


ประเภทของหลักฐานเชิงประจักษ

   ฟองคํา ดิลกสกุลชัย (2551) จําแนกประเภท       
ของหลักฐานเชิงประจักษเปน 4 ประเภท ดังนี้

 ความรูจากงานวิจยั ความรูจากงานวิจยั

 ความรูจากประสบการณทางคลินิก

 ความรูจากผูปวย ผูรับบริการและผูดูแล

 ความรูจากบริบททองถิ่น



แหลงในการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ

1. ฐานขอมูลสารสนเทศหรือฐานขอมูลออนไลน เชน 
CINAHL, MEDLINE, PubMed, Cochrance Database, 
DAO (Dissertation Abstract Online), Proquest ฯลฯDAO (Dissertation Abstract Online), Proquest ฯลฯ

2. ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย หรือฐานขอมูลวิทยานิพนธ
ของมหาวิทยาลัยตางๆ เชน ฐานขอมูล ThaiLIS หรือ TDC, 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
(https://www.hsri.or.th/researcher)



แหลงในการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ

3. ฐานขอมูลฐานขอมูลวารสารอิเลก็ทรอนิกสกลางของประเทศไทย 
(Thai Journals Online (ThaiJO)) : 

https://www.tci-thaijo.org/index.php

4. website ตางๆ เชน

  website ที่เผยแพร guideline เชน 
http://www.guideline.gov

 website ที่เผยแพร systematic review เชน JBI

http://journals.lww.com/jbisrir/Pages/default.aspx 



แหลงในการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ

5. ใชโปรแกรมคนหา (Search Engine) เชน 
http://www.google.com   

http://www.Altavista.com http://www.Altavista.com 

http://www.bing.com 

http://www.ask.com



วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

1. วางแผนการสืบคน 

กําหนดคําคนที่ตรงประเด็นกับหัวขอเรือ่งที่ตองการ
คนหา เชน คนหาเรื่องเก่ียวกับ การดูดเสมหะ คนหา เชน คนหาเรื่องเก่ียวกับ การดูดเสมหะ 
กําหนดคําคนเปน ดดูเสมหะ หรือ sunction        
ในการคนหา



วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

2. เลือกวิธีการสืบคน

2.1 การสืบคนข้ันพืน้ฐาน 

ใสคาํคนในชองสืบคน 
(keyword หรือ author)

(Basic Search)           
การสืบคนแบบงาย          

ใชคําโดดๆ หรือผสม      
เพียง 1 คํา ในการสืบคน

 

ระบุขอบเขตการสืบคนทีต่องการ

คลิกคนหา



วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

2.2 การสืบคนขั้นสูง 

(Advanced Search) 

เลือกรูปแบบการสืบคน เชน 
keyword, Author, Title ฯลฯ

ใสคาํคนในชองคําคน
เจาะประเด็นหัวขอ    

ใหแคบลง               
ทําใหไดขอมูลที่ตรงกับ
ความตองการมากที่สุด

 

ใสคาํคนในชองคําคน

ระบุขอบเขตการสบืคนที่ตองการ

ใชเทคนคิตรรกะบูลนี AND, OR, NOT

คลิกคนหา



วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

2.2 การสืบคนข้ันสงู (Advanced Search) 
- AND  เชื่อมกลุมคําที่ทุกๆ คําพองปรากฏขึ้นมาในเอกสาร

ฉบับเดียวกัน เปนการระบุการสืบคนใหแคบลง เชน insulin AND 
diabetesdiabetes

- OR  เปนการเชื่อมคําที่คําใดคําหนึ่ง หรือทั้งหมดปรากฏ
ขึ้นมา เปนการขยายการสืบคนใหกวางขึ้น เชน heart OR 
cardiac

- NOT  เปนการเชื่อมคําโดยใหลบคําที่ระบุหลัง NOT ออก
จากเอกสารชุดนั้น เชน women  NOT men



วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

3. การสืบคนคําที่มีรูปคําแตกตางกัน แตมีรากศัพทเดียวกัน 
เพื่อใหไดสารสนเทศที่ครบถวนจึงใชการตัดปลายคําเพื่อ
รวบรวมคําที่มีการสะกดใกลเคียงกันหรือคําพหูพจนและรวบรวมคําที่มีการสะกดใกลเคียงกันหรือคําพหูพจนและ
เอกพจนใชสัญลักษณเชน *  ?  $ เปนตน

ตัวอยาง manag* หมายถึง ใหสืบคนคําที่มี manage 
นําหนา สวนตัวหลังจะเปนอะไรก็ได เชน manage manages 
manager management เปนตน

 



วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

4. การแสดงผลลัพธ (Search Results) รูปแบบการ
แสดงผลการสืบคน มีดังนี้

 บทคัดยอ (Abstract) บทคัดยอ (Abstract)

 เอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

 สารบัญ (Table of contents)



วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

5. การคัดกรองผลการสืบคน (Refining your result)

 การกําหนดปที่พิมพ 

(Limiting a search by publication year)(Limiting a search by publication year)

 ประเภทสิ่งพิมพ (Publication type)

 การกําหนดเขตขอมูล (Specifying fields)

 



วิธีการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล

6. การจัดการกับผลลัพธที่ได (Result manager)

 การสั่งพิมพ (Printing)

 การบันทึกขอมูล (Saving) การบันทึกขอมูล (Saving)

 การสงเมล (E-mail)

 การนําขอมูลบรรณานุกรมออก (Exporting citation) 
: โปรแกรม Endnote

 



ฐานขอมูลสําหรับการสืบคนหลักฐานเชงิประจักษ

 CINAHL

(http://search.ebscohost.com)

 Pubmed Pubmed

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)

 ThaiLIS ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย

(http://tdc.thailis.or.th/tdc/)



ฐานขอมูลสําหรับการสืบคนหลักฐานเชงิประจักษ

  ฐานขอมูลฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของ
ประเทศไทย (Thai Journals Online (ThaiJO)) : 

https://www.tci-thaijo.org/index.phphttps://www.tci-thaijo.org/index.php

 แหลงขอมูลอื่นๆ เชน เว็บไซตหนวยงานตางๆ



ฐานขอมูล CINAHL
 ฐานขอมูลที่รวบรวมวารสารสาขาการพยาบาล สหเวชศาสตร 
และการสาธารณสุข 

 วารสารฉบบัเต็มไมนอยกวา 1,300 ชื่อเรื่อง วารสารฉบบัเต็มไมนอยกวา 1,300 ชื่อเรื่อง

 จํานวนบทความฉบบัเต็มในฐานขอมูลไมนอยกวา 7,000 
บทความ

 สืบคนขอมลูยอนหลังไดตั้งแต  ป ค.ศ. 1973-ปจจุบัน

 e-books ไมนอยกวา 275 เลม



User id : bcnsurin

ฐานขอมูล CINAHL

User id : bcnsurin
Password : nurse



. Advanced Search  

วิธีการสืบคน 
1. Basic Search  
2. Advanced Search  

ฐานขอมูล CINAHL

. Advanced Search  2. Advanced Search  
3.Search History



ฐานขอมูล CINAHL



ฐานขอมูล CINAHL



ฐานขอมูล CINAHL



Pubmed
 ฐานขอมูลทางชีวการแพทย ที่สําคัญทีสุ่ดคือ MEDLINE 

สามารถเขาถึงทางอินเทอรเน็ต

 รวบรวมบรรณานุกรมของวารสารทางชีววิทยาการแพทย รวบรวมบรรณานุกรมของวารสารทางชีววิทยาการแพทย

 ผลลัพธของ Pubmed จะแสดงรายการขอมูล Citation

 การคนหา Full text สามารถสืบคนจาก Pubmed หรือ
ฐานขอมูล E-journal อื่นๆ แลวระบบจะแสดง link เชื่อมโยง
ไปยังบทความ full Text ให



Pubmed



Pubmed
แสดงรายละเอียดการสืบคน



Pubmed
แสดงผลการสืบคน



Pubmed
แสดงขอมูลในรูปแบบ Abstract



Pubmed
บทความ full Text ซึ่งได link จาก Pubmed



ฐานขอมูล ThaiLIS

TDC หรือ Thai Digital Collection จัดทําโดยโครงการ
เครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLis - Thai Library 
Integrated System) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาIntegrated System) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ฐานขอมูลเอกสารฉบับเตม็ (Full Text) ในรูป
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ
วารสาร และหนังสือหายาก ที่มีอยูในหองสมุดมหาวิทยาลัยและ
สถาบันที่เปนสมาชิกเครือขายฯ จํานวน 96 แหง



วิธีการสืบคนแบงออกเปน 3 วิธี

1. Basic Search การสืบคนอยางงาย

2. Advanced Search การสืบคนแบบ

วิธีการสืบคนฐานขอมูล ThaiLIS

2. Advanced Search การสืบคนแบบ
ละเอียด/การสืบคนข้ันสูง

3. Browse การสืบคนโดยการเลือกดูรายการ
จัดเรียงตามลําดับอักษร



ฐานขอมูล ThaiLIS



ฐานขอมูล ThaiLIS



ฐานขอมูล ThaiLIS



ฐานขอมูล ThaiLIS



ฐานขอมูล ThaiLIS



Thai Journals Online: ThaiJo

ระบบฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกสกลางของ
ประเทศไทย เปนแหลง
รวมวารสารวชิาการทีผ่ลิตรวมวารสารวชิาการทีผ่ลิต
ในประเทศไทยทุก
สาขาวชิา ทัง้สาขา
วิทยาศาสตร/เทคโนโลยี 
และมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/



Thai Journals Online: ThaiJo



แสดงรายการวารสารแตละฉบับเรียงตามปที่ออก

Thai Journals Online: ThaiJo



แสดงสารบัญวารสาร
ซึ่งแตละบทความสามารถดาวนโหลดได

Thai Journals Online: ThaiJo



แสดงไฟลบทความในรูปแบบ PDF

Thai Journals Online: ThaiJo



โปรแกรมคนหา (Search Engine)

กําหนดคําที่ใชในการสืบคนเปนคําหรือวลีกําหนดคําที่ใชในการสืบคนเปนคําหรือวลี



แสดงผลการคนเว็บไซตที่ใหขอมูลบทคัดยอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

โปรแกรมคนหา (Search Engine)



Q & A


