
 

 

 
 

การประชุมพษิวทิยาแห่งชาตคิร้ังที่ 12  

The 12th National Conference in Toxicology (NCT12) 
 

“Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products” 
 

วนัที ่15-16 กนัยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง MR 214-215 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

 

ค าแนะน าส าหรับผู้แต่งบทความในการส่ง Proceedings 
 Proceedings ของการประชุมพิษวทิยาแห่งชาติคร้ังท่ี 12 จะเผยแพร่ผลงานวจิยัท่ียงัไม่เคยตีพิมพ ์ ซ่ึงมี

เน้ือหาเก่ียวขอ้งทางดา้นพิษวิทยา ครอบคลุมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั clinical toxicology, pharmacological 

toxicology, environmental toxicology, occupational health and safety of exposure to toxins, the toxicity of 

natural products and traditional medicines, food and nutrition toxicology, safety evaluation of novel foods and 

ingredients, biotechnologically-derived products, nanomaterials, hazard identification and health risk 

assessment, adverse effects of chemically induced toxicity on the health of humans and animals และ molecular 

toxicology  

วตัถุประสงคข์องการจดัท า Proceedings ของงานประชุมน้ี เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้จากผลงานวชิาการ

ทางดา้นพิษวทิยาในท่ีประชุมพิษวทิยาแห่งชาติคร้ังท่ี 12  ซ่ึงผลงานบทความวจิยัทุกเร่ืองจะผา่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ ์ ทั้งน้ีบทความ Proceedings ท่ีไดรั้บการพิจารณาตอบ

รับตอ้งจดัท าการน าเสนอผลงานในการประชุม NCT12 แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ก าหนดขนาดของ

โปสเตอร์ ไม่เกิน 80 x 120 เซนติเมตร 
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การเตรียมต้นฉบับผลงานบทความวจัิย 

1. ตน้ฉบบับทความวิจยัสามารถส่งไดท้ั้งภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ แต่ใหมี้บทคดัยอ่ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ ความยาวเร่ืองไม่เกนิ 15 หน้า รวมทั้งตาราง รูป เอกสารอา้งอิง บทคดัยอ่ และค าส าคญั 

บทคัดย่อพมิพ์ใน 1 ย่อหน้า ก าหนดไม่เกนิ 300 ค า ทั้งในบทคัดย่อภาษาไทยและองักฤษ 

2. ตน้ฉบบัพิมพบ์นกระดาษขนาด A4 พิมพห่์างจากขอบกระดาษ 1 น้ิวทั้ง 4 ดา้น พิมพห์นา้เดียว  

3. รูปแบบและขนาดอกัษรท่ีใชใ้นเน้ือเร่ืองก าหนดไวด้งัน้ี ภาษาไทย – Angsana New ขนาด 16 ระยะห่าง 

1 บรรทดั ส าหรับภาษาองักฤษ – Times New Roman ขนาด 12 ระยะห่าง 1.5 บรรทดั ส่วนช่ือบทความ

และหวัขอ้ในเน้ือเร่ืองใหพ้ิมพต์วัหนา  

4. ช่ือบทความ ช่ือและท่ีอยูข่องผูแ้ต่ง ให้อยูใ่นหนา้แรก ส่วนบทคดัยอ่และค าส าคญั ให้อยูห่นา้ท่ีสองของ

บทความ ส าหรับหวัขอ้อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บทน า วสัดุสารเคมีและวธีิด าเนินการวจิยั ผลการวจิยั วจิารณ์

ผลการวจิยั สรุป  ผลประโยชน์ทบัซอ้น กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอา้งอิง ใหแ้สดงไวใ้นหนา้ถดัไป 

ตามล าดบัของบทความ (ดูตัวอย่างล าดับเนือ้เร่ืองได้จากเอกสารแนบท้าย) 

5. ตารางและรูป พิมพแ์ยกหนา้และเรียงล าดบัไวท้า้ยเร่ือง ส าหรับ กราฟ และ รูปภาพต่างๆ ใหใ้ชไ้ฟลส์กลุ 

TIFF หรือ JPG เท่านั้น ส าหรับความละเอียดของภาพ (resolution of figure) ก าหนดอยา่งนอ้ย 300 dpi 

6. การอ้างอิงเอกสารในเน้ือเร่ืองให้ใช้ตัวเลขอารบิก (Arabic numerals) ยกข้ึนเหนืออักษรข้อความ 

(superscript) โดยไม่ตอ้งใส่วงเล็บ เรียงล าดบัตามการอา้งในเร่ือง แสดงตวัอยา่งดงัขอ้ความดา้นล่างน้ี... 

 
 

โดยผูแ้ต่งเป็นรับผิดชอบความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงทุกเร่ืองจากตวัจริงหรือส าเนาตวัจริง  ส าหรับ

รูปแบบการเขียน หากเป็นเอกสารอา้งอิงเร่ืองท่ีมีผูแ้ต่งมากกวา่ 3 คนข้ึนไป ให้ใส่เฉพาะ 3 ช่ือแรกและ

ตามดว้ย “และคณะ” ใชช่ื้อยอ่ของวารสารตามท่ีก าหนดใน List of Journals Indexed in Index Medicus. 

ใส่เลขหนา้แรก และหนา้สุดทา้ยของเอกสาร โดยไม่ตอ้งเขียนเลขหนา้ท่ีซ ้ ากนั เช่น 125-9, 181-95. (ดู

ตัวอย่างการเขยีนเอกสารอ้างอิงได้จากเอกสารแนบท้าย) 
 



 

รูปแบบการเขียนล าดับเน้ือหาในบทความวจัิย 

หน้าที ่1  

ช่ือบทความ (Title) (ภาษาไทย) .................................................................................................................... 
                         (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 

รายช่ือผู้แต่ง (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
รายละเอยีด ทีอ่ยู่ของผู้แต่งทุกคน พร้อมสัญลกัษณ์บ่งบอก 
รายละเอยีดและทีอ่ยู่ของผู้รับผดิชอบบทความ (Corresponding author) พร้อมระบุอเีมล (Email) 
 
หน้าที ่2 
บทคัดย่อ (Abstract) (ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
ค าส าคัญ (Keywords) (ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
 

หน้าถัดไป ของบทความวจัิย (Research article) ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ เขียนตามล าดับ (ต้องระบุให้ครบทุก
หัวข้อ) ดังนี้  

 บทน า (Introduction) 

 วสัดุสารเคมี และวธีิด าเนินการวจัิย (Materials and Methods) 

 ผลการวจัิย (Results) หรือ ผลการวจัิยและวจิารณ์ผลการวจัิย (Results and Discussion) 

 วจิารณ์ผลการวจัิย (Discussion) 

 สรุป (Conclusion) 

 ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of interest) 

 กติติกรรมประกาศ (Acknowledgements) 

 เอกสารอ้างองิ (References) 

 ตาราง (Table) และ/หรือ ภาพ (Figure) ของผลการทดลองทีเ่กี่ยวข้อง (ส าหรับการเขียนตารางขอให้มี
เส้นขอบของตารางเฉพาะกั้นแถบหัวข้อด้านบนตาราง และเส้นขอบด้านล่าง ตามแนวนอนเท่าน้ัน ไม่
ต้องมเีส้นขอบตารางแนวต้ังในแต่ละคอลัมน์ ดังตัวอย่างด้างล่างนี)้ 

 



 
ตัวอย่างการเขียนรูปแบบเอกสารอ้างองิ 
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 Book 

1. Olson KR. Poisoning & drug overdose.5th ed. New York: McGraw-Hill, 2006: 52-8. Joint 

FAO/IAEA/WHO. High-dose irradiation: wholesomeness of food irradiated with doses 

above 10 kGy. WHO Technical Report Series 890. Geneva: WHO, 1999. 

2. กองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลดั กระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2562, 2562: 39-40. 
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มาตรฐาน, ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2559. 

 Chapter in the book 

Bradley C. Measuring quality of life in diabetes. In: Marshall SM, Home PD, Rizza RA, eds. 

The Diabetes Annual 10. Amsterdam: Elsevier Science, 1996: 207-24. 

 Conference proceedings 

1. Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and risk models. In: Gammage RB, Kaye 

SV, eds. Indoor air and human health. Proceedings of the 7th Life Sciences Symposium; 
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2. ณฐัชยั ภาณุโสภณ, พรพิมล กองทิพย,์ วทิยา อยูสุ่ข, และคณะ. การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพของพนกังานท่ี
สัมผสักบั โพลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในโรงงานหลอมกระบ่ี. งานประชุมวิชาการระดบัชาติ
มหาวทิยาลยัรังสิต; 29 เมษายน 2559:134–9. doi: 10.14458 /RSU.res.2016.89. 

 Website 

1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis 1995;1: 7-15. 
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