การเขียนรายการอางอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย
จิราภรณ จันทรจร*
ในการเขียนเอกสารทางวิชาการนั้น ผูเขียนจะตองมีการคนควารวบรวมเอกสารการวิจัย หรือราย
งานตางๆที่เกี่ยวของ โดยจะคัดเลือกเฉพาะเอกสารที่มีความสําคัญจริงๆนําไปกลาวถึง หรืออางอิงเปนพื้น
ฐานประกอบการเขียนเรื่องนั้นๆ ซึ่งนอกจากจะเปนหลักฐานแสดงถึงความนาเชื่อถือของผลงานแลว ยัง
แสดงขอมูลของแหลงความรูที่สามารถสืบคนเพื่อตรวจสอบความถูกตองและคนควาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจในเรื่องที่นํามาอางอิง
การอางอิง คือ การนํารายชื่อเอกสาร สิ่งพิมพ หรือบุคคลที่ผูเขียนนํามากลาวถึง หรืออางอิงใน
การเขียน มารวบรวมไวอยางมีแบบแผนที่สวนทายของงานนิพนธภายใตหัวขอ เอกสารอางอิง หรือ
บรรณานุกรม และใชภาษาอังกฤษวา References หรือ Bibliography ซึ่งรายการอางอิงนั้นมีรูปแบบตาม
กฎเกณฑทกี่ าหนดอย
ํ
างเปนระบบ ในการเขียนเอกสารทางวิชาการแพทยและวิทยาศาสตรการแพทยนิยม
เขียนเอกสารอางอิงในรูปแบบแวนคูเวอร (Vancouver Style)
การเขียนเอกสารอางอิงแบบแวนคูเวอร
เนือ่ งจากความหลากหลายของวารสารทางวิชาการแพทยซึ่งมีอยูมากกวา 4,000 ชื่อ รูปแบบการ
เขียนเอกสารอางอิง จึงมีความแตกตางกันออกไป บางครั้งขาดความครบถวนของขอมูลสําคัญ ๆ ที่จะ
ชวยในการติดตามคนหาหรือตรวจสอบความถูกตองของผลงานทางวิชาการ ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งคณะ
กรรมการระดับนานาชาติชื่อ “International Committee of Medical Journal Editors : ICMJE” และจัดการ
ประชุมเพือ่ กําหนดรูปแบบการอางอิงที่เปนมาตรฐานเดียวกันขึ้น ในป 1978 ที่นครแวนคูเวอร รัฐบริทิช
โคลัมเบีย ประเทศคานาดา ไดกําหนดหลักเกณฑในการเขียนเอกสารอางอิง ซึ่งเรียกวา “The Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา Vancouver
Style หลังจากนั้นก็มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องและในที่สุดในป 1999 ไดปรับปรุงแกไข
และเผยแพรโดยมีหลักเกณฑที่สําคัญคือ การอางอิงในเนื้อเรื่อง เมื่อนําผลงานของบุคคลอื่นไมวาบางสวน
หรือทัง้ หมดมาอางอิงในงานนิพนธนั้นใหใสตัวเลขกํากับที่ทายขอความนั้นทันทีที่นํามาอางอิงตามลําดับ
1,2,3…โดยใชตัวเลขอารบิคอยูในวงเล็บ เชน “โรตาไวรัสเปนสาเหตุสําคัญในการกอโรคอุจจาระรวงใน
เด็กเล็กอายุตํ่ากวา 2 ป(1) โดยปรกติถาเปนในเด็กโตหรือผูใหญอาการจะไมรุนแรง ในตางประเทศรายงาน
บรรณารักษ งานบริการตอบคําถามและชวยการคนควาอางอิง หอสมุดคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546)
การเขียนเอกสารอางอิงแบบแวนคูเวอร.doc

1

การระบาดวิทยาของโรคมักพบในฤดูหนาว(2)……” ทัง้ นีเ้ มื่อรวบรวมรายการอางอิงในสวนทายของบท
ความ ตัวเลขจะตองสอดคลองตรงกันกับในเนื้อเรื่อง
สวนประกอบของขอมูลที่จะนํามาเขียนรายการอางอิง
ขอมูลทีจ่ ะนํามาเขียนรายการอางอิงจะแตกตางกันตามประเภทของเอกสารที่นามาอ
ํ างอิงดังนี้
1. การอางอิงบทความจากวารสาร
รูปแบบพืน้ ฐาน ชือ่ ผูเ ขียน (Author). ชือ่ บทความ (Title of the article). ชือ่ วารสาร (Title of the Journal)
ปพิมพ (Year); เลมที่ของวารสาร (Volume) : หนาแรก-หนาสุดทาย (Page).
1. ชื่อผูเขียน (Author)
1.1 ผูเ ขียนเปนภาษาอังกฤษ ใหเขียนชื่อสกุลขึ้นกอน ตามดวยชื่อตนและชื่อกลางเปนอักษรยอโดย
ไมตอ งมีเครื่องหมายใดๆคั่น ถาผูเขียนมีหลายคนแตไมเกิน 6 คน ใหใสชื่อทุกคนโดยใชเครื่องหมาย
จุลภาค (comma - ,) คัน่ ระหวางแตละคน และหลังชื่อสุดทายใชเครื่องหมายมหัพภาค (fullstop - .) เชน
• Chiabrando C, Fanelli R, Lucca U. Peripheral biomarkers of oxidative damage in
Alzheimer's disease. Ann Neurol 2003;53:419-20.
1.2 ชือ่ ผูเขียนเปนภาษาไทย ใหเขียนแบบคนไทยโดยเขียนชื่อและนามสกุลเปนชื่อเต็มไมใชชื่อ
แรก เปนชือ่ ยอแบบภาษาอังกฤษ เพราะชื่อคนไทยนั้นชื่อแรกมีความสําคัญ และมีความหลากหลายมาก
ถาใชอกั ษรยอชื่อแรกของคนไทยแลวจะสะกดเปนชื่อเต็มในภาษาเดิมไมได ทําใหการคนหาเอกสารยาก
มากหรือคนไมไดเลย เชน
• ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร, สุพนิ ดา แสงพานิชย, เพิ่มทรัพย อิสีประดิษฐ. การเปรียบเทียบผลการตอบ
สนองทางผิวหนังดวยวิธีสกิดผิวหนังกับวิธี skin endpoint titration ในผูปวยที่แพไรฝุนหรือแมลงสาบ.
จุฬาลงกรณเวชสาร 2545;46:649-57.
1.3 กรณีผูเขียนเกิน 6 คน ใหใสชื่อผูเขียน 6 คนแรก คัน่ ดวยเครื่องหมายจุลภาค (comma- ,)
และตามดวย et al. คําวา et al เปนคํายอ ซึ่งยอมาจากคําในภาษาลาติน คือ et alii หรือ et alia แปลเปน
ภาษาอังกฤษวา “and others” และภาษาไทยใชคําวา “และคนอื่นๆ” เชน
• Dermaut B, Croes EA, Rademakers R, Van Den Broeck M, Cruts M, Hofman A, et al. PRNP Val129
homozygosity increases risk for early-onset Alzheimer's disease. Ann Neurol 2003;53:409-12.
• จริญา เลิศอรรฆยมณี, เอมอร รักษมณี, อนุพนั ธ ตันติวงศ, กรุณา บุญสุข, อิงพร นิลประดับ, พุฒฑิพรรณี
วรกิจโภคาทร, และคนอื่นๆ. ความเสี่ยงและประสิทธิผลของการผาตัดตอมลูกหมาก. จดหมายเหตุ
ทางแพทย 2545;85:1288-95.
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1.4 ชือ่ ผูเ ขียนเปนหนวยงาน/สถาบัน ใหใสชอื่ หนวยงาน/สถาบันนัน้ ๆ ในสวนทีเ่ ปนชือ่ ผูเ ขียน เชน
• World Health Organization. Surveillance of antibiotic resistance in Neisseria gonorrhoeae in
the WHO Western Pacific Region. Commun Dis Intell 2002;26:541-5.
• สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย. เกณฑการวินิจฉัยและแนวทางการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
ทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538;24:190-204.
1.5 หากชื่อบทความนั้นไมปรากฎชือ่ ผูเขียนใหเขียนชื่อบทความเปนสวนแรกไดเลย เชน
• 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.
2. ชือ่ บทความ (Title of the article)
- บทความเปนภาษาอังกฤษ ใชอักษรตัวใหญ (Capital Letter) เฉพาะตัวแรกและชื่อเฉพาะ
นอกจากนั้นใชอักษรตัวเล็กทั้งหมด เมือ่ จบชื่อบทความใหใชเครื่องหมายมหัพภาค (Fullstop-.)
- บทความภาษาไทย ใหเขียนแบบคําไทยไมตองมีตัวอักษรใหญหรือตัวเล็กเหมือนภาษาอังกฤษ
3. ชือ่ วารสาร (Title of the Journal)
ใชชื่อยอตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไวใน Index Medicus โดยตรวจสอบไดจาก List of
journal indexed in Index Medicus จัดพิมพโดย National Library of Medicine (NLM) ซึง่ คํายอเหลานี้ได
ยึดตามกฎการเขียนคํายอของ American National Standard for Information Sciences-Abbreviation of
Titles of Publications. หรือที่เว็บไซทของ National Library of Medicine ที่ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
ทางเลือก Journals Database ดังนี้

ชื่อยอวารสาร

สําหรับวารสารภาษาไทยยังไมมีชื่อยออยางเปนทางการ ใหใชชื่อเต็มที่ปรากฎที่หนาปก เชน
ขอนแกนเวชสาร จดหมายเหตุทางแพทย จุฬาลงกรณเวชสาร เชียงใหมเวชสาร สารศิริราช ฯลฯ

3

4. ป (year) เดือน (month) เลมที่ (Volume) และฉบับที่ (Number/Issue) เนือ่ งจากวารสารสวน
มากจะมีเลขหนาตอเนื่องกันทั้งป ตั้งแตฉบับที่ 1 ไปจนจบฉบับสุดทาย การลงรายการแบบ Vancouver จึง
ใหใสเฉพาะ ป (year) และเลมที่ (volume) เทานั้น ไมตองใสเดือนและฉบับที่ เชน
• Maranetra KN, Chuaychoo B, Dejsomritrutai W, Chierakul N, Nana A, Lertakyamanee J, et al.
The prevalence and incidence of COPD among urban older persons of Bangkok Metropolis.
J Med Assoc Thai 2002;85:1147-55.
5. ถาเปนวารสารฉบับพิเศษหรือฉบับเพิม่ เติม (Volume with Supplement) เชน ฉบับพิเศษเลมที่ 1
ของปนั้นใหเขียนวา Suppl 1 ตอจากปทโี่ ดยไมตองอยูในวงเล็บ และจะสังเกตไดในสวนของเลขหนาจะมี
ตัวอักษร S อยูดวย เชน
• Chunharas A, Nuntnarumit P, Hongeng S, Chaunsumrit A. Neonatal lupus erythematosus:
clinical manifestations and management. J Med Assoc Thai 2002;85 Suppl 4:S1302-8.
6. ถาฉบับพิเศษของฉบับที่ (Issue with Supplement) ใหเขียนฉบับพิเศษและตอนยอยไวใน
วงเล็บ เชน
• 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. ถาวารสารเลมนัน้ มีตอนยอย (Volume with part) ใหเขียนตอนยอยไวในวงเล็บตอจากเลมที่ เชน
• 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. ถาในฉบับมีตอนยอย (Issue with part) ใหเขียนทัง้ ฉบับทีแ่ ละตอนยอยไวในวงเล็บตอจากเลมที่ เชน
• Kamel IR, Bluemke DA. Imaging evaluation of hepatocellular carcinoma. J Vasc Interv
Radiol 2002; 13(9 Pt 2):S173-84.
9. ถาวารสารฉบับนั้นมีเฉพาะฉบับที่ ไมมีเลมที่ (Issue with no volume)ใหใสฉบับที่ไวในวงเล็บ
ในสวนของเลมที่ เชน
• 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. วารสารที่ไมมีทั้งเลมที่ และฉบับที่ (No Issue or volume) ใหเขียนเลขหนาตอจากป (Year)
โดยใชเครื่องหมาย ทวิภาค (Colon - : คัน่ ระหวางปและเลขหนา เชน
• Mandel JS. Screening for colorectal cancer. Curr Opin Gen Surg 1994:79-84.
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11. วารสารฉบับเกาๆบางฉบับไมมีเลมที่ ฉบับที่ แตแบงเปนเลมที่ดวยอักษรโรมัน ใหลงรายการ
อางอิงดังนี้
• Wasi C, Wasi P, Thongcharoen P. Serum-immunoglobulin levels in thalassaemia and the
effects of splenectomy. Lancet 1971;ii:237-9.
12. วารสารบางฉบับแบงเปนฉบับอเมริกันและอังกฤษโดยใชอักษรยอ A และ B กํากับที่ เลมที่
ใหลงรายการอางอิง ดังนี้
• Sarmiento A. Subspecialization in orthopaedics. Has it been all for the better? J Bone Joint
Surg Am 2003;85-A:369-73.
• Murata Y, Takahashi K, Yamagata M, Hanaoka E, Moriya H. The knee-spine syndrome.
Association between lumbar lordosis and extension of the knee. J Bone Joint Surg Br
2003;85:95-9.
13. เลขหนา (Page) ใหใสเลขหนาแรก-หนาสุดทาย โดยใชตัวเลขเต็มสําหรับหนาแรก และตัด
ตัวเลขซํ้าออกสําหรับเลขหนาสุดทาย เชน
หนา 10-18
ใช 10-8
หนา 198-201 ใช 198-201
หนา 1098-1105 ใช 1098-105 หนา 2536-2549 ใช 2536-49
หนา S104-S111 ใช S104-11
หนา 104S-111S ใช 104S-11S
14. การอางอิงเอกสารที่มีเลขหนาเปนอักษรโรมัน (Pagination in Roman numerals) ใหใส
รายการบรรณานุกรมของบทความทั้งหมดในรายการอางอิง ดังนี้
• Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction.
Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):xi-xii.
15. ถาเอกสารอางอิงเปนคอลัมนเฉพาะหรือมีลักษณะเฉพาะ เชน บทบรรณาธิการ จดหมาย
หรือ บทคัดยอ ใหแสดงชนิดของเอกสารภายในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมตอจากชื่อเรื่อง เชน
• 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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2. การอางอิงเอกสารที่เปนหนังสือหรือตํารา แบงเปน 2 ลักษณะ
2.1 การอางอิงหนังสือทั้งเลม
รูปแบบพื้นฐาน ชือ่ ผูแตง (Author). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ (Edition). เมืองที่
พิมพ (Place of Publication) : สํานักพิมพ (Publisher) ; ป (Year).
1. ชื่อผูแตง (Authors) ชือ่ ผูแ ตงที่อาจจะเปนบุคคล หนวยงาน บรรณาธิการ(editor) หรือคณะ
บรรณาธิการ(editors) ใหใชขอ กําหนดเดียวกันกับชื่อผูเขียนในการอางอิงบทความจากวารสารดังนี้
• Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik M. Immunobiology. 5th ed. New York:
Garland Publishing; 2001.
• รังสรรค ปญญาธัญญะ. โรคติดเชื้อของระบบประสาทกลางในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: เรือน
แกวการพิมพ; 2536.
• Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The
Institute; 1992.
• Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.
2. ชื่อหนังสือ ( Title of the book) ใหใชตวั อักษรตัวใหญเฉพาะอักษรตัวแรกของ ชื่อหนังสือ
และชือ่ เฉพาะ นอกนั้นใชตัวเล็กทั้งหมด เชน Otolaryngology head and neck surgery. หรือ
The medical and legal implications of AIDS.
3. จํานวนเลม (Volume) ถาหนังสือมีมากกวา 1 เลม และใชประกอบการเขียนหมดทุกเลมใหใสจานวน
ํ
เลมทัง้ หมด เชน 2 vols. หรือ 3 เลม. หากอางเพียงเลมใดเลมหนึง่ ใหใสเฉพาะเลมทีอ่ า ง เชน vol 2. หรือ เลม 3.
• Fields BN, Knipe DM, Howley PM, editors. Fields virology. 2 vols. 3rded. Philadelphia:
Lippincott-Raven Publishers; 1996.
• พรเทพ เทียนสิวากุล, บรรณาธิการ. โลหิตวิทยาคลินิกชั้นสูง. 2 เลม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2541.
• Bucholz RW,Heckman JD, editors. Rockwood and Green’s Fractures in adults. Vol 2. 5th ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.
• ไพรัตน พฤกษาชาติคุณากร, บรรณาธิการ. จิตเวชศาสตร. เลม 1. เชียงใหม: ธนบรรณการพิมพ; 2534.
4. ครั้งที่พิมพ (Edition) ถาเปนการพิมพครั้ง 1 ไมตองใสสวนนี้ในรายการอางอิงใหใสเมื่อเปน
การพิมพครั้งที่ 2, 3, 4….เปนตนไป เชน 2nd ed. 3rd ed. 4th ed. …..… ถาเปนการพิมพและมีการปรับปรุง
แกไขใหลงรายการดังนี้ 4th rev.ed.
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5. เมืองที่พิมพหรือสถานที่พิมพ (Place of publication) ใหใสชื่อเมืองที่สํานักพิมพตั้งอยู ถามี
หลายเมืองใหใชเมืองแรก ถาเมืองไมเปนที่รูจักใหใสชื่อยอของรัฐหรือประเทศในวงเล็บกํากับ ถาหากไม
ปรากฏเมืองที่พิมพใหใชคําวา n.p. ซึง่ ยอมาจาก no place of publication และ ภาษาไทยใชคําวา ม.ป.ท.
ยอมาจากคําวา ไมปรากฏสถานที่พิมพ แลวตามดวยเครื่องหมายทวิภาค (colon - : ) เชน
• Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar
Publishers; 1996.
• กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คูม อื สงเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสําหรับครู. พิมพ
ครัง้ ที่ 3. ม.ป.ท.: 2542.
6. สํานักพิมพ (Publisher) ใหใสเฉพาะชื่อสํานักพิมพตามที่ปรากฏในหนังสือ แลวตามดวยเครื่อง
หมายอัฒภาค (semicolon- ;) โดยไมตองระบุสถานะวาเปน ห.จ.ก., บริษัท, จํากัด, co., Ltd. เชน เรือนแกว
การพิมพ , Mosby, W.B. Saunders ยกเวน โรงพิมพของหนวยงาน สวนราชการใหใสคําวา โรงพิมพ หรือ
สํานักพิมพดวย เชน โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหากหนังสือเลมนั้นเปนสิ่งพิมพรัฐบาล ใหลง
ชือ่ หนวยราชการที่รับผิดชอบการจัดทําหนังสือนั้นเปนผูพิมพแมจะมีชื่อสํานักพิมพ/โรงพิมพก็ตาม เชน
• นงลักษณ สุขวาณิชยศิลป, บรรณาธิการ. ยาใหมในประเทศไทย. เลม 5. กรุงเทพมหานคร: โครงการ
คลังขอมูลยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล; 2533.
7. ปพิมพ (Year) ใหใสเฉพาะตัวเลขของ ป พ.ศ. ถาเปนหนังสือภาษาไทย หรือ ค.ศ. ถาเปน
หนังสือภาษาตางประเทศ แลวจบดวยเครื่องหมาย มหัพภาพ ( . )
2.2 การอางอิงบทหนึง่ ของหนังสือทีม่ ผี เู ขียนเฉพาะบท และมีบรรณาธิการของหนังสือ (Chapter in a book)
รูปแบบพืน้ ฐาน ชือ่ ผูเ ขียน (Author). ชือ่ บท (Title of a chapter). ใน/In : ชือ่ บรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor(s).
ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ (Edition) . เมืองที่พิมพ (Place of
publication): สํานักพิมพ (Publisher); ปพิมพ (Year). หนา/p. หนาแรก-หนาสุดทาย.
• 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: Mosby Year Book; 1993. p.2001-19.
• เกรียงศักดิ์ จีระแพทย. การใหสารนําและเกลื
้
อแร. ใน : มนตรี ตูจ นิ ดา, วินยั สุวตั ถี, อรุณ วงษจริ าษฎร,
ประอร ชวลิตธํารง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร. พิมพครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร:
เรือนแกวการพิมพ; 2540. หนา 424-78.
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3. เอกสารอางอิงที่เปนหนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม (Conference proceeding)
รูปแบบพื้นฐาน ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชือ่ การประชุม; วัน เดือน ปที่ประชุม; สถานที่จัด
ประชุม. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปพิมพ.
• 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.
4. การอางอิงบทความที่นําเสนอในการประชุม หรือสรุปผลการประชุม (Conference paper)
รูปแบบพืน้ ฐาน ชือ่ ผูเ ขียน. ชือ่ เรือ่ ง. ใน/In: ชือ่ บรรณาธิการ, บรรณาธิการ/editor. ชือ่ การประชุม; วัน เดือน ปที่
ประชุม; สถานทีจ่ ดั ประชุม. เมืองทีพ่ มิ พ: สํานักพิมพ; ปพมิ พ. หนา/ p. หนาแรก-หนาสุดทาย.
• 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.
5. การเขียนเอกสารอางอิงทีเ่ ปนรายงานทางวิชาการ หรือรายงานทางวิทยาศาสตร (Technical/Scientific Report)
5.1 เอกสารที่จัดพิมพโดยเจาของทุน (Issued by funding)
รูปแบบพื้นฐาน ชือ่ ผูเขียน. ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ: หนวยงานที่พิมพ/แหลงทุน; ปพิมพ. เลขที่รายงาน.
• 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.
5.2 เอกสารที่จัดพิมพโดยหนวยงานผูจัดทํารายงาน (Issued by performing agency)
รูปแบบพื้นฐาน ชื่อผูเขียน/บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ: หนวยงานที่พิมพ/แหลงทุน; ปพิมพ. เลข
ทีร่ ายงาน. หนวยงานผูจัดทํารายงาน.
• 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.
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6. เอกสารอางอิงที่เปนวิทยานิพนธ (Thesis/Dissertation) ใหเขียนรายการอางอิง ดังนี้
รูปแบบพืน้ ฐาน ชือ่ ผูน พิ นธ. ชือ่ เรือ่ ง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองทีพ่ มิ พ: มหาวิทยาลัย; ปทไี่ ดปริญญา.
• Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization
[dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
• อังคาร ศรีชยั รัตนกูล. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ของผูป ว ยโรคซึมเศราชนิดเฉียบพลันและชนิดเรือ้ รัง
[วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2543.
7. การอางอิงบทความในหนังสือพิมพ (Newspaper article) ใหเขียนดังนี้
รูปแบบพืน้ ฐาน ชือ่ ผูเ ขียน. ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ หนังสือพิมพ ป เดือน วันที่; สวนที่: เลขหนา (เลขคอลัมน).
• 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, เขารอบ. ไทยรัฐ 2543 พ.ย. 20; ขาวการศึกษา ศาสนา-สาธารณสุข : 12 (คอลัมน 1).
8. เอกสารอางอิงทีป่ ระเภทพจนานุกรมตางๆ (Dictionary and similar references) ใหเขียนเอกสารอางอิงดังนี้
รูปแบบพืน้ ฐาน ชือ่ หนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ (Edition). เมืองที่พิมพ (Place of
Publication) : สํานักพิมพ (Publisher) ; ป (Year). คําศัพท; หนา.
• Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.
9. การอางอิงเอกสารทีย่ งั ไมไดตพี มิ พ หรือกําลังรอตีพมิ พ (Unpublished Material) ใหเขียนรายการอางอิงดังนี้
รูปแบบพืน้ ฐาน ใชรปู แบบตามประเภทของเอกสารขางตน และระบุวา In press หรือ กําลังพิมพ เชน
• Leshner AI. Molecular mechanisms of cocine addiction. N Eng J Med. In press 1996.
• วิโรจน ไววานิชกิจ. กรณีศกึ ษาทีเ่ ปนปญหาในการตรวจวัดทางชีวเคมี. จุฬาลงกรณเวชสาร. กําลังพิมพ 2545.
หมายเหตุ: NLM นิยมใชคําวา “forthcoming” เพราะยังไมแนวาเอกสารนั้นๆจะไดรับการตีพิมพหรือไม
10. การอางอิงเอกสารจากเว็บไซตและวัสดุอิเล็กทรอนิกส (Web Site/Electronic Materials)
การเขียนรายการอางอิงเอกสารจากเว็บไซตบางครั้งจะมีปญหาเรื่องความไมถาวรของ URL หรือ
การเปลีย่ นแปลงเนื้อหาบางสวน ทําใหการเชื่อมโยงไปสูเอกสารเพื่อตรวจสอบหรือคนควาเพิ่มเติมในภาย
หลังทําไดยากหรือทําไมไดเลย ดังนัน้ เพื่อแกปญหาดังกลาว ในการลงรายการอางอิงเอกสารจากเว็บไซต
จึงตองลงวันเวลาที่เขาใช (Cited) เว็บไซตนั้นๆ และใหพิมพหรือทําสําเนาเอกสารเก็บไวทุกครั้ง สําหรับ
แบบแผนและตัวอยางการเขียนรายการอางอิงของเอกสารจากเว็บไซตและวัสดุอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้
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รูปแบบพื้นฐานของการเขียนเอกสารอางอิงจากเว็บไซตและวัสดุอิเล็กทรอนิกส
ชือ่ ผูเ ขียน (Author). ชือ่ บทความ (Title of the article). ชือ่ วารสาร (Title of the Journal)
[ประเภทของสือ่ /วัสดุ]. ปพมิ พ [เขาถึงเมือ่ /cited ป เดือน วันที่]; ปท(ี ฉบับที)่ : [หนา/screen]. เขาถึงไดจาก/
Available from: URL://http://………….
10.1 การอางอิงบทคัดยอจากวารสาร (Abstract journals )
• Rushton JL, Forcier M, Schectman RM. Epidemiology of depressive symptoms in the National
Longitudinal Study of Adolescent Health [abstract]. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry [online]
2002 Feb [cited 2003 Jan 21] ;41(2):199-205. Available from:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
10.2 การอางอิงบทความฉบับเต็มจากวารสาร ( Full text journal online / Electronic journals )
• Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [online]1995 [cited 1996
Jun 5]; 1: [24 screens]. Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
• Pridmore S. Preventing suicide. Br J Psychiatry [online] 2003 Apr [cited 2003 Apr 18];182:364-5.
Available from: URL:http://bjp.rcpsych.org/cgi/reprint/182/4/364-a.pdf
10.2 การอางอิงหนังสือหรือเอกสารวิชาการอื่น ( Electronic books)
• Qureshi S. Prostate cancer : metastatic and advanced diseases [online] 2002 [cited 2002 Dec 9].
Available from: URL:http://www.emedicine.com/med/topic3197.htm.
• คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. การเขียนเอกสารอางอิง. ใน : คูม อื การจัดทําปริญญานิพนธ [ออนไลน].
2545 [เขาถึงเมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2546] : 1-14. เขาถึงไดจาก : URL: http://www.pha.nu.ac.th/Doc_research/8
_Vancouver%20Ref%20Style.pdf

10.4 การอางอิง Monograph ในรูปอิเล็กทรอนิกส (Monograph in electronic format)
• CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA
Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 1995.

10.5 การอางอิง เอกสารที่เปน Computer file
• Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program]. Version 2.2.
Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.
การเรียงรายการอางอิงทายบทความ
นํารายการอางอิงมารวบรวมเขียนไวทที่ า ยบทความ ภายใตหวั ขอ รายการอางอิง หรือ บรรณานุกรม และ
ใชภาษาอังกฤษวา References หรือ Bibliography โดยเรียงลําดับหมายเลข 1, 2, 3, …ตามทีป่ รากฏในเนือ้ เรือ่ ง
ขอควรระวัง คือตัวเลขที่กํากับในเนื้อเรื่องจะตองสอดคลองกับลําดับที่ในรายการอางอิงทายบทความ
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การใชเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation Marks)
การเขียนบทความเพื่อลงพิมพในวารสารทางวิชาการ ตองมีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องหมาย
วรรคตอน ทั้งชื่อและรูปของเครื่องหมายที่เปนที่ยอมรับและถูกตองตามหลักไวยากรณ และที่สําคัญที่สุด
คือการใชใหถูกตําแหนง วาเครือ่ งหมายอะไรควรเขียนไวตรงไหน เครื่องหมายวรรคตอนมักจะพบในสวน
ตางๆของบทความ เชน หัวขอเรื่อง ชื่อผูเขียน ในเนื้อเรื่อง และในสวนรายการอางอิง ซึ่งเปนสวนที่จะ
ตองใชเครื่องหมายวรรคตอนมากที่สุด เครื่องหมายวรรคตอนที่ควรทราบในการเขียนบทความทางวิชาการ
และรายการอางอิงมีดังนี้
เครือ่ งหมาย
.

,
:

;

( )

[ ]

ชื่อเรียก

ที่ใช
มหัพภาค
1. เมื่อจบประโยคหรือขอความ
(fullstop หรือ period หรือ dot)
2. แสดงอักษรยอ
3. เขียนหลังตัวเลข ตัวอักษร เพื่อบอกลําดับ
4. ใชเขียนหลังชื่อผูเขียน ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ และหลังเลขหนา
จุลภาค (comma)
1. ใชแยกวลีหรือ อนุประโยค
2. ใชคนั่ คํา หลักจํานวนเลขและคัน่ ชือ่ คนในการเขียนรายการอางอิง
ทวิภาค (colon)
1. แสดงมาตราสวน, สัดสวน, อัตราสวน
2. ใชหลังชื่อเรื่องยอย ในการเขียนบทความ
3. ใชตามหลังปที่ เมือง และชื่อ URLในการเขียนรายการอางอิง
อัฒภาค หรือ จุดครึ่ง (semicolon) 1. ใชแยกประโยคเปรียบเทียบ
2. แสดงความตอเนื่องของประโยคใหสมบูรณ
3. แบงแยกประโยคหรือกลุมคําใหชัดเจน
4. ใชตามหลัง ป และ สํานักพิมพ ในการเขียนเอกสารอางอิง
ยัติภังค (hyphen)
1. ใชในความหมาย และ/หรือ/กับ
2. หมายความวา ถึง แสดงชวงตอ เวลา จํานวน เชน หนา 116-9
นขลิขิต หรือ วงเล็บ (bracket)
1. ใชกับตัวอักษรหรือตัวเลขที่เปนหัวขอหรือ เลขหมาย
ประกอบดวย วงเล็บเปด และ วงเล็บปด 2. ใชกนั ขอความทีข่ ยายหรืออธิบายจากขอความอืน่
ขอความในวงเล็บจะอานหรือไมอานก็ได
3. ใชกับ ฉบับพิเศษของวารสารในการเขียนรายการอางอิง
วงเล็บเหลี่ยม
1. ใชกนั ขอความทีข่ ยายขอความอืน่ เมือ่ มีการใชเครือ่ งหมาย
นขลิขติ อยูแ ลวเชน กตัญู[ป.กต = (อุปการะ) ทานทีท่ าแล
ํ ว, ญ = ผูร )ู
2. ใชกบั ขอความทีบ่ อกแหลง/ประเภทของขอมูลทีเ่ ปนรายละเอียด
ในการเขียนรายการอางอิง ประเภทอิเล็กทรอนิกส
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