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 แบบที่ 2  
Vancouver Style 

 
 
 การอ้างอิงเอกสาร (Citations) คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิงในการเขียน
ผลงานต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานส าคัญซึ่งจะท าให้ผลงานเขียนนั้นๆ เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ เป็นการให้
เกียรติแก่ผู้เขียนเดิมซึ่งเป็นผู้เสนอผลงานเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้ว และเป็นการแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของผู้เขียนว่าไม่ได้
ขโมยความคิดหรือลอกเลียนข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่มีการอ้างอิง (Plagiarism) ซึ่งหากมีการตรวจพบจะเกิดผล
เสียหายร้ายแรง เพราะถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดหลักจรรยาบรรณในทางวิชาการที่ไม่ควรกระท า นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอ้างอิงเอกสารในงานเขียนของตน ไม่ว่าจะเป็นรายงานทั่วไป วิทยานิพนธ์   
 การอ้างอิงเอกสารในผลงานวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคู่มือเล่มนี้ได้
ยึ ด ห ลั ก เก ณ ฑ์ ข อ ง  Vancouver Style (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals, 2006) และ Vancouver Referencing, (2011) โดย David Wells ซึ่งเป็นรูปแบบ
การอ้างอิงเอกสารที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยในบางส่วนได้ดัดแปลงให้
เหมาะสมกับการน ามาใช้ในการอ้างอิงเอกสารในภาษาไทย ซึ่งอาจมีลักษณะและข้อมูลบางอย่างแตกต่างจาก
เอกสารในภาษาอังกฤษ  

ในการเขียนอ้างอิงเอกสารในผลงานวิทยานิพนธ์ จ าเป็นต้องมีการอ้างอิงไว้ทั้ง 2 ส่วนของตัวผลงานคือ ส่วน
เนื้อเรื่อง และส่วนท้ายเรื่องหรือท้ายเล่ม 
 

1. การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง (In-text citations) 
 การอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูลโดยการอ้างอิงคละไปในส่วนเนื้อเรื่อง ท าให้
ทราบว่าข้อความในส่วนนั้นน ามาจากแหล่งใด นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องแบบใดแบบ
หนึ่งได้จาก 2 แบบดังนี ้
 

 1.1 การอ้างอิงแบบชื่อ-ปี (Name-year style) 
  การอ้างอิงแบบช่ือ-ปี เป็นการอ้างอิงโดยระบุชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือ
ข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น และอาจระบุเลขหน้าของเอกสารที่อ้างด้วยก็ได้
หากต้องการ ดังมีรูปแบบการอ้างดังนี ้
 

  อ้างไว้ข้างหน้าข้อความ 

  การอ้างไว้ข้างหน้าข้อความ ใช้ในกรณีต้องการเน้นช่ือผู้แต่งที่เป็นเจ้าของข้อความหรือแนวคิด 
โดยอ้างช่ือผู้แต่งอยู่ในเนื้อความและปีใส่ไว้ในวงเล็บ ตามด้วยข้อความที่อ้าง 
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ช่ือผู้แต่ง (ปีพิมพ)์……………………………………………………………… 

 หรือ 

  ช่ือผู้แต่ง (ปีพิมพ:์ เลขหน้า)……………………………………….……………. 

 

  อ้างไว้ข้างหลังข้อความ 

  การอ้างไว้ข้างหลังข้อความ ใช้ในกรณีต้องการเน้นข้อความหรือแนวคิดที่น ามาอ้าง  โดยอ้างทั้ง
ช่ือผู้แต่งและปีใส่ไว้ในวงเล็บต่อจากข้อความที่อ้าง  

  ………………………………………………………………(ช่ือผู้แต่ง, ปีพิมพ)์ 

  หรือ 

  ……………………………….……………………(ช่ือผู้แต่ง, ปีพิมพ:์ เลขหน้า) 

 

  หลักการเขียนการอ้างอิงแบบชื่อ-ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1.1  ผู้แต่ง 1 คน 

  กรณีที่เป็นผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ให้ใส่ช่ือและนามสกุลตามล าดับ 
สว่นกรณีที่เป็นผู้แต่งชาวต่างประเทศ หรือผู้แต่งคนไทยท่ีแต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ช่ือสกุลเท่านั้น ดัง
ตัวอย่าง 

1) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย 

ธีระ  รามสูตร (2532) กล่าวว่า ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นจ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ . . . 

หรือ 

ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ .ศ. 2527 
หลังจากนั้นจ านวนผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ธีระ  รามสูตร, 2532) 

2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ 

Pratt (1991) ระบุว่า หากผู้ป่วยเอดส์ดูแลตนเองดีหลังจากได้รับเช้ือ สามารถ
รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะไม่มีอาการใดๆ เกิดขึ้น.  

หรือ 
หากผู้ป่วยเอดส์ดูแลตนเองดีหลังจากได้รับเชื้อ สามารถรักษาสุขภาพร่างกายให้

แข็งแรงอยู่เสมอและไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะไม่มีอาการใดๆ เกิดขึ้น (Pratt, 1991) 
3) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ 

Sittitrai (1991) รายงานว่า ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี. . . 

หรือ 

ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 
จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี (Sittitrai, 1991)  
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  1.1.2  ผู้แต่ง 2 คน  
  ให้ใส่ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 ดังตัวอย่าง 

  ตัวอย่างท่ี 1 
            สุริยา  สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา (2545)…………………………… 

                   หรือ 
                   ……………………………(สุริยา  สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา, 2545)  

 
  ตัวอย่างท่ี 2 
  Enger, Smith (2004)……………………………………………………… 
  หรือ 
  ………………………………………………………(Enger,  Smith, 2004)  

 
  1.1.3  ผู้แต่งมากกว่า 2 คนขึ้นไป 

  การอ้างทุกครั้งให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยค าว่า และคณะ หรือ et al. ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่างท่ี 1 
ทัดดาว  ลออโรจน์วงศ์ และคณะ (2541)…………………………………………… 
หรือ 
………………………………………….(ทัดดาว  ลออโรจน์วงศ์ และคณะ, 2541) 
ตัวอย่างท่ี 2 
Piot et al. (1992)……………………………………………………….. 
หรือ 
……………………………………………………………(Piot et al., 1992) 

 
  1.1.4  ผู้แต่งท่ีเป็นนิติบุคคล 

  ให้ใส่ช่ือนิติบุคคลนั้นๆ เป็นช่ือผู้แต่ง  

1) กรณีที่มีทั้งชื่อหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ ให้ใส่เฉพาะชื่อหน่วยงานย่อย
ที่ระบุเป็นช่ือแรกเท่านั้น เช่น ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายรัฐมนตรี ให้ใส่ว่า ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ยกเว้นกรณีที่มีการอ้างช่ือหน่วยงานย่อยซ ้ากัน แต่สังกัดหน่วยงานใหญ่ที่ต่างกัน ให้ใส่ช่ือหน่วยงาน
ใหญ่ถัดขึ้นไปด้วยเพื่อให้เห็นความแตกต่าง เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กับ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างท่ี 1 
        ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2550)…………………………………………….. 

        หรือ 

  …………………………………………….(ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2550) 
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ตัวอย่างท่ี 2 
        ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550)……..    

     ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (2550) ……………………………………… 

  

        หรือ 

  …… (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550) 
………………………………………(ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2550)  
 
2) กรณีที่ชื่อหน่วยงานยาวมาก การอ้างครั้งแรกให้อ้างช่ือเต็ม ส่วนการอ้างครั้ง

ต่อไปสามารถตัดให้สั้นลงได้โดยใช้เครื่องหมาย . . .   ดังตัวอย่าง 
 การอ้างคร้ังแรก 

                    ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550)………. 
       ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548)…………. 

 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 
   ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม. … (2550)……………………………… 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ... (2548)…………………………….. 

หรือ 
 การอ้างคร้ังแรก 

   …….(ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2550) 
 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 

  ……………………………(ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม. . ., 2550) 
 

3) กรณีที่หน่วยงานมีชื่อย่อที่เป็นที่รู้จักทั่วไป การอ้างครั้งแรกให้อ้างช่ือเต็มและ
ใส่ชื่อย่อไว้ในเครื่องหมาย [    ] ส่วนการอ้างครั้งต่อไปใส่เฉพาะช่ือย่อ ดังตัวอย่างตัวอย่างท่ี 1 

ตัวอย่างท่ี 1 
        ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2550)…………………………………………….. 

 การอ้างคร้ังแรก 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [ส านักงาน ก.พ.ร.] (2550)…………  
 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 

ส านักงาน ก.พ. ร. (2550) ………………………………………….…… 
หรือ 

 การอ้างคร้ังแรก 

            ………….(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ [ส านักงาน ก.พ.ร.], 2550) 
 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 

………………………………………………… (ส านักงาน ก.พ.ร., 2550) 
ตัวอย่างท่ี 2 

 การอ้างคร้ังแรก 
World Health Organization [WHO] (2007)……………………………… 
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 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 
  WHO (2007)……………………………………………………………. 

หรือ 

 การอ้างคร้ังแรก 

   ………………………………(World Health Organization [WHO], 2007) 
 การอ้างคร้ังต่อๆ ไป 

   ………………………………………………………………(WHO, 2007) 
 

  1.1.5  ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
  ให้ใส่ช่ือเรื่องของเอกสารแทนช่ือผู้แต่ง โดยอาจใส่ช่ือเรื่องที่สมบูรณ์ หรือตัดให้สั้นลง

ตามด้วยเครื่องหมาย . . . ก็ได้ ในกรณีที่อ้างไว้ข้างหน้าข้อความ ให้ใส่ ช่ือเรื่องไว้ในเครื่องหมาย “………..”            
ดังตัวอย่าง 

  ในบทความเรื่อง “โรคเอดส์ในประเทศโลกท่ีสาม. . . .” (2542)……………………. 
  หรือ 

  ..………………………………………(โรคเอดส์ในประเทศโลกท่ีสาม. . ., 2542) 
 

  1.1.6  ไม่ปรากฏปีพิมพ ์
  ให้ใส่ ม.ป.ป. หรือ n.d. แทนปีพิมพ์ ดังตัวอย่าง 
  ตัวอย่างท่ี 1 
  ศันสนีย์  กิจพานิช (ม.ป.ป.)…………………………………………………… 

หรือ 
.………………………………………………….(ศันสนีย์  กิจพานิช, ม.ป.ป.) 
ตัวอย่างท่ี 2 
Viravaidya (n.d.)……………………………………………………. 
หรือ 
.…………………………………………………….(Viravaidya, n.d.) 

  1.1.7 อยู่ในระหว่างตีพิมพ ์
  ให้ใส่ ระหว่างตีพิมพ ์ หรือ in press แทนปีพิมพ์ ดังตัวอย่าง 
  ตัวอย่างท่ี 1 
  ศันสนีย์  กิจพานิช (ระหว่างตีพิมพ์)……………………………………………… 

หรือ 
……………………………………………….(ศันสนีย์  กิจพานิช, ระหว่างตีพิมพ์) 
ตัวอย่างท่ี 2 
Viravaidya (in press)…………………………………………………… 
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หรือ 
.…………………………………………………….(Viravaidya, in press) 

 
  1.1.8  ผู้แต่งชาวต่างประเทศท่ีมีชื่อสกุลซ ้ากัน 

  ให้ใส่ช่ือสกุล และอักษรย่อช่ือต้นและช่ือกลางด้วย เพือ่ป้องกันการสับสน ดังตัวอย่าง 
  RJ Smith (1994)………………………………………………………… 
  P Smith (1997)………………………………………………………… 
  หรือ 
  ………………………………………………………….(Smith RJ, 1994) 
  ……………………………………………………….…(Smith P, 1997) 

 

  1.1.9 เอกสารหลายช้ินของผู้แต่งคนเดยีวกนั ซ่ึงปีพมิพ์ซ ้ากนั 
   ตามปกติ ในรายการอ้างอิงเอกสารท้ายเล่มจะต้องระบุตัวอักษร ก ข ค . . . หรือ a b 
c …..ตามล าดับ ต่อท้ายปีพิมพ์เพ่ือให้ทราบว่าไม่ใช่เอกสารช้ินเดียวกัน  เช่น 
 

 ถ้าเอกสาร 2 ช้ิน ของ ประเวศ  วะสี ที่น ามาอ้างมีดังนี ้
   ประเวศ วะสี.  กระบวนการนโยบายสาธารณะ. 2547ก. 

  ประเวศ วะสี.  การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง. 2547ข.        
  ให้อ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง ดังตัวอย่าง 

         ประเวศ วะสี (2547ก). เมื่ออ้างอิงจาก เอกสารเรื่อง กระบวนการนโยบายสาธารณะ 
                    ประเวศ วะสี (2547ข). เมื่ออ้างอิงจากเอกสารเรื่อง การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรม
เป็นตัวตั้ง 

 ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ ให้อ้างอิง ดังตัวอย่าง 
   Pratt (1992a)………………………………………………………………. 
   Pratt (1992b)………………………………………………………………. 

หรือ 

   …………………………………………………..…………..(Pratt, 1992a) 
   …………………………………………………………..…..(Pratt, 1992b) 
  1.1.10   การอ้างถึงเอกสารที่ถูกอ้างอิงอยู่ในเอกสารอื่น 

   กรณีที่เอกสารที่ต้องการอ้างถูกน าไปอ้างไว้ในเอกสารอื่น หากไม่สามารถหาต้นฉบับ
ของเอกสารที่ถูกน าไปอ้าง ก็สามารถอ้างอิงได้โดยวิธีการอ้างอิงเอกสารซ้อน ซึ่งเขียนได้ 2 วิธีดังนี ้

1) อ้างชื่อผู้แต่งของเอกสารต้นฉบับขึ้นก่อน  ให้ใส่ ช่ือผู้แต่งเอกสารต้นฉบับ       
ตามด้วยค าว่า อ้างถึงใน หรือ cited in แล้วตามด้วยช่ือผู้แต่งเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง เช่น ต้องการอ้างอิงเอกสาร
ของ Pratt ที่ถูกน าไปอ้างไว้ในเอกสารของปราโมทย์  ธีรพงษ์  ให้อ้างดังนี้ 

 
 

http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
http://kkulib.kku.ac.th/search*tha/a%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b711%7d%7b712%7d+%7b711%7d%7b720%7d%7b714%7d/a|bbc3d0c7e0c8+c7d0cad5/-3,-1,0,B/browse
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 Pratt (1992 อ้างถึงใน ปราโมทย์ ธีรพงษ์, 2541)………………… 
 หรือ 
 ………………………(Pratt, 1992 อ้างถึงใน ปราโมทย์ ธีรพงษ,์ 2541)  

 
2) อ้างชื่อผู้แต่งเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้างขึ้นก่อน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งเอกสารที่น าข้อมลู

ไปอ้าง ตามด้วยค าว่า อ้างจาก หรือ cited from แล้วตามด้วยช่ือผู้แต่งเอกสารต้นฉบับที่ถูกอ้าง เช่น  ต้องการ
อ้างอิงเอกสารของปราโมทย์  ธีรพงษ์ ที่ได้น าข้อมูลจากเอกสารของ Pratt มาอ้าง ให้อ้างดังนี ้
  ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2541 อ้างจาก Pratt, 1992)……………………………. 
  หรือ 

   ……………………………(ปราโมทย์ ธีรพงษ,์ 2541 อ้างจาก Pratt, 1992)  
 
  1.1.11   การอ้างถึงเอกสารหลายชิ้นที่ให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือซ ้ากัน 
   กรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ช้ิน ส าหรับข้อมูลเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
หลายกรณี เช่น นักวิจัยหลายคนอาจท าการศึกษาเรื่องเดียวกัน หรืออาจค้นพบผลวิจัยใกล้เคียงกันหรอืสอดคลอ้งกนั 
ให้อ้างอิงดังตัวอย่าง 

   ตัวอย่างท่ี 1 
  ปราโมทย์ ธีรพงษ์ (2541), วัลลภ  ปายะนันทน์ (2542) ศึกษาพบว่า………………… 
  หรือ 
  …………………………(ปราโมทย์  ธีรพงษ์, 2541; วัลลภ  ปายะนันทน,์ 2542) 

   ตัวอย่างท่ี 2 
  เกื้อ วงศ์บุญสิน และคณะ (2540), Songathana (1998), Wormser (1998)……… 
  หรือ 
      ……….…(เกื้อ วงศ์บุญสิน และคณะ, 2540; Songathana, 1998; Wormser, 1998) 

 

 1.2 การอ้างอิงแบบตัวเลข (Number style) 
  การอ้างอิงแบบตัวเลข เป็นการอ้างอิงโดยระบุหมายเลขของเอกสารที่ต้องการอ้างไว้ท้าย
ข้อความ เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น การใส่หมายเลข อาจใส่เป็นหมายเลขโดดๆ เช่น 1  2  3 …. หรือใส่
หมายเลขไว้ในเครื่องหมาย [   ] เช่น [1]  [2]  [3] ก็ได้ ดังตัวอย่าง 
  ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นจ านวน

ผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ1 ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเช้ือ

เอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี2 . . . 
  หรือ 
  ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นจ านวน
ผู้ป่วยเอดส์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [1] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี [2] . . . 
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  ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงเอกสารหลายๆ ช้ินส าหรับข้อมูลเดียวกัน ให้ใส่หมายเลขของเอกสารที่
อ้างนั้นตามล าดับ โดยคั่นแต่ละหมายเลขด้วยเครื่องหมาย ,  ดังตัวอย่าง 

  .…………………………………………………………………..1, 4, 5 
  .………………………………………………………………….[1, 2, 3] 
  ………………………………………………………………..[3, 4, 7, 9] 
 
  การอ้างอิงแบบตัวเลข มีวิธีการอ้าง 2 วิธี นักศึกษาอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ ดังนี้ 
 
  1.2.1  การอ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามล าดับที่อ้างในเนื้อเร่ือง (Cited-order number)  
   วิธีการนี้ ให้ใส่หมายเลขตามล าดับการอ้างในเนื้อเรื่อง โดยเริ่มจากหมายเลข 1  2  3    
. . . ไปตามล าดับจนจบเล่ม  หากมีการอ้างซ ้าก็ให้ใส่หมายเลขเดิมซ ้าได้อีก รายการเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มก็จะ
จัดเรียงตามล าดับการอ้างในเนื้อเรื่องเช่นเดียวกัน โดยไม่จ าเป็นต้องจัดเรียงตามล าดับอักษรของช่ือผู้แต่ง             
ดังตัวอย่าง 
   การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง 

   ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้น
จ านวนผู้ป่วยเอดสไ์ด้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [1] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิให้เกิดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ จึงท าใหผู้้ป่วยเอดส์มเีพิ่มมากข้ึนทุกปี [2]…………………………................................. 
………..................….[3]………………….....………………………[1]………............................................……………[4] 

 
   ล าดับรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง (ไม่เรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง) 

1. ธีระ  รามสูตร.  ………….……………………….……………………. 
2. Sittitrai V.  ………..…………………………..……………………… 
3. Pratt RJ.  ……………………………………………………………… 
4. สุรีพร  ธนศิลป์.  ……………………………………………………… 

  1.2.2  การอ้างอิงโดยใส่ตัวเลขตามล าดับรายการท้ายเล่ม (Reference-order number)  
   วิธีการนี้ ให้ใส่หมายเลขตามล าดับรายการเอกสารที่จัดเรียงตามล าดับอักษรช่ือผู้แต่ง 
ที่รวบรวมไว้ท้ายเล่ม ดังนั้น หมายเลขที่อ้างในเนื้อเรื่องจะต้องเป็นไปตามล าดับของรายการเอกสารท้ายเรื่องไม่
จ าเป็นต้องเริ่มจากหมายเลข 1  2  3 . . . ไปตามล าดับ  และหากมีการอ้างซ ้าก็ให้ใส่หมายเลขเดิมซ ้าได้อีก             
ดังตัวอย่าง 
   การอ้างอิงในเนื้อเร่ือง 

   ในประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้น
จ านวนผู้ป่วยเอดสไ์ด้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [2] ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอดส์ จึงท าให้ผู้ป่วยเอดส์มเีพิ่มมากข้ึนทุกปี [5]……………………………………………...................................... 
………………………………………………………………………..[4]……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………[2]……………………………………………………………………………………………[3] 
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   ล าดับรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ือง (เรียงตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง) 
1. เกื้อ  วงศ์บุญสิน และคณะ.  …………………………………………… 
2. ธีระ  รามสูตร.  ……………………………………………………… 
3. สุรีพร  ธนศิลป์.  ……………………………………………………. 
4. Pratt RJ.  ………………………………………………………… 
5. Sittitrai V.  …………………………….…….…………………… 

 1.3 การอ้างอิงเอกสารภาษาไทยในวิทยานิพนธ์ที่เขียนเปน็ภาษาอังกฤษ 
  การอ้างอิงเอกสารในเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระที่จัดพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ หากเลือกใช้วิธีการอ้างอิงแบบช่ือ-ปี ให้ใส่ช่ือและปีที่อ้างเป็นภาษาอังกฤษและปี ค .ศ. ด้วย ส าหรับ
การแปลช่ือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หากมีช่ือที่เป็นทางการควรใช้ให้ถูกต้องตามช่ือท่ีเป็นทางการนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรณีที่เป็นช่ือของหน่วยงานต่างๆ เช่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545) ให้เขียนเป็น (Khon Kaen University, 
2002) กรณีที่ไม่สามารถค้นหาช่ือภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ หรือช่ือบุคคลที่ไม่ทราบช่ือภาษาอังกฤษ ให้ใช้วิธีถ่าย
ตัวอักษร (transliterate) ให้เป็นอักษรโรมัน เช่น กุลธิดา ท้วมสุข (2545) เขียนเป็น Tuamsuk (2002) 
  หากไม่ต้องการแปลช่ือภาษาไทยเพื่ออ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ ให้เลือกใช้วิธีการอ้างอิงเอกสารใน
เนื้อเรื่องแบบตัวเลขแทน 

  การเขียนรายการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม ดูวิธีเขียนหน้า 33 ข้อ 2.2.15 
 

2. การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (Reference citations) 
 การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงาน
นั้นๆ โดยปกติมักนิยมจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง แต่อาจจัดเรียงตามล าดับการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่อง
ก็ได้ หากผู้เขียนเลือกวิธีการอ้างอิงในส่วนเนื้อเรื่องเป็นแบบ cited-order number 
 การรวบรวมรายการเอกสารที่ อ้ างอิ งไว้ท้ ายเล่มตามแบบ Vancouver style ให้ จัดท าเป็นรายการ
เอกสารอ้างอิง (References) คือรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอ้างอิงไว้จริงในส่วนเนื้อเรื่องเท่านั้น ไม่น า
เอกสารอื่นที่ไม่ได้อ้างมารวบรวมไว้ ดังนั้นรายการเอกสารที่อ้างอิงในส่วนท้ายเรื่องจึงต้องมีจ านวนเท่ากันกับที่ถูก
อ้างอิงไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง  
 รูปแบบการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงในส่วนท้ายเล่มส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์ ตามแบบ Vancouver 
style มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 2.1 หลักทั่วไป 
  2.1.1 ชื่อผู้แต่ง  

1) ผู้แต่งคนไทย แต่งเอกสารเป็นภาษาไทย ให้ใส่ช่ือและนามสกุลตามล าดับ โดยไม่
ต้องใส่ค าน าหน้าช่ือ (เช่น นาย นาง นางสาว ) ยศ (เช่น พ .ต .ท . ร .อ .) ต าแหน่ง (เช่น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์) หรือคุณวุฒิ (เช่น ดร. นพ.) หากผู้แต่งมีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ให้กลับข้อความที่ระบุ
บรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ไปไว้ข้างท้ายช่ือโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย , ส่วนช่ือผู้แต่งที่เป็นสมณศักดิ์ให้เขียน
ตามปกติ ดังตัวอย่าง 
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 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์. 
 ประเวศ  วะสี. 
 อคิน  รพีพัฒน,์ ม.ร.ว. 

 พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยตุโต). 
 

2) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ หรือผู้แต่งคนไทยที่แต่งเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ 
ให้ใส่ช่ือสกุล ตามด้วยอักษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง ดังตัวอย่าง 
 Spencer M. 
 Pratt RJ. 
 วู้ดส์ ดีแอล 
 Panyarachun A. 

 
3) ผู้แต่งท่ีเป็นบรรณาธิการ (editor) ให้ใส่ค าว่า บรรณาธิการ หรือ editor หรือ    

editors ต่อท้ายช่ือโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย  ,  ส่วนผู้แต่งที่เป็นผู้รวบรวม (compiler) ให้ใส่ค าว่า ผู้รวบรวม 
หรือ compiler หรือ complers ดังตัวอย่าง 
 มัทนา  หาญวนิชย์, อุษา  ทิสยากร, บรรณาธิการ. 
 Wormser GP, editor. 
 Merigan Jr. TC, Bartlett JG, Bologuesi D, editors. 
 บุญมี  สถาปัตยวงศ์, ผู้รวบรวม. 
 Fahey JL, Flemming DS, compilers. 

 
4) ผู้แต่งที่เป็นนิติบุคคล ให้ใส่ช่ือนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสาร โดยเริ่มจาก

หน่วยงานย่อยไปหาหน่วยงานใหญ่ ตามล าดับ ดังตัวอย่าง 
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย. 
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 
 Institute for Population and Social Research, Mahidol University. 
 World Health Organization. 

  
5) ผู้แต่ง 2-6 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยช่ือผู้แต่ง 

คนท่ี 2 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามล าดับ แต่ไม่เกิน 6 คน ดังตัวอย่าง 
 โยธิน  แสวงดี, พิมลพรรณ  อิศรภักดี. 
 เนาวนิตย์  มุขสมบัติ, มยุรี  กลับวงษ,์ อุษา  ชูชาติ, ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล. 
 Zumla A, Johnson M, Miller R. 
 Vorakitphokatorn S, Cash RA, Chosa T, Sakurai Y. 
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6) ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้ใส่ช่ือผู้แต่งคนที่ 1 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตาม
ด้วยชื่อผู้แต่งคนที่ 2 คั่นด้วยเครื่องหมาย , ตามด้วยช่ือผู้แต่งคนท่ี 3 ไปเรื่อยๆ ตามล าดับจนถึงคนที่ 6 แล้วตามด้วย     
ค าว่า และคณะ หรือ et al. ดังตัวอย่าง 
 ทัดดาว  ลออโรจน์วงศ์, ส าอาง  สืบสมาน, เมธ  ปิยะคุณ, ภัทรฤดี  ครองชนม์,  
  วิศิษฏ์  ลออโรจน์วงศ์, เยาวลักษณ์  ดวงเนตร, และคณะ. 

 Piot P, Kapita BM, Ngugi EN, Mann JM, Colebunders R, Wabitsch R, et al. 

 
  2.1.2  ชื่อเร่ือง 

1) ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ และชื่อเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 

 ให้ใส่ช่ือเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร ส าหรับช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์
ตัวอักษรตัวแรกของค าแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค าอ่ืนๆ ให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นกรณีที่เป็นช่ือเฉพาะ 

 กรณีที่มีช่ือเรื่องย่อย (sub-title หรือ two-part title) ให้ใส่เครื่องหมาย: 
คั่นระหว่างช่ือเรื่องและช่ือเรื่องย่อยนั้น  

 การพิมพ์ช่ือหนังสือ ช่ือวิทยานิพนธ์ ควรเน้นโดยการพิมพ์เป็นตัวด าหนา 
(bold) หรือตัวเอน(italic) หรือขีดเส้นใต้ก็ได้ ส่วนการพิมพ์ช่ือบทความและช่ือเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (เช่น จุลสาร 
เอกสารอัดส าเนา) ให้พิมพ์ตัวปกติ (normal) 

ตัวอย่างชื่อหนังสือ ชื่อวิทยานิพนธ์ 
การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
การวิจัยเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในส านักโสเภณี 

เพื่อป้องกันกามโรคและเอดส์ 
 AIDS and respiratory medicine 
 AIDS in Africa: a manual for physicians 
 เอดส์: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม 

 AIDS risk among tourists: a study of Japanese female tourists in 
Thailand 

 ตัวอย่างชื่อบทความ ชื่อเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 
 แนวทางการรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบัน 
 Sexual culture and the risk environment of HIV/AIDS 

 
2) ชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม ชื่อการประชุม/สัมมนา 

 ช่ือวารสารให้ใส่ช่ือย่อหรือช่ือเต็มตามที่นิยมในสาขาวิชานั้นๆ ส่วนช่ือ
สารานุกรม และช่ือการประชุม/สัมมนาให้ใส่ช่ือเต็มตามที่ปรากฏในเอกสาร ส าหรับช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์
ตัวอักษรตัวแรกของค าส าคัญทุกค าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
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 การพิมพ์ช่ือวารสาร ช่ือสารานุกรม ควรเน้นโดยการพิมพ์เป็นตัวด าหนา 
(bold) หรือตัวเอน (italic) หรือขีดเส้นใต้ก็ได้ ส่วนการพิมพ์ช่ือการประชุม/สัมมนา ให้พิมพ์ตัวปกติ (normal) 
ยกเว้นช่ือการประชุมนั้นเป็นช่ือของหนังสือด้วย ให้พิมพ์เน้นเหมือนช่ือหนังสือ 

ตัวอย่างชื่อวารสาร ชื่อสารานุกรม 
ว. ศรีนครินทร์เวชสาร 
ว. โรคเอดส์ 
สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
Int J Health Serv 
Leuk Lymphoma 
Am J Anim Hosp Assoc 
The New Complete Medical and Health Encyclopedia 
ตัวอย่างชื่อการประชุม/สัมมนา 
เอกสารการประชุมโรคเอดส์แห่งชาติ ครั้งที่ 1. 
Proceedings of the Fourth International Symposium on AIDS in Asia 
 

  2.1.3  ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของหนังสือ 

 ครั้งที่พิมพ์ ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป  หากมีข้อความระบุการ
ปรับปรุงแก้ไข (revised) หรือการแก้ไขเพิ่มเติม (enlarged) ก็ให้ใส่ไว้ด้วย ดังตัวอย่าง 
    พิมพ์ครั้งท่ี 2   2nd ed. 
    พิมพ์ครั้งท่ี 6   6th ed. 
    พิมพ์ครั้งท่ี 3 ฉบับปรับปรุงแก้ไข 3rd rev. ed. 
    พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม  2nd rev. & enl. ed. 

 
 สถานท่ีพิมพ์ ให้ใส่ช่ือเมือง หรือช่ือจังหวัด ซึ่งเป็นสถานท่ีพิมพ์ตามที่ปรากฏ

ในหนังสือ หากในหนังสือบอกช่ือเมืองไว้หลายช่ือ ให้ใส่ช่ือแรกเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการระบุช่ือรัฐหรือเขตหรือ
แคว้นต่อจากช่ือเมือง ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมาย (   ) โดยอาจใส่เป็นช่ือย่อหรือช่ือเต็มก็ได้ ดังตัวอย่าง 
    กรุงเทพฯ    New York 
    Scarborough (Ontario)  Princeton (NJ) 
                                กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อสถานท่ีพิมพ์ ให้ใส่ [ม.ป.ท.] หรือ [n.p.] 
 

 ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ช่ือส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ตามที่ปรากฏใน
หนังสือ หากมีทั้งช่ือส านักพิมพ์และช่ือโรงพิมพ์ ให้ใส่ช่ือส านักพิมพ์ กรณีที่ส านักพิมพ์เป็นหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ ให้ใส่ชื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเป็นส านักพิมพ์   ดังตัวอย่าง 
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    แพร่พิทยา 

    โรงพิมพ์อักษรสมัย 

    มูลนิธิเกื้อดรุณ 
    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
    Prentice-Hall 
    New Society Publishing 

กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ให้ใส่ [ม.ป.พ.] หรือ [n.p.] 

 
 ปีพิมพ์ ให้ใส่เลขระบุปี พ .ศ . หรือ ค.ศ . ที่พิมพ์หนังสือเล่มนั้นต่อจาก

ส านักพิมพ์โดยคั่นด้วยเครื่องหมาย ; ดังตัวอย่าง 

    แพร่พิทยา; 2541. 
    Pretice-Hall; 1996. 

       กรณีที่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ ให้ใส่ [ม.ป.ป.] หรือ [n.d.] 
 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวารสาร 

 ใส่ข้อมูลปีพิมพ ์ปีท่ี (volume) ฉบับท่ี (number) และเลขหน้า ตามล าดับดังนี้  
    ปีพิมพ;์ ปีท่ี(ฉบับท่ี): เลขหน้า  ดังตัวอย่าง 
    2541; 10(3): 151-60. 
    ก.ค.-ก.ย. 2541; 14(3): 81-8. [กรณรีะบุเดือนด้วย]  
    1998; 28(2): 575-91. 
    1998 Sep; 31(1-2): 39-46            [กรณีระบุเดือนด้วย] 
    1998; 12 Suppl B: 551-8.  [กรณีเป็นฉบับเพิ่มเติม] 
 

 วารสารยังไม่ออกเผยแพร่ บทความอยู่ในระหว่างตีพิมพ์ ให้ใส่ข้อความ 
ระหว่างตีพิมพ์ หรือ In press ต่อท้ายช่ือวารสาร ดังตัวอย่าง 

. . .ว. วิจัย มข.  ระหว่างตีพิมพ์.  
    . . . N Engl J Med.  In press. 
 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของสารานุกรม 
 ใส่ข้อมูลระบุครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ เล่มที่ (volume) 

และเลขหน้า  ตามล าดับดังนี้   
    ครั้งที่พิมพ.์  สถานที่พิมพ์:   ส านักพิมพ;์   ปีพิมพ์.  เล่มที;่  เลขหน้า.                 
ดังตัวอย่าง 

International Unified ed. Westport (CT): HS Stuttman; 1981. Vol.22; p.358-67. 
    Chicago: J.G. Ferguson Publishing; 1992.  Vol. 3; p.771-81. 
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4) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของวิทยานิพนธ์ 
 ใส่ข้อมูลระบุระดับของวิทยานิพนธ์และสาขาวิชาไว้ในเครื่องหมาย [  ] ตาม

ด้วยสถานท่ีพิมพ์ ช่ือมหาวิทยาลัย และปีพิมพ์ ตามล าดับดังนี้   
    [วิทยานิพนธ์ปริญญา. . .สาขาวิชา. . .].  สถานท่ีพิมพ์: ช่ือสถาบัน/ 

มหาวิทยาลยั; ปีพิมพ์.  ดังตัวอย่าง 
     [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาล 

ครอบครัว]. ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 
2541. 

    [Master Thesis in Family Nursing].  Khon Kaen: The Graduate  
 School, Khon Kaen University; 1998. 
    [Ph.D. Thesis in Public Health].  Queensland: University of  
 Queensland; 1998.  
    [Doctoral Dissertation in Chemistry].  Indiana: Department of   

Chemistry, Indiana University; 1998. 
 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (Unpublished) 

 ให้ใส่ข้อความระบุลักษณะของเอกสารไว้ในเครื่องหมาย [   ] ต่อท้ายช่ือเรื่อง 
ส่วนสถานท่ีพิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีพิมพ์ ให้ใส่ตามวิธีการใส่ข้อมูลการพิมพ์ของหนังสือ ดังตัวอย่าง 

    ช่ือเรื่อง [เอกสารอัดส าเนา].  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง; 2540.   
    ช่ือเรื่อง [จุลสาร].  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; [ม.ป.ป].   
    Title [Unpublished].  Texas: Texas University; [n.d.].   
    Title [Pamphlet].  Paris: UNESCO; 1990.   
 

6) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของบทคัดย่อเอกสารจากฐานข้อมูลซีดีรอม 

 ให้ใส่ข้อความ [บทคัดย่อ] หรือ [Abstract] ต่อท้ายช่ือเรื่อง ตามด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับการพิมพ์ตามวิธีการอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภท แล้วจึงใส่ข้อความระบุวันเดือนปีที่อ้าง ช่ือฐานข้อมูล
ซีดีรอม และหมายเลขบทคัดย่อ ดังตัวอย่าง 

    ตัวอย่างบทคัดย่อบทความวารสารจากฐานข้อมูลซีดีรอม 

ช่ือบทความ  [บทคัดย่อ].  ชื่อวารสาร ปีพิมพ;์ ปีท่ี(ฉบับท่ี): เลขหน้า.  
[cited วันเดือนปีท่ีอ้าง].  Available from: ชื่อฐานข้อมลูซีดีรอม/
หมายเลขบทคัดย่อ. 

    Fatal Stevens-Johnson syndrome in an AIDS patient treated with  
 sulfadiazine [Abstract].  Ann Pharmacother 1999 Mar; 33(3):  
 379-80.  [cited 2002 Jun 20].  Available from:  
MEDLINE/99-012486. 
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  จากตัวอย่างบทคัดย่อวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูลซีดีรอม 
ชื่อวิทยานิพนธ์  [บทคัดย่อ].  [วิทยานิพนธ์ปริญญา.  .สาขาวิชา. . ]. สถานที่

พิมพ์: ช่ือสถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ์ . [cited วันเดือนปีที่อ้าง].  
Available from: ชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม/หมายเลขบทคัดย่อ. 

    Development and psychometric evaluation of the ethical  
 issues scale (EIS) for HIV/AIDS patient care in Thailand  
 [Abstract].  [Ph.D. Thesis in Nursing]. Boston:  
 Boston College; 1997.  [cited 1999 Mar 12].   
 Available from: DAO/B97-1745223. 

 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ของเอกสารอินเทอร์เน็ต 

 ให้ใส่ข้อมูลต่อจากช่ือเรื่องตามล าดับดังนี้ 
       …ชื่อเร่ือง  [ออนไลน์ หรือ online ].  ปีพิมพ์ของข้อมูล [cited วัน เดือน ปีที่

อ้าง].  Available from: URL ที่อยู่ของแหล่งข้อมูล. 
  กรณีที่เป็นบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  

(e-journal) ให้ใส่ข้อความ [วารสารออนไลน์] หรือ [serial online] ต่อ 
จากช่ือวารสารหรือหนังสือพิมพ์  ดังตัวอย่าง 

    . . .มีน ้าใช้ในสวนท้ังปีด้วยวิธีระบบฉีดฝอย.  ไทยรัฐ [วารสารออนไลน์]  
24 กรกฎาคม 2545 [อ้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2545].  จาก: 
http://www. avantgothai.com/mazingo/news/thairath/agricult/ 
agr1.html 

    . . .Facing a global AIDS crisis.  Washington Post [serial online]  
 1999 Aug [cited 1999 Aug 27]. Available from:  
                                http://www.Washingtonpost. com/ wp-srv/Wplate. 
    . . .ความคิดเสรีของมีชัย: การปฏิบัตติามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ   
 [ออนไลน์]  8 กรกฎาคม 2545 [อ้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545].   
 จาก: http://www.meechaithailand.com/meechai/  
 showshtml 

   . . .Getting ready for the new millennium: What are the Thai  
 government’s actions toward the year 2000? [online]  

1999 [cited 1999 Aug 20]. Available from: 
http://www.nectec.or.th/it-projects/ 

 
 
 

http://www.meechaithailand.com/meechai/
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 2.2 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงและตัวอย่าง 
  2.2.1 หนังสือ 

1) ผู้แต่ง 1 คน พิมพ์คร้ังแรก 
 

 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  สถานท่ีพมิพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ์. 
 
 ประเสริฐ  ทองเจริญ.  เอดส์: กลุม่อาการภูมิคุ้มกนัเสื่อม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสมัย; 2531. 
 ภัสสร  ลิมานนท์.  บริการทางเพศ การเดินทางข้ามแดนและเอดส์.  กรุงเทพฯ: สถาบันประชากร 
  ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2540. 
 Lane NE.  AIDS allergy and rheumatology.  Totowa, N.J.:  Humana Press; 1997. 
 Kuyyakanond T.  AIDS among rural Isan women.  Khon Kaen: Department  
  of Microbiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University; 1993. 

 
2) ผู้แต่ง 1 คน พิมพ์คร้ังท่ี 2 ขึ้นไป 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ.์  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 

 
 สุรีพร  ธนศิลป์.  การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  สงขลา:  
  ภาควิชาการพยาบาลอายรุศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์; 2538. 

 บุญเตมิ  แสงดิษฐ.  คู่มือป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์ในกองทัพบก.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2536. 

 Levy JA.  HIV and the pathogenesis of AIDS.  2nd ed.  Washington, D.C.: ASM Press;  
  1998. 
 Pratt RJ.  AIDS: a strategy for nursing care.  3rd ed.  London: Arnold; 1991. 
 

3) ผู้แต่ง 2 คน 
 

ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานที่พิมพ:์ ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ์. 
  
 ประคอง  วิทยาศัย, วิชาญ  วิทยาศัย.  แพทย์ไทย ต้านภัยเอดส์.  กรุงเทพฯ: มูลนิธเิกื้อดรณุ; 2537. 
 โยธิน  แสวงดี, พิมลพรรณ  อิศรภักดี.  การวิจัยเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยใน 
  ส านักโสเภณีเพ่ือป้องกันกามโรคและโรคเอดส์.  กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม  
  มหาวิทยาลยัมหิดล; 2533. 
 Green J, McCreaner A.  Counseling in HIV infection and AIDS.  2nd ed.  Cambridg (MA):  
  Blackwell Science; 1996. 
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 Nevid JS, Gotfried  F.  201 things you should know about AIDS and othersexually  
  transmitted diseases.  Boston: Allyn and Bacon; 1993. 

 
4) ผู้แต่ง 3-6 คน 

 
ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 3,. . ., ช่ือผู้แต่งคนท่ี 6.   
         ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

 
 เกื้อ วงศ์บุญสิน, สุชาดา  กีระนันทน,์ สุวาณี  สุรเสียงสังข์.  Demographic impact of  the HIV/AIDS  

epidemic in Thailand: mathematical and statistical projections.  กรุงเทพฯ: สถาบัน 
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540. 

 เนาวนิตย์ มุขสมบัติ, มยุรี กลับวงษ์, อุษา  ชูชาติ, ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล, เยาวมาลย์  รันทระ.   
การศึกษาสถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2537.  กรุงเทพฯ: ส่วนวิจัยและ 
พัฒนา ส านักงานพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2537. 

 Zumla A, Johnson M, Miller R.  AIDS and respiratory medicine.  London: Chapman & Hall;  
1997. 

 Vorakitphokatorn S, Cash RA, Chosa T, Sakurai Y.  AIDS risk among  tourists: a study of  
   Japanese female tourists in Thailand.  Bangkok: Institute for Population and  
   Social Research, Mahidol  University; 1995. 

 
5) ผู้แต่งมากกว่า 6 คน 

 
  ช่ือผู้แต่งคนท่ี 1, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 2, ช่ือผู้แต่งคนท่ี 3,. . ., ช่ือผู้แต่งคนท่ี 6, และคณะ.   
      ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 

 
   ทัดดาว ลออโรจน์วงศ์, ส าอาง สืบสมาน, เมธ ปิยะคุณ, ภัทรฤดี ครองชนม,์ วิศิษฏ์ ลออโรจน์วงศ์, 
     เยาวลักษณ์ ดวงเนตร, และคณะ.  ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแล 
     ผู้ป่วยเอดส์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม.  เชียงใหม:่ [ม.ป.พ.]; 2541. 
  Piot P, Kapita BM, Ngugi EN, Mann JM, Colebunders R, Wabitsch R, et al.  AIDS in  
    Africa:  a manual for physicians.  Geneva: World Health Organization;  
    1992. 
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6) ผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ (editor) ผู้รวบรวม (compiler) 
 

 ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธกิาร.  ชือ่หนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพมิพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 

 
   มัทนา  หาญวนิชย์, อุษา  ทิสยากร, บรรณาธิการ.  เอดส์: การดูแลรักษา.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.   
    กรุงเทพฯ: ดีไซร์; 2535. 
   Wormser GP, editor.  AIDS and other manifestations of HIV infection.  3rd ed.   
    Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1998. 

  Merigan  Jr. TC, Bartlett JG, Bologuesi D, editors. Textbook of AIDS  medicine.  2nd ed.  

    Baltimore: Williams & Wilkins; 1999. 
  บุญมี  สถาปัตยวงศ์, ผู้รวบรวม.  HIV/AIDS in Thailand 1996: adults & pediatrics.   
    กรุงเทพฯ: สมาคมโรคตดิเช้ือแห่งประเทศไทย; 2539. 
  Fahey JL, Flemming DS, compilers.  AIDS/HIV reference guide for medical  
    professionals. 4th ed.  Baltimore: Williams & Wilkins; 1997. 

 
7) ผู้แต่งเป็นนิติบุคคล 

 
 ช่ือนิติบุคคล.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 

 
 หน่วยควบคุมโรคตดิเช้ือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  คู่มือ 
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์.  ขอนแก่น:  
  โรงพยาบาล; 2539. 
 Ministry of Publich Health.  Guidelines for the clinical management of HIV  
  infection in children/adults.  5th ed.  Nonthaburi: The Ministry; 1997. 
 World Health Organization.  Biosafety guidelines for diagnostic and  
  research laboratories working with HIV.  Geneva: WHO; 1996. 

 
8) ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 

 
 ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

 
 Aids and the third world.  Philadelphia: New Society Publishing; 1989. 
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9) ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ส านกัพิมพ์ ปีพิมพ์ 
 

 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ.์  [ม.ป.ท.]: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 
 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ.์  สถานท่ีพิมพ์: [ม.ป.พ.]; ปีพิมพ.์ 
 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ.์  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ [ม.ป.ป.]. 
 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ.์  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]; ปีพิมพ.์ 
 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ.์  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.; ม.ป.ป.]. 

 
 ดารณุี  แดงหาญ, เกสร  แถวโนนง้ิว, ทัศนีย์วรรณ  บุญญวงศ์.  การสร้างเครือข่ายการติดตาม 
  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดสใ์นเขต 6 ปี 2540.   
  กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.]; 2540. 
 ศันสนีย์  กิจพานิช.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจป้องกันโรคเอดส์ของหญิงมีครรภ์ จังหวัด 
  กาฬสนิธุ์.  [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.; ม.ป.ป.]. 
 Viravaidya M.  Economic and social HIV/AIDS prevention strategies for  
  northern Thai women: operations research.  [n.p.]; 1994. 
 Pramualratana A.  HIV/AIDS in Thailand: UNAIDS position paper.  [n.p.]:  Joint United Nations  
  Programme on HIV/AIDS; 1998. 

 
10) หนังสือแปล 

 
 ช่ือผู้แต่งดั้งเดิม.  ชื่อหนังสือ.  แปลโดย ช่ือผู้แปล.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์;  
  ปีพิมพ.์ 

 
 รีด อี.  เอชไอวี/เอดส์: การระบาดที่ไร้พรมแดน.  แปลโดย ประสาน  ต่างใจ.  กรุงเทพฯ: คบไฟ;  
  2538. 
 Trotot PM.  Imaging of AIDS.  Translated by Champe GG.  Philadelphia: Decker; 1991. 

 
11) หนังสือ รายงานการวิจัยหรือรายงานทางเทคนิคที่มีชื่อชุด 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  ช่ือชุด.  ครั้งท่ีพิมพ์.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

  
 อรพินทร์  ชูชม, อัจฉรา  สุขารมณ์.  การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจ 
  ภายใน: ปัจจัยท่ีสมัพันธ์กบัแรงจูงใจภายใน.  รายงานการวิจัยฉบบัท่ี 76.  กรุงเทพฯ:  
  สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร; 2543. 
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 Nash G, Said JW, editors.  Pathology of AIDS and HIV infection.  Major  
  problems in pathology, v.26.  Philadelphia: Saunders; 1992.  
 Boonchalaksi W, Guest P.  AIDS and children: prospects for the year 2000.   
  IPSR publication series, no. 168.  Nakornpathom: Institute for Population  
  and Social Research; 1993.  

 
12) หนังสือรายงานการประชุม เอกสารการประชุมวิชาการ (Conference 

proceedings) 
 

 ช่ือบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชือ่หนังสือ.  ช่ือการประชุม; วันเดือนปีท่ีจัดประชุม;  
  สถานท่ีประชุม.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์; ปีพิมพ.์ 

 
 สมบัติ  แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ.  รวมบทบรรยายการสัมมนาเร่ืองโรคเอดส์แห่งชาติ.   
  เอกสารการสมัมนาโรคเอดส์แห่งชาติ ครั้งที่ 4; 27-29 กรกฎาคม 2537; กรุงเทพฯ.   
  กรุงเทพฯ: กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสขุ; 2538. 
 Gross PF, Penny R, editors.  AIDS in Asia: meeting the challenge through training,  

education and prevention.  Proceeding of the International Symposium on AIDS in 
Asia; 1992 Mar 8; Bangkok, Thailand.  Sydney: Institute of Health Economics and  
Technology Assessment; 1992. 

 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. 

 
  2.2.2 บทความในหนังสือ (หนังสือรวมบทความหลายเร่ือง ผู้แต่งหลายคน) 
 

 ช่ือผู้เขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์.   

  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์  หน้า. 

 
 พระแดนไพร  รัตนญาณโณ, พระครูสมอุทัย  กิตติโก.  ประสบการณ์การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย 
  โรคเอดส์โดยองค์กรศาสนา.  ใน: รายงานการสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายการท างานเกี่ยว 
  กับเอดส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  ขอนแก่น: ศูนย์ประสานงานการป้องกันและควบคมุ 
  โรคเอดส์ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2539.  หน้า 25-27. 
 
 
 



แบบท่ี 2 Vancouver Style     21 
 

 ชวลิต  มังคละวริัช.  การเปลีย่นแปลงรูปแบบของการบริการทางเพศและปญัหาการแพร่ระบาดของ 
  โรคเอดส์.  ใน: สมบตัิ  แทนประเสริฐสุข, บรรณาธิการ.  รวมบทความบรรยายการสัมมนา 
  โรคเอดส์ระดับชาติ คร้ังท่ี 4.  กรุงเทพฯ: กองโรคเอดส์ กรมควบคมุโรคติดต่อ กระทรวง 
  สาธารณสุข; 2538.  หน้า 204-27. 
 Ward JW, Drotman DP.  Epidemiology of HIV and AIDS.  In: Wormser GP, editor.  AIDS and  
  other manifestations of HIV infection.  3rd ed.  Philadelphia: Lippincott-Raven  
  Publishers; 1998.  p. 1-16. 
 Phillips SJ, Whisnant JP.  Hypertension and stroke.  In: Laragh JH, Brenner  BM, editors.  
  Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management.  2nd ed.   
  New York: Raven Press; 1995.  p. 465-78. 

 
2.2.3 บทความ/เอกสารที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference papers) 

1) กรณีที่รวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม มีหัวข้อการประชุม และชื่อการประชมุ 
 

 ช่ือผู้เขียน.  ช่ือบทความ/เอกสาร.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ.  ชื่อหัวข้อหรือเร่ืองการประชุม. 

  ช่ือการประชุม; วันเดือนปีท่ีจดัประชุม; สถานท่ีจัดประชุม.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์;  
  ปีพิมพ์.  หน้า. 

  
 บุญส่ง  พัจนสุนทร.  ภาวะช็อก: การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค.  ใน: พลากร  สุรกลุประภา,  
  บรรณาธิการ.  Medicine in the evidence-based era.  การประชุมวิชาการประจ าปี  
  2544 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 17; 16-19 ตุลาคม 2544;  
  ขอนแก่น. ขอนแก่น: คณะแพทยศาสตร์; 2544.  หน้า 195-208. 
 พรรณเพ็ญ เครือไทย.  การศึกษาวิจัยทางด้านจารึกและเอกสารโบราณของสถาบันวิจัยสังคม  
     มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  ใน จารึกและเอกสารโบราณ: การศึกษาวิจยัในปัจจุบันและทิศทาง 
  ในอนาคต.  การประชุมทางวิชาการเนื่องในวาระฉลองอายุครบ 7 รอบ ของศาสตราจารย์ 
  ดร. ประเสริฐ ณ นคร. นครปฐม: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย 
                     ศิลปากร; 2546. หน้า 32-59. 
 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. 
 William KH.  Robust designs through design to six sigma manufacturability.  In: Kennett RS,  
  Zacks S, editors.  Object-oriented programming systems.  Proceedings of the  
  OOPSLA’96; 1996 Jan 14-16; San Jose, Calif.  New York: Machinery; 1996. p. 241-6. 
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2) กรณีที่รวมจัดพิมพ์เป็นเล่ม ไม่มีหัวข้อการประชุม และมีเฉพาะชือ่การประชุม 
 

 ช่ือผู้เขียน.  ช่ือบทความ/เอกสาร.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ.  ชื่อการประชุม; วันเดือนปีท่ีจดั 
  ประชุม; สถานท่ีจดัประชุม.  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์  หน้า. 

 
 วิโรจน์  ไววานิชกิจ.  การศึกษาเปรียบเทียบการหาค่า reticulocyte ด้วยวิธีใช้บคุลากรและ 
  เครื่องตรวจ อัตโนมัติ.  ใน: การประชุมวชิาการประจ าปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
  สภากาชาดไทย; 10-11  กุมภาพันธ์ 2543; กรุงเทพฯ.  กรุงเทพฯ: สภากาชาดไทย;  
  2543.  หน้า 37-41.  
 Fuller LF.  Total quality manufacturing at the Rochester Institute of Technology 

Integrated Circuit Factory.  In: Harry JM, editor.  IEEE/SEMI Advanced 
Semiconductor Manufacturing Conference; 1991 September 27-October 1; 
Detroit, Mich.  New York: IEEE; 1991. p. 65-9. 

Baker T, Dekkers M, Heery R, Patel M, Salokhe G.  What terms does your metadata  
 use? Application profiles as machine-understandable narratives.  In Keizo  
 O, Hironobu G, editor.  DC-2001 Proceedings of the international conference  
 on Dublin Core and metadata applications.  Tokyo: National Institute of  
 Informatics; 2001. p.160-176.   
 

3) กรณีเป็นเอกสารเสนอในการประชุม/สมัมนา ที่ไม่ได้จัดพิมพ์เป็นเล่ม 
 

 ช่ือผู้เขียน.  ชื่อเอกสาร.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ. . .; วันเดือนปีท่ีจัด 
  ประชุม; สถานท่ีจดัประชุม.   

  
 ผกายมาศ  ปิณฑะดิษ, สุกญัญา  โชตศุภการย์, อุมาพร  อุดมทรัพยากุล, วีระศักดิ์  ศาสนกลุ,  
  อ าไพวรรณ  จวนสัมฤทธ์ิ.  การเปรียบเทียบคุณภาพและความคงสภาพของพลาสมา 
  คนปกติ ส าหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือด.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
  โรคมะเร็งแห่งชาติครั้งท่ี 5; 20-21 ตุลาคม 2542; กรุงเทพฯ. 

สมหมาย  เปรมจิตต.์  ประสบการณ์จากคัมภีร์ใบลานล้านนา. เอกสารประกอบการประชุมทาง 
 วิชาการเรื่องการส ารวจสถานภาพอค์ความรู้จากคมัภรี์ใบลานท่ีพบในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 ประเทศไทย; 22-23 กันยายน 2544; มหาสารคาม. 

 Sagunnasil W.  Community and coastal marine resource management in  southern  
  Thailand. Paper presented at the Conference on Community and Resource  
  Management; 1998 Mar 19-20; Bangkok, Thailand.  [in Thai]. 
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 Yamamotu T.  Fishery regulation adopted for coastal and off shore fisheries  in Japan.  Paper  
  presented at the Symposium on the Exploitation and Management of Marine Fishery Resources  
  in Southeast Asia; 1987 Sep 14-16; Darwin, Australia.  
 Chen YN, Chen SJ, Lin SC.  A Metadata life cycle model for digital libraries: methodology and  

 application for an evidence-based approach to library research.  Paper presented at World  
 library and  information congress: 69 IFLA General Conference and Council; 2003  
 Aug 1-9; Berlin, Germany. 
 

  2.2.4 บทความในวารสาร 
 

 ช่ือผู้เขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ชื่อวารสาร  ปีพิมพ;์ ปีท่ี(ฉบับท่ี): เลขหน้า. 
  

 ปราโมทย์  ธีรพงษ์.  แนวทางการรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบัน.  ว. โรคเอดส์  2541; 10(3): 151-60. 
 พัชรินทร์  จันทร์จ ารสัแสง, ปรียา  กุลละวณิชย์, พิมลพรรณ  กฤติยรังสรรค์, รัศมี  อัครพันธุ์.   
  อาการแพ้แดดในผูป้่วยเอดส์.  ว. โรคผิวหนัง ก.ค.-ก.ย. 2541; 14(3): 81-8. 
 ค านวณ  อึ้งชูศักดิ์, อรพรรณ  แสงวรรณลอย, ภญิญาณี  แจ่มกระจา่ง, ณรงค์ฤทธิ์  ศิริโสภณา,  
  อมรา  ทองหงษ์, สุชาดา  จันทรสริิยากร, และคณะ.  ผลการเฝ้าระวังการติดเช้ือเอชไอวีใน 
  ประเทศไทย ประจ าปี 2541 (รอบที่ 16).  ว. โรคเอดส์  2541; 10(3): 124-35. 
 กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข.  สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย ณ วันท่ี 30  
  มิถุนายน พ.ศ.2541.  รายงานการเฝ้าระวังโรคประจ าสัปดาห์  17 ก.ค. 2541; 29(29): 429-36. 
 โรคเอดส์ในประเทศโลกท่ีสาม: ตอนภัยพิบัติโลก.  ใกล้หมอ  เม.ย. 2542; 23(4): 44-9. 
 บุรฉัตร  ฉัตรวีระ, วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์.  พฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบละเอียด.   
  ว. วิจัยและพัฒนา มจธ.  ระหว่างตีพิมพ.์ 
 London L.  AIDS control and the workplace: the role of occupational health services in  
  South Africa. Int J Health Serv 1998; 28(3): 575-91. 
 Leelarasamee A.  AIDS control: who is missing.  J Infect Dis Antimicrob Agents 1996  
  Sep-Dec; 13(3): 123-5. 
 Gaidano G, Capello D, Gloghini A, Pastore C, Migliazza A, Quattrone S, et al.  BCL-6 in  
  AIDS-related lymphomas: pathogenetic and histogenetic implications.  Leuk  
  Lymphoma 1998 Sep; 31(1-2): 39-46. 
 Bhende AA, Jenkins C.  Sexual culture and the risk environment of HIV/AIDS.  AIDS 1998;  
  12 Suppl B: 551-8. 
 AIDS and HIV-1 infection in the United Kingdom: monthly report.  Commun Dis Rep CDR  
  Wkly 1998 Oct 23; 8(43): 385-8. 
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 Woods DL.  Confronting AIDS – a plea for a national dried milk formula.  S Afr Med J  
1998: 948-9. 

 Leshner AI.  Molecular mechanism of cocaine addiction.  N Engl J Med.  In press. 

Bowen J. FRBR coming soon to your library?  Library Resources & Technical Services   
 2005; 49(3): 175-188. 
Tennant, R.  A bibliographic metadata infrastructure for the twenty-first century.  Library 

Hi Tech 2004; 22(2): 175-181. 

 
  2.2.5 จดหมาย บทบรรณาธิการในวารสาร 
 

 ช่ือผู้เขียน.  ช่ือเรื่อง [ประเภทของงาน].  ชื่อวารสาร ปีพิมพ;์ ปีท่ี(ฉบับท่ี): เลขหน้า. 
  

 Graziano FM, Katschinski DM, Robins HI.  Hyperthermia and AIDS: a critical review [Letter].   
  Int J Hyperthermia  1998 Jul-Aug; 14(4): 417-9. 
 Ernouf D, Boussa N.  Serum benzodiazepine research by the immuno-enzymatic method in  
  emergency toxicology: test interpretation aids [Editorial].  Ann Biol Clin Paris 1998  
  Jan-Feb; 56(1): 65-71. 
 
  2.2.6 บทความในหนังสือพิมพ์ 
 

 ช่ือผู้เขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์  ปีพิมพ;์ ปีท่ี(ฉบับท่ี): เลขหน้า. 
  

 แง่มุมลึกชีวิต ดร.เชลดอน ผู้ค้นพบทฤษฎีเอดส์ใหม.่  ประชาชาติธรุกิจ 11-13 เม.ย. 2534; 2216: 42.  
 Lee G.  Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions  

annually. The Washington Post  1996; 164: 282-4. 
 No drug appears to sharply cut risk of death from heart failure.  The Washington Post   
  1993 July 15; A12. 

   
  2.2.7 บทความในหนังสือสารานุกรม 
 

 ช่ือผู้เขียนบทความ.  ช่ือบทความ.  ใน: ช่ือบรรณาธิการ.  ชื่อสารานุกรม.  ครั้งท่ีพิมพ์.   
  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ์.  เล่มที;่ หน้า. 
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 Levy JA.  Viruses.  In: Fishbein J, editor.  Fishbein’s Illustrated Medical and Health  
Encyclopedia.  International Unified ed.  Westport (CT): HS Stuttman; 1981.   
Vol.22;  p. 358-67. 

 Allergies and hypersensitivities.  In: Wagman RJ, editor.  The New Complete Medical  
and Health Encyclopedia.  Chicago: J.G. Ferguson  Publishing; 1992.  Vol. 3;  
p.771-81. 

 
  2.2.8 วิทยานิพนธ์ 
 

 ช่ือผู้เขียน.  ชื่อวิทยานิพนธ์ [วิทยานิพนธ์ปริญญา. . .สาขาวิชา. . .].  สถานท่ีพิมพ์:  
  ช่ือสถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ์. 

 
กฤษณา  วงศ์ชู.  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัวกับ 

  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาล 
  ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว].  ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2541. 
 Wongchoo K.  The relationship between self-concept, basic personal and   

family factors with self-care behaviors of HIV and AIDS person  [Master  
Thesis in Family Nursing].  Khon Kaen: The Graduate School, Khon Kaen  
University; 1998.  [in Thai].  

  Songathana P.  Kinship, Karma, comparison and care: domiciliary and community  
   based care of AIDS patients in Southern Thailand [Ph.D. Thesis in Nursing].   
   Queensland: University of Queensland; 1998. 

Lan WC.  From document clues to descriptive metadata: Document  characteristics 
used by graduate students in judging the usefulness of  Web documents.  
[PhD Dissertation in Information and Library Science]. North Carolina: University 
of North Carolina at Chapel Hill; 2002.  

 
  2.2.9 เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (เช่น จุลสาร เอกสารอัดส าเนา) 
 

 ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือเอกสาร [จุลสาร].  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์   
 ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือเอกสาร [เอกสารอัดส าเนา].  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์   
 

  ให้ใส่ค าว่า ไม่ได้ตีพิมพ ์หรือ Unpublished, จลุสาร หรือ Pamphlet, แผ่นพับ หรือ  
  Brochure, เอกสารอัดส าเนา หรือ Mimeographed หรือ Photocopied ไว้ในเครื่องหมาย  
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  [    ]  ต่อท้ายช่ือเอกสาร 

   
 หน่วยควบคุมโรคตดิเช้ือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  แนะน า 
  โรคเอดส์ [เอกสารอัดส าเนา].  ขอนแก่น: โรงพยาบาล; [ม.ป.ป.]. 
 กองควบคุมโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคตดิต่อ กระทรวงสาธารณสุข.  โรคเอดส์: ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า 
  ไม่มีทางแก้ [จุลสาร].  กรุงเทพฯ: กองควบคุมโรคตดิต่อ; [ม.ป.ป.]. 

สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์. ชนช้ันกลางไทย พลวัตและศักยภาพ [ไมไ่ดต้ีพิมพ์].  เอกสารประกอบการ 
 บรรยาย วันท่ี 6-13 พฤษภาคม 2539. รัฐควีนส์แลนด์ ออสเตรเลีย: มหาวิทยาเจมส์ดุก; 2539. 

 Lynn A.  Living after AIDS threat of dying imposes stress [unpublished].  Chicago:  
University of Illinois; 1994. 

 Research and Training Center.  Guidelines for research report writing  [Brochure].   
Bangkok: RTC; 1996. 

 
  2.2.10   บทคัดย่อ 

  1)  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากสิง่พิมพ์รวมบทคัดย่อ 
 

 ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือวิทยานิพนธ ์[บทคัดย่อ].  [วิทยานิพนธ์ปริญญา. . .สาขาวิชา. . .].  สถานท่ี 
  พิมพ์: ช่ือสถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ.์  ใน: ชื่อสิ่งพิมพ์รวมบทคัดย่อ; ปีพิมพ.์  

หน้า. 
  
 ธารินี  เพชรัตน์.  ความต้องการและปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วย 
  เอดส์ในครอบครัว [บทคัดย่อ].  [วิทยานิพนธป์ริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
  การพยาบาลครอบครัว].  ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2541.  ใน: 
  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และรายงานการค้นคว้าอิสระ 2540; 2542.  หน้า 107-8. 

 
  2)  บทคัดย่อบทความวารสาร จากฐานข้อมูลซีดีรอม 

 
 ช่ือผู้เขียนบทความ.  ช่ือบทความ [บทคัดย่อ].  ชื่อวารสาร ปีพิมพ;์ ปีท่ี(ฉบับท่ี): เลขหน้า.   
  [cited วันเดือนปีท่ีอ้าง].  Available from: ชื่อฐานข้อมลูซีดีรอม/หมายเลข 
  บทคัดย่อ. 
 

 Galassi G, Gentilini M, Ferrari S, Ficarra G, Zonari P, Mongiardo N, et al. Motor meuron 
   disease and HIV-1 infection in a 30-year-old HIV-positive heroin abuser: a casual  

relationship [Abstract].  Clin  Neuropathol 1998; 17(3): 131-5.  [cited 2002 May 
16] Available from: MEDLINE/99-647890. 
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 Usher AD.  After the forest: AIDS as ecological collapse in Thailand [Abstract].   
Development Dialogue 1992; (1-2): 12-49.  [cited 2002 May 16].  Available from:  
ERIC/210875. 

 
  3)  บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมลูซีดีรอม 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อวิทยานิพนธ์ [บทคดัย่อ].  [วิทยานิพนธ์ปริญญา. . . สาขาวิชา. . .].  สถานท่ี 
  พิมพ์: ช่ือสถาบัน/มหาวิทยาลัย; ปีพิมพ.์  [cited วันเดือนปีท่ีอ้าง].  Available  
  from: ชื่อฐานข้อมลูซีดีรอม/หมายเลขบทคัดย่อ. 
 

 Chaowalit A.  Development and psychometric evaluation of the ethical  
  issues scale (EIS) for HIV/AIDS patient care in Thailand [Abstract].   
  [Ph.D. Thesis in Nursing].  Boston: Boston College; 1997.  [cited 1999  
  Mar 12].  Available from: DAO/B97-1745223. 

 
  2.2.11   การอ้างอิงข้อมูลจากโสตทัศนวัสดุหรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ 
 

 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อเร่ือง  [ประเภทสื่อ].  สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ;์ ปีพิมพ.์ 
 

 ใส่ช่ือของบุคคลที่รับผิดชอบหลักของสื่อนั้นๆ และระบุหน้าที่ (function) ของ
บุคคลนั้นๆ ต่อท้ายช่ือคั่นด้วยเครื่องหมาย , เช่น ผู้ผลิต หรือ producer, ผู้บรรยาย หรือ speaker, ผู้ด าเนิน
รายการ หรือ commentator ฯลฯ 

 กรณีเป็นเรื่องที่บันทึกไว้ในสื่อโสตทัศนวัสดุ ให้ใส่ข้อความบอกประเภทของสื่อไว้ใน
เครื่องหมาย  [    ]  ต่อท้ายช่ือเรื่อง เช่น [สไลด์] หรือ [Slide], [เทปบันทึกเสียง] หรือ [Tape cassette],  [วีดิทัศน์] 
หรือ [Videocassette], [ภาพยนตร์] หรือ [Film] ฯลฯ 

 กรณีเป็นเรื่องที่มาจากรายการเผยแพร่ทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ ให้ระบุชื่อรายการ
และสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ท่ีเผยแพร่รายการนั้นต่อท้ายช่ือเรื่อง 

 
 ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
  บางเลน, ผูผ้ลติ.  ผลิตภัณฑจ์ากผักตบชวา [วีดิทัศน์]. นครปฐม: ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม 
  การเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน; 2537. 
 รุ่ง แก้วแดง, สมพงษ์ จิตระดับ, ศริิบูรณ์ ณัฐพันธ,์ ด าเนินรายการ.  1 ปีกับ พ.ร.บ. การศึกษา 
  ประชาชนได้อะไร [วีดิทัศน์]. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ; 2543. 
 กาญจนา นาคสกลุ และคณะ, ผู้บรรยาย.  การอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาและวรรณคดีไทย  
  [เทปบันทึกเสียง].  กรุงเทพฯ: ชมรมอนุรักษ์ไทย; 2538. 
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 Harrison J, producer.  Changing our minds: the story of Evelyn Hooker  
  [Film].  New York: Changing Our Minds, Inc.; 1992. 

Costa Jr. PT. speaker.  Personality, continuity, and changes of adult life [Tape 
cassette].   
 Washington, DC: American Psychological Association; 1988. 

 Alan WB, compiler.  Using the oscilloscope [Slide].  London: The Slide Centre; 1984. 
 จุฬศิพงศ์ จุฬารัตน์, ผูเ้ขียนบท.  คืนสายรุ้งสู่เจ้าพระยา: สามโคกเมืองปทุม. รายการกระจกหกด้าน  
  เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทพับกช่อง 7.  กรุงเทพฯ: ทรีไลอ้อน; 11 ตุลาคม 2539. 

 

  2.2.12   การอ้างอิงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

   การอ้างอิงเอกสารจากอินเทอร์เน็ตนี้ ดัดแปลงจาก Vancouver Referencing เขียน
โดย David Wells (2001) ซึ่งได้อธิบายหลักเกณฑ์การเขียนอ้างอิงเอกสารจากอินเทอร์เน็ต ดังนี ้

 การอ้างข้อมูล ควรอ้างจาก web site ที่มีข้อมูลนั้นๆ โดยตรง ไม่ควรอ้างจากหน้า 
home page หรือหน้า menu page ของเอกสาร 

 การพิมพ์ที่อยู่ URL หากพิมพ์ไม่พอ ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ ให้แบ่งข้อความหลัง
เครื่องหมาย / (slash) หรือเครื่องหมาย . (dot) 

 ถ้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ให้ใส่ช่ือเรื่องหรือส่วนหนึ่งของช่ือ
เรื่อง ตามด้วยปีพิมพ์ 

 ใส่ข้อความ [ออนไลน์ หรือ online] ต่อจากช่ือเรื่อง หรือกรณีที่เป็นวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-journals) ให้ใส่ [วารสารออนไลน์ หรือ serial online] ต่อจากช่ือวารสารหรือ
หนังสือพิมพ ์
   ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารอินเทอร์เน็ตรูปแบบต่างๆ 
 

1) บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยท่ีวารสารนั้นมีฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ ์
(printed version) อยู่ด้วย ไม่ต้องใส่วันท่ีสืบค้น และ URL  
 

 ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือเรื่อง.  ชื่อวารสาร [วารสารออนไลน์] ปีพิมพ;์ ปีท่ี(ฉบับท่ี): เลขหน้า. 
  

 Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N.  Plasma and urine salic acid in non-insulin dependent  
  Diabetes mellitus.  Ann Clin Biochem [serial online] 1995; (Pt 3): 303-6. 

Vakkari, P, Sormunen E. The Influence of Relevance Levels on the Effectiveness of 
Interactive Information Retrieval.  Journal of the American Society for 
Information Science and echnology [serial online]  2004; 5(11): 963-969. 
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Tseng YH, Lin CJ, Lin YI.  Text mining techniques for patent analysis. Information 
  Processing & Management [serial online]  2007; 43(5): 1216-1247. 

 
2) บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีฉบับท่ีสิ่งพิมพ์ 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือเรื่อง.  ชื่อวารสาร [วารสารออนไลน์] ปีพิมพ ์[cited วันเดือนปีท่ีอ้าง].   
  Available from: URL 
  

 Henkel J.  Attacking AIDS with a ‘Cocktail’ therapy.  FDA Cons Mag  [serial online] 1999 
Jul-Aug [cited 1999 Sep 15].  Available from:  http://www.fda.gov/fdac/features/ 
1999/499_aids.html 

 Morse SS.  Factors in the emergence of infectious diseases.  Emerg Infect Dis [serial 
online]  1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5].  Available from: http://www.cdc.gov/ 
ncidod/ EID/eid.htm 

 Mursu A, Luukkonen I, Korpela M.  Activity Theory in information systems research and  
  practice –  theoretical underpinnings for an information systems development  
  method.  Information Research  [serial online] 2007 April [cited  2007 July 5]   
  Available from: http://informationr.net/ir/12-3/paper311.html    

Beall J.  Metadata and data quality problems in digital library.  Journal of  Digital  
  Information [serial online] 2005 Jun [cited  2005 Sep 5]  Available from:  
  http://judi.tama.edu/articles/v06/i03/Beall 
Mimno D, Crane G, Jones A.  Hierarchical Catalog Records implementing a  
  FRBR Catalog.  D-Lib Magazine [serial online] 2005 October [cited   
  2006 March 15].  Available from: http://dlib.anu.edu.au/dlib/october05/ 
  crane/10crane.html 

 
3) บทความหนังสือพิมพ์บนอนิเทอร์เน็ต 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือเรื่อง.  ชื่อหนังสือพิมพ์ [วารสารออนไลน์] ปีพิมพ ์[cited วันเดือนปีท่ีอ้าง].   
  Available from: URL 
  

 เพ็ญพิชญา  แซ่เตียว.  มีน า้ใช้ในสวนท้ังปีด้วยวิธีระบบฉีดฝอย.  ไทยรัฐ [วารสารออนไลน์] 24กรกฎาคม 
 2545 [อ้างเมื่อ 25 กรกฎาคม 2545].  จาก http://www.avantgothai.com/ 
  mazingo/news/thairath/agricult/agr1.html 
 

http://www.fda.gov/fdac/features/
http://www.cdc.gov/
http://judi.tama.edu/articles/
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 ทีมเศรษฐกิจ.  ร าลึกวิกฤติเศรษฐกิจ 2 กรกฎา 10 ปีบนคราบน ้าตาประเทศไทย. ไทยรัฐ.   
   [วารสารออนไลน]์  2 กรกฎาคม 2550 [อ้างเมื่อ 6 กรกฎาคม 2550]. จาก  
   http://www.thairath.co.th/news.php?section=economic02 &content=52486  
 Hilts PJ.  In forecasting their emotions, most people flunk out.  New York Times [serial 

online] 1999 Feb 16 [cited 2000 Nov 21.  Available from: http://www.nytimes.com 
 Lyman PN.  Facing a global AIDS crisis.  Washington Post [serial online] 1999 Aug 11  
  [cited 1999 Aug 27].  Available from: URL: http://www.washingtonpost.com/  
  wp-srv/Wplate 
 Ekachai, S.  Hidden survivors. Bankkok Post. [serial online] 2007 July 05 [cited 2007 July 6]   
   Available from: http://www.bangkokpost.com/050707_Outlook/05Jul2007_out01.php 

 
4) ข้อมูลจาก web site ของหน่วยงานต่างๆ  

 
 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อเร่ือง [ออนไลน์] ปีพิมพ ์[cited วันเดือนปีท่ีอ้าง].  Available from: URL 
 

 เครือข่ายกาญจนาภเิษก.  โครงการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ชายแดน 
จังหวัดบุรีรัมย์ [ออนไลน์] 2541 [อ้างเมื่อ 18 สิงหาคม 2542]. จากhttp://www.rdpb.go.th/ 
project/Pj117.html 

 การสื่อสารแห่งประเทศไทย.  เศรษฐกจิพอเพียง [ออนไลน์]  2543 [อ้างเมื่อ 23 กรกฎาคม  
  2545]. จาก http://www.mcot.or.th/king/king_news16.htm 

กระทรวงอุตสาหกรรม.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของกลุม่อุตสาหกรรมหลัก.   
  [ออนไลน์] 2547 [อ้างเมื่อ 4 กันยายน 2547].  จาก: http://www.industry.go.th/ 
  min/policy/competstra/develop.htm 

 Koanantakool T.  Getting ready for the new Millennium: What are the Thai  
  Government’s actions toward the year 2000? [online] 1999 [cited 1999 Aug 20].   
  Available from: http://www.nectec.or.th/it-projects/ 
 U.S. General Accounting Office.  Telemedicine: Federal strategy is needed to guide 

investments [online] 1997 [cited 2000 Sep 15].  Available from:  
  http://www.access.  gpo.gov/su_docs/aces/aces160.shtml?/gao/index.html 
 Brown, A.  Preserving the digital heritage: building a digital archive for UK government 

records. [Online] 2003 [cited 2003 Aug 20].  Available from: http://www.nationalarchives. 
gov.uk/preservation/digitalarchive/pdf/brown.pdf 

 
 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.nectec.or.th/it-projects/
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Department of Culture Ministry of Tourism &Culture Government of India. National 
mission for manuscripts: report of the first year February 2003-February 2004.  
[Online] 2004 [cited 2005 Jun 10]. Available from: http://namami.nic.in/nmm_final.pdf 

 
5) ข้อมูลจาก web site ของบุคคล ไม่ระบุแหล่ง/หน่วยงานที่สังกัด 

 
 ช่ือผู้แต่ง.  ชื่อเร่ือง [ออนไลน์] ปีพิมพ์ [cited วันเดือนปีท่ีอ้าง].  Available from: URL 
  

 มีชัย ฤชุพันธุ.์  ความคิดเสรีของมีชัย: การปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ [ออนไลน์]  
8 กรกฎาคม 2545 [อ้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545].  จาก  http://www.meechaithailand.com/ 
meechai/showshtml 

 ชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด.  โลกาภิวัตน์ กับความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภค [ออนไลน์] 
  ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ 23 กรกฎาคม 2545].  จาก http://www.focusweb.org/publications/  
  Thai/2002/logapiwat.html 

ครรชิต มาลัยวงศ์.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการมาตรฐานไอซีที.  [ออนไลน์]  10 มีนาคม 2546.   
[อ้างเมือ 6 กรกฎาคม 2550]. จาก http://www.drkanchit.com/ictstandard/ict_content/  
introict1.pdf 

Gordon CH, Simmons P, Wynn G.  Plagiarism: what it is, and how to avoid  it [online] 2001 
[cited 2001 Jul 24].  Available from: http://www.zoology.ubc.ca/bpg/plagiarism.htm 

 Weisbrot M, Baker D, Kraev E, Chen J.  The scorecard on globalization  1980-2000: 
twenty years of diminished progress [online] 2001 Jul 11 [cited 2002 Jul 23].  
Available from: http://www.cepr.net/globalization/scorecard_on_globalization.htm 

 Bontas, E P.  Practical experiences in building Ontology-based retrieval systems.  
[Online]  2005 [cited 2006 Jan 20]. Available from:  http://userpage.fu-
berlin.de/~paslaru/papers/swcase2005.pdf 

 
6) ข้อมูลจาก web site ไม่ระบุชื่อผู้เขียนหรือผู้จัดท า 

 
 ชื่อเร่ือง [ออนไลน์] ปีพิมพ์ [cited วันเดือนปีท่ีอ้าง].  Available from: URL 
  

  
 ไต้หวันมุ่งตลาดกล้องดิจิตอลแทนธุรกิจผลิตคอมพ์ [ออนไลน]์ 14 สิงหาคม 2544 [อ้างเมื่อ  

 23 กรกฎาคม 2545].  จาก http://technology.mweb.co.th/hotnews/7078.html 
Globalization [online] 1997 Feb 3 [cited 2002 Jul 23].  Available from: http://www.mirror.  

org/kurt.loeb/ Globalization.html 

http://www.meechaithailand.com/
http://www.drkanchit.com/ictstandard/ict_content/
http://www.cepr.net/globalization/scorecard_on_
http://userpage.fu-berlin.de/~paslaru/
http://userpage.fu-berlin.de/~paslaru/
http://www.mirror/
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The Tree roots of OIL.  [Online] 2000 Aug 04.  [cited 2004 May 14] Available from: 
http://www.ontoknowledge.org/oil/TR/existingwork.html 

ABC A logical model for metadata interoperability.  [Online] 1999 Oct 19 [cited 2005 
Dec 9] Available from: http://www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/harmony/docs/abc/ 
abc_draft.html 

 
7) ข้อมูลจากจดหมายหรือข้อความ (message) ที่โพสท์เข้าไปในกลุ่มข่าว  

(newsgroup) หรือกลุ่มอภิปราย (discussion group) บนอินเทอร์เน็ต 

 
 ช่ือผู้เขียน.  ชื่อเร่ืองจากส่วน subject.  ช่ือกลุ่ม [ออนไลน]์  วันเดอืนปีของจดหมาย [cited  
  วันเดือนปีท่ีอ้าง].  Available from: e-mail address 
 
Nicholson S.  Information technology & libraries.  JESSE [online] 2002 Jul 24 [cited 

2002 Jul 25].  Available from: jesse@listserv.utk.edu 
Winship I.  CD-ROM usage monitoring.  PACS-L [online] 2002 Jul 21 [cited 2002 Jul 25].   
 Available from: pacs-l@listserv.uh.edu 

 Yudkin M.  The marketing minute: truth is always in season.  E-commerce Forum 
[online]  2001 Aug 12 [cited 2001 Jul 4].  Available from: news://biz.ecommerce 

 
  2.2.13   การอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

 ช่ือผู้ถูกสัมภาษณ์.  หัวข้อการสัมภาษณ์ [สัมภาษณ์].  ต าแหน่ง/หน่วยงานท่ีสังกัด/ที่อยู่;  
  วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์. 
 

 สุวิทย์  คุณกิตติ.  การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมลุม่แม่น ้าพอง [สัมภาษณ์].  รัฐมนตรีกระทรวง 
  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; 20 สิงหาคม 2541.   
 สมัย  โสกนาดี.  ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของชาวบ้าน [สัมภาษณ์].  ราษฎรหมู่บา้นโนนตุ่น อ.เมือง  
  จ.ขอนแก่น; 11 กันยายน 2542. 
 Tapparangsi K. AIDS situation in Thailand [Interview].  The Minister, Ministry of Public 

Health; 17 July 1999. 

 
  2.2.14   การอ้างอิงเอกสารซ้อนเอกสาร 
   ให้เขียนรายการอ้างอิงตามวิธีการอ้างอิงเอกสารแต่ละประเภท โดยอาจเริ่มจาก
รายการเอกสารดั้งเดิม ตามด้วยค าว่า อ้างถึงใน (cited in) แล้วตามด้วยเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง หรือเริ่มจาก
รายการเอกสารที่น าข้อมูลไปอ้าง ตามด้วยค าว่า อ้างจาก (cited from) แล้วตามด้วยเอกสารดั้งเดิม ดังตัวอย่าง 

http://www/
http://www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/harmony/docs/abc/


แบบท่ี 2 Vancouver Style     33 
 

   เร่ิมจากรายการเอกสารด้ังเดิม 
 Pratt RJ.  AIDS: a strategy for nursing care.  3rd ed.  London: Arnold; 1991.  
  อ้างถึงใน สุรีพร  ธนศิลป์.  การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.   
  สงขลา: ภาควิชาการพยาบาลอายรุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;  
  2538. 
 
   เร่ิมจากรายการเอกสารที่น าข้อมลูไปอ้าง 
 สุรีพร  ธนศิลป์.  การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  สงขลา: ภาควิชา 
  การพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2538.  อ้างจาก  
  Pratt RJ.  AIDS: a strategy for nursing care.  3rd ed.  London: Arnold; 1991. 
 
  2.2.15  การอ้างอิงเอกสารภาษาไทย ในวิทยานิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  

   ให้เขียนรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุค าว่า [in Thai] ต่อท้ายรายการ  
ดังตัวอย่าง 
 Sagunnasil W.  Community and coastal marine resource management in  
  southern Thailand. Paper presented at the Conference on Community  
  and Resource Management; 1998 Mar 19-20; Bangkok, Thailand.  [in Thai]. 

 
 2.3     การจัดเรียงและการพิมพ์รายการอ้างอิงท้ายเล่ม 
  2.3.1 รายการเอกสารทุกช้ินที่ถูกอ้างไว้ในส่วนเนื้อเรื่องให้น ามารวบรวมไว้ในส่วนท้ายเรื่อง 
ภายใต้หัวข้อว่า เอกสารอ้างอิง หรือ References 
  2.3.2 จัดเรียงรายการเอกสารดังนี้ 

1) เรียงตามล าดับอักษรชื่อ ผู้แต่ง  ส าหรับกรณีที่ ได้ ใช้วิธีอ้างอิงในเนื้อเรื่อง         
แบบช่ือ-ปี หรือแบบตัวเลขชนิดที่เป็น reference-order number โดยมีหลักการเรียงดังนี้ 

 ใช้หลักการเรียงตามแบบพจนานุกรม ในกรณีที่มีทั้งเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้เรียงรายการเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนจนหมด แล้วจึงเรียง
รายการเอกสารภาษาอังกฤษ 

 กรณี ช่ือผู้แต่งซ ้ากัน หรือผู้แต่งคนเดียวกัน ให้จัดเรียงรายการเอกสาร
ตามล าดับช่ือเรื่อง หากผู้แต่งคนเดิมมีทั้งรายการเอกสารที่แต่งคนเดียว และ
แต่งร่วมกับบุคคลอื่น ให้จัดเรียงรายการเอกสารที่แต่งคนเดียวก่อน แล้วจึง
ตามด้วยรายการเอกสารที่แต่งร่วมกับบุคคลอื่น ส าหรับการพิมพ์ ให้พิมพ์
ชื่อเต็มเฉพาะรายการแรก รายการต่อๆ ไป ให้ใช้เครื่องหมายขีดเส้นใต้ 
(underline) พิมพ์ติดต่อกัน 6-8 ครั้งและจบด้วยเครื่องหมาย . หรือ , แล้วแต่
กรณี ดังตัวอย่างรายการเอกสารข้างล่างนี้ 
ประคอง  วิทยาศัย.  การดูแล . . . 
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ประคอง  วิทยาศัย.  อันตรายจากการ . . . 
ประคอง  วิทยาศัย, วิชาญ  วิทยาศัย.  กระบวนการ . . . 
ประคอง  วิทยาศัย, สมบัติ  แทนประเสริฐสุข.  โรคเอดส์ที.่ . . 

 
 ให้พิมพ์เป็น 
 ประคอง  วิทยาศัย.  การดูแล . . . 
 ______.  อันตรายจากการ . . . 
 ______, วิชาญ  วิทยาศัย.  กระบวนการ . . . 
 ______, สมบัติ  แทนประเสริฐสุข.  โรคเอดส์ที.่ . . 
 การใส่เครื่องหมาย ______.  ใช้กับผู้แต่งคนแรกเท่านั้น 

 
2) เรียงตามล าดับการอ้างในเนื้อเร่ือง ส าหรับกรณีที่ได้ใช้วิธีอ้างอิงในเนื้อเรื่องแบบ

ตัวเลขชนิดที่เป็น cited-order number ต้องใส่หมายเลขก ากับข้างหน้ารายการเอกสารแต่ละรายการ ให้ตรงกับที่
อ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่อง 
 
  2.3.3 หลักการพิมพ์ที่ควรทราบ 

1) พิมพ์เครื่องหมายใดๆ ต่อท้ายข้อความโดยไม่ต้องเว้นวรรค  
 หลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) ให้เว้น 2 (เคาะ space bar 2 ครั้ง) 
 หลังเครื่องหมายจุลภาค (,) โคลอน (:) เซมิโคลอน (;) ให้เว้น 1 (เคาะ space bar  
 1 ครั้ง) ดังตัวอย่าง 

  ประเวศ  วะสี.  วิเคราะห์สภาพ…………….. 

  New York: Wilson; 1998. 

  2541; 10(3): 151-60. 

  Gaidano G, Capello D, Gloghini A.  AIDS infection in 
 X ประเวศ  วะสี  .  วิเคราะห์สภาพ…………….. 
 X New York  : Wilson  ; 1998. 
 X 2541 ; 10(3) : 151-60. 
 X Gaidano G , Capello D , Gloghini A  .  AIDS infection in 

 
2) หากพิมพ์ข้อความไม่พอใน 1 บรรทัด เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ให้ย่อหน้าล ้าเข้าไป 

(indent) ประมาณ 4-8 ตัวอักษร (เคาะ space bar 4-8 ครั้ง) ดังตัวอย่าง 
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 Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR, Olsen TO, editors.  
  Continuing evaluation of the use of fluoride. Washington, D.C.: American  
  Association for the Advancement of Science; 1979.  p. 253-70. 
       ย่อหน้า 

 
  หรือกรณีท่ีมีหมายเลขล าดบัรายการ ใหย้อ่หนา้ตรงกบัช่ือผูแ้ต่งก็ได ้ดงัตวัอยา่ง 
  1. Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR,   
   Olsen TO, editors.  Continuing evaluation of the use of fluoride.   
   Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science;  
   1979.  p. 253-70. 
  ย่อหน้าตรงกัน 

    
3) ควรค านึงถึงความถูกต้องทางภาษาและหลักการพิมพ์ มากกว่าความสวยงาม      

ไม่จ าเป็นต้องจัดขอบขวาให้ตรงกันเพ่ือความสวยงาม โดยยอมตัดค าหรือพิมพ์แบบผิดๆ ดังตัวอย่าง 
 ทัดดาว  ลออโรจน์วงศ์, ส าอาง  สบืสมาน, เมธ  ปิยะคณุ, ภัทรฤดี  ครองชนม์, วิศิษฏ์  ลออโรจน์วงศ,์  

  เยาวลักษณ์  ดวงเนตร, และคณะ.  ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแลผู้ป่วยเอดส์ 
  และการอยู่ร่วมกันในสังคม.  เชียงใหม:่ [ม.ป.พ.]; 2541. 

         Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR, Olsen TO,  
  editors.  Continuing evaluation of the use of fluoride.  Washington, D.C.:  
  American Association for the Advancement of Science; 1979. p. 253-70. 
       X ทัดดาว  ลออโรจน์วงศ์ , ส าอาง  สืบสมาน , เมธ  ปิยะคณุ, ภัทรฤด ี ครองชนม์,  วิศิษฏ์  ลออโรจน์วงศ์ , 

เยาวลักษณ์  ดวงเนตร,  และคณะ.  ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนอืต่อการ ดูแลผู้ป่วยเอดส์และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม.  เชียงใหม่: [ม.ป.พ.]; 2541. 

       X Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR, Olsen TO, editors.    
Continuing evaluation of the use of fluoride. Washington,  D.C. : American    
Association  for  the Advancement of Science; 1979. p. 253-70. 
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ตัวอย่างที่ 1 การอ้างอิงแบบชื่อปี (ในเนื้อเร่ือง) และเอกสารอ้างอิง (ท้ายเล่ม)* 
 

 โรคฟันผุเป็นโรคในช่องปากที่แพร่หลายโรคหนึ่งของประชากรทั่วโลก และจัดเป็นโรคทางทันตกรรมที่
ส าคัญที่สุด ประชากรจ านวนมากทนทุกข์ทรมานจากโรคฟันผุ ซึ่งเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
แต่ในวัยเด็กจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าในวัยผู้ใหญ่ (เศวต  ทัศนบรรจง, 2529) การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาวิธี
ป้องกันโรคฟันผุได้ด าเนินมาเป็นเวลาช้านานแล้ว และก็พบว่าสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคฟันผุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นก็คือ สารฟลูออไรด์ โดยมีกลไกในการท างานเพิ่มความแข็งแรงของช้ันผิวเคลือบฟันเพื่อให้ต้านทาน
ต่อกรดที่เกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ และช่วยเสริมสร้างแร่ธาตุกลับในส่วนของฟันที่เริ่มผุหรือรอยโรคก่อนที่จะผุ 
รวมทั้งยังมีผลต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์อีกด้วย (Ericsson, 1977) ข้อสังเกตครั้งแรกท่ีสามารถโยงความสัมพันธ์ของการ
ใช้ฟลูออไรด์กับการลดลงของโรคฟันผุเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษนี้ โดยพบในประชากรที่ดื่มน ้าที่มีปริมาณฟลูออไรด์ที่
ระดับความเข้มข้น 1 ส่วนในล้านส่วนหรือสูงกว่า (พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน์, 2533)  นอกจากนี้ จากข้อสรุป
มากกว่า 90 การทดลองในอย่างน้อย 20 ประเทศทั่วโลกก็พบว่า การเติม ฟลูออไรด์ลงในน ้าประปาจะลดอัตราการ
เป็นโรคฟันผุในฟันนน ้านมของผู้บริโภคลงได้ประมาณ 40-49 และในฟันแท้ลงได้ประมาณร้อยละ 50-59 (Murray, 
1986) 
  อย่างไรก็ตาม การได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณมากเกินไป ก็จะท าให้เกิดการสะสมฟลูออไรด์ในร่างกาย  
Hodge (1979) ระบุว่า การได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปอาจก่อให้เกิดภาวะฟันตกกระ ซึ่งเป็นภาวะความผิดปกติของ
การสร้างฟัน ลักษณะทางคลินิกท่ีเห็นได้ชัดคือ ส่วนเคลือบฟันจะมีสีขาวขุ่นและด้าน ฟันซี่ท่ีผิดปกติมีลักษณะบุ๋มเข้า 
หากเป็นอย่างรุนแรงจะพบลักษณะเป็นหลุมชัดเจน และมีบริเวณที่มีการสร้างฟันไม่สมบูรณ์อยู่ทั่วไป จนอาจไม่เป็น
ลักษณะโครงสร้างฟันเหลืออยู่ นอกจากนี้ถ้าได้รับฟลูออไรด์ปริมาณมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ฟลูออไรด์จะชัก
น าให้มีการสะสมแคลเซียมในกระดูก ก่อให้เกิดกระดูกแข็งด้าน (osteosclerosis) โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) 
และมีกระดูกเป็นใย (woven bone) เพิ่มขึ้น (Murray, 1976) ดังนั้น การรับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็น
สิ่งที่ต้องค านึงถึง 
 

------------------------------- 
เอกสารอ้างอิง 

พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน์.  การใช้ฟลูออไรด์ที่เหมาะสมส าหรับมนุษย์.  เชียงใหม:่ คณะทันตแพทยศาสตร์  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่; 2533. 
เศวต  ทัศนบรรจง.  ฟลูออไรด์กับฟัน.  กรุงเทพฯ: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2529. 
Ericsson SY.  Cariostatic mechanism of fluoride: clinical observations.  Caries Research 1977; 

11(1): 2-14. 
Hodge HC.  The safety of fluoride tablets or drops.  In: Taves DR, Olsen TO, editors.  Continuing 

evaluation of the use of fluoride.  Washington, D.C.: American Association for the 
Advancement of Science; 1979.  p. 253-70. 

Murray J.  Appropriate use of fluoride for human health.  Geneva: World Health Organization; 1986. 
 .  Fluoride in caries prevention.  Bristol: Wright; 1976. 

                                           

* ตัวอย่างนี้คัดและปรับแต่งจาก นภวรรณ  อังกิติตระกูล, วิรัช  เรืองศรีตระกูล.  ปริมาณฟลูออไรด์ในน ้าด่ืมบรรจุขวดที่จ าหน่ายในจังหวัดขอนแก่น.   

วารสารวิจัย มข.  ก.ค.-ธ.ค. 2541; 3(2): 70-77. 
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ตัวอย่างที่ 2 การอ้างอิงแบบตัวเลขชนิด reference-order number (ในเนื้อเร่ือง) 
  และเอกสารอ้างอิง (ท้ายเล่ม)* 

โรคฟันผุเป็นโรคในช่องปากที่แพร่หลายโรคหนึ่งของประชากรทั่วโลก และจัดเป็นโรคทางทันตกรรมที่
ส าคัญที่สุด ประชากรจ านวนมากทนทุกข์ทรมานจากโรคฟันผุ ซึ่งเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
แต่ในวัยเด็กจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าในวัยผู้ใหญ่ [2] การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาวิธีป้องกันโรคฟันผุได้ด าเนินมา
เป็นเวลาช้านานแล้ว และก็พบว่าสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ สา ร
ฟลูออไรด์ โดยมีกลไกในการท างานเพิ่มความแข็งแรงของช้ันผิวเคลือบฟันเพื่อให้ต้านทานต่อกรดที่เกิดจากแผ่น
คราบจุลินทรีย์ และช่วยเสริมสร้างแร่ธาตุกลับในส่วนของฟันที่เริ่มผุหรือรอยโรคก่อนที่จะผุ รวมทั้งยังมีผลต่อต้าน
เชื้อจุลินทรีย์อีกด้วย  [3] ข้อสังเกตครั้งแรกที่สามารถโยงความสัมพันธ์ของการใช้ ฟลูออไรด์กับการลดลงของโรคฟัน
ผุเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษนี้ โดยพบในประชากรที่ดื่มน ้าที่มีปริมาณฟลูออไรด์ที่ระดับความเข้มข้น 1 ส่วนในล้านส่วน
หรือสูงกว่า [1]   นอกจากนี้ จากข้อสรุปมากกว่า 90 การทดลองในอย่างน้อย 20 ประเทศทั่วโลกก็พบว่า การเติม
ฟลูออไรด์ลงในน ้าประปาจะลดอัตราการเป็นโรคฟันผุในฟันน ้านมของผู้บริโภคลงได้ประมาณ 40-49 และในฟันแท้
ลงได้ประมาณร้อยละ 50-59 [5] 

อย่างไรก็ตาม การได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณมากเกินไป ก็จะท าให้เกิดการสะสมฟลูออไรด์ในร่างกาย 
Hodge ระบุว่า การได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปอาจก่อให้เกิดภาวะฟันตกกระ ซึ่งเป็นภาวะความผิดปกติของการ
สร้างฟัน ลักษณะทางคลินิกที่เห็นได้ชัดคือ ส่วนเคลือบฟันจะมีสีขาวขุ่นและด้าน ฟันซี่ที่ผิดปกติมีลักษณะบุ๋มเข้า 
หากเป็นอย่างรุนแรงจะพบลักษณะเป็นหลุมชัดเจน และมีบริเวณที่มีการสร้างฟันไม่สมบูรณ์อยู่ทั่วไป จนอาจไม่เป็น
ลักษณะโครงสร้างฟันเหลอือยู่ [4] นอกจากน้ีถ้าได้รับฟลูออไรด์ปรมิาณมากๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ฟลูออไรด์จะ
ชักน าให้มีการสะสมแคลเซียมในกระดูก ก่อให้ เกิดกระดูกแข็งด้ าน (osteosclerosis) โรคกระดูกพรุน 
(osteoporosis) และมีกระดูกเป็นใย (woven bone) เพิ่มขึ้น [6]  ดังนั้น การรับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมจึง
เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
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โรคฟันผุเป็นโรคในช่องปากที่แพร่หลายโรคหนึ่งของประชากรทั่วโลก และจัดเป็นโรคทางทันตกรรมที่
ส าคัญที่สุด ประชากรจ านวนมากทนทุกข์ทรมานจากโรคฟันผุ ซึ่งเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
แต่ในวัยเด็กจะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าในวัยผู้ใหญ่ [1] การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาวิธีป้องกันโรคฟันผุได้ด าเนินมา
เป็นเวลาช้านานแล้ว และก็พบว่าสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ สาร
ฟลูออไรด์ โดยมีกลไกในการท างานเพิ่มความแข็งแรงของช้ันผิวเคลือบฟันเพื่อให้ต้านทานต่อกรดที่เกิดจากแผ่น
คราบจุลินทรีย์ และช่วยเสริมสร้างแร่ธาตุกลับในส่วนของฟันที่เริ่มผุหรือรอยโรคก่อนที่จะผุ รวมทั้งยังมีผลต่อต้าน
เชื้อจุลินทรีย์อีกด้วย  [2] ข้อสังเกตครั้งแรกที่สามารถโยงความสัมพันธ์ของการใช้ ฟลูออไรด์กับการลดลงของโรคฟัน
ผุเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษนี้ โดยพบในประชากรที่ดื่มน ้าที่มีปริมาณฟลูออไรด์ที่ระดับความเข้มข้น 1 ส่วนในล้านส่วน
หรือสูงกว่า [3]   นอกจากนี้ จากข้อสรุปมากกว่า 90 การทดลองในอย่างน้อย 20 ประเทศทั่วโลกก็พบว่า การเติม
ฟลูออไรด์ลงในน ้าประปาจะลดอัตราการเป็นโรคฟันผุในฟันน ้านมของผู้บริโภคลงได้ประมาณ 40-49 และในฟันแท้
ลงได้ประมาณร้อยละ 50-59 [4] 

อย่างไรก็ตาม การได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณมากเกินไป ก็จะท าให้เกิดการสะสมฟลูออไรด์ในร่างกาย 
Hodge ระบุว่า การได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปอาจก่อให้เกิดภาวะฟันตกกระ ซึ่งเป็นภาวะความผิดปกติของการ
สร้างฟัน ลักษณะทางคลินิกที่เห็นได้ชัดคือ ส่วนเคลือบฟันจะมีสีขาวขุ่นและด้าน ฟันซี่ที่ผิดปกติมีลักษณะบุ๋มเข้า 
หากเป็นอย่างรุนแรงจะพบลักษณะเป็นหลุมชัดเจน และมีบริเวณที่มีการสร้างฟันไม่สมบูรณ์อยู่ทั่วไป จนอาจไม่เป็น
ลักษณะโครงสร้างฟันเหลืออยู่ [5] นอกจากน้ีถ้าได้รับฟลูออไรด์ปริมาณมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ฟลูออไรด์จะ
ชักน าให้มีการสะสมแคลเซียมในกระดูก ก่อให้ เกิดกระดูกแ ข็งด้ าน (osteosclerosis) โรคกระดูกพรุน 
(osteoporosis) และมีกระดูกเป็นใย (woven bone) เพิ่มขึ้น [6]  ดังนั้น การรับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมจึง
เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง 
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