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 กำรอำ้งองิในทำงวิทยำศำสตรต์ำมระบบแวนคูเวอรม์ ี 2 แบบ คอื กำรอำ้งองิที่แทรกในเน้ือหำ และ 
กำรอำ้งองิที่อยู่ท้ำยเล่ม 

 
 

 

  กำรอำ้งองิท ีแ่ทรกในเนื้อหำ  
  ระบบกำรอำ้งองิในทำงดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะใช้กำร
อำ้งองิระบบล ำดบัหมำยเลข โดย 
 1. ระบุหมำยเลขเรยีงล ำดบักันไปท้ำยข้อควำมหรอืชื่อบุคคลที่ใช้อำ้งองิเร ิม่จำกหมำยเลข  1,2,3  
ไปตำมล ำดบัที่อำ้งก่อนหลงัเป็นเลขอำรบิกโดยไม่มกีำรเว้นช่วงตวัอกัษร โดยให้อยู่ในวงเลบ็และใช้ “ตวัยก”  
  2. ทุกคร ัง้ที่มกีำรอำ้งซ ้ำจะตอ้งใช้หมำยเลขเดมิในกำรอำ้งองิ และหมำยเลขที่ใช้อำ้งองิจะตอ้งตรงกับ
หมำยเลขของรำยกำรอำ้งองิท้ำยเล่มดว้ย   
 3. ส ำหรบักำรอำ้งองิในตำรำงหรอืในค ำอธบิำยตำรำงให้ใช้เลขที่สอดคล้องกับที่ไดเ้คยอำ้งองิมำก่อน
แลว้ในเน้ือเร ื่อง 
 4. กำรอำ้งองิจำกเอกสำรมำกกว่ำ 1 ฉบับต่อเน่ืองกันจะใช้เคร ื่องหมำยยตภิงัค ์(hyphen หรอื -)  
เชื่อมระหว่ำงฉบับแรกถงึฉบับสุดท้ำย เช่น (1-3) แต่ถำ้อำ้งถงึเอกสำรที่มลี ำดบัไม่ต่อเน่ืองกัน จะใช้เคร ื่องหมำย
จุลภำค (comma หรอื ,) โดยไม่มกีำรเว้นช่วงตวัอกัษร เช่น (4,6,10) 
 
ตวัอย่าง 
 Plasmodium falciparum and Wuchereria bancrofti are parasites that cause human malaria and 

lymphatic filariasis in the population of South -East Asian countries.(1-3,4,6,10) The diseases are 

abundant and widely spread in the endemic area especially Thailand and its neighbor countries.(3,7) 

 
 There have been efforts to replace mouse inoculation testing with in vitro tests, such as 

enzyme linked immunosorbent assays(12,15) or polymerase chain reaction(13-20) but these remain 
experimental. 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบกำรเขยีนอ้ำงองิ 
 



  กำรอำ้งองิท ีอ่ยู่ทำ้ยเล่ม  
 กำรอำ้งองิที่อยู่ท้ำยเล่มหรอืที่เรยีกว่ำ “รำยกำรอำ้งองิ”  
 1. พมิพต์ำมล ำดบักำรอำ้งองิตำมหมำยเลขที่ไดก้ ำหนดไว้ภำยในวงเลบ็ที่ไดอ้ำ้งถงึในเน้ือหำของ
ปรญิญำนิพนธ ์โดยไม่ตอ้งแยกภำษำและประเภทของเอกสำรอำ้งองิ  
 2. พมิพห์มำยเลขล ำดบักำรอำ้งองิไว้ชิดขอบกระดำษดำ้นซำ้ย ถำ้รำยกำรอำ้งองิมคีวำมยำวมำกกว่ำ
หน่ึงบรรทัด ให้พมิพบ์รรทัดถดัไปโดยไม่ตอ้งย่อหน้ำ ลกัษณะกำรอำ้งองิจะแตกต่ำงกันตำมชนิดของเอกสำรที่
น ำมำอำ้งองิ ดงัน้ี 
 

**หมายเหตุ: เคร ือ่งหมาย / ต่อไปน้ี แทนการเว้นวรรค 1 ระยะ 
 
 

 บทควำมวำรสำร 
 
 
 

 
ตวัอย่ำง 
1. พเิชฐ สมัปทำนุกูล,/นิพนธ ์ อุดมสนัตสุิข,/รสสุคนธ ์ ศรพีฒันำวัฒน์.//วิธกีำรเพำะเชื้อแบบง่ำยเพื่อวินิจฉัยโรค 
 ตดิเชื้อไมโครแบคทีเรยีของต่อมน ้ำเหลอืงในกำรเจำะดูดดว้ยเข็มขนำดเลก็ทำงเซลลว์ิทยำ ; กำรประเมนิคุณค่ำ
และกำรใช้งำน.//จุฬำลงกรณเ์วชสำร//2539;40(5):383-91. 
2. Liou GI,/Wang M, Matragoon S.//Precocious IRBP gene expression during mouse development.// 
Invest Ophthalmol Vis Sci//1994;35:1083-8. 
 

 หนังสือ 
 
 
 

 
ตวัอย่ำง 
3. Norman IJ,/Redfern SJ,/editors.//Mental health care for elderly people .//New York:/Churchill  
Livingstone;/1996. 
 

 
 วิทยำนิพนธห์รือปริญญำนิพนธห์รือสำรนิพนธ  ์

กำรอำ้งองิจำกวิทยำนิพนธต์อ้งระบุค ำว่ำ [dissertation] หรอื [วิทยานิพนธห์รือปริญญานิพนธห์รือ
สารนิพนธ ์ช่ือย่อของปริญญา สาขาวิชา] ในวงเลบ็ใหญ่ 

 
 

หมำยเลขรำยกำรอำ้งองิ.//ชื่อผูแ้ต่ง.//ชื่อบทควำม.//ชื่อย่อของวำรสำรต่ำงประเทศ(ถำ้เป็นวำรสำร 
ภำษำไทย ให้ใช้ชื่อเตม็)//ปีที่ตพีมิพ;์เล่มที่พมิพ(์ฉบับที่พมิพ)์:หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย. 
 

หมำยเลขรำยกำรอำ้งองิ.//ชื่อผูแ้ต่งหรอืบรรณำธกิำร.//ชื่อหนังสอื.//คร ัง้ที่พมิพ.์//สถำนที่พมิพ:์/  
ส ำนักพมิพ;์/ปีที่พมิพ.์  
 



 
ตวัอย่ำง 
4. พงษพ์ฒัน์ เวชสทิธ ิ.์//กำรศึกษำโปรตนีจำกพษิงูแมวเซำที่มผีลต่อกำรท ำงำนของไตในหนูขำว/ 
[ปรญิญำนิพนธว์ท.ม./สำขำเคมชีีวภำพ].//กรุงเทพฯ:/บัณฑติวิทยำลยั/มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวิโรฒ;/2542. 
5. Kaplan SJ.//Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization/[Dissertation Ph.D.  
Medicine].//St. Louis (MO):/Washington Univ.;/1995. 
 
 เอกสำรอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ตอ้งพมิพว์ัน เดอืน ปี ที่เปิดดูข้อมูลดงักล่ำวดว้ย เน่ืองจำกข้อมูลดงักล่ำวอำจมกีำรปรบัปรุง หรอืลบ
ออกจำกแฟ้มข้อมูลได ้ กำรเขียนอำ้งองิให้เขียนดงัน้ี 
6. Morse SS.//Factors in the emergence of infectious diseases.//Emerg Infect Dis/[serial online]/1995  
Jan-Mar//[cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens].//Retrieved December 25,/1999,/from/URL:/http://www. 
cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 
7. LaPorte RE,/Marler E,/Akazawa S,/Sauer F.//The death of biomedical journals. BMJ/[serial online]  
1995;310:1387-90.//Retrieved September  26, 1996,/from/URL:http://www.bmj.com/bmj/archive/6991 
ed2.html 
 
 
 
 
 
 

 บทควำมวำรสำร 
  ชื่อผูแ้ตง่   

 1.  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ  ให้เขียนชื่อสกุลขึ้นก่อน เว้นวรรคตำมดว้ยอกัษรย่อของชื่อตวั
และชื่อกลำงโดยไม่ตอ้งเว้นวรรคหรอืมเีคร ื่องหมำยใด ๆ ค ัน่  ถำ้ผูแ้ต่งมหีลำยคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทุก
คน โดยใช้เคร ื่องหมำยจุลภำค (comma หรอื ,) ค ัน่ระหว่ำงชื่อ และเว้นหน่ึงช่วงตวัอกัษร ตำมดว้ยเคร ื่องหมำย
มหัพภำค ( . ) หลงัชื่อผูแ้ต่งชื่อสุดท้ำย  
ตวัอย่ำง   Lodish H,/Baltimore D Jr,/De Berk AE. 
 
 2.  ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทย  ให้เขียนชื่อแรกและนำมสกุลเป็นชื่อเตม็ตำมปกต ิ  ถำ้ผูแ้ต่งมหีลำยคนแต่
ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยใช้เคร ื่องหมำยจุลภำค (comma หรอื ,) ค ัน่ระหว่ำงชื่อ และเว้นหน่ึงช่วง
ตวัอกัษร ตำมดว้ยเคร ื่องหมำยมหัพภำค ( . ) หลงัชื่อผูแ้ต่งชื่อสุดท้ำย   
ตวัอย่ำง   สมบัต ิตรปีระเสรฐิสุข,/มงคล หงษศ์ิรนิิรชร,/อนุชิต จูฑะพุทธ.ิ 
   
 

กำรพมิพ์ข้อมูลในส่วนต่ำงๆ 
 

http://www.cdc.gov/ncidod
http://www.cdc.gov/ncidod
http://www.bmj.com/bmj/


  
  3.  ถ้าคณะผู้แต่งมีมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อแรก 6 ชื่อ โดยใช้เคร ื่องหมำยจุลภำค (comma หรอื ,) 
ค ัน่ระหว่ำงชื่อ ตำมดว้ยค ำว่ำ “et al.” (ส ำหรบัภำษำองักฤษ)  หรอื “และคณะ” (ส ำหรบัภำษำไทย) หลงัชื่อที่ 6 
แลว้ตำมดว้ยเคร ื่องหมำยมหัพภำค ( . )  
ตวัอย่ำง 
8. Choi HK,/Won LA,/Kontur PJ,/Hammond DN,/Fox AP,/Wainer BH,/et al.//Immortalization embryonic mesencephalic 
dopaminergic neurons by somatic cell fusion.//Brain Res/1991;552:67-76. 
 
 4.  ผู้แต่งท่ีเป็นกลุ่ม เป็นคณะ หรือสถาบนั ให้ใช้ช ือ่กลุ่ม, คณะ หรอืสถำบันนัน้เป็นผู้แต่ง  
ตวัอย่ำง  
9. The Cardiac Society of Australia and New Zealand.  Clinical exercise stress testing.  Safety and performance  
guidelines.// Med J// Aust 1996;164:282-4.WHO.//Malaria, a worldwide scourge. //WHO Bull 1998;8:24-7. 
  
  5.  หากบทความทางวิชาการนัน้ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ให้ใช้ช ือ่บทควำม  
ตวัอย่ำง  
10. Malaria in Cambodia.//J Trop Med Hyg//1998;23:23. 
 

  ชื่อบทควำม   
 ช่ือบทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษให้เขยีนตวัพมิพ์ใหญ่ (Capital letter) เฉพำะตวัอักษรแรกของค ำแรกของชือ่
บทควำม หลงัจำกนัน้ใช้ตวัอักษรเลก็ท ัง้หมด ยกเว้นศพัท์เฉพำะ (ช ือ่คน ช ือ่เมอืง ฯลฯ) เมือ่จบชือ่บทควำมแล้วให้ใช้
เครือ่งหมำยมหพัภำค ( . )  
ตวัอย่ำง  
11. วรีะวรรณ สิทธกิรกุล,/ศวิพิร ลงยนัต์,/ไพศำล สิทธกิรกุล.//สำรคล้ำย FMRF-amide ในก้ำนตำกุ้ง วำรสำรวทิยำศำสตร์มศว// 
2538;11(1):15-28. 
12. Beltz BS,/Kravitz EA.//Aminergic and peptidergic neuromodulation in crustacea.//J Exp Biol//1986;124:115-41. 
 

  ชื่อวำรสำร   
 ถ้ำช ือ่วำรสำรเป็นชือ่สัน้ๆ ค ำเดยีว มกัจะไม่ย่อช ือ่วำรสำร แต่ถ้ำเป็นวำรสำรท ีช่ ือ่ยำวให้ใชช้ ือ่ยอ่ของวำรสำรท ีป่รำกฏ
ใน Index Medicus โดยจะตรวจสอบได้จำก List of Journals indexed in Index Medicus ซึง่จดัพมิพ์โดย National Library of 
Medicine (NLM), National Institute of Health (NIH), Bethesde, MD, USA ฉบับเดอืนมกรำคมของทุกปีและพมิพ์แยก
ต่ำงหำกรำยปีด้วยหลกักำรย่อช ือ่วำรสำร หรอืเปิดดูได้จำก http://www.nlm.nih.gov  แต่ถ้ำเป็นวำรสำรภำษำไทยให้ใช้ช ือ่
เตม็    
ตวัอย่ำง  
13. Dearry A,/Gingrich JA,/Falardeau P,/Fremeau RT Jr,/Betes MD,/Caron MG.//Molecular cloning and expression of  
gene for a human D1 dopamine receptor.//Nature//1990;347:72-6. 
14. พชิยั พวัเพิม่พูลศริ.ิ//โรคจมูกอักเสบจำกภูมแิพ้. //รนีครนิทรวโิรฒเวชสำร//2538;2(1):22-33. 
 
 
 



  ปี เลม่ที ่และเดอืนหรือฉบับทีข่องวำรสำร 
 1. ส ำหรบัวำรสำรท ีไ่ม่ได้ใช้เลขหน้ำต่อเนือ่งกนัท ัง้ปี (Non-continuous page numbers) ให้ระบุปีท ีต่พีมิพ์ (year) 
เดอืนท ีพ่มิพ์ (ถ้ำเป็นภำษำอังกฤษให้ใช้ตวัอักษรย่อ 3 ตวัแรกของเดอืน แต่ถ้ำเป็นภำษำไทยไม่ต้องย่อ) วนัท ีพ่มิพ์ โดยเว้น
หนึง่ช่วงตวัอักษรระหว่ำงปี เดอืน และวนั แล้วตำมด้วยเครือ่งหมำยอัฒภำค (semi-colon หรอื ;) เล่มท ีพ่มิพ์ (volume) และ 
ถ้ำมฉีบับท ี ่(number) ให้พมิพ์อยู่ในวงเลบ็ โดยไม่มกีำรเว้นช่วงตวัอักษร  
ตวัอย่ำง 
15. Russell FD,/Coppell AL,/Davenport AP.//In vitro enzymatic processing of radiolabelled big ET-1 in human kidney  
as a food ingredient.//Biochem Pharmacol//1998 Mar/1;55(5):697-701. 
 
 2. หำกเป็นวำรสำรท ีม่เีลขหน้ำต่อเนือ่งกนัท ัง้ปี (Continuous page numbers) ให้ใส่เฉพำะปีท ีต่พีมิพ์ (year) ตำม
ด้วยเครือ่งหมำยอัฒภำค (semi-colon หรอื ;) และเล่มท ีพ่มิพ์ (volume) โดยไม่มกีำรเว้นช่วงตวัอักษร และไม่จ ำเป็นต้องใส่
ฉบับท ีใ่นวงเลบ็  
ตวัอย่ำง 
16. Figueroa JV,/Chieves LP,/Johnson GS,/Buening GM.//Multiplex polymerase chain reaction based assay for 
etection of Babesia bigemina, Babesis bovis and Anaplasma marginale DNA in bovine blood.//Vet Parasitol 
1993;50:69-81. 
 
 3. หำกวำรสำรใดไม่ได้ออกเป็นรำยเดอืนกใ็ห้ใส่เลขหน้ำล ำดบัของฉบบัท ีเ่อำไว้ โดยให้ใส่ล ำดบัของฉบับไว้ในวงเลบ็ 
เช่น วำรสำรสุขภำพ 2519(3) หมำยถงึ ฉบับท ีส่ำมของปี พ.ศ.2519 แต่ไม่ได้เป็นฉบับเดอืนมนีำคม (เดอืนท ีส่ำม) เนือ่งจำก
ฉบับท ีห่นึง่ไม่ได้เร ิม่ท ีเ่ดอืนมกรำคม 
 
 4. ถ้ำวำรสำรท ีน่ ำมำอ้ำงอิงอยู่ในระหว่ำงกำรรอตพีมิพ์เผยแพร่ ให้เขยีนว่ำ “In press” หรอื “อยู่ระหว่ำงกำรจดัพมิพ์” 
ตวัอย่าง   
17. Leshner AI.//Molecular mechanisms of cocoine addiction.//N Engl J Med./In/press 2003. 
 
 

  เลขหน้ำ 
 หลงัตวัเลขท ีบ่อกจ ำนวนเล่มท ีแ่ล้ว ให้ใส่เครือ่งหมำยทวภิำค (colon หรอื :) ก่อนใส่เลขหน้ำ กำรใส่เลขหน้ำให้ระบุ
เลขหน้ำท ีอ้่ำงอิงตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึหน้ำสุดท้ำยของบทควำมในวำรสำรท ีน่ ำมำอ้ำงอิงค ัน่ด้วยเครือ่งหมำยยตภิงัค์ (hyphen  
หรอื -) โดยไม่ต้องใส่ค ำว่ำ “หน้ำ”  และกำรเขยีนเลขหน้ำสุดท้ำยของกำรอ้ำงอิงให้เขยีนเฉพำะเลขท ีไ่ม่ซ ้ำกบัเลขหน้ำแรก  
เมือ่สิ้นสุดเลขหน้ำท ีอ้่ำงอิงสุดทำ้ยแล้วให้ใส่เครือ่งหมำยมหพัภำค ( . ) ต่อท้ำยแสดงว่ำสิ้นสุดกำรอ้ำงอิงในรำยกำรนัน้ แต่  
ถ้ำวำรสำรนัน้ใช้เลขหน้ำของวำรสำรเป็นเลขโรมนั ให้เขยีนเป็นเลขโรมนัโดยไม่ต้องตดัเลขหน้ำออก  
ตวัอย่ำง 
18. Vega KJ,/Pina I,/Krevsky B.//Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary  
disease.//Ann Intern Med 1996;124:980-3. (หมำยถงึกำรอ้ำงถงึบทควำมตัง้แต่หน้ำ 980 ถงึหน้ำ 983) 
19. Fischer GA,/Sikic BI.//Drug resistance in clinical oncology and hematology: introduction.//Hematol Oncol Clin  
North Am 1995  Apr;9(2):xi-xii. 
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  สถำนที่พมิพ ์

 ใส่ช ือ่เมอืงท ีส่ ำนกัพมิพ์ตัง้อยู่ ถ้ำมชี ือ่สถำนทีพ่มิพ์มำกกว่ำ 1 ชือ่ ให้ใส่ช ือ่แรกแล้วใส่เครือ่งหมำยทวภิำค (colon 
หรอื : ) ตำมหลงั ถ้ำสถำนทีพ่มิพ์ไม่เป็นท ีรู้่จกัให้พมิพ์ช ือ่สถำนทีน่ัน้ ตำมด้วยเครือ่งหมำย จุลภำค (comma หรอื , ) เว้นหนึง่
ช่วงตวัอักษรแล้วตำมด้วยชือ่รฐั (state) หรอืประเทศ (country)  ส ำหรบัช ือ่รฐัในประเทศสหรฐัอเมรกิำให้ใส่ตวัอกัษรย่อ 2 ตวัท ี่
ใช้เป็นรหสัไปรษณยี์ โดยพมิพ์เป็นตวัพมิพ์ใหญ่ เช่น CN ส ำหรบั Connecticut   
ตวัอย่ำง 
 Bangkok: 
 Hartford,/CN: 
 Kyoto,/Japan: 

  ส ำนักพมิพ ์   
 ใส่ช ือ่ส ำนกัพมิพ์ตำมท ีป่รำกฏในหนงัสือเล่มนัน้ ตำมหลงัช ือ่เมอืง โดยเขยีนเตม็ไม่ต้องย่อ หลงัช ือ่ส ำนกัพมิพ์ให้ใส่
เครือ่งหมำยอัฒภำค (semi-colon หรอื ;) โดยไม่ต้องเว้นช่วงตวัอักษร  
ตวัอย่ำง 
 WB Saunders; 
 Williams & Wilkins; 
 Australian Government Publishing Service; 

  ปีทีพ่มิพ ์  
 ใส่ปีท ีพ่มิพ์เป็น ค.ศ. ส ำหรบัหนงัสือภำษำต่ำงประเทศ หรอื พ.ศ. ส ำหรบัหนงัสือภำษำไทย หลงัเครือ่งหมำยอฒัภำค 
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หน้ำตัง้แต่หน้ำแรกจนถงึหน้ำสุดท้ำยของบทควำมในหนงัสือท ีน่ ำมำอ้ำงอิง ค ัน่ด้วยเครือ่งหมำยยตภิงัค์ (hyphen หรอื -) โดย
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