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๒. ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษา 
จากสถาบัน 

ปี พ.ศ. 

 ปร.ด.  โภชนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 
 วท.ม. โภชนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 
 วท.บ. ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ 

 
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ 
๑. Monitoring system for safety in vegetables and fruits 
๒. Dietary factors influence oxidative stress indicators 
๓. Functional ingredients in foods related health benefit 
๔. Assay biomarker of DNA base damage 
๕. Dietary supplement and fortified products with nutrients  
๖. Antimutagenic and anticlastogenic activities of various  plants contained diets 
๗. Safety assessment of food contact materials 
๘. Safety assessment of novel foods for regulatory enforcement 

 

ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  

ประเภทผลงาน 
ชื่อผลงาน 

(เขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม) 

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่าน้ าหนัก 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

(เรียงจากปีที่เผยแพร่
ล่าสุด) 

บทความทางวชิาการ ๑. ชนิพรรณ บุตรยี่.บริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ ๔๐๐ กรัม 
เพื่อสุขภาพ: หลักฐานเชิงประจักษ์ . วารสารโภชนาการ . 
๒๕๖๓; ๕๕(๑): ๕๓-๖๕. 

๙/๐.๖ ๒๕๖๓ 

บทความทางวชิาการ ๒. Phannasil P, Roytrakul S, Phaonakrop N, Kupradinun 
P, Budda S, Butryee C, Akekawatchai C and 
Tuntipopipat S. Protein expression profiles underlying 
the preventive and therapeutic potentials of moringa 
oleifera Lam against azoxymethane and dextran 

๑๒/๑  ๒๕๖๓ 



๕              

ประเภทผลงาน 
ชื่อผลงาน 

(เขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม) 

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่าน้ าหนัก 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

(เรียงจากปีที่เผยแพร่
ล่าสุด) 

sodium sulfate-induced mouse colon carcinogenesis. 
Oncology letters ๒๐๒๐, ๒๐: ๑๗๙๒-๑๘๐๒. 

หนังสือ ๓. ชนิพรรณ บุตรยี่.  หน่วยที่ ๘ พิษวิทยาและภูมิแพ้อาหาร: 
กลไกการจัดการสารพิษในร่างกายและการทดสอบทาง
พิ ษวิทยาและภูมิ แพ้ อาหาร ใน   มนั สนั นทน์  จริต งาม 
(บรรณาธิการ). เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับงานอาหารและโภชนาการ/สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.หน่วยที่ ๑-๘. ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี. ๒๕๖๒.  

๘/๑  ๒๕๖๒ 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

๔. Kraiphet S, Butryee C, Rungsipipat  A,  Budda S, 
Rattanapinyopitak K, Tuntipopipat S.  Apoptosis 
induced by moringa oleifera Lam.  pod in mouse 
colon carcinoma model. Comp Clin Pathol. ๒๐๑๘ ; 
๒๗(๑): ๒๑-๓๐. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

๕. Greffeuille V, Kameli Y, Chamnan C, Chea M, Daream 
S, Winichagoon P, Butryee C, Le BM, Lua TT, 
Muslimatum S, Roshita A, Kounnavong S, Wieringa FT, 
Berger J.  Multi-criteria mapping of stakeholders’ 
viewpoints in five southeast asian countries on 
strategies to reduce micronutrient deficiencies 
among children and women of reproductive age: 
findings from the SMILING project.  Maternal and 
Child Health Journal. ๒๐๑๘; ๒๓: ๖๗-๗๘. 

๑๒/๑ ๒๕๖๑ 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

๖. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ กนกวรรณ มนูญผล วันเพ็ญ วิมลพีร
พัฒนา และชนิพรรณ บุตรยี่. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยของผักและผลไม้สดที่จ าหน่ายในประเทศและ
ข้อเสนอมาตรการเพื่อควบคุมความปลอดภัย. วารสารอาหาร
และยา. ๒๕๖๑; ๒๕(๒): ๒๙-๓๘. 

๙/๐.๖  ๒๕๖๑ 
 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

๗. ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ และชนิพรรณ บุตรย่ี. การวิเคราะห์พหุ
หลักเกณฑ์ส าหรับมาตรการการควบคุมวัตถุอันตรายทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร ใ น ผั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ .  ว า ร ส า ร

๙/๐.๖  ๒๕๖๑ 
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ประเภทผลงาน 
ชื่อผลงาน 

(เขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม) 

เกณฑ์มาตรฐาน
ผลงานวิชาการ/

ค่าน้ าหนัก 

ปีที่เผยแพร่
ผลงาน 

(เรียงจากปีที่เผยแพร่
ล่าสุด) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. ๒๕๖๑; ๖๐(๓):๑๕๕-๑๖๗. 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปัจจุบัน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

สภพป ๖๒๗ การทดสอบด้านพิษวิทยาตามมาตรฐานควบคุมเพ่ืออาหาร
ปลอดภัย 

๓ (๒-๒-๕) 

สภพป ๖๒๙ ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสารอาหารเกินและการ
ควบคุมทางกฎหมาย 

๒ (๒-๐-๔) 

สภพป ๖๓๕ เทคนิคทางพิษวิทยาเชิงพันธุศาสตร์โดยใช้การทดสอบระยะสั้น ๒ (๒-๐-๔) 
สภพป ๖๐๔   โภชนาการกับพิษวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๒๖ หลักการทางพิษวิทยาและอาหารปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๓๑ สารอาหารรองและอาหารสุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง 
๒ (๒-๐-๔) 

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

   
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สภพป ๖๒๗ การทดสอบด้านพิษวิทยาโดยมาตรฐานควบคุมเพ่ืออาหาร

ปลอดภัย 
๓ (๒-๒-๕) 

สภพป ๖๒๙ ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสารอาหารเกินและการ
ควบคุมทางกฎหมาย 

๓ (๓-๐-๖) 

สภพป ๖๓๕ เทคนิคทางพิษวิทยาเชิงพันธุศาสตร์โดยใช้การทดสอบระยะสั้น ๒ (๒-๐-๔) 
สภพป ๖๐๔   โภชนาการกับพิษวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๒๖ หลักการทางพิษวิทยาและอาหารปลอดภัย ๓ (๓-๐-๖) 
สภพป ๖๓๑ สารอาหารรองและอาหารสุขภาพเพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง 
๒ (๒-๐-๔) 

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


