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Books - หนังสือออนไลน์5

6 Journals - วารสารออนไลน์ (บนัทกึ PDF ได้)
เลือกสาขาเฉพาะทาง

เลือกชื่อวารสาร

กดเพื่อดาวโหลด

ไฟล์ PDF

7 Mosby’s Evidence-Based Nursing

8 Procedure Video 
เลือกประเภทข้อมูลเป็น “Procedures Video”
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Download - ชื่อรายการหนังสือ และวารสาร

เลือกสาขาเฉพาะทาง

พมิพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา

วดิีโอ - ขัน้ตอนการรักษาและผ่าตดั

i‐Phone / Apple / i‐Pad  Andriod / Samsung / others

เข้าเว็ปไซค์ 

www.clinicalkey.com/nursing

Website Video



วธิกีารเขา้ใชง้าน

1 เขา้เว็ปไซค ์www.clinicalkey.com/nursing
ท ัง้ PC / Mobile / i-pad

หมายเหตุ : 
- หากอยูใ่นวง IP Address/ Wifi - เขา้ใชง้านไดท้นัท ี

2 สบืคน้หาขอ้มลูผา่น “Search Box”

A

กดที ่“All Types”   เพือ่เลือกเจาะจงประเภทของขอ้มลู
เชน่ หนงัสอื,วารสาร, Evidence Based, Multimedia เป็นตน้

3 Results - ผลลพัธ์ของขอ้มลู

หน้าผลลพัธ์หน้าแรก ผูใ้ชง้านสามารถใชอ้ปุกรณ์ “Filter By” ดา้น
ซา้ยมอืเพือ่เลือกประเภทเจาะจงของขอ้มลู หรือท าใหข้อ้มลูแคบลง 

และตรงกบัความตอ้งการไดม้ากขึน้

เลอืกชนดิของขอ้มลู

เลอืกสาขาเฉพาะทาง

Tools (อปุกรณ์)

“Save” สามารถกดเพือ่บนัทกึหวัขอ้ลงิคท์ีส่นใจ

สามารถกดเพือ่ใหข้ ึน้กรอบ 

“ขข” หนา้หวัขอ้ท ัง้หมด

ใหไ้ปเลือกหวัขอ้ทีต่อ้งการ หลงัจากนัน้ใหไ้ปกด 

สญัลกัษณ์ “    “ เพือ่บนัทกึ

“Presentation” อปุกรณ์การบนัทกึรูปภาพ 

และExport มาเป็น Power Point พรอ้มค าอธบิาย 
และขอ้มลูอา้งองิ

2

ใหก้ าหนดชือ่ 

“Presentation” 

เป็นของตนเอง 

แลว้กด Enter

3

กด “Save”การเรียกดขูอ้มลูทีบ่นัทกึไว้

ใหไ้ปกดทีชื่อ่ Account มมุขวา และเลือกประเภท

ชือ่
เรยีกดหูวัขอ้ลงิคท์ ีไ่ดบ้นัทกึไวจ้าก “      “

เรยีกดรูปูภาพทีไ่ดบ้นัทกึไวจ้าก “       “

หลงัจากน ัน้ใหไ้ปเลอืกชือ่ Presentation 

ของตนเอง และสามารถกด “Export” 

เพือ่ดงึรปูภาพมาใส ่Powerpoint

4
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หมายเหต:ุ ในกรณีของลุกคา้ทีเ่ขา้ใชง้านระบบ IP Fixed Address การใช ้
Tools เพือ่ Save เป็นขอ้มลูสว่นตวั (ท าไดใ้นระบบ WIFI เทา่นัน้) ตอ้งสรา้ง 

Personal Account กอ่น โดยคลิก๊ทีปุ่่ ม “Register” ทีม่มุขวาบนของ
หน้าตา่ง กรอกรายละเอยีด และก าหนด User Name & Password เพือ่ใช ้
Log in เขา้ใชง้าน

1

Tools

ความหมายของโรคที่
ไดค้น้หาจ านวนผลลพัธท์ ัง้หมด

เลอืกขอ้มลูยอ้นหลงั
ก าหนดโดยจ านวนเดอืน

A

B

B ในกรณีทีต่อ้งการเขา้ไปดรูายชือ่ของขอ้มลูแตล่ะประเภท

ผูใ้ชง้านสามารถท าสญัลกัษณใ์นกลอ่งใหเ้ป็นสสีม้ “         ”   

เพือ่ใหข้ ึน้ขอ้มลูเฉพาะประเภททีเ่ราตอ้งการ สามารถเลอืก

ไดม้ากกวา่ 1 ประเภท

วารสารฉบบัเต็มของ Elsevier เทา่น ัน้

วารสารฉบบัเต็ม และวารสารฟร ีFree Full-

Text & Abstract (ฉบบัยอ่) จากทกุคา่ย

ส านกัพมิพ์

การทางสถติทิีใ่ชเ้พือ่เปรียบเทยีบและรวบรวมขอ้มลูจากงานวจิยัตา่ง ๆ กนั โดยมี

จุดมุง่หมายเพือ่ก าหนดสิง่ทีพ่บเหมอืน ๆ กนั สิง่ทีต่า่งกนั และความสมัพนัธ์ที่

น่าสนใจอืน่ ๆ ทีอ่าจปรากฏดว้ยการศกึษางานวจิยัหลาย ๆ งาน

สามารถพจิารณาไดว้า่เป็นการ "ท าการศกึษาเกีย่วกบัการศกึษาอืน่ทีท่ ามาแลว้" โดย

แบบทีง่า่ยทีส่ดุ Meta-analysis จะท าโดยก าหนดการวดัคา่ทางสถติทิีเ่หมอืนกนั
ในงานวจัิยหลาย ๆ งาน เชน่ ขนาดผล (effect size) หรอื p-value แลว้สรา้ง
คา่เฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (weighted average) ของการวดัคา่ทีเ่หมอืนกนั โดย
น ้าหนักทีใ่หม้กัจะขึน้อยูก่บัขนาดตวัอยา่ง (sample size) ของแตล่ะงานวจัิย แต่
ก็สามารถขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบอยา่งอืน่ ๆ เชน่คณุภาพของงานศกึษาดว้ย

การทดลองแบบสุม่และมกีลุม่ควบคมุ

เรือ่งเลา่เป็นวถิทีางในการเก็บขอ้มลูทีม่ลีกัษณะเฉพาะ เก็บรวบรวมขอ้มลู

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ท าความเขา้ใจประสบการณ์และชีวติ

NOTE:

หนงัสอืฉบบัเต็ม

แนวทางการรกัษาผูป่้วยจากองคก์รตา่งๆ

การทดสอบประสทิธภิาพของยาใหมท่างคลนิกิ

รปูภาพ

หลกัฐานเชงิประจกัษ ์(Evidence-Based)

ขอ้มลูยา

หตัถกรรม ประกอบไปดว้ย วดิโีอ และ

ข ัน้ตอนการรกัษา

คูม่อืส าหรบัผูป่้วย
วดิโีอคลปิ
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