elisa Maulidya Saputri
นักศึกษาหลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การ
อาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้ เป็ นนั ก ศึ ก ษากิ ริ ย างาม
มารยาทดี ประจําปี การศึกษา 2558

Miss Win Thida Htwe
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ
กําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ รับคัดเลื อกจากสภาอาจารย์
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษากิริ ย างาม
มารยาทดี ประจําปี การศึกษา 2558

นางสาวเยาวลักษณ์ รูปปั ทม์
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าพิ ษ วิ ท ยาทาง
อาหารและโภชนาการ ได้ รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษากิ ริ ย างามมารยาทดี ประจํา ปี
การศึกษา 2558
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กิจกรรรมเสริมหลักสูตร
โครงการบริการสังคม “จากหองเรียน INMU สูสังคม ครั้งที่ 6”
ด้ วยความมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้ อม ทั้ง
ในด้ า นสติ ปั ญ ญา สัง คม อารมณ์ จิ ต ใจ และร่ า งกาย
เพื่อตอบสนองมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาการ และ
ความต้ องการของสังคม และประเทศชาติในปั จจุ บันที่
ต้ องการกํา ลั ง คนที่ เ ป็ นผู้ มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม การ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา จึ ง ถื อ เป็ น
นโยบายสํา คั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม
ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในพั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันโภชนาการร่ วมกับ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ
“จากห้ องเรียนสู่สงั คม” โดยเริ่มต้ นมาตั้งแต่ปีการศึกษา
2554 จนถึงปัจจุบัน ด้ วยความมุ่งหวังที่จะให้ ประชาชน
ทั่วไปได้ รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ นักศึกษา
ได้ ตระหนักถึงหน้ าที่ในการทํางานรับใช้ สังคมส่วนรวม
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มกั บ สั ง คมใน

กิจ กรรมที่ก่ อให้ เ กิด ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน สัง คม และ
สาธารณะ รวมทั้ ง การจั ด บริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน
ทางด้ า นสาธารณะสุข เบื้ องต้ น และเป็ นการเผยแพร่
ชื่อเสียงและเกียรติภมู ิของมหาวิทยาลัย
จากวั น นั้ น สู่ วั น นี้ โครงการ “จากห้ องเรี ย นสู่
สังคม” ได้ ดาํ เนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็ น
ปี ที่ 6 ปี แห่ งการเพิ่มพูนความรู้ และปี แห่ งการบริการ
เพื่อสังคม และในอนาคตโครงการนี้ยังคงสานต่อสิ่งดี ๆ
ให้ กับชุมชนและสังคมต่อไป และในปี การศึกษา 2559
โครงการได้ ลงดําเนินงานไปในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษาและ
คณาจารย์ จ ากสถาบั น โภชนการและคณะแพยทย์
รามาธิบดีร่วมกิจกรรมจํานวน 40 คน และมีประชาชน
(กลุ่ มผู้สูงอายุ ) และผู้นําชุ มชนร่ วมโครงการมากกว่ า
100 คน
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาตางชาติ
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด
กิจ กรรม “สอนการร้ อ ยพวงมาลั ย ดอกมะลิ ส ด” ให้
นักศึกษาต่ างชาติท่ีมาศึกษาหรื อฝึ กงานระยะสั้น และ
นักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนกับทางสถาบันโภชนาการ

เพื่อเป็ นการเสริมสร้ างการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วั ฒ นธรรมซึ่ ง กัน และกัน ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา และสร้ า ง
ความผู ก พั น ระหว่ า งสถาบั น โภชนาการกับ นั ก ศึ ก ษา
ต่างชาติท่มี าใช้ ชีวิตอยู่ท่สี ถาบันโภชนาการ
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มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาเรียนดี
ทุนการศึกษา “INMU Awards”
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ
บริ ษั ท สั ง คมสุ ข ภาพ จํา กั ด และบริ ษั ท ไทยโอซู ก้ า
จํ า กั ด มอบทุ น การศึ ก ษา “INMU Awards” ให้ แก่

นั ก ศึ ก ษาที่มี ผ ลการเรี ย นดี ป ระจํา ปี การศึ ก ษา 2559
จํา นวน 5 คน ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วั น สถาปนา
สถาบันโภนาการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560

นางรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้

นางสาววรฉัตร รอดเพชร

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

Mr. LEAB KONG

นางสาวนัทธวรา เนิดน้อย

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)

นางสาวเยาวลักษณ์ รูปปั ทม์
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
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ทุน Mahidol-Norway
Miss Angela Irena Wibawa นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหารเพื่ อ โภชนาการ (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ได้ ทุ น การศึ ก ษา
Mahidol-Norway ประจํ า ปี การศึ ก ษา 2559 ภายใต้ โครงการ Mahidol-Norway
Capacity Building Initiative for ASEAN cholarship for 2015-2016 เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้ จ่ายในการเรียน

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
นางสาวกนกนาฏ แขงามขํ า นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาพิ ษ วิ ท ยาทางอาหารและโภชนาการ ดํ า เนิ น โครงการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อง
“ประสิทธิผลเชิงสุขภาพของข้ าวกล้ องงอกนึ่งต่อการแสดงออกของยีนผลิตเอนไซม์
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและการเกิ ด พั ง ผื ด ในหั ว ใจหนู ท ดลองความดั น สู ง ” ได้ รั บ ทุ น
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

นางสาวทั ศ นี ย ์ เพชรไทย นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาพิ ษ วิ ท ยาทางอาหารและโภชนาการ ดํ า เนิ น โครงการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อง
“ประสิทธิผลเชิงสุขภาพของข้ างกล้ องงอกนึ่งต่อการต้ านภาวะไตถูกทําลายจากความ
ดั น โลหิ ต สูง ในหนู ท ดลอง” ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากสํา นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.)

นายฐานิศร์ ขุ นแก้ว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยา
ทางอาหารและโภชนาการ ดําเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง
1. การป้ องกัน การสะสมของอะมั ย ลอยด์ เบต้ า ในแมลงหวี่ โ ดยผัก กู ด ได้ รั บ ทุ น
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. การป้ องกัน การสะสมของอะมั ย ลอยด์ เบต้ า ของผัก กู ด ในแมลงหวี่ ได้ รั บ ทุ น
สนั บ สนุ น จากทุ น สนั บ สนุ น วิ ท ยานิ พ นธ์ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
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นางสาวบงกชพรรษ ปิ่ นสวาสดิ์ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลั กสูตรนานาชาติ) ดําเนินโครงการ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบและการประเมินผลการจัดอบรมแม่ครัวสําหรับ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ทุนส่งเสริมการวิจัยจาก
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

นางสาวณิชนันท์ เพชรผ่องใส นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
โภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ดําเนินโครงการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนา Sport Diet แอพพลิเคชั่น สําหรับนักกีฬาฟุตบอลหญิงไทย” ได้ รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทย
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การบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการเพื่อสังคม
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้
ดําเนินงานในการให้ บริการทางวิชาการด้ านอาหารและ
โภชนาการ เพื่ อ เป็ นแหล่ ง อ้ า งอิ ง ทางวิ ช าการและ
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ
โดยคํา นึ ง ถึง สาธารณประโยชน์ เ ป็ นที่ต้ั ง และนํา องค์
ความรู้ไปสร้ างความเข้ าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ของประชาชนและคนรอบข้ าง สามารถนําความรู้ท่ไี ด้ ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํา วั น ได้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถ

พึ่งพาตนเองได้ ช่ วยเหลือผู้อ่ืนได้ และไม่เป็ นภาระกับ
สั ง คมและประเทศ และได้ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยี ท่ี ไ ด้ ศึ ก ษา วิ จั ย และทดลองแล้ วจาก
ห้ องปฏิบัติการให้ กบั หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน (อุตสาหกรรม) เพื่อนําต่อยอดและพัฒนา
เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่เ ป็ นเลิ ศ และจน
เกิด ผลที่ดี กับ ประชาชนและสาธารณประโยชน์ ใ นวง
กว้ างทั่วประเทศ

ศูนยบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ไดรับการรับรองความเปนเลิศระดับนานาชาติ

ศู น ย์ค วามร่ ว มมื อ ด้า นโภชนาการ
ชุ ม ชนและความปลอดภั ย อาหารของ
องค์ก ารอนามัย โลก (WHO Collaborating
Centre for Community Nutrition and Food
Safety) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศู นย์ความเป็ นเลิศด้านคุณภาพอาหาร
ความปลอดภัยและโภชนาการขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Centre
of Excellence for Food Quality, Safety and
Nutrition)

ได้ รั บ มอบหมายให้ ท ํา หน้ า ที่ใ นการร่ ว มให้ ก าร
สนับสนุ นและให้ ความช่ วยเหลื อด้ านเทคนิคแก่
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization
: WHO) ในการป้ องกันภาวะทุ พโภชนาการที่มี
มาโครและธาตุอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ และสนั บ สนุ น การทํา งานร่ ว มกัน และ
ดําเนินการหรือจัดให้ มีการฝึกอบรมในการสร้ าง
ขีดความสามารถด้ านเทคนิคของประเทศสมาชิก
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาหารที่ ป ลอดภั ย และปลอดภั ย
ต่อเนื่อง

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับการ
แต่งตั้งให้ เป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นเลิศทางด้ าน
คุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย ของอาหารของ
องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ
( Food and Agriculture Organization of the United
Nations : FAO) ซึ่ งมี เ พี ย ง 16 แห่ งในโลก การ
ดําเนินการอย่ างต่ อเนื่องเพื่อห้ ปัญหาทุ พโภชนาการ
ของประเทศลดลง และจากการที่สภาวะเศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศเปลี่ ย นแปลงทํา ให้ การ
ดําเนินงานของสถาบันโภชนาการเปลี่ยนแปลงตาม
ไปด้ ว ย โดยได้ เ จาะจงในการทํา งานเพื่ อ แก้ ไ ข
ปัญหาด้ านอาหารและโภชนาการ ศึกษาและพัฒนา
ด้ านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ
ตลอดวงจรชีวิต
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

1. การรั บ รองความสามารถตามมาตรฐาน
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ISO/IEC 17025:2005 จาก
สํานักงานมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันโภชนาการ เริ่มดําเนินงานบริการวิชาการ เมื่อ
พ.ศ.2521 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้ านอาหารโภชนาการ
และความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งการสร้ างข้ อมู ล
คุ ณ ค่ า ท า ง โ ภ ช น า ก า ร ข อ ง อ า ห า ร ไ ท ย โ ด ย มี
นักวิทยาศาสตร์ ท่ีผ่านการฝึ กอบรมด้ านการวิเคราะห์
และทดสอบในอาหารจากสถาบันที่มีช่ือเสียง และเป็ นที่
ยอมรั บในยุ โรปคือ CIVO (Toxicology and Nutrition
Institute), TNO, Zeist ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ และ
Institute of Food Research, Norwich ประเทศอังกฤษ
งานบริการของสถาบันโภชนาการให้ บริการแก่หน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น ใ น ก า ร ต ร ว จ วิ เ คร า ะห์ ต า ม
พระราชบัญญัติอาหาร กระทรวงสาธารณสุข จนได้ รับ
การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ให้ เป็นห้ องปฏิบัติการที่สามารถ
วิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งอาหารเพื่ อ ขึ้ นทะเบี ย นได้ ปั จ จุ บั น
สามารถวิเคราะห์ อาหารเพื่ อขึ้นทะเบียนตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขได้ มากกว่า 23 ชนิด ประกอบด้ วย
Moisture, Protein, Fat, Ash ในนมและนมพร้ อมดื่ ม
Total solids ในนมพร้ อมดื่ม Cholesterol, Vitamin B1,
Vitamin B2, Sugars, Fe, Cu, Mg, Zn ในนมและนม
พร้ อมดื่ม Water Activity ในนํา้ พริกสําเร็จรูป pH ใน
นํา้ บริโภค Benzoic acid และ Sorbic acid ในนํา้ ผลไม้
Total plate count ในนม นํา้ ดื่ม เครื่องดื่ม และอาหาร
Coliform bacteria, และ Escherichia coli ในเครื่องดื่ม

และอาหาร ยกเว้ นหอย และในปี 2560 ขยายขอบข่าย
การรับรองเพื่อเติมอีก 4 รายการ ได้ แก่ Total dietary
fiber ในอาหาร และ Calciumในนมและนมพร้ อมดื่ ม
Lead และ Cadmium ในนํ้า บริ โ ภคและอุ ป โภค และ
สามารถให้ บริการทดสอบและวิเคราะห์อาหารอื่น ๆ อีก
จํ า นวน 135 ร า ย ก า ร ( ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บรอง
ความสามารถฯ)

สถาบั น โภชนการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น
หน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ให้ บริการวิเคราะห์และ
จัดทําฉลากโภชนาการของประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ
ประเทศไทยได้ ครบทั้ ง ฉบั บ และได้ จั ด อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการวิ เ คราะห์ อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากมี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นา
ศักยภาพและคุณภาพการวิเคราะห์ของห้ องปฏิบัติการ
จึ ง ได้ ทํา การวิ จั ย และพั ฒ นาตั ว อย่ า งอาหารอ้ า งอิ ง
สําหรับใช้ ในโครงการประเมินสถานภาพความชํานาญ
ในการวิ เ คราะห์ (Laboratory performance study or
proficiency test) ของห้ องปฏิ บั ติ ก ารทดสอบอาหาร
อย่างต่อเนื่อง
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ผลการดําเนินงานดานการใหบริการทดสอบอาหาร ปงบประมาณ 2560

ปี งบประมาณ 2560 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ให้ บริการทดสอบอาหารแก่ผ้ ูรับบริการทดสอบ
อาหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไปรวมจํานวน 607 คน ตัวอย่างทดสอบ
2,079 รายการ และมีรายได้ จากการให้ บริการทดสอบอาหาร 10,427,000 บาท รายได้ เพิ่มขึ้นจากที่ท่ผี ่านมาร้ อยละ 57
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• ความพึงพอใจของผูรับบริการทดสอบ
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• รายไดจากการใหบริการทดสอบอาหาร
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การพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับ
การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานและ
การขยายขอบข่ า ยการรั บ รองงมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 โดยคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
สํานักมาตรฐานห้ องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 4–5 กันยายน 2560

ซึ่งกระบวนการหลั กในการตรวจประเมินคุณภาพทาง
ห้ องปฏิ บั ติ ก ารด้ า นบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพและด้ า น
วิชาการนั้น ทางผู้ประเมินได้ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การรับบริการทดสอบ ห้ องรับตัวอย่าง ห้ องปฎิบัติการ
สถานที่เก็บตัวอย่าง ทางด้ านเทคนิคและเอกสารให้ ตรง
ตามข้ อกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
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2. การรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โรงงานตนแบบเพื่อการวิจัย ฝกอบรม และผลิต
น้ําดื่มบรรจุขวด “ตนน้ํา” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
พบว่า นํา้ บริโภคที่บรรจุในภาชนะปิ ดสนิทในท้ องตลาด
ประเทศไทยอย่ างน้ อยร้ อยละ 30 มีการปนเปื้ อนและ
ไม่ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้ ร่วมมือกับองค์การไจก้ า
(JICA) ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุ นให้ สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งโรงงานต้ นแบบ เมื่อปี 2540

ได้ รั บ การออกแบบการก่ อ สร้ างตั ว โรงงานโดย
นักวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยติดตั้ง
ระบบการผลิ ต นํ้ า 3 ระบบในโรงงาน (softening,
reverse osmosis, deionization) พร้ อมด้ วยระบบการฆ่า
เชื้อ 2 ระบบ (แสงอุลตราไวโอเลต และโอโซน) มีกาํ ลัง
ผลิ ต ถึ ง 1,600 ลิ ต รต่ อ ชั่ ว โมง เพื่ อ ใช้ เป็ นสถานที่
สํา หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ห้ ผู้ วิ จั ย ทราบปั ญ หาและ
ข้ อ จํ า กั ด ต่ า งๆ อย่ า งละเอี ย ดในเชิ ง ลึ ก อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการผลิตและควบคุมคุณภาพ
การผลิตนํา้ ดื่นที่เหมาะสมของสถานประกอบการขนาด
เล็กและขนาดกลางที่จะสามารถใช้ เป็ นต้ นแบบในการ
ผลิ ต นํ้า บริ โ ภคบรรจุ ข วดและจํา หน่ า ยสู่ท้ อ งตลาดได้
ต่อไป

ทั้ ง นี้ โรงงานแห่ ง นี้ ยั ง ทํา
หน้ า ที่ เ ป็ นเสมื อ นห้ อง
ปฏิบัติการที่มีชีวิต (Living
laboratory) ถู ก ใ ช้ ใ น
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย โ ร ง ง า น
ต้ นแบบใช้ ในการสาธิ ต
เพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห้ กั บ
ผู้ ประกอบการโรงงานผลิ ตนํ้าดื่มบรรจุ ขวดขนาดเล็ก
และกลางในประเทศไทยและในภูมิ ภ าค และใช้ เ ป็ น
ห้ องปฏิ บั ติ ก ารในงานวิ จั ย และสาธิ ต สํ า หรั บ การ
ฝึ กอบรมสํา หรั บ ผู้ ประกอบการนํ้าดื่ม บรรจุ ขวดสร้ า ง
รายได้ จากการจําหน่ ายนํา้ ดื่มบรรจุ ขวด มีผ้ ูเข้ ารับการ
ฝึ กอบรมที่เป็ นผู้ประกอบการและเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ผู้ ป ระกอบการ SME ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ใน
ประเทศและต่ า งประเทศกว่ า 10,000 คน และใน
ขณะเดียวกันสถาบันโภชนาการได้ ผลิตนํา้ ดื่มบรรจุ ขวด
ภายใต้ ชื่ อ “ต้ นนํ้ า ” เพื่ อ จํ า หน่ า ยตอบสนองความ
ต้ องการของบุคลากรภายในวิทยาเขตศาลายาและชุมชน
ใกล้ เคียงมหาวิทยาลัยอีกด้ วย
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การขยายความรวมมือทางวิชาการ
ลงนามความรวมมือกับ Tokyo University of Marine Science and Technology
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ รับมอบหมายให้
เป็ นผู้ ประสานงานหลั กในการจัดทําบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และ Tokyo University of Marine
Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้ กบั บุคลากรและนักศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไปทํางานวิจัยและศึกษาเพิ่ มทักษะและประสบการณ์ เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2559
และเมื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2559 สถาบั น โภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ จั ด บรรยายพิ เ ศษหั ว ข้ อ “Health promoting Compounds in Food Materials” โดยได้ เ ชิ ญ
Assoc. Prof. Dr.Tomoyuki Koyama อาจารย์ประจําภาควิชา Food Science and Technology จาก Tokyo University of
Marine Science and Technology ประเทศญี่ ปุ่ น เป็ นวิ ทยากร ณ ห้ องประชุ ม อารี วั ล ยะเสวี ชั้ น 2 สถาบั นโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลงนามความรวมมือกับสํานักขาวไทย อสมท. และองคกรพันธมิตร เพื่อรวมสรางสังคมไทย
ใหเปนสังคม ชัวรกอนแชร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สํานักข่ าวไทย อสมท. กองทุ นพั ฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้ างสรรค์ และหน่วยงานองค์กรพันธมิตร ทั้งหน่วยงาน
ภาครั ฐ เอกชน และสถาบั น การศึ ก ษา 24 องค์ ก ร
พันธมิตร เปิ ดตัวศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2560 จัดแถลงข่าวเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการเป็ น
ศูนย์กลางเฝ้ าระวังและตรวจสอบข้ อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง
แก่ประชาชน พร้ อมสร้ างเครือข่ายภาคประชาชนให้ ไม่
ตกเป็ นเครื่ องมือส่งต่ อข้ อมูลที่ไม่ เป็ นความจริงเพื่อให้
สังคมไทยเป็ นสังคมชัวร์ก่อนแชร์อย่างแท้ จริง ซึ่ง “ชัวร์
ก่อนแชร์” ได้ เริ่มผลิตเนื้อหาตั้งแต่ต้นปี 2558 เพื่อให้

ความรู้ และข้ อมู ล ข่ าวสารที่ถู กต้ อง เชื่ อถื อได้ โดยได้
นํา เสนอเนื้ อหาที่แ ก้ ไ ขความเข้ า ใจผิ ด ของคนไทยไป
มากกว่า 500 เรื่อง ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบของคลิป
วิดีโอ สกูป๊ ข่าว สารคดีวิทยุ อินโฟกราฟิ ก และบทความ
ข่าว และล่าสุด ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ยังได้ เข้ าร่วมเป็ นหนึ่ง
ในสมาชิกของเครือข่าย First Draft Partner Network ซึ่ง
ก่อตั้งโดย ความร่ วมมือระหว่ างองค์กรสื่อสารมวลชน
และบริษัทเทคโนโลยีช้ันนําทั่วโลก 72 ราย อาทิ CNN,
BBC, Google, Facebook เพื่ อรั บ มื อ กั บ ข่ า วสารที่ ไ ม่
ถูกต้ องทั่วโลก

91

รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ

การบริการวิชาการหรือวิชาชีพดานอาหารและโภชนาการรวมกับหนวยงานนานาชาติ
ความรวมมือไทย-ลาว ดานการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ป พ.ศ. 2558-2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้ เสด็จพระราชดําเนิน สปป. ลาว อย่างต่อเนื่อง
มาเป็ นเวลาหลายปี พร้ อมกับได้ พระราชทานเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ โรงพยาบาลแขวงต่าง ๆ
ตามความต้ องการของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุ นการ
ดํา เนิ น งานของโรงพยาบาลและด้ ว ยทรงตระหนั ก ว่ า
สุข ภาพของประชาชนเป็ นสิ่ง สํา คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ ดังนั้น การพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพดี จึงจําเป็ นต้ องอาศัยบุคลากร
ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ที่ มี ค วามรู้ และความ
ชํานาญ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่ทนั สมัย ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมาสังคมโลกมี
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว มี ค วามก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีมากขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อมให้ จัดการ
ฝึ กอบรมเทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.
ลาว ในหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เป็ นต้ นมา
เพื่อเป็ นการสนองตามพระราชดําริของสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ดั งกล่ าว
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล จึ ง ได้ ดํา เนิ น
โครงการฝึ กอบรมเทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว
ในหลักสูตรโภชนาการ ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อสนับสนุนการ

พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ของ
กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว อันจะนําไปสู่การพัฒนา
งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ สปป.ลาว
ให้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น โดยระยะเวลาการ
ฝึ กอบรมจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี
ซึ่ ง หลั ก สู ต รโภชนาการเป็ น 1 ใน 22 หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่มีส่วนร่ วมในการจัดฝึ กอบรมใน
ครั้งนี้ ในแต่ละปี จะมีบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว
จํานวน 5-6 คน เข้ าร่ วมอบรมความรู้ด้ านโภชนาการ
เป็ นระยะเวลา 45 วัน โดยหลักสูตรโภชนาการที่จัดโดย
สถาบันโภชนาการ เน้ นการสอนเจ้ าหน้ าที่ให้ สามารถนํา
ความรู้ท่ไี ด้ กลับไปพัฒนางานโภชนาการในพื้นที่ท่ตี นเอง
รับผิดชอบทํางานอยู่ การอบรมเน้ นเรื่องโภชนาการตาม
ช่ ว งวั ย อนามั ย โรงเรี ย น ความปลอดภั ย ในอาหาร
ตัวอย่ างการประยุ กต์องค์ความรู้เพื่ อนําไปประยุ กต์ใช้
ตลอดจนงานโภชนาการชุมชน ที่เจ้ าหน้ าที่ได้ นาํ ความรู้
ไปใช้ ในชุมชน โดยมีการพาดูงาน ฝึ กงานจริงในพื้นที นํา
ข้ อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอ โครงการรับผิดชอบโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ รองผู้อาํ นวยการ
ฝ่ ายวิ จั ยและวิ เ ทศสั ม พั นธ์ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ
โดยในปี งบประมาณ 2560 มี บุ ค ลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป. ลาว เข้ ารั บการ
ฝึ กอบรมในโครงการฯ จํา นวน 6 คน ระหว่ า งวั น ที่
14 กุมภาพันธ์–24 มีนาคม 2560 โดยการเรียนรู้ท้ัง
ภาคทฤษฏี จ ากการฟั ง บรรยายหั ว ข้ อต่ า ง ๆ โดย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาต่ า ง ๆ การเรี ย นรู้ จ ากการลงมื อ
ปฏิบัติจริ ง และการเรี ยนรู้โดยการไปศึกษาดู งานจาก
พื้ นที่ อ ํ า เภอสั น กํ า แพง และอํ า เภอสารภี จั ง หวั ด
เชียงใหม่ เพื่อฝึ กทักษะและเทคนิคการทํางานร่ วมกับ
เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และ
ประชาชน
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ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์–24 มีนาคม 2560 (หลักสูตรโภชนาการ)

รับฟังการบรรยายภาคทฤษฎีภายในห้องเรียน ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงมือฝึ กปฏิบตั ิจริงห้องอาหาร ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงพื้ นทีศ่ ึกษาดูงานด้าน Primary Health Care จังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 27-29 มีนาคม 2560
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กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการบริการสุขภาพชุมชน
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ (UNICEF) และไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลลักเซมเบิรก ระหวางวันที่
26-29 มีนาคม 2560
สถาบันโภชนาการ มหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล มีส่ ว น
ร่วมในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตามพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ด้ วยข้ อจํากัดเรื่องจํานวนบุคลากรที่
จะสามารถเข้ าร่วมอบรมที่สถาบันโภชนาการได้ เพียงรุ่น
ละ 5-6 คน ความร่ วมมือต่าง ๆ ที่ทาง สปป. ลาว จึง
ได้ เริ่มต้ นด้ วยการนําเจ้ าหน้ าที่จากกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 20 คน มาศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขมูลฐาน
ระบบงานสาธารณสุข ในระดั บ ตํา บล งานโภชนาการ

สําหรับก่อนวัยเรียน และเด็กวัยเรียน โครงการอาหาร
กลางวัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็ นสิ่งที่ทางเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
ของลาว ได้ ต้งั เป้ าหมายของการดูงาน และสถาบันโภชนาการ
โดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กิ ต ติ สรณเจริ ญ พงศ์
รองผู้ อ ํา นวยการฝ่ ายวิ จั ย และวิ เทศสั ม พั นธ์ สถาบั น
โภชนาการ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ได้ จัดตารางการดูงาน
รวมทั้ง ประสานงานในพื้ นที่ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น
พื้นที่เยี่ยมชมงานดังกล่าว

การฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยจาก สปป.ลาว โดยกรมวิชาการความรวมมือสํานักงานพลังงาน
ปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ระหวางวันที่ 6 มีนาคม-5 เมษายน 2560
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้
ร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข สปป.ลาว พั ฒ นางาน
วิชาการด้ านอาหารและโภชนการร่ วมกันอย่ างต่อเนื่อง
โดยตั้งเป้ าหมายการพั ฒนาบุคลากรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
จึงได้ มีการอบรมแก่บุคลากรจํานวน 2 คน เพื่อฝึ กการ

ใช้ เครื่องมือเทคนิคขั้นปานกลางและแม่นยํา สําหรับการ
วิเคราะห์การใช้ พลังงานในคน รวมทั้งการประยุกต์องค์
ความรู้จากเครื่องมือดังกล่ าวในงานวิจัยอื่นๆ ที่จาํ เป็ น
ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบโดย อาจารย์ ดร.ทิ พ วั ล ย์ พงษ์ เ จริ ญ
อาจารย์ประจําสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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The 35th International Vegetable Training Course
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ The 35th International Vegetable
Training Course, Vegetables : From Harvest to
Table Food Safety and Nutrition Security 2016 เพื่อ
การเรี ย นรู้ ด้ า นความปลอดภั ย ของอาหารตั้ ง แต่ เ ริ่ ม

เพาะปลูกจนถึงการนํามาใช้ เพื่อประกอบอาหารให้ แก่
ผู้เข้ าร่วมอบรมจากประเทศต่าง ๆ จํานวน 12 คน โดย
ความ ร่ วม มื อ แ ล ะก า ร ส นั บ ส นุ น ทุ น ข อ ง World
Vegetable Center (AVRDC) เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม
2559
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Household Food Security for Nutrition Well-being 2016
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จัดการ
อบรม Household Food Security for Nutrition Wellbeing 2016 ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ และการสนั บ สนุ น
จากกรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ (Thailand
International Development Cooperation Agency : TICA)
กระทรวงการต่างประเทศ ให้ แก่ผ้ ูรับทุนจากนานาประเทศ
จํานวน 20 คน เมื่อวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2559

เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้ าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเขต
เศรษฐกิจพอเพียงด้ วยการผลิตอาหารการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวเพื่อความเป็ นอยู่ท่ดี ีต่อสุขภาพโดยการทํา
ความเข้ าใจระบบการผลิ ตอาหารมากขึ้น เทคนิคการ
จัดการอาหารเพื่ อเพิ่ มคุณค่ าทางอาหารและลดความ
เป็ นพิ ษ ของอาหาร และกลยุ ท ธ์ ท างโภชนาการ
(micronutrient fortification)
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JustUrban Workshop 2016
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ
Institute of Geography, University of ErlangenNürnberg, Germany จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
JustUrban: Towards Resilient Cities, Green Urban
Infrastructure and Sustainable Livelihoods: Dynamics

of the Just City, the Right to the City, and Food and
Nutrition Security (JustUrban Workshop 2016) เพื่อ
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น ด้ า นการจั ด การอาหาร
ปลอดภัย กรณีศึกษาในของประเทศไทยและประเทศ
เยอรมัน เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559

รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ JustUrban Workshop ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะอาจารยจาก Institute of Geography, University of Erlangen-Nürnberg, Germany
เดินทางไปศึกษาเรียนรูวิถีชุมชน ณ โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด และ ชุมชนบานหัวอาว จังหวัดนครปฐม
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วิทยาศาสตรประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการ
สถาบัน โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดย
หน่ ว ยวิ จั ย และการศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ป ระสาท
สัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี ร่ วมกับบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
(Thailand) และบริ ษั ท อายิ โ นะโมะโต๊ ะ (Japan) จั ด
บรรยายพิ เ ศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ป ระสาทสั ม ผั ส เพื่ อ

โภชนาการ ครั้ ง ที่ 6 ในหั ว ข้ อ "How sensory science
can support Thailand's growing elderly society :
Different views from different experts" ณ ห้ องประชุม
สาคร ธนมิตต์ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
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Food Consumption Data Harmonization in ASEAN
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ
องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ (FAO) จั ดประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ Participants of Regional Workshop on Individual
Regis Food Consumption Data Harmonization in ASEAN
ระหว่ าวั นที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้ องประชุ มอารี
วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารนี้ ถื อ เป็ นเวทีใ นการ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นการประสานข้ อ มู ล การ
บริ โ ภคอาหารระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นที่ ไ ด้
รวบรวมข้ อ มู ล การบริ โ ภคอาหารที่ มี อ ยู่ ใ นภู มิ ภ าค
ตลอดจนประเมินความจําเป็ นในการประเมินความเสี่ยง
ด้ านความปลอดภัยของอาหารภายในอาเซียน คาดว่า
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการนี้ การสํารวจการบริโภคอาหารใน

อนาคตจะมีประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันในการประเมิน
ภาวะโภชนาการของประชากรบางกลุ่ ม ตลอดจนการ
ประเมินความเสี่ยงด้ านอาหารและการศึกษาเรื่องอาหาร
โดยรวม (Total Diet Study) สํ า หรั บ ประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน และการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะ
เป็ นเวทีสาํ หรับการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ประเมินความ
เสี่ย งกับ นั ก โภชนาการเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึง ความต้ อ งการ
ข้ อมูลการบริโภคอาหาร
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในครั้ ง นี้
ประกอบด้ วยผู้ แทนจากประเทศไทย ฟิ ลิ ป ปิ นส์
มาเลเซี ย ลาว อินโดนีเ ซี ย รวมถึงผู้ แทนจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) รวมจํานวน 29 คน

99

รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ

Special Seminar by Prof. Barbara Burlingame
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัด
การบรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง “Sustainable Diets” โดยได้
เชิญ Prof. Barbara Burlingame จาก Massey University

ประเทศนิวซีแลนด์ มาเป็ นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้
ณ ห้ องประชุ ม อารี วั ล ยะเสวี ชั้ น 2 เมื่ อ วั น ที่ 22
กรกฎาคม 2560
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สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการดานอาหารและโภชนาการกับหนวยงานตางประเทศ

Dr. Chandavon Phoxay, Deputy Director
General of Department of Hygiene and Health
Promotion, Ministry of Health แ ล ะ the SUN
Focal Point สปป.ลาว เยี่ ย มชมและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและนโยบายสาธารณสุข
ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ระหว่ าง
วันที่ 3-7 ตุลาคม 2559
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย์ จ า ก Bogor
Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยม
ชมและร่ ว มประชุ ม หารื อ ด้ า นความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการในอนาคตกับผู้บริ หารสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

Dr.Shaw Watanabe ประธาน Life Science
Promotion Foundation ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมและ
ร่ วมประชุมหารื อ ในการทํ า งานวิ จั ย ร่ วมกั น
ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2559

เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข จากประเทศศรี ลั ง กา
ศึ ก ษาดู ง านด้ า นโภชนาการ ณ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และเดิ น ทางเข้ าพบผู้ บ ริ ห าร
สํา นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.) ระหว่ า งวั น ที่ 31 ตุ ล าคม - 2 พฤศจิ ก ายน
2559
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Mr. Kaoru Kurashima ประธานกรรมการ
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด เข้ าพบ
ผู้บริ หารสถาบันโภชนการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่ อ
ประชุ มหารื อเรื่ อง Proposal to Ministry of Tourism
and Sport ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

คณะนั ก วิ จั ย จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้ องปฏิบัติการและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด
ฝึ กอบรมเรื่ อง “Food Safety Inspection” ให้ แก่ผ้ ูรับ
ทุ น ชาวเกาหลี เ หนื อ ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ และการ
สนั บสนุ นจากองค์การอนามั ยโลก (WHO) ระหว่ าง
วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2560

เจ้ า หน้ าที่ จ ากสถาบั น อาหารแห่ ง ชาติ และ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ประเทศมองโกเลีย เยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานการวิจัยและการบริการวิชาการด้ านอาหาร
และโภชนการ ณ สถาบันโภชนการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

102

รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ

คณาจารย์ และนั กศึกษาจาก Department of
Food Science, Nutrition and Health Promotion
Mississippi State University เยี่ ย มชมและศึ ก ษาดู
งาน ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เจ้ าหน้ าที่จาก Ministry of Health, Nutrition &
Indigenous Medicine ประเทศศรี ลั ง กา ศึ ก ษาดู ง าน
ด้ า น Nutrition Planning and Fortification Technology
ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ระหว่ า งวั น ที่
25-29 กันยายน 2560
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บูรณาการความรูและเทคโนโลยีดานอาหารและโภชนการสูการบริการวิชาการที่เปนเลิศ
จากทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญใน
การวิจัยและการบริการวิชาการด้ านอาหารและโภชนการ
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีมาอย่าง
ยาวนาน จึงได้ รับความเชื่อถือและไว้ วางใจในการเป็ น
แหล่ ง อ้ า งอิง ทางวิช าการให้ จั ด กิจ กรรมฝึ กอบรม จั ด

ประชุม เป็ นแหล่ งศึกษาดูงานหน่วยผลิตต้ นแบบ หรือ
เป็ นแหล่ งฝึ กงานสําหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ Thai School Lunch และการเฝาระวังภาวะโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเ ล็กทรอนิก ส์และคอมพิ วเตอร์ แ ห่ ง ชาติ (เนคเทค)
และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท จัดโครงการฝึ กอบรมการ
จัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปฎิบัติการใช้ ระบบ
ออนไลน์ Thai School Lunch (ระบบออนไลน์แนะนํา
สํา รั บ อาหารกลางวั น สํา หรั บ โรงเรี ย นแบบอัต โนมั ติ )
และการเฝ้ าระวั ง โภชนาการ แก่ ค รู แ ละบุ ค ลากรของ
โรงเรียนที่ดูแลอาหารกลางวันในโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม
สุข ปลูกอนาคต จาก 75 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ ในการจัดอาหารกลางวันให้ แก่เด็กนักเรียน
ได้ ถู ก ต้ องตามหลั ก โภชนาการ ซึ่ ง โปรแกรมระบบ
ออนไลน์ Thai School Lunch ร่ ว มพั ฒ นาโดยสถาบั น
โภชนาการกั บ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์แห่ งชาติ (เนคเทค) ณ สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดฝึ กอบรมดังกล่ าว เพื่อให้ ผ้ ูปฏิบัติงาน
ทั้ง CSR Leader ของซีพีเอฟ อาจารย์หรือบุคลากรของ
โรงเรี ย นที่ ดู แ ลอาหารกลางวั น และโภชนาการของ
นั ก เรี ย นในโครงการซี พี เ อฟ อิ่ม สุข ปลู ก อนาคต มี

ความรู้ แ ละเข้ า ใจแนวทางการจั ด อาหารกลางวั น ที่มี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติการใช้ ระบบออนไลน์ Thai
School Lunch ในการส่งเสริมการจัดทําอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการสมวั ย ตามเกณฑ์ข องนั ก เรี ย น นอกจากนี้
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ มาใช้ เฝ้ าระวังภาวะ
โภชนาการของเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้ องและแม่นยํา
รวมทั้งเป็ นการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้แนวทางการดําเนิน
โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคตของแต่ละพื้นที่ให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับขีดความสามารถขององค์กร
ซึ่ งโครงการฝึ กอบรม Thai School Lunch กํ า หนด
ระยะเวลาดําเนินการอบรม 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28
เมษายน 2560 จํานวน 25 โรงเรียน รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4
พฤษภาคม 2560 จํานวน 25 โรงเรียน และ รุ่นที่ 3
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 จํานวน 24 โรงเรียน รวม
จํานวนผู้เข้ าร่วมอบรมกว่า 170 คน
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โครงการอายิโนะโมะโตะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย กาวไกลสรางชาติ ป 2560
การดําเนินโครงการปี การศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโภชนาการ การจัดอาหาร
กลางวั น ในโรงเรี ย นสํา หรั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการดําเนินโครงการอาหารกลางวันเป็ น
อย่ างดี เพื่อประเมินผลการดําเนินการโครงการอาหาร
กลางวัน และประเมินผลภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน
และเพื่ อ ศึ ก ษาหาระบบพี่ เ ลี้ ยง การให้ คํา ปรึ ก ษาที่
เหมาะสม เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการอาหารกลางวั น ใน
ระยะยาว ซึ่งหลั กสูตรการจัดอบรมได้ มีการพั ฒนาขึ้น
ใหม่เพื่อให้ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่จะเข้ าร่วม
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่ ว มกับ มู ล นิ ธิอ ายิ โ นะโมะโต๊ะ จั ด การอบรม
ความรู้ ให้ กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องใน “โครงการ
อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้ าวไกล
สร้ างชาติ ” คื อ ผู้ อํา นวยการโรงเรี ย น ครู
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการอาหารกลางวั น ครู
ผู้รับผิดชอบงานด้ านสุขภาพอนามัย แม่ ครัว/
พ่ อ ครั ว ประจํา โครงการอาหารกลางวั น ของ
โรงเรี ยน และ เจ้ าหน้ าที่ดูแลโครงการอาหาร
กลางวันจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
มี โ รงเรี ย นเข้ า ร่ ว มทั้ ง หมด 59 แห่ ง ซึ่ ง เป็ น
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาต่าง ๆ
ที่ได้ รับการสนับสนุ นภายใต้ โครงการ “50 ปี จํานวน
50 โรงเรียน” โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการ
เพื่อเด็กไทย ก้ าวไกลสร้ างชาติ”

การอบรม จึงได้ มีการสุ่มลงพื้นที่จริงก่อนการอบรมเพื่อ
ศึกษาบริบทและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัด
อาหารกลางวั น โรงเรี ย นในทุ ก ภูมิ ภ าค โดยมี ก ารสุ่ ม
เยี่ ย มโรงเรี ย นในภาคกลาง ภาคตะวั น ออก และภาค
ตะวั น ตก จํา นวน 2 โรงเรี ย น ภาคเหนื อ จํา นวน 2
โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 โรงเรียน
และภาคใต้ จํานวน 2 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน พบว่า
โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาคล้ ายคลึงกันเนื่องมาจากเป็ น
โรงเรียนค่อนข้ างห่างไกลและทุรกันดาร จึงมีข้อจํากัดใน
ด้ านงบประมาณ การเข้ าถึงวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ยังไม่ได้ มาตรฐาน แต่กม็ ีความแตกต่างกันด้ วยเหตุผล
ทางวัฒนธรรมและลักษณะภูมิประเทศ คณะทํางานจึง
จัดให้ มีการอบรมในพื้นที่ภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อให้ สะดวก
ต่อการเดินทางและการจัดเตรียมวัตถุดิบให้ สัมพันธ์กบั
บริบทท้ องถิ่นยิ่งขึ้น
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หลั ก สูต รที่ใ ช้ ใ นการฝึ กอบรมครั้ ง นี้ ถู ก พั ฒ นา
และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยจัดให้ มี
การเรี ย นรู้ ท้ั ง จากการฟั ง บรรยายและการฝึ กปฏิบั ติ
เสมื อ นจริ ง ครอบคลุ ม ประเด็ น การประเมิ น ภาวะ
โภชนาการ ความรู้ พ้ ื นฐานทางโภชนาการ มาตรฐาน
อาหารกลางวันโรงเรียน วิธีการและเทคนิคต่ าง ๆ ใน
การจั ด รายการอาหารให้ ได้ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่
เหมาะสมกับ เด็ก นั ก เรี ย นและสามารถปฏิบั ติ ไ ด้ จ ริ ง
รวมถึง การประยุ กต์ ใ ช้ โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ใ นการ
ทํางานด้ านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน โดยการ
จัดอบรมมีข้ ึน 6 ครั้ง ครอบคลุมโรงเรียนในโครงการ

ทุกภูมิภาค มีเนื้อหาสาระสําคัญ รูปแบบการจัดอบรมที่
เป็ นการบรรยายควบคู่กบั การฝึ กปฏิบัติเหมือนกัน โดย
จัดอบรมเป็ นระยะเวลา 4 วันในแต่ละครั้ง ดังนี้
- ภาคเหนือจัดอบรม 1 ครั้ง มีผ้ ูรับการฝึ กอบรม 45 คน
- ภาคกลางจัดอบรม 2 ครั้ง มีผ้ ูรับการฝึ กอบรมรวม
120 คน
- ภาคตะวันออเฉี ยงเหนือจั ดอบรม 2 ครั้ ง มีผ้ ู รับ
การฝึ กอบรมรวม 90 คน
- ภาคใต้จัดอบรม 1 ครั้ง มีผ้ ูรับการฝึ กอบรม 60 คน
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การประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จัดการ
ประชุ ม วิ ช าการ เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 4 ทศวรรษ
สถาบันโภชนาการ ภายใต้ หัวข้ อ “เชื่อมประสานองค์
ความรู ด้ า้ นโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การ
พัฒ นาที่ ย งั ่ ยื น (Bridging Knowledge in Nutrition and
Foods for Health to Support Sustainable Development)”
ระหว่ า งวั น ที่ 26–27 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท้งั ใน

ประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อนําเสนอความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการด้ านอาหารและโภชนาการ องค์ความรู้ท่ีมี
หลั กฐานเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ในการดําเนินงาน
ด้ า นวิ จั ย ที่ นํา สู่ ก ารปฏิ บั ติ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
ร่ ว มมื อ ของนั ก วิ ช าการ รวมถึ ง สามารถนํา ความรู้ ไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ านอาหารและ
โภชนาการในอนาคต มีผ้ ูเข้ าร่วมการประชุมรวมจํานวน
250 คน
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การประชุมวิชาการ Toxicology in Thailand 4.0
สมาคมพิ ษ วิ ท ยาแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรภาคี
เครือข่ายร่ วมจัดการประชุมพิษวิทยาแห่ งชาติ ครั้งที่ 8
The 8th National Conference in Toxicology (NCT8)

: Toxicology in Thailand 4.0 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-7
กันยายน 2560
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การจัดประกวด “รังสรรคเมนูฟวชั่นผักผลไม 100 กรัม”
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ร่ วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารแห่ งชาติ และสํานั กงานกองทุ น
สนั บสนุ นการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) จั ดประกวด
“รังสรรค์เมนู ฟิวชัน่ ผักผลไม้ 100 กรัม” เพิ่มทางเลือก
เมนูจานผักผลไม้ หลากหลาย อร่อยถูกปาก ชี้กนิ ผักผลไม้
ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือด
สมองได้ ณ ห้ างสรรสินค้ าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์
จังหวัดนนทบุ รี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมี
นายแพทย์กาํ จัด รามกุล ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
เป็ นประธานเปิ ดงานการประกวด ภายใต้ โครงการพัฒนา

ยกระดั บ มาตรฐานการกํา กั บ ดู แ ลผั ก และผลไม้ สด
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การปฏิบัติ

\
“การแข่ง ข ันในครั้ งนี้ เมนู ที่ ได ้จากก ารประกวดเป็ นอาห ารฟิ วชันที
่ ่ เน้น สไตล ์ภาพล ักษณ์ มี ความสะดว กมากขึ้น และ ผ่านเก ณฑ ์ด ้านคุ ณค่าโ ภชนาก าร มีการผสมผสานความเป็ นฟิ วชันของสั
่
ญชาติอ าหารตั้ง แต่ 2 สัญชาติ ขึ้น ไป มีคว ามสวยงาม และอร่ อย ทั้ งอ าหารจานหล ัก อาห ารว่าง และ เครื่ องดื่ม โดยค าดหว ังว่าจะช่วยเปลี่ย นทัศนคติ ของประชาชนทั่วไปที่ ไม่ชอบบริ โภคผ ัก นอ กจากนี้ ทางโครงการจะนําเมนู อาห ารต่างๆ ที่ ได ้จาก การประกวด มาใช้เผยแพร่ ในรู ปแบบสื่ อต่างๆ เพื่ อร ณรงค ์ส่ งเสริ มการบริ โภคผ ักผลไม้ให้ม ากขึ้น ต่อไป”
สําหรับ การประกวดครั้ งนี้ มีผู ้ส่ งเข ้าประกวดทั้ งสิ้ น 15 ที ม และกรร มการได ้ค ัดเลือก เพื่ อเข ้าประกวดรอบชิง ชนะ เลิศจํานวน 10 ที มที่ ผ่านเกณฑ ์ด ้านโภชนาการแล ้ว ได ้แก่ ที ม Power Puff Girl (ม.สวนดุสิ ต) , ที มโฮะฟิ วชัน,
่ ที มปวยเล ้งรัง สรรค ์, ที ม SDU25 59, ที ม Sven, ที ม Power Puff Girl (ม.เกษตรศาสตร์) , ที ม Wonder Girls, ที มกระจุ๊ กกระจิ๊ ก , ที ม อจก., และที มกิน พอดี สุ ขี ดุสิ ตา โดยเก ณฑ ์การตัดสิ นประกอบด ้วย แนว คิดก ารออกแบบอาหารที่ ต้องเป็ นเมนู ที่ ผสมผสานหรื อ เมนู ที่ พัฒนาขึ้น มาใหม่ สามาร ถปรุ งประกอบได้ในครัวเรื อน ว ัตถุดิบ หรื อส่ วนประกอบหาง่ าย แ ต่ละเมนู นอกจากมีผ ักและผ ลไม้ 100 กรัมหรื อมากกว่า (ไม่น ับ รวมพื ชประเภทหัว) แ ล ้วอาห ารจานหล ักต้องมีโ ปรตีน ไม่น ้อยกว่า 15 กรัม แ ละแต่ละ เมนู ต้องมีป ริ มาณโซเดีย มไ ม่เกิน 1,000 กรัม

การแข่งขันในครั้งนี้ เมนูท่ไี ด้ จากการประกวดเป็ น
อาหารฟิ วชั่นที่เน้ นสไตล์ ภาพลักษณ์ มีความสะดวกมาก
ขึ้นและผ่านเกณฑ์ด้านคุณค่าโภชนาการ มีการผสมผสาน
ความเป็ นฟิ วชั่นของสัญชาติอาหารตั้งแต่ 2 สัญชาติข้ นึ ไป
มีความสวยงามและอร่ อย ทั้งอาหารจานหลัก อาหารว่าง
และเครื่ องดื่ ม เพื่ อช่ วยเปลี่ ยนทัศนคติ ของประชาชน
ทั่วไปที่ไม่ชอบบริโภคผัก นอกจากนี้ ทางโครงการจะนํา
เมนู อาหารต่างๆ ที่ได้ จากการประกวดมาใช้ เผยแพร่ ใน
รูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้
ให้ มากขึ้นต่อไป
สําหรับการประกวดครั้งนี้ มีผ้ ูส่งเข้ าประกวดทั้งสิ้น
15 ทีม และกรรมการได้ คัดเลือกเพื่อเข้ าประกวดรอบชิง

ชนะเลิศจํานวน 10 ทีมที่ผ่านเกณฑ์ด้านโภชนาการแล้ ว
ได้ แก่ ทีม Power Puff Girl (ม.สวนดุสิต) ทีมโฮะฟิ วชั่น
ทีมปวยเล้ งรังสรรค์ ทีม SDU2559 ทีม Sven ทีม Power
Puff Girl (ม.เกษตรศาสตร์) ทีม Wonder Girls ทีมกระ
จุก๊ กระจิ๊ก ทีม อจก. และทีมกินพอดีสขุ ดี ุสติ า โดยเกณฑ์
การตัดสินประกอบด้ วย แนวคิดการออกแบบอาหารที่
ต้ องเป็ นเมนู ท่ีผสมผสานหรื อเมนู ท่ีพั ฒนาขึ้นมาใหม่
สามารถปรุ ง ประกอบได้ ในครั ว เรื อ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ
ส่วนประกอบหาง่าย แต่ละเมนู นอกจากมีผักและผลไม้
100 กรัมหรือมากกว่า (ไม่นับรวมพืชประเภทหัว) แล้ ว
อาหารจานหลักต้ องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 15 กรัม และแต่
ละเมนูต้องมีปริมาณโซเดียมไม่เกิน 1,000 กรัม
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เทคนิคการสรางรสชาติอาหาร ใหโดนใจผูบริโภค
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จัดการ
อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารในหั ว ข้ อ “เทคนิ ค สร้า งรสชาติ
อย่ า งไรให้โ ดนใจผู บ้ ริ โ ภค" ณ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2560
โดยผู้เข้ าร่ วมการอบรมได้ เรียนรู้ถึงวิธีการสร้ างรสชาติ
เพื่ อนํ า ไปปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ่ึ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ความ

น่ าสนใจ ถู กใจผู้ บริ โภค ตลอดจนช่ วยเพิ่ มมู ล ค่ าของ
ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ การฝึ กอบรมมีท้งั ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฎิบัติ โดยคุณสยาม กาญจนสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การสร้ างรสชาติอาหาร ถ่ายทอด และให้ ความรู้เทคนิค
ต่างๆ เป็ นวิทยากรบรรยายและสาธิต มีผ้ ูเข้ าร่วมอบรม
รวมจํานวน 35 คน
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แลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิชาการดานอาหารและโภชนาการกับหนวยงานภายในประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิ พ ย์ ฉายพุ ท ธ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
งานวิจัยทางโภชนาการ และประชุมหารือในการสร้ าง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ณ สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการศูนย์ความเชี่ยวชาญด้ านเกษตร
ครบวงจรเพื่ อ นํา ไปสู่ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ด้ า นอาหารสุข ภาพ
มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ศึกษาดูงานเพื่ อร่ วมศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสินค้ าและผลิตภัณฑ์
อาหารแบบครบวงจร การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐาน
ด้ านห้ องปฏิบัติการ และแลกเปลี่ ยนบู รณาการด้ าน
การวิจัย การเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2559

คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รการจั ด การ
มหาบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(CMMU) พานักศึกษาในหลักสูตรฯ เยี่ยมชมและเรียนรู้
ผลงานนวั ต กรรมเพื่ อ ต่ อ ยอดด้ า นการวิ จั ย ธุ ร กิ จ ของ
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เมื่ อ วั น ที่ 13
กรกฎาคม 2560

คณะครู และนั กเรี ยนโรงเรี ยนมหิ ดลวิ ทยานุ ส รณ์
จํานวน 48 คน ศึกษาดูงานและร่ วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ด้ านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสารอาหาร ณ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
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โครงการบมเพาะศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม
ดวย Talent Mobility
สถาบั นโภชนาการ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ให้ การ
ต้ อนรับผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่จากสภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย และคณะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ในคลั สเตอร์ อาหาร เกษตร และผลิ ตภัณฑ์สุขภาพและ
ความงามจํานวน 28 คน ในโอกาสเข้ าเยี่ยมชมศึกษาดู
งาน ณ สถาบันโภชนาการ และร่ วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Next Gen Innovator รุ่ น ที่ 3 ห ลั ก สู ต ร “UIL &
Technology Management for Talent Mobility” ภายใต้
โครงการบ่มเพาะศักยภาพด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมด้ วย Talent Mobility
ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2560
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การบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการเพื่อชุมชนและสังคม
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่
ก้ าวเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่ างเต็มตัว การเตรียมความ
พร้ อมเพื่อให้ ผ้ ูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีและเป็ นผู้สูงอายุท่มี ี
คุณภาพ จึงเป็ นสิ่งจําเป็ นและเร่ งด่ วนของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องทุ กภาคส่ วน รั ฐบาลได้ ให้ ความสําคัญและมี
นโยบายใน “การยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ า น
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน” และนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเกี่ย วกับ University Engagement
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในฐานะ
หน่ วยงานในกํากับของรัฐที่มีบทบาทและพันธกิจหลัก
ในการให้ บริการวิชาการ เป็ นแหล่ งอ้ างอิงทางวิชาการ
และถ่ า ยทอดความรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นอาหารและ
โภชนาการแก่ ชุ ม ชน สั ง คมในประเทศ โดยคํา นึ ง ถึ ง
สาธารณประโยชน์เป็ นที่ต้ัง จึงได้ ดาํ เนินงานในด้ านการ
ให้ บริการวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สูงอายุและประชากร
กลุ่ ม เสี่ ย ง เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-ปั จจุ บัน โดยนําองค์ความรู้
ต่ าง ๆ จากผลงานวิจัยและวิชาการไปส่งเสริมสุขภาพ
ด้ านอาหารและโภชนาการ เช่ น สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ
โภชนาการผู้ สู ง อายุ การออกกํา ลั ง กายของผู้ สู ง อายุ
เมนูอาหารสําหรับผู้สงู อายุ เป็ นต้ น มาใช้ ในการส่งเสริม
พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารและพฤติก รรมการออก
กําลังกาย รวมทั้งสร้ างพฤติกรรมการใช้ ชีวิตประจําวันที่
เอื้อต่ อการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ผ่านช่ องทางและ
วิธีการต่างๆ เช่น การอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การให้ ความรู้ผ่านเว็บไซต์ เป็ นต้ น โดยคํานึงถึงความ
สอดคล้องกั บ ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ อาหาร และ
โภชนาการในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เพื่ อ ให้ผู้ สูง อายุ แ ละกลุ่ ม เป้ าหมายที่เ ป็ นกลุ่ ม เสี่ย งมี
สุขภาพที่ดี และมีอ ายุ ยืน ยาว ซึ่ งเป็ นการเตรี ย มความ
พร้ อมเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพ โดยเน้ นการป้ องกันโรคมากกว่ารอให้ ป่วยแล้ ว
จึงมารักษา
สถาบันโภชนาการถือการดําเนินงานด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็ นหนึ่งในนโยบายหลักที่จะนําเอา

ความรู้ทางวิชาการไปสู่การดูแลสุขภาพของประชาชนใน
พื้ นที่ ในปี งบประมาณ 2560 สถาบั น โภชนาการได้
เลือกพื้นที่ดาํ เนินการเป็ นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา 2 อําเภอ คือ อําเภอพุทธมณฑล และ
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และพื้ นที่อาํ เภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเป็ นพื้นที่ต้ัง
สถาบันโภชนการและเป็ นพื้นที่เครือข่ายทํางานวิจัยและ
บริ การวิชาการภาคสนาม โครงการได้ รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน)
ต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้ าหมายในการดําเนินโครงการเป็ น
กลุ่มผู้สงู อายุ อาสาสมัครสาธารณสุข นักเรียน นักศึกษา
นักวิชาการและประชาชนทั่วไป
การขั บ เคลื่ อ นโครงการ สถาบั น โภชนาการได้
แยกการดํา เนิ น งานเป็ นโครงการย่ อ ยๆ เพื่ อ ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเหมาะสมต่อพื้นที่
เป้ าหมาย และความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการหลักทุกด้ าน ในปี งบประมาณ 2560 มีผลการ
ดําเนินงานภาพรวม ดังนี้
- มีผูส้ ู งอายุ ที่รับบริการหรือร่ วมกิจกรรมให้
ความรู้และนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่
ดี จํานวน 2,087 คน
- มี เ ด็ ก และเยาวชน ที่ รั บ บริ ก ารหรื อ ร่ ว ม
กิ จ กรรมให้ ความรู้ และนั น ทนาการเพื่ อ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี จํานวน 178 คน
- มีประชาชนทัวไป
่ (อายุไม่เกิน 60 ปี ) ที่รับ
บริ ก ารหรื อ ร่ ว มกิ จ กรรมให้ ความรู้ และ
นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี จํานวน
1,416 คน
- ประชาชนทุ ก กลุ่ ม ที่เ ข้ า ใช้ ง านฐานข้ อ มู ล
ASEANFOODS เ ยี่ ยมชม สื บ ค้ นข้ อมู ล
ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้ ผ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น์ ทั้ ง
Website, Facebook หรื อ เข้ าใช้ ข้ อมู ล ทาง
วิ ช าการ/ทดสอบใช้ งานระบบบทเรี ย น
ออนไลน์ ฯลฯ จํานวน 71,000 ครั้ง/คน
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โครงการสงเสริมสุขภาวะในผูสูงอายุ
ดํ า เนิ น โครงการในพื้ นที่ อ ํา เภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม เน้ นการเสริมสร้ างศักยภาพให้ แก่แกน
นําชุมชนในการพึ่งตนเองด้ านอาหาร เพื่อให้ เกิดความ
มั่นคงทางอาหาร ดูแลสุขภาพ ค้ นหาภูมิปัญญาและผลิต

อาหาร และถ่ายทอดความรู้ให้ เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ
ในชุ ม ชน โดยจั ด เป็ นกิจ กรรมส่ ง เสริ ม สุข ภาวะในชั้ น
เรียน (กิจกรรมอาสาป้ านง) และกิจกรรมส่งเสริมความ
มั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และสุขภาวะ

ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์การจัดกิจกรรม
อาสาป้านงกับกลุ่มผูส้ ูงอายุในอําเภอพุทธมณฑล

กิจกรรม “ป้านงมาเยีย่ มจ้า” กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่โรงเรียนวัดสุวรรณาราม อําเภทพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมทอดผ้าป่ าเมล็ดพันธุ ์ แบ่งปั นแลกเปลีย่ นต้นกล้า
เพือ่ สร้างแหล่งอาหารในการพึง่ ตนเองและสร้างความมันคง
่
ทางอาหารและโภชนาการในครัวเรือนและชุมชนพุทธมณฑล
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โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขดานอาหารและโภชนาการเพือ่ สุขภาพผูสูงอายุ
โครงการเห็ น ว่ า อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข และ
ผู้สูงอายุจาํ เป็ นต้ องมีความรู้ด้านอาหารโภชนาการ ใน
การบริ โภคลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่ มการบริ โภคผัก
ผลไม้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด โรคอ้ วน จึงได้ ลงพื้นที่ไป
จั ด อบรมส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ านอาหารโภชนาการแก่
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตําบล (รพ.สต.) 3 แห่ งในอําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ได้ แก่ รพ.สต. บ้ านสองห้ อง ตําบลห้ วยขวาง
รพ.สต. วั ง นํ้า เขี ย ว ตํา บลวั ง นํ้า เขี ย ว และ รพ.สต.
ห้ ว ยม่ ว งเฉลิ ม พระเกีย รติ ฯ ตํา บลห้ ว ยม่ ว ง เพื่ อ เพิ่ ม
ศั ก ยภาพอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข (อสม.) ในการทํา
หน้ าที่เป็ นผู้นําการเปลี่ ยนแปลงด้ านสุขภาพ และเพื่ อ
เพิ่มความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานในการดูแลด้ าน
อาหารและโภชนาการสําหรับผู้สงู อายุ
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โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในผูสูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี
จากการลงพื้นที่สาํ รวจข้ อมูลสุขภาพร่างกายของ
ผู้สูงอายุเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ พบว่า
ผู้สูงอายุในพื้นที่อาํ เภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
มีอายุยืนยาวขึ้น แต่มีภาวะด้ านสุขภาพเป็ นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังสูง จําเป็ นต้ องเฝ้ าระวังทางโภชนาการอย่ างเป็ น
ระบบและมี ก ารประเมิ น ภาวะโภชนาการในผู้ สูง อายุ
โครงการจึงได้ ลงไปจัดอบรมให้ ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพและด้ านการประเมินภาวะ

โภชนาการของตนเอง และได้ ศึกษาความสัมพันธ์ของ
เส้ นรอบเอวกับปริมาณไขมันสะสมของร่ างกายที่ไม่ทาํ
ให้ เ กิด ภาวะเสี่ ย งต่ อ การเกิด โรคทุ พ โภชนาการเพื่ อ
ประเมิ น ภาวะโภชนาการในผู้ สู ง อายุ ด้ ว ย โดยความ
ร่ วมมือจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงค์ และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพองค์ ก าร
บริหารส่วนตําบลต่างๆ

โครงการการเรียนรูและปฏิบัติการ : การผลิตผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
โครงการมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งอาชี พ และ
รายได้ เสริม และเพื่อให้ ประชาชนที่เข้ าร่วมโครงการคือ
ประชาชนทั่วไป กลุ่มแม่บ้าน และผู้ประกอบการขนาด
เล็ก นําความรู้ท่ไี ด้ มาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเพื่อ
เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ มี

ประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกาย สถาบั น โภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยรุ่ น ที่ 1 ฝึ กอบรมการผลิ ต
“แพนเค้ กเพื่อสุขภาพ” และรุ่นที่ 2 ฝึ กอบรมการผลิต
“เค้ กนึ่งสุขภาพ” ณ โรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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โครงการ ผูสูงวัย ลดโรค สดใส ตองใสใจโภชนาการ
ดําเนินการร่ วมกับแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และนักโภชนาการของโรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม โดยมีกลุ่มเป้ าหมายในการให้ บริการเป็ นผู้สูงวัยที่เข้ ารับการรักษาคลินิกเบาหวาน รูปแบบกิจกรรมเป็ นการ
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้ ผ้ ูสงู อายุดูแลสุขภาพให้ แข็งแรงห่ างไกลจากโรคเรื้อรังต่าง ๆ รวมถึงการให้ ข้อมูลความรู้
ด้ านการดูแลสุขภาพต่อผู้สงู อายุเมื่อเกิดโรคเรื้อรังแล้ ว มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผู้สงู วัยที่เข้ ารับการรักษาคลินิกเบาหวาน

ตรวจวัดสุขภาพก่อนเข้าร่วมโครงการ

ให้ความรูก้ ารใช้ยาให้กบั ผูส้ ูงอายุร่วมกับ
เภสัชกรของโรงพยาบาล

แนะนําการออกกําลังกายร่วมกับ
เจ้าหน้าทีก่ ายภาพบําบัดของโรงพยาบาล

ทดสอบความรูอ้ าหารและโภชนาการและ
ประเมินทัศนคติผูส้ ูงอายุ

ร่วมกับคุณหมอให้ความรูเ้ รือ่ งโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็ นต้น

117

รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการดานอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ จังหวัดนครปฐม
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในจั ง หวั ด นครปฐม อาทิ สํา นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอ เครือข่ายชมรมผู้สงู อายุ โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุขภาพตําบล องค์การบริ หารส่ วนตํา บลและ
เทศบาล จํา นวน 19 แห่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง 7 อํา เภอ
ดํา เนินงานจั ดเวทีรวมพลั งสานใจเพื่ อสุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายุ ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้ าน
อาหาร ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้ าน
อาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมผู้สูงอายุ
จั ง หวั ด นครปฐม ดู แ ลสุข ภาพตนเองและชุ ม ชน การ
สร้ างแหล่ งอาหารที่ปลอดภัย การปรุงประกอบอาหาร
ลดหวานมันเค็ม การถนอม แปรรูปอาหารจากผลผลิต
ในชุมชน และออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่ง
เป็ นการเสริมสร้ างศักยภาพในการบริหารจัดการอาหาร
ตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภคสู่การพัฒนาสุขภาพของ
ผู้สงู อายุจังหวัดนครปฐม

สําหรับการจัดเวทีครั้งนี้ได้ รับการสนับสนุ นจาก
สํา นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ
(สสส.) โดยมีกิจกรรมประกอบด้ วย ซุ้มแสดงผลงาน
การปลูกผัก เมนูอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์จากการ
ถนอม การแปรรู ป อาหาร ซุ้ ม ผลงานการสื บ ค้ น ภู มิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ซึ่ งการจั ดเวทีครั้ งนี้จะสามารถจั ดการ
อาหารตั้งแต่การปลูกสู่การกินอย่ างปลอดภัย เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการอาหารอย่างครบวงจร
ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในอนาคต ผลการดําเนิน
กิจ กรรมหลั ก 4 กิ จ กรรม พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ท่ี เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการมี ก ารปลู ก ผั ก ในครั ว เรื อ นและปลู ก ผั ก เป็ น
แปลงรวมเพื่อเสริมสร้ างความสามัคคีและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปลูกผัก มีการพัฒนาเมนูอาหารลดหวาน
มันเค็มที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จํานวน 27 เมนู มีการ
ถนอมหรื อ แปรรู ป อาหารจากพื ช ผัก ผลไม้ ใ นท้ อ งถิ่ น
จํานวน 13 ชนิด

จัดกิจกรรม "ความสุขหมืน่ ๆ ปี " งานเวที ปลูก-ปรุง-แปรรูป-ออกกําลังกาย: สานใจรวมพลังเพือ่ ผูส้ ูงอายุ
นครปฐมสุขภาพดี เวทีแกนนําเครือข่ายของผูส้ ูงอายุ” 7 อําเภอของจังหวัดนครปฐมราว 600 คน
เพือ่ มาร่วมโชว์ แชร์ เชื่อมงานทีร่ ่วมทํากันมาโดยมีผูว้ ่าราชการจังหวัดนครปฐม มาเป็ นประธานเปิ ดงาน
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สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพือ่ พัฒนาสุขภาพ
ผูส้ ู งอายุจังหวัดนครปฐม ได้นําคณะแกนนําผูส้ ู งอายุจาก 7 อําเภอของจังหวัดนครปฐม ไปศึ กษาดู งานศู นย์
เรียนรูห้ อ้ งเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย ์ สวนเกษตรดาดฟ้ า เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและ
เพิม่ ความรูเ้ รื่องการทําปุ๋ ยอินทรียแ์ ละการปลูกพืชผักเพือ่ บริโภคในครัวเรือนของผูส้ ูงอายุเพือ่ พัฒนาสุขภาพที่ดี
ของผูส้ ูงอายุจํานวน 2 รุ่น เมือ่ วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 รวมจํ านวน 96 คน
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โครงการสรางเสริมโภชนาการทีเ่ หมาะสมดวยขอมูลอางอิงสารอาหารของประเทศไทย

ในช่ ว ง 30 ปี ที่ ผ่ า นมาสถาบั น โภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร
ระหว่างประเทศทั้งในด้ านการพัฒนากําลังคน เครื่องมือ
อุปกรณ์ รวมถึงงบประมาณเริ่มต้ น ทําให้ ประเทศไทยมี
ฐานข้ อมูลด้ านคุณค่าโภชนาการของสารอาหารที่จาํ เป็ น
ในการแก้ ปัญหาโภชนาการขาดและเกินในระดับหนึ่ง
จนได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานนานาชาติให้ เข้ าเป็ น
เครือข่ายในระดับโลกและเป็ นผู้นาํ ในระดับอาเซียน คือ
International Network of Food Data Systems – INFOODS
ตั้งอยู่ ท่ีองค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ
( Food and Agriculture Organization of the United
Nations: FAO) แ ล ะ ตั้ ง ส ถ า บั น โ ภ ช น า ก า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย
ASEANFOODS (ASEAN Network of Food Data
Systems) และเป็ นแกนนําในการจัดกิจกรรม National
Food Composition Data ของแต่ละประเทศ
สถาบั น โภชนาการ เป็ นสถาบั น การศึ ก ษาและ
วิ ช าการที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามพร้ อมในการ
ดําเนินงานเพื่อให้ บริการกับหน่วยงานนานาชาติ ภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป
โดยได้ งบประมาณในการดําเนินโครงการ “สร้ างเสริม
โภชนาการที่เหมาะสมด้ วยข้ อมูลอ้ างอิงสารอาหารของ
ประเทศไทย” เป็ นเงิ น อุ ด หนุ น การพั ฒ นาและการ
ให้ บริการวิชาการทางด้ านโภชนการ (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) ในการดําเนินการพัฒนาฐานข้ อมูลฯ ดังกล่าว
อย่ า งต่ อเนื่องตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2552 ถึงปั จ จุ บั น โดยมี
วัตถุ ประสงค์ห ลั ก เพื่ อการจั ดทําฐานข้ อมู ล คุ ณค่ า ทาง

โภชนาการของอาหารไทยแบบ Online ที่สามารถสืบค้ น
ได้ ผ่านทางหน้ าเว็ปไซต์
การพั ฒนาฐานข้ อมูลคุณค่ าทางโภชนาการของ
อาหาร ทํา โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งอาหารพร้ อมบั น ทึ ก
รายละเอียดอย่ างเป็ นระบบ เตรียมตัวอย่ างอาหาร ส่ง
วิ เ คราะห์ ใ นห้ องปฎิ บั ติ ก ารเคมี ท างอาหาร สถาบั น
โภชนาการ รวบรวมผลการวิ เ คราะห์ ท่ี ไ ด้ และผล
วิ เ คราะห์ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ ได้ แ ก่ Thai FCTs 1999,
MOPH 2001, published articles, reports, Theses มา
ผ่านกระบวนการ ตรวจสอบ ประเมินทางสถิติและจัดทํา
ฐานข้ อมูล ตามมาตรฐานสากลของ INFOODS โดยทํา
เป็ น archival, reference และ user FCDBs ตามลําดั บ
อย่ างเป็ นระบบ และทํ า เป็ นหนั ง สื อ Thai Food
Composition Database 2 0 1 5 ซึ่ ง มี ช่ื อ อ า ห า ร เ ป็ น
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และพร้ อมทั้งชื่อวิทยาศาสตร์
โดยแสดงข้ อมูลเป็ น ค่า mean, SD หรือ ค่า min-max
(กรณี N<2) และค่ า N (number of samples analyzed
for each nutrient) จ า ก นั้ น จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล แ บ บ
ออนไลน์ ซึ่ งสามารถช่ วยให้ การสืบค้ นข้ อมู ล และการ
นําไปใช้ สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
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ผลการศึกษาและวิจารณ
1. ได้ ฐ านข้ อ มู ล ของพลั ง งานและสารอาหาร
จํานวน 27 ชนิด ได้ แก่
- สารอาหารหลั ก ได้ แ ก่ moisture, protein, fat,
available carbohydrate dietary fiber, ash
- แร่ธาตุ ได้ แก่ Ca, P, Mg Na, K, Fe, Zn, Cu
- วิ ต ามิ น ได้ แก่ -carotene, Vitamin A, B1,
B2, Niacin, C
- สารอื่ นๆ ได้ แก่ Total sugars, Cholesterol, saturated
FA monounsaturated FA, polyunsaturated FA,
omega-3 (n-3) PUFA , and omega-6 (n-6)
PUFA

2. ครอบคลุมอาหาร 1,659 ชนิด โดยแบ่งกลุ่ม
อาหารตามมาตรฐานสากลเป็ น 16 กลุ่ม
ฐานข้ อมูลคุณค่ าทางโภชนาการของอาหารไทย
ที่ ท ํา เป็ นแบบ online FCDBs ชุ ด นี้ เป็ นฐานข้ อมู ล ที่
จั ด ทํา เป็ นภาษาอั ง กฤษชุ ด เดี ย วและเป็ นชุ ด แรกใน
ประเทศไทย สามารถเอื้ อประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู้ ใช้ ใน
ประเทศอาเซี ย นและประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก ซึ่ ง เกิ ด
ประโยชน์ในการจัดทําเป็ น application บนมือถือและ
software ดังตัวอย่ างที่นําข้ อมู ลไปใช้ ประโยชน์ในด้ าน
ต่างๆ เช่น
- การเรียน การสอน ด้ านอาหารและโภชนาการ
- การวิจัยด้ านอาหารและโภชนาการ
- การจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน
- การจัดการอาหารในโรงพยาบาล

- การคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ การวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
- กา ร ปร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร ไ ด้ รั บ
สารอาหารน้ อยหรือมากเกินไป
- การประเมิ น คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดทําฉลากโภชนาการ
- การแนะนําผู้บริโภคให้ ร้ ูจักการเลือกซื้อและ
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อป้ องกันการ
เกิดโรคทุพโภชนาการ
และสถาบั น โภชนาการได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยพั ฒ นา
ฐานข้ อมูลโภชนาการของอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
ก า ร ค้ า (Unit of Food Database Development for Promoting
Health and Food Trade) ขึ้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ มี
ความสํา คั ญ นี้ เ ป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยั่ ง ยื น มี คุ ณ ภาพ
และสามารถใช้ เป็ นแหล่ งอ้ างอิงของหน่ วยงานภาครั ฐ
และเอกชนในระดับประเทศและนานาชาติ อันเป็ นการ
สร้ างปัญญาของแผ่นดินทางด้ านอาหารและโภชนาการ

จัดอบรม THAIFOODS workshop 2017 Development of national food composition database
เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 ให้กบั บุคลากรภายในสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
และบุคลากรจากสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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การบริการใหคําปรึกษาการบริโภคผัก ผลไม ในวันแมแหงชาติ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมกับ
สํา นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล บริ ก ารให้
คําปรึกษา เรื่อง "การบริโภคผักและผลไม้ 400 กรัม

ต่อวัน" เนื่องในงานมหิดล-วันแม่ 2560 ณ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เมื่อ วัน ที่ 2 สิง หาคม
2560

การบริการใหคําปรึกษาในการดูแลสุขภาพใหสมวัยและการกินใหถูกหลักแกนักเรียน
สถาบั น โภชนการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดย
หน่ ว ยส่ ง เสริ ม โภชนาการและสุ ข ภาวะ และหน่ ว ย
สรีรวิทยาโภชนาการ ได้ ร่วมจัดงานนิทรรศการแสดงผล
งานและสร้ างนวั ต กรรมของนั ก เรี ย นกลุ่ ม โรงเรี ย น
กาญจนาภิเษกทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ณ โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ย นครปฐม โดยได้
ให้ บริการตรวจวัดภาวะโภชนาการ ให้ คาํ ปรึกษาในการ
ดูแลสุขภาพให้ สมวัยและการกินที่ถูกหลั กโภชนาการ
และความจํา เป็ นต่ อการเติ บ โตของร่ า งกาย และแนะ
แนวการศึกษาต่อแก่เด็กเรียนที่เข้ าร่วมกิจกรรมอื่นๆ
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การใหความรูดานอาหารและโภชนาการผานสือ่ สาธารณะ

หน่วย : ครั้ง/เรื่อง

สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ ใ ส่ ใ จในการดํา เนิ น งานที่
เกี่ยวกับการเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะอย่ างต่อเนื่อง โดย
การมุ่งสร้ างเสริ มความรู้และความเข้ าใจด้ านอาหารและโภชนาการที่
ถูกต้ อง เป็ นกลาง โดยใช้ ข้อมูลและผลการศึกษาวิจัยเพื่ออ้ างอิงในด้ าน
การดูแลสุขภาพของประชาชนอย่ างทั่วถึง โดยใช้ ความรู้ความชํานาญ
และประสบการณ์ท่ีมี เพื่อรับใช้ และรับผิดชอบสังคมซึ่งได้ ดาํ เนินงาน
ร่ ว มมื อ กับ สื่อ มวลชนแขนงต่ า ง ๆ หลากหลายช่ อ งทาง โดยเฉพาะ
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในปี งบประมาณ 2560 สถาบันโภชนาการ
ได้ เผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชนรวมจํานวน 220 เรื่อง
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ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลออกเยี่ยมชมสวนงาน (MU-Visit)
ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ อุ ด ม คชิ น ทร
อธิ ก ารบดี และคณะผู้ บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เดินทางมาเยี่ยมชม นําเสนอนโยบายใหม่ ๆ และรับฟั ง
ข้ อเสนอจากผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพื่อให้

การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยแก่ส่วนงาน (MU-Visit) ณ สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559
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การพัฒนาคุณภาพ

ตามที่ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ มี น โยบายเพื่ อ มุ่ ง
พั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลั ยมหิ ดล
อย่ า งเป็ นระบบ และมุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัย โดยให้ ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยจัดวาง
ระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานของมหาวิ ท ยาลั ย และมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอนั้น
ในปี 2560 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ รับการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็ นเลิ ศ
โดยใช้ แนวทางตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ
( Thailand Quality Award : TQA) แ ล ะ ต า ม เ ก ณ ฑ์
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อการดํ า เนิ น การที่ เ ป็ นเลิ ศ
( Education Criteria for Performance Excellence :
EdPEx) ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ว่ องวิทย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา จากคณะเวชศาสตร์เขตร้ อน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ นประธานการตรวจประเมิ น
ระหว่ า งวั น ที่ 20-21 มิ ถุ น ายน 2560 ซึ่ ง มี ผ ลการ
ประเมิน ดังนี้
ผลการประเมิ น ด้า น Process ผลการตรวจ
ประเมิน พบว่ า คะแนนในส่วนของกระบวนการอยู่ ใน
แถบคะแนนที่ 1 (0–150) ระดับพัฒนาการตามการ

จัดลําดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 1A (126-150) ซึ่ง
แสดงว่ า สถาบันโภชนาการ มีแนวทางอย่ างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้ อกําหนดพื้นฐานของ
เกณฑ์ แม้ ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในช่ วง
เริ่มต้ นของการนําแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และ
เริ่มมีแนวทางที่เป็ นระบบในการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการที่สาํ คัญ
ผลการประเมินด้าน Result พบว่ า คะแนนใน
ส่ ว นของผลลั พ ธ์ อ ยู่ ใ นแถบคะแนนที่ 1 (0–125)
ระดั บ พั ฒ นาการตามการจั ด ลํา ดั บ MU’s Dee อยู่ ใ น
ระดับ 1B+ (61-80) แสดงว่า สถาบันโภชนาการมีการ
รายงานผลลัพธ์ท่ตี อบสนองต่อข้ อกําหนดพื้นฐาน และ
ผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจของ
องค์กร บางผลลัพธ์แสดงให้ เห็นถึงผลการดําเนินการใน
ระดับที่ดี และอยู่ในระยะเริ่มต้ นของการแสดงแนวโน้ ม
ของข้ อมูลและการใช้ สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
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งบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2560 (ข้ อมูล ณ 30 กันยายน
2560) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ รับ
จั ด สรรงบประมาณรวมจํา นวน 134,975,476 บาท

แบ่ งเป็ นเงินงบประมาณแผ่ นดิน 80,860,514 บาท
และเงินรายได้ สถาบันโภชนาการ 54,114,962 บาท
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ทรัพยากรบุคคล
ข้ อมู ล ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 พบว่ า
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานประจํารวมจํานวน 180 คน โดยแบ่ งเป็ น
บุ ค ลากรสายวิ ช าการจํ า นวน 32 คน บุ ค ลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ (วิชาชีพเฉพาะ) จํานวน 68 คน ซึ่งมี
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 1 คน ผู้ ชํ า นาญการพิ เ ศษ 5 คน และ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ทั่ ว ไปจํ า นวน 80 คน ซึ่ ง มี
ผู้ชาํ นาญการพิเศษ 1 คน

หน่วย : คน

บุคลากรทั้งหมด
200

175

180

171

170

167

150
100

85

83

82

80

79
68

56
50

57

55

34

32

56

32

32

32

0
ปี 2556

ปี 2557

สายวิชาการ

ปี 2558

สายสนับสนุนวิชาการ

ปี 2559

ปี 2560

สายสนับสนุนทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : คน

บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงวิชาการ

40
35
30
25
20
15
10
5
0

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

นักวิจยั ป.เอก

รวมทั้งสิ้ น

32

32

32

32

14

1313

1211

1211

34

17
10
6

5
1

0
ปี 2556

12

1

0
ปี 2557

1

0
ปี 2558

7

6

5

2

1
ปี 2559

1

1
ปี 2560
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การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
สถาบันโภชนาการได้ สนับสนุ นให้ บุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และสายสนับสนุนทั่วไป
เข้ าร่วมประชุม ฝึ กอบรม และสัมมนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประเภทกิจกรรม
ในประเทศ
- การประชุม
- การฝึ กอบรม
- การสัมมนา
ต่างประเทศ
- การประชุม
- การฝึ กอบรม
รวมท้งสิ้ น

สายวิชาการ
54
12
26
16
19
16
3
73

และประสบการณ์ ต ามสายงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ใน
ปี งบประมาณ 2560 มีบุคลากรที่เข้ าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครบทุกสายงาน
จํ านวนครั้ง
สายสนับสนุ นวิชาการ
28
12
3
13
6
6
34

รวม
สายสนับสนุ นทัว่ ไป
50
10
29
11
50

132
34
58
40
25
22
3
157

สัดสวนของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน
สายวิชาการ
100

หน่วย : ร้ อยละ

100

สายสนับสนุ นวิชาการ
100

สายสนับสนุ นทัวไป
่
100
100

100
86
80

85

81

74

73

60
40

37

37
30

35

33

20
0
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
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การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ
สถาบันโภชนาการได้ ดําเนินโครงการฝึ กอบรม
“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” โดยมีนางสาวพัชรา
ตันติศิริคุณ เลขานุการสถาบันโภชนาการ เป็ นวิทยากร
บรรยาย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรสังกัด
สํ า นั ก งานผู้ อํา นวยการ กลุ่ ม วิ ช าอาหาร กลุ่ ม วิ ช า
โภชนาการ และศู น ย์ น วั ต กรรมเพื่ อ การอ้ า งอิ ง ด้ า น
อาหารและโภชนาการที่ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ นผู้ ท ํา

หน้ าที่ในการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ ตอบมี
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บงานสารบรรณ
หนั ง สื อ ราชการและหนั ง สื อ โต้ ตอบ รู ป แบบ และ
องค์ประกอบของการเขียนหนังสือที่ดี และสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้ ไปปฏิบัติงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อสถาบันโภชนาการ จํานวน 2 รุ่น

โครงการฝึ กอบรม “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” รุ่นที่ 1
จัดเมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2560 มีผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจํ านวน 22 คน

โครงการฝึ กอบรม “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” รุ่นที่ 2
จัดเมือ่ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 มีผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจํ านวน 25 คน
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การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ จั ด
โครงการพั ฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร เรื่ อง
“หลักการและแนวทางในการเรียนภาษาอังกฤษให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ” เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2560 โดยมี

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ หม่ อมหลวง ธีรธวั ช
ศรีธวัช เป็ นวิทยากรรั บเชิญ ซึ่งมีบุคลากรเข้ าร่ วมการ
ฝึ กอบรมครั้งนี้รวมจํานวน 57 คน

เรียนรูเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนบุคลากร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดการ
เสวนาคุ ย สบายสไตล์ INMU ในหั ว ข้ อ “ว่ าด้ว ยเรื่อ ง
ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยมหิ ดล” เพื่อให้ บุคลากรได้ รับรู้และเข้ าใจ
ในสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด

ให้ แก่บุคลากรทุ กคน ซึ่ งได้ รับเกียรติจากคุ ณปราณีต
กลิ่นสังข์ นักทรัพยากรบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากร
บรรยาย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูภ ายในองคกร
สภาคณาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ จัด “โครงการตลาดนัดความรู”้ เป็ นเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ เพื่ อพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ ศั ก ยภาพและ
ประสบการณ์ในการทํางานวิจัยและวิชาการแก่อาจารย์
นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และประชาชน

ผู้สนใจจากภายนอก โดยในแต่ละปี จะได้ รับเกียรติจาก
อาจารย์ นั ก วิ ช าการของสถาบั น โภชนาการ และ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิจ ากภายนอกมาถ่ ายทอดความรู้ ห รื อฝึ ก
ปฏิบัติ และในปี งบประมาณ 2560 มีกิจกรรมภายใต้
โครงการนี้รวมจํานวน 10 ครั้ง มีผ้ ูเข้ ากิจกรรมต่ าง ๆ
รวมทั้งสิ้น 230 คน และมีผลประเมินความพึ งพอใจ
ของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมที่ระดับ 4.41 คะแนน (เต็ม 5)

ศาตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.จรุงจิ ตร์ งามไพบู ลย์
อาจารย์ ประจําภาควิ ชากุ มารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยาย
เรื่อง “อาหาร โภชนาการ และโรคภูมิแพ้ ” เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2559

อาจารย์ ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์
อาจารย์ ป ระจํ า กลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล บรรยายเรื่ อ ง “อาจารย์
มหาวิทยาลัยวันธรรมดา ชาวนาวันหยุ ด” เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง ดร. ปารวี
ชี ว ะ อิ ส ร ะ กุ ล อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ภ า ค วิ ช า
อายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล บรรยายเรื่ อ ง
“การดูแลโภชนาการสําหรับผู้ป่วยโรคข้ ออักเสบ
เรื้อรัง” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
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อาจารย์ ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ
รองผู้ อํ า นวยการสถาบั น บริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายเรื่อง “การใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปั ญญา และการนําผลงานวิจัยไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

อาจารย์ ดร.ปิ ติภา จงวัฒน์ผล
อาจารย์ประจํากลุ่ มวิชาโภชนาการ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง
“อิทธิพลของความไม่ พึงพอใจในรูปร่ างต่ อ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและการออก
กําลั งกายของเด็กวัยรุ่นไทย” เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560

ดร. นายแพทย์ ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รกั ษ์
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ภ า ค วิ ช า อ อ ร์ โ ธ ปิ ดิ ก ส์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล บรรยายเรื่ อง “การ
ป้ องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลั งกาย”
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์ ดร.ภมรินทร์ ไวเมลืองอรเอก
อาจารย์ประจํากลุ่มวิชาอาหาร สถาบันโภชนาการ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล บรรยายเรื่ อ ง “การ
เปรียบเทียบวิธีการประเมินทางด้ านประสาท
สัมผัส 2 วิธีสาํ หรับการวัดระดับการรับรสที่
น้ อยที่สุดของ KCl ที่มีสารลดความขม” เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
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Assist. Prof. Dr. Daisuke Sano The Director
of Research Department of Otolaryngology, Head and
Neck Surgery, Yokohama City University, School of
Medicine, Japan บรรยายเรื่อง “อิทธิพลของความไม่พึง
พอใจในรูปร่ างต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ
ออกกําลังกายของเด็กวัยรุ่นไทย” เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2560

อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ อภิ น นท์กู ล และ
อาจารย์ว ริ น ทร์ รัก กมล อาจารย์ ป ระจํ า ภาควิ ช า
กายภาพบํ า บั ด ระบบกระดู ก และกล้ ามเนื้ อ คณะ
กายภาพบํา บั ด มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล บรรยายเรื่ อ ง
“กายภาพบํา บั ด กั บ โรค ออฟฟิ ศซิ น โดรม (Office
syndrome)” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

รศ. ดร.ประไพศรี ศิริจกั รวาล ที่ปรึกษาอาวุโส
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง
“อาหารและโภชนาการสําหรับผู้สูงอายุ” เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2560
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แสดงความยินดีแกบุคลากรดีเดน
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดงาน
แสดงความยิ น ดี แ ก่ น ายสมใจ กลิ่ น ควร พนั ก งาน
ห้ องปฏิบัติก าร ในโอกาสที่รับ ได้ การคัดเลื อกให้ เ ป็ น
บุคลากรดีเด่ นของมหาวิทยาลัยมหิ ดลประจําปี 2559

และลูกจ้ างประจําเงินงบประมาณดีเด่นประจําปี 2559
และได้ รั บ เข็ม เชิ ด ชู เ กีย รติ ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น
(ครุฑทองคํา) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

แสดงมุทิตาจิตแกบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จัดงาน
แสดงมุทติ าจิตให้ แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุ
งานประจํา ปี 2560 "วัน วารผ่ า นผัน ...ผู ก พัน ยัง คง"

เมื่ อ วั น ที่ 20 กัน ยายน 2560 โดยในงานมี ก ารแสดง
พิ เศษเพื่ อความบันทึกความทรงจํา มอบดอกไม้ และ
สิ่งของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผ้ ูเกษียณ
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การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการแกบุคลากร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ ได้ จัดกิจกรรม "ปั น่ จักรยาน
ออกกํ า ลัง กาย” เพื่ อ เยี่ ย มชมบ้ า นศาลาดิ น และนาบั ว คลองมหาสวั ส ดิ์ อํา เภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดตัว “โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายวันพุธ” ตามนโยบายของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรได้ พบปะ พูดคุย
ทํากิจกรรมร่วมกัน ลดความเครียด และลดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ าจากการทํางาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ออกกําลังกายทุกวันพุธ
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ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานพิธเี ปิ ดการแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประจําปี งบประมาณ 2560 “มหิ ดลเกมส์ ธ สถิตในดวงใจ” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ส่งเสริมการปั่นจักรยานออกกําลังกายและร่วมกิจกรรมถวายเทียนจํานํา
พรรษาและผ้ าอาบนํา้ ฝน ในเทศกาลวันเข้ าพรรษาประจําปี 2560 ณ วัดนราภิรมย์ ตําบลนราภิรมย์ อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
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เหรียญรางวัลจากการรวมแขงขันกีฬา
ในปี งบประมาณ 2560 สถาบั น โภชนาการได้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยการ
ส่งบุคลากรเข้ าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในและนอก
สถาบัน เพื่ อเป็ นการสร้ างเสริ มสุขภาพร่ างกาย จิตใจ

และสร้ า งความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุ ค ลากรภายในและ
ภายนอกสถาบันและมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรที่เข้ าร่วม
การแข่งขันกีฬาได้ สร้ างชื่อเสียงโดยได้ คว้ าเหรียญรางวัล
ชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬา ดังนี้

กิจกรรมกีฬาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
เหรียญรางวัล
4 เหรียญทอง

2 เหรียญทองแดง

ประเภทกีฬา
เปตอง คู่ผสม
วิ่ง 100 เมตร

นักกีฬา
นายไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์
นางเนตรนภา ดีเทียนอินทร์
นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ

วิ่ง 200 เมตร

นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ

วิ่ง 400 เมตร

นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ

พุ่งแหลน

นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ

วิ่ง 1000 เมตร

อาจารย์ ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์

กิจกรรมกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
เหรียญรางวัล
6 เหรียญทอง

2 เหรียญเงิน

1 เหรียญทองแดง

ประเภทกีฬา
เปตอง ทีมชาย 3 คน
เดินทน 3000 เมตร
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร
ว่ายนํา้ ผีเสื้อ 50 เมตร
ว่ายนํา้ ฟรีสไตส์ 50 เมตร
ว่ายนํา้ กรรเชียง 50 เมตร
พุ่งแหลน

นักกีฬา
นายไพวัลย์ ดีเทียนอินทร์
นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ
นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ

วิ่ง 400 เมตร

นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

นายฤทธิรงค์ อัญจะนะ
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สวัสดิการ
สถาบัน โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดย
คณะกรรมการสวัสดิการได้ ดูแลการจั ดสวัสดิการและ
สิท ธิประโยชน์ ให้ กับบุ คลากรทุ กกลุ่ ม อย่ า งทั่วถึง และ
เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บรรเทาความเดื อ ดร้ อนในการดํา รงชี พ สร้ างขวั ญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ บุคลากรมีสุขภาพ
กายและใจที่ดี และเพื่อจู งใจบุคลากรปฏิบัติงานอยู่กับ
สถาบันโภชนาการไปจนเกษียณอายุ โดยเฉพาะการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น กองทุนสวัสดิการกู้ยืม
(เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน) กองทุนสนับสนุนการศึกษา
(เงินยืมเพื่อการศึกษาบุตร) การจัดทําหลักเกณฑ์การกู้
เงินดอกเบี้ยตํ่า การยืมเงินโดยไม่เสียดอกเบี้ย การจัด
ให้ มีการทําประกันชีวิตหมู่ทุกปี รวมถึงโครงการส่งเสริม
และสนับสนุ นการออมทรั พย์แก่สมาชิกสวัสดิการของ

สถาบั น โภชนาการ เพื่ อ สนั บ สนุ น การออมทรั พ ย์ แ ก่
สมาชิกสวัสดิการ เป็ นต้ น เหล่านี้ล้วนมีมุ่งหวังให้ เกิดผล
ที่ดี กับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํา งานของบุ ค ลากรทุ ก คน
และตอบสนองนโยบายการเป็ นองค์กรแห่งความสุขของ
มหาวิทยาลัยมหิดลด้ วย

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจํ าปี 2560 แก่บุคลากร
เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งมีบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจํ าปี รวมจํ านวน 109 คน
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การชวยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ในปี งบประมาณ 2560 สถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร
โดยใช้ เ งิ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารที่ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ส่ ว น
ช่ วยกันเก็บออมไว้ เป็นประจําทุกเดือน และนําออกมา

ช่ วยเหลือสมาชิกในยามฉุกเฉินหรือประสบปั ญหาทาง
การเงิน รวมจํานวน 880,950 บาท ช่ วยเหลือสมาชิก
รวมจํานวน 266 ราย/ครั้ง

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน จํ านวน
ประเภท
คน
เงิน
คน
เงิน
คน
เงิน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. การยืมเงิน/กูเ้ งิน
33 766,000 34 870,000 31 761,000
1.1. การยืมเงินฉุกเฉิน
1
15,000
1
15,000
1.2. การยืมเงินเพื่อการศึกษาบุตร
1
6,000
2
6,000
1.3. การกู้เงิน (ดอกเบี้ยร้ อยละ 0.75
31
745,000
33
855,000
29
755,000
ต่อปี ลดเงินต้ นลดดอกเบี้ย)

2. เงินช่วยเหลือ
2.1. การช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ สมาชิ ก
ลาออก หรื อ โอน-ย้ า ย หรื อ
เกษียณอายุงาน
2.2. การช่วยเหลือเยี่ยมไข้
2.3. การช่วยเหลืองานศพ
2.4. การช่วยเหลืองานแต่งงาน
2.5. การช่วยเหลือคลอดบุตร
2.6. ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ก า ร ต ร ว จ
สุขภาพ *
2.7. การประกันชีวิตหมู่
2.8. การเช่ารถร่วมงานศพ
3. เงินสนับสนุ นอื่น ๆ
3.1. การสนั บ สนุ น การแข่ ง กี ฬ า
บุคลากร
รวมทั้งสิ้ น

245
1

121,750
2,500

278
6

82,160
13,000

221
9

112,500
22,500

5
12
1
1
77

2,500
45,000
500
500
24,800

8
2
2
87

4,500
10,000
1,000
27,860

7
4
1
2
43

7,000
20,000
500
1,000
26,250

141
7
14
14

21,150
24,800
6,200
6,200

171
2
18
18

22,200
3,600
8,600
8,600

151
4
14
14

22,650
12,600
7,450
7,450

292

893,950

330

960,760

266

880,950

*นโยบายสมทบเงินค่าบริการตรวจสุขภาพประจํ าปี แก่บุคลการทีม่ อี ายุ 45 ปี ขึ้ นไปเพิม่ ขึ้ น เริม่ ปี งบประมาณ 2558 เป็ นต้นมา
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งานประชุมใหญสมาชิกสวัสดิการประจําป 2560
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดย
คณะกรรมการสวัสดิการได้ จัดการประชุ มใหญ่ สมาชิก
สวั ส ดิ ก ารประจํา ปี 2560 เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม
2560 เพื่อรายงานผลประกอบการและผลดําเนินงาน

ของกองทุ น สวั ส ดิ ก าร ทั้ ง การช่ ว ยเหลื อ และการ
สนับสนุ นทางการเงินให้ สมาชิก ตลอดจนการแจ้ งสิทธิ
ประโยชน์และการช่วยเหลือใหม่ๆ ให้ สมาชิกทราบ และ
มอบของขวัญแก่ผ้ ูเข้ าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวาย
สั ก การะพระบรมรู ป สมเด็จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ ก รม พระบรมราชชนก เนื่ อ งในโอกาส 48 ปี
วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดลประจําปี 2560
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560
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กิจกรรมบํารุงพระพุทธศาสนา
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธถี วายผ้ าพระกฐิ นพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปี 2559
ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
เป็ นเจ้ า ภาพจั ด งานทํา บุ ญ ประจํา เดื อ นเกิ ด ตั ก
บาตร ถวายปัจจัย และร่วมฟั งธรรมประจําปี 2559
ครั้ งที่ 12 ณ ลานประติมากรรม ศูนย์ การเรี ยนรู้
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (ศาลายา) เมื่ อ วั น ที่ 23
ธันวาคม 2559
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สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล จั ด
กิจกรรมฟั งธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา หั วข้ อ “ชี วิ ต
หนึ่งเท่านั้น สร้างความดีได้อนันต์” บรรยายธรรม
โดยพระมหาพงศ์สนั ต์ กิจจวิสทุ โธ (เกษมพงศ์สนั ต์)
ประธานสงฆ์นํ้า ทองสิก ขาลั ย วิ ท ยาลั ย ศาสนศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมฟั งธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา หัวข้ อ “มองธรรมะถูกทาง มีสุขทุกที่”
บรรยายธรรมโดยพระครูสงั ฆภารพิสฏิ ฐ์ (มาโนช ธัมมครุโก) วัดญาณเวศกวัน ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
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ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทํากิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษา
และผ้ าอาบนํา้ ฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ ในเทศกาลวันเข้ าพรรษาประจําปี 2560 ณ วัดนราภิรมย์ ตําบลนราภิรมย์ อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
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กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทําบุญเนื่องใน “วันส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ พ.ศ. 2560” โดย
ในงานมีการตักบาตรข้ าวสาร อาหารแห้ ง และจตุปัจจัยแก่พระภิกษุและสามเณรจํานวน 9 รูป วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ประจําปี 2560 โดยในงานมีการสรงนํา้ พระพุทธรูปและรดนํา้ ขอพรจากอาจารย์ผ้ ูใหญ่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
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สถาบั นโภชนาการ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ได้ จั ดงานทําบุ ญถวายภั ตตาหารแด่ พระภิ กษุ สงฆ์จํานวน 9 รู ป มอบ
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจําปี งบประมาณ 2559 ในโอกาส 40 ปี แห่ งการ
สถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
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กิจกรรมชวยเหลือสวนรวม
ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ ร่วมกันทํายางยืดช่ วยผู้ป่วยทํากายภาพบําบัด
เนื่องใน “วันมหิ ดล MAHIDOL Day of Service” ตามโครงการจิตอาสาทํายางยืดช่ วยผู้ป่วยทํากายภาพบําบัด ณ
บริเวณห้ องโถง ชั้น 1 สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ซึ่งยางยืดที่จัดทําเสร็จแล้ วได้ นาํ ไปมอบ
ให้ แ ก่ แ ผนกกายภาพบํา บั ด ของโรงพยาบาลพุ ท ธมณฑล อํา เภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม และแผนก
กายภาพบําบัดของโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ

ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้ ร่วมกันประดิษฐ์ ดอกไม้ จันทร์ เพื่อใช้ ในงาน
พระราชพิ ธีถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิเ บศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้ องประชุมสาคร ธนมิตต์ ชั้น 5 สถาบันโภชนาการ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
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กิจกรรมสรางความสุขและนันทนาการ เพื่อความผอนคลาย
จัดกิจกรรม “มหกรรมปล่อยของ” ครั้ งที่ 1
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีบุคลากรเข้ าร่ วม
กิจกรรม 30 คน

จัดกิจกรรม “มหกรรมปล่อยของ” ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีบุคลากรเข้ าร่ วม
กิจกรรม 30 คน

จัดกิจกรรมผ่อนพักรักเรียนรู้ “พับริบบิ้ น” โดย
คุ ณ สมนึ ก สายใจ เป็ นวิ ท ยากร เมื่ อวั น ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560 มีบุคลากรเข้ าร่วมกิจกรรม 30 คน

จั ดกิจกรรมผ่ อนพั กรั กเรี ยนรู้ “สานตะกร้า”
โดยคุ ณธนภั ทร นุ ชลออ ประธานกลุ่ ม อสม.ตําบล
มหาสวั สดิ์ เป็ นวิ ทยากร เมื่ อวั นที่ 25 พฤษภาคม
2560 มีบุคลากรเข้ าร่วมกิจกรรม 26 คน

จัดกิจกรรม “รักษ์สุขภาพ” ระหว่างวันที่ 6–17
กุมภาพันธ์ 2560 มีบุคลากรเข้ าร่วมกิจกรรม 20 คน
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การจัดการดานสิ่งแวดลอม
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี
นโยบายในการจั ด การองค์ ก รด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ
นํา ไปสู่ ส ํา นั ก งานสี เ ขี ย ว (Green office) และเพื่ อ ให้
นโยบายดังกล่ าวเกิดผลเป็ นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ
และบรรลุ ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ จึงได้ ดําเนินการ
1. ร่ ว มกัน ปฏิบั ติ ต ามกฎหมายด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มและ
เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ในการเป็ นสํา นั ก งานสี เ ขี ย วของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม 2. ส่งเสริมในการควบคุม
การใช้ พลั ง งาน นํ้ า และทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพอย่ างต่ อเนื่อง 3. มุ่ งมั่นในการปรั บปรุง
สิ่งแวดล้ อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดจ้ างที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม 4. ส่งเสริมให้ เกิดการตระหนักรู้ใน
การลดและป้ องกันการปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่น ๆ
จากกิจกรรมการทํางาน 5. รณรงค์ในการลดการปล่อย
ก๊า ซเรื อ นกระจกจากทุ ก กิ จ กรรมในการดํา เนิ น งาน
ภายในสํานักงาน 6. สื่อสารนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อมต่อ
บุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ ต่อบุคคลภายนอก
ให้ ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุ รักษ์ส่ิงแวดล้ อมของ
สถาบั น โภชนาการ 7. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบาย
เป้ าหมาย และแผนการดํา เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
อาคารสี เ ขี ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารติ ด ตามการ
บรรลุผลสําเร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี
ในแต่ละปี สถาบันโภชนาการ ได้ ต้ังเป้ าหมายการ
ลดปริ มาณการใช้ พลั งงงาน ทรั พยากร กระดาษ ขยะ
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็ นปั จจัย
หลักที่ทาํ ให้ โลกเกิดภาวะโลกร้ อนอย่ างน้ อยร้ อยละ 5
ต่อปี (เปรียบเทียบกับปี ผ่านมา) โดยในปี 2560 มีการ
ใช้ พลังงานและทรัพยากร ดังนี้
1) ใช้ ไฟฟ้ า 577,582 กิโลวัตต์ (kw.) ซึ่งมากกว่าปี
2559 ร้ อยละ 4.68 แต่ เพราะมีปัญหาจากความ
ผิด ปกติ ข องระบบไฟฟ้ าเดื อ นมกราคม–มี น าคม
2560 และได้ รับการแก้ ไขในเดือนเมษายน 2560
2) ใช้ นาํ้ ประปา 11,774 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ อยกว่าปี
2559 ร้ อยละ 9.30 เพราะได้ ดาํ เนินมาตรการลด
การใช้ นาํ้ ประปารดนํา้ ต้ นไม้ และสวน

3) ใช้ นาํ้ มันเชื้อเพลิง 2,405 ลิตร ซึ่งน้ อยกว่าปี 2559
ร้ อยละ 28.72 เพราะได้ ดาํ เนินมาตรการลดจํานวน
รถตู้ให้ บริการรับและส่งบุคลากรจากโรงพยาบาล
รามธิบดีถงึ สถาบันโภชนาการ วิทยาเขตศาลายา
4) ใช้ กระดาษสํานักงาน 693 รีมหรือ 346,639 แผ่น
ซึ่ ง มากกว่ า ปี 2559 ร้ อ ยละ 5.70 เนื่ อ งจากใน
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 มีการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารเรื่ อ ง
"อาหารใหม่ . ..ขึ้น ทะเบี ย นอย่ า งไรให้ ส ํา เร็จ " ใน
โอกาสฉลองครบรอบ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ ใช้ กระดาษจากเครื่องถ่าย
เอกสารเช่าส่วนกลางจํานวนมากขึ้น
5) มีขยะและของเสียที่เกิดจากการดําเนินงานหรือจัด
กิจกรรม 13,988 กิโลกรั ม ซึ่ งน้ อยกว่ าปี 2559
ร้ อยละ 12.11 เพราะได้ ดาํ เนิน “โครงการเปลีย่ น
ขยะอาหารเป็ นนํ้าหมักชี วภาพ” ขยะจําพวกเศษ
อาหารถูกนํากลับมาใช้ ทาํ ปุ๋ ยหมัก ไม่มีเหลือกทิ้งให้
สูญเปล่า
6) ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการใช้
พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ (ตามสูตรคํานวณค่า
ปริ ม าณก๊า ซเรื อ นกระจก กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อม) พบว่า มีการปล่ อยมากกว่ าปี 2559
ร้ อยละ 3.40 เพราะมีการใช้ ไฟฟ้ าในการดํา เนิน
กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และปั ญหาข้ อขัดข้ องจาก
ระบบไฟฟ้ าทําให้ มีผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
วางไว้
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สถิติการใชพลังงานและทรัพยากร
• ปริมาณการใชไฟฟา (หนวย: กิโลวัตต)

• ปริมาณการใชน้ําประปา (หนวย: ลูกบาศกเมตร)
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• ปริมาณการใชกระดาษสํานักงาน (หนวย: รีม)
750

• ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง (หนวย: ลิตร)
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• ปริมาณกาซเรือนกระจก (หนวย: กิโลคารบอน)

• ปริมาณขยะ (หนวย: กิโลกรัม)
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การรณรงคสรางจิตสํานึกรวมอนุรักษพลังงานและทรัพยากร

จัดนิทรรศการเผยแพร่ขอ้ มูลและความรู ้ เพือ่ สร้างความตระหนักในการร่วมลดการใช้พลังงาน

สือ่ สารและรณรงค์ร่วมลดใช้พลังงานและทรัพยากรผ่านสือ่ ต่างๆ
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การเสวนาเพื่อการเรียนรูลดใชพลังงานและทรัพยากร
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดการ
เสวนาคุ ย สบายสไตล์ INMU หั ว ข้ อ “INMU ร่ ว มลด
โลกร้อนสู่มหาวิ ทยาลัยเชิ งนิเวศน์” โดยได้ รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ าร่ วมเสวนา เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2560 จัดโดยคณะทํางานด้ านจัดการพลังงาน
คณะทํางานการจัดการขยะ และหน่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
กิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรม
รวมจํานวน 70 คน
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กิจกรรม Big Cleaning Day ประจําป
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ จั ด
กิจกรรม Big Cleaning Day & กิจกรรม 5 ส. ประจําปี
2560 ได้ อาศายการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรและ
นัก ศึก ษาที่ร วมแรงใจรวมใจกัน ทํา ความสะอาดพื้ นที่

ภายในสํานักงาน และพื้นที่ใช้ สอยภายนอกอาคาร เมื่อ
วั น ที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่ ง มี ร องศาสตราจารย์
ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อาํ นวยการสถาบันโภชนาการ
เป็ นผู้นาํ ในการทํากิจกรรม

ยืดเหยียดร่างกายก่อนเริ่มทําความสะอาดใหญ่

ทําความสะอาดถนนด้านหน้าอาคารหลัก

ขัดพื้ นทางเดินไปร้านอาหาร (ขนานคลองบุย๋ )

ขัดพื้ นทางเดินด้านหลังอาคารหลักและหอวิจัย

เก็บกวาดขยะและวัชพืชรอบอาคารทั้งหมด

ลอกแนวระบายนํ้าด้านหลังอาคารและโรงงานผลิตนํ้า
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การจัดการขยะ
ปั ญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่เข้ ามารับ
บริ ก ารส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อม
ดังนั้น เพื่อลดปั ญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและมี
ขยะตกค้ า ง สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เห็นว่าการคัดแยกขยะให้ ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการ
จั ด การ เช่ น ขยะย่ อ ยสลายได้ นํา ไปทํา ปุ๋ ยหมั ก ขยะ
อันตรายนําไปเข้ าสู่ระบบการทําลายที่ปลอดภัย ขยะที่รี
ไซเคิลรวบรวมเข้ าสู่กระบวนการรี ไซเคิลเพื่ อนํามาใช้
ประโยชน์ใหม่ และขยะทั่วไปนําไปทิ้งหรือจัดอย่างถูกวิธี
และตามหลั กสุข าภิ บาลต่ อ ไป เป็ นต้ น เป็ นการแก้ ไ ข
ปั ญหาด้ านขยะที่ตรงจุ ดที่สุด จึงได้ เริ่มดําเนินโครงการ
คั ด แยกขยะมาตั้ ง แต่ ปี 2553-ปั จ จุ บั น โดยเน้ น การ
รณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอยขึ้น เพื่อการ
บริ หารจั ดการขยะ สร้ างมู ลค่ าขยะให้ เป็ นรายได้ โดย
การมีส่วนร่ วมจากบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่
เข้ ามารับบริการช่วยกันทิ้งขยะให้ ถูกต้ องตามประเภทถัง
ขยะที่ได้ จัดไว้ ให้ ตามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ และเมื่อ

วั น ที่ 18 มกราคม 2560 สถาบั น โภชนาการได้ รั บ
เกี ย รติ จ ากรองศาสตราจารย์ ดร.กิ ติ ก ร จามรดุ สิ ต
รั ก ษาการแทนรองอธิก ารบดี ฝ่ ายสิ่งแวดล้ อมและการ
พั ฒนาอย่ างยั่ งยื น มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล เปิ ดโครงการ
เปลี่ยนขยะอาหารเป็ นนํา้ หมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้ อม
โดยได้ นาํ เอาเศษอาหารทั้งหมดไปใช้ ทาํ ปุ๋ ยหมักชีวภาพ
100% ไม่มีเหลือทิ้งไว้ เป็ นขยะที่โรงเก็บขยะส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ มีการจัดการเรื่องกลิ่นและสถานที่จัด
ไว้ เป็ นอย่ างดี และปุ๋ ยหมักชีวภาพที่ได้ ถูกนําใส่ต้นไม้
แทนปุ๋ ยเคมี ใส่ ท่ อ นํ้า เสีย เพื่ อ ลดกลิ่ น ไม่ พึ ง ประสงค์
และช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการบํารุงต้ นไม้ และดินด้ วย
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การจัดการดานความปลอดภัย
เนื่องจากปั จจุ บันสถิติการเกิดอัคคีภัยในอาคาร
สูงและสาธารณภัย เช่ น ไฟไหม้ แผ่ นดินไหว นํ้าท่วม
เป็ นต้ น มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นมาก และในการเกิดเหตุการณ์
แต่ ล ะครั้ งมีก ารสูญเสียชี วิตและทรั พ ย์ สินเป็ นจํา นวน
มาก ไม่สามารถประเมินค่าเสียหายได้
คณะกรรมการความปลอดภั ย ชี วอนามั ย และ
สิ่งแวดล้ อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลและป้ องกันการ
เกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย จึงได้ จัดโครงการฝึ กอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่ อง “การฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟและซ้อมแผนฉุ กเฉิ นสาธารณภัย” เมื่อวันที่ 9

พฤศจิ ก ายน 2559 ณ อาคารสถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ซึ่งได้ รับความอนุเคราะห์
จากเจ้ าหน้ าที่ ง านป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
สํานักงานเทศบาลเมืองไร่ ขิง อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม มาเป็ นวิ ท ยากรบรรยายและควบคุ ม การ
ฝึ กซ้ อมปฏิบัติต่าง ๆ
ในการอบรมครั้ งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาเข้ า
ร่ วมกิจ กรรมรวมจํา นวน 110 คน และมีผ ลประเมิ น
ความพึ งพอใจของผู้ ร่วมกิจกรรมเฉลี่ ยที่ระดับ 4.46
คะแนน (เต็ม 5)
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รับการตรวจประเมิน“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล รั บการ
ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย
ดีประจําปี 2560 โดยคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้ง
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2560 และผลการประเมินจากคณะกรรมการ

สรุปว่ า สถาบันโภชนาการได้ คะแนนการประเมินเกิน
90 เปอร์เซ็นต์ จึงได้ รับการคัดเลือกให้ ได้ รับโล่ “รางวัล
สถานศึกษาปลอดภัย และสขภาพอนามัยดี ประจํ าปี
2560” ระดับดีเด่น ซึ่งเป็ นรางวัลสําหรับสถานศึกษาที่
มีผลการประเมินเกินร้ อยละ 90 ขึ้นไป
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การอบรมดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ จั ด
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการด้ านความปลอดภัยใน
การใช้ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ เ คมี แ ละชี ว ภาพ
ให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานในห้ องปฏิบัติการ และนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 เป็ นประจํา ทุ กปี เพื่ อ ให้ ผ้ ู เ ข้ า รั บการอบรมได้ รั บ
ความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ด้ านสารเคมีอย่างถูกต้ อง และเพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับอบรมได้
ประจั ก ษ์ ถึ ง อั น ตรายและผลจากการสั ม ผั ส สารเคมี

ตลอดจนหลั ก การป้ องกัน อัน ตรายจากสารเคมี การ
จั ด เก็บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น และใน
ปี งบประมาณ 2560 มีผ้ ูเข้ าร่วมการฝึ กอบรมรวมจํานวน
45 คน โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากศูนย์บริหารความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(COSHEM) เป็ นวิทยากร ณ ห้ องประชุมอารี วัลยะเสวี
ชั้น 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560
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คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2560
ที่ปรึกษา :








รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย
นางสาวริญ เจริญศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
อาจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ

ผู้อาํ นวยการสถาบันโภชนาการ
รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายนโยบายและแผน
รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการฝ่ ายการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการฝ่ ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการสถาบันโภชนาการ

นางธนาวดี ศิริอกั ษรศิลป์
นางสาวศุจินทรา สมประชา
นายวิโรจน์ สันตยานนท์
นายอํานาจ สมใจ
นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง
นางนิภาพรรณ ศรแก้ ว
นางสาวนันทัชพร คงอํานาจ
นางสาวณิชาภา กรศักยา
นางศิริพร โกสุม
นางสาวชลธร เหมทานนท์
นางสาวภัสพร บุญศิริ
นางสาวฤทัย สันทัดวัฒนา
นางเพชรา เทพลิบ
นางสาวอรุณรัตน์ โพธิรัชต์
นายสุชาติ สิริเศรษฐานนท์

หัวหน้ างานแผนและงบประมาณ
หัวหน้ างานบริการวิชาการ
หัวหน้ างานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
หัวหน้ างานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
งานแผนและงบประมาณ
งานแผนและงบประมาณ

คณะทํางาน :
















ออกแบบศิลปและภาพประกอบ :



นางกัลยา ศรีจันทร์
นางสาวกัลยรัชต์ คงอยู่

งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ

