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เนือ้หา 

• เป้าหมายการทบทวนวรรณกรรม 
• แหล่งข้อมูลและเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม 

–ต ารา, บทความจากวารสาร 
–อนิเตอร์เน็ต  

- Google, Wiki, Pubmed, Thai index medicus, .. 
-ไฟล์ .pdf, .ppt, .doc, … 

– ห้องสมุดและการใช้บริการส าเนาเอกสารจากห้องสมุด 

• ตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรม 

• ฝึกปฏิบัติ ทดลองค้นหาวรรณกรรมจาก Internet 



Searching   Reviewing   Writing  

สืบคน้ เขียน 
จดัการ 

เรียบเรียง 



เป้าหมายการทบทวนวรรณกรรม 

• หาความส าคญัของปัญหา 

• หาแนวคดิที่เกีย่วข้อง – สาเหตุหรือปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง  

• แสดงความรู้ปัจจุบันที่มอียู่ 

• สรุปกรอบแนวคดิทีจ่ะมาท าวจิัย 
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Dr. Samuel Johnson, English essayist and 
lexicographer,1709-1784 

   ความรู้มอียู่ 2 ประเภท 
รู้ในตัวเนือ้หาโดยตรง   หรือ… 

รู้ว่าจะไปหาข้อมลูเหล่าน้ันได้ท่ีไหน 
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ประสบการณ์ 

ค้นหา Literatureเป็นอย่างไร? 

หาทีไ่หน? ได้ค าตอบ?  

FACT ! 

แหล่งข้อมูลเพยีงทีเ่ดยีวไม่สามารถช่วยให้
เข้าถงึงานตีพมิพ์ได้ครบทุกรูปแบบ 



แหล่งของวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
1.หนังสือทั่วไป (General Books) 

2.หนังสืออ้างองิ (Reference Book) 
-สารานุกรม (Encyclopedia) 
-พจนานุกรม (Dictionary) 
-หนังสือรายปี (Yearbooks) 
-บรรณานุกรม (Bibliographies) 
-ดชันีวารสาร (Periodical Indexes) 
-นามานุกรม (Directories)  



• วทิยานิพนธ์ (Thesis) 

• วารสาร (Journals) 

• รายงานการวจิัย (Research Report) 

• เอกสารทางราชการ 

• ไมโครฟิล์ม (Microfilm) 

• หนังสือพมิพ์ (Newspaper)  

แหล่งของวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 



แหล่งข้อมูลและเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม 

• ต ารา, บทความจากวารสาร 

• อนิเตอร์เน็ต  
-Google, Wiki, Pubmed, Thai index medicus, .. 
-ไฟล์ .pdf, .ppt, .doc, … 

• ห้องสมุดและการใช้บริการส าเนาเอกสารจากห้องสมุด 



การทบทวนวรรณกรรมจากต าราและบทความ 

• ต าราที่ปรับปรุงใหม่อาจทบทวนข้อมูลต่าง ๆ มาไว้อย่างด ีเช่น 
ความเส่ียงของมะเร็งชนิดต่าง ๆ จากการสูบบุหร่ี ฯ 

• ควรรู้จกัวารสารทีต่พีมิพ์เร่ืองวชิาการทีต้่องการ 

• การสืบค้นต่อเน่ืองจากเอกสารอ้างองิท้ายบทในต ารา หรือท้าย
บทความ ท าให้ได้ข้อมูลรายละเอยีดมากขึน้ 

• ต าราอาจจะล้าสมัยได้ง่าย บทความจะให้ข้อมูลทีท่นัสมัยได้
ดกีว่า และสืบค้นจากระบบอนิเตอร์เน็ตได้ง่าย 



การสืบค้นวรรณกรรมจากอนิเตอร์เน็ต 

• การสืบค้นอนิเตอร์เน็ต - ท่านรู้จกัค าเหล่านีด้หีรือไม่ 
-Google, Wiki, Pubmed, Thai index medicus, .. 
-ไฟล์ .pdf, .ppt, .doc, … 

• อนิเตอร์เน็ตเป็นตวัช่วยเสมือนหน่ึงมีห้องสมุดอยู่กบัตวั 

• www.google.com 
เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูลในเวบ็ทีร่วดเร็ว ทนัสมัย 
ค้นได้ทั้งหน้าเวบ็ เอกสาร รูปภาพ แผนที ่ฯ 
ใส่ค าค้นเป็นค า ๆ ได้เลย (ได้ทั้งไทยและองักฤษ) 
ข้อด้อยคอื ผู้ใช้ต้องประเมนิความน่าเช่ือถอืของข้อมูลเอง 

http://www.google.com/
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สรุปแหล่งข้อมูลที่ส าคญั 
1. ฐานข้อมูลทางคอมพวิเตอร์ (Databases) 

2. ดรรชนีวารสาร (Indexing/Abstracting Journals) 

3. รายการจัดเกบ็ในห้องสมุด (Library Catalogues) 

4. บรรณานุกรม (Bibliographies) 

5. เครือข่ายคอมพวิเตอร์ทีเ่ช่ือมโยงกนัทั่วโลก(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  

• ควรอ่านวธีิใชข้องแต่ละฐานขอ้มูลก่อนท าการสืบคน้ 
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PubMed  



CAB Abstracts 

CAB Abstracts  



16 

2. ดรรชนีวารสาร 
(Indexing/Abstracting Journals) 

 
• เป็นตน้ก าเนิดของ database  

• ใชด้ชันีหวัเร่ืองและผูแ้ต่ง เช่น 
– Index Medicus ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็น database 

คือ Medline/Pubmed ตั้งแต่ปี 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 

 

ตัวอย่างทีส่ าคญัในประเทศไทย 
– 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 

 

18 

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

http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/nlmcat/catalog.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/nlmcat/catalog.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/nlmcat/catalog.html
https://catalog.library.jhu.edu/ipac20/ipac.jsp?profile=default
https://catalog.library.jhu.edu/ipac20/ipac.jsp?profile=default
https://catalog.library.jhu.edu/ipac20/ipac.jsp?profile=default
https://catalog.library.jhu.edu/ipac20/ipac.jsp?profile=default
https://catalog.library.jhu.edu/ipac20/ipac.jsp?profile=default
http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=en&skin=psu_cl
http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=en&skin=psu_cl
http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=en&skin=psu_cl
http://uc.thailis.or.th/cgi-bin/gw/chameleon?lng=en&skin=psu_cl
http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/siriraj/index.php?option=com_wrapper&Itemid=345
http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/siriraj/index.php?option=com_wrapper&Itemid=345
http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/siriraj/index.php?option=com_wrapper&Itemid=345
http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/siriraj/index.php?option=com_wrapper&Itemid=345
http://www.medlib.si.mahidol.ac.th/siriraj/index.php?option=com_wrapper&Itemid=345


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) 

• รายช่ือหนังสือหรือวารสาร 
– เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง     หรือ 
– ประวัติผู้ เขียนคนหน่ึง 

• ปัจจุบนัหาไดน้อ้ยลง 
• มีประโยชน์ส าหรับงานวิจยัหรือผลงานเก่าๆ 
• เหมาะส าหรับการทบทวนวรรณกรรมในหวัเร่ืองท่ีไม่คุน้เคย 
• ตวัอยา่ง 

– วารสารช่ือ Bibliography of Medical Reviews  

โดย Index Medicus 
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f67
4fd566d.html 

http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html
http://worldcat.org/wcpa/ow/61de89f674fd566d.html


24 

Bibliography of Medical Reviews 
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5. เครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Internet) 

• เขา้ถึง full-text หนงัสือ รายงาน และ งานวิจยัท่ีเป็น gray 
literature    

• Caution ! ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
• Trusty resources ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีมาจากองคก์รต่างๆเช่น 

มหาวิทยาลยั องคก์รระหวา่งประเทศเช่น WHO NGO 

• Google  

– ไม่ครอบคลมุ research literature  

– ประโยชน์ : ค้นหา full text บน web, email 

addresses และ web pages ของนักวจิยัคนอืน่ๆ 



– แนวทาง  สอบสวนโรค  .pdf 

–  หลกัการ  วิจยั .ppt 

–  ความชุก โรคปอดบวม 

–  กรอบแนวคิด การเปล่ียนแปลง 

พฤตกิรรม 

• การใชค้  าคน้ หลายค าร่วมกนั ช่วยให้

ไดผ้ลท่ีตรงความตอ้งการมากข้ึน เช่น 

– HIV incidence 2007 global 

–  STD annual report .ppt 

–  principle epidemiology .pdf 



• เว็บ Google scholar ใชค้น้หาขอ้มูลวิชาการ 



การสืบค้นวรรณกรรมจากอนิเตอร์เน็ต - wiki 

• www.wikipedia.org เวบ็สารานุกรมแบบเปิด ผู้อ่านสามารถเขยีน
ข้อมูลลงในเวบ็ได้ เร่ืองส าคญั ๆ จะมีคนมาแก้ไข ตรวจสอบ 

• มีเวบ็ลงิค์ไปสู่หน้าเวบ็อ้างองิอืน่ ๆ ได้ 
• ให้ข้อมูลสรุปเร่ืองกว้าง ๆ ได้ด ี

http://www.wikipedia.org/


การสืบค้นวรรณกรรมจากอนิเตอร์เน็ต - PubMed 

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

• ข้อมูลบทความตพีมิพ์ในวารสารทีว่งวชิาการยอมรับ 

• รวมวารสารหลายวงการ – การแพทย์ สธ.  
พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

• สามารถคดัลอกบทคดัย่อ พร้อมข้อมูลอ้างองิเพือ่หาบทความ
ต่อไปได้ 

• บางบทความดาวน์โหลดได้เต็มฉบับจากลงิค์ที่เช่ือมโยง 

 

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


หลกัในการค้นหาแหล่งข้อมูล 
• 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 

แต่ละแหล่งขอ้มูลจดัเกบ็รูปแบบ 
references ต่างกนั 

• 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 ้ 

เรียงช่ือค าส าคญัทุกค าในแต่ละสาขา (A 

structured  thesaurusa) 

• Synonyms 

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

• Endings (singulars and plurals) 

• สามารถหาค าท่ีใชบ่้อยไดจ้ากวารสารท่ีเก่ียวขอ้งเตรียมไวล่้วงหนา้ 

ใส่ค าท่ีตอ้งการคน้หาดว้ยตนเอง
(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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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://scientific.thomson.com/products/sci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ssci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
http://scientific.thomson.com/products/ahci/
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ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล (Searching method) 

ตั้งหัวข้อที่ต้องการ
ค้นหา  

ท ารายช่ือ 
concepts หรือ 

keywords  

รวมค าที่ส าคญัเข้า
ด้วยกนั  

จ ากดัการค้นหาเช่น 
ช่วงเวลา  ภาษา 
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ตัวอย่าง ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 
1. ตัง้ topic ที่ตอ้งการคน้หา  

 

  “ Cost-effectiveness of 
immunization    programs  in 

Africa” 



ตัวอย่าง ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 

2.จดัท ารายชือ่ concepts หรือ keywords 

– Thesaurus term หรอื ‘Free text’ เช่น :  
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 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  “……”  เพื่อคน้หา Exactly Topic 
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 การรวมค าที่ส าคญัเขา้ดว้ยกนัดว้ย 

Or/Not/And  

Immunization Africa 

Or  

Immunization Africa 

AND  

สีแดงคือตอ้งการคน้หา Immunization Africa 

Not  



วธีิการสืบค้นวรรณกรรม 
จาก Pubmed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
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MeSH=Medical Subject Heading 
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Nosebleed MeSH 
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41 
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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 

เลอืก 

Measles Outbreak 



46 “Measles” AND “ Disease Outbreak” 



47 Summary Results 



ตัวอย่างการสืบค้นวรรณกรรม 
จาก Pubmed 

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



อุบัตกิารณ์การเกดิภาวะanaphylaxis ใน
แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชน  

 
INCIDENCE OF ANAPHYLAXIS IN  

THE EMERGENCY DEPARTMENT OF 

COMMUNITY HOSPITAL 

ทมีวจิัย : แพทย์ พยาบาลวชิาชีพ เภสัชกร 



ความเป็นมาของการท าวจิัย R2R 
• Anaphylaxis ปฏิกริิยาทางภูมแิพ้ของร่างกายทีรุ่นแรง 
เกดิขึน้อย่าง เฉียบพลนัและท าให้เสียชีวติได้ เป็นภาวะฉุกเฉิน 

• การวนิิจฉัยมีความส าคญั การทราบสาเหตุทีท่ าให้เกดิอาการ 
จะท าให้สามารถหลกีเลีย่งสารทีแ่พ้ และป้องกนัการเกดิซ ้า  

• จากการศึกษาพบว่า การรายงานอุบัตกิารณ์ในประชาชน
ทัว่ไปน่าจะต า่กว่าความเป็นจริง  

• ข้อมูลการศึกษาเพือ่รายงานอบุัติการณ์ของภาวะ
anaphylaxis ในโรงพยาบาลชุมชน ??? 



Click link to 

access  full 

text 

“Anaphylaxis” AND “Incidence” 
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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.  
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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. 
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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.  
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ผลการทบทวนวรรณกรรม 
• อุบตักิารณ์การเกดิภาวะช็อกจากโรคภูมิแพ้ แตกต่างกนัไปตามกลุ่มทีศึ่กษา  
• การส ารวจในประเทศอเมริกาโดย Yocum และคณะได้ท าการศึกษาระบาดวทิยาของ

ภาวะ anaphylaxis ในประชากรทีอ่าศัยอยู่ใน Olmsted County รัฐMinnesota พบ
อตัราการเกดิภาวะนี ้30 คร้ังต่อประชากร 100,000 คนต่อปี 

• การส ารวจในภูมิภาคเอเซียโดย World Allergy Organization พบว่าในประเทศ
ญีปุ่่ น มีจ านวนคร้ังของการเกดิ anaphylaxis เป็น 300-350 คร้ังต่อปีต่อประชากร 
100 ล้านคน ในประเทศจีนพบ 3,000 คร้ังต่อปีต่อประชากร 1,200 ล้านคน 

• ประเทศไทยมกีารรายงานของอุบตักิารณ์การเกดิภาวะนี ้ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิในระยะเวลา 1 ปี(พ.ศ.2546-2547)พบอุบตักิารณ์การ
เกดิภาวะนี ้223 คร้ังต่อประชากรทีเ่ข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉิน 100,000 คนต่อปี  

• ปัจจุบนัยงัไม่พบรายงานการศึกษาเพือ่รายงานอุบตักิารณ์ของภาวะช็อกจากโรค
ภูมิแพ้ในโรงพยาบาลชุมชน 



การสืบค้นวรรณกรรม 
ในโรงพยาบาลชุมชน 

Online databases 
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Website  

Online Journals 



http://www.thelancet.com 



http://www.nejm.org/ 





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





http://www.bmj.com/ 





Thai Citation Index: TCI 



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





http://www.hsri.or.th/ 
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สรุปแนวทางการค้นหาข้อมูล 
–Web-based resources ท่ีเลือกใช ้
– ค าหรือรูปแบบท่ีใชใ้นการคน้หา  
– จ านวน Articles ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีปรากฏ   
– ช่ือ Article ท่ีเลือกอ่านเพ่ือตอบปัญหา 

 (ช่ือเร่ือง ช่ือผูแ้ต่ง และ ช่ือวารสาร, ปีท่ีตีพิมพ)์  
  - Abstract/ Full text 

    (ฝึกการอ่านบทความภาษาองักฤษ) 



การจัดการผลการสืบค้น 

• สรุปย่อประเดน็ 

• อ่านบทความฉบับเตม็  

• อ่านวธีิการวดั การให้นิยาม ว่าเป็นอย่างไร 

• อ่านข้ออภปิราย ซ่ึงมีข้อจ ากดั ค าอธิบายความเหมือน/ความต่าง
ของผลเมื่อเปรียบเทียบกบัการศึกษาอืน่ 

• วจิยัทีจ่ะท าควรจะดกีว่าแบบ “me too”” 



การทบทวนวรรณกรรม  
(Literature Review) 

•มีกีเ่ร่ืองทีส่อดคล้องกบัค าถามวจิัย 

•มีกีเ่ร่ืองทีแ่ตกต่างกบัค าถามวจิัย 



Level  and  Quality  of  Evidence 
• Level  I- Meta – analysis  of  multiple  controlled  studies 
• Level  II- Individual  experimental  study 
• Level  III- Quasi – experimental  study  such  as  nonrandomized  

controlled  single  group  pre – post  test, time  series,  or  matched  case  
controlled  studies. 

• Level  IV- Non - experimental  study,  such  as  co relational  descriptive  
research  and  qualitative  or  case  studies 

• Level   V- Case  report  or  systematically  obtained, verifiable  quality,  
or  program  evaluation  data 

• Level  VI-Opinion  of  respected  authorities (e. g., nationally  know) 
based  on  their  clinical  experience  or  the  opinions  of  an  expert  
committee, including  their  interpretation  of  non research  based  
information.  This  level  also  includes  regulatory  or  legal  opinions 


