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(GAS) process
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บทคัดย่อ (หัวข้อระดับที่ 1: Cordia New 14, หนา, ไม่เกิน 200 คํา)
งานวิจยั นีศ้ ึกษาการผลิตอนุภาคโคคริสตัลระหว่างยาเมเฟนามิค แอซิด (MEF) ร่วมกับนิโคตินาไมด์ (NIC) และ
พาราเซตามอล (PAR) ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS) เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการละลายของยา MEF โดยใช้อะซิ
โตนเป็ นตัวทําละลายและใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะใกล้จดุ วิกฤตเป็ นตัวต้านการละลาย โดยศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
เวลาที่ ใ ช้ใ นการละลายของยาเมเฟนามิ ค แอซิ ด ที่ 63.2% (t63.2) ได้แ ก่ อุ ณ หภู มิ (25–45°C) อัต ราส่ ว นโดยโมล
MEF:NIC:PAR (1:3:3–1:5:5) และความเข้มข้นของยา จากการศึกษาพบว่า ที่อณ
ุ หภูมิ 25°C อัตราส่วนโดยโมลระหว่าง
MEF:NIC:PAR เท่ากับ 1:4.8:4.8 และ 89.7% Sat MEF จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราการละลายเร็วที่สดุ โดยมีคา่ t63.2 เท่ากับ
4.19 นาที
คําสําคัญ: พาราเซตามอล, เมเฟนามิค, อนุภาคโคคริสตัล (จํานวน 3–5 คํา, เรียงตามตัวอักษร)
เว้น 1 บรรทัด Cordia New 14
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Abstract (หัวข้อระดับที่ 1: Cordia New 14, หนา, ไม่เกิน 200 คํา)
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 (จํานวณ 3–5 คํา, เรียงตามตัวอักษร)

กัน้ หน้ากระดาษล่าง 1 นิว้ หรือ 2.54 ซม.

กัน้ หน้ากระดาษขวา 1 นิว้ หรือ 2.54 ซม.

เว้น 1 บรรทัด Cordia New 14

2

เนือ้ หา
Cordia
New 14

คํานํา (หัวข้อระดับที่ 1: Cordia New 14, หนา)
ในปั จจุบันมากกว่า 40–60% ของยาที่จาํ หน่ายตามท้องตลาดเป็ นยาที่ละลายนํา้ ได้นอ้ ย (นริสา และคณะ,
2561) ส่งผลให้ยามีชีวปริมาณออกฤทธิ์ต่าํ และมีประสิทธิภาพในการรักษาตํ่า นวลฉวี (2547) รายงานว่า การตกผลึกร่วม
(Cocrystallization) เป็ นหนึ่งในวิธีที่ช่วยเพิ่มอัตราการละลายของยา โดยนํามาผลิตเป็ นอนุภาคโคคริสตัล ซึ่งเป็ นการตก
ผลึกร่วมกันระหว่างตัวยากับโคฟอร์มเมอร์ (อารียร์ ตั น์, 2560) โดยตัวยาและโคฟอร์มเมอร์มีการยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน (Shewale et al., 2010) ข้อดีของวิธีนคี ้ ือ ได้รูปแบบผลึกที่มีความเสถียร และอนุภาคโคคริสตัลมีความสามารถ การอ้างอิงใน
เนือ้ หาทีม่ ีหลาย
ในการละลายที่ดีขนึ ้ (Loth and Hemgesberg, 1999; นภาดา และมานพ, 2546; อาทิตย์ และคณะ, 2558)

........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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รายการ
เรียงลําดับตามปี
จากน้อยไปมาก

อุปกรณ์และวิธีการ (หัวข้อระดับที่ 1: Cordia New 14, หนา)
เว้น 1 บรรทัด Cordia New 14

สารเคมีทใี่ ช้ (หัวข้อระดับที่ 2: Cordia New 14, ตัวเอน)
………………………………………………………………

เว้น 1 บรรทัด Cordia New 14
เนือ้ หา
Cordia
New 14

การเตรียมอนุภาคโคคริสตัลด้วยเทคนิคการระเหยตัวทาํ ละลาย (Slow evaporation, SE)
………………………………………………………………
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การวิเ คราะห์ห าปริม าณตัว ยา MEF ในผลิต ภัณ ฑ์ (หัว ข้อ ระดับ ที่ 3: Cordia New 14, ตัว เอน ห่ า งจากริม
ด้านซ้าย 0.5 นิว้ หรือ 1.27 ซม.)

ชั่ง สารตัว อย่ า ง 5 มิ ล ลิ ก รัม จากนั้น ละลายในสารละลายฟอสเฟตบัฟ เฟอร์ pH 7.6 ปริ ม าตร 100
มิลลิลิตร (จุรีย ์ และคณะ, 2558) ด้วยเครื่อง Magnetic stirrer ที่ ความเร็ว 200 รอบต่อนาที (rpm) ที่ อุณหภูมิ
37°C (พิ ท วัส , 2552) นํา สารละลายที่ ไ ด้ไ ปวัด ค่ า ดู ด กลื น แสงด้ว ยเครื่ อ ง UV-Vis Spectrophotometer และ
ระบุคาํ ว่า “Equation 1” เป็ นภาษาอังกฤษในเนือ้ หา
คํานวณ %MEF content ตาม Equation 1
เว้น 1 บรรทัด Cordia New 14

% MEF content=

mass of MEF in particles
total mass of particles

×100

(1)

เว้น 1 บรรทัด Cordia New 14

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง (หัวข้อระดับที่ 1: Cordia New 14, หนา)

ระบุหมายเลขสมการ

งานวิจัยนีต้ อ้ งการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตอนุภาคโคคริสตัลระหว่างยาและโคฟอร์มเมอร์ท่ีมี
อัตราการละลายเร็วที่สดุ โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบ Box-Behnken ด้วยโปรแกรม MINITAB 17 ระดับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการ GAS มี % MEF content อยู่ในช่วง 13–21% และมีค่า t63.2 อยู่ในช่วง 4.25–6.42
นาที ซึ่งสอดคล้องกับ นภาดา และมานพ (2546) ที่รายงานว่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการ GAS มีอตั ราการ
ละลายที่ เ ร็ ว กว่ า ยา MEF บริ สุท ธิ์ ตัว แปรที่ ศึก ษาในงานนี ้ส อดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Wichianphong and

3

Charoenchaitrakool (2006) และ Hollan (2016) ซึ่ ง ได้ผ ลการทดลองแสดงดั ง Table 1, Fig. 1 และ Fig 2.
(อ้างอิง Table 1, Fig. 1 และ Fig. 2 ในเนือ้ หาเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ตัวหนา

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

กรณีเป็ น
ผลงาน
β-sitosterol
Campesterol
Stigmasterol
Total phytosterol
ภาษาไทย
Type of oil
(mg/100 g)
(mg/100 g)
(mg/100 g)
(mg/100 g)
หากมีตาราง
ให้ใช้ชื่อตาราง
RBS
1508.50±6.36a
341.75±9.61a
2141.50±149.20a
3991.50±146.37a
และเนือ้ หาใน
CO
12.11±0.16b
1.72±0.28b
11.43±0.31b
25.26±0.76b
ตารางเป็ น
PKO
23.16±1.10b
1.48±0.08b
11.83±0.38b
36.47±1.40b
ภาษาอังกฤษ
*Means±SD in the same column followed by different superscripts are significantly different (p < 0.05)
เท่านัน้

ระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด
เท่ากับ 1.0

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
0 Gy (control)

กรณีเป็ นผลงาน
ภาษาไทย หาก
มีภาพให้ใช้ชื่อ
ภาพและเนือ้ หา
คําอธิบายเป็ น
ภาษาอังกฤษ
เท่านัน้

10 Gy

เนือ้ หาในภาพ Cordia
New, ไม่หนา, ขนาด 9-14

30 days

60 days

ตัวหนา

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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เนือ้ หาในภาพ
Cordia New, ไม่หนา
ขนาด 9-14 และ
กรณีมีภาพย่อยให้ใช้
ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษพิมพ์
ใหญ่ กํากับภาพย่อย
ไว้ท่มี มุ ขวาบน เช่น
(A), (B),….

กรณีเป็ นผลงาน
ภาษาไทย หาก
มีภาพให้ใช้ชื่อ
ภาพและเนือ้ หา
คําอธิบายเป็ น
ภาษาอังกฤษ
เท่านัน้

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
สรุ ป
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4. การอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้ หา ต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิงทุกรายการ
5. รายการเอกสารอ้างอิง (References) ทุกรายการ ต้องปรากฏในเนือ้ หา
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รู ปแบบการเขียนตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆ
1. ตัวเลข และสัญลักษณ์
- ใช้เครื่องหมาย “En dash (–)” สําหรับช่วงตัวเลข และระหว่างตัวเลขไม่เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น
จํานวน 25–30 คน, ปี 2559–2563 รวมถึงหมายเลขหน้าในเอกสารอ้างอิง เช่น นน. 53–60, 10: 42–48
- ใช้ตวั ยกสําหรับอักษรย่อลําดับที่ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง 1st, 2nd, 3rd, 4th
- ใช้ระบบหน่วย Système International (SI Units)
- ใช้หน่วยองศาเซลเซียส (°C) เป็ นหน่วยของอุณหภูมิ ไม่เว้นวรรคระหว่างสัญลักลักษณ์ดีกรี (°)
และตัวเลข เช่น 33°C, 25–30°C
- ใช้ “hr” สําหรับหน่วยเวลาที่เป็ นชั่วโมง
- ใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) กํากับตัวเลขทุก ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.03% 60.76%
และ 74.90% ตามลําดับ (ไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์)
- ใช้ฟังก์ชนั การแทรกสัญลักษณ์จากโปรแกรม MS Word ตัวอย่างเช่น 2.4×610-2, 60°C,
56.09±0.02
2. สถิติ
- ตัวอักษร p-value ใช้ตวั เอน เช่น p < 0.05, p = 0.0562, p > 0.05
- จํานวนตัวอย่าง ใช้ตวั อักษร “n” ตัวเอน เช่น n = 36
- ค่า SD ใช้ตวั อักษรปกติไม่เอน เช่น SD = 0.12, mean±SD
- ไม่เว้นวรรคระหว่างค่า mean±SD เช่น 12.11±0.16
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รู ปแบบการเขียนอ้างอิงในเนือ้ หาและเอกสารอ้างอิง
1. การอ้างอิงในเนือ้ หา
- เอกสารอ้างอิงที่เป็ นภาษาไทยให้ระบุเฉพาะชื่อจริงของผูแ้ ต่ง และปี พ.ศ. หากเป็ นเอกสารอ้างอิง
ภาษาอังกฤษให้ระบุเฉพาะนามสกุลของผูแ้ ต่ง และปี ค.ศ. รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนือ้ หาแสดงดังตาราง
จํานวนผูแ้ ต่ง
1 คน

การอ้างอิงในเนือ้ หา
การอ้างอิงในวงเล็บ
จวงจันทร์ (2529)
(จวงจันทร์, 2529)
Walker (2007)
(Walker, 2007)
2 คน
นภาดา และมานพ (2546)
(นภาดา และมานพ, 2546)
Walker and Smith (2004)
(Walker and Smith, 2004)
3 คนขึน้ ไป
ภรัณ�ู และคณะ (2556)
(ภรัณ�ู และคณะ, 2556)
Walker et al. (2004)
(Walker et al., 2004)
ชื่อหน่วยงาน
กรมควบคุมโรค (2554)
(กรมควบคุมโรค, 2554)
University of Pittsburgh (2005)
(University of Pittsburgh, 2005)
ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
(มีช่ือย่อ)
เสริมสุขภาพ (สสส.) (2563)
สุขภาพ (สสส.), 2563)
Association of Official Analytical
(Association of Official Analytical
Chemists (AOAC) (2000)
Chemists (AOAC), 2000)
หมายเหตุ: ดัดแปลงจาก The Chicago Manual of Style, 17th ed. (The University of Chicago, 2017)
- การอ้างอิงในเนือ้ หาที่มีหลายรายการให้เรียงลําดับตามปี จากน้อยไปมาก และใช้เครื่องหมาย
อัฒ ภาค (;) คั่น แต่ล ะรายการ ตัว อย่ า งเช่ น เอกสารอ้า งอิ ง ภาษาไทย (มุก ดา, 2547; ยศวัฒ น์, 2561;
วรรณภา และคณะ, 2561; ปริยานุช และคณะ, 2563) และเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ (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; อาทิตย์ และคณะ,
2558)
- การเขี ย นอ้า งอิ ง ในเนื อ้ หาที่ มี ช่ื อ ผู้แต่ง และปี เ หมื อ นกัน สํา หรับ เอกสารภาษาไทยให้ใ ช้ตัว
อักษรไทยกํากับ ตัวอย่างเช่น มุกดา (2547ก), มุกดา (2547ข) และ (มุกดา, 2547ก, 2547ข) เอกสาร
ภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กกํากับ ตัวอย่างเช่น Newton and Runkle (2009a) หรือ
(Newton and Runkle, 2009b) และ (Newton and Runkle, 2009a, 2009b)
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2. เอกสารอ้างอิง
- การเขียนชื่อผูแ้ ต่งให้ระบุช่ือผูแ้ ต่งทุกคน แต่ละชื่อคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) กรณีมีผแู้ ต่ง
มากกว่า 10 คนขึน้ ไป ให้ระบุช่ือผูแ้ ต่งเฉพาะ 3 คนแรก แล้วใส่คาํ ว่า “และคณะ” หรือ “et al.”
- เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้เขียนชื่อ และนามสกุล ตามลําดับทุกคน ส่วนเอกสารอ้างอิง
ภาษาอังกฤษให้ขนึ ้ ต้นด้วยนามสกุล คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วตามด้วยตัวอักษรย่อตัวแรกของชื่อ
จริง และ/หรือชื่อกลางทุกคนตามลําดับ ตัวอย่างเช่น Palma, C.E., Mamon, S.J.B., Rubin, K.N.D. 2009.
- เอกสารอ้างอิงประเภทหนังสือที่ตีพิมพ์ครัง้ แรกไม่ตอ้ งระบุครัง้ ที่พิมพ์
- วารสารวิชาการภาษาไทย ให้ระบุช่ือเต็มของวารสาร ส่วนวารสารวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้ช่ือ
ย่อของวารสาร (ลิงก์สาํ หรับเช็คชื่อย่อวารสาร https://guides.lib.berkeley.edu/bioscience-journalabbreviations, 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/) กรณีท่ีวารสารนัน้ ไม่มีช่ือย่ออนุโลมให้ใช้ช่ือเต็มได้
-เอกสารอ้างอิงประเภทเว็บไซต์ตอ้ งระบุวนั เดือน ปี ที่สืบค้นข้อมูล
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงประเภทต่างๆ
1. หนังสือ
1.1 หนังสือ
รูปแบบ:
ชื่อผูแ้ ต่ง. ปี ท่ีพิมพ์. ชื่อหนังสือ. สํานักพิมพ์. จังหวัด.
ตัวอย่าง:
กรมพัฒนาที่ดิน. 2545. การประเมินการสูญเสียดินในประเทศไทย. กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, กรุงเทพฯ.
จวงจันทร์ ดวงพัตรา. 2529. การตรวจสอบและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพเมล็ดพันธุ.์ โรงพิมพ์ท่งั ฮั่วซิน. กรุงเทพฯ.
ปรีชา พุทธิ ปรีชาพงศ์, พัฒนันท์ สังขะตะวรรธน์. 2530. สารกําจัดศัตรู พืชในประเทศไทย. กรมวิชาการ
เกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน). 2559. ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่ว
ลิสง ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน. บริษัท พรทรัพย์การพิมพ์ จํากัด. กรุงเทพฯ.
Morgan, L. 1999. Hydroponic Lettuce Production: A comprehensive, Practical and Scientific
Guide to Commercial Hydroponic Lettuce Production. Casper publication. Australia.
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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.
่ มิ พ์หลายครั้ง
1.2 หนังสือทีพ

รูปแบบ:
ชื่อผูแ้ ต่ง. ปี ท่ีพิมพ์. ชื่อหนังสือ, พิมครัง้ ที่ x. สํานักพิมพ์. จังหวัด.
ตัวอย่าง:
กล้า ณรงค์ ศรี ร อต, เกื ้อ กู ล ปิ ยะจอมขวั ญ . 2550. เทคโนโลยี ข องแป้ ง , พิ ม พ์ค รั้ง ที่ 4. สํา นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กรุงเทพฯ.
ลิลลี่ กาวีต๊ะ, มาลี ณ นคร, ศรีสม สุวรรณวงค์, สุรียา ตันติวิวฒ
ั น์, ณรงค์ วงศ์กนั ทรากร. 2560. สรีรวิทยา
ของพืช, พิมพ์ครัง้ ที่ 4. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 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:
ชื่อผูแ้ ต่ง. ปี ท่ีพิมพ์. ชื่อบทความ. ใน: ชื่อ นามสกุล (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ, ครัง้ ที่พิมพ์. สํานักพิมพ์.
จังหวัด, หน้า xx–xx.
ตัวอย่าง:
วั ฒ นา สุ กั ณ ศี ล . 2543. ชุ ม ชนกั บ การจั ด การทรั พ ยากรสั ต ว์ น ํ้ า ชายฝั่ งทะเลในภาคใต้ . ใน:
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (บรรณาธิ การ). พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากรสถานการณ์ใ น
ประเทศไทย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . 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 บทความทีไ่ ม่มีเลข DOI
รูปแบบ:
ชื่อผูแ้ ต่ง. ปี ท่ีพิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร. ปี ท่ีพิมพ์: เลขหน้าหรือเลขที่บทความ.
ตัวอย่าง:
กฤษฎา หงษ์ทอง, ศิวาพร ธรรมดี. 2553. ผลของความเข้มข้นของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตของแตงกวาญี่ ปนุ่ ในวัสดุปลูกไร้ดนิ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41: 213–216.
จุรีย ์ อุสาหะ, ฐิ ตพิ ร กันวิหค, เศรณีย ์ จุฬาเสรกุล, วิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์. 2558. การสังเคราะห์อภิมาน
งานวิจยั ปั จจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย. วารสารควบคุมโรค. 41: 52–58.
ธนากร ภูเงินขํา, ธีรวัฒน์ สินศิริ. 2554. การศึกษาคุณสมบัตขิ องจีโอพอลิเมอร์มอร์ตา้ ร์จากเถ้าลอยผสมซี
โอไลต์ธรรมชาติ. วารสารวิจยั และพัฒนา 34: 36–37.
ภรัณ�ู รื่นกลิ่น, นุชนาถ ลาดคูบอน, ภูเบศ มีนะโรจน์, คณาวุฒิ ศรีระหงส์, ธนิต สวัสดิเสวีย,์ ฉัตรชัย
นิมมล, ประธาน วงศ์ศริเวช. 2556. อิทธิพลของความเข้มข้นดินและขนาดทางออกด้านล่างของ
ไฮโดรไซโคลน ในการแยกดินและนํา้ อ้อย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
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 บทความทีม่ ีเลข DOI
รูปแบบ:
ชื่อผูแ้ ต่ง. ปี ท่ีพิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร. ปี ท่ีพิมพ์: เลขหน้าหรือเลขที่บทความ. doi.org/xxx หรือ
doi: 10.xxx
ตัวอย่าง:
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
หมายเหตุ: วารสารภาษาอังกฤษให้ระบุเป็ นชื่อย่อของวารสารนัน้ (ลิงก์สาํ หรับค้นหาชื่อย่อของวารสาร
มีดงั นี:้ 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/) กรณีท่ีวารสารนัน้ ไม่มีช่ือย่ออนุโลมให้
ใช้ช่ือเต็มได้)
1.3 บทความในวารสารทีไ่ ม่มีชื่อย่อ
รูปแบบ:
ชื่อผูแ้ ต่ง. ปี ท่ีพิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปี ท่ีพิมพ์: เลขหน้าหรือเลขที่บทความ. doi.org/xxx หรือ doi:
10.xxx
ตัวอย่าง:
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
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