
ประเภทของข้อมูล
1. Books - มากกวา่ 1,000 เลม่ (Full-Text)

2. Journals - มากกวา่ 600 วารสาร (Full-Text)

3. Clinical Overview - Evidence-Based

4. Guideline - ข้อมลูมากกวา่ 80 องค์กร

5. Procedures Consult - หตัถการการแพทย์

6. Video - วีดีโอคลปิทางการแพทย์

7. Images - รูปภาพทางการแพทย์

8. Drugs   - ฐานข้อมลูยา

9. Patient Education - คูม่ือสําหรับผู้ ป่วย

10. Medline - ฐานข้อมลูรวบรวม Abstract

ใน PubMed
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Books - หนังสือออนไลน์ (บนัทกึ PDF ได้)5

เลือกสาขาเฉพาะทาง

เลือกหนังสือ

กดเพื่อดาวโหลด

ไฟล์ PDF

6 Journals - วารสารออนไลน์ (บนัทกึ PDF ได้)

เลือกสาขาเฉพาะทาง

เลือกชื่อวารสาร

กดเพื่อดาวโหลด

ไฟล์ PDF

7 Clinical Overview – Evidense-Based

เลือกประเภทข้อมูลเป็น “Clinical Overview”

พมิพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา

8 Procedure Consult - หตัถการการแพทย์
เลือกประเภทข้อมูลเป็น “Procedures Consult”

พมิพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา
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วิดีโอ - ขัน้ตอนการรักษาและผ่าตัด

หมายเหตุ: สําหรับการดาวโหลด PDF ผู้ใช้งานจะต้อง Log in 

“User Name” เสมอ

Download - ชื่อรายการหนังสือ และวารสาร

http://elsevierresources.com/clinicalkey/files/2018/10/
Master_Content_List-2.xls

สามารถพิมพ์ “Clinicalkey” 
ใน Playstore หรือ 

App store 

*Download APP* : Mobile / iPad



วธิีการเข้าใช้งาน

1 เข้าเว็ปไซค์ www.clinicalkey.com

ทัง้ PC / Mobile / i-pad

หมายเหตุ : 

- หากอยู่ในวง IP Address/ Wifi - เข้าใช้งานได้ทนัที

- การเข้าใช้งานภายนอก 90 วนั 

สามารถทําได้โดยให้ผู้ใช้งานเข้าสมคัรผา่นระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลยั 

และไปสมคัรที่ ปุ่ ม “Register” มมุขวาบนของหน้าตา่ง 

โดยใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลยัในการสมคัร

2 สืบค้นหาข้อมูลผ่าน “Search Box”

A

กดที่ “All Types” เพื่อเลือกเจาะจงประเภทของข้อมลู 

เช่น หนงัสือ,วารสาร, Evidence Based, Multimedia เป็นต้น

ผู้ใช้งานสามารถเช็คสถานะได้ว่าหน้าต่างพร้อมใช้งานได้หรือไม่ได้  

หากพร้อมใช้งานจะต้องไม่มีหวัข้อ “Store” อยู่มุมบนขวาของหน้าต่าง

3 Results - ผลลัพธ์ของข้อมูล
หน้าผลลพัธ์หน้าแรก ผู้ใช้งานสามารถใช้อปุกรณ์ “Filter By” 

ด้านซ้ายมือเพื่อเลือกประเภทเจาะจงของข้อมลู หรือทําให้ข้อมลูแคบลง 

และตรงกบัความต้องการได้มากขึน้

เลือกชนิดของข้อมูล

เลือกสาขาเฉพาะทาง

Tools (อุปกรณ์)

“Save” สามารถกดเพื่อบนัทกึหวัข้อลงิค์ที่สนใจ

สามารถกดเพื่อให้ขึน้กรอบ “ขข” 
หน้าหวัข้อทัง้หมด

ให้ไปเลือกหวัข้อที่ต้องการ หลังจากนัน้ให้ไปกด สัญลักษณ์ “   

“ เพื่อบนัทกึ

“Presentation” อปุกรณ์การบนัทกึรูปภาพ และExport มาเป็น Power 

Point พร้อมคําอธิบาย และข้อมลูอ้างอิง

2

ให้กาํหนดชื่อ 

“Presentation” 
เป็นของตนเอง แล้วกด 

Enter

3
กด “Save”การเรียกดูข้อมูลที่บนัทกึไว้

ให้ไปกดที่ชื่อ Account มุมขวา และเลือกประเภท

ชื่อ
เรียกดูหัวข้อลิงค์ที่ได้บนัทกึไว้จาก “      “

เรียกดูรูปภาพที่ได้บนัทกึไว้จาก “      “
หลังจากนัน้ให้ไปเลือกชื่อ Presentation ของตนเอง 
และสามารถกด “Export” เพื่อดงึรูปภาพมาใส่ 

Powerpoint

4
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หมายเหตุ: ในกรณีของลกุค้าที่เข้าใช้งานระบบ IP Fixed Address การใช้ Tools เพื่อ Save 
เป็นข้อมลูสว่นตวั (ทําได้ในระบบ WIFI เทา่นัน้) ต้องสร้าง Personal Account ก่อน โดยคลิ๊กที่ปุ่ ม 
“Register” ที่มมุขวาบนของหน้าตา่ง กรอกรายละเอียด และกําหนด User Name & Password เพื่อใช้ 
Log in เข้าใช้งาน

1

Tools

ความหมายของโรคที่ได้ค้นหาจาํนวนผลลัพธ์ทัง้หมด

เลือกข้อมูลย้อนหลังกาํหนดโดยจาํนว

นเดือน

A

B

B ในกรณีที่ต้องการเข้าไปดรูายชื่อของข้อมลูแตล่ะประเภท

ผู้ใช้งานสามารถทาํสัญลักษณ์ในกล่องให้เป็นสีส้ม “         ”
เพื่อให้ขึน้ข้อมูลเฉพาะประเภทที่เราต้องการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท

วารสารฉบับเตม็ของ Elsevier เท่านัน้

วารสารฉบับเตม็ และวารสารฟรี Free Full-Text & 
Abstract (ฉบับย่อ) จากทุกค่ายสาํนักพมิพ์

การทางสถิติที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบและรวบรวมข้อมลูจากงานวิจยัตา่ง ๆ กนั 

โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อกําหนดสิง่ที่พบเหมือน ๆ กนั สิ่งที่ตา่งกนั และความสมัพนัธ์ที่น่าสนใจอื่น ๆ 

ที่อาจปรากฏด้วยการศกึษางานวิจยัหลาย ๆ งาน

สามารถพิจารณาได้วา่เป็นการ "ทําการศกึษาเกี่ยวกบัการศกึษาอื่นที่ทํามาแล้ว" โดยแบบที่ง่ายที่สดุ Meta-
analysis จะทําโดยกําหนดการวดัค่าทางสถิติที่เหมือนกนัในงานวิจยัหลาย ๆ งาน เช่น ขนาดผล (effect 
size) หรือ p-value แล้วสร้างคา่เฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั (weighted average) ของการวดัคา่ที่เหมือนกนั 

โดยนํา้หนกัที่ให้มกัจะขึน้อยู่กบัขนาดตวัอยา่ง (sample size) ของแตล่ะงานวิจยั 

แตก่็สามารถขึน้อยู่กบัองค์ประกอบอย่างอื่น ๆ เช่นคณุภาพของงานศกึษาด้วย

การทดลองแบบสุม่และมีกลุม่ควบคมุ

เรื่องเลา่เป็นวิถีทางในการเก็บข้อมลูที่มีลกัษณะเฉพาะ 

เก็บรวบรวมข้อมลูโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อทําความเข้าใจประสบการณ์และชีวิต

NOTE:

หนังสือฉบับเต็ม

แนวทางการรักษาผู้ป่วยจากองค์กรต่างๆ

การทดสอบประสิทธิภาพของยาใหม่ทางคลินิก

รูปภาพ

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)
ข้อมูลยา

หัตถกรรม ประกอบไปด้วย วิดีโอ และขัน้ตอนการรักษา

คู่มือสําหรับผู้ป่วย
วิดีโอคลิป


