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2.2. พิมพ์คาที่ต้องการค้ นหาในช่อง Search (2.2) โดยเลือกเขต
ข้ อมูลต้ องการค้ นหา ในช่อง “in” (2.3) และสามารถเพิ่มคา
สืบค้ นเพื่อจากัดผลการค้ นหาให้ แคบลง โดยเพิ่มคาค้ นหาอื่น
ที่เกี่ ยวข้ องในช่อง “and” (2.4) จากนัน้ คลิก Search (2.5)
ด้ านล่าง
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การสืบค้ นบทความในฐานข้ อมูล
1. Basic Search
1.1. พิมพ์คาทีต่ ้ องการสืบค้ นในช่องค้ นหา (1.1) จากนันคลิ
้ ก
ค้ นหาที่สญ
ั ลักษณ์

(2.3)
(2.2)

(1.1)

1.2. ผู้ใช้ สามารถสืบค้ นบทความที่ตีพมิ พ์ฉบับย้ อนหลังโดยระบุ
เป็ นเดือน หรื อปี ที่แถบ ARCHIVE (1.2) ด้ านซ้ ายมือของ
หน้ าจอ

(2.5)
(2.4)

ผลการสืบค้ น
ผลการสืบค้ นจะแสดงดังรู ป ผู้ใช้ งานสามารถเข้ าดูบทความแบบ
html โดยคลิกที่ชื่อเรื่ องที่สนใจ หรื อที่คาว่า “Full text” (a) ด้ านล่างชื่อ
บทความ และเลือ กเปิ ด อ่า นแบบ PDF ได้ โดยคลิก ที่ PDF (b) ที่ อ ยู่
ติดกัน หรื อจะเข้ าสู่บทความดังกล่าวที่อยู่ในฐานข้ อมูล PubMed โดย
เลือกที่ “Abstract on PubMed” (c)

(1.2)

2. Advanced Search
2.1. เข้ าสูก่ ารสืบค้ นแบบ Advanced Search โดยคลิกที่ (2.1) ซึง่
อยูด่ ้ านหลังช่องทางการค้ นหาแบบ Basic Search
(2.1)

(a) (b)

(c)

 เรี ยงลาดับข้ อมูลได้ โดยเลือก “Sort by” (d)
 กรองผลลัพธ์ให้ มีขอบเขตที่แคบลง โดยคลิกที่
“Refine Search” (e) แล้ วพิมพ์คาที่ต้องการสืบค้ นลงที่
ช่อง “and” (f) แล้ วเลือก Search (g)

o เปิ ดโฟลเดอร์ Downloads ดับเบิ ้ลคลิกที่ไฟล์ดาวน์โหลดที่เพิ่ง
ได้ (k) ข้ อมูลบรรณานุกรมจะถูกนาเข้ าสู่โปรแกรม EndNote
(l)

(k)
(k)

(e)

(d)

(f)
(g)

(l)

การ Export รายการบรรณานุกรม
o เลือก Abstract on PubMed (c) เพื่อเข้ าสูห่ น้ าบทความใน
ฐานข้ อมูล PubMed
o คลิก Send to (h) และเลือก Citation manager (i) และคลิก
Create File (j) จะได้ ไฟล์ ใ หม่ที่ ถูกดาวน์ โหลดและเก็ บ ไว้ ที่
โฟลเดอร์ Downloads
(h)
(i)

การออกจากระบบ
เมื่อทาการสืบค้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว หากต้ องการสืบค้ นเพิ่ม ผู้ใช้
สามารถพิมพ์คาสืบค้ นใหม่ทีช่อง Search ด้ านบนได้ เลย (m) จากหน้ า
ผลลัพธ์ การค้ นหา หรื อ คลิก

x

ปิ ดหน้ าต่างที่มมุ ซ้ ายบน เพื่อปิ ด

หน้ าต่างการสืบค้ นเมื่อสิ ้นสุดการใช้ งาน
(m)

(j)
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