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การเขียนอางอิงแบบ APA   ฉบับพิมพคร้ังท่ี 7 (2020) 

ศุลีพร ชวยชูวงศ * 
 

                    การเขียนอางอิงแบบ APA เปนการเขียนเอกสารอางอิงผลงานวิชาการตาง ๆ ที่กําหนดโดย สมาคม

จิตวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา (American Psychological Association)  หรือ APA   จัดพิมพเปนคูมือการเขียนรายการ

อางอิง ชื่ อวา  Publication Manual of the American Psychological Association  เร่ิมพิมพ  คร้ังแรกในป  ค.ศ. 

1929  และฉบับปจจุบันเปนฉบับพิมพคร้ังที่  7 จัดพิมพในป  ค.ศ. 2020  รูปแบบการเขียนอางอิงแบบ APA   

ประกอบดวย 2 สวน  คือ  1) การอางอิงในเนื้อหา  2) การอางอิงทายเลม หรือ บรรณานุกรม 
 

1. การอางองิในเนือ้หา   (In-text citation)  เปนการอางอิงในระบบนามป (author-date citation system) 

โดยระบุชื่อผูเขียน และปพิมพ  เพื่อเปนการชี้แนะผูอานไปยังแหลงขอมูลที่อางอิงทายเลม หรือบรรณานกุรมของ

ผลงานวิชาการ ที่จัดเรียงตามลําดับตัวอักษร  การอางอิงในเนื้อหา  มี 2 ลักษณะ   คือ  
  

1. การอางองิช่ือผูเขียนหนาขอความ  

เอกสารอางองิภาษาไทย   ใช  ชื่อผูเขียน  เวน 1 ตัวอักษร  ตามดวยปพิมพ ในวงเล็บ   กรณีที่ไมมีปพิมพ  ใชคํา

วา “ม.ป.ป.”   หมายถึง  ไมปรากฏปพิมพ  เชน    

      กัณณิกา (2564)  ไดศึกษาพบวา................. 

      วันชัย และพรเพ็ญ (2550)  พบวา.............. 

      พรเพ็ญ  (ม.ป.ป.)  ไดใหความหมายไววา............. 

      จากการศึกษาของ ก่ิงกาญจน และคณะ (2562)  พบวา............. 
 

เอกสารอางองิภาษาองักฤษ   ใหเขียนนามสกุลของผูเขียนทับศัพท เปนภาษาไทยกอน เวน 1 ตัวอักษร  ตามดวย 

นามสกุลภาษาอังกฤษ  เคร่ืองหมายจุลภาค (,)  เวน 1 ตัวอักษร   และปพิมพในวงเล็บ  กรณีที่ไมมีปพิมพ ใชคําวา 

“n.d.”   หมายถึง  no date    เชน 

                    วอคเกอร (Walker, 2007)  พบวา........... 

                    การศึกษาของ เคิรชฮอฟฟ และเบคสแตรนด (Kirchholff & Beckstrand, 2000) ไดชี้ใหเห็นวา...... 

                    เลดเดอรเลย และคณะ (Lederle et al., 2009) พบวา...........  

                    แฮส (Haas, n.d.)  ทําการศึกษา พบวา.... 

              
*บรรณารักษชํานาญการพิเศษ    หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    1 ส.ค. 2565 
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                 2. การอางองิช่ือผูเขียนหลังขอความ 
 

เอกสารอางองิภาษาไทย  ใชชื่อผูเขียน  ตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  เวน 1 ตัวอักษร และใสปพิมพภายใน

วงเล็บ เชน                                                  
 

                   การมีเปาหมายในชีวิต ถือเปนองคประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิตของวัยรุน (สุจิตรา, 2559) 

                   การรับประทานยาใหตอเนื่องขึ้นอยูกับความตั้งใจ หรือกําลังใจของผูปวย และจําเปนตองอาศัย

แผนการรักษา และทีมสุขภาพ (สุพิศ และวณิช, 2560) 

                     การโคชหรือการสอนงานเปนการสงเสริมใหบุคลากรใหมมีการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน   

ทําใหบุคลากรไดทราบขอมูลที่จําเปนตาง ๆ สงเสริมการเปล่ียนแปลงเจตคติ (วรนุช และคณะ, 2561) 
 

                    การขาดความสามารถ และขาดความชํานาญในการคิดวิเคราะหเก่ียวกับการวางแผนการพยาบาล 

สงผลใหขาดความม่ันใจในการนําความรูไปใชในการพยาบาลผูปวย (ณัฐธยาน และคณะ, 2553; Albutt, 2013) 
 

เอกสารอางองิภาษาองักฤษ ใชนามสกุลผูเขียน เปนภาษาอังกฤษ  ตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  เวน 1 

ตัวอักษร  และปพิมพภายในวงเล็บ  เชน 

                   เหตุผลหนึ่งที่กลุมตัวอยางเลือกวิชาชีพพยาบาล เปนอาชีพที่เปนตัวเลือก เพราะเปนวิชาชีพที่ได

ชวยเหลือผูอ่ืน ซ่ึงทําใหตนเองรูสึกมีคุณคา (Price, 2013) 

                   หญิงตั้งครรภวัยรุนสวนใหญสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และปจจุบันไมไดศึกษาตอ 

เนื่องจากตองหยุดเรียนกลางคัน แตมีการวางแผนกลับไปศึกษาตอ (Bonkuea, 2017; Khoonphet, 2014) 

                   โดยปกติแลวรางกายคนเราจะมีกลไกการขับเคล่ือนที่ทําใหเกิดการนอนหลับ ดวยการทํางานของ

นาิกาชีวิต (Bhattarai & Sumerall, 2009) 
 

รูปแบบการเขียนอางองิในเนื้อหา   
 

1.  การอางองิท่ีมีผูเขียน 1 คน 
 

การอางองิช่ือผูเขียนหนาขอความ 

                   ประกิต  (2560)  พบวา การดูแลแบบเอ้ืออาทรเปนการผสมผสานระหวางการปฏิบัติการพยาบาล

กับการดูแลเอาใจใสความรูสึกที่ดี สามารถตอบสนองความตองการของผูปวยไดครบถวน  

                    คํามาก (Kummak, 2016)   พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับดี ทั้งนี้ 

การทําใหประชาชนมีความรู และทัศนคติทีด่ีเปนปจจัยหนึ่งในการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค  
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                วอคเกอร (Walker, 2007)  พบวา สมดุลชีวิต เปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคนพบ

เปาหมายในชีวิต การเขาใจและยอมรับตนเอง 

หรือ 
 

การอางองิช่ือผูเขียนหลังขอความ 
 

                   ผูดูแลที่มีงานประจําตองปรับเวลาทํางานใหมีความสะดวกในการดูแลผูปวย ทําใหผูดูแลรูสึกเหนื่อย

(สุธีรา, 2554) 

                   สวนใหญพบวาลักษณะการปวดศีรษะที่เกิดขึ้น เปนชนิดไมเกรนมากที่สุด และปวดแบบตึงเครียด

รองลงมา (Walker, 2007) 

                   โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ในกลุมผูสูงอายุ รองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ในผูปวยที่รอดชีวิตจะมีความพิการ จึงเปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสียสุขภาวะในผูสูงอายุ (Feigin, 2010) 
 

                 2. การอางองิท่ีมีผูเขียน 2 คน 
 

การอางองิช่ือผูเขียนหนาขอความ 
 

          สุจิตรา และพรพรรณ (2559)  พบวา ปจจัยเส่ียงที่ทํานายการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูปวย 

                    บอยด และวัตตัน  (Boyde & Watton, 2001)  กลาววา การปรับเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิต                     

                    จากการศึกษาของ เคิรชฮอฟฟ และเบคสแตรนด (Kirchholff & Beckstrand, 2000)  ไดชี้ให เห็น

วา การที่พยาบาลมีความรูในการดูแลผูปวยระยะสุดทายทีไ่มเพียงพอเปนอุปสรรคที่สําคัญในการดูแลผูปวย 

 

หรือ 

การอางองิช่ือผูเขียนหลังขอความ 

                    สาเหตุที่ทําใหมารดาวัยรุน ไมสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน คือ ขาดความรู (อรุณี 

และประสาน, 2558)  

                    เม่ือนักกีฬามีการออกกําลังกายหนักเพียงพอในชวงระยะเวลาหนึ่ง ขนาดหัวใจของนักกีฬาอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได เชน นักกีฬาวายนํ้า นักว่ิง ที่ทําใหการเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ (Aaron & Robert, 2017) 

                    การบาดเจ็บที่ศีรษะแมไมเปนอันตรายแกชีวิต แตรบกวนการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งทางดาน

อารมณ สมาธิ สติปญญา และสังคม  สงผลใหคุณภาพชีวิตลดลง  (Erickson & Theeler, 2012) 
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                 3. การอางองิท่ีมีผูเขียน 3 คนข้ึนไป  ใสชื่อผูเขียนคนแรก เวน 1 ตัวอักษร ตามดวย “และคณะ”  

หรือ “et al.”  ในการอางอิงชื่อผูเขียนทั้งหนาขอความ  และ หลังขอความ ตั้งแตคร้ังแรก  

           ลือชา และคณะ (2553)  พบวา ผูสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเส่ียงตอการเกิดโรคไตเร้ือรังมี

พฤติกรรมสุขภาพ 

                    แมคคอรมิค และคณะ (McCormick et al., 2001)  กลาววา เม่ือบุคคลตองเผชิญกับภาวะคุกคาม

ทางสุขภาพ จะมีกระบวนการตอบสนองทีน่ําไปสูวิธีการจัดการ 

          เชง และคณะ (Cheng et al., 2010)  พบวา อาการของภาวะแทรกซอนที่พบบอย   คือ  

อาการปวดขา / ชา บริเวณขาที่เกิดจากการอุดตันของล่ิมเลือด 
 

หรือ 
 

         การที่บุคคลจะสุขภาพดีไดตองเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดี การดูแลตนเอง เพื่อใหมี 

สุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีดวย (มาลินี และคณะ, 2563) 

         การสูบบุหร่ีเปนปจจัยเส่ียงในวัยผูใหญตอนตนที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดไดรอยละ  

48.10-78.50  (Dahal et al., 2018) 

                   การรับรูสมรรถนะแหงตนเปนแนวคิดที่มีความเชื่อวาการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหบรรลุเปาหมายนั้น

บุคคลตองมีการรับรูในความสามารถของตนเอง  (สุมาลี และคณะ, 2559; Lin et al., 2015)        
              

                 4. การอางองิเอกสารหลายฉบบัจากผูเขียนหลายๆ คน   ใหเรียงลําดับการอางอิงตามลําดับ

ตัวอักษรเขียนกอน-หลัง และแยกระหวางผูเขียนดวยเคร่ืองหมายอัฒภาค  (;)  เชน 

                    การไมออกกําลังกายจะยิ่งทําใหหลอดเลือดหนาตัวเร็วขึ้น สงผลทําใหภาวะกลามเนื้อหัวใจขาด

เลือดได นอกจากนี้การเดินเร็ววันละ 30-45 นาที อยางนอย 5 วันตอสัปดาห ชวยลดความเส่ียงตอการเปน

โรคหัวใจและหลอดเลือดไดรอยละ 35-50  (จํารัส และศศิธร, 2560; วิชัย, 2558; อังคณา, 2564; Adam et al., 

2019; Shumway & Shulman, 2015; Westinghouse, 2017)  
 

                5. การอางอิงเอกสารท่ีมีมากกวา 1 เร่ือง ของผูเขียนคนเดียวกนั และปพิมพเดียวกัน ใหใสสวน   

ที่ตอทาย (suffixes) ก, ข, ค   (เอกสารภาษาไทย)   หรือ  a, b, c,…  (เอกสารภาษาอังกฤษ)  เชน 

              จากการทบทวนงานวิจัย  (สุภัทรา, 2560ก, 2560ข)  พบวา......... 

                    จากการทบทวนงานวิจัยของ อีเด็ลลีน (Edeline, 2001a, 2001b)  พบวา........ 
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                    โรคจิตและโรคประสาท เปนกลุมโรคทางอารมณ (mood disorders) เปนโรคเร้ือรังที่มีความชุก

ตลอดชีวิตสูงและกอใหเกิดความสูญเสีย (กรมสุขภาพจิต, 2561ก, 2561ข, 2563) 

    6. การอางองิเอกสารท่ีผูเขียนเปนองคกร สมาคม สถาบัน หนวยงาน หรือนติิบคุคล ใหระบุชื่อ 

เต็มทุกคร้ัง   ยกเวนกรณีที่มีชื่อยอ ใหระบุชื่อยอพรอมชื่อเต็ม ในการอางอิงคร้ังแรก  สวนการอางอิงคร้ังตอไป    

ใหใชชื่อยอได  เชน   
 

การอางองิคร้ังแรก 

            จากการสํารวจขอมูลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (2549)  พบวา การเขาพัก

อาศัยในสถานสงเคราะหคนชราเปนส่ิงที่ผูสูงอายุไมตองการมากที่สุด 

                   องคการอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 2020) พบวากลุมโรคหัวใจและ

หลอดเลือดเปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรทั่วโลก 
 

หรือ 
 

                   การคัดกรองโรคเบาหวานเปนการคนหาบุคคลที่เปนโรคระยะแรกเร่ิม เพื่อใหไดรับการวินิจฉัย

โดยเร็ว และใหการรักษาตั้งแตเร่ิมตน  (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552) 

                    พยาบาลเปนบุคคลแรกของการประเมิน ซักประวัติ ตรวจรางกาย เพื่อคนหารองรอยของการ

บาดเจ็บ (ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย, 2560) 

                    แนะนําการใชชุดตรวจแบบเร็ว (Rapid antigen test) ซ่ึงเปนการตรวจจับโปรตีนของเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ดวยนํ้ายาบนแผนตรวจ (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2021) 
 

การอางองิคร้ังตอไป (กรณีท่ีมีช่ือยอ) 

                   แมวาการตรวจสวนหัวใจจะเปนวิธีมาตรฐานและทันสมัย แตยังพบวา ขั้นตอนการตรวจทําใหผูปวย

เกิดความกลัวและวิตกกังวลไดถึงรอยละ 82 (WHO, 2020) 
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สรุปรูปแบบพ้ืนฐานการอางอิงผูเขียน และสถาบัน / องคกรในเนื้อหา  (In-text citation) 
 

ผูเขียน / สถาบัน, องคกร อางอิงหนาขอความ อางอิงหลังขอความ 

               1 คน  วัชรี (2561) 

  ลูนา (Luna, 2021) 

 (วัชรี, 2561) 

 (Luna, 2021) 

               2 คน  เปรมทิพย และสุชาติ (2560) 

 เคิรชฮอฟฟ และเบคสแตรนด 

(Kirchholff & Beckstrand, 2000) 

 (เปรมทิพย และสุชาติ, 2560) 

 (Kirchholff & Beckstrand, 

2000) 

              3 คน ขึ้นไป  มารติน และคณะ (Martin et al., 

2021) 

(Martin et al., 2021) 

สถาบัน / องคกร 

-อางอิงคร้ังที่ 1 (มีตัวยอ) 

ใชตัวเต็ม และตัวยอ 

 

World Health Organization 

(WHO, 2021) 

 

National Institute of Mental 

Health (NIMH, 2020) 

Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC, 2020)  

 

(World Health Organization 

[WHO], 2021) 

(National Institute of Mental 

Health [NIMH], 2020) 

(Centers for Disease Control 

and Prevention [CDC], 2020) 

-อางอิงคร้ังที่ 2 (มีตัวยอ) 

ใชตัวยอ 

WHO (2021) 

NIMH (2020) 

CDC (2020) 

(WHO, 2021) 

(NIMH, 2020) 

(CDC, 2020) 

-อางอิงคร้ังที่ 1 (ไมมีตัวยอ) Stanford University (2020) (Stanford University, 2020) 

-อางอิงคร้ังที่ 2 (ไมมีตัวยอ) Stanford University (2020) (Stanford University, 2020) 
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        7. การอางองิเอกสารท่ีอยูระหวางตีพิมพ     ใหใสคําวา “อยูระหวางการตีพิมพ” (เอกสาร 

ภาษาไทย)  หรือ  “in press”  (เอกสารภาษาอังกฤษ) 

                   จากการทบทวนงานวิจัย (บุปผา, อยูระหวางการตีพิมพ)  พบวา......... 

                    จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา สมิท และอาดัม (Smith & Adam, in press)  พบวา........ 
 
 

                 8. การอางอิงเอกสารท่ีไมมีช่ือผูเขียน   ใหระบุช่ือเร่ืองเพียง 2-3 คาํแรก (กรณีที่ชื่อเร่ืองยาว) หรือ

ชื่อเร่ืองเต็มส้ันๆ ภายในเคร่ืองหมายอัญประกาศ  (“…”) และเคร่ืองหมายจุลภาค ( , )  ตามดวยปพิมพ  เชน 

                    ในการดูแลผูปวยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ......... (“การพยาบาล,” 2550)  (ชื่อเร่ืองเต็ม:     

การพยาบาลผูปวยเด็กที่มีความผิดปกติเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ) 

                    ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพ......... (“Protection Against,” 2003) (ชื่อเร่ืองเต็ม:   

Protection against inflammation during the chronic and acute) 
 

                 9. การอางองิเอกสารโดยการคัดลอกขอความมา โดยไมไดนํามาเรียบเรียงใหม ใหพิมพชื่อผูเขียน 

ตามดวยปพิมพ และหนาที่คัดลอกมา กรณีขอความที่คัดลอกมานอยกวา 40 คํา ใหใสขอความนั้นภายในเคร่ือง 

หมายอัญประกาศ   (“…”)  เชน 

             บุษย (2550) กลาววา “ผลของการใหยาแกปวด ทําใหอาการปวดหายไปภายใน 1 นาที” (หนา 41) 

                   นักวิจัยกลาววา “ผลของการใหยาแกปวด ทําใหอาการปวดหายไปภายใน 1 นาที” (บุษย, 2550, 

หนา 41) 
 

                 10. การอางอิงตามผูเขียนคนอื่น (secondary source) ไมไดอางอิงโดยตรง หรือ อางอิงจาก

ตนฉบบั  (original source) ในกรณีที่ไมมีการพิมพเอกสารนั้นแลว (out of print)  และไมสามารถคนหาเอก 

สารตนฉบับได  หรือ ไมมีฉบับที่พิมพเปนภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  ใหใชคําวา ”อางตาม” สําหรับเอกสาร

ภาษาไทย หรือ “as cited in”  สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ   
 

                 สวนการอางอิงทายเลม  หรือ บรรณานุกรม  ใหใชเอกสารอางอิงของผูเขียนท่ีอานมา 

(secondary source) ไมใชเอกสารอางองิของผูเขียนเอกสารตนฉบับ (original source)  เชน   

                   จากการศึกษาของเบ็ญจา (2547 อางตาม ณัฐกฤตา, 2553) ที่พบวา ผูปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู

เปนโรคจิตเภทที่บานโดยรวมระดับสูง มีความสัมพันธทางบวก   



8 
 

                   การศึกษาของไซเดนเบิรก และแมคลีแลนด (Seidenberg & McClelland, 1990 as cited in 

Coltheart et al., 1999)  พบวาจํานวนเม็ดเลือดขาวมีความจําเพาะตํ่า ในการใชวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด 
 

หรือ 

                   ผูดูแลซ่ึงมีอาชีพที่ถูกกําหนดไวแนนอน เชน รับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจาง อาจมีเวลาจํากัดใน

การดูแลผูปวย  (พิษณ,ุ 2543  อางตาม สําอาง, 2550) 

                   ผูปวยจิตเภทที่ไมรวมมือในการรักษาดวยยา มีอัตราการกําเริบซ้ําถึง 18 เทา  (Maneesakorn et 

al., 2007 อางตาม รัชนี และเพ็ญนภา, 2556) 

                   ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์การเสริมสรางพลังอํานาจ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบริหาร และขวัญกําลังใจแกพยาลบาลวิชาชีพ (Smith, 1960 as cited in Peterson et al., 2016) 
 

2. การอางองิทายเลม หรือ บรรณานกุรม  (Bibliography)                                                                                                                                                 

                   เปนการรวบรวมรายการอางอิงที่ใชอางอิงในเนื้อหา หรือ รายการอางอิงที่เก่ียวของกับเนื้อหา ไวใน

สวนทายเลมของผลงานวิชาการ ภายใตหัวขอ  “บรรณานุกรม”  หรือ “เอกสารอางอิง” โดยจัดเรียงรายการ

อางอิง ตามลําดับอักษรของชื่อผูเขียน หรือ ชื่อเร่ือง (กรณีที่ไมมีชื่อผูเขียน) จัดเรียงรายการอางอิงภาษาไทย กอน

รายการอางอิงภาษาอังกฤษ    
                                      

หลักเกณฑท่ัวไปการเขียนบรรณานกุรมแบบ APA   ฉบับพิมพคร้ังท่ี 7 (2020) 

1. ผูเขียน (Author) 

1.1 ผูเขียนคนเดียว   

    ผูเขียนคนไทย ใหเขียนเฉพาะชื่อ นามสกุล ไมตองระบุตําแหนงทางวิชาการ   เชน 

           ชลิสา วีระพงษ.  

                    วิเชียร มงคลศรีตระกูล. 

  ชาวตางประเทศ  ใหใชนามสกุล  ตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน 1 ตัวอักษร  ตามดวยอักษร

ยอชื่อตน  ตอดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ตามดวยอักษรยอชื่อกลาง (ถามี)   เชน 

 Fonarow, G.  

 Victor, N. M.  

 Elswick, R. K., Jr.  
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1.2 ผูเขียน 2 คน 

  ผูเขียน 2 คน ใหเขียนชื่อผูเขียนคนที่ 1  ตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน 1 ตัวอักษร ตอ 

ดวย  “และ” ไมเวนวรรค  ตามดวยผูเขียนคนที่ 2  เชน 

 จินตนา  ลาภเจริญ, และประไพ จันดี.  

 สวัสดิ์ ตันสกุล, และไพศาล เรืองจินดา. 

  ชาวตางประเทศ ใหเขียนนามสกุล ตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,)  เวน 1 ตัวอักษรตามดวยอักษร

ยอชื่อตน เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ชื่อกลาง (ถามี) เคร่ืองหมายมหัพภาค (.) และเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

                   เวน 1 ตัวอักษร ตามดวยเคร่ืองหมาย “&”  เวน 1 ตัวอักษร ตามดวยนามสกุลคนที่ 2  อักษร

ยอชื่อตน  ชื่อกลาง (ถามี)  เคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  เชน 

       William, R., & Sales, B. D. 

                    Hamosh A. B., & Brinker, M. R. 

กรณีผูเขียน :  ชื่อสถาบัน หรือ นิติบุคคล 2 หนวยงาน ใหใชเคร่ืองหมาย & คั่นระหวาง 2 หนวยงาน  เชน 

              American Psychological Association & National Institution of Health. (2021) 
 

1.3 ผูเขียน 3-20 คน 

คนไทยใชชื่อ  นามสกุล คั่นดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเวน 1 ตัวอักษรหนาผูเขียนทุกคน   

และใชคําวา  “และ”  โดยไมเวนวรรค หนาผูเขียนคนสุดทาย   เชน 

                   ปราณี คําจันทร, ขนิษฐา นาคะ, และแสงอรุณ อิสระมาลัย.                    

                   อักษร พูลนิมิตร, ปานใจ อินพุม, อังคณา มูลสงคราม, ณรงคศักดิ์ วัชโรทน, กันต ดวงประเสริฐ,                  

          ดิลก ตันทองทิพย, สุวีณา คําเจริญ, เจนจิรา ธนกําโชคชัย, ศิริพงษ สิระมนต, ลติพร อุดมสุข,  

                            กรกฏ เจริญสุข, เพชรนอย สิงหชางชัย, พัชราภรณ อารีย, ณัฐรดา บุรุษเล่ียม, อภิรดี 

                            จิรัฐิติกาลโชติ, พันธิ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ, บุษบา ประภาสพงศ, อุทัย ไชยกลาง, ศิริมาลา  

                            สุวรรณโภคิน, และกชนิภา สุทธิบุตร.  

                  ชาวตางประเทศ  เขียนเชนเดียวกับขอ 1.2  และใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางผูเขียนทุก

คน  และใชเคร่ืองหมาย “&”  เวน 1 ตัวอักษร หนาผูเขียนคนสุดทาย  เชน 

          Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hopman, D. Burke, D.,  

                             & Bogduk, N.         
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           1.4 ผูเขียน 21 คนข้ึนไป  

คนไทยใชชื่อ นามสกุล ของผูเขียน 1- 19 คนแรก ตามดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน 

ตัวอักษรตอดวยจุด 3 จุด  (, …) เวน 1 ตัวอักษร และตอดวย ชื่อ  นามสกุลของผูเขียนคนสุดทาย  เชน 

          สุจิตต วงษเทศ, ประไพ จันดี, สงศรี ดีสกุล, ประพนธ เรืองนาม, สมศรี เรืองศักดิ,์  

                           เพ็ญศรี จงสกุล, สมพร เรืองสงค, ม่ันจิตต ณ สงขลา, สมศรี ซ่ือตอวงศ, ทัศนีย เชื่อมทอง, 

                 อารัช จํานงคผล, กรรัตน ทองชอย, สุธิดา อินทรเพชร, เอมอร บุตรอุดม, สุทธิดา สิงหศิริ 

                   เจริญกุล, ทิพวรรณ ทัพซาย, พันธิศ์ักดิ์ ศุกระฤกษ, บุษบา ประภาสพงศ, อุทัย ไชยกลาง,  

                 ... กชนิภา สุทธิบุตร. 

                   ชาวตางประเทศ  ใชชื่อของผูเขียน 1-19 คน ผูเขียนคนที่ 19 ตามเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน 1 

ตัวอักษร ตอดวยจุด 3 จุด (, …) เวน 1 ตัวอักษร  และตอดวยนามสกุล ชื่อยอผูเขียนคนสุดทาย เชน 

Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hpoman, D., Dynaraki, S.,  

       Zambrano, L. D., Dong, L, Sisman J., Woodworth, K. R., Galand, R. R., Knight, 

       M., Villar, L., Simpson, N., Gale, C., Villar J., Rothe, C., Schunk, M., Sothmann,      

       P., … Smith, M. C. 
     

กรณีท่ีไมมีช่ือผูเขียน  

           ใหใชชื่อเร่ือง  เปนตัวเอียงแทนที่ชื่อผูเขียน ตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  ตอดวยปพิมพใน

เคร่ือง หมายวงเล็บ  เชน 

    ขอคิดชีวิตงาม. (2549). 

              Mosby’s dictionary of medicine nursing & health. (2009). 
 
 

2. ปพิมพ (Date) 

 2.1 ใชปพิมพ พ.ศ.  หรือ ค.ศ.  ในเคร่ืองหมายวงเล็บ  ตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  ตอจากชื่อผูเขียน  เชน 

            ไพศาล จุลพงษ. (2550). 

           Thomas, W. (2006). 

                Azikiwe, H., & Bello, A. (2020) 
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 2.2  กรณีที่ไมมีปพิมพ  ใชคําวา  (ม.ป.ป.)  ในเคร่ืองหมายวงเล็บ คือ ไมปรากฏปพิมพ  หรือ  (n.d.) 

คือ no date  สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ตอจากชื่อผูเขียน  เชน 

     ชอทิพย กาญจนศิริ. (ม.ป.ป.). 

             Wilson, D. C. (n.d.). 
       

      2.3  กรณทีี่ส่ิงพิมพนั้น ไดรับการตอบรับเพื่อตีพิมพแลว  แตยังอยูในระหวางการจัดพิมพ  ใหระบุคําวา   

“อยูระหวางการตีพิมพ”  สําหรับเอกสารภาษาไทย  “in press”   สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ  ไวในวงเล็บแทน

ปพิมพ    เชน    

                    ลัดดา สงวนวงศ. (อยูระหวางการตีพิมพ). 

                 Patel, S. N. (in press).     
 

3.  ช่ือเร่ือง (Title) ของหนังสือ  บทความวารสาร  ช่ือการประชุม   เปนตน 

  ชื่อเร่ือง ใหใชตัวเอียง ทั้งชื่อเร่ืองภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  สําหรับชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ  ใหใช

ตัวอักษรพิมพใหญ เฉพาะอักษรตัวแรก    

              ถามีคําอธิบายชื่อเร่ือง หรือ ชื่อเร่ืองรอง  ใหใชเคร่ืองหมายทวิภาค  ( : )  คั่น เวน 1 ตัวอักษร  ตาม

ดวยอักษรตัวแรกเปนตัวพิมพใหญ   นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก 

              อักษรตัวพิมพใหญ  ใชเฉพาะ อักษรตัวแรกชื่อเร่ือง  และอักษรตัวแรกชื่อเร่ืองรอง  รวมทั้งชื่อ

เฉพาะ ชื่อบุคคล ชื่อหนวยงาน ชื่อยอ ชื่อภูมิศาสตร เทานั้น  นอกนั้นใชอักษรตัวเล็ก   เชน 

 เวชปฏิบัติครอบครัว 2: การดูแลผูปวยรวมกับครอบครัว 

 Abdominal imaging: The core requisites 

 Abrahams’ and McMinn’s clinical atlas requisites of human anatomy 
 

4. คร้ังท่ีพิมพ (Edition)   ของหนงัสือ 

  ใชสําหรับการจัดพิมพคร้ังที่ 2 เปนตนไป    เชน  ใหใชคําวา  พิมพคร้ังที่ 2   สําหรับหนังสือ

ภาษาไทย   หรือ  2nd ed.  สําหรับหนังสือภาษาอังกฤษ  ใสภายในวงเล็บตอจากชื่อเร่ือง  เชน 

 เลาเรื่องเลือด (พิมพคร้ังที่ 2). 

 The pain: Pain medicine (2nd ed.) 
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5. สํานักพิมพ (Publisher) ของหนงัสือ 

 5.1 หนังสือภาษาไทย ใหใชชื่อสํานักพิมพ หรือ ชื่อหนวยงาน สถาบัน ซ่ึงเปนผูจัดพิมพ โดยใสตามหลังชื่อ

เร่ือง หรือ คร้ังที่พิมพ (ถามี)   และตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  เชน 

 สหมิตรพัฒนาการพิมพ. 

          สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

          กรมสุขภาพจิต. 

          ชมรมแพทยผิวหนังเด็กแหงประเทศไทย. 

 สาขาวิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

     Jones and Bartlett. 

          McGraw-Hill. 

                    Mosby. 

                    Elsevier. 

                 Wiley. 

         5.2  สํานักพิมพ  ใหใชชื่อสํานักพิมพที่ปรากฏในหนาปกในเทานั้น โดยตัดคําประกอบอ่ืน ๆ ที่ไมจําเปนออก 

เชน  Publisher, Co., Inc., หางหุนสวนจํากัด, บริษัท…….. จํากัด ยกเวนสํานักพิมพของสถาบันอุดมศึกษา  หรือ  ชื่อ

สํานักพิมพที่มีคําวา  Associations, Corporation, University Press, Press  เชน 

                   ทิมส (ประเทศไทย). 

          สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

          โรงพิมพไทยรุงเรือง. 

          McGraw-Hill. 

          Big Picture Media Corporation. 

          Cambridge University Press. 

          Rockridge Press. 

  5.3 กรณีสํานักพิมพ เปนชื่อหนวยงาน / สถาบัน ใหใสชื่อหนวยงานรอง แลวตามดวยชื่อหนวยงาน 

หลัก  สําหรับเอกสารภาษาไทย  ใหเวน 1 ตัวอักษร  ระหวางชื่อหนวยงานรอง กับหนวยงานหลัก   เชน 

       กรมอนามัย. 

          ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย. 
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 สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศรีษะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
 

        ในกรณีที่เปนเอกสารภาษาอังกฤษ ใหใชเคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นระหวางชื่อหนวยงานรอง และหนวยงาน

หลัก   เชน         

                    Epidemiology Division, World Health Organization. 

          Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University. 

              5.4 กรณีที่หนวยงาน / สถาบัน  เปนทั้งผูเขียน และผูจัดพิมพ ในสวนของผูจัดพิมพใหใสชื่อยอ หรือ ใส

ขอความส้ัน ๆ ในสวนของสํานักพิมพ เชน กรม, มหาวิทยาลัย, มูลนิธิ, The Association, The Society, The 

University, WHO  เปนตน 

กรมสุขภาพจิต. (2565). รายงานประจําปกรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2564. กรม. 

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร. (2565). รายงานประจําป 2564. มูลนิธิ. 

         มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแหงประเทศไทย. (2565). คําแนะนําเวชปฏิบัติการดูแลโรคกระดูกพรุน. มูลนิธิ. 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศรีษะ.    

         (2565). รายงานประจําป 2564. มหาวิทยาลัย. 

Association for Medical Education in Europe  (2022). Best evidence medical guide.  

          The Association. 

Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Data modernization initiative  

          (DMI). CDC. 

World Health Organization. (2022). COVID-19 vaccine tracker and landscape. WHO. 

                   

              

 

 

 

 

หมายเหต:ุ   การพิมพเอกสารอางอิง บรรทัดแรกของแตละรายการใหพิมพชิดขอบซายมือ บรรทัดตอไป 

               พิมพเย้ืองเขาไปประมาณ 5 ตัวอักษร 
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รูปแบบการอางองิเอกสารประเภทตาง ๆ      (เคร่ืองหมาย  หมายถึง   เวน 1 ตัวอักษร)             

1.  บทความในวารสาร (Journal Article)      

รูปแบบ   

                 ชื่อผูเขียน.(ปพิมพ).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร,ปที่(ฉบับที)่,หนาแรก-หนาสุดทาย. 

                                              

ชื่อวารสาร และปที่    ใชตัวเอียง 

             1.1 วารสารท่ัวไป 

ตัวอยาง  

ชัจคเณค  แพรขาว, และสุกัญญา ขุนจํานงคภักดิ์. (2563). ผลลัพธผูปวยจากการใชแนวปฏิบัติทางการพยาบาล 

ผูปวยบาดเจ็บสมองเล็กนอย. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 41(4), 15-26. 

สุธิดา อินทรเพชร, เอมอร บุตรอุดม, สุธิดา สิงหศิริเจริญกุล, และทิพวรรณ ทัพซาย. (2564). ผลกระทบของ 

การติดเชื้อโควิด-19 และหลักฐานเชิงประจักษที่เก่ียวของในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลัง 

คลอด.  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 46(3), 253-262.  

Yupensuk, N., & Khemphet, R. (2022). Prevalence and association between obesity and iron  

deficiency in Children.  Journal of the Medical Association of Thailand, 105(3), 212-218. 

    1.2 บทความวารสารท่ีมีหมายเลขฉบับเพ่ิมเตมิ (Supplement)  ใหใสคําวา Suppl. ตามดวย

หมายเลข ไวในวงเล็บ หลังปที่ของวารสาร เชน 

Rodpenpear, N. & Hamontri, S. (2022). Prospective evaluation of correlation between modified  

  Reid’s Colposcopic Index (RCI) and histopathology result from colposcopic directed biopsy.  

         Journal of the Medical Association of Thailand, 105(Suppl. 1), S68-S72. 

Weiden, P. T. (2009). Treatment in the prodromal phase of schizophrenia improves patient  

outcomes.  Journal of Clinical Psychiatry, 70(Suppl. 1), 27-31. 

             1.3 วารสารท่ีไดรับการตอบรับการตีพิมพ และอยูในระหวางรอตีพิมพ ใหใชคําวา “in press”  

สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ  หรือ “อยูระหวางการตีพิมพ” สําหรับเอกสารภาษาไทย  แทนที่ปพิมพ  เชน 

Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does facial prominence  

imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology. 
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                1.4 บทความวารสารท่ีมีลักษณะพิเศษ   ใหระบุขอความที่บอกลักษณะพิเศษของบทความ   เชน 

[Editor], [Editorial], [Letter to the editor]  เปนตน ไวในวงเล็บเหล่ียม [  ]  หลังชื่อบทความ เชน    

Lee, E. (2009). High-risk groups for charcoal-burning suicide attempt in Hong Kong, China, 2004  

            [Letter to the editor]. Journal of Clinical Psychiatry, 70(3), 431. 

Mershall, D. R. (2009). Evidence-based management: Linking the data and AONE resources  

            [Guest Editorial].  Journal of Nursing Administration, 39, 197-199. 

Lanzino, G., & Boccarchi, E. (2009). Posterior fossa dural arteriovenous [Editorial]. Journal of  

  Neurosurgery, 111(1), 887-888. 

               1.5 บทความวารสารท่ีเผยแพรบนอินเทอรเน็ต  ที่มี URL  หรือ DOI 

รูปแบบ   
  

             ชื่อผูเขียน.(ปพิมพ).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร,ปที่(ฉบับที)่,หนาแรก-หนาสุดทาย.  

                   http:// 
               

                                 หลัง  http://      ไมใสเคร่ืองหมายมหัพภาค (.)  

ตัวอยาง  

เบญญาภา ธิติมาพงษ, และนัจญวา นิยมเดชา. (2565). การรับรูของนักศึกษาพยาบาลตอการสอนโดยใชส่ือวีดิทัศน  

 เร่ืองการคุมกําเนิด. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร, 42(2), 23-33. https://he02.tci- thaijo.org/index.php 

/nur-psu/article/view/253732/175823  

Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating position emotions to optimize health and well-being.  

Prevention & Treatment, 3, Article 00001a. http//journala.aps.org/prevention/volume3 

Bahr, T. M., Henry, E., & O’Brien, E. A. (2022). Nucleated red blood cell counts of neonates  

born emergently 1-4 h after a maternal cardiac arrest. Neonatolgy, 2022(119), 255-259. 

https://www.karger.com/Article/Pdf/521043 

American Diabetes Association. (2022). Chronic kidney disease and risk management:  

standards of medical care in diabetes-2022. Diabetes Care, 45(Suppl. 1), S175-S184. 

https://doi.org/10.2337/dc22S011 

 

 

https://he02.tci-/
https://doi.org/10.2337/dc22S011
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2. หนังสือ (Book) 

รูปแบบ   
 

                ชื่อผูเขียน.(ปพิมพ).ชื่อหนังสือ(คร้ังที่พิมพ).สํานักพิมพ. 

ชื่อหนังสือ  ใชตัวเอียง 

ตัวอยาง  

อรสม สุทธิสาคร. (2563). บาดแผลของดอกไม. เรือนพิมพแมชอบ. 

กนกวรรณ ศรีสาคร. (2563). การเพิ่มสมรรถนะการเคล่ือนไหว: จากหลักการสูแนวทางปฏิบัติ. สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ธัญญลักษณ พทิักษ, ธีระ ชีโวนรินทร, และภกร สกุลคู. (2563). ตําราชีวเคมีของลิพิด. คณะแพทยศาสตร  

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ธาราณ ตันธนาธิป. (2565). การแพทยปริวรรตในประสาทศัลยศาสตร (Translational medicine in  

          neurosurgery). สาขาวิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

อัจฉรา พรอมมูล. (2564). คูมือปฏิบัติงานการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินทางตาในหอผูปวยฉุกเฉิน: กรณ ี

สารเคมี เขาตา. หอผูปวยฉุกเฉิน ฝายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร. 

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ. (2562). รายงานภาระโรคระดับเขตและภูมิภาคของประเทศไทย 

       พ.ศ. 2557. มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ. 

Johnson, J. (2019). Soft tissue and trigger point release: Hands-on guides for therapists (2nd 

ed.). Human Kinetics. 

McNeil, E. (2020). Data management and visualization using R. Faculty of Medicine, Prince of 

Songkla University. 

Weiner, C. P., & Mason, C. (2019). Drug for pregnant and lactating women (3rd ed.). Elsevier. 

Browner, B. D., Jupiter, J. B., Kretteck, C., & Anderson, P. A. (2020). Skeletal trauma: Basic science,  

 management, and reconstruction (6th ed., Vol. 2). Elsevier. 
        

ในกรณีที่ผูเขียนเปนนิติบุคคล ไดแก หนวยงาน องคกร บริษัท  และเปนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพใหใสชื่อ

ยอ หรือใสขอความส้ันๆ ในสวนของสํานักพิมพ หรือ ผูรับผิดชอบในการจัดพิมพได เนื่องจากไดเขียนชื่อเต็มไวใน
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สวนของผู เขียนแลว เชน  WHO, The Association, The Institute, The Foundation, The Council, The 

Society, The University,  มหาวิทยาลัย, สถาบัน, กรม, โรงพยาบาล   เปนตน 

ตัวอยาง 

กรมสุขภาพจิต. (2564). รายงานประจําปกรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2564. กรม. 

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร. (2564). รายงานประจําป 2563. มูลนิธิ. 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร. ฝายบริการพยาบาล. หออภิบาลทารกแรกเกิด. (2561). สถิติผูปวยหออภิบาลทารก 

แรกเกิด โรงพยาบาลสงขลานครินทร ป 2560. โรงพยาบาล. 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2563).  

          สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2562. สถาบัน. 

สถาบันประสาทวิทยา. (2564). แนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเส่ือม. สถาบัน. 

World Health Organization. (2021). COVID-19 essential supplies forecasting tool. WHO.  

National Council on Radiation Protection and Measurements. (1998). Quality assurance for 

diagnostic imaging equipment. The Council. 
 

3. หนังสือท่ีมบีรรณาธิการ (Edited Book) เปนการอางอิงหนังสือที่มีชื่อบรรณาธิการ (editor) ปรากฏที่

หนาปกหนังสือ 

รูปแบบ     

                ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ (คร้ังทีพ่ิมพ). สํานักพิมพ. 
 

                                        ชื่อหนังสือ  ใชตัวเอียง 

ธีระศักดิ์ แกวอมตวงศ (บรรณาธิการ). (2565). ยาขยายหลอดลมตานโคลิเนอรจิกสําหรับโรคหืด และปอดอุดก้ัน 

เรื้อรัง (Anticholinergic bronchodilator for asthma and COPD). เฮลธ เวิรค. 

วีระศักดิ์ นาวาวรวงศ, และตนตนัย นําเบญจพล (บรรณาธิการ). (2561). แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการวินิจฉัย 

และรักษาโรคทางโลหิตวทิยา 2560 เลม 3. สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย. 

Paulman P. M., & Taylor R. B. (Eds). (2017). Family medicine: Principles and practice (7th ed., Vol. 1).  

Springer Nature. 
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         4. บทหนึ่งในหนังสือ  (Chapter in book)    เปนการอางอิงจากเนื้อหาที่มีผูเขียนเฉพาะบทนั้น ๆ และ

มีชื่อบรรณาธิการที่หนาปกของหนังสือ  

รูปแบบ 

              ชื่อผูเขียนในบท.(ปพิมพ).ชื่อบท.ในชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ               

              (คร้ังที่พิมพ,หนาแรก-หนาสุดทายของบท).สํานักพิมพ. 

ชื่อหนังสือ     ใชตัวเอียง 

ตัวอยาง   

ณัชชา  ปนเจริญ. (2564). การใสสายระบายถุงนํ้าดีทางหนาทอง. ใน วิริยาพร ฤทธิทิศ (บรรณาธิการ), โรคถุง 

นํ้าดีอักเสบเฉียบพลัน (Acute cholecystitis) (หนา 103-120).  ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทย  

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ตุลญา ดิสนีเวทย. (2565). การฟนฟูสภาพผูบาดเจ็บที่ศรีษะ. ใน อนุกูล แกวบริสุทธิ์, และนครชัย เผ่ือนปฐม  

(บรรณาธิการ), หลุมพรางในการดูแลผูบาดเจ็บที่ศรษีะ (Pitfalls in the management of traumatic  

brain injury) (หนา 110-127). สาขาวิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ประเสริฐ อัสสันตชัย. (2565). โรคระบาดใหญกับผูสูงอายุ. ใน วีระศักดิ์ เมืองไพศาล (บรรณาธิการ), โรคติดเชื้อ 

 อุบัติใหมในผูสูงอายุและคลินิกผูสูงอายุ: การจัดตั้งและการดําเนินการ (หนา 1-16). สมาคมพฤฒาวิทยา 

และเวชศาสตรผูสูงอายุไทย.  

วิทยา เลิศวิริยะกุล. (2555). การใหยาระงับความรูสึกผูสูงอายุ. ใน วิรัตน วศินวงศ, ธวัช ชาญชญานนท, ศศิกานต  

นิมมานรัชต, และธิดา เอ้ือกฤดาธิการ (บรรณาธิการ), วิสัญญีวิทยาคลินิก (พิมพคร้ังที่ 2, หนา 247-270). 

ชานเมืองการพิมพ. 

รภัส พิทยานนท. (2564). ภาวะเลือดออกจากมะเร็งกระเพาะอาหารและการรักษา. ใน รภัส พิทยานนท  

(บรรณาธิการ), มะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric adenocarcinoma) (หนา 129-139). สํานักพิมพ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ขวัญฤทัย นฤนาท. (2564). Acute pain management in critically ill patient. ใน วิรัตน วศินวงศ, จตุพร  

ภักภิรมย, งามจิตร ภัทรวิทย, ปณณวิชญ เบญจวลียมาศ (บรรณาธิการ), วิสัญญีปริทรรศน เลม 1  

(หนา 111-126). สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

Patel, S., & Brenner A. M. (2021). Fitting the therapy and the therapist to the patient. In A. M.  
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Brenner & L. S. Howe-Martin (Eds), Psychotherapy: A practical introduction (pp. 43-68). 

Wolters Kluwer. 

Hassmiller, S., & Lumpkin, J. (2012). The role of foundations in improving health care. In D. J.  

 Mason, J.K. Leavitt, & M. W. Chaffee (Eds.), Policy & politics in nursing and health care  

(6th ed., pp. 286-291). Elsevier. 
               

5. หนังสือแปล   

รูปแบบ 

                 ชื่อผูเขียน.(ปพิมพ).ชื่อเรื่องของหนังสือแปล(ชื่อผูแปล,  ผูแปล หรือ Trans.).  

                 สํานักพิมพ. 
 

ชื่อเร่ืองของหนังสือแปล     ใชตัวเอียง 

ตัวอยาง 

คะนะเอะ, มินะโตะ. (2562). คําสารภาพ (กนกวรรณ เกตุชัยมาศ, ผูแปล). อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง. 
 

6. หนังสืออิเล็กทรอนกิส (E-Book) จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบ 

                    ชื่อผูเขียน.(ปพิมพ).ชื่อหนังสือ. http:// 

 

ชื่อหนังสือ    ใชตัวเอียง 

ตัวอยาง  

Yong, W. (2022). Adrenal disorders: 100 Cases from the adrenal clinic. Elsevier. 

https://www.clinicalkey.com/#!/content/book/3-s2.0-B9780323792851001138 
 

7. บท หรือ ตอนในหนังสืออิเล็กทรอนกิส  (Chapter in e-book from database) 

รูปแบบ 

              ชื่อผูเขียนในบท.(ปพิมพ).ชื่อบท.ในชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ),ชื่อหนังสือ                     

               (คร้ังที่พมิพ,หนาแรก-หนาสุดทายของบท).สํานักพิมพ. http:// 

ชื่อหนังสือ  ใชตัวเอียง 
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ตัวอยาง 

Strobl, W. M. (2021). Hip dysplasia: Osteotomies around the hip in childhood. In W. R. Drescher,  

Koo K.,  & R. E. Windsor. (Eds). Advances in specialist hip surgery (pp. 41-63). Springer Nature. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-61830-8%20 
 

         8. แผนพับ / จุลสาร   

เขียนอางอิงเชนเดียวกับหนังสือ แตใสคําวา  [แผนพับ]  หรือ [Brochure]  [จุลสาร] หรือ [Pamphlet]  

หลังชื่อเร่ือง  

รูปแบบ 

 

                ชื่อผูเขียน.(ปพิมพ).ชื่อเรื่อง[แผนพับ].สํานักพิมพ.  
                             

ชื่อเร่ือง   ใชตัวเอียง 

ตัวอยาง 

กระทรวงสาธารณสุข. (2563). แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยวาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

[จุลสาร]. กระทรวง. 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร. ฝายเภสัชกรรม. (ม.ป.ป.). ฉลากยาแบบใหม QR Code มีประโยชนอยางไรกัน  

[แผนพับ]. โรงพยาบาล. 

UpToDate. (2020). UpToDate for institutions subscribers [Brochure]. Wolters Kluwer. 
 

9. บทความ / บทหนึง่ในหนงัสือการประชุม (Proceedings of meeting and symposium) 

    1. กรณีบทความ หรือ บทหนึ่งในหนังสือการประชุม  ใหเขียนเชนเดียวกับบทหนึ่งในหนังสือ  

(Chapter in book) ชื่อการประชุม หรือ การอภิปราย ใชตัวเอียง และใชตัวอักษรพิมพใหญเฉพาะอักษรตัวแรกทุก

คําของชื่อการประชุม / การอภิปรายนั้น   

รูปแบบ 
              

 ชื่อผูเขียนในบท.(ปพิมพ). ชื่อเร่ือง.ในชื่อบรรณาธิการ,(บรรณาธิการ),ชื่อการประชุม  

           (หนาแรก-หนาสุดทาย).สํานักพิมพ. 

ชื่อการประชุม   ใชตัวเอียง 
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ตัวอยาง 

สาวิตรี พรานพนัส. (2560). การวินิจฉัยภาวะหัวใจพิการแตกําเนิดในทารกในครรภ (Prenatal diagnosis of  

 fetal Congenital heart disease). ใน การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 33 ใตรมพระ 

 บารมีสูความเปนเลิศ 45 ป (หนา 53-71). คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, และรัตนา เตียงทิพย. (2552). การหาโปรตีนในปสสาวะที่บงชี้โรคไตดวยวิธีโปรติโนมิกส.  

ใน ขจร ลักษณชยปกรณ (บรรณาธิการ), Changes: New trends in medicine. การประชมุวิชาการ 

คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552 (หนา 52-59). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ไพฑูรย สินลารัตน. (2549). การศึกษาไทยในยุคปจจุบัน. ใน กนกวรรณ สินสุข (บรรณาธิการ), รายงานการสัมมนา 

เรื่องการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน (หนา 12-19). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier 

(Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38 Perspectives on motivation (pp.237- 

288). University of  Nebraska Press. 

2. กรณีเอกสาร / โปสเตอรที่นําเสนอในที่ประชุม ที่ไมไดตีพิมพเผยแพร (Unpublished paper  

or poster session presented at meeting) ใหระบุคําวา [เอกสารนําเสนอในท่ีประชุม] หรือ [Paper 

presentation] หรือ [โปสเตอรนําเสนอในท่ีประชุม] หรือ [Poster presentation]   
 

รูปแบบ 

            ชื่อผูนําเสนอ.(ป, เดือนของการประชุม). ชื่อเอกสาร หรือโปสเตอรที่นําเสนอ [เอกสารนํา 

                   เสนอในที่ประชุม] หรือ [โปสเตอรนําเสนอในที่ประชุม].  ชื่อการประชุม,สถานที่จัดประชุม. 

ชื่อเอกสาร หรือโปสเตอร ที่นําเสนอ    ใชตัวเอียง 
 

ตัวอยาง    เอกสารนําเสนอในท่ีประชุม (Paper presentation)   

วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. (2551, กรกฎาคม). Discharge planning: บันทึกที่ครบวงจร [เอกสารนําเสนอในที่ 

ประชุม].  การวิชาการประจําป 2551 สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยเร่ืองบันทึกทางการพยาบาล:  

สมรรถนะที่สําคัญของวิชาชีพ, กรุงเทพฯ.  

Antani, S., Long L. R., Thomas, G. R., & Lee, D. J. (2003, September). Anatomical shape representation  

in  spine X-ray images [Paper presentation]. The 3rd IASTED International Conference on 

Visualization, Imaging and Image Processing, Benalmadena, Spain. 
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Sunpuwan, M. (2009, June). Older household headship and gendered pattern of poverty [Paper  

 presentation]. The 9th Conference of Asia Pacific Sociological Association, Bali, Indonesia. 
 

โปสเตอรนําเสนอในท่ีประชุม  (Poster presentation)    

Chasman, J. Kaplan R. F. (2006, June). The effect of occupation on preserved cognitive functioning in 

dementia [Poster presentation]. The 4th Annual Conference of the American Academy of  

Clinical Neuropsychology  on  Excellence in Clinical Practice, Philadelphia, PA 

Sunpuwan, M., Podhisita, C. (2008, September). Asset-based approaches to measuring  household / 

socioeconomic  status: What is an approach technique for cross section and longitudinal  

study? [Poster presentation]. The 8th INDEPTH Network Annual General and Scientific Meeting,  

Dar Salaam, Tanzania. 
 

10. วิทยานิพนธ  (Theses & Dissertations)  

รูปแบบ 

 

                ชื่อผูเขียน.(ปพิมพ).ชื่อวิทยานิพนธ[ระดับวิทยานิพนธ].มหาวิทยาลัย. 
 

ชื่อวิทยานิพนธ      ใชตัวเอียง 

ตัวอยาง 

สุจินตนา ชูติระกะ. (2562). ผลของโปรแกรมโยคะตอความผาสุกทางจิตวิญญาณในผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับ 

ผลกระทบจากโรคและการรักษาดวยยาเคมีบําบัด [วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

จรัส ลัดดาพันธ. (2549). การปฏิบัติของผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปเก่ียวกับนโยบายและการวางแผน 

          กําลังคนทางการพยาบาล [วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม. 

Niphawan, S. (2008). Caregiver role strain and rewards of caregiving: A study of caring for traumatic brain  

injured patients in eastern Thailand [Doctoral dissertation]. Mahidol  University. 

Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution of snake eyes  [Doctoral  

 dissertation]. Ohio State University. 
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11. รายงานการวจิัย (Technical and/ or Research report) ของหนวยงานท่ีมีหมายเลขเอกสาร 

รูปแบบ 
       

                 ชื่อผูเขียน.(ปพิมพ).ชื่อเรื่อง(หมายเลขเอกสาร).สํานักพิมพ. 
 

ชื่อเร่ือง   ใชตัวเอียง 

ตัวอยาง 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2565). สุขภาพคนไทย 2565: ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด 19 (เอกสารทางวิชาการ 

หมายเลข 569). สถาบัน. 

Tayama, T. (2006). Velocity influence on detection and prediction of changes in color and  

 motion direction (Report No. 38, 1-20). Psychology Department, Hokkaido University. 

 

12. รายงานการวจิัย (Technical and/ or Research report) ของหนวยงานท่ีมีหมายเลขเอกสาร  

และเผยแพรบนอินเทอรเน็ต 

รูปแบบ 

                 ชื่อผูเขียน.(ปพิมพ).ชื่อเรื่อง (หมายเลขเอกสาร).http:// 
 

ชื่อเร่ือง   ใชตัวเอียง 

ตัวอยาง 

Deming, D., & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER Working Paper 14124).  

http://www.nber.org/paper/w1424 

Congressional Budget Office. (2008). Effects of gasoline prices on driving behavior and vehicle 

markets: A CBO study (CBO Publication No. 28 http://www.cboggov/ftpdocs/88xx/doc8893 

8893/01-14-GasolinePrices.pdf 

National Mental Health Information Center. (2004). Mental health consumers and members of  

 faith-based and community organization in dialogue (DHHS Publication No. (SMA): 04-3868).   

           http://mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs/SMA04-3868/default.asp 

 

 

http://www.nber.org/paper/w1424
http://www.cboggov/ftpdocs/88xx/doc8893/01-14-GasolinePrices.pdf
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13. เอกสารจากเว็บไซต  (Web site)  

รูปแบบ   

                    ชื่อผูเขียน.(ป, วัน เดือนที่เผยแพร).ชื่อเรื่อง.http:// 

               กรณีที่มีเฉพาะป พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใหใสเฉพาะป เทานั้น 
                                      

                       ชื่อเร่ือง   ใชตัวเอียง 

ตัวอยาง 

พิธพร วัฒนาวิทวัส. (2563). กินอยางไรใหสุขภาพดี. https://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-800 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร. ภาควิชาศัลยศาสตร. (ม.ป.ป). คูมือการสวนปสสาวะดวยตนเอง 

 สําหรับผูหญิง. https://www.urochula.com/info/surgery-info/144 

Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Sun safety in schools: What you can do.  

          https://www.cdc.gov/cancer/skin/pdf/sunsafety_v0908.pdf 

Centers for Disease Control and Prevention. (2021, November 15). About teen pregnancy.  

         https://www.cdc.gov/teenpregnancy/about/index.htm 

World Health Organization. (2022, March 8). Abortion care guideline.   

          https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483  

National Institute of Mental Health. (2020, July 8). Outdoor light with teens’ sleep and mental  

health. https://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2020/outdoor-light-linked-with-

teens-  sleep- and-mental-health 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน.// 

 

https://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2020/outdoor-light-linked-with-teens-%20%20sleep-
https://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2020/outdoor-light-linked-with-teens-%20%20sleep-
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การใชเคร่ืองหมายวรรคตอน   และ การเวน 1 ตัวอกัษรในรายการอางอิง 

เคร่ืองหมาย ช่ือเรียก การใชในรายการอางอิง 

. 

 

 

มหัพภาค (full stop) 1.  ใชหลังชื่อผูเขียน  ชื่อเร่ือง      

2.  ใชหลังขอความที่อยูในวงเล็บของ ปพิมพ   คร้ังที่พิมพ  

3.  ใชหลังสํานักพิมพ 

4.  ใชหลังเลขหนา   ในการเขียนอางอิงบทความวารสาร 

 5.  ใชหลังขอความที่อยูในวงเล็บเหล่ียม ในการเขียนอางอิง  แผนพับ    

      จุลสาร  และวิทยานิพนธ 

ยกเวน หลัง http://  ในการเขียนอางอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส  ไมตองใส

เคร่ืองหมายมหัพภาค 

, จุลภาค (comma) 1. ใชคั่นหลังชื่อผูเขียน หรือชื่อบรรณาธิการมากกวา 1 คน 

2. ใชหลังชื่อบรรณาธิการ และชื่อหนังสือ  ในการเขียนอางอิงบทหนึ่งใน

หนังสือ 

3. ใชหลังคร้ังที่พิมพ และเลขหนา ในการเขียนอางอิงบทหนึ่งในหนังสือ 

4. ใชหลังชื่อวารสาร ฉบับที่ ในการเขียนอางอิงบทความวารสาร 

5. ใชหลังชื่อมหาวิทยาลัย ในการเขียนอางอิงวิทยานพินธ 

:    ทวิภาค (colon) 1. ใชหลังชื่อเร่ืองยอย  

2. ใชหลัง  http:// ในการเขียนอางอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

(  )  วงเล็บกลม 

 (parentheses) 

1.  ใชกับปพิมพ 

 2. ใชกับชื่อบรรณาธิการ  ในการเขียนอางอิงบทหนึ่งในหนังสือและเอกสาร 

     การประชุม 

4.  ใชกับฉบับที่ ในการเขียนอางอิงบทความวารสาร 

5. ใชกับคร้ังที่พิมพ ในการเขียนอางอิงหนังสือ 

6. ใชกับเลขหนา ในการเขียนอางอิงบทหนึ่งในหนังสือ 

 7. ใชกับคร้ังที่พิมพ และคร้ังที่พิมพ + หนา ในการเขียนอางอิงบทหนึ่งใน 

     หนังสือ  เอกสารการประชุม 

-    ยติภังค (hyphen) 1. ใชแสดงชวงจํานวนหนา  ในการเขียนอางอิงบทความวารสารบทหนึ่ง 

    ในหนังสือ  และเอกสารการประชุม 

   [   ]    วงเล็บเหล่ียม 

 (square brackets) 

1. ใชกับขอความที่บอกประเภทของขอมูล ในการเขียนอางอิง 

 แผนพับ จุลสาร วิทยานิพนธ   เอกสาร หรือโปสเตอรประกอบการประชุม 
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หมายเหต ุ    หลังเคร่ืองหมายดังตอไปนี้  ใหเวน 1 ตัวอักษร   

           .    เคร่ืองหมายมหัพภาค           

          ,    เคร่ืองหมายจุลภาค  

          :    เคร่ืองหมายทวิภาค             

การใชตัวเอียง     ไดแก  ชื่อหนังสือ   ชื่อบทหนึ่งในหนังสือ   ชื่อวารสาร   ปที่ของวารสาร  

  ชื่อการประชุม   ชื่อแผนพับ   ชื่อวิทยานิพนธ   ชื่อรายงานการวิจัย  

                               ชื่อเอกสารจากเว็บไซต 
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