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ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง    
(เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้(เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยให้แปลแปลเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมดเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมดเพ่ือเตรียมความเพ่ือเตรียมความ
พร้อมพร้อมเข้าสูฐ่านข้อมลู เข้าสูฐ่านข้อมลู AAsseeaann  cciittaattiioonn  iinnddeexx))  
1. บทความในวารสาร (Journal Article)    
  

รูปแบบ: ช่ือผู้นิพนธ์. ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร ปีท่ีพมิพ์;เล่มท่ี (ฉบบัท่ี):เลขหน้า.      
  

  

1.1 ช่ือผู้นิพนธ์  
- หากไมป่รากฏ ไมต้่องใส ่
- หากเป็นหนว่ยงานหรือองค์กร ให้ระบช่ืุอเตม็ของหนว่ยงาน/องค์กร 
- หากมีมากกวา่ 3 ช่ือ ให้ระบเุพียง 3 ช่ือแรก คัน่แตล่ะช่ือด้วยเคร่ืองหมาย comma (,)  
   ท่ีเหลือให้ใช้ et al. หรือ ภาษาไทยใช้ และคณะ 
- ช่ือผู้นิพนธ์ให้เขียน last name (นามสกลุ) ตามด้วยอกัษรตวัแรกของช่ือ (first name และ middle name 
(ถ้ามี))    

1.2 ช่ือเร่ือง  
- ภาษาองักฤษ ให้เขียนเหมือนประโยค คือใช้ capital letter เฉพาะค าแรกของช่ือ และค าท่ีเป็นช่ือหรือ 
   ตามหลกัการท่ีต้องใช้ capital letter เทา่นัน้ ท่ีเหลือเขียนด้วยอกัษรตวัเล็ก  
- กรณีเป็นบทความเฉพาะเชน่ บทบรรณาธิการ (editorial) จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter) บทคดัยอ่  
  (abstract) ให้วงเล็บลกัษณะบทความท้ายช่ือเร่ือง 

1.3 ช่ือวารสาร    
- วารสารภาษาไทย ให้เขียนช่ือเตม็ ให้แปลเป็นภาองักฤษ 
- วารสารภาษาองักฤษ ใช้เขียนช่ือย่อของวารสารตามแบบของ index medicus  
   (http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng) หรือหากไม่  
    ปรากฏใน index medicus ให้เขียนตามแบบของวารสารนัน้ 
- หลงัช่ือวารสาร ไมต้่องมีจดุ full stop ให้เคาะแล้วตามด้วยปีท่ีพิมพ์ 

1.4 ปีท่ีพิมพ์  
- วารสารภาษาองักฤษให้ใช้ปี ค.ศ. ระบเุฉพาะเลขปี 
- วารสารภาษาไทยให้ (ให้แปลงปี พ.ศ เป็น ปี ค.ศ) 

1.5 ปีท่ีพิมพ์;เลม่ท่ี(ฉบบัท่ี):เลขหน้า ให้เขียนตดิกนัทัง้หมด ไมมี่ชอ่งวา่งคัน้ 
1.6 ฉบบัท่ี หากเป็น ฉบบัผนวก (supplement) ให้ระบ ุSppl หรือ (ฉบบัผนวก) แทนเลขฉบบัหรือหลงัเลขฉบบั  

    ตามลกัษณะการตีพิมพ์ของวารสารนัน้ 
1.7 วารสารท่ีเลม่เดียวกนัตีพิมพ์แบง่เป็นตอนๆ (volume with part) ให้วงเล็บตอนท่ี หรือ Pt ท้ายเลขเลม่ 

http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng


JMHS2560 

1.8 เลขหน้า หน้าแรกให้ใสเ่ลขเตม็ – หน้าสดุท้ายให้ใสเ่ฉพาะเลขหลกัท้ายท่ีไมซ่ า้กบัของหน้าแรก หากเป็น 
   วารสารตีพิมพ์ online ให้ระบเุลข doi 

1.9 บทความจาก internet ให้วงเล็บ [Internet] หลงัช่ือวารสาร และระบ ุปี - เดือน - วนั ท่ีสืบค้น (cited date)    
    และช่ือ website ท่ีได้รับบทความ [Available from:http://www….] 

  

ตัวอย่างการเขียนบทความอ้างอิง 
- วิศรุต ศรีสินทร, อริยา จินดามพร, วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี. ภาวะภมูิแพ้ในเจ้าหน้าท่ีห้องบตัรผู้ ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 2550;14:113-3. 
- You CH, Lee KY, Chen RY, et al. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, 
blotting and vomitting. Gastroenterol 1980;79:311-4. 
- International Committee of Medicine Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts 
submitted to biomedical journals. Ann Intern Med 1997;126:36-47. 
- คณะผู้ เช่ียวชาญจากสมาคมอรุเวชช์แหง่ประเทศไทย. เกณฑ์การวินิจฉยัและแนวทางการประเมินการสญูเสีย
สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเน่ืองจากการประกอบอาชีพ. แพทยสภาสาร 2538;24:190-204.   
- Ekpanyaskul C,  Sithisarankul P, Wattanasirichaigoon S. Overweight/obesity and related factors 
among Thai medical students. Asia Pac J Public Health 2011; doi:10.1177/1010539511428665.   
- Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term 
use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache 2002;42(Suppl 2):S93-9. 
- จีรนนัท์ จะเกร็ง, ฉนัทนา ผดงุทศ, ฉตัรชยั เอกปัญญาสกลุ. ผลกระทบตอ่สขุภาพกายจากการสมัผสัพลงังาน
ความร้อนขณะท างานในกลุ่มคนท านาเกลือจงัหวดัสมทุรสงคราม. วารสารมหาวิทยาลยั  

ศรีนครินทรวิโรฒ 2553;2(ฉบบัผนวก):10-8.    
- Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002;58(12 Suppl 7):S6-
12.   
-  Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological viewpoint. Int J 
Psychoanal 2002;83(Pt 2):491-5. 
- Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.  
  ถ้าเป็นภาษาไทยให้วงเล็บ [บทบรรณาธิการ]  
- Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of long-term oxygen therapy [letter].  
   Eur Respir J 2002;20(1):242. 
   ถ้าเป็นภาษาไทยให้วงเล็บ [จดหมายถึงบรรณาธิการ]  
- Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow GE. Characteristics of older methadone  
  maintenance (MM) patients [abstract]. Drug Alcohol Depend 2002;66(Suppl 1):S105. 
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  ถ้าเป็นภาษาไทยให้วงเล็บ [บทคดัย่อ]  
- Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, et al. Risk factors for groin wound infection after femoral 
artery catheterization: a case-control study. Infect Control Hosp Epidemiol [Internet] 2006 [cited 2007 
Jan 5];27:34-7. Available from:http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/ 
2004069. web.pdf.    
  

2. หนังสือ ต ารา หรือวทิยานิพนธ์  
   

  

รูปแบบ: ช่ือผู้นิพนธ์. ช่ือหนงัสือ. ครัง้ท่ีพมิพ์ (ถ้ามี). เมืองท่ีพมิพ์: สถานท่ีหรือส านกัพมิพ์; ปีท่ีพมิพ์.     
 

  

2.1)  หนังสือหรือต าราผู้นิพนธ์เขียนทัง้เล่ม 
  - Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, 
treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 2002.  
 - สมุมนา จิตตเิดชารักษ์. หลกัเบือ้งต้นส าหรับการบรูณะฟันโดยใช้วสัดอุมลักมั. เชียงใหม:่ หนว่ยวิชาทนัต 
กรรมหตัถการ ภาควิชาทนัตกรรมบรูณะ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่; 2537. 
   
2.2)  หนังสือหรือต าราที่มีบรรณาธิการ (editor) หรือผู้รวบรวม (compiler)  
 - Izzo JL Jr, Black HR, editors. Hypertension primer: the essentials of high blood pressure. 3rd 
ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2003.  
 - ฉตัรชยั เอกปัญญาสกลุ, บรรณาธิการ. แนวทางการวินิจฉยัโรคมะเร็งเน่ืองจากการท างาน. พิมพ์ครัง้ท่ี 1
กรุงเทพฯ: สนัติศริิการพิมพ์; 2551.   
  

2.3)  หนังสือท่ีมีผู้เขียนเป็นหน่วยงาน 
  - Advanced Life Support Group. Acute medical emergencies: the practical approach. 
London: BMJ Books; 2001. 
 - สมาคมท าหมนัแหง่ประเทศไทย. คูมื่อการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการวางแผนครอบครัว. กรุงเทพฯ:
สมาคมท าหมนัแหง่ประเทศไทย; 2533. 
 

2.4)  บทย่อยในหนังสือหรือต ารา (chapter in a book/textbook) 
ใช้ส าหรับกรณีหนงัสือท่ีแบง่ออกเป็นบทย่อยๆ และมีผู้ เขียนในแตล่ะบทย่อยนัน้ๆ    
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รูปแบบ: ช่ือผู้นิพนธ์บทย่อย. ช่ือเร่ือง. ใน:ช่ือบรรณธิการ,บรรณาธิการ. ช่ือหนงัสือ. ครัง้ท่ีพมิพ์. เมือง
ท่ีพมิพ์: สถานท่ีหรือส านกัพมิพ์; ปีท่ีพมิพ์. หน้า หน้าแรก-หน้าสดุท้ายของบท.                                                               
    

  - Rosenberg J, Israel LM. Clinical toxicology In: LaDou J, editor. Current occupational & 
environmental medicine.3rd ed. Singapore: McGraw Hill; 2004. p.179-87. 
 - สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา. พยาธิสภาพก าเนิดของมะเร็งท่ีเกิดจากพิษบหุร่ี. ใน: สมเกียรต ิวฒันศริิชยักลุ, 
บรรณาธิการ. ต าราวิชาการสขุภาพ การควบคมุการบริโภคยาสบูส าหรับบคุลากรและนกัศกึษาวิชาชีพด้าน
สขุภาพ. พิมพ์ครัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: เครือขา่ยวิชาชีพสขุภาพเพ่ือสงัคมไทยปลอดบหุร่ี; 2550. หน้า 231-27. 
 

2.5)  วิทยานิพนธ์ (Dissertations and Theses)  
  

รูปแบบ:ช่ือผู้นิพนธ์. ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ [ประเภทปริญญา]. เมือง: ช่ือมหาวิทยาลยั; ปีท่ีพมิพ์.     
    

  - Lemov RM. The laboratory imagination: experiments in human and social engineering 
[dissertation]. [Berkeley (CA)]: University of California, Berkeley; 2000.  
 -สมทศัน์ พลัลภดิษฐ์สกลุ. ความชกุและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องของโรคระบบกล้ามเนือ้และกระดกูโครงร่าง
บริเวณรยางค์สว่นบนในพนกังานสถานประกอบการประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ปริญญา
นิพนธ์) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ; 2554. 
 

3. รายงานการประชุม สัมมนา รายงานการวจิัย  
  

รูปแบบ:ช่ือ-นามสกลุผู้นิพนธ์./ช่ือเร่ือง/ช่ือเอกสารรวมเร่ืองท่ีได้จากรายงานการประชมุ./ปี; เดือน 
วนัท่ีจดั(วนัเดือน ปี พ.ศ.ท่ีจดัส าหรับภาษาไทย); เมืองหรือสถานท่ีท่ีจดัประชมุ. เมืองท่ีพมิพ์:

ส านกัพมิพ์;ปีท่ีตีพมิพ์./หน้า หน้าแรก-หน้าสดุท้ายของเร่ือง.   
    

  - จารุวรรณ ไผต่ระกลู, ศรีรัตน์ ชฎัอนนัต์, เบญจมาศ เชาวน์เลิศ และคณะ ประสิทธิผลของการเสริมสร้าง
ทกัษะชีวิตต่อพฤติกรรมด้านการออกก าลงักายของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น จงัหวดันครนายก. 
รายงานสืบเน่ืองจากงานประชมุศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครัง้ท่ี 3 21-22 มกราคม 2552; มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ;2552. หน้า  64-73. 
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  - ศภุชัย คุณารัตนพฤกษ์, ศภุสิทธ์ิ พรรณารุโณทัย. การพัฒนากลฃไกการจ่ายเงินท่ีมีประสิทธิภาพใน
ระบบสาธารณสุขด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม. กรุงเทพฯ :กองโรงพยาบาลภูมิภาค, สถาบนัวิจัยสาธารณสุขไทย 
องค์การอนามยัโลก; มีนาคม 2550. 
  - Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhof 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.  
  

4. ส่ือบนอนิเทอร์เน็ต 
  

4.1)  บางส่วนของหนังสือ  
  

รูปแบบ: ช่ือผู้นิพนธ์. ช่ือหนงัสือ [อินเทอร์เน็ต]. ครัง้ท่ีพมิพ์. เมืองท่ีพมิพ์:ส านกัพมิพ์; ปีท่ีพมิพ์. เลข
บท,ช่ือบท,[ปี เดือน วนัท่ีสืบค้น]; [เลขหน้า], จาก 
    

  -Higgins JP, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions 
[Internet]. Version 4.2.6. Chichester (UK):John Wiley & Sons, Ltd.; 2006 [updated 2006 Sep]. Chapter 
3, Guide to the contents of a protocol and review; [cited 2006 Nov 17]; p. 37-57. Available from: 
http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf.  
  

4.2)  บางส่วนของ Homepage หรือ Web site        
 - American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 [updated 
2001 Aug 23; cited 2002 Aug 12]. AMA Office of Group Practice Liaison; [about 2 screens]. Available 
from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html.   
  

5. ส่ืงพมิพ์อื่นๆ  
  

5.1)  กฎหมาย 
 - พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2549, กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสขุภาพ
ของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่มท่ี 
122, ตอนท่ี 4 ก. [ลงวนัท่ี 13 มกราคม 2548].  
  

5.2)  พจนานุกรม 
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 - Stedmas’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore:Williams&Wilkins; 1995. Apraxia; p. 199-20. 
 - พจนานกุรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพ์ครัง้ท่ี 5. กรุงเทพฯ:อกัษรเจริญทศัน์; 2538. หน้า 545. 
 

5.3)  รายงานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 - CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM] Reeves JRT, Maibach H. 
CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. Sandiego :CMEA;1995. 

 

 
 


