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บทน า 

Kardia เป็นเครือ่งบันทกึคลืน่ไฟฟ้าหัวใจ (EKG หรอื ECG) คณุภาพทางการแพทยแ์บบพกพาของ 

AliveCor ทีใ่ชแ้อปพลเิคชนัมอืถอื และการวเิคราะหก์ารประมวลผลขอ้มลู EKG  

คูม่อืผูใ้ชน้ีม้คี าแนะน าส าหรับผลติภัณฑต์อ่ไปนี:้ 

● ระบบ KardiaMobile 

● แอปมอืถอื Kardia (ชนดิส าหรับผูป่้วย) 

● แอป KardiaStation (ส าหรับแพทย/์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพ) 

คูม่อืนีจ้ะเรยีกแอปโทรศัพท ์Kardia และแอปพลเิคชนัสมารท์โฟน OMRON Connect วา่ “แอป 

Kardia” เวน้แตจ่ะระบ ุไวอ้ยา่งเจาะจงตามชือ่ ค าแนะน าในเอกสารนีเ้กีย่วกับแอป Kardia 

และมผีลกับแอปพลเิคชนั OMRON Connect ดว้ยเชน่กัน แอป KardiaStation เป็นรปูแบบส าหรับ 

แพทยข์องแอป Kardia ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชใ้นสถานพยาบาลโดยเฉพาะโดย แพทย/์ 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพ 

ผูใ้ชส้ามารถใชแ้อป Kardia เพือ่บันทกึและแสดง EKG โดยใชฮ้ารด์แวร ์KardiaMobile กับ 

สมารท์โฟนหรอื แท็บเล็ต ของตนได ้นอกจากนี ้แอปพลเิคชนัเหลา่นีย้ังใหก้ารวเิคราะหทั์นท ี
ส าหรับ EKG ทีบ่ันทกึไว ้เพือ่ประเมนิวา่จังหวะการเตน้ ของหัวใจอยู ่ในภาวะปกตหิรอืตรวจพบ 

ภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้หรอืไม ่

ระยะเวลามาตรฐานของการบันทกึ EKG คอื 30 วนิาท ีผูใ้ชส้ามารถขยายระยะเวลาการบันทกึ 

KardiaMobile บนแอป Kardia เป็นสงูสดุได ้5 นาท ีผลติภัณฑใ์นกลุม่ Kardia นี ้จะชว่ยใหผู้ใ้ช ้

บันทกึ EKG ไดไ้มจ่ ากดัจ านวน และสง่ผลลัพธก์ารวดั ใหต้นเองหรอื แพทยเ์พือ่ตรวจสอบได ้

นอกจากนี ้ผลติภัณฑก์ลุม่ Kardia ยังสามารถจัดเก็บและอนุญาตใหเ้ขา้ถงึประวตั ิEKG 

ทัง้หมดของคณุ ในระบบคลาวดไ์ด ้(คณุสมบตัพิรเีมยีม) 

ผูป่้วยทีท่ราบหรอืสงสยัวา่เป็นโรคหัวใจ รวมทัง้ผูท้ีใ่สใ่จสขุภาพ สามารถใชร้ะบบ KardiaMobile 

เพือ่บันทกึ EKG ทกุวนัได ้หรอืเมือ่ใดก็ตามทีรู่ส้กึมอีาการ และแชรข์อ้มลูการบันทกึไป 

ยังแพทยข์องตนได ้ผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทยจ์ะสามารถ ประเมนิอัตรา และจังหวะการเตน้ 
ของหัวใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว คัดกรองภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะ และชว่ยดแูลผูป่้วยทีใ่ช ้Kardia 

จากระยะไกลได ้

ระบบ KardiaMobile นัน้ใชก้ับสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของผูใ้ช ้ผลติภัณฑ ์KardiaMobile 

ประกอบดว้ย: 

1. ฮารด์แวร ์KardiaMobile (AC-009) ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีม่อีเิล็กโทรดส าหรับตรวจจับและสง่ 

จังหวะ EKG ไปยังสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ต และสามารถเลอืกเชือ่มตอ่กับสมารท์โฟน 

ทีใ่ชง้านรว่มกันไดข้องคณุดว้ยคลปิโทรศพัทท์ีใ่หม้า (แผน่ยดึ) 

2. คลปิโทรศัพท ์(แผน่ยดึ) เป็นอปุกรณ์เสรมิส าหรับตดิทีด่า้นหลังของสมารท์โฟนทีใ่หอ้ปุกรณ์ 

KardiaMobile ของคณุเลือ่นเขา้ออกได ้โดยเรยีกอกีอยา่งวา่ “แผน่ยดึ”  

3. แอป Kardia – ใชเ้พือ่รวบรวม ด ูและบันทกึขอ้มลู EKG และเพือ่สง่ขอ้มลูแบบไรส้ายไปยัง 

เซริฟ์เวอร ์AliveCor 
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หมายเหต:ุ ผลติภัณฑร์ะบบ KardiaMobile ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถเชือ่มตอ่กับแพทยข์องตนได ้

(ซึง่จะเป็นผูด้ขูอ้มลูบน Kardia Pro) โดยใชร้หสัอา้งองิ เมือ่เชือ่มตอ่แลว้ แพทยจ์ะสามารถด ู

บันทกึขอ้มลู EKG ของผูใ้ชไ้ด ้ผูใ้ชท้ีไ่มม่รีหสัอา้งองิ สามารถสง่บันทกึ EKG ใหแ้พทยไ์ดโ้ดย 

การสง่อเีมลไฟล ์PDF จากแอป Kardia บนสมารท์โฟน 

 

ผลติภัณฑร์ะบบ KardiaMobile ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถ: 

● รวบรวมและจัดเก็บขอ้มลูบันทกึ EKG แบบชอ่งสญัญาณเดยีว  

 

แอป Kardia มคีณุสมบัตเิสรมิทีอ่าจพรอ้มใชง้าน เชน่ 

 บันทกึเสยีงทีค่ดัลอกเป็นตัวหนังสอืโดยอตัโนมัตแิละสง่ไปยังบันทกึ 

 แกไ้ขขอ้มลูผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบันทกึ 

 สง่ขอ้มลูบันทกึ EKG แบบไรส้ายไปยังเซริฟ์เวอร ์AliveCor 

 พมิพห์รอืบันทกึขอ้มลู EKG ในรปูแบบ PDF 

 คน้หาและกรองขอ้มลูบันทกึ 

 สรา้งรายงานสว่นบคุคล 

 เขา้ถงึสือ่ใหค้วามรู ้ 

 ตดิตามน ้าหนักของคณุ 

 อัปโหลดผลลัพธค์า่ความดันโลหติโดยตรงในแอป Kardia (ความรว่มมอืกับ Omron) 

 ตดิตามยาของคณุ 

 ขอการตคีวามทางคลนิกิอยา่งมอือาชพีและการวเิคราะหข์อ้มลูบันทกึ EKG 

 เขา้ถงึการบันทกึ EKG ทีผ่า่นมาทีจั่ดเก็บในเซริฟ์เวอร ์AliveCor (คณุสมบัตพิรเีมยีม) 

 ตดิตามเหตกุารณ์ทีอ่าจสง่ผลตอ่สขุภาพหัวใจของคณุ เชน่ อาการ กจิกรรม การรับประทาน 

อาหาร ฯลฯ (คณุสมบตัพิรเีมยีม) 

 

หลังจากทีผู่ใ้ชส้รา้งบัญชใีนแอป Kardia และไดรั้บการวเิคราะห ์EKG แลว้ ผูใ้ชส้ามารถ: 

● ดขูอ้มลูบันทกึ EKG แบบเรยีลไทมแ์ละหลังการบันทกึได ้

● ดผูลลัพธจ์ากตัวตรวจจับภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ ภาวะปกต ิและภาวะทีอ่า่นคา่ไมไ่ด ้

● สง่อเีมลขอ้มลูบันทกึ EKG ไปยังแพทยห์รอืผูรั้บอืน่ ๆ ทีเ่ลอืก 

 

 

ขอ้บง่ใชผ้ลติภณัฑอ์ปุกรณ์การแพทย ์ 

ระบบ KardiaMobile: 

ระบบ KardiaMobile ไดรั้บการออกแบบเพือ่บันทกึ จัดเก็บ และถา่ยโอนจังหวะ 

คลืน่ไฟฟ้าหัวใจ (EKG) แบบชอ่งสญัญาณเดยีว นอกจากนีร้ะบบ KardiaMobile 

ยังแสดงจังหวะ EKG และผลลัพธข์องการวเิคราะห ์EKG จากแพลตฟอรม์ KardiaAI ของ 
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AliveCor ซึง่รวมถงึการตรวจจับการมภีาวะหัวใจเตน้ปกต ิภาวะหัวใจ หอ้งบนสัน่พลิว้ 

ภาวะหัวใจเตน้ชา้ ภาวะหัวใจเตน้เร็ว และอืน่ ๆระบบ KardiaMobile ไดรั้บการออกแบบ 

เพือ่ ใชง้านโดยบคุลากร ทางการแพทย ์ผูป่้วยทีท่ราบหรอืสงสยัวา่เป็นโรคหัวใจ 

และบคุคลทีใ่สใ่จในสขุภาพ อปุกรณ์ไมไ่ดรั้บการ ทดสอบการใชง้านกับ เด็ก และไมไ่ดรั้บ 
การออกแบบเพือ่ใชใ้นเด็ก  
 

 

การตรวจสอบทางคลนิกิและการวจัิย 

ระบบ KardiaMobile ไดรั้บการตรวจสอบอยา่งครอบคลมุในการศกึษาวจัิยทางคลนิกิที ่

สถาบันวจัิยชัน้น าหลายแหง่ อปุกรณ ์Kardia ทัง้หมดอยูใ่นเกณฑด์เีมือ่เปรยีบเทยีบกับการ 

บันทกึดว้ย Lead I ของอปุกรณ์ 12-Lead มาตรฐานที ่ผา่นการรับรองโดยองคก์ารอาหาร 

และยา (FDA) ความเทา่เทยีมทางคลนิกิของการบันทกึจากอปุกรณ์ Kardia และอปุกรณ์ 

12-Lead EKG ไดรั้บการศกึษาวจัิยโดยนักสรรีวทิยาอเิล็กโทรดา้นหัวใจ (Cardiac 

Electrophysiologist) ทีผ่า่นการรับรองจากคณะกรรมการ ดรูายละเอยีดใน  
https://www.alivecor.com/research/  

 

ขอ้หา้มใช ้

ไมม่ขีอ้หา้มใด ๆ ส าหรับผลติภัณฑร์ะบบ KardiaMobile ควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั 

และใหใ้ชอ้ปุกรณ์ตาม ค าเตอืนและขอ้ควรระวงัในคูม่อืนี้ 

 

 

ขอ้ควรระวงั 

ท ัว่ไป: 

● หา้มใชก้ับเครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าหัวใจ อปุกรณ์ ICD หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์บบฝังอืน่ ๆ 

● หา้มใชเ้พือ่วนิจิฉัยภาวะหรอือาการทีเ่กีย่วกับหัวใจดว้ยตนเอง ใหป้รกึษาแพทยก์อ่น 
ตัดสนิใจทางการแพทยใ์ด ๆ รวมถงึการเปลีย่นแปลงการใชย้าหรอืการรักษาใด ๆ ของคณุ 

● หา้มเก็บในทีร่อ้นจัด เย็นจัด เปียกชืน้ หรอืสวา่งมากเกนิไป 

● อยา่ใหถ้กูสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าแรงสงู 

● อยา่ใหอ้ปุกรณ์สมัผัสกับสภาพแวดลอ้มทีม่คีลืน่สนามแมเ่หล็ก (MR) 

● หา้มสวมใสใ่นระหวา่งหัตถการจีห้ัวใจและการกระตุน้ดว้ยไฟฟ้าจากภายนอก 

● หา้มบันทกึในบรเิวณใกลเ้คยีงกับอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีป่ลอ่ยคลืน่เสยีงอัลตราโซนกิ 

● อยา่บันทกึขณะขบัรถหรอืขณะระหวา่งการออกก าลังกาย 

https://www.alivecor.com/research/
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● อยา่ใช ้KardiaMobile ขณะชารจ์โทรศัพท ์ 

● อยา่บันทกึหากอเิล็กโทรดสกปรก ใหท้ าความสะอาดกอ่น 

● กรณุาเก็บสว่นประกอบใหพ้น้มอืเด็ก 

● ควรใชอ้ปุกรณ์นีเ้พือ่บันทกึอัตราและจังหวะการเตน้ของหัวใจเทา่นัน้ 

● อยา่ใชเ้ซ็นเซอรก์ับสว่นของรา่งกายทีม่ไีขมันรา่งกายมากเกนิไป ขนตามรา่งกาย 
หรอืผวิหนังที ่แหง้มากมากเกนิไป เนือ่งจากอาจไมส่ามารถบันทกึภาพไดส้ าเร็จ 

● หากผวิหนังของคณุระคายเคอืงหรอือักเสบบรเิวณเซ็นเซอรห์รอืแถบ ใหห้ยดุใช ้

จนกวา่จะไดรั้บค าแนะน าจากแพทย ์

● AliveCor ไมรั่บประกันขอ้มลูทีร่วบรวมโดยมขีอ้ผดิพลาดของอปุกรณ์ หรอืใชใ้นทางที ่

ผดิหรอืท างานผดิพลาดอนัเป็นผล จากการใชง้านผดิวธิ ีอบุัตเิหต ุการเปลีย่นแปลง 
การใชใ้นทางทีผ่ดิ การละเลย หรอืความลม้เหลวในการบ ารงุรักษาผลติภัณฑ ์ตาม 
ค าแนะน า การตคีวามโดยอปุกรณ์นีเ้ป็นการคน้พบทีอ่าจเกดิขึน้ ไมใ่ชก่ารวนิจิฉัยภาวะ 
หัวใจหยดุเตน้อยา่งสมบรูณ์ การตคีวามทัง้หมดควรไดรั้บการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ทางการแพทยเ์พือ่การตดัสนิใจทางคลนิกิ 

● อยา่ท าอปุกรณ์ตกหรอืกระแทก 

● หา้มใชใ้นบรเิวณทีม่ยีาชา ยา หรอืออกซเิจนทีต่ดิไฟได ้

● หลังจากการวเิคราะห ์EKG แอปอาจระบภุาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะ หัวใจหอ้งลา่งเตน้ผดิ 

จังหวะสองครัง้ และหัวใจหอ้งลา่ง เตน้ผดิจังหวะสามครัง้อยา่งไมถ่กูตอ้งวา่ “ไมส่ามารถ 

อา่นได”้ โปรดปรกึษากับแพทยข์องคณุ 

● AliveCor ไมรั่บประกันวา่คณุจะไมป่ระสบภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะหรอืภาวะสขุภาพอืน่ ๆ 

เมือ่ตดิแผน่ตดิ EKG ตามปกต ิควรแจง้ใหแ้พทยท์ราบหากสขุภาพของคณุเปลีย่นแปลง ไป 

● อยา่เปลีย่นยาโดยไมไ่ดป้รกึษาแพทย ์ 

● ใหร้ะมัดระวงัเมือ่ใชช้ ิน้สว่นขนาดเล็กของอปุกรณ์ รวมทัง้ฝาครอบแบตเตอรีแ่ละ 
แบตเตอรี ่เนือ่งจากอาจ ท าใหเ้กดิอันตราย จากการส าลักได ้

 

ตัง้คา่ระบบ KardiaMobile และบนัทกึ EKG คา่แรกของคณุ 

อปุกรณ์ทีร่องรับ 

ส าหรับความชว่ยเหลอืในการตัดสนิใจเลอืกใชส้มารท์โฟน สมารท์วอทช ์หรอืแท็บเล็ต 
โปรดดทูี:่ 

อปุกรณ์ทีร่องรบั KardiaMobile: 

KardiaMobile ตอ้งใชก้ับอปุกรณ์ Apple iPhone, iPad หรอื Android ทีใ่ชง้านรว่มกันได ้

โปรดศกึษารายการอปุกรณ์ทีร่องรับบนเว็บไซตข์อง AliveCor ที:่ 
https://www.alivecor.com/compatibility 

 

 

https://www.alivecor.com/compatibility
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แกะกลอ่ง KardiaMobile (ผูใ้ช ้KardiaMobile) 

1. น าระบบ KardiaMobile ออกจากกลอ่ง เลอืกต าแหน่ง KardiaMobile 

a. ส าหรับกรอบโทรศัพท ์KardiaMobile (แยกจ าหน่าย) ใหใ้สอ่ปุกรณ์ KardiaMobile 

ลงในกรอบโทรศัพทแ์ลว้ตดิเขา้กับโทรศัพทข์องคณุเหมอืนกับทีท่ ากับกรอบโทร
ศัพทท่ั์วไป  

b. KardiaMobile สามารถตดิเขา้กับสมารท์โฟนหรอืเคสทีค่ณุเลอืกไดด้ว้ย 

คลปิหนบีโทรศพัท/์แผน่ยดึทีใ่หม้า (พืน้ผวิควรเรยีบและเรยีบ) 

● อปุกรณ์ AC-009 ทีม่โีลโก ้AliveCor ควรอยูใ่นต าแหน่งทีด่า้นบนของโลโก ้

AliveCor ชีไ้ปทีด่า้นบนของสมารท์โฟน 

 

c. คณุอาจเลอืกทีจ่ะพก KardiaMobile แบบหลวม ๆ ในกระเป๋าเสือ้หรอืกระเป๋า เมือ่ 

พรอ้มที ่จะบันทกึ ใหว้าง KardiaMobile ไวใ้นมอืทัง้สองขา้งหรอืวางบน พืน้ผวิ 

เรยีบโดยใหอ้ปุกรณ์อยูห่า่งจากสมารท์โฟนหรอื แท็บเล็ตของคณุไมเ่กนิ 1 ฟตุ 
หรอื 30 ซม. 

 

หมายเหต:ุ อยา่ใชค้ลปิโทรศัพท/์แผน่ยดึกับแท็บเล็ตของคณุ ใหว้าง KardiaMobile 

ไวใ้นมอื ทัง้สองขา้งหรอืวางไวบ้นพืน้ผวิทีเ่รยีบหา่งจาก iPad ไมถ่งึหนึง่ฟตุ หรอื 30 ซม. 
เพือ่บันทกึ EKG 

 

 

ดาวนโ์หลดแอป Kardia: 

หมายเหต:ุ หากคณุใช ้OMRON Connect อยูแ่ลว้ คณุสามารถอัปเดตเป็นเวอรช์นั 

ลา่สดุของ แอป OMRON Connect แทนการดาวนโ์หลดแอป Kardia ได ้แอป OMRON 

Connect ม ีฟังกช์ัน่การท างานเหมอืนกับแอป Kardia  

1. ใชส้มารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของคณุ จากนัน้คน้หา Kardia ใน App Store หรอื Google 
Play Store  

2. ดาวนโ์หลดและตดิตัง้แอป Kardia  
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ตัง้คา่บัญชขีองคณุ 

คณุจะใชบ้ัญชขีองคณุเพือ่เขา้ถงึ พมิพ ์และบันทกึขอ้มลู EKG ทีจั่ดเก็บไวใ้นแอป Kardia 

และเซริฟ์เวอร ์AliveCor ท าตามขัน้ตอนทีแ่สดงเมือ่คณุเปิดแอป Kardia แลว้แตะ “สรา้ง 

บัญช ี(Create Account)” หากจ าเป็น คณุสามารถกลับไปและแกไ้ขขอ้มลูไดใ้นภายหลัง 

หมายเหต:ุ ผูใ้ช ้KardiaMobile ควรใชแ้อป Kardia เพือ่ตัง้คา่บัญชแีละด าเนนิการเริม่ตน้ 

ใชง้าน 

 

 

การรักษาความปลอดภัย 

ใสร่หัสผา่น (หมายเลขประจ าตัวสว่นบคุคล [รหัส PIN]) หรอื Touch ID (ลายนิว้มอื) 

ลงในอปุกรณ์สมารท์ของคณุ เพือ่ปกป้องความปลอดภัยอกีขัน้ การรักษาความ ปลอดภัย 
ของอปุกรณ์อจัฉรยิะเป็นสิง่ส าคัญ เนือ่งจากคณุจะตอ้งจัดเก็บขอ้มลู สขุภาพสว่นบคุคล 
ตรวจสอบคูม่อืของอปุกรณ์อัจฉรยิะเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกับวธิกีารเพิม่ ชัน้ความปลอดภัย 

 

การบนัทกึ EKG 

หมายเหต:ุ คณุจะไมส่ามารถดขูอ้มลูบันทกึของคณุหรอืใชต้ัวตรวจจับใด ๆ ของ Kardia 

จนกวา่จะ ตัง้คา่บัญช ี(ใชง้านฟร)ี ของคณุ เพือ่เขา้ถงึคณุสมบัตขิองแอป คณุตอ้งสรา้งบัญชบีน 

แอป Kardia กอ่น ท าตามขัน้ตอนในแอป Kardia เพือ่บันทกึขอ้มลูครัง้แรก โดยเป็นสว่น 

หนึง่ของการตัง้คา่อปุกรณ์  

 

 

หากตอ้งการบันทกึ EKG ดว้ย KardiaMobile 

ดว้ยสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของคณุ ใหท้ าตามขัน้ตอนดา้นลา่งนี้ 

กอ่นบันทกึแตล่ะครัง้: 

● ใหถ้อดหฟัูง สายชารจ์ หรอือปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อืน่ ๆ ออกกอ่น 

● หากคณุสวมเครือ่งชว่ยฟัง โปรดปิดอปุกรณ ์

● ท าความสะอาดอเิล็กโทรดทัง้สองดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล ์

● ใชส้มารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตเปิดแอป Kardia 

 

1. จากหนา้จอหลักของแอป Kardia ใหเ้ลอืก “บันทกึ EKG ของคณุ (Record your EKG)” 

แนะน าใหใ้ชก้ารบันทกึ มาตรฐานส าหรับการตรวจวดั EKG และวดัเมือ่ใดก็ได ้เชน่ 

เมือ่คณุมอีาการ แนะน าใหใ้ชต้ัวเลอืก อตัราการเตน้ของหัวใจขณะพัก เพือ่สรา้งคา่พืน้ฐาน 
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ของอัตราการเตน้ของหัวใจขณะพัก เราแนะน าใหค้ณุวดัคา่ EKG อตัราการเตน้ของหัวใจ 

ขณะพักเมือ่คณุตืน่ นอนในตอนเชา้ เนือ่งจากชว่งเวลาทีร่า่งกายไดพั้กผอ่นมากทีส่ดุ 

 

หมายเหต:ุ แอป Kardia ไดรั้บการตัง้คา่ส าหรับการใชง้านสว่นตัวของคณุ หากคณุตอ้งการให ้

บคุคลอืน่ใชอ้ปุกรณ์ KardiaMobile ใหพ้วกเขาตัง้คา่แอป Kardia บนสมารท์โฟน/แท็บเล็ต 

ของตน หรอืออกจากระบบบัญชขีองคณุในแอป Kardia เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถลงชือ่เขา้ 

ใชบ้ัญชขีองตนในแอป Kardia ได ้อปุกรณ ์KardiaMobile สามารถใชก้ับ บัญช ีKardia 

ไดม้ากกวา่หนึง่บัญช ีและ/หรอืมากกวา่หนึง่อปุกรณ ์

 

หมายเหต:ุ แอป Kardia สรา้งแบบจ าลอง EKG ส าหรับคณุโดยเฉพาะ และจะตรวจจับไดว้า่ม ี

คนใชอ้ปุกรณ์ อจัฉรยิะของคณุ เพือ่บันทกึ EKG โดยไมไ่ดต้ัง้ใจหรอืไม ่ในการสรา้ง 

แบบจ าลองนี ้บางครัง้แอปจะถามวา่คณุหรอืคนอืน่ไดว้ดัคา่ EKG หรอืไม ่หลังจากบันทกึ 

เสร็จแลว้ 

2. วางนิว้สองนิว้ข ึน้ไป (นิว้ไหนก็ได)้ บน KardiaMobile โดยใหม้อืขวาวางบนอเิล็กโทรดขา้ง 

หนึง่และอกีขา้งวางดว้ยมอืซา้ย การบันทกึ Lead I EKG ในแอป Kardia จะเริม่โดยอตัโนมัต ิ

เมือ่คณุสมัผัสกับอเิล็กโทรด KardiaMobile อยา่ง แนบชดิ 

3. ขณะบันทกึ EKG คณุสามารถพดูถงึอาการของคณุได ้(เชน่ “ฉันรูส้กึใจสัน่ อาจเป็นเพราะฉัน 

วติกกังวล”) เขา้สูส่มารท์โฟน บันทกึเสยีงทีบ่ันทกึไวจ้ะถกูคัดลอกเป็นขอ้ความ 

และใสไ่ปยังสว่นบันทกึยอ่ส าหรับการบันทกึ EKG นัน้ 

นอกจากนี ้คณุยังสามารถเลอืกต าแหน่งอืน่อกีสองต าแหน่ง: 

● ส าหรับ Lead II EKG เขา่ซา้ยควรสมัผัสกับอเิล็กโทรดหนึง่อัน และมอืขวาควรสมัผัสกับ 

อเิล็กโทรดอกีอัน 

● ส าหรับ Lead (ตะกั่ว) วดัดา้นหนา้หัวใจ สามารถวางอปุกรณ์ไวท้ีด่า้นลา่งซา้ยของ 

หนา้อก ใตก้ลา้มเนือ้หนา้อก 

หมายเหต:ุ 

● ระบบ KardiaMobile ไมต่อ้งใชอ้นิเทอรเ์น็ต (Wi-Fi หรอือนิเทอรเ์น็ตมอืถอื) 

เพือ่บันทกึคา่ EKG โดยระบบจะบันทกึลงในหน่วยความจ าภายในอปุกรณ์ อยา่งไรก็ 

ตาม ตอ้งมกีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ ประสานขอ้มลู (ซงิค)์ อัตโนมตัเิขา้กับ 

เซริฟ์เวอร ์AliveCor หรอืเมือ่ตอ้งการสง่อเีมล หรอืพมิพอ์อกมาโดยตรงจากแอป 

Kardia หากไมม่กีารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (Wi-Fi หรอือนิเทอรเ์น็ตมอืถอื) 

ในขณะทีบ่ันทกึ EKG คณุสามารถสง่อเีมล หรอื พมิพข์อ้มลูในภายหลังเมือ่มกีาร 

เชือ่มตอ่แลว้ และการประสานขอ้มลู (ซงิค)์ จะเกดิขึน้โดยอัตโนมัตใินขณะนัน้ 

● KardiaMobile สามารถใชไ้ดใ้นระยะหา่งสงูสดุ 30 ซม. (1 ฟตุ) จากสมารท์โฟนหรอื 

แท็บเล็ต การใช ้KardiaMobile ในระยะหา่งมากกวา่ 30 ซม. (1 ฟตุ) อาจท าใหเ้กดิ 

ปัญหาในการสือ่สารระหวา่งอปุกรณ์ และอาจท าการบันทกึไมส่ าเร็จ 
 

● เพือ่ลดเสยีงจากกลา้มเนือ้ ใหว้างแขนบนพืน้ราบเพือ่เพิม่ความมั่นคงขณะบันทกึ 

การบันทกึตอ้งมคีวามยาวอยา่งนอ้ย 30 วนิาทจีงึจะเสร็จสมบรูณ์และตอ้งไดรั้บการวเิคราะหโ์ดย 

ตัวตรวจจับ 
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เมือ่การบนัทกึ EKG เสร็จสิน้ 

● ทันทหีลังจากบันทกึ ทีแ่อป Kardia คณุจะเห็นการวเิคราะห ์EKG หากการบันทกึทีใ่ช ้

เวลา 30 วนิาทดี าเนนิการส าเร็จ  

● หลังจากการบันทกึ คณุจะไดรั้บแจง้ใหเ้พิม่แท็ก เชน่ อาการ กจิกรรม การรับประทาน 

อาหาร ฯลฯ ลงในหนา้จอ “การป้อนขอ้มลู (Data Entry)” นอกจากนี ้คณุยังสามารถ 

ป้อน แท็กหรอืบันทกึสว่นตัว และแกไ้ขบันทกึเสยีงทีแ่ปลงเป็นตัวหนังสอืแลว้ได ้
หลังจากเลอืกแลว้ ใหแ้ตะ “บันทกึ (Save)” เพือ่ด าเนนิการตอ่ 

● คณุสามารถตรวจสอบ EKG ในหนา้จอประวตั ิ(History) หรอืไปทีข่อ้มลูเชงิลกึ 

(Insights) และดแูนวโนม้ของคา่ EKG อัตราการเตน้ของหัวใจ อาการ กจิกรรม ฯลฯ 

และคณุยังสามารถแตะที ่EKG บนหนา้จอประวตัเิพือ่ด ูEKG ในมมุมองทีใ่หญ ่

ขึน้บนหนา้จอ “ตรวจสอบ EKG (EKG Review)” ได ้EKG สามารถตดิดาว สง่อเีมล แชร ์

หรอืสง่เพือ่วเิคราะหไ์ดจ้ากหนา้จอประวตัหิรอืบนหนา้จอหนา้จอตรวจสอบ EKG 

● นอกจากนี ้คณุสามารถเพิม่บันทกึยอ่หรอืแท็กในการบันทกึได ้แท็ก ไดแ้ก ่อาการ 
กจิกรรม อาหาร ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกับสขุภาพของหัวใจ คณุสามารถไปทีห่นา้จอประวตั ิ
และแตะลกูศรเลือ่นลงทางดา้นขวาของการบันทกึ EKG จากนัน้แตะแกไ้ข (Edit) 

ระบบจะน าคณุไปยังหนา้จอป้อนขอ้มลูทีค่ณุสามารถเพิม่หรอืแกไ้ขบันทกึและแท็กได ้

การตัง้คา่และการปรับคา่ 

การตัง้คา่และการปรับคา่แอป Kardia 

การบนัทกึการปรบัปรงุการตรวจสอบ 

● ตวักรองเสรมิประสทิธภิาพ ตัวกรองเสรมิประสทิธภิาพ ชว่ยลดเสยีงรบกวนใน EKG 

สามารถเปิด-ปิดตัวกรองนีไ้ดบ้น EKG จากหนา้จอตรวจสอบ EKG หากตอ้งการเปิด 

หรอืปิดใชง้านตัวกรองเสรมิประสทิธภิาพ ใหแ้ตะที ่“แสดง (SHOW)” “การตัง้คา่ขัน้สงู 

(Advanced Settings)” ทีด่า้นลา่งของหนา้จอตรวจสอบ EKG จากนัน้แตะสวติช ์

“ปรับประสทิธภิาพ (ENHANCED)” เพือ่สลับเปิดหรอืปิดตัวกรอง 

● กลบัดา้นการบนัทกึ EKG ในกรณีที ่KardiaMobile ถกูวางทศิทางอยา่งไมเ่หมาะสม 

เมือ่บันทกึ EKG ระบบอาจดเูหมอืนกลับดา้น คณุสามารถสลับทศิทางไดบ้น EKG 

จากหนา้จอตรวจสอบ EKG แตะ “แสดง (SHOW)” “การตัง้คา่ขัน้สงู (Advance Setting)” 

ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ ตรวจสอบ EKG จากนัน้แตะสวติช ์“กลับดา้น (INVERT)” 

เพือ่สลับเป็นเปิดหรอืปิด 

  



 

 

หนา้ 12 จาก 27 หนา้ 

 

การตัง้คา่ทีป่รบัได ้
หากตอ้งการเขา้ถงึการตัง้คา่ ใหแ้ตะ “โพรไฟล ์(Profile)” จากนัน้แตะไอคอนรปูฟันเฟืองที ่

มมุขวาบน จากนัน้แตะ “การตัง้คา่ EKG (EKG Settings)” 

● ระยะเวลาการบันทกึ ระยะเวลาการบันทกึ คอืระยะเวลาสงูสดุทีแ่อป Kardia 

จะบันทกึขอ้มลู EKG ในหนึง่ครัง้ เชน่ หากตัง้คา่ระยะเวลาการบันทกึเป็น 30 วนิาท ีแอป 

Kardia จะหยดุ บันทกึโดยอัตโนมัตหิลังรวบรวมขอ้มลูไปแลว้ 30 วนิาท ี

● การบนัทกึเสยีงเพือ่ใชเ้ป็นหมายเหต ุขณะบันทกึ EKG โดยเปิดการบันทกึเสยีงไว ้

คณุจะสามารถพดู ถงึอาการทีค่ณุ ก าลังประสบอยูอ่อกมาดัง ๆ และบันทกึการ 
บันทกึเสยีงพรอ้มกับคา่ EKG ของคณุได ้การบันทกึเสยีงจะ ถกูคัดลอก เป็นขอ้ความ 

และบันทกึพรอ้มกับคา่ EKG 

● ตวักรองหลกั ตัวกรองหลักจะขจัดสญัญาณรบกวนจากไฟหลักใหก้ับ EKG คณุควรตัง้ 

คา่ใหต้รงกับความถีข่องกระแสสลับ (AC) ทีใ่ชใ้นสถานทีข่องคณุ ส าหรับสหรัฐอเมรกิา 

แคนาดา และเม็กซโิก ความถีค่อื 60 Hz ในประเทศอืน่ ๆ สว่นใหญจ่ะเป็น 50 Hz 

● ขนาดกระดาษ ขนาดกระดาษของรายงาน PDF สามารถเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่รองรับ 

ขนาด กระดาษแบบจดหมาย (Letter) และ A4 

● ประเภทตวักรอง ปรับปรงุหรอืดัง้เดมิ 

● การเตอืนความจ า การเตอืนความจ าชว่ยใหเ้ปิดหรอืปิดการเตอืนความจ าการ 
วเิคราะห ์EKG ได ้นอกจากนี ้ยังชว่ยให ้คณุสามารถเปิดหรอืปิดการเตอืนความจ า EKG 

รวมถงึตัง้คา่ความถีแ่ละเวลา ส าหรับการเตอืนความจ า ได ้และคณุสามารถ 
แกไ้ขการเตอืนความจ าการใชย้าของ คณุไดด้ว้ย 

ประวตั ิ(แอป Kardia เทา่นัน้) 
ประวตัคิอืจดุทีร่ะบบแสดงบันทกึ EKG ทีค่ณุบันทกึไวก้อ่นหนา้นี้ หากตอ้งการเขา้ถงึ ใหแ้ตะ 

ไอคอน “ประวตั”ิ 

● เปิดแอป Kardia 

● แตะประวตัทิีด่า้นบนของหนา้จอเพือ่ดรูายการบันทกึ EKG ทัง้หมดบนสมารท์โฟนหรอื 

แท็บเล็ต ของคณุ (ยกเวน้คา่ทีล่บไปกอ่นหนา้นี้) 

● แตะขอ้มลูบันทกึ EKG ทีค่ณุตอ้งการด ู

หมายเหต:ุ คณุสามารถฟังเสยีงบันทกึทีเ่กีย่วกับ EKG ไดโ้ดยแตะทีปุ่่ มเลน่ (Play) 

      

การตรวจสอบทางคลนิกิ (แอป Kardia เทา่นัน้) 
แอป Kardia ไดร้วมความสามารถการขอการตคีวามทางคลนิกิอยา่งมอือาชพีและการ วเิคราะห ์

ขอ้มลูบันทกึ EKG ของคณุ เนือ่งจากขอ้จ ากัดดา้นการแพทยท์างไกล ต าแหน่งทีต่ัง้ 

ของคณุอาจจ ากัดความสามารถในการใชบ้รกิารนี ้AliveCor ไมท่ราบ ต าแหน่งทีต่ัง้ของคณุ 

คณุตอ้งรับผดิชอบตรวจสอบวา่บรกิารนีถ้กูกฎหมายตามกฎหมายการแพทยท์างไกลในประเทศ
ของคณุหรอืไม ่บรกิารนีไ้มไ่ดรั้บการออกแบบเพือ่ใชแ้ทนค าแนะน าทางการแพทย ์
หากคณุประสบปัญหาทางการแพทย ์โปรดขอความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญ 

หมายเหต:ุ ผูใ้ชบ้างรายทีม่รีหัสอา้งองิไปยังบรกิารเฝ้าระวงัการเตน้ของหัวใจจะไม ่

สามารถเขา้ถงึคณุสมบัตนิีไ้ด ้EKG จากผูใ้ชด้ังกลา่ว จะถกูสง่ไปยังบรกิารเฝ้าระวงันัน้โดย 

อัตโนมัต ิผูใ้ชส้ามารถใชก้ารสง่อเีมล EKG เพิม่เตมิหรอืพมิพค์ณุลักษณะ EKG เพือ่แชรข์อ้มลู 

กับแพทยข์องตนได ้



 

 

หนา้ 13 จาก 27 หนา้ 

 

ในการขอการตรวจสอบทางคลนิกิ: 

1. แตะประวตัแิละคน้หา EKG ทีค่ณุตอ้งการสง่เพือ่วเิคราะห ์แตะไอคอนซองจดหมายทางดา้น 

ขวาของการบันทกึ จากนัน้แตะ “การตรวจโดยแพทย ์(Clinician Review)” นอกจากนี ้คณุ 

สามารถแตะที ่EKG จากนัน้แตะไอคอนซองจดหมายที ่ดา้นบนขวาของหนา้จอการตรวจสอบ 

EKG 

2. เลอืกหนึง่ในตัวเลอืกทีร่ะบไุว ้

3. หากคณุยังไมไ่ดป้้อนชือ่ วนัเกดิ และเพศ คณุจะไดรั้บแจง้ใหป้้อนรายละเอยีดเหลา่นี้ 
ใสร่ายละเอยีด ทีจ่ าเป็นแลว้แตะ “ถัดไป (Next)” 

4. เลอืกหรอืป้อนขอ้มลูบัตรเครดติของคณุ ป้อนรายละเอยีดบัตรของคณุแลว้แตะ “ถัดไป 
(Next)” 

5. ยนืยันวา่ค าสัง่ซือ้ถกูตอ้งแลว้แตะ “ซือ้ (Purchase)” เพือ่สัง่ซือ้ 

เมือ่ระบบด าเนนิการค าสัง่ซือ้ของคณุแลว้ คณุจะไดรั้บอเีมลยนืยัน จะมกีารสง่อกีอเีมลเมือ่ม ี
รายงานที ่คณุเขา้ดไูด ้

 

หมายเหต:ุ คณุจะเห็นตัวเลอืก “การตรวจโดยแพทย ์(Clinician Review)” ไดก็้ตอ่เมือ่มบีรกิาร 

วเิคราะหน์ีใ้นประเทศของคณุ 

 

แอป KardiaStation (แบบจ าลองทางคลนิกิ) 

KardiaStation เป็นเวอรช์นัหนึง่ของแอ KardiaMobile ส าหรับการใชง้านในสภาพแวดลอ้ม 

ทางการแพทยโ์ดยเฉพาะ (เชน่ โดยแพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพ) KardiaStation 

ใชฮ้ารด์แวร ์KardiaMobile และแอป KardiaStation แอป KardiaStation ใชฮ้ารด์แวร ์

KardiaMobile และใชเ้พือ่บันทกึ EKG จากผูป่้วยในคลนิกิดแูลสขุภาพ รวมถงึส านักงาน แพทย ์

โรงพยาบาล รา้นขายยา หรอืสถานพยาบาลอืน่ ๆ 

ดาวนโ์หลดแอป KardiaStation: 

ตดิตอ่ฝ่ายขายของ AliveCor เพือ่สรา้งบัญชผีูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพของคณุ AliveCor 

ตรวจสอบขอ้มลูประจ าตัว ของ แพทยก์อ่นสรา้งบัญช ีAliveCor จะตัง้คา่ประเภท ID 

ผูป่้วยทีค่ลนิกิดา้นสขุภาพจะตอ้งใชใ้นการระบตุัวตน คณุตัดสนิใจ ไดว้า่ควรแสดงการ 
วเิคราะห ์EKG ตอ่ผูป่้วยแตล่ะรายเมือ่เสร็จสิน้การบนัทกึหรอืไม ่

1. ใชส้มารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของคณุ แลว้คน้หา KardiaStation ใน App Store  

2. ดาวนโ์หลดและตดิตัง้แอป KardiaStation 

หมายเหต:ุ สามารถขอแพลตฟอรม์ Mobile Computing ทีก่ าหนดคา่ไวล้ว่งหนา้ (โทรศัพท ์

แท็บเล็ต ฯลฯ) พรอ้มแอป KardiaStation ไดจ้ากฝ่ายขายของ AliveCor 

 



 

 

หนา้ 14 จาก 27 หนา้ 

 

การบันทกึ EKG (ส าหรับผูป่้วย): 

ส าหรับผูป่้วย โปรดใชล้ าดับตอ่ไปนีเ้พือ่บันทกึคา่ EKG: 

● ระบหุมายเลขประจ าตัวผูป่้วย โดยท่ัวไปจะเป็นหมายเลขเวชระเบยีน (MRN)   

● วางนิว้สองนิว้ข ึน้ไป (นิว้ไหนก็ได)้ บนอเิล็กโทรดของ KardiaMobile โดยวางมอืขวา 

บนอเิล็กโทรดอันหนึง่และ มอืซา้ยบนอเิล็กโทรดอกีอัน ทันททีีค่ณุวางนิว้จาก 
มอืแตล่ะขา้งบน อเิล็กโทรดและสมัผัสอยา่งแนบชดิแลว้ การบันทกึ EKG 

จะเริม่โดยอตัโนมัต ิใหส้งัเกตการตดิตาม EKG ของคณุบนหนา้จอ 

● วางนิว้บนอเิล็กโทรดและท าตามตัวจับเวลาบนหนา้จอจนกวา่จะถงึศนูย ์

● เมือ่การบันทกึเสร็จสิน้ ใหแ้จง้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพของคณุวา่การบันทกึเสร็จ 

สิน้แลว้ และคณุสามารถเอานิว้ออกจากอเิล็กโทรดได ้ 

 

หมายเหต:ุ คณุอาจเห็นการวเิคราะห ์EKG อัตโนมัตหิลังจากเสร็จสิน้การบันทกึ 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับคลนิกิสขุภาพ ทีค่ณุไป ขอใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพอธบิายผลลัพธห์าก 
แอป KardiaStation ใหก้ารวเิคราะหทั์นท ีตัวเลอืกการวเิคราะห ์เหลา่นีม้อีธบิายเพิม่เตมิใน 

สว่น “ตัวตรวจจับ (Detectors)” 

 

ตวัตรวจวดั (ภาวะหวัใจหอ้งบนสัน่พลิว้ ภาวะปกต ิ

ภาวะหวัใจเตน้ชา้1 ภาวะหวัใจเตน้เร็ว1) 

หมายเหต:ุ EKG ของคณุตอ้งมคีวามยาวอยา่งนอ้ย 30 วนิาทเีพือ่ใชต้ัวตรวจจับ หากมกีารบันทกึ 

EKG ทีน่อ้ยกวา่ 30 วนิาท ีตัวตรวจจับจะไมแ่สดงผลลัพธ ์ตัวตรวจจับจะวเิคราะหเ์ฉพาะ 30 วนิาท ี
แรกของ การบันทกึ EKG ไมว่า่ระยะเวลาในการบันทกึจะเป็นเทา่ใดก็ตาม 

 

ตวัตรวจจบัภาวะหวัใจหอ้งบนส ัน่พลิว้ 

ตัวตรวจจับภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ (Atrial Fibrillation: AF) จะตรวจจับภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่ 

พลิว้ใน การตดิตาม EKG หลังจากทีค่ณุวดัคา่ EKG แลว้ หากตรวจพบภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ 

คณุจะไดรั้บแจง้ภายในแอป นีไ่มใ่ชก่ารวนิจิฉัย แตเ่ป็นเพยีง การคน้พบทีเ่ป็นไปไดส้ าหรับ EKG 

ทีบ่ันทกึไว ้คณุควรตดิตอ่แพทยเ์พือ่ตรวจสอบขอ้มลูบันทกึ EKG ทีต่รวจพบภาวะหัวใจหอ้งบน 

สัน่พลิว้ หรอืสง่ขอ้มลูนีเ้พือ่ตรวจสอบโดยแพทย ์หากคณุพบอาการหรอืขอ้กังวลใด ๆ 
โปรดตดิตอ่แพทย ์ผูเ้ชีย่วชาญ 

ค าเตอืน: หากแอป Kardia ตรวจพบ AF ใน EKG โปรดปรกึษาแพทยก์อ่นตัดสนิใจทางการ 

แพทยใ์ด ๆ รวมถงึเปลีย่นแปลง การใชย้าหรอืการรักษาใด ๆ ของคณุ 

ค าเตอืน: ตัวตรวจจับ AF จะประเมนิส าหรับภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ (AF) เทา่นัน้ โดยจะ 

ไมต่รวจจับภาวะหัวใจเตน้ผดิ จังหวะที ่อาจเป็นอันตรายถงึชวีติ และเป็นไปไดว้า่ อาจมภีาวะ 
หัวใจเตน้ผดิจังหวะอืน่ ๆ อยู ่



 

 

หนา้ 15 จาก 27 หนา้ 

 

ค าเตอืน: ตัวตรวจจับ AF จะประเมนิส าหรับ AF หลังจากทีค่ณุไดบ้ันทกึ EKG แลว้เทา่นัน้ ซึง่จะ 

ไมไ่ดเ้ฝ้า ระวงัหัวใจของคณุอยา่ง ตอ่เนือ่ง ดังนัน้ จงึไมส่ามารถเตอืนคณุไดห้าก AF เกดิขึน้ 

ในเวลาอืน่ 

 

 

ตวัตรวจจบัภาวะปกต ิ

ตัวตรวจจับภาวะปกตจิะแจง้ใหค้ณุทราบเมือ่การบันทกึเป็น “ภาวะปกต ิ(normal)” 

ซึง่หมายความวา่ อัตราการเตน้ของหัวใจอยู ่ระหวา่ง 50 ถงึ 100 ครัง้ตอ่นาท ีไมม่กีารเตน้ 

ผดิปกตหิรอืมนีอ้ยมาก และรปูรา่ง เวลา และระยะเวลาของ จังหวะแตล่ะครัง้ถอืเป็น ภาวะหัวใจ 
เตน้ปกต ิสิง่ส าคัญคอืตอ้งจ าไวว้า่ แตล่ะคนนัน้มคีวามแตกตา่งกันไปส าหรับคา่ภาวะปกตนิี ้
การเปลีย่นแปลงรปูรา่งหรอื ระยะเวลาของ EKG อาจเป็นเรือ่งปกตสิ าหรับคนคนหนึง่ 

แตเ่นือ่งจากมปีระชากรจ านวนมากและหลากหลาย ทีใ่ชแ้อปนี ้ตัวตรวจจับ 
ภาวะปกตจิงึออกแบบใหม้คีวามระมัดระวงักับสิง่ทีต่รวจพบในภาวะปกต ิ 

หากแพทยว์นิจิฉัยวา่คณุมภีาวะทีส่ง่ผลตอ่รปูรา่งของ EKG (เชน่ การหน่วงเวลาการน า 

ไฟฟ้าภายในหลอดเลอืด เสน้ประสาทดา้นซา้ย หรอืขวาถกูกัน้ กลุม่อาการ Wolff-Parkinson-

White Syndrome เป็นตน้) มภีาวะหัวใจเตน้กอ่น จังหวะ (เตน้ผดิปกต ิแบบ PVC) 

หรอืการหดตัวของเสน้เลอืดแดง (PVC และ PAC) ประสบกับภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะ หรอืการ 

บันทกึคา่มคีณุภาพ ต า่ คณุมแีนวโนม้ทีจ่ะไมไ่ดไ้ดรั้บแจง้วา่ EKG ของคณุเป็นภาวะปกต ิ

สิง่ส าคัญคอื ตอ้งสงัเกตวา่ตัวตรวจจับภาวะปกตจิะตรวจสอบสญัญาณทัง้หมด กอ่นทีจ่ะระบวุา่ 
สามารถแจง้เป็นภาวะปกตไิดห้รอืไม ่หากคณุพบ PAC หรอื PVC จ านวนนอ้ยในการบันทกึภาวะ 

ปกตใินจังหวะการเตน้ปกตขิองหัวใจ ตัวตรวจจับภาวะปกตมิแีนวโนม้จะ แจง้วา่การบันทกึ EKG 

เป็นปกต ิ

ตัวตรวจจับภาวะปกตจิะไมแ่จง้ EKG นอกอตัราการเตน้ของหัวใจที ่50-100 ครัง้ตอ่นาทวีา่เป็น 

“ภาวะปกต”ิ แมว้า่ EKG จะมภีาวะหัวใจเตน้ปกต ิก็ตาม ดังนัน้ หากโดยท่ัวไปแลว้คณุไดผ้ลลัพธ ์

เป็น “ภาวะปกต”ิ แตต่รวจ EKG ทันทหีลังท ากจิกรรมใด ๆ ก็ตามทีท่ าใหอ้ัตราการเตน้ของ 

หัวใจสงูกวา่ 100 ครัง้ตอ่นาท ีคณุอาจไมไ่ดผ้ลลัพธว์า่เป็น “ภาวะปกต”ิ 

 

ภาวะหวัใจเตน้ชา้และภาวะหวัใจเตน้เร็ว: 

หากตัวตรวจจับภาวะปกตขิองคณุตรวจพบจังหวะปกต ิแตอ่ตัราการเตน้ของหัวใจอยูน่อกชว่ง 
50-100 ครัง้ตอ่นาท ีคณุอาจไดรั้บผลลัพธอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้ 

a. อัตราการเตน้ของหัวใจระหวา่ง 40-50 ครัง้ตอ่นาท:ี อัลกอรทิมึภาวะปกตจิะแจง้ EKG เป็น 

“ภาวะหวัใจเตน้ชา้” ส าหรับ EKG ทีม่ชีว่งอัตราการเตน้ของหัวใจนี ้

b. อัตราการเตน้ของหัวใจระหวา่ง 100-140 ครัง้ตอ่นาท:ี อัลกอรทิมึภาวะปกตจิะแจง้ EKG 

เป็น “ภาวะหวัใจเตน้เร็ว” ส าหรับ EKG ทีม่ชีว่งอัตราการเตน้ของหัวใจนี ้  

c. ไมร่ะบปุระเภท: อัลกอรทิมึภาวะปกตจิะแจง้วา่ EKG เป็น “ไมร่ะบปุระเภท (Unclassified)” 

ส าหรับ EKG ทีม่อีัตราการเตน้ของหัวใจต า่กวา่ 40 หรอืสงูกวา่ 140 ครัง้ตอ่นาท ี

ค าเตอืน: AliveCor ไมรั่บประกันวา่คณุจะไมป่ระสบภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะหรอืภาวะสขุภาพอืน่ 

ๆ เมือ่ตดิแผน่ตดิ EKG ตามปกต ิควรแจง้ใหแ้พทยท์ราบหากสขุภาพของคณุเปลีย่นแปลงไป 
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ตวัตรวจจบัทีอ่า่นคา่ไมไ่ด ้

ตัวตรวจจับทีอ่า่นคา่ไมไ่ดจ้ะก าหนดวา่ การบันทกึนัน้สามารถตคีวามไดอ้ยา่งแมน่ย าหรอืไม ่
หลังจากคณุวดั EKG แลว้ หากตรวจ พบการรบกวน คณุจะไดรั้บแจง้ภายในแอปวา่การบันทกึ 

ของคณุ “ไมม่กีารวเิคราะห ์(No analysis)” และใหค้ าแนะน าส าหรับการรับการบันทกึ EKG 

คณุภาพสงู คณุมตีัวเลอืกใน “การบันทกึคา่ (Save the recording)” หรอื “ลองอกีครัง้ในภายหลัง 

(Try Again)” หากสามารถวเิคราะห ์ขอ้มลู บันทกึได ้ตัวตรวจจับ AF และตัวตรวจจับภาวะ 

ปกตจิะท างานบน EKG และแจง้ใหค้ณุ ทราบตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้  

ค าเตอืน: หลังจากการวเิคราะห ์EKG แอปอาจระบภุาวะหัว ใจเตน้ผดิจังหวะ หัวใจหอ้ง 

ลา่งเตน้ผดิจังหวะสองครัง้ และหัวใจหอ้งลา่ง เตน้ผดิจังหวะสามครัง้ อยา่งไมถ่กูตอ้งวา่ 
“ไมส่ามารถอา่นได”้ โปรดปรกึษากับแพทยข์องคณุ 

 

ภาวะหวัใจหอ้งบนสัน่พลิว้คอือะไร 

เป็นชนดิทีพ่บบอ่ยทีส่ดุของภาวะหัวใจเตน้เร็วผดิปกตทิีไ่มใ่ชภ่าวะหัวใจเตน้ปกต ิ
คอืภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ ในภาวะหัวใจหอ้ง บนสัน่พลิว้ แรงกระตุน้ไฟฟ้าทีไ่ม ่
เป็นระเบยีบซึง่เกดิขึน้ทีห่ัวใจหอ้งบนและหลอดเลอืดด าจากปอด จะเริม่ตน้กจิกรรม 
ทางไฟฟ้า ในระบบการน าของหัวใจ สิง่นีท้ าใหเ้กดิสิง่ทีเ่รยีกกันท่ัวไปวา่ “หัวใจเตน้ 

ผดิปกต”ิ 

เมือ่หัวใจอยูใ่นภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ หอ้งบนสองหอ้งคอื หอ้งบนขวาและซา้ยจะสัน่ 
แทนทีจ่ะเตน้ตามปกตแิละมปีระสทิธภิาพ ภาวะนีท้ าใหห้ัวใจหอ้งบนไมส่ามารถ 
บบีเลอืดออกไดอ้ยา่งสมบรูณ์ และท าใหเ้ลอืด หยดุนิง่และสรา้งลิม่เลอืดขึน้ 
ซึง่สามารถน าไปสูปั่ญหาสขุภาพทีส่ าคัญได ้ไมว่า่จะเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง 
ภาวะสมองขาด เลอืดชัว่คราว (TIA) และเสน้เลอืดอดุตันทีป่อด (PE) 

ซึง่ขึน้อยูก่ับหอ้งของหัวใจทีเ่กดิลิม่เลอืดในนัน้ 

ประมาณรอ้ยละ 15 ของโรคหลอดเลอืดสมองเกดิขึน้ในผูท้ีม่ภีาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ 

เมือ่ประชากรมอีายเุพิม่ขึน้ อบุัตกิารณ์ของภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ก็เพิม่ข ึน้ดว้ย 
ซึง่สงูสดุประมาณรอ้ยละ 3-5 ในผูท้ีม่อีายเุกนิ 65 ปี 

อาการทีพ่บบอ่ยทีส่ดุของภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ ไดแ้ก ่ใจสัน่ เวยีนศรีษะ 
อัตราชพีจรเตน้เร็ว จังหวะหัวใจไมป่กต ิเสยีงหัวใจผดิปกต ิ(S1) อาการเจ็บหนา้อก 

หายใจถีเ่รือ้รัง ความดันเลอืดด า ทีค่อผดิปกต ิเหนือ่ยลา้ และความทนตอ่การออกก าลัง 

cกายลดลง อาการอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ TIA และโรคหลอดเลอืดสมองอาจเป็นอาการ 

เริม่ตน้ของภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ 

สาเหตทุีพ่บไดบ้อ่ยทีส่ดุของภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ ไดแ้ก ่ความดันโลหติสงูเป็น 

เวลานาน โรคหัวใจวาย รอยโรคทีล่ ิน้หัวใจ กลา้มเนือ้หัวใจตาย มปีระวตัขิองการปลกูถา่ย 

บายพาสหลอด เลอืดหัวใจ ตอ่มไทรอยดท์ างานเกนิ การดืม่สรุา การสบูบหุรี ่เบาหวาน 

และมอีเิล็กโทรไลตไ์ม ่สมดลุ 
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การบันทกึภาวะหัวใจหอ้งบนสั่นพริว้ (AFib), ภาวะปกต ิ(Normal), 

ภาวะหัวใจเตน้ชา้1 (Bradykardia), ภาวะหวัใจเตน้เร็ว1 (Tachykardia), 

คา่ทีอ่า่นคา่ไมไ่ด ้(Unreadable) และบันทกึทีไ่มร่ะบปุระเภท (Unclassified 

Recordings) ในหนา้จอตรวจสอบ EKG และประวตั ิ

การบันทกึ EKG ทัง้หมดทีว่เิคราะหว์า่เป็นบวกส าหรับภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ ภาวะปกต ิ

ภาวะหัวใจเตน้ชา้1 ภาวะหัวใจเตน้เร็ว1 หรอืไมส่ามารถอา่นคา่ได ้จะมแีท็กส าหรับการ 

ตรวจสอบในอนาคต แอป Kardia และแอป Watch อาจแสดงขอ้ความ “ไมร่ะบปุระเภท 

(Unclassified)” ส าหรับการบันทกึ EKG ทีต่รวจไมพ่บวา่เป็น ภาวะปกต ิ“ภาวะหัวใจเตน้ชา้ 

(Bradykardia)”1 “ภาวะหัวใจเตน้เร็ว (Tachykardia)”1 หรอื AFib และไมส่ามารถอา่นได ้

หากคณุไดรั้บการบันทกึเป็น “ไมร่ะบปุระเภท (Unclassified)” อยา่งตอ่เนือ่ง 

คณุอาจตอ้งการตรวจสอบ EKG เหลา่นีก้ับแพทย ์หรอืสง่ EKG เหลา่นีเ้พือ่ 

“การตรวจโดยแพทย ์(Clinician Review)” จากแอป Kardia 

แท็กเหลา่นีจ้ะมองเห็นไดใ้นหนา้จอประวตั ิหนา้จอการป้อนขอ้มลู 
และหนา้จอการตรวจสอบ EKG 

 

การใชต้ัวตรวจจับ 

KardiaMobile อนุญาตใหผู้ใ้ชบ้ันทกึ EKG เป็น Lead II หรอื Lead วดัดา้นหนา้หัวใจ 

(Anterior Precordial Lead) ตัวตรวจจับไดรั้บการฝึกและทดสอบในการบันทกึ Lead I 

เทา่นัน้ เนือ่งจากความแตกตา่งของ รปูคลืน่จากการบันทกึ Lead II หรอื Lead วดัดา้นหนา้ 

หัวใจ ขอ้ความการวเิคราะหจ์ากตัวตรวจจับ (เชน่ “ภาวะปกต”ิ “ไมส่ามารถอา่นคา่ได”้ 

เป็นตน้) ของการบันทกึเหลา่นีอ้าจไมถ่กูตอ้ง และคณุไมค่วรใชผ้ลลัพธด์ังกลา่ว 

ของตัวตรวจจับ โปรดปรกึษาแพทยห์รอืด าเนนิการ “ตรวจสอบโดยแพทย”์ 

หากตอ้งการไดก้ารวเิคราะห ์EKG ทีไ่มใ่ช ่Lead-I ทีบ่ันทกึไว ้

รหสัอา้งองิ 

หากแพทยก์ าหนดใหค้ณุใช ้Kardia หรอืใชบ้รกิารตรวจสอบการเตน้ของหัวใจ คณุจะไดรั้บรหัส 

อา้งองิ 12 อักขระ สามารถป้อนรหัสระหวา่งการสรา้งบัญช ีหรอืป้อนไดโ้ดยแตะทีไ่อคอน 

รปูโลท่ีด่า้นบนขวาของหนา้จอหลักในแอป Kardia เมือ่ป้อนรหัสทีถ่กูตอ้งแลว้ EKG 

ทีค่ณุวดัจะถกูแชรก์ับบรกิารตรวจสอบการเตน้ของหัวใจ หากตอ้งการดวูา่คณุก าลังแชร ์EKG 

กับบรกิารตรวจสอบการเตน้ของหัวใจหรอืไม ่ใหแ้ตะไอคอนรปูโลท่ีด่า้นบนขวาของหนา้จอหลัก  

หมายเหต:ุ ผูใ้ชบ้างรายทีม่รีหัสอา้งองิไปยังบรกิารตรวจสอบการเตน้ของหัวใจจะไมส่ามารถ 

เขา้ถงึคณุลักษณะ “การตรวจโดยแพทย ์(Clinician Review)” ได ้

 

 



 

 

หนา้ 18 จาก 27 หนา้ 

 

การเขา้ถงึความชว่ยเหลอื 

เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับการใช ้KardiaMobile โดยไปทีแ่ท็บ “โพรไฟล ์(Profile)” จากนัน้แตะ 

ไอคอน รปูฟันเฟืองทีด่า้นบนขวาของหนา้จอโพรไฟล ์ซึง่ระบบจะน าคณุไปยังหนา้การตัง้ 

คา่ทีม่ชีดุความชว่ย เหลอืและตัวเลอืกบทชว่ยสอน 

 

 

การแกไ้ขโพรไฟลผ์ูใ้ช ้(แอป Kardia เทา่นัน้) 

● เปิดแอป Kardia 

● ไปทีห่นา้ “โพรไฟล ์(Profile)” 

● สามารถแกไ้ขรายละเอยีดผูใ้ชแ้ละบัญชไีด ้

 

 

 

การแกไ้ขปัญหา 

ปญัหา   วธิกีารแกไ้ข 

KardiaMobile 

ของฉันไมท่ างาน 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แอป Kardia สามารถเขา้ถงึไมโครโฟนของสมารท์โฟนได ้

บนโทรศัพท ์Android ใหไ้ปที ่“การตัง้คา่แอป (App Settings)” บน iPhone: 

1. แตะที ่iPhone “การตัง้คา่” 

2. แตะที ่“ความเป็นสว่นตัว” 

3. แตะที ่“ไมโครโฟน” 

4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ “Kardia” เปิดอยู ่(พืน้หลังของตัวเลือ่นเป็นสเีขยีว) 

 

เปลีย่นแบตเตอรี ่

1. เปิดฝาแบตเตอรีท่ีด่า้นหลังของ KardiaMobile ออก: 

a. ถอดเคสออกจากสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตโดยดันผา่นชอ่งตัดของก
ลอ้ง พรอ้มกับดงึ KardiaMobile กลับจากมมุนี ้

หรอื 

b. น า KardiaMobile ออกจากคลปิโทรศัพท/์แผน่ยดึ: 

● AC-009: ใชน้ิว้หัวแมม่อืเพือ่เลือ่น KardiaMobile ไปทางปลาย 

เปิดของ Cplate โทรศัพท ์

2. ถอดฝาปิดแบตเตอรี:่ 

AC-009: ใสป่ากกา ดนิสอ หรอืวตัถทุีม่รีปูรา่งคลา้ยคลงึกัน 

เขา้ไปในชอ่ง ตัดขา้งฝาปิดแบตเตอรีเ่พือ่ดงึฝาปิดแบตเตอรีอ่อก 



 

 

หนา้ 19 จาก 27 หนา้ 

 

ปญัหา   วธิกีารแกไ้ข 

3. ถอดแบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ออกและเปลีย่นแทนดว้ยแบตเตอรีเ่ซลลแ์บบเหรยีญ 

3V ใหมท่ีต่รงกับรุน่ของคณุ 

4. วางแบตเตอรีโ่ดยใหข้ัว้บวกหันขึน้ เพือ่ใหค้ณุเห็นตัวอักษร 

แกะสตกิเกอรป้์องกัน ออกจากแบตเตอรี ่(ตามความเหมาะสม) 

AC-009: แบตเตอรีต่อ้งเลือ่นอยูใ่ตแ้ท็บ แบตเตอรีส่องอัน 
 

ฉันมอีปุกรณ์เทยีม 

เสยีง การรบกวน 

หรอืเห็น “ไมม่ ีEKG” 

ในการบันทกึของฉัน 

ลองใชเ้คล็ดลับตอ่ไปนีเ้พือ่ใหไ้ดก้ารบันทกึ EKG ทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ: 

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิด “ตัวกรองเสรมิประสทิธภิาพ (Enhanced Filter)” 

แลว้  

● ท าความสะอาดอเิล็กโทรดบน KardiaMobile ดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ทีม่สีว่นผสม 

ของ แอลกอฮอล ์ 

● หากมอืแหง้มาก ใหใ้ชโ้ลชัน่ทีม่นี ้าเป็นสว่นผสมกอ่นท าการบันทกึ 
● เมือ่บันทกึจากมอื ใหผ้อ่นคลายแขนและมอืเพือ่ลดเสยีงจากกลา้มเนือ้ 

วางแขน ทอ่นลา่งและมอืบนพืน้ผวิเรยีบ แลว้วาง KardiaMobile 

บนมอืทัง้สองขา้ง อยา่บบี KardiaMobile 

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของคณุไมไ่ดช้ารจ์หรอืประส

านขอ้มลูอยู ่และคณุไมไ่ดใ้ชห้ฟัูงกับสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตในระหวา่ง 

การบันทกึ 

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทัง้สมารท์โฟน/แท็บเล็ตและผูใ้ชอ้ยูน่ิง่ ๆ ระหวา่งการ 

บันทกึ EKG การเคลือ่นไหวระหวา่งการบันทกึจะท าใหเ้กดิเสยีงรบกวน 

ในการตดิตาม 
● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดต้ัง้คา่ตัวกรองหลักอยา่งเหมาะสมส าหรับต าแหน่งท

าง ภมูศิาสตรข์องคณุ สามารถปรับไดภ้ายใตก้ารตัง้คา่แอป Kardia 

ฉันลมืรหัสผา่นและไม่

สามารถตัง้คา่รหัสผา่น

ใหมไ่ด ้

หากคณุลมืรหัสผา่น ใหแ้ตะทีล่งิก ์“ลมืรหัสผา่น (Forgot Password)” 

ในหนา้จอเขา้สูร่ะบบแอป Kardia เราจะสง่ลงิกแ์ละขัน้ตอนเพิม่เตมิไปยังที ่

อยูอ่เีมลทีค่ณุใชใ้นการตัง้คา่และเขา้ถงึ Kardia 
 

ท าตามขัน้ตอนตัง้คา่รหัสผา่นใหมใ่นอเีมล หมายเหต ุลงิกต์ัง้คา่รหัสผา่นใหม ่

ทีอ่ยูใ่น อเีมลจะใชง้านไดใ้นชว่งเวลาสัน้ ๆ เทา่นัน้ 

ขอ้มลูสว่นบคุคลของฉั

น (ชือ่ วนัเดอืนปีเกดิ 

ฯลฯ) หายไปเมือ่ฉัน 

พยายามสรา้งบัญช ี

หากคณุยอ้นกลับเมือ่สรา้งบัญช ีขอ้มลูสว่นบคุคลทีค่ณุป้อนในหนา้กอ่นหนา้ 

จะถกูลบ และจะตอ้งป้อนใหม ่ 

ฉันเห็นเสน้กราฟแหลม

ขนาดใหญเ่มือ่เริม่ 

บันทกึ 

คณุอาจเห็นสญัญาณเสยีงรบกวน/สิง่แปลกปลอมจ านวนมากไดใ้นชว่งสองสาม

มลิลวินิาทแีรกของการบันทกึ เมือ่ตัวกรองเสรมิประสทิธภิาพ ท าการคน้หา 

การเตน้ของหัวใจของคณุ ลักษณะแบบนีเ้กดิขึน้ไดน้อ้ยมาก และจะคงอยู ่

จนกวา่จะเห็นการเตน้ของหัวใจครัง้แรกในแอป แตส่ ิง่นีจ้ะไมส่ง่ผล 

ตอ่การบันทกึทีเ่หลอืของคณุ 



 

 

หนา้ 20 จาก 27 หนา้ 

 

ปญัหา   วธิกีารแกไ้ข 

ฉันไมเ่ห็นอายขุองฉันใ

นรายงาน PDF 

หากชือ่และนามสกลุของคณุมคีวามยาวรวมกันมากกวา่ 35 อกัขระ ระบบอาจไม ่

แสดงอายขุองคณุเนือ่งจากขอ้จ ากัดจ านวนอักขระในรายงาน PDF โปรดใชช้ือ่ 

ยอ่ส าหรับชือ่หรอืนามสกลุของคณุ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่อายขุองคณุจะปรากฏ 

บนรายงาน 

ระบบไมย่อมรับบัตรเคร

ดติของฉัน 

ในบางกรณ ีขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดทีร่ะบวุา่บัตรเครดติของคณุไมถ่กูตอ้ง 

จะถกูลา้งโดยอัตโนมตัดิว้ยการหมนุโทรศัพทจ์ากแนวตัง้เป็นแนวนอน 

หรอืจากแนวนอนไปเป็นแนวตัง้ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูบัตรเครดติ 

ของคณุถกูตอ้งกอ่นด าเนนิการช าระเงนิ 

ฉันตอ้งการคูม่อืฉบับพิ

มพ ์

ตดิตอ่ support@alivecor.com เพือ่ขอรับส าเนาคูม่อืฉบับนี ้

คูม่อืนีม้ภีาษาอืน่ 

หรอืไม ่

ดทูี ่www.alivecor.com/quickstart ส าหรับค าแปล/ฉบับแปลทีม่ทัีง้หมด 

 

  

mailto:support@alivecor.com
http://www.alivecor.com/quickstart
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ขอ้มลูจ าเพาะของอปุกรณ์ Kardia 
 

ลกัษณะการท างาน 

ชอ่ง EKG  ชอ่งสญัญาณเดยีว 

ชว่งอนิพตุไดนามกิ 10 mV จากปลายสูป่ลาย (Peak-to-Peak) 

ความยาวหน่วยความจ า  ไมจ่ ากัดในทางปฏบิัต ิ

รปูแบบการบันทกึ  ตอ่เนือ่ง 

อายกุารเก็บรักษา  ประมาณ 2 ปี 

วงจรไฟฟ้า 

การตอบสนองความถี ่ 0.5 Hz ถงึ 40 Hz 

CMRR 76 dB 

คา่ความตา้นทานวงจรอนิพตุ  > 100 MOhm 

ชว่งดฟิเฟอเรนเชยีล  +/- 5 mV 

อัตราการสุม่ตัวอยา่ง A/D  300 ตัวอยา่ง/วนิาท ี

ความละเอยีด  16 บติ 

การแกไ้ข DC Offset  +/- 300 mV 

เอาทพ์ตุ (สญัญาณขาออก) 

การปรับ   โทนเสยีงอัลตราโซนกิแบบปรับความถี ่

ความถีต่รงกลาง  19 kHz 

คา่เบีย่งเบนความถี ่ 200 Hz/mV 

ขอ้ก าหนดดา้นพลงังาน 

ประเภทแบตเตอรี ่(AC-009)  CR2016 

 

อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่(KardiaMobile)   นาท ีเวลาใชง้าน 200 ชัว่โมง การใชง้านท่ัวไป 12 เดอืน 

ลกัษณะทางกายภาพ 

 

AC-009  อเิล็กโทรดขนาด 15 กรัม, 82 x 32 x 4 มม. 9 ซม.2 อนั 

 

ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม 

อณุหภมูใินการท างาน  +10 ถงึ +45 องศาเซลเซยีส 

ความชืน้ในการท างาน  10% ถงึ 95% (ไมก่ลั่นตัว) 

ระดับความสงูในการใชง้าน   ตามขอ้ก าหนดของสมารท์โฟน สมารท์วอทช ์หรอืแท็บเล็ต 

อณุหภมูใินการเก็บรักษา  +10 ถงึ +45 องศาเซลเซยีส      

ความชืน้ในการจัดเก็บ  10% ถงึ 95% (ไมค่วบแน่น) 

 



 

 

หนา้ 22 จาก 27 หนา้ 

 

การท าเครือ่งหมายป้องกนัน า้เขา้  

KardiaMobile ไดรั้บการจัดอันดับที ่IP22 KardiaMobile ป้องกันการสอดนิว้และไมไ่ดรั้บผลกระทบ 

จากน ้าหยดในแนวตัง้ KardiaMobile ผา่นการทดสอบดว้ยมาตรฐานขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

IEC 60601-1-11:2015 

 

อายกุารใชง้านทีค่าดหมาย  

อายกุารใชง้านทีค่าดหมายคอื 2 ปีส าหรับ KardiaMobile 

 

เวลาอุน่เครือ่ง  

KardiaMobile ไมต่อ้งมเีวลาอุน่เครือ่งส าหรับการใชง้านตามทีอ่อกแบบและก าหนดไว ้

 

สว่นตอ่ประสานผูใ้ช ้

สมัผัสอเิล็กโทรดสเตนเลสสองอันทีด่า้นหนา้ของ KardiaMobile อเิล็กโทรดเหลา่นีส้มัผัสกับ 

ผวิหนังของ ผูใ้ช ้  



 

 

หนา้ 23 จาก 27 หนา้ 

 

ความปลอดภยัทางไฟฟ้า (KardiaMobile) 
 

ค าแนะน าและค าประกาศของผูผ้ลติ - การปลดปลอ่ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า 

KardiaMobile ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าทีร่ะบดุา้นลา่ง ลกูคา้หรอืผูใ้ช ้KardiaMobile 

ควรตรวจสอบ ใหม้ั่นใจวา่มกีารใชใ้นสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว 

การทดสอบการปลอ่ย 

มลพษิ 

การปฏบิตัติา

มกฎระเบยีบ 
สภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้า - ค าแนะน า 

การปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิย ุ

CISPR 11 
กลุม่ 1 

KardiaMobile ใชพ้ลังงาน RF ส าหรับฟังกช์ัน่ภายในเทา่นัน้ ดังนัน้ 

การปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิยจุะต ่ามาก และไมม่แีนวโนม้กอ่ใหเ้กดิ 

การ รบกวนใด ๆ ตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 

การปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิย ุ

CISPR 11 
คลาส B 

KardiaMobile เหมาะส าหรับใชใ้นทกุสถานที ่รวมถงึภายใน 

บา้นเรอืน และทีเ่ชือ่มตอ่โดยตรงกบัเครอืขา่ย แหลง่จา่ยไฟ 

แรงดันต ่าสาธารณะที ่จา่ยพลังงานใหก้บัอาคารทีใ่ชเ้พือ่การ 

ใชใ้นบา้น 

การปลดปลอ่ยฮารม์อนกิ 

IEC 61000-3-2 
ไมเ่กีย่วขอ้ง 

ความผันผวนของแรงดันไ

ฟฟ้า / การปลอ่ยการสัน่ 

ไหว IEC 61000-3-3 

ไมเ่กีย่วขอ้ง 
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ค าแนะน าและค าประกาศของผูผ้ลติ—ปกป้องจากแมเ่หล็กไฟฟ้า 

KardiaMobile ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าทีร่ะบดุา้นลา่ง ลกูคา้หรอืผูใ้ช ้KardiaMobile 

ควรตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่มกีารใชใ้นสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว 

การทดสอบการปกป้อง 
ระดบัการทดสอบ 

IEC 60601 

ระดบัการปฏบิตัติาม 

กฎระเบยีบ 

สภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็ก 

ไฟฟ้า - ค าแนะน า 

การคายประจไุฟฟ้าสถติ 

(ESD) 

IEC 61000-4-2 

หนา้สมัผัส ±6 kV 

อากาศ ±8 kV 

หนา้สมัผัส ±6 kV 

อากาศ ±8 kV 

พืน้ควรเป็นไม ้คอนกรตี หรอื 

กระเบือ้งเซรามกิ หากพืน้ปดูว้ย 

วัสดสุงัเคราะห ์ความชืน้สมัพัทธ ์

ควรอยูท่ี ่30% เป็นอยา่งนอ้ย 

การเกดิแรงดันไฟฟ้าเกิ

นชัว่ครูแ่บบรวดเร็ว 

IEC 61000-4-4 

±2 kV ส าหรับสาย 

จา่ยไฟ 

±1 kV ส าหรับสาย 

อนิพตุ/เอาตพ์ตุ 

±2 kV ส าหรับสาย 

จา่ยไฟ 

±1 kV ส าหรับสาย 

อนิพตุ/เอาตพ์ตุ 

คณุภาพของไฟหลกัควรเป็นคณุภ

าพของสภาพแวดลอ้มเชงิพาณชิย์

หรอื โรงพยาบาลทัว่ไป 

ไฟกระชาก 

IEC 61000-4-5 

±1 kV 

โหมดดฟิเฟอเรนเชยีล 

โหมดทั่วไป ±2 kV 

±1 kV โหมดดฟิเฟอ 

เรนเชยีล 

โหมดทั่วไป ±2 kV 

คณุภาพของไฟหลกัควรเป็นคณุภ

าพของสภาพแวดลอ้มเชงิพาณชิย์

หรอื โรงพยาบาลทัว่ไป 

แรงดันไฟตก 

การหยดุชะงักสัน้ ๆ 

และการแปรผันของแรง

ดันไฟฟ้าบนสายอนิพตุ

ของแหลง่จา่ยไฟ 

IEC 61000-4-11 

<5 % UT 

(ลดลง >95 % 

ของระดับ UT) 

ส าหรับ 0.5 รอบ 

40 % UT 

(ลดลง 60 % ของระดบั 

UT) 

ส าหรับ 5 รอบ 

70 % UT 

(ลดลง 30 % ของระดบั 

UT) 

ส าหรับ 25 รอบ 

 

<5 % UT 

(ลดลง >95 % 

ของระดับ UT) 

เป็นเวลา 5 วนิาท ี

<5 % UT 

(ลดลง >95 % 

ของระดับ UT) 

ส าหรับ 0.5 รอบ 

40 % UT 

(ลดลง 60 % ของระดบั 

UT) 

ส าหรับ 5 รอบ 

70 % UT 

(ลดลง 30 % ของระดบั 

UT) 

ส าหรับ 25 รอบ 

 

<5 % UT 

(ลดลง >95 % 

ของระดับ UT) 

เป็นเวลา 5 วนิาท ี

คณุภาพของไฟหลกัควรเป็นคณุภ

าพของสภาพแวดลอ้มเชงิพาณชิย์

หรอื โรงพยาบาลทัว่ไป หากผูใ้ช ้

KardiaMobile ตอ้งการใหท้ างาน 

อยา่งตอ่เนือ่ง ระหวา่งทีไ่ฟฟ้า 

ขดัขอ้ง ขอแนะน าใหใ้ช ้

KardiaMobile จากมเีครือ่งส ารอง 

ไฟหรอืแบตเตอรี ่

สนามแมเ่หล็กความถี ่

ไฟฟ้า (50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

สนามแมเ่หล็กความถีไ่ฟฟ้า 

ควรอยู ่ในระดับส าหรับใชใ้น 

สภาพแวดลอ้ม เชงิพาณชิยห์รอื 

โรงพยาบาลทั่วไป 

หมายเหต ุ— UT คอื คา่แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั (a.c.) หลกักอ่นใชร้ะดบัการทดสอบ 
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ค าแนะน าและค าประกาศของผูผ้ลติ—ปกป้องจากแมเ่หล็กไฟฟ้า 

KardiaMobile ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าทีร่ะบดุา้นลา่ง ลกูคา้หรอืผูใ้ช ้KardiaMobile 

ควรตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่มกีารใชใ้นสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว 

การทดสอบ 

การปกป้อง 

ระดบัการ 

ทดสอบ 
IEC 60601 

ระดบัการ 

ปฏบิตัติาม 

กฎระเบยีบ 
สภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้า - ค าแนะน า 

ด าเนนิการ RF 

IEC 61000-4-6 

 

 

 

RF ทีแ่ผรั่งส ี

IEC 61000-4-3 

3 Vrms 

150 kHz ถงึ 

80 MHz 

 

 

 

3 V/m 

80 MHz ถงึ 

2.5 GHz 

3 V 

 

 

 

 

3 V/m 

ไมค่วรใชอ้ปุกรณ์สือ่สาร RF (คลืน่ความถีว่ทิย)ุ แบบพกพา 

และแบบเคลือ่นทีใ่กลก้บัสว่นใด ๆ ของ KardiaMobile 

รวมถงึสายเคเบลิ เกนิกวา่ระยะหา่งทีแ่นะน า ซึง่ค านวณ 

จากสมการทีใ่ชก้บัความถีข่องเครือ่งสง่สญัญาณ 

ระยะหา่งทีแ่นะน า 

 

 80 MHz ถงึ 800 MHz 

 800 MHz ถงึ 2.5 GHz 

โดยที ่P 

คอืพกิดัไฟฟ้าเอาทพ์ตุสงูสดุของเครือ่งสง่สญัญาณในหน่

วย วตัต ์(W) ตามคา่ของผูผ้ลติเครือ่งสง่สญัญาณ และ d 

คอื ระยะหา่งทีแ่นะน าในหน่วยเมตร (ม.) 

ความแรงของสนามจากเครือ่งสง่สญัญาณ RF แบบตดิตัง้ 

ตายตัว ตามทีท่ราบโดยการส ารวจพืน้ทีแ่มเ่หล็ก ไฟฟ้าa 

ควรนอ้ยกวา่ระดับความสอดคลอ้งในแตล่ะชว่ง ความถี่b 

การรบกวนอาจเกดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอปุกรณ์ทีม่ ี

สญัลักษณ์ดังตอ่ไปนี:้ 

 
หมายเหต ุ1—ที ่80 MHz และ 800 MHz จะใชช้ว่งความถีท่ีส่งูกวา่ 

หมายเหต ุ2—แนวทางเหลา่นีอ้าจใชไ้ม่ไดก้บัทกุสถานการณ์ การแพร่กระจายคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า 

ไดรั้บผลกระทบจากการดดูกลนื และการสะทอ้นจากโครงสรา้ง วตัถ ุและผูค้น 
a  ความแรงของสนามจากเครือ่งสง่สญัญาณแบบตายตวั เชน่ สถานฐีานส าหรับโทรศพัทว์ทิย ุ(เซลลลูาร/์ไรส้าย) 

และวทิยเุคลือ่นที ่ทางบก วทิยุสมัครเลน่ การออกอากาศวทิยุคลืน่ความถี ่AM และ FM และการออกอากาศทางโทรทัศน์ 

ในทางทฤษฎนัีน้ไม่สามารถ ท านายไดอ้ยา่งแมน่ย า 

ในการประเมนิสภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าส าหรับเครือ่งสง่สญัญาณ RF แบบตดิตัง้ตายตวั ควรพจิารณา 

ส ารวจบรเิวณทีม่แีมเ่หล็กไฟฟ้า หากความแรงของสนามแมเ่หล็กทีว่ดัไดใ้นต าแหน่งทีใ่ช ้KardiaMobile 

เกนิระดบัการปฏบิตัติาม ขอ้ก าหนด RF ขา้งตน้ ควรสงัเกต KardiaMobile เพือ่ตรวจสอบการท างานทีเ่ป็นปกต ิ

หากสงัเกตเห็นประสทิธภิาพการท างานที ่ผดิปกต ิอาจจ าเป็นตอ้งมมีาตรการเพิม่เตมิ เชน่ การปรับทศิทางใหมห่รอืการยา้ย 

KardiaMobile 
b  ในชว่งความถี ่150 kHz ถงึ 80 MHz ความแรงของสนามควรนอ้ยกวา่ 3 V/m 
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ระยะหา่งทีแ่นะน าระหวา่งอปุกรณ์สือ่สาร RF แบบพกพาและแบบเคลือ่นทีก่บั KardiaMobile 

KardiaMobile ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่คีลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าซึง่มกีารควบคมุการรบกวน RF ทีแ่ผรั่งส ี

ลกูคา้หรอืผูใ้ช ้KardiaMobile สามารถชว่ยป้องกนัสญัญาณรบกวนแมเ่หล็กไฟฟ้าไดโ้ดยการรักษาระยะหา่งขัน้ 

ต า่ระหวา่งอปุกรณ์สือ่สาร RF แบบพกพาและแบบเคลือ่นที ่(เครือ่งสง่) และ KardiaMobile ตามค าแนะน าดา้นลา่ง 

ตามก าลงัเอาทพ์ุต (ขาออก) สงูสดุของอปุกรณ์สือ่สาร 

พกิดัก าลงัเอาทพ์ุตสงูสดุ

ของเครือ่งสง่สญัญาณ 

W 

ระยะหา่งตามความถีข่องเครือ่งสง่สญัญาณ 

เมตร 

150 kHz ถงึ 80 MHz  80 MHz ถงึ 800 MHz 800 MHz ถงึ 2.5 GHz 

   

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

ส าหรับเครือ่งสง่ทีพ่กิัดเอาทพ์ุตสงูสดุทีไ่ม่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ ระยะหา่งทีแ่นะน า d ในหน่วยเมตร (ม.) 

สามารถระบไุดโ้ดยใชส้มการทีใ่ชก้บั ความถีข่องเครือ่งสง่สญัญาณ โดยที ่P 

คอืพกิัดอัตราเอาทพ์ุตสงูสดุของเครือ่งสง่ในหน่วยวตัต ์(W) ตามคา่ของผูผ้ลติเครือ่งสง่ 

หมายเหต ุ1—ที ่80 MHz และ 800 MHz ใชร้ะยะหา่งส าหรับชว่งความถีท่ีส่งูกวา่ 

หมายเหต ุ2—แนวทางเหลา่นีอ้าจใชไ้ม่ไดก้บัทกุสถานการณ์ 

การแพร่กระจายคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าไดรั้บผลกระทบจากการดดูกลนืและ การสะทอ้นจากโครงสรา้ง วตัถ ุและผูค้น 
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อภธิานศพัทส์ญัลกัษณ์ 

 
ประเภท CF Applied Part (KardiaMobile) 

 

เครือ่งหมายรับรองมาตรฐานยโุรป 

 

หา้มทิง้รวมกับขยะในครัวเรอืน 

 
อา่นค าแนะน ากอ่นใชง้าน 

 

ผูผ้ลติ 

 

ชว่งอณุหภมู ิ

 
ชว่งความชืน้ 

QTY จ านวนของอปุกรณ์ทีร่วมอยูใ่นบรรจภุัณฑ ์

 

หมายเลขรุน่ 

 

หมายเลขล าดับอนุกรม 

 

 


