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การเข้าใช้งาน PubMed วิธีที่สะดวกทีส่ดุคือ พมิพ์ในช่อง URL ของ Web browser ว่า 

pubmed หรือ pubmed.gov ก็ได้ครับ จะเข้ามาหน้านี้ 

มาดูการใช้งานทั่ว ๆ ไปก่อน วันต่อ ๆ ไปจะฝกึค้นหาแบบ Advanced ถ้านิสิตไป

หน้าต่าง ๆ แล้วต้องการกลับมาหน้าแรกนี้ ก็กดตรงโลโก้ PubMed.gov นะครับ
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PubMed เป็นเว็บไซต์รวบรวมบทความทางวิชาการ ดา้นการแพทย์ วิทยาศาสตร์

สุขภาพ โภชนาการ และสาขาทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เคมี ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นต้น ุ

โดยรวบรวมเฉพาะวารสารที่มีคณุภาพดี ได้รับการยอมรับ สามารถนําไปใช้อ้างอิงในการ

เรียนการสอนทกุระดับ และการเขียนรายงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้ครับุ
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เมื่อนิสิตเข้าเว็บ PubMed หน้าแรก (หน้า Home) แล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง จะมี 

T di A ti l (บทความมาแรงขณะนี้) และ L t t Lit t (เอกสารล่าสดTrending Articles (บทความมาแรงขณะน) และ Latest Literature (เอกสารลาสุด 

หรือบทความล่าสุดจากวารสารที่ได้รับความนิยมสูง)
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ส่วนนี้มีประโยชน์ทําให้เรารู้ว่า “โลก” กําลังสนใจเรื่องอะไร ในทางวิทยาศาสตร์ ภาพนี้ 

cap ไว้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 จะเห็นว่าบทความมาแรง เกี่ยวกับ Omicron แน่ ๆ และ

เรื่องกลอ้งโทรทรรศน์อวกาศ Webb ก็น่าสนใจ บางครั้งบทความเก่า หลายปีก่อน ก็

กลับมาได้รับความนิยมก็ได้ เช่นเรื่องการดื่มน้ํา สง่ผลต่อสุขภาพอย่างไร ถ้าบทความยังุ

ไม่โดนใจก็คลิกดูเพิ่ม บรรทัดล่างสุดได้ครับ ตรง See more trending articles
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มาลองใช้งาน PubMed กันครับ สําหรับปุ่ม Log in ไม่จําเป็นต้องใช้ ปลอ่ยไว้เฉย ๆ 

ครับ และถ้าหลงทาง อยากกลับมาหน้าแรกนี้ ก็กดปุ่ม PubMed.gov นะครับุ

สมมุติว่าเราต้องการค้นเปเปอร์เกี่ยวกับ การผลิตไวน์ ก็ตอ้งค้นด้วยคําว่า wine 

production ซึ่งพอเราพมิพ์ไป ระบบจะพยายามหาคีย์เวิร์ดที่สอดคล้องให้โดยอัตโนมัติ 

เราควรเลือกคําที่ระบบเลือกให้ก่อน ซึ่งมีโอกาสค้นพบเปเปอร์ที่ตรงใจ สูงกว่าใสค่ําที่

ระบบไม่มีให้
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อย่างกรณีนี้ ตั้งใจจะพิมพ์ว่า wine production พอพมิพ์ไปถึงตัว p ระบบก็เดาให้ว่าเรา

จะพิมพ ์production และยังเสนอคําอื่น ๆ ที่นา่สนใจ ได้รับความนิยมมาให้ด้วย เช่น 

red wine polyphenols ซึ่งหมายถึง สารโพลีฟีนอลในไวน์แดง ที่มปีระโยชน์ต่อ

สุขภาพ ถ้านิสิตเปลี่ยนใจ มาสนใจเรื่องสารโพลฟีนีอล ก็คลกิเลือกได้ครับ อันนี้มีุ

ประโยชน์มากในการหาเปเปอร์ที่มีหัวข้อน่าสนใจ และคาํที่จะคน้ก็ไม่จําเป็นต้องเริ่มจาก 

wine ระบบค่อนข้างฉลาด ในการหาคําว่า red wine มาให้ด้วย
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ค้นด้วยคําว่า red wine polyphenols พบทั้งหมด 2,032 results ในเบื้องต้นระบบจะ

เรียงผลการค้นหาจาก Best match คือ เกี่ยวข้องมากทีสุ่ดก่อน แต่ถ้านิสิตอยากได้การุ

เรียง การแสดงผลแบบอื่น ๆ ก็ทดลองกดเลือก Display options รูปเฟอืง ทางขวามือ

ได้ครับ 

และด้านซ้ายทีเ่ป็นกราฟแท่งสีเขียว ๆ ทีเ่รียกว่า histogram คอืส่วนทีแ่สดงว่า แตล่ะปมีี

บทความมากน้อยแค่ไหน จะเห็นว่าเรื่องสารโพลีฟีนอลในไวน์แดง เคยบูมมากเมื่อราวสิบู

ปีก่อน แล้วค่อย ๆ ลดน้อยลง สามารถเอาเมาส์ไปชี้ดูแตล่ะปีได้ครับ
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ด้านซ้ายเป็นตัวกรองข้อมูล (filter) เพื่อคัดเอาเฉพาะเปเปอร์ที่อยู่ในเงื่อนไขทีเ่รา

ต้องการ เช่น Abstract หมายถึง เปเปอร์ที่มีบทคัดย่อให้ Free full text คือ เปเปอร์ที่มีตองการ เชน Abstract หมายถง เปเปอรทมบทคดยอให Free full text คอ เปเปอรทม

ฉบับเตม็สมบูรณ์ให้ฟรี ไม่ต้องซื้อ ส่วน Full text คือ มฉีบับเตม็ แต่อาจจะมีคา่ใช้จ่าย
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Books and Documents คือ หนังสือและเอกสาร ที่ไม่ใช่วารสาร

Clinical Trial คอื เป็นงานวิจัยที่มีการทดลองทางคลินิก (ทดลองในมนุษย์) ดว้ย ไม่ใชุ่

แคท่ดลองในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลอง

Review หรือ บทความปริทศัน ์คือ การสํารวจงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว มาเรียบเรียงใหมู่

PUBLICATION DATE สามารถเลือกได้ว่าเอาเฉพาะเปเปอร์ปีลา่สุด 5 ปีล่าสุด 10 ปี

ล่าสุด หรือกําหนดช่วงเวลาได้
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ลองกรองข้อมูล เอาเฉพาะเปเปอร์ที่มีฉบับเต็มฟรี และเป็นรีวิว (บทความปริทศัน์) และ

ล่าสุด 1 ป ีก็พบว่า เหลอืแค ่13 เปเปอร์ให้เลือก
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สมมติว่าสนใจเปเปอร์ที่ 2 ก็คลกิเลือกได้ครับสมมุตวาสนใจเปเปอรท 2 กคลกเลอกไดครบ
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คลิกแลว้ก็จะมายังหน้าทีแ่สดงเปเปอร์นี้โดยเฉพาะคลกแลวกจะมายงหนาทแสดงเปเปอรนโดยเฉพาะ
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