5

Books - หนังสือออนไลน์

7

Mosby’s Evidence-Based Nursing

เลือกสาขาเฉพาะทาง

คู่มือการใช้ งาน
ประเภทของข้ อมูล

6

Journals - วารสารออนไลน์ (บันทึก PDF ได้ )

8

Procedure Consult - หัตถการ
เลือกประเภทข้ อมูลเป็ น “Procedures Consult”
พิมพ์ ส่ งิ ที่ต้องการค้ นหา

เลือกสาขาเฉพาะทาง
เลือกชื่อวารสาร

1. Books - 45 เล่ม (Full-Text)
2. Journals - 39 วารสาร (Full-Text)
3. Evidence-Based Nursing
4. Guideline
5. Procedures Consult
6. Video - วีดีโอคลิป
7. Images - รูปภาพทางการพยาบาล
8. Drugs - ฐานข้ อมูลยา
9. Lab
10. Patient Education - คูม่ ือสําหรับผู้ป่วย
11. Medline - ฐานข้ อมูลรวบรวม Abstract
ใน PubMed

กดเพื่อดาวโหลด
ไฟล์ PDF

www.clinicalkey.com/nursing
Download - ชื่อรายการหนังสือ และวารสาร

วิดีโอ - ขัน้ ตอนการรั กษาและผ่ าตัด

http://elsevierresources.com/clinicalkey/files/2015/10/
CKNursing_Master_Content_List.xls
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วิธีการเข้ าใช้ งาน
เข้ าเว็ปไซค์ www.clinicalkey.com/nursing
ทัง้ PC / Mobile / i-pad

1

Results - ผลลัพธ์ ของข้ อมูลมี 2 ประเภท

3
3.1

หน้ าผลลัพธ์หน้ าแรก จะขึ ้นเป็ นลักษณะสรุปเกี่ยวกับโรคนันๆ
้
โดยจะประกอบไปด้ วยหัวข้ อดังนี ้

4

Tools (อุปกรณ์ )

หมายเหตุ: การใช้ Tools เพื่อ Save เป็ นข้ อมูลส่วนตัว (ทําได้ ในระบบ WIFI
เท่านั ้น) ต้ องสร้ าง Personal Account ก่อน โดยคลิ๊กที่ปมุ่ “Register” ที่มมุ
ขวาบนของหน้ าต่าง กรอกรายละเอียด และกําหนด User Name &
Password เพื่อใช้ Log in เข้ าใช้ งาน

“Save” สามารถกดเพื่อบันทึกหัวข้ อลิงค์ท่ีสนใจ
ผู้ใช้ งานสามารถเช็คสถานะได้ ว่าหน้ าต่ างพร้ อมใช้ งานได้ หรื อไม่ ได้
หากพร้ อมใช้ งานจะต้ องไม่ มีหวั ข้ อ “Store” อยู่มุมบนขวาของ
หน้ าต่ าง

สามารถกดเพื่อให้ ขนึ ้ กรอบ
“ขข” หน้ าหัวข้ อทัง้ หมด

หมายเหตุ :
- หากอยูใ่ นวง IP Address/ Wifi - เข้ าใช้ งานได้ ทนั ที
- หากอยูภ่ ายนอกให้ ตอ่ ระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย

คําอธิบาย
พยาธิสรี รวิทยาของความดันโลหิตสูง

A

B

ให้ ไปเลือกหัวข้ อที่ต้องการ หลังจากนัน้ ให้ ไปกด
สัญลักษณ์ “ “ เพื่อบันทึก

อาการทางคลินิก
การศึกษาการวินิจฉัย
ลดซึมเศร้ าและกังวลในผู้ป่วยโรคหัวใจ
การจัดการการพยาบาล

สืบค้ นหาข้ อมูลผ่ าน “Search Box”

2

Tools

3.2

“Presentation” อุปกรณ์การบันทึกรูปภาพ
และExport มาเป็ น Power Point พร้ อม
คําอธิบาย และข้ อมูลอ้ างอิง

ให้ ไปเลือกที่ “more results”

1

หมายเหตุ :
A
- กดที่ “All” เพื่อเลือกเจาะจงประเภทของข้ อมูล
เช่น หนังสือ,วารสาร, Evidence Based, Multimedia
เป็ นต้ น
B - สามารถพิมพ์หาโดยใช้ Keywords ต่างๆ ชื่อโรค,
คําย่อ, ชื่อหนังสือ, วารสาร และชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่ง
Suggestion

คําแนะนํา

Related

คําเกี่ยวข้ อง

Books & Journals

2
เลือกชนิดของข้ อมูล

Authors

ชื่อหนังสือ วารสาร

New Knowledge Information Co.,Ltd.

Contact: Mr. Krairerk S.

ประเภทการศึกษา
จํานวนผลลัพธ์

วารสาร Abstract &
Free full-text
วารสารฉบับเต็ม
หนังสือฉบับเต็ม
การทดสอบประสิทธิภาพของ
ยาใหม่ ทางคลินิก
หลักฐานเชิงประจักษ์
รู ปภาพ
แนวทาง
ข้ อมูลยา
หัตถการ
Tel: 02-184-5964 / 085-9109105

เลือกสาขาเฉพาะทาง

ให้ กาํ หนดชื่อ
“Presentation”
เป็ นของตนเอง แล้ วกด
Enter

การเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้

3
กด “Save”

ให้ ไปกดที่ช่ ือ Account มุมขวา และเลือกประเภท
ชื่อ

เรี ยกดูหวั ข้ อลิงค์ ท่ ไี ด้ บนั ทึกไว้ จาก “ “
เรี ยกดูรูปภาพที่ได้ บันทึกไว้ จาก “ “
หลังจากนัน้ ให้ ไปเลือกชื่อ
Presentation ของตนเอง และ
สามารถกด “Export” เพื่อดึงรูปภาพ
มาใส่ Powerpoint

E-mail: krairerk.s@newknowledgeinfo.com, patcharasiri.s@newknowledgeinfo.com

