
 

 



 

สารจากผูอํานวยการ 
 

ด้วยวิสัยทศัน์ที่มุ่งมั่นเป็นสถาบันวิจัยช้ันนาํด้านอาหารและโภชนาการ

ในระดับนานาชาติ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดาํเนินการ

พัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านการทาํงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน 

และการให้บริการวิชาการ เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน สงัคม และ

ประเทศชาติ  

การนาํเอาระบบมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้มีผลการ

ดาํเนินงานที่เป็นเลิศ มีความน่าเช่ือถือ เป็นกลาง และเป็นแหล่งอ้างอิงทาง

วิชาการที่ถูกต้องแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ และด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจของ

ชาวสถาบันโภชนาการในผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง หลักสตูรได้รับการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและได้รับการตอบรับจากบัณฑิตและผู้ใช้

บัณฑติมากขึ้น การบริการทดสอบอาหารได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

: 17025 การนาํเอาความรู้จากการวิจัย/วิชาการไปให้บริการชุมชนและสงัคม 

(รับผิดชอบต่อสังคม) และการเป็นแหล่งฝึกอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และหน่วยงานนานาชาติ ซ่ึงการดําเนินงานดังกล่าวได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

(อตุสาหกรรม) และองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และได้ถ่ายทอดและ

ผลักดันให้มีการปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย ประกาศกระทรวง และมาตรฐานต่างๆ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ

สงัคมตามนโยบายของรัฐบาล และก่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในวงกว้าง  

รายงานประจาํปีฉบับน้ี ได้รวบรวมผลงานการพัฒนางาน งานวิจัยใหม่ ๆ นวัตกรรมทางด้านอาหารและโภชนาการ 

และรางวัลแห่งความภาคภมูิใจต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นในรอบปี 2560 อนัเป็นส่วนสาํคัญในการนาํพาให้สถาบันโภชนาการก้าวสู่

การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ดิฉันหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อกาํลังใจ

ให้คนทาํงานทุกคน ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์  นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในผลิตผลงานที่มี

คุณภาพด้วยความมุ่งมั่นและต้ังใจเพ่ือให้สถาบันโภชนาการได้พัฒนาไปอย่างต่อเน่ืองและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน 

สังคม และประเทศชาติ ขอขอบคุณหน่วยงานหรือองค์กรพันธมิตรต่างๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือและร่วมสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของสถาบันโภชนาการด้วยดีเสมอมา และขอให้คณาจารย์  นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกนัสบืสานใน

พระราชปณิธานของสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกในการพัฒนาสถาบันโภชนาการและ

มหาวิทยาลัยมหิดลให้ย่ังยืนและสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย 

ผู้อาํนวยการสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สารจากผู้อาํนวยการ 

น้อมสาํนึกในพระมหากรุณาธคุิณอนัไพศาล และถวายความอาลัยแด่ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มหิตลาธเิบศรรามาธบิด ี 

จักรีนฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพิตรสารจากผู้อาํนวยการ 

ประวัตสิถาบันโภชนาการ 

รางวัลแห่งความภาคภมูใิจ 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 

ทาํเนียบผู้อาํนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะกรรมการประจาํสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะผู้บริหารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลการดาํเนินงานด้านความเป็นเลิศในการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสขุภาพ 

ผลการดาํเนินงานด้านความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านอาหารและโภชนาการ 

ผลการดาํเนินงานด้านความเป็นเลิศในการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ 

ผลการดาํเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 

ที่สงูขึ้นและความย่ังยืนขององค์กร 

คณะทาํงานจัดทาํหนังสอืรายงานประจาํปี 2560 
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นอมสํานกึในพระมหากรณุาธิคุณอันไพศาล  
และถวายความอาลัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบด ีจักรีนฤบดินทร  

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมกันทําความดีเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 

 

 

 

 



 

 

 
 

ผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนกัศึกษา สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล  

ร่วมทํากิจกรรม "INMU รวมทําความดีถวายพอหลวง"  
ในโอกาสครบ 50 วนัการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช  

บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์อ.บางเลน จ.นครปฐม เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2559 

 

 
 

 

 

รวมกันปลูกตนไมยืนตน 100 ตน 
บริเวณรอบสนามหญาหนาเสาธงชาติ 
ของโรงเรียนวัดสวางอารมณ 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รวมกันปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง 
อุปกรณและหลังคากันแดดสนามเด็กเลน
โรงเรียนวัดสวางอารมณ 

ใหความรูดานอาหารและโภชนาการ
สําหรับเด็กนักเรียนและคุณครู
โรงเรียนวัดสวางอารมณ 

มอบวัสดุและอุปกรณสาธารณูปโภค 
ใหโรงเรียนวัดสวางอารมณ 



 

 

ผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนกัศึกษา สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ร่วมถวายความอาลยัในโอกาสครบ 50 วนัการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2559 ณ หอ้งโถง ชั้น 1 อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 
 

 
 

 



 

 

ผูบ้ริหาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนกัศึกษา สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล  

ร่วมกนัปลูกตน้ดาวเรืองเพือ่นอ้มสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณอนัหาที่สุดมิได ้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ณ บริเวณสนามหญา้หนา้อาคารสถาบนัโภชนาการ เมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2560 

 

 
 

 
 

 



 

 

8 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

ประวัติสถาบันโภชนาการ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อต้ังมา

จากปัญหาโภชนาการของประเทศไทย ซ่ึงได้รับความ

สนใจจากนักวิชาการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของ

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากมหาวิทยาลัยและ

กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนขององค์การ

ระหว่างประเทศ เช่น UNICEF เป็นต้น ทาํให้ผู้ที่คลุก

คลีกับปัญหาโภชนาการในหน่วยงานสําคัญ ได้แก่ 

นายแพทย์อุทยั พิศลยบุตร ผู้อาํนวยการกองโภชนาการ

ในขณะน้ัน นายแพทย์อมร นนทสุต จากกระทรวง

สาธารณสขุ ดร. สาโรช บัวศรี จากกระทรวงศึกษาธิการ 

และศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษากัน และเกิดข้อสรุปที่

สาํคัญย่ิงของปัญหาโภชนาการคือ โรคขาดอาหาร ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและศักยภาพของคนไทย

เป็นอย่างมาก จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 

และการแก้ไขปัญหาอาจไม่ประสบความสาํเรจ็ หากให้

หน่วยงานด้านสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว 

เน่ืองจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งด้านการ

บริโภค การเล้ียงดูเดก็ การดูแลสขุภาพ การศึกษาทั่วไป 

การศึกษาวิจัย และการพัฒนานักวิชาการด้านอาหาร

และโภชนาการจึงเหน็พ้องกนัว่า แผนพัฒนาด้านอาหาร

และโภชนาการจะต้องเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ซ่ึงต่อมาได้รับการบรรจุไว้

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2520-2524) นอกจากจะทําให้มีการร่วม

ประสานกันดําเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ

ระดับประเทศ ระหว่างกระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ 

แล้ว ยังกาํหนดให้จัดต้ังสถาบันอาหารและโภชนาการ

แห่งชาติขึ้นเพ่ือรับผิดชอบการวิจัย การผลิตและพัฒนา

บุคลากร และการให้บริการทางวิชาการด้านอาหารและ

โภชนาการในประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ 

สามารถดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาํหนดไว้ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

  

แต่ด้วยลักษณะงานสาํคัญที่ต้องรับผิดชอบ คือ 

การวิ จัยและการจัดการศึกษาและฝึกอบรม  จึงมี

ข้อเสนอแนะว่า สมควรจัดต้ังเป็นสถาบันวิชาการขึ้นใน

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการดาํเนินงานที่คล่องตัวและ

สามารถเช่ือมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  เมื่ อ พิจารณาการดํา เ นินงานของ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ขณะน้ันพบว่า มหาวิทยาลัยมหิดล

มีความพร้อมทางด้านน้ีมากที่สุด รัฐบาลจึงเหน็ชอบให้

จัดต้ังสถาบันวิจัยโภชนาการขึ้ นในมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี เป็น

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีใน

ขณะน้ัน เป็นแกนนาํสาํคัญร่วมกบัศาสตราจารย์ แพทย์หญิง

สาคร ธนมิตต์ ทั้งสองท่านมีประสบการณ์ด้านโภชนาการ

เมื่อศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ และได้นําความรู้ และ

ประสบการณ์มาดําเนินการศึกษาและวิจัยในประเทศ

ไทยอย่างต่อเน่ือง 

 

สถาบันวิจัยโภชนาการได้รับการก่อต้ังเมื่อวันที่ 

25 มกราคม 2520 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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เล่มที่ 94 ตอนที่ 8 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ดํารงตําแหน่งผู้อาํนวยการ

ท่านแรก (พ.ศ. 2521-2530) ผู้อาํนวยการลําดับถัด

มาคือ  

- ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร 

ธนมิตต์ (พ.ศ. 2530-2534)  

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ 

ตันติศิรินทร์ (พ.ศ. 2534-2542)  

- รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักด์ิ ศรีอนุชาต 

(พ.ศ. 2542-2546)  

- รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี 

(พ.ศ. 2546-2550)  

- รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต (พ.ศ. 

2550-2558)  

- รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย (พ.ศ. 

2558-ปัจจุบัน) 

ในระยะเ ร่ิมแรกสถาบันอาศัยสถานที่ ของ

ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็น

สํานักงานช่ัวคราว ประมาณปีพ .ศ .  2524 จึงเ ร่ิม

ก่อสร้างอาคารถาวร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

และได้ย้ายเข้าทาํงานที่อาคารใหม่ในปีพ.ศ. 2529 ทั้งน้ี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัย

โภชนาการเม่ือวันที่ 11 ธนัวาคม 2530 

 สถา บัน โภชนาการ  มหา วิทยา ลั ยม หิดล 

นับต้ังแต่ก่อต้ังจนปัจจุบัน ได้ดาํเนินการด้านงานวิจัยทั้ง

ในระดับห้องปฏิบัติการและระดับชุมชน และจัดให้มี

การเรียนการสอนและการฝึกอบรมทั้งในระดับประเทศ

และนานาชาติ อกีทั้งยังให้บริการทางด้านวิชาการ โดยมี

ปรัชญา คือ อาหารและโภชนาการเป็นพ้ืนฐานของชีวิต 

นําไปสู่การมีสุขภาพดีและเสริมสร้างศักยภาพของ

ประชาชน และมีปณิธานในการดาํเนินงานด้านอาหาร

และโภชนาการ เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนในประเทศและภูมิภาค จนทาํให้ได้รับการ

ยอมรับให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านโภชนาการชุมชน

และความปลอดภัยอาหารขององค์การอนามัยโลก 

(WHO Collaborating Centre for Community Nutrition 

and Food Safety) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ

อาหาร ความปลอดภัยและโภชนาการขององค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Centre of 

Excellence for Food Quality, Safety and Nutrition) 

ดัชนีช้ีวัดความสาํเรจ็ของสถาบันโภชนาการ ได้แก่ การ

มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโภชนาการของชาติ โดยมี

การส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้านอาหารและ

โภชนาการของประเทศ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ

โครงการอาหารและโภชนาการแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

การดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองทาํให้ปัญหาทุพโภชนาการ

ของประเทศลดลง ประกอบกับการเปล่ียนแปลง

ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทาํให้

การดาํเนินงานของสถาบันเปล่ียนแปลงจากการมุ่งเน้น

การแก้ไขปัญหาด้านอาหารและโภชนาการเ ป็น

การศึกษาและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการที่

เหมาะสมกบัวัยต่าง ๆ ตลอดวงจรชีวิต จากการทาํงาน

ในด้านอาหารและโภชนาการทาํให้เกดิความร่วมมือของ

กลุ่มนักวิชาการที่มีความชาํนาญทางด้านเกษตร ชีวเคมี 

ชีวเคมีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง

อาหาร จุลชีววิทยา พิษวิทยา สรีรวิทยา โภชนาการ

ชุมชน สาธารณสุขชุมชน การวางแผนด้านอาหารและ

โภชนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ มานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์ และการ

เผยแพร่สื่อสารและพฤติกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยโภชนาการได้รับการเปล่ียนช่ือเป็น  

“สถาบนัโภชนาการ” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองการจัดต้ังส่วน

งานของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 

เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 และที่ต้ังปัจจุบันอยู่ที่

เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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แผนยุทธศาสตรสถาบันโภชนาการ  
พ.ศ. 2559-2562 

 

ปรัชญา (Philosophy) 
 อาหารและโภชนาการเป็นพ้ืนฐานของชีวิต นาํไปสู่การมีสขุภาพดี และเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน 

 

ปณิธาน (Determination) 
 สถาบันโภชนาการจะดาํเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 

วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) 
 มุ่งมั่นในการทาํงาน ผลิตงานคุณภาพ รักองค์กร และสามัคคีมีนํา้ใจเพ่ือส่วนรวม 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
สถาบันโภชนาการมุ่งเป็นสถาบันวิจัยช้ันนาํด้านอาหารและโภชนาการในระดับนานาชาติ 

 

พันธกิจ (Mission) 
 การดาํเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของสหวิทยาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และการประยุกต์

ความรู้ที่ตอบสนองต่อสังคมและเศรษฐกิจในการส่งเสริมงานด้านอาหารและโภชนาการของประเทศและ

นานาชาติ 

 การสร้างบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการด้าน

อาหารและโภชนาการของชุมชน สงัคมในประเทศและนานาชาติ 

 การให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยีด้านอาหารและ
โภชนาการแก่ชุมชน สงัคมในประเทศและนานาชาติ โดยคาํนึงถงึสาธารณประโยชน์เป็นที่ต้ัง 

 การสร้างความเข้มแขง็ในการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ 
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แผนยุทธศาสตรสถาบันโภชนาการ  พ.ศ. 2559-2562 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 ความเปนเลิศในการวิจัยดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
(Research Excellence in Food and Nutrition for Health) 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสงู เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิง

บวกต่อสขุภาพของประชาชน ชุมชน สงัคม และเศรษฐกจิ 
 

 

 
กลยุทธ 
 ผลักดันการผลิตผลงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติและ

นานาชาติด้านอาหาร โภชนาการ และการกาํหนดอาหาร

ร่วมกบัเครือข่าย 

 มุ่งเน้นผลิตผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์บทความวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้

สามารถผลิตผลงานและสร้างช่ือเสยีงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 พัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือและเทคโนโลยีในห้องปฏบิัติการให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย 

 สร้างความร่วมมือและส่งต่อผลงานวิจัยแก่ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรม เทคโนโลยี และ

สนิค้า 

 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 

1. จาํนวนเงินสนับสนุนการวิจัย (ลา้นบาท) 30 32 34 36 

2. จาํนวนเงินรับจ้างวิจัย (ลา้นบาท) 5 6 7 8 

3. จํานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ (บทความ) 

25 27 28 30 

4. จาํนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ

ระดับชาติ (บทความ) 

5 5 5 5 

5. จํานวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความวิจัยในช่วง 5 ปี

ย้อนหลัง (ครัง้ : บทความ) 

7 7 7 7 

6. จํานวนโครงการวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ ถ่ายทอด

เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ให้ภาครัฐหรือเอกชน 

2 7 8 10 

7. จํานวนผลงานวิจัยที่ ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ และ

นโยบายระดับชาติ (ผลงาน) 

1 3 4 5 
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ยุทธศาสตรที ่2 ความเปนเลิศในการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ 
(Education Management Excellence in Food and Nutrition) 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เพ่ือผลิตบัณฑติด้านอาหารและโภชนาการที่มีความเช่ียวชาญ เป็นที่ยอมรับ และตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

 

 
กลยุทธ 
 พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA และมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสตูร 
 พัฒนาระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา

ทักษะและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงและการเรียนรู้

นอกห้องเรียน 

 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์อย่างต่อเน่ือง 

 สนับสนุนการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษา ทั้งการส่งศึกษาดูงานต่างประเทศ และการ

แลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารย์กบัสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 ส่งเสริมการทํากิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับทักษะวิชาการของนักศึกษาตามกรอบค่านิยมที่

มหาวิทยาลัยมหิดลกาํหนด 

 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 

1. จํานวนหลักสูตรที่ ไ ด้ รับการ รับรองคุณภาพตาม

มาตรฐาน AUN-QA (หลกัสตูร) 

- - 1 1 

2. จํานวนหลักสูตรที่ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน (%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 

3. จาํนวนนักศึกษาต่างชาติ Exchange Student (คน) 5 5 5 5 

4. ความพึงพอใจของ นศ. ต่อการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสตูร (คะแนน) 

4.00 4.10 4.20 4.30 

5. สัดส่วน นศ. และผู้สาํเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (%) 

15.00 20.00 20.00 25.00 

6. อตัราการได้งานทาํตรงสายวิชาชีพประกอบอาชีพอสิระ

หรือศึกษาต่อของบัณฑติภายใน 1 ปี (%) 

>90.00 >90.00 >90.00 >90.00 
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ยุทธศาสตรที ่3 ความเปนเลิศในการบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ 
(Academic Service Excellence in Food and Nutrition) 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เพ่ือการให้บริการทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เป็นแหล่งอ้างองิทางวิชาการ และส่งเสริมความเข้มแขง็ของชุมชนและสงัคม 
 

 

กลยุทธ 
 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบั ติการตามมาตรฐาน  ISO/IEC 

17025:2005 ต่อเน่ือง 

 เ พ่ิมรายการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารที่ ไ ด้รับการรับรอง
มาตรฐานให้มากขึ้น เพ่ือเป็นทางเลือกสาํหรับลูกค้า 

 ร่วมมือกับภาคเอกชน (อุตสาหกรรม) ในการทํางานวิจัย 

พัฒนาผลิตภัณฑ ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อกนั 

 พัฒนาระบบการให้บริการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ 

โดยเฉพาะนานาชาติ พร้อมกบัการผลักดันให้เกดิการทาํงานร่วมกบัองค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ 

 นาํความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยไปถ่ายทอดให้กับประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน/สังคมโดย

มุ่งเน้นที่ชุมชนรอบสถาบันโภชนาการและมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ร่วมกบัสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพ่ือนาํความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเป็นกลางสู่ประชาชนและสงัคม 

 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 

1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ระดับสากล (%) 

100.00 100.00 100.00 100.00 

2. จาํนวนรายการวิเคราะห์/ทดสอบอาหารใหม่ (รายการ) 1 1 1 1 

3. ผลตอบแทนจากการให้บริการวิชาการทั้งการบริการ

ทดสอบอาหาร ฝึกอบรม ขายสินค้า และบริการทาง

วิชาการอื่น (ลา้นบาท) 

5.0 5.5 6.0 6.5 

4. จํานวนโครงการบริการ วิชาการด้านอาหารและ

โภชนาการที่ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 

(โครงการ) 

3 3 4 5 

5. จํานวนโครงการวิชาการหรือวิชาชีพที่บูรณาการแบบ

องค์รวมสู่ประชาชน ชุมชน และสงัคม (โครงการ) 

5 5 7 9 

6. จํานวนการเผยแพร่ความรู้ วิชาการผ่านสื่อสาธารณะ 

(ครัง้) 

100 150 170 200 
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ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทีสู่งข้ึนและ
ความยั่งยืนขององคกร (High Performance and Sustainable Organization) 
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
เ พ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรด้าน

งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล 

มีสมรรถนะและผลผลิตที่สูงขึ้น และพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

ย่ังยืน บนพ้ืนฐานการมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความ

ผูกพันต่อองค์กร 
 

 

กลยุทธ 
 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในสาย

อาชีพของบุคลากรทุกสายงาน 

 พัฒนาระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและทั่วถึงแก่บุคลากร
ทุกระดับ 

 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสุขและความสัมพันธ์ของ
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

 บริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณให้เกดิความคุ้มค่า
สงุสดุ 

 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตัดสินใจและ
ให้บริการที่ดีขึ้น  

 ขยายความร่วมมือในการทาํงานกบัองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศให้เพ่ิมมากขึ้น 

 ผลักดันสถาบันโภชนาการให้เป็นสาํนักงานสเีขยีว (Green Office) 
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร คาเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 

1. จาํนวนบุคลากรที่ได้รับการปรับตาํแหน่งสงูขึ้น (คน) 2 2 3 3 

2. คะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (คะแนน) 3.85 4.00 4.10 4.15 

3. คะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุน

ต่างๆ ที่องค์กรจัดให้บริการ (คะแนน) 

4.00 4.15 4.15 4.20 

4. อตัราผลกาํไรสทุธจิากการบริหารงาน (%) 2.00 2.50 3.00 4.00 

5. สัญญาความร่วมมือทางวิชาการใหม่ (MOU) กับ

องค์กรในประเทศและต่างประเทศ (ฉบบั) 

1 1 1 1 

6. ปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

จากการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ลดลง (%) 

5.00 5.00 5.00 5.00 

7. คะแนนประเมิน EdPEx (คะแนน) 200 225 250 275 
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แผนท่ียุทธศาสตรสถาบันโภชนาการ  
พ.ศ. 2559 - 2562 
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รางวลัแหงความภาคภูมิใจ  
รางวัลองคกรท่ีใหการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อาํนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เข้ารับโล่เกยีรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

ของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์  

เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพิธมีอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการประเมิน 

และคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ณ หอประชุมคุรุสภา  

กระทรวงศึกษาธกิาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สงิหาคม 2560 
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รางวัลดีเดน“สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ประจําป 2560 

 

 

รองศาสตราจารย์  ดร . เอกราช  เกตวัลห์        

รอง ผู้อํานวยการ ฝ่ ายกายภาพและสิ่ งแวด ล้อม     

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัล 

“สถานศึกษาปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี” ประจาํปี 

2560 ในงานพิธมีอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและ

สขุภาพอนามัยดี" ประจาํปี 2560 และประกาศนียบัตร

เกียรติยศ "สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ

ทาํงาน" ระดับประเทศ ประจาํปี 2560 โดยนายอนุรักษ์ 

ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

มอบรางวัล ซ่ึงรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดง

ความยินดีที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ 

ช้ัน 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2560 

 

ซ่ึ งกิจกรรม  “สถานศึกษาปลอดภัย  และ

สุขภาพอนามัยดี” ประจําปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้เกิดขึ้ นภายใน

สถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนา

และรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้าง

ต้นแบบการดําเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

อันจะส่งผลให้การขับเคล่ือนระเบียบวาระแห่งชาติ 

“แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผล

สาํเรจ็ต่อไป 
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รางวัลผลงานทางวิชาการของบุคลากร 

 
บุคลากรรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 

นางสาวลกัษณก์มล ปราบกรี  

ผูช่้วยอาจารยป์ระจํากลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ได้รับทุนการศึกษา “ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”  

เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการกาํหนดอาหารและโภชนาการ (Dietetics and Nutrition) 

ณ  Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม  

อาจารยป์ระจํากลุ่มวิชาอาหาร  

สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ได้รับรางวัล Ajinomoto Award จากผลงานวิจัย “นวัตกรรมสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากเพ่ือโภชนาการที่ดี (Oral Health Innovation for Better 

Nutrition)” มอบโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และสมาคมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัย

ดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร จากเวทีการประชุม

วิชาการโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 : โภชนาการเชิงรุก เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ระหว่างวันที่ 18–20 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

บางนา กรุงเทพฯ 
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รางวัลศิษยเกาดีเดนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต จุดประสงค ์ 

อาจารยป์ระจํากลุ่มวิชาอาหาร สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจาํปี 2559 

จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

 

รางวัลอาจารยควบคุมวิทยานิพนธดีเดน 
 

 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรญัรชัต ์ธนวิยทุธภ์คัดี  

อาจารยป์ระจํากลุ่มวิชาอาหาร สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล  

ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธดี์เด่น (กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพและวิทยาศาสตร์สขุภาพประยุกต์) 

จาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา  

ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 สงิหาคม 2560 
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปการศึกษา 2559 

 
นางสาวพชัรี มัน่คง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธดี์เด่นประจาํปี 2559 รางวัลวิทยานิพนธดี์ ระดับปริญญาโท 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ จาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 สงิหาคม 2560 
 

 

นางสาวพิชญน์นัน ์มงคลสุจริตกุล นักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ

กาํหนดอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) ได้รับทุนส่งเสริมการ

วิจัย จากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในการ

ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 ที่ จัดขึ้ น

ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 

นางสาวบงกชพรรษ ป่ินสวาสด์ิ นักศึกษาหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ

กาํหนดอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) ได้รับทุนส่งเสริมการ

วิจัย จากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในการ

ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 ที่จัดขึ้ น

ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 
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รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน 

 
นายสมใจ กลิ่นควร พนกังานหอ้งปฏิบติัการ สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เป็น

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย 

ประจาํปี 2559 ประเภทลูกจ้างประจาํเงินงบประมาณ และได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจาํปี 2559 

โดยได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเขม็เชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคํา) จาก ดร.วิษณุ เครืองาม        

รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน ประจาํปี 2560   

ณ ตึกสนัติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 
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รางวัลบุคลากรดีเดน 

 

รองศาสตราจารย ์ดร. นิภา โรจนรุ่์งวศินกลุ  

อาจารยป์ระจํากลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบนัโภชนาการ  

ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํปี 2559  

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตาํแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ 

อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
  

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อุทยัวรรณ สุทธิศนัสนีย ์ 

อาจารยป์ระจํากลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบนัโภชนาการ  

ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํปี 2559  

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตาํแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ 

อายุงานไม่เกนิ 10 ปี 
  

 

นางวนัเพ็ญ วิมลพีรพฒันา นกัปฏิบติัการวิจยั (ผูชํ้านาญการพิเศษ) 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํปี 2559  

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตาํแหน่งวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป 

อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

  

 

นายสุชาติ สิริเศรษฐานนท ์นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํปี 2559  

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตาํแหน่งวิชาชีพหรือบริหารงานทั่วไป 

อายุงานไม่เกนิ 10 ปี 

  

 

นายสมใจ กลิน่ควร พนกังานหอ้งปฏิบติัการ 

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาํปี 2559 ประเภท

ลูกจ้างประจาํเงินงบประมาณ 

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี 2559 ประเภทลูกจ้างประจําเงิน

งบประมาณ  

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2559 และ

ได้รับเกยีรติบัตรและเขม็เชิดชูเกยีรติ (ครุฑทองคาํ) จากนายกรัฐมนตรี 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อุทยัวรรณ สุทธิศนัสนีย ์ 

อาจารยป์ระจํากลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบนัโภชนาการ  

ได้รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างสถาบันโภชนาการ ประจาํปี 2559 

 

  

 

นางศิริพร โกสุม นกัประชาสมัพนัธ ์(ผูชํ้านาญการพิเศษ) 

ได้รับคัดเลือกจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ให้เป็นแม่ดีเด่น ประจาํปี 2559 

  

 

นางมะลิวรรณ ธารีสุวรรณ เจา้หนา้ทีบ่ริหารงานทัว่ไป (ผูชํ้านาญการ) 

ได้รับคัดเลือกจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ให้ได้รับรางวัล “คนดีศรี INMU” ประจาํปี 2559 

 

  

 

นางกลัยา ศรีจนัทร ์นกัวิชาการโสตทศันศึกษา (ผูชํ้านาญการ) 

ได้รับคัดเลือกจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ให้ได้รับรางวัล “คนดีศรี INMU” ประจาํปี 2559 

  

 

นายอํานาจ สมใจ นกัวิชาการคอมพิวเตอร ์

ได้รับคัดเลือกจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ให้ได้รับรางวัล “คนดีศรี INMU” ประจาํปี 2559 
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โครงสรางองคกร 
 

 
 

โครงสรางการบรหิารงาน 
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ทําเนียบผูอํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

   
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

นายแพทยอ์ารี วลัยะเสวี 

ดาํรงตาํแหน่ง พ.ศ. 2521-2530 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

แพทยห์ญิงคุณสาคร ธนมิตต ์

ดาํรงตาํแหน่ง พ.ศ. 2530-2534 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

นายแพทยไ์กรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร ์

ดาํรงตาํแหน่ง พ.ศ. 2534-2542 

   

   
รองศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีอนุชาต 

ดาํรงตาํแหน่ง พ.ศ. 2542 - 2546 

รองศาสตราจารย ์ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี 

ดาํรงตาํแหน่ง พ.ศ. 2546-2550 

ศาสตราจารย ์ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

ดาํรงตาํแหน่ง พ.ศ. 2550-2558 
   

 

 

 

 รองศาสตราจารย ์ดร.รชันี คงคาฉุยฉาย 

ดาํรงตาํแหน่ง พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการประจําสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(วาระการดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2559 – 9 มีนาคม 2561) 

   
รองศาสตราจารย ์ดร.รชันี คงคาฉุยฉาย 

ประธานกรรมการ 

(ผู้อาํนวยการสถาบันโภชนาการ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนิดา ปโชติการ 

กรรมการ 

(รองผู้อาํนวยการฝ่ายการศึกษา) 

นางสาวริญ  เจริญศิริ 

กรรมการ 

(รองผู้อาํนวยการฝ่ายนโยบายและแผน) 
   

   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ ์

กรรมการ 

(รองผู้อาํนวยการฝ่ายวิจัย 

และวิเทศสมัพันธ)์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.เอกราช เกตวลัห ์ 

กรรมการ 

(รองผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพยากร 

และสิ่งแวดล้อม) 

รองศาสตราจารย ์ดร. 

แพทยห์ญิงนลินี จงวิริยะพนัธุ ์

กรรมการ 

(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

วท.ม. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และหลักสตูร  

ปร.ด. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วม 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี) 
   

   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนิพรรณ  บุตรยี ่

กรรมการ 

(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

วท.ม. สาขาพิษวทิยาและโภชนาการ 

เพ่ืออาหารปลอดภยั) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิติมา  จิตตินนัทน ์

กรรมการ 

(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

วท.ม. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การอาหาร 

เพ่ือโภชนาการ) 

รองศาสตราจารย ์ดร.วนัทนีย ์เกรียงสินยศ 

กรรมการ 

(ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

วท.ม. สาขาวิชาโภชนาการและ 

การกาํหนดอาหาร) 
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รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร ตนัติโพธ์ิพพิฒัน ์

กรรมการ 

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง 

จากคณาจารย์ประจาํ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฐัพล ตั้งสุภูมิ 

กรรมการ 

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง 

จากคณาจารย์ประจาํ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา ศรีจํานงค ์

กรรมการ 

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง 

จากคณาจารย์ประจาํ) 
   

   
อาจารย ์ดร.ชลทั ศานติวรางคณา 

กรรมการ 

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง 

จากคณาจารย์ประจาํ) 

นายสมโชค คุณสนอง 

กรรมการ 

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง 

จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 

นายเกรียงไกร วาสนจิตต ์ 

กรรมการ 

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง 

จากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 
   

   
นายอํานาจ สมใจ 

กรรมการ 

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง 

จากบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป) 

นายสุชาติ สิริเศรษฐานนท ์

กรรมการ 

(กรรมการโดยการเลือกตั้ง 

จากบุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป) 

นางสาวพชัรา ตนัติศิริคุณ 

เลขานุการคณะกรรมการ 

(เลขานุการโดยการแต่งตั้ง 

จากคณะกรรมการประจาํสถาบันโภชนาการ) 
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คณะผูบริหารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
รองศาสตราจารย ์ดร.รชันี คงคาฉุยฉาย 

ผูอํ้านวยการสถาบนัโภชนาการ 
 

  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนิดา ปโชติการ 

รองผูอํ้านวยการฝ่ายการศึกษา 

นางสาวริญ  เจริญศิริ 

รองผูอํ้านวยการฝ่ายนโยบายและแผน 
  

  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ ์

รองผูอํ้านวยการฝ่ายวิจยัและวิเทศสมัพนัธ ์

รองศาสตราจารย ์ดร.เอกราช เกตวลัห ์ 

รองผูอํ้านวยการฝ่ายทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
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หัวหนากลุมวิชา หัวหนาศูนย และหัวหนางาน 

   
รองศาสตราจารย ์ดร.พรรตัน ์สินชยัพานิช 

หวัหนา้กลุ่มวิชาอาหาร 

รองศาสตราจารย ์ดร.นิภา โรจนรุ่์งวศินกุล 

หวัหนา้กลุ่มวิชาโภชนาการ 

อาจารย ์ดร.ชลทั ศานติวรางคณา 

หวัหนา้ศูนยน์วตักรรมและการอา้งอิง 

ดา้นอาหารเพือ่โภชนาการ 
   

   
นางสาวพชัรา ตนัติศิริคุณ 

เลขานุการสถาบนัโภชนาการ 

นางธนาวดี ศิริอกัษรศิลป์ 

หวัหนา้งานแผนและงบประมาณ 

นางมะลิวรรณ ธารีสุวรรณ 

หวัหนา้งานบริหารและทรพัยากรบุคคล 
   

   
นายอํานาจ สมใจ 

หวัหนา้งานสือ่สารองคก์ร 

และสารสนเทศ 

นายวิโรจน ์สนัตยานนท ์

หวัหนา้งานวิศวกรรมและ 

อาคารสถานที่ 

นางสาวศุจินทรา สมประชา 

หวัหนา้งานบริการวิชาการ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

ยทุธศาสตรที ่1  
ความเปนเลิศในการวิจัยดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
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การวิจัยและพัฒนา 
ทุนสนับสนุนการวิจัย 

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันโภชนาการได้รับ

เงินทุนสนับสนุนการวิจัย เ พ่ือผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ

สขุภาพของประชาชน ชุมชน สังคม และเศรษฐกจิ จาก

แหล่งทุนต่าง  ๆ  ทั้ งจากเ งินรายได้ ส่วนงานและ

มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่ง

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน และทุน

ต่างประเทศรวมจํานวน 41,333,461 บาท โดย

งบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร

ภาครัฐภายในประเทศมากที่สุด ร้อยละ 79 และมี

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจํานวน 37 

โครงการ 

 

แหล่งทุน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ภายในมหาวิทยาลยั 2,100,000 1,650,000 3,231,650 200,000 250,000 

1. งบประมาณแผ่นดิน 1,700,000 1,500,000 2,150,000 - - 

2. เงินรายไดม้หาวิทยาลยั 400,000 150,000 1,081,650 200,000 250,000 

ภายนอกมหาวิทยาลยั 39,904,606 20,356,620 53,131,896 45,668,355 41,083,461 

1. หน่วยงานภาครฐั 33,398,876 16,058,000 37,635,163 34,322,330 32,818,852 

2. หน่วยงานภาคเอกชน 3,400,580 3,926,340 15,421,824 8,146,025 5,963,900 

3. หน่วยงานต่างประเทศ 3,105,150 372,280 542,773 3,200,000 2,300,709 

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

 

เปรียบเทียบเงินสนับสนุนการวิจัยที่ไดรับจากแหลงทุนตาง ๆ  
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โครงการวิจัยท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ 2560 
ทุนวิจัยจากหนวยงานภาครัฐ 
 

แหล่งทุน ช่ือโครงการ หวัหนา้โครงการ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวัตถุอันตราย

ทางอุตสาหกรรม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการด้านวัตถุอนัตราย) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ชนิพรรณ บุตรย่ี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพจากสารสกดัใบมนั

สําปะหลัง (โครงการย่อยของแผนการวิจัยและ

พัฒนาอาหาร เ พ่ื อสุ ขภาพจาก ข้ า วและมั น

สาํปะหลัง) 

อาจารย์ 

ดร.วรงค์ศิริ เขม็สวัสด์ิ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 3. การศึกษาคุณสมบัติเบื้ องต้นของไทรเลือดในการ

ต้านออกซิเดช่ันและการฆ่าเซลล์มะเรง็ชนิดต่างๆ 

อาจารย์ 

ดร.ปิยะ เตม็วิริยะนุกูล 

สาํนกังานกองทุน 

สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 

4. แผนการพัฒนาตํารับและผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ

สขุภาพจากผกัผง 

รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย 

5. คุณค่าโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิด

ต่างๆในผกัผงชนิดต่างๆ ภายใต้แผนงานวิจัย การ

พัฒนาตาํรับและผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจาก

ผกัผง 

รองศาสตราจารย์  

ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย 

6. การใช้ผักผงเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

เ ชิง ป้องกันโรคเ ร้ือ รังชนิดไม่ ติดต่อ  ภายใต้

แผนงานวิจัย การพัฒนาตํารับและผลิตภัณฑ์

อาหารเพ่ือสขุภาพจากผกัผง 

รองศาสตราจารย์  

ดร.พรรัตน์ สนิชัยพานิช 

7. การพัฒนาเยลล่ีเพ่ือสุขภาพด้วยการใช้สารเสริม

อาหารธรรมชาติที่ได้จากฟักข้าว 

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ครรชิต จุดประสงค์ 

8. การใช้ผักผงเพ่ือเพ่ิมใยอาหารและสารพฤกษเคมี

ในอาหารป่ันผสมสําหรับผู้ป่วยโรคทั่วไปและ

เฉพาะโรค ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาตาํรับ

และผลิตภัณฑอ์าหารเพ่ือสขุภาพจากผกัผง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชนิดา ปโชติการ 

9. การผลิตแคลเซียมจากกระดูกไก่เพ่ือใช้ในการ

ป้องกนัและรักษาโรคกระดูกพรุน 

รองศาสตราจารย์ 

ดร.เอกราช เกตวัลห์ 

10. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดด้ิงผักผงที่มีสารอาหาร

ครบถ้วน เพ่ือปรับปรุงภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ

ที่สญูเสยีฟัน ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาตาํรับ

และผลิตภัณฑอ์าหารเพ่ือสขุภาพจากผกัผง 

อาจารย์ 

ดร.ธญัญ์นลิน วิญญูประสทิธิ์ 
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แหล่งทุน ช่ือโครงการ หวัหนา้โครงการ 

สาํนกังานกองทุน 

สนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 

11. การพัฒนาผลิตภัณฑผ์ักผงปรุงรสโรยข้าว (ฟุริคาเคะ) 
เพ่ือสุขภาพ ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาตาํรับ

และผลิตภัณฑอ์าหารเพ่ือสขุภาพจากผกัผง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ณฐิัรา อ่อนน้อม 

12. การศึกษาผลของไซลิทอลต่อการต้านมะเรง็ในหนู
ทดลองที่ปลูกถ่ายเน้ือเย่ือมะเรง็ช่องปาก 

อาจารย์ ดร.ยุราพร สหัสกุล 

สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) 

13. การสาํรวจการได้รับสัมผัสวิตามินและแร่ธาตุจาก
การบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในประชากรไทย 

รองศาสตราจารย์ 

ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 

สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) 

14. การจัดทาํฐานข้อมูลระบบการเช่ือมโยงและการ
แชร์ข้อมูลร่วมกันด้านการตกค้างของสารกําจัด

ศัตรูพืชในผกัและผลไม้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ชนิพรรณ บุตรย่ี 

สาํนกังานคณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ (วช.) 

15. ผลของการขัดสีต่อปริมาณสารหนูในเมลด็ข้าว ปี 2 

ภายใต้แผนงานวิจัยการจัดการเพ่ือลดการปนเป้ือน

สารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพ้ืนที่เสี่ยง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เวณกิา เบญ็จพงษ์ 

สาํนกังานพฒันา 

การวิจยัการเกษตร 

(องคก์ารมหาชน) 

16. แผนงานวิจัยการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นม

ฟังค์ชันนอลเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าเชิง

สขุภาพของนํา้นมโค 

อาจารย์ 

ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 

17. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเจลโปรไบโอติกที่มี

สารอาหารครบถ้วนจากข้าวกล้องหอมนิลสาํหรับ

ผู้สงูอายุ 

อาจารย์ 

ดร.วรงค์ศิริ เขม็สวัสด์ิ 

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้

เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ (มกอช.) 

18. การศึกษาข้อมูลการบริโภคหอมแดง กระเทยีม ถั่ว

ลิสง พริกแห้ง และกะทใินคนไทย 

รองศาสตราจารย์ 

ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 

สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย 

19. การศึกษาข้อมูลปริมาณพลังงาน และสารอาหารที่

สาํคัญจากการบริโภคอาหารของคนไทย 

รองศาสตราจารย์ 

ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล 

 

ทุนวิจัยจากหนวยงานภาคเอกชน 
 

แหล่งทุน ช่ือโครงการ หวัหนา้โครงการ 

บริษทั DUMEX IMITED 1. Nutriplanet อาจารย์ ดร.ทพิวัลย์ พงษ์เจริญ 

บริษทั ซองเดอร ์ไทย 

ออรก์านิคฟูด จํากดั 

2. ผลิตภัณฑเ์คร่ืองด่ืมมันเทศสีม่วงผสมธัญชาติชนิด

ผงสาํเรจ็รูป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สติิมา จิตตินันทน์ 

บริษทั ซีพีแรม จํากดั 3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวต้มสาํเร็จรูปที่มี

สารอาหารครบถ้วน เพ่ือผู้สงูอายุที่สญูเสยีฟัน 

อาจารย์ 

ดร.ธญัญ์นลิน วิญญูประสทิธิ์ 

บริษทั ดชัมิลล ์อินเตอร์

เนชัน่แนล รีเสิรช์  

เซ็นเตอร ์จํากดั 

4. การศึกษาอายุการเกบ็รักษานมปรุงแต่งพาสเจอร์

ไรสพ์รีเมียม ตราดัชมิลล์พรีเมียมมิลค์ 

นางสาวศศิอาํไพ พฤฒิพรธานี 
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แหล่งทุน ช่ือโครงการ หวัหนา้โครงการ 

บริษทั ดิอินเวนเตอร ์ 

ดีเวลลอปเมนท ์จํากดั 

5. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมวาซาบิพร้อมด่ืม อาจารย์ 

ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 6. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมสาํเรจ็รูปสาํหรับนักกฬีา 

บริษทั มหาราช ฟู้ด จํากดั 7. การพัฒนาอาหารสูตรครบถ้วนชนิดผงสําหรับ

ผู้สงูอายุ 

อาจารย์ 

ดร.ชลัท ศานติวรางคณา 

บริษทั วิชไวย ์กรุป๊ จํากดั 8. การปรับปรุงเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ

สขุภาพในบรรจุภัณฑช์นิดอ่อนตัว 

นางสาวนํา้ผึ้ ง รุ่งเรือง 

บริษทั สยาม ไอซอส 

จํากดั 

9. การพัฒนาผลิตภัณฑซ์อสผงปรุงรสสไตล์เมก็ซิกนั นางสาวนํา้ผึ้ ง รุ่งเรือง 

บริษทั สุพิณดา  

สุภาวิณี จํากดั 

10. การพัฒนาผลิตภัณฑน์ํา้มันสลัดจากถั่วอลัมอนด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วรางคณา ศรีจาํนงค์ 

มูลนิธิ อายโินะโมะโตะ๊ 11. อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพ่ือเดก็ไทย ก้าวไกล

สร้างชาติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กติติ สรณเจริญพงศ์ 

สถาบนัพฒันาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม 

12. การศึกษาการประเมินปริมาณแป้งที่ทนต่อการย่อย
ในผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากกล้วย 

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ 

สมาคมโรคไต 

แห่งประเทศไทย 

13. การพัฒนาคุณภาพปลาร้าและผลิตภัณฑ์ปลาร้า

ทางเลือกตามภมูิปัญญาท้องถิ่น 

นางพัศมัย เอกก้านตรง 

 

ทุนวิจัยจากหนวยงานตางประเทศ 
 

แหล่งทุน ช่ือโครงการ หวัหนา้โครงการ 

International Atomic 

Energy Agency (IAEA) 

1. Bioavailability of Protein in Mungbean Meal รองศาสตราจารย์ 

ดร.วันทนีย์ เกรียงสนิยศ 

National Institutes of 

Health(NIH) 

2. Antibiotic Residues, Antibiotic Resistance 

Bacteria and Antibiotic Resistance Genes in 

Cabbage and Lettuce Plantations in Thailand 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วรางคณา ศรีจาํนงค์ 

Swiss Federal Institute of 

Technology (ETH) 

Zurich, Switzerland 

3. Maternal iron absorption and utilization and iron 

transfer to the fetus during pregnancy in normal 
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การตีพิมพบทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 ในปี 2560 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ต้ังเป้าหมายการผลิตผลงานวิจัยและการตีพิมพ์บทความ

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไว้ที่จาํนวน 27 บทความ หรือเฉล่ียต่อบุคลากรสายวิชาการเท่ากบั 0.84 บทความต่อ

คน ซ่ึงมีผลลัพธ์ คือ มีบทความที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมจาํนวน 34 บทความ เมื่อหารเฉล่ียด้วยจาํนวนบุคลากร

สายวิชาการจึงเท่ากบั 1.06 บทความต่อคน ซ่ึงเป็นผลลัพธท์ี่มีค่าสงูกว่าเป้าหมายที่กาํหนดไว้ 

 

 • จํานวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูลสากล     • สัดสวนผลงานตีพิมพในฐานขอมูลสากล 
                  เฉล่ียตอบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลงานวิจัยและวิชาการท่ีถูกนําไปใชประโยชน 
 ผลงานวิจัยและวิชาการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถูกนาํไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคม เชิงปรับ

กฎหมายและนโยบายของประเทศ และเชิงเศรษกจิ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ภาคเอกชน/ภาคอตุสาหกรรมนาํไปต่อยอด

ในเชิงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าประสงค์หลักของสถาบันโภชนาการที่มุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสขุภาพของประชาชนตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน 
 

ผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชหรืออางอิงเชิงนโยบายหรือกฎหมายของประเทศ 
 

โครงการยกระดบัมาตรฐานการกํากบัดูแลผกัและผลไมส้ดปลอดภยัตลอดห่วงโซ่สู่การปฏิบติั  

โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชนพิรรณ บุตรยี ่เป็นหวัหนา้โครงการ  

ซ่ึงไดร้บัทุนวิจยัจาก สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

เป็นโครงการที่ บูรณาในทํางานวิจัยร่วมกัน

ระหว่างสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยา ลัยมหิดล 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ

คณะกรรมการขับเคล่ือนด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ เพ่ือ

ศึกษาและพัฒนา ระบบ กลไก ทั้งด้านส่งเสริมและด้าน

กฎหมาย ให้เกดิการจัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

ผักและผลไม้ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ และผลการศึกษา

และวิจัยถูกนาํองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประกอบการ

ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 

2560 เร่ือง กาํหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน

การผลิตและการเกบ็รักษาผกัหรือผลไม้สดบางชนิดและ

การแสดงฉลาก” ซ่ึงมรีายละเอยีด ดังน้ี 

1. รายงานข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหา

และผลกระทบของผูป้ระกอบการคดัและบรรจุผกั

และผลไมส้ด จากการออกประกาศที่มีผลบงัคบัใช้

มาตรการทางกฎหมาย เพ่ือการกาํกับดูแลผักผลไม้ที่

เข้าข่ายต้องปฏบิัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เลขที่ 

386 พ.ศ. 2560 เร่ืองกําหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในการผลิตและการเกบ็รักษาผักหรือผลไม้สด 

และการแสดงฉลาก และผลจากการวิจัยสามารถกาํหนด

แนวทางในการบริหารจัดการสาํหรับโรงคัดบรรจุเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงโรงคัดบรรจุให้เข้าสู่มาตรฐานตาม

ระบบ GMP โดยใช้ต้นแบบ (Model) ที่เรียกย่อๆ ว่า 

“THAI” เพ่ือให้ได้ผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค คือ   

- Teaching and Training and Coaching (T) ใ ห้

ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพและความปลอดภัยตาม

เกณฑข์องระบบ GAP เพ่ือถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรลูกสวน  

- Health and Safety (H) รณรงค์ให้มีการผลิตผัก

และผลไม้สดให้มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่และให้

ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายของสารพิษ

ตกค้างในผกัและผลไม้  

- Self Assessment (A) จัดให้มีระบบการประเมิน

ตนเองตลอดห่วงโซ่เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําหรับการ

ว า งแผนและป รับปรุ งก ารดํา เ นินง านใ ห้บรร ลุ

วัตถุประสงค์  

- Innovation management and Marketing (I) รับ

เอาแนวคิด กระบวนการ เทคโนโลยีของรูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจต่างๆ และนํามาปรับใช้ในการบริหาร

จัดการโรงคัดบรรจุผกัและผลไม้
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2. เกณฑก์ารตรวจสถานที่ผลิตและคู่มือแนว

ปฏิบติั (Guideline) สําหรบัเจา้หนา้ที่ผูต้รวจประเมิน

สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 

โครงการได้พัฒนาคู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและ

บรรจุ) ผักและผลไม้สด และเกณฑ์สําหรับผู้ตรวจ

ประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากการใช้ในพ้ืนที่นาํร่อง 

4 จังหวัด ได้แก่ น่าน นครศรีธรรมราช ขอนแก่น และ

ชลบุรี ก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 

ตอนพิเศษ 211 ง เมื่ อ วันที่  25 สิงหาคม 2560 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 

เร่ือง กาํหนดวิธกีารผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการผลิต

และการเกบ็รักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการ

แสดงฉลาก ทาํให้มีผลบังคับใช้แก่ผู้ประกอบการที่เข้า

ข่ายเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้สดที่มีกระบวนการคัด ตัด

แต่ง ที่มิได้จําหน่ายตรงแก่ผู้บริโภค โดยชนิดผัก และ

ผลไม้สดที่ผลิตตรงตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้าย

ประกาศดังกล่าว ซ่ึงเกณฑ์การคัดเลือกชนิดผัก และ

ผลไม้สดที่เข้าข่ายตามประกาศฯ ดังน้ี 

1) รายงานข้อมูลการปนเป้ือนสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช ของหน่วยงานเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง 3 ปี  

2) ข้อมูลปริมาณการบริโภคของประชากรไทย 

รายงาน โดยสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

3) ขอบข่ายการตรวจรับรองตามหลักเกณฑ์ GAP 

ของกรมวิชาการเกษตร และเพ่ือความเข้าใจสาํหรับผู้ตรวจ

ประเมินสถานที่ผลิตและผู้ประกอบการสาํหรับหมวดที่ 3 

เร่ืองการควบคุมกระบวนการผลิต ทางโครงการได้จัดทาํ

สื่อในรูป VTR เร่ืองคู่มือแนวทางการตรวจหมวด 3: การ

ควบคุมกระบวนการผลิต ทั้งน้ีสามารถเข้าถึงได้จาก 

youtube แล้ว Search คาํว่า “หมวด 3” 

 

 

 

 
 

3. ฐานขอ้มูลสถานที่ผลิต (คดัและบรรจุ) ผกั

และผลไม้สดในพื้ นที่ประเทศไทย และต้นแบบ 

(Model) สถานที่ผลิต (คดัและบรรจุ) ผกัและผลไม้

สดที่พร้อมปฏิบติัตามประกาศฯ ทัว่ประเทศไทย 

ครอบคลมุ 77 จงัหวดั นาํเสนอในระบบ GIS โดยให้สี

เขียวหมายถึง โรงคัดผักและผลไม้สดที่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน และสีแดงหมายถึง โรงคัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน เพ่ือสามารถทราบสถานการณ์ความพร้อมของ

ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดในการเข้าสู่

ระบบมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศฯ ซ่ึงมุ่งเน้น

มาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิต 

 

4. ขอ้เสนอเชิงพฒันาแนวทางการกํากบัดูแล

ผกัและผลไมส้ดปลอดภยั เพ่ือผลักดันให้นาํไปสู่การ

จัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ มีการจัดทาํโครงการ

ฐานข้อมูลระบบการเช่ือมโยงและการแชร์ข้อมูลร่วมกัน

ด้านการตกค้างของสารกาํจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ 

เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขผ่านที่ประชุม “หารือการ

ดําเนินงานอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข” 
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โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อ

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เพ่ือให้เกิดการจัดทาํฐานข้อมูล

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ทาํหน้าที่กาํกับดูแลความ

ปลอดภัยผัก  และผลไม้  โดยใช้งบประมาณของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและย (อย.) และ

มอบหมายให้สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นผู้ดาํเนินโครงการ 

5. จัดเวทีวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิง

วิชาการดา้นผกัและผลไมส้ดปลอดภยั โครงการได้จัด

ประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการ “ก้าวสู่

ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นใจกับผักผลไม้สดปลอดภัย

ตลอดห่วงโซ่” เมื่ อวันที่  11-12 มกราคม 2561        

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ โฮเทล กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม

ประชุมรวมจาํนวน 250 คน และมีการแสดงนิทรรศการ

ของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการกาํกับดูแลและมีการ

ดาํเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ

ผกัและผลไม้ 

6. จัดกิจกรรมและสื่อประชาสมัพนัธผู์บ้ริโภค

ในการเขา้ถึงผกั ผลไมป้ลอดภยัภายใตม้าตรฐานการ

ผลิต นําไปสู่การบริโภคอย่างพอเพียงตามขอ้แนะนํา

ขององค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการได้จัด

กิจกรรมประกวดการแข่งขันรังสรรค์เมนูฟิวช่ันด้วยผัก 

ผลไม้ 100 กรัม  ภายใต้กติกาและแนวคิดการออกแบบ

อาหารที่ต้องเป็นเมนูที่ผสมผสานหรือเมนูที่พัฒนาขึ้ น

มาใหม่มีการผสมผสานความเป็นฟิวช่ันของสัญชาติ

อาหารต้ังแต่ 2 สัญชาติขึ้นไป สามารถปรุงประกอบได้

ในครัวเรือน วัตถุดิบหรือส่วนประกอบหาง่าย  ทั้งน้ี 

เมนูของทมีที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจาํนวน 10 ทมี รวม 30 

เมนูได้ถูกรวบรวมและจัดทาํข้อมูลด้านคุณค่าโภชนาการ 

และจัดพิมพ์หนังสือ “รังสรรค์เมนูฟิวช่ันด้วยผัก ผลไม้ 

100 กรัม” พิมพ์คร้ังที่ 1 เมื่อมกราคม 2561 จาํนวน 

1,000 เล่ม และพิมพ์คร้ังที่ 2 เมื่อ มิถุนายน 2561 

เพ่ือเผยแพร่ให้แก่นักวิชาการในสถาบันการศึกษา 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ผู้บริโภคและ

ผู้สนใจทั่วไป และเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถมีแนวทาง

ปฏบิัติได้จริงในการบริโภคผกั ผลไม้ให้ได้ปริมาณอย่าง

น้อย  400  ก รัม ต่อ วัน  ทางสถา บัน โภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร  

กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทาํตัวอย่าง

รายการอาหารประจาํวันสาํหรับเมนูอาหารไทยและของ

ว่าง โดยเมนูแนะนําเป็นอาหารไทยที่ผู้บริโภคคุ้นเคย

หรือมีการประยุกต์เพ่ือเพ่ิมปริมาณผักและผลไม้ให้ได้

ตามเกณฑ์แนะนํา และมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่

ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายในรูปแบบ สื่อออนไลน์ มีการ

ออกแบบ infographic ให้ดูสวยงามและน่าสนใจทาง 

Facebook โดยสามารถสบืค้นจากคาํว่า “mahidolpr” 
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โครงการศึกษาสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย ภายใตโ้ครงการสํารวจภาวะโภชนาการและ 

สุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเซียน (The South East Asia Nutrition Survey : SEANUTS) 

เพือ่ทําการสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กไทยอาย ุ6 เดือน ถงึ 12 ปี  

โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.นภิา โรจนรุ่์งวศินกุล เป็นหวัหนา้โครงการ  

ซ่ึงไดร้บัทุนวิจยัจาก บมจ.ฟรีสแลนดฟู้์ดส ์โฟรโ์มสต ์(ประเทศไทย) จํากดั 

 

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ 

ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการเจริญเติบโต

ทางด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกจิ ทาํ

ใ ห้ รู ปแบบการดํา เ นิน ชี วิตของประชากร มีก าร

เปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ประเทศไทยเป็น

ประเทศหน่ึงที่มีการเปล่ียนแปลงทางด้านประชากรและ

ด้านระบาดวิทยา การเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ ลดน้อยลง 

ภาวะเจ็บป่วยจากการขาดสารอาหารในเด็ก หญิง

ต้ังครรภ์/หญิงให้นมบุตรลดลง ด้วยการแก้ไขปัญหา

ทางด้านโภชนาการในประเทศไทยที่ได้ผล แต่ภาวะเต้ีย

แกร็นและการขาดสารจุลโภชนาหาร ซ่ึงส่งผลต่อการ

พัฒนาด้านการเจริญเติบโตทางกายและด้านสติปัญญา

ยังต้องมีการปรับปรุง  การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม

และการกระจายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังมีผลกระทบ

ต่อประชากรทั้งในเขตเมืองและชนบท ภาวะโภชนาการ

เกินโดยเฉพาะในเขตเมืองเพ่ิมขึ้ นรวดเร็ว คือ มีเด็ก 

(วัยทารก, วัยก่อนวัยเรียนและวัยเรียน) ที่มีภาวะอ้วน

หรือนํ้าหนักเกินเพ่ิมขึ้ น อุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหาร เช่น 

โรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอนิซูลินที่เคยพบในผู้ใหญ่ กลับ

พบมากขึ้ น ในเด็กและวัยรุ่น  ปัจจุบันประเทศไทยจึง

กาํลังเผชิญกับปัญหาร่วมทั้งภาวะโภชนาการขาดและ

เกินในเด็ก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

ดํา เ นิน ชี วิต  ความสามารถในการ เ ข้ าถึ งอาหาร 

สภาพแวดล้อมทางสงัคม รูปแบบการให้อาหารและการ

เล้ียงดูทารกและเด็กวัยก่อนเรียน รูปแบบของการ

รับประทานอาหารของเด็กวัยเรียน และกิจกรรมการ

เคล่ือนไหวของร่างกายของเด็กโดยรวม ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวสถาบันโภชนาการ โดยความร่วมมือจาก บมจ.

ฟรีสแลนด์ฟู้ดส์ โฟร์โมสต์(ประเทศไทย) จาํกัด จึงได้

ดาํเนินโครงการการสาํรวจภาวะโภชนาการของเดก็ไทย

อายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี เพ่ือประเมินภาวะโภชนาการ 

การเคล่ือนไหวร่างกาย พฤติกรรมการบริโภค และ

ระดับเชาวน์ปัญญาของเดก็อายุ 6 เดือน ถงึ 12 ปี  ทั้งน้ี 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล เป็นหัวหน้า

โครงการวิจัย และผลการศึกษาและวิจัยจากโครงการน้ี

ถูกนาํไปใช้ประกอบการ 

 วิเคราะห์สถานการณก์ารขาดวิตามินดีของคนไทย 

 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะวิตามินดี 

 กาํหนดนโยบายและมาตรการการป้องกันการขาด
วิตามินดีในประเทศไทย โดยกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสขุ 
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โครงการวิจยั “ประเทศไทยปลอดไขมนัทรานส”์ โดยมี ศาสตราจารย ์ดร.วิสิฐ จะวะสิต  

เป็นหวัหนา้โครงการ ซ่ึงไดร้บัทุนวิจยัจาก สํานกังานพฒันาการวิจัยการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 

 

 กรดไขมันทรานส์ (Trans fatty acids, TFA) 

เ ป็นกรดไขมั นที่ พบ ไ ด้ต ามธรรมชา ติและจ าก

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ไขมันทรานส์จาก

ธรรมชาติมาจากผลิตภัณฑท์ี่มาจากสตัว์เค้ียวเอื้อง หรือ

สัตว์สี่กระเพาะ เช่น นม เน้ือสัตว์ (โดยเฉพาะเน้ือสัตว์

ติดมัน) แต่พบได้ในปริมาณที่น้อยมาก ส่วนไขมันท

รานส์ที่ได้จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและ

เกิดขึ้ นจากไขมันอื่ นๆที่ ผ่านที่มีกระบวนการเติม

ไฮโดรเจนบางส่วน (Partially HydrogenatedOils: PHOs) 

ลงไปในไขมันพืช ซ่ึงกรดไขมันชนิดน้ี เป็นที่กล่าวถึงกนั

มาก เน่ืองจากมีการศึกษาพบว่า การบริโภคอาหารที่มี

ไขมันทรานส์มากเกินไปจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพ 

โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือด ซ่ึงรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ 

อาจารย์ประจําสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ให้ข้อมูลว่า “การบริโภคไขมันทรานสเ์ป็นปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือด” มีรายงานวิจัยว่า 

เมื่อการให้ผู้เข้าร่วมทดลอง อาสาสมัครบริโภคไขมันท

รานส์แทนการบริโภคไขมันอิ่มตัวเพียงร้อยละ 1 ของ

พลังงาน พบว่า ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL-

Cholesterol) สูงขึ้ น ในขณะที่ระดับคอเลสเตอรอลดี 

(HDL-Cholesterol) ตํ่าลง รวมถึงการบริโภคไขมันทรานส์

แทนการบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเด่ียว และไขมันไม่

อิ่มตัวเชิงซ้อนก็ส่งผลในลักษณะเดียวกัน (ทั้งที่โดย

ปกติแล้วการบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว และไขมัน

ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะไม่ส่งผลต่อการเพ่ิม LDL) แต่เมื่อ

เปรียบเทียบการบริโภคไขมันทรานส์แทนไขมันทั้ง 3 

ชนิด พบว่า การบริโภคไขมันทรานสแ์ทนไขมันไม่อิ่มตัว

เชิงซ้อนจะส่งผลต่อระดับการเพ่ิม LDL ในเลือดมาก

ที่สุด และยังมีงานวิจัยพบว่า การบริโภคไขมันทรานส์

แทนคาร์โบไฮเดรตเพียงร้อยละ 2 ของพลังงาน จะมี

ความเสี่ยงสงูถงึร้อยละ 23 ที่จะเกดิโรคหัวใจและหลอด

เลือด รวมถึงกม็ีงานวิจัยของประเทศเดนมาร์ก พบว่า 

การบริโภคไขมันทรานส์น้อยลงมีความสัมพันธ์กับเป็น

ปัจจัยสาํคัญของโรคติดต่อไม่เร้ือรัง หรือ NCDs ไขมันทรานส ์

พบมากในอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น มาร์การีน โดนัท

ทอด พัฟและเพสตรี เวเฟอร์ชอ็กโกแลต เป็นต้น 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 องค์การอาหารและยา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศห้ามใช้นํา้มันพืชที่ผ่าน

กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (PHO) ในการผลิต

อาหาร โดยให้ระยะเวลาผู้ผลิต 3 ปี ในการปรับสูตร

ผลิตภัณฑ ์น่ันกคื็อ ห้ามจาํหน่ายอาหารที่มีไขมันทรานส ์

การดาํเนินมาตรการต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้

ประเทศต่างๆ ต่ืนตัวเร่ืองไขมันทรานส์เป็นอย่างมาก 

รวมทั้งประเทศไทยเรา  

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต อาจารย์ประจํา

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ได้

ดําเนิน “โครงการวิจัยการสํารวจสถานการณ์การ
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ปนเป้ือนของกรดไขมันชนิด ทรานสใ์นผลิตภัณฑ์

อาหารในประเทศไทย” พบว่า มีอาหารหลายชนิด

ใช้ไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ เช่น เนยขาว 

(shortenings) มาร์การีน คุกกี้  และขนมเบเกอร่ี

ต่าง ๆ จากตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร

จาํนวน 162 ตัวอย่าง พบว่า โดนัทชนิดทอด เป็น

อาหารที่ ยังพบปัญหาปนเป้ือนด้วยกรดไขมันท

รานสใ์นปริมาณและความถี่ที่สงู (ประมาณ 3 กรัม

ต่อหน่วยบริโภค) รองลงมาได้แก่ อาหารประเภทพัฟและ

เพสตร้ี (2 กรัมต่อหน่วยบริโภค)  

ในปี 2562 กฎหมายเกี่ยวกบัไขมันทรานส ์เร่ือง 

กาํหนดอาหารที่ห้ามผลิต นาํเข้า หรือจําหน่าย นํา้มัน

หรืออาหารที่มีนํา้มันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน

บางส่วนเป็นส่วนประกอบไว้แล้ว จะมีผลบังคับใช้น่ันจะ

ส่งผลทาํให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่จาํหน่ายในประเทศไทย

ปลอดจากไขมันทรานส์ ซ่ึงจะส่งผลดีช่วยป้องกัน

ประชาชนไทยในการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ

หลอดเลือด ผลการศึกษาวิจัย “ประเทศไทยปลอด

ไขมันทรานส์” ของศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ได้

ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการวางนโยบายการบริหาร

จัดการและการควบคุมปัญหาการปนเป้ือนของกรด

ไขมันชนิดทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตเพ่ือการ

บริโภคในประเทศและส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑอ์าหาร

นําเข้า ซ่ึงจะเป็นการรองรับการเป็นประเทศปลอด

ไขมันทรานส ์(Trans Fat-Free Country) ในอนาคต

สวก. จัดเวที Agricultural Policy Forum : ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส 

 
 

และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดร.จิราวรรณ 

แย้มประยูร ที่ปรึกษาประจําสาํนักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นประธาน

เปิดการประชุม Agricultural Policy Forum : ประเทศ

ไทยปลอดไขมันทรานส์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคาร 3 

สาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ซ่ึงได้มีการนาํเสนอผลงานวิจัยเร่ือง “ประเทศไทยปลอด

ไขมันทรานส์” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต 

สาํหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกจิกรรมน้ี เพ่ือเผยแพร่

ผลงานวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายใน

การบริหารจัดการและการควบคุมปัญหาการปนเป้ือน

ของกรดไขมันชนิดทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิต

เพ่ือการบริโภคในประเทศและส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์

อาหารนําเข้า ซ่ึงจะเป็นการรองรับการเป็นประเทศ

ปลอดไขมันทรานส ์(Trans Fat-Free Country) ในอนาคต 

ซ่ึงมีผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาควิชาการ และผู้แทนเกษตรกรจํานวนกว่า 50 คน 

เข้าร่วมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะใน

การดาํเนินงานต่อไปด้วย 
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ผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชหรืออางอิงเชิงสังคมหรือสาธารณะประโยชน 

โครงการ “การวิจยัดา้นการส่งเสริมความรูใ้นการจดัการความปลอดภยัการบริการอาหารโรงเรียน 

โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เวณิกา เบญ็จพงษ ์เป็นหวัหนา้โครงการวิจยั   

ซ่ึงไดร้บัทุนวิจยัจาก สํานกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 

 

โครงการน้ีเป็นการพัฒนาชุดองค์ความรู้ความ

ปลอดภัยอาหาร เพ่ือนาํไปสร้างกิจกรรมส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร และถอดบทเรียนใน

การนําชุดความรู้ไปสร้างกิจกรรมอาหารปลอดภัยผ่าน

นักวิจัยรุ่นจิ๋ว โดยการสนับสนุนของครูในโรงเรียน การ

เข้าร่วมกิจกรรมของครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนนาํจะ

พัฒนาทกัษะด้านการนาํความรู้ ไปสร้างกจิกรรมผ่านการ

สื่อสารความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ และเกิดการถ่ายทอด

กระบวนส่งเสริมความรู้ สู่นักเรียนแกนนํารุ่นต่อไปได้ 

โดยมีเคร่ืองมือที่เป็นผลผลิตที่ได้จากโครงการ คือ ชุด

องค์ความรู้ความปลอดภัยอาหารในโรงเรียน ที่โรงเรียน

สามารถนําไปใช้สร้างกิจกรรมกับนักเรียน ในการ

ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ ในการจัดการความปลอดภัย

อาหารในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ในการเลือก

บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และนาํหลักสุขาภิบาลไปใช้ใน

การประกอบอาหารและจาํหน่ายโรงเรียน 

ผลการวิเคราะหโครงการ 

ความรู้ ด้านความปลอดภัยของอาหารมีความสาํคัญ

ในการเสริมสร้างความปลอดภัยของอาหารโรงเรียน การ

จัดการความปลอดภัยของอาหารโรงเรียน จาํเป็นต้องมี

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ด้านอาหารปลอดภัยให้

ผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการอาหารโรงเรียนและนักเรียน 

ซ่ึงเป็นผู้บริโภคต้องมีความรู้ ในการเลือกซ้ือและบริโภค

อาหารอย่างปลอดภัย การวิจัยด้านการส่งเสริมความรู้ ใน

การจัดการความปลอดภัยการบริการอาหารโรงเรียน จึง

นาํข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยงอนัตรายในอาหารมา

ใช้พัฒนาสื่อความรู้เพ่ือให้เกิดการจัดการตามลําดับ

ความเสี่ยง โดยพบว่าสาเหตุที่ทาํให้นักเรียนมีโอกาส

ได้รับอาหารที่อาจก่อผลเสียต่อสุขภาพ มาจากการ

บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ใช้สารกันบูดปริมาณ

มาก และการให้บริการอาหารโรงเรียนยังมีข้อบกพร่อง

ด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะการเลือกซ้ือวัตถุดิบ 

และความสะอาด ดังน้ันจึงดาํเนินกจิกรรมส่งเสริมความรู้

นักเรียนในการเลือกซ้ือและบริโภคอาหาร เพ่ือลดการ

ได้รับสารกันบูดลง และการให้ความรู้ ผู้ให้บริการอาหาร

โรงเรียนด้านการคัดเลือกวัตถุดิบและประกอบอาหาร

ตามหลักสุขาภิบาล ซ่ึงดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ

โรงเรียนต้นแบบ 8 โรงเรียน ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้

กระบวนการพัฒนานักเรียนแกนนาํเป็น “นักวิจัยรุ่นจิ๋ว” 

จัดต้ังเป็นทีมงานขับเคล่ือนกิจกรรมอาหารปลอดภัยใน

โรงเรียน มีนักวิจัยในโครงการเป็นผู้สนับสนุนการดาํเนิน

กิจกรรม โดยมีการพัฒนาชุดสื่อความรู้อาหารปลอดภัย

มาให้นักวิจัยรุ่นจิ๋วใช้ในการดาํเนินกิจกรรมในโรงเรียน 

ผลการดํา เ นินกิจกรรมพบว่านักวิ จัยรุ่ น จิ๋ วระดับ

มัธยมศึกษาสามารถรับความรู้ จากการอบรม และถอด

เน้ือหาจากสื่อความรู้ ที่ ได้จากโครงการไปใช้ในการ

ดําเนินกิจกรรมในโรงเรียน ภายใต้การกํากับของครู

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาหารปลอดภัย ขณะที่นักวิจัยรุ่น

จิ๋วระดับประถมศึกษาสามารถรับความรู้ จากการอบรม 

แต่การถอดเน้ือหาจากสื่อความรู้ มาใช้ดําเนินกิจกรรม

ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากนักวิจัยในโครงการ หรือครู

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมอาหารปลอดภัย สื่อที่ได้ผลในการ

ถ่ายทอดความรู้ให้ นักเ รียนทั้ งระดับประถมและ

มัธยมศึกษา คือกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ที่ทาํให้

นักเรียนสามารถประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย

อาหารที่ตนเองบริโภค และตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร 

จากการทดสอบ คิด วิเคราะห์ ขณะที่สื่อในลักษณะ

หนังสอืความรู้ แผ่นพับ  
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เป็นสื่อที่ใช้ได้ผลเฉพาะนักเรียนที่มีทักษะด้าน

การอ่านที่ ดี หรือถูกกระตุ้นให้เกิดความสนใจผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ อื่ นมาก่อน ขณะที่ สื่ อประเภท

โปสเตอร์ และเสียงตามสาย เข้าถึงนักเรียนได้เฉพาะ

รูปแบบที่ น่าสนใจ สื่อการแสดงละครสามารถเข้าถึง

นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ดี สําหรับผู้ให้บริการ

อาหารโรงเรียนน้ัน พบว่าการอบรมประกอบกิจกรรม

การเรียนรู้สามารถกระตุ้นความสนใจต่อความสาํคัญใน

การเลือกซ้ือวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี และการปรุงอาหาร

ตามหลักสุขาภิบาลได้ในระดับหน่ึง ดังน้ันการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมความรู้

ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยการให้ความรู้และ

สร้างความตระหนักผ่านช่องทางสื่อที่ ผู้รับสื่อให้ความ

สนใจจึงเป็นกระบวนการสําคัญในการจัดการความ

ปลอดภัยของอาหารโรงเรียน 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและการพัฒนา

เป็นสื่อการสอนแก่เดก็นักเรียนและประชาชนทั่วไปทาง 

สกว. ได้เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของ สกว. เพ่ือให้โรงเรียน

ต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของตน  

ผลการศึกษาวิจัยของโครงการได้ถูกนําไปใช้

ประโยชน์ทางสังคม ชุมชน และสาธารณะ ทั้ งการ

ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ ชุมชนในรูปแบบต่างๆ และถูก

นําไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเ ร่ืองต่าง  ๆ 

ประกอบด้วย 

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายใต้

โครงการสื่อสารสาธารณะเพ่ือขยายผลในโรงเรียน

ต้นแบบเดก็ไทยแก้มใส โดยจัดพิมพ์สื่อความรู้ ชุด “หนัง

หนังสอืความรู้ ด้านความปลอดภัยอาหาร สาํหรับนักวิจัย

รุ่นจิ๋ว” จํานวน 7 เร่ือง และ “แผ่นพับชุดความรู้ ด้าน

ความปลอดภัยอาหารจาํนวน 9 เร่ือง 

- สาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ

มหาชน) ใช้งานวิจัยไปจัดพิมพ์เป็นสื่อความรู้จาํนวน 39 

รายการ ๆ ละ 300 ช้ิน รวม 11,700 ช้ิน และมอบสื่อ

ความรู้ ให้สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลนาํไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่องค์ความรู้แก่มหาวิทยาลัย 

โรงเรียน โรงพยาบาล และสาํนักงานสาธารณสขุ รวม 44 

แห่ง และได้เผยแพร่ความรู้ ในรูปของสื่อ E-book และ 

Facebook ด้วย 

ผลงานวิจัยน้ีได้ถูกนําใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

ประกอบด้วย 

- การนําไปใช้กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เชิง

สาธารณะแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมวิชาการ

ต่างๆ ได้แก่ การประชุมวิชาการของสมาคมนักกาํหนด

อาหารแห่งประเทศไทย ประจําปี 2560 เร่ือง "นัก

กําหนดอาหารในยุค Thailand 4.0" ณ โรงแรมเดอะ 

เบอร์เคลีย์ ประตูนํ้า กรุงเทพฯระหว่างวันที่ 24-26 

เมษายน 2560  

-  จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร  Food Safety Education 

Materials for School Children ในงานประชุมวิชาการ 

เร่ือง กนิผักผลไม้ 400 กรัมให้ปลอดภัย จัดโดยสมาคม

โภชนาการ ที่คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในวันที่ 21-22 ก.ย. 2560 

- สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัมหิดล ร่วมกับ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.)ได้นาํสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ี่พัฒนาขึ้นไปใช้จัดอบรม

เชิงปฏบิัติการและการใช้สื่อสาํหรับคุณครู เพ่ือใช้ในการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร ในโรงเรียน

และรอบร้ัวโรงเรียน แก่ครูในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 

ภายใต้โครงการเดก็ไทยแก้มใสฯ โดยการสนับสนุนของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 
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โครงการพฒันาสือ่อิเล็กทรอนิกสรู์ปแบบสือ่ปฏิสมัพนัธ ์ในการเรียนรูด้า้นความปลอดภยัอาหาร  

สําหรบันกัเรียน โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เวณิกา เบญ็จพงษ ์เป็นหวัหนา้โครงการวิจยั 

ซ่ึงไดร้บัทุนวิจยัจาก สํานกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ นําไปใช้สร้าง

แรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้ เร่ืองการเลือกบริโภค

อาหารที่ปลอดภัยจากสารกันบูด และพัฒนาเกม

อิ เ ล็กทรอ นิกส์ รู ปแบบสื่ อปฏิสัม พันธ์  นํา ไปใ ช้

ประกอบการเรียนรู้ เร่ืองการได้รับสารกันบูดจากการ

บริโภคอาหาร เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ประเมินความเสี่ยงต่อ

สุขภาพในการได้รับสารกันบูดด้วยตนเอง และสามารถ

ปรับพฤติกรรมการบริโภคตามรูปแบบที่ต้องการ โดย

นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์ที่

พัฒนาขึ้ น ได้แก่ อันตรายในอาหาร, สารกันบูดใน

อาหาร, สีสันในอาหาร, ในเน้ือสัตว์แปรรูปมีอะไร, ใน

ก๋วยเต๋ียวมีอะไร, ในขนมอบมีอะไร และในนํา้หวานมี

อะไร และเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ “ตะลุย

แดนอาหาร” ประกอบด้วย เกมรู้ ทันสารกันบูด ซ่ึงมี

ความรู้ เกี่ยวกบัการประเมินความเสี่ยงการได้รับสารกัน

บูดในอาหาร และมินิเกม ซ่ึงมีความรู้ เกี่ยวกับอาหาร

กลุ่มเสี่ยงที่นักเรียนนิยมบริโภคและพบการใช้สารกัน

บูด ไปทดสอบกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน

ปลายในโรงเรียนเป้าหมาย 4 โรงเรียน และอบรม

ครูผู้สอน การทดสอบการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

แบบปฏิสัมพันธ์ พบว่าทาํให้นักเรียนมีความรู้ เพ่ิมขึ้ น 

ในการประเมินความพึงพอใจต่อหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้คะแนนระดับมากถึงมาก

ที่สุดในทุกหัวข้อ นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกสแ์บบปฏสิมัพันธม์ีรูปแบบที่น่าสนใจทาํให้

นักเรียนอยากเรียนรู้  และสามารถนําความรู้ ที่มีอยู่ใน

หนังสือไปปรับพฤติกรรมการกินอาหารได้ ส่วนครูที่

ร่วมโครงการเห็นว่าเน้ือหามีความสัมพันธ์กับวิชาสุข

ศึกษา สามารถใช้สอนในโรงเรียน เป็นความรู้ ใหม่ มี

ความสอดคล้องกับการบริโภคประจําวันของนักเรียน 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดทั้งด้าน

เน้ือหา ด้านรูปภาพ ภาษา และเทคนิค และด้านการ

นํา ไปใ ช้ประกอบการเ รียนการสอน  การนํา เกม

อิเล็กทรอนิกส์ “ตะลุยแดนอาหาร” มาทดสอบ พบว่า

หลังเล่นเกมนักเรียนมีความรู้ เร่ืองสารกันบูดเพ่ิมมาก

ขึ้ น โดยค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ หลังจากเล่นเกมของ

นักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนสงูกว่าก่อนเล่นเกม นักเรียนส่วน

ใหญ่ให้คะแนนความพึงพอใจเกมในระดับมากถึงมาก

ที่สดุในทุกหัวข้อ ทั้งด้านเน้ือหาความรู้ และด้านเทคนิค

และการนาํเสนอ นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าการเล่นเกม

ทําให้มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองความเสี่ยงต่อการ

ได้รับสารกนับูด และสามารถนาํความรู้ที่ได้จากการเล่น

เกมไปปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้ปลอดภัยได้ ครู

ผู้เข้าร่วมโครงการระบุว่าเกมความรู้ที่นาํมาให้นักเรียน

เล่นในคร้ังน้ีสามารถเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

อาหารของนักเรียนได้ พบว่าหลังการเล่นเกมนักเรียนมี

ความใส่ใจในการเลือกซ้ืออาหารและอ่านฉลากมากขึ้น 

แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ในทุกโรงเรียนสามารถเข้าใจ

ถึงความเสี่ยงต่อการได้รับสารกันบูด และนาํความรู้ ใน

เกมไปปรับพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคอาหาร ครูที่เข้า

รับการอบรมการใช้เกมอิเลก็ทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดทั้งด้าน

เน้ือหา ด้านรูปภาพ ภาษา และเทคนิค และด้านการ

นาํไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ระบุว่า

สามารถนําไปใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการได้รับ

สารกนับูดสาํหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ซ่ึง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ต้องการในการพัฒนาเกม

เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการ

ได้รับสารกันบูด และปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

อย่างไรกต็ามเกมน้ีมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ จึงยัง

จาํเป็นต้องมีการสรุปบทเรียนจากครูหลังเล่นเกม 

 



 

 

49 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและการพัฒนา

เป็นสื่อการสอนแก่เดก็นักเรียนและประชาชนทั่วไปทาง 

สกว. ได้เผยแพร่ที่เวบ็ไซต์ของ สกว. เพ่ือให้โรงเรียน

ต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของตน  

ผลการศึกษาวิจัยของโครงการได้ถูกนําไปใช้

ประโยชน์ทางสังคม ชุมชน และสาธารณะ ทั้ งการ

ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ ชุมชนในรูปแบบต่างๆ และถูก

นําไปใ ช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเ ร่ืองต่าง  ๆ 

ประกอบด้วย 

ผลงานวิจัยน้ีได้ถูกนําใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

ประกอบด้วย 

- สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัมหิดล ได้จัด

อบรมการใช้สื่อแก่ครูจาก 21 โรงเรียน ในโครงการ

พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อปฏิสัมพันธ์ วันที่ 3 

พฤษภาคม 2560 

- สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัมหิดล ร่วมกับ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.)ได้นําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ พัฒนาขึ้ นไปใช้จัด

อบรมเชิงปฏบิัติการและการใช้สื่อสาํหรับคุณครู เพ่ือใช้

ในการถ่ายทอดความรู้ ด้านความปลอดภัยอาหาร ใน

โรงเรียนและรอบร้ัวโรงเรียน แก่ครูในโรงเรียนต่าง ๆ 

ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเดก็ไทยแก้มใสฯ โดยการ

สนับสนุนของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ (สสส.) วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 

การนําไปใช้กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เชิง

สาธารณะแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่าง ๆ ได้แก่  

- การประชุมวิชาการของสมาคมนักกําหนด

อาหารแห่งประเทศไทย ประจาํปี 2560 เร่ือง "นักกาํหนด

อาหารในยุค Thailand 4.0" ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ 

ประตูนํ้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 

2560  

- การประชุมวิชาการ เร่ือง “กินผักผลไม้ 400 

กรัมให้ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 21-22 กนัยายน 2560 

ของคณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชหรืออางอิงเชิงเศรษฐกิจ 
 

โครงการวิจยั “การประเมินสถานภาพหอ้งปฏิบติัการในการจดัทําและประเมินฉลากโภชนาการและการพฒันา

ตวัอย่างอาหารอา้งอิง (Food reference material)” ซ่ึงดําเนินงานจดักิจกรรมทดสอบความชํานาญ 

ของหอ้งปฏิบติัการ โดยใช ้Milk powder และ Instant beverage powder เป็นตวัอย่างทดสอบ 

โดยมี รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต จุดประสงค ์เป็นหวัหนา้โครงการวิจยั   
 

ฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าเช่ือถือ ช่วยให้ผู้บริโภค

สามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพได้ จากข้อมูลในอดีตช้ีให้เหน็ว่า

ฉลากโภชนาการที่แสดงอยู่บนผลิตภัณฑอ์าหารหลายชนิดยังไม่เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กาหนดไว้  ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องน่าจะ

มาจากห้องปฏบิัติการที่เป็นผู้วิเคราะห์สารอาหารและจัดทาํฉลากโภชนาการ  

ดั ง น้ันการศึกษา น้ี จึ งมี วัต ถุประสงค์ เ พ่ือ ศึกษาความสามารถของ

ห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์สารอาหารบังคับ 13 ชนิดและการจัดทาํ

ฉลากโภชนาการ สารอาหารบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 

182 และฉบับที่ 374 ได้แก่ไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรท ใยอาหาร นํา้ตาล โซเดียม วิตามินเอ วิตามินบีหน่ึง 

วิตามินบีสอง แคลเซียม และเหล็ก  งานวิ จัย น้ีดํา เ นินการทดสอบ

ความสามารถของห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์สารอาหาร และการจัดทาํ

ฉลากโภชนาการเป็น 2 รอบ ด้วยการใช้ตัวอย่างนมผง และเคร่ืองด่ืมนม

ผสมธญัพืชชนิดผง   

  ผลการศึกษาในรอบที่  1 พบว่า  ห้องปฏิบั ติการส่วนใหญ่มี

ความสามารถดีในการวิเคราะห์ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล 

โปรตีน นํ้าตาล โซเดียม แคลเซียม เหล็ก วิตามินบี1 วิตามินบี 2 ความช้ืน 

และเถ้า อย่างไรกต็ามมีเพียง 6 จาก 20 ห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ 30) ที่มี

ความสามารถดีในการวิเคราะห์ทุกสารอาหาร   ส่วนการวิเคราะห์ที่พบว่าให้ผล

ไม่เป็นที่ยอมรับ เน่ืองจากมีความแปรปรวนสงูคือ การวิเคราะห์ใยอาหาร และ

วิตามินเอ สําหรับการประเมินความสามารถในการจัดทาํฉลากโภชนาการ

พบว่า ยังมีการแสดงรูปแบบฉลาก การคํานวณ และการแสดงปริมาณ

สารอาหารต่อหน่ึงหน่วยบริโภคและสารอาหารต่อปริมาณที่แนะนาํให้บริโภค

ต่อวัน  ที่ ไ ม่ เ ป็นไปตามข้อกาหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

ห้องปฏิบัติการที่ดําเนินการเป็นไปตามข้อกาํหนดพบว่ามีเพียง 5 จาก 17 

ห้องปฏบิัติการ (ร้อยละ 29) เท่าน้ัน   

  

รูปแสดงตวัอย่างฉลากโภชนาการตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่182 

ของเครือ่งดืม่นมผสมธญัพชืชนดิผง 

รูปแสดงตวัอย่างฉลากโภชนาการตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่374 

ของเครือ่งดืม่นมผสมธญัพชืชนดิผง 
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ผลการศึกษาในรอบที่  2 พบว่า  ห้องปฏิบั ติการส่วนใหญ่มี

ความสามารถดีในการวิเคราะห์สารอาหารต่างๆ เช่นเดียวกับการศึกษา

รอบแรก ยกเว้นโคเลสเตอรอล  อย่างไรก็ตามมีเพียง 6 จาก 20 

ห้องปฏบิัติการ (ร้อยละ 30) ที่มีความสามารถดีในทุกสารอาหาร  ผลการ

ประเมินด้านการวิเคราะห์สารอาหารพบว่าให้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ได้แก่ 

การวิเคราะห์โคเลสเตอรอล ใยอาหาร และวิตามินเอ  สาํหรับการประเมิน

ความสามารถในการจัดทําฉลากโภชนาการฉบับเต็มและฉลาก GDA 

(ตามประกาศหมายเลข 182 และ 305 (2) ตามลําดับ) ผลการศึกษา

พบว่ามีห้องปฎิบัติการที่มีความสามารถในการนําข้อมูลที่วิเคราะห์จาก

ห้องปฏบิัติการมาจัดทาํฉลากโภชนาการได้อย่างถูกต้องในระดับ 93-100 

% จํานวน 6 แห่งจาก 17 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 35 ของทั้ งหมด)  

ข้อผิดพลาดที่พบส่วนใหญ่เป็นโอนถ่ายข้อมูล และการแสดงข้อมูลบน

ฉลากแบบเตม็  ซ่ึงสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ถ้าเพ่ิมความระมัดระวังและมี

ความละเอียดในการทวนสอบและตรวจสอบ หัองปฏิบัติการประมาณร้อย

ละ47 มีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกบัการจัดทาํฉลาก GDA โดยจัดทาํ

ฉลาก GDA ต่อหน่ึงหน่วยบริโภค แทนที่จะเป็นต่อภาชนะบรรจุทั้งหมด  

ผลผลิตที่ได้จากการศึกษาคือ ระดับความสามารถของการวิเคราะห์สารอาหารของห้องปฏบิัติการและความสามารถ

ในการจัดทาํฉลากโภชนาการ เพ่ือดาํเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 17025 ใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือ

บ่งช้ีถงึความต้องการการฝึกอบรมสาํหรับแต่ละห้องปฏบิัติการ  ผลที่ได้จากห้องปฏบิัติการที่มีความสามารถดีสามารถนาํมา

คาํนวณเป็นค่าพ้องของแต่ละสารอาหาร เพ่ือใช้เป็นค่าอ้างองิในการสร้างเป็นวัสดุอาหารอ้างองิ ซ่ึงเป็นอกีหน่ึงผลผลิตที่ได้

จากการศึกษานี้ คือ นมผงซ่ึงมีค่ารับรอง  งานวิจัยที่ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและผลผลิตที่เกดิขึ้นจากการศึกษาน้ี สามารถ

ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของความสามารถห้องปฏบิัติการที่เข้าร่วมจาํนวน 20 ห้องปฏบิัติการในประเทศไทย 

ห้องปฏบิัติการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดทาํฉลากโภชนาการของประเทศไทย ประมาณ 20 ห้องปฏบิัติการ 

ใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลอ้างอิงสาํหรับประกอบการขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในระบบมาตรฐานนานาชาติ 

ISO/IEC 17025 จากหน่วยงานที่ตรวจประเมินและให้การรับรอง เป็นการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์

สารอาหาร และจัดทาํเป็นฉลากโภชนาการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างฉลากโภชนาการที่มีความถูกต้อง เป็นการพัฒนา

และแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนต่างๆ ซ่ึงเป็นงานวิจัยที่มีความเฉพาะและเป็นความลับทางการค้าให้แก่ 11 

บริษัท ตัวอย่างเช่น  

- การพัฒนาอายุการเกบ็รักษานม ของบริษัท ดัชมิลล์ อนิเตอร์เนช่ันแนล รีเสร์ิช เซน็เตอร์ จาํกดั 

- การพัฒนาเมนูอาหารไทยจากข้าวโอต๊ ของบริษัท เป็บซ่ีโค เซอร์วิสเซส เอเชีย จาํกดั 

- การพัฒนาผลิตภัณฑซ์อสผงปรุงรสสไตล์เมก็ซิกนั ของบริษัท สยาม ไอซอส จาํกดั  

- การปรับปรุงเน้ือสมัผสัของผลิตภัณฑอ์าหารเพ่ือสขุภาพในบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนตัวของบริษัท วิชไวย์ กรุป๊ จาํกดั  

- การพัฒนาเคร่ืองด่ืมชนิดพร้อมด่ืมและเคร่ืองด่ืมสาํเรจ็รูปของบริษัท ดิอนิเวนเตอร์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

 

รูปแสดง ผลการประเมินความสามารถในการ

ทดสอบไขมนัในเครือ่งดืม่นมผสมธญัพชืชนดิ

รูปแสดงการประชมุ ถ่ายทอดความรู ้อภิปราย

ผลการศึกษา และปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน ของ

การดําเนนิโครงการ 
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โครงการพฒันาผูป้ระกอบการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนรายเล็กและกลางทีมี่การผลิตแบบต่อเนือ่ง 

มีโดยศาสตราจารยด์ร.วิสิฐ จะวะสิต เป็นหวัหนา้โครงการ  

ซ่ึงไดร้บัทุนวิจยัจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 

 

โรคขาดสารไอโอดีนเป็นปัญหาสํา คัญด้าน

สาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

เน่ืองจากไอโอดีนเป็นแร่ธาตุที่มีความสาํคัญต่อร่างกาย 

โดยเป็นส่วนประกอบในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ช่วย

ในการควบคุมการทาํงานและการเจริญเติบโตของสมอง 

ระบบประสาท และเน้ือเย่ือในร่างกาย หากร่างกาย

ได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอจะทําให้เป็นโรคคอพอก  

นักวิชาการด้านสาธารณสขุเหน็พ้องกนัว่า เกลือสามารถ

เป็นตัวกลางที่ใช้ในการแก้ปัญหาการขาดไอโอดีนได้ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง “เกลือบริโภค” ลงวันที่ 7 เมษายน 2544 

กาํหนดให้เกลือบริโภคและเกลือที่ใช้ในการผลิตอาหาร

ทุกชนิดมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และ

ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม แต่

เกลือที่วางขายในท้องตลาดส่วนมากเป็นเกลือสินเธาว์ 

ซ่ึงไม่มีโอโอดีน กอปรกับเคร่ืองผสมไอโอดีนในเกลือที่

สถานประกอบการผลิตเกลือใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเคร่ือง

ที่ พัฒนาโดยองค์การยูนิเซฟ ซ่ึงมิได้เน้นการผสม

ไอโอดีนได้อย่างทั่วถึงและมีขนาดใหญ่ทาํให้ยากต่อการ

ขนย้าย อุปกรณ์มีจาํนวนหลายช้ินเป็นส่วนประกอบและ

มีราคาแพง ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต อาจารย์

ประจําสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้

ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พัฒนา

เคร่ืองมือสาํหรับผสมเกลือเสริมไอโอดีนแบบต่อเน่ือง 

เค ร่ืองมือสําห รับผสมเกลือเส ริมไอโอดีน

แบบต่อเน่ืองที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมีกาํลังผลิตไอโอดีน

ในเกลือได้ 1,500–2,000 กโิลกรัม/ช่ัวโมง สะดวกต่อ

การขนย้าย และราคาไม่แพง เหมาะสําหรับสถาน

ประกอบการผลิตเกลือขนาดเลก็และขนาดกลาง ช่วยให้

ผลิตเกลือได้คุณภาพตามมาตรฐานของประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ และช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

ในการผลิต เน่ืองจากเคร่ืองดังกล่าวสามารถทํางาน

ต่อเน่ืองได้เอง ทาํให้คนงานสามารถไปทาํงานอย่างอื่น

ได้ด้วย และนําเข้าไปใช้ประกอบการพิจารณาวาง

มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑเ์กลือ เช่น  

- การดัดแปลงเคร่ืองผสมไอโอดีนในเกลือให้มี

ต้นทุนตํ่าลงและใช้งานง่ายขึ้น  

- สูตรการผสมไอโอดีนสําหรับเกลือทุกประเภท 

นํา้ปลา นํา้เกลือปรุงอาหาร และผลิตภัณฑท์ี่ได้จาก

การย่อยถั่วเหลือง โดยใช้อุปกรณ์ที่มีจําหน่ายใน

ท้องตลาดและราคาไม่แพง  

- การดัดแปลงวิธีการวัดและการอ่านค่าจากชุด

ทดสอบไอโอดีนให้มีความถูกต้องมากขึ้น  

- ปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองเกลือ

บริโภค นํา้ปลาและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยถั่ว

เหลือง 
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ผลงานทรัพยสินทางปญญา 
ผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนเปนทรัพยสินทางปญญา 

 
 

 
 

ระบบจัดสํ ารับอาหารราย วัน  INMU 
DairymenuPlan online (iDP) เ ป็ น ร ะ บ บ 

Softwaer ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้ “โครงการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและระบบฐานข้อมูล

ลักษณะต่าง ๆ ของอาหารไทย เพ่ือประเมินการบริโภค

อาหารทั้ งระดับบุคคลและก ลุ่มประชากร” จาก

งบประมาณสนับสนุนของรัฐบาล (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เพ่ือ

พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล สาํหรับผู้ดูแลระบบ

ฐานข้อมูลตัวแปรของโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณ

สารอาหารของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินการบริโภคอาหารทั้งระดับ

บุคคลและกลุ่มประชากรสําหรับนักวิชาการด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สํา เร็จรูป ต่างๆเผยแพร่

ฐานข้อมูลสารอาหารชุดต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมการ

คํานวณคุณค่าสารอาหาร และใช้ในการจัดฝึกอบรม

เผยแพร่โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการคํานวณคุณค่า

สารอาหารที่พัฒนาได้จากโครงการ แก่นักวิชาการ และ

ผู้สนใจ 

โปรแกรม INMU- DailymenuPlan (iDP)  
ทีมผูสรางสรรค คือ นางสาวพรรณี พรประชานุวัฒน นางสาวณัฐรัตน ศรีสังวาลย  
นางสาวอาริสา กีรติจําเริญ และนางสาวกนัตนิจญ ชํามริ  
เปนผลงานทรัพยสินทางปญญาประเภท : ลิขสิทธิ ์
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ระบบจัดสํ ารับอาหารราย วัน  INMU 
DairymenuPlan online (iDP) เ ป็ น ร ะ บ บ
ออนไลน์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้อย่างง่าย 

ไม่มีความซับซ้อนในการใช้งานใด ๆ เหมาะสมกับผู้ที่

ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถใช้งานได้ เพ่ือวางแผนการ

จัดสํารับอาหารคุณภาพรายวันล่วงหน้าได้ สําหรับ

บุคคลปกติอายุต้ังแต่ 1 ปีเป็นต้นไป อีกทั้งยังสามารถ

ตรวจสอบและปรับปรุงคุณค่าอาหารสาํหรับการบริโภค

อาหารได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ี สามารถคํานวณค่า 

BMI เพ่ือให้ผู้ใช้งานรู้สภาวะร่างกายพ้ืนฐานของตัวเอง 

และผู้ใช้งานสามารถเลือกกิจกรรมการออกกาํลังกาย 

เพ่ือดูสมดุลของกินบริโภคอาหารและการออกกาํลังได้

อีกด้วย โดยโปรแกรมทํางานบนระบบอินเตอร์เน็ต 

สามารถเปิดใช้งานบนระบบเวบ็เบราว์เซอร์ต่าง ๆ และ

มีระบบ  server เก็บข้อมูล  โดยความสามารถของ

โปรแกรม มีดังน้ี 

1) ผู้เข้าใช้งานจาํเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูล เช่น 

ช่ือ อายุ นํา้หนัก ส่วนสงู และอื่นๆ ก่อนการใช้งาน เพ่ือ

นําข้อมูลที่ได้มาคํานวณและแปรผลค่าดัชนีมวลกาย 

และภาวะโภชนาการ  

2) ผู้ใช้สามารถวางแผนจัดสาํรับอาหารรายวัน

ของแต่ละบุคคลโดยเลือกจัดได้ตามช่วงเวลาทั้งหมด 5 

มื้ อ โดยแสดงคุณค่าสารอาหาร พลังงาน โปรตีน และ

ไขมัน ในแต่ละมื้อ 

3) โปรแกรมจะคาํนวณค่าพลังงานที่แนะนาํให้

บริโภคใน 1 วัน และประเมิณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

ของแต่ละบุคคล เช่น ผอม สมส่วน อ้วน เป็นต้น 

4) แสดงตารางคุณค่าสารอาหาร 14 ชนิดที่ได้

จากการจัดสาํรับและนําไปเปรียบเทียบกับ Thai DRI 

ตามเพศและอายุ ซ่ึงในตารางจะแสดงเป็นเกณฑ์สี

เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบว่าสารอาหารใดควรได้รับการปรับปรุง

ให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่แนะนํา ดังน้ันผู้ใช้จึงสามารถ

แก้ไขรายการอาหารและปริมาณได้  

5) สามารถออกรายงานคุณค่าสารอาหารเป็น

ค่าเฉล่ียต่อวันและค่าเฉล่ียต่อสปัดาห์ ในกรณเีลือกออก

รายงานมากว่า 1 วัน อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดเกบ็

เป็นไฟล์ Excel ได้ 

6) มีกราฟแสดงสัดส่วนพลังงานที่ได้รับในมื้ อ

ต่างๆ จากสํารับที่ท่านจัด เพ่ือแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึง

สดัส่วนพลังงานในแต่ละมื้อ 

7) สามารถจัดกิจกรรมตามลักษณะของการทาํ

กิจกรรมหรือการออกกาํลังกายในแต่ละวันและแสดง

การเปรียบเทียบพลังงานที่ เกิดจากกิจกรรมและ

พลังงานที่ได้รับจากอาหารภายใน 1 วัน
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ผลงานวิชาการท่ีเผยแพรในการประชุมวิชาการป 2560 
การนําเสนอบทความวิชาการดวยวาจา 
 

ลาํดบัที่ ช่ือผลงาน 

ระดบันานาชาติ 

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. 

ระดบัชาติ 

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 
 

ลาํดบัที่ ช่ือผลงาน 

ระดบันานาชาติ 

1.  Deekum W. Srianujata S. Tanaviyutpakdee P. Chunhabundit R. Butyee C. Innovation in E-training 

Course for Chemical Risk Assessment. The 44
th
 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 44
th
 Annual 

Meeting of the Japanese Society of Toxicology. Jul. 10, 2017. Japan. 
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ลาํดบัที่ ช่ือผลงาน 

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 44
th
 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. 

7.  Thiyajai P. Suwanwattana W. Watcharachaisoponsiri T. Netraputra A. Suttisansanee U.  Charoenkiatkul S. 

Kadsura Ananosma as Sources of Anthocyanin and Their in Vitro Health Properties. The 9
th
 

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. 

9.  Siriporn T. Kemika P. Yuraporn S. Srihamnong W. Kupradinun K. Sakarin S. Sanitchua W. and 

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. 

ระดบัชาติ 

1.  Chamchan R. On-nom N. Development of Rice Paper by Using Geminated Homnin Brown Rice 

Flour. The 20
th
 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. 

2.  Chanseetis C. Chimkerd C. Netraputra A. Vibulkeaw M. Judprasong K. Thiyajai P. Charoenkiatkul S. 

Maturity Affects Vitamin C, Total Phenolic Content And Antioxidant Activity In Chili Pepper. การ

ประชุมโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 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 8
th
 National Conference in Toxicology (NCT8). 

Toxicology in Thailand 4.0. Sep 6, 2017. Bangkok International Trade & Exhibition Centre, 

Bangkok, Thailand. 

4.  Prapkree L. Pachotikarn C. Taechangam  S. Kongkachuichai R. Sungpuag P. Yamamoto S. Shikanai S. 

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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ลาํดบัที่ ช่ือผลงาน 

Nutrition, Natural Health Products and Spiritual Healing Additional Tools for Healthcare Delivery. 

Dec.14, 2016. Rama Gardens Hotel Bangkok. Thailand. 

5.  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. การประชุมโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 โภชนาการ

เชิงรุก เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

6.  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 8
th
 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. 

7.  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 19
th
 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. 

8.  ปิยณัฐ ศรีดอนไผ่  ประภาศรี ศิริจักรวาล  อุไรพร จิตต์แจ้ง  พัศมัย เอกก้านตรง  ประไพศรี ศิริจักรวาล  

วันทนีย์ เกรียงสนิยศ  ครรชิต จุดประสงค์. คุณค่าทางโภชนาการของปลาและไก่ปรุงสุกที่นิยมบริโภค. 

การประชุมโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม 

2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

9.  พัศมัย เอกก้านตรง  วันทนีย์ เกรียงสนิยศ  ประไพศรี ศิริจักรวาล  อไุรพร จิตต์แจ้ง. ปริมาณโซเดียมในอาหาร

ยอดนิยมภาคใตต้อนบนและตอนล่างของประเทศ. การประชุมโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 โภชนาการเชิงรุก 

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

10.  ภรัณยา ธิยะใจ ณัฐิรา อ่อนน้อม อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ วรรัตน์ สุวรรณวัฒนา วรางคณา ศรีจาํนงค์.

คุณค่าทางโภชนาการ และสารฟลาโวนอยดร์วมของเห็ดป่า 4 ชนิดในจังหวดัอํานาจเจริญ. การ

ประชุมโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม 

2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

11.  ยุพาพร นาคงามอนงค์  เปรมมินทร์ ศรีศักดา  ครรชิต จุดประสงค์. การพฒันาวิธีวิเคราะหวิ์ตามินดีใน

อาหาร. การประชุมโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน วันที่ 18-20 

ตุลาคม 2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

12.  ยุราพร สหัสกุล  อมรรัตน์ เอื้อสลุง  ภรัณยา ธยิะใจ. คุณค่าทางโภชนาการของผลมะมุด:ผลไมพ้ื้ นบา้น 

จากจังหวดัสุราษฎรธ์านี. การประชุมโภชนาการแห่งชาติ คร้ังที่ 10 โภชนาการเชิงรุก เพ่ือการพัฒนาที่

ย่ังยืน วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559. ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
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ลาํดบัที่ ช่ือผลงาน 

13.  รัษวรรณ อภิลักขิตกาล จารุณี วงศ์เล็ก จุไรรัตน์ ถนอมกิจ เกมิกา แพรงาม ดิษญา กิตติธนวิมล. 

การศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบสู่การจัดการความปลอดภยัของผกัและผลไมส้ดตลอดห่วงโซ่

อุปทาน. การประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี คร้ังที่ 1 ร่วมขับเคล่ือนการจัดการสารเคมี

ไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

14.  เวณิกา เบญ็จพงษ์ พรรัตน์ สนิชัยพานิช  เรณ ูทวิชชาติวิทยากุล  จักรกฤษณ ์สกลกจิติณภากุล นันทวัฒน์ 

มนตร์บุญพิทกัษ์  ทติยาภา ประมวลทรัพย์  จันทมิา โพธ ิ วีรยา การพานิช. การประเมินความเสีย่งของ

สารป้องกนักําจัดศตัรูพืชที่ใชใ้นการปลูกขา้วโดยคํานวณปริมาณการไดร้บัสมัผสัจากค่าปริมาณการ

ตกค้างสูงสุด. The 8
th
 National Conference in Toxicology (NCT8). Toxicology in Thailand 4.0. 

วันที่ 6 กนัยายน 2560. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

15.  เวณกิา เบญ็จพงษ์ รจนา ชุณหบัณฑติ  จินตนา ศิริวราศัย  ปิยนุช วิเศษชาติ  นันทวัฒน์ มนตร์บุญพิทกัษ์  

วีรยา การพานิช  จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล. การปนเป้ือนสารหนูอนินทรียแ์ละแคดเมี่ยมในขา้ว. 

The 8
th
 National Conference in Toxicology (NCT8). Toxicology in Thailand 4.0 วันที่ 6 กันยายน 

2560. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 
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การจัดการการศึกษา 
หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

จาํนวน 3 หลักสตูรคือ  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสูตร

นานาชาติ)  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

โภชนาการและการกาํหนดอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พิษวิทยาและโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย  

แ ล ะ ส ถ า บั น โ ภ ชน า ก า ร ไ ด้ ร่ ว ม กั บ คณ ะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดหลักสูตร 2 

หลักสตูร คือ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

โภชนศาสตร์  

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา  

โภชนศาสตร์ 

และในปีการศึกษา 2559 สถาบันโภชนาการมี

หลักสูตรเปิดใหม่ ซ่ึงผ่านการพิจารณาอนุมัติและ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว คือ หลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการ

เ พ่ื อ อ าห า รปลอดภั ย  (ห ลั ก สู ต ร ภ า ค พิ เ ศษ ) 

วัตถุประสงค์หลักของหลักสตูรน้ีเพ่ือมุ่งผลิตมหาบัณฑติ

ที่มีความชาํนาญด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพ่ืออาหาร

ปลอดภัยโดยบูรณาการความรู้ในสหวิชาการทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์

การอาหารและโภชนาการ ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับพิษภัย

ทางอาหารได้ด้วยตนเอง สามารถประเมินความเสี่ยง 

ความปลอดภัยอาหาร  และถ่ายทอดความรู้ตาม

จรรยาบรรณของหลักวิชา นําองค์ความรู้ ทางด้าน

พิษวิทยามาประยุกต์ในการจัดการคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหารเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค โดย

มีกลุ่มผู้เรียนเป็นคนทาํงานและต้องการศึกษาต่อใน

ระดับบัณฑิตศึกษา เรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ เพ่ือ

เพ่ิมจาํนวนผู้เรียนในสาขาน้ีให้มากขึ้น  

 

 

• จํานวนนักศึกษาเขาใหม     • จํานวนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูท้ังหมด 
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ความเปนเลิศในการจัดการศึกษาดานอาหารและโภชนาการ 
 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้

ดาํเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนตามพันธกจิใน

การสร้างบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ 

จริยธรรม และสอดคล้องกับความต้องการด้านอาหาร

และโภชนาการของชุมชนและสังคมในประเทศและ

นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ได้บัณฑติด้าน

อาหารและโภชนาการที่มีความเช่ียวชาญ เป็นที่ยอมรับ 

และรองรับความต้องการของผู้ใช้บัณฑติภายในประเทศ

และต่างประเทศ โดยได้ดาํเนินการพัฒนาหลักสตูรตาม

มาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานวิชาชีพ การประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน พัฒนาระบบและวิธีการ

จัดการเ รียนการสอนที่ เ น้นการพัฒนาทักษะและ

ประสบการณ์จากการฝึกปฏบิัติจริงและการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์อย่าง

ต่อเน่ือง สนับสนุนการพัฒนาทักษะและประสบการณ์

ทางวิชาการแก่นักศึกษา และส่งเสริมการทาํกิจกรรม

พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับทักษะวิชาการของ

นักศึกษาตามกรอบค่านิยม “การเป็นบัณฑิตที่ พึง

ประสงค์” ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาแตละปการศึกษา      • อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ 
หลังสําเร็จการศึกษาแลว 1 ปของบัณฑติ 
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การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
การเชื่อมโยงเกณฑมาตรฐาน TQF & AUN-QA กับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการ

สัมมนาเร่ือง “มาตรฐานการศึกษากับการรับรอง

คุณภาพ : การเช่ือมโยงเกณฑ์มาตรฐาน TQF & 

AUN-QA กับกระบวนการด้านการพัฒนาและ

ปรบัปรุงหลกัสูตร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์

ของสถา บัน โภชนาการและคณะแพทยศาสต ร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถ

เขียน  มคอ .2  และ  มคอ .3  ไ ด้ ถูกต้องตามหลัก 

Outcome-Based Education และสอดคล้องกับการ

ประกันคุณภาพ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้

มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ 

แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

การศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย 

แก่คณาจารย์ของทั้งสองหน่วยงานจาํนวน 50 คน เมื่อ

วันที่ 19 เมษายน 2560 
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เสวนาบทบาทของนักพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการในสังคมไทย 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยา

และโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย จัดการเสวนาเร่ือง 

"บทบาทของนกัพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการใน

สงัคมไทย" ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ช้ัน 2 สถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 

2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาในหลักสูตรได้

ตระหนักถึงความสาํคัญของวิชาชีพเมื่อสาํเร็จการศึกษา 

ตามหลักการ Outcome-based Learning และเพ่ือให้เกดิ

การระดมสมองจากภาครัฐและเอกชนในการหาข้อสรุป

บทบาทของนักพิษวิทยา โดยจะนําข้อสรุปที่ ได้ไปใช้

กาํหนดแนวทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้สอดคล้อง 

และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

ในหลักสตูรฯ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

ซ่ึงในการเสวนาคร้ังน้ีมี ผู้ เ ข้าร่วมเสวนารวม

จํานวน 60 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาหลักสูตรพิษวิทยาทางอาหาร

และโภชนาการ ทุกช้ันปี ศิษย์เก่า บุคคลภายนอก และ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารการศึกษา  
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สัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารเพ่ือโภชนาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสูตร

นานาชาติ) จัดโครงการสมัมนาหลักสตูรประจาํปี 2560        

ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ช้ัน 2 สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. รายงานสรุปการจัดการเรียนการสอน ผลการ

ประเมินรายวิชา ผลการประเมินปัจจัยเกื้อหนุนการจัด

การศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

หลักสตูรฯ ระหว่างปีการศึกษา 2555–2559  

2. นาํข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย์มา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ และการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารการศึกษา 

3 .  ช้ี แจงสาระสํา คัญของหลักสูตรฯ  ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ นโยบายและข้อปฏบิัติต่างๆ 

ของบัณฑติวิทยาลัย สถาบันโภชนาการ และหลักสตูร 

ซ่ึ งก ลุ่ม ผู้ เ ข้า ร่วมการสัมมนาประกอบด้วย

อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ของหลักสูตร และเจ้าหน้าที่

หน่วยบริหารการศึกษา จาํนวน 35 ท่าน 
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การปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพษิวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย  

ป พ.ศ. 2560 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ เปนประธานหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

พิษวิทยาและโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัยเป็น

หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 ตามวงรอบของการ

ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ซ่ึงหลักสูตรเดิม คือ พิษวิทยาทางอาหารและ

โภชนาการ โดยมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

เพ่ือมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านพิษวิทยา

และโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัยโดยบูรณาการ

ความรู้ ในสหวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับพิษภัยทางอาหารได้

ด้วยตนเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ามาเรียนจะสามารถ

ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยอาหารและถ่ายทอด

ความรู้ ตามจรรยาบรรณของหลักวิชา นําองค์ความรู้

ทางด้านพิษวิทยามาประยุกต์ในการจัดการคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหารเพ่ือประโยชน์ต่อสขุภาพผู้บริโภค 

หลักสูตรปรับปรุงใหม่น้ีได้ถูกออกแบบตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติเพ่ือให้ตอบสนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 

2559-2562 ด้ า น  Excellence in Outcome-based 

Education for Globally-competent Graduates เ พ่ื อ

ผ ลิ ตบัณฑิ ต ต า ม คุณ ลั กษณะที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ อั น

ประกอบด้วย "รู้ แจ้ง รู้ จริงทั้งด้านกว้างและด้านลึก มี

ทักษะและประสบการณ์สามารถแข่งขันได้ระดับโลก มี

จิตสาธารณะสามารถทาํประโยชน์ให้สงัคม กล้าคิด กล้า

ทาํ กล้าตัดสินใจ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในสิ่งที่ถูกต้อง" 

นอกจากน้ีด้วยนโยบาย "Thailand 4.0"ของภาครัฐที่

กําหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่จะเปล่ียนเศรษฐกิจ

แบบเดิมไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

ดังน้ันการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะด้านอาหาร

และผลิตภัณฑส์ขุภาพจึงถอืเป็นบทบาทของนักพิษวิทยา

ด้านอาหารและโภชนาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้

คุณภาพมาตรฐานบนพ้ืนฐานของความปลอดภัยต่อ

สขุภาพ การเข้ามาเป็นนักศึกษาของหลักสตูรจึงนับเป็น

การพัฒนาศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

สงัคมไทยในปัจจุบัน 

ความเปนมาของการจัดทําหลักสูตร 
หลักสตูรน้ีปรับปรุงมาจากหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาทางอาหารโภชนาการ ซ่ึง

จัดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 20 ปี มีบัณฑิตจบ

การศึกษาไปแล้วเกือบ 20 รุ่น โดยได้ปรับปรุงเน้ือหา

ให้เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ สู่การนําไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ และมุ่งเน้นเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วย

ตนเองเพ่ือให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและก้าวทันต่อ

การเปล่ียนแปลง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยา

และโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัย เป็นการบูรณาการ

องค์ความรู้ ทั้ งทางพิษวิทยาและทางโภชนาการเพ่ือ

นาํไปใช้ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของอาหาร 

ทาํวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดอันตรายในอาหาร

และลดความเสี่ยงต่อโรคเร้ือรัง ตลอดจนทักษะการ

ออกแบบการทดสอบทางพิษวิทยาที่ใช้ประกอบการขอ

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑอ์าหารสขุภาพ 
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รูปแบบการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนมีหลายรูปแบบหลากหลาย โดยเน้น 

- การบรรยายแบบปฏสิมัพันธ ์

- การอภิปรายกลุ่มจากกรณศึีกษา 

- การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

- การสมัมนาในหัวข้อที่นักศึกษาเป็นผู้เลือก 

- การดูงานในพ้ืนที่ปฏบิัติงานจริง 

- การฝึกปฏิบัติออกแบบการวิจัยและการใช้สถิติใน

การวิจัยจากโจทย์วิจัยที่นักศึกษาสนใจ 

- การฝึกปฏิบัติการในหลอดทดลอง เซลล์ และ

สตัว์ทดลอง 

- บทบาทสมมติในฐานะผู้ประกอบการ  และผู้

ประเมินเอกสารขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ์

- การดาํเนินโครงการวิจัย 1 เร่ือง เขียนวิทยานิพนธ์

และบทความวิจัย 

 

สิ่งท่ีผูเรียนจะไดรับเม่ือเขาศึกษา/สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรคาดหวังว่า เมื่อนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาไป

แล้วจะสามารถ 

- วิเคราะห์ปัญหาอาหารปลอดภัยในสงัคมไทยได้ 

- ประพฤติตนยึดมั่นต่อศีลธรรมและจริยธรรมอนัดี 

- เช่ือมโยงองค์ความรู้ ทางพิษวิทยาและโภชนาการ

เพ่ือแก้ปัญหาความปลอดภัยอาหารได้ 

- ออกแบบ พัฒนาและดาํเนินการวิจัยด้านพิษวิทยา

และโภชนาการเพ่ืออาหารปลอดภัยได้ 

- สืบค้นและติดตามข้อมูลที่ทันสมัย  วิ เคราะห์  

ประเมินและวิจารณ์ความน่าเช่ือถือของผลงาน

ตีพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 

- ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยอาหาร 

- ทาํงานร่วมกบัผู้อื่นเป็นทมีได้ 

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาํเสนอและรายงานข้อมูล

ทางวิทยาศาสตร์แก่สาธารณะเกี่ ยวกับอาหาร

ปลอดภัยได้ 

- เลือกใช้วิธทีดสอบทางพิษวิทยาได้อย่างเหมาะสม 

- ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือออกแบบ

การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย

ผลการวิจัย ได้อย่างเหมาะสม 
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การปรับปรงุหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ  

ป พ.ศ. 2560 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐพล ตัง้สุภูมิ เปนประธานหลักสตูร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสูตร

นานาชาติ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรที่

พัฒนาและปรับปรุงขึ้ นตามหลักการของการศึกษามุ่ง

ผลลัพธ์ (outcome-based education) และสอดคล้อง

กับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ

ทั้งในระดับประเทศ ภมูิภาคอาเซียน และประชาคมโลก 

ในการป้องกัน ลดความเสี่ยง และแก้ปัญหาโภชนาการ 

ความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยอาหารโดย

การสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกันคุณภาพและ

ความปลอดภัยให้แก่ผลิตภัณฑ์  และการพัฒนา

ผลิตภัณฑอ์าหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์

ต่อสขุภาพ  รวมถึงการพิสูจน์การก่อผลของอาหารหรือ

สารอาหารต่อร่างกายด้วยวิธกีารที่เป็นมาตรฐาน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสูตร

นานาชา ติ)  มุ่ งผ ลิตมหา บัณฑิตที่ มี คว าม รู้ ด้ าน

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการแบบบูรณาการ 

รวมถึงหลักการจัดการทั่วไปที่จาํเป็นในธุรกจิอาหาร ซ่ึง

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจัย และพัฒนา

อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ที่ตอบสนอง

ต่อสถานการณแ์ละปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ ทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือพัฒนากาํลังคนทั้งใน

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ให้มีความรู้ 

ความสามารถ ความเข้าใจ จิตสํานึก เท่าทันการ

เปล่ียนแปลงกระแสของอุตสาหกรรมอาหารที่มีความ

เกี่ยวข้องกบัสขุภาพมากขึ้น  และสร้างบุคลากรที่มีความ

ชํานาญ จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

อาหารและหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกาํหนด

นโยบายและกาํกับดูแลด้านคุณภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑอ์าหาร 

หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเ พ่ือโภชนาการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) ได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 

2560 ตามวงรอบของการปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตร

ตามวงรอบ 5 ปี โดยได้ปรับเน้ือหาของรายวิชาต่างๆ 

ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ให้มีความทันสมัย 

เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์และปัญหาด้านอาหาร

และโภชนาการของประเทศและของโลกในปัจจุบัน และ

ยังมีการเพ่ิมรายวิชาหลักการจัดการธุรกิจอาหาร เป็น

รายวิชาบังคับ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้

บัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพหรือ

เ ป็น เ จ้ าของกิจการในอุตสาหกรรมอาหารและ

โภชนาการได้หลากหลายมากขึ้น และสอดรับกบัผลการ

ประเมินหลักสูตรจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตร 

รวมทั้งปรับแผนการศึกษาเพ่ือลดระยะเวลาการศึกษา

ให้เป็นไปตามกรอบที่มหาวิทยาลัยมหิดลกาํหนดด้วย 

ผู้สาํเรจ็การศึกษาของหลักสูตรสามารถประกอบ

อาชีพเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยในสถานประกอบการ

ด้านอุตสาหกรรมอาหาร และการบริการอาหาร รวมถึง

หน่วยงานภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงาน 

หรือมีการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ 
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การปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
ป พ.ศ. 2560  โดยมีรองศาสตราจารย ดร.วันทนีย เกรียงสินยศ เปนประธานหลักสูตร 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

โภชนาการและการกาํหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

เป็นหลักสตูรแรกและหลักสตูรเดียวในประเทศไทยที่เปิด

การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และปรับปรุง

หลักสูตรปี พ.ศ. 2560 ตามวงรอบการปรับปรุงตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้

หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปล่ียนแปลงไป ตอบสนองความต้องการของบัณฑติและ

ผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้ น และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 

ด้ า น  Excellence in Outcome-based Education for 

Globally-competent Graduates โดยหลักสูตรมุ่งผลิต

มหาบัณฑิตให้มีความรู้ความชาํนาญด้านโภชนาการและ

การกําหนดอาหารที่ มี ศักยภาพสูง ให้ความรู้และ

คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย บุคคลทั่วไป และสามารถทํางาน

ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ สามารถ

พัฒนางานวิจัยให้เกิดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ สร้าง

นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ และร่วมพัฒนาการบริการ

สาธารณสขุอย่างครบวงจร ทาํให้ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชนในประเทศและภมูิภาคอาเซียนอย่างย่ังยืน 

ปัญหาด้านสุขภาพในปัจจุบันในระดับโลก และ

ประเทศไทย พบว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง  เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง 

โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น นักกําหนดอาหารที่มี

ความรู้  ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สามารถนาํความรู้

ทางวิชาการอาหาร โภชนาการและโภชนบําบัดมา

ประยุกต์ให้ถูกต้อง เป็นรูปธรรม และนาํไปสู่การปฎิบัติ

ได้ จึงเข้ามามีบทบาทที่สาํคัญในการร่วมดูแลและให้

คําปรึกษาทางโภชนาการกับผู้ป่วยต่าง ๆ เพ่ือให้การ

ดูแลผู้ป่วยครบวงจรและได้ประสิทธิภาพมากขึ้ น 

นอกจากน้ี การย่ืนขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ

สากลที่เรียกว่า JCI (Joint Commission International) 

เพ่ือเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ระบุว่า 

ต้องมีบุคลากรการแพทย์ตาํแหน่งนักโภชนาการหรือนัก

กําหนดอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร จึงเป็น

หลักสูตรที่โดดเด่นในการตอบสนองความต้องการด้าน

น้ี ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่เร่ิมเปิด

หลักสูตรพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี โดยรับมหาบัณฑติที่

สาํเรจ็การศึกษาจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไปเป็นอาจารย์สอน และในระยะ 3-4 ปีที่ ผ่านมามี

นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่วน

ใหญ่เป็นนักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 

ประเทศพม่า  อนิโดนีเซีย ภฏูาน ศรีลังกา เป็นต้น 

วิชาชีพนักกําหนดอาหารขณะนี้ ไ ด้ ผ่านการ

พิจารณากาํหนดให้เป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะ 

และอยู่ระหว่างการดําเนินการร่างเพระราชกฤษฎีกา 

ดังน้ัน ความต้องการบุคลากรด้านน้ีที่ได้มาตรฐานตาม

วิชาชีพ ตลอดจนการต่อยอดให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทางจะมีมากขึ้ นในอนาคต ร่วมกับนโยบาย Thailand 

4.0 ที่ ใ ห้ความสํา คัญกับการพัฒนาศักยภาพของ

ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

หลักสตูรจึงมีการปรับปรุงให้มีการจัดการเรียนการสอน

แบบครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยจัด

ให้มีการเรียนการสอนหลายรูปแบบหลากหลาย ทั้งการ

บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็น

หลัก การอภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา การสมัมนา การ

ฝึกทกัษะการสื่อสาร การให้คาํปรึกษาทางโภชนาการทั้ง

รายบุคคลและแบบกลุ่ม และที่สาํคัญเน้นให้มีการฝึก

ภาคปฏบิัติทางด้านโภชนาการและการกาํหนดอาหารใน

โรคต่างๆ ที่อาหารมีส่วนในการลดความเสี่ยง หรือร่วม

บําบัดรักษา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการการ

บริการอาหาร โดยมีจาํนวนช่ัวโมงฝึกภาคปฏบิัติเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล (ไม่น้อยกว่า 500 ช่ัวโมง) และ

หลักสตูรได้ให้ความสาํคัญกบัการฝึกดาํเนินโครงการวิจัย 
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ซ่ึงนักศึกษาจะได้เรียนรู้ออกแบบการวิจัย การใช้สถิติใน

การวิจัย การเขยีนวิทยานิพนธ ์และบทความวิจัย 
 

 

สิ่งท่ีผูเรียนจะไดรับเม่ือเขาศึกษา/สําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรคาดหวังว่า เมื่อนักศึกษาสาํเร็จการศึกษาไป

แล้วจะสามารถ 

- ใช้เคร่ืองมือที่ เหมาะสมในการประเมินภาวะ

โภชนาการได้อย่างถูกต้อง 

- ประเมินภาวะโภชนาการ วางแผนเมนูอาหาร 

สื่อสารและให้คาํปรึกษาทางด้านอาหาร โภชนาการ 

และโภชนบาํบัดทางการแพทย์ เพ่ือส่งเสริมสขุภาพ

และเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ ตามหลัก

วิชาการ 

- ค้นหาประมวลผลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

ด้านโภชนาการและโภชนบําบัดโดยใช้หลักการ

วิธกีารวิจัย 

- พัฒนาทั กษะก า รทํา ง าน เ ป็นทีมและก า ร มี

ปฏสิมัพันธก์บัผู้อื่นได้ตามวิชาชีพนักกาํหนดอาหาร

และจรรยาบรรณ  

- นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือค้นหาเกบ็ข้อมูล 

ประมวลผล สรุปและนําเสนอความรู้ ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

 

อาชีพรองรับผูเรียนในสาขาดานน้ี 

โรคไม่ติดต่อเร้ือรังซ่ึงเกี่ยวข้องกับวิถึชีวิตและ

การบริโภคอาหารมีแนวโน้มที่สูงขึ้ นอย่างต่อเน่ือง จน

เป็นปัญหาสาธารณสขุทั่วโลก ความสนใจในเร่ืองการใช้

อาหารเพ่ือการป้องกันและบําบัดโรค อาหารส่งเสริม

สุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีมากขึ้ นอย่าง

ต่อเน่ือง ดังน้ัน วิชาชีพ “นักกําหนดอาหาร” จึงมี

บทบาทสําคัญอย่างย่ิงในสังคมปัจจุบัน และมีความ

ต้องการเพ่ิมขึ้นอย่างมากในอนาคต  นักศึกษาที่จบจาก

หลักสูตรโดยมากกว่าร้อยละ 80 ประกอบอาชีพตรง

ตามสาขา ซ่ึงสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ ดังน้ี 

- นักโภชนาการ และนักกาํหนดอาหารในโรงพยาบาล 

สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออก

กําลังกาย บริษัทผู้ประกอบการด้านอาหารและ

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 หรือ

อตุสาหกรรมอาหาร 

- ที่ ป รึ กษ าทา ง โภชนาก า ร ในอง ค์กรภาค รั ฐ 

ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ โครงการวิจัย 

หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการ

ด้านอาหารและโภชนาการ 

- อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัวทางด้านอาหารและ

โภชนาการ หรืออาหารเพ่ือสขุภาพ 
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การสงเสริมความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา 
 

การตีพิมพบทความในวารสารวิชาการของนักศึกษา 
 

 ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาของสถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตีพิมพ์บทความลงใน

วารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนาชาติ รวม

จํานวน 6 เร่ือง โดยแบ่งเป็นในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติจํานวน 3 เ ร่ือง และในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ 3 เร่ือง 
 

ช่ือผลงาน วารสารทีตี่พิมพ ์ นกัศึกษาเจา้ของผลงาน 

ระดบันานาชาติ 

1. Anti-Alzheimer Properties of Thai 

Local Chili Extracts 

International Food Research Journal 

23 (5) : 1953-1959 (2016) 

นางสาวณฎัฐ์ชยธร 

นันทกรสตุนันท ์

2. Effect of Reducing Dietary Sodium on 

Urinary Calcium Excretion in Healthy 

Adults from Mahidol University, 

Thailand 

Journal of  Health Research, 

Vol.30 , Supplement 1, 2016 

Miss Aye Yu Thwe   

3. Enteral Tube Feeding Practices in 

People with Neurological Problems 

in Myanmar: a Cross-Sectional Pilot 

Study. 

Journal of Health Research, 

Vol.31, No.4, August 2017 

Miss Hsu Mon Mon Zaw 

ระดบัชาติ   

1. A Pilot Case-Control Study of Lead 

and Other Hazardous Elements in 

Hair Samples and Risk of Attention 

Deficit and Hyperactivity Disorders 

in Thai Children 

วารสารพิษวิทยาไทย  

ฉบับการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ 

คร้ังที่ 7 (NCT7) วันที่ 21 กนัยายน 

2559 หน้า 75-83 

นายต่อศักด์ิ ทพิย์ไพโรจน์ 

 

2. The Screening of Anti-lipase Activity 

in Thai Local Chili Peppers 

วารสารพิษวิทยาไทย ปี 560 

 ฉบับที่ 32 หน้า 35-51 

นางสาวธารีรัตน์ วัชรชัยโสภณสริิ 

3. Calcium from Pacific White Shrimp 

(Litopeneaus Vannamei) Shells: 

Properties and Function as Fortificant 

in Soy Milk. 

Food and Applied Bioscience 

Journal 2017,5(3) หน้า 176-195 

นางสาวศรัญญา เดชาภินันท ์

 

  



 

 

72 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

การเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการในการประชุมวิชาการของนักศึกษา 

 
 
 

 

 

นางสาวกฤตยพร อุทิศปราณี ได้เข้าร่วมการประชุมและนาํเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา 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 

 

ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาได้นาํเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 7 เร่ือง   

(Poster Presentation 3 เร่ือง และ Oral Presentation 4 เร่ือง) และระดับชาติ 15 เร่ือง (Poster  Presentation 11 เร่ือง 

และ Oral Presentation 4 เร่ือง) 
 

การนําเสนอผลงานวิชาการดวยวาจา (Oral Presentation) 
 

ช่ือผลงาน นกัศึกษาเจา้ของผลงาน 

ระดบันานาชาติ 

1. Antioxidant and Anti-Cholinesterase Activities from Different Varieties of Thai 

Local Chilies. 

นางสาวณัฎฐ์ชยธร  

นันทกรสตุนันท ์

2. Development of Texture-modified Food Recipes for Thai Elderly with 

Swallowing Difficulty. 

นางสาวบุญญริน ชาคริยานุกูล 

3. Development of Gymnema Indorum Based Food Recipes for Controlling Blood 

Sugar. 

นางสาวบุษรา มุกดาสกุลภิบาล 

4. Effect Of Reducing Dietary Sodium on Urinary Calcium Excretion in Healthy 

Subjects 

Miss Aye Yu Thwe   
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ช่ือผลงาน นกัศึกษาเจา้ของผลงาน 

ระดบัชาติ 

1. Effect of Riceberry Flour on Quality of Brownie นางสาวกุลรภัส บุตรพงษ์  

2. The Accumulation of Heavy Metals (pb and cd) of the Plant Family Zingiberaceae at 

Srinakarind Dam, Kanchanaburi Province. 

นางสาวพวงพักตร์ พรหมรังษี 

3. The Effect of Maltodextrin on Quality of Low Fat Brownie นางสาวพิชญาพร เหมวดี  

4. The Potential of Mao-Luang (Antidesma bunius) Crude Extract in Decreasing 

Hypertriglyceride in Rats. 

นางสาวฉัตรยา งามเลิศ 

 
 

การนําเสนอผลงานวิชาการดวยโปสเตอร (Poster  Presentation) 
 

ช่ือผลงาน นกัศึกษาเจา้ของผลงาน 

ระดบันานาชาติ 

1. Extraction and determination of chemical and functional properties of protein from 

Sacha inchi (Plukenetia volubilus L.) press cake. 

นางสาวธนัชพันธ ์ธนาสมัฤทธิ์ 

2. Effect of Preparation Methods, Cooking Methods and Storage Conditions on 

Resistant Starch of Jasmine Rice (KDML 105) 

นางสาววรารัตน์ ลาสขุัง 

3. Formulation of Khanom-piak-poon with Stevia Rebaudiana Bertoni as Natural Sweeteners. นางสาวชลทพิย์ โยธกุลสริิ 

ระดบัชาติ 

1. Antioxidant Activities , Total Phenolic Content and Antimutagenicity of 

FiveWaffles Consisted of  Different Selected Fruit Juices 

นางสาวสชุาดา เจริญวงศ์ 

2. A Pilot Case-Control Study of Lead and Other Hazardous Elements in Hair Samples 

and Risk of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders in Thai Children 

นายต่อศักดิ์ ทพิย์ไพโรจน์ 

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 

in Nonthaburi Province 

นางสาวปานรวีร์ ประดิษฐ์ศร 

5. The Effect of Low Sodium - High Protein Snacks on Nutritional Status of 

Undernourished School - Age Children 

นางสาวนัธดิา บุญกาญจน์ 

6. The Association between Taste Preferences and Relevant Dietary Consumption in 

Thai Adults: Pilot Study. 

นางสาวภคอร เทยีบรัตน์ 

7. Snack Consumption Patterns among Thai Adolescents นางสาวพิมพ์นิภา อารัมภีร 

8. Using Dietary Assessment Scanning Calculator to Decrease Protein Intake in 

Patients with Chronic Kidney Disease 

นางสาววราลี ปานทอง 

9. Using Dietary Assessment Scanning Calculator Program to Decrease Phosphorus 

Intake in Patients with Chronic Kidney Disease 

นางสาวจุฑาพร พานิช 

10. Validation of semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire to Assess 

Micronutrient Intake of Thai Elderly: Calcium and Iron. 

นางสาวกาญจนา พรหมมา 

11. ผลของระดับนํา้ตาลในเลือดหลังรับประทานตาํรับขนมไทยเพ่ือสุขภาพในผู้ที่มีความ
เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 

นายชีวิน คเชนทร์เดชา 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2559 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธไีหว้

ครูประจาํปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 

ช้ัน 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เพ่ือให้นักศึกษาทุก

ช้ันปีได้แสดงความราํลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่ง

สอนลูกศิษย์และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา 

เป็นกจิกรรมที่การปลูกฝงัค่านิยมการสบืสาน

วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย

ควบคู่ไปกับการจัดให้การศึกษาแก่

นักศึกษา และสร้างความรักและความ

ผูกพันระหว่างอาจารย์กบันักศึกษา 
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งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559 
 

 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาํปีการศึกษา 2559 เมื่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 

ช้ัน 2 เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ทาํความรู้ จักกับอาจารย์ 

รุ่นพ่ี และเพ่ือนในรุ่นเดียวกัน และในงานได้มีการ

แนะนาํการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกจิกรรม

เสริมหลักสตูรและกจิกรรมเพ่ือสงัคมต่าง ๆ การแนะนาํ

การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่าง ๆ และมีการแบ่งกลุ่ม

นักศึกษาและอาจารย์แต่ละหลักสูตร เ พ่ือแนะนํา

หลักสตูร รายวิชา และแนะแนวการเรียนการสอนให้แก่

นักศึกษาใหม่ โดยอาจารย์ประจาํหลักสูตรและรุ่นพ่ีใน

หลักสตูร 
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งานคืนสูเหยาศิษยเกา INMU-RAMA MEETING 2017 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน

สังสรรค์คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสถาบันโภชนาการ "40 ปี 

โภชนาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า INMU-RAMA 

MEETING 2017” ณ โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  เพ่ือให้เกดิประเพณกีาร

จัดงานคืนสู่เหย้าชาวสถาบันโภชนาการอย่างต่อเน่ือง 

และเพ่ือให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้มี

โอกาสพบปะสงัสรรค์และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าร่วมกนั 
 

  
 

   
 

 
 

 

 
 
 



 

 

77 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน

แสดงความยินดีแก่ผู้สาํเร็จการศึกษาประจาํปีการศึกษา 

2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ซ่ึงในปีการศึกษา 

2559 มีผู้สาํเรจ็การศึกษาจากหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ (นานาชาติ) 

จาํนวน 5 คน หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโภชนาการและ

การกําหนดอาหาร (นานาชาติ) จํานวน 14 คน และ

หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและ

โภชนาการ จาํนวน 6 คน ซ่ึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ 12 กนัยายน 2560 ณ หอประชุมมหิดลสทิธาคาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
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มอบรางวัลนักศึกษากิริยางามมารยาทดี 
สภาคณาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้พิจารณาคัดเลือกและมอบใบประกาศนียบัตรให้

นักศึกษาที่มีความประพฤติที่ดีงามทั้งด้านการเรียนและ

การใช้ชีวิตประจาํวันที่เป็นแบบอย่างแก่เพ่ือนนักศึกษา 

เพ่ือเป็นเกียรติประวัติและยกย่องเชิดชูความดีของ

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ในงานพิธีไหว้ครูประจาํปี

การศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี ช้ัน 2 เมื่อ

วันที่ 25 สงิหาคม 2559
 

 

นางสาวรสสุคนธ ์ วงษด์อกไม ้ 

นักศึกษาหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

ได้รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ให้เป็นนักศึกษากริิยางามมารยาทดี ประจาํปีการศึกษา 2558 

  

 

Mrs. Elisa Maulidya Saputri 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

อาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์ 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นนักศึกษากิริยางาม

มารยาทดี ประจาํปีการศึกษา 2558 

  

 

Miss Win Thida Htwe  

นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการ

กาํหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์ 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นนักศึกษากิริยางาม

มารยาทดี ประจาํปีการศึกษา 2558 

  

 

นางสาวเยาวลกัษณ ์ รูปปัทม ์

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาทาง

อาหารและโภชนาการ ได้รับคัดเลือกจากสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นนักศึกษากิริยางามมารยาทดี ประจําปี

การศึกษา 2558 
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กิจกรรรมเสริมหลักสูตร 
โครงการบริการสังคม “จากหองเรียน INMU สูสังคม ครั้งที่ 6” 

ด้วยความมุ่งที่จะผลิตบัณฑติที่สมบูรณ์พร้อม ทั้ง

ในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ จิตใจ และร่างกาย 

เพ่ือตอบสนองมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาการ และ

ความต้องการของสังคม และประเทศชาติในปัจจุบันที่

ต้องการกําลังคนที่ เ ป็นผู้มีความรู้ คู่ คุณธรรม การ

สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนานักศึกษา จึงถือเป็น

นโยบายสําคัญประการหน่ึงของสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม

ถือเป็นหน่ึงในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล 

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา สถาบันโภชนาการร่วมกับ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ 

“จากห้องเรียนสู่สงัคม” โดยเร่ิมต้นมาต้ังแต่ปีการศึกษา 

2554 จนถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ประชาชน

ทั่วไปได้รับความรู้ ด้านอาหารและโภชนาการ นักศึกษา

ได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการทาํงานรับใช้สังคมส่วนรวม 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมกับสังคมใน

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ชุมชน สังคม และ

สาธารณะ รวมทั้ งการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน

ทางด้านสาธารณะสุขเบ้ืองต้น และเป็นการเผยแพร่

ช่ือเสยีงและเกยีรติภมูขิองมหาวิทยาลัย 

จากวันน้ันสู่ วันน้ีโครงการ “จากห้องเรียนสู่

สังคม” ได้ดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานเป็น

ปีที่ 6 ปีแห่งการเพ่ิมพูนความรู้ และปีแห่งการบริการ

เพ่ือสงัคม และในอนาคตโครงการน้ียังคงสานต่อสิ่งดี ๆ 

ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป และในปีการศึกษา 2559 

โครงการได้ลงดาํเนินงานไปในพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบลบางปลา อาํเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงมีนักศึกษาและ

คณาจารย์จากสถาบันโภชนการและคณะแพยทย์

รามาธิบดีร่วมกจิกรรมจาํนวน 40 คน และมีประชาชน 

(กลุ่มผู้สูงอายุ) และผู้นําชุมชนร่วมโครงการมากกว่า 

100 คน 

 

 
 

   



 

 

80 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรมไทยแกนักศึกษาตางชาติ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด

กิจกรรม “สอนการร้อยพวงมาลัยดอกมะลิสด” ให้

นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาหรือฝึกงานระยะสั้น และ

นักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนกบัทางสถาบันโภชนาการ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้

วัฒนธรรมซ่ึงกันและกันระหว่างนักศึกษา และสร้าง

ความผูกพันระหว่างสถาบันโภชนาการกับนักศึกษา

ต่างชาติที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่สถาบันโภชนาการ 
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มอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาเรียนดี 
ทุนการศึกษา “INMU Awards” 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ

บริษัท สังคมสุขภาพ จํากัด และบริษัท ไทยโอซูก้า 

จํากัด  มอบทุนการศึกษา  “INMU Awards” ให้แก่

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประจําปีการศึกษา 2559 

จํานวน 5 คน ในโอกาสครบรอบ 40 ปีวันสถาปนา

สถาบันโภนาการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 
 

  

นางรสสุคนธ ์ วงษด์อกไม ้

นักศึกษาหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

นางสาววรฉตัร รอดเพชร 

นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
  

  

Mr. LEAB KONG 

นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ 

(หลักสตูรนานาชาติ) 

นางสาวนทัธวรา เนิดนอ้ย 

นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร 

(หลักสตูรนานาชาติ) 
  

 

นางสาวเยาวลกัษณ ์ รูปปัทม ์

นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 
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ทุน Mahidol-Norway 
 

 

Miss Angela Irena Wibawa นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ทุนการศึกษา 

Mahidol-Norway ประจําปีการศึกษา 2559 ภายใต้โครงการ Mahidol-Norway 

Capacity Building Initiative for ASEAN cholarship for 2015-2016 เพ่ือสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน 

 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
 

 

นางสาวกนกนาฏ  แขงามขํา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ  ดํา เ นินโครงการศึกษาวิ จัยเ ร่ือง 

“ประสิทธิผลเชิงสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งต่อการแสดงออกของยีนผลิตเอนไซม์

ต้านอนุมูลอิสระและการเกิดพังผืดในหัวใจหนูทดลองความดันสูง” ได้รับทุน

สนับสนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

  

 

นางสาวทัศนีย์  เพชรไทย  นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ  ดํา เ นินโครงการศึกษาวิ จัยเ ร่ือง 

“ประสทิธิผลเชิงสขุภาพของข้างกล้องงอกนึ่งต่อการต้านภาวะไตถูกทาํลายจากความ

ดันโลหิตสูงในหนูทดลอง” ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

  

 

นายฐานิศร ์ขุนแกว้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยา  

ทางอาหารและโภชนาการ ดาํเนินโครงการศึกษาวิจัยเร่ือง  

1. การป้องกันการสะสมของอะมัยลอยด์ เบต้าในแมลงหว่ีโดยผักกูด ได้รับทุน

สนับสนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2. การป้องกันการสะสมของอะมัยลอยด์ เบต้าของผักกูดในแมลงหว่ี ได้รับทุน

สนับสนุนจากทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นางสาวบงกชพรรษ ป่ินสวาสด์ิ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโภชนาการและการกาํหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ดําเนินโครงการ

ศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบและการประเมินผลการจัดอบรมแม่ครัวสาํหรับ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ทุนส่งเสริมการวิจัยจาก

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย 

  

 

นางสาวณิชนนัท ์เพชรผ่องใส นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

โภชนาการและการกาํหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ดาํเนินโครงการศึกษาวิจัย

เร่ือง “การพัฒนา Sport Diet แอพพลิเคช่ัน สาํหรับนักกฬีาฟุตบอลหญิงไทย” ได้รับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมนักกาํหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ยทุธศาสตรที ่3  
ความเปนเลิศในการบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการ 
Academic Service Excellence in Food and Nutrition 
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การบรกิารวิชาการดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสังคม 
สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดลได้

ดาํเนินงานในการให้บริการทางวิชาการด้านอาหารและ

โภชนาการ เ พ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและ

ถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ 

โดยคํานึงถึงสาธารณประโยชน์เป็นที่ ต้ัง และนําองค์

ความรู้ไปสร้างความเข้าใจในการดูแลสขุภาพของตนเอง

ของประชาชนและคนรอบข้าง สามารถนาํความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง เพ่ือให้สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ และไม่เป็นภาระกับ

สังคมและประเทศ และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ

เทคโนโล ยีที่ ไ ด้ ศึกษา  วิ จั ยและทดลองแล้วจาก

ห้องปฏบิัติการให้กบัหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และ

ภาคเอกชน (อุตสาหกรรม) เพ่ือนาํต่อยอดและพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ เป็นเลิศ และจน

เกิดผลที่ ดีกับประชาชนและสาธารณประโยชน์ในวง

กว้างทั่วประเทศ 
 

ศูนยบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองความเปนเลิศระดับนานาชาติ 
 

 
  

ศูนย์ความร่วมมือด้านโภชนาการ

ชุมชนและความปลอดภัยอาหารของ

องค์การอนามยัโลก (WHO Collaborating 

Centre for Community Nutrition and Food 

Safety) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในการร่วมให้การ

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization 

: WHO) ในการป้องกันภาวะทุพโภชนาการที่มี

มาโครและธาตุอาหารในภมูิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และสนับสนุนการทํางานร่วมกันและ

ดาํเนินการหรือจัดให้มีการฝึกอบรมในการสร้าง

ขีดความสามารถด้านเทคนิคของประเทศสมาชิก

เพ่ือส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยและปลอดภัย

ต่อเน่ือง 

ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นคุณภาพอาหาร 

ความปลอดภยัและโภชนาการขององคก์าร

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Centre 

of Excellence for Food Quality, Safety and 

Nutrition)  

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการ

แต่งต้ังให้เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางด้าน

คุณภาพ  และความปลอดภัยของอาหารของ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

( Food and Agriculture Organization of the United 

Nations : FAO) ซ่ึ งมี เพียง 16 แห่งในโลก การ

ดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือห้ปัญหาทุพโภชนาการ

ของประเทศลดลง และจากการที่สภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศเปล่ียนแปลงทําให้การ

ดาํเนินงานของสถาบันโภชนาการเปล่ียนแปลงตาม

ไปด้วย โดยได้เจาะจงในการทํางานเพ่ือแก้ไข

ปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ ศึกษาและพัฒนา

ด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกบัวัยต่าง ๆ 

ตลอดวงจรชีวิต 
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

 
1. การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จาก
สาํนักงานมาตรฐานห้องปฏบิัติการ กระทรวงสาธารณสขุ  

สถาบันโภชนาการ เร่ิมดาํเนินงานบริการวิชาการ เมื่อ 

พ.ศ.2521 เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหารโภชนาการ 

และความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งการสร้างข้อมูล

คุณ ค่ า ท า ง โ ภ ชน า ก า ร ข อ ง อ าห า ร ไ ท ย  โ ด ย มี

นักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์

และทดสอบในอาหารจากสถาบันที่มีช่ือเสยีง และเป็นที่

ยอมรับในยุโรปคือ CIVO (Toxicology and Nutrition 

Institute), TNO, Zeist ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ 

Institute of Food Research, Norwich ประเทศอังกฤษ 

งานบริการของสถาบันโภชนาการให้บริการแก่หน่วยงาน

ภาค รั ฐและ เอกชนในกา รตรวจ วิ เ คร า ะ ห์ ต าม

พระราชบัญญัติอาหาร กระทรวงสาธารณสุข จนได้รับ

การยอมรับจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถ

วิเคราะห์ตัวอย่างอาหารเพ่ือขึ้ นทะเบียนได้ ปัจจุบัน

สามารถวิเคราะห์อาหารเพ่ือขึ้ นทะเบียนตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุได้มากกว่า 23 ชนิด ประกอบด้วย 

Moisture, Protein, Fat, Ash ในนมและนมพร้อมด่ืม  

Total solids ในนมพร้อมด่ืม Cholesterol, Vitamin B1, 

Vitamin B2, Sugars, Fe, Cu, Mg, Zn ในนมและนม

พร้อมด่ืม  Water Activity ในนํา้พริกสาํเรจ็รูป  pH ใน

นํา้บริโภค  Benzoic acid และ Sorbic acid ในนํา้ผลไม้ 

Total plate count ในนม นํา้ด่ืม เคร่ืองด่ืม และอาหาร 

Coliform bacteria, และ Escherichia coli ในเคร่ืองด่ืม

และอาหาร ยกเว้นหอย และในปี 2560 ขยายขอบข่าย

การรับรองเพ่ือเติมอีก 4 รายการ ได้แก่ Total dietary 

fiber ในอาหาร และ Calciumในนมและนมพร้อมด่ืม 

Lead และ Cadmium ในนํ้าบริโภคและอุปโภค และ

สามารถให้บริการทดสอบและวิเคราะห์อาหารอื่น ๆ อกี

จํ านวน  135 ร ายกา ร  ( ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บก า ร รับรอง

ความสามารถฯ) 

 

สถาบันโภชนการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น

หน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ให้บริการวิเคราะห์และ

จัดทาํฉลากโภชนาการของประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศไทยได้ครบทั้ งฉบับ  และได้จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการวิเคราะห์อย่าง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญด้านการพัฒนา

ศักยภาพและคุณภาพการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ 

จึงได้ทําการวิจัยและพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง 

สาํหรับใช้ในโครงการประเมินสถานภาพความชํานาญ

ในการวิเคราะห์  (Laboratory performance study or 

proficiency test) ของห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร

อย่างต่อเน่ือง 
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ผลการดําเนินงานดานการใหบริการทดสอบอาหาร ปงบประมาณ 2560 

 
 

ปีงบประมาณ 2560 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้บริการทดสอบอาหารแก่ผู้รับบริการทดสอบ

อาหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไปรวมจาํนวน 607 คน ตัวอย่างทดสอบ 

2,079 รายการ และมีรายได้จากการให้บริการทดสอบอาหาร 10,427,000 บาท รายได้เพ่ิมขึ้นจากที่ที่ผ่านมาร้อยละ 57 
 

• ลูกคาท่ีเขามาใชบริการทดสอบอาหาร   • รายการทดสอบอาหารท่ีลูกคาสงทดสอบ 
 

 
 

• รายไดจากการใหบริการทดสอบอาหาร   • ความพึงพอใจของผูรับบริการทดสอบ 
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การพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ

การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุการรับรองมาตรฐานและ

การขยายขอบข่ายการรับรองงมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สาํนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสขุ ระหว่างวันที่ 4–5 กนัยายน 2560 

ซ่ึงกระบวนการหลักในการตรวจประเมินคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการด้านบริหารจัดการคุณภาพและด้าน

วิชาการนั้น ทางผู้ประเมินได้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

การรับบริการทดสอบ ห้องรับตัวอย่าง ห้องปฎิบัติการ 

สถานที่เกบ็ตัวอย่าง ทางด้านเทคนิคและเอกสารให้ตรง

ตามข้อกาํหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005   
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2. การรับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) โรงงานตนแบบเพื่อการวิจัย ฝกอบรม และผลิต
นํ้าดื่มบรรจุขวด “ตนนํ้า” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  

 

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

พบว่า นํา้บริโภคที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทในท้องตลาด

ประเทศไทยอย่างน้อยร้อยละ 30 มีการปนเป้ือนและ

ไม่ได้ตามเกณฑม์าตรฐาน จึงได้ร่วมมือกบัองค์การไจก้า 

(JICA) ประเทศญ่ีปุ่น สนับสนุนให้สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดต้ังโรงงานต้นแบบ เมื่อปี 2540  

 

ไ ด้ รับการออกแบบการ ก่อส ร้ า ง ตัว โรงงานโดย

นักวิชาการจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยติดต้ัง

ระบบการผลิตนํ้า  3  ระบบในโรงงาน (softening, 

reverse osmosis, deionization) พร้อมด้วยระบบการฆ่า

เช้ือ 2 ระบบ (แสงอลุตราไวโอเลต และโอโซน) มีกาํลัง

ผลิตถึง 1,600 ลิตรต่อช่ัวโมง เ พ่ือใช้เป็นสถานที่

สําหรับการศึกษาวิจัยเพ่ือห้ผู้วิจัยทราบปัญหาและ

ข้อจํากัดต่างๆ อย่างละเอียดในเชิงลึก อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการผลิตและควบคุมคุณภาพ

การผลิตนํา้ด่ืนที่เหมาะสมของสถานประกอบการขนาด

เล็กและขนาดกลางที่จะสามารถใช้เป็นต้นแบบในการ

ผลิตนํ้าบริโภคบรรจุขวดและจําหน่ายสู่ท้องตลาดได้

ต่อไป  

 

ทั้งน้ี โรงงานแห่งน้ียังทํา

ห น้ าที่ เ ป็ น เสมื อน ห้อง 

ปฏบิัติการที่มีชีวิต (Living 

laboratory) ถู ก ใ ช้ ใ น

การ ศึกษา วิ จั ย โ ร ง ง าน

ต้นแบบใช้ในการสาธิต 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห้ กั บ

ผู้ประกอบการโรงงานผลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวดขนาดเล็ก

และกลางในประเทศไทยและในภูมิภาค และใช้เป็น

ห้องปฏิบั ติการในงานวิ จัยและสาธิต  สําหรับการ

ฝึกอบรมสําหรับผู้ประกอบการนํ้าด่ืมบรรจุขวดสร้าง

รายได้จากการจาํหน่ายนํา้ด่ืมบรรจุขวด มีผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมที่เป็นผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและ

ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME ที่ เกี่ยวข้องทั้ งใน

ประเทศและต่างประเทศกว่า 10,000  คน และใน

ขณะเดียวกันสถาบันโภชนาการได้ผลิตนํา้ด่ืมบรรจุขวด

ภายใต้ช่ือ “ต้นนํ้า” เพ่ือจําหน่ายตอบสนองความ

ต้องการของบุคลากรภายในวิทยาเขตศาลายาและชุมชน

ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอกีด้วย  
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การขยายความรวมมือทางวิชาการ 
ลงนามความรวมมือกับ Tokyo University of Marine Science and Technology 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้

เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Tokyo University of Marine 

Science and Technology ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา

ให้กบับุคลากรและนักศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไปทาํงานวิจัยและศึกษาเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ เมื่อวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2559 

  

และเมื่ อ วันที่  4  ตุลาคม 2559 สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Health promoting Compounds in Food Materials” โดยได้เชิญ 

Assoc. Prof. Dr.Tomoyuki Koyama อาจารย์ประจาํภาควิชา Food Science and Technology จาก Tokyo University of 

Marine Science and Technology ประเทศญ่ีปุ่น เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ช้ัน 2 สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  
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ลงนามความรวมมือกับสํานักขาวไทย อสมท. และองคกรพันธมิตร เพ่ือรวมสรางสังคมไทย  
ใหเปนสังคม ชัวรกอนแชร 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกบั

สาํนักข่าวไทย อสมท. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค์ และหน่วยงานองค์กรพันธมิตร ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 24 องค์กร

พันธมิตร เปิดตัวศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 

2560 จัดแถลงข่าวเพ่ือประกาศเจตนารมณ์ในการเป็น

ศูนย์กลางเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

แก่ประชาชน พร้อมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้ไม่

ตกเป็นเคร่ืองมือส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพ่ือให้

สังคมไทยเป็นสังคมชัวร์ก่อนแชร์อย่างแท้จริง ซ่ึง “ชัวร์

ก่อนแชร์” ได้เร่ิมผลิตเน้ือหาต้ังแต่ต้นปี 2558 เพ่ือให้

ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เช่ือถือได้ โดยได้

นําเสนอเน้ือหาที่แก้ไขความเข้าใจผิดของคนไทยไป

มากกว่า 500 เร่ือง ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบของคลิป

วิดีโอ สกูป๊ข่าว สารคดีวิทยุ อินโฟกราฟิก และบทความ

ข่าว และล่าสุด ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ยังได้เข้าร่วมเป็นหน่ึง 

ในสมาชิกของเครือข่าย First Draft Partner Network ซ่ึง

ก่อต้ังโดย ความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชน

และบริษัทเทคโนโลยีช้ันนาํทั่วโลก 72 ราย อาทิ CNN, 

BBC, Google, Facebook เ พ่ือรับมือกับข่าวสารที่ ไ ม่

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

 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้เสดจ็พระราชดาํเนิน สปป. ลาว อย่างต่อเน่ือง

มาเป็นเวลาหลายปี พร้อมกับได้พระราชทานเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลแขวงต่าง ๆ 

ตามความต้องการของโรงพยาบาล เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลและด้วยทรงตระหนักว่า

สุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญย่ิงต่อการพัฒนา

ประเทศ ดังน้ัน การพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุข

เพ่ือให้ประชาชนมีสขุภาพดี จึงจาํเป็นต้องอาศัยบุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความรู้ และความ

ชาํนาญ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

ที่ทนัสมัย ประกอบกบัในระยะเวลาที่ผ่านมาสังคมโลกมี

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีมากขึ้น สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการ

ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

สาํหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุจาก สปป.

ลาว ในหลักสตูรต่าง ๆ ต้ังแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา 

เพ่ือเป็นการสนองตามพระราชดาํริของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังกล่าว 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดําเนิน

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสขุ สาํหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว 

ในหลักสตูรโภชนาการ ต้ังแต่ปี 2558 เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ

กระทรวงสาธารณสขุ สปป. ลาว อนัจะนาํไปสู่การพัฒนา

งานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ สปป.ลาว 

ให้มีคุณภาพและประสทิธภิาพดีย่ิงขึ้น โดยระยะเวลาการ

ฝึกอบรมจะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธถ์ึงมีนาคมของทุกปี 

ซ่ึงหลักสูตรโภชนาการเป็น 1 ใน 22 หลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมใน

คร้ังน้ี ในแต่ละปีจะมีบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว 

จํานวน 5-6 คน เข้าร่วมอบรมความรู้ ด้านโภชนาการ

เป็นระยะเวลา 45 วัน โดยหลักสูตรโภชนาการที่จัดโดย

สถาบันโภชนาการ เน้นการสอนเจ้าหน้าที่ให้สามารถนาํ

ความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนางานโภชนาการในพ้ืนที่ที่ตนเอง

รับผิดชอบทาํงานอยู่ การอบรมเน้นเร่ืองโภชนาการตาม

ช่วงวัย อนามัยโรงเรียน ความปลอดภัยในอาหาร 

ตัวอย่างการประยุกต์องค์ความรู้ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ 

ตลอดจนงานโภชนาการชุมชน ที่เจ้าหน้าที่ได้นาํความรู้

ไปใช้ในชุมชน โดยมีการพาดูงาน ฝึกงานจริงในพ้ืนท ีนาํ

ข้อมูลมาวิเคราะห์และนาํเสนอ โครงการรับผิดชอบโดย 

รองศาสตราจารย์ ดร.กติติ สรณเจริญพงศ์ รองผู้อาํนวยการ

ฝ่ าย วิ จั ยและ วิ เทศสัม พันธ์  สถาบั น โภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ 

โดยในปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป. ลาว เข้ารับการ

ฝึกอบรมในโครงการฯ จํานวน 6 คน ระหว่างวันที่     

14 กุมภาพันธ์–24 มีนาคม 2560 โดยการเรียนรู้ทั้ง

ภาคทฤษฏีจากการฟังบรรยายหัวข้อต่าง  ๆ  โดย

ผู้เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ การเรียนรู้ จากการลงมือ

ปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ โดยการไปศึกษาดูงานจาก

พ้ืนที่ อํา เภอสันกําแพง  และอําเภอสารภี  จังหวัด

เชียงใหม่ เพ่ือฝึกทักษะและเทคนิคการทาํงานร่วมกับ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และ

ประชาชน
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ประมวลภาพกิจกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รุ่นที ่19  ระหว่างวนัที ่14 กุมภาพนัธ–์24 มีนาคม 2560 (หลกัสูตรโภชนาการ) 
 

   

 

 

   

 

 

  

  

 

รบัฟังการบรรยายภาคทฤษฎีภายในหอ้งเรียน ณ สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ลงมือฝึกปฏิบติัจริงหอ้งอาหาร ณ สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ลงพื้ นทีศึ่กษาดูงานดา้น Primary Health Care จงัหวดัเชียงใหม่ เมือ่วนัที ่27-29 มีนาคม 2560 
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กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการบริการสุขภาพชุมชน 
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ (UNICEF) และไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลลักเซมเบิรก ระหวางวันท่ี 
26-29 มีนาคม 2560  

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ตามพระราชดํา ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      

สยามบรมราชกุมารี ด้วยข้อจาํกดัเร่ืองจาํนวนบุคลากรที่

จะสามารถเข้าร่วมอบรมที่สถาบันโภชนาการได้เพียงรุ่น

ละ 5-6 คน ความร่วมมือต่าง ๆ ที่ทาง สปป. ลาว จึง

ได้เร่ิมต้นด้วยการนาํเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข

จาํนวน 20 คน มาศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขมูลฐาน 

ระบบงานสาธารณสุขในระดับตําบล งานโภชนาการ

สาํหรับก่อนวัยเรียน และเดก็วัยเรียน โครงการอาหาร

กลางวัน ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ของลาว ได้ต้ังเป้าหมายของการดูงาน และสถาบันโภชนาการ 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์      

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตารางการดูงาน 

รวมทั้งประสานงานในพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็น

พ้ืนที่เย่ียมชมงานดังกล่าว 

 

 
 

การฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยจาก สปป.ลาว โดยกรมวิชาการความรวมมือสํานักงานพลังงาน
ปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) ระหวางวันท่ี 6 มีนาคม-5 เมษายน 2560  

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว พัฒนางาน

วิชาการด้านอาหารและโภชนการร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

โดยต้ังเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเป็นเร่ืองเร่งด่วน 

จึงได้มีการอบรมแก่บุคลากรจาํนวน 2 คน เพ่ือฝึกการ

ใช้เคร่ืองมือเทคนิคขั้นปานกลางและแม่นยาํ สาํหรับการ

วิเคราะห์การใช้พลังงานในคน รวมทั้งการประยุกต์องค์

ความรู้ จากเคร่ืองมือดังกล่าวในงานวิจัยอื่นๆ ที่จาํเป็น 

ซ่ึงรับผิดชอบโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ 

อาจารย์ประจาํสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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The 35th International Vegetable Training Course 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ

อบรมเชิงปฏบิัติการ The 35
th
 International Vegetable 

Training Course, Vegetables : From Harvest to 

Table Food Safety and Nutrition Security 2016 เพ่ือ

การเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยของอาหารต้ังแต่เร่ิม

เพาะปลูกจนถึงการนาํมาใช้เพ่ือประกอบอาหารให้แก่

ผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศต่าง ๆ จาํนวน 12 คน โดย

ความ ร่ วมมื อแล ะกา รสนั บส นุน ทุนของ  World 

Vegetable Center (AVRDC) เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 

2559
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Household Food Security for Nutrition Well-being 2016 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ

อบรม Household Food Security for Nutrition Well-

being 2016 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุน

จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  (Thailand 

International Development Cooperation Agency : TICA) 

กระทรวงการต่างประเทศ ให้แก่ผู้รับทุนจากนานาประเทศ

จาํนวน 20 คน เมื่อวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2559 

เพ่ือพัฒนาความรู้ และความเข้าใจที่ลึกซ้ึงเกี่ยวกับเขต

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการผลิตอาหารการจัดการหลัง

การเกบ็เกี่ยวเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีต่อสุขภาพโดยการทาํ

ความเข้าใจระบบการผลิตอาหารมากขึ้ น เทคนิคการ

จัดการอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางอาหารและลดความ

เ ป็นพิษของอาหาร  และกลยุทธ์ทางโภชนาการ 

(micronutrient fortification)  
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JustUrban Workshop 2016 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 

Institute of Geography, University of Erlangen-

Nürnberg,  Germany จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

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) เพ่ือ

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านการจัดการอาหาร

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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วิทยาศาสตรประสาทสัมผัสเพ่ือโภชนาการ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

หน่วยวิจัยและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประสาท

สัมผัสเพ่ือโภชนาการที่ดี ร่วมกบับริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ 

(Thailand) และบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (Japan) จัด

บรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพ่ือ

โภชนาการ คร้ังที่ 6 ในหัวข้อ "How sensory science 

can support Thailand's growing elderly society : 

Different views from different experts" ณ ห้องประชุม

สาคร ธนมิตต์ ช้ัน 5 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  
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Food Consumption Data Harmonization in ASEAN 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ

องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดประชุมเชิง

ปฏบิัติการ Participants of Regional Workshop on Individual 

Regis Food Consumption Data Harmonization in ASEAN 

ระหว่าวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอารี     

วัลยะเสวี ช้ัน 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการน้ีถือเป็นเวทีในการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการประสานข้อมูลการ

บริโภคอาหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่ ได้

รวบรวมข้อมูลการบริโภคอาหารที่มีอยู่ในภูมิภาค

ตลอดจนประเมินความจาํเป็นในการประเมินความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยของอาหารภายในอาเซียน  คาดว่า

เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการน้ี การสาํรวจการบริโภคอาหารใน

อนาคตจะมีประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันในการประเมิน

ภาวะโภชนาการของประชากรบางกลุ่มตลอดจนการ

ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารและการศึกษาเร่ืองอาหาร

โดยรวม  (Total Diet Study) สําห รับประเทศและ

ภมูิภาคอาเซียน และการประชุมเชิงปฏบิัติการคร้ังน้ีจะ

เป็นเวทสีาํหรับการมีปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้ประเมินความ

เสี่ยงกับนักโภชนาการเพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการ

ข้อมูลการบริโภคอาหาร 

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ี

ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศไทย  ฟิ ลิปปินส์  

มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย รวมถึงผู้แทนจากองค์การ

อนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (FAO) รวมจาํนวน 29 คน 
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Special Seminar by Prof. Barbara Burlingame 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด 

การบรรยายพิเศษเร่ือง “Sustainable Diets” โดยได้

เชิญ Prof. Barbara Burlingame จาก Massey University 

ประเทศนิวซีแลนด์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้    

ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ช้ัน 2 เมื่ อวันที่  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 เย่ียมชมและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและนโยบายสาธารณสุข 

ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง

วันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 

Dr.Shaw Watanabe ประธาน Life Science 

Promotion Foundation ประเทศญ่ีปุ่น เย่ียมชมและ

ร่วมประ ชุมหา รือในการทํา ง าน วิ จัย ร่ วมกัน   

ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 

20 ตุลาคม 2559 

ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ คณ า จ า ร ย์ จ า ก  Bogor 

Agricultural University ประเทศอนิโดนีเซีย เย่ียม

ชมและร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทาง

วิชาการในอนาคตกับผู้บริหารสถาบันโภชนาการ  

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศศรีลังกา 

ศึกษาดูงานด้านโภชนาการ ณ สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และเดินทางเข้าพบผู้บริหาร

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 

2559 
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Mr. Kaoru Kurashima ประธานกรรมการ

บริษัท อายิโนะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จาํกัด เข้าพบ

ผู้บริหารสถาบันโภชนการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือ

ประชุมหารือเร่ือง Proposal to Ministry of Tourism 

and Sport ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2560 

คณะนักวิ จัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   

เย่ียมชมและศึกษาดูงานห้องปฏบัิติการและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2560 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด

ฝึกอบรมเร่ือง “Food Safety Inspection” ให้แก่ผู้รับ

ทุนชาวเกาหลีเหนือ ภายใต้ความร่วมมือและการ

สนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระหว่าง

วันที่ 8-30 พฤษภาคม 2560 

เจ้าหน้าที่จากสถาบันอาหารแห่งชาติ และ

เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ ประเทศมองโกเลีย เย่ียมชมและ

ศึกษาดูงานการวิจัยและการบริการวิชาการด้านอาหาร

และโภชนการ ณ สถาบันโภชนการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Department of 

Food Science, Nutrition and Health Promotion 

Mississippi State University เ ย่ียมชมและศึกษาดู

งาน ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

เจ้าหน้าที่จาก Ministry of Health, Nutrition & 

Indigenous Medicine ประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงาน

ด้าน Nutrition Planning and Fortification Technology 

ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 

25-29 กนัยายน 2560 
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บูรณาการความรูและเทคโนโลยดีานอาหารและโภชนการสูการบริการวิชาการท่ีเปนเลิศ 
จากทักษะ ประสบการณ์ และความชาํนาญใน

การวิจัยและการบริการวิชาการด้านอาหารและโภชนการ 

ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีมาอย่าง

ยาวนาน จึงได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจในการเป็น

แหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้จัดกิจกรรมฝึกอบรม จัด

ประชุม เป็นแหล่งศึกษาดูงานหน่วยผลิตต้นแบบ หรือ

เป็นแหล่งฝึกงานสาํหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ Thai School Lunch และการเฝาระวังภาวะโภชนาการ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกบั 

สาํนักพัฒนากจิกรรมนักเรียน สาํนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 

และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท จัดโครงการฝึกอบรมการ

จัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปฎิบัติการใช้ระบบ

ออนไลน์ Thai School Lunch (ระบบออนไลน์แนะนํา

สาํรับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ) 

และการเฝ้าระวังโภชนาการ แก่ครูและบุคลากรของ

โรงเรียนที่ดูแลอาหารกลางวันในโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม 

สขุ ปลูกอนาคต จาก 75 โรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือนาํไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดอาหารกลางวันให้แก่เดก็นักเรียน

ได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซ่ึงโปรแกรมระบบ

ออนไลน์ Thai School Lunch ร่วมพัฒนาโดยสถาบัน

โภชนาการกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ณ สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

การจัดฝึกอบรมดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้ง CSR Leader ของซีพีเอฟ อาจารย์หรือบุคลากรของ

โรงเรียนที่ ดูแลอาหารกลางวันและโภชนาการของ

นักเรียนในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต มี

ความรู้ และเข้าใจแนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มี

คุณภาพและสามารถปฏิบัติการใช้ระบบออนไลน์ Thai 

School Lunch ในการส่งเสริมการจัดทาํอาหารที่ถูกหลัก

โภชนาการสมวัยตามเกณฑ์ของนักเรียน นอกจากน้ี 

สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ มาใช้เฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการของเดก็และเยาวชนอย่างถูกต้องและแม่นยาํ 

รวมทั้งเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางการดําเนิน

โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคตของแต่ละพ้ืนที่ให้

เหมาะสมและสอดคล้องกบัขดีความสามารถขององค์กร 

ซ่ึ ง โครงการฝึกอบรม  Thai School Lunch กําหนด

ระยะเวลาดาํเนินการอบรม 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 

เมษายน 2560 จาํนวน 25 โรงเรียน รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 

พฤษภาคม 2560 จํานวน 25 โรงเรียน  และ รุ่นที่ 3 

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 จาํนวน 24 โรงเรียน รวม

จาํนวนผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 170 คน 
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โครงการอายิโนะโมะโตะ โภชนาการเพ่ือเด็กไทย กาวไกลสรางชาติ ป 2560 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดการอบรม

ความรู้ ใ ห้กับ ผู้ที่ เกี่ ยว ข้องใน  “ โครงการ       

อายิโนะโมะโตะ๊โภชนาการเพ่ือเดก็ไทยก้าวไกล

สร้างชาติ” คือ ผู้อํานวยการโรงเรียน ครู

ผู้ รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน  ครู

ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพอนามัย แม่ครัว/

พ่อครัวประจําโครงการอาหารกลางวันของ

โรงเรียน และ เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการอาหาร

กลางวันจากสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 59 แห่ง ซ่ึงเป็น

โรงเรียนในสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาต่าง ๆ 

ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ “50 ปี จํานวน 

50 โรงเรียน” โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการ

เพ่ือเดก็ไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”  

 

การดาํเนินโครงการปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์

หลักเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ด้านโภชนาการ การจัดอาหาร

กลางวันในโรงเรียนสําหรับผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้

ความสามารถในการดาํเนินโครงการอาหารกลางวันเป็น

อย่างดี เพ่ือประเมินผลการดาํเนินการโครงการอาหาร

กลางวัน และประเมินผลภาวะโภชนาการในเดก็นักเรียน 

และเพ่ือศึกษาหาระบบพ่ีเล้ียง การให้คําปรึกษาที่

เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใน

ระยะยาว ซ่ึงหลักสูตรการจัดอบรมได้มีการพัฒนาขึ้ น

ใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนที่จะเข้าร่วม

การอบรม จึงได้มีการสุ่มลงพ้ืนที่จริงก่อนการอบรมเพ่ือ

ศึกษาบริบทและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัด

อาหารกลางวันโรงเรียนในทุกภูมิภาค โดยมีการสุ่ม

เย่ียมโรงเรียนในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค

ตะวันตก จํานวน 2 โรงเรียน ภาคเหนือ จํานวน 2 

โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาํนวน 2 โรงเรียน 

และภาคใต้ จาํนวน 2 โรงเรียน รวม 8 โรงเรียน พบว่า

โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาคล้ายคลึงกนัเน่ืองมาจากเป็น

โรงเรียนค่อนข้างห่างไกลและทุรกนัดาร จึงมีข้อจาํกดัใน

ด้านงบประมาณ การเข้าถึงวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน แต่กม็ีความแตกต่างกนัด้วยเหตุผล

ทางวัฒนธรรมและลักษณะภูมิประเทศ คณะทาํงานจึง

จัดให้มีการอบรมในพ้ืนที่ภูมิภาคนั้น ๆ เพ่ือให้สะดวก

ต่อการเดินทางและการจัดเตรียมวัตถุดิบให้สัมพันธ์กบั

บริบทท้องถิ่นย่ิงขึ้น 
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หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมคร้ังน้ีถูกพัฒนา

และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยจัดให้มี

การเรียนรู้ ทั้งจากการฟังบรรยายและการฝึกปฏิบัติ

เสมือนจริง ครอบคลุมประเด็นการประเมินภาวะ

โภชนาการ ความรู้พ้ืนฐานทางโภชนาการ มาตรฐาน

อาหารกลางวันโรงเรียน วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ใน

การจัดรายการอาหารให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่

เหมาะสมกับเด็กนักเรียนและสามารถปฏิบัติได้จริง 

รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

ทาํงานด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน โดยการ

จัดอบรมมีขึ้ น 6 คร้ัง ครอบคลุมโรงเรียนในโครงการ

ทุกภมูิภาค มีเน้ือหาสาระสาํคัญ รูปแบบการจัดอบรมที่

เป็นการบรรยายควบคู่กบัการฝึกปฏบิัติเหมือนกนั โดย

จัดอบรมเป็นระยะเวลา 4 วันในแต่ละคร้ัง ดังน้ี  

- ภาคเหนือจัดอบรม 1 คร้ัง มีผู้รับการฝึกอบรม 45 คน   

- ภาคกลางจัดอบรม 2 คร้ัง มีผู้รับการฝึกอบรมรวม 

120 คน 

- ภาคตะวนัออเฉียงเหนือจัดอบรม 2 คร้ัง มีผู้รับ

การฝึกอบรมรวม 90 คน 

- ภาคใตจั้ดอบรม 1 คร้ัง มีผู้รับการฝึกอบรม 60 คน
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การประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ

ประชุมวิชาการ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 4 ทศวรรษ

สถาบันโภชนาการ ภายใต้หัวข้อ “เช่ือมประสานองค์

ความรูด้า้นโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การ

พฒันาที่ย ัง่ยืน (Bridging Knowledge in Nutrition and 

Foods for Health to Support Sustainable Development)” 

ระหว่างวันที่ 26–27 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรม 

เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนําเสนอความก้าวหน้า

ทางวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ องค์ความรู้ที่มี

หลักฐานเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ในการดาํเนินงาน

ด้านวิจัยที่นําสู่การปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือของนักวิชาการ รวมถึงสามารถนําความรู้ ไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ด้านอาหารและ

โภชนาการในอนาคต มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมจาํนวน 

250 คน
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การประชุมวิชาการ Toxicology in Thailand 4.0 
 

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรภาคี

เครือข่ายร่วมจัดการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ คร้ังที่ 8 

The 8
th
 National Conference in Toxicology (NCT8) 

: Toxicology in Thailand 4.0 ณ ศูนย์นิทรรศการและ

การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6-7 

กนัยายน 2560 
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การจัดประกวด “รังสรรคเมนูฟวชั่นผักผลไม 100 กรัม” 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 

สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประกวด 

“รงัสรรคเ์มนูฟิวชัน่ผกัผลไม ้100 กรมั” เพ่ิมทางเลือก

เมนูจานผกัผลไม้หลากหลาย อร่อยถูกปาก ช้ีกนิผกัผลไม้

ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือด

สมองได้ ณ ห้างสรรสนิค้าเซน็ทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธเิบศร์ 

จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมี

นายแพทย์กาํจัด รามกุล ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานเปิดงานการประกวด ภายใต้โครงการพัฒนา

ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลผักและผลไม้สด

ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ สู่การปฏบิัติ 

 

 

 

  \  
    
“การแข่งขนัในครั้ ง น้ี เมนูท่ีไดจ้ากก ารประกวดเป็นอาห ารฟิวช ัน่ท่ีเน้นสไตล ์ภาพลกัษณ ์ มีความสะดว กมากข้ึนและ ผ่านเกณฑ ์ดา้นคุณค่าโ ภชนาก าร มีการผสมผสานความเป็นฟิวช ัน่ของส ัญชาติอ าหารต ั้งแต่  2 สัญชาติ ข้ึนไป  มีคว ามสวยงาม และอร่อย ทั้ งอ าหารจานหลกั  อาห ารว่าง  และ เคร่ืองด่ืม  โดยค าดหวงัว่าจะช่วยเปล่ียนทัศนคติของประชาชนทั่วไปท่ีไม่ชอบบริโภคผ ัก นอกจากน้ีทางโครงการจะนําเมนูอาห ารต่างๆ  ท่ีไดจ้ากการประกวดมาใชเ้ผยแพร่ในรูปแบบส่ือต่าง  ๆเพ่ือร ณรงคส่์งเสริมการบริโภคผ ักผลไม ้ให้มากข้ึน ต่อไป” 
 
สําหรับการประกวดครั้ ง น้ี มีผูส่้งเขา้ประกวดทั้ ง ส้ิน 15 ทีม และกรร มการได ้คดัเ ลือก เพ่ือเขา้ประกวดรอบชิงชนะ เลิศจํานวน 10 ทีมท่ีผ่านเกณฑด์ ้านโภชนาการแลว้  ไดแ้ก่  ทีม Power Puff Girl (ม.สวนดุสิต) , ทีมโฮะฟิวช ัน่, ทีมปวยเลง้รังสรรค,์ ทีม SDU25 59, ทีม Sven, ทีม  Power Puff Girl (ม. เกษตรศาสตร์) , ทีม Wonder Girls, ทีมกระจุ๊กกระจ๊ิก , ทีม อจก. , และทีมกินพอดี สุขี ดุสิตา  โดยเกณฑ ์การตดัสินประกอบดว้ย แนว คิดก ารออกแบบอาหารท่ีต ้องเป็นเมนูท่ีผสมผสานหรือ เมนูท่ีพัฒนา ข้ึนมาใหม่  สามาร ถปรุงประกอบไดใ้นครัวเรือน วตั ถุดิบหรือส่วนประกอบหาง่าย  แ ต่ละเมนูนอกจากมีผ ักและผลไม ้100 กรัมหรือมากกว่า  (ไม่นับรวมพืชประเภทหัว) แ ลว้อาห ารจานหลกัต ้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า  15 กรัม แ ละแต่ละ เมนูต ้องมีปริมาณโซเดียมไ ม่เกิน  1,000 กรัม  
 

 

การแข่งขันในคร้ังน้ี เมนูที่ได้จากการประกวดเป็น

อาหารฟิวช่ันที่เน้นสไตล์ ภาพลักษณ์ มีความสะดวกมาก

ขึ้นและผ่านเกณฑด้์านคุณค่าโภชนาการ มีการผสมผสาน

ความเป็นฟิวช่ันของสญัชาติอาหารต้ังแต่ 2 สญัชาติขึ้นไป 

มีความสวยงามและอร่อย ทั้งอาหารจานหลัก อาหารว่าง 

และเคร่ืองด่ืม เพ่ือช่วยเปล่ียนทัศนคติของประชาชน

ทั่วไปที่ไม่ชอบบริโภคผัก นอกจากน้ี ทางโครงการจะนาํ

เมนูอาหารต่างๆ ที่ได้จากการประกวดมาใช้เผยแพร่ใน

รูปแบบสื่อต่างๆ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผกัผลไม้

ให้มากขึ้นต่อไป 

สาํหรับการประกวดคร้ังน้ี มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 

15 ทมี และกรรมการได้คัดเลือกเพ่ือเข้าประกวดรอบชิง

ชนะเลิศจาํนวน 10 ทีมที่ผ่านเกณฑ์ด้านโภชนาการแล้ว 

ได้แก่ ทีม Power Puff Girl (ม.สวนดุสิต) ทีมโฮะฟิวช่ัน 

ทมีปวยเล้งรังสรรค์ ทมี SDU2559 ทมี Sven ทมี  Power 

Puff Girl (ม.เกษตรศาสตร์) ทีม Wonder Girls ทีมกระ

จุก๊กระจ๊ิก ทมี อจก. และทมีกนิพอดีสขุดุีสติา  โดยเกณฑ์

การตัดสินประกอบด้วย แนวคิดการออกแบบอาหารที่

ต้องเป็นเมนูที่ผสมผสานหรือเมนูที่พัฒนาขึ้ นมาใหม่ 

สามารถปรุงประกอบได้ในครัวเรือน วัตถุดิบหรือ

ส่วนประกอบหาง่าย  แต่ละเมนูนอกจากมีผักและผลไม้ 

100 กรัมหรือมากกว่า (ไม่นับรวมพืชประเภทหัว) แล้ว

อาหารจานหลักต้องมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 15 กรัม และแต่

ละเมนูต้องมีปริมาณโซเดียมไม่เกนิ 1,000 กรัม 



 

 

110 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

เทคนิคการสรางรสชาติอาหาร ใหโดนใจผูบริโภค 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการ

อบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคสรา้งรสชาติ

อย่างไรให้โดนใจผูบ้ริโภค" ณ สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างรสชาติ 

เ พ่ือนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความ

น่าสนใจ ถูกใจผู้บริโภค ตลอดจนช่วยเพ่ิมมูลค่าของ

ผลิตภัณฑอ์าหารน้ันๆ การฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฎิบัติ โดยคุณสยาม กาญจนสิทธิ์ ผู้เช่ียวชาญด้าน

การสร้างรสชาติอาหาร ถ่ายทอด และให้ความรู้ เทคนิค

ต่างๆ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธติ มีผู้เข้าร่วมอบรม

รวมจาํนวน 35 คน
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แลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิชาการดานอาหารและโภชนาการกับหนวยงานภายในประเทศ 
 
 

 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ   

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้

งานวิจัยทางโภชนาการ และประชุมหารือในการสร้าง

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกนั ณ สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 ธนัวาคม 2559 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ จัดการ

มหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(CMMU) พานักศึกษาในหลักสูตรฯ เย่ียมชมและเรียนรู้

ผลงานนวัตกรรมเพ่ือต่อยอดด้านการวิจัยธุรกิจของ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 13 

กรกฎาคม 2560  

คณะกรรมการศูนย์ความเช่ียวชาญด้านเกษตร

ครบวงจรเพ่ือนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยอุบราชธานี ศึกษาดูงานเพ่ือร่วมศึกษา

และแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาสนิค้าและผลิตภัณฑ์

อาหารแบบครบวงจร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านห้องปฏิบัติการ และแลกเปล่ียนบูรณาการด้าน

การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 

พฤษภาคม 2559 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

จาํนวน 48 คน ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน

ด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑเ์สริมสารอาหาร ณ สถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 17 สงิหาคม 2560 
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โครงการบมเพาะศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม
ดวย Talent Mobility

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การ

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และคณะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ในคลัสเตอร์อาหาร เกษตร และผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

ความงามจํานวน 28 คน ในโอกาสเข้าเย่ียมชมศึกษาดู

งาน ณ สถาบันโภชนาการ และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Next Gen Innovator รุ่ น ที่  3  ห ลั ก สู ต ร  “UIL & 

Technology Management for Talent Mobility” ภายใต้

โครงการบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมของภาคอตุสาหกรรมด้วย Talent Mobility 

ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 29 

กนัยายน 2560 
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การบริการวิชาการดานอาหารและโภชนาการเพ่ือชุมชนและสังคม 
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยที่

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว การเตรียมความ

พร้อมเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและเป็นผู้สูงอายุที่มี

คุณภาพ จึงเป็นสิ่งจําเป็นและเร่งด่วนของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รัฐบาลได้ให้ความสาํคัญและมี

นโยบายใน “การยกระดับคุณภาพการบริการด้าน

สาธารณสขุและสขุภาพของประชาชน” และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ University Engagement 

สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในฐานะ

หน่วยงานในกาํกับของรัฐที่มีบทบาทและพันธกิจหลัก

ในการให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 

และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านอาหารและ

โภชนาการแก่ชุมชน สังคมในประเทศ โดยคํานึงถึง

สาธารณประโยชน์เป็นที่ต้ัง จึงได้ดาํเนินงานในด้านการ

ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและประชากร

กลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2552-ปัจจุบัน โดยนาํองค์ความรู้

ต่าง ๆ จากผลงานวิจัยและวิชาการไปส่งเสริมสุขภาพ

ด้านอาหารและโภชนาการ เ ช่น สุขภาพผู้สูงอายุ 

โภชนาการผู้สูงอายุ การออกกําลังกายของผู้สูงอายุ 

เมนูอาหารสาํหรับผู้สงูอายุ เป็นต้น มาใช้ในการส่งเสริม

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออก

กาํลังกาย รวมทั้งสร้างพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาํวันที่

เอื้ อต่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุผ่านช่องทางและ

วิธีการต่างๆ เช่น การอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การให้ความรู้ ผ่านเวบ็ไซต์ เป็นต้น โดยคาํนึงถึงความ

สอดคล้องกับด้านการส่งเสริมสุขภาพ อาหาร และ

โภชนาการในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงมี

สุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว ซ่ึงเป็นการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

สุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้ว

จึงมารักษา  

สถาบันโภชนาการถือการดําเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสงัคมเป็นหน่ึงในนโยบายหลักที่จะนาํเอา

ความรู้ทางวิชาการไปสู่การดูแลสขุภาพของประชาชนใน

พ้ืนที่ ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันโภชนาการได้

เลือกพ้ืนที่ดาํเนินการเป็นชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา 2 อาํเภอ คือ อาํเภอพุทธมณฑล และ

อาํเภอกาํแพงแสน จังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่อาํเภอ  

วารินชาํราบ จังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ต้ัง

สถาบันโภชนการและเป็นพ้ืนที่เครือข่ายทาํงานวิจัยและ

บริการวิชาการภาคสนาม โครงการได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากสาํนักงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) 

ต่อเน่ือง โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดาํเนินโครงการเป็น

กลุ่มผู้สงูอายุ อาสาสมัครสาธารณสขุ นักเรียน นักศึกษา 

นักวิชาการและประชาชนทั่วไป 

การขับเคล่ือนโครงการ สถาบันโภชนาการได้

แยกการดําเนินงานเป็นโครงการย่อยๆ เพ่ือให้เกิด

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน ความเหมาะสมต่อพ้ืนที่

เป้าหมาย และความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หลักของ

โครงการหลักทุกด้าน ในปีงบประมาณ 2560 มีผลการ

ดาํเนินงานภาพรวม ดังน้ี 

- มีผูสู้งอายุ ที่รับบริการหรือร่วมกิจกรรมให้

ความรู้และนันทนาการเพ่ือส่งเสริมสขุภาวะที่

ดี จาํนวน 2,087 คน 

- มีเด็กและเยาวชน ที่ รับบริการหรือร่วม

กิจกรรมให้ความรู้ และนันทนาการเ พ่ือ

ส่งเสริมสขุภาวะที่ดี จาํนวน 178 คน 

- มีประชาชนทัว่ไป (อายไุม่เกิน 60 ปี) ที่รับ

บริการหรือร่วมกิจกรรมให้ความรู้ และ

นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะที่ดี จํานวน 

1,416 คน 

- ประชาชนทุกกลุ่ม ที่ เข้าใช้งานฐานข้อมูล 

ASEANFOODS เ ย่ี ยมชม  สืบ ค้น ข้อ มู ล 

ศึ กษ าห าคว ามรู้ ผ่ า นสื่ อ ออน ไล น์  ทั้ ง 

Website, Facebook หรือเ ข้าใ ช้ ข้อมูลทาง

วิชาการ/ทดสอบใช้งานระบบบทเ รียน

ออนไลน์ ฯลฯ จาํนวน 71,000 คร้ัง/คน 
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โครงการสงเสริมสุขภาวะในผูสูงอาย ุ
ดําเนินโครงการในพ้ืนที่อําเภอพุทธมณฑล    

จังหวัดนครปฐม เน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่แกน

นาํชุมชนในการพ่ึงตนเองด้านอาหาร เพ่ือให้เกิดความ

มั่นคงทางอาหาร ดูแลสขุภาพ ค้นหาภมูิปัญญาและผลิต

อาหาร และถ่ายทอดความรู้ให้เดก็เยาวชนและผู้สูงอายุ

ในชุมชน โดยจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในช้ัน

เรียน (กจิกรรมอาสาป้านง) และกจิกรรมส่งเสริมความ

มั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และสขุภาวะ 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

ถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณก์ารจดักิจกรรม 

อาสาป้านงกบักลุ่มผูสู้งอายุในอําเภอพุทธมณฑล 

กิจกรรม “ป้านงมาเยีย่มจา้” กบัเด็กนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  

ที่โรงเรียนวดัสุวรรณาราม อําเภทพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

กิจกรรมทอดผา้ป่าเมล็ดพนัธุ ์แบ่งปันแลกเปลีย่นตน้กลา้ 

เพือ่สรา้งแหล่งอาหารในการพึง่ตนเองและสรา้งความมัน่คง 

ทางอาหารและโภชนาการในครวัเรือนและชมุชนพุทธมณฑล 
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โครงการเพ่ิมศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขดานอาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพผูสูงอายุ 
โครงการเห็นว่า อาสาสมัครสาธารณสุขและ

ผู้สูงอายุจาํเป็นต้องมีความรู้ ด้านอาหารโภชนาการ ใน

การบริโภคลดหวาน มัน เค็ม และเพ่ิมการบริโภคผัก

ผลไม้ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกดิโรคเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด โรคอ้วน จึงได้ลงพ้ืนที่ไป

จัดอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านอาหารโภชนาการแก่

อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบล (รพ.สต.) 3 แห่งในอาํเภอกาํแพงแสน จังหวัด

นครปฐม ได้แก่ รพ.สต. บ้านสองห้อง ตําบลห้วยขวาง 

รพ.สต. วังนํ้าเขียว ตําบลวังนํ้าเขียว และ รพ.สต.    

ห้วยม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลห้วยม่วง เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในการทํา

หน้าที่เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ และเพ่ือ

เพ่ิมความรู้ ทศันคติ และการปฏบิัติงานในการดูแลด้าน

อาหารและโภชนาการสาํหรับผู้สงูอายุ 
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โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการในผูสูงอายุ จังหวัดอุบลราชธาน ี
จากการลงพ้ืนที่สาํรวจข้อมูลสุขภาพร่างกายของ

ผู้สูงอายุเพ่ือวางแผนการจัดกจิกรรมในโครงการ พบว่า 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่อาํเภอวารินชาํราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

มีอายุยืนยาวขึ้น แต่มีภาวะด้านสขุภาพเป็นโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังสูง จําเป็นต้องเฝ้าระวังทางโภชนาการอย่างเป็น

ระบบและมีการประเมินภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ 

โครงการจึงได้ลงไปจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ือปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการดูแลสขุภาพและด้านการประเมินภาวะ

โภชนาการของตนเอง และได้ศึกษาความสัมพันธ์ของ

เส้นรอบเอวกับปริมาณไขมันสะสมของร่างกายที่ไม่ทาํ

ให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคทุพโภชนาการเพ่ือ

ประเมินภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุด้วย โดยความ

ร่วมมือจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ

ประสงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนตาํบลต่างๆ  

 

   

   
 

โครงการการเรียนรูและปฏิบัติการ : การผลิตผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ 
โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างอาชีพและ

รายได้เสริม และเพ่ือให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคือ

ประชาชนทั่วไป กลุ่มแม่บ้าน และผู้ประกอบการขนาด

เลก็ นาํความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวันเพ่ือ

เพ่ิมคุณภาพชีวิตในการเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ ต่อสุขภาพร่างกาย  สถาบันโภชนาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรุ่นที่ 1 ฝึกอบรมการผลิต  

“แพนเค้กเพ่ือสุขภาพ” และรุ่นที่ 2 ฝึกอบรมการผลิต 

“เค้กน่ึงสขุภาพ” ณ โรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   
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โครงการ ผูสูงวัย ลดโรค สดใส ตองใสใจโภชนาการ 
ดาํเนินการร่วมกับแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบาํบัด และนักโภชนาการของโรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการเป็นผู้สูงวัยที่เข้ารับการรักษาคลินิกเบาหวาน รูปแบบกิจกรรมเป็นการ

ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้ผู้สงูอายุดูแลสุขภาพให้แขง็แรงห่างไกลจากโรคเร้ือรังต่าง ๆ รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้

ด้านการดูแลสขุภาพต่อผู้สงูอายุเมื่อเกดิโรคเร้ือรังแล้ว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สงูวัยที่เข้ารับการรักษาคลินิกเบาหวาน 
 

   
 

 

 

 
 

 

 

ตรวจวดัสุขภาพก่อนเขา้ร่วมโครงการ 

 

ใหค้วามรูก้ารใชย้าใหก้บัผูสู้งอายุร่วมกบั

เภสชักรของโรงพยาบาล 

 

แนะนาํการออกกาํลงักายร่วมกบั

เจา้หนา้ทีก่ายภาพบาํบดัของโรงพยาบาล 

 

ร่วมกบัคุณหมอใหค้วามรูเ้รือ่งโรคไม่ติดต่อเร้ือรงั  

เช่น ความดนั เบาหวาน ไขมนัในเลือดสูง เป็นตน้ 

 

ทดสอบความรูอ้าหารและโภชนาการและ 

ประเมินทศันคติผูสู้งอาย ุ
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โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการดานอาหารเพ่ือพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ จังหวัดนครปฐม 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม อาทิ สํานักงาน

สาธารณสขุอาํเภอ เครือข่ายชมรมผู้สงูอายุ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลและ

เทศบาล จํานวน 19 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 7 อําเภอ 

ดําเนินงานจัดเวทีรวมพลังสานใจเพ่ือสุขภาพที่ดีของ

ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้าน

อาหาร ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้าน

อาหารเพ่ือพัฒนาสขุภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการส่งเสริมผู้สูงอายุ

จังหวัดนครปฐม ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน การ

สร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย การปรุงประกอบอาหาร

ลดหวานมันเคม็ การถนอม แปรรูปอาหารจากผลผลิต

ในชุมชน และออกกาํลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซ่ึง

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการอาหาร

ต้ังแต่การผลิตจนถึงการบริโภคสู่การพัฒนาสขุภาพของ

ผู้สงูอายุจังหวัดนครปฐม  

สาํหรับการจัดเวทีคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนจาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ซุ้มแสดงผลงาน

การปลูกผัก เมนูอาหารสุขภาพ และผลิตภัณฑ์จากการ

ถนอม การแปรรูปอาหาร ซุ้ มผลงานการสืบค้นภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ซ่ึงการจัดเวทีคร้ังน้ีจะสามารถจัดการ

อาหารต้ังแต่การปลูกสู่การกินอย่างปลอดภัย เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาการจัดการอาหารอย่างครบวงจร

ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในอนาคต ผลการดาํเนิน

กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม พบว่า ผู้สูงอายุที่ เข้าร่วม

โครงการมีการปลูกผักในครัวเรือนและปลูกผักเป็น

แปลงรวมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ในการปลูกผัก มีการพัฒนาเมนูอาหารลดหวาน

มันเคม็ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จํานวน 27 เมนู มีการ

ถนอมหรือแปรรูปอาหารจากพืชผักผลไม้ในท้องถิ่น 

จาํนวน 13 ชนิด     

 
 

 
  

จดักิจกรรม "ความสุขหมืน่ๆ ปี" งานเวที ปลูก-ปรุง-แปรรูป-ออกกําลงักาย: สานใจรวมพลงัเพือ่ผูสู้งอายุ

นครปฐมสุขภาพดี เวทีแกนนาํเครือข่ายของผูสู้งอายุ” 7 อําเภอของจงัหวดันครปฐมราว 600 คน  

เพือ่มาร่วมโชว ์แชร ์เช่ือมงานทีร่่วมทํากนัมาโดยมีผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม มาเป็นประธานเปิดงาน 
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สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ดําเนินโครงการพฒันารูปแบบการจัดการดา้นอาหารเพือ่พฒันาสุขภาพ

ผูสู้งอายุจังหวดันครปฐม ไดน้ําคณะแกนนําผูสู้งอายุจาก 7 อําเภอของจังหวดันครปฐม ไปศึกษาดูงานศูนย์

เรียนรูห้อ้งเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย ์สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจและ

เพิม่ความรูเ้รื่องการทําปุ๋ยอินทรียแ์ละการปลูกพืชผกัเพือ่บริโภคในครวัเรือนของผูสู้งอายุเพือ่พฒันาสุขภาพที่ดี

ของผูสู้งอายจํุานวน 2 รุ่น เมือ่วนัที ่15-16 สิงหาคม 2560 รวมจํานวน 96 คน 
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โครงการสรางเสริมโภชนาการทีเ่หมาะสมดวยขอมูลอางอิงสารอาหารของประเทศไทย 

 
  

ในช่วง 30  ปีที่ ผ่านมาสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร

ระหว่างประเทศทั้งในด้านการพัฒนากาํลังคน เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ รวมถึงงบประมาณเร่ิมต้น ทาํให้ประเทศไทยมี

ฐานข้อมูลด้านคุณค่าโภชนาการของสารอาหารที่จาํเป็น

ในการแก้ปัญหาโภชนาการขาดและเกินในระดับหน่ึง 

จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานนานาชาติให้เข้าเป็น

เครือข่ายในระดับโลกและเป็นผู้นาํในระดับอาเซียน คือ 

International Network of Food Data Systems – INFOODS 

ต้ังอยู่ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

( Food and Agriculture Organization of the United 

Nations: FAO) แ ล ะ ต้ั ง ส ถ า บั น โ ภ ช น า ก า ร 

มห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  เ ป็ น ที่ ต้ั ง ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย

ASEANFOODS (ASEAN Network of Food Data 

Systems) และเป็นแกนนาํในการจัดกิจกรรม National 

Food Composition Data ของแต่ละประเทศ  

สถาบันโภชนาการ เป็นสถาบันการศึกษาและ

วิชาการที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมในการ

ดาํเนินงานเพ่ือให้บริการกบัหน่วยงานนานาชาติ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป 

โดยได้งบประมาณในการดาํเนินโครงการ “สร้างเสริม

โภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของ

ประเทศไทย” เป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาและการ

ให้บริการวิชาการทางด้านโภชนการ (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) ในการดาํเนินการพัฒนาฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว

อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการจัดทาํฐานข้อมูลคุณค่าทาง

โภชนาการของอาหารไทยแบบ Online ที่สามารถสบืค้น

ได้ผ่านทางหน้าเวป็ไซต์  

การพัฒนาฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของ

อาหาร ทําโดยการสุ่มตัวอย่างอาหารพร้อมบันทึก

รายละเอียดอย่างเป็นระบบ เตรียมตัวอย่างอาหาร ส่ง

วิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการเคมีทางอาหาร สถาบัน

โภชนาการ รวบรวมผลการวิเคราะห์ที่ ได้ และผล

วิเคราะห์จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ Thai FCTs 1999, 

MOPH 2001, published articles, reports, Theses มา

ผ่านกระบวนการ ตรวจสอบ ประเมินทางสถติิและจัดทาํ

ฐานข้อมูล ตามมาตรฐานสากลของ INFOODS โดยทาํ

เป็น archival, reference และ user FCDBs ตามลําดับ

อ ย่ า ง เ ป็นระบบ  และทํา เ ป็นห นั งสื อ  Thai Food 

Composition Database 2015  ซ่ึ ง มี ช่ื ออ าหาร เ ป็น

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และพร้อมทั้งช่ือวิทยาศาสตร์ 

โดยแสดงข้อมูลเป็น ค่า mean, SD หรือ ค่า min-max 

(กรณี N<2) และค่า N (number of samples analyzed 

for each nutrient) จ า กนั้ น จั ดทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล แบบ

ออนไลน์ ซ่ึงสามารถช่วยให้การสืบค้นข้อมูลและการ

นาํไปใช้ สะดวกและรวดเรว็มากขึ้น 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
1. ได้ฐานข้อมูลของพลังงานและสารอาหาร

จาํนวน 27 ชนิด ได้แก่  

- สารอาหารหลัก ได้แก่ moisture, protein, fat, 

available carbohydrate dietary fiber,  ash  

- แร่ธาตุ ได้แก่ Ca, P, Mg Na, K, Fe, Zn, Cu  

- วิตามิน ได้แก่  -carotene, Vitamin A, B1, 

B2, Niacin, C  

- สารอื่ นๆ ได้แก่ 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

อาหารตามมาตรฐานสากลเป็น 16 กลุ่ม  

ฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย 

ที่ทําเป็นแบบ online FCDBs ชุดน้ีเป็นฐานข้อมูลที่

จัดทําเป็นภาษาอังกฤษชุดเดียวและเป็นชุดแรกใน

ประเทศไทย  สามารถเอื้ อประโยชน์ให้กับผู้ใช้ใน

ประเทศอาเซียนและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซ่ึงเกิด

ประโยชน์ในการจัดทาํเป็น application บนมือถือและ 

software ดังตัวอย่างที่นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้าน

ต่างๆ เช่น 

- การเรียน การสอน ด้านอาหารและโภชนาการ 

- การวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ 

- การจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

- การจัดการอาหารในโรงพยาบาล 

 

 

- การคัดเลือกวัตถุดิบ การวิจัย และพัฒนา

ผลิตภัณฑอ์าหาร 

- กา รปร ะ เมิ นคว าม เสี่ ย ง ต่ อก า ร ไ ด้ รั บ

สารอาหารน้อยหรือมากเกนิไป 

- การประเมิน คุณค่าทางโภชนาการของ

ผลิตภัณฑเ์พ่ือการจัดทาํฉลากโภชนาการ 

- การแนะนาํผู้บริโภคให้รู้ จักการเลือกซ้ือและ

บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เพ่ือป้องกันการ

เกดิโรคทุพโภชนาการ  

และสถาบันโภชนาการได้จัดต้ังหน่วยพัฒนา

ฐานข้อมูลโภชนาการของอาหารเพ่ือส่งเสริมสขุภาพและ

ก า ร ค้ า (Unit of Food Database Development for Promoting 

Health and Food Trade) ขึ้ น เ พ่ือดําเนินกิจกรรมที่มี

ความสําคัญน้ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ย่ังยืน มีคุณภาพ 

และสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในระดับประเทศและนานาชาติ อันเป็นการ

สร้างปัญญาของแผ่นดินทางด้านอาหารและโภชนาการ 

 
 

 
  

จดัอบรม THAIFOODS workshop 2017 Development of national food composition database  

เมือ่วนัที ่28 สิงหาคม-1 กนัยายน 2560 ใหก้บับุคลากรภายในสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

และบุคลากรจากสาํนกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
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การบริการใหคําปรึกษาการบริโภคผัก ผลไม ในวันแมแหงชาติ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริการให้

คาํปรึกษา เร่ือง "การบริโภคผกัและผลไม ้400 กรมั

ต่อวนั" เน่ืองในงานมหิดล-วันแม่ 2560 ณ สาํนักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 

2560
 

 

การบริการใหคําปรึกษาในการดูแลสุขภาพใหสมวัยและการกินใหถูกหลักแกนักเรยีน 
สถาบันโภชนการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

หน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะ และหน่วย

สรีรวิทยาโภชนาการ ได้ร่วมจัดงานนิทรรศการแสดงผล

งานและสร้างนวัตกรรมของนักเรียนกลุ่มโรงเรียน

กาญจนาภิเษกทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 สงิหาคม 2560 

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดยได้

ให้บริการตรวจวัดภาวะโภชนาการ ให้คาํปรึกษาในการ

ดูแลสุขภาพให้สมวัยและการกินที่ถูกหลักโภชนาการ

และความจําเป็นต่อการเติบโตของร่างกาย และแนะ

แนวการศึกษาต่อแก่เดก็เรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมอื่นๆ 
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การใหความรูดานอาหารและโภชนาการผานสือ่สาธารณะ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ใส่ใจในการดําเนินงานที่

เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะอย่างต่อเน่ือง โดย

การมุ่งสร้างเสริมความรู้ และความเข้าใจด้านอาหารและโภชนาการที่

ถูกต้อง เป็นกลาง โดยใช้ข้อมูลและผลการศึกษาวิจัยเพ่ืออ้างองิในด้าน

การดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยใช้ความรู้ความชํานาญ

และประสบการณ์ที่มี เพ่ือรับใช้และรับผิดชอบสังคมซ่ึงได้ดาํเนินงาน

ร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะ

ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันโภชนาการ

ได้เผยแพร่ความรู้ ไปสู่ประชาชนรวมจาํนวน 220 เร่ือง 
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ยทุธศาสตรที ่4  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะที่สูงขึ้นและความย่ังยืนขององคกร 

High Performance and Sustainable Organization 
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ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลออกเยี่ยมชมสวนงาน (MU-Visit) 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 

อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

เดินทางมาเย่ียมชม นาํเสนอนโยบายใหม่ ๆ และรับฟัง

ข้อเสนอจากผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน เพ่ือให้

การสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยแก่ส่วนงาน (MU-Visit) ณ สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 6 ธนัวาคม 2559 
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การพัฒนาคุณภาพ 

 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายเพ่ือมุ่ง

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหิดล

อย่างเป็นระบบ และมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ เป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย โดยให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยจัดวาง

ระบบกาํกบั ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ

ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากล

อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอนั้น  

ในปี 2560 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดาํเนินการที่เป็นเลิศ 

โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

( Thailand Quality Award : TQA) แล ะต าม เ กณฑ์

คุณภาพการศึกษาเ พ่ือการดํา เ นินการที่ เ ป็นเ ลิศ 

( Education Criteria for Performance Excellence : 

EdPEx) ซ่ึงมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่  20-21 มิ ถุนายน 2560 ซ่ึ งมีผลการ

ประเมิน ดังน้ี 

ผลการประเมินด้าน  Process ผลการตรวจ

ประเมิน พบว่า คะแนนในส่วนของกระบวนการอยู่ใน

แถบคะแนนที่ 1 (0–150) ระดับพัฒนาการตามการ

จัดลาํดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 1A (126-150) ซ่ึง

แสดงว่า สถาบันโภชนาการ มีแนวทางอย่างเป็นระบบ

และมีประสทิธผิลที่ตอบสนองต่อข้อกาํหนดพ้ืนฐานของ

เกณฑ์ แม้ว่าบางพ้ืนที่หรือบางหน่วยงานเพ่ิงอยู่ในช่วง

เร่ิมต้นของการนาํแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ และ

เร่ิมมีแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุง

กระบวนการที่สาํคัญ 

ผลการประเมินดา้น Result พบว่า คะแนนใน

ส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 1 (0–125) 

ระดับพัฒนาการตามการจัดลําดับ MU’s Dee อยู่ใน

ระดับ 1B+ (61-80) แสดงว่า สถาบันโภชนาการมีการ

รายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อข้อกาํหนดพ้ืนฐาน และ

ผลลัพธใ์นเร่ืองที่มีความสาํคัญต่อการบรรลุพันธกจิของ

องค์กร บางผลลัพธแ์สดงให้เหน็ถงึผลการดาํเนินการใน

ระดับที่ดี และอยู่ในระยะเร่ิมต้นของการแสดงแนวโน้ม

ของข้อมูลและการใช้สารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ 
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งบประมาณ 
 

ในปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ 30 กนัยายน 

2560) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ

จัดสรรงบประมาณรวมจํานวน 134,975,476 บาท 

แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 80,860,514 บาท 

และเงินรายได้สถาบันโภชนาการ 54,114,962 บาท 

 

งบประมาณรายรับ 

 

 
งบประมาณรายจาย 

 

79.76 79.56 82.73 86.06
80.86

33.12
29.16

44.44
35.86

54.11

112.88
108.71

127.16
121.92

134.98

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ
าํน
ว
น
 (
ล้
าน
บ
าท

)

รายไดจ้ากรฐับาล รายไดจ้ากการดําเนินงาน รวมทั้งส้ิน

115.36
108.86

134.83

119.89

134.85

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ
าํน
ว
น
 (
ล้
าน
บ
าท

)



 

 

128 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

ทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อมูล  ณ วันที่  30  กันยายน 2560  พบว่า 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานประจํารวมจํานวน 180 คน โดยแบ่งเป็น

บุคลากรสายวิชาการจํานวน 32 คน บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ (วิชาชีพเฉพาะ) จาํนวน 68 คน ซ่ึงมี

ผู้เ ช่ียวชาญ 1 คน ผู้ชํานาญการพิเศษ 5 คน และ

บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไปจํานวน 80 คน ซ่ึงมี

ผู้ชาํนาญการพิเศษ 1 คน 

 

บุคลากรทั้งหมด 

 
 

บุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงวิชาการ 
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การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
 

สถาบันโภชนาการได้สนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และสายสนับสนุนทั่วไป 

เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และสมัมนาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ์ตามสายงานอย่างต่อเ น่ือง  ใน

ปีงบประมาณ 2560 มีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการหรือ

กจิกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรครบทุกสายงาน 

 

ประเภทกิจกรรม 
จํานวนครั้ง 

รวม 
สายวิชาการ สายสนบัสนุนวิชาการ สายสนบัสนุนทัว่ไป 

ในประเทศ 54 28 50 132 

- การประชุม 12 12 10 34 

- การฝึกอบรม 26 3 29 58 

- การสมัมนา 16 13 11 40 

ต่างประเทศ 19 6 - 25 

- การประชุม 16 6 - 22 

- การฝึกอบรม 3 - - 3 

รวมทง้ส้ิน 73 34 50 157 

 

สัดสวนของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน 
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การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 

สถาบันโภชนาการได้ดําเนินโครงการฝึกอบรม 

“เทคนิคการเขียนหนงัสือราชการ” โดยมีนางสาวพัชรา 

ตันติศิริคุณ เลขานุการสถาบันโภชนาการ เป็นวิทยากร

บรรยาย โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสงักดั

สํานักงานผู้อํานวยการ กลุ่มวิชาอาหาร กลุ่มวิชา

โภชนาการ และศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการอ้างอิงด้าน

อาหารและโภชนาการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทํา

หน้าที่ในการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบมี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 

หนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ รูปแบบ และ

องค์ประกอบของการเขียนหนังสือที่ดี และสามารถนาํ

ความรู้ ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เกดิภาพลักษณท์ี่ดีต่อสถาบันโภชนาการ จาํนวน 2 รุ่น 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนหนงัสือราชการ” รุ่นที ่1  

จดัเมือ่วนัที ่30 มีนาคม 2560 มีผูเ้ขา้ฝึกอบรมจํานวน 22 คน 

โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนหนงัสือราชการ” รุ่นที ่2 

จดัเมือ่วนัที ่16 มิถุนายน 2560 มีผูเ้ขา้ฝึกอบรมจํานวน 25 คน 
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การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร เร่ือง 

“หลกัการและแนวทางในการเรียนภาษาองักฤษใหมี้

ประสิทธิภาพ” เมื่ อวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ หม่อมหลวง ธีรธวัช  

ศรีธวัช เป็นวิทยากรรับเชิญ ซ่ึงมีบุคลากรเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมคร้ังน้ีรวมจาํนวน 57 คน 

 

 
 

 

เรียนรูเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชนบุคลากร 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการ

เสวนาคุยสบายสไตล์ INMU ในหัวข้อ “ว่าดว้ยเรื่อง

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

มหาวิทยาลยัมหิดล” เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ

ในสวัสดิการและสทิธปิระโยชน์ใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด

ให้แก่บุคลากรทุกคน ซ่ึงได้รับเกียรติจากคุณปราณีต 

กล่ินสังข์ นักทรัพยากรบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล 

สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

บรรยาย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 
 

 

 

  



 

 

132 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 
 

สภาคณาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้จัด “โครงการตลาดนดัความรู”้ เป็นเวทแีลกเปล่ียน

เ รียนรู้  เ พ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะ  ศักยภาพและ

ประสบการณ์ในการทาํงานวิจัยและวิชาการแก่อาจารย์ 

นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และประชาชน

ผู้สนใจจากภายนอก โดยในแต่ละปีจะได้รับเกียรติจาก

อาจารย์  นักวิชาการของสถาบันโภชนาการ  และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ หรือฝึก

ปฏิบัติ และในปีงบประมาณ 2560 มีกิจกรรมภายใต้

โครงการน้ีรวมจาํนวน 10 คร้ัง มีผู้เข้ากิจกรรมต่าง ๆ 

รวมทั้งสิ้ น 230 คน และมีผลประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกจิกรรมที่ระดับ 4.41 คะแนน (เตม็ 5) 
 

 

 

ศาตราจารย ์แพทยห์ญิง ดร.จรุงจิตร ์งามไพบูลย ์

อาจารย์ประจําภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย บรรยาย

เร่ือง “อาหาร โภชนาการ และโรคภมิูแพ้” เม่ือ

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 

อาจารย ์ดร. มนตอ์มร ปรีชารตัน ์

อาจารย์ประจําก ลุ่ม วิชา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเร่ือง “อาจารย์

มหาวิทยาลัยวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด” เม่ือ

วันที่ 21 ธนัวาคม 2559 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง 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

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเร่ือง 

“การดูแลโภชนาการสาํหรับผู้ป่วยโรคข้ออกัเสบ

เร้ือรัง” เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2560   
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อาจารย ์ดร.เพียงเพ็ญ วงศน์ภาพรรณ 

รอง ผู้อํานวยการสถาบันบริหาร จัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

บรรยายเร่ือง “การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ทางปัญญา และการนาํผลงานวิจัยไปต่อยอด

เชิงพาณชิย์” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 

ดร. นายแพทย ์ตุลยพฤกษ ์ถาวรสวสัด์ิรกัษ ์ 

อาจ า ร ย์ปร ะจํ า ภ าค วิ ช าออ ร์ โ ธ ปิ ดิ กส์    

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเ ร่ือง “การ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาํลังกาย” 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

อาจารย ์ดร.ภมรินทร ์ไวเมลืองอรเอก 

อาจารย์ประจาํกลุ่มวิชาอาหาร สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเ ร่ือง “การ

เปรียบเทยีบวิธีการประเมินทางด้านประสาท

สัมผัส 2 วิธีสาํหรับการวัดระดับการรับรสที่

น้อยที่สุดของ KCl ที่มีสารลดความขม” เมื่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 

อาจารย ์ดร.ปิติภา จงวฒันผ์ล  
อาจารย์ประจํากลุ่มวิชาโภชนาการ สถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเร่ือง 

“อิทธิพลของความไม่พึงพอใจในรูปร่างต่อ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออก

กาํลังกายของเด็กวัยรุ่นไทย” เมื่อวันที่ 26  

เมษายน 2560 
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อาจารย  ์ดร. เบญจวรรณ อภินนท์กูล และ

อาจารย์วรินทร์ รักกมล อาจารย์ประจําภาควิชา

กายภาพบําบัดระบบกระดูกและกล้ามเน้ือ คณะ

กายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเร่ือง 

“กายภาพบําบัดกับโรค ออฟฟิศซินโดรม (Office  

syndrome)” เมื่อวันที่ 2 สงิหาคม 2560 

รศ. ดร.ประไพศรี ศิริจกัรวาล ที่ปรึกษาอาวุโส

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเร่ือง 

“อาหารและโภชนาการสาํหรับผู้สูงอายุ” เมื่อวันที่ 15 

กนัยายน 2560 

  

Assist. Prof. Dr. Daisuke Sano The Director 

of Research Department of Otolaryngology, Head and 

Neck Surgery, Yokohama City University, School of 

Medicine, Japan บรรยายเร่ือง “อทิธพิลของความไม่พึง

พอใจในรูปร่างต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ

ออกกาํลังกายของเดก็วัยรุ่นไทย” เมื่อวันที่ 26  เมษายน 

2560 
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แสดงความยินดีแกบุคลากรดีเดน 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน

แสดงความยินดีแก่นายสมใจ กล่ินควร พนักงาน

ห้องปฏิบัติการ ในโอกาสที่รับได้การคัดเลือกให้เป็น

บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปี 2559 

และลูกจ้างประจาํเงินงบประมาณดีเด่นประจาํปี 2559 

และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

(ครุฑทองคาํ) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 

 

 

 
 

    

 

แสดงมุทิตาจิตแกบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน

แสดงมุทติาจิตให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุ

งานประจําปี 2560 "วันวารผ่านผนั...ผูกพนัยงัคง" 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยในงานมีการแสดง

พิเศษเพ่ือความบันทึกความทรงจํา มอบดอกไม้และ

สิ่งของที่ระลึกเพ่ือแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณ 
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การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการแกบุคลากร 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ ได้จัดกิจกรรม "ปัน่จักรยาน

ออกกําลงักาย” เพ่ือเย่ียมชมบ้านศาลาดินและนาบัวคลองมหาสวัสด์ิ อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม      

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 
 

 
 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “โครงการส่งเสริมการออกกําลงักายวนัพุธ” ตามนโยบายของ

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือส่งเสริมสขุภาพบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะ พูดคุย 

ทาํกจิกรรมร่วมกนั ลดความเครียด และลดความเหนด็เหน่ือยเมื่อยล้าจากการทาํงาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560  
 

      
  

ออกกําลังกายทุกวันพุธ 
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ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานพิธเีปิดการแข่งขันกฬีาบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ 2560 “มหิดลเกมส ์ธ สถิตในดวงใจ” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560       

ณ สนามกฬีาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
 

 
 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งเสริมการป่ันจักรยานออกกาํลังกายและร่วมกจิกรรมถวายเทยีนจาํนาํ

พรรษาและผ้าอาบนํา้ฝน ในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจาํปี 2560 ณ วัดนราภิรมย์ ตาํบลนราภิรมย์ อาํเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
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เหรียญรางวัลจากการรวมแขงขันกีฬา 
 

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันโภชนาการได้

สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยการ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกฬีาบุคลากรภายในและนอก

สถาบัน เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ

และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในและ

ภายนอกสถาบันและมหาวิทยาลัย ซ่ึงบุคลากรที่เข้าร่วม

การแข่งขันกฬีาได้สร้างช่ือเสยีงโดยได้คว้าเหรียญรางวัล

ชนะเลิศจากการแข่งขนักฬีา ดังน้ี 
 

กิจกรรมกีฬาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลยัมหิดล 
 

เหรียญรางวลั ประเภทกีฬา นกักีฬา 

4 เหรียญทอง เปตอง คู่ผสม นายไพวัลย์ ดีเทยีนอนิทร์ 

นางเนตรนภา ดีเทยีนอนิทร์ 

ว่ิง 100 เมตร นายฤทธริงค์ อญัจะนะ 

ว่ิง 200 เมตร นายฤทธริงค์ อญัจะนะ 

ว่ิง 400 เมตร นายฤทธริงค์ อญัจะนะ 

2 เหรียญทองแดง พุ่งแหลน นายฤทธริงค์ อญัจะนะ 

ว่ิง 1000 เมตร อาจารย์ ดร.วรงค์ศิริ เขม็สวัสดิ์ 

 

กิจกรรมกีฬาบุคลากร  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที ่36 “พะเยาเกมส”์ 
 

เหรียญรางวลั ประเภทกีฬา นกักีฬา 

6 เหรียญทอง เปตอง ทมีชาย 3 คน นายไพวัลย์ ดีเทยีนอนิทร์ 

เดินทน 3000 เมตร นายฤทธริงค์ อญัจะนะ 

ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร นายฤทธริงค์ อญัจะนะ 

ว่ายนํา้ ผเีสื้อ 50 เมตร นางสาวฤทยั สนัทดัวัฒนา 

ว่ายนํา้ ฟรีสไตส ์50 เมตร นางสาวฤทยั สนัทดัวัฒนา 

ว่ายนํา้ กรรเชียง 50 เมตร นางสาวฤทยั สนัทดัวัฒนา 

2 เหรียญเงิน พุ่งแหลน นายฤทธริงค์ อญัจะนะ 

ว่ิง 400 เมตร นายฤทธริงค์ อญัจะนะ 

1 เหรียญทองแดง ว่ิงผลัด 4 x 100 เมตร นายฤทธริงค์ อญัจะนะ 
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สวัสดิการ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย 

คณะกรรมการสวัสดิการได้ดูแลการจัดสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและ

เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

บรรเทาความเดือดร้อนในการดํารงชีพ สร้างขวัญ

กาํลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ

กายและใจที่ดี และเพ่ือจูงใจบุคลากรปฏิบัติงานอยู่กับ

สถาบันโภชนาการไปจนเกษียณอายุ โดยเฉพาะการให้

ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น กองทุนสวัสดิการกู้ยืม 

(เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน) กองทุนสนับสนุนการศึกษา 

(เงินยืมเพ่ือการศึกษาบุตร) การจัดทาํหลักเกณฑก์ารกู้

เงินดอกเบี้ ยตํ่า การยืมเงินโดยไม่เสียดอกเบี้ ย การจัด

ให้มีการทาํประกนัชีวิตหมู่ทุกปี รวมถงึโครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการออมทรัพย์แก่สมาชิกสวัสดิการของ

สถาบันโภชนาการ เพ่ือสนับสนุนการออมทรัพย์แก่

สมาชิกสวัสดิการ เป็นต้น เหล่าน้ีล้วนมีมุ่งหวังให้เกดิผล

ที่ดีกับคุณภาพชีวิตในการทาํงานของบุคลากรทุกคน

และตอบสนองนโยบายการเป็นองค์กรแห่งความสขุของ

มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย  
 

 

สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจําปี 2560 แก่บุคลากร 

เมือ่วนัที ่14 มีนาคม 2560 ซ่ึงมีบุคลากรเขา้รบัการตรวจสุขภาพประจําปี รวมจํานวน 109 คน 
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การชวยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการ 
 

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร 

โดยใช้เงินกองทุนสวัสดิการที่ บุคลากรทุกคนมีส่วน

ช่วยกันเกบ็ออมไว้เป็นประจําทุกเดือน และนาํออกมา

ช่วยเหลือสมาชิกในยามฉุกเฉินหรือประสบปัญหาทาง

การเงิน รวมจาํนวน 880,950 บาท ช่วยเหลือสมาชิก 

รวมจาํนวน 266 ราย/คร้ัง 

 

ประเภท 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จํานวน

คน 

จํานวน

เงิน 

(บาท) 

จํานวน

คน 

จํานวน

เงิน 

(บาท) 

จํานวน

คน 

จํานวน

เงิน 

(บาท) 

1. การยมืเงิน/กูเ้งิน 33 766,000 34 870,000 31 761,000  

1.1. การยืมเงินฉุกเฉิน 1 15,000 1 15,000  -  - 

1.2. การยืมเงินเพ่ือการศึกษาบุตร 1 6,000 - - 2     6,000  

1.3. การกู้เงิน (ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 

ต่อปี ลดเงินต้นลดดอกเบี้ย) 

31 745,000 33 855,000 29 755,000 

2. เงินช่วยเหลือ 245 121,750 278 82,160 221 112,500  

2.1. การช่วยเหลือ เมื่ อสมาชิก

ลาออก หรือโอน-ย้าย หรือ

เกษียณอายุงาน 

1 2,500 6 13,000 9 22,500 

2.2. การช่วยเหลือเย่ียมไข้ 5 2,500 8 4,500 7 7,000 

2.3. การช่วยเหลืองานศพ 12 45,000 2 10,000 4 20,000 

2.4. การช่วยเหลืองานแต่งงาน 1 500 - - 1 500 

2.5. การช่วยเหลือคลอดบุตร 1 500 2 1,000 2 1,000 

2.6. ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ก า ร ต ร ว จ
สขุภาพ * 

77 24,800 87 27,860 43 26,250 

2.7. การประกนัชีวิตหมู่ 141 21,150 171 22,200 151 22,650 

2.8. การเช่ารถร่วมงานศพ 7 24,800 2 3,600 4 12,600 

3. เงินสนบัสนุนอ่ืน ๆ 14 6,200 18 8,600 14     7,450  

3.1. การสนับสนุนการแข่งกีฬา  
บุคลากร 

14 6,200 18 8,600 14 7,450 

รวมทั้งส้ิน 292 893,950 330 960,760 266 880,950 

*นโยบายสมทบเงินค่าบริการตรวจสุขภาพประจําปีแก่บุคลการทีมี่อายุ 45 ปีข้ึนไปเพิม่ข้ึน เริม่ปีงบประมาณ 2558 เป็นตน้มา 

 

 

  



 

 

141 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

งานประชุมใหญสมาชิกสวัสดิการประจําป 2560 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

คณะกรรมการสวัสดิการได้จัดการประชุมใหญ่สมาชิก

สวัสดิการประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 

2560 เพ่ือรายงานผลประกอบการและผลดาํเนินงาน

ของกองทุนสวัสดิการ  ทั้ งการ ช่วยเหลือและการ

สนับสนุนทางการเงินให้สมาชิก ตลอดจนการแจ้งสิทธิ

ประโยชน์และการช่วยเหลือใหม่ๆ ให้สมาชิกทราบ และ

มอบของขวัญแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว 
 

  
 

  
 

  

  



 

 

142 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวาย

สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองในโอกาส 48 ปี             

วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 
 

  

 

  
 

ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสกัการะ 

พระราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองในวันมหิดลประจาํปี 2560  

ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ 24 กนัยายน 2560 
 

 



 

 

143 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

กิจกรรมบํารุงพระพุทธศาสนา 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธถีวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดลประจาํปี 2559 

ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตาํบลพระปฐมเจดีย์ อาํเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

 

 
 

 

 
 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม

เป็นเจ้าภาพจัดงานทําบุญประจําเดือนเกิด ตัก

บาตร ถวายปัจจัย และร่วมฟังธรรมประจาํปี 2559 

คร้ังที่ 12 ณ ลานประติมากรรม ศูนย์การเรียนรู้  

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) เมื่ อวันที่  23 

ธนัวาคม 2559 



 

 

144 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

 
 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกจิกรรมฟังธรรมเน่ืองในวันวิสาขบูชา หัวข้อ “มองธรรมะถูกทาง มีสุขทุกที่” 

บรรยายธรรมโดยพระครูสงัฆภารพิสฏิฐ์ (มาโนช ธมัมครุโก) วัดญาณเวศกวัน ตาํบลบางกระทกึ อาํเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 
 

 
 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด

กิจกรรมฟังธรรมเน่ืองในวันมาฆบูชา หัวข้อ “ชีวิต

หนึ่งเท่านั้น สรา้งความดีไดอ้นนัต”์ บรรยายธรรม

โดยพระมหาพงศ์สนัต์ กจิจวิสทุโธ (เกษมพงศ์สนัต์) 

ประธานสงฆ์นํ้าทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ ์2560 



 

 

145 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทาํกจิกรรมถวายเทยีนจาํนาํพรรษา

และผ้าอาบนํา้ฝนแด่พระภิกษุสงฆ ์ในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจาํปี 2560 ณ วัดนราภิรมย์ ตาํบลนราภิรมย์ อาํเภอบาง

เลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

146 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานทาํบุญเน่ืองใน “วนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ พ.ศ. 2560” โดย

ในงานมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และจตุปัจจัยแก่พระภิกษุและสามเณรจาํนวน 9 รูป วัดมหาสวัสด์ินาคพุฒาราม 

ตาํบลมหาสวัสด์ิ อาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 ธนัวาคม 2559   
 

 

 

 

 

  

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยเน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์

ประจาํปี 2560 โดยในงานมีการสรงนํา้พระพุทธรูปและรดนํา้ขอพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
 

 

   
 

   



 

 

147 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานทําบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จํานวน 9 รูป มอบ

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจาํปีงบประมาณ 2559 ในโอกาส 40 ปีแห่งการ

สถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 
 

    
 

   
 

  
 

   
 

   
 



 

 

148 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

กิจกรรมชวยเหลือสวนรวม 
 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันทาํยางยืดช่วยผู้ป่วยทาํกายภาพบาํบัด 

เน่ืองใน “วนัมหิดล MAHIDOL Day of Service” ตามโครงการจิตอาสาทาํยางยืดช่วยผู้ป่วยทาํกายภาพบาํบัด ณ 

บริเวณห้องโถง ช้ัน 1 สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ซ่ึงยางยืดที่จัดทาํเสร็จแล้วได้นาํไปมอบ

ให้แก่แผนกกายภาพบําบัดของโรงพยาบาลพุทธมณฑล อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และแผนก

กายภาพบาํบัดของโรงพยาบาลสงฆ ์กรุงเทพฯ

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพ่ือใช้ในงาน  

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสาคร ธนมิตต์ ช้ัน 5 สถาบันโภชนาการ 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
 

 

  



 

 

149 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

กิจกรรมสรางความสุขและนันทนาการ เพ่ือความผอนคลาย 

  

  

จัดกิจกรรม “มหกรรมปล่อยของ” คร้ังที่ 1 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีบุคลากรเข้าร่วม

กจิกรรม 30 คน 

จัดกิจกรรมผ่อนพักรักเรียนรู้  “พบัริบบิ้ น” โดย

คุณสมนึก สายใจ เป็นวิทยากร เมื่ อวันที่  22 

กุมภาพันธ ์2560 มีบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม 30 คน 

จัดกิจกรรม “มหกรรมปล่อยของ” คร้ังที่ 2 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มีบุคลากรเข้าร่วม

กจิกรรม 30 คน 

จัดกิจกรรมผ่อนพักรักเรียนรู้  “สานตะกรา้” 

โดยคุณธนภัทร นุชลออ ประธานกลุ่ม อสม.ตําบล

มหาสวัสด์ิ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2560 มีบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม 26 คน 

จัดกจิกรรม “รกัษสุ์ขภาพ” ระหว่างวันที่ 6–17 

กุมภาพันธ ์2560 มีบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม 20 คน 
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การจัดการดานสิ่งแวดลอม
 

สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  มี

นโยบายในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

นําไปสู่สํานักงานสีเขียว (Green office) และเพ่ือให้

นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามเป้าหมายที่กาํหนดไว้ จึงได้ดําเนินการ  

1. ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและ

เกณฑ์ต่าง ๆ ในการเป็นสํานักงานสีเขียวของกรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมในการควบคุม

การใ ช้พลังงาน  นํ้า  และทรัพยากรต่าง  ๆ  ใ ห้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 3. มุ่งมั่นในการปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็น

มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมให้เกดิการตระหนักรู้ ใน

การลดและป้องกนัการปล่อยขยะของเสยีและมลพิษอื่น ๆ 

จากกจิกรรมการทาํงาน 5. รณรงค์ในการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดําเนินงาน

ภายในสาํนักงาน 6. สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่อ

บุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก

ให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

สถาบันโภชนาการ 7. ทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

อาคารสีเขียวอย่างต่อเน่ือง และมีการติดตามการ

บรรลุผลสาํเรจ็ของวัตถุประสงค์ทุกปี  

ในแต่ละปีสถาบันโภชนาการ ได้ต้ังเป้าหมายการ

ลดปริมาณการใช้พลังงงาน ทรัพยากร กระดาษ ขยะ 

และลดปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกอนัเป็นปัจจัย

หลักที่ทาํให้โลกเกิดภาวะโลกร้อนอย่างน้อยร้อยละ 5 

ต่อปี (เปรียบเทยีบกบัปีผ่านมา) โดยในปี 2560 มีการ

ใช้พลังงานและทรัพยากร ดังน้ี  
 

1) ใช้ไฟฟ้า 577,582 กิโลวัตต์ (kw.) ซ่ึงมากกว่าปี 

2559 ร้อยละ 4.68 แต่เพราะมีปัญหาจากความ

ผิดปกติของระบบไฟฟ้าเดือนมกราคม–มีนาคม 

2560 และได้รับการแก้ไขในเดือนเมษายน 2560 

2) ใช้นํา้ประปา 11,774 ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงน้อยกว่าปี 

2559 ร้อยละ 9.30 เพราะได้ดาํเนินมาตรการลด

การใช้นํา้ประปารดนํา้ต้นไม้และสวน 

3) ใช้นํา้มันเช้ือเพลิง 2,405 ลิตร ซ่ึงน้อยกว่าปี 2559 

ร้อยละ 28.72 เพราะได้ดาํเนินมาตรการลดจาํนวน

รถตู้ให้บริการรับและส่งบุคลากรจากโรงพยาบาล

รามธบิดีถงึสถาบันโภชนาการ วิทยาเขตศาลายา 

4) ใช้กระดาษสาํนักงาน 693 รีมหรือ 346,639 แผ่น 

ซ่ึงมากกว่าปี 2559 ร้อยละ 5.70 เน่ืองจากใน

เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 มีการจัดเตรียม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 

"อาหารใหม่...ขึ้ นทะเบียนอย่างไรให้สําเร็จ" ใน

โอกาสฉลองครบรอบ 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงได้ใช้กระดาษจากเคร่ืองถ่าย

เอกสารเช่าส่วนกลางจาํนวนมากขึ้น 

5) มีขยะและของเสียที่เกิดจากการดาํเนินงานหรือจัด
กิจกรรม 13,988 กิโลกรัม ซ่ึงน้อยกว่าปี 2559 

ร้อยละ 12.11 เพราะได้ดาํเนิน “โครงการเปลีย่น

ขยะอาหารเป็นนํ้ าหมกัชีวภาพ” ขยะจําพวกเศษ

อาหารถูกนาํกลับมาใช้ทาํปุ๋ยหมกั ไม่มีเหลือกทิ้งให้

สญูเปล่า 

6) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้

พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ (ตามสตูรคาํนวณค่า

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม) พบว่า มีการปล่อยมากกว่าปี 2559 

ร้อยละ 3.40 เพราะมีการใช้ไฟฟ้าในการดําเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และปัญหาข้อขัดข้องจาก

ระบบไฟฟ้าทาํให้มีผลลัพธไ์ม่เป็นไปตามเป้าหมาย

วางไว้
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สถิติการใชพลังงานและทรัพยากร 
 

• ปริมาณการใชไฟฟา (หนวย: กิโลวัตต)    • ปริมาณการใชน้ําประปา (หนวย: ลูกบาศกเมตร) 
 

 

 

• ปริมาณการใชกระดาษสํานักงาน (หนวย: รีม)   • ปริมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิง (หนวย: ลิตร) 
 

 

 

• ปริมาณขยะ (หนวย: กิโลกรัม)     • ปริมาณกาซเรือนกระจก (หนวย: กิโลคารบอน) 
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การรณรงคสรางจิตสํานึกรวมอนุรักษพลังงานและทรัพยากร 
 

 

 
 

 

 

 

 

จดันิทรรศการเผยแพร่ขอ้มูลและความรู ้เพือ่สรา้งความตระหนกัในการร่วมลดการใชพ้ลงังาน 

สือ่สารและรณรงคร่์วมลดใชพ้ลงังานและทรพัยากรผ่านสือ่ต่างๆ  
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การเสวนาเพ่ือการเรียนรูลดใชพลังงานและทรัพยากร 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการ

เสวนาคุยสบายสไตล์ INMU หัวข้อ “INMU ร่วมลด

โลกรอ้นสู่มหาวิทยาลยัเชิงนิเวศน”์ โดยได้รับเกียรติ

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการ

แทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2560 จัดโดยคณะทาํงานด้านจัดการพลังงาน 

คณะทาํงานการจัดการขยะ และหน่วยประชาสมัพันธ ์ซ่ึง

กจิกรรมคร้ังน้ีมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

รวมจาํนวน 70 คน  
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กิจกรรม Big Cleaning Day ประจําป 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด

กจิกรรม Big Cleaning Day & กจิกรรม 5 ส. ประจาํปี 

2560  ได้อาศายการมี ส่วนร่วมของบุคลากรและ

นักศึกษาที่รวมแรงใจรวมใจกันทาํความสะอาดพ้ืนที่

ภายในสาํนักงาน และพ้ืนที่ใช้สอยภายนอกอาคาร เมื่อ

วันที่  4 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงมีรองศาสตราจารย์        

ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อาํนวยการสถาบันโภชนาการ 

เป็นผู้นาํในการทาํกจิกรรม 
 

 
 

 
 

 

ยืดเหยียดร่างกายก่อนเริ่มทําความสะอาดใหญ่ ทําความสะอาดถนนดา้นหนา้อาคารหลกั

ขดัพื้ นทางเดินไปรา้นอาหาร (ขนานคลองบุย๋) ขดัพื้ นทางเดินดา้นหลงัอาคารหลกัและหอวิจัย

เก็บกวาดขยะและวชัพืชรอบอาคารทั้งหมด ลอกแนวระบายนํ้ าดา้นหลงัอาคารและโรงงานผลิตนํ้ า
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การจัดการขยะ 
 

ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้ นจากการทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามารับ

บริการส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ดังน้ัน เพ่ือลดปัญหาการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะและมี

ขยะตกค้าง สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  

เหน็ว่าการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพ่ือสะดวกในการ

จัดการ เช่น ขยะย่อยสลายได้นําไปทําปุ๋ยหมัก ขยะ

อนัตรายนาํไปเข้าสู่ระบบการทาํลายที่ปลอดภัย ขยะที่รี

ไซเคิลรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพ่ือนํามาใช้

ประโยชน์ใหม่ และขยะทั่วไปนาํไปทิ้งหรือจัดอย่างถูกวิธี

และตามหลักสุขาภิบาลต่อไป เป็นต้น เป็นการแก้ไข

ปัญหาด้านขยะที่ตรงจุดที่สุด จึงได้เร่ิมดาํเนินโครงการ

คัดแยกขยะมาต้ังแต่ปี 2553-ปัจจุบัน โดยเน้นการ

รณรงค์การคัดแยกและจัดเกบ็ขยะมูลฝอยขึ้น เพ่ือการ

บริหารจัดการขยะ สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้ โดย

การมีส่วนร่วมจากบุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่

เข้ามารับบริการช่วยกนัทิ้งขยะให้ถูกต้องตามประเภทถัง

ขยะที่ได้จัดไว้ให้ตามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ และเมื่อ

วันที่ 18 มกราคม 2560 สถาบันโภชนาการได้รับ

เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ

เปล่ียนขยะอาหารเป็นนํา้หมักชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

โดยได้นาํเอาเศษอาหารทั้งหมดไปใช้ทาํปุ๋ยหมักชีวภาพ 

100% ไม่มีเหลือทิ้ งไว้เป็นขยะที่โรงเกบ็ขยะส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการจัดการเร่ืองกล่ินและสถานที่จัด

ไว้เป็นอย่างดี และปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้ถูกนําใส่ต้นไม้

แทนปุ๋ยเคมี ใส่ท่อนํ้าเสียเพ่ือลดกล่ินไม่พึงประสงค์ 

และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบาํรุงต้นไม้และดินด้วย 
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การจัดการดานความปลอดภัย 
 

เน่ืองจากปัจจุบันสถิติการเกิดอัคคีภัยในอาคาร

สูงและสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว นํ้าท่วม 

เป็นต้น มีจาํนวนเพ่ิมขึ้นมาก และในการเกดิเหตุการณ์

แต่ละคร้ังมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวน

มาก ไม่สามารถประเมินค่าเสยีหายได้  

คณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

ตระหนักและเหน็ความสาํคัญในการดูแลและป้องกนัการ

เกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการเร่ือง “การฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพ

หนีไฟและซอ้มแผนฉุกเฉินสาธารณภยั” เมื่อวันที่ 9 

พฤศจิกายน  2559 ณ  อาคารสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ซ่ึงได้รับความอนุเคราะห์

จากเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สาํนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง อาํเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยายและควบคุมการ

ฝึกซ้อมปฏบิัติต่าง ๆ  

ในการอบรมคร้ังน้ีมีบุคลากรและนักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมรวมจํานวน 110 คน และมีผลประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมเฉล่ียที่ระดับ 4.46 

คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

157 รายงานประจําป 2560 สถาบันโภชนาการ 

รับการตรวจประเมิน“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการ

ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และสขุภาพอนามัย

ดีประจาํปี 2560 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน 2560 และผลการประเมินจากคณะกรรมการ

สรุปว่า สถาบันโภชนาการได้คะแนนการประเมินเกิน 

90 เปอร์เซน็ต์ จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่ “รางวลั

สถานศึกษาปลอดภยั และสขภาพอนามยัดี ประจําปี 

2560” ระดับดีเด่น ซ่ึงเป็นรางวัลสาํหรับสถานศึกษาที่

มีผลการประเมินเกนิร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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การอบรมดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยใน

การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมีและชีวภาพ 

ให้แก่ผู้ปฏบิัติงานในห้องปฏบิัติการ และนักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ

ความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน

ด้านสารเคมีอย่างถูกต้อง และเพ่ือให้ผู้เข้ารับอบรมได้

ประจักษ์ถึงอันตรายและผลจากการสัมผัสสารเคมี 

ตลอดจนหลักการป้องกันอันตรายจากสารเคมี การ

จัดเก็บ และวิธีปฏิบั ติเมื่ อเกิดเหตุฉุกเฉิน และใน

ปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมจาํนวน 

45 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 

(COSHEM) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 

ช้ัน 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2560 
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 นายอาํนาจ สมใจ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ 

 นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

 นางนิภาพรรณ ศรแก้ว งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

 นางสาวนันทชัพร คงอาํนาจ งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

 นางสาวณชิาภา กรศักยา งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

 นางศิริพร โกสมุ งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ 

 นางสาวชลธร เหมทานนท ์ งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ 

 นางสาวภัสพร บุญศิริ งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ 

 นางสาวฤทยั สนัทดัวัฒนา งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 นางเพชรา เทพลิบ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล 

 นางสาวอรุณรัตน์ โพธรัิชต์ งานแผนและงบประมาณ 

 นายสชุาติ สริิเศรษฐานนท ์ งานแผนและงบประมาณ 

 

ออกแบบศิลปและภาพประกอบ : 
 นางกลัยา ศรีจันทร์ งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ 

 นางสาวกลัยรัชต์ คงอยู่ งานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ 

 



 


