
The Cochrane Library    เปนฐานขอมูล
ออนไลนที่มีเนื้อหาวิชาของการใชหลักฐานเปนสวนสํ าคัญ
ในการแกปญหาทางการแพทย (Evidence-Based Medicine)
หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน บอกรับ
ผานทางอินเทอรเน็ต ผูใชสามารถเขาใชไดหลายคนพรอมกัน

ประเภทฐานขอมูลใน The Cochrane Library
1. The Cochrane Database of Systematic

Reviews (CDSR) เปนฐานขอมูลรายงาน Systematic
Reviews ประกอบดวย Cochrane reviews  และ Protocols

2.The Database of Abstracts of Reviews of
Effects (DARE) เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาแสดงผลของการ
ดูแลรักษาสุขภาพ

3. The Cochrane Central Register of Controlled
Trials (CENTRAL) เปนบรรณานุกรมสิ่งพิมพรายงานเชิงวิจัย
ทดลองทางคลินิกในสาขาตางๆ

4.The Cochrane Database of Methodology
Review (CDMR)  เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีศึกษา
วิจัยในวงกวาง

5.The Cochrane  Methodology Register (CMR)
เปนบรรณานุกรมของขอมูลใหม ๆ เชน รายงานการประชุม
วารสารฉบับพิเศษที่เปนเรื่องของ Systematic reviews
และ Meta-analysis

6. Health Technology Assessment Database
(HTA) เนื้อหาเปนการประเมินเทคโนโลยีตาง ๆดานสุขภาพ เชน
การปองกัน การฟนฟู

7. The NHS Economic Evaluation Database
(NHS EED)      เปนฐานขอมูลที่ประเมินดานเศรษฐศาสตร
สุขภาพ  เชน    เรื่องคาใชจายตนทุน การประเมินผลดานเศรษฐ
ศาสตร

การเรียกใชฐานขอมูลออนไลน The Cochrane Library
1. ผูใชสามารถเรียกใชฐานขอมูลออนไลนนี้จากหนาโฮมเพจ
ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร (http://library.md.kku.ac.th)

2. คลิกที่  systematic reviews  แลวเลือก The Cochrane
Library (Subscribed by KKUML) จะพบหนา Log onto The
Cochrane Library

3. คลิกตอที่ Log on now  โดยไมตองใส Username  และ
Password  จะพบหนา Search Window

                                           

                                                         

หนาจอนี้ประกอบดวย 3 สวนคือ
 Menu Bar  ประกอบดวยปุมตาง ๆที่ใชเพื่อคนหาเอกสาร

หรือจัดการกับเอกสารที่สืบคน
 Content Pane แสดงฐานขอมูลยอยตาง ๆ พรอมจํ านวน

เอกสาร สวนบนมี Search Window เพื่อใสคํ าคนที่ตองการคน
 Document Pane  แสดงชื่อฐานขอมูลและโยงไปหาแฟม

ขอมูลเนื้อหาของฐานขอมูล

การสืบคนเอกสาร (Searching)

      การสืบคนเอกสารตามหัวขอที่ตองการ ใช Search
Window การสืบคนมีหลายวิธีดังนี้

     การสืบคนแบบงาย ใสคํ าหรือวลีลงในชอง Search
phrase แลวคลิก Go การสืบคนแบบงายเมื่อตองใชเครื่องหมาย
’ และ – ใหใชเปนชองวางแทน
     การใชคํ าเชื่อมในการสืบคน AND, OR, NOT,
NEXT, NEAR
     การใช Truncation โดยใชเครื่องหมาย * เพื่อคนหา
เอกสารที่มีรากศัพทเดียวกันเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มมากขึ้น



     การจํ ากัดผลการสืบคน  หลังจากพิมพคํ าคนแลว
สามารถจํ ากัดผลการสืบคนไดดวยการคลิกที่ปุม Refine your
search ซึ่งมีทางเลือกคือ Date range สํ าหรับใสชวงของปพิมพ
ของเอกสารที่ตองการคน Other options แสดงสถานภาพของ
เอกสารในบางฐานขอมูล เชน รายการใหม รายการที่มีการปรับ
ปรุง   Word restriction เปนการจํ ากัดคํ าคนเฉพาะในเขตขอมูล
โดยใสไวทายคํ าคน เชน :TI ชื่อเรื่อง :AB สาระสังเขป :PT
ประเภทสิ่งพิมพ :KY คํ าสํ าคัญ :AU ผูแตง
     การใชปุม History เพื่อดูผลการสืบคนครั้งเดิม ๆ   
     การใช MeSH ในการสืบคนโดยคลิกปุม MeSH  พิมพ
คํ าคนลงใน search Window แลวคลิกปุม Th ากไมมี
คํ านั้นเปน MeSH Term จะปรากฏขอความ
สามารถคลิกตอที่คํ านั้นเพื่อดู Tree Struc
ตองการคนเอกสารในหัวเรื่องนั้น คลิกที่หัวเรื่อ
term  จะปรากฏจํ านวนและผลการสืบคนใหเ
        วิธีการคนเพื่อดู Tree Structure อีกวิธ
คํ าคนในชองสืบคนแลวคลิก MeSH Trees
       คลิกที่ Definition เมื่อตองการหาความห
ใช เนื่องจาก MeSH  thesaurus มีความหมา
ที่ใชใหดวย   
การแสดงผลการสืบคน (Displaying)

 เมื่อสืบคนแลวผลการสืบคนที่ได
เอกสารคลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูฉบับเต็ม เอกสารฉ
ดานขวามือ

การเคลื่อนไปมาเพื่อดูเนื้อหาสามารถใชปุม Back
และ Forward ใน Menu Bar หรือใชปุม Page up,
Page down, Home หรือ End ไดเชนกัน

เมื่อดูเอกสารเสร็จแลว สามารถคลิกที่ Toolbar icon
เพื่อไปยังหนาอื่น ๆหรืออาจใสคํ าคนใหม เพื่อเริ่มการสืบคนอีก

การสืบคนฐานขอมูลออนไลน
The Cochrane Library
esaurus ห

บอก ถามีก็

ture ของคํ า หาก
งแลวคลิก Single
ลือกตอ
ีหนึ่งคือพิมพ

มายของคํ าศัพทที่
ยของคํ าศัพทตางๆ

เปนชื่อเรื่องของ
บับเต็มจะแสดงที่

การพิมพผลการสืบคน (Print)

ในสวนบนของเอกสารฉบับเต็ม  คลิกที่ Printer-
friendly view จะเปดหนาจอการพิมพแลวเลือก Print เพื่อพิมพ
เอกสารที่ตองการ  หากตองการพิมพเฉพาะบางสวนใหเลือกทํ า
แถบสี (highlight) กอนแลวจึงคอยสั่งพิมพหรือสามารถใชคํ าสั่ง
ของ Browserทั่วไปเพื่อพิมพหรือจัดเก็บผลการสืบคนไดตาม
ปกติ

การออกจากระบบ (Log off)
เมื่อสืบคนเสร็จแลว ควรใชปุม Exit ทุกครั้ง เพื่อเปน

การออกจากฐานขอมูลและออกจากระบบ เพื่อใหผูอื่นเขาใช
งานได

มีนาคม 2547                                                       ML- 5/47     

 หองสมุดคณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยขอนแกน

 โทรศัพท :                                            0 4336 3983
 โทรสาร :          0 4320 2474
 E-mail :         library@md.kku.ac.th
 Web Site :                    http://library.md.kku.ac.th
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