Guide for installation UpToDate APP (UpToDate Anywhere)

้ ตคณะแพทย์
ขัน
้ ตอน 1-3 ต ้องใชเน็
Faculty Network required for process 1-3
1. Go To

intra.md.chula.ac.th/uptodate

2. Click

Log In / Register

Account Benefit:
 1 Account for install APP
to 2 devices แต่ละ

3. Fill in Register Form

Account ใช้ ติดตัง้ APP ได้ 2


devices
Account นี ้ใช้ login เข้ าใข้
UpToDate ที่

www.uptodate.com
you can logon to
www.uptodate.com by
this account


Free CME/CE/CPD credits
when you research a
clinical question using
UpToDate

้ ตคณะฯ
ขัน
้ ตอนที่ 4 ใช ้ 3G, 4G ไม่ต ้องใชเน็
3G or 4G usable for this process, Faculty Network not required.

4. Download and install the free UpToDate Mobile App:



On your smartphone or tablet, search for "UpToDate" in your app store and
install the application.
Open the UpToDate Mobile App and log in with your UpToDate user name and
password. You only need to do this once — the app remembers your user name and password.

สาคัญมาก

5. เพือ
่ account จะไม่ expired

ดังนัน
้ ทุก 90 วัน ต ้องใช ้เน็ ตคณะฯ login ที่

*** ด้วยคอมพิวเตอร์ทต
ี่ อ
่ เน็ต หรือ WI-FI ของคณะฯ
เท่านน
ั้ ไม่สามารถ remote มาต่ออายุทางเครือ
่ ง CUML1 ****
intra.md.chula.ac.th/uptodate

IMPORTANT: In order to maintain remote access to UpToDate, simply log in to
intra.md.chula.ac.th/uptodate from your network every 90 days. รายละเอียดเพิม
่ เติมดู
ที่ http://www.uptodate.com/home/maintaining-access
ขนตอนการต่
ั้
ออายุ ดูท่ ข
ี ้ อ 6 หน้ าถัดไป

6. ขนตอนการต่
ั้
ออายุ
้เน็
6.1 ใช ต/wifi คณะฯ ไปที่ intra.md.chula.ac.th/uptodate
6.2 คลิกที่ Log In / Register แล ้ว Log In ด ้วย user name /password ทีเ่ คยสร ้างไว ้
6.3 โปรดสังเกตตรง Welcome Chulalongkorn memorial hospital ทีม
่ ม
ุ บนขวามือ จะ
่
เปลีย
่ นเป็ น“Welcome ชือ login แทน
6.4 ให้ search ด้วยคาค้นต่างๆ แล้วคลิกทีผ
่ ลการค้นเพือ
่ ดูขอ
้ มูลฉบ ับเต็มด้วย
6.5 นา Username /Password ไปใส่ UpToDate Application เพือ
่ ให ้ใช ้ uptodate บน
app ได ้
หากทาข ้อ 6.1-6.5 แล ้วใช ้ uptodate บน app ไม่ได ้ ให ้ทา
่ ออก แล ้วดาวโหลดมาติดตัง้ ใหม่ ลองใส่ นา Username /Password ซ้าอีก
6.6 ลบแอพพลิเคชัน
ครัง้ หากไม่ได ้ ให ้สร ้าง account ใหม่ ตามข ้อ 1-3

6.3จะเปลีย่ นเป็ น
6.2

“Welcome
ชือ login

6.4 ลอง search แล ้วคลิกทีผ
่ ลการค ้นเพือ
่ ดูข ้อมูลฉบับเต็มด ้วย

6.1

