
วธีิการตรวจสอบโปรแกรม 

Scan-Virus (ESET ENDPOINT ANTIVIRUS) หรือ NOD V.7 
 
1.  ดูที�หนา้จอปรกติดา้นล่างตรง Taskbar มุมขวามือมี Icon ตวั Scanvirus  NOD V.7 อยู่หรือไม่  
     <ดงัภาพดา้นล่าง>  (คลิกเครื�องหมายศรชี+ ขึ+น) 
 

                             
                                                                                                                    
หรือ หากไมเ่ห็น Icon  ดงักล่าวตามขอ้ที� 1.   
ใหไ้ปเปิดที� Start>All Programs>ESET>ESET Security>ESET Endpoint Antivirus  วา่มีไอคอนดงักล่าวหรือไม ่ 
(ดงัภาพดา้นล่าง) 
 

        



        2. วธีิการตรวจสอบโปรแกรม Scan-Virus (ESET ENDPOINT ANTIVIRUS) หรือ NOD V.7 

 ว่าอพัเดทหรือไม่ (โดยปรกติจะอพัเดทจาก Server โดยอตัโนมัต)ิ ตรวจสอบได้ดังนี>  
  2.1  เมื�อเห็น Icon     ตวั Scan-Virus-Nod V.7  ตามขอ้ที� 1.  แลว้ให ้Click icon ดงักล่าว 
  2.2  Click ที�  Update  แลว้ตรวจสอบดูที�หนา้ Update ดงันี+  
         2.2.1 ESET Endpoint Antivirus    >>   Current version:  7.0.2100.4 
         2.2.2 Last Successful update:  ตอ้งเป็นวนัที�ปัจจุบนั หรือ แตกต่างกนัไมเ่กิน 1 วนั ตัวอย่างเช่น 
                  - Last Successful update:                              19/4/2562  20:32:58 
                  - Last Successful check for updates:            19/4/2562  20:32:58 
 (ดังภาพด้านล่าง)    
 

 
                                                                                       

2.3  หากโปรแกรม Scan-Virus-Nod V.7 ยงัไม ่Update เป็นปัจจุบนั ให ้ Click ที�  Update Database จนสามารถ 
       อพัเดทเป็นปัจจุบนัได ้(โดยปรกติจะอพัเดทจาก Server โดยอตัโนมัต)ิ   (ดงัภาพดา้นล่าง) 
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โปรแกรมกาํลงัอพัเดท...>> ตามภาพดา้นล่าง 

 
 
 
3. วธีิการใช้งานโปรแกรม Scan-Virus-Nod V.7  
     เมื�อทาํการ Update โปรแกรม Scan-Virus-Nod V.7  เป็นปัจจุบนัแลว้กส็ามารถที�จะใชง้านโปรแกรมได ้
โดยมีวธีิการดงันี+  
   3.1  Click ที�โหมด  COMPUTER SCAN  
          - Scan your computer  หมายถึง โปรแกรมจะ Scan virus ทุกไดร์ภายในเครื�องคอมพิวเตอร์ 
         - Custom scan  หมายถึง สามารถเลือกไดร์ที�จะ Scan virus ได ้
         - Removable media scan  หมายถึง สามารถที�จะ Scan virus  USB / DVD / CD และอื�นๆ 
         - Repeat last scan   หมายถึง สามารถที�จะ Scan virus ไฟลซ์ํ+ าล่าสุดได ้
  ดังภาพด้านล่าง 
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    3.2  หรือ Double click ที�  Mycomputer หรือ Clickขวา Mycomputer > Open 
           คลิกขวาที�  Drive / Flashdrive / Thumbdrive  ที�เราตอ้งการ Scan virus 
           -  เลือก Scan with ESET Endpoint Antivirus   (ดงัภาพดา้นล่าง)  
 

       
          
 รอจนกวา่เครื�องจะ scanvirus จนเสร็จ (ดงัภาพดา้นล่าง) 
 

 
 
 
 

เครืHองกาํลงั Scan-virus 
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3.3  เมื�อเครื�อง scan virus เสร็จเรียบร้อย (ดงัภาพดา้นล่าง)  ควรตรวจสอบดงันี+  
       -  ตรวจสอบไฟลที์� Scan มีทั+งหมดกี�ไฟล ์Number of scanned objects: 
       -  ตรวจสอบวา่มีไวรัสกี�ไฟล ์ Theats found :   
        -  ตรวจสอบวา่สามารถ Clean ไดกี้�ไฟล ์ Detection Engine used : 
 

 
 

- เสร็จแลว้จึงกด Dismiss  แลว้ออกจากระบบได ้���� 
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ตารางการตรวจสอบการทาํงานโปรแกรม  

Scan-Virus (ESET ENDPOINT ANTIVIRUS) หรือ NOD V.7 
 

ชืHอหน่วยงาน ฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน/ศูนย์/หอผู้ป่วย........................................................................ 

******************************* 
 

กรุณาใส่เครืHองหมาย  ���� ในช่องทีHท่านต้องการตามความเป็นจริง   ณ  ปัจจุบัน 

ลาํดับ                   เลขทีHครุภัณฑ์ 

    Scan virus  (Nod V.7) 

            หมายเหตุ   โปรแกรม      อพัเดท 

  ม ี  ไม่ม ี   ได้  ไม่ได้ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
รวมมีครุภัณฑ์ทั>งสิ>น   จํานวน..............................เครืHอง 

ครุภัณฑ์ทีHมีโปรแกรมแล้ว          จํานวน....................เครืHอง     ครุภัณฑ์ทีHยงัไม่มีโปรแกรมแล้ว    จํานวน.................เครืHอง 

ครุภัณฑ์ทีHโปรแกรมอพัเดทแล้ว  จํานวน...................เครืHอง     ครุภัณฑ์ทีHโปรแกรมยงัไม่อพัเดท  จํานวน.................เครืHอง 

 
 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 


