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การอ้างอิงแบบตัวเลขตามหลักเกณฑ์ Vancouver 

  การเขียนรายการอ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร์เหมาะส าหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ซ่ึงรูปแบบน้ีเร่ิมต้นพัฒนาในปี ค.ศ. 1978 โดยกลุ่มบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์

ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดรูปแบบมาตรฐานในการจัดเตรียมต้นฉบับบทความที่จะส่ง

พิมพ์เผยแพร่ให้เป็นรูปแบบเดียวกันที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซ่ึงรูปแบบมาตรฐานที่

ก าหนดขึ้นน้ีมีช่ือเรียกว่า Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to  

Biomedical Journals โดยใช้มาตรฐาน American National Standard Institute (ANSI 

standard style) ส าหรับรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้ปรับปรุงจากหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน 

(National Library of Medicine หรือ NLM) ต่อมาบรรณาธิการชุดน้ีได้เปลี่ยนเป็น

คณะกรรมการบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์นานาชาติ(International Committee of 

Medical Journal Editors หรือ ICMJE)  มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อก าหนดเพิ่มเติม

หลายคร้ังเพื่อให้ทันสมัย  

  ปัจจุบันมีวารสารทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีช่ือเสียงทั่วโลกมากกว่า 

500 ช่ือ ใช้แนวการเขียนแบบแวนคูเวอร์ เช่น New England Journal of Medicine,The 

Lancet, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology และ Interna-

tional Journal of Nursing Practice เป็นต้น ส าหรับวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข

ของไทย มีการน ารูปแบบแวนคูเวอร์มาใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น จดหมายเหตุทางแพทย์ 

วารสารวิชาการสาธารณสุข วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล วารสารเทคนิคการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด เป็นต้น  



 5 

การอ้างอิงแบบตัวเลขตามหลักเกณฑ์ Vancouver 

  การเขียนรายการอ้างอิงที่ปรากฏในหนังสือเล่มน้ี ยึดตามหลักเกณฑ์การลงรายการของ 

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and editing for biomedical 

publication และ International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Re-

quirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample Refer-

encesและ Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and 

publishers โดยมีการจัดเรียงเน้ือหาเร่ิมจากรูปแบบการลงรายการ หลักเกณฑ์การลงรายการ 

และตัวอย่างรายการอ้างอิงดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
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การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)  

  การอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหา คือ การที่ผู้เขียนยกข้อความหรือน าความคิด ข้อเท็จจริง

ของผู้อ่ืนมาอ้างไว้ใน การเขียนงานของตน โดยระบุแหล่งที่มาแบบย่อเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่าน

ติดตามข้อมูลการอ้างอิงที่สมบูรณ์จากท้ายเล่ม  ส าหรับการเขียนการอ้างอิงในเน้ือหาตาม

หลักเกณฑ์ Vancouver Style มีดังต่อไปน้ี   

  1. ใช้ตัวเลขอารบิก แทนเอกสารที่อ้างถึงโดยใส่ตัวเลขไว้ในวงเล็บหรือใช้ตัวเลขเหนือ

บรรทัด (Superscript) ซ่ึงจะใส่วงเล็บหรือไม่ก็ได้ การใส่ตัวเลขจะใส่ไว้ข้างท้ายข้อความที่

ต้องการอ้าง เช่น  

 Patients showed no signs of diabetes(1) 

  Smithers (2) reported no sign of. . . 

  Coronary disease data was summarized by Edwards3,4in his report. 

  Coronary disease data was summarized by Edwards(3,4)in his report.  

     2. การอ้างอิงตาราง รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ค าอธิบายรูปภาพ ใช้ตัวเลขอารบิก เช่น 

  . . .close monitoring of glucose level (Figure 2)12 

  . . .the basis of characteristic auto antibodies (Table 3)30 

  . . .เน่ืองจากพบได้ค่อนข้างน้อยในประเทศอ่ืนๆ (ภาพที่ 2)1 

  การประเมินผู้ป่วยภาวะวิกฤตเบื้องต้นใช้แนวทางตามตารางที่ 41 

3. การอ้างอิงตัวเลขใส่ตามล าดับที่อ้างอิง ต้ังแต่เลข 1 เป็นต้นไปจนจบเอกสาร หาก
ต้องการอ้างเอกสารที่เคยอ้างแล้วซ้ าอีก ให้ใส่หมายเลขเดิมที่เคยอ้างไว้คร้ังแรก 

4. หมายเลขที่อ้างถึงในเน้ือหาน้ัน จะต้องตรงกับหมายเลขที่มีก ากับไว้ในส่วนรายการ
อ้างอิงท้ายรายงาน 

  5 .  การ อ้า งหลายรายการ อ้า งอิง (Multiple References) ในที่ เ ดี ยวกันให้ ใ ส่
เคร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ันโดยไม่ต้องเว้นวรรคเพื่อแยกหมายเลขแต่ละหมายเลข เช่น  

(2,5,7,10) หรือ 2,5,7,10 



 7 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text)  

 (1-3) หรือ 1-3  

 6. การอ้างอิงในเน้ือหาต้ังแต่ 2 รายการขึ้นไป ให้ใช้เคร่ืองหมายยัติภังค์  (-) ค่ันระหว่าง

หมายเลขแรกกับหมายเลขสุดท้ายโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น  

7. ควรหลีกเลี่ยงการอ้างอิงประเภทการสื่อสารระหว่างบุคคล (Personal Communica-

tion) นอกจากเป็นข้อมูลที่จ าเป็นและไม่สามารถพบในแหล่งข้อมูลอ่ืน การอ้างอิง จะไม่ใส่ตัวเลข

ในเน้ือหา แต่จะใส่ช่ือบุคคลและวันเดือนปีที่สื่อสารไว้ในวงเล็บ และไม่มีรายการอ้างอิงท้าย

รายงาน 

8. ควรหลีกเลี่ยงการอ้างอิงจากบทคัดย่อ 
9. การอ้างอิงในสื่อทุกประเภท จะต้องเป็นการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Source) ไม่ควรอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)  
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รายการอ้างอิง (References)  

 รายการอ้างอิงประกอบด้วย รายละเอียดของเอกสารที่น ามาอ้างอิงในเน้ือหา โดยจะ

อยู่ส่วนท้ายของรายงาน ซ่ึงจัดเรียงตามล าดับหมายเลขที่อ้างถึงในเน้ือหา รูปแบบการเขียน

รายการอ้างอิงสามารถแยกออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี  

    1. บทความวารสาร (Articles in Journals) 

    2. หนังสือและเอกสารเฉพาะเร่ือง (Books and Other Monographs) 

    3 .สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืนๆ (Other Published Material) 

    4. สิ่งพิมพ์ที่ยังไม่มีการตีพิมพ์ (Unpublished Material) 

    5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material) 

 รูปแบบ  

หมายเลข.        ผู้แต่ง.\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร.\ปีพิมพ์;ปีที่(ฉบับที่):เลขหน้าเร่ิมต้น
บทความ-เลขหน้าสุดท้ายบทความ. 

 

เครือ่งหมาย \ หมายถงึ เวน้วรรค 1 ระยะ 

 (1) หลกัเกณฑ์การลงรายการบทความวารสาร มดีงัต่อไปนี้  

 1. ผู้แต่ง (Author) ให้ลงตามล าดับที่ปรากฏในบทความ 

   1.1 ผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่ช่ือ ตามด้วยนามสกุล และให้ตัดค าน าหน้าของผู้

แต่งที่มียศ หรือต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งช่ือปริญญาออก เช่น นายแพทย์ ศาสตราจารย์ พ.ม. 

M.D. พ.ต.ท. ดร. ให้ลงรายการดังน้ี 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ลง อารี วัลยะเสวี 
  ศ.ดร.นายแพทย์วิทยา นาควัชระ ลง วิทยา นาควัชระ 
  ส าหรับผู้แต่งที่ มีฐ านันดรศักด์ิ  บรรดาศักด์ิให้ ใส่ ช่ือ ค่ันด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ เช่น 
  นพ.ม.ร.ว.ทองทิศ ทองใหญ่ ลง ทองทิศ ทองใหญ่, ม.ร.ว. 

1. บทความวารสาร (Articles in Journals)  
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รายการอ้างอิง (References)  

 1.2 ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใส่ช่ือสกุล และเว้น 1 ระยะตามด้วย

อักษรย่อช่ือต้นและช่ือกลางติดกันโดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายค่ันและให้ตัดค าน าหน้าของผู้แต่ง

ที่มียศหรือต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งช่ือปริญญา ออก การลงช่ือที่มีค าน าหน้า หรือมี

เคร่ืองหมายยัติภังค์(-) หรือช่ือที่มีค าต่อท้าย เช่น Jr., III หรือ Sir ให้ลงรายการดังน้ี 

James A. Reed, M.D. ลง Reed JA 

            Ahmed EL-Assmy ลง EL-Assmy A 

           Alan D. O’Brien ลง O’Brien AD 

           John A. Adams III ลง Adams JA 3rd 

           Jiddeke M. van de Kamp ลง van de Kamp JM 

           Vincent T. DeVita, Jr. ลง DeVita VT Jr 

           Sir Frances Hildebrand ลง Hildebrand F 

           Captain R. C. Williams ลง Williams RC 

 1.3 ผู้แต่ง 1-6 คน ลงรายการทุกคนโดยแต่ละคนให้ค่ันด้วย

เคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะ 

 1.4  ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ลงรายการ 6 คนแรก และใส่ค าว่า et al. 

ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า และคณะ เช่น 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al.  

 1.5 ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล ได้แก่ องค์กร สมาคม บริษัท สถาบัน หน่วย

ราชการ 

   1.5.1 ถ้ามีหน่วยงานมากกว่า 1 หน่วยให้ใส่เคร่ืองหมายอัฒภาค(;) 

ค่ันระหว่างหน่วยงาน เช่น 

   American Dietetic Association; Dietitians of Canada. 

             สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย; ชมรมโรคหอบหืดแห่งประเทศไทย 
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รายการอ้างอิง (References)  

  American Medical Association, Committee on Ethics  

      Morrison CP, Court FG, editors. 

                    Walser E, translator. 

       The American Cancer Society ลง American Cancer Society  

   Tamoxifen: an enduring star. 

                           เมลามีน: มหันตภัยแห่งยุค. 

       1.5.2 กรณีที่มีหน่วยงานเดียวแต่มีหน่วยงานใหญ่และหน่วยงาน

ย่อยให้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ันระหว่างหน่วยงาน เช่น  

       1.5.3 ส าหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ให้ตัด ค าว่า “The” ออก

จากช่ือนิติบุคคล เช่น  

 1.6 งานที่ไม่ปรากฏผู้แต่งแต่มีบรรณาธิการหรือผู้แปลให้ใส่ช่ือ

บรรณาธิการหรือผู้แปลในต าแหน่งของผู้แต่ง ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และใส่ค าว่า 

editor(s) หรือ translator(s) ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ บรรณาธิการ หรือ ผู้แปล เช่น 

  1.7 งานที่ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง บรรณาธิการ ผู้แปล ให้ใส่ช่ือบทความ

ในต าแหน่งผู้แต่ง 

 1.8 จบข้อมูลผู้แต่งด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 2. ช่ือบทความ (Article Title) ให้ใส่ตามที่ปรากฏในตัวเล่ม 

 2.1 ส าหรับบทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัว

แรกของช่ือบทความ นอกน้ันใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ช่ือเฉพาะ และค าย่อ 

 2.2 งานที่มีช่ือเร่ืองหลักและช่ือเร่ืองรองให้ใส่เคร่ืองหมายทวิภาค (:) 

และเว้นวรรค 1 ระยะค่ันระหว่างช่ือเร่ืองหลักและช่ือเรื่องรอง เช่น 
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   2002-2003 

   2010 Feb 1-7 

                    2005 Jan-Feb 

                    1999 Dec-2000 Jan 

                         2002 Dec 7-2003 Jan 9 

 2.3 งานภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แปลช่ือบทความ

เป็นภาษาอังกฤษใส่ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม ตามด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) และ ใส่ช่ือ

ภาษาต้นฉบับหลังเลขหน้า เช่น 

 2.4 จบข้อมูลช่ือบทความด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ยกเว้น

บทความน้ันจะจบด้วยเคร่ืองหมายอ่ืนเช่น เคร่ืองหมายปรัศนี(?) หรือเคร่ืองหมายอัศเจรีย์(!) 

 3. ช่ือวารสาร (Journal Title) 

 3.1  ใส่ช่ือวารสารตามภาษาต้นฉบับ 

 3.2 วารสารภาษาต่างประเทศให้ใช้ช่ือย่อ ตามที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล PubMed กรณีที่วารสารมีการเปลี่ยนช่ือ ให้ใช้ช่ือวารสารที่ใช้อ้างขณะน้ัน ส าหรับ

วารสารภาษาไทยให้ใช้ช่ือเต็ม 

 3.3 จบข้อมูลช่ือวารสารด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 4. ปีพิมพ์ (Date)  

 4.1 วารสารภาษาอังกฤษให้ลง ปี เดือน (อักษรย่อ) วัน การลงปี

พิมพ์ให้ใช้เลขอารบิกและไม่ย่อปี กรณีมีหลายปี เช่น  

  Riesgo quimico laboral: elementos para un diagnostico en Es-

pana [Occupational chemical risk: elements for a diagnostic in Spain].  

ยกเวน้  บทความภาษาไทยให้ใสต่ามที่ปรากฏ หากมีช ือ่เรื่องแปลภาษาองักฤษ ให้ใส่ช ือ่

เรื่องแปลไว้ในวงเล็บเหลี่ยม เช่น 

                        เมลามีน: มหันตภัยแห่งยุค [Melamine: disaster of century]. 
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 5. ปีที่และฉบับที่ของวารสาร (Volume and Issue Number)                

   ปีที่ของวารสาร (Volume) หมายถึง ปีที่พิมพ์วารสารในแต่ละรอบปี 

เช่น ปีแรกของวารสารจะได้ vol 1  ในปีถัดมาจะเป็น  vol 2 ซ่ึงการครบรอบปีอาจจะไม่เป็นไป

ตามปีปฏิทินแล้วแต่นโยบายของผู้จัดท า ส่วน Issue คือ ฉบับที่ของวารสารในรอบปีหน่ึงอาจจะ

มีหลายฉบับ 

 5.1 ลงปีที่แล้วตามด้วยฉบับที่ใส่ไว้ในวงเล็บโดยไม่ต้องใส่ค าว่า vol. 

หรือ no. เช่น 

   

   มี.ค. 2553 

                    ม.ค.-ก.พ. 2551 

 4.3 จบข้อมูลปีพิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) เช่น  

   2003;70(3)  

ยกเวน้ กรณีไม่มขี ้อมูล ปทีี่ ฉบับที่ของวารสาร ใหจ้บดว้ยเครื่องหมายทวภิาค (:) เชน่  

                   2000:146-9 

                   2004 Jan:377-82 

                   2005 Winter:17-22 

   2003;70(3) หมายถึง ปีที่70 ฉบับที่3 

   2004 Jan-Feb;35(1) หมายถึง ปีที่ 35 ฉบับที่  

 4.2 วารสารภาษาไทยให้ลง วัน เดือน (อักษรย่อ) ปี และไม่ย่อปีกรณี 

มีหลายปี เช่น  
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       5.3.2 งานที่เป็นภาษาไทย ให้ใช้ค าว่า ฉบับเพิ่มเติม ตอนฉบับพิเศษ  

       5.3.3 ฉบับเพิม่เติมของปีที่พิมพ์ (volume) ให้ใส่ตัวย่อหลังปีที่พิมพ์ 

เช่น  

  5.2 ใช้เลขอารบิกเท่าน้ันไม่ใช้เลขโรมัน เช่น                          

   Suppl II ลง Suppl 2  

 5.3 ฉบับเพิ่มเติมของวารสารที่มีช่ือเรียกต่าง ๆ เช่น Supplement, 

Part, Special number  

       5.3.1  ส าหรับงานที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อดังน้ี  

  Supplement ย่อเป็น Suppl 

  Part ย่อเปน็ Pt 

  Special number ย่อเปน็ Spec No 

  2005;15 Suppl 1 หมายถงึ volume 15 มีฉบับเพิ่มเติม
ที่ 1 

  2003;6 Spec No หมายถงึ volume 6 มีฉบับพิเศษ 

ยกเว้น ฉบับเพ ิ่มเติมที่เป็นตอน(Part)ให้ใส่ Pt ไว้ในวงเล็บ เช่น  
  2004;66(Pt 2) 

       5.3.4 ฉบับเพิ่มเติมของฉบับที่พิมพ์ (Issue) ให้ใส่ตัวย่อหลัง ฉบับ

ที่พิมพ์ เช่น  

   2005;15(1 Suppl) หมายถงึ issue 1 มีฉบับเพิ่มเติม 

                  6(2 Spec No) หมายถึง issue 2 มีฉบับพิเศษ 

                     2004;66(1 Pt 2) หมายถึง issue 1 มีฉบับเพิ่มเติมตอนที่ 2 
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 5.4 จบข้อมูลปีที่พิมพ์และฉบับที่พิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) 

 6. เลขหน้า (Pagination) 

 6.1 ใช้ตัวเลขเต็มส าหรับหน้าเริ่มแรก และไม่ลงเลขซ้ าส าหรับหน้า

สุดท้าย เช่น 

 6.2 กรณีเลขหน้าไม่ต่อเน่ืองซ่ึงอาจเกิดจากมีหน้าโฆษณาค่ันให้จัดเป็น

กลุ่มโดยใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) ค่ัน เช่น  

    :15, 17, 19-21.  

 6.3 กรณีวารสารมีเลขหน้าเป็นภาษาโรมันให้ใส่ตามที่ปรากฏ เช่น  

              :viii-x.  

 6.4 จบข้อมูลเลขหน้าด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  

 (2) ตวัอยา่งการลงรายการอา้งองิบทความวารสาร 

1. ผูแ้ต่ง 1-6 คน ลงรายการทุกคน 

1.         Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-

infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284 -7. 

2.         นันทิยา ตัณฑชุณห์. เมลามีน: มหันตภัยแห่งยุค [Melamine: disaster of century]. 

พุทธชินราชเวชสาร. พ.ค.-ส.ค. 2552;26(2):173-86. 

3.         ธนพงษ์ ทองประพาฬ, กุลธร เทพมงคล, กฤตยา อุบลนุช, จิราพร ศรีประภาภรณ์,     

นภาพร โตจินดา, สุนันทา เสียงแจ้ว. การลดระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสแกนกระดูก 

[Shortening time required for bone scan report]. วารสารวิชาการสาธารณสุข. ม.ค.-ก.พ. 

2552;18(1):43-50.  

 

            :276-9 

  :123-6 

  :S92-101 

ยกเวน้  เลขหนา้ที่มตีวัอักษรตอ่ทา้ยให้ลงเต็ม เชน่ :124A-126A 
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ทางเลือก ส าหรับวารสารที่มีเลขหน้าต่อเน่ืองกันตลอด Volume ไม่ต้องใส่เดือนและฉบับที่พิมพ์ 
เช่น 

1.         Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-

infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7. 

2.         นันทิยา ตัณฑชุณห์. เมลามีน: มหันตภัยแห่งยุค [Melamine: disaster of century]. 

พุทธชินราชเวชสาร. 2552;26:173-86. 

3.         ปิยรัตน์ อภิวัฒนกุล, วัชระ เพชรคุปต์, กฤช กมลขันติกุล, ธัญพร สุรพรสวัสด์ิ. 

การศึกษาเปรียบเทียบแรงคืนกลับที่เกิดจากการบิดลวดโค้งนิกเกิลไททาเนียมทางทันตกรรมจัด

ฟันต่างชนิดที่ระดับการเอนเอียงที่ต่างกัน [Comparative study of deactivated torsional 

forces generated by various nickel-titanium orthodontic wires at different degrees 

of twist]. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์. 2550;57:335-46. 

2. ผู้แต่งมากกวา่ 6 คน  ลงรายการ 6 คนแรก ตามดว้ย et al. หรือ และคณะ 

1.         Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, 

et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after 

cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6. 

2.         ศุภเดช โรจไพศาล, ศิริกุล มะโนจันทร์, เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา, ชัยรัตน์ ตัณทรา

วัฒน์พันธ์, ภาคภูมิ เขียวละม้าย, อังกูรา สุโภคเวช, และคณะ. คุณสมบัติของเซลล์ต้น

ก าเนิดมีเซนไคม์จากสายสะดือและวาร์ทันเจลลีเปรียบเทียบกับเซลล์ต้นก าเนิดมีเซนไคม์

จากไขกระดูก [Characterization of mesenchymal stem cells from umbilical 

cord and Wharton's jelly in comparison to bone marrow derived mesen-

chymal stem cells]. ธรรมศาสตร์เวชสาร. ก.ค.-ก.ย. 2552;9(3):259-70. 
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ทางเลือก กรณีต้องการใส่เลขประจ ารายการอ้างอิงที่ปรากฏในฐานข้อมูล หรือเลขทะเบียน 
Clinical Trial Registration Number ให้ใส่ต่อจากส่วนเลขหน้าโดยเว้นวรรค 1 ระยะ และจบ
ด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)                                                                    

1.         Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-

infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. PubMed PMID: 

12140307. 

2.         Forooghian F, Yeh S, Faia LJ, Nussenblatt RB. Uveitic foveal atrophy: clini-

cal features and associations. Arch Ophthalmol. 2009 Feb;127(2):179-86. PubMed 

PMID: 19204236;  PubMed Central PMCID: PMC2653214. 

3.         Trachtenberg F, Maserejian NN, Soncini JA, Hayes C, Tavares M. Does fluo-

ride in compomers prevent future caries in children? J Dent Res. 2009 Mar;88

(3):276-9. PubMed PMID: 19329464. ClinicalTrials.gov registration number: 

NCT00065988. 

3. ผูแ้ต่งเปน็หนว่ยงาน 

1.         Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, 
and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 
2002;40(5): 

679-86. 

2.         American College of Dentists, Board of Regents. The ethics of quack-
ery and fraud in dentistry: a position paper. J Am Coll Dent. 2003;70(3):6-8. 

3.         สมาคมรูมาติสซ่ัมแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม. 
วารสารโรคข้อและรูมาติสซ่ัม. ก.ค. 2550;18(3):83-8. 

4.         กรมการแพทย์, ส านักพัฒนาวิชาการแพทย์. แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย
โรคมะเร็งปอด. วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบ าบัดวิกฤต. เม.ย.-มิ.ย. 2548;26
(2):149-59. 
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4. บคุคลและหนว่ยงานเปน็ผูแ้ต่ง 

 รายช่ือทั้งหมดต้องปรากฏอยู่ในบรรทัดต าแหน่งช่ือผู้แต่งใส่เรียงตามล าดับที่ปรากฏ 
และค่ันระหว่างบุคคลกับหน่วยงานด้วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) และเว้นวรรค 1 ระยะ  

1.         Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; Alf-One Study 
Group. Sexual dysfunction in 1,274 European men suffering from lower urinary 
tract symptoms. J Urol. 2003;169(6):2257-61. 

2.         Margulies EH, Blanchette M; NISC Comparative Sequencing Program, 
Haussler D, Green ED. Identification and characterization of multi-species con-
served sequences. Genome Res. 2003 Dec;13(12):2507-18. 

1.        21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 2002;325
(7357):184. 

2.        แนวทางการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์. วารสารชีวิตและสุขภาพ. 2539;12(73):39-40. 

5. งานทีไ่มม่ผีูแ้ตง่หรอืหนว่ยงานรบัผดิชอบ    ใหใ้สช่ ือ่บทความ 

6. บทความทีไ่มใ่ชภ่าษาองักฤษ   ใหใ้สต่ามภาษาตน้ฉบบั และใสช่ ือ่ภาษาตอ่ทา้ยจากเลขหนา้หรอื 

จะแปลช่ือบทความน้ันเปน็ภาษาอังกฤษใสไ่ว้ในวงเลบ็เหลีย่มและใสช่ื่อภาษาต่อทา้ยจากเลขหน้า 

1. Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstu-

denter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785-7. Norwegian. 

2. Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical students 

and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002 Mar 20;122(8):785 -7. Norwe-

gian.  
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7. วารสารทีม่ฉีบับเพิ่มเติมของปทีีพ่ิมพ์ (Volume with Supplement) 

1.         Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and 
long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 
2002;42 Suppl 2:S93-9. 

2.          ปริญญา คงทวีเลศิ. การประเมนิผลการจัดบริการสง่เสริมปอ้งกนัสขุภาพช่องปากในหน่วยบริการ 
ปฐมภมู ิป ี2549. วารสารวิชาการสาธารณสขุ. ม.ค.-ก.พ. 2551;17 ฉบบัเพิม่เติม 1:SI1-10. 

3.         จิตติมา อินทพบิลูย์. การบาดเจ็บทีต่าในโรงพบาลศรีสงัวรสโุขทยั ปงีบประมาณ 2541-2550. พทุธชิน
ราชเวชสาร. ม.ค.-เม.ย. 2551;25 ฉบบัพเิศษ 2:317-27.  

1.        Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 
2002;58(12 Suppl 7):S6-12.  

8. วารสารทีม่ฉีบบัเพิม่เตมิของฉบบัทีพ่มิพ ์(Issue with Supplement) 

9. วารสารทีแ่บง่เปน็ตอน (Part)  และบทความทีอ่า้งถงึอยูต่อนหนึง่ของปทีีพ่มิพ ์(Volume with Part) 

1.         Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemo-

logical viewpoint. Int J Psychoanal. 2002;83(Pt 2):491-5.  

10. วารสารทีแ่บง่เปน็ตอน (Part)  และบทความทีอ่า้งถงึอยูต่อนหนึง่ของฉบบัทีพ่มิพ ์(Issue with Part) 

1.         Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Devel-

opment of a large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 

2002;13(9 Pt 1):923-8.  

11. วารสารทีม่ฉีบบัทีพ่มิพแ์ตไ่มม่ปีทีีพ่มิพ ์(Issue with No Volume ) 

1.         Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis 

in revision total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8. 
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12. วารสารที่ไม่มทีัง้ปีทีแ่ละฉบบัที่ (No Volume or Issue) 

1.         Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 Jun:1-6.  

1.         Chadwick R, Schuklenk U. The politics of ethical consensus finding.    

Bioethics. 2002;16(2):iii-v. 

14. วารสารทีต่้องการระบุประเภทของบทความ  ให้ใส่ประเภทของบทความไว ้ในวงเลบ็
เหลี่ยมตามหลังช่ือบทความ และจบด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

13. วารสารทีม่เีลขหนา้เปน็เลขโรมนั  ใหใ้สเ่ลขโรมนั 

1.         Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long
-term oxygen therapy [letter]. Eur Respir J. 2002;20(1):242.  
2.         Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow GE. Charac-
teristics of older methadone maintenance (MM) patients [abstract]. Drug Al-
cohol Depend. 2002;66 Suppl 1:S105 
3.         สุรจิต สุนทรธรรม, สมชัย บวรกิตติ. วิธีใช้ค า “เช่น” “ได้แก่” และ 
“อาทิ” [จดหมาย].วารสารวิชาการสาธารณสุข. มี.ค.-เม.ย. 2546;12(2):311.  

15. บทความทีย่กเลกิบทความเดมิ (Article Containing Retraction)  หมายถงึบทความใหมม่หีมายเหตุ
ยกเลกิบทความเดิม ใหล้งรายการบทความใหมแ่ละใส ่ค าว่า Retraction of ส าหรับงานเขยีนภาษาไทยใช้ค าว่า 
ยกเลกิ ตามด้วยรายละเอียดบทความเดิม 

1.         Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly es-
calating dose-loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry. 2002;63
(2):169. Retraction of: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2000;61
(12):909-11. 
กรณีที่มีการยกเลิกเน้ือหาบางส่วน ส าหรับงานที่เป็นภาษาไทยใช้ค าว่า  ยกเลิกเน้ือหา
บางส่วน 
1.         Starkman JS, Wolder CE, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. 
Voiding dysfunction after removal of eroded slings. J Urol. 2006 Dec;176(6 Pt 
1):2749. Partial retraction of: Starkman JS, Wolter C, Gomelsky A, Scarpero 
HM, Dmochowski RR. J Urol. 2006 Sep;176(3):1040-4.  
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16. บทความทีถ่กูยกเลกิดว้ยบทความใหม่ (Article Retracted) ให้ลงรายการบทความเดิม
และใส่ค าว่า Retraction in ส าหรับงานเขียนภาษาไทยใช้ค าว่า ยกเลิกใน ตามด้วยรายละเอียด
บทความใหม่   

1.         Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalat-
ing dose-loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry. 2000;61(12):909-11. 
Retraction in: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2002;63(2):169.  

กรณีที่มีการยกเลิกเน้ือหาบางส่วน งานที่เป็นภาษาไทยใช้ค าว่า ยกเลิกเน้ือหาบางส่วนใน 

1.         Starkman JS, Wolter C, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. Void-
ing dysfunction following removal of eroded synthetic mid urethral slings. J Urol. 
2006 Sep;176(3):1040-4. Partial retraction in: Starkman JS, Wolder CE, Gomelsky A, 
Scarpero HM, Dmochowski RR. J Urol. 2006 Dec;176(6 Pt 1):2749.  

17. บทความทีพ่มิพแ์กไ้ขค าผดิจากบทความเดมิ (Article Republished with Corrections) 

ใหล้งรายการบทความใหมแ่ละใสค่ าว่า Corrected and republished from ส าหรับงานเขยีนภาษาไทยใหใ้ช้
ค าว่า แกไ้ขและตีพมิพใ์หมจ่าก แลว้ตามด้วยรายละเอียดวารสารฉบบัเดิม 

1.         Mansharamani M, Chilton BS. The reproductive importance of P-type 

ATPases. Mol Cell Endocrinol. 2002;188(1-2):22-5. Corrected and republished 

from: Mol Cell Endocrinol. 2001;183(1-2):123-6.  

18. บทความแจง้แกค้ าผดิ (Article with Published Erratum) ใหล้งรายการบทความเดิมและใสค่ าว่า 
Erratum in ส าหรบังานเขยีนภาษาไทยใหใ้ช้ค าว่า แกค้ าผดิใน แลว้ตามด้วยรายละเอียดวารสารฉบบัใหม ่

1.         Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type 2 

diabetes mellitus: a critical review. Clin Ther. 2000;22(10):1151 -68; discussion 

1149-50. Erratum in: Clin Ther. 2001;23(2):309.  
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19. บทความฉบับอิเล็กทรอนิกส์กอ่นฉบับตีพมิพ์ (Article Published Electronically 
Ahead of the Print Version) ให้ใส่ค าว่า Epub ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า 
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

1.          Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-
derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5. 

2.          Duque I, Parra JH, Duvallet A. Maximal aerobic power in patients with 
chronic low back pain: a comparison with healthy subjects. Eur Spine J. 2011 Jan; 
20(1):87-93. Epub 2010 Aug 29. 

20. การอา้งองิสว่นหนึง่ของบทความ (Parts of Journal Articles) ได้แก ่ตาราง รูปภาพ แผนภมู ิกราฟ 
และภาคผนวก ใหใ้ส ่ขอ้มลูรายละเอียดของวารสาร แลว้ตามด้วยขอ้มลูตาราง รปูภาพ ทีน่ ามาอ้างได้แก ่ช่ือ
ของสว่นทีน่ ามาอ้างเว้นวรรค 1 ระยะตามด้วยหมายเลข ช่ือตารางหรอื  ช่ือรปูภาพ โดยใสข่อ้มลูตามทีป่รากฏ
และจบด้วยเลขหน้าทีป่รากฏตารางหรอืรปูภาพน้ัน หากไมม่ช่ืีอสว่นทีน่ ามาอ้างแต่ชัดเจนว่าสว่นน้ันเปน็ตาราง
หรอืรปูภาพกใ็หใ้สค่ าว่า ตารางหรอืรปูภาพไว้ในวงเลบ็เหลีย่ม เช่น [ตาราง] [ภาพ] 

หมายเหต ุ การอา้งองิในลกัษณะนีค้วรอา้งจากตน้ฉบบัเดมิ เชน่ รปูทีป่รากฏในบทความน ามาจากเอกสาร
อ่ืน การเขยีนรายการอ้างอิงควรอ้างจากเอกสารต้นฉบบั ไมใ่ช่อ้างจากบทความ เปน็ต้น 

รปูแบบ   

หมายเลข.         ข้อมูลวารสาร.\ช่ือส่วนที่น ามาอ้างเช่น ตาราง ภาพ\หมายเลข,\ช่ือตาราง

หรือภาพ;\น.\เลขหน้าที่ปรากฏตารางหรือภาพ. 

เครือ่งหมาย \ หมายถงึ เวน้วรรค 1 ระยะ 
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1.         Diaz-Cruz ES, Shapiro CL, Brueggemeier RW. Cyclooxygenase inhibitors 
suppress aromatase expression and activity in breast cancer cells. J Clin Endo-
crinol Metab. 2005 May;90(5):2563-70. Table 2, Aromatase activity and expression 
in celllines; p. 2565. 

2.         Mitchell GF, Pfeffer MA. Evaluation and management of patients with 
uncontrolled systolic hypertension: is another new paradigm really needed?  

Am Heart J. 2005 May;149(5):776-84. Figure 3, Regional pressure wave forms in 
the normalarterial system; p. 780. 

3.         จันทนา พัฒนเภสัช, ปฤษฐพร กิ่งแก้ว. วารสารวิชาการสาธารณสุข. ก.ย.-ต.ค. 2553; 
19(5):695-716. ตารางที่ 5, สรุปประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการ 

ทันตกรรมป้องกัน; น. 710. 
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 รูปแบบ  

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือหนังสือ.\คร้ังที่พิมพ์.\เมืองที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์;\ปีพิมพ์. 

 

เครือ่งหมาย \ หมายถงึ เวน้วรรค 1 ระยะ 

 (1)  หลกัเกณฑ์การลงรายการหนงัสือและเอกสารเฉพาะเรื่อง 

                  ใช้ข้อมูลหลักจากหน้าช่ือเร่ืองหรือหน้าปกใน (Title Page) และหน้าหลังหน้าปก

ใน (Verso) และปกหนังสือ ในกรณีไม่พบข้อมูลที่หน้าช่ือเร่ือง โดยมีหลักเกณฑ์   การลงรายการ

ดังน้ี 

                            1. ผู้แต่ง (Author) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงช่ือผู้แต่งบทความ 

                            2. ช่ือหนังสือ (Title) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงรายการช่ือบทความ 

                            3. คร้ังที่พิมพ์ (Edition) ให้ใส่เมื่อไม่ใช่การพิมพ์คร้ังแรก 

       3.1 งานเขียนภาษาไทยให้ใส่ตามที่ปรากฏ ส าหรับงานเขียน

ภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อดังน้ี 

2.  หนงัสือและเอกสารเฉพาะเรือ่ง (Books and Other Monographs) 

Word  Abbreviation 

edition ed. 

abbreviated abbr. 

abridged abr. 

American Am. 

augmented augm. 

authorized authorize. 

English Engl. 

enlarged enl. 
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Word  Abbreviation 

expanded expand. 

illustrated ill. 

modified mod. 

original orig. 

reprint(ed) repr. 

revised rev. 

special spec. 

translation transl. 

translated transl. 

 3.2 จบข้อมูลคร้ังที่พิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 4. งานเขียนที่ปรากฏผู้แต่งและมีผู้แต่งรอง (Secondary Author) ได้แก่ 

บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้วาดภาพ ให้ลงรายการดังน้ี 

 4.1 ลงรายการผู้แต่งรองต่อจากช่ือเร่ืองหรือคร้ังที่พิมพ์ (ถ้ามี) โดยใช้

หลักการลงรายการเช่นเดียวกับผู้แต่งบทความ เช่น 

นภาลัย สุวรรณธาดา, ธิดา โมสิกรัตน์, สุมาลี สังข์ศรี. การเขียนผลงานวิชาการและ
บทความ. พิมพ์คร้ังที่ 2 ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม. ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์, บรรณาธิการ.               

 4.2 หลังช่ือผู้แต่งรองให้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะ

ตามด้วยค าว่า editor(s) translator(s) illustrator(s) ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า 

บรรณาธิการ ผู้แปล ผู้วาดภาพ 

                         4.3 ถ้าไม่ปรากฏผู้แต่งให้ลงช่ือผู้แต่งรองในต าแหน่งของช่ือผู้แต่ง 

 4.4 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 
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 5. หนังสือชุดที่มีหลายเล่ม (Volume, Section, Part, Number) 

 5.1 งานเขียนภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวย่อ ได้แก่ Vol. Sect. Pt. No.  

ส าหรับงานเขียนภาษาไทยใช้ค าว่า ล. ส่วน ตอน 

 5.2 ถ้าใช้ประกอบการเขียนหมดทุกเล่มให้ใส่จ านวนเล่มทั้งหมดต่อจาก

ปีพิมพ์ เช่น  

  3 vol. (ใช้ตัวอักษร v เล็ก) หรือ 3 ล.  

 6. สถานที่พิมพ์ (Place) ให้ใส่ช่ือเมืองที่พิมพ์หนังสือน้ัน 

 6.1 ถ้ามีหลายเมืองให้ใช้เมืองแรก ส าหรับเมืองในสหรัฐอเมริกาและ

แคนาดาใส่ช่ือย่อรัฐหรือจังหวัด (โปรดดูภาคผนวกหน้า 273-275) ตามหลัง เช่น 

 5.3 ถ้าใช้ประกอบการเขียนเล่มใดเล่มหน่ึงให้ใส่ข้อมูลของเล่มที่อ้างต่อ

จากช่ือเร่ืองหรือคร้ังที่พิมพ์ (ถ้ามี) และใส่จ านวนหน้าของเล่มที่อ้างต่อท้ายปีพิมพ์ เช่น  

  Vol. 3 (ใช้ตัวอักษรV ใหญ่) หรือ  ล. 3  

   Baltimore (MD)  

 หรือเมืองที่มีช่ือซ้ ากันแต่สถานที่ต่างกัน เช่น 

             Palm Springs (CA)  

             Palm Springs (FL) 

   Cambridge (MA) 

             Cambridge (England)  

 6.2 ถ้าไม่พบสถานที่พิมพ์ในเอกสารแต่หาได้จากที่อ่ืนให้ใส่ช่ือเมืองน้ัน

ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม 
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 6.3 ถ้าหากไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ให้ใส่ค าว่า [place unknown] 

ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า [ม.ป.ท.] ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 

 6.4 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) 

 7. ส านักพิมพ์ (Publisher) ให้ใส่ช่ือส านักพิมพ์ตามที่ปรากฏ 

 7.1 ใช้ตัวอักษรใหญ่เล็กและวรรคตอนตามที่ปรากฏ ใช้ตัวย่อส าหรับ

ส านักพิมพ์ที่มีช่ือเสียง เช่น  

  John Wiley & Sons, Ltd. ย่อเป็น Wiley  

 7.2 กรณีที่มีหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย ให้เรียงล าดับหน่วยงาน

ใหญ่ก่อนและค่ันด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยหน่วยงานย่อย เช่น 

  McGraw-Hill, Health Professions Division  

   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงช่ือส านักพิมพ์เป็น  กรม 

                American Occupational Therapy Association 

ลงชื่อส านักพิมพ์เป็น  The Association 

 7.4 หากไม่ปรากฏส านักพิมพ์ให้ใส่ [publisher unknown] ส าหรับงาน

เขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า [ม.ป.พ.] ย่อมาจาก ไม่ปรากฏส านักพิมพ์ 

 7.5 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) 

 8. ปีพิมพ์ (Date) 

          8.1 ให้ใส่ปีพิมพ์เป็นเลขอารบิก 

 7.3  กรณีช่ือผู้แต่งและช่ือส านักพิมพ์เหมือนกัน ให้ใช้รูปแบบย่อได้ เช่น 
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 8.2 ถ้าไม่มีปีพิมพ์ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์โดยใส่ “c” เช่น  

   c2004    

 8.3 ถ้ามีทั้งปีพิมพ์และปีลิขสิทธิ์ให้ใส่ปีพิมพ์ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค 

(,) และเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยปีลิขสิทธิ์ ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักว่าข้อมูลในสิ่งพิมพ์   น้ันเก่า

กว่าปีพิมพ์ เช่น 

   2002, c1997  

    [1980?]  

 8.5 ถ้าไม่มีปีพิมพ์และปีลิขสิทธิ์และไม่สามารถประมาณปีได้ให้ใส่ 

[date unknown] ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า [ม.ป.ป.] ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ ์

 8.6 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 9. จ านวนหน้า (Pagination) เป็นทางเลือกจะใส่หรือไม่ก็ได้ 

ยกเว้น การอ้างอิงต่อไปนี้ 

 9.1 การอ้างอิงบทหน่ึงในหนังสือจะต้องใส่เลขหน้าของบทที่น ามาอ้าง 

 9.2 การอ้างอิงเล่มใดเล่มหน่ึงของหนังสือชุดที่มีหลายเล่ม (Volume) 
ให้ใส่จ านวนหน้าของเล่มที่อ้าง 

 9.3 การอ้างอิงหนังสือพจนานุกรมหรือหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกัน 

 9.4 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 8.4 หากไม่มีปีพิมพ์และปีลิขสิทธิ์ ถ้าสามารถประมาณปีได้โดยดูจาก

ข้อมูลในเอกสารให้ใส่ปีไว้ในวงเล็บเหลี่ยมพร้อมเคร่ืองหมายปรัศนี (?) เช่น 
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ethanolic extract of Benjakul preparation [master’s thesis]. [PathumThani]: 

Thammasat University; 2009. 

4.         Poungpair O. The development of transbody to protein of influenza 

virus H5N1 [dissertation]. [Pathum Thani]: Thammasat University; 2008.  

5.         เสาวลักษณ์ ค้าของ. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อ

ความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเน่ืองจากการ

ต้ังครรภ์ [The effects of a supportive-educative nursing system on the self-

care agency of pregnant women with pregnancy-induced hypertension] 

[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. [ปทุมธานี]: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2551. 

6.         ปราณี จงสมจิตร. ผลของการนวดกดจุดฝ่าเท้าต่อการตอบสนองทางสรีระการ

ผ่อนคลายและความพึงพอใจในผู้เป็นความดันโลหิตสูง [Effects of foot reflexology on 

physiological response relaxation and satisfaction in persons with hyperten-

sion] [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. [นครปฐม]: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551  



 36 

รายการอ้างอิง (References)  

 

13. สทิธิบตัร (Patent) 

รูปแบบ   

เครื่องหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

หมายเลข.         ช่ือผู้ประดิษฐ์,\ผู้ประดิษฐ์;\ช่ือผู้ขอรับสิทธิบัตร,\ผู้ขอรับสิทธิบัตร.\ช่ือเรื่อง. 

ประเทศที่ออกสิทธิ์บัตร\หมายเลขสิทธิบัตร.\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่รับจดสิทธิบัตร. 

1.         Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endo-

scopic grasping and cutting device and positioning tool assembly. United 

States patent US 20020103498. 2002 Aug 1. 

2.         มัณฑนา เอ้ือวิทยา, ผู้ประดิษฐ์; บริษัทมัทนาพาณิชย์เชียงใหม่จ ากัด, ผู้ขอรับ

สิทธิบัตร. องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ. สิทธิบัตรไทย 8912. 10 พ.ค. 2542. 

14. การอา้งองิสว่นหนึง่ของหนงัสอื (Parts of Books) ได้แก่ ตาราง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ และ

ภาคผนวก ให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดของหนังสือ แล้วตามด้วยข้อมูลตาราง รูปภาพ ที่น ามาอ้างได้แก่ ช่ือ

ของส่วนที่น ามาอ้างพร้อมหมายเลข ช่ือตารางหรือช่ือรูปภาพ โดยใส่ข้อมูลตามที่ปรากฏและจบด้วย

เลขหน้าที่ปรากฏตารางหรือรูปภาพน้ัน หากไม่มีช่ือส่วนที่น ามาอ้างแต่ชัดเจนว่าส่วนน้ันเป็นตารางหรือ

รูปภาพก็ให้ใส่ค าว่า ตารางหรือรูปภาพไว้ในวงเล็บเหลี่ยม เช่น [ตาราง] [ภาพ] 

หมายเหตุ การอา้งองิในลกัษณะนีค้วรอา้งจากต้นฉบับเดิม เชน่ รูปทีป่รากฏในหนงัสือน ามาจาก

เอกสารอ่ืน การเขียนรายการอ้างอิงควรอ้างจากเอกสารต้นฉบับ ไม่ใช่อ้างจากหนังสือน้ัน เป็นต้น 

รูปแบบ  

หมายเลข.         ข้อมูลหนังสือ.\ช่ือส่วนที่น ามาอ้างเช่น ตาราง หรือ ภาพ\หมายเลข,\ช่ือ

ตารางหรือภาพ;\น.\เลขหน้าที่ปรากฏตารางหรือภาพ. 
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รายการอ้างอิง (References)  

 

1.         Moore KL, Persaud TV. The developing human: clinically oriented  

embryology. 7th ed. Philadelphia: Saunders; c2003. Table 6-1, Criteria for   

estimating fertilizationage during the fetal period; p. 103.  

2.        ธวัช ประสาทฤทธา. ข้อเข่าเสื่อม. กรุงเทพฯ: บริษัท เรือนปัญญา จ ากัด; 2553. รูป

ที่ 2.7, ภาพแสดงเข่าเสื่อมระยะรุนแรง ผู้ป่วยต้องน่ังรถเข็น; น. 31. 

3.        สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. ต าราการตรวจรักษาโรคทั่วไป. พิมพ์คร้ังที่ 4 (ฉบับ

ปรับปรุง). กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชช่ิง จ ากัด; 2551. แผนภูมิที่ 46, ปวดท้องน้อย

ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์; น. 155-57. 

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือบทความ.\ช่ือหนังสือพิมพ์.\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีพิมพ์;หน้าที่ปรากฏ. 

3. สิง่พมิพป์ระเภทอื่น ๆ (Other Published Material)  

 (1) บทความหนงัสอืพิมพ์ (Newspaper Article) 

รูปแบบ 

เคร่ืองหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลง
รายการวารสาร ส าหรับปีพิมพ์ งานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ ปี เดือน(ย่อ) วัน งานเขียน
ภาษาไทยใช้วัน เดือน(ย่อ) ปีและจบข้อมูลปีด้วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) 

ยกเว้น กรณีที่ไม่มีข ้อมูลของส่วน (Section) เช่น Sect. D หรือ Sect. 1หรือช่ือส่วน 

ให้จบข้อมูลปีพิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) 

 2. ตัวอย่างการลงรายการบทความหนังสือพิมพ์ มีดังต่อไปน้ี 
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รายการอ้างอิง (References)  

 

1.         Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop 

in assault rate. The Washington Post. 2002 Aug 12; Sect. A:2 (col. 4).  

2.         วฤตดา หาระภูมิ. ดึงคุณภาพยา(จีน)ช่วยผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง. มติชน. 3 มี.ค. 2554: 

น. 10. 

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือเรื่อง\[วีดิทัศน์].\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์;\ปีพิมพ์. 

 (2) โสตทศันว์ัสดุ (Audiovisual Material) 

รูปแบบ 

เคร่ืองหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลง

รายการหนังสือ ยกเว้นหลังช่ือเร่ืองเว้นวรรค 1 ระยะให้ใส่ค าว่า [วีดิทัศน์] หรือ 

[videocassette] ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  

                 2. ตัวอย่างการลงรายการโสตทัศน์วัสดุ มีดังต่อไปน้ี 

1.         Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism 

[videocassette]. Secaucus (NJ): Network for Continuing Medical Education; 

2002. 

2.         เยาวลักษณ์ เลาหะจินดา. การฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ [วีดิทัศน์]. [กรุงเทพฯ]: 

มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; 

[2540?]. 

3.         สุปาณ ีวศินอมร. การเตรียมผิวหนังเพื่อการผ่าตัด [วีดิทัศน์]. [กรุงเทพฯ]: 

มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ภาควิชาพยาบาลศาสตร์; 

[2540?]. 
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รายการอ้างอิง (References)  

 

 (3) เอกสารทางกฎหมาย (Legal Material) 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลง

รายการหนังสือ กรณีหนังสือกฎหมายไทย ให้ใช้ ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ เป็นผู้

แต่ง ส าหรับกฎหมายที่มีค าอธิบายเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ให้ลงรายการเช่นเดียวกับ

หนังสือปกติ 

 2. ตัวอย่างการลงรายการเอกสารทางกฎหมาย มีดังต่อไปน้ี 

กฎหมายของสหรัฐอเมรกิา 

กฎหมายมหาชน (Public Law) 

1.         Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L. No. 107 -9, 

115 Stat. 11 (May 24, 2001). 

ร่างกฎหมายที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (Unenacted Bill) 

1.         Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st Sess. (2001).  

บทบัญญัติแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (Code of Federal Regulations) 

1.         Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control, 21 C.F.R. Sect. 

870.4430 (2002). 

ญัตติที่อยู่ในระหว่างการพิจารณารับฟังความคิดเห็น (Hearing) 

1.         Arsenic in Drinking Water: An Update on the Science, Benefits and 

Cost: Hearing Before the Subcomm. on Environment, Technology and     

Standards of the House Comm. on Science, 107th Cong., 1st Sess. (Oct. 4, 

2001). 
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กฎหมายของไทย 

1.         ไทย.กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550.  

นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ; 2550. 

2.         ไทย.กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        

พ.ศ.2545. [กรุงเทพฯ]: ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ; 2546. 

3.         ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ            

การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ         

การผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. พิมพ์คร้ังที่ 2. นนทบุรี:             

สภาการพยาบาล; 2551. 

 (4) แผนที่ (Map) 

รูปแบบ 

หมายเลข.         ผู้แต่ง,\นักเขียนแผนที่.\ช่ือเรื่อง\[แผนที่].\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์;\ปีพิมพ์.  

เคร่ืองหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงรายการ

หนังสือ หลังช่ือผู้แต่งให้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) เว้นวรรค 1 ระยะ ใส่ค าว่า cartographer(s) 

ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า นักเขียนแผนที่ และหลังช่ือเร่ืองให้เว้นวรรค 1 ระยะแล้วใส่   

ค าว่า [map] หรือ [แผนที่] จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  

 2. ตัวอย่างการลงรายการแผนที่ มีดังต่อไปน้ี 
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1.         Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity hotspots [map]. 

Washington: Conservation International; 2000. 

2.         กรมแผนที่ทหาร, นักเขียนแผนที่. การจัดบริการทางการแพทย์ [แผนที่]. กรุงเทพฯ:    

กรม; 2518. 

 (5) พจนานกุรมและงานอื่นที่มลีักษณะเดยีวกนั (Dictionary and 

Similar References) 

รูปแบบ 

หมายเลข.         ช่ือพจนานุกรม.\พิมพ์คร้ังที่.\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\ค าศัพท์;\น.\  

เลขหน้าที่ปรากฏค าศัพท์. 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงรายการ

หนังสือ พจนานุกรมส่วนใหญ่จะลงช่ือเรื่องเป็นรายการหลัก และใส่ค าศัพท์ที่อ้างอิงตามหลังปีพิมพ์ 

ตามด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) เว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยเลขหน้าที่ปรากฎค าศัพท์น้ัน 

                     ส าหรับพจนานุกรมออนไลน์ ดูตัวอย่าง การลงรายการที่เอกสารเฉพาะเรื่องบน

อินเทอร์เน็ต 

 2. ตัวอย่างการลงรายการพจนานุกรม มีดังต่อไปน้ี 

เคร่ืองหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

1.         Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. 

Saunders; 2000. Filamin; p. 675. 

2.         ศัพท์แพทยศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. แก้ไขและเพิ่มเติม. 

กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน; 2543. Cystitis; น. 89. 
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 (1) เอกสารก าลงัจดัพมิพ์ (In Press or Forthcoming) 

รูปแบบ 

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร.\ก าลังจัดพิมพ์\ปีพิมพ์. 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงรายการ

บทความวารสาร แต่ให้ใส่ค าว่า Forthcoming ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า  ก าลัง

จัดพิมพ์ แทนปีที่และฉบับที่พิมพ์ของวารสาร และตามด้วยปีพิมพ ์

 2. ตัวอย่างการลงรายการสิ่งพิมพ์ที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ มีดังต่อไปน้ี 

เคร่ืองหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

1.         Kramer MS. The changing perinatal landscape: are we making any 

progress? Acad Pediatr. Forthcoming 2011. 

4.  สิง่พมิพท์ีย่ังไม่มกีารตพีิมพ์ (Unpublished Material)  

 (2) เอกสารที่น าเสนอในการประชุม (Papers Sessions        

Presented at Meetings) 

รูปแบบ 

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือเรื่อง.\เอกสารน าเสนอในการประชุม:\ช่ือการประชุม;\วัน\เดือน

(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่ประชุม. 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงรายการ

รายงานการประชุม แต่ให้เพิ่ม ค าว่า Paper presented at ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า 

เอกสารที่น าเสนอในการประชุม ตามหลังช่ือเร่ือง และจบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) จากน้ัน

จึงลงรายละเอียดการประชุม 

 2. ตัวอย่างการลงรายการเอกสารที่น าเสนอในการประชุม มีดังต่อไปน้ี 
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1.         Hu X, Gao Z, Xu F, Liu N. A novel approach to harvesting lymphatic 

endothelial cells from human foreskin dermis. Paper presented at: 8th TESI 

Annual Meeting; 2005 Oct 22-25; Shanghai, China. 

 (3) โปสเตอรท์ีน่ าเสนอในการประชุม (Posters Sessions      

Presented  at Meetings)  

รูปแบบ 

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือโปสเตอร์.\โปสเตอร์ที่น าเสนอในการประชุม:\ช่ือการ

ประชุม;\วัน\เดือน(ย่อ)\ปีที่ประชุม;\สถานที่ประชุม. 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงรายการ

รายงานการประชุม แต่ให้เพิ่ม ค าว่า Poster session presented at ส าหรับงานเขียนภาษาไทย

ให้ใช้ค าว่า โปสเตอร์ที่น าเสนอในการประชุม ตามหลังช่ือเรื่อง และจบข้อมูลด้วยเครื่องหมาย

ทวิภาค (:) จากน้ันจึงลงรายละเอียดการประชุม 

 2. ตัวอย่างการลงรายการโปสเตอร์ที่น าเสนอในการประชุม มีดังต่อไปน้ี 

เคร่ืองหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

1.         Rao RM, Lord GM, Choe H, Lichtman AH, Luscinskas FW, Glimcher 

LH. The transcription T-bet is required for optimal proinflammatory traffic -

king of CD4+ T cells. Poster session presented at: 25th European Workshop 

for Rheumatology Research; 2005 Feb 24-27; Glasgow, UK.  
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 (1) ซดีรีอม (CD-ROM) 

รูปแบบ 

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือเรื่อง\[ซีดีรอม].\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์;\ปีพิมพ์. 

เคร่ืองหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

5.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Material)    

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือยกเว้นช่ือเรื่อง

ให้ลงรายการดังน้ี 

 1.1 ช่ือเรื่อง ให้ใส่ช่ือตามที่ปรากฏบนหน้าจอและใช้ภาษาต้นฉบับ  

 1.2 เมื่อจบข้อมูลช่ือเรื่องให้เว้นวรรค 1 ระยะ ใส่ชนิดของสื่อ    (Type 

of Medium) ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม เช่น [CD-ROM] [DVD] ส าหรับงานเขียนภาษาไทยใช้ค าว่า 

[ซีดีรอม] [ดีวีดี]   

 1.3 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) นอกวงเล็บเหลี่ยม  

 2. ตัวอย่างการลงรายการซีดีรอม มีดังต่อไปน้ี 

 ได้แก่ ซีดีรอม (CD-ROM) บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal Article on the 

Internet) เอกสารเฉพาะเรื่องบนอินเทอร์เน็ต (Monograph on the Internet) โฮมเพจ/

เว็บไซต์ (Homepage/Website) ฐานข้อมูล (Database) บล็อก (Blog) การเขียนการอ้างอิงใน

กลุ่มน้ีมักมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันสิ่งที่ส าคัญคือการใส่ วันที่เข้าถึง

ข้อมูล (Date of Citation) และควรพิมพ์หน้าส าคัญเก็บไว้  

1.         Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of hematology      

[CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 

2.         ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล. การอุดระบบคลองรากฟัน [ซีดีรอม]. [ขอนแก่น]: 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะทันตแพทยศาสตร์, หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ; 2547. 
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 (2) บทความวารสารบนอนิเทอร์เนต็ (Journal Article on the 

Internet)  

รูปแบบ 

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือบทความ.\ช่ือวารสาร\[อินเทอร์เน็ต].\ปีพิมพ์\[สืบค้นเมื่อวันที่\       

เดือน(ย่อ)\ปี];ปีที่(ฉบับที่):เลขหน้า[หรือจ านวนหน้า].\จาก:\URL  

เคร่ืองหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการใช้หลักเกณฑ์เดียวกับบทความวารสาร 

ยกเว้น  

 1.1 ช่ือวารสาร ใส่ช่ือย่อวารสารภาษาอังกฤษ ส าหรับวารสารภาษาไทย

ใช้ช่ือเต็มและเว้นวรรค 1 ระยะ ให้ใส่ค าว่า [Internet] หรือ [อินเทอร์เน็ต] และจบข้อมูลด้วย

เครื่องหมายมหัพภาค (.) 

 1.2 ใส่วันที่สืบค้นข้อมูลไว้ในวงเล็บเหลี่ยมต่อจากปีพิมพ์  

                                  1.2.1  งานเขียนภาษาอังกฤษให้ใส่ค าว่า cited ส าหรับงานเขียน

ภาษาไทยให้ใช้ค าว่า สืบค้นเมื่อ 

                                  1.2.2  งานเขียนภาษาอังกฤษใส่ ปี เดือน(ย่อ) วัน ส าหรับงานเขียน

ภาษาไทยใช้ วัน เดือน(ย่อ) ปี จบข้อมูลด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 

  1.3 ที่มา (Availability)    

                                  1.3.1  งานเขียนภาษาอังกฤษใส่ค าว่า Available from ส าหรับงาน

เขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า  จาก 

                                  1.3.2  จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) 

                                  1.3.3  ใส ่URL หลัง URL ไม่ใส่จุด ยกเว้น URL น้ันจบด้วย

เครื่องหมายทับ (/) 

  2. ตัวอย่างการลงรายการบทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต 
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1.          Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA 

acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 

12];102(6):[about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/

AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle 

2.         ระวี สิริประเสริฐ, นุชลดา โรจนประภาพรรณ. รูปแบบการพัฒนาระบบการคัด

กรอง สุขภาพประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข [อินเทอร์เน็ต]. พ.ค.

–มิ.ย. 2553 [สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2554];19(3):409-21. จาก: http://

pubnet.moph.go.th/pubnet2/e_doc.php?id=2593 

ทางเลือก- ไม่ต้องใส่ค าว่า[Internet] หรือ [อินเทอร์เน็ต] หลังช่ือวารสาร 

3.         Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA 

acts in an advisory role. Am J Nurs. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):

[about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/

Wawatch.htmArticle 

4.         ระวี สิริประเสริฐ, นุชลดา โรจนประภาพรรณ. รูปแบบการพัฒนาระบบการคัด

กรองสุขภาพประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข. พ.ค.–มิ.ย. 2553 

[สืบค้นเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2554];19(3):409-21. จาก: http://pubnet.moph.go.th/

pubnet2/e_doc.php?id=2593 
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 (3) บทความทางอนิเทอร์เนต็ที่มหีมายเลขประจ าบทความแทนเลข

หนา้ Internet)  

ให้ใช้ค าตามส านักพิมพ์เช่น “e” หมายถึง electronic หรือเลข Digital Object Identifier 

(doi) หรือ เลข Publisher Item Identifier (pii) แทนเลขหน้า 

1.         Williams JS, Brown SM, Conlin PR. Videos in clinical medicine. 

Blood-pressure measurement. N Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6. Pub-

Med PMID: 19179309. 

2.         Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara 

MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reac-

tions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 

7;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. PubMed PMID: 19129307; PubMed 

Central PMCID: PMC2615549. 

3.        Tegnell A, Dillner J, Andrae B. Introduction of human papillomavirus 

(HPV) vaccination in Sweden. Euro Surveill. 2009 Feb 12;14(6). pii: 19119. 

PubMed PMID: 19215721. 

 (4) เอกสารเฉพาะเรื่องบนอนิเทอร์เนต็ (Monograph on the 

Internet)  

รูปแบบ 

หมายเลข.          ผู้แต่ง.\ช่ือเร่ือง\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์;\ปี

พิมพ์\[สืบค้นเมื่อวันที่ เดือน(ย่อ) ปี].\จาก:\URL  

เคร่ืองหมาย  \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 
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 1. หลักเกณฑ์การลงรายการใช้หลักเกณฑ์เดียวกับหนังสือ 

ยกเว้น 

 1.1 ช่ือเรื่อง ใส่ตามที่ปรากฏและเว้นวรรค 1 ระยะ ใส่ค าว่า             

[Internet] ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า [อินเทอร์เน็ต] ต่อท้ายช่ือเรื่อง และจบ

ข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 1.2 ใส่วันที่สืบค้นข้อมูลไว้ในวงเล็บเหลี่ยมต่อจากปีพิมพ์                    

โดยเว้นวรรค 1 ระยะ 

              1.2.1 งานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใส่ค าว่า cited 

ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า สืบค้นเมื่อ 

              1.2.2 งานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษใส่ ปี เดือน(ย่อ) วัน 

ส าหรับงานที่เป็นภาษาไทยใช้ วัน เดือน(ย่อ) ปี 

              1.2.3 จบข้อมูลวันที่สืบค้นด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)              

นอกวงเล็บเหลี่ยม 

 1.3  ที่มา (Availability) 

             1.3.1 งานเขียนภาษาอังกฤษใส่ค าว่า Available from 

ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า จาก 

             1.3.2 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) 

             1.3.3 ใส ่URL หลัง URL ไม่ใส่จุด ยกเว้น URL น้ันจบ

ด้วยเคร่ืองหมายทับ (/) 

 2. ตัวอย่างการลงรายการเอกสารเฉพาะเรื่องบนอินเทอร์เน็ต 
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[อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข, ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์; 2550 
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health_50/. 

4.         “ก าเนิด”ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มิติใหม่แห่งการบริการด้าน

สาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย [อินเทอร์เน็ต]. [นนทบุรี]: สปสช.; 
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 1. หลักเกณฑ์การลงรายการโฮมเพจ/เว็บไซต์        

  1.1 ผู้แต่ง (Author) เป็นบุคคลหรือหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์

เดียวกันกับการลงรายการผู้แต่งบทความ 

       1.1.1 ดูรายละเอียดข้อมูลผู้แต่งจากหน้าจอแรก ด้านบน 

ด้านล่างหรือด้านข้างหรือหน้าจอสุดท้ายด้านล่าง 

       1.1.2 ไม่ใช้ Web Master หรือช่ือผู้ติดต่อ เป็นผู้แต่ง 

รวมทั้งช่ือที่อยู่ต่อจากปีลิขสิทธิ์ ห้ามใช้เป็นผู้แต่งเช่น“copyright 1997 by John A 

Smith” ไม่ใช้ John A Smith  เป็น ผู้แต่ง แต่ให้ใช้เป็นส านักพิมพ์ 

       1.1.3 หากไม่ปรากฏช่ือผู้แต่งหรือหน่วยงานรับผิดชอบ ให้

ใส่    ช่ือโฮมเพจแทน และให้เขียนตัวอักษรใหญ่เล็กและวรรคตอนตามที่ปรากฏ 

                  1.1.4 จบข้อมูลผู้แต่งด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 1.2 ช่ือเรื่อง (Title) ใส่ช่ือโฮมเพจให้ใกล้เคียงกับค าที่ปรากฏบน

หน้าจอให้มากที่สุด   

            1.2.1 ดูจากหน้าจอแรกให้เขียนตัวอักษรใหญ่เล็ก วรรค

ตอนและเคร่ืองหมายต่าง ๆ อักขระพิเศษเหมือนกับที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือดูจากค าที่

เด่นสุดซ่ึงปกติจะใช้ ตัวใหญ่สุดบนหน้าจอต้อนรับก่อนเข้าสู่โฮมเพจ หรือดูที่แถบช่ือ (Title 

Bar ) ของเว็บเบราว์เซอร์ ปกติจะอยู่มุมบนซ้าย 

 (5) โฮมเพจ/เวบ็ไซต์ (Homepage/Web Site) 

รูปแบบ 

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือเรื่อง\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์;\ปี

พิมพ์\[ปรับปรุงเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี;\สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL 

เคร่ืองหมาย \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 
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       1.2.2 ใช้เคร่ืองหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะค่ัน

ระหว่างช่ือเร่ืองหลักและช่ือเรื่องรอง 

       1.2.3 จบข้อมูลช่ือเรื่องด้วยการเว้นวรรค 1 ระยะ 

 1.3 ชนิดของสื่อ (Type of Medium) 

       1.3.1 ใหใ้ส่ค าว่า Internet ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้

ใช้ค าว่า อินเทอร์เน็ต ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม 

       1.3.2 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) นอกวงเล็บ

เหลี่ยม 

 1.4 สถานที่พิมพ์(Place) 

       1.4.1 ให้ใส่ช่ือเมืองที่พิมพ์เผยแพร่ โดยดูจากด้านบน 

ด้านล่างหรือด้านข้างของหน้าจอแรกหรือหน้าสุดท้ายด้านล่างของโฮมเพจ 

       1.4.2 ถ้าไม่พบให้ดูที่ลิงค์ Contact Us หรือลิงค์ที่มี

ความหมายคล้ายกัน 

       1.4.3 หากไม่พบจากหน้าจอแต่สามารถหาจากที่อ่ืนได้ให้

ใส่เมืองน้ันไว้ในวงเล็บเหลี่ยม 

       1.4.4 ถ้ามีหลายเมืองให้ใช้เมืองแรก 

       1.4.5 ถ้าไม่พบช่ือเมือง งานเขียนภาษาอังกฤษให้ใส่ค าว่า  

[place unknown] ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า [ม.ป.ท.] ย่อมาจาก ไม่ปรากฏ

สถานที่พิมพ์ 

       1.4.6 จบข้อมูลสถานที่พิมพ์ด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) 

 1.5 ส านักพิมพ์ (Publisher) อาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน 

       1.5.1 ใส่ช่ือส านักพิมพ์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอโฮมเพจ

หรือ  หน้าต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจโดยใช้ตัวอักษรใหญ่เล็กและวรรคตอนตามที่ปรากฏ 
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       1.5.2 ใช้ตัวย่อส าหรับส านักพิมพ์ที่มีช่ือเสียง เช่น                            

   John Wiley & Sons, Ltd. ย่อเปน็  Wiley  

       1.5.3 ช่ือส านักพิมพ์บนโฮมเพจ ให้ดูที่หน้าจอแรกด้านบน     

ด้านล่าง ด้านข้างหรือลิงค์ Contact us หรือลิงค์ที่คล้ายกัน หรือช่ือที่ปรากฏหลังปีลิขสิทธิ์ 

เช่น 

   Copyright 2006 by the American Chemical Society  

       1.5.4 ถ้ามีหลายส านักพิมพ์ให้ใส่ส านักพิมพ์แรก 

       1.5.5 ถ้าไม่พบส านักพิมพ์ งานเขียนภาษาอังกฤษให้ใส่ค า

ว่า [publisher unknown] ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า [ม.ป.พ.] ย่อมาจาก ไม่

ปรากฏส านักพิมพ์  

       1.5.6 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) 

 1.6 ปีพิมพ์ (Date) หมายถึง ปีที่เริ่มเผยแพร่โฮมเพจ 

       1.6.1 ดูจากค าว่า First Published, Created, Began 

จากหน้าจอแรกด้านบน ด้านล่าง ด้านข้างหรือจากปีลิขสิทธิ์ Copyright หรือดูที่ลิงค์ 

About this Site หรือ History หรือค าที่มีความหมายคล้ายกัน 

       1.6.2 ถ้ามีทั้งปีพิมพ์และปีลิขสิทธิ์ใช้ปีพิมพ์ 

       1.6.3 ถ้าไม่มีปีพิมพ์แต่มีปีลิขสิทธิ์ใช้ปีลิขสิทธิ์ โดยใส่ 

ตัวอักษร c เช่น        

    c2005  

       1.6.4 ถ้าไม่มีปีพิมพ์และปีลิขสิทธิ์ให้ใช้ปีที่ปรับปรุงโฮมเพจ

และหรือวันที่สืบค้น 
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 1.7 วันที่ปรับปรุงโฮมเพจ/เว็บไซต์ (Date of Update/

Revision) 

       1.7.1 ดูจากหน้าจอแรกด้านบน ล่าง ด้านข้าง หรือหน้าจอ

สุดท้ายด้านล่างของโฮมเพจ/เว็บไซต์ 

       1.7.2 ใส่วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ตามด้วยข้อมูลการแก้ไข

ปรับปรุงโดยใช้ค าตามที่ปรากฏเช่น updated modified revised reviewed โดยใส่

เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) ค่ันและเว้นวรรค 1 ระยะระหว่างค า 

       1.7.3 งานเขียนภาษาอังกฤษใส่ ปี เดือน(ย่อ) วัน ส าหรับ

งานเขียนภาษาไทยใช้ วัน เดือน(ย่อ) ปี 

       1.7.4 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) และเว้นวรรค 

1 ระยะ 

 1.8 วันที่สืบค้น (Date of Citation) 

       1.8.1 งานเขียนภาษาอังกฤษให้ใส่ค าว่า cited ส าหรับงาน

เขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า สืบค้นเมื่อ 

       1.8.2 งานเขียนภาษาอังกฤษใส่ ปี เดือน(ย่อ) วัน ส าหรับ

งานเขียนภาษาไทยใช้ วัน เดือน(ย่อ) ปี 

       1.8.3 ถ้ามีวันที่ปรับปรุง ให้ใส่ วันที่สืบค้น ตามหลังวันที่

ปรับปรุงและปิดวงเล็บเหลี่ยม 

       1.8.4 ถ้าไม่มีวันที่ปรับปรุง ให้ใส่ วันที่สืบค้นไว้ในวงเล็บ

เหลี่ยม 

       1.8.5 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) นอกวงเล็บ

เหลี่ยม 
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       1.8.5 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) นอกวงเล็บ

เหลี่ยม 

 1.9 ที่มา (Availability) 

       1.9.1 งานเขียนภาษาอังกฤษใส่ค าว่า Available from 

ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้ค าว่า  จาก 

       1.9.2 จบข้อมูลด้วยเคร่ืองหมายทวิภาค (:) 

       1.9.3 ใส่ URL หลัง URL ไม่ใส่จุดยกเว้น URL น้ันจบด้วย

เคร่ืองหมายทับ (/) 

 2. ตัวอย่างการลงรายการอ้างอิงโฮมเพจ/เว็บไซต์ 

1.         Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online 

Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9].   

Available from: http://www.cancer-pain.org/. 

2.        สสส.: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [อินเทอร์เน็ต]. 

กรุงเทพฯ: ส านักงาน; [สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2554]. จาก: http://

www.thaihealth.or.th/.  

3.         ส านักยา [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ส านัก; c2011 [ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 23 

มี.ค. 2554; สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2554]. จาก: http://

wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/.  

4.         แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

[อินเทอร์เน็ต].นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2552. [สืบค้นเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2554]. 

จาก: http://bps.ops.moph.go.th/Plan10/condition/Plan4-10.html 
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 (6) การอา้งสว่นหนึง่ของโฮมเพจ/เว็บไซต์ (Part of a Homepage/

Web Site) 

รูปแบบ  

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการลง

โฮมเพจ/เว็บไซต์ แต่เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับช่ือส่วนที่น ามาอ้างและนับจ านวนหน้า 

(Screens) งานเขียนภาษอังกฤษใส่ค าว่า [about  p.] ส าหรับงานเขียนภาษาไทยให้ใช้

ค าว่า [ประมาณ  น.]  ต่อท้ายปีพิมพ์ 

 2. ตัวอย่างการลงรายการอ้างส่วนหน่ึงของโฮมเพจ/เว็บไซต์ 

หมายเลข.         ช่ือโฮมเพจ\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์;\ปีพิมพ์.\ช่ือ

เรื่องของส่วนที่น ามาอ้าง;\ปีพิมพ์ของส่วนที่น ามาอ้าง\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)

\ปี];\[ประมาณ XX น.].\จาก:\URL 

เคร่ืองหมาย \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

1.         NCAM: National Center for Complementary and Alternative Medicine 

[Internet]. Bethesda (MD): The Center; [modified 2007 Mar 22]. What is CAM?; 

[modified 2007 Feb 12; cited 2007 Mar 29]; [about 5 p.]. Available from: 

http://nccam.nih.gov/health/whatiscam/. 

2.         NIAAA: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism of the 

National Institutes of Health [Internet]. Bethesda (MD): The Institute; 2004 Jun 

10 [modified 2007 Feb 28]. [Table], Percent who drink beverage alcohol, by 

gender, 1939-2003; [updated 2004 Mar; cited 2007 Mar 28]; [about 2 screens]. 

Available from: http://www.niaaa.nih.gov/Resources/DatabaseResources/

QuickFacts/AlcoholConsumption/PercentAlcoholGender.htm 
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 (6) การอา้งสว่นหนึง่ของโฮมเพจ/เว็บไซต์ (Part of a Homepage/

Web Site) (ต่อ) 

3.         SAFETY ALERT: อย.แจ้งเตือน [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา; c2008. เรียกเก็บยาคืนเคียงซิมอ้ี; 2554 [สืบค้นเมื่อวันที่ 23 

มี.ค. 2554]; [ประมาณ 1 น.]. จาก: http://newsser.fda.moph.go.th/safetyalert/

frontend/theme_1/fe_safety_ data.php?

Submit=Clear&ID_Frm_Safety=0000000435 

4.         ส านักยา [อินเทอร์เน็ต].นนทบุรี: ส านัก; c2011. ตาราง, แสดงจ านวนสถานที่

ผลิตยาที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตยา (GMP)ระหว่างปี 2543-2553; 2553 [สืบค้นเมื่อ

วันที่ 23 มี.ค. 2554]; [ประมาณ 1 น.]. จาก: http://wwwapp1.fda.moph.go.th/

drug/zone_search/files/ sea001 _ 008.asp  

 (7) ฐานขอ้มลูบนอนิเทอร์เนต็ (Database on the Internet) ใน

รูปแบบแวนคูเวอร์ แบ่งฐานข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 1. ฐานข้อมูลแบบเปิด (Open Database) หมายถึง ฐานข้อมูลที่ยัง

มีการเพิ่มรายการใหม่และปรับปรุงรายการที่มีอยู่ให้ทันสมัย การอ้างอิงจะต้องบอกปีเร่ิมต้น

ของฐานข้อมูลตามด้วยเคร่ืองหมายยัติภังค์ (-) เว้นวรรค 3 ระยะ และจบด้วยเครื่องหมาย

มหัพภาค (.) 

    วิธีการดูว่าเป็นฐานข้อมูลเปิดให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง

ข้อมูลที่ด้านบน ด้านล่างหรือด้านข้างของหน้าจอแรก หรือหน้าจอสุดท้ายด้านล่าง หรือลิงค์ 

About หรือ Background หรือ ดูที่มี RSS Feed หรือ มีเคร่ืองมือแจ้งเตือน (Alerting 

Tool) 
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 2. ฐานข้อมูลแบบปิด (Closed Database) หมายถึง ฐานข้อมูลที่

ไม่มีการเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในฐานหรือไม่มีการปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ โดยดูข้อมูลที่ด้านบน 

ด้านล่างหรือด้านข้างของหน้าจอแรก หรือหน้าจอสุดท้ายด้านล่าง หรือลิงค์ About หรือ 

Background การอ้างอิงให้ใส่ปีเริ่มต้นเผยแพร่และปีสุดท้ายโดยค่ันด้วยเครื่องหมาย

ยัติภังค์ (-) และจบด้วยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

รูปแบบฐานขอ้มลูแบบเปดิ(Open Database) 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการลง

รายการโฮมเพจ/เว็บไซต์แต่ในส่วนของปีพิมพ์ให้ใส่ปีเริ่มต้นของฐานข้อมูลตามด้วย

เคร่ืองหมายยัติภังค์ (-) เว้นวรรค 3 ระยะ และหลังส านักพิมพ์ให้ใส่เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 2. ตัวอย่างการลงรายการฐานข้อมูลแบบเปิด 

หมายเลข.         ช่ือฐานข้อมูล\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์.\ปีพิมพ์ - \\\   

[ปรับปรุงเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี;\สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL 

เคร่ืองหมาย \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

1.         WHOSIS: WHO Statistical Information System [Internet]. Geneva: 

World Health Organization. c2007 -   [cited 2007 Feb 1]. Available from: 

http://www.who.int/whosis/en/. 

2.         หัวเร่ืองภาษาไทย ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [อินเทอร์เน็ต]. 

กรุงเทพฯ: ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2549 -   [ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 

2554; สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2554]. จาก: http://203.131.219.181/heading/

index.html 

3.          ChemIDplus Lite [Internet]. Bethesda (MD): National Library of  

Medicine (US), Specialized Information Services Division. [2003] -   [cited 

2007 Mar 26]. Available from: http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/

chemidlite.jsp 
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รูปแบบฐานขอ้มลูแบบปดิ Close Database) 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการลง

รายการโฮมเพจ/เว็บไซต์ แต่ในส่วนของปีพิมพ์ให้ใส่ปีเริ่มต้นและปีสุดท้ายค่ันด้วย

เคร่ืองหมายยัติภังค์ (-)  และหลังส านักพิมพ์ให้ใส่เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) 

 2. ตัวอย่างการลงรายการฐานข้อมูลแบบปิด 

หมายเลข.         ช่ือฐานข้อมูล\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์;\ปีเริ่มต้นเผยแพร่\–

\ปีสุดท้าย\[ปรับปรุงเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปีที่;\สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL 

เคร่ืองหมาย \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

1.         Jablonski S. Online Multiple Congenital Anomaly/Mental Retarda-

tion (MCA/MR) Syndromes [Internet]. Bethesda (MD): National Library of 

Medicine (US); c1999 [updated 2001 Nov 20; cited 2002 Aug 12]. Available 

from: http://www.nlm.nih.gov/archive//20061212/mesh/jablonski/

syndrome_title.html 

 (8) การอา้งสว่นหนึง่ของฐานขอ้มูลบนอนิเทอร์เนต็ (Part of a Da-

tabase on the Internet) 

รูปแบบ   

หมายเลข.         ช่ือฐานข้อมูล\[อินเทอร์เน็ต].\ช่ือเมือง:\ช่ือส านักพิมพ์.\ปีเริ่มต้นเผยแพร่ –

\\\. ช่ือเรื่องของส่วนที่น ามาอ้าง\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี];\[ประมาณXX

น.].\จาก:\URL 
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 1. หลักเกณฑ์การลงรายการเช่นเดียวกับการลงรายการฐานข้อมูล

แต่จะเพิ่มช่ือส่วนที่น ามาอ้าง และนับจ านวนหน้า (Screens) โดยงานเขียนภาษาอังกฤษ ใส่

ค าว่า    [about  screens] ถ้างานน้ันถูกพิมพ์ให้ใช้ค าว่า [about  p.] ส าหรับงานเขียน

ภาษาไทยใช้ค าว่า [ประมาณ  น.]  ต่อท้ายปีพิมพ์ 

 2.ตัวอย่างการอ้างส่วนหน่ึงของฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 

1.         MeSH Browser [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medi-

cine (US); 2002 -   . Meta-analysis [cited 2008 Jul 24]; [about 2 p.]. Available 

from: http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2008/MB_cgi?

mode=&index=16408&view=concept MeSH Unique ID: D017418. 

2.         หัวเรื่องภาษาไทย ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [อินเทอร์เน็ต]. 

กรุงเทพฯ: ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2549 -    . การจัดการคุณภาพน้ า 

[สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2554]; [ประมาณ 1 น.]. จาก: http://203.131.219.181/

headinscripts/wwwi32.exe/[in=headin.par]/. 

 (9) เวบ็บลอ็ก (Blogs) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหน่ึง ซ่ึงถูกเขียนขึ้น

โดยมีการเรียงเน้ือหาตามล าดับเวลาในการเขียน ซ่ึงจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด 

บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซ่ึงบางคร้ังจะรวมสื่อต่าง ๆ เช่น เพลง 

หรือวิดีโอ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์คือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล และ

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซ่ึงท าให้ผู้เขียน

สามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที 

รูปแบบ   

เคร่ืองหมาย \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

หมายเลข.         ผู้แต่ง.\ช่ือบล็อก\[อินเทอร์เน็ต].\สถานที่พิมพ์:\ส านักพิมพ์.\ปีพิมพ์ - 

\\\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)\ปี].\จาก:\URL 
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 1. หลักเกณฑ์การลงรายการเว็บบล็อก มีดังต่อไปน้ี 

 1.1 ผู้แต่ง (Author) เป็นบุคคลหรือหน่วยงาน ใช้หลักเกณฑ์

เดียวกันกับการลงรายการผู้แต่ง โฮมเพจ/เว็บไซต์และดูที่ลิงค์ About , Contact, My Pro-

file หรือ ข้อความที่โพสโดยเจ้าของบล็อกเพื่อหาช่ือผู้แต่ง ถ้าไม่มีผู้แต่ง ให้ใส่ช่ือบล็อก  

 1.2 ช่ือเรื่อง (Title) ชนิดของสื่อ (Type of Medium) สถานที่

พิมพ์ (Place) ส านักพิมพ์ (Publisher)  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการลงรายการโฮมเพจ/

เว็บไซต์ ส าหรับบล็อกจัดท าขึ้นเองมีผู้แต่งและส านักพิมพ์เป็นคนเดียวกัน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งเป็น

ส านักพิมพ์ 

 1.3 ปีพิมพ์ (Date) ใส่ปีที่สร้างบล็อก งานเขียนภาษาอังกฤษ ใช้ปี 

เดือน(ย่อ) วัน ส าหรับงานเขียนภาษาไทยใช้วันที่ เดือน(ย่อ) ปี  

       1.3.1 ถ้าเป็นบล็อกเปิดให้ใส่ปีเริ่มต้น ตามด้วยเคร่ืองหมาย

ยัติภังค์ (-) และเว้นวรรค 3ระยะ  

       1.3.2 ส าหรับบล็อกปิดใส่ปีเริ่มต้นและปีสิ้นสุด โดยมี

เคร่ืองหมายยัติภังค์ (-) ค่ันกลาง ซ่ึงเว้นวรรค 1ระยะ หน้าและหลังเคร่ืองหมาย 

       1.3.3 ถ้าไม่มีปีพิมพ์เริ่มต้นให้ใช้ปีของข้อความแรกที่น าขึ้น 

(post) โดยดูที่ลิงค์ archive 

       1.3.4 ถ้าไม่มีปีพิมพ์หรือปีแรกข้อความที่น าขึ้น แต่มีปีลิขสิทธิ์

ให้ใช้ปีลิขสิทธิ์ โดยใส่ตัวอักษร c เช่น  

    c2007  

        1.3.5 ถ้าไม่มีปีพมิพ์แต่สามารถประมาณข้อมูล ให้ใส่ปีไว้ใน

วงเล็บเหลี่ยมตามด้วยเคร่ืองหมายปรัศนี (?)  เช่น  

     [2004?]  
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       1.3.6 ถ้าไม่มีปีพิมพ ์ปีลิขสิทธิ ์และไม่สามารถประมาณปีได้ 

งานเขียนภาษาอังกฤษให้ใส่ค าว่า[date unknown] ส าหรับภาษาไทยใช้ [ม.ป.ป.] ซ่ึงย่อมา

จาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 

       1.3.7 จบข้อมูลปีพิมพ์ด้วยการเว้นวรรค 1 ระยะ 

 1.4 วันที่ปรับปรุง  (Date of Update/Revision) ไม่ต้องใส่

เน่ืองจากบล็อกจะมีข้อความใหม่ทุกวัน 

 1.5 วันที่สืบค้น (Date of Citation) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ      

การลงรายการที่มาโฮมเพจ/เว็บไซต์ 

 1.6 ที่มา (Availability) ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการลงรายการ

ที่มาโฮมเพจ/เว็บไซต์ 

 2. ตัวอย่างการลงรายการอ้างอิงบล็อก  

1.         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/. 

2.         KidneyNotes.com [Internet]. New York: KidneyNotes. c2006 -

   [cited 2009 Feb 13]. Available from: http://www.kidneynotes.com/. 

3.         Wall Street Journal. HEALTH BLOG: WSJ's blog on health and the 

business of health [Internet]. Hensley S, editor. New York: Dow Jones & 

Company, Inc. c2007 -   [cited 2009 Feb 13]. Available from: http://

blogs.wsj.com/health/. 

4.         NSTDA Blog : Open Knowledge for all [อินเทอร์เน็ต]. ปทุมธานี: 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 8 ธ.ค. 2550 -   [สืบค้นเมื่อวันที่ 

25 มี.ค. 2554]. จาก: http://www.stks.or.th/blog/.  
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 (10) การอา้งเรือ่งหนึง่ในบลอ็ก 

รูปแบบ   

1.         Mantone J. Head trauma haunts many, researchers say. 2008 Jan 

29 [cited 2009 Feb 13]. In: Wall Street Journal. HEALTH BLOG [Internet]. 

New York: Dow Jones & Company, Inc. c2008 -   . [about 1 screen]. Availa-

ble from: http://blogs.wsj.com/health/2008/01/29/head-trauma-haunts-

many-researchers-say/. 

2.         Campbell A. Diabetes and alcohol: do the two mix? (Part 2). 2008 

Jan 28 [cited 2009 Feb 13]. In: Diabetes Self-Management Blog [Internet]. 

New York: Diabetes Self-Management. [2006 Aug 14] -   . 2 p. Available 

from: http://www.diabetesselfmanagement.com/blog/Amy_Campbell/

Diabetes_and_Alcohol_Do_the_Two_Mix_Part_2 

3.         Cha-baa. เรียนรู้ รับมือ แผ่นดินไหว. 14 มี.ค. 2554 [สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 

2554]. ใน: NSTDA Blog: Open Knowledge for all [อินเทอร์เน็ต]. ปทุมธานี: 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 8 ธ.ค. 2550 -   .[ประมาณ 1 น.]. 

จาก: http://www.stks.or.th/blog/?p=9234&cpage=1#comment-4988 

หมายเลข.         ผู้แต่งเรื่องในบล็อก.\ช่ือเรื่อง.\ปีพิมพ์\[สืบค้นเมื่อวันที่\เดือน(ย่อ)
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XX น.].\จาก:\URL 

เคร่ืองหมาย \  หมายถึง  เว้นวรรค 1 ระยะ 

 1. หลักเกณฑ์การลงรายการเหมือนกับการอ้างส่วนหน่ึงของ

ฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  

 2. ตัวอย่างการอ้างเรื่องหน่ึงในบล็อก 



 

 

ตัวอยาง  การเขียนการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาที่มาของตารางจากหนังสือ/บทความและ    
            รายการอางอิงทายรายงาน 
             

เน้ือหา............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

ตารางท่ี 4.3 ความชุกของสายพันธุยอยของสายพันธุ 6 ของไวรัสตับอักเสบซีในประเทศไทย [26] 

 
HVC genotype 6 (%) 

Regions 6e 6f 6i 6j 6n Total 

Core 1(1) 39 (56) 8 (11) 7 (10) 16 (22) 71 

NS5B 1(1) 39 (56) 8 (11) 7 (10) 16 (22) 71 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายการอางอิง 
 

26.          Akkarathamrongsin S, Praianantathavorn K, Hacharoen N, Theamboonlers A, 

Tangkijvanich P, Tanaka Y, et al. Geographic distribution of hepatitis C virus genotype 

6 subtypes in Thailand. J Med Virol. 2010;82(2):257-62. 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

การอางอิงท่ีมาของ
ตาราง การพิมพลําดับท่ีและช่ือตารางอยู

สวนบน ตามดวยตาราง ถาช่ือยาว
ใหพิมพเรียงลงมาเปนรูปส่ีเหล่ียม 

เวน 1 บรรทัด 



 

 

ตัวอยาง  การเขียนการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาที่มาของตารางจากหนังสือ/บทความและ   
            รายการอางอิงทายรายงาน   
            

เน้ือหา....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 

ตารางท่ี 2.6 ผลการผาตัดรักษา Rectal Prolapsed ดวยวิธี Perineal Proctosigmoidectomy 
 

Author Year 
No. of 

patients 

Follow 

Up (mo) 

Recurr- 

ence (%) 

Mortality 

(%) 

Morbidity 

(%) 

Kim, et al34 1999 183 47 16 0 14 

Azimuddin, et al35 2001 36 NR 16 - - 

Kimmins, et al36 2001 63 21 6 0 - 

Zbar, et al17 2002 80 22 4 - - 

Chun, et al37 2004 120 28.8 15 0.8 - 

Boccasanta, et al38 2006 40 28.4 13 0 - 

Habr-Gama, et al39 2006 44 49 5 0 - 

Glasgow, et al40 2008 106 43.6 8 1 - 

Altomare, et al22 2009 93 41 18 0 - 

Kim, et al21 2010 38 24 3 3 - 

Cirocco, et al41 2010 103 43 0 0 - 

Lee, et al42 2011 123 12.8 11.4 0 13.8 

NR = not reported 

 
 

รายการอางอิง 
 

34.         Kim DS, Tsang CB, Wong WD, Lowry AC, Goldberg SM, Madoff RD. Complete 

rectal prolapse: evolution of management and results. Dis Colon Rectum. 

1999;42(4):460-6 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 



 

 

ตัวอยาง  การเขียนการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาที่มาของรูปภาพจากหนังสือ/บทความและ    
            รายการอางอิงทายรายงาน 

 

 
 

ภาพที่ 3.2  ความสามารถพิเศษที่มีการพัฒนาขึ้นใหม มะเร็งแทบทุกชนิดจะมีความสามารถพิเศษท่ี
คลายๆกันความสามารถพิเศษเหลาน้ี เกิดขึ้นมาใหมภายในเซลลมะเร็งโดยไดรับมาดวยกลไกตาง ๆ 
ในชวงระหวางที่เซลลเดิม (ปกติ) กําลังมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปจนกลายเปนมะเร็ง1 
 
d 

 
 

รายการอางอิง 
 

1. Hanahan D, Weinberg RA. The Hallmarks of Cancer. Cell. 2000;100(1):57-70. 

Figure 1,  Acquired capabilities of cancer; p. 58.

เวน 1 บรรทัด 

การพิมพลําดับท่ี ช่ือภาพและ
คําอธิบายจะอยูสวนลางของภาพ 
ถาช่ือยาวใหพิมพเรียงลงมา 
เปนรูปส่ีเหล่ียม 

การอางอิงท่ีมาของภาพ 

เวน 1 บรรทัด 



 

 

ตัวอยาง  การเขียนการอางอิงแบบแทรกในเนื้อหาที่มาของรูปภาพซึ่งดัดแปลงจากหนังสือ/  
            บทความและรายการอางอิงทายรายงาน  
            

 
 

 
 
ภาพท่ี 2.4 แสดงการศึกษาผลของการหยุดบุหร่ีตอการเสียชีวิตในเวลา 14 ปคร่ึงจากโรคตาง ๆ
เปรียบเทียบผูที่หยุดบุหร่ีถาวร หยุดเปนคร้ังคราวและผูที่ไมหยุดสูบบุหร่ี 

(ดัดแปลงจากเอกสารอางอิงหมายเลข 4)  
CHD= coronary heart disease, CVD = cerebrovascular disease 

 
 

รายการอางอิง 
 
4.         Anthonisen NR, Skeans MA, Wise RA, Manfreda J, Kanner RE, Connett JE, et al. 

The effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year mortality: a randomized 

clinical trial. Ann Intern Med. 2005;142(4):233-9. 
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เวน 1 บรรทัด 

เวน 1 บรรทัด 



 

 

ตัวอยางรายการอางอิงแบบ Vancouver 
รายการอางอิง 

- 
1.         Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 

patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 

2.         Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan 

with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with 

sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9. 

3.         Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 

2002;58(12 Suppl 7):S6-12. 

4.         Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development 

of a large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol. 2002;13(9 Pt 1):923-8. 
5.         Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological 

viewpoint. Int J Psychoanal. 2002;83(Pt 2):491-5. 

6.        ธนพงษ ทองประพาฬ, กุลธร เทพมงคล, กฤตยา อุบลนุช, จิราพร ศรีประภาภรณ, นภาพร 
โตจินดา, สุนันทา เสียงแจว. การลดระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสแกนกระดูก [Shortening 

time required for bone scan report]. วารสารวิชาการสาธารณสุข. ม.ค.-ก.พ. 2552;18(1): 

43-50.    
7. Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion 

injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6. 

8.         กัลยา วานิชยบัญชา. หลักสถิติ. พิมพคร้ังที่ 11. [กรุงเทพฯ]: บริษัทธรรมสาร จํากัด; 2552. 
9.         Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid 

tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New 

York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

10.        ปราณี จงสมจิตร. ผลของการนวดกดจุดฝาเทาตอการตอบสนองทางสรีระการผอนคลาย
และความพึงพอใจในผูเปนความดันโลหิตสูง [Effects of foot reflexology on physiological 

response relaxation and satisfaction in persons with hypertension] [วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต]. [นครปฐม]: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เวน 1 บรรทัด 

การยอหนารายการอางอิงใหเปนไปตาม
โปรแกรม EndNote  

0.5 น้ิว 



 

 

Sample of reference of Vancouver   
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