
 

  

การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล UpToDate  

วิธีการสืบคนฐานขอมูล  
ขอมูลหนาโฮมเพจของโรงพยาบาล หรือหองสมุด 
เลือกที่ไอคอน UpToDate ดานขวามือของหนาโฮมเพจ คลิกท่ี Accept เพื่อตอบรับ 
Subscription and License Agreement แลวจะพบ หนาจอ New Search สําหรับ 
ปอนคําคนตอไป  

 



 

ขอตกลงการใช
ฐานขอมูล 

คลิกเพ่ือตอบรับ 



ที่ Toolbar ดานบนซายของฐาน UpToDate จะมี 4 สวน สําหรับการใชงาน คือ          
New Search, Patient Info What’s New และ Calculators                                         

1. New Search จากหนาจอน้ีใหใสคําคน (single term) หรือวลี (multiple term) ซึ่ง      
เปนไดทั้งชื่อโรค อาการแสดงโรค กระบวนการรักษา ผลตรวจทางหอง lab ชื่อยาหรือ    
กล ุมยาโดยสามารถคนทั้งชื่อการคา หรือชื่อสามัญของยา สมุนไพร (diseases, symptoms, 

laboratory abnormalities, procedures, drugs or classes of drugs) ในการใสคําหรือวลี
ที่ใชคน ควรพยายามใหเฉพาะเจาะจง (specific) มากท่ีสุด ตัวอยางเชน ใสวลีวา treatment 

of hypertension in children ไมใชใสเพียง hypertension เทาน้ัน  

 

 
เมื่อใสคําคนแลว คลิกที่คําวา Go (คําวา Clear ใชเมื่อตองการลบคําคน ที่พิมพลงไปแลว) ก็
จะไดผล การสืบคนเปนหัวขอ (Topic) ตางๆ อยูทางดานซายของจอภาพ และเม่ือตองการ
ดูวาแตละหัวขอน้ันมีหัวขอยอย (Outline) อะไรบาง สามารถทําได 2 วิธีคือ 
วิธีที่ 1 ใหวางตัวชี้เมาสที่ชื่อหัวขอน้ันๆ เชน หัวขอ Neonatal hypertension จะปรากฎ
หัวขอยอยแสดงใหเห็นอยูทางดานขวา วิธีนี้จะประหยัดเวลา 

ใสคําหรือวลีที่ตอง 
การสืบคน 



วิธีที่ 2 Double click ในหัวขอท่ีตองการดานซายมือ เชน Neonatal hypertension 

จะปรากฎหัวขอยอยแสดงใหเห็นอยูทางดานขวา   

 

แลวจึงเลือกคลิกที่หัวขอยอยท่ีตองการ โดยไมตองเลื่อนลูกศรข้ึนหรือลง วิธีนี้ทําใหประหยัดเวลา 
เชน คลิกที่หวัขอยอยท่ี Vascular disease จะพบบทความท่ีตองการอยูทางดานขวา และดานซายจะ
เปลี่ยนเปนหัวขอยอย แทน โดยชื่อบทความจะปรากฏใหเห็นอยูดานบน  
การคนคําน้ัน สามารถกลับไปคนคําท่ีเคยทําการคนมาแลว โดยคลิกที่ลูกศรแลวเลือกวาตองการคํา
ไหน 

ดานซายแสดงหัวขอ 

ดานขวาแสดงหัวขอยอย 

ลูกศรที่ใชคนหาคําที่เคยทําการคนมาแลว 



 
หัวขอยอย เนื้อหาบทความ ลูกศรเลื่อนข้ึน- ลง 

ชื่อบทความ 

ขอควรทราบเมื่อทําการสืบคนจากฐาน UpToDate คือ  
 1. ระบบจะทําการคนคํายอตางๆ (synonym, abbreviation, acronym) ใหดวย เชน เม่ือ 
คนคํายอวา GERD ก็ได หรือจะใชคําเต็มก็ได gastro esophageal reflux disease  
2. อักษรพิมพเล็กหรือใหญ ก็สามารถใชในการคนได  
3. จะทําการคนพรอมกันครั้งเดียวจากทุกๆ สาขาวิชา (specialties) 

4. ผลการสืบคนจะไดสารสนเทศท่ีทันสมัย มีการประเมินโดยให grade ของการศึกษาโดยม ี
recommendation จากผูเขียน รวมถึงประเมินคุณภาพของ evidence base ขอสนับสนุน 
และมีการอางอิงท่ีครบถวน  
5. จะไมทําการคนใหจากชื่อผู ูแตง ชื่อวารสาร หรือปพิมพ แบบท่ีทําอยางในการคนจาก 
Medline ในสวนเนื้อหาของหัวขอท่ีสืบคนไดแลวน้ัน สามารถใชไอคอน Find in Topic ที่อยู
ดานมุมบนขวา เพ่ือคนหาคําท่ีตองการ  
 



เชน ถาตองการคนคําวา Diuretic ก็ใหพิมพคําน้ี แลวเลือกคลิกวาตองการคนคําท่ีคลายคลึง 
(synonym) ดวย หรือคนเฉพาะคําน้ันเทาน้ัน (exact match) ก็จะไดผลที่เนน ใหเห็นคําคนนั้นๆ 
ปรากฏอยู นอกจากนั้น ในสวนเนื้อหาของบทความท่ีสืบคนได ยังมีการเชื่อมโยงจากสวนตางๆ ได
แก 

ผูแตงและบรรณาธิการ ซึ่งแสดงอยูในสวนตนของเรื่อง โดยบอกตําแหนงทางวิชาการและ
สถาบันที่ทํางานของผูแตงและบรรณาธิการ 
บทความอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
ขอมูลและรายละเอียดของยา หรือสมุนไพร 
หมายเลขเอกสารอางอิงที่ใหไว ซึ่งเชื่อมกับบทคัดยอของ Medline 
ภาพ (figure) และ ตาราง (table) สามารถคัดลอกไปใสใน MS PowerPoint เพ่ือใชใน
การสอน โดยใสเอกสารอางอิงวานํามาจาก UpToDate ขางลางของภาพหรือตาราง 
รายการเอกสารอางอิงขางทาย ซึ่งเชื่อมกับบทคัดยอของ Medline ใหเชนกัน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

ผูใชสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ 
ถามโดยตรงกับ Editor 

ผูใชสามารถคนหาคําที่ตองการโดย 
ใชคลิก  Find in Topic 

 

 
 



 

                                
 
ลักษณะอีกประการหนึ่งของฐานขอมูล คือ การใหผูอานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือ
คําถามตอบทความท่ีอาน  โดยสามารถทําไดใน 2 ชองทางคือ 
1. Feedback ที่อยูดานมุมบนขวาของหนาจอ โดยจะถูกสงโดยตรงไปยัง editor ของบทความน้ัน  

ภาพหรือตาราง  บทความท เก ยวข
อง  

2. Help improve UpToDate ที่อย ูดานลางของจอ โดยบทความน้ีสามารถตอบคําถามของผูอาน
ไดหรือไม Yes/No  
 

หมายเลขและรายการอางอิง 

วันที่ทําการทบทวนของ Version 16.1 วันที่ทําการ Update ลาสุดของบทความน้ี 

 
 



นอกจากการสืบคนคําภายในสวนของเน้ือหาแลว ยังสามารถสงพิมพ  (Print) และสงอีเมล  (email) 

เนื้อหาที่สืบคนไดโดยการเลือกคลิกไอคอนที่อย ูมุมบนขวาของจอภาพ  

 

2. Patient Info เปนสวนท่ีใหขอมูลแกผ ูปวยและบุคลากรทางการแพทยในหัวขอตางๆ ซึ่งมีมากถึง
350 หัวขอเม่ือเลือกที่ Patient Info แลวคลิกเลือกหัวขอตางๆ ซึ่งสามารถสงพิมพหรือสงอีเมลไดดวย
เชนกัน  

 

ในสวน New Search ก็จะคน Patient Info ไดดวย เชน ใสคําคนวา patient info allergy แลว 
คลิก Go  

3. What’s new เปนการแจงใหผ ูใชทราบความกาวหนาที่เกิดข้ึนใหมๆ ทกุ 4 เดือน ในหัวขอ
ตางๆ เชน Cardiology, Drug therapy, Hematology เปนตน เมื่อคลิกที่ what’s new จะพบหัว 
ขอตางๆ แลวคลิกเพ่ือเลือกดูตอไป  



 

 

ในสวน New Search ก็จะคนหาโดยใสคําวา what’s new แลวคลิก Go กไ็ดเชนกัน   



ในการสืบคนเรื่องยา (Drug) นอกจากสืบคนโดยปอนคําคน โดยใชชื่อยาสามัญ หรือชื่อทางการคา
ก็ไดลงในชอง New Search แลว กย็ังสามารถหา Drug Interactions ที่อย ูใตชอง New Search 

ไดอีกดวย  



4. Calculators 
การสืบคนคาคํานวณตางๆ สามารถคลิกจากแถบสีเขียว “Calculators” แลวจึงคลิกเลือกหัวขอ 
ที่ตองการตอไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หรือใหพิมพคําวา Calculators ลงในสวน New Search แลวจึงคลิกเลือกหัวขอท่ีตองการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นอกจากน้ีเรายังสามารถทดสอบความรูดวยตนเองเกี่ยวกับเรื่อง ECG test โดยพิมพคําวา ECG test 
ลงในสวน New Search แลวจึงคลิกเลือกหัวขอท่ีตองการตอไป สวนน้ีสามารถเลือก case คนไข 
แลวคลิก คําถาม ECG จากน้ันก็จะโชว diagram แลวเราคลิกคําตอบ ECG 
 

 



 

 



 
การอางอิงเอกสารในฐานขอมูล UpToDate  

บทความในฐาน UpToDate ถูกกําหนดไวใหใชอางอิงเสมือนหนึ่งเปนบทความในหนังสือซ่ึงไมมี
เลขหนา บรรณาธิการคือ Burton D. Rose จัดพิมพโดย UpToDate ซึ่งต้ังอย ูที่เมือง Waltham 

รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา และลงรายการเปนปพิมพลาสุดเสมอ ตัวอยางเชน  

Marion, DW. Diaphragmatic pacing. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 
2009.  

รายการอางอิง  
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