
การเขยีนบรรณานุกรมแบบ APA 
                                                                                             โดย  ศุลีพร  ช่วยชูวงศ ์

 
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปการเขยีนบรรณานุกรมแบบ APA  
1. ผู้แต่ง (Author) 

1.1 ช่ือผูแ้ต่งคนเดียว   
    กรณีผูแ้ต่งคนไทย ใหเ้ขียนเฉพาะช่ือและนามสกลุ ไม่ตอ้งระบุต าแหน่ง 

ทางวชิาการ         เช่น 
  ประเวศ   วะสี. (2550). 
                        สมศรี อมาตยกลุ. (2549). 
 
  ชาวต่างประเทศ  ใหเ้ขียนช่ือสกลุ  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 
เวน้ 1 วรรค  ตามดว้ยอกัษรยอ่ช่ือตน้  และเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)    เช่น 
  Deming, D. (2007). 
  Victor, N. M. (2008). 
  Larson, J. R., Jr. (2009). 
 

1.2 ช่ือผูแ้ต่ง 2 คน 
  กรณีผูแ้ต่ง 2 คน ใหเ้ขียนช่ือผูแ้ต่งคนท่ี 1  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

เวน้วรรคหน่ึง  ตามดว้ย  “และ”  ไม่เวน้วรรค  ตามดว้ยผูแ้ต่งคนท่ี 2  เช่น 
  จินตนา  ลาภเจริญ, และประไพ จนัดี. (2550). 
  สวสัด์ิ ตนัสกลุ, และไพศาล เรืองจินดา. (2549). 
  ชาวต่างประเทศ ใหเ้ขียนช่ือสกลุ ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เวน้หน่ึง
วรรคตามดว้ยอกัษรยอ่ช่ือตน้ ช่ือกลาง (ถา้มี)และเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  ตามดว้ย
เคร่ืองหมาย “& “ และเวน้หน่ึงวรรค  ตามดว้ยช่ือสกลุคนท่ี 2  แลว้ใส่เคร่ืองหมายจุลภาค 
(.)  ตามดว้ย อกัษรยอ่ช่ือตน้ แลว้ใส่จุด  เช่น 
  William, R., & Sales, B. D., (2008) 
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1.3 ช่ือผูแ้ต่ง 3-6 คน 
ชาวไทยใชช่ื้อ ช่ือสกลุ คัน่เคร่ืองหมายจุลภาค (,) และเวน้วรรคหนา้ผูแ้ต่ง 

ทุกคน  และใชค้  าวา่ “และ” โดยไม่เวน้วรรค หนา้ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย   เช่น 
  ปราณี ค  าจนัทร์, ขนิษฐา นาคะ, และแสงอรุณ อิสระมาลยั. (2552). 
  
  ชาวต่างประเทศ  เขียนเช่นเดียวกบัขอ้ 1.2  และใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) 
คัน่ผูแ้ต่งทุกคน  และใชเ้คร่ืองหมาย “&”  เวน้หน่ึงวรรค หนา้ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย  เช่น 
  Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. 
(2009). 

1.4 ช่ือผูแ้ต่งมากกวา่ 6 คน 
ชาวไทยใชช่ื้อ ช่ือสกลุ ผูแ้ต่งคนท่ี 1- 6 คนแรกเท่านั้น ตามดว้ย  

“และคณะ”   เช่น 
  สุจิตต ์วงษเ์ทศ, ประไพ จนัดี, ส่งศรี ดีสกลุ, ประพนธ์ เรืองนาม,  
                               สมศรี เรืองศกัด์ิ, เพญ็ศรี เลนุกลู, และคณะ. (2552) 
 
  ชาวต่างประเทศ  เขียนเช่นเดียวกบัขอ้ 1.2  และใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) 
คัน่ผูแ้ต่งคนท่ี 1-6  และตามดว้ยค าวา่ “et al.”   เช่น 
   
                        Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., Hpoman, D.,  
Dynaraki, S., et al. (2008). 
 
กรณไีม่มีผู้แต่ง แต่มบีรรณาธิการ 
 กรณีท่ีมีบรรณาธิการ ใชช่ื้อ ช่ือสกลุ  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (.) ใหร้ะบุค าวา่ 
(บรรณาธิการ)    
            ชาวต่างประเทศ  ใชช่ื้อสกลุ, ช่ือตน้  ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (.)  ใหร้ะบุค า
วา่   (Ed.)  ส าหรับบรรณาธิการ 1 คน  หรือ  (Eds.)  ส าหรับบรรณาธิการมากว่า  1 คน
ตามดว้ยเคร่ืองหมายมหพัภาค (.)  เช่น 
             บุญธรรม กิจปรีดา. (บรรณาธิการ). (2550). 



  Redman, H. T. (Ed.). (2007). 
  Peterson, W. M. & Sales, R. (Eds.). (2008). 
 
กรณทีีไ่ม่มช่ืีอผู้แต่ง หรือ บรรณาธิการ  
 ใหใ้ชช่ื้อเร่ือง  เป็นตวัเอียงแทนท่ีช่ือผูแ้ต่ง หรือ บรรณาธิการ  ตามดว้ยเคร่ือง 
หมายจุลภาค (.)  เช่น 
   ข้อคิดชีวิตงาม. (2549). 
                         Mosby’s dictionary of medicine nursing & health . (2009). 
 
2. ปีพมิพ์  (Date) 
 1.  ใชปี้พิมพ ์ พ.ศ.  หรือ ค.ศ.  ในเคร่ืองหมายวงเลบ็  ตามดว้ยเคร่ืองหมาย
จุลภาค (.)  เช่น 
  ไพศาล จุลพงษ.์ (2550). 
  Thomas, W. (2006). 
 2.  กรณีท่ีไม่มีปีพิมพ ์ ใชค้  าวา่   (ม.ป.ป.)   คือ  ไม่ปรากฏปีพิมพ ์   และ 
(n.d.)   คือ  no date    ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (.)  เช่น 
  ช่อทิพย ์กาญจนศิริ. (ม.ป.ป.). 
  Wilson, D.C. (n.d.). 
 3. กรณีท่ีส่ิงพิมพน์ั้น ไดรั้บการตอบรับเพื่อตีพิมพ ์แต่ยงัอยูใ่นระหวา่งการ
จดัพิมพ ์ ใหร้ะบุค าวา่  “in press”   หรือ “อยูร่ะหวา่งการตีพิมพ”์  ไวใ้นวงเลบ็แทนปี
พิมพ ์
3.  ช่ือเร่ือง  (Title) ในหนังสือ 
 ช่ือเร่ือง ใชต้วัเอียง ทั้งช่ือเร่ืองภาษาไทย และภาษาองักฤษ  โดยใช ้
ตวัอกัษรใหญ่ เฉพาะอกัษรแรก  นอกนั้นใชต้วัเลก็ 
 ถา้มีค  าอธิบายช่ือเร่ือง หรือ ช่ือเร่ืองรอง  ใหใ้ชเ้คร่ืองหมาย “:”  คัน่ โดยพิมพติ์ด
กบัตวัอกัษรสุดทา้ยของช่ือเร่ืองแรก ตามดว้ยอกัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่ นอกนั้นใชต้วัเลก็ 
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 อกัษรตวัใหญ่  ใชเ้ฉพาะ อกัษรตวัแรกช่ือเร่ือง  และอกัษรตวัแรกช่ือเร่ืองรอง   
ช่ือเฉพาะ  ช่ือบุคคล  ช่ือหน่วยงาน  ช่ือยอ่  ช่ือภูมิศาสตร์  เท่านั้น   นอกนั้นใชต้วัเลก็ 
เช่น 
              หลกัการพยาบาล: แนวคิดและข้อปฏิบติั. (2548). 
  Sear, R. D. (2007).  Nursing care: Principles & theory. 
  Fandroff and Martin’s neonatal perinatal medicine. (2006). 
 
4. คร้ังทีพ่มิพ์  (Edition) 
 ใชส้ าหรับการจดัพิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป  เช่น พิมพค์ร้ังท่ี 2   หรือ   2nd ed. ใส่
ภายในวงเลบ็ตามหลงัช่ือเร่ือง  เช่น 
  ภาณี แสงหิรัญ. (2550). เวชบ าบดัวิกฤต (พิมพค์ร้ังท่ี 2). 
             Mosby’s dictionary of medicine, nursing & health. (2009). (2nd ed.). 
 
5. สถานท่ีพิมพ ์(Place) และ ส านกัพิมพ ์(Publisher) 
 1.1 ใชส้ถานท่ีพิมพ ์โดยระบุช่ือจงัหวดั  ตามดว้ยเคร่ืองหมาย  “ :” ติดกบัช่ือ
สถานท่ี และเวน้หน่ึงวรรคตามดว้ยช่ือส านกัพิมพ ์  และเคร่ืองหมายจุลภาค (.)  เช่น 
       กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
      สงขลา: ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
 
 1.2 หนงัสือภาษาองักฤษ   ใหร้ะบุช่ือ เป็นสถานท่ีพิมพ ์  กรณีท่ีช่ือเมืองไม่เป็นท่ี
รู้จกัใหร้ะบุช่ือรัฐ   หรือ ประเทศท่ีเมืองนั้นตั้งอยู ่ โดยคัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค  เช่น 
        Sudbury, MA: Jones and Bartlett. 
                        Oxford, England: Basil Blackwell. 
                         St. Louis, MO: Mosby. 
                         Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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  ถา้เมืองท่ีพิมพ ์เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย ไม่ตอ้งมีช่ือรัฐ หรือประเทศก ากบั  เช่น 
        Baltimore    Boston       Chicago      Los Angeles    New York 
        Philadelphia     San Francisco     Amsterdam     Jerusalem    Milan 
        Moscow        Paris    Rome   Stockholm      Tokyo   Vienna  
     
1.3 กรณีท่ีหนงัสือระบุเมืองหลายเมืองใหใ้ชเ้มืองแรกเป็นสถานท่ีพิมพ ์
1.4 ใหร้ะบุเฉพาะช่ือส านกัพิมพท่ี์ปรากฏในหนา้ปกในเท่านั้น    โดยตดั 

ค าประกอบอ่ืนๆ ท่ีไม่จ  าเป็นออก เช่น  Publisher, Co., Inc., หา้งหุน้ส่วนจ ากดั,  
บริษทั…….. จ  ากดั       ยกเวน้ส านกัพิมพข์องสถาบนัอุดมศึกษา  หรือ มีค  าวา่ 
Associations, Corporation, University Press, Books, Press  เช่น 
                          ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
   ไทยวฒันาพานิช. 
                          เรือนแกว้การพิมพ.์ 
                         โรงพิมพไ์ทยรุ่งเรือง. 
                           McGraw-Hill. 
    Big Picture Media Corporation. 
    Oxford University Press. 
     Penguin Books. 
 
 1.5 กรณีส านกัพิมพช่ื์อหน่วยงาน สถาบนั ใหใ้ส่ช่ือหน่วยงานรอง แลว้ตามดว้ย
ช่ือหน่วยงานยอ่ย   เช่น 
   นนทบุรี: กองสุขศึกษา กรมอนามยั. 
   สงขลา: ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
   Geneva: Epidemiology Division, World Health Organization. 
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1.6 กรณีท่ีช่ือหน่วยงาน สถาบนั  ปรากฏในส่วนผูแ้ต่งแลว้  และเป็นผูจ้ดัพิมพ ์
ดว้ย  ใหใ้ส่ช่ือยอ่ หรือ ยอ่ในส่วนของส านกัพิมพ ์ เช่น 

          World Health Organization. (2008). Report of mortality. Geneva: WHO. 
           มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. (2552). รายงาน
ประจ าปี 2551.  สงขลา: มหาวทิยาลยั. 
           กรมอนามยั. กองโภชนาการ.  (2545). แคลเซียมเพ่ือสุขภาพ. นนทบุรี: 
กอง. 
           American Nurses Association. (2009). H1N1 (Swine Flu): Information 
for nurses.  Silver Spring, MD:  The Association. 
 กรมควบคุมโรค. ส านกัระบาดวทิยา. (2552). สรุปรายงานการเฝ้าระวงั
โรคประจ าปี 2551 = Annual epidemiological surveillance report 2008. 
นนทบุรี: ส านกั. 

                          
1.7 กรณีท่ีไม่มีสถานท่ีพิมพ ์ ใหใ้ชค้  า ดงัน้ี     แทนท่ีสถานท่ีพิมพ ์ 
            ม.ป.ท.    หมายถึง    ไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ ์
             n.p.          หมายถึง    no place of publication 
 

สถาบนัพฒันาและรับรองมาตรฐาน. (2548). เส้นทางสู่โรงพยาบาล
คุณภาพ: คู่มือการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการ (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 2). ม.ป.ท.: สถาบนั. 
 
 
 

หมายเหตุ :    กรณีรายการอ้างองิจากเวบ็ไซด์  :  ช่ือ URL  ไม่ต้องขดีเส้นใต้ 
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การเขยีนบรรณานุกรมวารสาร (Journal) 
รูปแบบการเขียนวารสาร 
  
      ช่ือ ช่ือสกลุ. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี, หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย. 
 1. วารสารทัว่ไป 
 เช่น   
 ศิริลกัษณ์ วงษว์จิิตรสุข, และฉตัรปวณ์ี จรัสวราวฒัน์. (2551). การแกปั้ญหา
ระดบัตะกัว่ในเลือดสูง. ความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อม, 18, 26-31. 
 กฤษณา นอ้มสกลุ, ลกัขณา กานดี, สิริพร สืบสาน, ปวณี เก้ือกลุ, มาลี อุดมผล, 
สวสัด์ิ รักดี, และคณะ. (2550).  การดูแลผูป่้วยโรคเบาหวาน. วารสารกรมอนามยั, 25, 
56-60. 
 Harahap, I. A., วงจนัทร์ เพชรพิเชฐเชียร, และจารุวรรณ กฤตยป์ระชา. (2552). 
การศึกษาความสัมพนัธ์ของระดบัความรุนแรงของความปวด การยอมรับความปวดของ
พฤติกรรมความปวดในผูป่้วยท่ีมีความปวดเร้ือรังจากมะเร็งในเมือง เมดาน ประเทศ
อินโดนีเซีย. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 29, 1-13. 
 
 Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. 
Psychological Bulletin, 126, 910-916. 
 Koulouglioti, C., Cole., R. & Kitzman, H. (2009). The role of children’s 
routines of daily living, supervision, and maternal fatigue in preschool children’s 
injury risk. Research in Nursing & Health, 32, 517-529. 
 Johnson, M. E., Dose, A. M., Pipe, T. B., Petersen, W. O., Huschka, M., 
Gallenberg, M. M., et al. (2009). Center prayer for women receiving chemotherapy for 
recurrent ovarian cancer: pilot study. Oncology Nursing Forum, 36, 424-428. 
 
  
ศุลีพร ช่วยชูวงศ ์                                                                                            บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 

 



 2. บทความวารสารท่ีมีหมายเลขฉบบัเพิ่มเติม (Supplement)  โดยใส่ค าวา่ 
Suppl. ตามดว้ยหมายเลข ไวใ้นวงเลบ็ หลงัปีท่ีของวารสาร เช่น 
 Regien, A. A., Narrow, W. E., & Rae, D. S. (1990). The epidemiology of 
anxiety disorder: The epidemiology catchment area experience. Journal of Psychiatric 
Research, 24(Suppl. 2), 3-14. 
 Weiden, P. T. (2009). Treatment in the prodromal phase of schizophrenia 
improves patient outcomes. Journal of Clinical Psychiatry, 70(Suppl. 1), 27-31. 
 
 3. วารสารท่ีไดรั้บการตอบรับการตีพิมพ ์และอยูใ่นระหวา่งรอตีพิมพ ์ 
ใหใ้ชค้  าวา่ “in press”  หรือ “อยูร่ะหวา่งการตีพิมพ”์ แทนท่ีปีพิมพ ์ เช่น 
 Zuckerman, M., & Kieffer, S. C. (in press). Race differences in face-ism: Does 
facial prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychlogy. 
  
 4. บทความวารสารท่ีเป็นบทคดัยอ่ (Abstract) ของวารสารตน้ฉบบั ใหพ้ิมพค์  าวา่ 
[Abstract]  หรือ [บทคดัยอ่] ตามหลงัช่ือบทความ  เช่น 
 Nierenberg, A. A. (2009). Diagnosing and treating patients with symptoms of 
depression [Abstract]. Journal of Clinical Psychiatry, 70, 105.  
 
 Olofsson, A. & Fossum, B. (2009). Perspectives on music therapy in adult 
cancer care: A hermeneutic study [Abstract]. Oncology Nursing Forum, 36, 407. 
 
 5. บทความวารสารท่ีมีลกัษณะพิเศษ  ใหข้อ้ความท่ีบอกลกัษณะพิเศษของ
บทความ  เช่น  [Editor], [Editorial],   [Letter to the editor]  เป็นตน้ ไวใ้นวงเลบ็หลงัช่ือ
บทความ เช่น    
              Lee, E. (2009). High-risk groups for charcoal-burning suicide attempt in Hong 
Kong, China, 2004 [Letter to the editor]. Journal of Clinical Psychiatry, 70, 431. 
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 Mershall, D. R. (2009). Evidence-based management: Linking the data and 
AONE resources [Guest Editorial]. The Journal of Nursing Administration, 39, 197-
199. 
 Lanzino, G., & Boccarchi, E. (2009). Posterior fossa dural arteriovenous 
[Editorial]. The Journal of Neurosurgery, 111, 887-888. 
 
 6. บทความวารสารสืบคน้จากฐานขอ้มูลไทย 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ี, หนา้แรก- หนา้สุดทา้ย. คน้เม่ือ 
              วนั เดือน ปี, จาก ช่ือ URL หรือ ช่ือฐานขอ้มูล 
 
  กศุุมา แกว้อินทะจกัร, คิน เลย ์คู, และกนก รัตนะกนกชยั. (2550). การท าให ้
endoxylanase จาก alkaliphilic Bacillus sp. สายพนัธ์ุ BK บริสุทธ์ิและสมบติัในการยดื
เกาะและยอ่ยพอลิแช็กคาไรดท่ี์ไม่ละลายน ้า. Thai Journal of Biotechnology, 8, 33-35.  
คน้เม่ือ 25 มิถุนายน 2551, จาก ฐานขอ้มูลวจิยัไทย. 
 พชันี สมก าลงั, และชนาทิพย ์สันติวงศ.์ (2551). การพยาบาลตามความเช่ือ
ของคริสเตียน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 31, 59-65. 
คน้เม่ือ 4 ธนัวาคม 2552, จาก ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ฉบบัเตม็และเอกสารฉบบัเตม็ 
ของเครือข่ายหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั (ThaiLIS). 
 
 7. บทความวารสารสืบคน้จากฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Journal) 
 Salter, K. (2009). Beating the trauma of a bad birth experience. Mental Health 
Today, 28, 14-15. Retrieved November 26, 2009, from CINAHL with Full Text 
database. 
 Messier, C., & Gagnon, M. (2009). Cognitive decline associated with dementia 
and type 2 diabetes: The interplay of risk factor. Diabetologia, 52, 2471-2474. 
Retrieved November 30, 2009, from ProQuest Medical Library database. (Document 
ID: 1899636581). 



 8. บทความวารสารท่ีสืบคน้จากฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Journal) แต่มี
เฉพาะบทคดัยอ่ (Abstract)  ใหใ้ช ้Abstract retrieved month day, year, from หรือ 
บทคดัยอ่คน้เม่ือ วนั เดือน ปี, จาก   เช่น 
 Buvanendran, A. Kroin, K. S. (2009). Multimodal analgesia for controlling 
acute post-operative pain. Acute Pain, 3, 145-146.  Abstract retrieved December 3, 
2009, from ScienceDirect database. 
  
 9. บทความวารสารจากฐานขอ้มูล ท่ีมีเลข DOI  (Digital Object Identifier)   
 Riddoch, C. R., Leary, S. D. (2009). Salt intake, stroke, and cardiovascular 
disease: Meta-analysis of prospective studies. British Medical Journal, 339, b4567. 
 doi: 10.1136/bmj.b4567  (ไม่มีจุดตามหลงัหมายเลข) 
 
 10. บทความวารสารท่ีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต  เขียนเช่นเดียวกบับทความ
วารสารจากฐานขอ้มูล  โดยระบุ URL  และไม่มีเคร่ืองหมายจุลภาค (.) ตาม 
หลงัช่ือ URL  เช่น 
 
 Fredrickson, B.L. (2000). Cultivating position emotions to optimize health and 
well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 00001a. Retrieved November 29, 2009, 
from http//journala.aps.org/prevention/volume3 
 
 Feig, D. S., Cleave, B., & Tomlinson, G. (2006). Long-term effects of a 
diabetes and pregnancy program: Dose the education last?. Diabetes Care, 2006, 526-
530. Retrieved December 1, 2009, from 
http://care.diabetesjournals.org/content/29/3/526.full.pdf+html 
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การเขยีนบรรณานุกรมบทความในนิตยสาร หรือ หนังสือพมิพ์  
(Magazine / Newspaper) 
รูปแบบการเขียน 
 
 ช่ือ ช่ือสกลุ. (วนั เดือน ปี). ช่ือบทความ. ช่ือนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์, ปีท่ี,  
                          หนา้. 
 
            กรณีภาษาองักฤษ  ใชว้า่   ปี, เดือน วนั (year, month day)     และ   p. หรือ pp.   
 1. นิตยสาร / หนงัสือพิมพ ์
            สกณุา ประยรูศุข. (23 พฤศจิกายน 2552). วกิฤตโลกวนัท่ีขั้วโลกเหนือไม่เหลือ
น ้าแขง็. มติชน, 32, หนา้ 20. 
 Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time, 171, pp. 54-60. 
            Evans, R. (2009, November 18). Nation sign “free sky” accord. Bangkok Post, 
p. B6. 
 As prices surge, Thailand pitches OPEC-style rice cartel. (2008, May 5).  
The Wall Street Journal, pp. A1, A12. 
 
 กรณีบทความในหนงัสือพิมพร์ายเดือนท่ีเป็นจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter 
to the editor)   ใหใ้ส่  [Letter to the editor] ไวใ้นวงเลบ็ต่อจากช่ือบทความ เช่น 
 Markovitrz, M. C. (1993, May). Inpatient vs. outpatient [Letter to the editor]. 
APA Monitor, p. 3.  
 2. นิตยสาร / หนงัสือพิมพจ์ากฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Levenson, Eugenia. (2008, Aug 12). Get ready for a rebound. Fortune, 158, 
 p. 53-54. Retrieved November 30, 2009, from Business Source Complete, EBSCO 
database.  
 3. นิตยสาร / หนงัสือพิมพจ์าก Web site 
 Amranand, A. (2009, Nov 28). Accidental designer. Bangkok Post. Retrieved 
December 1, 2009, from http://www.bangkokpost.com/leisure/women 

http://www.bangkokpost.com/leisure/women


การเขยีนบรรณานุกรมหนังสือ (Book) 
รูปแบบการเขียน 
 
 ช่ือ ช่ือสกลุ. (ปีพิมพ)์. ช่ือหนังสือ (คร้ังท่ีพิมพ)์. สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 
   ชวนพิศ วงศส์ามญั, และกลา้เผชิญ โชคบ ารุง. (2546). การตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการและการพยาบาล (พิมพค์ร้ังท่ี 4). ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ.์ 
 เบญจา ยอดด าเนิน-แอต็ติกจ,์ และกาญจนา ตั้งชลทิพย.์  (2552). การวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงคุณภาพ: การจัดการข้อมลู การตีความและการหาความหมาย (เอกสารวชิาการ 
หมายเลข 245). นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล. 
 ศนูยม์ะเร็ง ชลบุรี. (2552). สถิติโรคมะเร็ง ศนูย์มะเร็ง ชลบรีุ พ.ศ. 2551 เล่มท่ี 9 
= Hospital-based cancer registry, 2008 vol. IX. ชลบุรี: ศนูย.์ 
    
 Lewe, W. (2009). Orthopedic massage: theory and technique (2nd ed.). 
Edinburgh: Mosby Elsevier. 
 Martin, R. J., Fanaroff, A. A., & Walsh, M. C. (2006). Fanaroff and Martin’s 
neonatal – perinatal medicine: Diseases of the fetus and infant (Vol. 1) (8th ed.).  
Philadelphia: Mosby Elsevier. 
 Chonburi Cancer Center. (2009). Cancer incidence and mortality in Chonburi, 
Thailand volume II. 2003-2009. Chonburi: The Center. 
 
 กรณีฉบบั “อดัส าเนา” หรือ “Unpublished manuscript”  ใหเ้ขียนก ากบัไว้
ตามหลงัช่ือส านกัพิมพ ์ เช่น 
 สภาการพยาบาล. (2551). สาระการบริหารการพยาบาล. (พิมพค์ร้ังท่ี 2). 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพส์ามเจริญการพาณิชย.์ (อดัส าเนา). 
 Stinson, C., Milbrath, C. Seidbord, S., & Bucci W. (1992). Thematic 
segmentation of psychotherapy transcripts for convergent analyses. (Unpublished 
manuscript). 



การเขยีนบรรณานุกรมบทหน่ึงในหนังสือ  (Chapter in Book) 
รูปแบบการเขียน 
 
  ช่ือ ช่ือสกลุผูเ้ขียนบท หรือ ตอน. (ปีพิมพ)์. ช่ือบทหรือตอน. ใน ช่ือ ช่ือสกลุ  
              (บรรณาธิการ). ช่ือหนังสือ (คร้ังท่ีพิมพ ์หนา้แรก-หนา้สุดทา้ยของบทหรือ 
               ตอน). สถานท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 
  ปิยทศัน ์ทศันาววิฒัน์. (2550). ประวติัโรคไหลตาย. ใน สุมาลี นิมมานนิตย ์และ 
ปรีดา มาลาสิน (บรรณาธิการ), โรคไหลตาย:  Sudden unexplained death syndrome 
(หนา้ 12-25). กรุงเทพมหานคร:  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล. 
 
 ปภานิจ สวงโท. (2552). โรคอุจจาระร่วง =  Acute diarrhea. ใน ภาสกร อคัรเสว ี 
(บรรณาธิการ), สรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจ าปี 2551 = Annual epidemiological 
surveillance report 2008 (หนา้ 126-127). นนทบุรี: ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค. 
 
 
   Surname, A. B., Surname, D., & Surname, F. R. (Year). Title of chapter. In R. P. 
               Surname, & M. Surname (Eds.). Title of book (edition, p. or pp. start page- 
                end page). Place: Publisher. 
 
 Calico, P. A., Debisette, A. T., Turbettaub, M., (2005). Nursing workforce: 
Challenges and opportunities. In M. M. Gullatte (Ed.), Nursing management: 
Principles and practice (4th ed.,  pp. 167-185). Pittsburgh, PA: Oncology Nursing 
Society. 
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การเขยีนบรรณานุกรมบทหน่ึงในเล่มที ่(Volume)  ของหนังสือชุด (Series) 
(Chapter in a volume in a series) 
 
 Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: 
Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hetherington (Vol. Ed.), 
Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social 
development (4th ed., pp. 1-101). New York: Wiley. 
 
 Anderson, W. R. (in press). Weakening in boundaries of insight. In J. R. Burns 
(Ed.), Studies in military history. Vol. 2: Perspectives on racism. New York: Preston 
Press. 
 
การเขยีนบรรณานุกรมหนังสือทีม่หีลายเล่มรวมกนั และมกีารตีพมิพ์มากกว่า 1 ปี 
 
 Anderson, J. B. (Ed.). (1989-1999). A history of mythology and culture 
(Vols. 1-10). New York: Preston Press. 
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การเขยีนบรรณานุกรมหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์  (E-Book) จากฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
 Littleton, L. Y., & Engebretson, J. C. (2002). Maternal, neonatal, and women’s 
health nursing. New York: Delmar / Thompson Learning. Retrieved November 30, 
2009, from http://www.netlibrary.com/reader/ 
 
 
การเขยีนบรรณานุกรมบท หรือ ตอนในหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ จากฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส์ 
(Chapter in e-book from database) 
 Plotkin, S. A. (2008). Cytomegalovivus vaccines. In S. A. Plotkin, W. A. 
Orenstein, & P. A. Offit (Eds.), Plotkin: Vaccines (5th ed., chap. 42). Maryland 
Heights, MO: W. B. Saunders. Retrieved December 1, 2009, from 
http://www.mdconsult.com/book/ 
  
 Nursing process guidelines. (2007). In M. Karch (Ed.),  Lippincott’s nursing 
drug guide (chap. 1). Ambler, PA: Lippincott Williams & Wilkins. Retrieved 
November 29, 2009, from http://ovidsp.tx.ovid.com 
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การเขยีนบรรณานุกรมแผ่นพบั (Brochure) / จุลสาร (Pamphlet) / สูจิบัตร  
เขียนเช่นเดียวกบัหนงัสือ โดยใส่ค าวา่  [แผน่พบั] หรือ [Brochure]     [จุลสาร] 

หรือ [Pamphlet]  หลงัช่ือเร่ือง หรือ ส านกัพิมพ ์(ถา้มี) 
 UpToDate, Inc. (2009). Institutional user guide [Brochure]. Waltham, MA: 
UpTodate. 
 Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for 
reporting and writing about people with disabilities (4th ed.) [Brochure]. Lawrence, 
KS: Author. 
 Inside these doors: A guidebook of Elfreth’s Alley homes [Brochure]. (n.d.). 
Philadelphia: Elfreth’s Alley Association. 
 
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิาศลัยศาสตร์. 
(2552). โรคริดสีดวงทวาร:  เร่ืองพบบ่อยท่ีไม่ควรมองข้าม [แผน่พบั]. สงขลา: 
มหาวทิยาลยั. 
 
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควชิาศลัยศาสตร์. 
(2552). มารู้จักมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ... กนัเถอะ [แผน่พบั]. สงขลา: 
มหาวทิยาลยั. 
            National Library of Australia. (n.d.). The Thai, Lao and Cambodia collections  
[Pamphlet]. Canberra: Autor. 
 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย. ฝ่ายผูป่้วยนอก. หน่วยสุขศึกษา. (ไม่
ปรากฏปีพิมพ)์. ค าแนะน าส าหรับผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทางนรีเวชกรรม [แผน่พบั].  
คน้เม่ือ 25 พฤศจิกายน 2552, จาก  
http://healthnet.md.chula.ac.th/text/forum1/takecare_sex/index.html 
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การเขยีนบรรณานุกรมรายงานการประชุม / อภิปราย 
 
 สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย. (2552). การก าหนดอาหารกบัโลกท่ี
เปล่ียนแปลง = Dietetics in a changing. การประชุมวิชาการนักก าหนดอาหารประจ าปี 
2552 . กรุงเทพมหานคร. 
 
 
การเขยีนบรรณานุกรมบทความ / บทหน่ึงในหนังสือการประชุม 
(Proceedings of meeting and symposium) 

1. กรณีบทความ หรือ บทหน่ึงในหนงัสือการประชุม  ใหเ้ขียนเช่นเดียวกบับท 
หน่ึงในหนงัสือ (Chapter in book) โดยเขียนอกัษรตวัเอียงช่ือการประชุม หรือ อภิปราย 
และใชอ้กัษรตวัใหญ่ท่ีอกัษรแรกทุกค าของช่ือการประชุม / การอภิปรายนั้น  เช่น 
 
 สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ,์ และรัตนา เตียงทิพย.์ (2552). การหาโปรตีนในปัสสาวะ
ท่ีบ่งช้ีโรคไตดว้ยวธีิโปรติโนมิกส์ = Urinary biomarker in clinical nephrology. ใน ขจร 
ลกัษณ์ชยปกรณ์ (บรรณาธิการ). Changes: New Trends in Medicine. การประชุม
วิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2552 (หนา้ 52-59). 
ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 
 ไพฑูรย ์สินลารัตน์. (2549). การศึกษาไทยในยคุปัจจุบนั. ใน กนกวรรณ สินสุข 
(บรรณาธิการ), รายงานการสัมมนาเร่ืองการศึกษาไทยในยคุโลกาภิวฒัน์ (หนา้ 12-19). 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
 
 Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration 
in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38 
Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press. 
 
ศุลีพร ช่วยชูวงศ ์                                                                                            บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้ 



2. กรณีบทความท่ีน าเสนอในท่ีประชุม ท่ีไม่ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่  
(Unpublished paper or poster session presented at meeting) ใหร้ะบุค าวา่ 

  “เอกสารน าเสนอในท่ีประชุม”  หรือ Paper presented at the meeting of….  
 “โปสเตอร์น าเสนอในท่ีประชุม” หรือ  Poster session presented at…..  
 และเดือน ท่ีน าเสนอดว้ย  เช่น 
 
            เอกสารน าเสนอในทีป่ระชุม  ( Paper presented at the meeting ) 

Antani, S., Long L. R., Thomas, G. R., & Lee, D. J. (2003, September).  
Anatomical shape representation in spine X-ray images. Paper presented at the 3rd 
IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing, 
Benalmadena, Spain. 
 
 Sunpuwan, M. (2009, June). Older household headship and gendered pattern 
of poverty. Paper presented at the 9th Conference of Asia Pacific Sociological 
Association, Bali, Indonesia. 
 
 วนัเพญ็ ภิญโญภาสกุล. (กรกฎาคม 2551). Discharge planning: บนัทึกท่ีครบ
วงจร. เอกสารน าเสนอในท่ีประชุมวชิาการประจ าปี 2551 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทยเร่ืองบนัทึกทางการพยาบาล: สมรรถนะท่ีส าคญัของวชิาชีพ, กรุงเทพมหานคร. คน้
เม่ือ 3 ธนัวาคม 2552, จาก  http://www.thainurse.org/images/7_9maxx/nurserec(10).pdf 
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           โปสเตอร์น าเสนอในทีป่ระชุม  (Poster session presented at the meeting) 
 Chasman, J. Kaplan R. F. (2006, June). The effect of occupation on preserved 
cognitive functioning in dementia. Poster session presented at the 4th Annual 
Conference of the American Academy of Clinical Neuropsychology on Excellence in 
Clinical Practice, Philadelphia, PA. 
 
 Sunpuwan M., Podhisita, C., (2008, September). Asset-based approaches to 
measuring household / socioeconomic status: what is an approach technique for  
cross section and longitudinal study?. Poster session presented at 8th INDEPTH 
Network Annual General and Scientific Meeting, Dar Salaam, Tanzania. 
 
 
 3. กรณีบทความ / รายงานการประชุมของหน่วย / สถาบนั ท่ีเผยแพร่บน 
อินเตอร์เน็ทเฉพาะบทคดัยอ่  (Abstract)  ใหเ้ขียนค าวา่ Abstract retrieved month day, 
year, from  หรือ บทคดัยอ่คน้เม่ือ วนั เดือน ปี, จาก     ไวห้ลงัช่ือการประชุม /  
การอภิปรายนั้น เช่น  
 
 Johannes, A., Zollhoefer, B., Kredel, M., Roewer, R., Muellenbach, R. M. 
(2009, October 17-21). Maximization of oscillatory frequencies during HFOV: A long 
term large animal study of ARDS.  Paper presented at The 2009 ASA Annual Meeting. 
Abstract retrieved December 1, 2009, from 
http://www.asaabstracts.com/strands/asaabstracts/abstract.htm 
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การเขยีนบรรณานุกรมเอกสารประกอบการสอน / การอบรม  
(Power Point Lecture note) 
 
 ศุลีพร ช่วยชูวงศ.์ (สิงหาคม 2552). การใช้ฐานข้อมลู UpToDate. เอกสาร
ประกอบการอบรมเร่ืองเทคนิคการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ทาง
การแพทย,์ สงขลา : มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 
 
 Johannesson, C. (2008). The mole [PowerPoint slides]. Retrieved October 16, 
2008, from 
http://www.nisd.net/communicationsarts/pages/chem/ppt/molarconv_pres_ppt 
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การเขยีนบรรณานุกรมสารานุกรม / พจนานุกรม (Encyclopedia & Dictionary) 
 สารานุกรม (Encyclopedia) 
  
 Olendorf, D., Jeryan, C., & Boyden, K. (Eds.). (1999). The Gale encyclopedia 
of medicine (2nd ed., Vols. 1-5). Farmington Hills, MI: Gale Research. 
 
 Glaucoma. (2002). In K. Krapp (Ed.), The Gale encyclopedia of nursing & 
allied health (Vol. 2, pp. 1079-1083). Farmington Hills, MI: Gale Group. 
 
 Smith, A. J. (2001). Child development. In B. Strickland (Ed.), The 
encyclopedia of psychology. Retrieved October 25, 2008, from 
http://www.gale.cengage.com/ 
 
 German shepherd. (n.d.). In Merriam Webster’collegiate dictionary. Retrieved 
November 15, 2008, from http://www.britainica.com/dictionary 
 
 Acupuncture. (2009, November). In Wikipedia, the free encyclopedia. 
Retrieved December 4, 2009, from http://en.wikipedia.org/wiki/Acupuncture 
 
 พจนานุกรม (Dictionary) 
 วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม. (2545). พจนานุกรมโรคและการบ าบดั = Dictionary of 
diseases and therapies. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น. 
 
 วทิย ์เท่ียงบูรณธรรม. (2545). Blood circulation disorders = ความผดิปกติใน
ระบบไหลเวียนของโลหิต. ใน พจนานุกรมโรคและการบ าบดั = Dictionary of diseases 
and therapies (หนา้ 269).  กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น. 
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การเขยีนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ (Theses & Dissertations) 
 

 ผูเ้ขียนวทิยานิพนธ์. (ปีพิมพ)์. ช่ือวทิยานิพนธ์. ระดบัวทิยานิพนธ์ สาขาวชิา คณะ 
  ช่ือมหาวทิยาลยั, เมืองท่ีตั้งมหาวทิยาลยั. 
 
 ถนอม จนัทกุล. (2554). พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลจากประสบการณ์
ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. วทิยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา. 
 
 จรัส ลดัดาพนัธ์. (2549). การปฏิบติัของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลท่ัวไป
เก่ียวกบันโยบายและการวางแผนก าลงัคนทางการพยาบาล. วทิยานิพนธ์พยาบาล 
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม่. 
 
 Niphawan Samartkit. (2008). Caregiver role strain and rewards of caregiving : 
a study of caring for traumatic brain injured patients in eastern Thailand = 
ความเครียดในบทบาทผู้ดูแลและรางวลัท่ีได้รับจากการดูแลของญาติผู้ดูแล : กรณีศึกษา
การดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็ทางสมอง ในภาคตะวันออกของประเทศไทย.  (Doctoral 
Dissertation). Mahidol University, Bangkok.  
 
 Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution 
of snake eyes (Doctoral dissertation). Ohio State University, Columbus, OH. 
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 วทิยานิพนธ์จากเวบ็ไซด์  
 ดาริณี สุวภาพ, ปาริชาติ เทวพิทกัษ,์ และดวงพร ผาสุวรรณ. (2547). ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อผลสอบประเมินความรู้เพ่ือขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต. คน้เม่ือ 23 กรกฎาคม 2550, จาก http:www.rsu.ac.th/research-abstract-005.php 
 
 Angelova, A. N. (2004). Data printing (Master’s thesis). Retrieved January 12, 
2007,  from http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:edt-05282004-000943 
 
 Caprette, C. L. (2005). Conquering the cold shudder: The origin and evolution 
of snake eyes (Doctor dissertation). Retrieved February 27, 2008, from 
http://ohiolink.edu/etd/send-pdf.cgi?acc_num=osu1111184984 
 
 
             วทิยานิพนธ์จากฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Theses) 
 Baker, J. (2008). Acceptability of interventions to staff in long-terms case 
setting for older adults: Comparing rating. (Doctoral Dissertation). Retrieved 
November 26, 2009, from ProQuest Dissertation & Theses databases. (Publication No. 
AAT3354064) 
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การเขยีนบรรณานุกรมรายงานการวจิัย  
(Technical and/ or Research report) 
 
 เบญจา ยอดด าเนิน-แอต็ติกส์, อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, สุภาณี ปล้ืมเจริญ, เอ้ือม
พรทองกระจาย, และจนัทร์สุดา สุวรรณจนัดี. (2549). เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติด
เช้ือเอชไอวีในประเทศไทย (เอกสารทางวชิาการ หมายเลข 312). นครปฐม: สถาบนั 
วจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล. 
 
 Deming, D. & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER 
Working Paper 14124). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. 
Retrieved October 24, 2008, from http://www.nber.org/paper/w1424 
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การเขยีนบรรณานุกรมส่ิงพมิพ์รัฐบาล 
(Government Publication) 
 
 Congressional Budget Office. (2008). Effects of gasoline prices on driving 
behavior and vehicle markets: A CBO study (CBO Publication No. 2883). Washington, 
DC: U.S. Government Printing Office. Retrieved October 4, 2009, from 
http://www.cboggov/ftpdocs/88xx/doc8893/01-14-GasolinePrices.pdf 
 
 National Mental Health Information Center. (2004). Mental health consumers 
and members of faith-based and community organization in dialogue (DHHS 
Publication No. (SMA): 04-3868). Rockville, MD: U.S. Department of Health 
And Human Services. Retrieved December 8, 2009, from  
http://mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs/SMA04-3868/default.asp 
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การเขยีนบรรณานุกรมเอกสารจาก Web site 
 
 นิภา ผอ่งพนัธ.์ (2552). เปิดโลกทัศน์ให้ผู้สูงอาย.ุ คน้เม่ือ 4 ธนัวาคม 2552, จาก 
http://www.suanprung.go.th/article_new 
 
 ส านกัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม. (2552). งานรณรงค์สถานีขนส่งสะอาด ป้องกนัการ
ระบาดไข้หวดัใหญ่สายพันธ์ุใหม่ชนิด A H1N1. คน้เม่ือ 22 พฤษภาคม 2552, จาก  
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข เวบ็ไซด:์ http://203.157.64.26ewtadmin/emv/ewt 
 
 ขจรศกัด์ิ ศิลปะโภชากลุ. (ไม่ปรากฏปีพิมพ)์. ค าแนะน าการก าจัดลกูน า้ยงุลายใน
ภาชนะต่างๆ. คน้เม่ือ 4 ธนัวาคม 2552, จาก  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  เวบ็ไซด:์ 
http://medinfo.psu.ac.th/pr/pr2008/Pr20081119_Mosquito.pdf 
 
 ผกายมาศ กิตติวิทยากลุ. (2550). คู่มือการดูแลผู้ป่วยเดก็โรคลมชัก. คน้เม่ือ 
7 ธนัวาคม 2552, จาก ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เวบ็ไซด์: 
http://medinfo.psu.ac.th/pr/pr2008/Epilepsy_in_Children.pdf 
 
 ส านกังานสถิติแห่งชาติ. (ไม่ปรากฏปีพิมพ)์. ความรู้เก่ียวกบัแผนท่ีความยากจน
ของประเทศไทย = Thailand poverty maps. คน้เม่ือ 8 ธนัวาคม 2552, จาก ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ เวบ็ไซด:์ http://service.nso.go.th/nso/g_poverty/thai_poverty.pdf 
 
 Wong, A. W. (2009). Pregnancy postpartum infections. Retrieved December 8, 
2009, from http://emedicine.medscape.com/article/796892-overview 
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