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การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

“International Conference of Mycotoxicology (ICM 2017)” 
and 

The 1st Annual Meeting of Association of Mycotoxicology (THAILAND) (The 1stAMAMT 2017)” 

ภายใต้หัวข้อ 
Understanding and Mastering Mycotoxins for Better Life 

--------------------------------------------------------- 
1.ชื่อโครงการ 

ภาษาไทย : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา 
ภาษาอังกฤษ : International Conference of Mycotoxicology 
Theme  : Understanding and Mastering Mycotoxins for Better Life  

 
2.หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราเป็นหนึ่งในปัญหาหลักด้านการสาธารณสุขที่ทั่วโลกต่าง
ตระหนักถึงผลกระทบนี้ เนื่องจากการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราสามารถพบได้ในผลผลิตทางการเกษตร
หลากหลายชนิดที่ใช้เพ่ือการบริโภคของทั้งมนุษย์และสัตว์ตั้งแต่ระยะการเพาะปลูกจนถึงบนโต๊ะอาหาร โดย
การปนเปื้อนที่เกิดขึ้นนี้ยากต่อการหลีกเลี่ยงหรือก าจัดให้หมดได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อสารพิษจากเชื้อราเข้าสู่
ร่างกายแล้วจะสามารถส่งผลกระทบและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของทั้งมนุษย์และสัตว์ จากการ
เหนี่ยวน าให้เกิดความเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังขึ้นกับปริมาณของสารพิษและความรุนแรงของ
สารพิษที่ได้รับ จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural 
Organization, FAO)  รายงานว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของอาหารที่บริโภคมีการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษจาก
เชื้อรา จึงท าให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งด้านความเป็นพิษและระดับการปนเปื้อนเพ่ือ
ประกอบการวางแนวทางในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปนเปื้อนของสารพิษที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่
จ าเป็นและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานของนานาประเทศทั่วโลก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสารพิษจากเชื้อราในครั้งนี้ จึงเป็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งด าเนินการภายใต้แนวทางที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเป็นการพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ องค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยทางด้านสารพิษจากเชื้อรา และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้ อาจารย์ 
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นักวิจัย บุคลากรที่สนใจทั้งภาครัฐ/เอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาสัตวแพทย์ พิษวิทยาและ
สารพิษจากเชื้อรา ซึ่งจะสามารถน ากลับไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของหน่วยงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
3.วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย บัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับความรู้เพ่ิมเติมที่

ทันสมัยในสาขา พิษวิทยาและเภสัชวิทยา ความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะทางด้านสารพิษจากเชื้อรา 
3.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เทคนิควิธีการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับอย่างสากล 
3.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยชั้นน าที่อยู่  

ในกลุ่มภูมิภาคเอเชียและยุโรป รวมถึงองค์กรระดับชาติทั้งภาครัฐ/เอกชน เพ่ือพัฒนามาตรฐานด้าน
งานวิจัยให้เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น 

3.4 เพ่ือเป็นการสร้างและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านการวิจัยตลอดจนเปิดโลกทัศน์และมุมมองให้กับบุคลากรวิจัย 
เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

3.5 เพ่ือสร้างโอกาสการต่อยอดงานวิจัย และสร้างนักวิจัยทางด้านสารพิษจากเชื้อราในประเทศไทยให้มี
คุณภาพมากขึ้น 

 
4.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการจัดงาน 
- รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อ านาจ   พัวพลเทพ  (นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา) 
คณะกรรมการด าเนินการ 

  ๑.  รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อ านาจ พัวพลเทพ    
  ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจนกุล   
  ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. กาญจนา อ่ิมศิลป์   
  ๔.  ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตร ีลิ่มทอง   
  ๕.  รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์   
  ๖.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร อิสริโยดม   
  ๗.  รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. วิทยา สุริยาสถาพร   
  ๘.  ดร. อมรา ชินภูต ิ   
  ๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รชันี ฮงประยูร    
  ๑o. อาจารย์ ดร.กนิฐพร วังใน   
  ๑๑. อาจารย์ ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์   
  ๑๒. นายธนภูมิ มณีบุญ   
  ๑๓. นางสาวนฤมล กลางแก้ว   
  ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. ศรัญญา พัวพลเทพ   
  ๑๕. อาจารย์ ดร. พรรณวิมล ตันหัน   
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  ๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. อุสุมา เจิมนาค   
  ๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อรอุมา เพียซ้าย   
  ๑๘. อาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ สกุลแถว   
  ๑๙. อาจารย์ น.สพ.ดร. สมัคร สุจริต 
  20. นางนิตยา  แจ้งโพธิ์นาค 
  21. น.ส.นภสร  เผ่าชูศักดิ์   
  ๒2. นางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล 
  23. นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

5. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินงาน 
5.1  ระยะเวลาในการเตรียมงาน : ตุลาคม 2559-มกราคม 2560 
5.2  วันจัดประชุมวิชาการ : 10 มกราคม 2560 
5.3  จ านวนผู้รับเข้าร่วมการประชุมที่คาดไว้ : (จ านวน 100 คน) 
5.4  สถานที่ในการจัดประชุม :  ห้องจัดประชุมอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 

6. อัตราค่าลงทะเบียน 
 6.1 สมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา : ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
 6.2 ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ : คนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

7. วิทยากรบรรยายพิเศษ 
     ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษจากเชื้อราทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย อาทิ 
     - Prof.Dr. Johanna Fink-Gremmel จาก Utrecht University,The Netherlands 
     - Prof.Dr. Jana Hajšlová จาก University of Chemistry and Technology, Prague 
     - Prof.Dr. Mario Giorgi จาก University of Pisa, Italy 
     - Prof.Dr. Susumu Kumagai, Foof Safety Commission, Japan เป็นต้น 
     - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารพิษจากเชื้อราในประเทศไทย   
     หมายเหตุ :   อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
8. ประเทศที่เข้าร่วมโครงการอบรม 

- ประเทศอิตาลี  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น  ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศสาธารณรัฐเชค  
ประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น 

 
9. แหล่งทุนสนับสนุน 
 9.1 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 9.2 บริษัทเอกชนผู้สนใจ 
 9.3 สมาคมสารพิษจากเชื้อรา 
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10. กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา บุคลากรที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
11. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1  ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยีและการวิจัยที่ทันสมัยทางด้าน 
สารพิษจากเชื้อราและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและวิชาชีพได้ 

  11.2  ประเทศไทยมีนักวิจัยสารพิษจากเชื้อราและพิษวิทยาที่มีศักยภาพมากข้ึนและทัดเทียมกับ 
          นานาประเทศอย่างสากล 
     11.3  มีความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยในระดับ  

world class มากยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับอย่างสากล 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กาญจนา  อ่ิมศิลป์) 

     หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา 
 
 
 
 
(รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อ านาจ  พัวพลเทพ) 
            นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา 


