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MeSH (Medical Subject Heading) 

MeSH คือ ศพัท์บงัคบั หรือ ศพัท์ควบคมุจดัท ำโดย หอสมดุแพทย์แห่งชำติของสหรัฐอเมริกำ 

National Library of Medicines หรือ NLM ซึง่ค ำศพัท์แต่ละค ำจะท ำหน้ำควบคมุ

ศพัท์ ท่ีมีควำมหมำยเสมือนกนัรวมเข้ำด้วยกนั และ จดัท ำเป็นชดุค ำศพัท์ท่ีเรียกว่ำ หวัเร่ือง หรือ 

Descriptor โดยจดัท ำหวัเร่ืองเรียงตำมโครงสร้ำงของค ำศพัท์เป็นล ำดบัชัน้ (Hierarchy) 

MeSH จงึเป็นเคร่ืองมือในกำรเข้ำถึงข้อมลูเนือ้หำ เช่น บทควำมวำรสำร หรือ ช่วยให้กำรสืบค้น

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ NLN ได้ใช้ Mesh thesaurus เป็นเคร่ืองมือในกำรจดัท ำดชันี 

(index) บทควำมในฐำนข้อมลู Medline / PubMed รวมทัง้ฐำนข้อมลูอ่ืนๆของ NLM  

กำรเข้ำใช้ MeSH เพ่ือกำรสืบค้น  

สำมำรถเข้ำท่ี www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh  

กำรเข้ำใช้ MeSH เพ่ือกำรค้นหำเก่ียวกบัหวัเร่ือง (Descriptor) แบบไลเรียง (Browse) 

สำมำรถเข้ำได้ท่ี meshb.nlm.nih.gov/search  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://meshb.nlm.nih.gov/search
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MeSH Browser คือ กำรสืบค้นค ำศพัท์ต ำศพัท์ด้วยวิธีกำรไล่เรียง (Browser) 

 

 

1. พมิพ์ค ำศพัท์ หรือ ค ำค้น และ เลือกวิธีกำรสืบค้นได้  

1. FullWord Search คือ กำรค้นหำค ำศพัท์ตรงตำมท่ีพมิพ์ ซึง่ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึง่

ของค ำศพัท์ หรือ ประโยค เช่น heart จะแสดงผลแต่ศพัท์ค ำว่ำ  heart เท่ำนัน้ 

2. SubString Search คือ กำรค้นหำรำยกำรใดท่ีตรงตำมตวัอกัษรท่ีพมิพ์ ซึง่เป็นส่วน

หนึง่ของค ำศพัท์ หรือ ประโยค เช่น  cardia จะพบ cardiac death, 

Pericardial Fluid, Bradycardia เป็นต้น 

 2. เลือกปรับปรุงวิธีกำรสืบค้นของค ำท่ีพมิพ์ 

 Exact Match คือ กำรค้นหำตรงตำมตวัอกัษรท่ีพมิพ์ 

 All Fragments คือ กำรค้นหำค ำทกุค ำตำมท่ีพมิพ์ โดยไม่ค ำนงึถึงล ำดบัก่อนหลงั

ของค ำ 

 Any Fragments คือ กำรค้นหำค ำอย่ำงน้อยหนึง่ค ำ 
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3. เลือกจ ำกดักำรสืบค้นเฉพำะ 

 Main Heading Terms ค้นหำเฉพำะค ำท่ีเป็นค ำศพัท์ควบคมุ (Preferred 

Terms) และ ค ำศพัท์ท่ีพ้องในควำมหมำยกนั (Entry Terms) เป็นต้น ท่ีพบใน

รำยกำรของหวัเร่ืองหลกั หรือ Descriptor Records  

 Qualifiers Terms ค้นหำเฉพำะในส่วนของหวัเร่ืองย่อย (Subheading)  

 Supplementary Concept Records ค้นหำสำรเคมี เลขทะเบียนสำรเคมี 

Protocol ได้แก่ Chemotherapy Protocols ช่ือโรค (Diseases) และ

สิ่งมีชีวิต (Organisms) เช่น ไวรัส 

4. เลือกจ ำกดักำรสืบค้นเฉพำะเขตข้อมลู 

 Pharmacological Action (PA) คือ ค้นหำในส่วนกำรออกฤทธ์ของยำ 

 CAS Registry/ EC Number/ UNII Code คือ กำรค้นหำจำกเลขทะเบียน

สำรเคมี (CAS Registry) เลข Enzyme Commission (EC) และ FDA 

Substance Registry System Unique Identifier (UNII)  

 MeSH Unique ID ค้นหำจำกหมำยเลขของ Descriptors 
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วิธีกำรสืบค้น MeSh เพ่ือกำรสืบค้นใน PubMed  

 

1. กำรผสมหวัเร่ือง ส ำหรับกำรสืบค้นบทควำม (Combining Specific MeSh) 

เช่น ต้องกำรหวัเร่ือง jejunal enteritis จะไม่พบใน Descriptors ต้องใช้วิธีกำรผสม

สองหวัเร่ืองเข้ำด้วยกนั คือ Jejunum และ Enteritis  

พมิพ์ Jejunum ในช่องค ำค้น และคลิกท่ีปุ่ ม Search  
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คลิกเลือกท่ี Jejunum และคลิกท่ีปุ่ ม Add to search builder 

 

พมิพ์ Enteritis ในช่องค ำค้น และคลิกท่ีปุ่ ม Search 

 

คลิกเลือกท่ี Enteritis และคลิกท่ีปุ่ ม Add to search builder จำกนัน้คลิกท่ีปุ่ ม 

Search PubMed 
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หน้ำแสดงผลกำรสืบค้นท่ีได้จำกกำรผสมสองหวัเร่ือง 

 

ตวัอย่ำงท่ี 2 ต้องกำรค้นหำบทควำมเก่ียวกบั deficiency of monoamine oxidase

พมิพ์ monoamine oxidase ในช่องค ำค้น และคลิกท่ีปุ่ ม Search จำกนัน้คลิกเลือกท่ี

monoamine oxidase และคลิกท่ี Add to search builder 
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พมิพ์ deficiency ในช่องค ำค้น และคลิกท่ีปุ่ ม Search จำกนัน้คลิกเลือกท่ี deficiency 

(Subheading)  คลิกท่ี Add to search builder และคลิกท่ี Search PubMed

 

2. กำรสืบค้น MeSH จำกกำรสืบค้นด้วยคีย์เวริด์ เช่นกำรค้นหำหวัเร่ืองเก่ียวกบั Scalp 

diseases ซึง่ไม่ได้มีหวัเร่ืองนีใ้น  MeSH ให้เปล่ียนกำรค้นหำในส่วน Title/Abstract  

เลือกกำรสืบค้นจำก PubMed พมิพ์ Scalp diseases ในช่องค ำค้น และคลิกท่ีปุ่ ม 

Search และเลือกกำรจดัเรียงผลลพัธ์เป็น (Sort by ) Best Match  
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คลิกท่ีบทควำม และคลิกท่ี Publication Type , MeSH Terms เพ่ือดหูวัเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องเช่น Scalp Dermatoses  

 

3. กำรค้นหำบทควำมควำมเก่ียวกลัเร่ืองกำรออกฤทธ์ิของยำ (Pharmacological 

Action) 

พมิพ์ช่ือยำ เช่น Aspirin ลงในช่องค ำค้น เลือกสืบค้นจำก  MeSH จำกนัน้คลิก Search 
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คลิกท่ี Aspirin จำกนัน้ดท่ีูส่วน Pharmacological Action 

 

 


