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สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันวิชาการที่
กอตั้งข้ึนตั้งแต พ.ศ. 2520 โดยมีพันธกิจหลักคือ การสนับสนุนการแกไขปญหา
โภชนาการของประเทศ  

 นับแตกอต้ัง สถาบันฯ ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ตอบสนองตอเปาหมายการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สถาบันฯ 
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานอาหารและโภชนาการของประเทศอยาง
ตอเน่ือง โดยใชองคความรูจากการวิจัยตางๆ ของสถาบันฯ และยังขยายความ

รวมมือไปยังประเทศตางๆในภูมิภาค สถาบันฯไดรับการคัดเลือกเปนสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ 
(UNU affiliated Institute) สถาบันสมทบขององคการอนามัยโลกในสาขาโภชนาการชุมชนและความปลอดภัยของอาหาร 
(WHO Collaborating Center for Community Nutrition and Food Safety) และยกยองใหเปนสถาบันชั้นนําดานความ
ปลอดภัยของอาหาร (Center of Excellence in Food Quality and Safety) โดยองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ  

 
พันธกิจและทศิทางการดําเนินงาน  

 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลักในการดําเนินการวิจัย พัฒนาบุคลากร และบริการ
วิชาการดานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ สถาบันมุงตอบสนองยุทธศาสตรชาติ
ในดานการพัฒนาคนตลอดวงจรชีวิต และการศึกษาคุณคาของอาหารไทยเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ โดยมีนักวิชาการทั้งสาขาโภชนศาสตร 

วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรดานการกําหนดอาหาร 
พิษวิทยา สังคมศาสตร ระบาดวิทยา สถิติประยุกต และการ
สื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรม และสนับสนุนการดําเนินงานในรูป
เครือขายกับองคกรตางๆ ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ สถาบันฯ เนนการดําเนินงานทาง
วิชาการที่สามารถประยุกตเพื่อตอบคําถามของภาครัฐ ภาคเอกชน และการสรางองคความรูดาน
โภชนาการ และอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

ภารกิจและขอบเขตงาน 
1. การวิจัย 

สถาบันไดดําเนินการวิจัยทั้งระดับหองปฏิบัติการ โรงงานทดลอง  หอผูปวย และระดับชุมชน เพื่อสรางความรูและ
ประยุกตในการแกไขปญหาโภชนาการที่สําคัญของประเทศ ดังตัวอยางโครงการวิจัยตอไปนี้ : 

1.1 ปญหาขาดสารอาหาร/สารจุลโภชนาหาร (ธาตุเหล็ก ไอโอดีน สังกะสี วิตามินเอ) 
•    การแกปญหาการขาดสารอาหารในเด็กและแมในระดับชุมชน 
•    การพัฒนาสูตรอาหารเสริมจุลโภชนาหาร เชน บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปเสริมวิตามินและแรธาตุ น้ําปลาเสริมธาตุ

เหล็ก นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม  
•    การศึกษาพันธุขาวธาตุเหล็กสูงและประโยชนเชิงสุขภาพ 
• การศึกษา bioavailability ของจุลโภชนาหาร โดยวิธีการทาง stable isotope และ cell culture 
• การศึกษาประสิทธิผลของการใชอาหารเสริมสารจุลโภชนาหารตอโภชนาการของเด็กและผูหญิง  
• กระบวนการสื่อสารและขับเคลื่อนการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุมปญหาการขาดสารจุลโภชนาหาร  

 



1.2 ปญหาโภชนาการเกินและโรคไมติดตอ 
• การพัฒนาผลิตภัณฑ ไขมันทดแทน เชน กะทิพลังงานต่ํา อาหารกาก

ใยสูง เชน คุกก้ีเสริมใยอาหาร  
• การศึกษาคุณคาของผลิตภัณฑที่มีเกลือ และไขมันต่ําในผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง  
• การวิเคราะหคุณคาสารอาหารและสารพฤกษเคมีในอาหาร  
• การศึกษาคุณประโยชนของสารอาหารและพฤกษเคมีตอการทํางานในรางกาย  

1.3 แบบแผนการบริโภคอาหารและความปลอดภัย 
• การศึกษาแบบแผนการบริโภคของคนไทยในชวงอายุตางๆ เพื่อประเมินทางโภชนาการ และความเสี่ยงตอ

ความปลอดภัยจากอาหาร  
1.4 การวิจัยเชิงพื้นที่ 

•     การพัฒนาวงจรอาหารและโภชนาการอยางยั่งยืนของชุมชนลุมน้ําทาจีน-แมกลอง 
•    การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพอยางครบวงจรเพื่อการปรับปรุงภาวะโภชนาการของ  
      ชาวไทยมุสลิมและการสงออก 
•     โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกปญหาความยากจนอยางมีสวนรวมในภูมิภาคตะวันตก 

 
2.   การเรียนการสอน  

ปจจุบันสถาบันวิจัยโภชนาการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดานอาหารและโภชนาการ ดังนี้  
ระดับปริญญาเอก 1  หลักสูตร 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานดานการสอนและ
ทํางานวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ เปนผูนําทางวิชาการทางดานโภชนาการ 
ตลอดจนสามารถพัฒนาแผนและโครงการดานการสงเสริมภาวะโภชนาการของคนไทยอยางมีประสิทธิภาพ  

 ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาต)ิ แบงเปน 3 
แขนงคือ 

 แขนงประยุกตวิชาการอาหารเพื่อโภชนาการ เนนใหนกัศึกษา
สามารถ  ประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาง
อาหาร  พัฒนาอาหารเพื่อโภชนาการ 

 แขนงโภชนาการประยุกตเพื่อการพัฒนา มีเปาหมายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากรทางโภชนาการใหสามารถวิเคราะห
ปญหาโภชนาการ วางแผนและจัดการนโยบายและแผนปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม 

 แขนงโภชนาการเพื่อการปองกันและบําบัด มุงเนนการประยุกตความรูทางดานโภชนาการคลินิค และ
การจัดการอาหารเพื่อปองกันและแกไขปญหาของโรคทางโภชนาการ 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ เปนหลักสูตรดานพิษวิทยา ที่เก่ียวของ
กับอาหารและโภชนาการตลอดจนการคุมครองผูบริโภคดานความปลอดภัยของอาหาร วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร เปนหลักสูตรรวมกับคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มุงเนนให
ผูเรียนมีความรู ความชํานาญดานโภชนาการ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และวางแผนดําเนินการ
แกไขปญหาได  

 



3.    บริการวิเคราะห 
 บริการวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารเพื่อโภชนาการ  บริการนี้แบงออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ  
-  บริการการประเมินคุณภาพของอาหาร การวิเคราะหสารประกอบ
ตางๆ ในอาหาร โดยเทคนิคทางดานเคมี เชน สารอาหารหลัก 
วิตามิน แรธาตุ กรดไขมัน โคเลสเตอรอล น้ําตาล เทคนิคทางดาน
จุลชีววิทยา เชน วิตามินที่ละลายน้ําได และ เทคโนโลยีทางอาหาร 
เชน ลักษณะทางกายภาพ เชน water activity น้ําหนักสุทธิ drain 
weight, head space กลิ่น สี ความขนหนืด  
- การประเมินความปลอดภัยของอาหาร คือ สารพิษ สารปรุงแตง (additives) โลหะหนัก และการ
ปนเปอนจากจุลินทรีย  

 
ผลที่ไดจากการบริการวิเคราะหเหลานี้ จะนําไปใชในการพฒันาและวิจัยผลิตภัณฑ ใหเปนไปตามขอกําหนดของ

พระราชบัญญัติอาหารและฉลากโภชนาการ 
 

 บริการวิเคราะหดานชีวเคมี บริการนี้มุงเนนการประเมินภาวะโภชนาการ 
โดยเนนภาวะโปรตีน     แรธาตุ (สังกะสี เหล็ก ทองแดง) วิตามิน (เอ อี บี 1 บี 2 และ

วิตามินซี) และภาวะไขมันในเลือด ซ่ึงผลที่ไดจะนําไปใชใน
การตรวจสอบและติดตามภาวะโภชนาการทั่วไป และเพื่อ
ประเมินภาวะของโรคหรือความผิดปกติอ่ืนๆ ของรางกาย
ที่เก่ียวของกับการบริโภคอาหาร  
 

 

 การจัดทําผลิตภัณฑอางอิงเพื่อใชในการรับรองคุณภาพการวิเคราะหสารอาหารของหองปฏิบัติการที่มี
คาสารอาหารที่ไดรับการรับรอง บริการนี้มุงเนนเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
ของภาคเอกชนและรัฐ โดยเฉพาะการวิเคราะหสารอาหาร ผลิตภัณฑอางอิงที่มีการตรวจสอบและมีคา
สารอาหารที่ไดรับการรับรอง ไดแก แปงขาวเจา แปงถ่ัวเหลือง อาหารเสริมทารก ตัวอยางเชน ขาวและถั่ว
เหลือง และปลาผง  

 
4.   บริการใหคําปรึกษาทางดานอาหารและโภชนาการ 

สถาบันวิจัยโภชนาการ มีบริการใหคําปรึกษาหลายดานดวยกัน ไดแก งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
ระบบประกันคุณภาพอาหาร การประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
อาหาร วิธีการวิเคราะหสวนประกอบของอาหาร ระบบควบคุมการวิเคราะห
สารอาหาร และฉลากโภชนาการ บริการใหคําปรึกษาเหลานี้ จะเปนประโยชน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และกระบวนการผลิต การทําฉลากโภชนาการ
และขอมูลโภชนาการ ตลอดจนการแกปญหาทางเทคนิคตางๆ ในการ
วิเคราะหเพื่อปรับปรุงใหผลการวิเคราะห มีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ สถาบันฯยังมีบริการเปนที่ปรึกษาดานนโยบายและโครงการดานโภชนาการชุมชน และการประเมิน
ภาวะโภชนาการในประเทศเพื่อนบาน 

 



5.   บริการงานวิจัย 
 บริการงานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  
เพื่อการพฒันาอาหารสูตรใหมๆ การพฒันาระบบการผลติ และการ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ สถาบันวิจัยโภชนาการจงึจัดใหมี
บริการทางเทคนิคทั้งระดับหองปฏิบัติการและระดับโรงงานตนแบบ
สําหรับงานวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร โดยมุงเนนการผลิต
อาหารที่มีคุณคา การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

 
6. การเผยแพรความรูสูประชาชน 

สถาบันวิจัยโภชนาการ มีบริการใหความรูและขอมูลแกบุคคลทั่วไป การบรกิารดานขอมูลขาวสารดังกลาว มีการ
เผยแพรผานสือ่มวลชนตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทศัน หนังสือพิมพ  นิตยสาร และ
จุลสาร นอกจากนี้ยังเผยแพรผานนิทรรศการ และสื่ออิเลคทรอนิคส เว็บไซด
ของสถาบันฯ และหนวยงานอื่นๆ  ที่เก่ียวของอีกดวย  โดยสามารถเขาไปดู
ขอมูลไดที่ www.nu.mahidol.ac.th และ www.inmu.mahidol.ac.th 

 
 
 

แผนงานอนาคต 
1. เนนงานวิจัยทีต่อบสนองตอสถานการณดานอาหารและโภชนาการของประเทศ และประเทศเพื่อนบาน เปน

สําคัญ โดยใชนวัตกรรมและองคความรูใหม ที่เปนสหสาขาวิชาการ  
2. ประเมิน และพฒันาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสากล 
3. จัดระบบบริหารจัดการงานบรกิารวิชาการใหเกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ  
4. จัดทําระบบประกันคุณภาพทั้งองคกร โดยเนนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 

 


