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ดร. กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ 
 
 ความส าคัญอย่างหน่ึงของการผลิตหรือเตรียมยาในโรงพยาบาลก็คือการมีข้อมูลมาช่วยสนับสนุนใน
การเตรียมยา เช่น แนวทางในการเตรียมยา ข้อมูลสูตรต ารับ ความคงตัว การเก็บรักษา ฯลฯ ดังน้ัน
แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการค้นข้อมูลคือจากวารสาร หรืองานวิจัยต่างๆที่เช่ือถือได้ ซึ่งในเน้ือหาในบทน้ีจะขอ
ยกตัวอย่างฐานข้อมูลต่างๆที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้บอกรับดังน้ี 

1. ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา Sciencedirect 
ฐานข้อมูล Sciencedirect เป็นฐานข้อมูลแบบสหสาขาวิชาซึ่งสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์ช่ือ

ว่า http://www.sciencedirect.com โดยหน้าตาของเว็บไซต์จะมีหน้าตาดังน้ี 

  
 ทดลองค้นด้วย keyword ว่า extemporaneous ก็จะพบกับข้อมูลผลลัพธ์ดังแสดง  

  
 เน่ืองจากฐานข้อมูลน้ีเป็นฐานข้อมูลที่ต้องบอกรับ ดังน้ันการจะ download เน้ือหาต่างๆจะต้องใช้

ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน หากต้องการ download เอกสารก็สามารถคลิกที่ปุ่ม PDF 
ก็สามารถ download เอกสารไปใช้งานได้ทันที 

 

http://www.sciencedirect.com/
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2. ฐานข้อมูลทางเคมี American Chemical Society (ACS) 
ฐานข้อมูล American Chemical Society (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่เน้นข้อมูลทางเคมี ซึ่ง

สามารถเข้าได้จากเว็บไซต์ช่ือว่า  http://pubs.acs.org โดยฐานข้อมูลน้ีจะเน้นงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับทางเคมีซึ่งอาจจะค้นข้อมูลในส่วนของความคงตัวของยาได้ โดยหน้าตาของเว็บไซต์จะมี
หน้าตาดังน้ี 

  
  

3. ฐานข้อมูล Informahealthcare 
ฐานข้อมูล Informahealthcare เป็นฐานข้อมูลที่เน้นข้อมูลทางเภสัชศาสตร์  ซึ่งสามารถเข้า

ได้จากเว็บไซต์ช่ือว่า  http://informahealthcare.com โดยฐานข้อมูลน้ีจะเน้นงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งอาจจะเป็นสูตรต ารับ ความคงตัว ยาเตรียม ฯลฯ โดยหน้าตาของ
เว็บไซต์จะเป็นดังน้ี 

  
 ทดลองค้นด้วย keyword ว่า extemporaneous ก็จะพบกับข้อมูลผลลัพธ์ดังแสดง 
 
 

http://pubs.acs.org/
http://informahealthcare.com/
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 การ download เอกสารสามารถท าได้โดยคลิกท่ีช่ือเอกสารที่ต้องการก็จะพบกับล้ิงแสดงเอกสารให้ 

download ดังแสดง 

  

4. ฐานข้อมูล Springerlink 
ฐานข้อมูล Springerlink เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ซึ่งสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์ช่ือว่า  

http://springerlink.com โดยหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นดังน้ี 

  
 ทดลองค้นด้วย keyword ว่า extemporaneous ก็จะพบกับข้อมูลผลลัพธ์ดังแสดง 

http://springerlink.com/
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5. ฐานข้อมูล Wiley Interscience 
ฐานข้อมูล Springerlink เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ซึ่งสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์ช่ือว่า  

http://interscience.wiley.com  โดยหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นดังน้ี 

 
ทดลองค้นด้วย keyword ว่า extemporaneous ก็จะพบกับข้อมูลผลลัพธ์ดังแสดง 

http://interscience.wiley.com/
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6. วารสาร International Journal of Pharmaceutical Compounding (IJPC) 
วารสาร International Journal of Pharmaceutical Compounding (IJPC) เป็นวารสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาในรูปแบบของ extemporaneous มากที่สุด ซึ่งสามารถเข้าได้จาก
เว็บไซต์ช่ือว่า  http://ijpc.com โดยหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นดังน้ี 

  
 ภายในวารสารจะประกอบไปด้วยสูตรในการเตรียมยาต่างๆมากมาย รวมถึงวิธีการเตรียม และความ

คงตัวของยาเตรียมด้วย 
 
 
 
 
 

http://ijpc.com/
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ตัวอย่างบทความ 
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7. วารสาร American Journal of Health-System Pharmacy  
วารสาร American Journal of Health-System Pharmacy เป็นอีกวารสารที่เกี่ยวข้องกับ

ยาในรูปแบบของ extemporaneous ซึ่งมักจะมีข้อมูลของความเข้ากันได้หรอืเข้ากันไม่ได้ของยา 
ความคงตัว และการศึกษายาเตรียม extemporaneous ค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถเข้าได้จากเว็บไซต์
ช่ือว่า  http://www.ajhp.org โดยหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นดังน้ี 

  
 ทดลองค้นด้วย keyword ว่า incompatibility ก็จะพบกับข้อมูลผลลัพธ์ดังแสดง 

 
 
 
 
 
 

http://www.ajhp.org/
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8. ฐานข้อมูลคุณสมบัติและความปลอดภัยของสารเคมี USP MSDS 

ข้อมูลที่แสดงคุณสมบัติต่างๆของสาร ซึ่งรวมถึงข้อมูลความปลอดภัย และการก าจัดของเสีย
ของสารชนิดน้ันจะเรียกว่า Material Safety Data Sheet หรือ MSDS ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลจาก USP 
ได้ โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.uspmsds.com โดยหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นดังน้ี 

 

  
 ตัวอย่างของ MSDS ของยา cyclosporine จะเป็นดังภาพ 

  
 
NOTE……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.uspmsds.com/
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ในปัจจุบันทาง USP ได้ก าหนด General Chapter หัวข้อ <800> HAZARDOUS DRUGS—
HANDLING IN HEALTHCARE SETTINGS ซึ่งเป็นหัวข้อใหม่ ซ่ึงหัวข้อน้ีเป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติ และ
กระบวนการด้านคุณภาพในการจัดการกับยาที่อันตราย (hazardous drug) ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งใน
ผู้ป่วย ผู้ปฏิบัติงาน และส่ิงแวดล้อม  

 
โดยในหัวข้อ HAZARD COMMUNICATION PROGRAM จะระบุว่าจะต้องมี MSDS ของสารเคมีที่อันตรายที่
ใช้ในการผลิตทุกตัว และต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ี MSDS ต้องเป็นไปตามหลัก Globally 
Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) 

 
 

  

 

 

 

ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นไปตามหลัก GHS  
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9. การค้นข้อมูลด้วย Google Scholar 

การใช้ Google Scholar น้ันจะเน้นไปที่การค้นเน้ือหาที่เป็นวารสารวิชาการ ซึ่งค้นได้ทั้ง
วารสารในรูปแบบที่ต้องบอกรับ (แบบเสียเงิน) และแบบ Open access (ฟร)ี โดยสามารถเข้าได้ที่
เว็บไซต์ http://scholar.google.com โดยหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นดังน้ี 

  
เมื่อทดลองค้นด้วย keyword ว่า extemporaneous ก็จะพบกับข้อมูลผลลัพธ์ดังแสดง 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://scholar.google.com/
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รู้จักกับ Sci-Hub 
 Sci-hub คือ ที่เก็บบทความทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 48,000,000 บทความ บนเว็บไซต์ซึ่งช่วยใน
การเล่ียงการช าระเงินปกติ ก่อต้ังโดย Alexandra Elbakyan ในพ.ศ. 2554 ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ต้อง
เสียเงินจ านวนมากเพื่อซื้อบทความทางวิชาการซึ่งราคาประมาณ 30 ดอลล่าสหรัฐ (1,055 บาท) ต่อบทความ 
ต่อมาส านักพิมพ์ทางวิชาการ Elsevier ฟ้อง Sci-hub ในนครนิวยอร์กใน พ.ศ. 2558 ข้อหาละเมิดลิขสิทธ์ิ 

โปรเจกต์ Sci-hub เริ่มใช้งานในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 ถูกสร้างข้ึนโดยนักประสาทวิทยาชาว
คาซัคสถานที่ช่ือว่า อเล็กซานดรา เอลบัคยาน โดยมีเป้าหมายในการขยายการเข้าถึงของความรู้ผ่านทางการ
เอ้ือให้ผู้คนเข้าถึงเน้ือหาที่มีค่าใช้จ่าย โดเมนด้ังเดิมของโปรเจกต์ได้ถูกปิดลงในเดือนพฤษจิกายนของปี 2558 
ภายใต้ค าส่ังสาร  

Sci-hub เป็นเว็บไซต์แรกท่ีให้การเข้าถึงบทความทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนหน้า Sci-hub 
คนมักจะขอและแบ่งปันบทความวิจัยด้วยมือผ่านทางฟอรั่มและชุมชนออนไลน์ โดยวิธีการแบ่งปันแบบน้ีทั้งช้า
และไม่สะดวก และมีบทความกว่าร้อยบทความถูกกระจายด้วยวิธีน้ี ขณะที่เว็บไซต์ Sci-hub อ้างว่าได้ตอบรับ
กว่าแสนค าร้องขอต่อวัน การเข้าสู่เว็บ Sci-Hub สามารถเข้าได้โดยล้ิง .............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………….............. ซ่ึงมีหน้าตาดังรูป 

 
 
แบบฝึกหัด 
จากเน้ือหาก่อนหน้าในส่วนของฐานข้อมูล Informahealthcare เมื่อลองค้นด้วยค าว่า extemporaneous จะ
พบว่าเน้ือหาส่วนมากมักจะโหลดข้อมูลไม่ได้ เช่น บทความช่ือ Stability - Indicating Hplc Assay of 
Zidovudine in Extemporaneous Syrup ดังภาพ 

 
เมื่อคลิกท่ีปุ่ม Get Access ก็จะพบกับหน้าต่างให้ login เพื่อซื้อบทความดังกล่าว 
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ให้เปิดเว็บ Sc-Hb แล้วป้อนช่ือบทความลงไป แล้วกด Open ดังภาพ 

 
จะพบกับหน้าต่างให้ป้อนข้อความให้ตรงกับภาพ (captcha)  

 ให้กดปุ่มภาษารัสเซียเพื่อด าเนินการต่อ 
ก็จะได้บทความที่ต้องการมาอ่านได้ทันทีดังภาพ 

 
การใช้งาน Sci-Hub จ าเป็นต้องติดต้ังส่วนเสริมเพิ่มเติมใน Chrome ก่อน ซึ่งสามารถท าได้โดย 
.................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................ 
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............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................................... .....................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................................ .. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................... ............... 

................................................................................................................... ........................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 
หมายเหตุ บางครั้ง Sci-Hub เองก็ไม่สามารถที่จะ download ข้อมูลงานวิจัยบางเรื่องได้ 
 

รู้จักกับ Library Genesis (LibGen) 
 LibGen จะคล้ายกับ Sci-Hub แต่มีหนังสือเข้ามาด้วย โดยการเข้า LibGen สามารถท าได้โดย 
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ........................................................................................ 
หน้าตาของ Library Genesis เป็นดังน้ี 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของเภสัชกรด้านยาเตรียมเฉพาะคราวเพือ่บริการทางด้านสุขภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ลองค้นด้วย keyword ว่า extemporaneous จะพบว่าให้ข้อมูลดังน้ี 

 
 
เมื่อคลิกหมายเลขในคอลัมน์ที่ช่ือว่า Mirrors จะให้หน้าต่างดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
ให้ทดลองคลิกท่ีข้อความ DOWNLOAD เพื่อสังเกตุ
ผลท่ีเกิดขึ้น (อาจใช้เวลาสักพักเพื่อสังเกตุผลท่ีได้) 
 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 


