แนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิง
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
การเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ Vancouver Style มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. การอ้างอิงบทความจากวารสาร
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อผู้แต่ง.^ชื่อบทความ.^ชื่อวารสาร.^ปีพิมพ์;ปีที่(Volume)(เล่มที่(IssueNumber))ของวารสาร:หน้าแรกหน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง เช่น
1. Durongpisitkul K, Pornrattanarungsi S, Panjasamanvong P, Chungsomprasong P. Efficacy and
safety of high dose generic sildenafil in Thai patients with pulmonary arterial hypertension. J
Med Assoc Thai. 2011;94(4):421-6.
2. Jochum F, Moltu SJ, Senterre T, Nomayo A, Goulet O, Iacobelli S, et al.; ESPGHAN/ESPEN/
ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Fluid and electrolytes. Clin Nutr.
2018;37(6 Pt B):2344-53.
3. ปารยะ อาศนะเสน, ฉวีวรรณ บุนนาค. โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก. 2552;7(1):71-83.
4. Stirnemann J, Belmatoug N, Camou F, Serratrice C, Froissart R, Caillaud C, et al. A review of
Gaucher disease pathophysiology, clinical presentation and treatments. Int J Mol Sci.
2017;18(2):441.
5. วัชรี สายสงเคราะห์, วิมล เพชรกาญจนาพงศ์, ชลลดา มีทรัพย์, ศุภลักษณ์ ยะแสง, วันวิสา โกลาหล, ภาณุ วัฒน์
ผุดผ่อง, และคณะ. การพัฒนาวิธีและประเมินชุดทดสอบโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน. วารสารวิชาการสาธารณสุข .
2560;26(3):621-32.
คำอธิบายข้อมูลในรูปแบบพื้นฐาน
ก. ชื่อผู้แต่ง อาจจะหมายถึง ผู้เขียน ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ หรือหน่วยงาน
- ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้เขียนชื่อสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง(ถ้ามี) โดยไม่
ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น
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- ชื่อผู้แต่งเป็นคนไทย ให้เขียนแบบภาษาไทย โดยการเขียนชื่อและนามสกุลเป็นคำเต็ม แต่ถ้าเป็นบทความ
ภาษาอังกฤษ ก็ใช้แบบเดียวกับเอกสารที่ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ
- ถ้าผู้แต่งมีหลายคนแต่ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma “,”) คั่นระหว่างแต่
ละคนและเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง และหลังชื่อสุดท้ายใช้เครื่องหมายมหัพภาค (full stop “.”) กรณีผู้แต่งเกิน
6 คน ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง 6 คนแรกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma “,”) และตามด้วย et al. และภาษาไทย
ใช้คำว่า “และคณะ”
- ผู้เขียนที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หน่วยงาน องค์กร บริษัท สถาบัน มหาวิทยาลัย เป็นต้น ให้ใส่ชื่อหน่วยงานใหญ่
ตามด้วยหน่วยงานรอง ตามลำดับ ระหว่างชื่อหน่วยงานตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (full stop “.”) และ
เคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง
ข. ชื่อบทความ
- บทความเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อบทความใช้อักษรตัวใหญ่เฉพาะตัวแรก นอกจากนั้นใช้อักษรตัวเล็กทั้งหมด
ยกเว้นคำเฉพาะ เช่น ชื่อคน ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อสถานที่ เมื่อจบชื่อบทความให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาค
(full stop “.”)
- บทความภาษาไทย ให้เขียนแบบคำไทย
ค. ชื่อวารสาร
- ใช้ ช ื ่ อ ย่ อ ตามมาตรฐานสากลที ่ ก ำหนดไว้ ใ น Index Medicus โดยตรวจสอบได้ จ าก Journals in NCBI
Databases จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM) ซึ่งคำย่อเหล่านี้ได้ยึดตามกฎการเขียนคำย่อ
ข อ ง American National Standard for Information Sciences - Abbreviation of Titles of
Publications.
- สำหรับวารสารภาษาไทยยังไม่มีชื่อย่ออย่างเป็นทางการ ให้ใช้ชื่อเต็มที่ปรากฏที่หน้าปก เช่น วารสารวิชาการ
สาธารณสุข พุทธชินราชเวชสาร จดหมายเหตุทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์เวชสาร เชียงใหม่เวชสาร ฯลฯ
ง. ปี (year) เดือน (month) ปีที่ (Volume) และฉบับที่ (Number/Issue)
- ใช้ปี พ.ศ. สำหรับวารสารภาษาไทย หรือ ค.ศ. สำหรับวารสารภาษาอังกฤษ การลงรายการแบบ Vancouver
ให้ใส่เฉพาะ ปี (year) และปีที่ (volume) ฉบับที่ (number/issue) เท่านั้น ไม่ต้องใส่เดื อน วันที่ พิม พ์
ตัวอย่าง เช่น
2021;32(2):10-23 [อธิบาย 2021 => year, 32 => volume, 2 => number/issue, 10-23 => pages]
จ. เลขหน้า (Page)
- ใส่เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย โดยใช้ตัวเลขเต็มสำหรับหน้าแรก และตัดตัวเลขซ้ำออกสำหรับเลขหน้าสุดท้าย
เช่น
หน้า 10-18
ใช้ 10-8
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หน้า 198-201
หน้า S104-S111
หน้า 104S-111S

ใช้
ใช้
ใช้

198-201
S104-11
104S-11S

2. การอ้างอิงเอกสารที่เป็นหนังสือหรือตำรา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
2.1 การอ้างอิงหนังสือทัง้ เล่ม
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อผู้แต่ง.^ชื่อหนังสือ.^ครั้งที่พิมพ์ (edition).^เมืองที่พิมพ์:^สำนักพิมพ์;^ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง เช่น
1 . The United States Pharmacopeial Convention. The United States Pharmacopeia and the
National Formulary (USP 41-NF 36). Maryland: The United States Pharmacopoeial Convention
Inc; 2017.
2. สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท. 1st
edition. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2551.
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข . เห็ดพิษที่พบบ่อยในประเทศไทย. นนทบุรี:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; มิถุนายน 2560
4. กรมอนามัย. รายงานประจำปี กรมอนามัย 2562. นนทบุรี: กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; ธันวาคม 2562.
คำอธิบายข้อมูลในรูปแบบพื้นฐาน
ก. ชื่อผู้แต่ง อาจจะเป็นบุคคล หน่วยงาน บรรณาธิการ (editor) หรือคณะบรรณาธิการ (editors) ให้ใช้ข้อกำหนด
เดียวกันกับชื่อผู้แต่งในการอ้างอิงบทความจากวารสาร
ข. ชื่อหนังสือ ให้ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ และชื่อเฉพาะ นอกนั้นใช้ตัวเล็กทั้งหมด
แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (full stop “.”)
ค. ครั้งที่พิมพ์ (Edition) ถ้าเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องใส่ส่วนนี้ ปิดท้ายด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (full stop
“.”) เช่น 2nd ed.
ง. เมืองที่พิมพ์หรือสถานที่พิมพ์ (Place of publication) ให้ใส่ชื่อเมืองที่สำนักพิมพ์ตั้งอยู่ ถ้ามีหลายเมืองให้ใช้
เมืองแรก ถ้าเมืองไม่เป็นที่รู้จักให้ใส่ชื่อย่อของรัฐหรือประเทศ ถ้าหากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ให้ใช้คำว่า n.p. ซึ่ง
ย่อมาจาก no place of publication และภาษาไทยใช้ คำว่า ม.ป.ท. ย่อมาจากคำว่า ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์
แล้วตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค (colon “:”)
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จ. สำนักพิมพ์ ให้ใส่เฉพาะชื่อสำนักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ โดยไม่ต้องระบุสถานะว่าเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัท.......จำกัด Publisher, Co., Inc., Limited ยกเว้น โรงพิมพ์ของหน่วยงาน ส่วนราชการ ให้ใส่คำว่า โรง
พิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ด้วย เช่น โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่หากหนังสือเล่มนั้นเป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาล ให้
ลงชื่อหน่วยราชการที่รับผิดชอบการจัดทำหนังสือนั้นเป็นผู้พิมพ์แ ทนชื่อสำนักพิมพ์/โรงพิมพ์ โดยใส่ชื่อหน่วยงานรองและตามด้วยชื่อหน่วยงานใหญ่ตามลำดับ ระหว่างชื่อหน่วยงานเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง แล้วตามด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (semi-colon “;”)
ฉ. ปีพิมพ์ (Year) ให้ใส่เฉพาะตัวเลข ปี พ.ศ. ถ้าเป็นหนังสือภาษาไทย หรือ ค.ศ. ถ้าเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศ
แล้วจบด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (full stop “.”)
2.2 การอ้างอิงบทหนึ่งของหนังสือที่มีผู้เขียนเฉพาะบท และ มีบรรณาธิการของหนังสือ (Chapter in a
book)
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อผู้เขียน.^ชื่อบท.^ใน/In:^ชื่อบรรณาธิการ,^บรรณาธิการ/editor(s).^ชื่อหนังสือ.^ครั้งที่พิมพ์.^เมือ งที่
พิมพ์:^สำนักพิมพ์;^ปีพิมพ์.^หน้า/p.^หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง เช่น
1. วินัย วนานุกูล. Toluene และ Xylene. ใน: ธีระศิษฎ์ เฉินบำรุง, อมรรัตน์ สุขปั้น, บรรณาธิการ. การรักษา
ภาวะพิษสารเคมี 1. กรุงเทพมหานคร: วี พลัสกรุ๊ป (ไทยแลนด์); 2559. หน้า 116-21.
2. Wiener SW, Goldfarb DS. Toxic alcohols. In: Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS,
Goldfrank LR, Flomenbaum N, editors. Goldfrank’s toxicologic emergencies. 10th ed. New York:
McGraw-Hill Education; 2019. p. 2304-22.
3. Wong J. Naloxone and nalmefene. In: Olson KR, editor. Poisoning & drug overdose. 6th ed.
SanFrancisco: McGraw-Hill; 2012. p. 514-7.
3. เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือประกอบการประชุม/รายงานการประชุม (Conference proceeding)
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อบรรณาธิการ,^บรรณาธิการ.^ชื่อเรื่อง.^ชื่อการประชุม;^ปีเดือนวันปีที่ประชุม;^สถานที่จัดประชุม.^เมืองที่
พิมพ์:^สำนักพิมพ์;^ปีพิมพ์.
ตัวอย่าง เช่น
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1. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the
10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan.
Amsterdam: Elsevier; 1996.
4. การอ้างอิงบทความที่นำเสนอในการประชุม หรือ สรุปผลการประชุม (Conference paper)
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อผู้เขียน.^ชื่อเรื่อง.^ใน/In:^ชื่อบรรณาธิการ,^บรรณาธิการ/editor.^ชื่อการประชุม;^ปีเดือนวันที่ประชุม;^
สถานที่จัดประชุม.^เมืองที่พิมพ์:^ปีที่พิมพ์.^หน้า/p.^หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
ตัวอย่าง เช่น
1. Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical
informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings
of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6- 10; Geneva, Switzerland.
Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
5. เอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อผู้นิพนธ์.^ชื่อเรื่อง^[ประเภท/ระดับปริญญา].^เมืองที่พิมพ์:^มหาวิทยาลัย;^ปีที่ได้รับปริญญา.
ตัวอย่าง เช่น
1. ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล. ผลของการปรับยาขับปัสสาวะฟูโรซีไมด์โดยผู้ป่วยเองเปรียบเทียบกับการให้แพทย์ปรับยา
ขับปัสสาวะฟูโรซีไมด์ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่มีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายน้อยกว่าปกติ [วิทยานิ พนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.
2. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation].
St. Louis, MO: Washington University; 1995.
6. เอกสารที่เป็นกฎหมาย
รูปแบบพื้นฐาน:
- กรณีเป็นพระราชบัญญัติ
ชื่อของพระราชบัญญัติ.^รายละเอียดของแหล่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา
- กรณีที่เป็นกฎกระทรวง
กระทรวงที่ออกกฎนั้นและระบุชื่อของกฎหมายที่ออก.^รายละเอียดของแหล่งเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา
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ตัวอย่าง เช่น
1. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [สืบค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2562]. ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 136 ตอนที่ 19 ก (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562). สืบค้นจาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
DATA/PDF/2562/A/019/T_0001.PDF
2. กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 81ก (ลงวันที่
12 ตุลาคม 2561).
7. สิทธิบัตร (Patent)
ให้เขียนรูปแบบตามตัวอย่าง
1. Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting
device and positioning tool assembly. United States patent US 20020103498. 2002 Aug 1.
8. บทความในหนังสือพิมพ์
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อผู้เขียน.^ชื่อเรื่อง.^ชื่อหนังสือพิมพ์.^ปี^เดือน^วันที่;^เลขหน้า^(เลขคอลัมน์).
ตัวอย่าง เช่น
1. Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution; study estimates 50,000 admissions annually.
The Washington Post. 1996 Jun 21; Sect. A: 3 (col. 5).
2. ซี 12. ตุลาการศาล ปค, เข้ารอบ. ไทยรัฐ. 2543 พ.ย. 20; ข่าวการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข: 12 (คอลัมน์ 1).
9. การอ้างอิงเอกสารที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์หรือกำลังรอตีพิมพ์
รูปแบบพื้นฐาน: ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามประเภทของเอกสารดังกล่าวข้างต้น (เช่น บทความในวารสารหรือ
หนังสือ) และระบุว่า “In press” หรือ “รอตีพิมพ์” เช่น
1. Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Eng J Med. In press 1996.
อาจใช้คำว่า “forthcoming’ ถ้าไม่แน่ว่าเอกสารนั้น ๆ จะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่
10. การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Material)
- การเขียนรายการอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์บางครั้งจะมีปัญหาเรื่องความไม่ถาวรของ URL
หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วน ทำให้การเชื่อมโยงไปสู่เอกสารเพื่อตรวจสอบหรือค้นคว้าเพิ่มเติ มใน
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ภายหลังทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลย ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในการลงรายการอ้างอิงเอกสารจากเว็บไซต์ จึง
ต้องลงวันที่เข้าใช้ (cited) เว็บไซต์นั้น ๆ และให้พิมพ์หรือทำสำเนาเอกสารเก็บไว้ทุกครั้ง
- การอ้างอิงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้รูปแบบตามประเภทของเอกสารดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เพิ่ม
ข้อมูลบอกประเภทของวัสดุหรือเอกสารที่นำอ้างอิง วันที่สืบค้นข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้
10.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อผู้แต่ง.^ชื่อบทความ.^ชื่อวารสาร^[ประเภทของสื่อ].^ปีพิมพ์^[สืบค้นเมื่อ/cited ปี เดือน วันที่];^ปีท่ี
(volume):หน้า.^สืบค้นจาก/Available from:^http://
ตัวอย่าง เช่น
1. Annas GJ. Resurrection of a stem- cell funding barrier-Dickey- Wicker in court. N Engl J Med
[Internet]. 2010 [cited 2011 Jun 15];363:1687-9. Available from: http://www.nejm.org/doi/pdf/
10.1056/NEJMp1010466
2. ราม รังสินธ์, ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์. การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหมานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555 [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 20 ก.ย. 2559]. สืบค้นจาก: http://www.tima.or.th/index.php/component/
attachments/downloads/24
- บทความที่มีหมายเลขเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เป็นบทความที่สืบค้นได้จากฐานข้อมูล PubMed จะมีเลข PMID (PubMed Identifier) ตัวอย่าง เช่น
1. Williams JS, Brown SM, Conlin PR. Videos in clinical medicine. Blood-pressure measurement. N
Engl J Med. 2009 Jan 29;360(5):e6. PMID: 19179309.
- บทความที่มีหมายเลข Digital Object Identifier (DOI)
เป็นหมายเลขมาตรฐานประจำเอกสารที่เผยแพร่บนบนอินเตอร์เน็ต ช่วยให้สืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิก ส์ไ ด้
อย่างถาวร และช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่หรือเว็บไซต์ของสารสนเทศนั้นถูกยกเลิก ตัวอย่าง เช่น
1 . Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat
admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study.
BMJ 2009;338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.
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10.2 หนังสือหรือบทความอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อผู้แต่ง.^ชื่อเรื่อง^[ประเภทของสื่อ].^เมืองที่พิมพ์:^สำนักพิมพ์;^วันที่พิมพ์^[สืบค้นเมื่อ/cited ปี เดือน
วันที่].^จำนวนหน้า.^สืบค้นจาก/Available from:^http://
ตัวอย่าง เช่น
1. Matteucci MJ. Chapter 89. Isopropyl Alcohol. In: Olson KR, eds. Poisoning & drug overdose,
[Internet]. [cited 2021 March 9]. 6e. McGraw-Hill; Available from: https://accessmedicine.
mhmedical.com/content.aspx?bookid=391&sectionid=42069903
2. IBM Micromedex® POISINDEX®. Ethanol. In: IBM Micromedex® POISINDEX® [electronic version].
Greenwood Village, Colorado, USA: IBM Watson Health; [cited: 2020 April 30]. Available from:
https://www.micromedexsolutions.com/
10.3 เอกสารจากอินเทอร์เน็ต
เป็นรูปแบบที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามข้อมูลที่จะนำมาอ้างอิง นิยมใช้กันมากในการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ ที่
สืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต
รูปแบบพื้นฐาน: (^ หมายถึงเคาะเว้นระยะ 1 ครั้ง)
ชื่อ ผู้เขียน ผู้จัดทำ หรือชื่อหน่วยงาน.^ชื่อ เรื่อ ง ^[อินเทอร์เน็ต /Internet].^เมือ ง:^ชื่อ หน่วยงาน;^ปีที่
เผยแพร่^[สืบค้นเมื่อ/cited ปี เดือน วัน].^สืบค้นจาก/Available from:^http://
1. European Medicines Agency (EMA). Assessment report for Revatio. International non-proprietary name: sildenafil. Procedure No. EMEA/H/C/0 0 0 6 3 8 / II/0 0 2 8 [ Internet]. London: EMA;
updated 2011 [cited 2018 Dec 1]. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/
document_library/EPAR_-_Assessment_Report_-_Variation/human/000638/WC500107804.pdf
2. Soghoian S, Díaz-Alcalá JE. Disulfiram toxicity clinical presentation [Internet]. New York:
Medscape; 2019 Nov 1 [cited 2020 April 30]. Available from: https://emedicine.medscape.com/
article/814525-clinical
3. IBM Corporation. DRUGDEX [database on the Internet]. Greenwood Village, Colorado: IBM Corporation; 2017 [cited 2020 Dec 5]. Available from: www.micromedexsolutions.com (Subscription required to view)
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