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Access Physiotherapy

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเน้ือหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์และ

กายภาพบ าบัด เหมาะส าหรับนักศึกษาชั้น Pre-Clinic โดยมีเนื้อหาครอบคลุม

ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การตรวจร่างกาย และการท า

กายภาพบ าบัด ซ่ึงผู้ใช้สามารถศึกษา และเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง เป็นประโยชน์

ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาอย่างมาก โดยการสบืค้นสามารถสบืค้นได้ทั้งใน

รูปแบบของ หนังสอื  วีดิโอ และมัลติมีเดียต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มงานพยาบาล

และสหเวชศาสตร์กส็ามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ ได้เช่นกัน ซ่ึงผู้ใช้

สามารถเข้าใช้ผ่านวงอินเตอร์เนต็ของมหาวิทยาลัย โดยไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้า

ใช้อกีด้วย



For Android:

Puffin Browser

Mobile Access 



For iOS: Dolphin Browser

Mobile Access 



เงือ่นไขการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล Access Physiotherapy 

1. สามารถเขา้ใชง้านไดท้ี ่http://accessphysiotherapy.mhmedical.com/

2.  ตอ้งใชภ้ายใต ้IP Address ของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยผ่านโปรแกรม SSL VPN ซึง่

สามารถเขา้สบืคน้ฐานขอ้มูลต่างๆ ทีห่อ้งสมุดบอกรบั จากภายนอกมหาวทิยาลยัได ้

3. ผูใ้ชส้ามารถส่งค ารอ้งขอรหสัการเขา้ใชจ้ากภายนอก โดยไม่ตอ้งผ่านโปรแกรม SSL VPN 

โดยส่งค ารอ้งขอมาทางอีเมลไดท้ี ่library-help-desk@mfu.ac.th หรอืกรอกแบบฟอรม์ไดท้ี ่

http://library.mfu.ac.th/onlinedatabase/requestaccout.php

http://accessphysiotherapy.mhmedical.com/
mailto:library-help-desk@mfu.ac.th
http://library.mfu.ac.th/onlinedatabase/requestaccout.php


หนา้แรกของฐานขอ้มูล

หากเขา้ใชไ้ดส้ าเรจ็ภายใต ้

IP Address ของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จะ

ปรากฏชือ่การเขา้ใชเ้ป็น 

Mae Fah Luang University 



Basic Search

ขั้นตอนแรก พิมพ์ค าที่ต้องการสบืค้นลงในช่องการ Search และจะปรากฏค าที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น พิมพ์ค าว่า “Blood” กจ็ะปรากฏค าที่

เกี่ยวข้องลงมาเพ่ือให้ผู้ใช้เลือกค าที่ต้องการได้



ตัวอย่าง เลือกค าว่า “Blood pressure” ผลการค้นที่ได้จะปรากฏรายการทั้งหนังสือ 

มัลติมีเดีย รูปภาพ กรณีศึกษา และเคร่ืองมือการค านวณเกี่ยวกับความดันโลหิต ซึ่งผู้ใช้

สามารถศึกษาเน้ือหาที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเรว็มากย่ิงขึ้น



Advanced Search

เป็นการเพ่ิมขอบเขตการสบืค้นที่มากกว่าการสบืค้นขั้นพ้ืนฐาน หรือ Basic Search



1. เลือกประเภทของทรัพยากรที่ต้องการสบืค้น เช่น หนังสอื มัลติมีเดีย รปูภาพ 

กรณศีึกษา หรือเลือกจากผู้แต่งได้อกีด้วย 

2. สามารถจ ากดัการค้นได้ 2 รูปแบบ คือ เลือกแบบ Textbook หรือ Quick Answers

3. เลือกรายช่ือแหล่งข้อมูลที่ต้องการสบืค้น 

1

2

3



Reading

จากหนา้แรกของฐานขอ้มูล สามารถอ่านหนังสอืไดจ้ากเมนู Reading หรอืดูจากรายการ

หนังสอืในเมนู Read ได ้ซ ึง่ผูใ้ชส้ามารถเลอืกอา่นหนังสอืไดต้ามความตอ้งการ 



เม่ือเข้ามายังหนังสือเล่มที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถเลือก Section และ Chapter ที่ต้องการ

อ่านได้ และหากต้องการค้นเน้ือหาภายในเล่มกส็ามารถ Search ได้จากช่องการ Search 

Textbook



ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสาร (Print) ส่ง Email (Email) และรายการบรรณานุกรม (Get 

Citation)ส าเร็จรูปที่ผู้ใช้สามารถน าไปใช้งานได้ อีกทั้งยังสามารถเช่ือมต่อไปยังโปรแกรม

จัดการบรรณานุกรมต่างๆ ได้เช่น RIS (Zotero), EndNote, BibTex, Medlars, ProCite, 

RefWorks, Reference Manager เป็นต้น อกีทั้งผู้ใช้ยังสามารถค้นหาเนื้อหาภายในหนังสอืเล่ม

นั้นๆได้ (Search Textbook)



Quick Reference

เป็นแถบเมนูที่สรุปการรักษาอย่างคร่าวๆ ซ่ึงผู้ใช้สามารถศึกษาการรักษาแบบ

เบื้ องต้นได้ด้วยตนเอง และสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงเพ่ือวินิ จฉัยโรค

ต่างๆ ได้



Quick Reference > Quick Answers

เป็นการสรปุการรกัษาอย่างครา่วๆ ทางดา้นกายภาพบ าบดั โดยแบง่อาการของโรคตาม A-Z



Quick Reference > Outcome Measures Toolbox

เป็นเสมือนกล่องเคร ือ่งมือที่ชว่ยในการเขา้ถึงตาราง และรูปภาพที่อยู่ภายในฐานขอ้มูล เพื่อใหผู้ใ้ช ้

สามารถน าขอ้มูลไปใชไ้ดอ้ย่างสะดวก และรวดเรว็มากยิง่ขึน้



Quick Reference > Calculators

เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการ

ค านวณมาตราวัดต่างๆ 

เ ช่ นกา รค านวณหา ค่ า 

BMI, IBW, ก าหนดการ

คลอดบุตร ,  การแปลง

หน่วยวัดอณุหภมูิ



Drug

เป็นข้อมูลเกี่ยวกบัยาทั้งหมด เรียงตามรายช่ือของยา A-Z ซึ่งผู้ใช้สามารถศึกษาเกี่ยวกบั

ส่วนประกอบของตัวยา วิธกีารใช้ยา และสรรพคุณในการรักษาได้



Multimedia

ผู้ใช้สามารถศึกษาในส่วนของเน้ือหาในรปูแบบมัลติมีเดีย เกี่ยวกบัส่วนต่างๆ 

ของร่างกายมนุษย์ ซ่ึงจะแยกมาเป็นหัวข้อย่อย คือ ระบบกายวิภาคที่ศึกษาได้

เสมือนจริง วิดีโอ การบรรยายของอาจารย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านของประสาท

วิทยาศาสตร์ และรูปภาพ



Anatomy and Physiology Revealed

เป็นมัลติมีเดียเสมือนจริงทางด้านกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาที่ผู้ใช้สามารถ

ศึกษาได้ด้วยตนเอง มีทั้งรายละเอยีดของอวัยวะแต่ละส่วน มีเสยีงประกอบ เพ่ือให้ง่ายต่อ

ความเข้าใจ และเป็นการสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน คลิกที่ Animation: Cardio



ขั้นตอนในการใชง้าน 

1. การเลือก System ผู้ใช้ต้องท าการเลือกระบบต่างๆ ที่ต้องการศึกษาก่อน 



ตวัอย่าง เลือก Skeletal System (ระบบกระดูก) หลักจากน้ันเลือกเมนูแถบด้านบนที่

ต้องการ 



สัญลักษณ์ ความหมาย
เคร่ืองมือ Dissection เป็นภาพจ าลองมาจากของจริง ซ่ึงผู้ใช้สามารถศึกษาอวัยวะ

ต่างๆ ของร่างกายได้

เคร่ืองมือ Animations เป็นวิดีโอคลิป หรือภาพเคล่ือนไหวที่อธบิายการท างานส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย

เคร่ืองมือ Histology เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อ  

ผู้ใช้สามารถศึกษาเสมือนส่องกล้องศึกษาด้วยตนเอง

เคร่ืองมือ Imaging เป็นการศึกษาในลักษณะของภาพฉายรังส ีหรือ ภาพ x-ray

เสมือนผู้ใช้ดูจากฟิล์มการฉายรังสขีองจริง

เคร่ืองมือ Self Test เป็นแบบทดสอบหลังจากที่ผู้ใช้ศึกษาในระบบต่างๆ แล้ว

ต้องการทบทวนความรู้ของตนเอง ซ่ึงผู้ใช้สามารถเลือกรปูแบบของแบบทดสอบได้

เคร่ืองมือ Anatomy Terms เป็นการรวมค าศัพทท์างด้านกายวิภาคศาสตร์ ที่มี

ค าอธบิาย และวิดีโอประกอบการใช้งานด้วย



ขั้นตอนแรก เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา ตัวอย่างเช่น Head and neck

Dissection



หลังจากน้ัน เลือกมุมที่ต้องการท าการศึกษา เช่น มุมด้านหน้า  มุมด้านข้าง



ผู้ใช้สามารถศึกษาการเรียกช่ือต าแหน่งต่างๆ ของอวัยวะ เม่ือคลิกที่ Layer จะปรากฏ

หมุดให้ผู้ใช้เลือกต าแหน่ง และจะมีค าอธบิายประกอบการเรียนรู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น



Animations

ขั้นตอนแรก เลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา ตัวอย่างเช่น Skull



จะปรากฏวิดีโอเกี่ยวกบัเร่ือง Skull (กะโหลกศีรษะมนุษย์) ผู้ใช้สามารถดู

วิดีโอ และตั้งค่าการอ่านออกเสยีง การบรรยายตามวิดีโอได้



Histology

ขั้นตอนแรก เลือกหัวข้อที่ต้องการศกึษา ตวัอย่างเช่น Fibrous Cartilage (กระดูกอ่อนเส้นใย) 



จะปรากฏภาพเกี่ยวกบัจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเน้ือเย่ือ  เสมือนการส่องกล้อง หลังจากนั้น

เลือกโครงสร้างที่ต้องการศึกษา ซ่ึงจะมีรายละเอียดพร้อมค าอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างที่เลือกทาง

แถบด้านซ้าย เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจมากยิ่งขึ้น



Imaging

ขั้นตอนแรก เลือกหัวข้อที่ต้องการศกึษา ตวัอย่างเช่น Head and neck (ศรีษะและล าคอ) 



เลอืกมุมมองทีต่อ้งการศกึษา ตวัอย่างเลอืก Lateral (มุมดา้นขา้ง)  จะปรากฏภาพฉายรงัสขีึน้มา 

หลงัจากน้ันเลอืกโครงสรา้งทีต่อ้งการศกึษา ตวัอย่าง Mandible (ขากรรไกรล่าง) จะมคี าอธบิายให ้

สามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง 



Self Test

เป็นแถบเมนูข้อสอบให้ผู้ใช้สามารถทดสอบความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถก าหนดจ านวนข้อ มีการ

จับเวลา พร้อมทั้งสรปุคะแนนให้หลังการท าแบบทดสอบ และอธบิายข้อที่ท  าผดิให้ผู้ใช้ได้ทราบเพ่ือให้

สามารถกลับไปทบทวนได้อกี 



1. เลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการ 2. เลอืกส่วนของอวยัวะ 3. เลอืกประเภทของแบบทดสอบทีต่อ้งการ 4.

เลอืกจ านวน 5. เร ิม่ท าแบบทดสอบ และมกีารจบัเวลาในการท าแบบทดสอบ  



Anatomy Terms

เป็นเมนูที่รวมค าศัพทท์างด้านกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัระบบที่ผู้ใช้เลือก ซ่ึง

สามารถเลือกหัวข้อได้ตามที่ต้องการ



1. เลือกหัวข้อ 2. เลือกหมวดหมู่ค าศัพท ์3. จะปรากฏวิดีโอแบบสั้นๆ ประกอบ

ค าอธบิายค าศัพทน้ั์นๆ   



Videos

เป็นเมนูที่รวบรวมวิดีโอทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูลน้ี โดยมีการแบ่งหมวดหมู่หลักและ

หมวดหมู่ย่อยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อกีทั้งแต่ละวิดีโอยังสามารถเช่ือม

ต่อไปยังหนังสอือเิลก็ทรอนิกสท์ี่อยู่ในฐานข้อมูลน้ีอกีด้วย



เป็นการบรรยายของอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงจะแบ่งตามหัวข้อต่างๆ ด้านประสาท

วิทยาศาสตร์ 

Neuroscience Lectures



ลักษณะการบรรยายจะคล้ายกับการเรียนการสอนในห้องเรียน มีเน้ือหาประกอบการ

บรรยายที่ผู้ใช้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้



Images

เลือกรูปภาพที่ต้องการ



Download 

Power Point



Cases

เป็นกรณีศึกษาในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีการแบ่งตามหัวข้อ เช่น กายภาพบ าบัด:การดูแล

ผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน (Acute Care), กายภาพบ าบัด: การรักษาเกี่ยวกับระบบประสาท 

(Neurological Rehabilitation), กายภาพบ าบัด: ศัลยศาสตร์ (กระดูก ข้อ เส้นเอน็ และ

กล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย) (Orthopedics) และกรณศีึกษาเกี่ยวกบัศัลยศาสตร์โดยตรง



ผู้ใช้สามารถเลือกศึกษาตามหัวข้อกรณีศึกษาที่สนใจ โดยมีการแบ่งหัวข้อย่อย ซึ่งจะให้

รายละเอยีดแบบสงัเขป พร้อมทั้งมีรายการอ้างองิเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้เอง 



บางเมนูก่อนการใช้งาน ระบบของฐานข้อมูลจะให้กรอก Account ของผู้ใช้ก่อน

หากยังไม่มีต้องท าการสมัครเป็นสมาชิกก่อน

หากยงัไม่ม ีMyAccess 

Account

Create MyAccess Account



การกรอกรายละเอยีดต่างๆ 

ลงในช่องค าถาม 

- ค าถามที่มีเคร่ืองหมาย * 

เป็นช่องที่ผู้ใช้จ าเป็นต้อง

กรอก เช่น ช่ือ นามสกุล 

Email การตั้ง Username 

และ Password เป็นต้น

- หากไม่มีเคร่ืองหมาย *

ไม่จ าเป็นต้องกรอกกไ็ด้



0 5391 6339

library-help-desk@mfu.ac.th

MFU_LIBRARY

library.mfu.ac.th

facebook.com/LREMC

Contact Us


