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ลักษณะการเขียน APA 6th ตามที่วารสารพยาบาลตารวจกาหนดมีดังนี้
1. ชื่อผู้แต่งในเนื้อหา
ไม่ต้องลงคานาหน้านาม ยศ ตาแหน่งทางวิชาการ คาขึ้นต้นทางวิชาชีพ ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์
และถ้ า ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง เป็ น ภาษาไทยให้ เ ปลี่ ย นเป็ น ภาษาอั ง กฤษและเขี ย นตามแบบการเขี ย นรายการอ้ า งอิ ง
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีผู้แต่ง 1 คน ขึ้นไป ให้ดูวิธีการเขียนในหัวข้อตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง
2. บรรณาธิการ ให้เขียนโดยใช้คาย่อของบรรณาธิการ คือ (Ed.) แทนคาว่า Editor หรือ (Eds.) แทน
คาว่า Editors ตามลาดับ
3. ปีพิมพ์ ให้ใส่ปี ค.ศ. พิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บตามหลังชื่อผู้แต่ง
4. ชื่อหนังสือ พิมพ์ด้วยตัวเอียง โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และที่เหลือใช้
ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อในหนังสือเป็นชื่อเฉพาะให้ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ได้ นอกจากนี้หากชื่อหนังสือ
มีการใช้เครื่องหมาย “ : ” หลังเครื่องหมาย “ : ” ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วที่เหลือ
ใช้ตัวพิมพ์เล็ก
5. ชื่อบทความ ใช้ตัวธรรมดา ไม่ใช้ตัวเอียง และการใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ -ตัวพิมพ์เล็ก ใช้ตาม
แบบชื่อหนังสือ
6. ครั้งที่พิมพ์ ถ้าพิมพ์ครั้งแรกไม่ต้องใส่ครั้งที่พิมพ์ แต่เมื่อพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ให้ใส่ครั้งที่พิมพ์
ต่อจากชื่อเรื่อง โดยครั้งที่พิมพ์จะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น (2nd ed.)
7. ชื่อวารสาร ให้ใช้ด้วยตัวเอียง และใช้ชื่อวารสารแบบเต็ม ไม่ใช้ชื่อวารสารแบบย่อ เช่น Journal of
the Police Nurses
8. ปีที่ของวารสาร (Volume) ให้ใช้ด้วยตัวเอียงต่อจากชื่อวารสาร โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
“,”
9. ฉบับที่ (No) ให้ใช้ตัวปกติ ไม่ใช้ตัวเอียง ใส่เลขของฉบับที่ในเครื่องหมายวงเล็บต่อจากเลขของปีที่
ของวารสาร (volume)
10. เลขหน้า ของบทความที่อ้างอิง ให้พิมพ์ต่อจากเครื่องหมายจุลภาค “ , ” และจบท้ายด้วย
เครื่องหมายมหัพภาค “ . ” โดยเขียนเลขหน้าแบบปกติ เช่น 111-117 ไม่ใช่ 110-7
11. สถานที่ พิ มพ์ ถ้าปรากฏชื่อเมืองที่พิมพ์หลายชื่อ ให้ใส่เมืองแรกที่ปรากฏ หรือชื่อเมืองของ
สานักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์นั้น ๆ และถ้าเมืองนั้นมีอักษรย่อให้ใส่อักษรย่อของชื่อรัฐหรือชื่อเมืองนัน้
และหลังสถานที่พิมพ์ให้ใส่เครื่องหมายทวิภาค (colon) “ : ” ต่อจากชื่อสถานที่โดยไม่เว้นวรรค และเว้นระยะ
1 วรรค สาหรับใส่ชื่อสานักพิมพ์ ตัวอย่างเช่น Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.
แต่ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์จะใส่สถานที่พิมพ์เรียงลาดับ ดังนี้ ชื่อคณะ ชื่อสถาบันการศึกษา
และสถานที่พิมพ์ เช่น Faculty of Nursing, Chulalongkorn University, Bangkok, Pathumwan.
12. กรณีชื่อวิทยานิพนธ์ ให้ระบุชื่อวิทยานิพนธ์ด้วยตัวเอียง และหลังชื่อวิทยานิพนธ์ให้ใส่วงเล็บที่
ข้างในเขียนชื่อวิทยานิพนธ์ระดับการศึกษาใด พร้อมกับระบุสาขาวิชา (ถ้ามี) แล้วตามด้วย “.” ปิดท้าย
ตัวอย่างเช่น Fear of falling and functional ability in older adults undergoing hip surgery (Master
of nursing science program, adult nursing).
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ผู้แต่ง 1 คน
ผู้แต่ง 2 คน
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Subsequent
First citation
formal, first
citation
citation
Kasemsuk (2016)
Kasemsuk (2016) (Kasemsuk, 2016)
Srisuk and Oumtanee Srisuk and
(Srisuk &Oumtanee,
(2017)
Oumtanee (2017) 2017)
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Soowit et al.
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2017)
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American Academy of AAOS (2013)
Orthopaedic Surgeons
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Surgeons, 2013)
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(Police Nursing
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ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเรื่อง
ผู้แต่ง 1 คน
Titapiwatanakun, B. (2018). Penile augmentation with foreign material injection penile shaft,
correction by CO2 laser. Journal of The Police nurses, 10(1), 202-208.

ผู้แต่ง 2 คน
Canovas, F., & Dagneaux, L. (2018). Quality of life after total knee arthroplasty. Orthopaedics
& Traumatology: Surgery and Research, 104(1S), S41-S46.
https://doi.org/10.1016/j.otsr.2017.04.017
ผู้แต่ง 3 คน
Moksnes, H., Engebretsen, L., & Risberg, M. A. (2012). Management of anterior cruciate
ligament injuries in skeletally immature individuals. Journal of Orthopaedic & Sports
Physical Therapy, 42(3), 172-183. doi:10.2519/jospt.2012.3608
ผู้แต่ง 4 คน
Salem, S. S., Sharaf, S., Mostafa, M. M., & Kaddah, M. A-E. (2012). Impact of a designed nursing
rehabilitation program on incidence of complication and length of hospital stay after
anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction El-Manial university hospital. Journal
of American Science, 8(2), 476-488.
ผู้แต่ง 5 คน
Kaewsongk, P., Masingboon, K., Keeratiyutawong, P., Melkus, G. D. E, & Deoisre, W. (2018).
Effects of a self-management support program on foot care knowledge, foot care
behaviors, perceived social facilitation support, and hba1c among people with type 2
diabetes at low risk of diabetic foot complications. Journal of The Police nurses,
10(2), 385-399.
ผู้แต่ง 6 คน
Dean, S., Walsh, S., Williams, C., Zaslawski, C., Morgan, A., & Levett-Jones, T. (2018). The
mystery shopper student learning experience in undergraduate health education: A
case study. Nurse Education Today, 70, 69-76. doi:10.1016/j.nedt.2018.08.010
ผู้แต่งมากกว่า 6 คน
Liaw, S. Y., Rashasegaran, A., Wong, L. F., Deneen, C. C., Cooper, S., Levett-Jones, T., . . .
Ignacio, J. (2018). Development and psychometric testing of a clinical reasoning
evaluation simulation tool (CREST) for assessing nursing students' abilities to
recognize and respond to clinical deterioration. Nurse Education Today, 62, 74-79.
doi:10.1016/j.nedt.2017.12.009

การเขียนเอกสารอ้างอิงที่เป็นบทหนึ่งในหนังสือ
Hoh, D. J., Levi, A. D., & Wang, M. Y. (2011). Ossification of the posterior longitudinal ligament
and other enthesopathies. In J. R. Youmans, Youmans neurological surgery (pp. 28992910) (6th ed.). Philadelphia, PA: WB Saunders.
Holowaychuk, M. K., & Ostenkamp, S. M. (2019). Chapter 61: Care of the patient with
intracranial disease. In J. M. B. Creedon & H. Davis (Eds.), Advanced practice in
healthcare. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118997246.ch61
การเขียนเอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์
Maninet, S. (2013). Relationships among personal factors, symptoms, symptom management,
sense of coherence, and quality of life in patients with hepatobiliary carcinoma
(Master of nursing science program, adult nursing). Faculty of Nursing, Chulalongkorn
University, Bangkok, Pathumwan.

