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เร่ือง ขอเชิญส่งบุคลากรใบสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน',การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ คร้ังท่ี 10’’

สิงท่ีส่งมาด้วย 1.กำหนดการประชุม 2.น'บบลงทะเนียน 3. แบบส่งบทคัดย่อเพ่ือนำเสนอโปสเตอร์ 4.คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ใน 
การส่ง Proceedings

เรียน อรการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

เน่ืองด้วย สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมพิษวิทยาคลินิก ขมรม 
พันธุพิษแห่งประเทศไทย ศูนย์ประเมินความเส่ียงประเทศไทย และ Thailand LAB2020 กำหนดจัดการประชุมวิขาการ "การ 
ประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ คร้ังท่ี 10 (NCT 10) โดยกำหนด theme ของการประชุมวิชาการคือ “Toxicology and COVID-19." 
โดยกาหนคประชุมในวันห 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผ ุ ห้อง MR 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเหค บางนา 
กธุงเทพมหานคร ใบการนื่จังขอเรียนเชิญส่งบุคลากรใบหน่วยงานเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงาบแบบโปสเตอร์ โดยผู้เข้าร่วม 
ประชุมท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมพิษวิทยาคลินิก และชมรมพันธุพิษแห่งประเทศไทย สามารถ 
ลงทะเบียนใบอัตราพิเศษคือ 2,000 บาท ผู้สนใจท่ัวไปอัตรา 2,200 บาท นักศึกษาอัตรา 1,500 บาท (อัตรา'น้ีภายใน 12 ตุลาคม 
2563) ท่านสามารถดูรายละเอียดของโปรแกรมการประชุม รวมท่ัง download แบบลงทะเบียนได้ดังเอกสารแบบหรือ update 
ข้อมูลท่ี W W W .thaitox.org สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด จะต้องรับผิดขอบค่าลงทะเบียน ค่าท่ีพัก 
ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าเดินทางเอง ซี่งอัตราการลงทะเบียนเป็นไปตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังเลขที่ กค. 
0406.4/ว,413 ทั่งนี้การเข้าร่วมประชุมไม่ถีอเป็นวันลา และโปรดส่งแบบลงทะเบียนกลับมาตามท่ีได้ระบุไว้ เพ่ือแจ้งความประสงค์ 
การเข้าร่วมประชุมของท่านหรือบุคลากรไนหน่วยงาน

ผู้ท่ีประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการดีพิมพ์รูปแบบ Proceeding และเสนอโปสเตอร์ในการประชุม 
สามารถส่งผลงานภายใน 30 กันยายน 2563 หากเสนอผลงานแบบโปสเตอร์สามารถส่งบทคัดย่อกำหนดภายใน 7 ตุลาคม 2563 
ท่ี email: rodjana.chu@mahidol.ac.th หรือ tsthq@thaitox.org

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว
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ฝ่ายเลขานการการประขุม Email: tsthq@thaitox.org และ tracthaUand@gmail.com (สุขาดา ไกรเพชร) โทรสัพท 0 2800 2380 ต่อ 119 
โทรลาร 028893673
ฝ่ายวิชาการการประขุมติดต่อ อ.ดร.รจนา ขุณหบัณฑิต Email: rodjana.chu@mahidol.ac.th
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การประชุมฟ้พวิทยาแท่งขาติครั๊งท ี10 (NCT10)

The 10th National Conference in Toxicology (NCT10)

"Toxicology and COVID-19”

วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ค. 2563 ณ ฟ้อง MR 214-216 ดูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเหค บางนา ก}งเทพมหานคร

(ร่าง) กำทบดการประชุม

วับทุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

08;QQ-09.00 PWW* * ... & im  i m  i f. ' ■ ' ■ , 1 '
09,00-09.15 ‘ ■ > i’-M h ร าๅรพ ด ฺ
09.15-10.00 Special lecture 1: National program in new norm al lifestyle for COVID-19: po licy and lim itation

10.00-10.45 Specia l lecture 2: Immune response to SARS-CoV-2 and im m unopathological changes in  COVID-19 
อาจารย์ ดร.ภก. อนันต์ขัย อัพวเมรน (คณะเภสัชศาลดร' มหาวิทยาลัยมหิดล)

10.45-11,00 ; ร .- ■■.'.1
11.00-12.00 Symposium  1: To be arranged by Clinical tox.

■ 1
‘ ■ ^นปท็^ ก ารงาน T h a ila n d  LAB2020 นละโปสเตรรt์u rn  งแลงร ์ฬ ข ร์่/ทร ' J

โ :
14.00-15.00 Symposium  2: Safety and efficacy o f a lcoho l sanitizer (To be arranged by Clinical tox).
15.00-1545 Specia l lecture 3: To be arranged by Clinical tox.

09.00-09.45 Specia l lecture 4: Food safety issues in agricultural product in the marketSpec ia l lecture 4: Foe 
รพ.ครุ.ทรงศัทพ ศริอนุชาต

09.45-11.15 Symposium  3: Food safety in new normal lifestyle

•  มาตรการความปลอดภัยของอาทารในภาคอุตสาหกรรม 
ดร.วิศษฐ์ ลิ้มลอขา

•  Restaurant and food court 
ผู้แทบกรมอนามัย-To be confirmed-

•  Food service and delivery system

______________ __________ คุณกำรร fเคาอ่อน (S&p Syndicate Public Co.,ltd)__________________________________________

11-1S-11:3° 1-• • • * - - • • • : breatt -  : \ ;
11.30-12.15 Specia l lecture ร: Present situation of vaccine developm ent for COVID-19 in Thailand 

ผศ.ดร.ภก.วิสิฐ ดั้งเคียงสืริสิน (กำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทพ สทาบันวัคซีนแท่งขาติ)

13.00-14.15 Symposium  4: Safety assessment o f vaccine developm ent

•  Pre-ctinical study in COVID-19 vaccine development 
รพ.ดร.วรัญญ ทูลเจริญ (บริษัท ใบยาใฟโตฟาร์ม จำกัด)

•  Safety assessment in ctinical study for vaccine development 
-To be confirmed-

14.15-15.30

MigsiSl

Symposium  5: Risk assessment for novel food developm ent

•  การกำกับดูแลอาหารใหม่ (novel food)
คุณจิรารัตน์ เทศะพิลฟ้ (กำนักงาบคณะกรรมการอาทารนละยา)

•  การประเมินความปลอดภัยเที่อการขออบุญาต 
รพ.ดร.ขนิพรรณ บุตรยี (พนย์ประเมินความเที่ยงประเทศโทย)
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การประ,!|94พิ'บรทยาแเร่ง<ชาติท4<3ห่ี 10 (NCT10)

The 10th National Conference in Toxicology (NCT10)

"Toxicology and COVID-19"
วันที 28-29 ตุลาคน พ.ศ. 2563 ทเ ห่อง MR 214-216 

ตุนป'มัฬรรศการแระการประรุน'ไบุเฬค นางนา กรุงเทพนพานคร

นบบลงทะเบ ียน

ร่อ-นามสกุล □  นาย □  นาง อ น-ส. □  น.พ. □  พ.ญ. □  ส่น  ๆระ!! .................,.................................................

สมา'รก □  สมาคมพิษรทยาแห่งประเทศไทย □  สมาคมพิษรทยาคสืปีก □  ชมรมฟันรุ'พิษแห่งประเทศไทย

สถานทีห่างาน (หปวยงาน)...

สถานทีต่ดต่อ.....................

อำเภอ (เขต).............. ........ ... ฟังหฟัด................

โทรฟัพห่ ........................... ......................... E-mail.......

□  ปีความประสงค์๗'าร่วมการประ!เมพิษรทยาแห่งชาต่คร่งร่10 โดย

[ ] ส่งผลงานรฟัย(รพิมฬ?ปแบบ Proceeding และเสนอโปสเตอร์ในภารประรเม ภายใน 30 ฟันยายน 2563 

[ ] เสนอผลงานแบบโปสเตอร์และส่งบทฟัดย,อ ภายใบ 7 ตุลาคม่ 2563 

[ ] ไปเสนอผลงาน

หากเสนอผลงาบกรุณาระ!เร่อเร่อง......................................................................................................................

ล งร ่อ ....................................................... ยู"สมัคร

ว'''นท.ี............................................

อัดราค่าลงทะเบียน
'ฟ้าระเงินภายใน 12 ด.ค.2563 ฟ้าระเงินหลังวันที 12 ด.ค.2563

'r *• ‘>*•£1vk : * □  2,000 'L : '■'••• - □2,300
รุดคลฟัว'ไป □  2,200 □  2,500
ฟ้ทสืค่รท/แพทปประจำนๆรุ It □  1,500 ฒ ฒ m m m 1 :

การฟ้าระเงิน
โอนเงินเข''ามัญปออมห?พป ธนาคารไทยพา{ปีชป จำฟัด (มหาชน) สาชาสยามสแควร์ 

ร่อมัญปี "สมาคมพิษรทยาแห่งประเทศไทย" มัญปึเลขที 038-2-80220-9

กรุณาส่งหฟักฐานการโอนเงิน พร้อมใบสมัคร ระบุ ปอ-นามana ทีอฟส่าห?บกา?ออกใบเสร็ครับเงิน มาที 

ฝ่ายเลขา'รุการการประ!เม NCT10 โทรสาร 02-889-3673 

Email: tsthq@thaitox.org ห?อ tracthailand@gmail.com
ส่ตส่อฝ่ายเส'ยารุทารการประรุม คณส'ชาตา ไกรเพชร โทร. 028002380 ส่อ 119 ดูรายละเรยดเพิมนรมที www.thaitox.org
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การประชมุพษิวิทยาแหง่รทตดิเงหี ่ 10 (NCT10)

The 10th National Conference in Toxicology (NCT10) 

"Toxicology and COVID-19"

วันที 28-29 ชุลาคน พ.ศ. 2563

m ชุนย'นหรรศการและการประ,*}ม'นทหด บางนา กรงเหพนหานดร (ห้อง MR214-216)

การนาเสนอ

[ ] แบบโปสเตอร์(poster presentation) และส่งบหตัดช่อ
-กำหนดส่งบทตัดย่อ ภายในวันห่ี 7 ชุลาคม พ.ศ. 2563-

บหคัดย่อ
APOPTOSIS INDUCED BY MORINGA OLEIFERA LAM. POD IN MOUSE COLON CARCINOMA MODEL 
Suchada Kraiphet1. chaniphun Butryee2, Anudep Rungsipipat3, Sirintip Budda2, Kasem 
Rattanapinyopitak3, Siriporn Tuntipopipat2

^Master o f Science Program  in Food and Nutritional Toxicology, Institute o f Nutrition, M ah ido l 
University, Nakhon Fathom 73170, Thailand, 2institute o f Nutrition, M ah idol University, Nakhon 
Pathom 73170, Thailand, 3Companion Anim al Cancer Research Unit, Departm ent o f Pathology, 
Faculty o f Veterinary Science, chulalongkorn University, Bangkok 10400, Thailand

ABSTRACT

Keywords: M oringa oleifera. Apoptosis. Colon cancer. Chemotherapy 

Presenter ะ
fh ปาห,ปา [ ] ศ. [ 3 รศ. [ ] ผศ. [ ] ดร. [ ] นาย [ ] นาง [ ] น.ส. [ ] ส์นๆ
ทีอ นาม an ล :_______________________________________________
ทอียู่เรด๙อ:________________________________________________
วังหวัด:________________________ รฟัสไปรษเM ___________________
โหรทีพที: _________________________  โทรสาร:_______________
E-mail:_____________________________________________________
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บทคดัยอ่เพือ่นำเสนอโปสเตอร’ในการประชมุร‘ชาการ
ขอเขีญร่วมส่งบทสัดย่อ ผลงานรคัยเฟ้อนำเสนอในการประม่มฟิษรทยาแห่งชาคั ๑รืงท่ี 10 ตามแบบฟอร์ม 

ท่ีกำหนด ภายในวันท่ี 7 คลาคม พ.ศ.2563 โดยต้องลงทะเบียนเฟ้อนำเสนอผลงานในการประ5jม NCT10 แบบ 

Poster presentation

รูปแบบบหสัคย่อ

1. บทคัดปอเชนภาษาไทย (Angsana new font 16) หรือ ภาษาอังกฤษ (Times New Roman font 11) 

ฟิมฟระยะห่าง 1 บรรทัด (single line spacing) บนกระดาษ A4
2. กรอบเน้ือหาของบทคัดย่อท่ีฟิมฬ ห่างจากขอบกระดาษต้านบน และปาย 3 ซม, ต้านล่างและต้านขวา 2.5 

ซม.
3. บทคัดย่อประกอบด้วย ฟ้อเรือง ผู้'นิพนป ท่ีอผู้ (คังคัวอย่าง) ความยาวของบทคัดย่อไม่เกํน 250 คำ
4. คำล่าคัญ ไม่เกํน 5 คำ
5. ขีดเล่นใต้ฟ้อผู้'นิพนปท่ีนำเสนอผลงาน และลงทะเบียน

ส่งบทคัดย่อ ได้ท่ี อาจารป ดร. รจนา ชุณหปัณฑิต
Email: rodjana.chu@mahidol.ac.th

mailto:rodjana.chu@mahidol.ac.th


การประชุมพิษรทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 (NCT10)

The 10th National Conference in Toxicology (NCT10)

"Toxicology and COVID-19"

วันที่ 28-29 (สุลาคม พ.ศ. 2563

เน สุนยนิทรรศการและการประชุม'ใบเหค บางนา กรุงเทพมหานคร ห่อง MR214-216

ด่าแนะน้าสำหรับ'นิพนธ์ในการส่ง Proceedings

Proceedings ของการประข้มฟ้ษไทยาเ๗งชาด่ควังา?i 10 จะเผยแพร่ผลงานรจัยท่ียังไปเคยด่ฟ้มพ' ที่เร่ยวข้อง 

ทางดำนฟษรทยา ทังปีครอบคสุมก่งงานที่เร่ยวข้องกับ clinical, occupational and safety evaluation of novel foods and 

ingredients, food and nutrition toxicology, biotechnologlcally-derived products, nanomaterials, legal, risk and 

hazard assessment, and environment researches on in  vitro / in vivo models and human studies

วัดฤประสงค'ของการจัดท่า Proceedings ของงานประข!นปี เท่ีอท่ีจะเผยแพร่องค'ความfจากผลงานรชาการทางดำน 

ฟิษรทยาในที่ประข้มฟ้ษรทยาแห่งชาด่ควังที่ 10 ร่งผลงาบรจัยและบทความคุกฟองจะฝานการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 

ยู่ท่รงคุณรุดํ]ฟ้จารณาก่อนการด่ฟ้มฟ

ฝส่นใจสามารทส่งต้นฉบับทานในวันหึ่ 30 กันนาผม 2563 ไต้ที่

อาจารย่ ดร.รจนา ข้ณหฟ้ถฬต 

Email: rodjana.chu@mahidol.ac.th

การเ๑%ยมต้นฉบับงานรจัย

1. ด้นฉบับเป็นภาษาไทย หวัอภาษากังกฤษ แด,ใต้ปีบท่กัดย่อภาษาไทยและภาษากังกฤษ ความยาวฟองไม่เกัน 10 หปา 

รวมท่ีงตาราง รุป เอกสารอ้างรง บทกัดย่อ และคำสำกัญ บฬคั๑ปอพินฟใน 1 ย่อหน้าใต้'มีความยาวไม่เกัน 250 ด่า

2. ด้นฉบับฟ้มฬบนกระดาษขนาด A4 ฟ้มพ'ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิวทัง 4 ด้าน ฟ้มฬหน้าเด่ยว สำกับฟองที่ฤกด้องใต้กักษา 

จากวารสารเส่มสำร(๑

3. รปแบบและขนาดกักษรที่ใข้ใบฟองกำหนดไว้กังนิ ภาษาไทย -  Angsana New 16 ระยะห่าง 1 บรรทัด, ภาษาอังกฤษ -  

Times New Roman 12 ระยะห่าง 1.5 บรรทัด ส่วนร่อฟองและทัวข้อฟองฟิมฬกัวหนา และเที่มขนาดตามความเหมาะสม

4. ร่อฟอง ร่อและที่อยู่ของยู่นิพนธ์ตนฉบับ ใต้อยู่ในหน้าแรก ส่วนบทกัดย่อและคำส่ากัญ ใต้อยู่หน้าที่สองของบทความ 

เท่าบัน ส่าหวับต้วข้อร่น,ๅ ได้แก่ บทน้า วัสคุ สารเคปีและรรดำเนินการรจัย ผลการรจัย รจารก!ผลการรจัย สรุป ผลประโขชน้ 

ทับข้อน กัดด่กรรมประกาศ และเอกสารอ้างรง ใต้แสดงไวํในหน้ากัดไป ตามสำกับของบทความ

5. ตารางน.ละรุป ฟ้มฬแยกหน้าและเวัยงลำดับ'ไว้'ท่ายฟอง สำหวับรุปภาพ ใต้ใข้ไฟล์ TIFF หรึอ JPG: สิดำ/สิเทา/สิขาว ะ 

ความละเรยดของภาพ (resolution of figure) อย่างน้อย 300 dpi.

6. การอ้างรงเอกสารใข้กัวเลข ยกร่นเหนิอกักษรข้อความ (superscript) เวัยงสำกับดามการอ้างในฟอง ยู่'นิพนธ์ด''อง 

วับกัดชอบความถูกด้องของเอกสารอ้างรงคุกฟองจากกัวจวังหวัอสำเนากัวจวัง รุปแบบการเปียนหากเป็นฟองที่ปียู่นิพนธ ์

มากกว่า 3 คนร่นไป ใต้ใส่เฉพาะ 3 ร่อแรกและดามด้วย "และคณะ" ใข้ร่อย่อของวารสารตามที่ก่าหนดใบ L ist o f  Journals 

Indexed in  Index Medicus. ใส่เลขหน้าแรก และหน้าสุดท้ายของเอกสาร โดยไม่ด้องเปียนเลขหน้าที่ข้ากัน เข้น 125-9, 

181-95.
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