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ความหมายของการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ (systematic search) เป็ นขัน้ ตอนในการค้นหาวรรณกรรมหรือ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับเรื่ อ งที่ส นใจ โดยมัก จะเริ่ม จากการก าหนดหัว ข้อ หรื อ ปั ญหาที่ ส นใจ การเลื อก
ฐานข้อมูลที่สอดคล้อง การใช้เทคนิคการสืบค้นที่เหมาะสม ตรวจทานผลการสืบค้นและอาจต้องปรับปรุ ง
แนวทางการสืบค้น จากนัน้ การประเมินและคัดเลือกทรัพยากรที่ตรงตามต้องการ ข้อมูลที่สืบค้นได้นนั้ จะ
ถูกนาไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อไปเพื่อหาคาตอบต่อเรื่องที่สนใจ (Bartels, 2013)
เครื่องมือและวิธีการสืบค้นนัน้ สามารถทาได้ทงั้ การค้นเองจากบัตรรายการหรือหนังสือประเภท
ดัชนีวารสาร แต่ในยุคปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามาก เข้าถึงได้สะดวก จึงมีความนิยม
ที่จะใช้เครื่องมือการสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะการสืบค้นแบบออนไลน์ ซึ่งมีขอ้ ดีขนึ ้ นอกจากจะสืบค้น
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กาหนดคาค้นได้หลากหลายและเฉพาะเจาะจงแล้ว ยังมีบริการบทความวารสาร
ฉบับเต็มให้ดว้ ย ทัง้ แบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย ทาให้ผใู้ ช้งานประหยัดเวลาในการได้เอกสารที่สนใจมา สาหรับ
บทความวารสารที่ไม่มีบริการฉบับเต็มทางออนไลน์ จะต้องเดินทางไปที่หอ้ งสมุดที่มีวารสารเหล่านีอ้ ยู่ ซึ่ง
สามารถค้นหาได้จากโปรแกรม Web OPAC (online public access catalog) ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์สาหรับ
สืบค้นทรัพยากรในห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งของรัฐใช้อยู่
การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบสามารถนาไปใช้คน้ หาเอกสารเพื่อ ทบทวนวรรณกรรม (literature
review บางครัง้ ถูกเรียกว่า การทบทวนเอกสาร การทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง หรือการทบทวนวารสาร
การวิจยั ) กระบวนการนีเ้ ป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญที่สดุ ขัน้ ตอนหนึ่งที่ตอ้ งกระทาในช่วงเริ่มต้นของการทาวิจยั ทุก
สาขา รวมถึงสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลังจากที่นกั วิจยั ได้ปัญหา หรือ คาถามการวิจยั แล้วจะต้อง
ทาการทบทวนวรรณกรรม (สังวาลย์ รักษ์เผ่า, 2539) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลายประการ ได้แก่
1. เพื่อหาว่าคาถามวิจยั นัน้ มีคาตอบแล้วหรือยัง สามารถนามาใช้ในบริบทที่เราสนใจอยู่ได้หรือไม่
หากพบว่ามีคาตอบที่สามารถนามาใช้ได้แล้ว คาถามวิจยั นัน้ ก็จะไม่เป็ นเรื่องที่น่าศึกษาต่อไป
2. เพื่อให้การกาหนดคาถามวิจยั ที่เหมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้
3. ทราบถึงกระบวนการวิจยั ที่ผ่านมาว่า มีขนั้ ตอนอย่างไร มีจดุ แข็งจุดอ่อนอะไรบ้าง หากเราต้อง
ทาการวิจยั ในเรื่องที่คล้ายกันจะออกแบบงานวิจยั ให้มีความระเบียบแบบแผนรัดกุมมากกว่างานวิจยั ที่ผ่าน
มาอย่างไร นอกจากนีย้ งั ทาให้ทราบถึงวิธีการคานวณขนาดตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แนวทางการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

เอกสารทางวิชาการ
เอกสารทางวิชาการประเภทสิ่งพิมพ์ซง่ึ เป็ นที่ยอมรับ และถูกอ้างอิงถึงมากที่สดุ มาอย่างยาวนาน มี
อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ หนังสือหรือตารา (ตาราเป็ นคาที่ใช้เรียกหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตร
การศึกษา) และ บทความวารสารทางวิชาการ ซึง่ สิ่งพิมพ์ทงั้ สองประเภทมีขอ้ เปรียบเทียบกันดังนี ้

•
•
•
•

หนังสือ / ตารา (Textbook)
เนือ้ หาแบ่งเป็ นบท
เรียบเรียงเนือ้ หาทัง้ เล่มอย่างต่อเนื่อง
รอบของการปรับปรุงมักไม่แน่นอน
มี Lag time ประมาณ 3-5 ปี
(เวลาตัง้ แต่เขียนเสร็จจนกระทั่ง
เผยแพร่)

•
•
•
•
•

วารสาร (Journal)
เนือ้ หาแบ่งเป็ นบทความของแต่ละผูเ้ ขียน
แต่ละบทความแยกเป็ นอิสระต่อกัน
รอบของการออกวารสารจะแน่นอน
มี Lag time ประมาณ ครึง่ – 1 ปี
สืบค้นได้จากฐานข้อมูลบทความวารสาร
เช่น PubMed หรือเว็บไซต์ของวารสารนัน้ /
เว็บไซต์ทางการแพทย์
ตัวอย่าง บทความวารสาร
• บทความนีม้ ีผแู้ ต่ง 9 คน
• หน้าแรกจะมีบทคัดย่อ (Abstract)
• บทความนีเ้ ป็ นบทความวิจยั
(สังเกตว่ามี Methods & Results)
จึงจัดเป็ น เอกสารปฐมภูมิ
(primary literature)
• บทความนีม้ ีทงั้ สิน้ 10 หน้า
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รูปที่ 1: เปรียบเทียบหนังสือกับวารสาร

อย่างไรก็ตามในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศนี ้ นักวิชาการมีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่ง
คืออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีขอ้ มูลหลากหลายและมีคณ
ุ ภาพแตกต่างกันอย่างมาก จาเป็ นที่จะต้องทาความเข้าใจ
และเลือกใช้อย่างรอบคอบ เนื่องจากการเผยแพร่ขอ้ มูลบนอินเทอร์เน็ตทาได้อย่างรวดเร็วและอาจไม่ถูก
ตรวจสอบมากเพียงพอ มีคาแนะนาทั่วไปเพื่อเลือกแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานวิชาการดังนี ้
1. วารสารหรือหนังสือที่ถูกจัดทาในฉบับพิมพ์ แล้วภายหลังมีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่น
วารสาร New England Journal of Medicine ในเว็บไซต์ http://www.nejm.org หรือ Lancet ในเว็บไซต์
http://www.thelancet.com/ เนื่องจากการจัดพิมพ์มีกระบวนการตรวจสอบโดยบรรณาธิการของวารสาร
หรือหนังสือ ทาให้เนือ้ หาที่เผยแพร่มีความน่าเชื่อถือ การแปลงรู ปแบบมาเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็คง
ความน่าเชื่อถือไว้เช่นเดียวกัน
2. เว็บไซต์ของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบงานนัน้ หรือมีความเป็ นกลางทางวิชาการ เช่น หากต้องการ
ข้อมูลเรื่องการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หากได้ขอ้ มูลจากเว็บไซต์สภาเภสัชกรรมก็ถือว่าเป็ น
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่หากได้มาจากเว็บบอร์ดและเป็ นความคิดเห็นของสมาชิกที่ไม่ทราบประวัติ ก็ไม่
ควรนามาใช้อา้ งอิงทางวิชาการ โดยทั่วไปหากเป็ นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกาไรก็มกั จะ
ใช้อ้างอิง ได้ โดยสัง เกตจากชื่ อโดเมน .go.th สาหรับหน่ วยงานภาครัฐในประเทศไทย (หรือ .gov ใน
อเมริกา) .or.th สาหรับองค์กรไม่แสวงผลกาไร .or.th (หรือ .org) สถาบันการศึกษา .ac.th (หรือ .edu)
อย่ า งไรก็ ห น่ ว ยงานเอกชน .co.th (หรื อ .com) ก็ ส ามารถใช้อ้า งอิ ง ได้ห ากเป็ น เนื อ้ หาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
หน่วยงานนัน้ โดยตรง เช่น ข้อมูลความคงตัวของยาที่สามารถค้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทยานัน้ หรือเว็บ
ให้บริการทั่วไปแต่จดทะเบียนโดเมนเนมเป็ น .com เช่น www.drugs.com ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลทางยา
และถู ก บริ ห ารจั ด การโดยที ม งานนั ก วิ ช าการในสาขาวิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ www.britannica.com
สารานุกรมออนไลน์ Encyclopædia Britannica www.cnn.com หรื อ www.bbc.com ซึ่ง เป็ น เว็ บไซต์
สานักข่าวชัน้ นาในต่างประเทศเป็ นต้น
3. บทความบนเว็บซึ่งถูกเผยแพร่โดยนักวิชาการ กรณี นีผ้ ูอ้ ่านต้องพิจารณาปั จจัยหลายอย่าง
ก่อนที่จะตัดสิน ใจเลือกใช้ข้อมูล หากเป็ น นักวิชาการที่ มีช่ื อเสียง หรือบุคคลที่ มีความชานาญในเรื่อง
ดังกล่าวก็มกั จะอนุโลมให้นาข้อมูลดังกล่าวไปอ้างอิงได้ แต่หากเป็ นความคิดเห็นในพืน้ ที่ส่วนบุคคลเช่น
social network หรือ web board การนาข้อมูลไปใช้อา้ งอิงต่อต้องทาด้วยความระมัดระวัง
อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุ บัน มี ค าเตื อ นเกี่ ย วกับ การใช้ง านบทความวารสารออนไลน์ว่ า อาจมี
สานักพิมพ์ท่ดี าเนินการอย่างน่าสงสัยว่าไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ทางวิชาการ แต่ เป็ นการเข้าข่ายหลอกลวงเพื่อ
หารายได้ และมีผูห้ ลงเชื่อส่งบทความไปเผยแพร่ใ นเว็บเหล่านัน้ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวนมากเพื่อให้
ได้รบั การเผยแพร่ในเวลาอันรวดเร็วและไม่ถกู ตรวจสอบมาก ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเนือ้ หาตามมา
ด้ว ย ซึ่ง รายชื่ อ ส านัก พิ ม พ์ห รื อ วารสารออนไลน์ดัง กล่า วสามารถตรวจสอบได้จ ากเว็ บ Beall’s list of
predatory publishers หรือ http://scholarlyoa.com/publishers/ (พันธุป์ ิ ติ เปี่ ยมสง่า, 2558) อย่างไรก็
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ตาม Jeffrey Beall บรรณารักษ์แห่ง University of Colorado ต้นคิดของ Beall’s list ได้ตัดสินใจยุติการ
ปรับปรุ งรายการเว็บไซต์และนาข้อมูลทัง้ หมดออกจากพืน้ ที่ออนไลน์ท่ีตนเองดูแลในเดือนมกราคม ค.ศ.
2017 เนื่องจากมีปัญหาคดีความฟ้องร้องเกิดขึน้ อย่างมากมายจากสานักพิมพ์ท่ีได้รบั ผลกระทบ ในทาง
ปฏิบัติแล้ว นัก วิ ชาการบางกลุ่มก็ยังใช้ Beall’s list รุ ่น เดิมที่ มีอยู่เป็ น แนวทางในการหลีกเลี่ยงวารสาร
ออนไลน์ รวมถึงมีกลุม่ ใหม่ๆที่ดาเนินการต่อไปตามแนวคิดของ Beall’s list โดยได้ปรับปรุงรายการวารสาร
ออนไลน์ ท่ี น่ า สงสั ย ต่ อ ไป เช่ น CSIR-Structural Engineering Research Center และ Cabell's
International Journal Blacklist (Wikipedia contributors, 2019)
การกาหนดหัวข้ อหรือปั ญหาทีส่ นใจในการสืบค้ น
การกาหนดหัวข้อหรือปั ญหาที่สนใจนัน้ เป็ นจุดเริ่มต้นที่สาคัญเนื่องจากเป็ นขัน้ ตอนการกาหนด
ขอบเขตและทิศทางของสิ่งที่ตอ้ งการค้นหา หลักการตรวจสอบความครบถ้วนของหัวข้อหรือปั ญหาการวิจยั
ทางคลินิกนัน้ ใช้หลักที่เรียกว่า PICO โดยแต่ละตัวย่อมีความหมายดังต่อไปนี ้ (Bragge, 2010)
P (Participant) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่สนใจ เช่น บุคคลทั่วไป ประชากรเด็ก กลุ่มผูส้ งู อายุท่ีเป็ น
โรคไต
I (Intervention) หมายถึง การจัดกระทา (ในเอกสารตาราส่วนใหญ่มกั จะแปลว่า “การแทรกแซง”)
ซึ่งเป็ นการกระทาที่ถูกกาหนดให้กับกลุ่มบุคคล (P) เช่น การให้ยารักษาโรค การจากัดประเภทอาหารที่
รับประทาน การให้คาแนะนา
C (Control หรือ Comparator) หมายถึง กลุม่ เปรียบเทียบหรือกลุม่ ควบคุม ซึง่ ในการทดลองศึกษา
ทางการแพทย์นนั้ การที่จะพิสจู น์ถึงผลของ Intervention จาเป็ นที่จะต้องเปรียบเทียบผลดังกล่าวกับอีก
กลุม่ หนึ่งซึง่ อาจเป็ นยาหลอก (control) หรือ ยามาตรฐาน (comparator)
O (Outcome) หมายถึง ผลลัพธ์ท่เี กิดจากการได้รบั Intervention เช่น ผลการรักษาเบาหวาน ซี่งมี
ตัวชีว้ ดั เป็ นระดับนา้ ตาลในเลือด
ตารางที่ 1: ตัวอย่างการตัง้ คาถามตามหลักการของ PICO
ตัวอย่างของหัวข้อ/คาถาม
วิเคราะห์ตามหลักการ PICO
ประสิ ท ธิ ภ าพของยาเบาหวาน sitagliptin เปรี ย บเที ย บกั บ
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ยงั ไม่มีโรคแทรกซ้อน
ยา sitagliptin ซึง่ เป็ นยาเบาหวานชนิดใหม่
metformin ในผูป้ ่ วยเบาหวานที่ยงั ไม่มีโรคแทรกซ้อน
กลุ่มเปรียบเทียบได้รับ ยา metformin ซึ่งเป็ นยาที่ใ ช้
รักษาเบาหวานในปั จจุบนั (comparator) แต่ถา้ ผูป้ ่ วย
ไม่ได้รบั ยาจะเรียกว่ากลุ่มควบคุม (control) ซึ่งในทาง
การแพทย์จะให้ยาหลอกหรือที่เรียกว่า “Placebo”
ผลลัพธ์ของการศึกษานีค้ ือการวัดประสิทธิภาพของยา
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ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
ขัน้ ตอนการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบเริ่มต้นจากกาหนดปั ญหาหรือคาถามการวิจยั ว่าเกี่ยวข้อง
กับประเด็นอะไรบ้าง อยู่ในสาขาวิชาใด จากนัน้ ทาการเลือกฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ และ
ทาการสืบค้นด้วยเทคนิคที่หลากหลาย แล้วทาการประเมินเพื่อคัดเลือกข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและมี
ความน่าเชื่อถือ (รูปที่ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

รูปที่ 2: กระบวนการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็ นระบบ (Löhönen, 2009)
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ฐานข้อมูลทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และสาธารณสุข
หลังจากกาหนดคาถามได้แล้ว ขัน้ ต่อไปคือการเลือกแหล่งข้อมูล ซึ่ง แหล่งข้อมูลบทความวารสาร
ทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
1. Medline หรือ Pubmed
ฐานข้อ มู ล Medline จั ด ท าโดยหอสมุ ด แพทย์แ ห่ ง ชาติ อ เมริ กั น (U.S. National Library of
Medicine®: NLM) โดยรวบรวมบรรณานุกรมจากวารสารทางการแพทย์และชีว การแพทย์ (medical and
biomedical) กว่า 21 ล้านรายการ ครอบคลุมดัชนีวารสารตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1946 จนถึงปั จจุบนั ประมาณกัน
ว่าจะมีรายการปรับปรุงเพิ่มเติมประมาณ 2,000 – 4,000 รายการต่อวัน โดยวารสารที่จะถูกนามารวบรวม
เป็ นดัชนีจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการ Literature Selection Technical Review Committee (LSTRC)
เป็ นหลัก โดยปั จจุบนั มีการทาดัชนีกว่า 5,600 วารสารทั่วโลก มากถึง 40 ภาษา (U.S. National Library of
Medicine, 2014) เดิมการสืบค้นฐานข้อมูล Medline ต้องใช้เครื่องมือสืบค้น ที่ตอ้ งสมัครสมาชิกทัง้ แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ แต่ในปั จจุบนั หอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน ได้ให้บริการ
PubMed ซึง่ เป็ นเครื่องมือสืบค้นออนไลน์บนเว็บที่ให้บริการฟรีโดยบรรจุฐานข้อมูล
Medline ไว้ทงั้ หมดรวมทัง้ มีฐานข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม และพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติ
ต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเข้าถึงบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายจึง
ท าให้ PubMed เป็ น เครื่องมื อสืบค้น ที่นิ ยมใช้กัน อย่างแพร่ห ลาย และผู้ใช้ง านทั่วไปมักจะเรี ยกค าว่า
PubMed แทน Medline
2. EMBASE
Embase เป็ นฐานข้อมูลด้านชีวการแพทย์ (biomedical) และเภสัชวิทยา (pharmacological) ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ โดยรวบรวมข้อมูลจาก peer reviewed journal กว่า 7,500 วารสาร จากกว่า
90 ประเทศ โดยมีจุดเด่นที่ความครอบคลุมการวิจยั เรื่องยาและเภสัชศาสตร์ และเภสัชวิทยา Embase มี
ข้อมูล มากถึง 22 ล้านรายการ โดยรวบรวมข้อมูลต้งแต่ปี 1974 จนถึงปั จจุบัน โดยแต่ละปี จะมีขอ้ มูล
เพิ่ ม ขึ น้ 1 ล้า นรายการโดยประมาณ ข้อ มูล บทความวารสารประมาณร้อ ยละ 80 จะมี บ ทคัด ย่ อ จาก
บทความต้นฉบับของผูเ้ ขียน Embase (Wolters Kluwer Health, 2015)
3. International Pharmaceutical Abstracts (IPA)
International Pharmaceutical Abstracts หรือ IPA เป็ นฐานข้อมูลที่จดั ทาโดยสมาคมเภสัชกรใน
ระบบสุข ภาพแห่ ง อเมริก า หรื อ American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) ตั้ง แต่ ปี
ค.ศ. 1964 และพัฒนาเป็ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในปี 1970 อย่างไรก็ตามในต้นเดือนมกราคม ค.ศ. 2005
ASHP ได้ขายและมอบสิทธ์ความเป็ นเจ้าของฐานข้อมูล IPA ให้แก่บริษัท Thomson Scientific ซึ่งเป็ น
ธุรกิจหนึ่งใน Thomson Corporation โดยประธานของ ASHP แถลงว่ามั่นใจในประสบการณ์และความ
-- 6 --

มุ่งมั่นของบริษัทที่จะตอบสนองความต้องการของนักวิจยั ได้เป็ นอย่างดี และจะพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล
IPA ให้ดีย่งิ ขึน้ ต่อไป โดยก่อนหน้านีห้ ลายปี ASHP ได้รว่ มมือกับบริษัท Thomson Scientific ในการพัฒนา
กระบวนอัตโนมัติเพื่อบันทึกรายการและบทคัดย่อของบทความวารสารลงในฐานข้อมูล IPA ส่งผลให้ขอ้ มูล
มี ค วามทั น สมั ย ต่ อ จ านวนบทความวารสารในปั จจุ บั น (American Society of Health-System
Pharmacists, 2005)
IPA เป็ นฐานข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษโดยเน้นความครอบคลุมเอกสารทางเภสัชศาสตร์ทงั้ หมด
รวมทัง้ ด้านการแพทย์และสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับทางเภสัชกรรม
เทคโนโลยีและเภสัชกรรมปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ น คุณสมบัติยา การผลิตยาและเครื่องสาอาง เภสัชจลนศาสตร์
ชีวเภสัชศาสตร์ เภสัชวิทยา การใช้ยาทางคลินิก กฎหมายทางยา เภสัชศาสตร์ศึกษา เภสัชศาสตร์สงั คม
และการบริหาร (Ferretti-Aceto, 2004) ปั จจุบนั IPA ได้ทาดัชนีวารสารกว่า 800 ฉบับ มีขอ้ มูลมากกว่า
501,000 รายการ และปรับปรุงข้อมูลรายเดือน (EBSCO Health, 2015)
4. ScienceDirect
ScienceDirect เป็ นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดทา
โดยสานักพิมพ์ Elsevier ปั จจุบนั มีการทาดัชนีบทความวารสารกว่า 13 ล้านรายการจากประมาณ 2,500
วารสาร ซึ่งในจานวนนีม้ ีสดั ส่วนการถูกอ้างอิงถึงร้อยละ 25.3 และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสานักพิมพ์
และบริษัทพันธมิตรกว่า 33,000 เล่ม โดยมีเนือ้ หาครอบคลุม 24 สาขาในกลุม่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ ได้แ ก่ เภสัช ศาสตร์ แพทย์ศ าสตร์ พยาบาล เทคนิ ค การแพทย์ สัต วแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิ สิกส์ ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ (Elsevier,
2015)
5. Cochrane Library
Cochrane Library มีกาเนิดจากหนังสือ "Effectiveness and Efficiency" โดย Archie Cochrane
ในปี 1972 ซึ่งได้ทา้ ทายและชีใ้ ห้เห็นถึงความจาเป็ นในการใช้หลักฐานต่างๆจากงานวิจัยโดยเฉพาะการ
วิจยั ทางคลินิก (clinical trial) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาบริการทางสุขภาพ ซึ่งแนวคิดที่สาคัญนีไ้ ด้ถกู
นามาใช้เริ่มจากการรวบรวมรายงานการวิจัยทางคลินิกทางด้านสูตินรีเวช และได้รบั การตระหนักจาก
วงการแพทย์สง่ ผลต่อแนวทางเวชปฏิบตั ิจริง (Starr , et al, 2009) จนกระทั่งในเดือนตุลาคม ปี 1992 มีการ
ก่อตัง้ 'The Cochrane Centre' ที่เมือง Oxford, UK และขึน้ ทะเบียนข้อมูลหญิงตัง้ ครรภ์กบั เด็กแรกคลอด
แนวคิ ด นี ไ้ ด้ถูก น ามาใช้กับ หลายสาขาทางการแพทย์ใ นเวลาต่ อ มา เดื อ นเมษายน 1996 ฐานข้อ มูล
Cochrane Library ได้ถูกพัฒนาในรู ปแบบ CD-ROM และ disk โดยบริษัท Update Software ต่อมาใน
เดือนมกราคม 2002 ได้เปิ ดให้ใช้งานฟรีทางอินเทอร์เน็ตโดยเริ่มจากในประเทศไอร์แลนด์ก่อน จนขยาย
เป็ นทั่วโลกในปั จจุบนั (The Cochrane Collaboration, 2013)
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Cochrane Library เป็ นกลุม่ ของฐานข้อมูลหลัก 6 ชนิด ที่ให้บริการข้อมูลที่มีหลักฐานจากการวิจยั
แก่บคุ ลากรทางการแพทย์เพื่อตัดสินใจ โดยฐานข้อมูลซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั และนิยมใช้งานมากที่สดุ คือ Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR) ซึ่งมีการปรับปรุ งข้อมูลตลอดเวลา ฐานข้อมูล CDSR นีใ้ ห้
ข้อมูลการทบทวนอย่างเป็ นระบบ (systematic reviews) โดยรวบรวมข้อมูล Cochrane Reviews เป็ นการ
ทบทวนอย่างเป็ นระบบโดยมี peer-reviewed จัดทาโดย Cochrane Review Group ปั จจุบนั มีขอ้ มูลอยู่
8,637 รายการ (Wiley Online Library, 2015)
สาหรับฐานข้อมูลบรรณานุกรมทางการแพทย์อ่ืนก็มีจดุ เด่นที่แตกต่างกัน มีความเฉพาะตามสาขา
ที่นกั วิจยั สนใจ ดังแสดงตัวอย่างไว้ในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2: รายชื่อฐานข้อมูลบรรณานุกรมทางการแพทย์ทนี่ ิยมใช้สืบค้นข้อมูล (Löhönen, 2009)
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ตารางที่ 3: รายชื่อฐานข้อมูลบรรณานุกรมทางการแพทย์ทนี่ ่าสนใจสาหรับแพทย์ทางโรคไขข้อ
(Modified from Bartels, 2013)
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ฐานข้อมูลห้องสมุด (OPAC หรือ WEB OPAC)
WEB OPAC คือ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Online Public Access Catalog - OPAC) ที่ใช้
เพื่อเป็ นเครื่องมือค้นหาแหล่งข้อมูลที่มีในสถาบันนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือภาษาไทยหรืออังกฤษ บทความ
วารสารภาษาไทย ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อโสตทัศนศึกษา เช่น ซีดีรอม ดีวีดี การสืบค้นจากระบบ
WEB OPAC จะสามารถกาหนดได้ว่าค้นจากชื่อ ผูแ้ ต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คาสาคัญ หรือ เลขเรียกหนังสือ
ฐานข้อมูลนีถ้ กู จัดทาขึน้ เพื่อนามาใช้แทนระบบบัตรรายการที่มีมาตัง้ แต่อดีต (วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม, 2013)
นอกจากนีย้ งั สามารถใช้คน้ หาว่าวารสารใดๆมีอยู่ ณ ห้องสมุดไหนในสถาบันนัน้

ค ้นว่าวารสารนัน
้ อยูท
่ ห
ี่ ้องสมุดคณะใด
หมวดหมูท
่ บ
ี่ รรณารักษ์กาหนด

ค ้นว่าวารสารนัน
้ มีบทความอะไรบ ้าง
หมวดหมูท
่ บ
ี่ รรณารักษ์กาหนด

รูปที่ 3: หน้าจอ WEB OPAC ของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคนิคการสืบค้นใน OPAC สาหรับแหล่งข้อมูลภาษาไทยคือ ให้ใช้ keyword ที่สนั้ เป็ นคาๆ เว้น
วรรคจากกัน ไม่ควรพิมพ์คาติดกันยาว เพราะซอฟต์แวร์จะแจ้งว่าไม่พบสิ่งพิมพ์นนั้ ถึงแม้ว่าชื่อจะมีความ
ใกล้เคียงกันก็ตามเนื่องจาก OPAC ค้นหาโดยการเปรียบเทียบคาค้นทุกตัวอักษรกับข้ อมูลที่เก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล ซึ่งต่างจาก Google ที่นาเอาความหมายของคานัน้ ไปค้นให้ดว้ ย ไม่ได้เทียบคาต่อคาเหมือนใน
OPAC และเมื่อค้นเจอทรัพยากรเรื่องหนึ่งแล้วสามารถใช้หวั เรื่องนาไปสูเ่ รื่องอื่นที่ใกล้เคียงกันได้
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ฐานข้อมูลวารวารภาษาไทย
ปั จจุบนั มีฐานข้อมูลกลางสาหรับบทความวารสารภาษาไทย หรือ Thai Journals Online (ThaiJO)
ซึ่งแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รบั การสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal
Citation Index Centre : TCI) วารสารวิ ช าการไทยที่ ป รากฎใน ThaiJO จะพัฒ นาอยู่ บ นระบบ OJS
(Online Journal System) เดียวกันซึง่ พัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP)
ระบบ ThaiJO เป็ นระบบการจัดการ และตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Journal) ในรู ป แบบของ web-based application https://www.tci-thaijo.org/
ดาเนินงานโดยศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ได้อพั เดทระบบ OJS เป็ น version 3 และได้เรียกชื่อระบบใหม่ว่า
“Thai Journals Online 2 (ThaiJO2)” โดยวางเครื่องเซิรฟ์ เวอร์ไว้ท่ี INET Data Center อาคารบางกอกไทย
ทาวเวอร์ ถ.รางนา้ กรุงเทพฯ การสมัครเข้าใช้บริการวารสารวิชาการไทยสามารถเข้าใช้บริการได้ฟรีโดยไม่
มีค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากเป็ นนโยบายของศูนย์ TCI ที่จะบริการให้กับวารสารวิชาการไทย เพื่อยกระดับ
ระบบการทางานของวารสารวิชาการไทยไปสูร่ ะบบสากล (ศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย, มปป.)

รูปที่ 4: ตัวอย่างผลการสืบค้นจากเว็บไซต์ ThaiJO
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เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ วารสารและหนังสือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีแม่นยานัน้ มีขอ้ ควร
คานึงถึง และเทคนิคดังต่อไปนี ้
1. การเลือกใช้ คาค้ น (word search)
โดยทั่วไปแล้วผูใ้ ช้งานมักจะเลือกใช้คาที่ตรงกับความต้องการของตนเองก่อนแล้วจึงค่อยปรับ
คาค้นไปเรื่อย ๆ ตามผลการค้นที่ได้จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ท่ตี อ้ งการ แต่บางครัง้ ผูใ้ ช้งานไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้น
ใช้คาใด มีบางคนใช้ Google search engine เพื่อค้นหาคาที่ตนเองสนใจก่อนว่ามีการใช้ศพั ท์ทางเทคนิค
อย่างไร จากนัน้ จึงนาคาศัพท์เหล่านัน้ ไปค้นในฐานข้อมูลเฉพาะที่ตอ้ งการ เช่น การค้นหาสรรพคุณของ
มะระขี น้ กในฐานข้อมูล Pubmed ซึ่ง เป็ น ฐานข้อมูลภาษาอังกฤษเป็ น หลัก ผู้ใช้ง านอาจต้องค้นหาชื่อ
วิทยาศาสตร์ของมะระขีน้ กใน Google ก่อน ได้ผลว่าคือ Momordica charantia L.
สาหรับฐานข้อมูลภาษาไทย เช่น WEB OPAC นัน้ เป็ นซอฟต์แวร์รุน่ ดัง้ เดิมซึง่ มีกลไกการสืบค้น
โดยนาคาค้นไปเปรียบเทียบกับคาในฐานข้อมูลแบบตัวอักษรต่อตัวอักษร หากมีการสะกดผิดไม่ว่าจะเป็ น
ฝั่ งของผูใ้ ช้งาน หรือคาผิดที่อยู่ในฐานข้อมูลก็จะไม่สามารถค้นหารายการนัน้ ได้พบ หรือการใช้คาสืบค้นที่
ยาวเกินไปหรือเป็ นประโยค เช่น “ปั จจัยที่ทาให้เชือ้ มาลาเรี ยดือ้ ยา” อาจทาให้คน้ ไม่พบ แต่ถา้ ตัดคาออก
เหลือเป็ น “เชือ้ มาลาเรียดือ้ ยา” จะมีโอกาสพบได้มากขึน้ เนื่องจากการจัดการหรือตัดคาภาษาไทยใน WEB
OPAC นั้นยังมีความสามารถจากัดอยู่ ดังนั้นถ้าใช้เป็ นคาค้นที่มีความยาวขนาดพอเหมาะจะมีโอกาส
ค้นพบได้มากกว่า การใช้งาน WEB OPAC จึงต้องทดลองใช้คาที่หลากหลายจึงจะมั่นใจว่าได้ผลลัพธ์
ครบถ้วน ต่างการการค้นด้วย Google เนื่องจาก Google มีการใช้กลไกที่ทนั สมัยหลายประการมาช่วย
กลั่นกรองผลการสืบค้นให้ตรงความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สดุ
ฐานข้อ มูล PubMed มี คุณ ลัก ษณะพิ เ ศษประการหนึ่ ง คื อ มี ก ารใช้ค าศัพ ท์ค วบคุม ที่ เ รี ย กว่ า
Medical Subject Heading (MeSH) ซึ่งเป็ นการควบคุมคาศัพท์ให้มีความสม่ าเสนอและมีลาดับชั้นใน
ลักษณะของแผนภูมิตน้ ไม้ จากหัวข้อใหญ่ลงไปหัวข้อเล็ก เช่น paracetamol นัน้ มีลาดับชัน้ ลงมาดังนี ้
All MeSH Categories
Chemicals and Drugs Category
Organic Chemicals
Amides
Anilides
Acetanilides
Acetaminophen

รูปที่ 4: แผนภูมิต้นไม้ของ MeSH สาหรับคาว่า paracetamol (acetaminophen)
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การค้น หาข้อ มูล ในฐานข้อ มูล Pubmed นั้น สามารถท าได้โ ดยใช้ค าศัพ ท์ ท่ ัว ไป หรื อ ค าศัพ ท์
ควบคุม (MeSH) ก็ได้ การใช้คาศัพท์ท่ วั ไปนัน้ Pubmed จะไปค้นจากชื่อเรื่อง บทคัดย่อ ชื่อผูแ้ ต่ง คาที่
เชื่ อมถึง กัน ใน MeSH รายชื่ อผุ้แต่ง และชื่ อวารสาร ดัง นั้น ผลการค้น จึง มักจะมี ทั้ง เรื่องที่ ตอ้ งการและ
นอกเหนือความต้องการปนกันออกมา แต่การค้นโดยใช้คาศัพท์ควบคุมใน MeSH นัน้ จะได้รายชื่อบทความ
ที่ตรงประเด็นมากกว่า จากผลการศึกษาวิจยั พบว่าการใช้คาศัพท์ใน MeSH มีความคลาดเคลื่อนประมาณ
ร้อยละ 2.6 ซึ่งเป็ นผลที่เกิดเมื่อในทดลองค้นหาหัวข้อเกี่ยวกับ congenital vocal paralysis เมื่อทาการค้น
ด้วย MeSH พบ 37 บทความซึ่งทัง้ หมดเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ตอ้ งการ แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้คาศัพท์ท่ วั ไปพบ
113 บทความ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าในจานวนนีม้ ี 37 บทความค้นพบเหมือน MeSH ขณะที่ 74 บทความ
ไม่ตรงตามความต้องการ และ 2 บทความที่พิมพ์ในปี 1970 หลังจากที่อ่านบทความฉบับเต็มแล้วพบว่ามี
ความเกี่ ย วข้อ งกับ หัว เรื่ อ งที่ ต ้อ งการ นั่น หมายถึ ง การค้น ด้ว ย MeSH ในกรณี นี พ้ ลาดไป 2 บทความ
การศึกษานีแ้ สดงให้เห็นถึงความแม่นยาของการใช้ MeSH ในการสืบค้น (Chang, 2006)
2. การใช้ ตรรกะบูลลีน (Boolean operator)
ตรรกะบูลลีน เป็ นการใช้ AND OR หรือ NOT เชื่อมคาค้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการ
ผลลัพธ์ของการใช้คาเชื่อมแสดงไว้ในรูป

รูปที่ 5: ผลจากการใช้ตรรกะบูลนี (ส่วนทีร่ ะบายสีคือผลการค้นหา)
ตรรกะบูล ลี น สามารถใช้ไ ด้ใ นฐานข้อ มูล อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ห ลายค่ า ย รวมทั้ง WEB OPAC แต่
Google Search ใช้หลักการว่า หากมีการใส่คาค้นมากกว่า 1 คา จะเชื่อมด้วย OR แต่ถา้ ต้องการคาเชื่อม
เป็ น AND ต้องใส่เครื่องหมาย + ไว้ติดกับหน้าคานัน้ ถ้าต้องการ NOT ต้องใส่เครื่องหมาย – ไว้ติดกับ
หน้าคานัน้ (Google, 2013) เช่น
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= hypertension OR hyperlipidemia
= hypertension AND hyperlipidemia
= hypertension NOT hyperlipidemia

3. การใช้ เครื่องหมาย wild card (Truncation technique)
Wild card เป็ นสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนอักษรตัวใดก็ได้ ซึ่ง wildcard มีให้เลือกใช้หลายอักขระขึน้ อยู่
กับ ประเภทของซอฟต์แ วร์ ส่ว นใหญ่ พบว่านิ ย มใช้ * หรื อ # หรื อ ? ซึ่ง ใน Google, WEB OPAC และ
PubMed ใช้สญ
ั ลักษณ์ * เป็ น wild card เช่น การค้นคาว่า thera* จะหมายความรวมถึงคาว่า therapy,
therapeutic, therapeutics และคาอื่นๆที่ขนึ ้ ต้นด้วยตัวอักษร thera
4. ใช้ การสืบค้ นขัน้ สูง (advanced search)
เป็ นการกาหนดคาค้นที่มีตวั เลือกที่ละเอียด หลายหลาย และปรับคาค้นได้ยืดหยุ่นกรณีท่มี ีเงื่อนไข
การค้น หลายอย่ าง จากรู ปที่ 6 ซึ่ง เป็ น หน้าจอการสืบค้น ขั้นสูง ใน PubMed ผู้ใช้ง านเริ่มต้น จากส่วน
“Builder” ด้านล่างของหน้าจอ โดยกรอกคาค้น (เมื่อกรอกคาค้นไปแล้ว หากคลิก๊ ที่ “Show index list” จะ
ปรากฏรายการดัชนีให้เลือกคาที่เฉพาะเจาะจงขึน้ เช่น ผูใ้ ช้กรอกคาว่า hepatitis ใน index list จะเห็น
รายการคาให้เลือก เช่น hepatitis/32 hepatitis/abnormal hepatitis/active … หลายร้อยคา) จากนัน้
ระบุเงื่อนไขต่างๆ รวมทัง้ กาหนด boolean operator ซึ่งในขณะที่ดาเนินการ ช่อง search ด้านบนหน้าจอ
ก็จะปรากฏคาค้นที่ผูใ้ ช้กาลังกาหนดเงื่อนไขให้เห็นทันทีเมื่อกาหนดคาค้นกับเงื่อนไขเสร็จแล้วกด “ปุ่ ม
search” เพื่อทาการสืบค้น

รูปที่ 6: หน้าจอ Advanced search ของ PubMed
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นอกจากนีใ้ นหน้า จอผลลัพธ์การสืบค้น ไม่ว่าจะค้นแบบปกติหรือค้นแบบ advanced search
ผูใ้ ช้งานสามารถกาหนดการกรอง (filter) ภายหลังการสืบค้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่แี ม่นยายิ่งขึน้ (รูปที่ 7)

การกรอง (filter)
ผลลัพธ์

คาค ้น omeprazole and GERD
ซึง่ PubMed จะมีระบบคาศัพท์
ควบคุม (MeSH) ใช ้เทียบว่า
GERD ตรงกับคาใดบ ้าง
การสืบค ้นขัน
้ สูง
(Advanced Search)

ผลลัพธ์
เลือกปี พม
ิ พ์
โดยคลิ๊ กกราฟ

รูปที่ 7: หน้าจอผลลัพธ์การสืบค้นจาก PubMed และตัวเลือกการกรองข้อมูล
ผูใ้ ช้สามารถกาหนดการกรองข้อมูลได้หลายลักษณะ ตัง้ แต่การกาหนดชนิดของบทความซึ่งแสดง
รายละเอียดไว้ในตารางที่ 4 กาหนดว่าต้องมีบทความออนไลน์ฉบับเต็มหรือไม่ (บางกรณีอาจต้องชาระเงิน
ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เป็ นสมาชิกวารสารฉบับนั้น) กาหนดปี ท่ีบทความถูกเผยแพร่ซ่ึงทาได้ทั้งกาหนด
ตัวเลขทางซ้ายของหน้าจอ หรือคลิก๊ เลือกปี ท่กี ราฟแท่งด้านขวาของหน้าจอก็ได้ นอกจากนีด้ า้ นขวาล่างใน
รูปจะเห็นว่า PubMed ได้แสดงรูปผลการศึกษาของบทความต่างๆไว้ ซึ่งบางกรณีผใู้ ช้อาจใช้เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาเลือกบทความก็ได้ หากต้องการบทความนัน้ ก็คลิก๊ ไปที่รูปดังกล่าวเพื่อนาไปสูบ่ ทความ ซึ่ง
แสดงตัวอย่างหน้าจอบทคัดย่อไว้ในรูปที่ 8
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่ บในวารสารวิชาการ
ตารางที่ 4: ชนิดของบทความทีพ
Article Types
(ชนิดของบทความ)
Clinical Trial
Clinical Trial, Phase I
Clinical Trial, Phase II
Clinical Trial, Phase III
Clinical Trial, Phase IV
Letter
Review
Systematic Reviews

บรรณานุกรม

Meta-Analysis

ความหมาย
การทดลองในมนุษย์
ศึกษา Pharmacokinetics, Safety ในอาสาสมัครสุขภาพดี
ศึกษาในผู ้ป่ วยกลุม
่ เล็ก
ศึก ษาในผู ้ป่ วยกลุ่ม ใหญ่ ใช ้ระยะเวลาการศึก ษายาวนานขึน
้ เมื่อ มี
หลักฐานการศึกษาใน Phase III มากเพียงพอ ยานั น
้ สามารถยืน
่ จด
ทะเบียนเพือ
่ วางจาหน่ายได ้
ศึกษาหลังจากทีย
่ าขึน
้ ทะเบียนออกจาหน่ายแล ้ว
จดหมายถึงบรรณาธิการของวารสาร โดยทั่ วไปมักจะเป็ นการแสดง
ความคิดเห็นต่อบทความวิจัยทีถ
่ ก
ู ตีพม
ิ พ์มาแล ้ว
การทบทวนวรรณกรรม (ทั่วไป)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ตัง้ แต่การเลือกฐานข ้อมูล การ
กาหนดคาค ้นทีค
่ รอบคลุม การคัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑ์ การจัดการ
ข ้อมูลอย่างเป็ นระบบ
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ systematic reviews คื อ วิ ธ ี ก ารขั ้น ตอนในการ
คัดเลือกงานวิจัยจะเหมือนกับ systematic reviews แต่การวิเคราะห์
ข ้อมู ล จะใช ้การวิเ คราะห์ข ้อมู ล เชิง ปริม าณด ้วยวิธ ีก ารเฉพาะของ
meta-analysis

มีบทความ
ฉบ ับเต็ม
บทค ัดย่อ
(Abstract)

รูปภาพในบทความ

ประว ัติคาสง่ ั
ทีใ่ ชง้ าน

รูปที่ 8: หน้าจอแสดงบทคัดย่อของบทความทีค่ น้ จาก PubMed
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ในส่วนของ WEB OPAC ก็มี advanced Search เช่นกัน (รูปที่ 9) ผูใ้ ช้เริ่มจากการกรอกคาค้น ซึ่ง
แนะนาให้เป็ นคาเดี่ยว ไม่ควรกรอกเป็ นประโยคเพราะซอฟต์แวร์ยงั มีขอ้ จากัดในการจัดการกับภาษาไทยที่
ลักษณะการเขี ย นไม่มีก ารเว้นวรรคระหว่างคา จากนั้น ระบุเงื่อนไขการค้น รวมทั้ง boolean operator
นอกจากนีย้ งั สามารถเลือกประเภททรัพยากรได้ เลือกห้องสมุดที่ตองการ ภาษาที่ใช้ และปี พิมพ์ได้ และ
สามารถกรองผลลัพธ์ท่สี ืบค้นได้เช่นเดียวกันโดยคลิก๊ ที่ “Modify search” ในหน้าผลการสืบค้น

รูปที่ 9: หน้าจอ Advanced search ของ WEB OPAC
สาหรับ Google ก็มีคณ
ุ สมบัติ advanced Search เช่นกัน โดยสามารถใช้คาสั่งในช่องสืบค้น หรือเลือกจาก
ระบบเมนูก็ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การใช้ advanced search ใน Google โดยการพิมพ์ในช่องสืบค้น โดยใช้คาสั่งปฏิบตั ิการ (operator)
เสมือนกับคาค้นทั่วไป เช่น ค้นคาว่า diabetes filetype:pdf ผลการค้นหาจะได้ไฟล์เอกสารในรูปแบบ pdf เท่านัน้ และ
เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน (diabetes) การใช้งานคาสั่งนีต้ อ้ งพิมพ์อกั ขระติดกันทัง้ หมดจะเว้นวรรคก่อนหรือหลัง
เครื่องหมาย colon ไม่ได้ search operator ที่นิยมใช้กนั แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5: Google Search Operators
Google Search Operators / Technique
ความหมาย
filetype:(ตามด้วยนามสกุลไฟล์ เช่น doc)
ค้นหาไฟล์ Microsoft word เท่านัน้ (ทัง้ นามสกุล doc,docx)
site:(ตามด้วย domain name เช่น kku.ac.th)
ค้นหาไฟล์ท่อี ยู่ใน kku.ac.th เท่านัน้
related:(ตามด้วย URL ของเว็บเพจ)
ค้นหาเว็บที่มีเนือ้ หาเกี่ยวข้อง/คล้ายคลึงกับเว็บเพจที่ระบุไว้
ใส่เครื่องหมายคาพูด เช่น "herb and drug"
หมายถึงค้นหาวลี "herb and drug" โดยลาดับคาต้องเป็ นไปตาม
นี ้ ดังนัน้ herb drug หรือ drug and herb จะไม่ปรากฎในผลการ
ค้น
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2. การใช้ advanced search จากเมนู ทาได้โดย ค้นคาว่า google advance search แล้วคลิก๊ ที่ Link นัน้ จะได้
หน้าจอ Google advanced search พร้อมคาอธิบาย ซึง่ สามารถกาหนดรายละเอียดของการค้นหาได้หลายอย่าง เช่น
ประเภทของคาค้น ภาษาของเว็บเพจ ความทันสมัยของเวลาที่เผยแพร่ (สามารถระบุให้คน้ เฉพาะเอกสารที่เผยแพร่ภายใน
24 ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้) ค้นจากเว็บไซต์ใดโดยเฉพาะ ชนิดของไฟล์ เป็ นต้น

รูปที่ 10: หน้าจอ Advanced search ของ Google
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สิ่งทีต่ ้ องการสืบค้ น
บทความ
วารสารอังกฤษ

บทความ
วารสารไทย

E

ื อังกฤษ
หนังสอ

ท

ื ไทย
หนังสอ

ท

E

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม เช่น

Web OPAC

www.pubmed.com
www.sciencedirect.com

ของสานักวิทยบริการ หรือ
หอสมุด ประจามหาวิทยาลัยต่างๆ

เว็บสานักพิมพ์ / วารสาร

ั ศาสตร์อส
• วารสารเภสช
ี าน (IJPS)
pharm.kku.ac.th/IJPS/
• วารสารวิจัย มข.
www.resjournal.kku.ac.th
• สานักพิมพ์หมอชาวบ ้าน
www.doctor.or.th
• Medscape
www.medscape.com
• Pharmacy Times
www.pharmacytimes.com
• U.S. Pharmacist
www.uspharmacist.com
• Australian Prescriber
www.australianprescriber.com

Web e-library / digital library ที่มีให้บริการ เช่น
- Thai Journals Online (ThaiJO)

https://www.tci-thaijo.org/
- elibrary.trf.or.th ของ สกว.
- kb.hsri.or.th ของ สวรส.
- thaicamdb.info ศูนย์ขอ้ มูลการแพทย์ทางเลือก

รูปที่ 11: แนวทางการสืนค้นบทความวารสารและหนังสือภาษาไทยและอังกฤษ
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สรุ ป
การสืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบสาหรับงานวิจยั ทางการบริบาลทางเภสัชกรรมเป็ นจุดเริ่มต้น
ที่สาคัญของการทบทวนวรรณกรรมที่เป็ นหัวใจของการตัง้ คาถามการวิจยั ที่มีประสิทธิภาพ ผูใ้ ช้จะเป็ นต้อง
ทราบถึงหลักการพืน้ ฐาน ประเภทของแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เทคนิคการสืบค้น และฝึ กฝนอยู่เ ป็ นประจา ก็จะ
สามารถค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงความต้องการ และนามาใช้ประโยชน์ได้ทงั้ ในแง่ของ
การวิจยั หรือการเพิ่มพูนความรูเ้ พื่อปฏิบตั ิงานได้
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