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ความหมายของการวิจยั
• การวิจยัเป็นการคน้ควา้อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล เพื�อผลิต

ความรูใ้หม่ 

• ความรู้ ใหม่ อาจเป็นความรู้ ใหม่ เชิงทฤษฏ ีหรือการประยุกต์
ปฏบิตัิกไ็ด้ แต่ต้องอยู่บนรากฐาน ของความถูกต้อง 

• โดยต้องพยายาม หลีกเลี,ยง ความแปรปรวน และอคติต่าง ๆ ที,
อาจจะเกดิขึ/น 

• โดยใช้รปูแบบการวิจัย วิธกีารวิจัย และสถติิที,เหมาะสม 
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Dr. Samuel Johnson, English essayist and 
lexicographer,1709-1784

ความรู้มอียู่ 2 ประเภท
รู้ในตวัเนื�อหาโดยตรง   หรือ…

รู้ว่าจะไปหาข้อมลูเหล่านั�นได้ที�ไหน
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ประสบการณ์
ค้นหา Literatureเป็นอย่างไร?

หาที�ไหน? ได้คาํตอบ?

FACT !

แหล่งข้อมูลเพยีงที�เดยีวไม่สามารถช่วยให้
เข้าถงึงานตีพมิพ์ได้ครบทุกรูปแบบ
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แหล่งข้อมูลต่างๆ
1. ฐานข้อมูลทางคอมพวิเตอร์ (Databases)

2. ดรรชนีวารสาร (Indexing/Abstracting Journals)

3. รายการจัดเกบ็ในห้องสมุด (Library Catalogues)

4. บรรณานุกรม (Bibliographies)

5. เครือข่ายคอมพวิเตอร์ที�เชื�อมโยงกนัทั�วโลก(Internet)
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1. ฐานข้อมูลทางคอมพวิเตอร์
(Databases)

• เป็นแหล่งขอ้มูลทางอิเลคโทรนิก (Electronic resources)

– Journal

• Pubmed 

• Web of Knowledge Citation Indexes

– Books, Reports, Unpublished material

• CAB Abstracts 

• Popline

• ควรอ่านวธิีใชข้องแต่ละฐานขอ้มูลก่อนทาํการสืบคน้
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PubMed



CAB Abstracts

CAB Abstracts
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2. ดรรชนีวารสาร 
(Indexing/Abstracting Journals)

• เป็นตน้กาํเนิดของ database 

• ใชด้ชันีหวัเรื&องและผูแ้ต่ง เช่น
– Index Medicus ซึ& งต่อมาไดก้ลายเป็น database 

คือ Medline/Pubmed ตั,งแต่ปี ค.ศ. 1879



3.รายการจดัเกบ็ในห้องสมุด
(Library Catalogues)

ตัวอย่างระดับนานาชาติ 
– Pub Med NLM Catalog
http://www.nlm.nih.gov/
bsd/viewlet/nlmcat/cat
alog.html

– Johns Hopkins 
University,

https://catalog.library.jhu
.edu/ipac20/ipac.jsp?pr
ofile=default#focus

ตัวอย่างที�สําคญัในประเทศไทย
– PSU Catalog library

• http://uc.thailis.or.th/cgi-

bin/gw/chameleon?lng=en&

skin=psu_cl

– Sirirai Catalog Library

• http://www.medlib.si.mahi

dol.ac.th/siriraj/index.php?

option=com_wrapper&Itemi

d=345
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•มักเป็น   gray หรือ ‘fugitive’ literature 
•รายงานต่างๆจากทางราชการ(Government reports)
•อาจะเป็น Traditional Catalogues หรือ  Online Catalogues



Gray literature

• a name for the mass of information that 

falls outside the mainstream of published 

journal and monograph literature. 

• Scientific conferences and symposia. 

Publish proceedings, collections of papers 

presented at the meeting 
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Online Library Catalogues



http://uc.thailis.or.th/



PSU Online Library Catalogues
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4.บรรณานุกรม (Bibliographies)

• รายชื�อหนังสือหรือวารสาร
– เรื�องใดเรื�องหนึ�ง     หรือ
– ประวัติผู้ เขียนคนหนึ�ง

• ปัจจุบนัหาไดน้อ้ยลง
• มีประโยชน์สาํหรับงานวิจยัหรือผลงานเก่าๆ
• เหมาะสาํหรับการทบทวนวรรณกรรมในหวัเรื&องที&ไม่คุน้เคย
• ตวัอยา่ง
– วารสารชื�อ Bibliography of Medical Reviews 

โดย Index Medicus 
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f67
4fd566d.html
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Bibliography of Medical Reviews
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5. เครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Internet)

• เขา้ถึง full-text หนงัสือ รายงาน และ งานวิจยัที&เป็น gray 
literature   

• Caution ! ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของขอ้มูลที&นาํเสนอ

• Trusty resources ไดแ้ก่ ขอ้มูลที&มาจากองคก์รต่างๆเช่น 
มหาวิทยาลยั องคก์รระหวา่งประเทศเช่น WHO NGO

• Google 

– ไม่ครอบคลุม research literature 

– ประโยชน์ : ค้นหา full text บน web, email 

addresses และ web pages ของนักวจิยัคนอื�นๆ



หลกัในการค้นหาแหล่งข้อมูล
• Medline  เนน้ clinical/life sciences 

• Health-star เนน้ Health policy &

Planning

• Medline  เนน้ clinical/life sciences 

• Health-star เนน้ Health policy &

Planning
ไม่มีแหล่งขอ้มูลใดครอบคลุม
literature ทุกรูปแบบ

• Book, journal, theses, conference

• English or non English Language 
• Location: Western countries, Asia

• Book, journal, theses, conference

• English or non English Language 
• Location: Western countries, Asia

แต่ละแหล่งขอ้มูลจดัเกบ็รูปแบบ
references ต่างกนั

• Pub med 1879 

• Cochrane library   

• Pub med 1879 

• Cochrane library   บางแหล่งมีขอ้มูลยอ้นหลงันานกวา่
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แหล่งข้อมูลถูกวางระบบไว้อย่างไร ?

• Medline, EMBase and Health-star
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

• ข้อระวัง :terms /concepts ใหม่ๆอาจยงัไม่ไดร้วมไว ้

เรียงชื&อคาํสาํคญัทุกคาํในแต่ละสาขา (A 
structured  thesaurusa)

• Synonyms

• Spelling of the same word (e.g. centre -English vs. 
center-America)

• Endings (singulars and plurals)

• สามารถหาคาํที&ใชบ้่อยไดจ้ากวารสารที&เกี&ยวขอ้งเตรียมไวล้่วงหนา้

ใส่คาํที&ตอ้งการคน้หาดว้ยตนเอง
(Searcher identifying 

keywords)

• Scisearch 
• http://scientific.thomson.com/products/sci/

• Social Scisearch 
• http://scientific.thomson.com/products/ssci/

• Art & Humanities

• http://scientific.thomson.com/products/ahci/

คน้หาจากอา้งอิง

 (Citation searching)
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ขั>นตอนการค้นหาข้อมูล

ตั>งหัวข้อที�ต้องการค้นหา
ทาํรายชื�อ 

concepts หรือ
keywords 

รวมคาํที�สําคญัเข้า
ด้วยกนั

จํากดัการค้นหาเช่น 
ช่วงเวลา  ภาษา
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ตวัอย่าง ขั>นตอนการค้นหาข้อมูล

1. ตั�ง topic ที�ตอ้งการคน้หา

“ Cost-effectiveness of immunization    
programs  in Africa”



ตวัอย่าง ขั>นตอนการค้นหาข้อมูล

2.จดัทาํรายชื�อ concepts หรือ keywords

– Thesaurus term หรอื ‘Free text’ เช่น : 

22

Cost-effectiveness Immunization Africa

cost-effective Immunization Africa

cost-benefit immunization African

cost(s) Vaccination Africans

budgetary

financial

cost-utility

Economic evaluation
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TIP !!
1. ใช้ * หรือ $ หรือ ? 

เช่น Africa* =Africa or African or     
Africans

2. ใช้ “……” เพื	อคน้หา Exactly Topic
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การรวมคาํที�สาํคญัเขา้ดว้ยกนัดว้ย 
Or/Not/And

Immunization Africa

Or

Immunization Africa

AND 

สีแดงคือตอ้งการคน้หา Immunization Africa

Not 



วธิีการสืบค้นวรรณกรรม
จาก Pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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MeSH=Medical Subject Heading
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NosebleedMeSH
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30



31
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Pub med 

major topic
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Search 

measles 

outbreak

Using 

MeSH 

term

เลอืก

Measles Outbreak
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Outbreaks

เลอืกเลอืก

Measles Outbreak



35“Measles” AND “ Disease Outbreak”



36Summary Results



ตัวอย่างการสืบค้นวรรณกรรม
ในโรงพยาบาลชุมชน

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/



อุบัตกิารณ์การเกดิภาวะanaphylaxis ใน
แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชน

INCIDENCE OF ANAPHYLAXIS IN 

THE EMERGENCY DEPARTMENT OF 

COMMUNITY HOSPITAL

ทมีวจิัย : แพทย์ พยาบาลวชิาชีพ เภสัชกร



ความเป็นมาของการทาํวจิยั R2R
• Anaphylaxis ปฏิกริิยาทางภูมแิพ้ของร่างกายที;รุนแรง

เกดิขึ=นอย่าง เฉียบพลนัและทาํให้เสียชีวติได้ เป็นภาวะฉุกเฉิน
• การวนิิจฉัยมคีวามสําคญั การทราบสาเหตุที;ทาํให้เกดิอาการ

จะทาํให้สามารถหลกีเลี;ยงสารที;แพ้ และป้องกนัการเกดิซํ=า
• จากการศึกษาพบว่า การรายงานอุบัตกิารณ์ในประชาชน

ทั;วไปน่าจะตํ;ากว่าความเป็นจริง

• ข้อมูลการศึกษาเพื�อรายงานอบุัติการณ์ของภาวะ
anaphylaxis ในโรงพยาบาลชุมชน ???



Click link to Click link to 

access full 

text

“Anaphylaxis” AND “Incidence”



Click link to Click link to 

access full 

text





Anaphylaxis in the United States: an investigation 
into its epidemiology.

• Neugut AI, Ghatak AT, Miller RL.
• BACKGROUND: Anaphylaxis is a severe, life-threatening allergic reaction that 

affects both children and adults in the United States. However, data regarding the 
incidence and prevalence of anaphylaxis and the number of deaths caused by it are 
limited. OBJECTIVE: To provide a better understanding of the magnitude of the 
problem of anaphylaxis in the United States. METHODS: A thorough review of 
the current medical literature was conducted to obtain prevalence estimates on 
each of the 4 major subtypes of anaphylaxis (food, drugs, latex, and insect stings). 
We calculated an overall estimate of the risk of anaphylaxis by using only estimates 
that are specifically derived from epidemiologic studies measuring anaphylaxis in 
the general population. RESULTS: Known rates or cases of anaphylaxis were 
0.0004% for food, 0.7% to 10% for penicillin, 0. 22% to 1% for radiocontrast 
media, and 0.5% to 5% after insect stings. There were 220 cases after latex 
exposure. Considering the 1999 US population of 272 million, the population at 
risk for anaphylaxis from food is 1099, from penicillin is 1.9 million to 27. 2 
million, from radiocontrast media is 22 000 to 100 000, from latex is 220, and from 
insect stings is 1.36 million to 13.6 million. These calculations yield a total of 3.29 
million to 40.9 million individuals at risk of anaphylaxis. CONCLUSION: The 
occurrence of anaphylaxis in the US is not as rare as is generally believed. On the 
basis of our figures, the problem of anaphylaxis may, in fact, affect 1.21% to 
15.04% of the US population.

• PMID: 11146694 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Arch Intern Med. 2001 Jan 8;161(1):15-21. 



Aust Fam Physician. 1997 Dec;26(12):1395-9, 1401.

• Glaspole I, Douglass J, Czarny D, O'Hehir R.
• Department of Allergy and Clinical Immunology, Alfred 
Hospital, Melbourne.

• BACKGROUND: Mortality secondary to insect sting anaphylaxis, though 
uncommon in this country, is a genuine risk to patients with venom 
hypersensitivity. A number of non specific and specific preventive measures 
are available to minimise this risk. They include proper patient counselling 
regarding sting avoidance and the use of self injectable adrenaline, as well as 
venom specific immunotherapy. OBJECTIVE: This article attempts to 
review the spectrum of insect sting reactions, their appropriate assessment 
and subsequent management. Anaphylaxis is particularly emphasised with 
regard to first aid treatment and subsequent prevention. DISCUSSION: The 
most common causes of insect stings in Australia are bees and wasps. Insect 
sting reactions cover a spectrum of responses, from normal to anaphylactic. 
Immunotherapy is indicated in those patients who experience anaphylactic 
responses. The presence of venom specific IgE must be demonstrated before 
commencing immunotherapy. Venom sensitive patients should be educated 
in anaphylaxis first aid with adrenaline self injectable syringes.

• PMID: 9470293 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Stinging insect allergies. Assessing and managing.



Anaphylaxis in adults referred to a clinical 
immunology/allergy centre in Singapore.

• Thong BY, Cheng YK, Leong KP, Tang CY, Chng HH.
• INTRODUCTION: To study the clinical features and causes of anaphylaxis in consecutive 

adult patients referred to a clinical immunology/allergy centre in Singapore. METHODS: A 
retrospective review of 67 consecutive adults with anaphylaxis who presented from July 1, 
1998 to February 28, 2002 was performed. Anaphylaxis was defined as a severe life-threatening 
systemic IgE-mediated hypersensitivity reaction. Non-steroidal anti-inflammatory drug-
induced idiosyncratic reactions and other non-IgE mediated reactions were excluded. 
Hypotension and bronchospasm were not required to make a diagnosis. The aetiology was 
determined from clinical history followed by measurement of allergen-specific IgE levels, skin 
prick test with commercially-available allergen extracts or prick-prick test with the 
fresh/cooked/canned food products. RESULTS: The mean age of patients was 32.9 +/- 10.9 
(range 19-57) years. There were 44 (65.7 percent) males and 23 (34.3 percent) females. The 
main causes were food (44.8 percent), insect stings (32.8 percent) and idiopathic (22.4 percent). 
There were no cases due to drugs or natural rubber latex. Seafood (crustaceans and molluscs) 
comprised 66.7 percent of food-induced anaphylaxis. Honeybee and wasp stings together 
comprised 45 percent of insect venom anaphylaxis. The most common manifestations were 
dyspnoea (59.7 percent), urticaria (58.2 percent), angioedema (44.8 percent), and syncope (43.3 
percent). Hypotension was documented in only 28.4 percent of cases. CONCLUSION: Food 
(crustaceans and molluscs) was the most common cause followed by insect stings or bites. The 
inability to identify the causative insect in 50 percent of cases with insect venom anaphylaxis 
limited the role of specific immunotherapy. Compared to other reported series, there were no 
cases of drug or latex anaphylaxis.

• PMID: 16172772 [PubMed - indexed for MEDLINE]

•Singapore Med J. 2005 Oct;46(10):529-34. 



ผลการทบทวนวรรณกรรม
• อุบัตกิารณ์การเกดิภาวะช็อกจากโรคภูมิแพ้ แตกต่างกนัไปตามกลุ่มที�ศึกษา 
• การสํารวจในประเทศอเมริกาโดย Yocum และคณะได้ทาํการศึกษาระบาดวทิยาของ

ภาวะ anaphylaxis ในประชากรที�อาศัยอยู่ใน Olmsted County รัฐ
Minnesota พบอตัราการเกดิภาวะนี> 30 ครั>งต่อประชากร 100,000 คนต่อปี

• การสํารวจในภูมภิาคเอเซียโดย World Allergy Organization พบว่าใน
ประเทศญี�ปุ่น มจีํานวนครั>งของการเกดิ anaphylaxis เป็น 300-350 ครั>งต่อปี
ต่อประชากร 100 ล้านคน ในประเทศจีนพบ 3,000 ครั>งต่อปีต่อประชากร 1,200 
ล้านคน

• ประเทศไทยมกีารรายงานของอุบัตกิารณ์การเกดิภาวะนี> ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิในระยะเวลา 1 ปี(พ.ศ.2546-2547)พบอุบัตกิารณ์การ
เกดิภาวะนี> 223 ครั>งต่อประชากรที�เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน 100,000 คนต่อปี 

• ปัจจุบันยงัไม่มีการศึกษาเพื�อรายงานอุบตักิารณ์ของภาวะช็อกจากโรค
ภูมิแพ้ในโรงพยาบาลชุมชน



การสืบค้นวรรณกรรม
ในโรงพยาบาลชุมชน

Online databases



http://www.biomedcentral.com



http://www.biomedcentral.com
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Library

For 

Whom?

Or enter search term here

http://www.thecochranelibrary.com
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Enter 

term here

Enter 

search 

term here

Or select Or select 

one of 

this

http://www.thecochranelibrary.com
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Full 

text

http://www.thecochranelibrary.com







Website 

Online Journals



http://www.thelancet.com



http://www.nejm.org/





http://jama.ama-assn.org/





http://www.bmj.com/





http://www.mat.or.th/journal/





http://www.hsri.or.th/



http://www.hsri.or.th
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แนวทางการค้นหาข้อมูล
–Web-based resources ที&เลือกใช้
– คาํหรือรูปแบบที&ใชใ้นการคน้หา 
– จาํนวน Articles ที&เกี&ยวขอ้งที&ปรากฏ 
– ชื&อ Article ที&เลือกอ่านเพื&อตอบปัญหา

(ชื&อเรื&อง ชื&อผูแ้ต่ง และ ชื&อวารสาร, ปีที&ตีพิมพ)์ 
- Abstract/ Full text

(ฝึกการอ่านบทความภาษาองักฤษ)


