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UpToDate – Mobile App 

UpToDate Mobile Application สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smartphone, Tablets, 

iPhone, iPad ท าใหส้ามารถใชง้าน UpToDate ไดท้กุที่ทกุเวลา (UpToDate anywhere) รองรบัการใชง้าน

ทัง้ระบบปฏิบติัการ iOS® และ Android™ 

ผูใ้ชง้านตอ้งเขา้ไปลงทะเบียน (Register) ที่เว็บไซตข์อง UpToDate ก่อน เพื่อสรา้งบญัชีส่วนตัว

(Personal account) โดยเขา้ผ่านเมนู “UpToDate” ที่อยู่บนหน้าเว็บไซตข์องหอสมุดศิริราช และตอ้งใช้

เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย intranet ของคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล

จากนัน้น า Username/Password ที่ไดจ้ากการลงทะเบียน ไปใชใ้นการ Sign in บนอปุกรณข์องท่าน 

 วิธีการลงทะเบียน (Register – UpToDate account) 

1. ไปที่เว็บไซตห์อสมดุศิรริาช โดยตอ้งเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย intranet ของคณะแพทยศาสตรศิ์รริาช

พยาบาล URL: https://medlib.si.mahidol.ac.th   

จากหนา้ Homepage ภายใตห้วัขอ้ “Electronic Resources” → คลิกที่ค  าว่า “UpToDate” 

 
 

2. ปรากฏหนา้เว็บไซตข์องฐานขอ้มลู UpToDate →คลิกที่ค  าว่า “Register” มมุบนขวา 

โปรดสงัเกต ตอ้งขึน้ค าว่า Siriraj Hospital 

 

https://medlib.si.mahidol.ac.th/
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3. กรอกขอ้มลูสว่นตวัของท่าน และก าหนด Username/Password → กรอกขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ 

คลิกที่ค  าว่า “Send Verification Code” ระบบจะสง่รหสัยืนยนัตวัตนไปที่ E-mail ของท่าน 

(อาจจะอยู่ใน spam folder) → ใหน้ า Code จาก E-mail ของท่านมาใส ่ (code มีอาย ุ10 นาท)ี 

 
ใหร้ะบขุอ้มลูตามที่อยู่ของคณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล 

• Country: Thailand 

• City: Bangkok 

• Specialty: ***นกัศึกษาแพทย ์เลือก Other 
 

***การตั้ง Password ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8-24 ตัวอักษร ห้ามเหมือนกับ username  

โดยจะตอ้งประกอบดว้ย ตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ พิมพเ์ล็ก และตวัเลข หรือตวัอกัขระพิเศษ  

(Special Character) เช่น . - _ @ # $ * ! ( ) + = 
 

4. คลิกที่ปุ่ ม “Accept License” เพื่อยอมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการใชง้าน 
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5. ภายหลงัจากลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ ใหเ้ขา้ไปติดตัง้ (install) “UpToDate Application” ตาม

ระบบปฏิบติัการของ smart phone หรือ tablet ที่ท่านใชง้านอยู่ 

 

▪ Andriod  
เขา้ไปที่ Play Store แลว้คน้ดว้ยค าว่า “UpToDate” → ติดตัง้ 

 

 

▪ iOS (iPhone & iPad) 

เขา้ไปที่ App Store แลว้คน้ดว้ยค าว่า “UpToDate” → ติดตัง้ 

 
 

6. หลงัจากติดตัง้เรียบรอ้ยแลว้ ให ้Sign In ดว้ย Username/Password ของท่านที่ไดจ้ากการ

ลงทะเบียน เพื่อเขา้ใชง้านผ่านระบบเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือของท่าน 

หมายเหต ุUpToDate Account มีอายกุารใชง้าน 90 วนั เมื่อครบก าหนดต่ออายุการใชง้าน 
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ข้อก าหนดและเงือ่นไขการใช้งาน UpToDate Account 

   1 Account สามารถ Sign-In เขา้ใชง้านผ่าน Application บนอปุกรณ ์(Smartphone/Tablets)  

     ไดพ้รอ้มกนัมากที่สดุ จ านวน 2  เครื่อง 

   สามารถน า Username/Password ไปใช ้Log in ที่เว็บไซต ์www.uptodate.com    

     เพื่อใชง้านไดจ้ากเครื่องคอมพิวเตอรภ์ายนอกเครือข่ายคณะแพทยศาสตรศิ์รริาชพยาบาล 

   Account มีอายกุารใชง้าน 90 วนั โดยมีการแจง้เตือน Reminder ใน UpToDate Application     

     และแจง้เตือนไปยงั E-mail 

   การต่ออาย ุUpToDate Account – ใหต่้ออายผุ่านลิงคเ์มน ูUpToDate บนหนา้เว็บไชต ์

     หอสมดุศิริราชจากนัน้ Login ดว้ย Username/Password ระบบต่ออายใุหอี้ก 90 วนั 

 

 วิธีการต่ออาย ุ(Reactivate – UpToDate account) 

1. ไปที่เว็บไซตห์อสมดุศิรริาช โดยตอ้งเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย intranet ของคณะแพทยศาสตรศิ์รริาช

พยาบาล URL: https://medlib.si.mahidol.ac.th   

จากหนา้ Homepage ภายใตห้วัขอ้ “Electronic Resources” → คลิกที่ค  าว่า “UpToDate” 

2. ปรากฏหนา้เว็บไซตข์องฐานขอ้มลู UpToDate →คลิกที่ค  าว่า “Log In” มมุบนขวา 

(ตอ้งขึน้ค าว่า Siriraj Hospital)  → ใส ่username/password ของท่าน → คลิกปุ่ ม “Log In” 

จากนัน้ระบบจะต่ออายกุารใชง้านใหอี้ก 90 วนั 

 กรณีลืม username/password (Forgot – UpToDate account) 

คลิกที่ค  าว่า “Forgot username or password ” → ใหท้่านใส ่E-mail ที่ท่านใชใ้นการลงทะเบียนไว ้→ 

คลิกที่ปุ่ ม “Send Request”  จากนัน้ ระบบจะสง่ E-mail ไปหาท่าน แจง้ username และ link ส าหรบัการ 

reset password (อาจจะอยู่ใน spam folder) 

 
 

http://www.uptodate.com/
https://medlib.si.mahidol.ac.th/

