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๑๖. ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 

วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ 
วท.ม. โภชนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 
วท.บ. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๖ 

 

สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
๑. การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยอาหาร (Food safety risk assessment) เช่น การ

ประเมินการได้รับสัมผัสอันตรายทางเคมีจากการบริโภคอาหาร (Exposure assessment of 
chemical hazards from food consumption) 

๒. การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร (Food safety risk management) เช่น การ
จัดการความเสี่ยงบนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง (Risk management based on risk 
assessment) การจัดการความความปลอดภัยอาหาร จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Food safety 
management from farm to table) การจัดการความความปลอดภัยอาหารโรงเรียน 
(School food safety management) 

๓. การสื่อสารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร (Food safety risk communication) เช่น  
การพัฒนาสื่อความรู้ส าหรับการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร (Development of 
knowledge media for food safety education) 

๔. อาหารศึกษา (Food education) เช่น การพัฒนาสื่อความรู้ส าหรับการเรียนรู้ด้านอาหาร
ส าหรับนักเรียน (school food education) 

๕. การวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารท้องถิ่นของไทยให้มีมูลค่า และความปลอดภัย (Research 
and development of safe traditional Thai food) 

 

 

 

 

 



๕๐              

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  

ประเภทผลงาน 
ชื่อผลงาน 

(เขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม) 

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลงานวิชาการ/

ค่าน้ าหนัก 

ปีที่เผยแพร่

ผลงาน 

(เรียงจากปีที่

เผยแพร่ล่าสุด) 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

๑. ชนิตา ภู่แสงประเสริฐ , เวณิกา เบ็ญจพงษ์ , รจนา ชุณห
บัณฑิต, จินตนา ศิริวราศัยนิภา โรจน์รุ่งวศินกุล, จักรกฤษณ์ 
สกลกิจติณภากุล, ปิยนุช วิเศษชาติและ วีรยา การพานิช. 
การคาดคะเนความเสี่ยงการได้รับสัมผัสแรคโตพามีนแบบ
เฉียบพลัน จาก การบริโภคเครื่องในสุกรที่เลี  ้ยงด้วยอาหาร
สัตว์ผสมแรคโตพามีน. วารสารพิษวิทยาไทย. ๒๕๖๓; ๓๕
(๒): ๔๓-๕๗. 

๙/๐.๖  ๒๕๖๓ 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

๒. Tippairote T, Temviriyanukul P, Benjapong W, 
Trachootham D. Prevalence and Factors Associated 
with High Levels of Aluminum, Arsenic, Cadmium, 
Lead, and Mercury in Hair Samples of Well-
Nourished Thai Children in Bangkok and Perimeters. 
Biol Trace Elem Res. ๒๐๑๙; ๑๘๘: ๓๓๔-๓๔๓. 

๑๒/๑  ๒๕๖๒ 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

๓. Karnpanit W, Benjapong W, Srianujata S, 
Rojroongwasinkul N, Tanaviyutpakdee P, 
Sakolkittinapakul J, Poowanasatien A, 
Jatutipsompol C & Jayasena V. Cultivation practice 
on nitrate, lead and cadmium contents of 
vegetables and potential health risks in children. 
International Journal of Vegetable Science. ๒๐๑๙ ; 
๒๕(๖): ๕๑๔-๕๒๘. 

๑๒/๑  ๒๕๖๑ 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

๔. กัญชพร ชัยสูงเนิน , เวณิกา เบ็ญจพงษ์ , เพียงพร เจริญ
วัฒน์, พัชรา แพนพันธ์อ้วน, นิยม สุศิริวัฒนนนท์, ปิยะมิตร 
ศรีธรา, จินตนา ศิริวราศัย. การรับสัมผัสสารปรอทจาก
สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของพุทธิปัญญา. วารสาร
พิษวิทยาไทย. ๒๕๖๑; ๓๓(๑): ๕๑-๖๘. 

๙/๐.๖ ๒๕๖๑ 

 



๕๑              

ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สภพป ๖๒๘ อันตรายในอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๓๐ การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยทางอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๓๖ การประเมินความเสี่ยงของอันตรายทางเคมีในอาหาร ๒ (๒-๐-๔) 
สภพป ๖๒๒ พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการขั้นสูง:  

สารเคมีในการเกษตรและโลหะหนัก 
๓ (๓-๐-๖) 

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สภพป ๖๒๘ อันตรายในอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๓๐ การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยทางอาหาร ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๔๓ การประเมินความเสี่ยงของอันตรายทางเคมีและการก าหนด

มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
๓ (๓-๐-๖) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


