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การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Stlye)
ทิพวรรณ สุขรวย*1

การเขียนเอกสารทางวิชาการ ผู้เขียนจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากแหล่ง
ต่างๆ ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ วารสาร เอกสารการวิจัย ซีดีรอม
(CD-ROM) เอกสารหรือบทความบนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น หากในการเรียบเรียงมีการนําข้อมูลของ
ผู้อื่นมาประกอบ ผู้เขียนควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจนเพือ่ ที่ผ้เู ขียนสามารถ
สืบค้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและค้นคว้าเพิ่มเติมและเพื่อต่อยอดการศึกษาในเรื่องที่อ้างอิง
นั้นๆ นอกจากนั้นรายการอ้างอิงยังเป็นหลักฐานแสดงถึงความน่าเชื่อถือของผลงานด้วย ดังนั้น
ผู้เ ขีย นเอกสารทางวิ ช าการจึ งจํ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษารู ปแบบ หลัก เกณฑ์ ก ารเขีย นการอ้ า งอิ ง และ
เลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม
การอ้างอิง คือการกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนนํามาใช้อ้างอิงในการเขียนเอกสารทาง
วิชาการ เป็นการให้เกียรติผู้เขียนคนเดิมซึ่งเป็นผู้เสนอผลงานเรื่องนั้นไว้ก่อนหน้า ทําให้ผลงาน
เขียนเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ และแสดงถึงผลงานของผู้เขียนว่าไม่ได้ขโมยความคิดหรือลอก
เลียนข้อมู ล โดยไม่ มีก ารอ้า งอิง โดยการนํ ารายชื่อ เอกสาร สิ่ง พิ ม พ์ หรื อบุคคลที่ผู้เ ขียนนํา มา
กล่าวถึง หรืออ้างอิงในการเขียนมารวบรวมไว้อย่างมีแบบแผนที่ส่วนท้ายของผลงานภายใต้หัวข้อ
เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม และใช้ภาษาอังกฤษว่า References หรือ Bibliography ซึ่ง
รายการอ้างอิงนั้นมีรปู แบบตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเป็นระบบ ในการเขียนเอกสารทางวิชาการ
แพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์นิยมเขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)
เอกสารอ้างอิง (References) เป็นเอกสารที่ผู้เขียนได้มีการนําเนื้อหา หรือข้อมูลมาอ้างอิงใน
ผลงานวิชาการโดยตรง
บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เขียน โดยผู้เขียนได้
สรุปใจความสําคัญ รวบรวมความคิดหลายๆ แนว นํามาประมวลความรู้และเรียบเรียงใหม่ แต่มิได้
มีการนําข้อมูลในเอกสารนั้นมาอ้างอิงโดยตรง
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เชิงอรรถ (Footnote) เป็นการนําข้อมูลวางไว้ส่วนล่างของแต่ละหน้าโดยมีเครื่องหมายหรือเลข
ลําดับที่กํากับโดยจะสอดคล้องกับลําดับเลขที่ที่ปรากฏในหน้านั้นๆ
รูปแบบการลงรายการอ้างอิง
ในการอ้างอิงนั้นมีรูปแบบในการเขียนหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละ
หน่วยงาน/องค์กร สาขาวิชาและของวารสารแต่ละชื่อเรื่อง ตัวอย่างรูปแบบในการลงรายการ
อ้างอิงที่เป็นที่นิยม มีดังนี้
1. APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทาง
บรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ
2. MLA (Modern Language Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่
เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร์
3. AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่
เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทาง
ชีววิทยา
4. Turabian เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไป
ในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
5. Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา
นิยมใช้ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็น
วิชาการมากนัก
6. Harvard
มหาวิทยาลัย

Style

เป็นรูปแบบการลงรายการที่พบมากในบทความเชิงวิชาการ

7. Vancouver เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

4

การเขียนเอกสารอ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร์
เนื่องจากความหลากหลายของวารสารทางวิชาการแพทย์ซึ่งมีอยู่มากกว่า 5,000 ชื่อ
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง จึงมีความแตกต่างกันออกไป บางครั้งขาดความครบถ้วนของ
ข้อมูลสําคัญ ๆ ที่จะช่วยในการติดตามค้นหาหรือตรวจสอบความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ
ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับนานาชาติชื่อ “International Committee of Medical
Journal Editors : ICMJE” และจัดการประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบการอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ขึ้น ในปี 1978 ที่นครแวนคูเวอร์ รัฐบริทิช โคลัมเบีย ประเทศคานาดา ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการ
เขียนเอกสารอ้างอิง ซึ่งเรียกว่า “The Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to
Biomedical Journals” หรือที่ร้จู ักกันโดยทั่วไปว่า Vancouver Style
หลั งจากนั้ น ก็ มี ก ารประชุ ม เพื่ อปรั บปรุ ง แก้ ไ ขอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และล่ า สุ ด ในปี 2010 ได้
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการอ้างอิงให้ทันสมัยโดยเฉพาะการอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการ
อ้างอิงมากขึ้นในปัจจุบัน ส่วนหลักเกณฑ์สําคัญที่ยังคงใช้อยู่ ได้แก่ หลักการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง
(in-text citations) เมื่อนําผลงานของบุคคลอื่นไม่ว่า บางส่วนหรือทั้งหมดมาอ้างอิงในงานนิพนธ์ให้
ใส่ตัวเลขกํากับที่ท้ายข้อความนั้น เรียงตาม ลําดับ 1,2,3…โดยใช้ตัวเลขอารบิคอยู่ในวงเล็บกลม
(round brackets) หรือตัวเลขยกขึ้น (superscript) แล้วรวบรวมเป็นรายการอ้างอิง (Reference list
หรือ Bibliography) ที่ส่วนท้ายของงานนิพนธ์
ส่วนประกอบข้อมูลที่จะนํามาเขียนการอ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร์
ส่วนสําคัญทีต่ ้องลงในรายการเอกสารอ้างอิง คือ
- ชื่อผู้นิพนธ์ (Authors)
- ชื่อบทความ (Title)
- ชื่อวารสาร (Title of journal)
- ปีที่ตีพิมพ์ (Year)
- ปีที่ของวารสาร (Volume)
- เล่มที่ (Issue number)
- หน้า (Pages)

5

ข้อมูลที่จะนํามาเขียนรายการเอกสารอ้างอิงจะแตกต่างกันตามประเภทของเอกสารที่
นํามาอ้างอิง ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเอกสารที่มีความนิยมใช้ในการอ้างอิงและเอกสารที่ข้อมูล
ค่ อ นข้ า งจะซั บ ซ้ อ นยากแก่ ก ารนํ า มาอ้ า งอิ ง โดยเรี ย บเรี ย งตามเอกสารจาก International
Committee of Medical Journal Editors: Uniform requirements for manuscripts submitted to
biomedical journals. Last updated: 15 July 2011 สําหรับรายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษา
เพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับได้ที่ http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
การอ้างอิงเอกสารในระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) ชื่อวารสารในการอ้างอิง ให้ใช้ชื่อ
ย่อตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index Medicus ทุกปี หรือใน
เว็บไซต์ ดังกล่าวข้างต้น
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การเขียนเอกสารอ้างอิงผลงานวิชาการในรูปแบบแวนคูเวอร์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
การอ้างอิงบทความจากวารสาร (Articles in Journals)
รูปแบบพื้นฐาน
ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the
Journal)ปีพิมพ์ (Year);เล่มที่ของวารสาร (Volume):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (Page).

คําอธิบายข้อมูลในรูปแบบพืน้ ฐานการอ้างอิงจากวารสาร
1. ชื่อผู้แต่ง (Author)
อาจจะหมายถึง ผู้เขียน ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ หรือหน่วยงาน
- ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้เขียนชื่อสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยอักษรย่อของ
ชื่อต้นและชื่อกลางโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ คั่น ถ้าผู้แต่งมีหลายคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อ
ทุกคนโดยใช้เครือ่ งหมายจุลภาค (comma ,) คั่นระหว่างแต่ละคนและหลังชื่อสุดท้ายใช้เครื่องหมาย
มหัพภาค (full stop .)
- ชื่อผู้แต่งที่เป็นคนไทย ให้เขียนแบบภาษาไทยโดยเขียนชื่อและนามสกุลเป็นคําเต็ม
เช่น
 ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร, สุพินดา แสงพานิชย์, เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิษฐ์. การ
เปรียบเทียบผลการตอบสนองทางผิวหนังด้วยวิธีสกิดผิวหนังกับวิธี skin
endpoint titration ในผู้ป่วยที่แพ้ไรฝุ่นหรือแมลงสาบ. จุฬาลงกรณ์เวชสาร
2545;46:649-57.
- กรณีผู้แต่งเกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 6 คนแรก คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
(comma- ,)และตามด้วย et al. (คําว่า et al เป็นคําย่อ ซึ่งย่อมาจากคําในภาษาลาติน คือ et alii
หรือ et alia แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “and others”) และภาษาไทยใช้คําว่า “และคณะ” เช่น
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 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;361:152938.
 จริญา เลิศอรรฆยมณี, เอมอร รักษมณี, อนุพันธ์ ตันติวงศ์, กรุณา บุญสุข,
อิงพร นิลประดับ, พุฒฑิพรรณี วรกิจโภคาทร, และคณะ. ความเสี่ยงและ
ประสิ ทธิ ผ ลของการผ่ า ตั ด ต่ อ มลู ก หมาก.
จดหมายเหตุ ท างแพทย์
2545;85:1288-95.
2. ชื่อบทความ (Title of the article)
- บทความเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อบทความใช้อักษรตัวใหญ่ (Capital letter) เฉพาะตัว
แรกและชื่อเฉพาะ นอกจากนั้นใช้อักษรตัวเล็กทั้งหมด เมื่อจบชื่อบทความให้ใช้เครื่องหมาย
มหัพภาค (Fullstop-.)
- บทความภาษาไทย ให้เขียนแบบคําไทย
3. ชื่อวารสาร (Title of the Journal)
- ใช้ชื่อย่อตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไว้ใน Index Medicus โดยตรวจสอบได้จาก
Journals in NCBI Databases จัดทําโดย National Library of Medicine (NLM) ซึ่งคําย่อเหล่านี้ได้ยึด
ตามกฎการเขียนคําย่อของ American National Standard for Information Sciences-Abbreviation
of Titles of Publications.
- สําหรับวารสารภาษาไทยยังไม่มีชื่อย่ออย่างเป็นทางการ ให้ใช้ชื่อเต็มที่ปรากฏที่
หน้าปก เช่น ขอนแก่นเวชสาร จดหมายเหตุทางแพทย์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร เชียงใหม่เวชสาร สารศิ
ริราช ฯลฯ
4. ปี (year) เดือน (month) เล่มที่ (Volume) และฉบับที่ (Number/Issue) เนื่องจาก
วารสารส่วนมากจะมีเลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ไปจนจบฉบับสุดท้าย การลงรายการ
แบบ Vancouver จึงให้ใส่เฉพาะ ปี (year) และเล่มที่ (volume) เท่านั้น ไม่ต้องใส่เดือน วันที่และ
ฉบับที่ เพราะเลขหน้าเรียงลําดับแล้ว
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5. เลขหน้า (Page) ให้ใส่เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย โดยใช้ตัวเลขเต็มสําหรับหน้าแรก
และตัดตัวเลขซ้ําออกสําหรับเลขหน้าสุดท้าย เช่น
หน้า 10-18 ใช้ 10-8
หน้า 198-201 ใช้ 198-201
หน้า S104-S111 ใช้ S104-11
หน้า 104S-111S ใช้ 104S-11S
1. บทความจากวารสารมาตรฐาน (Standard journal article)
- Pata S, Khummuang S, Pornprasert S, Tatu T, Kasinrerk W. A simple and highly
sensitive ELISA for screening of the α-thalassemia-1 Southeast Asian-type
deletion. J Immunoassay Immunochem. 2014;35:194-206.
- สุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ, ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์, สมรรถชัย จํานงค์กิจ.ผลของ
การดึงกระดูกสันหลังส่วนเอวใต้น้าํ ร่วมกับการออกกําลังกายในนํ้าสําหรับผู้ที่มีอาการ
ปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 2556;46:187-206.
2. บทความที่ผแู้ ต่งเป็นหน่วยงานหรือสถาบัน (Organization as author)
ให้ใส่ชื่อหน่วยงาน/สถาบันนั้นๆ ในส่วนที่เป็นชื่อผู้เขียน เช่น
- World Health Organization Cancer. An overview on CALR and CSF3R mutations
and a proposal for revision of WHO diagnostic criteria. Ann Oncol. 2013;24:13-7.
- สภาเทคนิคการแพทย์. คู่มือการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและเลือด. วารสาร
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2556;36:84-91.
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3. บทความที่ไม่มชี ื่อผู้แต่ง ให้เขียนชื่อบทความเป็นส่วนแรกได้เลย เช่น
- Characterization of T-Cell Responses to Cryptic Epitopes in Recipients of a
Noncodon-Optimized HIV-1 Vaccine. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014;65:14250.
- การนวดแบบราชสํานักในผูท้ ี่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ Upper trapezius. วารสารเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบําบัด. 2556;25:45-62
4. บทความที่มกี ารเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนฉบับพิมพ์ (Article published
electronically ahead of the print version) เติมคําว่า [Epub ahead of print] ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นบทความที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูล PubMed
- Newell EW, Davis MM. Beyond model antigens: high-dimensional methods for the
analysis of antigen-specific T cells. Nat Biotechnol. 2014 Jan 19. [Epub ahead of
print]
การอ้างอิงเอกสารทีเ่ ป็นหนังสือหรือตํารา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
5. การอ้างอิงหนังสือทัง้ เล่ม
รูปแบบพืน้ ฐาน
ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครัง้ ที่พิมพ์ (Edition).
เมืองที่พิมพ์ (Place of Publication): สํานักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year)
คําอธิบายข้อมูลในรูปแบบพืน้ ฐานการอ้างอิงหนังสือทัง้ เล่ม
1. ชื่อผู้แต่ง (Authors) ชื่อผู้แต่งที่อาจจะเป็นบุคคล หน่วยงาน บรรณาธิการ (editor) หรือ
คณะบรรณาธิการ (editors) ให้ใช้ข้อกําหนดเดียวกันกับชื่อแต่งในการอ้างอิงบทความจากวารสาร
2. ชื่อหนังสือ (Title of the book) ให้ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของ ชื่อหนังสือ
และชื่อเฉพาะ นอกนั้นใช้ตัวเล็กทั้งหมด เช่น Occupational therapy and older people หรือ
Occupational therapy with elders : strategies for the COTA.
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3. จํานวนเล่ม (Volume) ถ้าหนังสือมีมากกว่า 1 เล่ม และใช้ประกอบการเขียนหมดทุกเล่ม
ให้ใส่จํานวนเล่มทั้งหมดเช่น 2 vols. หรือ 3 เล่ม. หากอ้างเพียงเล่มใดเล่มหนึ่งให้ใส่เฉพาะเล่มที่อ้าง
เช่น Vol. 2. หรือ เล่ม 3. ให้เขียนต่อที่ท้ายชื่อเรื่องตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (Fullstop-.)
4. ครั้งที่พิมพ์ (Edition) ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้ง 1 ไม่ต้องใส่ส่วนนี้ในรายการอ้างอิงให้ใส่เมื่อ
เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2, 3, 4….เป็นต้นไป เช่น 2nd ed. 3rd ed. 4th ed. ถ้าเป็นการพิมพ์และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ลงรายการดังนี้ 4th rev. ed.
5. เมืองที่พิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ (Place of publication) ให้ใส่ชื่อเมืองที่สํานักพิมพ์ต้ังอยู่ ถ้า
มีหลายเมืองให้ใช้เมืองแรก ถ้าเมืองไม่เป็นที่รู้จักให้ใส่ชื่อย่อของรัฐหรือประเทศ ถ้าหากไม่ปรากฏ
เมืองที่พิมพ์ให้ใช้คําว่า n.p. ซึ่งย่อมาจาก no place of publication และ ภาษาไทยใช้คําว่า ม.ป.ท.
ย่อมาจากคําว่า ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ แล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (colon - : )
6. สํานักพิมพ์ (Publisher) ให้ใส่เฉพาะชื่อสํานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ แล้วตามด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (semicolon- ;) โดยไม่ต้องระบุสถานะว่าเป็น ห.จ.ก., บริษัท, จํากัด, co., Ltd.
เช่น เรือนแก้วการพิมพ์ , Mosby, W.B. Saunders ยกเว้น โรงพิมพ์ของหน่วยงาน ส่วนราชการให้ใส่
คําว่า โรงพิมพ์ หรือสํานักพิมพ์ด้วย เช่น โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหากหนังสือเล่ม
นั้นเป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาล ให้ลงชื่อหน่วยราชการที่รับผิดชอบการจัดทําหนังสือนั้นเป็นผู้พิมพ์แม้จะมี
ชื่อสํานักพิมพ์/โรงพิมพ์ก็ตาม
7. ปีพิมพ์ (Year) ให้ใส่เฉพาะตัวเลขของ ปี พ.ศ. ถ้าเป็นหนังสือภาษาไทย หรือ ค.ศ. ถ้า
เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ แล้วจบด้วยเครื่องหมายมหัพภาพ ( . )
5.1 หนังสือทีผ่ ู้แต่งเป็นบุคคล
- Cleland JA. Netter’s orthopaedic clinical examination: an evidence-based
approach. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2011.
- ยงยุทธ สหัสกุล. ECG ทางคลินิก. เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ: เอ็น.พี.
เพรส; 2552
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5.2 หนังสือที่ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม (Editor/Compiler)
- Zeibig EA, editors. Clinical parasitology: a practical approach. 2nd ed.
Missouri: Elsevier; 2013.
- พนิชา อิ่มสมบูรณ์, บรรณาธิการ. ไมเกรน รักษาได้โดยไม่ใช้ยา. 3 เล่ม
กรุงเทพฯ: เนชัน่ บุ๊คส์; 2556.
5.3 หนังสือที่ผู้แต่งเป็นหน่วยงานหรือสถาบัน (Organization)
- Association of British Theatre Technicians. Theatre buildings: a design
guide. New York, NY: Routledge; 2010.
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Manual of medical therapeutics. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.
6. การอ้างอิงบทหนึง่ ของหนังสือที่มีผเู้ ขียนเฉพาะบท และมีบรรณาธิการของหนังสือ
(Chapter in a book)
รูปแบบพืน้ ฐาน
ชื่อผู้เขียน (Author). ชื่อบท (Title of a chapter). ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ,
บรรณาธิการ/editor(s). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งทีพ
่ ิมพ์ (Edition).
เมืองที่พิมพ์ (Place of publication): สํานักพิมพ์ (Publisher); ปีพิมพ์ (Year).
หน้า/p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
- Aldridge Aldridge, Wanless Stephen. Developing healthcare skills through
simulation. In: Murray PR, editors. Medical microbiology. 7th ed. Philadelphia:
Elsevier; 2013. P 151-162.
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- วีระชัย วาสิกดิลก. ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น. ใน: ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์. การดูแลด้านจิต
วิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ สถาบัน
พระบรมราชชนก; 2553. หน้า 87-96
7. เอกสารอ้างอิงทีเ่ ป็นหนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม
(Conference proceeding)
รูปแบบพืน้ ฐาน
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปีทปี่ ระชุม;
สถานที่จัดประชุม. เมืองทีพ
่ ิมพ์: สํานักพิมพ์; ปีพิมพ์.
- JSPS-NRCT Core University Exchange System on Pharmaceutical Sciences,
National Research Council of Thailand. Advance in research on pharmacologically
active substances from natural sources; 1992 Dec 3-5, Holiday Garden Hotel,
Chiang Mai. Chiang Mai: The University; 1992.
- การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การ
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี พ.ศ. 2553 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
เกียรติแห่งการบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา; วันที่ 30
พฤศจิกายน - วันที่ 3 ธันวาคม 2553; ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย; 2553.
8. เอกสารอ้างอิงทีเ่ ป็นวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation)
รูปแบบพืน้ ฐาน
ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองทีพ
่ ิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้
ปริญญา.
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- กชพร ศรีพรรณ์. การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศสําหรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.
- Napaporn Apiratmateekul. Development of high efficiency hybridoma technology
for production of Monoclonal antibodies [dissertation]. Chiang Mai: Chiang Mai
University; 2012.
9. การอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์ (Newspaper article)
รูปแบบพืน้ ฐาน
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์. ปี เดือน วันที;่ ส่วนที:่ เลขหน้า (เลข
คอลัมน์).
- Wangkiat P. 8 medical faculties call for Feb 2 election delay. Bangkok Post. 2014
Jan 21; National: 2 (col. 1).
- เกียรติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง. หนี้สาธารณะพุ่ง สวนทางเศรษฐกิจหด. โพสต์ทูเดย์. 2557
มกราคม 21; วิเคราะห์เศรษฐกิจ: 5 (คอลัมน์ 1).
10. เอกสารอ้างอิงทีป่ ระเภทพจนานุกรมต่างๆ (Dictionary and similar references)
รูปแบบพืน้ ฐาน
ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งทีพ
่ ิมพ์ (Edition). เมืองทีพ
่ ิมพ์ (Place of
Publication): สํานักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year). คําศัพท์; หน้า.
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- Quick reference dictionary for occupational therapy. 3rd ed. Thorofare, N.J: SLACK;
2001.delusion; p.48
- พจนานุกรมโรคและการบําบัด = Dictionary of diseases and therapies. กรุงเทพฯ:
รวมสาส์น; 2543. โรคข้อเสื่อม; หน้า 208-9
การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material)
การเขียนรายการอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์บางครั้งจะมีปัญหาเรื่องความ
ไม่ถาวรของ URL หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วน ทําให้การเชื่อมโยงไปสู่เอกสารเพื่อ
ตรวจสอบหรือค้นคว้าเพิ่มเติมในภายหลังทําได้ยากหรือทําไม่ได้เลย ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
ในการลงรายการอ้างอิงเอกสารจากเว็บไซต์ จึงต้องลงวันที่เข้าใช้ (Cited) เว็บไซต์น้ันๆ และให้พิมพ์
หรือทําสําเนาเอกสารเก็บไว้ทุกครั้ง การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้รูปแบบตามประเภท
ของเอกสารดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เพิ่มข้อมูลบอกประเภทของวัสดุหรือเอกสารที่นํา
อ้างอิง วันที่สืบค้นข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล
รูปแบบพืน้ ฐาน
ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article) [ประเภทของสื่อ/วัสดุ].
ปี พิมพ์[เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วันที]่ . เข้าถึงได้จาก/ Available from:
http://………….
11. ซีดีรอม (CD-ROM)
- Safran MR. Instructions for sports medicine patients [CD-ROM]. 2nd ed.
Philadelphia: Elsevier; 2012.
- รัญชนา มากมี. การเปรียบเทียบผลการให้ความรู้เรื่องกายภาพบําบัดก่อนและหลัง
การใช้สื่อวีดทิ ัศน์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ซีดีรอม]. เชียงใหม่: คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2556.
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12. บทความวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal article on the Internet)
รูปแบบพืน้ ฐาน
ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the
Journal) [ประเภทของสือ่ ]. ปีพมิ พ์ เดือน[เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วันที]่ ;ปีที่
(ฉบับที)่ :[หน้า/about screen]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://………….
- Lamb AJ, Metzler CA. Defining the value of occupational therapy: A health policy
lens on research and practice. Am J Occup Ther [Internet]. 2014 Jan/Feb [cited
2014 Jan 23];68(1):9-14. Available from:
http://search.proquest.com/docview/1477346021/fulltextPDF/143233F07D84583B
028/3?accountid=44722
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