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๑๓.  ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 

ปร.ด. พิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๘ 
วท.ม. โภชนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๓๒ 

 

สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
๑. Heavy metal contamination in food 
๒. Aflatoxin contamination in food 
๓. Natural toxicant in food 
๔. Food additive in natural and process food 
๕. Daily dietary consumption data of toxic substances 
๖. Risk estimation for toxic substance in foods 
๗. How to reduce process-induced food toxicology 
๘. Integration of genetic polymorphism and toxicology 
๙. Integrating social and science for technology transfer 
๑๐. Quantitative risk assessment 
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ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  

ประเภทผลงาน 
ชื่อผลงาน 

(เขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม) 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลงานวิชาการ/

ค่าน้ าหนัก 

ปีที่เผยแพร่

ผลงาน 

(เรียงจากปีที่

เผยแพร่ล่าสุด) 

บทความทางวชิาการ ๑. ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี และ ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาติ สารให้
ความหวานแทนน้ าตาลเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก. 
Thai Journal of Science and Technology. ๒๕๖๒; ๘(๑): 
๙๓-๑๐๔. 

๙/๐.๖  ๒๕๖๒ 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

๒. Judprasong K, Archeepsudcharit N, Chantapiriyapoon 
K, Tanaviyutpakdee P, Temviriyanukul P.  Nutrients 
and natural toxic substances in commonly 
consumed Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus 
L.) tuber. Food chemistry. ๒๐๑๘; ๒๓๘: ๑๗๓-๑๗๙. 

๑๒/๑  ๒๕๖๑ 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

๓. Karnpanit W, Benjapong W, Srianujata S, 
Rojroongwasinkul N, Tanaviyutpakdee P, 
Sakolkittinapakul J, Poowanasatien A, Jatutipsompol 
C and Jayasena V.  Cultivation practice on nitrate, 
lead and cadmium contents of vegetables and 
potential health risks in children.International Journal 
of Vegetable Science. ๒๐๑๘; ๒๕(๖): ๕๑๔-๕๒๘. 

๑๒/๑  ๒๕๖๑ 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สภพป ๖๐๔ โภชนาการกับพิษวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๒๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางพิษวิทยาด้านอาหารและโภชนาการ ๒ (๑-๒-๓) 
สภพป ๖๒๖ หลักการทางพิษวิทยาและอาหารปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๒๘ อันตรายในอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๓๒ เทคนิคการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาด้านอาหารและโภชนาการ ๓ (๑-๔-๔) 
สภพป ๖๓๗ ความปลอดภัยทางอาหารที่เก่ียวกับสารก่อกลายพันธุ์ สารก่อ

มะเร็ง และสารก่อภูมิแพ้ 
 

๓ (๓-๐-๖) 
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สภพป ๖๓๙ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับสากลตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ/ไออีซี ๑๗๐๒๕ 

๓ (๒-๒-๕) 

สภพป ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๒๔-๐) 
สภพป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๔๘-๐) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สภพป ๖๐๔ โภชนาการกับพิษวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๒๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางพิษวิทยาด้านอาหารและโภชนาการ ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๒๖ หลักการทางพิษวิทยาและอาหารปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๒๘ อันตรายในอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๓๒ เทคนิคการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาด้านอาหารและโภชนาการ ๓ (๑-๔-๔) 
สภพป ๖๓๗ ความปลอดภัยทางอาหารที่เก่ียวกับสารก่อกลายพันธุ์ สาร

ก่อมะเร็ง และสารก่อภูมิแพ้ 
๓ (๓-๐-๖) 

สภพป ๖๓๙ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับสากลตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ/ไออีซี ๑๗๐๒๕ 

๓ (๒-๒-๕) 

สภพป ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐) 
สภพป ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


