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ความทั่วไป
The Cochrane Library  เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาวิชาของการใชหลักฐานเปนสวนสํ าคัญใน

การแกปญหาทางการแพทย (Evidence-based medicine) ฐานขอมูลนี้ใหบริการในรูปอิเล็กทรอนิกสเทา
นั้น ในลักษณะของ CD-ROM หรือ Internet มกีารปรับปรุงขอมูลทุก 3 เดือน นับตั้งแตปลายป 2547
การจัดทํ า The Cochrane Library ในนามของ The Cochrane Collaboration ไดเปลี่ยนมือจากบริษัท
The Update Software เปน John Wiley & Sons แทน โดยจัดทํ ารวมอยูในฐาน Wiley InterScience

The Cochrane Library ประกอบดวยฐานขอมูลยอยดังนี้
1. The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews)

เปนฐานขอมูลรายงาน  Systematic Review1  ซ่ึงจัดเตรียมโดย The Cochrane
Collaboration2   เนื้อหาของ Systematic Review คือการระบุถึงการจัดการรักษากับโรคหรือปญหา
การดแูลสขุภาพโดยกํ าหนดวาการจัดการรักษาดังกลาวจะมีผลหรือไม ทั้งนี้ผูแตงจะระบุหา ทํ าการ
ประเมิน และสงัเคราะหหลักฐานจากแหลงศึกษาตางๆ ใหไดมากที่สุด แลวสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ออกมาเปนผลรวมในหัวขอนั้นๆ เพื่อที่ผูอ่ืนจะไดทบทวนผลการศึกษาครั้งกอนๆ ในเรื่องนั้นได
Systematic Review แตกตางจาก review ชนดิอ่ืนๆ ตรงที่มีรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความเขาใจได
งาย เปนการลดโอกาสที่จะเกิดอคติและประเมินความนาเช่ือถือใหไดมากที่สุด

Systematic Review แบงเปน 2 สวน คือ
 1.1 Cochrane Review เปน Systematic Review ฉบับเต็ม (full text)  จํ านวน 2,356 เรื่อง
มกีารปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลาโดย Collaborative Review Group ซ่ึงปจจุบันมีอยูประมาณ 50
กลุม
  1.2 Cochrane Protocol สํ าหรับ Review ซ่ึงกํ าลังดํ าเนินการอยูและมีกํ าหนดเสร็จสิ้น
จํ านวน 1,569 เรื่อง ประกอบดวยความเปนมาของปญหา (Background) วัตถุประสงค (Objectives)
และวิธีการศึกษา (Methods of reviews)

2. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)
DARE เปนฐานขอมูลที่จัดทํ าโดย National Health Service (NHS) Centre for Reviews

and Dissemination รวมกับ University of York, England เปน reviews ที่เพิ่งมีการตีพิมพ เนื้อหา
แสดงผลของการดูแลรักษาสุขภาพ (Effects of health care)  DARE ใชสํ าหรับประกอบ Cochrane
Review ใหสมบูรณขึ้น ประกอบดวยขอมูลดังนี้
 2.1 บทคัดยอ (Abstract) ทีม่ลัีกษณะตามโครงสรางที่กํ าหนด เปนการประเมินสรุปผลของ
Systematic review ที่ไดตีพิมพมาแลววาเปนบทความที่ดีมีคุณภาพ มีอยูจํ านวน 4,405 เรื่อง

                                                          
1 ขณะนี้มีผูแปลคํ าวา Systematic Review เปนภาษาไทยวา “การทบทวนอยางเปนระบบ”
2 องคกรนานาชาตซิึ่งกอตั้งในประเทศอังกฤษเมื่อป ค.ศ. 1993  มีนักวิชาการ นักวิจัย และผูสนใจ รวมมือกันประมวลองคความรูของงานวิจัยทางคลินิก
เพื่อประโยชนตอการนํ าไปใชในการดูแลรักษาผูปวย



 2.2 แหลงเอกสารอางอิงของ Systematic review อ่ืนๆ ที่ตีพิมพ แตไมไดมีการประเมินคุณภาพ
โดย Centre for Reviews and Dissemination ขณะนี้มีจํ านวน 800 เรื่อง

3. The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
เปนบรรณานุกรมสิ่งพิมพรายงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) ในสาขาตางๆ

จากแหลงขอมูลบรรณานุกรมเชน MEDLINE, EMBASE และแหลงอื่นๆที่ตีพิมพและไมตีพิมพ ไมมีฉบับ
เตม็ (full text)  แตอาจมีเรื่องยอใหดวย ขอมูลประมาณ 3 ใน 5 สวนมาจาก MEDLINE นอกจากนั้น
เปนความรวมมือของกลุม Cochrane Collaborative Review Group ที่รวบรวมขึ้นมา CENTRAL เปน
ประโยชนมากเพราะรวบรวมงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกไวในแหลงเดียวกัน ทํ าใหการคนควาอางอิง
กระท ําไดอยางรวดเร็วและนาเช่ือถือ ปจจุบันมีอยู 446,156 เรื่อง

4. The Cochrane Database of Methodology Reviews (Methodology Reviews)
เปนฐานขอมูล Systematic review ดานระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย ยึดตามเกณฑคุณภาพเพื่อให

เกดิอคตนิอยที่สุด กํ าหนดใหมีโครงสรางและระบบที่ชัดเจนของหลักฐานนั้น ขอมูลจากการศึกษา
จํ านวนมากมกัจะนํ ามารวมกันโดยวิธีการทางสถิติ Review จึงอาจรวมถึงกราฟที่ใชแสดงขอมูล จัด
เตรียมโดย The Cochrane Empirical Methodological Studies Methods Group มี 2 สวน คือ
Reviews ฉบับสมบูรณ และ Protocols สํ าหรับ reviews ซ่ึงกํ าลังดํ าเนินการอยู  มีอยู 19 เรื่อง

5. The Cochrane Methodology Register (CMR)
เปนบรรณานุกรมของสิ่งพิมพที่ใชชวยผูที่ตองการคนขอมูลใหมๆ รายงานถึงวิธีตางๆ ที่ใชในการ

ท ํา controlled trials รวมรายงานเรือ่งระเบียบวิธีการ review งานวิจัยดานระเบียบวิธีที่กํ าลังดํ าเนินอยู
รวมถงึหนังสือ รายงานการประชุม (conference proceedings) และบทความวารสารที่เปนเรื่องของ
systematic reviews และ meta-analysis เปนการใช handsearching และคนจาก MEDLINE บางครั้ง
มีเรื่องยอให แตไมมีฉบับเต็ม มีอยู 6,855 เรื่อง

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

วคัซนี ประกอบดวยโครงการที่กํ าลังดํ าเนินการและสิ่งพิมพที่เสร็จสมบูรณแลวจากองคกรตางๆ ดานการ
ประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ รายการใน HTA ใชโครงสรางที่เปนมาตรฐาน บางรายการมีช่ือโครงการและ
ช่ือองคกรที่รับผิดชอบและแจงวาจะหารายละเอียดเพิ่มไดที่ใดบาง บางรายการมีรายละเอียดเพิ่มพรอม
สาระสังเขป (abstract) ดวย อยางไรก็ตามไมมีเอกสารฉบับเต็ม มีอยู 4,548 เรื่อง



7. NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)
เปนฐานขอมูลที่ประเมินดานเศรษฐศาสตรสุขภาพ เชน เรื่องคาใชจายตนทุน การเปรียบเทียบ

การรกัษาตางๆ การประเมินผลดานเศรษฐศาสตร ขอมูลมีทั้งสาระสังเขปและรายการบรรณานุกรมโดย
ละเอียด จัดท ํามาจากการคนควาวารสาร ฐานขอมูลบรรณานุกรม และแหลงอื่นๆ รวมทั้งที่ศึกษาจาก
Department of Health Register of Cost-Effective Studies ไมมีเอกสารฉบับเต็มของบทความดั้งเดิม
มี 15,496 เรื่อง

8. About The Cochrane Collaboration and the Cochrane Collaborative Review Groups
(About)

ประกอบดวยเรื่องเกี่ยวกับ The Cochrane Collaboration, Collaborative Review Groups
(CRGs) และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน Network รวมแลว 90 เรื่อง

การเรียกใชฐานขอมูล The Cochrane Library
ตัง้แตป ค.ศ. 2003  หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปลี่ยนการบอกรับ

The Cochrane Library ในรูปของ CD-ROM เปนผานทาง Internet ผูใชจึงสามารถเรียกใชฐานขอมูล
ออนไลนนี้จากหนาโฮมเพจของหองสมุดฯ (URL: http://library.md.kku.ac.th) เพือ่ท ําการสืบคน อาน
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม (Abstract & Full text)  
1. คลิกที่ systematic review

http://library.md.kku.ac.th/


2. คลิกที่ The Cochrane Library (Subscribed by KKUML)   

จะพบหนา The Cochrane Library ที่ระบุฉบับลาสุด (ในที่นี้คือ Issue 2 ป 2005)

ภายในหนานี้จะมีชองทางให Log in เขาสูระบบของ Wiley InterScience ซ่ึงจะอํ านวยความ
สะดวกใหผูสืบคนทํ างานไดมากขึ้น



การลงทะเบียนเขาใชฐาน (Register)
Wiley InterScience แนะนํ าใหลงทะเบียน (Register) กอนที่จะเขาใชฐาน โดยแจงวาจะชวยให

เกดิความสะดวกหลายอยางสํ าหรับผูใช เชน การเก็บผลขอมูลที่คนได (Save searches) เปนตน
วธิกีารลงทะเบียน ทํ าดังนี้
1. จากหนาจอที่ผานมา คลิก Log in ทีม่มุบนขวาของจอ จะเขาสูหนาโฮมเพจของ Wiley

InterScience

2. เตมิขอความในทุกชอง โดยตั้ง Username และ Password เอง
3. ตองยอมรับขอตกลงในการใช (Term of use) ดวย
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแลว จะเขาสูหนาจอ My Profile วธิีกลับเขาสูหนา The Cochrane

Library ใชชองสืบคน (Search box) ดวยการพิมพช่ือ Cochrane ลงในชองนี้ แลวเลือก Publication
Titles กอนกดปุม GO เมื่อมาถึงหนาใหม เลือกคลิกลิงคไปยังช่ือ The Cochrane Library ตอไป ก็จะ
เขาสูหนา The Cochrane Library โดยตรง ครั้งนี้จะปรากฏชื่อผู Log in เขามาใหเห็น ซ่ึงตางจากการ
เขาที่หนานี้กอนการลงทะเบียน



หนาโฮมเพจของ The Cochrane Library
จากหนาโฮมเพจของ The Cochrane Library (ดูหนาถัดไป) ผูใชสามารถทํ างานตอไปนี้ได
1. เปดอานดูเอกสารจากฐานขอมูลตางๆ (Browse) ไดแก Cochrane Reviews, DARE,

CENTRAL, Methodology Reviews, Methodology Register, HTA, NHS EED, About, Topics
โดยการเลือกคลิกที่ฐานตางๆ เหลานั้น

2. สืบคน (Search) ฐานขอมูลทั้งหมดของ Wiley InterScience ในคราวเดียวกัน โดยใชปุม
Search All Content

3. สืบคนเฉพาะฐาน The Cochrane Library โดยเลือกที่ Search in this title ซ่ึงอาจสืบคน
ไดพรอมๆ กันภายในฐานยอย ในสวนนี้จะสามารถลิงคไปยังการสืบคนตางๆ อาจใชชอง Quick Search
หรือเลือกใช MeSH Search, Advanced Search, Search History, Saved Searches และ Search
Tips

4. จัดเก็บ The Cochrane Library ไวที่ navigation bar ของผูใชแตละคน โดยใชปุม Save
Title to My Profile เพือ่ใหสะดวกขึ้นในการเขาใช The Cochrane Library ครั้งตอไป

5. ดูขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ The Cochrane Library เพิ่มเติม โดยใช Link to more
information เชน How to Order, User Guides

6. เมือ่ตองการกลับมายังหนาโฮมเพจของ The Cochrane Library ใชวิธีการคลิกที่ช่ือ The
Cochrane Library หรือ Database Home

7. ดูช่ือฐานขอมูลยอยทั้งหมดของ The Cochrane Library และจํ านวนรายการที่มีขณะนี้
                            



การเปดดูเอกสาร (Browse)
ผูใชสามารถเปดอานเอกสารไดโดยงาย (B

Cochrane Library ดวยการคลิกเลือกที่ช่ือฐานเหล
ช่ือเต็มของฐานขอมูลใหเห็นดวย

ฐาน Cochrane Reviews หรือ Cochran
จัดเรยีงบทความไวตามลํ าดับอักษ

ใชแถบอักษร (alpha-bar)  สํ าหรับเลือกช่ือเรื่อง   
บทความทั้งหมด   แลวจึงเลือกคลิกลิงคเพื่อดูบทควา
rowse) จากฐานขอมูลตางๆ ที่หนาโฮมเพจของ The
านั้น   และเมื่อลากเมาสไปยังแตละฐานจะปรากฏ

e Database of Systematic Reviews
รของชื่อเรื่อง Systematic Review และ Protocol
 และใชแถบขวามือ (scroll bar) สํ าหรับไลดูช่ือเรื่อง
มตอไป



 สัญลักษณที่ปราก
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  แถบอักษร
ฏแสดงสถานภาพของ Review ดังนี้
คือ Review ฉบับเต็มสมบูรณ แสดงผลและ
สดงแผนภูมิ
คือ Protocol โครงรางของ review ซ่ึง
วามเปนมา และวิธีการของการจัดทํ า
คือ Review ฉบบัเต็มซึ่งมีขอวิพากษวิจารณ
ามารถสงคํ าวิจารณซ่ึงจะไปรวมกับ revie
ั้น

Protocol หรือ Review ใหมซ่ึงเพิ่งลงพิมพใน

Review ที่มีการปรับปรุง (Update) ใน 3 เด

Review หรือ Protocol ทีถู่กถอนออก (Wi
รงุใหทันสมัย โดยบอกเหตุผลที่ถอดถอนออ
 ลิงคไปดูไฟล
PDF หรือ HTML
การอภิปราย meta-analysis รวมทั้งภาพ

อยูในระหวางการจัดเตรียมรวมถึงภูมิหลัง

 (commentary/criticism) ดวย ผูอาน
w พรอมดวยคํ าตอบจากผูจัดทํ า review

 3 เดือนสุดทาย

ือนสุดทาย

thdrawn) ซ่ึงสวนใหญเพราะไมมีการปรับ
กไวที่บทความนั้น



ฐานขอมูลอื่นๆ ไดแก DARE, Methodology Reviews, CMR, HTA, NHS EED ตางจัดเรียง
ช่ือบทความไวในลักษณะเดียวกับฐาน Cochrane Reviews จึงใชวิธีการดูเอกสารแบบเดียวกัน

เนื่องจากฐาน CENTRAL มจํี านวนเอกสารมากกวา 400,000 รายการ เมื่อคลิกลิงคที่ช่ือฐาน
แลวจึงจะปรากฏเปนหนาจอสืบคน (Search Screen) ใหในลักษณะ Advanced Search ซ่ึงจะกลาวถึง
ตอไป

สวนการดูเอกสารตามหัวเรื่อง (Browse by Topic) จะมีหัวเรื่องตางๆ ใหเลือก  และเมื่อเลือก
หวัเรือ่งที่ตองการแลวยังมีหัวเรื่องยอยๆ ลงไปอีก โดยบอกจํ านวน Review ของแตละหัวเรื่องยอยไวให
ทราบในวงเล็บ ทายสุดจะพบชื่อเรื่องของบทความและสามารถคลิกดูเอกสารฉบับเต็มได

หัวเรื่อง

หัวเรื่องยอย

ช่ือบทความ Review



การสืบคนฐานขอมูล (Search)
การสืบคนฐานขอมูล The Cochrane Library มีหลายวิธี ดังนี้

1. การสืบคนแบบงาย (Quick Search)
ใสคํ าคนลงในชอง Search แลวเลือกบางเขตขอมูล (field) ทีต่องการใหสืบคน หรือเลือกสืบคน

จากทุกเขตขอมูล (All Text) ก็ได

2. การสืบคนแบบยากขึ้น (Advanced Search)
เมื่อเลือก Advanced Search แลว (เชนเดียวกับการเลือก Browse ฐาน CENTRAL) จะพบ

หนาจอดังนี้

สบืคนแบบงาย

เลือกเขตขอมูล

สบืคนแบบอื่นๆ
ใสและเชื่อม
คํ าคน
เลือกเขต
ขอมูล



จากหนาจอนี้ ใหใสคํ าคนใน Search box เลือกเขตขอมูลและเช่ือมคํ าคนตางๆ ดวย Boolean
operator “And”, “Or” หรือ “Not” แลวแตวาตองการใหสืบคนกวางหรือแคบเพียงใด ผูใชยังสามารถ
เลือกฐานขอมูลใน The Cochrane Library ก ําหนดใหเลือกบทความประเภทใด เชน บทความใหม
(new) เทานัน้ รวมทัง้สามารถกํ าหนดปพิมพไดดวย หลังจากกํ าหนดการคนแลวจึงคลิกปุม Search

เลือกฐานขอมูล

 เลือกประเภททฃบทความ
ก ําหนดปพิมพ



3. การสืบคนโดยใช MeSH
เนือ่งจากมีการใหคํ าศัพท MeSH (NLM Medical Subject Headings) Thesaurus กบับทความ

จํ านวนมาก (แตไมทุกบทความ) ใน The Cochrane Library ดวย ดังนั้นจึงสามารถสืบคนดวย MeSH
ได ซ่ึงลักษณะคํ า (term) จะเปน Tree Structure หรือ Hierarchically คอืแตกคํ ายอยลงไปเรื่อยๆ

วธิีการใช MeSH Thesaurus คือ เมื่อคลิกลิงคที่ MeSH Search แลว ใหใส MeSH term ลงไป
ค ําหนึ่ง แลวกดปุม Thesaurus ตวัอยางเชนใสคํ าวา kidney จะไดค ําตางๆ ที่มีคํ าวา kidney ในลักษณะ
ของ Permuted Index และอาจมีรายการโยงใหไปดูคํ าอื่นๆ อีกดวย

จากผลลัพธที่ได เมื่อเลือกคํ าที่ตองการคน เชนคํ าวา Kidney Neoplasms ดานขวาจะเปลี่ยน
เปนแสดง Tree Structure ของคํ านั้น (ดูภาพตอไป) ซ่ึงอาจมีมากกวา 1 Tree Structure ค ํานั้นจะแสดง
ดวยสีแดงและปรากฏอยูในชอง Search term ดานซายจะมีใหเลือกวาจะสั่งใหคนเฉพาะคํ าๆ นี้ (Search
this term only)    หรอืจะใหขยายคนไปถึงคํ าตางๆ ที่อยูภายใตคํ านี้ดวย (Explode) ซ่ึงจะไดผลการคน
มากยิง่ขึน้ ขณะเดียวกันสามารถจํ ากัดการสืบคนดวยการเลือก Qualifiers ในลักษณะของหัวเรื่องยอย
ได หรือจะเช่ือมคํ าดวยการพิมพลงใน Search box ดานขวาดวยก็ได แลวจึงสั่ง Go เพื่อสืบคน

ผลลัพธท่ีได

ใส
MeSH
term



เมื่อใส MeSH 
กเ็ลือกคลิกที่ Go To M

4. การใช Search His
เปนการใชค ําคน

การคนในครั้งตอไป
จากตัวอยางใน

ที่ Search History จะป
ลงในชอง Search ซ่ึงอา
กจ็ะไดผลการสืบคนตอไ

ตองการใหสืบ
คนคํ านั้นและ
คํ าที่อยูภายใต
คํ านั้นทั้งหมด

เมือ่ตองการจํ ากัดการ
สืบคนใหมากขึ้น
สบืคนเฉพาะคํ านั้น
คํ าเดียว
term แลว หากตองการไปที่ Tree Structure เลยโดยไมตองการคน Thesaurus
eSH Trees หรอืตองการดูความหมายของคํ านั้นก็เลือกที่ Definition

tory
ที่ไดคนไวแลวในครั้งตางๆ (ซ่ึงระบบจะใหลํ าดับเลขที่ไว) มาเช่ือมรวมกันเพื่อทํ า

หนาถัดไป มีการสืบคนดวย Advanced Search ครั้งที่ 1 และ 2 แลว เมื่อเลือก
รากฏลํ าดับที่การสืบคนและแสดงผลสรุปของการคน จึงใสลํ าดับที่การสืบคนนั้น
จมกีารจํ ากัดการคนดวยป ประเภทเอกสาร และเขตขอมูล แลวจึงสั่งใหระบบคน
ปซึ่งแสดงเปนลํ าดับที่ 3



การแสดงผลการสืบคน
ผลจากการสืบคนจะแสดงตามฐานขอมูลยอยตางๆ โดยบอกจํ านวนที่สืบคนไดในแตละฐานไว

ในวงเลบ็ สามารถเลือกดูแตละฐานไดดวยการคลิกเลือกที่ช่ือฐานนั้น และแตละหนาจะแสดงผลจํ านวน
25 รายการ ในหนานี้ยังสามารถเลือกให (1) แสดงเฉพาะ Review หรือ Protocol (2) กํ าหนดใหจัด
เรยีงผลการสืบคนใหมตามชื่อเรื่อง รอยละของความเกี่ยวของกับหัวเรื่องที่คน หรือปพิมพ  (3) จัดเก็บผล
การสืบคน (Save search) (4) ปรับปรุงการสืบคน (Edit search) (5) สงขอมูลออกมา (Export) ยัง
โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอางอิงไดดวย



ในการ Export ขอมลูอาจเลือกแตละรายการบทความโดยคลิกที่กลอง box หนาช่ือบทความ
หรืออาจเลือกที่จะ Export บทความทัง้หมดก็ได แลวจึงกํ าหนดตอไปวาตองการให Export ในรูปแบบที่มี
สาระสังเขปดวยหรือไม รวมทั้งเลือกระบุประเภทของแฟมขอมูล

จากช่ือเรือ่งที่ตองการดูเอกสารฉบับเต็ม ใหคลิกเลือกที่ลิงคคํ าวา Record ของแตละบทความ
จะพบดังตัวอยาง
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ในหนานี้จะมีสารบัญใหไวดานซายซึ่งสามารถคลิกเลือกไปดูสวนตางๆ ของบทความไดเลย หรือ
คลกิดูรูปภาพตารางตางๆ และสามารถ Export Citation จากตรงนี้ก็ไดรวมทั้งการเพิ่มหรือดูความคิดเห็น
จากผูอาน (Add/View Feedback) ทีช่ื่อบทความจะบอกวาเปน Review หรือ Protocol  และในสวนตน
ของบทความจะบอกเลข DOI(Digital Object Identification)ของบทความ วิธีการเขียนอางอิงบทความ
นี ้วนัทีจั่ดพมิพบทความ หากบทความไมจบในหนาเดียวก็จะมีสวนใหคลิกอานตอไปได (Next)

ดานซายใกลสารบัญจะมีลิงค PDF ใหเปดดู PDF File และจะสั่งจัดเก็บ (Save) หรือพิมพ
(Print) ได ซ่ึงจะดูไดทันทีวาเอกสารมีทั้งสิ้นกี่หนา

เทคนคิเพิ่มเติมในการสืบคนขอมูล
มเีทคนคิบางประการที่ใชการสืบคนขอมูล ดังนี้
1. ใช Boolean operator ไดแก AND, OR, NOT (Operatorจะพมิพเปนตัวใหญหรือเล็กก็ได)

เชน magnesium sulfate AND (eclampsia OR perinatal asphyxia)
2. ใช Wildcard truncation ในรูปของ * (Asterisk) ไวไดทัง้ขางหนาคํ า ภายในคํ า หรือหลังคํ า

ที่ใชคน เชน abdom*    molecular bio*        hyp*tension
3. ใช Comma แทน OR ได  เชน  medical, health
4. ใช Proximity operator (NEAR) แสดงวาค ําคนอยูหางกันกี่คํ า เชน antidepressant

NEAR/10 narcolepsy
5. ใช Proximity operator (NEXT) แสดงวาคํ าที่เช่ือมอยูติดกัน เชน cholera NEXT treat*
6. ใชเครื่องหมายวงเล็บ (Parenthesis) เพือ่ใหคํ าคนชัดเจนขึ้น เชน breast NEAR (cancer

OR carcinoma)
7. ค ําทีค่ลายกันบางคํ าเชน tumor และ tumour หรือ drug และ drugs ไดผลการคนเชนเดียว

กนั แตอาจใชเครื่องหมายคํ าพูด (Quotation mark) เพื่อแสดงวลีที่เฉพาะเจาะจง เชน “mental health
treatment”

8. เครื่องหมาย Apostrophe ในค ําคนระบบจะคิดวาเปนหนึ่งชองวาง (space) ดังนั้น Down’s
syndrome จึงควรใชวา down* NEAR/2 syndrome

9. เครื่องหมาย Hyphen ในค ําคนไมถือเปนหนึ่งชองวาง แตถือเปนหนึ่งตัวอักษร และถือวา
เปนคํ าเต็ม (full word) เชน Epstein-Bar วธิทีี่ดีคือการใชแทนดวย * จะไดผลการสืบคนครบถวนขึ้น
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