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การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและนิโคตนิาไมด ์                       

ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)  

Production of mefenamic acid-nicotinamide-paracetamol cocrystals using Gas Anti-Solvent 

(GAS) process  
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บทคดัยอ่ (หวัข้อระดับที่ 1: Cordia New 14, หนา, ไม่เกนิ 200 คาํ) 

 งานวิจยันีศ้ึกษาการผลิตอนภุาคโคครสิตลัระหวา่งยาเมเฟนามิค แอซิด (MEF) รว่มกบันิโคตินาไมด ์(NIC) และ

พาราเซตามอล (PAR) ดว้ยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS) เพ่ือช่วยเพ่ิมอตัราการละลายของยา MEF โดยใชอ้ะซิ

โตนเป็นตวัทาํละลายและใชค้ารบ์อนไดออกไซดท่ี์สภาวะใกลจ้ดุวิกฤตเป็นตวัตา้นการละลาย โดยศึกษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่

เวลาท่ีใช้ในการละลายของยาเมเฟนามิคแอซิด ท่ี 63.2% (t63.2) ได้แก่ อุณหภูมิ (25–45°C) อัตราส่วนโดยโมล 

MEF:NIC:PAR (1:3:3–1:5:5) และความเขม้ขน้ของยา จากการศึกษาพบว่า ท่ีอณุหภมูิ 25°C อตัราสว่นโดยโมลระหว่าง 

MEF:NIC:PAR เทา่กบั 1:4.8:4.8 และ 89.7% Sat MEF จะไดผ้ลติภณัฑท่ี์มีอตัราการละลายเรว็ท่ีสดุ โดยมีคา่ t63.2 เทา่กบั 

4.19 นาที  

คาํสาํคัญ: พาราเซตามอล, เมเฟนามิค, อนภุาคโคครสิตลั (จาํนวน 3–5 คาํ, เรยีงตามตวัอกัษร) 

 

Abstract (หัวข้อระดับที่ 1: Cordia New 14, หนา, ไม่เกิน 200 คาํ) 

 In this study, Gas Anti-Solvent (GAS) technique was used to produce cocrystals of mefenamic acid 

(MEF), nicotinamide (NIC) and paracetamol (PAR) in order to improve dissolution rate of MEF. The GAS process 

was carried out using acetone as a solvent and carbon dioxide as an anti-solvent. The effect of temperature 

(25–40°C), MEF-NIC-PAR molar ratio (1:3:3–1:5:5) and %Saturation of MEF (70–90%) on the required time to 

dissolve 63.2% of the drug (t63.2) were investigated and the conditions of the GAS process were optimized to 

achieve the fastest dissolution time using the Box-Behnken design of experiments.  

Keywords: Anti-solvent, Carbon dioxide, MEF, Nicotinamide, Saturation (จาํนวณ 3–5 คาํ, เรยีงตามตวัอกัษร) 
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คาํนํา (หวัข้อระดบัที่ 1: Cordia New 14, หนา) 

 ในปัจจุบันมากกว่า 40–60% ของยาท่ีจาํหน่ายตามทอ้งตลาดเป็นยาท่ีละลายนํา้ไดน้อ้ย (นริสา และคณะ, 

2561) สง่ผลใหย้ามีชีวปรมิาณออกฤทธ์ิตํ่าและมีประสิทธิภาพในการรกัษาตํ่า นวลฉวี (2547) รายงานวา่ การตกผลกึรว่ม 

(Cocrystallization) เป็นหนึ่งในวิธีท่ีช่วยเพ่ิมอตัราการละลายของยา โดยนาํมาผลิตเป็นอนภุาคโคคริสตลั ซึ่งเป็นการตก

ผลกึรว่มกนัระหว่างตวัยากบัโคฟอรม์เมอร ์(อารียร์ตัน,์ 2560) โดยตวัยาและโคฟอรม์เมอรม์ีการยึดเหน่ียวกนัดว้ยพนัธะ

ไฮโดรเจน (Shewale et al., 2010) ขอ้ดีของวิธีนีค้ือ ไดรู้ปแบบผลกึท่ีมีความเสถียร และอนภุาคโคคริสตลัมีความสามารถ

ในการละลายท่ีดีขึน้ (Loth and Hemgesberg, 1999; นภาดา และมานพ, 2546; อาทิตย ์และคณะ, 2558) 

........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 

อุปกรณแ์ละวิธีการ (หัวข้อระดับที่ 1: Cordia New 14, หนา) 

 

สารเคมีทีใ่ช ้(หวัขอ้ระดบัที ่2: Cordia New 14, ตวัเอน) 

……………………………………………………………… 

 

การเตรียมอนภุาคโคคริสตลัดว้ยเทคนคิการระเหยตวัทาํละลาย (Slow evaporation, SE) 

 ……………………………………………………………… 

การวิเคราะห์หาปริมาณตวัยา MEF ในผลิตภัณฑ์ (หัวข้อระดับที่ 3: Cordia New 14, ตัวเอน ห่างจากริม

ดา้นซา้ย 0.5 นิว้ หรอื 1.27 ซม.) 

 ชั่ งสารตัวอย่าง 5 มิลลิกรัม จากนั้นละลายในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.6 ปริมาตร 100 

มิลลิลิตร (จุรีย ์และคณะ, 2558) ดว้ยเครื่อง Magnetic stirrer ท่ีความเร็ว 200 รอบต่อนาที (rpm) ท่ีอุณหภูมิ 

37°C (พิทวัส, 2552) นําสารละลายท่ีได้ไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer และ

คาํนวณ %MEF content ตาม Equation 1  

                            % MEF content= 
mass of MEF in particles

total mass of particles
×100                                  (1) 

 

 

ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง (หวัขอ้ระดับที่ 1: Cordia New 14, หนา) 

งานวิจัยนีต้อ้งการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตอนุภาคโคคริสตลัระหว่างยาและโคฟอรม์เมอรท่ี์มี

อตัราการละลายเร็วท่ีสดุ โดยใชก้ารออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken ดว้ยโปรแกรม MINITAB 17 ระดบั

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการ GAS มี % MEF content อยู่ในช่วง 13–21% และมีค่า t63.2 อยู่ในช่วง 4.25–6.42 

นาที ซึ่งสอดคลอ้งกบั นภาดา และมานพ (2546) ท่ีรายงานว่าผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการ GAS มีอตัราการ

ละลายท่ีเร็วกว่ายา MEF บริสุทธ์ิ ตัวแปรท่ีศึกษาในงานนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wichianphong and 

เนือ้หา
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Charoenchaitrakool (2006) และ Hollan (2016) ซึ่งได้ผลการทดลองแสดงดัง Table 1, Fig. 1 และ Fig 2. 

(อา้งอิง Table 1, Fig. 1 และ Fig. 2 ในเนือ้หาเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)   

Table 1 Selected phytosterol in rice bran stearine (RBS) from winterizing step, coconut oil (CO) and palm kernel 

oil (PKO) 

Type of oil 
β-sitosterol 

(mg/100 g) 

Campesterol 

(mg/100 g) 

Stigmasterol 

(mg/100 g) 

Total phytosterol 

(mg/100 g) 

RBS 1508.50±6.36a 341.75±9.61a 2141.50±149.20a 3991.50±146.37a 

CO 12.11±0.16b 1.72±0.28b 11.43±0.31b 25.26±0.76b 

PKO 23.16±1.10b 1.48±0.08b 11.83±0.38b 36.47±1.40b 

*Means±SD in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Fig. 1 Plantlet formation of H. transiens after 0 Gy and 10 Gy gamma irradiation and culturing for 30 days and 

60 days. Scale bar: 0.5 cm  
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Fig. 2 Physiological parameters change of two hot-pepper cultivars after transplanting in an open field: (A) plant 

height; (B) light transmission ratio; (C) fresh production including green and red fruits; (D) nitrate content in 

leaves of two hot pepper cultivars 
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ภาษาองักฤษตอ้งอยูใ่นหนา้เดียวกนั 

     2. ระยะหา่งระหวา่งบรรทดัเทา่กบั 1.0 

 3. คาํอธิบายและเนือ้หาของรูปภาพ และตารางเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

 4. การอา้งอิงแบบแทรกในเนือ้หา ตอ้งปรากฏในเอกสารอา้งอิงทกุรายการ 

 5. รายการเอกสารอา้งอิง (References) ทกุรายการ ตอ้งปรากฏในเนือ้หา 
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รูปแบบการเขียนตัวเลขและสัญลักษณต์่างๆ 

1. ตัวเลข และสัญลักษณ ์

- ใชเ้ครื่องหมาย “En dash (–)” สาํหรบัชว่งตวัเลข และระหวา่งตวัเลขไมเ่วน้วรรค ตวัอยา่งเชน่ 

จาํนวน 25–30 คน, ปี 2559–2563 รวมถึงหมายเลขหนา้ในเอกสารอา้งอิง เชน่ นน. 53–60, 10: 42–48 

- ใชต้วัยกสาํหรบัอกัษรยอ่ลาํดบัท่ีในภาษาองักฤษ ตวัอย่าง 1st, 2nd, 3rd, 4th  

- ใชร้ะบบหนว่ย Système International (SI Units) 

- ใชห้นว่ยองศาเซลเซียส (°C) เป็นหน่วยของอณุหภมูิ ไมเ่วน้วรรคระหวา่งสญัลกัลกัษณดี์กรี (°) 

และตวัเลข เชน่ 33°C, 25–30°C 

- ใช ้“hr” สาํหรบัหนว่ยเวลาท่ีเป็นชั่วโมง  

- ใชเ้ครื่องหมายเปอรเ์ซ็นต ์(%) กาํกบัตวัเลขทกุ ตวัอยา่งเชน่ คา่เฉล่ียเทา่กบั 25.03% 60.76% 

และ 74.90% ตามลาํดบั (ไมเ่วน้วรรคระหวา่งตวัเลขและเครื่องหมายเปอรเ์ซ็นต)์  

- ใชฟั้งกช์นัการแทรกสญัลกัษณจ์ากโปรแกรม MS Word ตวัอยา่งเชน่ 2.4×610-2, 60°C, 

56.09±0.02 

2. สถติิ 

- ตวัอกัษร p-value ใชต้วัเอน เชน่ p < 0.05, p = 0.0562, p > 0.05 

- จาํนวนตวัอยา่ง ใชต้วัอกัษร “n” ตวัเอน เชน่ n = 36 

- คา่ SD ใชต้วัอกัษรปกตไิมเ่อน เชน่ SD = 0.12, mean±SD 

- ไมเ่วน้วรรคระหวา่งคา่ mean±SD เชน่ 12.11±0.16 
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รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนือ้หาและเอกสารอ้างอิง 

1. การอ้างอิงในเนือ้หา 

- เอกสารอา้งอิงท่ีเป็นภาษาไทยใหร้ะบเุฉพาะช่ือจรงิของผูแ้ตง่ และปี พ.ศ. หากเป็นเอกสารอา้งอิง

ภาษาองักฤษใหร้ะบเุฉพาะนามสกลุของผูแ้ตง่ และปี ค.ศ. รูปแบบการเขียนอา้งอิงในเนือ้หาแสดงดงัตาราง 

จาํนวนผูแ้ตง่ การอา้งอิงในเนือ้หา การอา้งอิงในวงเล็บ 

1 คน จวงจนัทร ์(2529) 

Walker (2007) 

(จวงจนัทร,์ 2529) 

(Walker, 2007) 

2 คน นภาดา และมานพ (2546) 

Walker and Smith (2004) 

(นภาดา และมานพ, 2546) 

(Walker and Smith, 2004) 

3 คนขึน้ไป ภรณั� ูและคณะ (2556) 

Walker et al. (2004) 

(ภรณั� ูและคณะ, 2556) 

(Walker et al., 2004) 

ช่ือหนว่ยงาน กรมควบคมุโรค (2554) 

University of Pittsburgh (2005) 

(กรมควบคมุโรค, 2554) 

(University of Pittsburgh, 2005) 

ช่ือหนว่ยงาน                           

(มีช่ือยอ่) 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้ง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) (2563) 

Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC) (2000) 

(สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ (สสส.), 2563) 

(Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC), 2000) 

หมายเหต:ุ ดดัแปลงจาก The Chicago Manual of Style, 17th ed. (The University of Chicago, 2017) 

- การอา้งอิงในเนือ้หาท่ีมีหลายรายการใหเ้รียงลาํดบัตามปีจากนอ้ยไปมาก และใชเ้คร่ืองหมาย

อัฒภาค (;) คั่นแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น เอกสารอ้างอิงภาษาไทย (มุกดา, 2547; ยศวัฒน์, 2561;                

วรรณภา และคณะ, 2561; ปริยานชุ และคณะ, 2563) และเอกสารอา้งอิงภาษาองักฤษ (Sakanishi et al., 

1980; Yoneda et al., 1991; Blanchard and Runkle, 2006; Newton and Runkle, 2009; Paradiso and 

De-Pasale, 2014) และ (Loth and Hemgesberg, 1999; นภาดา และมานพ, 2546; อาทิตย ์และคณะ, 

2558) 

- การเขียนอ้างอิงในเนือ้หาท่ีมีช่ือผู้แต่ง และปีเหมือนกัน สาํหรับเอกสารภาษาไทยให้ใช้ตัว

อักษรไทยกาํกับ ตัวอย่างเช่น มุกดา (2547ก), มุกดา (2547ข) และ (มุกดา, 2547ก, 2547ข) เอกสาร

ภาษาองักฤษใหใ้ชต้วัอกัษรภาษาองักฤษพิมพเ์ล็กกาํกบั ตวัอย่างเช่น Newton and Runkle (2009a) หรือ 

(Newton and Runkle, 2009b) และ (Newton and Runkle, 2009a, 2009b) 
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2. เอกสารอ้างอิง 

- การเขียนช่ือผูแ้ตง่ใหร้ะบช่ืุอผูแ้ตง่ทกุคน แตล่ะช่ือคั่นดว้ยเครื่องหมายจลุภาค (,) กรณีมีผูแ้ตง่

มากกวา่ 10 คนขึน้ไป ใหร้ะบช่ืุอผูแ้ตง่เฉพาะ 3 คนแรก แลว้ใสค่าํวา่ “และคณะ” หรือ “et al.” 

 - เอกสารอา้งอิงภาษาไทยใหเ้ขียนช่ือ และนามสกลุ ตามลาํดบัทกุคน สว่นเอกสารอา้งอิง

ภาษาองักฤษใหข้ึน้ตน้ดว้ยนามสกลุ คั่นดว้ยเคร่ืองหมายจลุภาค แลว้ตามดว้ยตวัอกัษรยอ่ตวัแรกของช่ือ

จรงิ และ/หรือช่ือกลางทกุคนตามลาํดบั ตวัอยา่งเชน่ Palma, C.E., Mamon, S.J.B., Rubin, K.N.D. 2009. 

 - เอกสารอา้งอิงประเภทหนงัสือท่ีตีพิมพค์รัง้แรกไมต่อ้งระบคุรัง้ท่ีพิมพ ์

 - วารสารวิชาการภาษาไทย ใหร้ะบช่ืุอเตม็ของวารสาร ส่วนวารสารวิชาการภาษาองักฤษใหใ้ชช่ื้อ

ยอ่ของวารสาร (ลิงกส์าํหรบัเช็คช่ือย่อวารสาร https://guides.lib.berkeley.edu/bioscience-journal-

abbreviations, https://www.library.caltech.edu/journal-title-abbreviations, 

https://images.webofknowledge.com/WOK48B5/help/WOS/A_abrvjt.html และ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/) กรณีท่ีวารสารนัน้ไมมี่ช่ือย่ออนโุลมใหใ้ชช่ื้อเตม็ได ้

   -เอกสารอา้งอิงประเภทเว็บไซตต์อ้งระบวุนั เดือน ปี ท่ีสืบคน้ขอ้มลู 

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงประเภทต่างๆ 

1. หนังสือ 

1.1 หนังสือ 

รูปแบบ: 

ช่ือผูแ้ตง่. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือหนงัสือ. สาํนกัพิมพ.์ จงัหวดั. 

ตวัอยา่ง: 

กรมพฒันาท่ีดิน. 2545. การประเมินการสญูเสียดินในประเทศไทย. กรมพฒันาท่ีดิน, กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ,์ กรุงเทพฯ. 

จวงจนัทร ์ดวงพตัรา. 2529. การตรวจสอบและวิเคราะหค์ณุภาพเมล็ดพนัธุ.์ โรงพิมพท์ั่งฮั่วซิน. กรุงเทพฯ.  

ปรีชา พุทธิปรีชาพงศ,์ พัฒนันท ์สังขะตะวรรธน.์ 2530. สารกาํจดัศตัรูพืชในประเทศไทย. กรมวิชาการ

เกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ กรุงเทพฯ. 

สาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน). 2559. ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่ว

ลิสง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน. บรษัิท พรทรพัยก์ารพิมพ ์จาํกดั. กรุงเทพฯ. 

Morgan, L. 1999. Hydroponic Lettuce Production: A comprehensive, Practical and Scientific 

Guide to Commercial Hydroponic Lettuce Production. Casper publication. Australia. 

https://guides.lib.berkeley.edu/bioscience-journal-abbreviations
https://guides.lib.berkeley.edu/bioscience-journal-abbreviations
https://www.library.caltech.edu/journal-title-abbreviations
https://images.webofknowledge.com/WOK48B5/help/WOS/A_abrvjt.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/
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Wyn, J.R.G., Brady, C.G., Speirs, J. 1981. Recent Advances in the Biochemistry of Cereals. 

Academic Press. London, UK. 

 1.2 หนังสือทีพ่มิพห์ลายคร้ัง 

รูปแบบ: 

ช่ือผูแ้ตง่. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือหนงัสือ, พิมครัง้ท่ี x. สาํนกัพิมพ.์ จงัหวดั. 

ตวัอยา่ง: 

กล้าณรงค์ ศรีรอต, เกื ้อกูล ปิยะจอมขวัญ. 2550. เทคโนโลยีของแป้ง , พิมพ์ครั้ง ท่ี 4. สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์กรุงเทพฯ. 

ลิลล่ี กาวีต๊ะ, มาลี ณ นคร, ศรีสม สวุรรณวงค,์ สรีุยา ตนัตวิิวฒัน,์ ณรงค ์วงศก์นัทรากร. 2560. สรีรวิทยา

ของพืช, พิมพค์รัง้ท่ี 4. สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ กรุงเทพฯ. 

Association of Official Analytical Chemists. 2000. Official Methods of Analysis, 17th ed. The 

Association of Official Analytical Chemists. Gaithersburg, MD, USA.  

Strunk, Jr., W., White, E.B. 1979. The Elements of Style, 3rd ed. Macmillan. New York, NY, USA. 

1.3 บทความในหนังสือ 

รูปแบบ: 

ช่ือผูแ้ตง่. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือบทความ. ใน: ช่ือ นามสกลุ (บรรณาธิการ). ช่ือหนงัสือ, ครัง้ท่ีพิมพ.์ สาํนกัพิมพ.์ 

จงัหวดั, หนา้ xx–xx. 

ตวัอยา่ง: 

วัฒ นา  สุกัณ ศีล . 2543. ชุม ช นกับการจัดการทรัพ ยากรสัตว์น ํ้า ช าย ฝ่ั ง ทะ เ ล ในภ าคใต้. ใน :                                             

อานันท ์กาญจนพนัธุ์ (บรรณาธิการ). พลวตัของชุมชนในการจัดการทรพัยากรสถานการณใ์น

ประเทศไทย. สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั. กรุงเทพฯ, นน. 519–603. 

Loth, G.R., Hemgesberg, L.B. 1999. How to prepare an electronic version of your article. In: Jones, 

B.S., Smith, R.Z. (Eds.). Introduction to the Electronic Age. E- Publishing Inc. New York, NY, 

USA. pp. 281–304. 
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2. บทความในวารสาร 

 2.1 บทความทีไ่ม่มีเลข DOI 

รูปแบบ: 

ช่ือผูแ้ตง่. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือบทความ. ช่ือยอ่วารสาร. ปีท่ีพิมพ:์ เลขหนา้หรือเลขท่ีบทความ. 

ตวัอยา่ง: 

กฤษฎา หงษท์อง, ศวิาพร ธรรมดี. 2553. ผลของความเขม้ขน้ของธาตอุาหารตอ่การเจรญิเตบิโต และ

ผลผลิตของแตงกวาญ่ีปุ่ นในวสัดปุลกูไรด้นิ. วารสารวิทยาศาสตรเ์กษตร 41: 213–216. 

จรุีย ์อสุาหะ, ฐิตพิร กนัวิหค, เศรณีย ์จฬุาเสรกลุ, วิไลลกัษณ ์หฤหรรษพงศ.์ 2558. การสงัเคราะหอ์ภิมาน

งานวิจยั ปัจจยัปอ้งกนัพฤตกิรรมการสบูบหุร่ีในเยาวชนไทย. วารสารควบคมุโรค. 41: 52–58. 

ธนากร ภเูงินขาํ, ธีรวฒัน ์สินศริิ. 2554. การศกึษาคณุสมบตัขิองจีโอพอลิเมอรม์อรต์า้รจ์ากเถา้ลอยผสมซี

โอไลตธ์รรมชาต.ิ วารสารวิจยัและพฒันา 34: 36–37. 

ภรณั� ูร่ืนกลิ่น, นชุนาถ ลาดคบูอน, ภเูบศ มีนะโรจน,์ คณาวฒุิ ศรีระหงส,์ ธนิต สวสัดเิสวีย,์ ฉตัรชยั 

นิมมล, ประธาน วงศศ์รเิวช. 2556. อิทธิพลของความเขม้ขน้ดนิและขนาดทางออกดา้นลา่งของ

ไฮโดรไซโคลน ในการแยกดินและนํา้ออ้ย. วารสารวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม 32: 699–703. 

Blanchard, M.G., Runkle, E.S. 2006. Temperature during the day, but not during the night, 

controls flowering of Phalaenopsis orchids. J. Exp. Bot. 57: 4043–4049. 

Chantiratikul, A., Borisuth, L., Chinrasri, O., Saenthaweesuk, N., Chookhampaeng, S., 

Thosaikham, W., Sriart, N., Chantiratikul, P. 2016. Evaluation of the toxicity of selenium 

from hydroponically produced selenium-enriched kale sprout in laying hens. J. Trace Ele. 

Med. Biol. 35: 116–121. 

 2.1 บทความทีม่ีเลข DOI 

รูปแบบ: 

ช่ือผูแ้ตง่. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือบทความ. ช่ือยอ่วารสาร. ปีท่ีพิมพ:์ เลขหนา้หรือเลขท่ีบทความ. doi.org/xxx หรือ 

doi: 10.xxx 

ตวัอยา่ง: 

Camarda, G., Jirawatcharadech, P., Priestley, R.S., et al. 2019. Antimalarial activity of 

primaquine operates via a two–step biochemical relay. Nat. Commun. 10: 1–10. 

doi.org/10.1038/s41467-019-11239-0 
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Costa, B.H.G., de Resende, M.L.V., Monteiro, A.C.A., Ribeiro Júnior, P.M., Botelho, D.M.D.S., 

Silva, B.M.D. 2018. Potassium phosphites in the protection of common bean plants 

against anthracnose and biochemical defence responses. J. Phytopathol. 166: 95–102. 

doi.org/10.1111/jph.12665 

Palma, C.E., Mamon, S.J.B., Rubin, K.N.D. 2009. Nutritional composition of three estuarine 

bivalve mussels, Perna viridis, Donax cuneatus and Meretrix meretrix. Int. J. Food Sci. 

Nutr. 60: 458–463. doi.org/10.1080/09637480701830412 

Spitz, D., Hunter, S. 2005. Contested codes: The social construction of Napster. Inform. Soc. 21: 

169–180. doi: 10.1080/01972240490951890 

หมายเหต:ุ วารสารภาษาองักฤษใหร้ะบเุป็นช่ือย่อของวารสารนัน้ (ลิงกส์าํหรบัคน้หาช่ือยอ่ของวารสาร                    

มีดงันี:้ https://guides.lib.berkeley.edu/bioscience-journal-abbreviations, 

https://www.library.caltech.edu/journal-title-abbreviations, 

https://images.webofknowledge.com/WOK48B5/help/WOS/A_abrvjt.html และ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/) กรณีท่ีวารสารนัน้ไมมี่ช่ือย่ออนโุลมให้

ใชช่ื้อเตม็ได)้ 

1.3 บทความในวารสารทีไ่ม่มีชื่อย่อ 

รูปแบบ: 

ช่ือผูแ้ตง่. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร ปีท่ีพิมพ:์ เลขหนา้หรือเลขท่ีบทความ. doi.org/xxx หรือ doi: 

10.xxx 

ตวัอยา่ง: 

Arakawa, T., Timasheff, S.N. 1982. Stabilization of protein structure by sugars. Biochemistry 21: 

6536–6544. doi.org/10.1021/bi00268a033 

Myers, N., Mittelmeier, R.A., Mittelmeier, C.G., da Fonseca, G.A.B. Kent, J. 2000. Biodiversity 

hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853–858. doi.org/10.1038/35002501 

 

 

 

 

 

 

https://guides.lib.berkeley.edu/bioscience-journal-abbreviations
https://www.library.caltech.edu/journal-title-abbreviations
https://images.webofknowledge.com/WOK48B5/help/WOS/A_abrvjt.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/
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3. วิทยานิพนธ ์

รูปแบบ:  

ช่ือผูแ้ตง่. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือเร่ือง. วิทยานิพนธป์รญิญาโท/เอก, ช่ือมหาวิทยาลยั. 

ตวัอยา่ง: 

พิทวสั วิชยัดษิฐ. 2552. ผลของสารสกดัจากฟางขา้วตอ่กระบวนการสรีรวิทยาบางประการ. วิทยานิพนธ์

ปรญิญาโท, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

Isnaeni, N.F. 2007. Product formulation of pure instant potatoes [(Ipomoea batatas (L.) Lam] as 

one of staple food diversification. M.Sc. thesis, Faculty of Agricultural Technology, Bogor 

Agricultural University. Bogor, Indonesia.  

Pinitpaitoon, S. 2012. Enhancing productivity of red clay soil for maize cropping by organic 

fertilizer application in combination with mineral fertilizers. Ph.D. thesis, Graduate 

school, Kasetsart University. Bangkok, Thailand.  

 

4. รายงานการประชุม/รายงานวิจัย 

รูปแบบ: 

ช่ือผูแ้ตง่. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือเร่ือง. ใน: ช่ือรายงานการประชมุ. สถานท่ี, จงัหวดั, หนา้ xx–xx. 

ตวัอยา่ง: 

กนกกร นาคอน้, ชยัณรงค ์รตันกรีฑากลุ, รตัยิา พงศพ์ิสทุธา. 2561. การตอบสนองตอ่สารเคมีกาจดัโรคพืช

ของเชือ้รา Trichoderma spp. ท่ีแยกไดจ้ากพืน้ท่ีปลูกทุเรียน จงัหวดัจนัทบุรี. ใน: รายงานการ

ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งท่ี 56. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,์ 

กรุงเทพฯ, หนา้ 39–46. 

กรกานต ์วรธรกุล, สมภพ ทองปลิว, ศจีมาจ ณ วิเชียร. 2563. การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสนทนาอตัโนมัติ

เพ่ือแสดงผลขอ้มลูการเดินทางดว้ยระบบรถไฟฟ้า. ใน: รายงานการประชมุวิชาการระดบัชาติ ครัง้

ท่ี 8 ราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ. มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ, ราชบรุี, หนา้ 1940–1950. 

กรมทรพัยากรนํา้บาดาล. 2551. ราชกิจจานเุบกษา “ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

เร่ืองกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการป้องกันดา้นสาธารณสุขและการป้องกันใน

เร่ืองสิ่งแวดลอ้มเป็นพิษ พ.ศ. 2551”. หนา้ 15–18. 

นพรตัน ์มะเห, ปิยรตัน ์ศริิวงษไ์พศาล, อไุรวรรณ วฒันกล. 2553. การสกดัและคณุสมบตัขิอง                                

พอลิแซ็กคาไรดจ์ากสาหรา่ยผมนาง สาหรา่ยผกักาดทะเล และสาหรา่ยขนนก. รายงานวิจยัคณะ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง. หนา้ 15–19. 
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Shewale, C., Peng, D., Yang, Y. 2010. Anti-oxidative and anti-aging activities of collagen 

hydrolysate. In: Proceeding of 3rd International Conference on Biomedical Engineering and 

Informatics. Yantai, China, pp. 1981–1985. 
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