
 

 

Cinahl Plus with Full text      เป็นฐานข้อมูลชัน้นําระดบัโลกท่ีได้รับการยอมรับและมีความครอบคลุมใน

สาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสขุมากท่ีสดุ CINAHL® Plus with Full Text รวบรวม

วารสารทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสขุทัง้หมด โดยผู้ ใช้จะสามารถสืบค้นข้อมลูท่ีเป็นวารสารฉบบั

เต็มได้มากกว่า 770 ช่ือเร่ือง ทัง้นีข้้อมลูท่ีสืบค้นจะสามารถสืบค้นย้อนหลงัได้ตัง้แตปี่ค.ศ. 1937 จนถึงปัจจบุนั มากไป

กว่านัน้ฐานข้อมลู CINAHL® Plus with Full Text ยงัประกอบไปด้วย books/monographs จํานวน

มากกวา่ 275เลม่    CINAHL® Plus with Full Text ถือเป็นฐานข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสดุและเหมาะอย่างย่ิงท่ี

จะใช้ตวัช่วยทางด้านงานวิจยั และ เพ่ืองานวิจยัสําหรับสถาบนัท่ีมีการศกึษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการ

สาธารณสขุโดยเฉพาะ 

 

 

 

Nursing Reference Center เป็นเคร่ืองมืออ้างอิงท่ีออกแบบมาได้อย่างครอบคลมุท่ีสุด เพ่ือเป็นคู่มือสําหรับ

พยาบาลและผู้ เช่ียวชาญด้านการดแูลสุขภาพ ให้ข้อมูลทางคลินิกท่ีเก่ียวข้องอย่างตรงจุดของการดแูลรักษา ฐานข้อมูลนี ้

เหมาะสําหรับพยาบาล ผู้บริหารกิจการทางด้านพยาบาล นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลและบรรณารักษ์ เป็นข้อมูล

อ้างอิงทางคลินิกท่ีดีท่ีสดุและใหมล่า่สดุจากเอกสารฉบบัเตม็จํานวนนบัพนั 



 

  

Online Database  

  

For  

  

Academic Libraries 

การอ้างอิง (Reference) 

1. อ้างอิงบทความโดย ไม่ใช้  โปรแกรม  

2. สามารถคัดลอกบรรณาณุกรมไปใช้ได้ทันทีเพียงเลือกระบบ 

การอ้างอิงที่ต้องการ 

Information To Inspiration 

3. อ้างอิงบทความโดย ใช้  โปรแกรม  

NEW 

เทคโนโลยีล่าสุดส าหรับผู้ใช้ EBSCO ง่ายๆเพียงคลิกที่ 

ด้านล่างของหน้าแรกหลังจากผู้ใช้ท าการล็อกอินแล้ว 

  

  

ด้วยเทคโนโลยีนี้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 

ของ EBSCO ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

ของผู้ใช้เอง  ด้วยวิธีการใช้ง่ายๆ ที่ออกแบบมาให้เหมาะ 

กับการใช้บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณโดยเฉพาะ 

                       เชน่     √    ไอโฟน 

                                  √    ไอแพด 

                                  √    ไอพอด ทัช 

                                  √    แบล็คเบอร์รี่ 

                                  √    สมาร์ทโฟน 

                                  √    พอกเก็ต พีซี 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  

kanyakarn@ebscohost.com 

Website   :   http://www.ebscohost.com 

Support Site   :   http://support.ebsco.com 

  

  



 

 

 

Information To Inspiration Information To Inspiration Information To Inspiration 

2. รูปแบบการสืบค้นพื้นฐานแบบ Google Search สามารถ 

สืบค้นฐานข้อมูลได้จากทุกที ่

จุดเด่นการสืบค้น (Search) 

3. สามารถแสดงบทความเป็นภาษาไทย 

5. สามารถเลือกแสดงบทความในรูปแบบ HTML หรือ PDFและ 

สามารถแสดงบทคัดย่อของบทความเพียงแค่เลื่อนเมาส์ไปที่      

Preview Icon 1. User ID และ Password สามารถก าหนดเองได้ เพื่อใช้                       

สืบค้นนอกมหาวิทยาลัย ติดต่อบริษัทเพื่อขอรหัสเข้าใช ้

6. เรียกดูวารสารแบบ HTML สามารถอ่านและอ่านออกเสียง 

บทความเป็นภาษาไทยได้ และยังสามารถแปลบทความเป็น 

ภาษาไทยได ้

7. สามารถเลือกฟังการอ่านออกเสียงบทความ เลือกความเร็วใน 

การอ่าน และส าเนียงการอ่านออกเสียง โดยมีให้เลือกถึง 3 ส าเนียง 

ด้วยกัน 

การสืบค้นวารสาร (Publication Search) 

1. พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการค้นแล้วกดปุ่ม Browse 

วารสารจะถูกเรียง ตามล าดับตัวอักษร A - Z 

  

2. คลิกที่ชื่อวารสารที่ต้องการอ่าน 

4. เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกตกลง 

3. แสดงผลรายละเอียดของวารสาร เช่น ชื่อส านักพิมพ์ 

รายชื่อวารสารจากเล่มปัจจุบันและย้อนหลัง  
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Creating a Basic or Advanced Search 
1.   On the Basic Search Screen, enter search terms in the Find field to conduct a text word search.   

 On the Advanced Search Screen, enter search terms in the Find field to conduct a subject search. 

2.   Use Limiters to narrow your search, for example:  

• Publication – Limit search results to records from a specific title. 

• Journal Subset – Choose from blind peer reviewed, behavioral sciences, nursing, etc. 

• Special Interest – Limit to advanced nursing practice, case management, critical care, etc. 

• Publication Type – Limit results to source types such as care plans or systematic review. 

• Age Groups (Advanced) – Limit to Child, 6-12 years; Middle Age, 45-64 years, etc. 

3.   Click the Search button.  

 

Searching Techniques  
The CINAHL Subject Heading List (controlled vocabulary or thesaurus) provides a more effective 
searching capability in the CINAHL database.  On the Advanced Search Screen, enter a research topic 
(e.g., arthritis).  To retrieve a relevancy ranked list of related subject headings, first click the Suggest 
subject terms box above the Find field, and then click Search.  Click on a resulting hyperlinked term for 
details.  

Subheadings are available by checking the box to the left of the desired subject term. Tree views of the 
subject heading are shown when you click on the subject term. To retrieve results with arthritis as a 
subject heading, click the box to the left of the term arthritis. To retrieve results in which arthritis is the 
major point of the article, check the box in the Major Concept column. To expand on a subject heading, 
check the box in the Explode column.  

Specific sub-headings can be selected by checking the appropriate box in the sub-headings column. As 
subject terms and sub-headings are checked, they are added to the Search Term Builder box on the 
right. Click Search Database to view results. To narrow the focus of your search, click the Show More 
link under Refine your results. Select the limiters you want to apply to your search, and then click 
Search for a more focused Result List. 

Field Searching allows you to designate one specific field in the CINAHL record within which your term 
will be searched.  These fields include (but are not limited to) Article Title (TI), Author (AU), Author 
Affiliation (AF), Abstract (AB), Pagination (PG), and Source (SO). 

• To search within a field, enter the two-letter field code, followed by your search term. For 
example, type au Smith to search for Smith in the Author field of the record.   

Help Sheet 

http://support.ebsco.com/
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 Note: Field codes are not case sensitive.  For a complete list of field codes, click the Field Codes 
link that appears directly above the Find field on your search screen. 

• Depending upon the format of your Advanced Search Screen, you may be allowed to select the 
most commonly searched field codes from a drop-down list. 

 

Managing Your Search Results 
To manage (print/e-mail/save) results for the current session only, click on the folder icon for a desired 
item in the Result List. Items placed in the session folder will be removed if you log out of EBSCOhost, 
or if your session times out. Sign in to My EBSCOhost to create a personalized folder for saving results, 
searches, persistent links to searches, search or journal alerts and web pages created using Page 
Composer, which will remain in your folder after you log out of EBSCOhost.    
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