
การเขยีนเอกสารอ้างองิแบบแวนคูเวอร์  (Vancouver Style)    
 
                จริาภรณ์  จันทร์จร* 
 
 ในการเขียนเอกสารทางวิชาการนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งมีการคน้ควา้รวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ 
ทั้งท่ีเป็นหนงัสือ วารสาร เอกสารการวิจยั หรือรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะคดัเลือกเฉพาะเอกสารท่ีมี
ความสาํคญัจริงๆ นาํไปกล่าวถึง หรืออา้งอิงเป็นแนวทางสนบัสนุนประกอบการเขียนเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงนอกจาก
จะเป็นหลกัฐานแสดงถึงความน่าเช่ือถือของผลงานแลว้ยงัแสดงขอ้มูลของแหล่งความรู้ท่ีสามารถสืบคน้เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและคน้ควา้เพิ่มเติม เพื่อเพ่ิมพนูความรู้ ความเขา้ใจ และเพ่ือการศึกษาต่อยอดในเร่ือง
ท่ีอา้งอิงนั้นๆ 
 
การอ้างองิ  คือ  การนาํรายช่ือเอกสาร  ส่ิงพิมพ ์  หรือบุคคลท่ีผูเ้ขียนนาํมากล่าวถึง หรืออา้งอิงในการเขียน  
มารวบรวมไวอ้ยา่งมีแบบแผนท่ีส่วนทา้ยของงานนิพนธ์ภายใตห้วัขอ้   เอกสารอา้งอิง   หรือบรรณานุกรม 
และใชภ้าษาองักฤษวา่  References หรือ Bibliography  ซ่ึงรายการอา้งอิงนั้นมีรูปแบบตามกฎเกณฑท่ี์กาํหนด
อยา่งเป็นระบบ  ในการเขียนเอกสารทางวิชาการแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์การแพทยนิ์ยมเขียนเอกสารอา้งอิง
ในรูปแบบแวนคูเวอร์  (Vancouver  Style) 
 

การเขียนเอกสารอ้างองิแบบแวนคูเวอร์ 
 เน่ืองจากความหลากหลายของวารสารทางวชิาการแพทยซ่ึ์งมีอยูม่ากกวา่ 5,000 ช่ือ  รูปแบบการ
เขียนเอกสารอา้งอิง   จึงมีความแตกต่างกนัออกไป   บางคร้ังขาดความครบถว้นของขอ้มูลสาํคญั ๆ ท่ีจะช่วย
ในการติดตามคน้หาหรือตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานทางวิชาการ  ดงันั้น จึงมีการจดัตั้งคณะกรรมการ
ระดบันานาชาติช่ือ “International Committee of Medical Journal Editors : ICMJE”  และจดัการประชุมเพื่อ
กาํหนดรูปแบบการอา้งอิงท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัข้ึน  ในปี  1978  ท่ีนครแวนคูเวอร์  รัฐบริทิช โคลมัเบีย  
ประเทศคานาดา ไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการเขียนเอกสารอา้งอิง   ซ่ึงเรียกวา่   “The Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals”  หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่  Vancouver Style  หลงัจาก
นั้นกมี็การประชุมเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  และล่าสุดในปี 2010  ไดป้รับปรุงแกไ้ขรูปแบบการ
อา้งอิงใหท้นัสมยัโดยเฉพาะการอา้งอิงเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีการอา้งอิงมากข้ึนในปัจจุบนัน้ี ส่วน
หลกัเกณฑส์าํคญัท่ียงัคงใชอ้ยู ่ไดแ้ก่ หลกัการอา้งอิงในเน้ือเร่ือง (in-text citations) เม่ือนาํผลงานของบุคคล
อ่ืนไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดมาอา้งอิงในงานนิพนธ์ใหใ้ส่ตวัเลขกาํกบัท่ีทา้ยขอ้ความนั้น เรียงตามลาํดบั 
1,2,3…โดยใชต้วัเลขอารบิคอยูใ่นวงเลบ็กลม (round brackets) หรือตวัเลขยกข้ึน (superscript) แลว้รวบรวม
เป็นรายการอา้งอิง (Reference list หรือ Bibliography) ท่ีส่วนทา้ยของงานนิพนธ์   
 

 

*บรรณารักษช์าํนาญการพิเศษ  หอสมุดคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2554 (ฉบบัปรับปรุง) 
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ส่วนประกอบของข้อมูลที่จะนํามาเขียนรายการอ้างองิ 
ขอ้มูลท่ีจะนาํมาเขียนรายการเอกสารอา้งอิงจะแตกต่างกนัตามประเภทของเอกสารท่ีนาํมาอา้งอิง ซ่ึง

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะเอกสารท่ีมีความนิยมใชใ้นการอา้งอิงและเอกสารท่ีขอ้มูลค่อนขา้งจะซบัซอ้นยากแก้
การนาํมาอา้งอิง โดยเรียบเรียงตามเอกสารจาก International Committee of Medical Journal Editors: Uniform 
requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Last updated: 15 July 2011  สาํหรับรายละเอียด
ทั้งหมดสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารตน้ฉบบัไดท่ี้ http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 
 

การอ้างองิบทความจากวารสาร (Articles in Journals) 
 

   รูปแบบพืน้ฐาน     ช่ือผู้แต่ง (Author). ช่ือบทความ  (Title of the article). ช่ือวารสาร (Title of the Journal)   
   ปีพมิพ์ (Year);เล่มทีข่องวารสาร (Volume):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (Page). 
 

1. บทความจากวารสารมาตรฐาน (Standard journal article) 

 Kane RA, Kane RL. Effect of genetic testing for risk of Alzheimer's disease. N Engl J Med 
2009;361:298-9.  

 จิราภรณ์ จนัทร์จร. การใชโ้ปรแกรม EndNote: จดัการเอกสารอา้งอิงทางการแพทย.์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร 
2551;52:241-53. 
 

คาํอธิบายข้อมูลในรูปแบบพืน้ฐาน 
1. ช่ือผูแ้ต่ง (Author) : อาจจะหมายถึง ผูเ้ขียน ผูแ้ปล ผูร้วบรวม บรรณาธิการ หรือหน่วยงาน 

- ผูแ้ต่งท่ีเป็นชาวต่างประเทศ ใหเ้ขียนช่ือสกลุข้ึนก่อน  ตามดว้ยอกัษรยอ่ของช่ือตน้และช่ือ
กลางโดยไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมายใดๆ คัน่  ถา้ผูแ้ต่งมีหลายคนแต่ไม่เกิน 6 คน ใหใ้ส่ช่ือทุกคนโดยใชเ้คร่ือง-
หมายจุลภาค (comma - ,) คัน่ระหวา่งแต่ละคน และหลงัช่ือสุดทา้ยใชเ้คร่ืองหมายมหพัภาค (fullstop - .)   

- ช่ือผูแ้ต่งท่ีเป็นคนไทย  ใหเ้ขียนแบบภาษาไทยโดยเขียนช่ือและนามสกลุเป็นคาํเตม็ เช่น 
 ทรงกลด เอ่ียมจตุรภทัร, สุพินดา แสงพานิชย,์ เพ่ิมทรัพย ์อิสีประดิษฐ.์ การเปรียบเทียบผลการ

ตอบสนองทางผิวหนงัดว้ยวธีิสกิดผิวหนงักบัวิธี skin endpoint titration ในผูป่้วยท่ีแพไ้รฝุ่ นหรือ
แมลงสาบ. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2545;46:649-57. 

- กรณีผูแ้ต่งเกิน  6  คน   ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่ง  6  คนแรก   คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (comma- ,)  
และตามดว้ย et al. (คาํวา่ et al  เป็นคาํยอ่  ซ่ึงยอ่มาจากคาํในภาษาลาติน คือ et alii  หรือ et alia  แปลเป็น
ภาษาองักฤษวา่ “and others”)  และภาษาไทยใชค้าํวา่ “และคณะ”  เช่น 
 Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jones RN, Prigerson HG, et al. The clinical course of advanced 

dementia. N Engl J Med 2009;361:1529-38. 
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 จริญา เลิศอรรฆยมณี, เอมอร รักษมณี, อนุพนัธ์ ตนัติวงศ,์ กรุณา บุญสุข, อิงพร นิลประดบั, พฒุฑิพรรณี  
วรกิจโภคาทร, และคณะ. ความเส่ียงและประสิทธิผลของการผา่ตดัต่อมลูกหมาก. จดหมายเหตุทาง
แพทย ์2545;85:1288-95. 

2. ช่ือบทความ (Title of the article) 
- บทความเป็นภาษาองักฤษ ช่ือบทความใชอ้กัษรตวัใหญ่ (Capital letter)  เฉพาะตวัแรกและช่ือ

เฉพาะ นอกจากนั้นใชอ้กัษรตวัเลก็ทั้งหมด  เม่ือจบช่ือบทความใหใ้ชเ้คร่ืองหมายมหพัภาค (Fullstop-.) 
- บทความภาษาไทย  ใหเ้ขียนแบบคาํไทย  

3. ช่ือวารสาร (Title of the Journal) 
- ใชช่ื้อยอ่ตามมาตรฐานสากลท่ีกาํหนดไวใ้น Index Medicus โดยตรวจสอบไดจ้าก Journals in 

NCBI Databases จดัทาํโดย  National Library of  Medicine (NLM) ซ่ึงคาํยอ่เหล่าน้ีไดย้ดึตามกฎการเขียนคาํ
ยอ่ของ American National Standard for Information Sciences-Abbreviation of Titles of Publications.  

- สาํหรับวารสารภาษาไทยยงัไม่มีช่ือยอ่อยา่งเป็นทางการ  ใหใ้ชช่ื้อเตม็ท่ีปรากฎท่ีหนา้ปก  เช่น 
ขอนแก่นเวชสาร  จดหมายเหตุทางแพทย ์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร  เชียงใหม่เวชสาร  สารศิริราช ฯลฯ 

4. ปี (year) เดือน (month) เล่มท่ี (Volume)  และฉบบัท่ี (Number/Issue)   เน่ืองจากวารสารส่วนมาก
จะมีเลขหนา้ต่อเน่ืองกนัทั้งปี ตั้งแต่ฉบบัท่ี 1 ไปจนจบฉบบัสุดทา้ย การลงรายการแบบ Vancouver จึงใหใ้ส่
เฉพาะ ปี (year)  และเล่มท่ี (volume) เท่านั้น ไม่ตอ้งใส่เดือน วนัท่ีและฉบบัท่ี 

5. เลขหนา้ (Page) ใหใ้ส่เลขหนา้แรก-หนา้สุดทา้ย  โดยใชต้วัเลขเตม็สาํหรับหนา้แรก  และตดั 
ตวัเลขซํ้ าออกสาํหรับเลขหนา้สุดทา้ย  เช่น    
หนา้  10-18            ใช ้     10-8          
หนา้  198-201        ใช ้     198-201   

หนา้  S104-S111   ใช ้     S104-11  
หนา้  104S-111S    ใช ้     104S-11S 

 
2. บทความทีผู้่แต่งเป็นหน่วยงานหรือสถาบัน  (Organization as author) 

ใหใ้ส่ช่ือหน่วยงาน/สถาบนันั้นๆ ในส่วนท่ีเป็นช่ือผูเ้ขียน   เช่น 
 World Health Organization. Surveillance of antibiotic resistance in Neisseria gonorrhoeae in the WHO 

Western Pacific Region. Commun Dis Intell 2002;26:541-5.  
 สมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทย. เกณฑก์ารวนิิจฉยัและแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทาง

กายของโรคระบบการหายใจเน่ืองจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538;24:190-204. 
3. บทความทีผู้่แต่งมีทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยงาน ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งและหน่วยงานตามท่ีปรากฎในเอกสารท่ี

นาํมาอา้งอิง เช่น 
 Savva GM, Wharton SB, Ince PG, Forster G, Matthews FE, Brayne C; Medical Research Council 

Cognitive Function and Ageing Study. Age, neuropathology, and dementia. N Engl J Med 
2009;360:2302-9. 
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4. บทความทีไ่ม่มีช่ือผู้แต่ง ใหเ้ขียนช่ือบทความเป็นส่วนแรกไดเ้ลย  เช่น 
 Control hypertension to protect your memory. Keeping your blood pressure low may guard against 

Alzheimer's, new research suggests. Heart Advis 2003;6:4-5. 
5. วารสารเล่มทีมี่เล่มผนวกหรือเล่มพเิศษ (Volume with supplement)  เช่น เล่มพเิศษเล่มท่ี 1 ของปีนั้นเขียนเป็น 

Suppl 1 ต่อจากปีท่ีโดยไม่ตอ้งอยูใ่นวงเลบ็  โดยจะสงัเกตไดใ้นส่วนของเลขหนา้จะมีตวัอกัษร S อยูด่ว้ย เช่น 
 Anamnart C, Poungvarin N. Patent foramen ovale and recurrent transient neurological symptoms: a 

case report and review of literature. J Med Assoc Thai 2011;94 Suppl 1:S264-8.  
6. วารสารเล่มผนวกทีมี่ฉบบัพเิศษ (Issue with supplement) ใหเ้ขียนฉบบัพิเศษและตอนยอ่ยไวใ้นวงเลบ็ เช่น 

 Akyol M, Dogan S, Kaptanoglu E, Ozcelik S. Systemic isotretinoin in the treatment of a Behcet's patient with 
arthritic symptoms and acne lesions. Clin Exp Rheumatol 2002;20(4 Suppl 26):S1-55. 

7. วารสารเล่มทีมี่ตอนย่อย  (Volume with part) ใหเ้ขียนตอนยอ่ยไวใ้นวงเลบ็ต่อจากเล่มท่ี  เช่น 
 Pan CL, Tseng TJ, Lin YH, Chiang MC, Lin WM, Hsieh ST. Cutaneous innervation in Guillain-Barre 

syndrome: pathology and clinical correlations. Brain 2003;126(Pt 2):386-97.  
8. วารสารทีใ่นฉบบัมีตอนย่อย (Issue with part) ใหเ้ขียนทั้งฉบบัท่ีและตอนยอ่ยไวใ้นวงเลบ็ต่อจากเล่มท่ี  เช่น 
 Kamel IR, Bluemke DA. Imaging evaluation of hepatocellular carcinoma. J Vasc Interv Radiol 
2002;13(9 Pt 2):S173-84. 

9. วารสารท่ีมเีฉพาะฉบบัที ่ไม่มเีล่มท่ี (Issue with no volume)ใหใ้ส่ฉบบัท่ีไวใ้นวงเลบ็ ในส่วนของเล่มท่ี   
 Matsuura M, Lounici S, Inoue N, Walulik S, Chao EY. Assessment of external fixator reusability 

using load- and cycle-dependent tests. Clin Orthop 2003;(406):275-81. 
10. วารสารทีไ่ม่มท้ัีงเล่มที ่และฉบับท่ี   (No volume or issue) ใหเ้ขียนเลขหนา้ต่อจากปี (Year)โดยใช้

เคร่ืองหมาย ทวิภาค (Colon - : ) คัน่ระหวา่งปีและเลขหนา้  เช่น 
 Mandel JS. Screening for colorectal cancer. Curr Opin Gen Surg 1994:79-84. 

11. วารสารท่ีมเีลขหน้าเป็นเลขโรมัน  ใหล้งรายการอา้งอิงดงัน้ี 
 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol 

Oncol Clin North Am 1995;9(2):xi-xii. 
12. วารสารท่ีระบุประเภทของบทความ  เช่น  บทบรรณาธิการ  จดหมาย หรือ บทคดัยอ่  ใหแ้สดงประเภทของ

เอกสารภายในเคร่ืองหมายวงเลบ็เหล่ียมต่อจากช่ือเร่ือง  ดงัน้ี 
 Fisher RI. Immunotherapy in Non-Hodgkin's lymphoma: Treatment advances [editorial]. Semin Oncol 
2003;30(2 Suppl 4):1-2 

 Enzensberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson's disease [letter]. Lancet 1996;347:1337.  
 Clark DV, Hansen PH, Mammen MP. Impact of dengue in Thailand at the family and population 

levels [abstract]. Am J Trop Med Hyg 2002;67(2 Suppl):239. 



5 

13.  อ้างอิงบทความทีถ่อดถอนบทความอืน่ (Article containing retraction) 
 Sticklen MB. Plant genetic engineering for biofuel production: towards affordable cellulosic ethanol. 

Nat Rev Genet 2010;11:308. Retraction of: Sticklen MB. Nat Rev Genet 2008;9:433-43. 
14.  อ้างอิงบทความทีถู่กถอดถอน (Article retracted) 
 Sticklen MB. Plant genetic engineering for biofuel production: towards affordable cellulosic ethanol. 

Nat Rev Genet 2008;9:433-43. Retraction in: Sticklen MB. Nat Rev Genet 2010;11:308. 
15.  อ้างอิงบทความทีแ่ก้ไขและตพีมิพ์ใหม่ (Article republished with corrections) 
 Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type ATPases. Mol Cell Endocrinol 
2002;188):22-5. Corrected and republished from: Mol Cell Endocrinol 2001;183:123-6. 

16.  อ้างอิงบทความทีพ่มิพ์ผดิและมีการแก้ไข (Article with published erratum) 
 Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus: a critical review. 

Clin Ther 2000;22:1151-68; discussion 1149-50. Erratum in: Clin Ther 2001;23:309.  
17.  บทความทีม่ีการเผยแพร่ทางอเิลก็ทรอนิกส์ก่อนฉบับพมิพ์ (Article published electronically ahead of the 

print version) ซ่ึงส่วนมากจะเป็นบทความท่ีสืบคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูล PubMed  
 Zoldan J, Karagiannis ED, Lee CY, Anderson DG, Langer R, Levenberg S. The influence of scaffold 

elasticity on germ layer specification of human embryonic stem cells. Biomaterials 2011 Sep 28. [Epub 
ahead of print] 

 

การอ้างองิเอกสารที่เป็นหนังสือหรือตาํรา  แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
18.  การอ้างองิหนังสือท้ังเล่ม 

 

รูปแบบพืน้ฐาน  ช่ือผู้แต่ง (Author). ช่ือหนังสือ (Title of the book). คร้ังท่ีพมิพ์ (Edition). เมืองที่ 
พมิพ์ (Place of Publication): สํานักพมิพ์ (Publisher); ปี (Year). 

 
คาํอธิบายข้อมูลในรูปแบบพืน้ฐาน 
1. ช่ือผูแ้ต่ง (Authors)   ช่ือผูแ้ต่งท่ีอาจจะเป็นบุคคล  หน่วยงาน บรรณาธิการ(editor) หรือคณะ 
บรรณาธิการ(editors) ใหใ้ชข้อ้กาํหนดเดียวกนักบัช่ือแต่งในการอา้งอิงบทความจากวารสาร 
2. ช่ือหนงัสือ ( Title of the book)  ใหใ้ชต้วัอกัษรตวัใหญ่เฉพาะอกัษรตวัแรกของ ช่ือหนงัสือและช่ือ
เฉพาะ  นอกนั้นใชต้วัเลก็ทั้งหมด  เช่น Otolaryngology head and neck surgery. หรือ The medical and legal 
implications of AIDS. 
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- หนังสือทีผู้่แต่งเป็นบุคคล 

 Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M. Immunobiology. 5th ed. New York: Garland 
Publishing; 2001.  

 รังสรรค ์ ปัญญาธญัญะ. โรคติดเช้ือของระบบประสาทกลางในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เรือนแกว้การ
พิมพ;์ 2536. 

- หนังสือทีผู้่แต่งเป็นบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม (Editor/Compiler) 
 Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill 

Livingstone; 1996. 
- หนังสือทีผู้่แต่งเป็นหน่วยงานหรือสถาบนั (Organization) 
 Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992. 
3. จาํนวนเล่ม (Volume)  ถา้หนงัสือมีมากกวา่ 1 เล่ม และใชป้ระกอบการเขียนหมดทุกเล่มใหใ้ส่จาํนวนเล่มทั้งหมด 
เช่น  2 vols. หรือ 3 เล่ม. หากอา้งเพียงเล่มใดเล่มหน่ึงใหใ้ส่เฉพาะเล่มท่ีอา้ง เช่น Vol. 2. หรือ เล่ม 3.  

 

 Fields BN, Knipe DM, Howley PM, editors. Fields virology. 2 vols. 3rded. Philadelphia: Lippincott-
Raven Publishers; 1996.  

 พรเทพ  เทียนสิวากลุ, บรรณาธิการ. โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูง. 2 เล่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2541. 

 Bucholz RW,Heckman JD, editors. Rockwood and Green’s fractures in adults. Vol. 2. 5th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.  

 ไพรัตน ์พฤกษาชาติคุณากร, บรรณาธิการ. จิตเวชศาสตร์. เล่ม 1. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ;์ 2534. 
 

4. คร้ังท่ีพิมพ ์ (Edition) ถา้เป็นการพิมพค์ร้ัง 1 ไม่ตอ้งใส่ส่วนน้ีในรายการอา้งอิงใหใ้ส่เม่ือเป็นการพิมพค์ร้ัง
ท่ี 2, 3, 4….เป็นตน้ไป  เช่น  2nd ed. 3rd ed. 4th ed. … ถา้เป็นการพิมพแ์ละมีการปรับปรุงแกไ้ขใหล้งรายการ
ดงัน้ี  4th rev. ed. 
5. เมืองท่ีพิมพห์รือสถานท่ีพิมพ ์ (Place of publication) ใหใ้ส่ช่ือเมืองท่ีสาํนกัพิมพต์ั้งอยู ่ ถา้มีหลายเมืองให้
ใชเ้มืองแรก  ถา้เมืองไม่เป็นท่ีรู้จกัใหใ้ส่ช่ือยอ่ของรัฐหรือประเทศ ถา้หากไม่ปรากฏเมืองท่ีพิมพใ์หใ้ชค้าํวา่ 
n.p. ซ่ึงยอ่มาจาก  no place of publication และ ภาษาไทยใชค้าํวา่  ม.ป.ท. ยอ่มาจากคาํวา่ ไม่ปรากฎสถานท่ี
พิมพ ์ แลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมายทวิภาค (colon - : )  เช่น 

 

 Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers; 1996. 

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาสาํหรับครู. พิมพ์
คร้ังท่ี 3. ม.ป.ท.: 2542. (จากตวัอยา่งน้ีอาจจะใชห้น่วยงานแทน ม.ป.ท. ได ้เป็น นนทบรีุ: กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข) 
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6. สาํนกัพิมพ ์ (Publisher) ใหใ้ส่เฉพาะช่ือสาํนกัพิมพต์ามท่ีปรากฏในหนงัสือ  แลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมาย
อฒัภาค (semicolon- ;) โดยไม่ตอ้งระบุสถานะวา่เป็น ห.จ.ก., บริษทั, จาํกดั, co., Ltd. เช่น  เรือนแกว้การ
พิมพ ์, Mosby,  W.B. Saunders  ยกเว้น  โรงพิมพข์องหน่วยงาน ส่วนราชการใหใ้ส่คาํวา่ โรงพิมพ ์หรือ 
สาํนกัพิมพด์ว้ย เช่น โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหากหนงัสือเล่มนั้นเป็นส่ิงพิมพรั์ฐบาล ใหล้งช่ือ
หน่วยราชการท่ีรับผิดชอบการจดัทาํหนงัสือนั้นเป็นผูพิ้มพแ์มจ้ะมีช่ือสาํนกัพิมพ/์โรงพิมพก์ต็าม เช่น 

 

 นงลกัษณ์ สุขวาณิชยศิ์ลป์, บรรณาธิการ. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 5. กรุงเทพฯ: โครงการ 
คลงัขอ้มูลยา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล; 2533. 
 

7. ปีพิมพ ์ (Year)   ใหใ้ส่เฉพาะตวัเลขของ ปี พ.ศ. ถา้เป็นหนงัสือภาษาไทย  หรือ ค.ศ. ถา้เป็นหนงัสือ
ภาษาต่างประเทศ  แลว้จบดว้ยเคร่ืองหมาย มหพัภาพ ( . ) 

 
19.  การอ้างองิบทหน่ึงของหนังสือทีม่ีผู้เขยีนเฉพาะบท และมีบรรณาธิการของหนังสือ  (Chapter in a book) 

 

รูปแบบพืน้ฐาน   ช่ือผู้เขยีน (Author). ช่ือบท (Title of a chapter). ใน/In: ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor(s). 
ช่ือหนังสือ (Title of the book). คร้ังทีพ่มิพ์ (Edition). เมืองท่ีพมิพ์ (Place of 
publication): สํานักพมิพ์ (Publisher); ปีพมิพ์ (Year). หน้า/p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

 

 Esclamado R, Cummings CW. Management of the impaired airway in adults. In: Cummings CW, 
Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE, editors. Otolaryngology - head and neck surgery. 2nd 
ed. St. Louis, MO: Mosby Year Book; 1993. p. 2001-19. 

 เกรียงศกัด์ิ จีระแพทย.์ การใหส้ารนํ้ าและเกลือแร่. ใน: มนตรี ตูจิ้นดา, วินยั สุวตัถี, อรุณ วงษจิ์ราษฎร์, 
ประอร ชวลิตธาํรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กมุารเวชศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: เรือนแกว้
การพิมพ;์ 2540. หนา้ 424-78.  
 

20.  เอกสารอ้างองิท่ีเป็นหนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม  (Conference proceeding) 
 

รูปแบบพืน้ฐาน  ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ช่ือเร่ือง. ช่ือการประชุม; วนั เดอืน ปีทีป่ระชุม; สถานทีจ่ัด
ประชุม. เมืองท่ีพมิพ์: สํานักพมิพ์; ปีพมิพ์. 

 

 Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th 
International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. 
Amsterdam: Elsevier; 1996. 
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21.  การอ้างองิบทความทีนํ่าเสนอในการประชุม หรือสรุปผลการประชุม (Conference paper)  
 

รูปแบบพืน้ฐาน   ช่ือผู้เขียน. ช่ือเร่ือง. ใน/In: ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor. ช่ือการประชุม; วนั เดอืน   
ปีทีป่ระชุม; สถานทีจ่ัดประชุม. เมืองทีพ่มิพ์: สํานักพมิพ์; ปีพมิพ์. หน้า/ p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 

 

 Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of 
the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: 
North-Holland; 1992. p. 1561-5. 

 

22.  การเขียนเอกสารอ้างองิทีเ่ป็นรายงานทางวชิาการ  หรือรายงานทางวทิยาศาสตร์  (Technical/Scientific Report) 
- เอกสารท่ีจัดพมิพ์โดยเจ้าของทุน  (Issued by funding)  
 

รูปแบบพืน้ฐาน  ช่ือผู้เขียน.  ช่ือเร่ือง. เมืองท่ีพมิพ์: หน่วยงานทีพ่มิพ์/แหล่งทุน; ปีพมิพ์. เลขทีร่ายงาน. 
 

 Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility 
stays. Final report. Dallas, TX: Dept. of Health and Human Services (US), Office of Evaluation and 
Inspections; 1994 Oct. Report No.: HHSIGOEI69200860.  

 

- เอกสารท่ีจัดพมิพ์โดยหน่วยงานผู้จดัทํารายงาน (Issued by performing agency)  
 

รูปแบบพืน้ฐาน  ช่ือผู้เขยีน/บรรณาธิการ. ช่ือเร่ือง. เมืองท่ีพมิพ์: หน่วยงานทีพ่มิพ์/แหล่งทุน; ปีพมิพ์. เลขที่
รายงาน. หน่วยงานผู้จัดทาํรายงาน. 

 Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health services research: work force and educational 
issues. Washington: National Academy Press; 1995. Contract No.: AHCPR282942008. Sponsored by 
the Agency for Health Care Policy and Research. 
 

23. เอกสารอ้างองิท่ีเป็นวทิยานิพนธ์   (Thesis/Dissertation) ใหเ้ขียนรายการอา้งอิง ดงัน้ี 
 

รูปแบบพืน้ฐาน  ช่ือผู้นิพนธ์. ช่ือเร่ือง [ประเภท/ระดบัปริญญา]. เมืองท่ีพมิพ์: มหาวิทยาลยั; ปีทีไ่ด้ปริญญา.  
 

 Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [dissertation]. St. Louis, 
MO: Washington University; 1995. 

 องัคาร ศรีชยัรัตนกลู. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคซึมเศร้าชนิดเฉียบพลนัและชนิดเร้ือรัง 
[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2543. 
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24.  สิทธิบัตร (Patent)  

 Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting 
device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1. 
 

25. การอ้างองิบทความในหนังสือพมิพ์ (Newspaper article)   
 

รูปแบบพืน้ฐาน  ช่ือผู้เขียน. ช่ือเร่ือง. ช่ือหนังสือพมิพ์. ปี เดอืน วนัที;่ ส่วนท่ี: เลขหน้า (เลขคอลมัน์).  
 

 Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution; study estimates 50,000 admissions annually. The 
Washington Post. 1996 Jun 21; Sect. A: 3 (col. 5). 

 ซี 12.  ตุลาการศาล ปค, เขา้รอบ. ไทยรัฐ. 2543 พ.ย. 20; ข่าวการศึกษา ศาสนา-สาธารณสุข: 12 (คอลมัน ์1). 
 

26. เอกสารอ้างองิท่ีประเภทพจนานุกรมต่าง  ๆ (Dictionary and similar references)   
 

รูปแบบพืน้ฐาน  ช่ือหนังสือ (Title of the book). คร้ังทีพ่มิพ์ (Edition). เมืองทีพ่มิพ์ (Place of 
Publication): สํานักพมิพ์ (Publisher); ปี (Year). คาํศัพท์; หน้า. 

 Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20. 
 

27. การอ้างองิเอกสารทีย่งัไม่ได้ตพีมิพ์ หรือกาํลงัรอตีพมิพ์   (Unpublished Material)  
ใชรู้ปแบบการอา้งอิงตามประเภทของเอกสารดงักล่าวขา้งตน้  และระบุวา่  In press  หรือ  รอตีพิมพ ์ เช่น 
 Leshner AI. Molecular mechanisms of cocine addiction. N Eng J Med. In press 1996. 
หมายเหตุ: NLM นิยมใชค้าํวา่ “forthcoming” เพราะยงัไม่แน่วา่เอกสารนั้นๆจะไดรั้บการตีพิมพห์รือไม่  
 

การอ้างองิเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์   (Electronic Material) 
การเขียนรายการอา้งอิงเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์  จากเวบ็ไซตบ์างคร้ังจะมีปัญหาเร่ืองความไม่ถาวร

ของ URL  หรือการเปล่ียนแปลงเน้ือหาบางส่วน  ทาํใหก้ารเช่ือมโยงไปสู่เอกสารเพื่อตรวจสอบหรือคน้ควา้
เพ่ิมเติมในภายหลงัทาํไดย้ากหรือทาํไม่ไดเ้ลย  ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว ในการลงรายการอา้งอิงเอกสาร
จากเวบ็ไซต ์จึงตอ้งลงวนัท่ีเขา้ใช ้(Cited) เวบ็ไซตน์ั้นๆ และใหพิ้มพห์รือทาํสาํเนาเอกสารเกบ็ไวทุ้กคร้ัง 
 

การอา้งอิงเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ใหใ้ชรู้ปแบบตามประเภทของเอกสารดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่เพ่ิม
ขอ้มูลบอกประเภทของวสัดุหรือเอกสารท่ีนาํอา้งอิง วนัท่ีสืบคน้ขอ้มูล และแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ดงัน้ี 
 

รูปแบบพืน้ฐาน  ช่ือผู้แต่ง (Author). ช่ือบทความ (Title of the article) [ประเภทของส่ือ/วสัดุ]. ปีพมิพ์ 
[เข้าถงึเมื่อ/cited ปี เดอืน วนัที]่. เข้าถงึได้จาก/ Available from: http://………….  
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28.  ซีดรีอม (CD-ROM) 

 Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 
 

29.  บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal article on the Internet) 
 

รูปแบบพืน้ฐาน  ช่ือผู้แต่ง (Author). ช่ือบทความ (Title of the article). ช่ือวารสาร (Title of the Journal) 
[ประเภทของส่ือ]. ปีพมิพ์ [เข้าถงึเมื่อ/cited ปี เดอืน วนัที]่;ปีที:่[หน้า/about screen]. เข้าถงึได้จาก/ 
Available from: http://………….  

 

 Annas GJ. Resurrection of a stem-cell funding barrier--Dickey-Wicker in court. N Engl J Med [Internet]. 2010 
[cited 2011 Jun 15];363:1687-9. Available from: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1010466 

 

บทความวารสารบนอนิเทอร์เน็ตท่ีมีลกัษณะพเิศษอืน่ๆ เช่น 
- บทความท่ีมีการเผยแพร่ทางอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนฉบบัพิมพ ์(Article published electronically ahead of 

the print version) ซ่ึงส่วนมากจะเป็นบทความท่ีสืบคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูล PubMed (ดูท่ี # 17) 
- บทความท่ีมีหมายเลขเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (Article with document number in place of traditional 

pagination) เป็นบทความท่ีสืบคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูล PubMed จะมีเลข PMID (PubMed Identifier)  
 Williams JS, Brown SM, Conlin PR. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N 

Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6. PMID: 19179309. 
- บทความท่ีมีระหสัประจาํบทความดิจิทลั (Article with a Digital Object Identifier (DOI)) เป็นหมายเลข

มาตรฐานประจาํเอกสารท่ีเผยแพร่บนบนอินเตอร์เน็ต ช่วยใหสื้บคน้สารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งถาวร 
และช่วยแกปั้ญหาการเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีอยูห่รือเวบ็ไซตข์องสารสนเทศนั้นถูกยกเลิก 

 Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission 
to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ 2009;338:a2752. doi: 
10.1136/bmj.a2752. 
 

30.  Monograph on the Internet  
 Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National 

Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 
 

31.  การอ้างองิโฮมเพจ/เวบ็ไซต์ (Homepage/Web site) 
 Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources; c2000-01 [updated 
2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/. 
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32.  ฐานข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ต (Database on the Internet) เป็นรูปแบบท่ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดต้ามขอ้มูลท่ีจะนาํมา
อา้งอิง  นิยมใชก้นัมากในการอา้งอิงขอ้มูลต่างๆ ท่ีสืบคน้ไดจ้ากอินเทอร์เน็ต ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 2001 Aug 23; 

cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available from: 
http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html 

 Wikipedia. Generation Y [Internet]. 2011 [cited 2011 Jul 5]. Available from: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Y 

 Fanti S, Farsad M, Mansi L. Atlas of PET/CT: a quick guide to image interpretation [Internet]. Berlin 
Heidelberg: Springer-Verlag; 2009 [cited 2011 Jun 15]. Available from: http://www.amazon.com/Atlas-PET-
CT-Quick-Interpretation/dp/3540777717#reader_3540777717 

 จิราภรณ์ จนัทร์จร. การเขียนรายการอา้งอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย ์[อินเทอร์เนต็]. กรุงเทพฯ: คณะ
แพทยสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2551 [เขา้ถึงเม่ือ 18 ต.ค. 2554]. เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://liblog.dpu.ac.th/analyresource/wp-content/uploads/2010/06/reference08.pdf 
 

33.  การอ้างองิบลอ็ก (Blogs) 

 Holt M. The Health Care Blog [Internet]. San Francisco: Matthew Holt; 2003 Oct - [cited 2009 Feb 
13]. Available from: http://www.thehealthcareblog.com/the_health_care_blog/. 

 KidneyNotes.com [Internet]. New York: KidneyNotes; c2006 - [cited 2009 Feb 13]. Available from: 
http://www.kidneynotes.com/. 

 Wall Street Journal. HEALTH BLOG: WSJ's blog on health and the business of health [Internet]. 
Hensley S, editor. New York: Dow Jones & Company; c2007 - [cited 2009 Feb 13]. Available from: 
http://blogs.wsj.com/health/. 

 บลอ็กแลกเปล่ียนเรียนรู้ หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. จะหาตวัเอกสารจาก
หมายเลข DOI ไดอ้ยา่งไร [อินเทอร์เน็ต]. 2554 [เขา้ถึงเม่ือ 18 ต.ค. 2554]. เขา้ถึงไดจ้าก: 
http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=13301 

 
การเรียงรายการอ้างอิงท้ายบทความ 

 นาํรายการอา้งอิงมารวบรวมเขียนไวท่ี้ทา้ยบทความ ภายใตห้วัขอ้ รายการอา้งอิง หรือ บรรณานุกรม และ
ใชภ้าษาองักฤษวา่ References หรือ Bibliography โดยเรียงลาํดบัหมายเลข 1, 2, 3, …ตามท่ีปรากฏในเน้ือเร่ือง  
 

ข้อควรระวงั  คือตวัเลขท่ีกาํกบัในเน้ือเร่ืองจะตอ้งสอดคลอ้งกบัลาํดบัท่ีในรายการอา้งอิงทา้ยบทความ 
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