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วิธีการใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์



วิธีเข้าใช้งาน
 เข้าใช้งานเครือข่ายภายในรพ.
(Intranet)  หรือใช้คอมพิวเตอร์
และใช้อินเตอร์เน็ตที�ต่อสาย LAN
ของโรงพยาบาล 
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2. Application Uptodate



 เข้าใช้งานผ่านเครือข่าย รพ.1.
- เข้าใช้คอมพิวเตอร์และใช้อินเตอร์เน็ตที�ต่อสาย LAN ของโรงพยาบาล
- เป�ดโปรแกรม Google Chrome พิมพ์ url www.uptodate.com



2. Application Uptodate
2.1 ลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายรพ.ฯก่อน

โชว์ ชื�อ Bhumibol Adulyadej
Hospital มุมบนขวาก็แสดงว่าเครื�อง
คอมพิวเตอร์เครื�องนี� เราสามารถลง
ทะเบียน และ reverify ทุก 90 วันได้

คลิก Register



- กรอกข้อมูลเพื�อ Register ชื�อนามสกุล
ควรเป�นชื�อตรงตาม passport เพราะจะมี
ประโยชน์ในเรื�องการเก็บ CME ในอนาคต

ระบุข้อมูลในส่วน ZIP/Postal Code / City /
Country ตามที�อยู่ของรพ./สถาบันนั�น ๆ

ZIP/Postal Code: รหัสไปรษณีย์
City: จังหวัดที�ตั�งของรพ.
Country: Thailand
Specialty: ให้เลือกตามจริง
Practice Type: ให้เลือกตามจริง



- การกําหนด Username/Password

User Name: การกําหนด username จะต้องประกอบตัวอักษรอย่างน้อย 6-50 ตัวอักษร 
สามารถใส่ตัวเลขได้
Password: การตั�งรหัสผ่าน password จะต้องประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 8-24 ตัวอักษร โดยจะต้องมี
ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว ตัวอักษรเล็ก 1 ตัว และ /หรือ ตัวเลข หรือตัวพิเศษ @#$%*._ ได้อีก 1 ตัว

เมื�อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที�ปุ�ม Submit Registration (แถบสีส้ม)
จากนั�นให้คลิกที�ปุ�ม Accept เพื�อยอมรับข้อตกลงและเงือนไขในการใช้งาน (ปุ�มสีฟ�าอันแรก)



- Download Application ได้ทั�งจาก App Store for iOS และ 
Play Store for Android โดยค้นหาคําว่า uptodate และทําการติดตั�ง

 
 

2. Application Uptodate



ข้อกําหนด
สําหรับการใช้งาน

Username/Password ของ 1 ท่าน
สามารถ log in เข้าใช้งานผ่าน Device 
(smartphone/tablet) ได้พร้อมกัน 
2 เครื�อง

01

02 ผู้ใช้สามารถนํา Username/Password ไปใช้
log in ที�เว็บไซต์ www.uptodate.com 
เพื�อใช้งานได้จากคอมพิวเตอร์ที�เชื�อมต่อ
อินเตอร์เน็ต

03 ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนใน Uptodate
Application ทุกๆ 30 วัน เพื�อให้
ผู้ใช้ทําการ reactivate username/password
ของท่าน เพื�อยืนยันตัวตนว่าเป�นบุคลากรของ
รพ.ฯ (ระหว่างนี�ท่านจะใช้งานไปได้อีก 55 วัน)

http://www.uptodate.com/


หลังจากเข้า App แล้วต้อง
Download "content to use
uptodate offline" จะต้องทําการ 
Download ผ่าน wifi เท่านั�น

หลังจากเลือก topics ตามภาพ และ
ทําตามขั้นตอนสมบูรณ์แล้ว สามารถ
ใช้งานผ่าน offline ได้

การใช้งาน Uptodate ในโทรศัพท์มือถือและ tablet 
แบบ offline



4. วิธีการ Reactivate
- Password ที�ใช้ login จะมีอายุการใช้งาน 90 วัน นับจากวันที�มีการ login ใน computer
ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชคร้ังล่าสุด 
- หากเกิน 90 วัน ต้องกลับมา login ใน computer ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชอีกครั�ง
โดยต้องเข้าค้นคว้าข้อมูลให้ลึกถึงบทความจะเป�นการต่ออายุการใช้งานอีก 90 วัน

ข้อสําคัญ
**Uptodate ไม่อนุญาตให้ทํา VPN และลงทะเบียนให้ศิษย์เก่า

 
 

login with existing
username/password to

migrate account 



การวิเคราะห์ผลแล็บต่างๆ

ข้อมูลเกี�ยวกับยาทั�งหมด

การให้คําแนะนําแก่ผู้ป�วย

การเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที�สนใจ

ข้อมูลผู้แต่งและบรรณาธิการ

การเปลี�ยนแปลงทางเวชปฏิบัติใหม่

หัวข้อที�มีการอัพเดทใหม่ 

การใช้งาน UpToDate เบื�องต้น



 

เครื�องคํานวณทางการแพทย์เครื�องคํานวณทางการแพทย์

การค้นหาปฏิกิริยาในการใช้ยาต่าง ๆ กับผู้ป�วยการค้นหาปฏิกิริยาในการใช้ยาต่าง ๆ กับผู้ป�วย

เครื�องมือที�ช่วยในการตัดสินใจในการรักษาได้ง่ายขึ�นเครื�องมือที�ช่วยในการตัดสินใจในการรักษาได้ง่ายขึ�น



เครื�องคํานวณทางการแพทย์

Calculators



การค้นหาปฏิกิริยาในการใช้ยาต่าง ๆ
กับผู้ป�วย

Drugs
Interaction



เครื�องมือที�ช่วยในการตัดสินใจ
ในการรักษาให้ง่ายขึ�น

UpToDate 
Pathways



เครื�องมือที�ช่วยในการตัดสินใจ
ในการรักษาให้ง่ายขึ�น

UpToDate 
Pathways



Application
Uptodate

Feature เพิ�มเติมใน



Offline content
ใช้งานสะดวกในกรณีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี

หรือไม่มีสัญญาณ



     สามารถเลือกได้ว่าจะดาวน์โหลดเฉพาะ
เนื�อหา หรือเนื�อหาและรูปภาพ 
- เนื�อหาจะมีขนาด 698 MB 
- เนื�อหาและรูปภาพมีขนาด 1.7 GB

    เมื�อดาวน์โหลดเรียบร้อย คําว่า set
up จะหายไป และเนื�อหาจะถูก Update
อัตโนมัติ เมื�อโทรศัพท์เชื�อมต่อกับ Wifi 



หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที� ห้องสมุด ชั�น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง
เวลา 07.30-17.30 โทร 2-7854

หรือ ดาวน์โหลดวิธีการติดตั�ง Applicationได้ที� เว็บไซต์ 
กองแพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช/ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด



เนื�องจาก รพ.ฯ ใช้งานฐานข้อมูลผ่านห้องสมุดคณะแพทย์ จุฬาฯ 
ซึ�งจําเป�นต้องมี Username/Password ขอให้ Resident 
ขอรหัสกับอ.ภายในกองเพื�อเข้าใช้งานต่อไป

**หากไม่สามารถหา Full paper ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที�
ห้องสมุดโดยตรง หรือผ่านทางไลน์ห้องสมุด ไม่มีค่าใช้จ่าย


