คู่มืออบรมการใช้ ฐานข้ อมูล Mosby's Nursing Skill
เป็ นฐานข้ อมูลรวบรวมเนื อหาเกียวกับทักษะทางการพยาบาลจากสํานักพิมพ์ Mosby and Sauder, Elsevier เพือเพิมทักษะ
ทางการพยาบาลแก่เจ้ าหน้ าทีพยาบาล อีกทังเพิ
 ม ความมัน ใจแก่เจ้ าหน้ าทีพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
การสืบค้ น สามารถทําได้ 2 แบบ คือ
1) ใส่คําค้ นในช่องสืบค้ น
1. การสืบค้ นแบบใช้ คําค้ น (Search)
2) เลือกจํากัดขอบเขตการสืบค้ น
1.1 การสืบค้ นขันพื
 นฐาน (Basic Search)
2.1) จํากัดการสืบค้ นเนื อหาในรูปแบบ
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1.2 การสืบค้ นขันสู
 ง (Advance Search)
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ทักษะพยาบาล
2.2) จํากัดการสืบค้ นเนื อหาในรูปแบบ
คูม่ ือผู้ป่วย
3) คลิก Go เพือเริ มต้ นการสืบค้ น
4) เลือก Advance Search เพือสืบค้ นขัน
สูง

1) ใส่คําค้ นลงในช่องสืบค้ น
2) เลิอกจํากัดขอบเขตการสืบค้ นตามหมวดหมู่
3) คลิก Go เพิมเริ มการสืบค้ น

2. การสืบค้ นแบบไล่เรี ยง (Browse)
A

B

C

A) การสืบค้ นไล่เรี ยงตามตัวอักษร (By Alphabet)
B) การสืบค้ นไล้ เรี ยงตามสาขาวิชาเฉพาะทาง (By Specialty)
C) การสืบ้ค้นไล่เรี ยงตามเนื อหาทังหมด

(By Category)

หน้ าแสดงผลการสืบค้ น

เครื องมือแบ่งแยกประเภทเนื อหาของทักษะพยาบาล

เครื องมือทีช่วยในการจัดการทักษะพยาบาล (Tools)
1. Quick Sheet แสดงเนื อหาลําดับขันตอนของทั

กษะหนึง ๆ สามารถทําการพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้
1) เลือก Quick Sheet
2) แสดงเนื อหาอยูใ่ นรูป HTML
3) คลิก Add to My Saved Skills เพือบันทึกทักษะพยาบาลทีต้องการ
4) คลิก Print เพือพิพม์เนื อหาในหน้ านันๆ
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2. Checklist เอกสารทีใ ช้ ประเมินติดตามผู้ปฏิบตั ิวา่ ได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนของแต่

ละทักษะพยาบาลนันหรื
 อไม่
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1) เลือก Checklist
2) แสดงเนื อหาอยูใ่ นรูป HTML โดยผู้ใช้ ทาํ การติ[กเลือกระดับการประเมินผลทีต้องการในแต่ละหัวข้ อทีต้องการ ซึง
สามารถสัง พิมพ์เอกสารดังกล่าวได้
3) คลิก Add to My Saved Skills เพือบันทึกทักษะพยาบาลทีต้องการ
4) คลิก Print เพือพิมพ์เนื อหาหน้ านันๆ


3. Supplies แสดงรายละเอียดเกียวกับอุปกรณ์ทใี ช้ ในทักษะพยาบาลหนึง ๆ
1) เลือก Supllies
2) แสดงเนื อหาอยูใ่ นรูป HTML
3) คลิก Add to My Saved Skills เพือบันทึกทักษะพยาบาลทีต้องการ
4) คลิก Print เพือพิมพ์เนื อหาหน้ านันๆ
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4. Test การทําแบบทดสอบของทักษะพยาบาลหนึง ๆ ซึง จะเป็ นการส่งแบบทดสอบผ่านทางออนไลน์
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1) เลือก Test
2) แสดงเนื อหาอยูใ่ นรูป HTML จะเป็ นการทําแบบทดสอบออนไลน์เท่านันไม่
 สามารถสัง พิมพ์ได้
3) คลิก Add to Saved Skills เพือบันทึกทักษะพยาบาลทีต้องการ
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5. Demos เป็ นการใช้ สอื ผสม(Animation) แสดงขันตอนปฏิ

บตั ิของทักษะพยาบาลหนึง ๆ ช่วยให้ เข้ าใจได้ งา่ ยมากขึ น โดย
สามารถเลือกทีจะ หยุด/เล่นต่อ/ข้ ามไปยังขันตอนถั

ดไป/ย้ อนหลังไปยังขันตอนก่

อนหน้ านี  ก็ได้
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1) เลือก Demos
2) คลิกทีลงิ ค์เพือแสดงวิดีโอของเนื อหา
3) แสดงหน้ าวิดีโอของเนื อหาทักษะพยาบาลนันๆ

4) คลิก Add to Saved Skills เพือบันทึกทักษะพยาบาลทีต้องการ
6. Illustrations แสดงตาราง ภาพจําลอง หรื อรูปภาพประกอบในแต่ละเนื อหาของทักษะพยาบาลหนึง ๆ
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1) เลือก Illustrations
2) แสดงเนื อหาทีอยูใ่ นรูปตาราง ภาพจําลอง รูปภาพ
ประกอบทีมีในทักษะพยาบาลนันๆ

3) คลิก Add to Saved Skills เพือบันทึกทักษะ
พยาบาลทีต้องการ
4) คลิก Print เพือพิมพ์เนื อหาหน้ านันๆ


7. Extended Text แสดงเนื อหาโดยรวมของทักษะพยาบาลหนึง ๆ
1) เลือก Extended Text
2) แสดงเนื อหาโดยรวมของทักษะพยาบาลนันๆอยู
 ใ่ นรูป HTML
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เครื องมือทีช่วยในการสืบค้ นเพิม เติม

1

2
3

1) Related Skills ลิงค์ไปยังทักษะพยาบาลอืนๆทีม ีความสัมพันธ์กบั ทักษะพยาบาลทีทําการสืบค้ นอยู่
2) References แหล่งอ้ างอิงของเนื อหาทักษะพยาบาลนันๆ

3) Related Book Chapter เนื อหาเกียวกับทักษะพยาบาลนันๆที
 มีความสัมพันธ์ในบทใดบทหนึง ของหนังสือ
ซึง จะอยูใ่ นรูปไฟล์ PDF

4

เครื องมือทีใช้ ในการจัดการทักษะพยาบาล
a) Skill History แสดงประวัติทกั ษะพยาบาลทีผ้ ใู ช้ ได้ ผา่ นการทดสอบในส่วนของ Checklist และ/หรื อ Test ซึง เกณฑ์ทีใช้ วดั
ว่าผ่านการทดสอบ ผู้ทําข้ อสอบจะต้ องได้ คะแนนอย่างน้ อย 80% ขึ นไป
1) เลือก Skill History
2) เลือกช่วงเวลาของการทําแบบทดสอบทักษะพยาบาลนันๆ

3) คลิก Go ไปเริ มการสืบค้ น
4) คลิก Clear เพือล้ างค่าช่วงเวลาข้ างต้ น
5) แสดงรายการทักษะพยาบาลทีผ้ ใู ช้ ผา่ นเกณฑ์การทดสอบ
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b) Tasks แสดงรายการการบ้ านทักษะพยาบาลที Admin เป็ นผู้กําหนด พร้ อมทังระยะเวลาที

กําหนดเริ ม-ส่งการบ้ าน ทังที
 
เป็ นแบบทดสอบ Checklist หรื อ Test ก็ตาม
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1) เลือก Tasks
2) แสดงรายการทักษะพยาบาลทีผ้ ใู ช้ เคยทํา พร้ อมทังช่
 วงเวลาทีอ นุญาติให้ สง่ แบบทดสอบ
3) คลิก Export to Excel เพือทําการส่งออกรายการทักษะพยาบาลข้ างต้ นให้ อยูบ่ นรูปแบบไฟล์นามสกุล xls
หรื อเพือใช้ เปิ ดกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล
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c) Saved Skills เก็บบันทึกทักษะพยาบาลทีผ้ ใู ช้ ต้องการ
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1) เลือก Saved Search
2) แสดงรายการทักษะพยาบาลทีผ้ ใู ช้ ได้ บนั ทึกเอาไว้
3) เลือก Select All เพือเลือกรายการทักษะพยาบาลทังหมด

4) ติ[กเลือกทักษะเฉพาะพยาบาลทีต้องการ
5) คลิกปุ่ ม Delete เพือลบรายการทักษะพยาบาลทีได้ เลือกไว้ จากข้ อ3 และ 4
6) ส่งออกรายการทักษะพยาบาลข้ างต้ นอยูใ่ นรูปไฟล์นามสกุล xls หรื อเพือใช้ เปิ ดกับโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล
d) Recent Searches แสดงประวัติการสืบค้ นทักษะพยาบาลทีผ ้ ใู ช้ ทําการสืบค้ นภายใน 30 วัน
d)
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1) เลือก Recent Searches
2) แสดงรายการทักษะพยาบาลทีเคยสืบค้ น
3) เลือก Select All เพือเลือกทักษะพยาบาลทังหมด

4) ติ[กเลือกเฉพาะทักษะพยาบาลทีต้องการ
5) กดปุ่ ม Delete เพือลบรายการทักษะพยาบาลทีเลือกไว้ จากข้ อ3และ4
6) คลิก Export to Excel เพือส่งออกรายการทักษะพยาบาลอยูใ่ นรูปไฟล์ xls หรื อเพือไว้ เปิ ดใน
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล

e) Transcript ใบรับรองผ่านการทดสอบของทักษะพยาบาลหนึง ๆ ซึง ผู้ใช้ ได้ ผา่ นเกณฑ์การทดสอบ
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1) เลือก Transcript
2) เลือกช่วงเวลาของทรานสคริ ปทีต้องการ
3) กดปุ่ ม Go เพือเริ มต้ นการสืบค้ น
4) กดปุ่ ม Clear เพือล้ างค่าช่วงเวลาทีกําหนดจากข้ อ2
5) คลิก PDF เพือแสดงทรานสคริ ปอยูใ่ นรูปไฟล์ PDF สามารถเก็บบันทึกไว้ ได้
6) คลิก Export to Excel เพือส่งออกรายการทักษะพยาบาลให้ อยูใ่ นรูปไฟล์ xls หรื อเพือนําไปเปิ ดใช้ กบั ไมโครซอฟท์เอ็กเซล
7) คลิก Print เพือสัง พิมพ์รายการทักษะพยาบาลทีปรากฏอยูใ่ นหน้ ารายการทักษะพยาบาล

