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การเขียนอ้างอิง APA 7th

เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อมูล ท าให้การอา้งองิความนา่เช่ือถอื

เพื่อผู้อ่านสามารถศึกษาค้นควา้เพิ่มเตมิได้

เพ่ือให้เกียรติผู้เขียนเดิม

เพื่อแสดงเจตนาของผู้เขียนว่าไม่ไดค้ัดลอกข้อมูลผู้อื่น



หนังสือทั่วไป

รูปแบบ ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ช่ือเรื่อง/(ครัง้ท่ีพิมพ์ พิมพ์ครัง้ท่ี 2 เป็นต้นไป)./ส ำนักพิมพ.์



รูปแบบ

ภาษาไทย
พรศิริ พันธส.ี (2563). กระบวนกำรพยำบำล & แบบแผนสุขภำพ: 

กำรประยุกต์ใช้ทำงคลินิก (พิมพ์ครัง้ท่ี 23). พิมพ์อักษร.

ภาษาอังกฤษ Waldman, S. D. (2021). Atlas of interventional pain management
(5th ed.). Elsevier.

ผู้แต่ง 1 คน

Steven D. Waldman



ภาษาไทย
สุภำภรณ์ เต็งไตรสรณ์, และนริสำ รัตนเลิศ. (2563). กำรตรวจคัด

กรองสุขภำพตำเด็ก. โรงพยำบำลสงขลำนครินทร.์

ภาษาอังกฤษ
Stein, L. N. M., & Hollen, C. J. (2021). Concept-based clinical 

nursing skills: Fundamental to advanced. Elsevier.

ผู้แต่ง 2 คน



ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง 1-20 คน ใส่ช่ือทุกคน

ภำสกร เนตรทิพย์วัลย์, พรพรรณ ภูสำหัส, สมสุข ภำณุรัตน์, สุขฤดี 
ธัชศฤงคำรสกุล, พัชรี กระจ่ำงโพธ์ิ, และวิถี ธุระธรรม. (2563). 
กำรประเมินภำวะสุขภำพส ำหรับพยำบำล: กำรตรวจร่ำงกำย
(พิมพ์ครัง้ท่ี 3). พิมพ์ดีกำรพิมพ์.

Kee, J. L., Marshall, S. M., Woods, K., & Forrester, M. C. 
(2021). Clinical calculations with applications to 
general and specialty areas (9th ed.). Elsevier.



ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง 21 คน ขึ้นไป ใส่ช่ือ 19 คนแรก และใช้ . . . ตามด้วยคนสุดท้าย

ขนิษฐำ นันทบุตร, พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, จงกลณี จันทรศิร,ิ นิลภำ จิระรัตนวรรณะ, สุคนธ์ 
วรรธนะอมร, แสงเดือน แท่งทองค ำ, กชพร สิงหะหล้ำ, กติกำ นวพันธ์ุ, กนกพร      
จิรัฐติกำลวงศ์, กนกพร จิวประสำท, กนกพร แจ่มสมบูรณ์, กนกพร อัศวเมธิกำพงศ์, 
กมลวรรณ จุติวรกุล, กมลวรรณ ตังธนกำนนท์, กรรณิกำ ชำธรรม, กรรณิกำร์     
มุรทำธร, กรองทอง วงศ์ศรีตรัง, กรวุีธ อัศวคุปตำนนท,์ กฤติน กุลเพ็ง, . . . พัฒนำ 
นำคทอง. (2563). ชุดควำมรู้กำรพัฒนำกลไกและกำรพัฒนำระบบสขุภำพชุมชนโดย
ชุมชนเพือ่ชุมชน. เดอะ กรำฟิโก ซิสเต็มส์.

Hilden, I., Lauritzen, B., Sørensen, B. B., Clausen, J. T., Jespersgaard, C., Krogh, B. O., 
Bowler, A. N., Breinholt, J., Gruhler, A., Svensson, L. A., Petersen, H. H., 
Petersen, L. C., Balling, K. W., Hansen, L., Hermit, M. B., Egebjerg, T., 
Friederichsen, B., Ezban, M., Bjørn, S. E., . . . Abbas, A. K. (2021). 
Robbins basic pathology (10th ed.). Elsevier.



ตัวอย่าง

ผู้แต่งท่ีเป็นสถาบัน หรือหน่วยงาน

สภำกำรพยำบำล. (2553). สมรรถนะผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ.์

ซิงเกอร์, แบลร์. (2560). Little voice mastery [แค่จัดกำรเสียง (เล็กๆ) 
ข้ำงในไม่ว่ำท ำอะไรก็ส ำเร็จ!] (วิชัย ก ำบีร์, ผู้แปล; พิมพ์ครัง้ท่ี 
2). ดีเอ็มจ.ี

ตัวอย่าง

ช่ือเร่ืองต้นฉบับ ช่ือเร่ืองที่แปลเป็นไทย

หนังสือแปล



ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

บรรณาธิการ (บ.ก.) หรือ Editor (Ed.) หรือ Editors (Eds.) 

วีณำ เจี๊ยบนำ (บ.ก.). (2556). กำรพยำบำลจิตเวช. ภำควิชำกำรพยำบำล
อนำมัยชุมชนและจิตเวช. วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย.

McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K. A., & 
Ashwill, J. W. (Eds.). (2018). Maternal-child nursing 
(5th ed.). Elsevier.



ตัวอย่าง

ไม่ปรากฏผู้แต่ง หรือ บรรณาธิการ

กฎแห่งควำมโชคด.ี (2563). สันติศิริกำรพิมพ.์

ช่ือเรื่อง



ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

บรรณาธิการ (บ.ก.) หรือ Editor (Ed.) หรือ Editors (Eds.) 

วีณำ เจี๊ยบนำ (บ.ก.). (2563). กำรพยำบำลจิตเวช. ภำควิชำกำรพยำบำล
อนำมัยชุมชนและจิตเวช. วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย.

McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K. A., & 
Ashwill, J. W. (Eds.). (2018). Maternal-child nursing 
(5th ed.). Elsevier.



ถ้ำหนังสือไม่ปรำกฏปีที่พิมพ์ ให้ท ำดังนี้ ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 

ให้ใส่ (ม.ป.ป.) ส าหรับเอกสารภาษาไทย 

ให้ใส่  (n.d.). ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ

หนังสือทั่วไป

ภำกร โภไคยพงศ์ (บ.ก.). (ม.ป.ป.). 10 โรคร้ำย จำกภัย
โลกร้อน. งำนดี. 

Tolson, D., Booth, J., & Schofield, I. (Eds.). (n.d.). 
Evidence informed nursing with older 
people. Wiley-Blackwell.

ไทย

อังกฤษ



บทควำมในหนังสือ

รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ช่ือบท./ใน/ช่ือผู้แตง่/(บรรณำธิกำร),/ช่ือหนังสือ/(ครัง้ที่พิมพ์,/เลขหน้ำ

แรก-หน้ำสุดท้ำยของบท)./ส ำนักพิมพ.์

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

สุรพันธ์ สิทธิสุข. (2563). กำรสัมภำษณ์ประวัต.ิ ใน วิทยำ ศรีดำมำ (บ.ก.), กำรสัมภำษณ์ประวัติและตรวจ
ร่ำงกำย (พิมพ์ครัง้ท่ี 12, น. 1-7). โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.

Gray, J. R. (2021). Discovering the world of nursing. In R. G. Jennifer, & K. G. Susan (Eds.),
Burns & Grove’s the practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and 
generation of evidence (9th ed., pp. 1-18). Elsevier.



วารสาร หรือ Journal

รูปแบบ ช่ือผู้เขียนบทควำม./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทควำม./ช่ือวำรสำร,/ปีทีV่olume(ฉบับที่ Number),/
หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย.

บุศรำ ชัยทัศน์. (2559). กำรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่และทวำรหนักท่ีผ่ำตัดเปิดทวำร
ใหม:่ บทบำทพยำบำลเฉพำะทำงบำดแผล ออสโตมี และควบคุมกำรขับถ่ำยไม่ได.้ 
วำรสำรพยำบำลสภำกำชำดไทย, 9(1), 19-33.

ไทย

อังกฤษ Singh, D., Agusti, A., Anzueto, A., Barnes, P. J., Bourbeau, J., Celli, B. R., Criner, G. J., 
Frith, P., Halpin, D., Han, M., López Varela, M. V., Martinez, F., Montes de 
Oca, M., Papi, A., Pavord, I. D., Roche, N., Sin, D. D., Stockley, R., Vestbo, J., 
Wedzicha, J. A., . . . Vogelmeier, C. (2019). Global Strategy for the diagnosis, 
management, and prevention of chronic obstructive lung disease: The GOLD 
science committee report 2019. The European Respiratory Journal, 53(5), 
1900164. https://doi.org/10.1183/13993003.00164-2019



วิทยำนิพนธ์

วิทยำนิพนธ์ 
ที่ไม่มีกำรตีพิมพ์

อุดมลักษณ์ ดวงผุนมำตย.์ (2554). ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรออกก ำลงักำยด้วยกำรเดินทีป่ระยุกต์
ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผนในประชำกรกลุ่มเสีย่งโรคควำมดนัโลหิตสูง [วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท
ที่ไม่มีกำรตีพิมพ์]. มหำวิทยำลัยมหิดล.

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders 
[Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

ไทย

อังกฤษ



วิทยำนิพนธ์

วิทยำนิพนธ์ท่ีมีกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ใน database/online

เสำวนีย์ คงนิรันดร. (2559). ปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อภำระกำรดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท [วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท, มหำวิทยำลัยบูรพำ]. 
ฐำนข้อมูลงำนวิจัย (ThaiLis).

Earnhart, C. L. (2018). Evaluating an on-line education module for autism screening in pediatric primary care in Arizona
[Doctoral dissertation, University of Arizona]. ProQuest Nursing & Allied Health Database. 
https://search.proquest.com/docview/2160956827?accountid=34902

ไทย

อังกฤษ



เอกสำรกำรประชุมทำงวิชำกำร / 
กำรสัมมนำ

ดรุณี รุจกรกำนต์. (2555, 12-17 กุมภำพันธ์). ประเด็นปัญหำกำรจัดกำรศึกษำพยำบำลเพือ่คุณภำพและกำร
เข้ำถึงบริกำรสุขภำพ [เอกสำรน ำเสนอ]. กำรประชุมพยำบำลแห่งชำติครัง้ท่ี 14: เร่ือง คุณภำพ และ
กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ: ภำรกิจของพยำบำล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. 

เอกสำรประกอบกำรสอน พิมพิไล ทองไพบูลย์, กฤษณำ พูลเพิ่ม, และภำวิดำ พุทธิขันธ์. (2559). จริยธรรมและกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ [เอกสำรท่ีไม่มีกำรตีพิมพ์]. สถำบันกำรพยำบำลศรสีวรนิทิรำ สภำกำชำดไทย.



Anderson, Y. S. C., & Poulsen, K. B. (2020). Anderson's atlas of hematology. ProQuest 
Ebook Central. https://ebookcentral.proquest.com

E-book



Website

Rama Channel. (2561). หกล้มในผู้สูงอำยุ อันตรำยกว่ำวัยอืน่หลำยเท่ำตัว ปัญหำ
ทีต่้องระวัง. https://bit.ly/3lgLAtS

American Psychological Association. (n.d.). APA style: Learning APA style. 
https://apastyle.apa.org/learn/index?tab=2



Website

ชัชวำล วงค์สำรี. (2561). มโนทัศน์เกีย่วกับผู้สูงอำยุและหลักกำรพยำบำล
ผู้สูงอำยุ [PowerPoint slides]. SlideShare. https://bit.ly/3ok6Voz

สักอย่ำง Nurse. (2563, มิถุนำยน). ทบทวน IICP part 1 ฉบับ ติวสอบกำรพยำบำล
ผู้ใหญ่ [Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Zh9mS77-Q_A



Website

ไทยรู้สู้โควิด. (2564, 14 พฤษภำคม). เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรฉีดวัคซีน
โควิด-19. Facebook. https://bit.ly/2RVJnKm

News from Science. (2018, December 31). First footage of deep-sea 
anglerfish pair [Video]. Facebook. https://bit.ly/3uOGOZl



บรรณานุกรม

งำนบัณฑิตศึกษำ สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทริำ สภำกำชำดไทย. (2563). คู่มือกำรเขียนรำยงำนและวทิยำนิพนธ์
[เอกสำรที่ไม่มีกำรตีพิมพ์].

American Psychological Association. (2020). Reference examples. https://bit.ly/2Upcwik

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: 
The official guide to APA style (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000



THANK YOU


