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เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ซ่ึงมีผูรูจักอยางแพรหลาย
ational Center for Biotechnology Information (NCBI) รวมกับ The National
e (NLM)  ขอมลูทีค่นไดใหรายการบรรณานุกรมจากวารสารกวา 4,800 ช่ือเรื่อง
ศทั่วโลก ตั้งแตป 1966 ถึงปจจุบัน มีการบันทึกทุกวันทํ าใหเปนฐานขอมูลดานการ
รสุขภาพที่ทันสมัยมาก มีระเบียนขอมูลกวา 12 ลานระเบียน ใหบริการคนฟรี
ผูแตง ช่ือบทความ ช่ือวารสาร และสาระสังเขป (Abstract) นอกจากนี้ยังมี Link ไป
xt ซ่ึงอาจไดฟรหีรือชํ าระเงินเพิ่มเติมแลวแตจะเปนวารสารของสํ านักพิมพใด

ูล PubMed

บบอินเทอรเน็ตกอน จากนั้นเขามาที่ Home page ของหองสมุดคณะแพทยศาสตร
น ที่ library.md.kku.ac.th แลวคลิกเมนู PubMed หรือเขาที่ www.pubmed.com
ubMed แลวจะพบเมนูการสืบคนขอมูลดังนี้

http://www.pubmed.com/


การคนสารสนเทศจาก PubMed

มกีารคนหลายวิธี วิธีแรก คือ การคนจากเมนู Search PubMed for หรอืการคนอยางงาย ทํ าได
โดยพิมพ คํ า วลี หรือช่ือผูแตง ที่ตองการคนลงไปในชอง Search ทันทีดังตัวอยาง

นอกจากนี้ยังเช่ือมคํ าโดยใช AND, OR หรือ NOT  ไดดวย เมื่อพิมพเรื่องที่ตองการคนแลว
คลิกปุม Go โปรแกรมคนหาและแสดงผลที่คนไดดังนี้

พบวามีจํ านวน 3,049 เรื่อง หนาจอจะแสดงผลใหทีละ 20 เรื่อง Icon ดานหนาบทความที่
ปรากฏมีความหมายดังนี้

                                           หมายถึง บทความนี้ไมมีสาระสังเขป



                                           หมายถึง บทความนี้มีสาระสังเขป

                                          หรือ                   เปนบทความที่ใหฟรี Full text

เมือ่ตองการอานสาระสังเขปบทความใดคลิกที่เรื่องนั้น หากตองการอานบรรณานุกรมรายการ
ตอไปเลื่อน Drop down ลงดานลางของจอภาพจนพบคํ าวา Page และ Next คลิกที่ปุม Next เพื่อดู
หนาตอไป หากพบ Icon ทีเ่ปน Full text ตองคลกิเขาไปที่บทความนั้นกอนแลวจะพบขอความดังภาพ

ตองคลิกที่ขอความวา Full text อีกครั้งเพื่อเขาสูเมนูตอไปดังนี้



บางบทความเมื่อคลิกที่ Full text แลว จะได Full text ทนัที่ บางบทความตองลงทะเบียนและ
อานเงื่อนไขเรื่องลิขสิทธิ์ของบทความกอน จึงจะสามารถคลิกอาน Full text ได ในที่นี้เล่ือนลงมาดาน
ลางของจอภาพจะพบคํ าวา Full Article in PDF คลิกตอไปเพื่ออาน Full text  ดังนี้

การพิมพและบันทึกขอมูล

จากจอภาพ Full text จะพบวามีรูป  Diskette และเครื่องพิมพ หากตองการบันทึกคลิกที่รูป
Diskette จะปรากฏเมนูใหตั้งช่ือไฟล และเลือก Drive ทีจ่ะจัดเก็บขอมูล ถาตองการพิมพเมื่อคลิกที่รูป
เครือ่งพมิพแลวจะปรากฏเมนูการสั่งพิมพใหระบุเลขหนาที่ตองการพิมพหรือพิมพทั้งหมด เมื่อดํ าเนินการ
ตัง้คาการพิมพและการบันทึกเรียบรอยแลวคลิกปุม OK เพือ่สัง่ใหทํ างานตามที่ตองการตอไป

การสั่งพิมพรายการบรรณานุกรมทีค่นไดมี  2  วิธี คือ การพิมพตามที่แสดงผลที่หนาจอ และ
ไมระบุวาตองการรายการใดบางคลิก Toolbar ที่ File จากนั้นเลือกเมนู Print แตการสั่งพิมพวิธีนี้จะได
ขอมลูเหมือนจอภาพ ควรเลือกรูปแบบการพิมพหรือบันทึกแบบ Text ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้

- เลือกบทความที่ตองการพิมพหรือบันทึกกอนโดยเลื่อน Cursor ไปที่บทความนั้นแลวคลิกที่
ชอง       หนาบทความเมื่อคลิกแลวจะมีเครื่องหมาย √  แสดงใหทราบดังภาพ



- จากนั้นคล

- ใช Tool b
ตองการ

- นอกจากน
เลือก E-
จัดสงไฟลไ

การแสดงผลที่คนได

หากตองการให
Down เลือกรูปแบบที่ตอ
ิกปุม Sent to Text จะไดขอมูลดังนี้
ar คลิกที่ File แลวเลือกเมนู Print หรือ Save As จะไดขอมูลที่เปน Text ตาม

ี้ยังสงไฟลไปยัง E-mail ไดดวย โดยคลิก Drop down ที่ปุม Send to Text แลว
mail จากนั้นจะปรากฏเมนูการสงจดหมายใหพิมพหัวเรื่อง และที่อยูที่ตองการ
ป



หนาจอแสดงผลแบบอื่น ๆ สามารถทํ าไดโดยคลิกปุม Display แลวเลื่อน Drop
งการ ดังนี้



มรีูปแบบใหเลือ
ควรเลือกคือ Abstract 
นัน้จงึสั่งพิมพหรือบันทึก

การคนแบบจํ ากัด (

เมื่อคนเรื่องไดแ
ทีต่องการจริง ๆ ทํ าไดโ
Limits ดังนี้

ในชอง All 
Journal, Title, Title W
กหลายแบบ เชน Summary, Brief, Abstract  และ MEDLINE ฯลฯ รูปแบบที่
เมื่อเลือกแลวตองคลิกปุม Display อีกครั้งเพื่อสั่งใหแสดงผลตามที่เลือกไว จาก
ตามวิธีที่ไดกลาวมาแลว

Limits)

ลวพบวามีรายการบรรณานุกรมมากจึงตองจํ ากัดการคนเพื่อใหไดเฉพาะรายการ
ดยคลิกเมนู Limits ที่ใตชอง Search PubMed for จากนั้นจะปรากฏเมนูการ

Fields สามารถระบุไดวาจะใหคนคํ าที่ตองการในเขตขอมูลใด เชน Author,
ord, Title/Abstract หรือ MeSH Date  เปนตน



Publication Types ระบุชนิดของเอกสารวาเปน Clinical Trial, Editorial, Practice Guide-
line หรือ Review เปนตน

Ages ระบุชวงอายุของผูปวย เชน Infant, Adolescent, Adult หรือ Child เปนตน
Entrez Date ระบชุวงเวลาที่ตองการคน เชน 30 Days, 60 Days, 90 Days, 180 Days,

1 Year, 2 Years หรือ 5 Years เปนตน
Publication Date ระบุเปนชวงเวลาที่ตองการ เชน From 2004-05-01 to 2004-05-31

เปนตน
Languages ระบภุาษาของบทความที่ตองการ
เมือ่ระบุเขตขอมูลครบถวนแลว คลิกปุม Go อีกครัง้ จะไดรายการบรรณานุกรมที่ตรงกับความ

ตองการมากขึ้น

เทคนิคการคนที่ควรทราบ

จากทีก่ลาวมาเปนเพียงการคนโดยใชเมนูการคนแบบงายเทานั้น ยังมีเทคนิคอื่น ๆ ที่ควรทราบอีก
หลายวิธี ดังนี้

การคนจากเมนู MeSH Database

เมื่อคลิกเมนู MeSH Database ดานซายของจอภาพจะพบเมนูการคนใหมดังนี้



จากภาพหากตองการทราบวิธีการคนแบบ MeSH ดวยตนเอง คลิกปุม Animated Tutorial! จะ
มโีปรแกรมสาธิตวิธีการคนให

วธิคีนคอืใสคํ าที่ตองการคนในชอง Search MeSH for เชน ตองการคนเรื่องเกี่ยวกับ Measles
เมือ่พมิพคํ าคนในชอง Search แลวคลิก Go หนาจอจะแสดงผลใหดังนี้

จากนั้นคลิกเลือกเรื่องที่ตองการแลวคลิก Send to เพือ่สั่งใหสงคํ าคนไปยัง Search Box ดังภาพ

ถาไมตองการเชื่อมคํ าคลิกปุม Search PubMed ไดเลย ในที่นี้จะเช่ือมดวยคํ าวา Outbreaks
ดังนั้นตองคลิกปุม Clear หลังปุม Go กอน แลวพิมพคํ าวา outbreaks ในชอง Search MeSH for
outbreaks แลวคลิก Go เพือ่ใหแสดงคํ าที่ตองการเชื่อมกอนดังนี้



จากนัน้คลิกเลือกคํ าวา Disease Outbreaks แลวคลิก Drop down ชอง Send to พรอมทั้ง
ระบรุปูแบบการเชื่อมคํ าวาจะใช AND, OR หรือ NOT แลวคลิก Send to อีกครั้ง หนาจอจะแสดงคํ า
คนที่เลือกไวดังนี้

เมือ่หนาจอแสดงคํ าคนแลวคลิกปุม Search PubMed เพื่อสั่งใหคนหา จากนั้นหนาจอจะแสดง
รายการบรรณานุกรมของเรื่องที่คนไดให

การคนแบบ Single Citation Matcher

หากตองการระบุการคนแบบเฉพาะเจาะจงคลิกปุม Single Citation Matcher ดานซายมือจะ
ปรากฏเมนูการทํ างานใหมดังภาพ



ในที่นี้ตองการ
รายการที่ตองการคนใน

เมื่อพิมพแลวค
คนเรื่อง low birth weight ในวารสาร Pediatrics ป 2001 Volume 108 ระบุ
ชองตาง ๆ ดังตัวอยาง
ลิกปุม Search หนาจอจะแสดงผลที่คนไดดังนี้



หากตองการตรวจสอบชื่อเต็มและชื่อยอวารสาร คลิกปุม Journals Database ดานซายมือแลว
พมิพช่ือวารสารที่ตองการตรวจสอบลงไป จะปรากฏชื่อวารสารที่ตองการใหดังนี้

ถาตองการ
ทั้งหมดตอไป

นอกจากนี้ย
Taxonomy ฯลฯ โด
เลือกสืบคนดังภาพ

สวนวธิีการ
กจ็ะคนขอมูลประกอ
อานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิมพคลิกปุม NLM ID 0267200 เพื่อดูรายละเอียด

ังมีฐานขอมูลอื่น ๆ อีก เชน  ฐาน Protein, Nucleotide, Genome และ
ยคลิก Drop down ที่ชอง Search ซ่ึงเมื่อคลิกแลวจะปรากฏฐานขอมูลตาง ๆ ให

คนคลายกับการคนฐาน PubMed ดังไดกลาวมาแลว เพียงทานเสียเวลาเรียนรูอีกนิด
บการทํ าวิจัยจาก Web site นี้ไดอยางมากมายมหาศาล
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