
หอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เวลาใหบริการ 

 วันจันทร – วันศุกร  เวลา 07.30 – 21.30 น. 

 วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 ปดบรกิารวันหยุดนักขัตฤกษ 
 

สิทธิการยืม 

1. ผูใชบริการทกุประเภทใชบัตรประจําตัวสมาชิก ไดแก บัตรบคุลากร, บัตรนักศึกษา เปนตน 

2. ครบกําหนดการคืนทรัพยากรสามารถยืมตอไดอีก 1 ครั้ง ผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ , ผาน 

Application: ALIST OPAC , ติดตอเจาหนาที่หองสมุดทางโทรศัพท และติดตอดวยตนเองที่หอสมุดฯ 

3. ทรัพยากรทุกประเภทเกินกําหนดสง อัตราคาปรับ 3 บาท/ 1 รายการ/ 1 วัน 
 

ประเภทสมาชิก ประเภททรัพยากร ระยะเวลา 

1.อาจารยแพทย หนังสือ/คูมือ/งานวิจัย/วิทยานิพนธ  5 เลม 

วารสารฉบับพมิพ 3 เลม 

CD 3 แผน  

 

1 เดือน  

2.แพทย/นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

นักศึกษาหลงัปริญญา/บุคลากร ม.อ. 

หนังสือ/คูมือ/งานวิจัย/วิทยานิพนธ  5 เลม 

วารสารฉบับพมิพ 3 เลม 

CD 3 แผน 

14 วัน 

3.บุคคลภายนอก ไมอนุญาต ไมอนุญาต 

 

1. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.1 คนผาน OPAC ของหอสมุด  

เปดหนาเว็บหอสมุดวิทยาศาสตรสุขภาพ > คลิก opac >คนหนังสือที่ตองการ  

http://opac-healthsci.psu.ac.th/Search_Basic.aspx 

 

http://opac-healthsci.psu.ac.th/Search_Basic.aspx


   

1.2 คนหาหนังสือออนไลน ( E-BooKs) เขาหนาเว็บหอสมุดฯ คลิกเลือก E-Books 
 

http://lib.med.psu.ac.th/eservice/ebook/index.php 
 

 

1.3 คนหาฐานขอมูลทางการแพทยทีห่อสมุดบอกรับ  http://lib.med.psu.ac.th/ 

     คลิกเลือก Databases หรือ E-Databases  เลือกฐานขอมูลที่ตองการสบืคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.med.psu.ac.th/eservice/ebook/index.php
http://lib.med.psu.ac.th/


 

1.4 คนหาวารสาร  

- คนดวยรายช่ือวารสารในฐานขอมลู OPAC ของหองสมุด 



- คนจากรายช่ือวารสาร E-Journals  

http://lib.med.psu.ac.th/eservice/journal/index.php 

 

 

2. ฐานข้อมูลทางการแพทย์ท่ีหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพบอกรับ 

ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส  (E-Journals) 

1. BMJ Journals Online ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ของสํานักพิมพ   BMJ  Publishing  

Group 25 ช่ือ เชน BMJ, Gut, British Journal of Ophthalmology เปนตน ใหขอมูลผลการวิจัยใหม ๆ 

ขาวสารทางการแพทย ขาวการศึกษา ขอมูลสําหรับผูปวย รวมทั้งขอมูลภาพ และวิดีโอ เพื่อใชประกอบการ

ตัดสินใจทางการแพทย 

 ระบบการสืบคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)   2)  สืบคนตามช่ือวารสาร A-Z 
 

2. ClinicalKey   ฐานขอมูลทางการแพทย ประกอบดวยวารสาร 653 ช่ือ  ขอมูลแนวปฏิบัติ  

     (Guideline)  ขอมูลสําหรบัผูปวย  ขอมูลยา  มัลติมีเดีย  และหนังสอือิเล็กทรอนิกส 

 ระบบการสืบคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)  2) สืบคนแยกตามสาขา (specialty)       

     3) สืบคนตามรายช่ือวารสาร A-Z 

 สิ่งอํานวยความสะดวก :  สามารถลงทะเบยีน เขาใชจากภายนอกเครือขายได 180 วัน และใช   

     งานผาน ClinicalKey  Application ได 
 

ขอสําคัญ : การลงทะเบียนเขาใชจากภายนอก ตองใช E-mail: @psu.ac.th  หรือ @medicine.psu.ac.th เทาน้ัน  

 

 

http://lib.med.psu.ac.th/eservice/journal/index.php


3.  JAMA Network  ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส   มีวารสาร  JAMA  และวารสารในกลุม 

JAMA   9 ช่ือ เชน JAMA Internal Medicine, JAMA   Dermatology, JAMA Internal Medicine,  JAMA 

Neurology, JAMA Oncology เปนตน  ยกเวน JAMA Cardiology  ใหขอมูลบทความฉบับเต็ม ต้ังแตป 

1998 จนถึงปจจุบัน  

 ระบบการสืบคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)  2)  สืบคนตามช่ือวารสาร A-Z 
 

4. Karger Online Journals   ฐานขอมูลวารสารอเิล็กทรอนิกส ของสํานักพิมพ Karger 118  ช่ือ 

ใหขอมูลบทความฉบบัเต็มต้ังแตป 1998  จนถึงปจจุบัน  

ระบบการสบืคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)  2)  สืบคนตามช่ือวารสาร A-Z 
 

 

5.  Nature (Medical Titles)    ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ของสํานักพิมพ Springer Nature  

ครอบคลมุเน้ือหาทางการแพทย   หอสมุดฯ บอกรบัเฉพาะสาขาแพทย  4  ช่ือ ไดแก  Bone Marrow 

Transplantation, Journal of Perinatology, Leukemia, Modem Pathology  

 ระบบการสืบคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)  2) สืบคนตามช่ือวารสาร A-Z 

6.  Ovid ฐานขอมลูวารสารอิเล็กทรอนิกส ของสํานักพมิพ Lippincott William & Wilkins    

และสมาคมการแพทยตาง ๆ  433 ช่ือ  และ  Ovid MEDLINE  (ฟร)ี 

 ระบบการสืบคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ  (keywords)  2) สืบคนแยกตามสาขา  (specialty)         

     3)  สืบคนตามรายช่ือวารสาร A-Z 

7.  Oxford Journals (Medicine & Health)   ฐานขอมูลวารสารอเิล็กทรอนิกสทางการแพทย   

ของสํานักพมิพ Oxford University Press จํานวน  114 ช่ือ ใหขอมูลบทความฉบบัเต็ม ต้ังแตป 1996 จนถึง

ปจจุบัน 

ระบบการสบืคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)  2)  สืบคนตามช่ือวารสาร A-Z 

8.  Thieme E-Journals  ฐานขอมูลวารสารอเิลก็ทรอนิกส ของสํานักพิมพ Georg Thieme Verlag   

ประเทศเยอรมัน  จํานวน 51 ช่ือ ใหขอมูลบทความฉบบั เต็มต้ังแต ป 2000 จนถึงปจจุบัน 

 ระบบการสืบคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)  2)  สืบคนตามช่ือวารสาร A-Z 
 

     ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Books) 

1. Access Medicine ฐานขอมลูหนังสืออิเล็กทรอนิกสตําราทางการแพทย ของสํานักพิมพ   

McGraw-Hill 137 ช่ือ ประกอบดวยตําราหลกักลุมคลินิก และ กลุมพลีคลินิก เชน Harrison’s Online, 

Schwartz’s Principle of Surgery Basic Histology, Current Diagnosis & Treatment เปนตน ขอมลูแนว 

ทางการรักษา ขอมลูเชิงสรปุ วิดีโอ ภาพประกอบ ขอมูลสําหรบัผูปวย ขอมูลยา แสดงเน้ือหารูปแบบ HTML 

 ระบบการสืบคน  :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)  2)  สืบคนตามขอมูลแตละประเภท    

     เชน  วิดีโอ  ขอมูลสําหรบัผูปวย  ขอมูลยา เปนตน 



 สิ่งอํานวยความสะดวก : สามารถลงทะเบียน เขาใชจากภายนอกเครือขายได 90 วัน  
 

2. ClinicalKey ฐานขอมูลทางการแพทย ประกอบดวยหนังสือ 962 ช่ือ ขอมูลแนวปฏิบัติ (Guideline) 

ขอมูลสําหรับผูปวย ขอมูลยา  มัลติมีเดีย และวารสารอิเล็กทรอนิกส 

 ระบบการสืบคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)  2) สืบคนแยกตามสาขา  (specialty)        

     3) สืบคนตามรายช่ือหนังสือ A-Z 

 สิ่งอํานวยความสะดวก :  สามารถลงทะเบียน เขาใชจากภายนอกเครือขายได 180 วัน และใช 

     งานผาน ClinicalKey Application  ได 

ขอสําคัญ : การลงทะเบียนเขาใชจากภายนอก ตองใช E-mail: @psu.ac.th  หรือ @medicine.psu.ac.th เทาน้ัน  
 

3. Thieme MedOne Education   ฐานขอมูลหนังสอือิเล็กทรอนิกส ของสํานักพิมพ Georg   

Thieme Verlag ประเทศเยอรมนั 145  ช่ือ เปนหนังสือประเภท Color  Atlas  เชน  Color Atlas of 

Hematology,  Color Atlas of Genetics   เปนตน  

 ระบบการสืบคน  : 1)  สืบคนดวยคําสําคัญ  (keywords)   2) สืบคนตามรายช่ือหนังสอื A-Z 

 สิ่งอํานวยความสะดวก :  สามารถลงทะเบียน เขาใชจากภายนอกเครือขายได 365 วัน 
 

   ฐานขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence-based medicine : EBM) 
 

1. Best Practice ฐานขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ ใหขอมูลทีท่ันสมัยเกี่ยวกับโรคและอาการของ 

โรคการวินิจฉัย ข้ันตอนการรักษาที่เช่ือมโยงกบัแนวปฏิบัติทางคลินิก การพยากรณโรค การติดตามผลการรักษา  

โดยเช่ือมโยงกับแหลงขอมลูหลักฐานเชิงประจกัษ  หรือ Evidence-based medicine (EBM)  จากฐานขอมลู  

Clinical Evidence  มีขอมูลยา  และขอมลูสําหรบัผูปวย  (Patient Leaflets)  

 ระบบการสืบคน :  1) สืบคนดวยคําสําคัญ (keywords)   2) สืบคนตามสาขาวิชา 3) สืบคนตาม 

     ประเภทของขอมลู เชน อาการ โรค    

 สิ่งอํานวยความสะดวก :  สามารถลงทะเบียน  เขาใชจากภายนอกเครือขายได 365 วัน และใช   

     งานผาน Best Practice Application ได 

2. The Cochrane Library ฐานขอมลูหลักฐานเชิงประจกัษทางการแพทย จัดทําโดย The  

Cochrane Collaboration ใหขอมลูบทวิเคราะหทางคลินิกอยางเปนระบบ (Systematic Review) เพือ่เปน

หลักฐานประกอบการตัดสินใจในการรกัษาผูปวย มีการปรับปรุงขอมูลทุกเดือน ประกอบดวยขอมลูจาก 7 

ฐานขอมูลยอย มีขอมูลประเภทบทความวิจัย (Review) โครงรางงานวิจัย (Protocol)  รายงานการวิจัยทาง

คลินิก (Clinical Trial) 

ระบบการสบืคน : 1)  สืบคนดวยคําสําคัญ  (keywords) 2) สืบคนตามหัวขอ  (topic)  

 



3. UpToDate  ฐานขอมูลหลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการ 

รักษาผูปวย ครอบคลมุเน้ือหามากกวา 9,500 หัวขอ  จาก 25 สาขาวิชา โดยรวบรวมจากวารสารมากกวา 460 

ช่ือ ใหขอมูลบทวิเคราะหดานการแพทย (Clinical Practice)  ขอมูลสําหรบัผูปวย  (Patient Education)  

ขาวสารทางการแพทย   ขอมูลยา  (Drug) การคํานวณคาตาง ๆทางการแพทย (Calculator) 

 ระบบการสืบคน  :  1)  สืบคนดวยคําสําคัญ  (keywords)  2) สืบคนตามหัวขอ (topic)   

 สิ่งอํานวยความสะดวก :   สามารถลงทะเบียน เขาใชจากภายนอกเครือขายได  90 วัน และใช  

     งานผาน UpToDate Application ได  
 

 

   ฐานขอมูลยา  (Clinical Drug Information) 

1. Lexicomp ฐานขอมลูยา (Clinical Drug Information) ประกอบดวยเน้ือหา 6 กลุมไดแก 

Drugs, Diseases, Toxicology, Patient Education, Laboratory และ International Drugs   

 ระบบการสืบคน  :  1)  สืบคนดวยคําสําคัญ  (keywords)   2) สืบคนตามช่ือยา  3)  สืบคนตาม  

     ประเภทของขอมลู เชน Toxicology, Drug ID, Patient Education   เปนตน 

 สิ่งอํานวยความสะดวก  :  สามารถขอ Lexicomp Code จากหองสมุด เพื่อลงทะเบียนเขาใช 

     จากภายนอกผาน Lexicomp Mobile Application (อายุการใชงาน 1 กันยายน ทุกป – 31  

     สิงหาคม ของปถัดไป) 
 

หมายเหตุ :  

ฐานขอมูลที่สามารถเขาใชจากภายนอกเครือขาย ม.อ.  หรือ ใชผาน Mobile Application ไดน้ัน  

ผูใชบริการ ตองลงทะเบียนแตละฐานขอมูลจากภายในเครือขาย ม.อ. หรือลงทะเบยีนผาน VPN กอน (สําหรบั

การลงทะเบียนฐานขอมูล UpToDate และ Lexicomp จะตองลงทะเบียนภายในเครือขายม.อ. เทาน้ัน) 

จากน้ันไปที่หนา Website ของหอสมุดฯ  http://lib.med.psu.ac.th/libmed2016/  และคลิกที่  

Databases หลังจากน้ัน จึงจะสามารถใชงานจากภายนอกได ตามระยะเวลาที่กําหนด เมื่อหมดระยะเวลาการ

ใชงาน ผูใชบริการตองมา Login ภายในเครือขาย ม.อ.  หรือ ผาน VPN  ดวย U/P เดิมอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 



     3.  การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ยืมด้วยตนเองที่หอสมุดฯ   

- ผูใ้ชบ้ริการแสดงบตัรบุคลากรหรือบตัรนกัศึกษาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 

2. คืนด้วยตนเองทีห่อสมุดฯ  

- ผูใ้ชน้าํหนงัสือมาคืนดว้ยตนเองท่ีหอ้งสมุด 

3. การยืมต่อทรัพยากร 

 3.1 ยืมผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ   

  - เปดระบบ opac  http://opac-healthsci.psu.ac.th/  คลิก Renew (ยืมตอ) กรอก

PSUPassport  เพื่อเขาสูขอมลูสวนตัวเพือ่เลือกทรัพยากรทีต่องการยืมตอ 

http://opac-healthsci.psu.ac.th/%20%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81


 3.2 ยืมผาน Application ระบบหองสมุดอัตโนมัติ เปด Application ALIST OPAC > คลิก Renew 

ระบบจะใหกรอก PSU Passport เพื่อเขาสูระบบ > คลิกเลอืกรายการที่ตองการยืมตอ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

3.3 ยืมผานเจาหนาทีห่องสมุด นําทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการติดตอเจาหนาที่ หรือ ติดตอทางโทรศัพทโดย

แจงรหัสสมาชิกหองสมุด  
 

4. การสืบค้นฐานข้อมูลนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

1. ผูใชที่อยูภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจําเปนตองเช่ือมตอ VPN   เพื่อทําใหเครื่องผูใช

เสมอืนอยูภายในเครือขายมหาวิทยาลัยฯ  เชน เช่ือมตอ VPN จากเครื่องที่บานผาน ADSL หรือเช่ือมตอ VPN 

จากเครือขายของหนวยงานอื่น ๆ ในขณะที่ทานไดเดินทางไปทําภารกจิใด ๆ 

2. การเช่ือมตอ VPN ขางตนน้ีเหมาะสําหรบัผูใชที่มีความจําเปนตองใชงานใด ๆ ที่ถูกกําหนดวามีสทิธ์ิใชได

เฉพาะภายในเครือขายมหาวิทยาลัยฯ เทาน้ัน เชน การคนหาขอมูลจากวารสารอเิล็กทรอนิกส (e-journals) 

หรือ งานวิจัย เปนตน VPN ที่เปดใชงานอยู มี 2 แบบ คือ SSL VPN และ L2TP/IPSec VPN 

     ผูใชควรเลือกติดต้ัง ใชงานแบบ SSL VPN มากกวาแบบ L2TP/IPSec VPN เน่ืองจากแบบ SSL VPN จะ

ทํางานไดเร็วกวา และมปีญหาในการเช่ือมตอนอยกวา 
 

ผูมีสิทธิ์ใชงาน VPN ได  

1. นักศึกษาที่ยังศึกษาอยู (ยังไมจบการศึกษา หรือไมออกจากการศึกษา) 

2. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย (ผูเกษียณอายุยังสามารถใชงานตอได) 

3. บุคคลภายนอกที่ไดรับการอนุญาตเปนบางกรณี 

     สามารถทําตามข้ันตอนไดจาก https://net.psu.ac.th/index.php/psu-vpn 

https://net.psu.ac.th/index.php/psu-vpn


  

Off Campus Access E-Databases Subscribed by Health Sciences Library, PSU 

E-Databases   

Types of E-Databases Off Campus Access 

E-Journals E-Books Evidence-based 
medicine VPN Databases 

Application  

Use outside IP range  
on App.  OR  Remote 

Access (Days)* 
Note 

Access Medicine        90*   

BMJ Best Practice        365*   

BMJ Journal Online            

Clinical Key       180*(Remote Access) Use only email @psu.ac.th  OR 
@medicine.psu.ac.th  for register 

The Cochrane Library         

JAMA Network            

Karger Journal Online            

Nature (4 titles)            

OVID          E-books 25 titles ; Limited 20 
users  

Oxford Journal             

Thieme MedOne           Sign up for access from home 

Thieme E-Journals            

UpToDate        90*   

LexiComp     Drug Information  * 1 Year                            
*Request code at the library 

(Sep 2020- Aug 2021) 

* Users have to register or create account U/P within PSU IP range initially @Health Sciences Library website (http://lib.med.psu.ac.th) and click on Databases .     

   To extend your access after this time, you need to login again from within PSU IP range.   

For more information, please contact :  Information Services, Health Sciences Library, Faculty of Medicine, PSU  Tel-0-7445-1179 E-mail:libmed.psu@gmail.com   


