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ศู นย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
คาแนะนาสาหรับผู้แต่ งบทความในการส่ ง Proceedings
Proceedings ของการประชุ มพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 12 จะเผยแพร่ ผลงานวิจยั ที่ยงั ไม่เคยตีพิมพ์ ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวข้องทางด้านพิษวิทยา ครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ 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
วัตถุประสงค์ของการจัดทา Proceedings ของงานประชุ มนี้ เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู ้จากผลงานวิชาการ
ทางด้านพิษวิทยาในที่ประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 12 ซึ่งผลงานบทความวิจยั ทุกเรื่ องจะผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้บทความ Proceedings ที่ได้รับการพิจารณาตอบ
รับต้องจัดทาการนาเสนอผลงานในการประชุม NCT12 แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) กาหนดขนาดของ
โปสเตอร์ ไม่เกิน 80 x 120 เซนติเมตร

ผู้สนใจสามารถส่ งต้ นฉบับ ภายในวันที่ 20 สิ งหาคม 2565
ได้ ที่ ผศ. ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต
อีเมล: rodjana.chu@mahidol.ac.th; monruedee.suk@mahidol.edu

การเตรียมต้ นฉบับผลงานบทความวิจัย
1. ต้นฉบับบทความวิจยั สามารถส่ งได้ท้ งั ภาษาไทย หรื อภาษาอังกฤษ แต่ให้มีบทคัดย่อภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ความยาวเรื่ องไม่ เกิน 15 หน้ า รวมทั้งตาราง รู ป เอกสารอ้างอิง บทคัดย่อ และคาสาคัญ
บทคัดย่อพิมพ์ใน 1 ย่อหน้ า กาหนดไม่ เกิน 300 คา ทั้งในบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ
2. ต้นฉบับพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้วทั้ง 4 ด้าน พิมพ์หน้าเดียว
3. รู ปแบบและขนาดอักษรที่ใช้ในเนื้ อเรื่ องกาหนดไว้ดงั นี้ ภาษาไทย – Angsana New ขนาด 16 ระยะห่ าง
1 บรรทัด สาหรับภาษาอังกฤษ – Times New Roman ขนาด 12 ระยะห่ าง 1.5 บรรทัด ส่ วนชื่ อบทความ
และหัวข้อในเนื้อเรื่ องให้พิมพ์ตวั หนา
4. ชื่อบทความ ชื่อและที่อยูข่ องผูแ้ ต่ง ให้อยูใ่ นหน้าแรก ส่ วนบทคัดย่อและคาสาคัญ ให้อยูห่ น้าที่สองของ
บทความ สาหรับหัวข้ออื่นๆ ได้แก่ บทนา วัสดุสารเคมีและวิธีดาเนินการวิจยั ผลการวิจยั วิจารณ์
ผลการวิจยั สรุ ป ผลประโยชน์ทบั ซ้อน กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง ให้แสดงไว้ในหน้าถัดไป
ตามลาดับของบทความ (ดูตัวอย่ างลาดับเนือ้ เรื่ องได้ จากเอกสารแนบท้ าย)
5. ตารางและรู ป พิมพ์แยกหน้าและเรี ยงลาดับไว้ทา้ ยเรื่ อง สาหรับ กราฟ และ รู ปภาพต่างๆ ให้ใช้ไฟล์สกุล
TIFF หรื อ JPG เท่านั้น สาหรับความละเอียดของภาพ (resolution of figure) กาหนดอย่างน้อย 300 dpi
6. การอ้า งอิ ง เอกสารในเนื้ อ เรื่ อ งให้ ใ ช้ต ัว เลขอารบิ ก (Arabic numerals) ยกขึ้ น เหนื อ อัก ษรข้อ ความ
(superscript) โดยไม่ตอ้ งใส่ วงเล็บ เรี ยงลาดับตามการอ้างในเรื่ อง แสดงตัวอย่างดังข้อความด้านล่างนี้...

โดยผูแ้ ต่งเป็ นรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทุกเรื่ องจากตัวจริ งหรื อสาเนาตัวจริ ง สาหรับ
รู ปแบบการเขียน หากเป็ นเอกสารอ้างอิงเรื่ องที่มีผูแ้ ต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป ให้ใส่ เฉพาะ 3 ชื่อแรกและ
ตามด้วย “และคณะ” ใช้ชื่อย่อของวารสารตามที่กาหนดใน List of Journals Indexed in Index Medicus.
ใส่ เลขหน้าแรก และหน้าสุ ดท้ายของเอกสาร โดยไม่ตอ้ งเขียนเลขหน้าที่ซ้ ากัน เช่น 125-9, 181-95. (ดู
ตัวอย่ างการเขียนเอกสารอ้ างอิงได้ จากเอกสารแนบท้ าย)

รู ปแบบการเขียนลาดับเนื้อหาในบทความวิจัย
หน้ าที่ 1
ชื่ อบทความ (Title) (ภาษาไทย) ....................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................
รายชื่ อผู้แต่ ง (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
รายละเอียด ทีอ่ ยู่ของผู้แต่ งทุกคน พร้ อมสั ญลักษณ์บ่งบอก
รายละเอียดและทีอ่ ยู่ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) พร้ อมระบุอเี มล (Email)
หน้ าที่ 2
บทคัดย่อ (Abstract) (ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
คาสาคัญ (Keywords) (ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
หน้ าถัดไป ของบทความวิจัย (Research article) ประกอบด้ วยหัวข้ อต่ างๆ เขียนตามลาดับ (ต้ องระบุให้ ครบทุก
หัวข้ อ) ดังนี้
 บทนา (Introduction)
 วัสดุสารเคมี และวิธีดาเนินการวิจัย (Materials and Methods)
 ผลการวิจัย (Results) หรื อ ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผลการวิจัย (Results and Discussion)
 วิจารณ์ผลการวิจัย (Discussion)
 สรุ ป (Conclusion)
 ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน (Conflict of interest)
 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
 เอกสารอ้างอิง (References)
 ตาราง (Table) และ/หรื อ ภาพ (Figure) ของผลการทดลองทีเ่ กี่ยวข้ อง (สาหรั บการเขียนตารางขอให้ มี
เส้ นขอบของตารางเฉพาะกั้นแถบหัวข้ อด้ านบนตาราง และเส้ นขอบด้ านล่ าง ตามแนวนอนเท่านั้น ไม่
ต้ องมีเส้ นขอบตารางแนวตั้งในแต่ ละคอลัมน์ ดังตัวอย่ างด้ างล่ างนี)้
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