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การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล ในการเผยแพร่งานวิชาการในวารสารการแพทย์ด้วยรูปแบบแวนคูเวอร์ 

พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ.1978 ปัจจุบันได้ใช้กันทั่วไปในสาขาวิชาการแพทย์ สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะของการอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์จะเป็นดังต่อไปนี้ 
 1. อ้างอิงในเนื้อเรื่อง ไม่ว่าจะต้นประโยคหรือท้ายประโยค ระบุด้วย “ตัวเลข” 

2. รายการอ้างอิงท้ายเอกสาร จะเรียงลำดับ ตามเลขที่ของการอ้างอิงในเนื้อหาทั้งหมด 
ตัวอย่าง 

In the last decade, significant progress has been made in recognizing physician 
burnout, traditionally defined as a work-related phenomenon characterized by emotional 
exhaustion, depersonalization, and a decreased sense of personal accomplishment, as a key 
public health issue.1 There is enhanced understanding of demographic differences in well-
being, such as greater compassion fatigue and lower professional fulfillment among female 
compared with male physicians and differences across specialties. The widespread 
prevalence of emotional exhaustion, depersonalization, and decreased personal 
accomplishment among physicians and their relationship with quality, safety, patient 
outcomes,2 and physician turnover3 are increasingly recognized, with health systems and 
influential bodies across the country actively seeking to address these issues. 
 
References 
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การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citations in the Text) 
1. ตำแหน่งของการอ้างอิง (Placement of citations)  

ใช้การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text citation ด้วยตัวเลขอารบิก (1,2,3,4,5,6,…..)  
โดยใช้ตัวยก ใส่ไว้หน้าประโยค หรือท้ายประโยค  

  ตัวเลขของการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ต้องตรงกับตัวเลขรายการอ้างอิงท้ายเล่มด้วย 
2. ลำดับการอ้างอิง (References are numbered)  

ใส่หมายเลขตามลำดับที่อ้างถึงในข้อความ  
หากมีการอ้างถึงแหล่งที่มาอีกครั้ง จะใช้หมายเลขเดิม 

3. อ้างอิงจากหลายเอกสาร (Multiple works by the same author)  
ของบุคคลเดียวกัน แม้ว่าจะตีพิมพ์ในปีเดียวกัน จะให้เลขต่างกันตามลำดับของการอ้าง 
ถึงของเอกสารแต่ละฉบับ 

4. การอ้างถึงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Citing secondary sources) หรือการอ้างอิงทางอ้อม  
เมื่อผู้เขียนไม่ได้เข้าถึงหรืออ่านผลงานต้นฉบับ จะต้องอ้างอิงผู้เขียนงานที่อ่านและรวม
แหล่งข้อมูลนี้ไว้ในรายการอ้างอิงด้วย (อย่างไรก็ตาม หากสามารถหาอ่านจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิได้และอ้างอิงจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดีที่สุด)  
...เพ่ือเน้นประเด็นเทย์เลอร์ (10) กล่าวถึงงานวิจัยของบริดจ์.... 

5. การอ้างอิงมากกว่าหนึ่งแหล่ง  
ให้ แสดงรายการหมายเลขอ้างอิงแต่ละหมายเลข คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือโดย 
ขีดค่ันสำหรับลำดับของตัวเลขท่ีต่อเนื่องกัน ไม่ควรมีช่องว่างระหว่างจุลภาคหรือขีด 
กลาง เช่น (1,5,6-8) 
 

รายการอ้างอิง (References) 
 ท้ายเอกสารทั้งหมด จะระบุแหล่งที่มาข้อมูลที่ปรากฎในการอ้างอิงในเนื้อหาทั้งหมด ตามลำดับเลข
ของการอ้างอิง  

1. การเรียงลำดับหมายเลข (Numbering) : รายการอ้างอิงทั้งหมดเรียงตามลำดับตัวเลขตามการอ้างอิง
ในเนื้อเรื่อง ไม่ใช่ตามลำดับตัวอักษร หรือภาษา การอ้างอิงแต่ละรายการจะแสดงเพียงครั้งเดียว 
เนื่องจากมีการใช้หมายเลขเดียวกันตลอดท้ังบทความ 

2. การพิมพ์หมายเลข ให้พิมพ์ชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ และเม่ือเกินหนึ่งบรรทัด บรรทัดถัดไปจะย่อ
หน้าเท่ากับบรรทัดแรก 

3. ในการพิมพ์ ให้จบแต่ละส่วนด้วยเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) เสมือนการจบประโยคในภาษาอังกฤษ 
หลังเครื่องหมาย ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษร ก่อนขึ้นส่วนใหม่ทุกครั้งเช่นกัน 
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หลักเกณฑ์การพิมพ์ 
 

1. ผู้แต่ง (Authors) คือ บุคคล, นิติบุคคล, หน่วยงาน, องค์กร, บรรณาธิการ, หรือผู้รวบรวม 
ทั้งผู้แต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
ไมต่้องระบุ  คำนำหน้าชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, Mr., Mrs., etc.),  
  คำบอกยศ ตำแหน่ง หรือตำแหน่งทางการศึกษาใดๆ  
  คำเรียกตำแหน่งวิชาการ คำเรียกทางวิชาชีพ ยศทางทหารและตำรวจ  
1.1 ผู้แต่งคนไทย ใช้ชื่อ นามสกุล ดังนี้ 

 ทพญ.ธนธรณ์ พินธุโสภณ     ใช้  ธนธรณ์ พินธุโสภณ    
 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ใช้ ประสิทธิ์ วัฒนาภา 

1.2 ผู้แต่งต่างชาติ และคนไทยที่ใช้ภาษาต่างชาติ ใช้ นามสกุลขึ้นต้น ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้น และ
อักษรย่อชื่อกลางติดกัน (ถ้ามี) ดังนี้  
 Adewole S. Adamson, MD   ใช้  Adamson AS 
 Esther de Boer, MD, PhD  ใช้  de Boer E 

1.3 ผู้แต่งท่ีเป็นหน่วยงาน องค์กร บริษัท ร้าน หรือสถาบันการศึกษา ใส่ชื่อหน่วยงานหลักก่อน ค่อย
ตามด้วยหน่วยงานรอง ระหว่างชื่อหน่วยงาน ให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) และเว้น 1 
ตัวอักษรทุกครั้ง ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ.  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันประชากรศาสตร์. 

1.4 จำนวนผู้แต่งเกินหกคน ให้ใส่หกคนแรกตามด้วย “et al” (ระบุนามสกุลของผู้เขียนแต่ละคน 
ตามด้วยเว้นวรรคและตามด้วยชื่อย่อโดยไม่มีจุด มีเครื่องหมายจุลภาคและช่องว่างระหว่างผู้เขียน
และจุดต่อท้ายผู้แต่งคนล่าสุด) หรือ “และคณะ” สำหรับภาษาไทย ดังนี้ 
 พจนา สวนศรี, วีระชัย วีระฉันทชาติ, จรรยวรรธ สุธรรมา, พงษ์สวัสดิ์ ตันติเจริญกิจ,  
   สมภพ ยี่จอหอ, นุชนารถ สิงหภูติ, และคนอื่น. 
 Hyde KD, Jeewon R, Chen Y-J, Bhunjun CS, Calabon MS, Jiang H-B, et al. 

1.5 งานที่มีบรรณาธิการ ให้ใส่ชื่อบรรณาธิการในตำแหน่งผู้แต่งและทำตามบรรณาธิการคนสุดท้าย
ด้วยเครื่องหมายจุลภาคและคำว่าตัวแก้ไข (หรือตัวแก้ไข)  
 งานที่มีบรรณาธิการซึ่งมีบทที่เขียนโดยผู้เขียนแต่ละคน ให้ระบุชื่อผู้เขียนบทก่อน แล้วตาม
ด้วยชื่อบท ตามด้วย “ใน:” ชื่อบรรณาธิการ และชื่อหนังสือ 

1.6 ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อเรื่องแทนในตำแหน่งผู้แต่ง 
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2. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อหนังสือ, ชื่อวารสาร หรือชื่อบทความ ไม่ขีดเส้นใต้ชื่อเรื่อง ไม่ใช้ตัวเอียง  
1.7 ชื่อเรื่องหนังสือ หรือชื่อบทความ   

 ภาษาไทย ใช้ตามชื่อท่ีปรากฏ 
  ภาษาอังกฤษ ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่กับอักษรตัวแรกของคำแรกในชื่อ หัวข้อที่เหลือเป็น
ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะ 
2.2 ชื่อวารสาร  
 ภาษาไทย  ใช้ตามชื่อที่ปรากฏ 
 ภาษาอังกฤษ  หากชื่อวารสารสั้น ให้ใช้ตามที่ปรากฎได้เลย  
 หากชื่อวารสารยาว ให้ใช้ตัวย่อ ตาม Abridged Index Medicus (AIM or "Core Clinical") 
Journal Titles ของ หอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกา (Nation Library of Medicine : NLM) 
ถอดรหัส/ค้นหาตัวย่อที่ถูกต้อง ดู PubMed Journals Database   
 ระบุชื่อวารสารอย่างย่อ วางช่วงเวลาและช่องว่าง ปี (และเดือนและวัน อย่างย่อ หากมี) 
 อัฒภาค เล่ม เลขท่ีฉบับในวงเล็บ ทวิภาค ช่วงหน้า และจุด ตัวอย่างเช่น  
  Brain Res. 2002;935(1-2):40-6. 
  TM & IH. 2021 Jul [cited 2022 May 9];26(7):753–9. 
 

2 ข้อมูลสิ่งพิมพ์ (Publication) หนังสือ 
หลังชื่อเรื่องหนังสือ (และปีพิมพ์ หากมี) ให้ใส่จุดและเว้นวรรค แล้วใส่ชื่อเมือง หากชื่อ 

เมืองไม่เป็นที่รู้จัก หรืออาจมีความสับสน ให้ป้อนตัวย่อไปรษณีย์สำหรับรัฐ (US) หรือจังหวัด (แคนาดา) หรือ
ป้อนประเทศ (ที่อ่ืน) ของสิ่งพิมพ์ ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค ระบุชื่อผู้จัดพิมพ์ตามที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ตาม
ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค  

หากผู้เขียนเป็นผู้จัดพิมพ์ด้วย ให้ใช้ส่วนหนึ่งของชื่อเป็นผู้จัดพิมพ์ เช่น สมาคมผู้ 
จัดพิมพ์ หากผู้เขียนคือสมาคมการแพทย์แห่งแคนาดา ให้ปีที่พิมพ์ตามด้วยช่วงเวลา หากไม่พบวันที่ตีพิมพ์ แต่
สิ่งพิมพ์มีวันที่ลิขสิทธิ์ ให้ใช้วันที่ของลิขสิทธิ์ที่นำหน้าด้วยตัวอักษร "c" เช่น c2015 
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4. หน้า (Pages) : การระบุตำแหน่งที่ตั้งของเอกสารหรือข้อความ 
4.1 วารสาร จะมีการกำหนดช่วงหน้าทั้งหมดของบทความไม่ใช่หน้าเฉพาะที่มีข้อมูลที่พบ การใช้งาน

คือ 124-7 (หน้า 124 ถึง 127) หรือ 215-22 (หน้า 215 ถึง 222)  
4.2  หนังสือ จะไม่มีการระบุหมายเลขหน้า โดยมีข้อยกเว้นสองประการ ได้แก่ หมายเลขหน้าของ

รายการพจนานุกรม รวมถึงช่วงหน้าของบทที่มีผู้เขียนเอง  
 4.3 แหล่งข้อมูลออนไลน์  ให้ใส่ข้อมูลเดียวกันกับสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วเพ่ิมข้อมูลการเรียกค้นเพื่อให้ผู้อ่ืน
สามารถค้นหาแหล่งที่มาได้  

• วางคำว่าอินเทอร์เน็ตในวงเล็บเหลี่ยมหลังชื่อหนังสือหรือชื่อวารสารแบบย่อ  

• ระบุวันที่ดึงข้อมูล นำหน้าด้วยคำว่า "อ้าง" ในวงเล็บเหลี่ยมหลังวันที่ตีพิมพ์  

• เพ่ิมข้อมูลการค้นคืนที่ส่วนท้ายของการอ้างอิงโดยใช้ URL แบบเต็ม ไม่มีเครื่องหมายวรรค 

• หากมี DOI ให้เพ่ิมหลังข้อมูลการดึงข้อมูลหรือไม่ก็ได้  

• ใส่หมายเหตุสั้นๆ หลัง URL หากต้องการข้อมูลการเข้าถึงพิเศษ 
  เช่น 

1. Chandran S, Rahman A, Norris JM, Tiberi S, Kunst H. Diagnostic pitfalls of urogenital 
tuberculosis. Tropical medicine & international health: TM & IH [Internet]. 2021 Jul 
[cited 2022 May 9];26(7):753–9. Available from: 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cmedm&AN
=33817915&site=eds-
livehttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cmedm&
AN=33817915&site=eds-live 
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รูปแบบการพิมพ์ 
1. หนังสือ 

1.1 หนังสือ 
ไทย      ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์; ปีพิมพ์.  
ต่างชาติ  Author AA. Title of book. Edition [if not first]. Place of publication: Publisher; 
  Year of publication. Pagination. 
ตัวอย่าง 

1. ชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพยุคใหม่. กรุงเทพฯ: สามลดา; 2554. 
2. Hallstrom H. Coffee consumption in relation to osteoporosis and fractures: 

Observational studies in men and women. Uppsala: Digital press; 2013. 
 

1.2 หนังสือที่มีบรรณาธิการ หรือมีผู้แปล  :Edited book 
ไทย      ชื่อบรรณาธิการ,  บรรณาธิการ/editor/editors.หรือ ผู้แปล, ผู้แปล/
ranslator/translators.    เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีพิมพ์. 
ต่างชาติ  Editor, A. A. (Ed.). (year of publication). Title of book (edition). Location of  
  publication: Publisher. 
ตัวอย่าง  

1. ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง. Textbook of palliative 
care. ขอนแก่น: สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย; 2564. 

2. Williams, J. M. (Ed.). (2006). Applied sport psychology: Personal growth to peak 
performance (5th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill. 
 

1.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E book 
ไทย  ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีพิมพ์ 
  [เข้าถึงเมื่อ/citedปี เดือน วัน]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://… 
ต่างชาติ  Author, A. A. (year of publication). Title of book (edition). Retrieved from URL 
ตัวอย่าง 
     1.  Cheung K-L. Treatment Strategies and Survival Outcomes in Breast Cancer [Internet].  
 MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute; 2020 [cited 2022 May 9]. Available 
 from: https://mdpi.com/books/pdfview/book/2255 
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1.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีหมายเลข Digital Object Identifier (DOI) 
ไทย   ชื่อผู้แต่ง/ชื่อบรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์. สํานักพิมพ์; ปี พิมพ์.  
  doi:xxxxxxxxxx. 
ต่างชาติ  Author AA. Title of web page [Internet]. Place of publication: Sponsor of  
  Website/Publisher; Year of publication [cited YYYY Mon DD]. Number of pages. 
  Available from: URL doi: (if available) 
ตัวอย่าง 
     1. Cheung K-L. Treatment Strategies and Survival Outcomes in Breast Cancer [Internet]. 
 MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute; 2020 [cited 2022 May 9]. Available 
 from: https://mdpi.com/books/pdfview/book/2255 doi: 10.3390/books978-3-03928-
 759-8. 

1.  

2. บทความวารสาร 
ข้อแนะนำ 

• ฉบับนานาชาติ ย่อเดือนเป็นอักษร 3 ตัวแรก ไม่ต้องใส่จุดด้านหลัง 
Abbreviate months to their first 3 letters (no full stop). 

2.1 บทความจากวารสาร 
ไทย   ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีพิมพ์. เดือน;เล่มที่:เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.  
นานาชาติ Author AA, Author BB, Author CC, Author DD. Title of article. Abbreviated title 
  of journal. Date of publication YYYY Mon DD;volume number(issue  
  number):page numbers. 
ตัวอย่าง 
      1.  ภูริวัฒน์ เมืองวงศ,์ พิเชษฐ์ อุเบอร์, ดลสุข พงษ์นิกร, เจนวิทย์ เวียงนิล, ณรงค์ ชุมภู. Dosimetric 
 analysis between Intensity Modulated Radiotherapy and Three-Dimensional 
 Conformal Radiotherapy for Esophageal Cancer Treatment: a systematic review 
 การวิเคราะห์ปริมาณรังสีในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร ด้วยเทคนิคการฉายรังสีปรับความ
 เข้มเปรียบเทียบกับการฉายรังสีสามมิติ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารมะเร็งวิวัฒน์. 2560. 
 ก.ค-ธ.ค;23:2:37-49. 
       2. Gagliardi G, Constine LS, Moiseenko V, Correa C, Pierce LJ, Allen AM, Marks LB. 
 Radiation dose-volume effects in the heart. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2010 Mar 
 1;76(3 Suppl):S77-85. 

 

https://mdpi.com/books/pdfview/book/2255
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2.2 บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย  ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร [อินเทอร์เน็ต/Internet]. ปีพิมพ์[เข้าถึงเมื่อ/cited ปี 

 เดือน วัน];เล่มที่:เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. เข้าถึงได้จาก/Available from: http:// 
นานาชาติ   Author AA, Author BB. Title of article. Abbreviated title of Journal [Internet]. 

 Date of publication YYYY Mon [cited YYYY Mon DD];volume number(issue 
 number):page numbers. Available from: URL 

ตัวอย่าง 
     1.  Aviki EM, Thom B, Braxton K, Chi AJ, Manning-Geist B, Chino F, et al. Patient-
 reportedbenefit from proposed interventions to reduce financial toxicity during 
 cancer treatment. Supportive Care in Cancer [Internet]. 2022 Mar 1 [cited 2022 May 
 9];30(3):2713. Available from:  https://search.ebscohost.com/login.aspx? 
 direct=true&AuthType=sso&db= edsgao&AN=edsgcl.691221860&site=eds-live        
2.3 บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหมายเลข Digital Object Identifier (DOI)  
นานาชาติ   Author AA, Author BB, Author CC, Author DD, Author EE, Author FF. Title of 

 article. Abbreviated title of Journal [Internet]. Year of publication [cited YYYY 
 Mon DD];volume number(issue number):page numbers. Available from: URL 
 doi: 

ตัวอย่าง 
     1.   Bastianelli S, Orr KM, Kelly K. Nonprescription naloxone: pros and cons.J Am Pharm 

Assoc [Internet]. 2014 Jul-Aug [cited 2019 Jan 5]; 54(4):328-9. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544319115302004 doi: 
10.1331/JAPhA.2014.14048 

2.4 บทความ จาก ฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ และฐานข้อมูล Cochrane 
นานาชาติ   Author AA, Author BB, Author CC, Author DD, Author EE, Author FF. Title of 

 article. Database name [Internet]. Year of publication [cited YYYY Mon DD]; 
 (issue number). Available from: URL 

ตัวอย่าง 
 1.  Winter J, Hunter S, Sim J, Crome P. Hands-on therapy interventions for upper  limb 

motor dysfunction following stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews  
 [Internet]. 2011 [cited 2019 Jun 10]; (6). Available from:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006609.pub2/abstract 
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3. เอกสารการประชุม/สัมมนาวิชาการ 
 
3.1 เอกสารการประชุมฉบับตีพิมพ์ (Conference paper – published) 
ไทย   ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปี ที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม.  
  เมืองที่พิมพ์: สํานักพิมพ์; ปีพิมพ์.  หน้า เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
นานาชาติ  Author AA. Title of paper. In: Editor AA, editor. Title of book. Proceedings of 
  the Title of the Conference; Date of conference; Location of conference.  
  Place of publication: Publisher's name; Year of publication. p. page numbers. 
ตัวอย่าง  

 1.  บุษบา จินดาวิจักษณ์, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห,์ เนติ สุขสมบูรณ์, ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ,  
 พาขวัญ ปุณณุปูรต, และคณะ. การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2560 สมาคมเภสัชกรรม

 โรงพยาบาล (ประเทศไทย) วันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 : การเปลี่ยนแปลงของงาน
 เภสัชกรรมโรงพยาบาลเข้าสู่ยุค 4.0 . กรุงเทพฯ: ประชาชน; 2560. หน้า 224-229.Grassby                       
2.    AJ. Health care in the multi-cultural society. In: Walpole R, editor. Rural - health.  
 Proceedings of the Rural Health Conference of the Royal Australian  College of 
 General Practitioners; 1978; Melbourne. Melbourne: The Royal  Australian College 
 of Practitioners; 1979. p. 49-50. 

3.2 เอกสารการประชุมฉบับอิเล็กทรอนิกส์ : Conference paper – Internet 
ไทย  ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน : ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปี ที่ประชุม; สถานที่จัดประชุม. [เข้าถึง 
  เมื่อ วัน เดือน ปี]หน้าที่. เข้าถึงได้จาก: URL หรือชื่อฐานข้อมูล และ doi  
นานาชาติ Author AA. Title of paper. In: Title of Conference [Internet];  Date of  
  conference; Location of conference. Place of publication: Publisher's name; 
  Date of publication [cited YYYY Mon DD]; p. page numbers. Available from: 
  URL or Database Name and doi (if available) 
ตัวอย่าง 
     1.   จิตประภา คนมั่น. บทบาทของเภสัชกรในการดูและผู้ป่วยมะเร็งเด็ก. ใน : งานประชุม  

 วิชาการ "ความก้าวหน้าการรักษาโรคมะเร็งในเด็กในประเทศไทย"; 29 มิถุนายน 2562;  
 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย. [เข้าถึง 10 เม.ย 2565]หน้าที ่24-25, 29. เข้าถึงได้จาก:          

       https://www.rama.mahidol.ac.th/ cancer_center/sites/ default/files/public/  
 img/Event/2019/Qualitymother/Slides/Role%20of% 20Clinical%20    
 pharmacist%20in%20Pediatric%20cancer%20care.pdf 
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4. แหล่งข้อมูลทางยา : Drug information sources 
4.1 สูตรยา Formularies (print)  
ไทย  ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงาน. ชื่อสูตร. ฉบับที่(ถ้ามี). เมืองที่ตีพิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.  
  เลขหน้า. 
นานาชาติ  Author AA/Organization. Title. Edition. Place of publication: Publisher; Year of 
  publication. Pagination. 
ตัวอย่าง         
     1.  Chumchuen S. Chumchuen S. ตำรับยาแผนไทยสำหรับโรคสะเก็ดเงินและฤทธิ์ทาง  
 เภสัชวิทยาของสมุนไพรในตำรับ Thai Traditional Medicines for Psoriasis and Their  
 Herbal Pharmacological Activities. Thai Pharmaceutical and Health Science  
 Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ; Vol 15, No 2 (2020): ไทยเภสัช 
 ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal;  
 หน้า 130-137. 
      2.  Pharmaceutical Society of Australia. Australian pharmaceutical formulary and  
 handbook: the everyday guide to pharmacy practice. 24th ed. Canberra:   
 Pharmaceutical Society of Australia; 2018. 682 p. 
4.2 Entry from formulary (print) 
ไทย  ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงาน. ชื่อหนังสือ. ฉบับที่(ถ้ามี). เมืองที่ตีพิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.  
  เลขหน้า. ชื่อสามัญทางยา. เลขหน้า. 
นานาชาติ Author AA/Organization. Title of book. Edition. Place of publication: Publisher; 
  Year of publication. Title of part; Location of part. 
ตัวอย่าง        1. Pharmaceutical Society of Australia. Australian pharmaceutical formulary and 
  handbook: the everyday guide to pharmacy practice. 24th ed. Canberra:  
  Pharmaceutical Society of Australia; 2018. Nifedipine; p. 393. 
4.3 ข้อมูลยาทั่วไปฉบับอิเล็กทรอนิกส์ : Drug monographs (electronic)  
นานาชาติ  Title of work [Internet]. Place of publication: Publisher/Website; Year of  
  publication/copyright. Name of drug; [revision/review date YYY Mon DD; cited 
  YYYY Mon DD]; [# of pages/screens]. Available from: URL 
ตัวอย่าง        1. AusDi [Internet]. St. Leonards: Health Communication Network Limited; 2018.  
  Codeine (Systemic); [revised 2018 Jan 8; cited 2019 Oct 15]; [about 11  
  screens]. Available from: https://ausdi.hcn.com.au/productMonograph.   
  hcn?file=1211#d12400e3  
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4.4 ปฏิกิริยาระหว่างยา ฉบับอิเล็กทรอนิกส์:  Drug interaction (electronic) 
ไทย  ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต]. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.     
  ชื่อยา; [เข้าถึงเมื่อ วันเดือนปี]; [จำนวนหน้าโดยประมาณ]. เข้าถึงได้จาก: URL 
นานาชาติ Title of work [Internet]. Place of publication: Publisher; Year of publication.  
  Names of drugs; [cited YYYY Mon DD]; [approx. # of pages/screens]. Available  
  from: URL 
ตัวอย่าง       1. ปฏิกิริยาระหว่างยา warfarin และ amiodarone [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ;    
  มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะเภสัชศาสตร์, หน่วยคลังข้อมูลยา. Warfarin และ amiodarone;  
  [เข้าถึงเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th  
  /dic/news_week_full.php?id=421 
        2. MIMS online drug interactions [Internet]. St Leonards: MIMS Australia Pty Ltd; 
  2018. Paracetamol, Warfarin sodium; [cited 2019 Oct 26]; [about 2 pages].  
  https://www.mimsonline.com.au/Search/ShowPDF.aspx?xmlDoc    
           =325_201_2.xml&XSLKey=DrugInteractionXSL&PathKey=DrugAlertsXMLPath 
4.5 เอกสารกำกับยา : Package insert (Leaflet supplied by manufacturer) 
ไทย   ชื่อยา [เอกสารกำกับยา]. เมืองที่พิมพ์ : ชื่อแหล่งผลิตยา ; ปีที่พิมพ์หรือปีที่ผลิตยา. 
นานาชาติ  Name of medicine [package insert]. Place of publication: Manufacturer; Year 
  of publication. 
ตัวอย่าง       1. Zyno Cream [เอกสารกำกับยา]. ราชบุรี; บางกอกแล็ปแอนด์คอสเมติกส์ ; 2565.  
       2. Lamaxi [package insert]. East Hanover (NJ): Sandoz Pharmaceuticals; 1993.  
4.6 ยาเสริมและการแพทย์ทางเลือกฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย   ชื่อยา หรือชื่องาน [อินเทอร์เน็ต]. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์/เว็บไซต์; ปีที่พิมพ์/ปีลิขสิทธิ์.  
  ชื่อยาเสริม; [เข้าถึงเมื่อ วันเดือนป]ี; [จำนวนหน้าโดยประมาณ] เข้าถึงได้จาก: URL 
นานาชาติ  Title of work [Internet]. Place of publication: Publisher/Website; Year of  
  publication/copyright. Name of complementary medicine; [revision/review  
  date YYY Mon DD; cited YYYY Mon DD]; [approx. # of pages/screens].  
  Available from: URL 
ตัวอย่าง 
      1.  Natural medicines [Internet]. Somerville (MA): Therapeutic Research Center; c2018.  
 Fish oil; [updated 2018 Sep 24; cited 2019 Oct 15]; [about 36 screens]. Available 
 from: https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-
 supplements/professional.aspx?productid=993 
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 5. Evidence summaries 
5.1 Decision support systems/point of care tools (electronic) 
ไทย  ผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ปีที่พิมพ์. [เข้าถึงเมื่อ วันเดือนปี]. ใน: ชื่อฐานข้อมูล [ประเภทของสื่อ].  
  เมืองพิมพ์: สำนักพิมพ์. ปีพิมพ์หรือปีลิขสิทธิ [จำนวนหน้า]. เข้าถึงได้จาก: URL หรือ doi:  
  (ถ้ามี) 
นานาชาติ Author, AA. Title of article. Publication date of article. [revision/revision date; 
  cited YYYY Mon DD]. In: Title of database [Type of medium]. Place of  
  publication: Name of  Publisher. Date of Publication. [Extent of contribution]. 
  Available from: URL หรือ doi: (if available) 
ตัวอย่าง 
     1.  Bunt C. For people who have had a stroke, does repetitive task training help to      
 improve functional ability? 2018 Oct 15. [cited 2019 Oct 29]. In: Cochrane Clinical 
 Answers [Internet]. Milton (AU): John Wiley & Sons, Inc. c2000 - . [about 2 screens]. 
 Available from: https://www.cochranelibrary.com/cca/doi/10.1002/cca.2111/full doi: 
 10.1002/cca.211 
 
5.2 Clinical practice guidelines (electronic) 
จากฐานข้อมูลออนไลน์ 
ไทย  ชื่องาน.[อินเทอร์เน็ต]. เมืองพิมพ์: สำนักพิมพ์. [เข้าถึงเม่ือ วันเดือนปี]. ]; [จำนวนหน้า].  
  เข้าถึงได้จาก: URL  
นานาชาติ  Title of work [Internet]. Place of publication: Publisher; Date of publication. 
  Title o  section: [revision/review date; cited YYYY Mon DD]; [# of   
  pages/screens]. Available from: URL 
จากเอกสารในอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ 
  Author AA, Author BB. Title [Internet]. Edition or version. Place of publication: 
  Publisher; Date of publication [cited YYYY Mon DD]. Extent. Available from:  
  URL 
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ตัวอย่าง จากฐานข้อมูลออนไลน์ 
 eTG Complete [Internet]. West Melbourne: Therapeutic Guidelines Ltd; 2018. Gastro-
 oesophageal reflux; [updated 2016 Jul; cited 2019 Oct 23]; [about 7 screens]. 
 Available from: https://tgldcdp.tg.org.au/viewTopic?etgAccess=true&  
 guidelinePage=Gastrointestinal&topicfile=disorders-
 oesophagus&guidelineName=Gastrointestinal&sectionId=toc_d1e47#MPS_d1e815 
ตัวอย่าง จากเอกสารในอินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ 
  Royal Australian College of General Practitioners; Osteoporosis Australia. 
 Osteoporosis prevention, diagnosis and management in postmenopausal women and 
 men over 50 years of age [Internet]. 2nd ed. East Melbourne (AU): Royal Australian 
 College of General Practitioners; 2017 [cited 2019 Oct 29]. 82 p. Available from: 
 https://www.racgp.org.au/FSDEDEV/media/documents/Clinical%20Resources/Guidelin
 es/Joint%20replacement/Osteoporosis-guidelines.pdf 
 
5.3 Clinical practice guidelines (print)  
นานาชาติ Topic Expert Group. Title. Place of publication: Publisher. Year. Title of   
  section; page number. 
ตัวอย่าง  NIAID-Sponsored Expert Panel. Guidelines for the Diagnosis and   
  Management of Food Allergy. 2010.  Food protein-induced enterocolitis  
  syndrome. ; p. 25. 
 
5.4 Patient/consumer information (electronic)  
นานาชาติ Author AA. Title of work [Internet]. Edition or version. Place of publication: 
  Publisher; Date of publication. Title of part; [date of update/revision; cited 
  YYYY Mon DD]; [extent]. Available from: URL 
ตัวอย่าง  Marsh DE. Merck manual [Internet]. Consumer version. Kenilworth (NJ): Merck 
  Sharp & Dohme Corp; c2018; Overview of generic drugs and drug naming;  
  [revised 2017 Aug; cited 2019 Oct 29]; [about 3 screens]. Available from:  
  https://www.merckmanuals.com/home/drugs/brand-name-and-generic- 
  drugs/overview-of-generic-drugs-and-drug-naming 
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6. วิทยานิพนธ์ : Theses / Dissertations 
6.1 วิทยานิพนธ์ ฉบับพิมพ์ 
ไทย   ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [วิทยานิพนธ์]. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. เลขหน้า.  
นานาชาติ Author AA. Title of thesis [dissertation]. Place of publication: Publisher; Year of 
  publication. Number of pages. 
ตัวอย่าง 
     1.  เกรียงศักดิ์ เจริญสุข. การศึกษาผลของการให้วิตามินดี ต่อการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ
 ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีที่มีภาวะการขาดวิตามินดี [วิทยานิพนธ์]. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย; 2555. น.25-31. 
     2.  Korpela B. Food protein interactions with plant phenolics. [dissertation]. Helsinki: 
 University of Helsinki; 2022. 416 p. 
6.2 วิทยานิพนธ์ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย   ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [วิทยานิพนธ์ทางอินเทอร์เน็ต]. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.  
  [เข้าถึงเมื่อ วันเดือนปี]. เข้าถึงได้จาก: URL 
นานาชาติ Author AA. Title of thesis [dissertation on the Internet]. Place of publication:  
  Publisher; Year of publication. [cited YYYY Mon DD]. Available from: URL 
ตัวอย่าง 
     1.  วรวรรณ ศิริชนะ. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลนในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบของ
 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการให้ยา 5 วันกับ 10 วัน [อินเทอร์เน็ต]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 
 2550 [เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2564]. Available from: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/ 
 123456789/16439 
     2.  Nixon RL. Occupational skin disease from epoxy resin compounds. 2022 Jan 1 [cited  
 2022 May 10]; Available from: https://doi.org/10.26180/19568176.v1 
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7. เว็บไซต์ สื่อสังคม สื่อวดิิโอ เสียง : Websites, social media, Audio, and visual media 
7.1 เว็บไซต์ Web site 
ไทย   ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [อินเทอร์เน็ต]. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.  
  [เข้าถึงเมื่อ วันเดือนปี]. เข้าถึงได้จาก: URL 
นานาชาติ Author / organization’s name. Title of the page [Internet]. Place of   
  publication: Publisher; Date or year of publication [updated YYYY Mon DD;  
  cited YYYY Mon DD]. Available from: URL 
ตัวอย่าง  
     1.  มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ภาควิชาอายุรศาสตร์. ผลงานวิจัย 
 หน่วยโรคทางเดินอาหาร [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2565. [เข้าถึงเมื่อ 14 
 ธันวาคม 2564]. Available from: https://www.rama.mahidol.ac.th/med/division  
 /gi/research 
     2.  Diabetes Australia. Diabetes globally [Internet]. Canberra ACT: Diabetes Australia; 2012  
 [updated 2012 Jun 15; cited 2019 Nov 5]. Available from: 
 http://www.diabetesaustralia.com.au/en/Understanding-Diabetes/Diabetes-Globally/ 
7.2 Video blog posts เช่น YouTube  
ไทย   ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [รูปแบบงาน]. วันเดือนปีที่อับโหลดผลงาน. เข้าถึงได้จาก: URL 
นานาชาติ Publisher. Title [format]. Date it was uploaded. Available from: website   
  address  
ตัวอย่าง 
      1.  พัฒนา เต็งอำนวย. รู้ไว้...ห่างไกล โรคไต(วาย)เรื้อรัง [video on the  Internet]. นนทบุรี: กอง
 แพทย์ทางเลือก; 2563 . อับโหลดวันที่ 16 กันยายน 2020. เข้าถึงได้จาก: 
 https://www.youtube.com/watch?v=tL-qRjTJgkA 
7.3 รายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุ :Television and radio programmes 
ไทย   ชื่อรายการ [รูปแบบงาน]. เมืองที่ผลิต: หน่วยงานที่ผลิต; วนัเดือนปีที่ออกอากาศ. 
นานาชาติ Title [format]. Title of program it was aired on (if relevant). Place of  
  publication: Publisher; Date it was aired YYY Mon DD. 
ตัวอย่าง 
     1.  ให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้ออกกำลังกาย [รายการโทรทัศน์]. กรุงเทพ: สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7; 
 ออกอากาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552. 
     2.  Stem cells in the brain [television broadcast]. Catalyst. Sydney: ABC; 2009 Jun 25. 
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8. ตาราง, และภาพประกอบ : Tables and figures  
การวางรูปภาพ หรือตาราง หรือสื่ออ่ืนๆเช่น ตัวเลข ภาพถ่าย แผนผัง กราฟ ในงาน ต้องอ้างอิง ตามรูปแบบที่
ระบุไว้จากการอ้างอิงในเนื้อหา 
8.1 ตารางในหนังสือ 
ไทย   ผู้แต่ง . ชื่อหนังสือ. ฉบับพิมพ์(ครั้งที่ 2 ขึ้นไป). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.  
  หมายเลขตาราง คำอธิบาย ตาราง; หน้า ตัวเลข. 
นานาชาติ Author AA. Title of book. Edition. Place of publication: Publisher; Year of  
  publication. Table number, Table caption; p. number. 
ตัวอย่าง 
     1.  Burant CF. Medical management of type 2 diabetes. 5th ed. Alexandria (VA): 
 American Diabetes Association; c2004. Table 3.12, Sample regimens for achieving 
 glycemic control; p. 68. 
8.2 ตารางในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย   ผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ [อินเทอร์เน็ต]. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หมายเลขตาราง  
  คำอธิบายตาราง; [เข้าถึงเมื่อ วันเดือนปี]. เข้าถึงได้จาก: URL 
นานาชาติ Author AA, Author BB, Author CC, Author DD. Title of book [Internet]. Place of 
  publication: Publisher; Year of publication. Table number, Table caption;  
  [cited YYYY Mon DD]; p. number. Available from: URL 
ตัวอย่าง 
     1.  Walker JN, Del Rosso JM, Held AK. Nutrition and physical activity field assessment of 
 children in rural America [Internet]. Westport (CT): Save the Children; 2005. 
 Table 1, Prevalence of overweight among rural children in Save the Children regions; 
 [cited 2019 Nov 7]; p. 2. Available from: 
 http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-
 df91d2eba74a%7D/10-Nutrition-and-Physical-Activity-Field-Assessment-2005.pdf  
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8.3 ตารางในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย   ผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อย่อของวารสาร [อินเทอร์เน็ต] ปีพิมพ์ เดือน ;เล่มที่: หมายเลขตาราง 
  คำอธิบายตาราง; [เข้าถึงเมื่อ วันเดือนปี]. เข้าถึงได้จาก: URL 
นานาชาติ Author AA, Author BB, Author CC. Title of article. Abbreviated title of journal 
  [Internet]. Date of publication YYYY Mon DD;volume number(issue   
  number):page numbers. Table number, Table caption; [cited YYYY Mon DD]; 
  p. number. Available from: URL 
ตัวอย่าง 
     1.  Happell B. The influence of education on the career preferences of undergraduate 
 nursing students. Aust Electron J Nurs Educ [Internet]. 2002 Apr;8(1):422-32. Table 2, 
 The relative popularity of nursing career choices (Post-test); [cited 2019 Jan 8]; p. 423. 
 Available from: http://pandora.nla.gov.au/pan/10228/20020527-
 0000/www.scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/vol8-1/refereed/happell_max.html 
8.4 ตารางบนอินเทอร์เน็ต 
ไทย   ผู้แต่ง. ชื่อตาราง [อินเทอร์เน็ต] เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หมายเลขตาราง  
  คำอธิบายตาราง; [เข้าถึงเมื่อ วันเดือนปี]. เข้าถึงได้จาก: URL 
นานาชาติ Author AA. Title of report [Internet]. Place of publication:    
  Publisher; Date of publication [updated YYYY Mon DD; cited YYYY Mon DD]. 
  Report No.: Table Number, Table name/description. Available from: URL doi: 
ตัวอย่าง 
     1.  Australian Bureau of Statistics. Births, Australia, 2014 [Internet]. Canberra ACT:  
 Australian Government; 2015 [updated 2016 Apr 5; cited 2019 May 9]. Cat. No.:  
 3301.0. Table 1, Births registered, Summary statistics for Australia(a). Available from:  
 http://www.abs.gov.au/ausstats%5Cabs@.nsf/0/F41B99AB234B2074CA25792F0016183 
 8?Opendocument 
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8.5 ภาพจากหนังสือ 
ไทย   ผู้แต่ง.ชื่อหนังสือ. ฉบับ สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หมายเลขรูป, คำ  
  บรรยายภาพ; หน้า ตัวเลข 
นานาชาติ Author AA. Title of book. Edition. Place of publication: Publisher; Year of   
  publication. Figure number, Figure caption; p. numbers. 
ตัวอย่าง 
     1.  Lashley FR. Clinical genetics in nursing practice. 3rd ed. New York: Springer Publishing 
 Company; c2005. Figure 2.5, Meiosis with two autosomal chromosome pairs; p. 27-8. 
 
8.6 ภาพจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ไทย   ผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ [อินเทอร์เน็ต]. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. หมายเลขรูป, คำ 
  บรรยายภาพ; [สืบค้นเมื่อ วันเดืออนปี]; เลขหน้า. หาได้จาก: URL 
นานาชาติ Author AA, Author BB, Author CC, Author DD, Author EE. Title of book  
  [Internet]. Place of publication: Publisher; Year of publication. Figure number, 
  Figure caption; [cited YYYY Mon DD]; p. number. Available from: URL 
ตัวอย่าง 
     1.  Collins SR, Kriss JL, Davis K, Doty MM, Holmgren AL. Squeezed: why rising exposure to 
 health care costs threatens the health and financial well-being of American families 
 [Internet]. New York: Commonwealth Fund; 2006. Figure ES-1, Individual market is not 
 an affordable option for many people; [cited 2019 Nov 15]; p. viii. Available from: 
 https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2006/sep/squeezed-
 why-rising-exposure-health-care-costs-threatens-health 
8.7 ภาพจากเว็บไซต์ Web site 
 หากมีชื่อภาพ ให้ใช้ชื่อภาพตามเจ้าของเดิม หากไม่มีให้สร้างชื่อที่อธิบายภาพให้มีความหมายเพียงพอ 
ไทย   ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง [ภาพบนอินเทอร์เน็ต]. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.  
  [เข้าถึงเมื่อ วันเดือนปี]. เข้าถึงได้จาก: URL 
นานาชาติ Author or organisation. Title [Image on internet]. Place of publication:  
  Publisher; Date of publication [date cited YYY Mon DD]. Available from: URL 
ตัวอย่าง  
     1.  กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค. โรคทางเดินอาหาร. [ภาพบนอินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรม 
 ควบคุมโรค; 2565 . [เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก: URL 

 https://ddc.moph.go.th/bidi/pagecontent.php?page=434&dept=bidi 
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8.8 Prints and photographs  
 หากไม่มีชื่อเจ้าของภาพให้ใช้ชื่อภาพ 
ไทย   ชื่อเจ้าของภาพ. ชื่อภาพ [รูปแบบงาน]. ปีที่ผลิตงาน. รายละเอียดของงาน 
นานาชาติ Author AA. Title [format]. Year of publication. Date range. Item description. 
  Location retrieved. Notes about item. 
ตัวอย่าง 
     1.  Tabor M. Martha Tabor collection [photographs]. 1985-2006. 155 photographs: black 
 &white. Located at: Prints and Photographs Collection, National Library of Medicine, 
 Bethesda, MD. Photographs depict contemporary health care professionals at work. 
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