
การสืบคนสารสนเทศ 
จากหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
                       โดย   สุดใจ  ธนไพศาล  อ.ม., บธ.ม. 
  
 การสืบคนสารสนเทศ (Information) ภายในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สามารถสืบคนไดหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของสารสนเทศที่มีใหบริการ บทความนี้เปนการสรุปถึงการ
สืบคนดังกลาวซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกบัการสืบคนจากหองสมดุอื่นๆ ไดเชนกัน สําหรับรายละเอยีดใน
การสืบคนสารสนเทศของแตละฐานขอมูล หองสมุดฯ ไดจดัทําคูมอืแนะนาํไวใหบริการเปนแตละเรือ่งในรูป
ของแผนพับหรอืเอกสารทั้งในรูปสิ่งตีพิมพและนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหองสมุดฯ เอง 
 ประเภทของการสืบคนสารสนเทศจากหองสมุดคณะแพทยศาสตรแหงนี้ แบงไดเปน 

1. การสืบคนบรรณานุกรมหนังสือ โสตทัศนวัสดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส และดรรชนีวารสาร
ภาษา ไทย ทีอ่ยูในมหาวิทยาลัยขอนแกน1 

1.1 การสืบคนบรรณานุกรมหนังสือ โสตทัศนวัสดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส และ
ดรรชนีวารสาร ภาษาไทย ที่อยูในหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน 
คูมือทีใ่ชในการสืบคนประเภทนี้คือ WebOPAC โดยหองสมุดตางๆ ในสังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกนใชโปรแกรม INNOPAC รวมกันในการจดัเก็บและใหบริการฐานขอมูลดังกลาว วิธีการ
เรียกใช WebOPAC ผูใชหองสมุดสามารถเลือกเขาที่หนาโฮมเพจของหองสมุดคณะแพทย ศาสตร (URL: 
http://library.md.kku.ac.th) แลวคลิกที ่WebOPAC ซ่ึงมีใหเลือกทั้งอินเทอรเฟสภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หรือถาจะเขาใชจากหนาโฮมเพจของสํานักวิทยบริการก็ไดเชนเดยีวกัน  
ในสวน WebOPAC น้ีผูใชสามารถคนหาหนังสือ โสตทศันวัสดุ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส และดรรชนีวารสาร ได
จากชือ่หนังสอื ชือ่ผูแตง หัวเรื่อง คําสําคัญ เลขเรียกหนังสอื เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (ISBN) 
เปนตน นอกจากนั้นยังสามารถสืบคนชื่อวารสารที่มีอยูในหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนไดอกีดวย  
 

                                                           
1 บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึงรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงมักจะเปนประเภทหนังสือ หรือโสตทัศนวัสดุ ส่ืออิเล็ก ทรอนิกส โดยจัดเรียง
รายการไวอยางเปนระเบียบตามลําดับอักษรช่ือผูแตงเพ่ือใหสะดวกตอการคนหาอางอิง สําหรับทรัพยากรประเภทบทความวารสาร นิยมเรียกวา 
“ดรรชนีวารสาร” (Index) แทน 
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ส่ิงพิมพที่ตองการมีอยูที่ชั้นหรอืไมหรอืมีกําหนดสงคืนเมื่อใดในกรณีที่มผีูยืมออกไป รวมทั้งสามารถขอใช
บริการทางออนไลนเพื่อยืมตอ ขอจอง หรือตรวจสอบขอมลูการยืมของตนเอง 

1.2 การสืบคนบรรณานุกรมหนังสือ โสตทัศนวัสดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส และดรรชนี 
วารสาร ภาษาไทยที่มีเฉพาะในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
ปจจุบันที่หนาโฮมเพจของหองสมุดคณะแพทยศาสตร ปรากฏชองทางใหเขาใช

โปรแกรม WebSIS ทีพ่ฒันามาจาก โปรแกรม CDS/ISIS เดิม ซ่ึงผูใชจะสามารถคนฐานขอมูล
บรรณานุกรมหนังสือ โสตทศันวัสดุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส และดรรชนีวารสารภาษาไทยได แตเนื่องจากตั้งแต  
ป พ.ศ. 2549 มีการพัฒนาฐานขอมูลในสวนนี้ไมมากนัก ขอมูลจึงไมทันสมัยเทากับในสวนที่สืบคนจาก 
WebOPAC อยางไรก็ตามสวนนี้จะเชือ่มโยงไปดูสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม (Abstract & Full text) 
ของงานวิจัยในหนังสือหรอืวารสารไดบาง 

2.  การสืบคนดรรชนีวารสารภาษาตางประเทศ 
ในการสืบคนดรรชนีบทความวารสารทั่วไป บางครั้งอาจพบวามีการจัดทําสาระสังเขปหรือ

บทคดัยอ (Abstract) ของบทความนั้นไวดวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหผูสืบคนทราบเนื้อเรื่องยอๆ 
โดยไมตองไปหาฉบับจริงมาอาน ปจจุบันการสืบคนทางออนไลนใหความสะดวกมากและยังสามารถเชื่อมโยง
ไปยังบทความวารสารอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนเอกสารฉบับเตม็ (Full text) ไดอกีดวย 

2.1 การสืบคนดรรชนีวารสารภาษาตางประเทศจากซีดีรอม (CD-ROM) 
ปจจุบันหองสมุดคณะแพทยศาสตรไมไดบอกรับฐานขอมลูซีดีรอมแลวเนื่องจากใชการ

สืบคนออนไลนผานอินเทอรเน็ตเปนสวนใหญ อยางไรกต็าม หอสมุดกลาง สํานักวิทยบรกิาร บอกรับฐาน 
ขอมูลซีดีรอมบางฐานที่มีขอมลูเกี่ยวกับสาขาแพทยศาสตร เชน Science Citation Index, HealthSTAR, 
Nursing & Allied Health (CINAHL), International Pharmaceutical Abstracts, Life Sciences  
เปนตน ผูใชบริการสามารถสืบคนไดโดยผานหนาโฮมเพจของหองสมุดคณะแพทยศาสตรในสวนของ 
references/databases โดยอยูในสวนยอย others & free trials 
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Khon Kaen University Medical Library (KKUML) Home Page 2008 
http://library.md.kku.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพโฮมเพจของหองสมุดคณะแพทยศาสตรแสดงใหเห็นถึงชองทางในการเขาสืบคนตามหัวขอตางๆ  
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2.2  การสืบคนดรรชนีวารสารภาษาตางประเทศจากอินเทอรเน็ต (Online Database) 
       2.2.1 PubMed 
       เปนเคร่ืองมือทีน่ิยมใชกันอยางแพรหลายเนื่องจากเปนฐานขอมูลขนาดใหญและ
ใชไดฟรี จดัทําโดยหอสมุดแพทยแหงชาตอิเมรกิัน (U.S. National Library of Medicine หรือ NLM) ให
สารสนเทศที่กวางขวางทันสมัยกวา MEDLINE ของเดิม และบางครั้งยังใหขอมูลฉบับเต็ม (Full text) อกีดวย 
จากหนาโฮมเพจของหองสมุดฯ ไดทําชองทางใหผูใชบริการเขาไปคนหาบทความจาก PubMed ไวเชนกนั 
การสืบคนดรรชนีวารสารจาก PubMed ปจจุบันยังสามารถเชื่อมโยงไปหาบทความในฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-journal) ทีห่องสมุดแตละแหงบอกรบั เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูใชเปนอยางมาก 

 2.2.2 ฐานขอมูลดรรชนีวารสารตางประเทศที่บอกรับ 
   หองสมุดคณะแพทยศาสตรและหองสมุดอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน บอกรับ

ฐานขอมูลดรรชนีวารสารตางประเทศจํานวนหลายฐาน ฐานที่เกี่ยวของกบัสาขาแพทยศาสตร เชน Scopus 
และ ISI Web of Science ซ่ึงเนนการใหรายการเอกสารอางอิง (Citation) ของแตละบทความที่คนได ซ่ึงเปน
ประโยชนตอการคนควาอยางกวางขวาง CINAHL ซ่ึงมีขอมูลเนนในสาขาพยาบาลศาสตร เปนตน ทีห่นา
โฮมเพจของหองสมุดคณะแพทยศาสตรจะมชีองทางใหเขาใชฐานขอมูลเหลานี้ไวในสวนของ 
references/databases 

 2.2.3 UniNet & KKU-NET 
          สกอ. หรือสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ไดบอกรับฐานขอมูลจํานวน
หลายฐานเพื่อใหมหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐสามารถสืบคนฐานขอมูลเหลานั้นรวมกันไดอยางประหยัด
งบประมาณ เรียกชื่อวา UniNet Online Reference Database ประกอบดวยฐานขอมูลสําคัญๆ ใน
สาขาวิชาหลัก สวนที่เกี่ยวของกับสาขาแพทยศาสตร เชน ProQuest Dissertations และ H.W. Wilson 
นอกจากนี้หอสมุดกลางยังไดจัดทําขายงานการสืบคนฐานขอมูลอางอิงอกีสวนหนึ่งไวใน KKU-NET เชน 
ฐาน SciFinder 

จากหนาโฮมเพจของหองสมุดคณะแพทยศาสตร สามารถสบืคน UniNet และ 
KKU-NET ไดโดยเลือกที ่references/databases แลวเลือกหัวขอ others & free trials 
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3. การสืบคนสารสนเทศฉบับเต็ม (Full text)     
       3.1 การหาเอกสารฉบับตัวจริงจากหองสมุด 
        เปนวิธีการทั่วไปที่เรายังคงใชอยูดวยการใชสารสนเทศดานบรรณานุกรมหรือดรรชนทีี่คน
ไดแลว หากเปนหนังสือ โสตทัศนวัสดุและสือ่อิเล็กทรอนกิสของหองสมุด เราจะใชขอมลูที่สืบคนไดในเรื่อง
สถานที่จดัเก็บ ไดแก หองสมุดและคอลเล็กชั่นของหนังสือหรือสือ่ สถานภาพของหนังสือ เชน การยืม และ 
ที่สําคัญคือ เลขเรียกหนังสือ (Call Number) เพื่อการหาอานเอกสารหรือวัสดุนั้นๆ จากชั้นเก็บ ซ่ึงหนังสือ
หรือสือ่จะถูกจดัเรียงตามเลขเรียกหนังสือ สวนวารสารจะจดัเรียงไวตามลําดับชือ่วารสาร 

3.2 การสืบคนฉบับเต็มจากซีดีรอม (CD-ROM Full text) 
หองสมุดคณะแพทยศาสตรมตีัวเลมฉบับเต็มของหนังสือซึง่ใหบริการในรปูของซีดีรอม

จํานวนมากจัดเก็บอยูที่หนวยโสตทัศนวัสดแุละสื่ออิเล็กทรอนิกส ขณะนี้นอกจากใหบริการในระบบบรกิาร
เดี่ยว (Standalone) แลว บางสวนไดนําลงติดตั้งไวบนเว็บไซตของหองสมุดฯ เพือ่ใหบรกิารในรูปของ
มัลติมีเดีย (Multimedia Service) อีกดวย ผูใชหองสมุดสามารถใชไดโดยคลิกเลือกที่บริการชนดินี้บน
เว็บไซตของหองสมุดฯ 

3.3 การสืบคนเอกสารทางอินเทอรเน็ต   
จัดอยูในรูปของฐานขอมูลฉบบัเต็มทางอินเทอรเน็ต ซ่ึงอาจมีเฉพาะหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส (E-journal) หรือรวมอยูในฐานขอมลูเดียวกันทั้ง
หนังสือและวารสารก็ได 

3.3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
หองสมุดคณะแพทยศาสตรจดัทําลิงคเชื่อมโยงจากหนาโฮมเพจของหองสมุด  

เพื่อเปนชองทางเขาสืบคนหนังสืออิเล็กทรอนิกสทั้งที่หองสมุดฯ จัดซ้ือและที่เขาสืบคนไดฟรี หนังสอื
อิเล็กทรอนิกสที่บอกรับ (Subscribe) เชน AccessMedicine และ MD Consult และที่สํานักวิทยบริการ
จัดซ้ือ เชน NetLibrary, Grolier Online  

3.3.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส 
มีทั้งชนดิที่สามารถเขาคนไดฟรีเชน FreeMedicalJournals และ HighWire 

Press หรอืชนดิทีต่องบอกรับ ซ่ึงหองสมุดฯ บอกรบัอยูในปจจุบัน ไดแก ProQuest Health & Medical 
Complete, MD Consult, BMJ Journals, JAMA & Archives รวมทั้ง SpringerLink ซ่ึงปจจุบัน 
หอสมุดกลางเปนผูบอกรับ สวน ScienceDirect  สกอ. เปนผูบอกรับ นอกจากนั้นยังมีฐานอื่นๆ ที่ใชรวมกัน
หลายสาขาวิชา เชน Wiley InterScience (Blackwell Synergy เดิม), Cambridge Journals Online 
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ปจจุบันมฐีานขอมูลประเภทบทความปริทัศนเชิงระบบ (Systematic Reviews) 
ซ่ึงเขียนหรือจดัทําขึ้นจากการคัดเลือก รวบรวม วิเคราะหขอมูลหลักฐาน (Evidence) อยางมีระบบระเบียบ 
ในทางการแพทยเรียกวา Evidence-Based Medicine ฐานขอมูลที่มีบทความประเภทนี้โดยเฉพาะ เชน 
UpToDate, The Cochrane Library, DynaMed บางครั้งมีลักษณะคลายวารสารอิเล็กทรอนกิส หองสมุด
คณะแพทยศาสตรจดัทํารายการเชื่อมโยงสําหรับใหสืบคนฐานขอมูลประเภทนี้ไวที่หนาโฮมเพจในสวนของ 
references/databases เชนกัน 

4. การสืบคนบรรณานุกรมและดรรชนีวารสารจากหนวยงานภายนอกหองสมุด   
      ผูใชบริการที่หองสมุดคณะแพทยศาสตรสามารถตดิตอเขาสืบคนบรรณานุกรมและดรรชนี 
วารสารจากหองสมุดทั้งในประเทศและตางประเทศได ซ่ึงในประเทศรวมถึงหองสมุดในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เชน หองสมุดมหาวิทยาลัยมหดิล หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
หอสมุดแพทยแหงชาตอิเมริกนั อยางไรก็ตาม หองสมุดภายนอกเหลาน้ีไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกใช
ฐานขอมูลฉบบัเต็มได ที่หนาโฮมเพจของหองสมุดฯ ใหเลือกที่ other information links เพื่อเขาสูแหลง
สารสนเทศดังกลาว 

5. การสืบคนฐานขอมูลแบบบริการเดี่ยว (Standalone) 
      หองสมุดฯ มีฐานขอมูลจํานวนหนึ่งซึ่งไมใชการสืบคนในระบบ LAN เนื่องจากมีผูใชบริการ
ไมมากในเวลาพรอมๆ กัน ตัวอยางของฐานขอมูลเหลานี้ เชน 

1. JCR (Journal Citation Reports) 
2. WHO Reproductive Health Library 
3. A Sight and Life 
4. The Family Health International Web Site on CD 
5. ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดสในประเทศไทย พ.ศ.2536-2540 
6. บรรณานุกรมรายงานผลการวิจัยและวิทยานิพนธ พ.ศ.2534-2544 
ผูทีต่องการสืบคนฐานขอมูลเหลาน้ีสามารถใชบรกิารไดทีบ่ริเวณจัดเก็บโสตทัศนวัสดแุละ

ส่ืออิเล็กทรอนกิสของหองสมุดฯ โดยใหบรรณารักษหรอืเจาหนาที่ชวยแนะนําในการสืบคนเน่ืองจากแตละ
ฐานจะมีวิธีการสืบคนทีแ่ตกตางกัน 
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6.  การสืบคนรายชื่อวารสาร 
        6.1 ทะเบียนวารสารบน WebOPAC 
      นับจากป 2004 เปนตนมา หองสมุดฯ ใชโปรแกรม INNOPAC ในการลงทะเบียน
วารสารที่หองสมุดมีตัวเลมไวในฐานขอมูลแทนการลงในบัตรทะเบียน (Kardex) ดังนั้นผูใชบริการจึงสามารถ
สืบคนดูวารสารฉบับทีห่องสมดุฯ ไดรับจาก WebOPAC ไดเลย โดยการเลือกสืบคนที่รายการหนังสอืและ 
ส่ือตางๆ แลวเลือกสืบคนจากชื่อวารสาร (Journal Title) ขอมูลจะแจงใหทราบวาหองสมุด มีวารสารฉบับที่
ตองการหรอืไม และอาจมีสวนที่เชื่อมโยงจากชือ่วารสารไปยังวารสารอิเล็กทรอนิกสทีห่องสมุดบอกรับเพื่อให
อานและสืบคนวารสารทางออนไลนไดดวย 

 6.2 Journal List 
จากหนาโฮมเพจของหองสมุดคณะแพทยศาสตร จะม ีJournal List (print) ใหผูใช

ทราบวาที่หองสมุดฯ มีตัวเลมวารสารฉบับพมิพใดบาง และหากตองการดูวาหองสมุดอื่นมรีายการฉบับพมิพใด
ก็สามารถเลือกดตูอไปได เชน วารสารของหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหมและ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
       สวน Journal List (print & electronic) จดัทําขึ้นเปนรายปโดยเปนการเชื่อมโยงให 
ไปดูรายการวารสารฉบับพิมพที่หองสมดุฯ มตีัวเลม นอกจากนั้นยังเชือ่มโยงไปใหสืบคนจากวารสารฉบับ
อิเล็กทรอนิกสชื่อตางๆ ที่หองสมุดฯ บอกรับไวใหบริการ สําหรับชือ่ที่เปนวารสารอิเล็กทรอนิกสอาจตอง
ตรวจสอบจากฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสน้ันๆ โดยตรงซึ่งจะทันสมัยที่สุดเน่ืองจากสํานักพิมพ
ตางประเทศมักมีการปรับเปลี่ยนชือ่วารสารในฐานอยูตลอดเวลา 

6.3 Journal Link 
      ดวยความรวมมือของกลุมหองสมุดในประเทศไทย ปจจุบนังาน Journal Link ซ่ึงอยูใน
การดแูลของศนูยบรกิารความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวท.) ไดจัดทําฐานขอมลูรายการวารสาร
ฉบับพิมพของหองสมุดตางๆ เขาดวยกันในลกัษณะของ Union List of Serials เพื่อใหผูใชสะดวกในการ
สืบคนและใชบริการ ซ่ึงหองสมุดคณะแพทยศาสตรไดเขารวมเปนสมาชิกดวย ผูใชสามารถสืบคนดูชือ่
วารสารและใชบริการขอใหจดัสงบทความวารสารที่ตองการไดโดยอาจขอผานหองสมุดฯ การใชบริการ 
ประเภทนี้ตองชําระคาบริการตามที่หองสมดุแตละแหงเรยีกเก็บ หรือผูใชอาจขอซือ้บัตร PIN จากหองสมุดฯ 
เพื่อตดิตอใชบรกิารดวยตนเอง กย็ิ่งเปนการสะดวกขึ้น 
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7. การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศใหม 
ทรัพยากรสารสนเทศใหม หมายถึง หนังสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนรายการใหมๆ  ที่หองสมดุฯ นําออกบริการแกผูใชทุกสองสัปดาห ปกติหองสมุด
คณะแพทยศาสตรจะนําลงตีพมิพไวในขาวสารหองสมดุฯรายเดอืน และนําขึ้นบนเว็บไซตในลักษณะของ    
E-Newsletter ผูใชจึงสามารถสืบคนดูไดจากหนาโฮมเพจของหองสมุดฯ ในสวนของ Newsletter สําหรับ
ตัวเลมหนังสือหรือวัสดุใหมๆ  ดังกลาว จะนําออกแสดงไวที่ชั้นแสดงหนังสอืวารสารใหมหรือทีตู่นิทรรศการ
บริเวณชั้นสองของหองสมุดฯ 
 

การสืบคนสารสนเทศจากหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหลายรูปแบบหลาย
วิธี ขึ้นอยูกับผูใชหองสมุดวาตองการสารสนเทศชนดิใด กอนอื่นผูใชตองสามารถกําหนดปญหาหรือความ
ตองการที่ชดัเจนของตนเอง แลวจึงเลือกใชรปูแบบที่เหมาะสมรวดเร็ว ทําการเรียนรูหรือทําความเขาใจวิธีคน
ชนิดนั้นๆ การสืบคนก็จะประสบผลดังทีต่องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




