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รูปแบบการเขียนอ้างอิง
การอ้างอิงในทางวิทยาศาสตร์ตามระบบแวนคูเวอร์มี 2 แบบ คือ การอ้างอิงทีแ่ ทรกในเนื้อหา และ
การอ้างอิงที่อยู่ท้ายเล่ม



การอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหา

ระบบการอ้างอิงในทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะใช้การ
อ้างอิงระบบลาดับหมายเลข โดย
1. ระบุหมายเลขเรียงลาดับกันไปท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่ใช้อ้างอิงเริ่มจากหมายเลข 1,2,3
ไปตามลาดับที่อ้างก่อนหลังเป็นเลขอารบิกโดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร โดยให้อยู่ในวงเล็บและใช้ “ตัวยก”
2. ทุกครั้งที่มีการอ้างซ้าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง และหมายเลขที่ใช้อ้างอิงจะต้องตรงกับ
หมายเลขของรายการอ้างอิงท้ายเล่มด้วย
3. สาหรับการอ้างอิงในตารางหรือในคาอธิบายตารางให้ใช้เลขที่สอดคล้องกับที่ได้เคยอ้างอิงมาก่อน
แล้วในเนื้อเรื่อง
4. การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบับต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ (hyphen หรือ -)
เชื่อมระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย เช่น (1-3) แต่ถ้าอ้างถึงเอกสารที่มีลาดับไม่ต่อเนื่องกัน จะใช้เครื่องหมาย
จุลภาค (comma หรือ ,) โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร เช่น (4,6,10)
ตัวอย่าง
Plasmodium falciparum and Wuchereria bancrofti are parasites that cause human malaria and
lymphatic filariasis in the population of South-East Asian countries.(1-3,4,6,10) The diseases are
abundant and widely spread in the endemic area especially Thailand and its neighbor countries.(3,7)
There have been efforts to replace mouse inoculation testing with in vitro tests, such as
enzyme linked immunosorbent assays(12,15) or polymerase chain reaction(13-20) but these remain
experimental.



การอ้างอิงที่อยู่ท้ายเล่ม

การอ้างอิงที่อยู่ท้ายเล่มหรือที่เรียกว่า “รายการอ้างอิง”
1. พิมพ์ตามลาดับการอ้างอิงตามหมายเลขที่ได้กาหนดไว้ภายในวงเล็บที่ได้อ้างถึงในเนื้อหาของ
ปริญญานิพนธ์ โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง
2. พิมพ์หมายเลขลาดับการอ้างอิงไว้ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ารายการอ้างอิงมีความยาวมากกว่า
หนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดถัดไปโดยไม่ต้องย่อหน้า ลักษณะการอ้างอิงจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่
นามาอ้างอิง ดังนี้
**หมายเหตุ: เครื่องหมาย / ต่อไปนี้ แทนการเว้นวรรค 1 ระยะ
 บทความวารสาร
หมายเลขรายการอ้างอิง.//ชือ่ ผู้แต่ง.//ชื่อบทความ.//ชื่อย่อของวารสารต่างประเทศ(ถ้าเป็นวารสาร
ภาษาไทย ให้ใช้ชื่อเต็ม)//ปีที่ตีพิมพ์;เล่มที่พิมพ์(ฉบับที่พิมพ์):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง

1. พิเชฐ สัมปทานุกูล,/นิพนธ์ อุดมสันติสุข,/รสสุคนธ์ ศรีพัฒนาวัฒน์.//วิธีการเพาะเชื้อแบบง่ายเพื่อวินิจฉัยโรค
ติดเชื้อไมโครแบคทีเรียของต่อมน้าเหลืองในการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็กทางเซลล์วิทยา; การประเมินคุณค่า
และการใช้งาน.//จุฬาลงกรณ์เวชสาร//2539;40(5):383-91.
2. Liou GI,/Wang M, Matragoon S.//Precocious IRBP gene expression during mouse development.//
Invest Ophthalmol Vis Sci//1994;35:1083-8.
 หนังสือ
หมายเลขรายการอ้างอิง.//ชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการ.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/
สานักพิมพ์;/ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง

3. Norman IJ,/Redfern SJ,/editors.//Mental health care for elderly people.//New York:/Churchill
Livingstone;/1996.
 วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ต้องระบุคาว่า [dissertation] หรือ [วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ ชื่อย่อของปริญญา สาขาวิชา] ในวงเล็บใหญ่

ตัวอย่าง

4. พงษ์พัฒน์ เวชสิทธิ์.//การศึกษาโปรตีนจากพิษงูแมวเซาที่มีผลต่อการทางานของไตในหนูขาว/
[ปริญญานิพนธ์วท.ม./สาขาเคมีชีวภาพ].//กรุงเทพฯ:/บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;/2542.
5. Kaplan SJ.//Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization/[Dissertation Ph.D.
Medicine].//St. Louis (MO):/Washington Univ.;/1995.
 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ต้องพิมพ์วัน เดือน ปี ที่เปิดดูข้อมูลดังกล่าวด้วย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอาจมีการปรับปรุง หรือลบ
ออกจากแฟ้มข้อมูลได้ การเขียนอ้างอิงให้เขียนดังนี้
6. Morse SS.//Factors in the emergence of infectious diseases.//Emerg Infect Dis/[serial online]/1995
Jan-Mar//[cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens].//Retrieved December 25,/1999,/from/URL:/http://www.
cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
7. LaPorte RE,/Marler E,/Akazawa S,/Sauer F.//The death of biomedical journals. BMJ/[serial online]
1995;310:1387-90.//Retrieved September 26, 1996,/from/URL:http://www.bmj.com/bmj/archive/6991
ed2.html

การพิมพ์ข้อมูลในส่วนต่างๆ
 บทความวารสาร
 ชื่อผู้แต่ง
1. ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้เขียนชื่อสกุลขึ้นก่อน เว้นวรรคตามด้วยอักษรย่อของชื่อตัว
และชื่อกลางโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น ถ้าผู้แต่งมีหลายคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทุก
คน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma หรือ ,) คั่นระหว่างชื่อ และเว้นหนึ่งช่วงตัวอักษร ตามด้วยเครื่องหมาย
มหัพภาค ( . ) หลังชื่อผู้แต่งชื่อสุดท้าย
ตัวอย่าง Lodish H,/Baltimore D Jr,/De Berk AE.
2. ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทย ให้เขียนชื่อแรกและนามสกุลเป็นชื่อเต็มตามปกติ ถ้าผู้แต่งมีหลายคนแต่
ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma หรือ ,) คั่นระหว่างชื่อ และเว้นหนึ่งช่วง
ตัวอักษร ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) หลังชื่อผู้แต่งชื่อสุดท้าย
ตัวอย่าง สมบัติ ตรีประเสริฐสุข,/มงคล หงษ์ศิรินิรชร,/อนุชิต จูฑะพุทธิ.

3. ถ้าคณะผู้แต่งมีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อแรก 6 ชื่อ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma หรือ ,)
คั่นระหว่างชื่อ ตามด้วยคาว่า “et al.” (สาหรับภาษาอังกฤษ) หรือ “และคณะ” (สาหรับภาษาไทย) หลังชื่อที่ 6
แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ตัวอย่าง
8. Choi HK,/Won LA,/Kontur PJ,/Hammond DN,/Fox AP,/Wainer BH,/et al.//Immortalization embryonic mesencephalic
dopaminergic neurons by somatic cell fusion.//Brain Res/1991;552:67-76.
4. ผู้แต่งที่เป็นกลุ่ม เป็นคณะ หรือสถาบัน ให้ใช้ชื่อกลุ่ม, คณะ หรือสถาบันนั้นเป็นผู้แต่ง
ตัวอย่าง
9. The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance
guidelines.// Med J// Aust 1996;164:282-4.WHO.//Malaria, a worldwide scourge. //WHO Bull 1998;8:24-7.
5. หากบทความทางวิชาการนั้นไม่ปรากฏชือ่ ผู้แต่ง ให้ใช้ชอื่ บทความ
ตัวอย่าง
10. Malaria in Cambodia.//J Trop Med Hyg//1998;23:23.

 ชื่อบทความ

ชื่อบทความที่เป็นภาษาอังกฤษให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter) เฉพาะตัวอักษรแรกของคาแรกของชื่อ
บทความ หลังจากนั้นใช้ตวั อักษรเล็กทั้งหมด ยกเว้นศัพท์เฉพาะ (ชื่อคน ชื่อเมือง ฯลฯ) เมื่อจบชือ่ บทความแล้วให้ใช้
เครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ตัวอย่าง
11. วีระวรรณ สิทธิกรกุล,/ศิวิพร ลงยันต์,/ไพศาล สิทธิกรกุล.//สารคล้าย FMRF-amide ในก้านตากุ้ง วารสารวิทยาศาสตร์มศว//
2538;11(1):15-28.
12. Beltz BS,/Kravitz EA.//Aminergic and peptidergic neuromodulation in crustacea.//J Exp Biol//1986;124:115-41.

 ชื่อวารสาร
ถ้าชื่อวารสารเป็นชื่อสั้นๆ คาเดียว มักจะไม่ย่อชื่อวารสาร แต่ถา้ เป็นวารสารที่ชื่อยาวให้ใช้ชื่อย่อของวารสารที่ปรากฏ
ใน Index Medicus โดยจะตรวจสอบได้จาก List of Journals indexed in Index Medicus ซึ่งจัดพิมพ์โดย National Library of
Medicine (NLM), National Institute of Health (NIH), Bethesde, MD, USA ฉบับเดือนมกราคมของทุกปีและพิมพ์แยก
ต่างหากรายปีด้วยหลักการย่อชือ่ วารสาร หรือเปิดดูได้จาก http://www.nlm.nih.gov แต่ถ้าเป็นวารสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อ
เต็ม
ตัวอย่าง
13. Dearry A,/Gingrich JA,/Falardeau P,/Fremeau RT Jr,/Betes MD,/Caron MG.//Molecular cloning and expression of
gene for a human D1 dopamine receptor.//Nature//1990;347:72-6.
14. พิชัย พัวเพิม่ พูลศิร.ิ //โรคจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้. //รีนครินทรวิโรฒเวชสาร//2538;2(1):22-33.

 ปี เล่มที่ และเดือนหรือฉบับที่ของวารสาร
1. สาหรับวารสารทีไ่ ม่ได้ใช้เลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี (Non-continuous page numbers) ให้ระบุปีที่ตีพมิ พ์ (year)
เดือนที่พิมพ์ (ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรย่อ 3 ตัวแรกของเดือน แต่ถ้าเป็นภาษาไทยไม่ต้องย่อ) วันที่พิมพ์ โดยเว้น
หนึ่งช่วงตัวอักษรระหว่างปี เดือน และวัน แล้วตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (semi-colon หรือ ;) เล่มที่พิมพ์ (volume) และ
ถ้ามีฉบับที่ (number) ให้พมิ พ์อยู่ในวงเล็บ โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร
ตัวอย่าง
15. Russell FD,/Coppell AL,/Davenport AP.//In vitro enzymatic processing of radiolabelled big ET-1 in human kidney
as a food ingredient.//Biochem Pharmacol//1998 Mar/1;55(5):697-701.
2. หากเป็นวารสารทีม่ ีเลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี (Continuous page numbers) ให้ใส่เฉพาะปีที่ตพี ิมพ์ (year) ตาม
ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (semi-colon หรือ ;) และเล่มที่พมิ พ์ (volume) โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร และไม่จาเป็นต้องใส่
ฉบับทีใ่ นวงเล็บ
ตัวอย่าง
16. Figueroa JV,/Chieves LP,/Johnson GS,/Buening GM.//Multiplex polymerase chain reaction based assay for
etection of Babesia bigemina, Babesis bovis and Anaplasma marginale DNA in bovine blood.//Vet Parasitol
1993;50:69-81.
3. หากวารสารใดไม่ได้ออกเป็นรายเดือนก็ให้ใส่เลขหน้าลาดับของฉบับที่เอาไว้ โดยให้ใส่ลาดับของฉบับไว้ในวงเล็บ
เช่น วารสารสุขภาพ 2519(3) หมายถึง ฉบับที่สามของปี พ.ศ.2519 แต่ไม่ได้เป็นฉบับเดือนมีนาคม (เดือนที่สาม) เนื่องจาก
ฉบับทีห่ นึ่งไม่ได้เริ่มที่เดือนมกราคม
4. ถ้าวารสารที่นามาอ้างอิงอยูใ่ นระหว่างการรอตีพิมพ์เผยแพร่ ให้เขียนว่า “In press” หรือ “อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์”
ตัวอย่าง
17. Leshner AI.//Molecular mechanisms of cocoine addiction.//N Engl J Med./In/press 2003.

 เลขหน้า
หลังตัวเลขที่บอกจานวนเล่มทีแ่ ล้ว ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาค (colon หรือ :) ก่อนใส่เลขหน้า การใส่เลขหน้าให้ระบุ
เลขหน้าที่อ้างอิงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหน้าสุดท้ายของบทความในวารสารที่นามาอ้างอิงคั่นด้วยเครือ่ งหมายยติภังค์ (hyphen
หรือ -) โดยไม่ต้องใส่คาว่า “หน้า” และการเขียนเลขหน้าสุดท้ายของการอ้างอิงให้เขียนเฉพาะเลขที่ไม่ซ้ากับเลขหน้าแรก
เมื่อสิ้นสุดเลขหน้าที่อ้างอิงสุดท้ายแล้วให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ต่อท้ายแสดงว่าสิ้นสุดการอ้างอิงในรายการนั้น แต่
ถ้าวารสารนั้นใช้เลขหน้าของวารสารเป็นเลขโรมัน ให้เขียนเป็นเลขโรมันโดยไม่ต้องตัดเลขหน้าออก
ตัวอย่าง
18. Vega KJ,/Pina I,/Krevsky B.//Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease.//Ann Intern Med 1996;124:980-3. (หมายถึงการอ้างถึงบทความตั้งแต่หน้า 980 ถึงหน้า 983)
19. Fischer GA,/Sikic BI.//Drug resistance in clinical oncology and hematology: introduction.//Hematol Oncol Clin
North Am 1995 Apr;9(2):xi-xii.

 หนังสือ
 ชื่อผู้แต่ง
1. การเขียนชื่อผู้แต่งให้ใช้ข้อกาหนดเดียวกันกับการอ้างอิงวารสาร และให้เขียนดังนี้
20. วิจารณ์ พานิช.//การบริหารงานวิจยั แนวคิดจากประสบการณ์.//กรุงเทพฯ:/ดวงกมล; 2540.
21. สาธิต วิวัฒนกุล.//พันธุกรรม.//กรุงเทพฯ:/โรงพิมพ์คุรุสภา;/2539.
22. Pender NJ.//Health promotion in nursing practice.//Stamford:/Appleton&Lange;/1996.
2. หากหนังสือเล่มนั้นมีบรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการ editor (s) หรือ มีผู้รวบรวม (Compiler) ให้เขียนดังนี้
23. สาธิต วิวัฒนกุล,/บรรณาธิการ.//พันธุกรรมมนุษย์.//กรุงเทพฯ:/โรงพิมพ์คุรุสภา;/2540.
24. Norman IJ,/Redfern SJ,/editors.//Mental health care for elderly people.//New York:/Churchill Livingstone;/1996.
3. หากเป็นหน่วยงาน, มูลนิธิ, สถาบัน, สมาคม ฯลฯ เป็นผู้แต่งหรือรวบรวมให้เขียนดังนี้
25. คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ.//สถานภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสมุทรศาสตร์: สาขาสมุทร
ศาสตร์เคมี, สาขาสมุทรศาสตร์ธรณีวิทยา.//กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์พิมพลักษณ์;/2540.
26. Institute of Medicine (US).//Looking at the future of the Medicaid program.//Washington (DC):/The Institute;/1992.

 ชื่อหนังสือ
1. ถ้าเป็นการอ้างอิงหนังสือทั้งเล่มให้พิมพ์ชื่อหนังสือต่อจากชื่อผู้แต่ง โดยให้ใช้อักษรตัวใหญ่เฉพาะคาแรกของชื่อ
หนังสือ หลังจากนั้นให้ใช้ตัวเล็กหมด ยกเว้นศัพท์เฉพาะ
ตัวอย่าง
27. Fischer JS.//Carbohydrate metabolism disorder.//New York:/Academic Press;/1975.
2. ถ้าเป็นการอ้างอิงเฉพาะบางบทของหนังสือ ให้ใส่ชื่อเรื่องในบทที่นามาอ้างอิงต่อจากชื่อผูแ้ ต่ง ตามด้วย
เครื่องหมาย มหัพภาค ( . ) และพิมพ์คาว่า “ใน” หรือ “In” ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (colon หรือ :) และชื่อผู้แต่งหรือ
บรรณาธิการตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และชื่อหนังสือ
ตัวอย่าง
28. ประเสริฐ ทองเจริญ.//การติดต่อทางอื่นทีม่ ิใช่ถูกสัตว์กัด.//ใน:/ประเสริฐ ทองเจริญ,/บรรณาธิการ.//โรคพิษสุนัขบ้า.//
กรุงเทพฯ:/อักษรสมัย;/2523.//หน้า/81-98.
29. File SE.//The neurochemistry of anxiety.//In:/Burrow GD, Norman TR, Davis B,/editors.//Antianxiety agents.//
Amsterdam:/Elsevier;/1984.//p./13-32.

 พิมพ์ครั้งที่
ครั้งที่พิมพ์ให้เขียนต่อจากชื่อหนังสือ โดยให้ใช้เลขอารบิก ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องบอกว่าเป็น first edition
แต่ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 ให้เขียน 2nd ed. หรือ 3rd ed. หรือ 4th ed. โดยที่ nd, rd, th ไม่ต้องพิมพ์เป็น
ตัวอักษรยก และถ้าเป็นการพิมพ์และปรับปรุงแก้ไขด้วยให้เขียนคาว่า rev.(revised) ด้วย เช่น 4th rev. ed.
ตัวอย่าง
30. Beizer JL,/Timiras ML.//Pharmacology and drug management in the elderly.//In:/Timiras,/editor.//Physiological
basis of aging and geriatrics.//2nd ed.//Boca Raton:/CRC Press;/1994.//pp./279-284.

 สถานที่พิมพ์
ใส่ชื่อเมืองที่สานักพิมพ์ตั้งอยู่ ถ้ามีชื่อสถานทีพ่ ิมพ์มากกว่า 1 ชือ่ ให้ใส่ชื่อแรกแล้วใส่เครื่องหมายทวิภาค (colon
หรือ : ) ตามหลัง ถ้าสถานที่พิมพ์ไม่เป็นที่รจู้ ักให้พมิ พ์ชื่อสถานที่นั้น ตามด้วยเครื่องหมาย จุลภาค (comma หรือ , ) เว้นหนึ่ง
ช่วงตัวอักษรแล้วตามด้วยชื่อรัฐ (state) หรือประเทศ (country) สาหรับชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ใส่ตวั อักษรย่อ 2 ตัวที่
ใช้เป็นรหัสไปรษณีย์ โดยพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น CN สาหรับ Connecticut
ตัวอย่าง
Bangkok:
Hartford,/CN:
Kyoto,/Japan:

 สานักพิมพ์
ใส่ชื่อสานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือเล่มนั้น ตามหลังชื่อเมือง โดยเขียนเต็มไม่ต้องย่อ หลังชื่อสานักพิมพ์ให้ใส่
เครื่องหมายอัฒภาค (semi-colon หรือ ;) โดยไม่ต้องเว้นช่วงตัวอักษร
ตัวอย่าง
WB Saunders;
Williams & Wilkins;
Australian Government Publishing Service;

 ปีที่พิมพ์
ใส่ปีที่พิมพ์เป็น ค.ศ. สาหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ หรือ พ.ศ. สาหรับหนังสือภาษาไทย หลังเครื่องหมายอัฒภาค
(semi-colon หรือ ;)
ตัวอย่าง
กรุงเทพฯ:/โรงพิมพ์คุรุสภา;/2544.
New York:/Academic Press;/2001.

 เลขหน้า
1. ถ้าเป็นการอ้างอิงหนังสือทั้งเล่มไม่ต้องใส่เลขหน้าหรือจานวนหน้าของหนังสือ เช่น
31. ประเสริฐ ทองเจริญ.//ไข้เลือดออก.//กรุงเทพฯ:/อักษรสมัย;/2520.
2. ถ้าอ้างอิงบางบท หรือบางตอนของหนังสือให้ใส่เลขหน้าที่อ้างถึง และใช้คาว่า “หน้า” หรืออักษร “p.” ตามด้วยเลข
หน้าตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายของบทความในหนังสือทีน่ ามาอ้างอิง คั่นด้วยเครื่องหมายยติภงั ค์ (hyphen หรือ -) โดย
ไม่ต้องใส่คาว่า “หน้า”
ตัวอย่าง
32. ประเสริฐ ทองเจริญ.//การติดต่อทางอื่นทีม่ ิใช่ถูกสัตว์กัด.//ใน:/ประเสริฐ ทองเจริญ,/บรรณาธิการ.//โรคพิษสุนัขบ้า.//
กรุงเทพฯ:/อักษรสมัย;/2523.//หน้า/81-98.
33. Hughes KY.//Nucleotide Metabolism.//In:/ Stryer KL,/editor. Principal of Biochemistry.//4th ed.//New York:/
Academic Press;/1999.//pp./465-478.
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