การเขียนเอกสารอ้ างอิงแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)
จิราภรณ์ จันทร์ จร*
ในการเขียนเอกสารทางวิชาการนั้น ผูเ้ ขียนจะต้องมีการค้นคว้ารวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ
ทั้งที่เป็ นหนังสื อ วารสาร เอกสารการวิจยั หรื อรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะคัดเลือกเฉพาะเอกสารที่มี
ความสําคัญจริ งๆ นําไปกล่าวถึง หรื ออ้างอิงเป็ นแนวทางสนับสนุนประกอบการเขียนเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งนอกจาก
จะเป็ นหลักฐานแสดงถึงความน่าเชื่อถือของผลงานแล้วยังแสดงข้อมูลของแหล่งความรู ้ที่สามารถสื บค้นเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจ และเพื่อการศึกษาต่อยอดในเรื่ อง
ที่อา้ งอิงนั้นๆ
การอ้ างอิง คือ การนํารายชื่อเอกสาร สิ่ งพิมพ์ หรื อบุคคลที่ผเู ้ ขียนนํามากล่าวถึง หรื ออ้างอิงในการเขียน
มารวบรวมไว้อย่างมีแบบแผนที่ส่วนท้ายของงานนิพนธ์ภายใต้หวั ข้อ เอกสารอ้างอิง หรื อบรรณานุกรม
และใช้ภาษาอังกฤษว่า References หรื อ Bibliography ซึ่ งรายการอ้างอิงนั้นมีรูปแบบตามกฎเกณฑ์ที่กาํ หนด
อย่างเป็ นระบบ ในการเขียนเอกสารทางวิชาการแพทย์และวิทยาศาสตร์ การแพทย์นิยมเขียนเอกสารอ้างอิง
ในรู ปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)
การเขียนเอกสารอ้ างอิงแบบแวนคูเวอร์
เนื่องจากความหลากหลายของวารสารทางวิชาการแพทย์ซ่ ึ งมีอยูม่ ากกว่า 5,000 ชื่อ รู ปแบบการ
เขียนเอกสารอ้างอิง จึงมีความแตกต่างกันออกไป บางครั้งขาดความครบถ้วนของข้อมูลสําคัญ ๆ ที่จะช่วย
ในการติดตามค้นหาหรื อตรวจสอบความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับนานาชาติชื่อ “International Committee of Medical Journal Editors : ICMJE” และจัดการประชุมเพื่อ
กําหนดรู ปแบบการอ้างอิงที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันขึ้น ในปี 1978 ที่นครแวนคูเวอร์ รัฐบริ ทิช โคลัมเบีย
ประเทศคานาดา ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการเขียนเอกสารอ้างอิง ซึ่งเรี ยกว่า “The Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” หรื อที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปว่า Vancouver Style หลังจาก
นั้นก็มีการประชุมเพื่อปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดในปี 2010 ได้ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบการ
อ้างอิงให้ทนั สมัยโดยเฉพาะการอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการอ้างอิงมากขึ้นในปั จจุบนั นี้ ส่ วน
หลักเกณฑ์สาํ คัญที่ยงั คงใช้อยู่ ได้แก่ หลักการอ้างอิงในเนื้อเรื่ อง (in-text citations) เมื่อนําผลงานของบุคคล
อื่นไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดมาอ้างอิงในงานนิพนธ์ให้ใส่ ตวั เลขกํากับที่ทา้ ยข้อความนั้น เรี ยงตามลําดับ
1,2,3…โดยใช้ตวั เลขอารบิคอยูใ่ นวงเล็บกลม (round brackets) หรื อตัวเลขยกขึ้น (superscript) แล้วรวบรวม
เป็ นรายการอ้างอิง (Reference list หรื อ Bibliography) ที่ส่วนท้ายของงานนิพนธ์
*

บรรณารักษ์ชาํ นาญการพิเศษ หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 (ฉบับปรับปรุ ง)

ส่ วนประกอบของข้ อมูลที่จะนํามาเขียนรายการอ้างอิง
ข้อมูลที่จะนํามาเขียนรายการเอกสารอ้างอิงจะแตกต่างกันตามประเภทของเอกสารที่นาํ มาอ้างอิง ซึ่ง
ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะเอกสารที่มีความนิยมใช้ในการอ้างอิงและเอกสารที่ขอ้ มูลค่อนข้างจะซับซ้อนยากแก้
การนํามาอ้างอิง โดยเรี ยบเรี ยงตามเอกสารจาก International Committee of Medical Journal Editors: Uniform
requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. Last updated: 15 July 2011 สําหรับรายละเอียด
ทั้งหมดสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารต้นฉบับได้ที่ http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

การอ้างอิงบทความจากวารสาร (Articles in Journals)
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อผู้แต่ ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อวารสาร (Title of the Journal)
ปี พิมพ์ (Year);เล่ มทีข่ องวารสาร (Volume):หน้ าแรก-หน้ าสุ ดท้ าย (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 จันทร์ จร. การใช้โปรแกรม EndNote: จัดการเอกสารอ้างอิงทางการแพทย์. จุฬาลงกรณ์เวชสาร
2551;52:241-53.
คําอธิบายข้ อมูลในรู ปแบบพืน้ ฐาน
1. ชื่อผูแ้ ต่ง (Author) : อาจจะหมายถึง ผูเ้ ขียน ผูแ้ ปล ผูร้ วบรวม บรรณาธิการ หรื อหน่วยงาน
- ผูแ้ ต่งที่เป็ นชาวต่างประเทศ ให้เขียนชื่อสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อ
กลางโดยไม่ตอ้ งมีเครื่ องหมายใดๆ คัน่ ถ้าผูแ้ ต่งมีหลายคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคนโดยใช้เครื่ องหมายจุลภาค (comma - ,) คัน่ ระหว่างแต่ละคน และหลังชื่อสุ ดท้ายใช้เครื่ องหมายมหัพภาค (fullstop - .)
- ชื่อผูแ้ ต่งที่เป็ นคนไทย ให้เขียนแบบภาษาไทยโดยเขียนชื่อและนามสกุลเป็ นคําเต็ม เช่น
 ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร, สุ พินดา แสงพานิชย์, เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิษฐ์. การเปรี ยบเทียบผลการ
ตอบสนองทางผิวหนังด้วยวิธีสกิดผิวหนังกับวิธี skin endpoint titration ในผูป้ ่ วยที่แพ้ไรฝุ่ นหรื อ
แมลงสาบ. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2545;46:649-57.
- กรณี ผแู ้ ต่งเกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผูแ้ ต่ง 6 คนแรก คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (comma- ,)
และตามด้วย et al. (คําว่า et al เป็ นคําย่อ ซึ่ งย่อมาจากคําในภาษาลาติน คือ et alii หรื อ et alia แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “and others”) และภาษาไทยใช้คาํ ว่า “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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 จริ ญา เลิศอรรฆยมณี , เอมอร รักษมณี , อนุพนั ธ์ ตันติวงศ์, กรุ ณา บุญสุ ข, อิงพร นิลประดับ, พุฒฑิพรรณี
วรกิจโภคาทร, และคณะ. ความเสี่ ยงและประสิ ทธิ ผลของการผ่าตัดต่อมลูกหมาก. จดหมายเหตุทาง
แพทย์ 2545;85:1288-95.
2. ชื่อบทความ (Title of the article)
- บทความเป็ นภาษาอังกฤษ ชื่อบทความใช้อกั ษรตัวใหญ่ (Capital letter) เฉพาะตัวแรกและชื่อ
เฉพาะ นอกจากนั้นใช้อกั ษรตัวเล็กทั้งหมด เมื่อจบชื่อบทความให้ใช้เครื่ องหมายมหัพภาค (Fullstop-.)
- บทความภาษาไทย ให้เขียนแบบคําไทย
3.
ชื่อวารสาร (Title of the Journal)
- ใช้ชื่อย่อตามมาตรฐานสากลที่กาํ หนดไว้ใน Index Medicus โดยตรวจสอบได้จาก Journals in
NCBI Databases จัดทําโดย National Library of Medicine (NLM) ซึ่ งคําย่อเหล่านี้ ได้ยดึ ตามกฎการเขียนคํา
ย่อของ American National Standard for Information Sciences-Abbreviation of Titles of Publications.
- สําหรับวารสารภาษาไทยยังไม่มีชื่อย่ออย่างเป็ นทางการ ให้ใช้ชื่อเต็มที่ปรากฎที่หน้าปก เช่น
ขอนแก่นเวชสาร จดหมายเหตุทางแพทย์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร เชียงใหม่เวชสาร สารศิริราช ฯลฯ
4. ปี (year) เดือน (month) เล่มที่ (Volume) และฉบับที่ (Number/Issue) เนื่องจากวารสารส่ วนมาก
จะมีเลขหน้าต่อเนื่องกันทั้งปี ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ไปจนจบฉบับสุดท้าย การลงรายการแบบ Vancouver จึงให้ใส่
เฉพาะ ปี (year) และเล่มที่ (volume) เท่านั้น ไม่ตอ้ งใส่ เดือน วันที่และฉบับที่
5. เลขหน้า (Page) ให้ใส่เลขหน้าแรก-หน้าสุ ดท้าย โดยใช้ตวั เลขเต็มสําหรับหน้าแรก และตัด
ตัวเลขซํ้าออกสําหรับเลขหน้าสุ ดท้าย เช่น
หน้า 10-18
ใช้ 10-8
หน้า S104-S111 ใช้ S104-11
หน้า 198-201 ใช้ 198-201
หน้า 104S-111S ใช้ 104S-11S
2. บทความทีผ่ ้ แู ต่ งเป็ นหน่ วยงานหรือสถาบัน (Organization as author)
ให้ใส่ ชื่อหน่วยงาน/สถาบันนั้นๆ ในส่ วนที่เป็ นชื่อผูเ้ ขียน เช่น
 World Health Organization. Surveillance of antibiotic resistance in Neisseria gonorrhoeae in the WHO
Western Pacific Region. Commun Dis Intell 2002;26:541-5.
 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย. เกณฑ์การวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญเสี ยสมรรถภาพทาง
กายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538;24:190-204.
3. บทความทีผ่ ้ แู ต่ งมีท้งั เป็ นบุคคลและเป็ นหน่ วยงาน ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งและหน่วยงานตามที่ปรากฎในเอกสารที่
นํามาอ้างอิง 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. บทความทีไ่ ม่ มีชื่อผู้แต่ ง ให้เขียนชื่อบทความเป็ นส่ วนแรกได้เลย 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. วารสารเล่ มทีม่ ีเล่ มผนวกหรือเล่ มพิเศษ (Volume with supplement) เช่น เล่มพิเศษเล่มที่ 1 ของปี นั้นเขียนเป็ น
Suppl 1 ต่อจากปี ที่โดยไม่ตอ้ งอยูใ่ นวงเล็บ โดยจะสังเกตได้ในส่ วนของเลขหน้าจะมีตวั อักษร S อยูด่ ว้ ย 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. วารสารเล่ มผนวกทีม่ ีฉบับพิเศษ (Issue with supplement) ให้เขียนฉบับพิเศษและตอนย่อยไว้ในวงเล็บ 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. วารสารเล่ มทีม่ ีตอนย่อย (Volume with part) ให้เขียนตอนย่อยไว้ในวงเล็บต่อจากเล่มที่ 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. วารสารทีใ่ นฉบับมีตอนย่อย (Issue with part) ให้เขียนทั้งฉบับที่และตอนย่อยไว้ในวงเล็บต่อจากเล่มที่ เช่น
 Kamel IR, Bluemke DA. Imaging evaluation of hepatocellular carcinoma. J Vasc Interv Radiol
2002;13(9 Pt 2):S173-84.
9. วารสารทีม่ เี ฉพาะฉบับที่ ไม่ มเี ล่ มที่ (Issue with no volume)ให้ใส่ฉบับที่ไว้ในวงเล็บ ในส่ วนของเล่มที่
 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. วารสารทีไ่ ม่ มที ้งั เล่ มที่ และฉบับที่ (No volume or issue) ให้เขียนเลขหน้าต่อจากปี (Year)โดยใช้
เครื่ องหมาย ทวิภาค (Colon - : ) คัน่ ระหว่างปี และเลขหน้า เช่น
 Mandel JS. Screening for colorectal cancer. Curr Opin Gen Surg 1994:79-84.
11. วารสารทีม่ เี ลขหน้ าเป็ นเลขโรมัน ให้ลงรายการอ้างอิงดังนี้
 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol
Oncol Clin North Am 1995;9(2):xi-xii.
12. วารสารทีร่ ะบุประเภทของบทความ เช่น บทบรรณาธิ การ จดหมาย หรื อ บทคัดย่อ ให้แสดงประเภทของ
เอกสารภายในเครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยมต่อจากชื่อเรื่ อง ดังนี้
 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.
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13. อ้ างอิงบทความทีถ่ อดถอนบทความอืน่ (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. อ้ างอิงบทความทีถ่ ูกถอดถอน (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. อ้ างอิงบทความทีแ่ ก้ ไขและตีพมิ พ์ใหม่ (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. อ้ างอิงบทความทีพ่ มิ พ์ผดิ และมีการแก้ ไข (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. บทความทีม่ ีการเผยแพร่ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนฉบับพิมพ์ (Article published electronically ahead of the
print version) ซึ่ งส่วนมากจะเป็ นบทความที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูล 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]

การอ้างอิงเอกสารที่เป็ นหนังสื อหรือตํารา แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
18. การอ้ างอิงหนังสื อทั้งเล่ ม
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อผู้แต่ ง (Author). ชื่อหนังสื อ (Title of the book). ครั้งที่พมิ พ์ (Edition). เมืองที่
พิมพ์ (Place of Publication): สํ านักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year).
คําอธิบายข้ อมูลในรู ปแบบพืน้ ฐาน
1. ชื่อผูแ้ ต่ง (Authors) ชื่อผูแ้ ต่งที่อาจจะเป็ นบุคคล หน่วยงาน บรรณาธิการ(editor) หรื อคณะ
บรรณาธิ การ(editors) ให้ใช้ขอ้ กําหนดเดียวกันกับชื่อแต่งในการอ้างอิงบทความจากวารสาร
2. ชื่อหนังสื อ ( Title of the book) ให้ใช้ตวั อักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของ ชื่อหนังสื อและชื่อ
เฉพาะ นอกนั้นใช้ตวั เล็กทั้งหมด เช่น Otolaryngology head and neck surgery. หรื อ The medical and legal
implications of AIDS.
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- หนังสื อทีผ่ ้ แู ต่ งเป็ นบุคคล
 Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M. Immunobiology. 5th ed. New York: Garland
Publishing; 2001.
 รังสรรค์ ปั ญญาธัญญะ. โรคติดเชื้อของระบบประสาทกลางในประเทศไทย. กรุ งเทพฯ: เรื อนแก้วการ
พิมพ์; 2536.
- หนังสื อทีผ่ ้ แู ต่ งเป็ นบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม (Editor/Compiler)
 Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.
- หนังสื อทีผ่ ้ แู ต่ งเป็ นหน่ วยงานหรือสถาบัน (Organization)
 Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

3. จํานวนเล่ม (Volume) ถ้าหนังสื อมีมากกว่า 1 เล่ม และใช้ประกอบการเขียนหมดทุกเล่มให้ใส่ จาํ นวนเล่มทั้งหมด
เช่น 2 vols. หรื อ 3 เล่ม. หากอ้างเพียงเล่มใดเล่มหนึ่งให้ใส่ เฉพาะเล่มที่อา้ ง เช่น Vol. 2. หรื อ เล่ม 3.
 Fields BN, Knipe DM, Howley PM, editors. Fields virology. 2 vols. 3rded. Philadelphia: LippincottRaven Publishers; 1996.
 พรเทพ เทียนสิ วากุล, บรรณาธิการ. โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูง. 2 เล่ม. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.
 Bucholz RW,Heckman JD, editors. Rockwood and Green’s fractures in adults. Vol. 2. 5th ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.
 ไพรัตน์ พฤกษาชาติคุณากร, บรรณาธิ การ. จิตเวชศาสตร์. เล่ม 1. เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์; 2534.
4. ครั้งที่พิมพ์ (Edition) ถ้าเป็ นการพิมพ์ครั้ง 1 ไม่ตอ้ งใส่ ส่วนนี้ในรายการอ้างอิงให้ใส่ เมื่อเป็ นการพิมพ์ครั้ง
ที่ 2, 3, 4….เป็ นต้นไป เช่น 2nd ed. 3rd ed. 4th ed. … ถ้าเป็ นการพิมพ์และมีการปรับปรุ งแก้ไขให้ลงรายการ
ดังนี้ 4th rev. ed.
5. เมืองที่พิมพ์หรื อสถานที่พิมพ์ (Place of publication) ให้ใส่ชื่อเมืองที่สาํ นักพิมพ์ต้ งั อยู่ ถ้ามีหลายเมืองให้
ใช้เมืองแรก ถ้าเมืองไม่เป็ นที่รู้จกั ให้ใส่ชื่อย่อของรัฐหรื อประเทศ ถ้าหากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ให้ใช้คาํ ว่า
n.p. ซึ่ งย่อมาจาก no place of publication และ ภาษาไทยใช้คาํ ว่า ม.ป.ท. ย่อมาจากคําว่า ไม่ปรากฎสถานที่
พิมพ์ แล้วตามด้วยเครื่ องหมายทวิภาค (colon - : ) เช่น
 Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers; 1996.

 กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือส่ งเสริ มสุขภาพจิตนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาสําหรับครู . พิมพ์
ครั้งที่ 3. ม.ป.ท.: 2542. (จากตัวอย่างนี้อาจจะใช้หน่วยงานแทน ม.ป.ท. ได้ เป็ น นนทบุรี: กรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ข)
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6. สํานักพิมพ์ (Publisher) ให้ใส่ เฉพาะชื่อสํานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสื อ แล้วตามด้วยเครื่ องหมาย
อัฒภาค (semicolon- ;) โดยไม่ตอ้ งระบุสถานะว่าเป็ น ห.จ.ก., บริ ษทั , จํากัด, co., Ltd. เช่น เรื อนแก้วการ
พิมพ์ , Mosby, W.B. Saunders ยกเว้ น โรงพิมพ์ของหน่วยงาน ส่ วนราชการให้ใส่คาํ ว่า โรงพิมพ์ หรื อ
สํานักพิมพ์ดว้ ย เช่น โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหากหนังสื อเล่มนั้นเป็ นสิ่ งพิมพ์รัฐบาล ให้ลงชื่อ
หน่วยราชการที่รับผิดชอบการจัดทําหนังสื อนั้นเป็ นผูพ้ ิมพ์แม้จะมีชื่อสํานักพิมพ์/โรงพิมพ์กต็ าม เช่น
 นงลักษณ์ สุขวาณิ ชย์ศิลป์ , บรรณาธิ การ. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 5. กรุ งเทพฯ: โครงการ
คลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2533.
7. ปี พิมพ์ (Year) ให้ใส่ เฉพาะตัวเลขของ ปี พ.ศ. ถ้าเป็ นหนังสื อภาษาไทย หรื อ ค.ศ. ถ้าเป็ นหนังสื อ
ภาษาต่างประเทศ แล้วจบด้วยเครื่ องหมาย มหัพภาพ ( . )
19. การอ้ างอิงบทหนึ่งของหนังสื อทีม่ ีผ้ ูเขียนเฉพาะบท และมีบรรณาธิการของหนังสื อ (Chapter in a book)
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อผู้เขียน (Author). ชื่อบท (Title of a chapter). ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor(s).
ชื่อหนังสื อ (Title of the book). ครั้งทีพ่ มิ พ์ (Edition). เมืองที่พมิ พ์ (Place of
publication): สํ านักพิมพ์ (Publisher); ปี พิมพ์ (Year). หน้ า/p. หน้ าแรก-หน้ าสุ ดท้ าย.
 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.
 เกรี ยงศักดิ์ จีระแพทย์. การให้สารนํ้าและเกลือแร่ . ใน: มนตรี ตูจ้ ินดา, วินยั สุ วตั ถี, อรุ ณ วงษ์จิราษฎร์ ,
ประอร ชวลิตธํารง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ: เรื อนแก้ว
การพิมพ์; 2540. หน้า 424-78.
20. เอกสารอ้ างอิงทีเ่ ป็ นหนังสื อประกอบการประชุ ม/รายงานการประชุ ม (Conference proceeding)
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุ ม; วัน เดือน ปี ทีป่ ระชุ ม; สถานทีจ่ ัด
ประชุ ม. เมืองทีพ่ มิ พ์ : สํ านักพิมพ์; ปี พิมพ์.
 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. การอ้ างอิงบทความทีน่ ําเสนอในการประชุม หรือสรุ ปผลการประชุ ม (Conference paper)
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor. ชื่อการประชุ ม; วัน เดือน
ปี ทีป่ ระชุ ม; สถานทีจ่ ัดประชุ ม. เมืองทีพ่ มิ พ์ : สํ านักพิมพ์; ปี พิมพ์. หน้ า/ p. หน้ าแรก-หน้ าสุ ดท้ าย.
 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. การเขียนเอกสารอ้ างอิงทีเ่ ป็ นรายงานทางวิชาการ หรือรายงานทางวิทยาศาสตร์ (Technical/Scientific Report)
- เอกสารทีจ่ ัดพิมพ์ โดยเจ้ าของทุน (Issued by funding)
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. เมืองทีพ่ มิ พ์: หน่ วยงานทีพ่ มิ พ์/แหล่ งทุน; ปี พิมพ์. เลขทีร่ ายงาน.
 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.
- เอกสารทีจ่ ัดพิมพ์ โดยหน่ วยงานผู้จดั ทํารายงาน (Issued by performing agency)
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อผู้เขียน/บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. เมืองทีพ่ มิ พ์ : หน่ วยงานทีพ่ มิ พ์/แหล่ งทุน; ปี พิมพ์. เลขที่
รายงาน. หน่ วยงานผู้จัดทํารายงาน.
 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. เอกสารอ้างอิงทีเ่ ป็ นวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation) ให้เขียนรายการอ้างอิง ดังนี้
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อผู้นิพนธ์ . ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองทีพ่ มิ พ์ : มหาวิทยาลัย; ปี ทีไ่ ด้ ปริญญา.
 Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [dissertation]. St. Louis,
MO: Washington University; 1995.
 อังคาร ศรี ชยั รัตนกูล. การศึกษาเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าชนิดเฉี ยบพลันและชนิดเรื้ อรัง
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.
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24. สิ ทธิบัตร (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. การอ้ างอิงบทความในหนังสื อพิมพ์ (Newspaper article)
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์ . ปี เดือน วันที;่ ส่ วนที:่ เลขหน้ า (เลขคอลัมน์ ).
 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, เข้ารอบ. ไทยรัฐ. 2543 พ.ย. 20; ข่าวการศึกษา ศาสนา-สาธารณสุ ข: 12 (คอลัมน์ 1).
26. เอกสารอ้ างอิงที่ประเภทพจนานุกรมต่างๆ (Dictionary and similar references)
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อหนังสื อ (Title of the book). ครั้งทีพ่ มิ พ์ (Edition). เมืองทีพ่ มิ พ์ (Place of
Publication): สํ านักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year). คําศัพท์ ; หน้ า.
 Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.
27. การอ้ างอิงเอกสารทีย่ งั ไม่ ได้ ตพี มิ พ์ หรือกําลังรอตีพมิ พ์ (Unpublished Material)
ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามประเภทของเอกสารดังกล่าวข้างต้น และระบุวา่ In press หรื อ รอตีพิมพ์ เช่น
 Leshner AI. Molecular mechanisms of cocine addiction. N Eng J Med. In press 1996.
หมายเหตุ: NLM นิยมใช้คาํ ว่า “forthcoming” เพราะยังไม่แน่วา่ เอกสารนั้นๆจะได้รับการตีพิมพ์หรื อไม่

การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material)
การเขียนรายการอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์บางครั้งจะมีปัญหาเรื่ องความไม่ถาวร
ของ URL หรื อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วน ทําให้การเชื่อมโยงไปสู่เอกสารเพื่อตรวจสอบหรื อค้นคว้า
เพิ่มเติมในภายหลังทําได้ยากหรื อทําไม่ได้เลย ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในการลงรายการอ้างอิงเอกสาร
จากเว็บไซต์ จึงต้องลงวันที่เข้าใช้ (Cited) เว็บไซต์น้ นั ๆ และให้พิมพ์หรื อทําสําเนาเอกสารเก็บไว้ทุกครั้ง
การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้รูปแบบตามประเภทของเอกสารดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เพิ่ม
ข้อมูลบอกประเภทของวัสดุหรื อเอกสารที่นาํ อ้างอิง วันที่สืบค้นข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้
รู ปแบบพืน้ ฐาน ชื่อผู้แต่ ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article) [ประเภทของสื่ อ/วัสดุ]. ปี พิมพ์
[เข้ าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วันที]่ . เข้ าถึงได้ จาก/ Available from: http://………….
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