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1. การเตรียมคีย์เวิร์ดในการสืบค้น (Preparing your keywords) 

  - ค ำค้นควรจะเป็นค ำนำม (Noun) 
   - ค ำพ้องควำมหมำย ค ำเหมือนค ำคล้ำย (Synonym) เช่น hypertension กับ high blood  pressure หรือ 
 woman, female, lady, girl เป็นต้น 

 
ยกตัวอย่ำงเรื่องที่ต้องกำรสืบค้น คือ “กำรบ ำบัดหรือจัดกำรอำกำรปวดหลังส่วนล่ำงแบบเฉียบพลันหรือ -
เรื้อรัง”   
 ค ำท่ีต้องใช้ในกำรสืบค้นคือ 
- อำกำรปวดแบบเฉียบพลัน   = acute pain 
- อำกำรปวดแบบเรื้อรัง         = chronic pain 
- หลัง                          = back 
- หลังส่วนล่ำง    = low back 
- กำรจัดกำร      = management    ดังนี้เป็นต้น 
 
2. การใช้เครื่องหมายช่วยในการสืบค้น (Wildcards) 

- เครื่องหมำยดอกจัน  *  
ใช้ในกำรละตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรเป็นต้นไป เช่น manag*  จะค้นหำทั้ง manage , Manages, 
manager, management เป็นต้น 
 

- เครื่องหมำยค ำถำม ? 
ใช้แทนที่ตัวอักษรเพียงตัวเดียวเท่ำนั้น เช่น wom?n จะค้นหำทั้ง woman และ women  หรือ fib?? จะ
ค้นหำทั้ง fiber และ fibre 



- เครื่องหมำยอัญประกำศ หรือ เครื่องหมำยค ำพูด   “..........” 
ใช้ในกำรคน้หำกลุ่มค ำตรงตำมที่พิมพ์เพ่ือไม่ให้ค ำในกำรสืบค้นแตก  เช่น “long cancer”  หรือ  
“ stingless bee”  หรือ “hard of hearing” เป็นต้น 
 
- เครื่องหมำยวงเล็บ (..........)   
ใช้ในกำรจัดล ำดับกำรสืบค้นก่อน-หลัง ค ำในวงเล็บจะถูกสืบค้นก่อน เช่น rabies AND (dog OR cat)  
 
3. การสร้างเงื่อนไขเพื่อการสืบค้นโดยใช้ตัวเชื่อม (Operators) 
 
 AND  ค้นหำทุกค ำ เช่น Insulin AND diabetes ผลกำรสืบค้นจะพบทั้งสองค ำนี้ 

 
 OR  ค้นหำอย่ำงน้อยหนึ่งค ำ อำจเจอแค่ค ำเดียว หรือเจอทั้งสองค ำ เช่น heart OR cardiac 

 
 NOT  ปฏิเสธกำรค้นหำค ำนี้ เช่น rabies NOT dogs  ค ำท่ีจะปรำกฏในบทควำมคือ rabies  ส่วน

ค ำท่ีสองคือ dog จะไม่ปรำกฏอยู่ในบทควำม 
 

 NEAR  ใช้เพื่อก ำหนดค ำให้อยู่ใกล้กันภำยในจ ำนวนค ำที่ก ำหนด ทั้งนี้กำรใช้ตัวเชื่อม NEAR ใช้ได้กับ
บำงฐำนข้อมูลเท่ำนั้น 

 - NEAR/n : เป็นกำรตั้งค่ำให้ค ำอยู่ใกล้กันภำยในจ ำนวนค ำที่ก ำหนด สำมำรถใช้ได้ตั้งแต่ NEAR/1 –
 NEAR/99 
 - NEAR/3-5 phrase : ก ำหนดให้อยู่ภำยในกลุ่มค ำหรือวลีเดียวกัน 
 ตัวอย่าง drying NEAE/3 vegetable จะปรำกฏผลกำรสืบค้นที่พบคือค ำว่ำ drying อยู่ในต ำแหน่ง
ที่ใกล้กับค ำว่ำ vegetable ภำยในหรือไม่เกิน 3 ค ำ โดยที่ล ำดับของค ำจะปรำกฏค ำใดก่อนก็ได้ 
 - NEAR/15 same sentence : ก ำหนดให้อยู่ภำยในประโยคเดียวกัน 
 ตัวอย่าง drying NEAR/15 vegetable ผลกำรสืบค้นจะพบว่ำ drying จะอยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้กับ
ค ำว่ำ vegetable ภำยในไม่เกิน 15 ค ำ หรือประมำณกำรว่ำทั้งสองค ำต้องปรำกฏภำยในประโยคเดียวกัน โดย
ที่ล ำดับของค ำจะปรำกฏค ำใดก่อนก็ได้ 
  - NEAR/50 same paragraph : ก ำหนดให้อยู่ภำยในย่อหน้ำเดียวกัน 
 ตัวอย่าง drying NEAR/50 vegetable ผลกำรสืบค้นจะพบว่ำ drying จะอยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้กับ
ค ำว่ำ vegetable ภำยในไม่เกิน 50 ค ำ หรือประมำณกำรว่ำทั้งสองค ำต้องปรำกฏภำยในย่อหน้ำเดียวกัน โดย
ที่ล ำดับของค ำจะปรำกฏค ำใดก่อนก็ได้ 
 
 
4. วิธีการสืบค้น (Search Methods) 

 Basic search คือกำรค้นทุกเขตข้อมูล ผลลัพธ์กำรสืบค้นจะมีปริมำณมำกและกว้ำง 
 Advanced search คือกำรเลือกก ำหนดเขตข้อมูลได้ สร้ำงเงื่อนไขท่ีซับซ้อนได้ดี ปริมำณผลกำร

สืบค้นไม่มำกและแคบกว่ำ Basic search 


