
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเลก็ทรอนิกสส์าขาวิชาต่างๆ อาทิ Business, Environment, History, Information and Publishing, 
Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology สามารถใช้งานได้ไม่จ ากัดจ านวนผู้ใช้ แสดงผล
ในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chapter มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง ท า Highlight หรือเพ่ิม Note ลงในเนื้อหา 
บรรณานุกรมอัตโนมัติ และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมท้ังภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart Phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี 
และยังสามารถใช้งานร่วมฐานขอ้มูล Academic OneFile ได้พร้อม Function Interlinks เชื่อมเนื้อหาระหว่างกันอีกด้วย 

การสืบค้นจากหน้าแรก ผลการสืบค้น 

1. คลิก I Accept เพื่อยอมรับข้อตกลง 
2. ใส่ค าค้น เช่น ชื่อยา, ห้องปฏบิัติการ และโรค เป็นต้น ในช่องค้นหา  
3. คลิกไอคอนค้นหา        เพื่อช่วยในการค้นหา ค าหลักที่เป็นไปได้จะปรากฏ
ขึ้นหลังจากที่คุณป้อนอักขระอย่างน้อย 2 ตัว หากต้องการเลือกค าที่แนะน า 
เพียงคลิกที่ค าค้นหาที่ต้องการ ระบบจะท าการค้นหาและแสดงผลลัพธ์อัตโนมัติ 
4. แถบเครื่องมือสีน้ าเงิน ช่วยให้เข้าถงึเครื่องมือทางคลินิกได้ ซึ่งแถบน้ีสามารถ
ใช้ได้จากทุกหนา้จอในแอพลิเคชั่น  
          - Home ช่อค าค้นหาจากหน้าหลัก 
          - Trissel’s IV Compatibility การเข้าถึงชุดเนื้อหาทางเภสัชศาสตร์ 
          - Interactions ปฏิกิรยิาระหว่างยาและยา, ยาและอาการแพ้, ยาและ
สมุนไพร เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชว้ิเคราะห์การบ าบดัรักษาที่ซ้ าๆกัน 
          - Drug ID ระบุผลิตภณัฑ์ยาทีไ่ม่ทราบได้หลากหลายชนิด โดยอ้างองิ
จากรอยประทบั, ปรมิาณยาที่ใช้, รปูรา่ง หรือสี 
          - Patient Education เพื่อเข้าถึงสื่อการสอนเกี่ยวกับผู้ป่วย
หลากหลายภาษา ส าหรบัการแพทย์ โรค วิธีการ ค าแนะน า ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ และการใชช้ีวิตใหม้ีสุขภาพดี เป็นต้น 
         - Calculators เข้าถึงการค านวณทางการแพทย์มากกวา่ 130 รายการ 
ประกอบไปด้วย ปริมาณการใช้ยา อัตราการหยด การประเมินการท างานของ
อวัยวะทั้งเด็กและผู้ใหญ ่ 
        - เครื่องมือทางคลินิกอ่ืนๆ เช่น Drug Comparisons, Drug Plans, 
Drug Reports, etc. 
 

5. หลังจากท าการค้นหา ผลลัพธ์จากชุดเนื้อหาทีม่ีอยู่ทั้งหมดจะปรากฏขึ้น 
6. เมื่อคุณเลือกผลการค้นหาที่ต้องการ เอกสารจะปรากฏขึ้น ที่มมุซ้ายบน
ของหน้าจอจะมีชื่อเรื่องเอกสารและชดุเนื้อหาซึ่งแสดงเป็นเอกสารอ้างอิงไว้  
7. นอกจากเอกสารแล้ว เรายงัสามารถเลือกผลการสืบค้นเป็นรูปภาพ 
การศึกษาผู้ป่วยผู้ใหญ ่หรือการศึกษาผู้ป่วยเด็กได้อีกดว้ย                  

  
Trissel’s IV Compatibility 

8. พิมพ์ชื่อยาและสารละลาย
ที่ต้องการลงไป แลว้คลิกปุ่ม 
Analyze สีน้ าเงินเพื่อท าการ
วิเคราะห ์
9. ผลลัพธ์จะถูกน าเสนอใน
ตารางที่มชีื่อยาทั้งในแนวตั้ง
และแนวนอน หลังจากน้ันให้
หาต าแหน่งทีต่ัดกัน หาก
ต้องการกรองประเภทความ
เข้ากันได้ ให้เปลีย่นตัวกรอง
เป็น Y-site เท่าน้ัน 
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Interactions 

10. ป้อนรายการยาและ
การแพ้ยาที่จะวิเคราะห ์
11. เมื่อค าที่แนะน า
ปรากฏขึ้น ให้คลิก 
Analyze เพื่อวิเคราะห์ 
12. หน้าจอจะแสดง
ข้อมูลสรุปผลการ
วิเคราะห์และตัวอักษรที่
แสดงระดับความเสีย่งไว้ 

  

Drug ID 

13. พิมพ์รูปร่าง ลักษณะ หรือสี
ของยา โดยไม่จ าเป็นต้องเติม
ข้อมูลให้ครบทั้งหมด จากน้ันคลิก 
Search เพื่อท าการค้นหา 
14. คุณสามารถเลือกผลการ
ค้นหาแบบ Generic Name 
หรือ Brand Name ก็ได้ 
15. เลือกยาทีต่้องการ จากน้ัน
รายละเอียดของยาก็จะปรากฏขึ้น 

  

Patient Education 

16. คลิกลักษณะการสืบค้นที่
ต้องการด ูเช่น ตามตัวอักษร หรือ 
ตามหมวดหมู ่
17. คลิกเรื่องที่ต้องการ ก็จะ
ปรากฏแผ่นปลิวตัวอยา่งขึ้นมาให้ 
ซึ่งคุณสามารถพิมพ์หรือเพ่ิมไปยัง
แพกเก็ตของคุณได ้

  
Calculators 

18. เลือกประเภทการค านวณที่ต้องการ โดยสามารถสบืค้นได้จาก Browse Category 
19. ท าการค านวณโดยใส่ตัวแปรที่จ าเป็นลงไป คุณสามารถป้อนค่าและเปลีย่นหน่วยที่คุณ
ต้องการได้ หลังจากน้ันคลิกปุ่ม Calculate เพื่อท าการค านวณ 

  


