
 

แบบแผนการเขยีนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างองิทางการแพทย์แบบแวนคูเวอร์  

References/Bibliography Vancouver Style  
 

 
ประเภทของเอกสารท่ีน ามาเขียนบรรณานุกรมสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1.  หนังสือ 

    1.1  หนังสือทีม่ผู้ีแต่งคนเดียว   
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     1.3  หนังสือทีม่ผู้ีแต่งมากกว่า 6 คน 

 

 

ตวัอยา่งหนงัสือภาษาไทย 
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Hofmeyr GJ, Neilson JP, Alfirevic Z, Crowther CA, Gulmezoglu AM, Hodnett ED et al. A Cochrane  

         pocketbook: Pregnancy and childbirth. Chichester, West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd; 2008. 

 

  1.4  หนังสือทีม่บีรรณาธิการ ผู้รวบรวม เป็นผู้แต่ง   
            *จะเพิ่มคาวา่ “บรรณาธิการ” หรือ editor/s หลงัช่ือผู้แตง่คนสดุท้าย 
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ช่ือผู้แตง่(ระบทุัง้ 6 คน) และคนอ่ืนๆ.  ช่ือเร่ือง.  ครัง้ท่ีพิมพ์(ระบใุนการพิมพ์ครัง้ท่ี 2).  เมืองท่ีพิมพ์: ส านกัพิมพ์; ปี

ท่ีพิมพ์. 
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1.5  หนังสือทีแ่บ่งเป็นบทๆ หรือตอนๆ ซ่ึงมตีัวเลขกากบั และมผู้ีเขยีนแต่ละบทแยกกนั 
 

ช่ือผูแ้ต่ง.  ช่ือบท.  ใน : ช่ือผูแ้ต่ง.  (บรรณาธิการ) ช่ือหนงัสือ  คร้ังท่ีพิมพ(์ระบุในการพิมพค์ร้ังท่ี 2).  เมือง
ท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ;์ ปีท่ีพิมพ.์  หนา้. 

 

ตวัอยา่งหนงัสือภาษาไทย 
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ตวัอยา่งหนงัสือภาษาองักฤษ 
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  1.6  หนังสือทีม่หีน่วยงานหรือโครงการเป็นผู้รับผิดชอบหลกั 
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ตวัอยา่งหนงัสือภาษาองักฤษ 
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1.7 หนังสือรายงานการประชุม (Conference proceedings) 
 

 

 
ตวัอยา่งรายงานการประชุมภาษาไทย 

บุญชู กุลประดิษฐารมย,์ บรรณาธิการ. Laser surgery and medicine. การประชุมวชิาการและเชิงปฏิบติัการ คณะ 
         แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี; วนัท่ี 26-28 กุมภาพนัธ์ 2539; ณ หอ้งประชุมชั้น 5 ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต.   

ช่ือผู้ รับผิดชอบ.  ช่ือการประชมุ; วนัท่ีจดัการประชมุ; สถานท่ีจดัการประชมุ.  เมืองที่จดัการประชมุ ปีที่จดัการประชมุ. 
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         กรุงเทพ 2539. 
ตวัอยา่งรายงานการประชุมภาษาองักฤษ 

Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: a medical community response. Proceeding of the First AMA  
         National Conference on Child Abuse and Neglect; 1984 Mar 30-31; Chicago. Chicago: American Medical  
        Association, 1985.  
 

   1.8  วทิยานิพนธ์ (Dissertation) 
ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือวทิยานิพนธ์[วทิยานิพนธ์].  เมืองทีพ่มิพ์: ช่ือมหาวทิยาลยั; ปีทีพ่มิพ์. 

 

ตวัอยา่งวทิยานิพนธ์ภาษาไทย 

พรพิมล แกว้กมล: ความรู้ความสะดวกใจและการตอบสนองของบิดามารดาเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศของวยัรุ่น  

           [วทิยานิพนธ์]. เชียงใหม่: มหาวทิยาลยั, 2539. 
 

ตวัอยา่งวทิยานิพนธ์ภาษาองักฤษ 

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic American [dissertation]. Mount  
           Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.  
 
 

  1.9  บทความในหนังสือพมิพ์ (Newspaper article) 
 

ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือบทความ.  ช่ือหนังสือพมิพ์ วนั เดือน ปีทีพ่มิพ์;หน้า. 
 

ตวัอยา่งบทความในหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ 

Rensberger B, Specter B: CFCs may be destroyed by natural process. The Washington Post 1989 Aug 7; Sect  
         A:2(col5).  
 

2.  บทความวารสาร  จะมีรูปแบบมาตรฐานในการเขียนดงัน้ี 

 
ภาษาไทย     :  ช่ือผู้เขียน. ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร.  ปีพมิพ์; เล่มทีข่องวารสาร : หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (Page). 
ภาษาองักฤษ : Author.  Title of the article.  Title of the Journal.  Year;  (Volume) : Page. 
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ตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงจากบทความในวารสารภาษาไทย 
จกัรกฤษณ์ สุรการ, เยื้อน ตนันิรันดร. การศึกษาแบบสุ่มในการฉีดยาไดโคลฟีแนคเขา้กลา้มเพื่อลดความเจบ็ปวด 
         หลงัการผา่ตดัคลอด. วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย.์ 2552;92:733-8. 
 

ตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงจากบทความในวารสารภาษาองักฤษ 
Ogawa H, Nakayama M, Morimoto T, Uemura S, Kanauchi M, Doi N, et al. Low-dose aspirin for primary  
         prevention of atherosclerotic events in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA.  
        2008;300:2134-41. 
หมายเหตุ  กรณีผูเ้ขียนเกิน 6 คน ใหใ้ส่ช่ือผูเ้ขียน 6 คนแรก คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (comma- ,) และตามดว้ย et 
al. ค า วา่ et al เป็นค า ยอ่ ซ่ึงยอ่มาจากค า ในภาษาลาติน คือ et alii หรือ et alia แปลเป็นภาษาองักฤษวา่ “and 
others” และภาษาไทยใชค้  า วา่ “และคนอ่ืนๆ”  
 

   2.1   บทความวารสารทีม่เีลข Digital object identifier (DOI)หรือ Database’s unique identifier 
(ถ้ามปีรากฏทีห่น้าแรกของบทความ หากไม่มกีไ็ม่จาเป็นต้องเพิม่)  
 
 

 

ตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงบทความในวารสารท่ีมี Digital object identifier (DOI) 
Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidiy and repeat admission to  
          hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009 Jan 7;338:a2752.  
          Doi: 10.1136/bmj.a2752. PubMed PMID: 19129307; PubMed Central PMCID: PMC2615549. 
 
    2.2   บทความวารสารทีม่แีหล่งทีม่าจากอนิเทอร์เน็ต (ไม่มกีารตีพมิพ์เป็นรูปเล่ม) 
 
 

 

 

Author.  Title of the article.  Title of the Journal.  Year;  (Volume) : Page; DOI.  Pubmed   
          PMID;PubMed Central PMIC. 
 

Author.  Title of the article.  Title of the Journal[Internet].  Year [cited Year] ;Volume (Issue)  :  
        [about  page]. Available from URL sited 
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ตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงบทความในวารสารซ่ึงมีแหล่งท่ีมาจากอินเทอร์เน็ต 

Elliott DJ, Zaoutis TE, Troxel AB, Loh A, Karen R. Empiric antimicrobial therapy for pediatric skin and soft- 
           tissue infections in the era of methicillin-resistant staphylococcus aureus. Pediatrics [Internet]. 2009 Jun  
           [cited 2009 Jun 9];123(6):[about 1 p.]. Available from: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/  
           full/123/6/e959  
 

   2.3  การเขยีนอ้างองิจากบทคดัย่อจากวารสาร (Abstract journals ) 
 

 
 
 

ตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงบทคดัยอ่ 

Rushton JL, Forcier M, Schectman RM. Epidemiology of depressive symptoms in the National 

           Longitudinal Study of Adolescent Health [abstract]. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry [online] 

          2002 Feb [cited 2003 Jan 21] ;41(2):199-205. Available from:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

   2.4  การอ้างองิบทความฉบับเต็มจากวารสาร ( Full text journal online / Electronic journals ) 
 

 
 

ตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงบทความฉบบัเตม็ 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [online]1995 [cited 1996Jun 5]; 1: 
[24 screens]. Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 
 

3.  ส่ือ/วสัดุอเิลก็ทรอนิกส์และอนิเทอร์เน็ต (Electronics materials and Internet)  
 

   3.1  การเขยีนอ้างองิจาก ซีดี-รอม (CD-ROM) 

Author.  Title of Book [online].  Year [cited Year] ; [about  screens]. Available from URL sited 
 

Author.  Title of the article[abstract].  Title of the Journal[online].  Year [cited Year] ;Volume (Issue)  :  
        [about  page]. Available from URL sited 
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ตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงจากซีดี-รอมภาษาไทย 

คลงัขอ้มูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล. ยาใหม่ในประเทศไทย 1-9 [ซีดีรอม]. กรุงเทพฯ: คณะ          
         เภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล; 2543. 
 

ตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงจากซีดี-รอมภาษาองักฤษ 

Anderson SC, Poulsen KB. Anderson’s electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott  
         Williams & Wilkins; 2002.  
 
 

  3.2  การเขยีนอ้างองิบทความหรือข้อมูลทีเ่ผยแพร่ทางอนิเทอร์เน็ต (monograph on the Internet)  
          *หากไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยช่ือเร่ืองไดเ้ลย โดยละช่ือผูแ้ต่งไว ้
 

 

 

ตวัอยา่งการเขียนอา้งอิงจากเวบ็ไซตภ์าษาองักฤษ 

Lawrence O. Gostin, JD. Influenza A(H1N1) and pandemic preparedness under the rule of international law 

[Internet]. Chicago: American Medical Association; 2009 [cited 2009 Jun 11]. Available from: http://jama.ama-

assn.org/cgi/content/short/301/22/2376 

3.3  การเขยีนอ้างองิจาก Homepage หรือ Website 
*  ลกัษณะเดียวกนักบัการอ้างอิงบทความหรือข้อมลูท่ีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต แตใ่ห้เปล่ียนช่ือเร่ือง เป็นช่ือ

เว็บไซต์ และให้ระบวุนัท่ีเว็บไซต์นัน้มีการปรับปรุงข้อมลูเพิ่มเตมิด้วย (ถ้ามี) 

 

 

ช่ือผู้แต่ง.  ช่ือซีดี-รอม[CD-ROM].  เมือง:ส านักพมิพ์;ปีทีพ่มิพ์ 
 

ช่ือผูแ้ต่ง. ช่ือเร่ือง [อินเทอร์เน็ต]. ช่ือเมืองหรือประเทศเจา้ของเวบไซต์: ช่ือองคก์รหรือบริษทัเจา้ของเวบไซต์; ปี
ท่ีจดทะเบียนหรือปีท่ีเร่ิมเผยแพร่เวบไซต ์[วนัท่ีอา้งถึง วนั เดือน ปี พ.ศ.]. ท่ีมา:URL 
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