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คํ านํ า

“คูมอืบริการสารสนเทศสํ าหรับโรงพยาบาลสมทบรวมสอน”  จัดทํ าครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2546
มวีตัถุประสงคเพื่อเปนผลิตภัณฑบริการ (Service Product) อีกชนดิหนึ่งในการตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ (End User) ซึง่หมายถงึนกัศกึษาแพทยและผูฝกสอนนักศึกษาแพทยที่ประจํ าอยูตามโรงพยาบาล
สมทบ (Affiliate Hospital) ในเครือขายของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และในปจจุบันมีอยู
จ ํานวนมากถึง 14 แหง

เพือ่สนบัสนนุใหผูใชบริการไดพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานการเรียนการสอน หองสมุดฯ จึง
รวบรวมวิธีการใชบริการบางประเภทของหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่คิดวาจะเปน
ประโยชนตอผูใช  อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากบริการที่กลาวถึงในคูมือเลมนี้แลว ผูใชบริการสามารถเขา
ศึกษาคนควาดวยตนเองหรือเขาสืบคนสารสนเทศในระบบ OPAC (Online Public Access Catalog)
ไดเสมอ ดวยการติดตอเขาที่เว็บไซตของหองสมุดฯ สวนในกรณีของสารสนเทศที่อาจมีปญหาบางในดาน
สิทธิอ์นญุาต ผูใชสามารถใชวิธีการที่เหมาะสมขึ้นโดยการติดตอใหเจาหนาที่หองสมุดดํ าเนินการให

สํ าหรบัคูมอืเลมนี้ ผูใชบริการสามารถดาวนโหลดหรือส่ังพิมพไดโดยผานหนาโฮมเพจของหองสมุด
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในสวนของ Services

หวงัวาคูมอืจะชวยอํ านวยประโยชนแกผูใชบริการดังกลาวไดตามสมควร

สุดใจ  ธนไพศาล
ผูจัดทํ า
กมุภาพันธ 2547



บริการสารสนเทศสํ าหรับโรงพยาบาลสมทบรวมสอน
โดย

หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

เพือ่ใหการสนบัสนนุดานวิชาการแกโรงพยาบาลสมทบรวมสอนซึ่งเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานของ
นกัศกึษาคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หองสมุดคณะแพทยศาสตรจึงจัดใหมีบริการสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ไดแก

1. บริการจัดหาเอกสารบทความวิชาการ
2. บริการสืบคนสารสนเทศ
3. บริการจํ าหนายบัตร PIN
4. บริการแนะนํ าวิธีสืบคนสารสนเทศ
5. บริการเอกสารการสืบคนสารสนเทศ
โดยมีรายละเอียดของบริการตางๆ ดังนี้

***********************************************บริการจัดหาเอกสารบทความวิชาการ**********

เปนบริการจดัหาบทความทางวิชาการจากวารสารหรือหนังสือ ในรูปของเอกสารฉบับเต็ม
(Full text) ใหกบัผูขอ (เฉพาะบทความเทานั้น ไมใชวารสารทั้งฉบับหรือหนังสือทั้งเลม)

ขั้นตอนที่ 1
 ผูสอนหรือนกัศกึษาจัดสงคํ าขอใชบริการมายังหองสมุดคณะแพทยศาสตร โดยทางใดทางหนึ่ง

 ติดตอเขาโฮมเพจของหองสมุดฯ ที่ URL: http://library.md.kku.ac.th  และ/หรือสงอีเมล
มาที่ library@md.kku.ac.th   หรือ

 ติดตอทางโทรศัพทหมายเลข  0 4334 8377 (หัวหนางานหองสมุดคณะแพทยศาสตร)
หรือ  0 4336 3975 (บริการยืมระหวางหองสมุด/สืบคนสารสนเทศ)

 ขอมูลที่ควรแจงในการสงคํ าขอใชบริการ ไดแก
1.  รายการบรรณานุกรมที่ชัดเจนของบทความที่ตองการ คือ ชื่อผูแตง ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/

หนงัสอื ปพมิพ เลมที่ ฉบับที่ หมายเลขหนาที่มีบทความ
2.  เลอืกวิธีที่ตองการใหจัดสงเอกสารให

 ไปรษณียลงทะเบียน (Register)

http://library.md.kku.ac.th/
mailto:library@md.kku.ac.th
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 ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)
 โทรสาร (Fax)
 แฟมขอมูลทางอีเมล (Attached file)

3.  ระบรุะยะเวลาที่ตองการไดรับเอกสาร
4.  ระบหุมายเลขอีเมล เบอรโทรสาร (กรณีตองการเอกสารทางโทรสาร) และที่อยูของผูขอ
ผูขออาจใชแบบขอใชบริการฯ (แบบ หส.บ.19) ตามที่ปรากฏในภาคผนวกของเอกสารนี้

ขั้นตอนที่ 2
หลงัจากทีไ่ดรับคํ าขอประมาณ 1 วันทํ าการ หองสมุดฯจะติดตอกลับทางอีเมลใหผูขอทราบวา
1. เอกสารทีต่องการนั้นมีอยูในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ หองสมุด

อ่ืนๆในประเทศไทย หรือ ไมมีอยูภายในประเทศไทย
2. ระยะเวลาทีค่าดวาจะใชในการดํ าเนินการจัดหาเอกสารนั้น
3. คาใชจายในการจัดหาเอกสารนั้น
ขั้นตอนที่ 3

 หลงัจากหองสมุดฯแจงใหทราบ ผูขอสามารถจัดสงคาใชจายไดตามวิธีตอไปนี้
1. ฝากเขาบญัชธีนาคารของหองสมุดคณะแพทยศาสตร (ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด สาขา

มหาวทิยาลัยขอนแกน เลขที่บัญชี  551-2 82737-0) พรอมสงส ําเนาหลักฐานการจายเงินมายังหองสมุดฯ
(หากตองการเอกสารเร็วควรสงหลักฐานทางโทรสาร)

2. สงตัว๋แลกเงนิหรอืธนาณัติส่ังจายในนามหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไปรษณียมหาวิทยาลัยขอนแกน

3. ผูขออาจสงเงินสํ ารองลวงหนา (Deposit) ไวทีห่องสมุดคณะแพทยศาสตรกอนก็ได
วธิทีี ่1 และ 3 จะชวยใหหองสมุดฯดํ าเนินการไดเร็วยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4
หลงัจากไดรับชํ าระคาใชจายแลว หองสมุดฯจัดสงเอกสารใหกับผูขอ ถาเอกสารมีอยูที่หองสมุด

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดสงไดภายใน 1 วัน

      อัตราคาบริการ
 กรณเีอกสารมอียูที่หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. คาถายเอกสาร
กระดาษ A4, F14 หนาละ    2   บาท
กระดาษ B4 หนาละ    3   บาท



3

2. คาดํ าเนินการจัดสงเอกสารใหผูขอ
ไปรษณียลงทะเบียน (Register)

   1-10  หนา  15  บาท
 11-25  หนา 20  บาท
 26-35  หนา 25  บาท
 36-100 หนา 35  บาท

ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)
   1-10   หนา 30  บาท
 11-25   หนา 35  บาท
 26-35   หนา 45  บาท
 36-50   หนา 55 บาท
 51-100 หนา 75 บาท

โทรสาร (Fax) หนาละ   20  บาท
   แฟมขอมูลทางอีเมล (Attached file) หนาละ  8  บาท

3. หากผูขอตองการไดรับเอกสารชนิดดวนสุด (Fast track) รับขอมูลภายใน 12 ชั่วโมง
(สงทางโทรสารหรือแฟมขอมูลทางอีเมล) นับจากหองสมุดฯไดรับชํ าระคาใชจาย ผูขอจายเพิ่มบทความละ
20 บาท

 กรณตีองขอเอกสารไปยังหองสมุดอ่ืนในประเทศหรือตางประเทศ
1. คาจัดสงคํ าขอไปยังหองสมุดอื่น

ทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 1-3 บทความ   25  บาท
ทางอีเมล 1-3 บทความ   10  บาท
ทางโทรสาร (Fax) 1-3 บทความ   20  บาท

2.  คาบริการทีห่องสมุดเจาของเอกสารคิด ข้ึนกับหองสมุดแตละแหงแจงมา ซึ่งประกอบ
ดวยคาถายเอกสาร คาจัดสงเอกสารหรือจัดสงแฟมขอมูล และคาบริการอื่นๆ (ดูรายละเอียดคาเอกสารที่ขอ
จากตางประเทศในตารางหนาถัดไป)

3. คาจดัสงเงินใหหองสมุดเจาของเอกสาร (กรณีมีการจัดสงเงิน) ไดแก คาธรรมเนียมตั๋ว
แลกเงนิ  และคาสงตั๋วแลกเงิน  รวมแลวประมาณ 30 บาท

กรณไีดรับเปนแฟมขอมูลจากหองสมุดอื่น ผูขอสามารถเลือกใหพิมพขอมูลจากแฟม หรือ
จดัสงเปนแฟมขอมูลใหผูขอโดยไมตองพิมพ
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4. กรณีพิมพขอมูลจากแฟม
  คาพิมพเครื่อง Laser หนาละ 3 บาท
  คาด ําเนินการจัดสงเอกสารใหผูขอ

 ไปรษณียลงทะเบียน (Register)
 1-10  หนา  15  บาท
 11-25  หนา 20  บาท
 26-35  หนา 25  บาท
 36-100 หนา 35  บาท

 ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)
 1-10   หนา 30  บาท
 11-25   หนา 35  บาท
 26-35   หนา 45  บาท
 36-50   หนา 55 บาท
 51-100 หนา 75 บาท

 โทรสาร (Fax) หนาละ   20  บาท
5. กรณีสงเปนแฟมขอมูลใหผูขอ

  คาจัดสงแฟมขอมูลทางอีเมล (Attached file) หนาละ 8 บาท หรือ แฟมละ 20 บาท

 คาเอกสารที่ขอจากตางประเทศ

แหลงบริการ คาเอกสารตอบทความ ระยะเวลาที่หองสมุดฯไดรับ หมายเหตุ
1. British Library,

U.K.

2. เจาของบทความ
    (Author)

570 บาท

100 บาท

2-4 สัปดาห

1 สัปดาหข้ึนไป

สงทางไปรษณียอากาศ

ขอโดยตรงจากผูแตงใน
รูปของ Reprint หรือแฟม
ขอมูล
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   ระยะเวลาทั่วไปในการไดรับเอกสาร

ข้ึนกบัวาเอกสารมีอยูที่แหลงใด
 ในหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 1-7    วัน
 แหลงอื่นในประเทศไทย 7-20  วัน
 แหลงอื่นในตางประเทศ 7-30  วัน

**************************************************************บริการสืบคนสารสนเทศ**********

เปนบริการสืบคนสารสนเทศในหัวเรื่อง (Subject) ทีต่องการ สารสนเทศที่สืบคนไดสวนใหญอยูใน
รูปของรายการเอกสารอางอิง (Reference) หรือบรรณานุกรม (Bibliography) ซึง่ผูขอสามารถใชพิจารณา
คัดเลือกเพื่อจัดหาเอกสารฉบับเต็มตอไป

ขั้นตอนที่ 1
 ผูสอนหรือนักศึกษาจัดสงคํ าขอใชบริการถึงหองสมุดฯผานทาง

 ติดตอเขาโฮมเพจของหองสมุดฯ ที่ URL: http://library.md.kku.ac.th  และ/หรือสงอีเมล
มาที่ library@md.kku.ac.th   หรือ

 ติดตอทางโทรศัพทหมายเลข 0 4334 8377 (หัวหนางานหองสมุดฯ) หรือ 0 4336 3975
(บริการยืมระหวางหองสมุด/สืบคนสารสนเทศ)

 ขอมูลที่ควรแจงในการสงคํ าขอใชบริการ ไดแก
1. หัวขอ (Subject) หรือคํ าสํ าคัญ (Keyword) ทีต่องการใหสืบคน
2. ระบแุหลงหรือฐานขอมูลที่ตองการใหสืบคน เชน  MEDLINE, PubMed, E-journal,

The Cochrane Library เปนตน
3. ขอบเขตการคน (ดูรายละเอียดตามแบบ หส.บ.20 ในภาคผนวก)
4. ระบวุิธีที่ตองการใหจัดสงเอกสารให ไดแก

 ไปรษณียลงทะเบียน (Register)
 ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)
 โทรสาร (Fax)
 แฟมขอมูลทางอีเมล (Attached file)

http://library.md.kku.ac.th/
mailto:library@md.kku.ac.th
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5. ระบุเวลาที่ตองการไดรับเอกสาร
6. ระบหุมายเลขอีเมล เบอรโทรสาร(กรณีตองการเอกสารทางโทรสาร) และที่อยูของผูขอ

      ผูขออาจใชแบบขอใชบริการฯ (แบบ หส.บ.20) ตามทีป่รากฏในภาคผนวกของเอกสารนี้
ขั้นตอนที่ 2
ภายใน 2 วนัท ําการ หองสมุดฯทํ าการสืบคนตามหัวขอ (Subject) ดังกลาวและประเมินคาใชจาย

เพือ่แจงใหผูใชทราบทางอีเมล
ขั้นตอนที่ 3
ผูขอจัดสงคาใชจายไดตามวิธีตอไปนี้
1. จายเขาบญัชีธนาคารของหองสมุดคณะแพทยศาสตร (ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด สาขา

มหาวทิยาลัยขอนแกน เลขที่บัญชี 551-2 82737-0) พรอมสงส ําเนาหลักฐานการจายเงินมายังหองสมุดฯ
(หากตองการเอกสารเร็วควรสงหลักฐานทางโทรสาร)

2. สงตัว๋แลกเงนิหรอืธนาณัติส่ังจายในนามหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไปรษณียมหาวิทยาลัยขอนแกน

3. ผูขออาจสงเงินสํ ารองลวงหนา (Deposit) ไวทีห่องสมุดคณะแพทยศาสตรกอนก็ได
ขั้นตอนที่ 4
ภายใน 1 วนัหลังจากไดรับชํ าระคาใชจาย หองสมุดฯจัดสงเอกสารใหกับผูขอ

  อัตราคาบริการ
คาสืบคนสารสนเทศ หัวขอ (Subject) ละ   20  บาท
คาพิมพเอกสาร
 เครื่อง Laser  หนาละ  3  บาท

คาจัดสงเอกสารใหผูขอ
 ไปรษณียลงทะเบียน (Register)

   1-10  หนา  15  บาท
 11-25  หนา 20  บาท
 26-35  หนา 25  บาท
 36-100 หนา 35  บาท  

 ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)
   1-10   หนา 30  บาท
 11-25   หนา 35  บาท
 26-35   หนา 45  บาท
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 36-50   หนา 55  บาท
 51-100 หนา 75  บาท 

 โทรสาร (Fax) หนาละ   20  บาท
กรณสีงเปนแฟมขอมูลทางอีเมล (Attached file) คาจัดสง   แฟมละ 20 บาท

**************************************************************บริการจํ าหนายบัตร PIN**********

เปนบริการเสริมที่ชวยใหผูสอนและนักศึกษาไดรับความสะดวกในการขอเอกสารวิชาการ
ไดอยางรวดเร็วดวยตนเองโดยผานทางอินเทอรเน็ต หองสมุดฯในฐานะเปนสมาชิกของ Journal Link ซึ่งเปน
แหลงชีแ้นะวารสารวิชาการในประเทศไทยและตางประเทศ จึงสามารถจํ าหนายบัตร PIN ในราคาบัตรละ
200 บาท และ 500 บาท แกผูที่ตองการ ซึ่งจะใชบัตรนี้ในการชํ าระคาบทความเอกสารจากแหลงตางๆใน
ประเทศและตางประเทศไดดวยตนเองโดยไมตองติดตอผานหองสมุดฯ

ผูที่ตองการซื้อบัตร PIN สามารถแจงใหหองสมุดฯทราบและจัดสงคาใชจายตามราคาบัตร PIN
และเพิม่คาบริการอีก 20 บาท โดยชํ าระเขาบัญชีธนาคารของหองสมุดคณะแพทยศาสตร (ธนาคารไทย
พาณชิย จ ํากัด สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่บัญชี  551-2 82737-0) พรอมสงสํ าเนาหลักฐานการชํ าระ
เงนิมายงัหองสมดุฯ หรือจัดสงเปนตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติใหกับหองสมุดฯ แลวหองสมุดฯจะดํ าเนินการตัด
จ ําหนายบัตร PIN ใหกับผูซื้อ

**************************************************บริการแนะนํ าวิธีสืบคนสารสนเทศ**********

ในระยะเปดภาคการศึกษา หองสมุดฯจัดโปรแกรมในหัวขอตางๆ เพื่อบริการแนะนํ าวิธีการสืบคน
สารสนเทศจากฐานขอมูลของหองสมุด ซึ่งผูใชบริการหองสมุดฯสามารถเลือกเวลาเขารับฟง ผูสอนและ
นกัศกึษาทีป่ระสงคจะเขารวมเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการคนควาสารสนเทศสามารถติดตอ
กบัหองสมุดฯเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาวได

ผูสนใจสามารถตรวจสอบดูรายการหัวขอและกํ าหนดการที่จัดไดจากเว็บไซตของหองสมุดฯที่        
URL: http://library.md.kku.ac.th ในสวนของ library skills

http://library.md.kku.ac.th/
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************************************************บริการเอกสารการสืบคนสารสนเทศ**********

หองสมดุฯจดัท ําเอกสาร/แผนพับที่ชวยใหผูใชบริการทราบวิธีการสืบคนสารสนเทศในหัวขอตางๆ
เพือ่ประโยชนตอการศึกษาคนควาจากหองสมุด อาทิเชน

 การสบืคนสารสนเทศจากฐานขอมูล webOPAC และ webSIS
 การสบืคนสารสนเทศจากฐานขอมูลตางๆ เชน PubMed
 บริการฐานขอมูลหองสมุด
 บริการโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส
 บริการวารสารและเอกสาร
 การจดัหมวดหมูหนังสือระบบ NLM

รวมทัง้แผนพบั/เอกสารอื่นๆที่ใชเฉพาะการสืบคนที่หองสมุดฯ  ผูสอนหรือนักศึกษาที่ตองการ
เอกสารดงักลาวสามารถติดตอขอใหหองสมุดฯจัดสงให และเอกสารบางสวนก็สามารถสั่งพิมพหรือดาวน
โหลดไดโดยตรงจากเว็บไซตของหองสมุดฯ ในสวนของ library skills
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ภาคผนวก
ฐานขอมูลหองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ฐานขอมูลที่หองสมุดฯ สรางข้ึน
1. WebSIS

                 1.1  Thai & English Book
                 1.2  Research (Book, Journal) & Thesis
                 1.3  Thai Journal Index

    1.4  Audio-Visual & Electronic Media
2. WebOPAC

                 2.1  หนงัสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ
                 2.2  บทความวารสารภาษาไทย
ฐานขอมูลที่จัดซื้อ/บอกรับ

1. บรรณานุกรม (Bibliographic)
                 1.1   JCR (Journal Citation Reports) 1999

2. ฉบับเต็ม (Full-text)
2.1 The Cochrane Library
2.2 ProQuest Medical Library
2.3 MD Consult
2.4 SpringerLink
2.5 ScienceDirect

ฐานขอมูลที่ไดรับบริจาค
1.  WHO Reproductive Health Library
2.  The Family Health International Web Site on CD 2001
3.  A Sight and Life 2001
4. POPLINE 1927-2002
5. ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดสในประเทศไทย  พ.ศ.2536-2540
6. บรรณานุกรมรายงานผลการวิจัยและวิทยานิพนธ  พ.ศ.2534-2544

ฐานขอมูลที่ใชไดฟรี  เชน
1. PubMed
2. HighWire Press

C:\My Documents\affiliatedHos.doc
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แบบ หส.บ.19
แบบขอใชบริการจัดหาเอกสารบทความวิชาการ

หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชือ่ (นาย, นาง, นางสาว)……………………… นามสกุล………………………....…ตํ าแหนง……………………………
หนวยงานทีสั่งกดั …………..………………………………………ที่อยู เลขที่...…….…ถนน ……………………………
ตํ าบล………………………….. อํ าเภอ …………………..……..…….จังหวัด………………………………………..….
อีเมล ……………………………………..โทรศัพท …………………..…………. โทรสาร……………………….……….
รายการเอกสารที่ตองการ
(เฉพาะบทความเทานั้น การถายเอกสารทั้งเลมหรือวารสารทั้งฉบับเปนการผิดกฎหมายลิขสิทธิ์)
1. ชือ่ผูแตง ……………………………….……ชื่อบทความ ………………………………………..…..…………….….

ชือ่วารสาร/หนงัสอื ………………………………...……………………………………………………………………..
เลมที/่ปที…่…………..….ฉบับที่…………….…..ปพิมพ……………..……. เลขหนาของบทความ………………..…

2. ชือ่ผูแตง ……………………………………ชื่อบทความ..………………………………………………………….….
ชือ่วารสาร/หนงัสอื……………………………………...………………………………………………………………..
เลมที/่ปที…่…………..….ฉบับที่………….……..ปพิมพ…………………..  เลขหนาของบทความ…..………………

การรับเอกสาร   ตองการรับเอกสารภายใน……………. วัน หลังจากขอใชบริการ
      วิธีการรับเอกสาร  โปรดเลือกวิธีการรับเอกสาร

ไปรษณียลงทะเบียน (Register) โทรสาร (Fax)
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) แฟมขอมูลทางอีเมล (Attached file)

ลงชือ่……………………………...………..ผูขอใชบริการ
      (………………………………………...)

วนัที…่……………………………

สํ าหรับเจาหนาที่หองสมุดบันทึก

ลงชือ่………………………………………. ผูดํ าเนินการ
          (………………………………………...)

วนัที…่……………………………
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แบบ หส.บ.20
แบบขอใชบริการสืบคนสารสนเทศ

หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
(กรุณากรอก 1 เรื่องตอ 1 แผน)

ชือ่ (นาย, นาง, นางสาว)……………………… นามสกุล………………………....…ตํ าแหนง……………………………
หนวยงานทีสั่งกดั …………..………………………………………ที่อยู เลขที่...…….…ถนน ……………………………
ตํ าบล………………………….. อํ าเภอ …………………..……..…….จังหวัด………………………………………..….
อีเมล ……………………………………..โทรศัพท …………………..…………. โทรสาร……………………….……….
หวัขอเรื่องที่ตองการใหสืบคน
     กรุณาอธิบายรายละเอียดโดยระบุ หัวเรื่อง (Subject) หรือ คํ าสํ าคัญ (Keyword) ทีช่ดัเจนตรงมากที่สุดกับเร่ืองที่
ตองการใหสืบคน……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………
แหลง/ฐานขอมูลที่ตองการใหสืบคน (ตรวจดูจากภาคผนวก)        PubMed อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………
ขอบเขตการสืบคน
ภาษาที่ตองการ เฉพาะภาษาอังกฤษ ไมจํ ากัดภาษา

ทกุภาษาที่มีบทคัดยอภาษาอังกฤษ อืน่ๆ…………………………………..
ขอบเขตขอมูล เกีย่วกับมนุษยและสัตว  เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมนุษย เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสัตว
กลุมอายุ 0-1 เดือน 1-23 เดือน 2-5 ป 6-12 ป

13-18 ป 19-44 ป 45-64 ป 65 ปข้ึนไป
ระยะเวลาที่ตองการ ตัง้แต ค.ศ. ………………………. ถึง ค.ศ. ………………………
การรับเอกสาร          ตองการไดรับเอกสารอางอิง   ภายใน……………. วัน หลังจากขอใชบริการ
     วิธีการรับเอกสาร  โปรดเลือกวิธีการรับเอกสาร

ไปรษณียลงทะเบียน (Register) โทรสาร (Fax)
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) แฟมขอมูลทางอีเมล (Attached file)

        ลงชือ่……………………………...………..ผูขอใชบริการ
             (………………………………………...)

         วนัที…่……………………………
ส ําหรับเจาหนาที่หองสมุดบันทึก

                                 ลงช่ือ…..………………………………………. ผูดํ าเนินการ
                                           (…………………….……………………...)

                                         วันที่……………….……………………
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