
                  เปน eBooks ดานการแพทย  

 
             แหลงขอมูล Online ใน มข. มีทั้ง E-Books,  
 E-Journals และ    E-Databases    เพื่อความสะดวก 
ในการเรียกใชงาน ควรทราบขอมูลคราวๆ ของฐานกอน
ดังนี ้

กวา 35 ชื่อ ใหขอมูลยา ภาพทางการแพทย ขอมูลการ- 
วินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ ขอมูลผูปวย USMLE และ 
Cases ตางๆ                                              

       เปน eBooks ดานศัลยกรรม  
มีทั้ง ideo และ Image เกี่ยวกับหัตถการที่นาสนใจ 

                               

                                                                                                       เปนฐานหนังสือรายป    จํานวน  
37 ชื่อ สาขา Biomedical, Physical และ Social Science 
ตั้งแต Volume 1 - ปจจุบัน เขาใชงานโดยตรงที่ 
http://arjournals.annualreviews.org
                              

                                                                                              เปน eJournals ของวารสาร 
ในเครือ BMJ Group จํานวน  27 ชื่อ จากป ค.ศ. 1997- ป
ปจจบุัน 
                             
                                                             

                                                                                                       CINALH เปนฐานขอมูลดรรชนี
และสาระสังเขป ของวารสารหนังสือ และวิทยานิพนธ 
ดานการพยาบาล มีวารสารฉบับเต็มใหคนกวา 500 ชื่อ  
 
 

 
 
 

                                      เปนฐาน Systematic reviews 
ดานเวชศาสตรเชิงประจักษ มีทั้งขอมูลบรรณานุกรมและ
เอกสารฉบับเต็ม ใชคนเพื่อสนับสนุนการดูแล และรักษา
ผูปวย 
                           

                                                                         เปนฐานขอมูลดาน EBM ที่
ใชประกอบการตัดสินใจในการดูแลรักษาผูปวยกวา 3,000 
เรื่อง 
 

                                              เปนฐานขอมูล
บรรณานุกรมบทความวารสารดานการแพทย และสห
สาขาวิชา ของวารสารกวา 8,500 ชื่อ ใหขอมูลการอางถึง 
(Citation) และไปยังฐาน JRC เพื่อดูคา Impact Factor 
ของวารสารไดดวย 
                                       

                                                                                                          เปนฐานขอมูลที่รวบรวม 
ภาพดานรังสีวินิจฉัยจากหนังสือตางๆ มาใหสืบคน เพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยโรคไดอยางรวดเร็ว 
                                             
                                                                                                                              

                                                                                                                             เปน eJournals ประกอบ 
ดวยวารสาร JAMA และ Archives 9 ชื่อ ใหขอมูลฉบับเต็ม
จากป 1998- ปปจจบุัน 
 
 

 
 

  เปนฐานขอมูลที่ใช
ตรวจสอบ Impact Factor ของวารสารเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการสงผลงานไปตีพิมพ บอกรับจากป 2007- ป
ปจจุบัน 

 
 

 Karger Online Journals  และ 
eBooks Collections มีวารสาร Online 80 ชื่อเรื่อง และ 
eBooks ดานการแพทยที่นาสนใจหลายสาขา 
                                  

                                                                         เปนฐาน eBooks, 
eJournals (Clinics of … )  ใหขอมูลยา คูมอืการดูแล
ตนเอง ภาพทางการแพทย Practice Guidelines ขาวดาน
การแพทย และ CME  
                                     

                                                                      เปนฐาน eBooks กวา 5,900 
ชื่อ ทุกสาขาวิชา  ตั้งแตป 1971- ปปจจุบัน  
 
 
 
                                        

                                                                                                          เปนฐาน eJournals ของ
วารสารดานการแพทยกวา 800 ชื่อ ใหขอมูล Full Text 
ตั้งแตป 1995 – ปปจจุบัน แต สวนใหญ Delayed 3 เดือน 
6 เดือน และ 1ป นอกจากนี้ ยังมี Full Text ของ 
eDissertation ระดับปริญญาเอกดวย 

 

หนังสือ V



 

 

 
 

 เปนฐานบรรณานุกรม
วารสารดานชีวการแพทย พยาบาล และทันตแพทยศาสตร 
ของวารสารกวา 5,000 ชื่อ จํานวนกวา 20 ลานระเบียน  มี 
Link ไป Full Text ทั้งจาก PMC, Publishers และ KKUML 
Icon  

 

 เปนฐาน eJournals ที่เปน 

 
 
                                              เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธฉบับ 
Online ของสถาบันตางๆ ในประเทศไทย หากมี Full Text 
สามารถเปดอานไดทันที   
 

                                               เปนฐาน eBooks ดาน
การแพทย จํานวน 48 ชื่อเรื่อง 20 สาขาวิชา จากป 2000 - 
ปปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

 

    
 

 

 

 

Peer review กวา 2,000 ชื่อ 
แบบสหสาขาวชิา มีวารสารดานการแพทยปร 0 
ชื่อเรื่อง ใหขอมลูการอางถึงที่ Link ไปยังฐาน Scopus ดวย 
                                

                                                            เปนฐานบรรณานุกรมของวารสาร
กวา 15,000 ชือ่ แบบสหสาขาวิชา สามารถ Link ขอมูล 
Full Text ได หากเปนวารสารที่มหาวิทยาลัยขอนแกน
บอกรับ ใหขอมลู Citation ตามปที่ถูกอางถึง  
 
                                 

                                                                        เปนฐาน eBooks และ 
eJournals ทุกสาขาวิชา เปนวารสารดานการแพทย
ประมาณ 290 ชื่อ ใหขอมูล Full Text  ตั้งแตป 1996 – ป 
ปจจุบัน วารสารสวนใหญเปนสาขา Radiology และ  
Surgery  
 
 

                                         

                                                                                                                   USMLEasy เปนฐานที่ฝกทํา
แบบทดสอบ NL ของนักศึกษาแพทย กวา 7,000 ขอ พรอม
เฉลย ผูตอบสามารถประเมินตัวเองไดวาควรศึกษาเนื้อหา
ดานใดเพิ่มเติม 
 

                                   Wiley-Blackwell เปนฐาน 
eJournals  กวา 850 ชื่อ เปนวารสารดานการแพทย
ประมาณ  250 ชื่อ ใหขอมูล Full Text ตั้งแตป   1997 – ป
ปจจุบัน 
       นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลอื่นๆ อีก เขาใชงานผาน 
Web site หองสมุดฯ ภายใตเมนู  E-Journals, E-Books 
หรือ References/Databases ถาอยูนอกมหาวิทยาลัยตอง 
Connect ที่ vpn.kku.ac.th กอนเขาฐานขอมูลดังกลาว 
 
สิงหาม 2553                                                   ML09/53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หองสมุดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  E-mail :                                        kkuml@kku.ac.th  
  Web site :                      http://library.md.kku.ac.th 
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