การเขียนอ้างอิงแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
ศุลพี ร ช่ วยชู วงศ์ *

การเขียนอ้างอิงแบบ APA เป็ นการเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานวิชาการต่างๆ ที่ กาหนดโดย
สมาคมจิตวิทยาแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Psychological Association) หรื อ APA จัดพิมพ์เป็ นคู่มือ
การเขียนรายการอ้างอิง ชื่ อว่า Publication Manual of the American Psychological Association เริ่ ม
พิมพ์ ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1929 และฉบับปั จจุบนั เป็ นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 จัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 2010 รู ปแบบการ
เขียนอ้างอิงแบบ APA ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1) การอ้างอิ งในเนื้ อหา 2) การอ้างอิงท้ายเล่ม หรื อ
บรรณานุกรม
1. การอ้างอิงในเนือ้ หา (In-text citation) เป็ นการอ้างอิงในระบบนามปี (author-date citation system)
โดยระบุ ชื่อผูเ้ ขียน และปี พิมพ์ เพื่อเป็ นการชี้แนะผูอ้ ่านไปยังแหล่งข้อมูลที่อา้ งอิงท้ายเล่ม หรื อบรรณานุกรมของ
ผลงานวิชาการ ที่มีการจัดเรี ยงตามลาดับตัวอักษร การอ้างอิงในเนื้ อหา มี 2 ลักษณะ คือ
1. การอ้ างอิงชื่ อผู้เขียนก่ อนข้ อความ
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย ใช้ ชื่อผูเ้ ขียน เว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยปี พิมพ์ ในวงเล็บ กรณี ที่ไม่มีปีพิมพ์ ใช้คาว่า
“ม.ป.ป.” หมายถึง ไม่ปรากฏปี พิมพ์ เช่น
นุชนาถ (2556) ได้ศึกษาพบว่า.................
สุ วรรณี และปฐมามาศ (2550) พบว่า..............
รมณ์ฤดี (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาแบบบรรยาย พบว่า.............
จากการศึกษาของ พงศ์เทพ, อมร, สุ วฒั น์, และสุ ภทั ร (2550) พบว่า.............
เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ ให้เขียนนามสกุลของผูเ้ ขียนทับศัพท์ เป็ นภาษาไทยก่อน เว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วย
นามสกุลภาษาอังกฤษ เครื่ องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษร และปี พิมพ์ในวงเล็บ กรณี ที่ไม่มีปีพิมพ์ ใช้คาว่า
“n.d.” หมายถึง no date เช่น
วอคเกอร์ (Walker, 2007) พบว่า...........
การศึกษาของ เคิร์ชฮอฟฟ์ และเบคสแตรนด์ (Kirchholff & Beckstrand, 2000) ได้ช้ ีให้เห็นว่า......
เลดเดอร์ เลย์ และคณะ (Lederle et al., 2009) พบว่า...........
แฮส

(Haas, n.d.)

พบว่า...........

*บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ งานบริ การตอบคาถามฯ หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.อ.
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2. การอ้ างอิงชื่ อผู้เขียนท้ ายข้ อความ
เอกสารอ้างอิงภาษาไทย ใช้ชื่อผูเ้ ขียน ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษร และปี พิมพ์ภายในวงเล็บ
เช่น
วิสัยทัศน์ของผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ให้ความสาคัญกับการคัดกรองเบาหวาน เป็ นปั จจัย
สนับสนุนความสาเร็ จ........(เมธา, 2551)
การรับประทานยาให้ต่อเนื่องขึ้นอยูก่ บั ความตั้งใจ หรื อกาลังใจของผูป้ ่ วย และจาเป็ นต้องอาศัยแผนการ
รักษา และทีมสุ ขภาพ (สมลักษณ์, ทับทิม, และวัลลภา, 2555)
การขาดความสามารถ และขาดความชานาญในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนการพยาบาล ส่ งผล
ให้ขาดความมัน่ ใจในการนาความรู ้ไปใช้........(ณัฐธยาน์, อรพินทร์ , และอังศินนั ท์, 2553; Albutt, 2013)
เอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ ใช้นามสกุลผูเ้ ขียน เป็ นภาษาอังกฤษ ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษร
และปี พิมพ์ภายในวงเล็บ เช่น
ความรู ้ในการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายสามารถเกิดขึ้นได้จากการเรี ยนการสอนการอบรมเพิ่มเติม
(Walker, 2007)

การออกกาลังกายแบบไท่จี๋ชี่กง จัดเป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิคที่มีความหนักเบาระดับปาน
กลาง (Klein & Adams, 2004)
รู ปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหา
1. การอ้ างอิงทีม่ ีผ้ เู ขียน 1 คน
การอ้ างอิงชื่ อผู้เขียนก่ อนข้ อความ
สุ ทสั ศรี (2554) พบว่า หลักกรรมมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมและจิตใจของผูส้ ู งอายุ ทาให้ผสู้ ู งอายุ
ยอมรับสภาพที่เป็ นอยู่ ณ ปั จจุบนั ........
พรหมพาหกุล (Prompahakul, 2011) พบว่า พยาบาลไทยในภาคใต้ ส่ วนใหญ่ไม่เคยอบรมการดูแล
ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย ซึ่ งการอบรมเป็ นสิ่ งสาคัญ........
วอคเกอร์ (Walker, 2007) พบว่า ภาวะวิกฤตทางจิตใจ เป็ นภาวการณ์เสี ยสมดุลทางจิตใจ………
หรือ
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การอ้ างอิงชื่ อผู้เขียนท้ ายข้ อความ
ผูด้ ูแลที่มีงานประจาต้องปรับเวลาทางานให้มีความสะดวกในการดูแลผูป้ ่ วย ทาให้ผดู้ ูแลรู้สึกเหนื่อย
...... (สุ ธีรา, 2554)
ส่ วนใหญ่พบว่าลักษณะการปวดศีรษะที่เกิดขึ้น เป็ นชนิดไมเกรนมากที่สุด และปวดแบบตึงเครี ยด
รองลงมา (Walker, 2007)
2. การอ้ างอิงทีม่ ีผ้ เู ขียน 2 คน
การอ้ างอิงชื่ อผู้เขียนก่ อนข้ อความ
ธารี ทิพย์ และอรพิณ (2547) กล่าวว่า ความชุกปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดเบาหวานมีเพิม่ ขึ้น........
บอยด์ และวัตตัน

(Boyde & Watton, 2001)

กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิต…….

จากการศึกษาของ เคิร์ชฮอฟฟ์ และเบคสแตรนด์ (Kirchholff & Beckstrand, 2000) ได้ช้ ีให้เห็นว่า
การที่พยาบาลมีความรู้ในการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ายที่ไม่เพียงพอเป็ นอุปสรรคที่สาคัญในการดูแลผูป้ ่ วย...........
หรือ
การอ้ างอิงชื่ อผู้เขียนท้ ายข้ อความ
จานวนผูส้ ู งอายุที่เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2548 ร้อยละ 6.4 ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 7.5 และคาดว่า
ในปี พ.ศ. 2578 จะเพิ่มขึ้น เป็ น ร้อยละ 15.9 (ปัทมา และปราโมทย์, 2553)
ผูส้ ู งอายุที่อาศัยในบ้านพักคนชรา ประเทศเยอรมัน ส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการรบกวนสมาชิกในครอบ ครัว
เนื่องจากมีความเห็นว่าบุตรหลาน ส่ วนใหญ่ต่างก็มีชีวิตและภาระต่างๆ ของตนเองที่จะต้องรับผิดชอบ (Erichsen
& Bossing, 2013)

การบาดเจ็บที่ศีรษะแม้ไม่เป็ นอันตรายแก่ชีวิต แต่รบกวนการดาเนินชี วติ ประจาวัน ทั้งทางด้านอารมณ์
สมาธิ สติปัญญา และสังคม ส่ งผลให้คุณภาพชีวติ ลดลง

(Erickson & Theeler, 2012)

3. การอ้ างอิงทีม่ ีผ้ เู ขียน 3-5 คน
กรณีทอี่ ้างอิงครั้งแรก (ในย่อหน้าเดียวกัน) ใส่ ชื่อผูเ้ ขียนทั้ง 3-5 คน
ลือชา, สมศักดิ์, ประนอม, และสนอง (2553) พบว่า ความเจ็บปวดจากการใส่ เครื่ องช่วยหายใจ.......
แมคคอร์มิค, อิลเจน, และรอยส์ (McCormick, Ilgen, & Roy, 2001) พบว่า ประสบการณ์การช่วยฟื้ น
คืนชีพ…….
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หรือ
การคาสายเพื่อติดตามความดันในหลอดเลือดดาส่ วนกลาง.....(อารี , สมพร, วนิดา, และปราณี , 2553)
หลังได้รับการผ่าตัด ผูป้ ่ วยมักจะมีวถิ ีการดารงชีวติ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม.......(Petterson,
Mattsson, & Bergborm, 2009)

ค่าปกติของความดันในหลอดเลือดดาส่ วนกลางที่ประเมินได้.......(Wood, Roy,

Scales, & Smith,

2010)

กรณีทอี่ ้างอิงครั้งที่ 2 (ในย่อหน้าเดียวกัน) ใส่ ชื่อผูเ้ ขียนคนแรก เว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วย “และคณะ” หรื อ “et al.”
ลือชา และคณะ (2553) พบว่า ผูส้ ู งอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไต
เรื้ อรัง มีพฤติกรรมสุ ขภาพ.........
แมคคอร์มิค และคณะ (McCormick et al., 2001) กล่าวว่า เมื่อบุคคลต้องเผชิ ญกับภาวะคุกคามทาง
สุ ขภาพ จะมีกระบวนการตอบสนองที่นาไปสู่ วธิ ี การจัดการ.........
หรือ
ในการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวมาแล้ว.……(ลือชา และคณะ, 2553)
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นแต่ละบุคคลเป็ นการนาศักยภาพแต่ละบุคคลออกมาใช้ (McCormick
et al., 2001)

4. การอ้ างอิงที่มีผ้ ูเขียน 6 คน หรื อ มากกว่ า 6 คนขึ้นไป ใส่ ช่ื อผูเ้ ขียนคนแรก เว้น 1 ตัวอักษร
ตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al. ” กรณี ที่อา้ งอิงชื่ อผูเ้ ขียนก่อนข้อความ และกรณี ที่อา้ งอิงชื่อผูเ้ ขียนหลัง
ข้อความ
ชาธิปัตย์ และคณะ (2554) พบว่า การนวดไทยสามารถบรรเทาอาการปวด ในผูป้ ่ วยปวดศีรษะแบบตึง
เครี ยดได้
เชง และคณะ (Cheng et al., 2010) พบว่า อาการของภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย คือ อาการปวดขา /
ชา บริ เวณขาที่เกิดจากการอุดตันของลิ่มเลือด......
หรือ
ปัญหาการดูแลผูส้ ู งอายุในครอบครัวและชุมชนว่ามีการเพิ่มขึ้นของผูเ้ จ็บป่ วยเรื้ อรัง ........(ทัศนา
และคณะ, 2550)
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ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดแดงเอออร์ ตาในช่องท้องโป่ งพอง ที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิ ดมีคุณภาพชีวติ หลัง
ผ่าตัด อยูใ่ นระดับเดียวกันกับผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบสอดใส่ หลอดเลือดเทียมผ่านทางสายสวน (Lederle
et al., 2009)

5. การอ้ างอิงเอกสารหลายฉบับจากผู้เขียนหลายๆ คน ให้เรี ยงลาดับการอ้างอิงตามลาดับตัวอักษร
ผูเ้ ขียนก่อน-หลัง และแยกระหว่างผูเ้ ขียนด้วยเครื่ องหมายอัฒภาค (;) เช่น
ผูป้ ่ วยที่มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เหนื่ อยง่าย ปัสสาวะออกน้อย ความดันโลหิต
สู ง บวม หัวใจวาย น้ าท่วมปอด ซึ มหรื อหมดสติ และในผูป้ ่ วยที่รักษาไม่ทนั อาจเสี ยชีวติ ได้.......(รัตนา และบุญเรื อง,
2550; วิชยั , 2551; ศิริพร, 2529; Alan, Brown, & Smith, 2003; Gordon et al., 2001)
6. การอ้างอิงเอกสารทีม่ ีมากกว่ า 1 เรื่อง ของผู้เขียนคนเดียวกัน และปี พิมพ์ เดียวกัน ให้ใส่ ส่วนที่
ต่อท้าย (suffixes) ก, ข, ค (เอกสารภาษาไทย) หรื อ a, b, c,… (เอกสารภาษาอังกฤษ) เช่น
จากการทบทวนงานวิจยั (อารี , 2548ก, 2548ข) พบว่า.........
จากการทบทวนงานวิจยั ของ อีเด็ลลีน (Edeline, 2001a, 2001b) พบว่า........
7. การอ้ างอิงเอกสารที่ผ้ เู ขียนเป็ นองค์ กร สมาคม สถาบัน หน่ วยงาน หรือนิติบุคคล ให้ระบุชื่อ
เต็มทุกครั้ง ยกเว้นกรณี ที่มีชื่อย่อ ให้ระบุชื่อย่อพร้อมชื่ อเต็ม ในการอ้างอิงครั้งแรก ส่ วนการอ้างอิงครั้งต่อไป ให้
ใช้ชื่อย่อได้ เช่น
การอ้างอิงครั้งแรก
จากการสารวจข้อมูลโดยมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย (2549) พบว่า การเข้าพักอาศัยใน
สถานสงเคราะห์คนชราเป็ นสิ่ งที่ผสู ้ ู งอายุไม่ตอ้ งการมากที่สุด.........
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization [WHO], 2013) ได้กล่าวถึงการดูแลแบบ
ประคับประคองว่า เป็ นการดูแลเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งคุณภาพชีวิตให้แก่ท้ งั ผูป้ ่ วยและครอบครัว เพื่อให้สามารถเผชิ ญกับ
ปัญหาความเจ็บป่ วย และลดความทุกข์ทรมาน.........
หรือ
การคัดกรองโรคเบาหวานเป็ นการค้นหาบุคคลที่เป็ นโรคระยะแรกเริ่ ม เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยโดยเร็ ว
และให้การรักษาตั้งแต่เริ่ มต้น........ (สถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน, 2552)
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โรคจิตเภทนอกจากพบได้บ่อยแล้ว ยังเป็ นโรคที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่ วย
เรื้ อรัง (กรมสุ ขภาพจิต, 2556)
การคัดกรองโรคเบาหวาน ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรในการดูแลรักษาโรค

(World

Health Organization [WHO], 2003)

การอ้ างอิงครั้งต่ อไป
การประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ชุมชนและกิจกรรมที่สาคัญของชุมชน ทาให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการคัดกรองอย่างทัว่ ถึง (WHO, 2003)
8. การอ้ างอิงเอกสารทีอ่ ยู่ระหว่ างตีพมิ พ์ ให้ใส่ คาว่า “กาลังรอตีพมิ พ์ ” (เอกสารภาษาไทย)
หรื อ “in press” (เอกสารภาษาอังกฤษ)
จากการทบทวนงานวิจยั (บุปผา, กาลังรอตีพิมพ์) พบว่า.........
จากการทบทวนงานวิจยั

(Smith & Adam, in press)

พบว่า........

9. การอ้างอิงเอกสารทีไ่ ม่ มีชื่อผู้เขียน ให้ ระบุชื่อเรื่องเพียง 2-3 คาแรก (กรณี ที่ชื่อเรื่ องยาว) หรื อชื่อ
เรื่ องเต็มสั้นๆ ภายในเครื่ องหมายอัญประกาศ (“…”) และตามด้วยปี พิมพ์ เช่น
ในการดูแลผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ......... (“การพยาบาล,” 2550)
(ชื่อเรื่ องเต็ม: การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ)
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุ ขภาพ......... (“Protection Against,” 2003)
(ชื่อเรื่ องเต็ม: Protection against inflammation during the chronic and acute)
10. การอ้างอิงเอกสารโดยการคัดลอกข้ อความมา โดยไม่ ได้ นามาเรียบเรียงใหม่ ให้พิมพ์ชื่อผูเ้ ขียน
ตามด้วยปี พิมพ์ และหน้าที่คดั ลอกมา กรณี ขอ้ ความที่คดั ลอกมาน้อยกว่า 40 คา ให้ใส่ ขอ้ ความนั้นภายใน
เครื่ องหมายอัญประกาศ (“…”) เช่น
บุษย์ (2550) กล่าวว่า “ผลของการให้ยาแก้ปวด ทาให้อาการปวดหายไปภายใน 1 นาที” (หน้า 41)
นักวิจยั กล่าวว่า “ผลของการให้ยาแก้ปวด ทาให้อาการปวดหายไปภายใน 1 นาที” (บุษย์, 2550, หน้า 41)
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11. การอ้ างอิงตามผู้เขียนคนอืน่ (secondary source) ไม่ ได้ อ้างอิงโดยตรง หรือ อ้างอิงจาก
ต้ นฉบับ (original source) ในกรณี ที่ไม่มีการพิมพ์เอกสารแล้ว (out of print) ไม่สามารถค้นหาเอกสาร
ต้นฉบับได้ หรื อ ไม่มีฉบับที่พิมพ์เป็ นภาษไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ให้ใช้คาว่า ”อ้างตาม” สาหรับเอกสารภาษาไทย
หรื อ “as cited in” สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
ส่ วนการอ้ างอิงท้ ายเล่ ม หรื อ บรรณานุกรม ให้ ใช้ เอกสารอ้ างอิงของผู้เขียนทีอ่ ่ านมา (secondary
source) ไม่ ใช่ เอกสารอ้ างอิงของผู้เขียนเอกสารต้ นฉบับ (original source) เช่ น
จากการศึกษาของเบ็ญจา (2547 อ้างตาม ณัฐกฤตา, 2553) ที่พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิกิจกรรมการดูแลผูเ้ ป็ นโรค
จิตเภทที่บา้ นโดยรวมระดับสู ง มีความสัมพันธ์ทางบวก......
การศึกษาของไซเดนเบิร์ก และแมคลีแลนด์ (Seidenberg & McClelland, 1990 as cited in
Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1999) พบว่า......
หรือ
ผูด้ ูแลซึ่ งมีอาชีพที่ถูกกาหนดไว้แน่นอน เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อลูกจ้าง อาจมีเวลาจากัดใน
การดูแลผูป้ ่ วย (ไพริ นทร์ , 2543 อ้างตาม สาอาง, 2550)
ผูป้ ่ วยจิตเภทที่ไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยามีอตั ราการกาเริ บซ้ าถึง 18 เท่า
2007 อ้างตาม รัชนี และเพ็ญนภา, 2556)

(Maneesakorn et al.,

บทบาทพยาบาลในการติดตามค่าความดันหลอดเลือดดาส่ วนกลาง.....(Silva, 1978 as cited in
Ward & Decan, 2004)

2. การอ้างอิงท้ายเล่ม.//
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2. การอ้างอิงท้ายเล่ม หรือ บรรณานุกรม

(Bibliography)

เป็ นการรวบรวมรายการอ้างอิงที่ใช้อา้ งอิงในเนื้ อหา หรื อ รายการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา ไว้ใน
ส่ วนท้ายเล่มของผลงานวิชาการ ภายใต้หวั ข้อ “บรรณานุกรม” โดยจัดเรี ยงรายการอ้างอิง ตามลาดับอักษรของชื่อ
ผูเ้ ขียน หรื อ ชื่อเรื่ อง (กรณี ที่ไม่มีชื่อผูเ้ ขียน) จัดเรี ยงรายการอ้างอิงภาษาไทย ก่อนรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ
หลักเกณฑ์ ทวั่ ไปการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (ปี ค.ศ. 2010)
1. ผู้เขียน (Author)
1.1 ผู้เขียนคนเดียว
ผูเ้ ขียนคนไทย ให้เขียนเฉพาะชื่อ นามสกุล ไม่ตอ้ งระบุตาแหน่งทางวิชาการ เช่น
ประเวศ วะสี .
สมศรี อมาตยกุล.
ชาวต่างประเทศ ให้ใช้นามสกุล ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยอักษร
ย่อชื่อต้น ต่อด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) เช่น
Deming, D.
Victor, N. M.
Larson, J. R., Jr.

1.2 ผู้เขียน 2 คน
ผูเ้ ขียน 2 คน ให้เขียนชื่อผูเ้ ขียนคนที่ 1 ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษร ต่อด้วย
“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผูเ้ ขียนคนที่ 2 เช่น
จินตนา ลาภเจริ ญ, และประไพ จันดี.
สวัสดิ์ ตันสกุล, และไพศาล เรื องจินดา.
ชาวต่างประเทศ ให้เขียนนามสกุล ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษรตามด้วยอักษร
ย่อชื่ อต้น ชื่ อกลาง (ถ้ามี) และเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่ องหมาย “&” และเว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วย
นามสกุลคนที่ 2 แล้วใส่ เครื่ องหมายจุลภาค (.) ตามด้วย อักษรย่อชื่ อต้น ชื่ อกลาง (ถ้ามี) และต่อด้วยเครื่ องหมาย
มหัพภาค (.) เช่น
William, R., & Sales, B. D.
Hamosh A., & Brinker M. R.

1.3 ผู้เขียน 3-7 คน
คนไทยใช้ชื่อ นามสกุล คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) และเว้น 1 ตัวอักษรหน้าผูเ้ ขียนทุกคน และ
ใช้คาว่า “และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผูเ้ ขียนคนสุ ดท้าย เช่น
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ปราณี คาจันทร์ , ขนิษฐา นาคะ, และแสงอรุ ณ อิสระมาลัย.
อักษร พูลนิมิตร, ปานใจ อินพุม่ , อังคณา มูลสงคราม, และณรงค์ศกั ดิ์ วัชโรทน.
ชาวต่างประเทศ เขียนเช่นเดียวกับข้อ 1.2 และใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,) คัน่ ระหว่างผูเ้ ขียนทุกคน และ
ใช้เครื่ องหมาย “&” เว้น 1 ตัวอักษร หน้าผูเ้ ขียนคนสุ ดท้าย เช่น
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hopman, D.
Burke, D., & Bogduk, N.

หมายเหตุ: ใส่ ผเู ้ ขียนทั้ง 7 คน
1.4 ผู้เขียนมากกว่า 7 คน
คนไทยใช้ชื่อ นามสกุล ของผูเ้ ขียน 1- 6 คนแรก ตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) เว้น 1 ตัวอักษร
ต่อด้วยจุด 3 จุด เว้น 1 ตัวอักษร และต่อด้วย ชื่อ นามสกุลของผูเ้ ขียนคนสุ ดท้าย เช่น
สุ จิตต์ วงษ์เทศ, ประไพ จันดี, ส่ งศรี ดีสกุล, ประพนธ์ เรื องนาม, สมศรี เรื องศักดิ์,
เพ็ญศรี จงสกุล, … สมพร เรื องสงค์.
ชาวต่างประเทศ

Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hpoman, D.,
Dynaraki, S., … Smith, D. C.
กรณีทไี่ ม่ มีชื่อผู้เขียน
ให้ใช้ชื่อเรื่ อง เป็ นตัวเอียงแทนที่ชื่อผูเ้ ขียน ตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ต่อด้วยปี พิมพ์ในเครื่ อง
หมายวงเล็บ เช่น
ข้ อคิดชี วิตงาม. (2549).

Mosby’s dictionary of medicine nursing & health. (2009).
2. ปี พิมพ์ (Date)
2.1 ใช้ปีพิมพ์ พ.ศ. หรื อ ค.ศ. ในเครื่ องหมายวงเล็บ ตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ต่อจากชื่อผูเ้ ขียน
เช่น
ไพศาล จุลพงษ์. (2550).

Thomas, W. (2006).
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2.2 กรณี ที่ไม่มีปีพิมพ์ ใช้คาว่า (ม.ป.ป.) ในเครื่ องหมายวงเล็บ คือ ไม่ปรากฏปี พิมพ์ หรื อ (n.d.) คือ
no date สาหรับเอกสารภาษอังกฤษ ตามด้วยเครื่ องหมายมหัพภาค (.) ต่อจากชื่ อผูเ้ ขียน เช่น
ช่อทิพย์ กาญจนศิริ. (ม.ป.ป.).

Wilson, D. C. (n.d.).
2.3 กรณี ที่สิ่งพิมพ์น้ นั ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์แล้ว แต่ยงั อยูใ่ นระหว่างการจัดพิมพ์ ให้ระบุคาว่า
“อยู่ระหว่ างการตีพมิ พ์ ” สาหรับเอกสารภาษาไทย “in press” สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ไว้ในวงเล็บแทนปี
พิมพ์ เช่น
ลัดดา สงวนวงศ์. (อยูร่ ะหว่างการตีพิมพ์).

Gilbert, D. G. (in press).
3. ชื่อเรื่อง (Title) ของหนังสื อ บทความวารสาร ชื่ อการประชุ ม เป็ นต้ น
ชื่อเรื่ อง ให้ใช้ตวั เอียง ทั้งชื่อเรื่ องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สาหรับชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตวั อักษร
พิมพ์ใหญ่ เฉพาะอักษรตัวแรก
ถ้ามีคาอธิบายชื่อเรื่ อง หรื อ ชื่อเรื่ องรอง ให้ใช้เครื่ องหมายทวิภาค ( : ) คัน่ เว้น 1 ตัวอักษร ตามด้วยอักษร
ตัวแรกเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตวั พิมพ์เล็ก
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ใช้เฉพาะ อักษรตัวแรกชื่ อเรื่ อง และอักษรตัวแรกชื่ อเรื่ องรอง รวมทั้งชื่ อเฉพาะ ชื่อ
บุคคล ชื่อหน่วยงาน ชื่ อย่อ ชื่ อภูมิศาสตร์ เท่านั้น นอกนั้นใช้อกั ษรตัวเล็ก เช่น
หลักการพยาบาล: แนวคิ ดและข้ อปฏิ บัติ.

Nursing care: Principles & theory.
Fandroff and Martin’s neonatal perinatal medicine.
4. ครั้งทีพ่ มิ พ์ (Edition) ของหนังสื อ
ใช้สาหรับการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป เช่น ให้ใช้คาว่า พิมพ์ครั้งที่ 2 สาหรับหนังสื อภาษาไทย
หรื อ 2nd ed. สาหรับหนังสื อภาษาอังกฤษ ใส่ ภายในวงเล็บต่อจากชื่อเรื่ อง เช่น
ภาณี แสงหิรัญ. (2550). เวชบาบัดวิกฤต (พิมพ์ครั้งที่ 2).

Sharma, P. (2015). Digestive system (3rd ed.).
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5. สถานทีพ่ มิ พ์ (Place) และ สานักพิมพ์ (Publisher) ของหนังสื อ
5.1 หนังสื อภาษาไทย ให้ใช้ชื่อจังหวัด ตามด้วยเครื่ องหมายทวิภาค ( : ) ติดกับชื่อสถานที่ เว้น 1 ตัวอักษร
ตามด้วยชื่อสานักพิมพ์ และเครื่ องหมายมหัพภาค (.) เช่น
กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์ .
สงขลา: ภาควิชาพยาธิ วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .
5.2 หนังสื อภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่อเมือง เป็ นสถานที่พิมพ์ กรณีทชี่ ื่ อเมืองไม่ เป็ นที่ร้ ู จักให้ ใส่ ชื่อรัฐ หรื อ
ชื่อประเทศที่เมืองนั้นตั้งอยู่ โดยคั่นชื่อเมือง และชื่อรัฐ/ประเทศ ด้ วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น

Sudbury, MA: Jones and Bartlett.
Oxford: Basil Blackwell.
St. Louis, MO: Mosby.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
สาหรับเมืองทีเ่ ป็ นที่ร้ ู จัก ไม่ ต้องใส่ ชื่อรัฐ หรือชื่ อประเทศ ทีเ่ มืองนั้นตั้งอยู่ ได้ แก่ Baltimore, Boston,

Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphia, San Francisco, Amsterdam, Jerusalem, Milan,
Mosco, Paris, Rome, Stockholm, Tokyo, Vienna
5.3 กรณี ที่หนังสื อมีชื่อเมืองหลายเมืองให้ใช้ชื่อเมืองที่ปรากฏเป็ นชื่อแรกเป็ นสถานที่พิมพ์
5.4 สานักพิมพ์ ให้ใช้ชื่อสานักพิมพ์ที่ปรากฏในหน้าปกในเท่านั้น โดยตัดคาประกอบอื่นๆ ที่ไม่จาเป็ น
ออก เช่น Publisher, Co., Inc., ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด, บริ ษทั …….. จากัด ยกเว้นสานักพิมพ์ของสถาบันอุดมศึกษา
หรื อ ชื่อสานักพิมพ์ที่มีคาว่า Associations, Corporation, University Press, Books, Press เช่น
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไทยวัฒนาพานิช.
เรื อนแก้วการพิมพ์.
โรงพิมพ์ไทยรุ่ งเรื อง.

McGraw-Hill.
Big Picture Media Corporation.
Oxford University Press.
Penguin Books.
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5.5 กรณี สานักพิมพ์ เป็ นชื่อหน่วยงาน / สถาบัน ให้ใส่ ชื่อหน่วยงานรอง แล้วตามด้วยชื่อหน่วยงานหลัก
สาหรับเอกสารภาษาไทย ให้เว้น 1 ตัวอักษร ระหว่างชื่ อหน่วยงานรอง กับหน่วยงานหลัก เช่น
นนทบุรี: กองสุ ขศึกษา กรมอนามัย.
สงขลา: ภาควิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ในกรณี ที่เป็ นเอกสารภาษาอังกฤษ ให้ใช้เครื่ องหมายจุลภาค (,) คัน่ ระหว่างชื่ อหน่วยงาน เช่น
Geneva: Epidemiology Division, World Health Organization.

5.6 กรณี ที่หน่วยงาน / สถาบัน เป็ นทั้งผูเ้ ขียน และผูจ้ ดั พิมพ์ ในส่ วนของผูจ้ ดั พิมพ์ให้ใส่ ชื่อย่อ
หรื อใส่ ขอ้ ความสั้นๆ ในส่ วนของสานักพิมพ์ เช่น กรม, มหาวิทยาลัย, The Association, The Society เป็ นต้น
World Health Organization. (2008). Report of mortality. Geneva: WHO.

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . คณะแพทยศาสตร์ . ภาควิชาพยาธิ วทิ ยา. (2552). รายงานประจาปี 2551.
สงขลา: มหาวิทยาลัย.
กรมอนามัย. กองโภชนาการ. (2545). แคลเซี ยมเพื่อสุขภาพ. นนทบุรี: กรม.
American Nurses Association. (2009). H1N1 (Swine Flu): Information for nurses. Silver
Spring, MD: The Association.

กรมควบคุมโรค. สานักระบาดวิทยา. (2552). สรุ ปรายงานการเฝ้ าระวังโรคประจาปี 2551. นนทบุรี: กรม.
5.7 กรณี ที่ไม่มีสถานที่พิมพ์ ให้ใช้คา ดังนี้ แทนที่สถานที่พิมพ์
ม.ป.ท. หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สาหรับหนังสื อภาษาไทย

n.p. หมายถึง no place of publication สาหรับหนังสื อภาษาอังกฤษ
เช่น
สถาบันพัฒนาและรับรองมาตรฐาน. (2548). เส้ นทางสู่ โรงพยาบาลคุณภาพ: คู่มือการเรี ยนรู้ เชิ งปฏิ บัติการ
(ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 2). ม.ป.ท.: สถาบัน.

หมายเหตุ: การพิมพ์เอกสารอ้างอิง บรรทัดแรกของแต่ ละรายการให้ พมิ พ์ชิดขอบซ้ ายมือ บรรทัดต่ อไปพิมพ์ร่น
เข้ าไปประมาณ 5 ตัวอักษร
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รู ปแบบการอ้างอิงเอกสารประเภทต่ างๆ
(เครื่ องหมาย  หมายถึง เว้น 1 ตัวอักษร)
1. บทความในวารสาร (Journal Article)
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี พิมพ์).ชื่อบทความ.ชื่ อวารสาร,ปี ที่ (ฉบับที่),หน้าแรก-หน้าสุ ดท้าย.
ชื่อวารสาร และปี ที่ ใช้ ตัวเอียง
1.1 วารสารทั่วไป
ตัวอย่าง
ศิริลกั ษณ์ วงษ์วจิ ิตรสุ ข, และฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์. (2551). การแก้ปัญหาระดับตะกัว่ ในเลือดสู ง. ความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้ อม, 18(3), 26-31.
กฤษณา น้อมสกุล, ลักขณา กานดี, สิ ริพร สื บสาน, ปวีณ เกื้อกุล, มาลี อุดมผล, และสวัสดิ์ รักดี. (2550). การดูแล
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามัย, 25(2), 56-60.
เกศรา เสนงาน, แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร, และลักขณา คงแสง. ภาวะสุ ขภาพและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุ ขภาพ
ของเด็กที่รับบริ การที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย. วารสารพยาบาลสงขลานคริ นทร์ , 32(1), 11-25.
Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological Bulletin,
126(3), 910-916.
Koulouglioti, C., Cole, R., & Kitzman, H. (2009). The role of children’s routines of daily living,
supervision, and maternal fatigue in preschool children’s injury risk. Research in Nursing &
Health, 32(2), 517-529.
Johnson, M. E., Dose, A. M., Pipe, T. B., Petersen, W. O., Huschka, M., Gallenberg, M. M., ...
Frest, M. H. (2009). Center prayer for women receiving chemotherapy for recurrent ovarian
cancer: pilot study. Oncology Nursing Forum, 36(3), 424-428.

1.2 บทความวารสารทีม่ ีหมายเลขฉบับเพิม่ เติม (Supplement) ให้ใส่ คาว่า Suppl. ตามด้วยหมายเลข ไว้ใน
วงเล็บ หลังปี ที่ของวารสาร เช่น
Regien, A. A., Narrow, W. E., & Rae, D. S. (1990). The epidemiology of anxiety disorder: the
epidemiology catchment area experience. Journal of Psychiatric Research, 24(Suppl. 2), 3-14.
Weiden, P. T. (2009). Treatment in the prodromal phase of schizophrenia improves patient outcomes.
Journal of Clinical Psychiatry, 70(Suppl. 1), 27-31.
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1.3 วารสารทีไ่ ด้ รับการตอบรับการตีพมิ พ์ และอยู่ในระหว่ างรอตีพมิ พ์ ให้ใช้คาว่า “in press” สาหรับ
เอกสารภาษาอังกฤษ หรื อ “อยู่ระหว่ างการตีพมิ พ์ ” สาหรับเอกสารภาษาไทย แทนที่ปีพิมพ์ เช่น
Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does facial prominence
imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology.

1.4 บทความวารสารทีม่ ีลกั ษณะพิเศษ ให้ระบุขอ้ ความที่บอกลักษณะพิเศษของบทความ เช่น
[Editorial], [Letter to the editor] เป็ นต้น ไว้ในวงเล็บเหลี่ยม [ ] หลังชื่อบทความ เช่น

[Editor],

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 บทความวารสารทีเ่ ผยแพร่ บนอินเทอร์ เน็ต ใช้คาว่า “ค้ นจาก” สาหรับเอกสารภาษาไทย หรื อ

“Retrieved from” สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ ต่อจากเลขหน้า โดยไม่ตอ้ งใส่ วนั ที่เข้าถึง
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี พิมพ์).ชื่อบทความ.ชื่ อวารสาร,ปี ที่ (ฉบับที่),หน้าแรก-หน้าสุ ดท้าย. ค้นจาก
http://

หลัง http://

ไม่ใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค (.)

ตัวอย่าง
กุศุมา แก้วอินทะจักร, คิน เลย์ คู, และกนก รัตนะกนกชัย. (2550). การทาให้ endoxylanase จาก alkaliphilic
Bacillus sp. สายพันธุ์ BK บริ สุทธิ์ และสมบัติในการยืดเกาะและย่อยพอลิแช็กคาไรด์ที่ไม่ละลายน้ า.
Thai Journal of Biotechnology, 8, 33-35. ค้นจาก http://www.thairesearch.in.th/about.html
มาณี จันทร์ โสภา, ฉวี เบาทรวง, และสุ กญั ญา ปริ สัญญกุล. (2555). ผลของการสนับสนุ นทางสังคมต่อความเจ็บปวด
ในการคลอดและการรับรู ้ประสบการณ์การคลอดของผูค้ ลอดวัยรุ่ นครรภ์แรก. พยาบาลสาร, 39(4), 71-84.
ค้นจาก http://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/7365/6372
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Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating position emotions to optimize health and well-being. Prevention
& Treatment, 3, Article 00001a. Retrieved from http//journala.aps.org/prevention/volume3
Feig, D. S., Cleave, B., & Tomlinson, G. (2006). Long-term effects of a diabetes and pregnancy
program: Dose the education last?. Diabetes Care, 29(3), 526-530. Retrieved from
http://care.diabetesjournals.org/content/29/3/526.full.pdf+html

1.6 บทความวารสารทีเ่ ผยแพร่ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเผยแพร่ เป็ นฉบับพิมพ์ และมีหมายเลข DOI
(Digital Object Identifier) กากับ ให้ใช้เลข DOI ต่อจากเลขหน้า โดยไม่ตอ้ งใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค (.)
หลังเลข DOI
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี พิมพ์).ชื่อบทความ.ชื่ อวารสาร,ปี ที่ (ฉบับที่).เลขหน้า.doi:หมายเลข
ชื่อวารสาร และปี ที่ ใช้ตัวเอียง
ตัวอย่าง
Vanderwee, K., Clays, E., Bocquert, I., Verhaeghe, S., Lardennois M., & Defloor, T. (2001).
Malnutrition and nutritional care practices in hospital wards for older people. Journal of
Advanced Nursing, 67(4), 736-746. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05531.x

2. บทความในนิตยสาร หรื อ หนังสื อพิมพ์ (Magazine / Newspaper)
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(วัน เดือน ปี ).ชื่อบทความ.ชื่ อนิตยสาร หรื อ หนังสื อพิมพ์ ,ปี ที่ , หน้า.
ชื่อนิตยสาร หรื อ หนังสื อพิมพ์ และ ปี ที่ ใช้ตัวเอียง
ตัวอย่าง
กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์. (12 พฤศจิกายน 2557). การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง TQA. กรุ งเทพธุรกิจ, 12, หน้า 11.
Bilton, N. (2014, November 12). Artificial intelligence as a threat. Bangkok Post, p. 8.
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3. หนังสื อ (Book)
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี พิมพ์).ชื่ อหนังสื อ(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์:สานักพิมพ์.
ชื่อหนังสื อ ใช้ ตัวเอียง
ตัวอย่าง
ชวนพิศ วงศ์สามัญ, และกล้าเผชิญ โชคบารุ ง. (2546). การตรวจทางห้ องปฏิ บัติการและการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 4).
ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.
เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์, และกาญจนา ตั้งชลทิพย์. (2552). การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ: การจัดการข้ อมูล
การตีความและการหาความหมาย (เอกสารวิชาการหมายเลข 245). นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมภพ เรื องตระกูล. (2550). อาการปวด: โรคทางจิ ตเวชและการรั กษา. กรุ งเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล.
พลภัทร โรจน์นคริ นทร์ . (2553). โรคเลือดออกง่ ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้ อน. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์ เพ็ญ สุ วรรณ, อภิญญา เพียรพิจารณ์, และรัตนาภรณ์ ศิริวฒั น์ชยั พร. (2553). แนวคิดพืน้ ฐาน ทฤษฎีและกระบวน
การพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุ งเทพฯ: โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก.
Meinert, C. L. (2012). Clinical trials: Design, conduct, and analysis (2nd ed.). Oxford: Oxford
University Press.
Katz, M. H. (2010). Evaluating clinical and public health interventions: A practical guide to study
design and statistics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Lawrence, R. A. (2009). Breastfeeding: A guide for the medical profession (4th ed.). St. Louis, MO:
Mosby.
Lewe, W. (2009). Orthopedic massage: Theory and technique (2nd ed.). Philadelphia: Mosby
Elsevier.
Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (2006). Fanaroff and Martin’s neonatal – perinatal
medicine: Diseases of the fetus and infant (8th ed., Vol. 2). Philadelphia: Mosby Elsevier.
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ในกรณี ที่ผเู ้ ขียนเป็ นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงาน องค์กร บริ ษทั และเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดพิมพ์ให้
ใส่ ชื่อย่อ หรื อใส่ ขอ้ ความสั้นๆ ในส่ วนของสานักพิมพ์ หรื อ ผูร้ ับผิดชอบในการจัดพิมพ์ได้ เนื่ องจากได้เขียนชื่ อ
เต็มไว้ในส่ วนของผูเ้ ขียนแล้ว เช่น WHO, The Association, The Institute, The Foundation, The Council,
The Society, มหาวิทยาลัย, สถาบัน, กรม,โรงพยาบาล เป็ นต้น
ตัวอย่าง
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ . ฝ่ ายบริ การพยาบาล. (2556). สถิติผ้ ปู ่ วยสูติกรรม ปี 2555. สงขลา: โรงพยาบาล.
โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ . ฝ่ ายบริ การพยาบาล. (2554). สถิติหอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม ปี 2553. สงขลา: โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . คณะแพทยศาสตร์ . ภาควิชาศัลยศาสตร์ . (2555). รายงานข้ อมูลการเกิดภาวะแทรก
ซ้ อนจากการผ่ าตัดหั วใจ. สงขลา: มหาวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . สานักงานอธิการบดี. กองการเจ้าหน้าที่. (2554). มาตรฐานกาหนดตาแหน่ งพยาบาล
ชานาญการ. สงขลา: มหาวิทยาลัย.
กรมควบคุมโรค. สานักระบาดวิทยา. (2554). สรุ ปรายงานการเฝ้ าระวังโรคประจาปี 2553. นนทบุรี: กรม.
World Health Organization. (2013). The world health report 2013: Research for universal health
coverage. Geneva: WHO.
National Council on Radiation Protection and Measurements. (1998). Quality assurance for
diagnostic imaging equipment. Bethesda, MD: The Council.
Chonburi Cancer Center. (2009). Cancer incidence and mortality in Chonburi, Thailand volume
II. 2003-2009. Chonburi: The Center.

4. บทหนึ่งในหนังสื อ (Chapter in book) เป็ นการอ้างอิงจากเนื้อหาที่มีผเู ้ ขียนเฉพาะบทนั้นๆ และมี
ชื่อบรรณาธิการที่หน้าปกของหนังสื อ
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียนในบท.(ปี พิมพ์).ชื่อบท.ในชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ), ชื่ อหนังสื อ
(ครั้งที่พิมพ์,หน้าแรก-หน้าสุ ดท้ายของบท).สถานที่พิมพ์:สานักพิมพ์.
ชื่อหนังสื อ ใช้ ตัวเอียง
ตัวอย่าง
ปิ ยทัศน์ ทัศนาวิวฒั น์. (2550). ประวัติโรคไหลตาย. ใน สุ มาลี นิมมานนิตย์, และปรี ดา มาลาสิ น (บรรณาธิการ),
โรคไหลตาย: Sudden unexplained death syndrome (พิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 12-25). กรุ งเทพฯ:
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ปภานิจ สวงโท. (2552). โรคอุจจาระร่ วง. ใน ภาสกร อัครเสวี (บรรณาธิการ), สรุ ปรายงานการเฝ้ าระวังโรคประจาปี
2551 (หน้า 126-127). นนทบุรี: สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค.
รุ จิเรศ ธนูรักษ์. (2551). การพยาบาลผูป้ ่ วยในระยะก่อนและหลังผ่าตัด. ใน สุ ปราณี เสนาดิสัย, และวรรณภา ประไพ
พานิช (บรรณาธิการ), การพยาบาลพืน้ ฐาน แนวคิ ดและการปฏิ บัติ (พิมพ์ครั้งที่ 12, หน้า 677-697).
กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์จุดทอง.
วิทยา เลิศวิริยะกุล. (2555). การให้ยาระงับความรู้สึกผูส้ ู งอายุ. ใน วิรัตน์ วศินวงศ์, ธวัช ชาญชญานนท์, ศศิกานต์
นิมมานรัชต์, และธิ ดา เอื้อกฤดาธิ การ (บรรณาธิการ), วิสัญญีวิทยาคลินิก (พิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 247-270).
สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.
วราลักษณ์ ยมะสมิต. (2555). อาการคลื่นไส้อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์. ใน วรพงศ์ ภู่พงศ์ (บรรณาธิการ), การดูแล
ปั ญหาที่พบบ่ อยทางสูติศาสตร์ (หน้า 7-16). กรุ งเทพฯ: ราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์แห่งประเทศไทย.
ปิ ยวรรณ เชียงไกรเวช. (2556). การบาดเจ็บในหญิงตั้งครรภ์. ใน ปิ ยวรรณ เชียงไกรเวช, มณฑิรา ตัณฑนุช, และ
นครชัย เผื่อนปฐม (บรรณาธิการ), การบาดเจ็บในเด็ก (หน้า 247-257). สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ .
Calico, P. A., Debisette, A. T., & Turbettaub, M. (2005). Nursing workforce: Challenges and
opportunities. In M. M. Gullatte (Ed.), Nursing management: Principles and practice
(4th ed., pp. 167-185). Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society.
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). St. Louis, MO: Elsevier.

5. หนังสื อแปล
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี พิมพ์).ชื่ อเรื่ องของหนังสื อแปล(ชื่อผูแ้ ปล,  ผูแ้ ปล หรื อ Trans.). สถานที่พิมพ์:
 สานักพิมพ์.
ชื่อเรื่ องของหนังสื อแปล ใช้ ตัวเอียง
ตัวอย่าง
มาซาอุ, อิบุกะ. (2547). รอให้ ถึงอนุบาลก็สายเสี ยแล้ ว (ธีระ สมิตร, และพรอนงค์ นิยมค้า, ผูแ้ ปล). กรุ งเทพฯ: หมอ
ชาวบ้าน.
Piaget, J. (1968). The psychology of the child (H. Weaven, Trans.). New York: Basic Books.
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6. หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จากฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี พิมพ์).ชื่ อหนังสื อ.ค้นจาก http://
ชื่อหนังสื อ ใช้ ตัวเอียง
ตัวอย่าง

Littleton, L. Y., & Engebretson, J. C. (2002). Maternal, neonatal, and women’s health nursing.
Retrieved from http://www.netlibrary.com/reader/
7. บท หรือ ตอนในหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

(Chapter in e-book from database)

รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียนในบท.(ปี พิมพ์).ชื่อบท.ในชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิ การ),ชื่ อหนังสื อ
 (ครั้งที่พม
ิ พ์,หน้าแรก-หน้าสุ ดท้ายของบท).ค้นจาก http://
ชื่อหนังสื อ ใช้ ตัวเอียง
ตัวอย่าง
Starke, J. R. (2011). Tuberculosis: Mycobacterium tuberculosis. In R. M. Khegman, B. F. Stanton,
J. W. Geme, N. F. Schor, R. E. Behrman (Eds). Nelson textbook of pediatrics (9th ed.,
pp. 996-1011.e1). Retrieved from http://www.clinicalkey.com

8. แผ่นพับ / จุลสาร
เขียนเช่นเดียวกับหนังสื อ แต่ใส่ คาว่า [แผ่นพับ] หรื อ [Brochure] [จุลสาร] หรื อ [Pamphlet] หลังชื่อเรื่ อง
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี พิมพ์).ชื่ อเรื่ อง[แผ่นพับ].สถานที่พิมพ์:สานักพิมพ์.
ชื่อเรื่ อง ใช้ ตัวเอียง
ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . คณะแพทยศาสตร์ . ภาควิชาศัลยศาสตร์ . (2552). โรคริ ดสี ดวงทวาร: เรื่ องพบบ่ อยที่
ไม่ ควรมองข้ าม [แผ่นพับ]. สงขลา: มหาวิทยาลัย.
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มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . คณะแพทยศาสตร์ . ภาควิชาศัลยศาสตร์ . (2552). มารู้ จักมะเร็ งลาไส้ ใหญ่ และลาไส้
ตรง ... กันเถอะ [แผ่นพับ]. สงขลา: มหาวิทยาลัย.
National Library of Australia. (n.d.). The Thai, Lao and Cambodia collections [Pamphlet].
Canberra: Autor.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. ฝ่ ายผูป้ ่ วยนอก. หน่วยสุ ขศึกษา. (ม.ป.ป.). คาแนะนาสาหรั บผู้ป่วยที่
ได้ รับการผ่ าตัดทางนรี เวชกรรม [แผ่นพับ]. ค้นจาก
http://healthnet.md.chula.ac.th/text/forum1/takecare_sex/index.html
UpToDate. (2014). UpToDate for institutions subscribers [Brochure]. Waltham, MA: Wolters
Kluwer Health.
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting and writing
about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Lawrence, KS: Author.
Inside these doors: A guidebook of Elfreth’s Alley homes [Brochure]. (n.d.). Philadelphia: Elfreth’s
Alley Association.

9. รายงานการประชุ ม / การสั มมนา / อภิปราย
รู ปแบบ
ชื่อหน่วยงานที่จดั ประชุม.(ปี พิมพ์).ชื่อเรื่ องการประชุม.ชื่ อการประชุม.สถานที่จดั ประชุม.
ชื่อการประชุม ใช้ ตัวเอียง
ตัวอย่าง
สมาคมนักกาหนดอาหารแห่ งประเทศไทย. (2552). การกาหนดอาหารกับโลกที่เปลี่ยนแปลง. การประชุมวิชาการ
นักกาหนดอาหารประจาปี 2552. กรุ งเทพฯ.
10. บทความ / บทหนึ่งในหนังสื อการประชุ ม (Proceedings of meeting and symposium)
1. กรณี บทความ หรื อ บทหนึ่ งในหนังสื อการประชุ ม ให้เขียนเช่นเดียวกับบทหนึ่งในหนังสื อ (Chapter
in book) ชื่อการประชุม หรื อ การอภิปราย ใช้ตวั เอียง และใช้ตวั อักษรพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกทุกคาของชื่ อ
การประชุม / การอภิปรายนั้น
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียนในบท.(ปี พิมพ์). ชื่อเรื่ อง.ในชื่อบรรณาธิการ,(บรรณาธิการ),ชื่ อการประชุม
(หน้าแรก-หน้าสุ ดท้าย).สถานที่พิมพ์:สานักพิมพ์.
ชื่อการประชุม ใช้ ตัวเอียง
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ตัวอย่าง
สุ ขเกษม โฆษิตเศรษฐ์, และรัตนา เตียงทิพย์. (2552). การหาโปรตีนในปัสสาวะที่บ่งชี้ โรคไตด้วยวิธีโปรติโนมิกส์ .
ใน ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์ (บรรณาธิการ), Changes: New Trends in Medicine. การประชุมวิชาการคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2552 (หน้า 52-59). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ .
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์. (2549). การศึกษาไทยในยุคปัจจุบนั . ใน กนกวรรณ สิ นสุ ข (บรรณาธิการ), รายงานการสัมมนา
เรื่ องการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ (หน้า 12-19). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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). Lincoln, NM: University of Nebraska Press.

2. กรณี บทความ / โปสเตอร์ ที่นาเสนอในที่ประชุม ที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (Unpublished paper or
poster session presented at meeting) ให้ระบุคาว่า “เอกสารนาเสนอในทีป
่ ระชุ ม” สาหรับเอกสารภาษาไทย
หรื อ Paper presented at…. สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ “โปสเตอร์ นาเสนอในที่ประชุ ม” สาหรับเอกสาร
ภาษาไทย หรื อ Poster session presented at…..สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ
รู ปแบบ
ชื่อผูน้ าเสนอ.(ปี , เดือนของการประชุม). ชื่ อเอกสาร หรื อโปสเตอร์ ที่ นาเสนอ. เอกสารหรื อ
โปสเตอร์ นาเสนอในที่ประชุม ชื่อการประชุม,สถานที่จดั ประชุม.
ชื่อเอกสาร หรื อโปสเตอร์ ที่นาเสนอ ใช้ ตัวเอียง
ตัวอย่าง เอกสารนาเสนอในทีป่ ระชุ ม (Paper presented at the meeting of) เป็ นฉบับพิมพ์
วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. (กรกฎาคม 2551). Discharge planning: บันทึกที่ครบวงจร. เอกสารนาเสนอในที่ประชุม
วิชาการประจาปี 2551 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเรื่ องบันทึกทางการพยาบาล: สมรรถนะที่สาคัญของ
วิชาชีพ, กรุ งเทพฯ. ค้นจาก http://www.thainurse.org/images/7_9maxx/nurserec(10).pdf
Antani, S., Long L. R., Thomas, G. R., & Lee, D. J. (2003, September). Anatomical shape
representation in spine X-ray images. Paper presented at the 3rd IASTED International
Conference on Visualization, Imaging and Image Processing, Benalmadena, Spain.
Sunpuwan, M. (2009, June). Older household headship and gendered pattern of poverty. Paper
presented at the 9th Conference of Asia Pacific Sociological Association, Bali, Indonesia.
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3. เอกสารนาเสนอในที่ประชุมที่เผยแพร่ บนอินเทอร์ เน็ตเฉพาะบทคัดย่อ (Conference paper abstract
retrieve online) ให้เขียนคาว่า “Abstract retrieved from” สาหรับเอกสารภาษาอังกฤษ หรื อ “บทคัดย่อค้นจาก”
สาหรับเอกสารภาษาไทย ต่อจากชื่อการประชุม เช่น
ตัวอย่าง
Johannes, A., Zollhoefer, B., Kredel, M., Roewer, R., Muellenbach, R. M. (2009, October).
Maximization of oscillatory frequencies during HFOV: A long term large animal study of
ARDS. Paper presented at The 2009 ASA Annual Meeting. Abstract retrieved from
http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm

ตัวอย่าง โปสเตอร์ นาเสนอในทีป่ ระชุ ม (Poster session presented at the meeting)
Chasman, J. Kaplan R. F. (2006, June). The effect of occupation on preserved cognitive functioning
in dementia. Poster session presented at 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 session presented at 8th INDEPTH Network Annual General and
Scientific Meeting, Dar Salaam, Tanzania.

11. วิทยานิพนธ์ (Theses & Dissertations)
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี พิมพ์).ชื่ อวิทยานิพนธ์ .(ระดับวิทยานิพนธ์).มหาวิทยาลัย,เมืองที่ต้ งั
มหาวิทยาลัย.
ชื่อวิทยานิพนธ์

ใช้ ตัวเอียง

ตัวอย่าง
ถนอม จันทกุล. (2554). พฤติกรรมเชิ งจริ ยธรรมของพยาบาลจากประสบการณ์ ของ ผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่เข้ ารั บการรั กษา
ในโรงพยาบาล. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , สงขลา.
จรัส ลัดดาพันธ์. (2549). การปฏิ บัติของผู้บริ หารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน
กาลังคนทางการพยาบาล. (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
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, Bangkok.
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Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution of snake eyes.
(Doctoral dissertation). Ohio State University, Columbus, OH.

12. รายงานการวิจัย (Technical and/ or Research report) ของหน่ วยงานทีม่ ีหมายเลขเอกสาร
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียน.(ปี พิมพ์).ชื่ อเรื่ อง(หมายเลขเอกสาร).สถานที่พิมพ์:สานักพิมพ์.
ชื่อเรื่ อง ใช้ตัวเอียง
ตัวอย่าง
เบญจา ยอดดาเนิ น-แอ็ตติกส์ , อุไรวรรณ คนึ งสุ ขเกษม, สุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ, เอื้อมพร ทองกระจาย, และจันทร์ สุดา
สุ วรรณจันดี . (2549). เสี ยงและทางเลื อกของผู้หญิงติ ดเชื ้อเอชไอวีในประเทศไทย (เอกสารทางวิชาการ
หมายเลข 312). นครปฐม: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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การใช้ เครื่องหมายวรรคตอน และ การเว้น 1 ตัวอักษรในรายการอ้างอิง
เครื่องหมาย

ชื่อเรียก

.

มหัพภาค (full stop)

,

จุลภาค (comma)

:

ทวิภาค (colon)

()

วงเล็บกลม
(parentheses)

การใช้ ในรายการอ้างอิง
1. ใช้หลังชื่อผูเ้ ขียน ชื่อเรื่ อง
2. ใช้หลังข้อความที่อยูใ่ นวงเล็บของ ปี พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์
3. ใช้หลังสานักพิมพ์
4. ใช้หลังเลขหน้า ในการเขียนอ้างอิงบทความวารสาร
5. 5. ใช้หลังข้อความที่อยูใ่ นวงเล็บเหลี่ยม ในการเขียนอ้างอิง
6. แผ่นพับ จุลสาร และวิทยานิพนธ์
7.
ยกเว้น หลัง http:// ในการเขียนอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ตอ้ งใส่ เครื่ องหมายมหัพภาค
1. ใช้คนั่ หลังชื่อผูเ้ ขียน หรื อชื่อบรรณาธิ การมากกว่า 1 คน
2. ใช้หลังชื่อบรรณาธิการ และชื่อหนังสื อ ในการเขียนอ้างอิงบท
หนึ่งในหนังสื อ
3. ใช้หลังครั้งที่พิมพ์ และเลขหน้า ในการเขียนอ้างอิงบท
หนึ่งในหนังสื อ
4. ใช้หลังชื่อวารสาร ฉบับที่ ในการเขียนอ้างอิงบทความวารสาร
5. ใช้หลังชื่อมหาวิทยาลัย ในการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์
1. ใช้หลังชื่อเรื่ องย่อย
2. ใช้หลังชื่อเมืองที่พิมพ์
3. ใช้หลัง http:// ในการเขียนอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1. ใช้กบั ปี พิมพ์
2. 2. ใช้กบั ชื่อบรรณาธิ การ ในการเขียนอ้างอิงบทหนึ่งในหนังสื อ
3. และเอกสารการประชุม
4. ใช้กบั ฉบับที่ ในการเขียนอ้างอิงบทความวารสาร
5. ใช้กบั ครั้งที่พิมพ์ ในการเขียนอ้างอิงหนังสื อ
6. ใช้กบั เลขหน้า ในการเขียนอ้างอิงบทหนึ่งในหนังสื อ
5. 7. ใช้กบั ครั้งที่พิมพ์ และครั้งที่พิมพ์ + หน้า ในการเขียนอ้างอิง
6. บทหนึ่งในหนังสื อ เอกสารการประชุม
7. 8. ใช้กบั ระดับปริ ญญา ในการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์
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เครื่องหมาย

ชื่อเรียก

การใช้ ในรายการอ้างอิง

-

ยติภงั ค์ (hyphen)

1. ใช้แสดงช่วงจานวนหน้า ในการเขียนอ้างอิงบทความวารสาร
บทหนึ่งในหนังสื อ และเอกสารการประชุม

[ ]

วงเล็บเหลี่ยม
(square brackets)

1. ใช้กบั ข้อความที่บอกประเภทของข้อมูล ในการเขียนอ้างอิง
แผ่นพับ และจุลสาร

หลังเครื่ องหมายดังต่อไปนี้ ให้เว้น 1 ตัวอักษร
. เครื่ องหมายมหัพภาค
, เครื่ องหมายจุลภาค
: เครื่ องหมายทวิภาค
การใช้ ตัวเอียง ได้แก่ ชื่อหนังสื อ ชื่อบทหนึ่งในหนังสื อ ชื่อวารสาร ปี ที่ของวารสาร
ชื่อการประชุม ชื่อแผ่นพับ ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อรายงานการวิจยั
ชื่อเอกสารจากเว็บไซต์
หมายเหตุ
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