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การสืบค้นสารสนเทศทางชีววิทยาการแพทย์ นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบรูณ์ 

 21 ตลุาคม 2552 

 
บทน า 

ความต้องการใช้ข้อมลูในชีวิตประจ าวนัมีมากขึน้กวา่ในอดีต  ผู้ใช้อาศยัการสืบค้นข้อมลูโดยมีเป้าหมาย

ในการค้นพบข้อมลูที่ตรงตามความต้องการ  ผู้สืบค้นมีพฤติกรรมการค้นหาและสืบค้นข้อมลูแตกตา่งกนัไปตาม

ค าถามหรือความต้องการของการค้นหา  ในปัจจบุนัการค้นหาข้อมลูทัว่ไปมกัเร่ิมต้นจากการสืบค้นข้อมลูด้วยการ

ค้นหาข้อมลูบนอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากการค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกในการเข้าถงึและไมม่ีคา่บริการ

โดยตรง  ผู้สืบค้นจ านวนมากมีความเช่ือวา่ระบบดงักลา่ว เช่น Google มีความครอบคลมุในข้อมลูที่ต้องการ จงึ

ท าให้กลายเป็นพฤติกรรมการค้นหาข้อมลูของผู้สืบค้นสว่นใหญ่  

ข้อมลูข่าวสารมีเพ่ิมมากขึน้ตลอดเวลา การรับข้อมลูข่าวสารกลายเป็นการด าเนินชีวิตประจ าวนั ช่องทาง
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารมีหลากหลาย ตัง้แต ่การฟังทางวิทย ุการรับชมทางโทรทศัน์ การอา่นทางหน้าหนงัสือพิมพ์ 
การศกึษาต าราและสื่ออิเลก็ทรอนิกส์  และทางอินเทอร์เน็ต  นอกจากนีย้งัรวมถงึการรับรู้จากการสนทนาระหวา่ง
บคุคลด้วย วิชาชีพทางด้านชีววิทยาการแพทย์มีความจ าเป็นต้องอาศยัความรู้ท่ีทนัสมยัในการท างาน  ข้อมลู
ชีววิทยาการแพทย์มีอยู่ทัว่ไปในช่องทางตา่งๆข้างต้น  แตผู่้ รับข้อมลูอาจมีค าถามเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของ
ข้อมลู วา่มีระดบัความน่าเช่ือถือเพียงใด เราสามารถแบ่งระดบัความน่าเช่ือถือได้ดงันี ้

1. ความเช่ือ (Belief) ท่ีมีกนัสืบทอดมา 

2. ความเห็น (Opinion) ของบคุคลในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

3. ข้อเท็จจริงและความรู้ (Fact และ Knowledge) ถกูค้นพบและเป็นท่ียอมรับกนั 

4. ความจริง (Truth) ความแท้จริงของธรรมชาติ 

ทัง้นีไ้มไ่ด้หมายความวา่ข้อมลูที่มีระดบัความน่าเช่ือถือต ่าเป็นข้อมลูที่ไมด่ี การประเมินระดบัความ
น่าเช่ือถือของข้อมลูข่าวสารจะช่วยให้เราน าข้อมลูนัน้ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ ใน
เหตกุารณ์ฉกุเฉินความเช่ืออาจท าให้รอดชีวิตจากภยนัตรายท่ีเกิดขึน้  ความเห็นของบคุคลอาจกลายเป็น
ข้อเท็จจริงภายหลงัได้  ข้อเท็จจริงท่ีรายงานจากบคุคลหนึง่ (case report) ถกูตรวจสอบและยืนยนัความถกูต้อง
มากขึน้เร่ือยๆหรือเราไมส่ามารถหาข้อเท็จจริงท่ีดีกวา่รายงานนัน้ได้  ในทางกลบักนัข้อเท็จจริงและความรู้ท่ีค้นพบ
โดยหลายหมูห่ลายคณะ อาจกลายเป็นอดีตเม่ือมีผู้ ค้นพบความรู้ใหมท่ี่หกัล้างความรู้เดิม จะเห็นวา่ระดบัความ
น่าเช่ือถือข้อมลูมีการเปลี่ยนแปลงได้ จงึมีความจ าเป็นการประเมินกลัน่กรองข้อมลูข่าวสารตลอดเวลาท่ีได้รับ
ข้อมลูข่าวสารนัน้  

แหลง่ข้อมลูบนอินเทอร์เน็ตมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วตอ่เน่ืองมาโดยตลอด ท าให้มีข้อมลูจ านวน

มากมายมหาศาล ปัจจบุนัเป็นยคุของ  web 2.0 และ semantic web ท่ีเวปได้กลายเป็น platform ส าหรับ



 2 

ให้บริการ (service) และเนือ้หาสาระได้ถกูสร้างขึน้โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมากมาย (user-generated content) 

มีกลุม่ผู้ ใช้และชมุชนเครือข่ายสงัคม (social network) เป็นจ านวนมาก เช่น FaceBook, MySpace, Hi5, 

Wikipedia, web blog ตา่งๆ เป็นต้น  ข้อมลูเฉพาะทางท่ีรวบรวมและเขียนขึน้โดยผู้ เช่ียวชาญถกูแทนท่ีด้วยข้อมลู 

“เชิงลกึ” ท่ีรวบรวมโดยกลุม่ผู้ ใช้ท่ีสนใจ  วิวฒันาการของ Web 2.0 ดงักลา่วมีผลกระทบกบัวงการตา่งๆอย่างมาก

รวมทัง้วงการแพทย์ด้วย 

 

 
แผนภาพแสดงองค์ประกอบของ Medicine 2.0 : Eysenbach, G (2008) 

 

ผลของ web 2.0 ท าให้จ านวนของผลลพัธ์ของการค้นหาสารสนเทศมีมากมายมหาศาลและมีข้อมลูที่ซ า้

กนัเป็นจ านวนมาก ผู้ ใช้ต้องใช้เวลาในการเลือกและกลัน่กรองข้อมลูที่ตรงกบัความต้องการ การค้นหาผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตได้มีการพฒันาขึน้มาเป็นล าดบัเพ่ือจดัการปัญหาดงักลา่วตัง้แตรู่ปแบบการสืบค้นขัน้พืน้ฐานจนถงึขัน้

สงู  ระบบบริการค้นหาข้อมลูบนอินเทอร์เน็ตมีเคร่ืองมือส าหรับช่วยในการค้นหาและกลัน่กรองข้อมลู  ทัง้นีค้วาม

ต้องการในข้อมลูสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามผลลพัธ์ของการสืบค้นได้ 

ทัง้นีก้ารรักษาพยาบาลและการดแูลสขุภาพจ าเป็นต้องอาศยัความรู้ด้านชีววิทยาการแพทย์ 
(biomedical knowledge) เพ่ือลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือลดความเสี่ยงตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ หลกั
ปฏิบตัิด้านจริยธรรมการแพทย์เน้นให้ใช้องค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพ การท่ีบคุคลไมม่ีความรู้อาจเกิดจาก
การเข้าไมถ่งึแหลง่องค์ความรู้มากกว่าการท่ีไมม่ีข้อเท็จจริงนัน้ปรากฎอยู่ ฉะนัน้บคุลากรทางชีวิทยาการแพทย์
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จ าเป็นต้องมีความรู้และทกัษะในการค้นหาแหลง่ความรู้ทางชีววิทยาการแพทย์ โดยเฉพาะข้อมลูที่มีความ
น่าเช่ือถือ 

 
การค้นหาบทความทางวิชาการ 

ความต้องการบทความด้านวิชาการแบ่งการค้นหาข้อมลูออกเป็น 2 ลกัษณะตามเป้าหมายของการค้นหา 
ดงันี ้

1. ค้นหาข้อมลู: ผู้สืบค้นมีค าถามและเป้าหมายท่ีต้องการ แตย่งัไมม่ีข้อมลูเก่ียวกบัแหลง่ข้อมลู 

หรือทราบวา่ข้อมลูนัน้อยู่ ณ แหลง่ใด เช่น หนงัสือฉบบัใด  การค้นหานีม้ีลกัษณะคล้ายกบัการ

ส ารวจสถานท่ีขนาดใหญ่วา่มีสิ่งก่อสร้างอะไรอยู่บ้างโดยการดจูากแผนท่ีใหญ่ เม่ือพบ

แหลง่ข้อมลูที่สนใจก็จะท าการสืบค้นในรายละเอียดตอ่ไป 

2. ค้นหาต้นฉบบั: บทความต้นฉบบั (Original Paper) เป็นเอกสารต้นตอของข้อมลูบางสว่นท่ี

สืบค้นมาได้ ต้นฉบบัจะมีเนือ้หาท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ทัง้ในด้านรายละเอียดของเนือ้หาและความ

น่าเช่ือถือ  

วารสารทางวิชาการเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงและความรู้ท่ีถกูค้นพบขึน้มาใหม ่วารสารฯท่ีมี
ความเป็นเลิศจะมีวิธีการตรวจสอบงานตีพิมพ์โดยให้มีผู้ทบทวนและตรวจทานบทความก่อนท่ีจะได้รับการตีพิมพ์ 
เรียกวา่ peer-review  การทบทวนจะครอบคลมุทัง้เนือ้หาและการค้นพบองค์ความรู้ด้วย  ดงันัน้วารสารประเภทนี ้
จงึเป็นแหลง่รวมรวบความรู้ท่ีน่าเช่ือถือท่ีสดุ  

ในอดีตส านกัพิมพ์ (publisher) เป็นผู้ท าการจดัพิมพ์วารสารให้เป็นรูปเลม่ให้กบัสมาชิก แตใ่นปัจจบุนั
วารสารได้มาอยู่ในรูปอิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ ท าให้สะดวกในการเข้าถงึข้อมลูโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
มหาวิทยาลยัได้เปลี่ยนห้องสมดุให้เป็นห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์หรือดิจิตอล (Digital Library) ท่ีบรรจรุายช่ือ
วารสารตา่งๆตามท่ีมหาวิทยาลยัแตล่ะแห่งบอกรับเป็นสมาชิก ผู้ใช้สามารถดรูายการวารสารฯได้ตามหมวดหมูท่ี่
บรรณรักษ์เป็นผู้จดัท าขึน้  ทัง้นีก้ารแบ่งหมวดหมูม่ีการจดัเรียงได้ 3 ลกัษณะทัว่ไป ดงันี ้

1. จดัเรียงตามตวัอกัษร 

2. จดัเรียงตามหมวด (subject) เช่น Health Science, Humanity, Engineering เป็นต้น 

3. จดัเรียงตามส านกัพิมพ์ 

นอกจากนีย้งัมีข้อมลูวิชาการที่อยู่ในรูปของต าราและหนงัสือด้วย แต่ต ารามีข้อจ ากดัในเร่ืองความ
ทนัสมยัเน่ืองจากการใช้เวลาในการเตรียมต้นฉบบัและตีพิมพ์  สิ่งพิมพ์ประเภทนีย้งัมีต้นทนุการตีพิมพ์ท่ีสงู จงึท า
ให้วารสารและวารสารในรูปอิเลก็ทรอนิกส์มีข้อดีเหนือกวา่  บทความในวารสารทางวิชาการถือเป็นต้นฉบบัท่ี
ครบถ้วนสมบรูณ์ เรียกได้วา่ original paper  บางครัง้ผู้ ใช้ค้นหาบทความจาก citation และบทคดัย่อ (abstract)  
จงึอาจเรียกบทความต้นฉบบัได้วา่ full-text ท่ีมีข้อมลูมากกวา่บทคดัย่อนัน่เอง 
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ฐานข้อมูล PubMed 
 
ในปัจจบุนัองค์ความรู้ด้านการแพทย์มีจ านวนเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว ความรู้ใหมม่าทดแทนของเดิม มี

บ่อยครัง้ท่ีมาลบล้างความรู้เก่าหรือวิธีการรักษาแบบเดิม ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องติดตามองค์ความรู้
เหลา่นีใ้ห้ทนัสมยัอยู่เสมอ  การค้นหาข้อมลูเป็นขัน้ตอนส าคญัของเวชศาสตร์อิงหลกัฐาน (Evidence-Based 
Medicine, EBM) ท่ีอาศยัการอ้างอิงหลกัฐานที่เป็นรูปธรรมมาใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ความส าเร็จของ EBM สว่นหนึง่เกิดพฒันาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท่ี
อ านวยให้มีฐานข้อมลูทางชีววิทยาการแพทย์ (bio-medical database) ท่ีดีและเข้าถงึได้ง่าย ฐานข้อมลูทาง
ชีววิทยาการแพทย์ท่ีส าคญัท่ีสดุคือ MEDLINE ซึง่รวบรวมบรรณานกุรมของวารสารทางชีววิทยาการแพทย์ท่ี
ส าคญัไว้เกือบทกุฉบบั ปัจจบุนัฐานข้อมลู MEDLINE สามารถเข้าถงึได้ทางอินเตอร์เน็ตเวปไซต์ 
www.pubmed.org ซึง่เป็นฐานข้อมลู MEDLINE ท่ีเปิดสูส่าธารณโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย โดยค้นหาบทความจาก 
Citation และบทคดัย่อท่ีรวมรวบไว้ในฐานข้อมลู 

ผลลพัธ์ของ PubMed แสดงรายการข้อมลู Citation เท่านัน้ ผู้สืบค้นยงัจ าเป็นต้องค้นหาให้ได้ full-text 
ซึง่จะมีรายละเอียดครบถ้วนสามารถน ามายืนยนัความถกูต้องและน่าเช่ือถือของความรู้ได้  ปัจจบุนัการค้นหา full-
text สามารถท าได้สองช่องทาง คือ 

1. สืบค้น PubMed หรือฐานข้อมลู E-Journal อื่นๆ แล้วระบบจะแสดงลิ๊งค์ท่ีเช่ือมโยงไปยงับทความ 

full-text ให้ 

2. สืบค้นห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมหาวิทยาลยับอกรับเป็นสมาชิก ผ่านทางเวปไซต์ห้องสมดุของ

มหาวิทยาลยั โดยจะมีลิ๊งค์ไปยงัระบบของส านกัพิมพ์ตา่งๆให้ 

คูม่ือการสืบค้นฐานข้อมลู PubMed ฉบบันีจ้ะกลา่วถงึวิธีการค้นหาข้อมลูเป็นส าคญั 
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การสืบค้นฐานข้อมูล PubMed 
 
การสืบค้น PubMed มีวิธีการคล้ายกบัการสืบค้นข้อมลูในเวปไซต์ของ search engine อื่น เช่น Google 

หรือ Yahoo เป็นต้น กลา่วคือ หน้าจอจะปรากฏช่องให้พิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหาและปุ่ มสัง่การค้นหา  วิธีการใช้งาน
ระบบ สามารถค้นหาข้อมลูโดยใช้วิธีช่วยเหลือตา่งๆ ได้แก่ 

เงือ่นไขทางตรรก (logical/boolean operator) เข้าช่วย ได้แก่ 
 AND : AIDS AND infant 
 OR:  AIDS OR HIV 
 NOT: Thalassemia AND NOT Thailand 
 
 เคร่ืองหมายวงเลบ็ส าหรับก าหนดล าดบัของเง่ือนไข:  

(AIDS OR HIV) AND (infant OR child) 
เคร่ืองหมาย เพ่ือระบขุ้อก าหนดในการสืบค้นเพ่ิมเติม ได้แก่ 

Double quote (“”): “brain cancer” ส าหรับบงัคบัล าดบัค าให้เป็นอย่างท่ีระบ ุ
นอกจากนีย้งัมีวิธีช่วยเหลือการสืบค้นอีกหลายอย่าง ท่ีไมไ่ด้กลา่วไว้ ณ ท่ีนี ้
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การสืบค้นฐานข้อมูล PubMed ขัน้พืน้ฐาน (Basic Search) 
 
ใสค่ าค้นหา keyword (search term) ท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ ม Go/Search เช่น brain cancer 

 

 
 
ผลลพัธ์พบ 118,649  บทความท่ีมีค าวา่ brain cancer ถ้าเปลี่ยน search term เป็น “brain cancer” จะได้

ผลลพัธ์เพียง 785 บทความ ท่ีมีค าวา่ brain cancer เรียงติดกนั 
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ระบบ PubMed ได้มีการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองอยู่ตลอดเวลา อาจท าให้ผลลพัธ์ของการสืบค้นในแตล่ะครัง้
แตกตา่งกนัได้  ลองเปลี่ยนค าสืบค้นเป็น lung cancer แทน (ดภูาคผนวก ก.) ทัง้นีส้าเหตมุาจากการแปลค า
สืบค้นเข้าไปในระบบท่ีแตกตา่งกนั ดงัท่ีจะอธิบายในรายละเอียดตอ่ไป 

 

 
 
หากได้ผลลพัธ์ของการค้นหาจ านวนมาก ในทางปฏิบตัิคงไมส่ามารถอา่นได้ทัง้หมดในเวลาสัน้ ทางทฤษฎี

ด้านการสืบค้นหาสารสนเทศ (Information Retrieval - IR) อธิบายวา่ การสืบค้นครัง้นีไ้มจ่ าเพาะ (not specific) 
หรือกว้างเกินไป (too broad) กลา่วคือข้อมลูหรือบทความท่ีค้นได้ไมต่รงกบัความต้องการ หรือในมมุกลบัอาจ
กลา่วได้วา่ความต้องการท่ีระบดุ้วยค าคน้หานัน้กวา้งเกินไป 

วิธีการจ ากดัให้การค้นหาแคบลง (ได้ผลลพัธ์ท่ีมีจ านวนน้อยลง) เรียกวา่ narrow (narrow search) ดงั
ตวัอย่างผลลพัธ์ท่ีน้อยลงด้วยการใช้ค าวา่ “brain cancer” เป็น search term  

ถ้าการสืบค้นได้ผลลพัธ์ท่ีจ านวนน้อยเกินไป เช่น การใช้ search term วา่ avian flu AND Thailand  ได้
ผลลพัธ์เพียง 45 บทความ ซึง่เป็นการสืบค้นท่ีจ าเพาะเกินไป (too specific) 
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การเปลี่ยนค าค้นหาให้ได้ผลลพัธ์ท่ีครอบคลมุบทความมากขึน้ (ได้จ านวนผลลพัธ์มากขึน้) เรียกวา่ broaden 
(broaden search)   ผลลพัธ์การสืบค้นด้วย bird flu AND Thailand  แทน พบผลลพัธ์จ านวน 106 บทความ เป็น
การ broaden การสืบค้นให้กว้างขึน้ (มากกวา่ avian flu AND Thailand ข้างต้น) 
 

 
 
ในอดีตการสืบค้นท าได้ในรูปแบบของตวัหนงัสือเท่านัน้ เน่ืองจากข้อมลูที่เก็บในฐานข้อมลูเป็นข้อมลู

ตวัหนงัสือของบทความ  ตวัอย่างการสืบค้นหาบทความเก่ียวกบัโรคท่ีเกิดจากไข้หวดันก ซึง่มีช่ือเรียกวา่ Avian 
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Flu หรือ Bird Flu ในภาษาองักฤษ นัน่หมายความวา่การสืบค้นด้วย search term วา่ avian flu จะไมพ่บบทความ
ท่ีใช้ค าวา่ bird flu และในทางกลบักนั  

 
ทฤษฎีด้านการสืบค้นสารสนเบือ้งต้น (Introduction to Information Retrieval) 
 
ฐานข้อมูลบทความอเิล็กทรอนิกส์ 
 

สิ่งตีพิมพ์ตา่งๆมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ส าหรับบทความวิชาการนัน้ได้มีรูปแบบโครงสร้างท่ียอมรับ 
เป็นมาตรฐานเพ่ือประโยชน์ในการอา่นและการตีพิมพ์  โดยมีการแยกข้อมลูเป็นสว่นย่อยๆ เช่น บทความของ
วารสารทางการแพทย์ (Journal Article) ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ ดงันี ้

 ช่ือบทความ (Title) 
 ผู้ นิพนธ์ (Author) และท่ีท างาน (Affiliation) 
 วนัท่ีตีพิมพ์ (Publication Date) 
 ช่ือวารสารที่ตีพิมพ์ (Journal) 
 เลขท่ีฉบบั (Volume & Issue) 
 เลขท่ีหน้า (Page Number) 
 บทคดัย่อ (Abstract) 
 บทความฉบบัเตม็ (Full-text) 
 บรรณานกุรม (Bibliography/Reference) 

 
ดงันัน้ในการสืบค้นบทความท่ีต้องการ ผู้สืบค้นสามารถระบวุา่ต้องการค้นหาข้อมลูในสว่นใด เช่น การ

ค้นหาด้วยช่ือผู้แตง่ การค้นหาบทความในปีใด หรือ การค้นหาด้วยค า (search term) ท่ีปรากฏในสว่น
บทคดัย่อหรือสว่นบทความเตม็ เป็นต้น  สว่นตา่งๆของบทความเหลา่นีเ้รียกวา่ฟิลด์ (field)   ในการสืบค้นจงึ
สามารถระบหุรือจ ากดัฟิลด์ท่ีต้องการค้นหาได้  ทางด้านสารสนเทศศาสตร์เรียกสิ่งตีพิมพ์ในฐานข้อมลูวา่ 
เอกสาร (document)  ซึง่สามารถเรียกการค้นหาข้อมลูในฐานข้อมลู MEDLINE วา่เป็นการค้นหาเอกสาร 
หรือ document ได้ 

ฐานข้อมลู MEDLINE (หรือฐานข้อมลูสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ) เก็บข้อมลูของสว่นตา่งๆในบทความไว้อย่างเป็น
ระบบระเบียบ ท าให้การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและถกูต้อง ช่วยให้การเพ่ิมบทความใหม่
ลงในฐานข้อมลูเป็นไปได้อย่างตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งัอ านวยให้ผู้ ใช้สามารถสืบค้นหาบทความด้วยข้อมลูที่
นอกเหนือจากท่ีเป็นตวัหนงัสือของบทความได้ 

สิ่งส าคญัท่ีท าให้การสืบค้นสารสนเทศมีความยาก (และสนกุสนาน) คือข้อมลูที่เก็บไว้ในฐานข้อมลูสว่น
ใหญ่เป็นตวัหนงัสือจากบทความโดยตรง  ในภาษามนษุย์สามารถการใช้ภาษาหรือค าท่ีตา่งกนัเพ่ืออ้างถงึสิ่ง
เดียวกนัได้ หรือการใช้ค าเดียวกนัท่ีมีได้หลายความหมายในบริบทท่ีตา่งกนั รวมถงึความต้องการของผู้สืบค้น
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อาจไมส่ามารถสื่อออกมาเป็นภาษาได้สมบูรณ์ และการแปลเป็นภาษาตา่งๆไมส่ามารถสื่อได้อย่างครบถ้วน  
การสืบค้นสารสนเทศจงึต้องอาศยัทกัษะของผู้สืบค้นเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีตรงความต้องการมากท่ีสดุ 

 
ภาษาส าหรับการสืบค้นฐานข้อมูล 

 
หลกัการท างานการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมลูจ าเป็นต้องแปลค า search term ให้กลายเป็นค า 

query ท่ีเป็นภาษาส าหรับการท างานของระบบฐานข้อมลู ในฐานข้อมลู PubMed  ดงัตวัอย่าง search term 
วา่ “brain cancer” นัน้ถกูแปลเป็น query วา่ “brain cancer” [All Fields]  

Fields หมายถงึสว่นตา่งๆของบทความท่ีกลา่วข้างต้น ทัง้นีฟิ้ลด์ทัง้หมดในฐานข้อมลู PubMed มีเป็น
จ านวนมาก บางฟิลด์มีไว้ส าหรับการท างานของผู้ดแูลระบบฐานข้อมลูเองโดยไมเ่ก่ียวข้องกบัผู้ ใช้ และอาจมี
การเพ่ิมเติมขึน้ได้ในอนาคต   

เม่ือสืบค้นข้อมลูจาก PubMed แล้วผู้ใช้สามารถกดเลือก Tab ท่ีช่ือวา่ Details (ดงัรูป) เพ่ือดคู า query ท่ี
ระบบ PubMed สร้างขึน้ใช้ในการสืบค้น 

 

 
 

ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศ 
 
ทกัษะการสืบค้นสารสนเทศโดยเฉพาะสารสนเทศประเภทบทความสิ่งตีพิมพ์มีความจ าเป็นตอ่การ

ท างานในวิชาชีพด้านการแพทย์   เมื่อผลลพัธ์ของการสืบค้นไมต่รงกบัความต้องการ เช่น มีน้อยหรือมาก
เกินไป มีมากแตไ่มต่รงประเดน็ มีน้อยแตไ่มใ่ช่บทความประเภทต้นฉบบั (original article) เป็นต้น  ผู้ ใช้
จ าเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การสืบค้น (search strategy) เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีขึน้ กลยทุธ์การสืบค้นแบ่งได้
เป็นสองประเภทใหญ่ คือ การ broaden และ narrow การสืบค้น   

ไมว่า่จะเป็นกลยทุธ์การสืบค้นแบบใด มีวตัถปุระสงค์ร่วมเพ่ือช่วยให้การค้นหาได้อย่างตรงความต้องการ
ของผู้สืบค้นมากท่ีสดุ  การสืบค้นท่ีท ากนัมากคือ Literature Review ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีผู้สืบค้นต้องการเรียนรู้
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เพ่ิมเติมในเร่ืองใดหรือด้านใดด้านหนึง่  โดยทัว่ไปผู้สืบค้นต้องการค้นพบข้อมลูที่มีความจ าเพาะกบัความ
ต้องการมากท่ีสดุและมีจ านวนมากพอและครอบคลมุโดยไมพ่ลาดบทความท่ีส าคญั 

กิจกรรมการสืบค้นเป็นกิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ใช้กบัระบบสารสนเทศ (สัง่การสืบค้น ดผูลลพัธ์ท่ีได้ 
แล้วปรับเปลี่ยนกลยทุธ์การสืบค้นตามผลลพัธ์ท่ีได้ไปเร่ือยๆ) จนกระทัง่ผู้ ใช้มีความพอใจในผลลพัธ์ท่ีได้ ดงันัน้
การสืบค้นสารสนเทศโดยให้ผู้อื่นเป็นผู้สืบค้นแทน ผลลพัธ์ท่ีได้มกัไม่ตรงกับความต้องการของผู้ ท่ีต้องการ
ใช้สารสนเทศ  การพฒันาทกัษะการสืบค้นสารสนเทศอาศยัความรู้พืน้ฐานทางทฤษฎีด้านการสืบค้นฯและ
การฝึกฝนอยู่เสมอ 

 
Broaden การสืบค้น 

 ค าเหมือน (Synonym) : การใช้ค าเหมือนในการค้นหามกัจะช่วยให้ครอบคลมุบทความมากขึน้ ถ้า
บทความตา่งฉบบัใช้ค าตา่งกนั เช่น  

o HIV และ AIDS ส าหรับการค้นหาเร่ืองโรคเอดส์ 
o brain cancer, brain tumor ส าหรับการค้นหาเร่ืองเนือ้งอกสมอง 
o Avian Flu และ Bird Flu ส าหรับการค้นหาเร่ืองโรคไข้หวดันก 

 ค าพ้อง (Thesaurus) : ค าท่ีอยู่ในเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกนัมกัถกูใช้ในบริบทของเร่ืองราวเดียวกนั เช่น 
o infant และ toddler  ส าหรับการค้นหาเร่ืองเดก็เลก็ (ลองค้น www.m-w.com) 
o ASEAN และ (Thailand AND Lao AND Cambodia AND Malaysia) ส าหรับการ

ค้นหาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัในประเทศกลุม่อาเซียน 
o Bird Flu และ SARS ส าหรับการค้นหาเร่ืองเก่ียวกบัโรคไข้หวดันก (อาจใช้ได้) 

 เง่ือนไขทางตรรก (Logical/Boolean Operator) : การใช้ค าเง่ือนไข OR ช่วยให้ภายในการสืบค้นครัง้
เดียวแตค่รอบคลมุ search term ได้มากกวา่หนึง่ค า คล้ายกบัภาษาพดูท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น  

o OR: HIV OR AIDS ส าหรับการค้นหาเร่ืองโรคเอดส์ 
 ค าหวัข้อ (Heading) : ค าท่ีให้ความหมาย (Concept) หรือหมวด (Category) ใหญ่ท่ีครอบคลมุสิ่ง

ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกนั  อาจนกึถงึเร่ืองค าจ ากดัความได้ เช่น 
o automobile ครอบคลมุ car, truck, van, และ motorcycle 
o mammal ครอบคลมุ monkey, dolphin, human, canine, ฯลฯ 
o neoplasms ครอบคลมุ cancer และ tumor  

 
Narrow การสืบค้น 
 เพ่ิมค าในการสืบค้นให้มากและจ าเพาะขึน้ เช่น 

o red blood cell diseases ส าหรับการค้นหาเร่ืองโรคเมด็เลือดแดง 
o HIV Thailand ส าหรับการค้นหาเร่ืองโรคเอดส์ในประเทศไทย 
o AIDS 2006 ส าหรับการค้นหาเร่ืองโรคเอดส์ในปี 2006 

http://www.m-w.com/
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 เง่ือนไขทางตรรก (Logical/Boolean Operator) : การใช้ค าเง่ือนไข AND หรือ NOT ช่วย เช่น  
o AND: HIV AND children ส าหรับการค้นหาเร่ืองโรคเอดส์ในเดก็ 

brain cancer AND mobile phone ส าหรับการค้นหาเร่ืองมะเร็งสมองจาก
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

o NOT: bird flu AND NOT airborne ส าหรับการค้นหาโรคไข้หวดันกที่ไมม่ีค าวา่ 
airborne ในบทความ 

 
 ค าหวัข้อ (Heading) : ค าท่ีให้ความหมาย (Concept) หรือหมวด (Category) ท่ีจ าเพาะมากขึน้ เช่น 

o radiotherapy ครอบคลมุเฉพาะการรักษาด้วยรังสีเท่านัน้ 
o primate ครอบคลมุเฉพาะสตัว์เลีย้งลดู้วยนมท่ีคล้ายมนษุย์ 
o breast neoplasms ครอบคลมุเฉพาะ cancer และ tumor ของเต้านม 

 
การสืบค้นฐานข้อมูล PubMed ขัน้สูง (Advanced Search) 

 
การสืบค้น PubMed ขัน้สงูเป็นการใช้ความสามารถตา่งๆของระบบเพ่ือช่วยในการสืบค้นให้ได้ผลลพัธ์ท่ีตรง

กบัความต้องการ หลกัการสืบค้นนีค้ล้ายคลงึกบัการค้นหาขัน้สงูใน Search Engine ท่ีสามารถระบเุง่ือนไขอื่นๆได้ 
เช่น ภาษาของเวปเพ็จ, ให้เรียงผมลพัธ์ตามวนัท่ีสร้างของเวปเพ็จ เป็นต้น  

ในการจดัท าฐานข้อมลู MEDLINE บรรณารักษ์ได้น าหลกัการด้านการสืบค้นสารสนเทศมาใช้ร่วมด้วย โดย
เพ่ิมข้อมลูอื่นนอกเนือ้จากบทความลงไปด้วยเพ่ือช่วยในการสืบค้น  โดยเฉพาะค าหวัข้อเนือ้หาทางการแพทย์ หรือ 
Medical Subject Heading (MeSH)  บทความทกุบทความท่ีบรรจอุยู่ในฐานข้อมลู MEDLINE จะถกูระบวุา่อยู่ใน 
MeSH ใดบ้าง ในปัจจบุนัได้ส านกัพิมพ์ให้ผู้แตง่บทความก าหนดค าหลกั (keywords) ของบทความท่ีตีพิมพ์เพ่ือ
การสืบค้น โดย keyword เหลา่นีม้กัเป็นค าภายใต้ค าหวัข้อของ MeSH หรือ ค าพ้องท่ีเก่ียวข้องกนั 

ตวัอย่างบทความเร่ือง มะเร็งสมองจากโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ในบทความอาจไมม่ีค าว่า cancer ปรากฏอยู่แตใ่น
ฐานข้อมลูจะเพ่ิมข้อมลูของ MeSH ภายใต้หวัข้อ Neoplasms (รหสั C04 ใน MEDLINE)  ท าให้เม่ือสืบค้น 
search term วา่ cancer จะไมพ่บบทความนี ้แตถ้่าสืบค้นด้วย MeSH ด้วยค าวา่ neoplasms จะพบบทความนี ้
ด้วยเสมอ  ถ้าเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการฉายรังสีในการรักษามะเร็งสมอง  บทความนีก้็จะถกูจดัให้อยู่ภายใต้หวัข้อ
ย่อย (Subheading) วา่ Radiotherapy  อีกด้วย ดงันัน้การค้นหาจงึไมจ่ าเป็นต้องอาศยัค าท่ีปรากฎอยู่ในเนือ้ของ
บทความได้  เช่น ภายในบทความปรากฎเพียงค าวา่ … radiation to patient …เป็นต้น 

 
การเพิ่มความจ าเพาะในสืบค้น 

การเพ่ิมความจ าเพาะในการสืบค้นหมายถงึขัน้ตอนในการสืบค้นหลงัจากท่ีได้สืบค้นแล้วพบวา่ผลลพัธ์ยงั
ไมต่รงประเดน็ท่ีต้องการ (irrelevant)  ผู้ใช้จงึปรับเปลี่ยนกลยทุธ์การสืบค้นโดยอาศยัทัง้ narrow down และ 
broaden ผสมกนัเพ่ือให้มีความจ าเพาะขึน้ เช่น 
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 เลือกใช้ค าเหมือน (Synonym) หรือ ค าพ้อง (Thesaurus) : การใช้ค าใดค าหนึง่ท่ีมีความจ าเพาะ
มากกวา่ค าอื่นๆ เช่น 

o motor vehicle แทน car 
 ค าหวัข้อ (Heading) : ค าท่ีให้ความหมาย (Concept) หรือหมวด (Category) ท่ีครอบคลมุเฉพาะ

ประเดน็สิ่งท่ีต้องการ เช่น 
o automobile accident  แทน transportation accident  ส าหรับการค้นหาเร่ือง

อบุตัิเหตขุนสง่ทางบก 
o breast neoplasms แทน breast cancer  ส าหรับการค้นหาเร่ืองเนือ้งอกและมะเร็ง

ของเต้านม 
o respiratory syndrome แทน lung disease 

 เง่ือนไขทางตรรก (Logical/Boolean Operator) : การใช้ค าเง่ือนไข AND, OR หรือ NOT และ
เคร่ืองหมายการแบ่งเง่ือนไข เช่น  

o SARS AND Thailand ส าหรับการค้นหาบทความโรคซาร์สที่มีค าวา่ประเทศไทย 
o Leukemia AND NOT (lymphoma OR CML) ส าหรับการค้นหาบทความโรคมะเร็ง

เมด็เลือดท่ีไมใ่ช่ lymphoma หรือ CML 
o AIDS AND (“2006” [PDAT]) เป็น query ของ PubMed ส าหรับการค้นหาบทความ

โรคเอด์สที่ฟิลด์ publication date มีคา่เป็น 2006 
ฐานข้อมลู MEDLINE ได้จดัหมวดของบทความตามความต้องการในการสืบค้น เรียกวา่ Limits  ผู้ใช้ 

PubMed สามารถก าหนดเง่ือนไขของ Limits ได้โดยการกดท่ี tab Limits (หรือลิ๊งค์ Advanced Search) 
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ผู้ใช้สามารถระบเุง่ือนไขระยะเวลาของบทความ  . จากตวัเลือกท่ีปรากฏในหน้าตา่งนี ้(Published in the 
Last) โดยเลือกเมน ูSpecify data range (YYYY/MM/DD)  แล้วระบ ุPublished Date 2006 to 2006   
(หมายถงึเฉพาะปี 2006) ดงัตวัอย่างข้างต้น  ดงันัน้การ search term คือ AIDS ร่วมกบั Limits (ท่ีระบุ
เง่ือนไขระยะเวลาการตีพิมพ์ไว้) เม่ือกดปุ่ มค้นหา ระบบ PubMed จะท าการแปลข้อมลูที่ก าหนดนีไ้ปเป็น
ภาษา query แก่ระบบ  เม่ือขอด ูquery จาก Tab Details จะพบดงันี ้

 
(("acquired immunodeficiency syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "acquired 
immunodeficiency syndrome"[MeSH Terms]  
OR AIDS[Text Word])  
AND ("2006"[PDAT] : "2006"[PDAT]) 
 
ผู้ใช้ PubMed อาจไมต้่องเข้าใจความหมายทัง้หมดของ query ในตวัอย่างนีใ้ห้สงัเกตเฉพาะสามบรรทดั

ลา่งซึง่จะเห็นวา่ระบบ PubMed มีความฉลาดในระดบัหนึง่ส าหรับช่วยแปล search term ของผู้ใช้ให้
เหมาะสมกบัการสืบค้นฟิลด์ตา่งๆของฐานข้อมลู MEDLINE ให้มากท่ีสดุ โดยอาศยัหลกัการสืบค้นสารสนเทศ
ท่ีกลา่วมาข้างต้น โดยเฉพาะการใช้ค าหวัข้อเนือ้หาทางการแพทย์ หรือ MeSH ในการค้นหา 

 
"acquired immunodeficiency syndrome"[MeSH Terms] 

ค้นหาฟิลด์ [MeSH Terms] หรือ Medical Subject Heading ด้วยค าวา่  
acquired immunodeficiency syndrome* 

OR/หรือ 
AIDS[Text Word]) 

ค้นหาฟิลด์ [Text Word] หรือ Full-text ด้วยค าวา่ AIDS  
AND/และ 
("2006"[PDAT] : "2006"[PDAT]) 

ค้นหาฟิลด์ [PDAT] หรือ  publication date ในระหวา่งปี 2006 
 

 
* ค าศพัท์ในฐานข้อมลู MeSH ใช้ค าวา่ acquired immunodeficiency syndrome (ไมไ่ด้ใช้ AIDS) 

 
กลา่วโดยสรุปได้วา่ PubMed จะช่วยแปลค าท่ีผู้ ใช้พิมพ์ลงในช่องค้นหาให้เป็นภาษาสืบค้นของฐานข้อมลู

เพ่ือให้การสืบค้นนัน้ได้ผลลพัธ์ท่ีตรงกบัความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสดุ  ผลลพัธ์ท่ีได้จงึขึน้กบัค า query ท่ีถกูสร้าง
ขึน้ในแตล่ะครัง้  การท างานทางเทคนิคของ PubMed คือจะท าการค้นหาค าท่ีผู้ ใช้พิมพ์ลงไปกบัฐานข้อมลู MeSH 
ก่อนแล้วใช้ค าหวัข้อท่ีพบเป็นค าใน query แทน  
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ระบบ PubMed มีฟังก์ชัน่ Advanced Search ส าหรับช่วยเหลือการสบืค้นให้จ าเพาะขึน้   
 

 
 

โดยจะปรากฎหน้าตา่งให้ผู้ ใช้ระบตุวัเลือก ซึง่หนึง่ในนัน้ก็คือฟังก์ชัน่ของ Limits นัน่เอง ทัง้นี ้Advanced 
Search เป็นเพียงการท าหน้าจอระบบให้ง่ายตอ่การใช้และสามารถเก็บการสืบค้นไว้ทบทวนได้ ด้วย Save 
Search 

 

 
 

ตวัอย่างการใช้งาน Advanced Search ได้แก ่การเช่ือมโยงประวตัิการสืบค้น (Search History) เข้าด้วยกนั 
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การสืบค้นด้วย Medical Subject Heading (MeSH) 
 

เราสามารถเปรียบเทียบการสืบค้นสารสนเทศกบัการค้นหาเพลงได้  เพลงแตล่ะเพลงเทียบได้เท่ากบั
บทความแตล่ะบทความ เพลงทัง้หมดท่ีได้แตง่ขึน้มีเป็นจ านวนมาก การค้นหาเพลงท่ีต้องการสามารถท าได้
โดยค้นหาจาก 

 โน้ตดนตรีท่ีมีในเพลง เช่น โดโดเรมี มีฟาซอล ลาซอลมี ซอลฟามีเร ฟามีเรโด 
 เนือ้เพลงท่ีร้อง เช่น วนัเพ็ญเดือนสิบสอง น า้นองเตม็ตลิ่ง เราทัง้หลายชายหญิง 

ถ้าผู้ ใช้พิมพ์ search term เป็นท่อนหนึง่ของเนือ้ร้องหรือท่อนหนึง่ของโน้ตเพลง การค้นหาจากฐานข้อมลู
เพลงก็จะได้รายช่ือเพลงท่ีตรงกบั search term นัน้ ถ้ามีเพลงท่ีค้นพบเป็นจ านวนมาก การเปิดเพลงฟัง
ทัง้หมดทกุเพลงเพ่ือตดัสินวา่เป็นเพลงท่ีต้องการหรือไมเ่ป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลานาน เช่นเดียวกบัการอา่น
บทความทกุบทความท่ีได้จากการสืบค้น PubMed  จงึต้องท าการเปลี่ยนกลยทุธ์ในการสืบค้นหาเพลงหรือ
บทความเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีขึน้ 

ในวงการดนตรีได้แบ่งเพลงออกเป็นประเภทตา่งๆ เช่น เพลงไทย, เพลงคลาสสิก, เพลงโฟ้ก, เพลงกลอ่ม
เดก็,เพลงร าวง, เพลงป๊อป, เพลงรัก เป็นต้น นกัฟังเพลงท่ีเร่ิมต้นฟังเพลงของพ่ีเบิร์ดซึง่ไมรู้่จกันกัร้องเพลงป็
อปอื่นๆของไทย สามารถระบกุารค้นหาเพลงในเฉพาะหมวดเพลงไทยป็อปเพ่ือค้นหาอลับัม้อ่ืนๆท่ีมีขาย  มี
เพลงของสนุทราภรณ์ท่ีเก่ียวกบัความรักซึง่ในเนือ้เพลงอาจไมม่ีค าวา่ “รัก” อยู่แตม่ีค าวา่ “รอคอย” ซึง่จะไม่
พบโดยการค้นหาเพลงรักด้วยค าวา่ . “รัก” ในเนือ้เพลง แตเ่ม่ือระบคุวามต้องการเป็นซีดีในหมวดเพลงรักของ
สนุทราภรณ์ก็จะได้เพลงดงักลา่วมาด้วย 

การแบ่งประเภทของเพลงเปรียบเทียบได้กบัการแบ่งหมวดของบทความตา่งๆโดยใช้ MeSH ท่ีได้มีการจดั
ให้บทความทกุบทความของ MEDLINE อยู่ในหมวดใดหมวดหนึง่ ถ้าผู้ ใช้ระบหุมวดในการสืบค้นได้ถกูต้องก็
สามารถพบบทความท่ีตรงกบัความต้องการ เช่นเดียวกบัการเลือกซือ้เฉพาะเพลงรักโดยไมค่ านงึถงึภาษาของ
นกัร้องนัน่เอง  อีกตวัอย่างท่ีสื่อให้เห็นถงึการแบ่งหมวดของสารสนเทศคือดนตรีประเภทคลาสสิก เมื่อเรา
ต้องการค้นหาเพลงคลาสสิก ค าแนะน าท่ีมีคือให้ท าความรู้จกักบันกัประพนัธ์เพลงและสมยัของเพลงคลาสสิก
ก่อน หมายถงึผู้ ฟังต้องเรียนรู้รูปแบบและภาษาของวงการเพลงคลาสสิกท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยสากล 
เพ่ือเป็นนประโยชน์ส าหรับการค้นหาเพลงตา่งๆได้ง่ายขึน้ 
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การเรียนรู้รายละเอียดของ Medical Subject Heading สามารถท าได้โดยการเข้าใช้งาน
ฐานข้อมลู MeSH คล้ายกบัการสืบค้น PubMed   สามารถเข้าถงึจากเมนดู้านซ้ายของเวป PubMed   

 

 
 

หลงัจากเลือก MeSH Database แล้วจะปรากฏหน้าตา่งส าหรับค้นหาฐานข้อมลู MeSH   
ตวัอย่างข้างลา่งแสดงการสืบค้น search term วา่ breast cancer ซึง่มีผลลพัธ์เป็นจ านวน 58 รายการ 
ผลลพัธ์มีจ านวนไมม่ากเน่ืองจากเป็นการสืบค้นหมวดค าหวัข้อทางการแพทย์ ไมใ่ช่การค้นหาบทความ
ตีพิมพ์ท่ีมีอยู่   ค าของ MeSH ท่ีพบอนัดบัท่ี 1 คือค าวา่ Breast Neoplasms 

 

 
 

เม่ือคลิ๊กท่ี Breast Neoplasms จะน าไปสูห่น้าตา่งท่ีให้ระบหุวัข้อย่อย (Subheading) ท่ีมีหวัข้อ
ย่อยให้เลือกเป็นจ านวนมาก  หวัข้อย่อยเหลา่นีเ้ป็นค าท่ีได้ถกูก าหนดขึน้ส าหรับ MeSH เพ่ือใช้ในการจดั
หมวดบทความทางการแพทย์  
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ผู้ใช้สามรถระบหุมวดหลกัและหมวดย่อย (Major & Minor) ของ MeSH ได้โดยการท า
เคร่ืองหมายถกูในช่องเลือกหน้าค าตา่งๆ (  ) ตามต้องการ เช่น 

 Breast Neoplasm 
  Radiography 
 
เม่ือเลือก MeSH ท่ีต้องการแล้ว ให้เลือก pull-down เมน ูเพ่ือสร้างเป็น query ส าหรับการ

สืบค้น PubMed  

 

 
 

ระบบจะท าการสร้าง query แล้วแสดงให้ผู้ ใช้ ดงัรูปข้างลา่ง 
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ผู้ใช้สามารถกดปุ่ ม Search PubMed เพ่ือท าการสืบค้นบทความด้วย query นี ้ผลลพัธ์ของการ
สืบค้นนีจ้ะได้บทความท่ีจดัอยู่ในหมวดภาพถ่ายรังสีของมะเร็งและเนือ้งอกเต้านม แม้วา่ในบทความจะ
ไมม่ีการกลา่วถงึค าเหลา่นี ้

ถ้าผู้ ใช้มีความรู้ในการปรับแตง่ query สามารถพิมพ์เพ่ิมเติมได้ก่อนการค้นหา จะเห็นวา่
เคร่ืองมอื MeSH Database ช่วยให้ผู้ ใช้สร้าง query ให้ตรงกบั MeSH ในระดบัหมวดย่อย ผู้ ใช้สามารถ 
Copy/Paste ค า query ท่ีได้เก็บไว้ แล้วน ามาประกอบกนัเป็น query ใหมภ่ายหลงั ท่ีมีความจ าเพาะตอ่
ความต้องการมากขึน้ 

ระบบ PubMed 2009 ได้แสดงผลลพัธ์ทกุหมวดของ MeSH ให้ หากต้องการจ ากดัเฉพาะ 
MeSH Terms ให้ระบดุ้วย Limit 
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ระบบฐานข้อมลู PubMed มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้การสืบค้นสารสนเทศทางด้านชี
วสารสนเทศมีความแมน่ย ่าและช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้งาน ได้แก่  

 การปรับปรุงค าศพัท์ของ MeSH 2006 ได้มีการเพ่ิมค าหวัข้อวา่ “Shoulder Dislocation” 
ภายใต้หวัข้อ “Arm Injuries” ท าให้ผู้สืบค้นไมจ่ าเป็นต้องใช้ค าหวัข้อเดิม “Joint Instability” 
ร่วมกบัค าวา่ “Shoulder” ท่ีปรากฏอยู่ในบทความ  ผู้ใช้สามารถดรูายละเอียดการปรับปรุง
ตา่งๆของค าท่ีเพ่ิมขึน้, ค าท่ีแก้ไข และค าท่ีลบออกได้ ฐานข้อมลู PubMed จะเช่ือมโยง 
MeSH ทกุอนัเข้ากบับทความท่ีมีอยู่ทัง้หมด 

 Clinical Queries เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การสืบค้นฐานข้อมลู PubMed มีความง่ายส าหรับ
ผู้ใช้ โดยจะท าการสร้าง queries ให้เสมือนกบัผู้ ใช้ท าการระบขุ้อมลูโดยการใช้ Limits ท่ี
กลา่วมาข้างต้น 

 
 

เพียงผู้ใช้ระบคุ าค้นหาและและเลือกประเภทของการวิจยัดงัท่ีแสดงในหน้าตา่งข้างลา่ง  ค า 
queries ท่ีระบบสร้างขึน้จะช่วยให้การสืบค้นมีความแมน่ย ามากย่ิงขึน้ 

 

 
 
 



 21 

ทฤษฎีด้านเซ็ตส าหรับการสืบค้นสารสนเทศ 

Search StrategyExisting Documents

Found DocumentsRelevant Documents

Search Terms

Keywords

Operator

MeSH

Multiple resources

Relevant 

Documents 

Found

 
รูปข้างบนแสดงการสืบค้นสารสนเทศด้วยทฤษฎีด้านเซต็ (Set Theory) โดยมองบทความท่ี

ต้องการค้นหาเป็นเซต็ของเอกสารทกุฉบบัท่ีมีอยู่ (existing documents) อยู่ทางด้านซ้ายมือ  มีบาง
เอกสารเท่านัน้ท่ีเป็นเอกสารท่ีตรงประเดน็ท่ีผู้สืบค้นต้องการ (relevant documents) ซึง่อาจเป็นเพียง
เอกสารจ านวนหลกัสิบจากเอกสารทัง้หมดหนึง่ล้านฉบบั  ทางด้านขวามือเป็นเซต็ของกลยทุธ์การสืบค้น 
(search strategy) ท่ีผู้ ใช้ก าหนดขึน้ ซึง่อาจครอบคลมุเอกสารทัง้ท่ีมีอยู่และไมม่ีอยู่ก็ได้  เซต็ (วงกลม) 
ทัง้สองอนัมีสว่นท่ี intersect กนั  โดยสว่น intersection เท่านัน้คือสว่นท่ีถกูพบจากการสืบค้น (found 
documents) จากเซต็ท่ีย่อยลงนีถ้้าน าสว่นท่ีเป็นเอกสารตรงประเดน็ท่ีพบ (relevant documents found) 
มาเทียบจะพบวา่เป็น subset ท่ีเลก็ลงอีก 

จากมมุมองนีส้รุปได้วา่ (ถ้า) บทความท่ีตรงประเดน็มีอยู่จ านวนหนึง่ กลยทุธ์ของการสืบค้นจะ
เป็นตวัก าหนดวา่จะพบบทความท่ีตรงความต้องการมากน้อยเพียงใด การปรับเปลี่ยนกลยทุธ์การสืบค้น 
(refine search strategy) จะท าให้เซต็ของกลยทุธ์ใหญ่ขึน้หรือเลก็ลง สง่ผลให้จ านวนบทความท่ีพบ
เปลี่ยนไป มากขึน้หรือน้อยลงขึน้กบัสว่น intersection  การสืบค้นท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสดุคือการท่ีได้
เซต็ของบทความท่ีตรงประเดน็มากท่ีสดุ (เซต็สีด า) โดยให้มีเซต็ของ found documents ใกล้เคียงกบัเซต็
ของ relevant document มากท่ีสดุ   

โดยสรุปเน่ืองจากการสร้างฐานข้อมลู MEDLINE ใช้หลกัการด้านสารสนเทศศาสตร์เป็นพืน้ฐาน 
แพทย์ควรมีความรู้ในการสร้างกลยทุธ์ส าหรับสืบค้น PubMed โดยการใช้ Limits และ Medical Subject 
Heading ซึง่เป็นความสามารถเฉพาะของฐานข้อมลู MEDLINE ท่ีช่วยให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพและ
ได้ประสิทธิผลมากท่ีสดุ  การปรับเปลี่ยนกลยทุธ์การสืบค้น PubMed ท าได้โดยอาศยัเคร่ืองมือตา่งๆ 
ได้แก่ search term, MeSH และ operator ตา่งๆ  แนวคิดของการใช้ MeSH จงึเป็นหลกัการใหญ่ท่ีจะท า
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ให้การสืบค้นสารสนเทศทางชีววิทยาการแพทย์นัน้ตรงกับเจตนารมณ์ของ (ผู้เขียน) บทความ

มากกวา่ตรงกบัค าท่ีเขียนออกมา  และในทางกลบักนั ท่ีจะท าให้การสืบค้นสารสนเทศโดยช่วยให้ค า
สืบค้นนัน้ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้สืบค้นเองมากท่ีสดุ 

 
แหล่งศีกษาเพิ่มเตมิ 

1. http://www.pubmed.org ในเมน ูHelp | FAQ 
2. Eysenbach, G (2008) Medicine 2.0: Social Networking, Collaboration, Participation, 

Apomediation, and Openness. Journal Medicine Internet Resources. 10(3):e22 
3. Giustini D. (2007) Web 3.0 and medicine:Make way for the semantic web.. BMJ  

2007;335:1273-1274. 
4. Hughes B. et al. (2009) Junior physician’s use of Web 2.0 for information seeking and medical 

education: A qualitative study. International Journal of Medical Informatics. 78. 2009. 645-
655. 

5. Grosseck, G. (2009) To use or not to use web 2.0 in higher education?  Procedia Social and 
Behavioral Sciences 1. 478–482. 

6. O'Reilly T. (2005) What’s Web 2.0 ? http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 
7. Birch D., Eady A., Robertson D, et. al. (2003) Users’ guide to the surgical literature: How to 

perform a literature search. Can J Surg. Apr;46(2):136-41. (full-text via PubMed) 
8. Lindberg D., Siegel E., Rapp B., et. al. (1993). Use of MEDLINE by physicians for clinical 

problem solving. JAMA. 269(24):3124-9. 
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/269/24/3124  (abstract only) 

9. Smith A. (2005). An evolution of experts: MEDLINE in the library school. Journal of Medical 
Library Association. 93(1):53-60. (full-text via PubMed) 

10. Niederman R., Tantraphol C., Slinin P., et. al. (2000). Effectiveness of dentist-prescribed, 
home-applied tooth whitening.  A meta analysis.  Journal of Contemporary Dental Practice. 
1(4):20-36.  
http://www.thejcdp.com/issue004/niedermn/03nied.htm  (การท า meta-analysis เก่ียวกบั Tooth 
Whitening – มี pubmed query ให้ใช้สืบค้น) 

11. http://www.openclinical.org/informationretrieval.html 
12. http://citeseer.ist.psu.edu/eichmann98crosslanguage.html (Meta-Thesaurus ตา่งๆ) 
13. http://www.bii.a-star.edu.sg/docs/mig/MedIR.pdf (ศาสตร์แขนง Information Retrieval in 

MEDLINE) 

http://www.pubmed.org/
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/269/24/3124
http://www.thejcdp.com/issue004/niedermn/03nied.htm
http://www.openclinical.org/informationretrieval.html
http://citeseer.ist.psu.edu/eichmann98crosslanguage.html
http://www.bii.a-star.edu.sg/docs/mig/MedIR.pdf


 23 

ภาคผนวก ก. ตัวอย่างขัน้ตอนการสืบหาเร่ืองมะเร็งปอด 
 
1. ค้นหา search term วา่ lung cancer 
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2. เม่ือคลิ๊กดคู า query ใน tab Details 

 
  

จะเห็นวา่ search term ได้ถกูแปลเป็น query และใช้  MeSH หวัข้อวา่ neoplasms เพ่ิมเข้าไปด้วย 
 
3.  ต้องการค้นหาเฉพาะผลงานวิจยัท่ีใช้วิธี Randomized Controlled Trial (ส าหรับ Evidence-based 

Medicine) โดยสนใจเฉพาะการทดลองในมนษุย์เท่านัน้  และเอาบทความท่ีเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ ให้ท า
การสืบค้นนีโ้ดยใช้เคร่ืองมือของ PubMed ท่ีเรียกวา่ tab Limits 

 

 
 



 25 

 
 

ท าการเลือก check box ท่ีต้องการ ดงัรูป 
 

4. สัง่การค้นหาโดยกดปุ่ ม Go  
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ได้ผลลพัธ์ดงัรูปข้างบน จะเห็นเคร่ืองหมาย  Limits และมีแถบสีเหลืองแสดง Limits: English, Randomized 
Controlled Trial, Humans ปรากฏให้เห็น 

 



 27 

4. เม่ือคลิ๊กรายการที่ต้องการ เพ่ืออา่นบทคดัย่อ จะปรากฎดงัข้างลา่ง 

  
 
J Cardiovasc Surg (Torino). 2006 Jun;47(3):355-9 (ตวัย่อของช่ือวารสาร ปีเดือน ฉบบั และหน้าท่ีพิมพ์) 
Thoracoscopic localization techniques for patients with solitary pulmonary nodule: radioguided 

surgery versus hookwire localization. (ช่ือเร่ือง) 
Davini F, Gonfiotti A, Vaggelli L, De Francisci A, Gigli P, Janni A. (ช่ือผู้แตง่) 
Thoracic Surgery Unit, Careggi Hospital, Florence, Italy. federicodavini@alice.it  (สถานท่ีท างานและ 

Email) 
AIM: The aim of this study is to compare 2 different methods …. (บทคดัย่อ) 
 

 ปุ่ มนีแ้สดงวา่ มีบทความฉบบัเตม็ให้อา่น (คลิ๊กตอ่ไปได้) 

หรือแสดงเป็นลิ๊งค์  (ในระบบ PubMed 2009) 

mailto:federicodavini@alice.it
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ภาคผนวก ข.  การสืบค้น Google 
 
โจทย์ทดลองค้นหา 

1. โทรศพัท์มือถือรุ่นลา่สดุ 
2. มะเร็งสมอง 
3. brain cancer 
4. “brain cancer” “mobile phone” 
5. สาเหตมุะเร็งสมองจากโทรศพัท์ 
6. H1N1 ในเวป cnn.com 
7. โทรศพัท์มือถือปี 2009 ยกเว้น Nokia 
8. เวปเพจชือวา่ Thailand 
9. ค้นหาไฟล์ pdf เร่ืองไข้หวดัใหญ่ 2009 
10. ใช้ search operator ตา่งๆช่วยการค้นหา 

 

Search Service Search Operators 

Web Search 
allinanchor:, allintext:, allintitle:, allinurl:, cache:, define:, filetype:, id:, 
inanchor:, info:, intext:, intitle:, inurl:, phonebook:, related:, site: 

Image Search allintitle:, allinurl:, filetype:, inurl:, intitle:, site: 

Groups allintext:, allintitle:, author:, group:, insubject:, intext:, intitle: 

Directory allintext:, allintitle:, allinurl:, ext:, filetype:, intext:, intitle:, inurl: 

News allintext:, allintitle:, allinurl:, intext:, intitle:, inurl:, location:, source: 

Product Search allintext:, allintitle: 

 
ดตูวัอย่างการใช้ Google Advanced Operators ท่ี http://www.mindterra.com/blog/?p=71 
ประวตัิและความสามารถของ Google ท่ี http://www.googleguide.com/ 
 

http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allinanchor
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allinurl
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#cache
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#define
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#filetype
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#id
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#inanchor
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#info
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#intext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#intitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#inurl
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#phonebook
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#related
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#site
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allinurl
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#filetype
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#inurl
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#intitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#site
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#author
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#group
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#insubject
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#intext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#intitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allinurl
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#ext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#filetype
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#intext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#intitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#inurl
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allinurl
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#intext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#intitle
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#inurl
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#location
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#source
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintext
http://www.googleguide.com/advanced_operators.html#allintitle
http://www.mindterra.com/blog/?p=71
http://www.googleguide.com/

