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การใช้ง้านตามที่่�ออกแบบและ
กำาหนดไว้้
รัะบบ KardiaMobile ได้รั้ับก�รั
ออกแบบเพื่่�อบนัทกึ จัีด้เกบ็ และถ่�่ย
โอนจัีงหวะคำล่�นไฟฟ้�หวัใจี (ECG) 
แบบช้อ่งสำญัญ�ณเด้ยีว นอกจี�กนี�
รัะบบ KardiaMobile ยงัแสำด้งจัีงหวะ 
ECG และผลลพัื่ธ์ข์องก�รัวเิคำรั�ะห ์
ECG จี�กแพื่ลตฟอรัม์ KardiaAI ของ 
AliveCor ซึ่ึ�งรัวมถ่งึก�รัตรัวจีจัีบก�รัมี
ภ�วะหวัใจีเตน้ป็กต ิภ�วะหวัใจีหอ้งบน
สำั�นพื่ลิ�ว ภ�วะหวัใจีเตน้ช้�้ ภ�วะหวัใจี
เตน้เร็ัว และอ่�น ๆรัะบบ KardiaMobile 
ได้รั้ับก�รัออกแบบเพื่่�อใช้ง้�นโด้ย
บคุำล�กรัท�งก�รัแพื่ทย ์ผ้ป่้็วยที�ทรั�บ
หรัอ่สำงสำยัว�่เป็็นโรัคำหวัใจี และบคุำคำล
ที�ใสำใ่จีในสำขุภ�พื่ อปุ็กรัณไ์มไ่ด้รั้ับก�รั
ทด้สำอบก�รัใช้ง้�นกบัเด็้ก และไมไ่ด้รั้ับ
ก�รัออกแบบเพื่่�อใช้ใ้นเด็้ก

การใช้ ้KARDIAMOBILE
1. แนบฮารด์แว้ร ์KardiaMobile 
กบัโที่รศัพัที่ข์องคุณุ (เป็็นที่าง
เลอืก)
• นำ� KardiaMobile ออกจี�กกลอ่ง

หม�ยเหต:ุ KardiaMobile ไมต่อ้ง
ป็รัับเทยีบกอ่นใช้ง้�น

• ห�กคำณุเลอ่กที�จีะแนบ 
ฮ�รัด์้แวรั ์KardiaMobile  
เข�้กบัโทรัศพัื่ท ์ใหต้ดิ้แผน่ยดึ้ที�- 
ใหม้�เป็็นท�งเลอ่ก ที�ด้�้นหลงัข- 
องโทรัศพัื่ท์
หม�ยเหต:ุ ห�กอปุ็กรัณต์อ่อย้ก่บั
โทรัศพัื่ทข์องคำณุ ใหถ้่อด้ออกกอ่นที�
จีะช้�รัจ์ีโทรัศพัื่ทแ์บบไรัส้ำ�ย อย�่ว�ง
อปุ็กรัณไ์วบ้นโทรัศพัื่ทข์องคำณุขณะ
ช้�รัจ์ีโทรัศพัื่ทแ์บบไรัส้ำ�ย

• ขณะถ่อ่โทรัศพัื่ทต์ั �งตรัง (กลอ้งที�
ด้�้นบนสำดุ้) ใหเ้ล่�อน KardiaMobile 
เข�้ไป็ในแผน่ยดึ้เพื่่�อใหโ้ลโกช้้ี�ไป็
ท�งขว� “>”

หม�ยเหต:ุ สำ�ม�รัถ่ใช้ฮ้�รัด์้แวรั ์
KardiaMobile ได้ใ้นรัะยะห�่งสำง้สำดุ้ 
30 ซึ่ม. (1 ฟตุ) จี�กสำม�รัท์โฟนหรัอ่
แท็บเล็ต คำณุสำ�ม�รัถ่เลอ่กก�รัยดึ้ตดิ้
กบัโทรัศพัื่ท์

2. ดาว้นโ์หลดแอป็ Kardia และ
สรา้งบญัช้่
• บนโทรัศพัื่ท ์iOS หรัอ่ Android 

ที�รัองรัับ (www.alivecor.com/
compatibility) ใหด้้�วนโ์หลด้แอป็ 
Kardia จี�ก App Store หรัอ่ Google 
Play Store

• เปิ็ด้แอป็ Kardia และทำ�ต�มขั �นตอน
บนหน�้จีอเพื่่�อสำรั�้งบญัช้ี

3. บนัที่กึ ECG แรกของคุณุ
อย�่ใช้ ้KardiaMobile ขณะช้�รัจ์ี
โทรัศพัื่ท์
อย�่บนัทกึขณะขบัรัถ่หรัอ่ขณะรัะหว�่ง
ก�รัออกกำ�ลงัก�ย
อย�่บนัทกึห�กอเิล็กโทรัด้สำกป็รัก ให ้
ทำ�คำว�มสำะอ�ด้กอ่น
• แตะแอป็ Kardia บนโทรัศพัื่ทเ์พื่่�อ

เปิ็ด้แอป็
• ว�งสำองนิ�วขึ�นไป็บนฮ�รัด์้แวรั ์

KardiaMobile มอ่ขว�คำวรัสำมัผัสำกบั
เซึ่น็เซึ่อรั ์(อเิล็กโทรัด้) ใกลก้บัด้�้น
ล�่งสำดุ้ของสำม�รัท์โฟนม�กที�สำดุ้ และ
มอ่ซึ่�้ยคำวรัสำมัผัสำกบัอเิล็กโทรัด้ที�อย้่
ใกลก้บัสำว่นบนสำดุ้ของสำม�รัท์โฟน
ม�กที�สำดุ้

• ว�งแขนบนพื่่�นรั�บ จัีด้ใหน้ิ�วของคำณุ
อย้น่ิ�ง ๆ บนอเิล็กโทรัด้เป็็นเวล� 30 
วนิ�ที

4. การว้เิคุราะห ์ECG

หลงัจี�กก�รับนัทกึ ECG เสำร็ัจีสำิ�น ECG 
จีะได้รั้ับก�รัวเิคำรั�ะหเ์พื่่�อพื่จิี�รัณ�ว�่มี
คำว�มย�วอย�่งนอ้ย 30 วนิ�ทหีรัอ่ไม ่ด้้
ว�่อย้ใ่นภ�วะป็กต ิไมร่ัะบปุ็รัะเภท ภ�วะ
หวัใจีหอ้งบนสำั�นพื่ลิ�ว ภ�วะหวัใจีเตน้เร็ัว 
หรัอ่ภ�วะหวัใจีเตน้ช้�้หรัอ่ไม ่หรัอ่เสำยีง
ด้งัเกนิกว�่จีะแป็ลคำว�มหม�ยได้ห้รัอ่ไม่
ก�รัป็รั�กฎภ�วะหวัใจีหอ้งบนสำั�นพื่ลิ�ว 
(Atrial Fibrillation: AF) ที�เป็็นไป็ได้ใ้น
ผลลพัื่ธ์ ์ECG ของคำณุ อ�จีนำ�เสำนอ
เฉพื่�ะสำิ�งคำน้พื่บที�เป็็นไป็ได้เ้ท�่นั�น ห�ก
คำณุมอี�ก�รัหรัอ่มขีอ้กงัวลใด้ ๆ โป็รัด้
ตดิ้ตอ่แพื่ทยข์องคำณุ
ภ�วะป็กตหิม�ยถ่งึ อตัรั�ก�รัเตน้ของ
หวัใจีอย้ร่ัะหว�่ง 50 ถ่งึ 100 คำรัั�งตอ่
น�ท ีและรัป้็รั�่ง เวล� และรัะยะเวล�
ของก�รัเตน้ของหวัใจีแตล่ะคำรัั �งถ่อ่ว�่
เป็็นเรั่�องป็กติ
ภ�วะหวัใจีเตน้ช้�้หม�ยถ่งึ อตัรั�ก�รัเตน้
ของหวัใจีของคำณุอย้ร่ัะหว�่ง 40 ถ่งึ 50 
คำรัั�งตอ่น�ท ีและรัป้็รั�่ง เวล� และรัะยะ
เวล�ของก�รัเตน้ของหวัใจีแตล่ะคำรัั �ง
ถ่อ่ว�่เป็็นเรั่�องป็กติ
ภ�วะหวัใจีเตน้เร็ัวหม�ยถ่งึ อตัรั�ก�รั
เตน้ของหวัใจีของคำณุอย้ร่ัะหว�่ง 100 
ถ่งึ 140 คำรัั�งตอ่น�ท ีและรัป้็รั�่ง เวล� 
และรัะยะเวล�ของก�รัเตน้ของหวัใจี
แตล่ะคำรัั �งถ่อ่ว�่เป็็นเรั่�องป็กติ
ขอ้คำว�ม “ไมร่ัะบปุ็รัะเภท” หม�ยถ่งึ ผล
ก�รัตดิ้ต�มไมใ่ช้ภ่�วะป็กต ิไมใ่ช้ ่AF ที�
เป็็นไป็ได้ ้ไมใ่ช้ภ่�วะหวัใจีเตน้เร็ัวหรัอ่
ภ�วะหวัใจีเตน้ช้�้ และตรัวจีไมพ่ื่บก�รั
รับกวน ตวัอย�่งของผลก�รัตดิ้ต�มแบบ
ไมร่ัะบปุ็รัะเภท คำอ่ตวัอย�่งหนึ�งที�พื่บใน
อ�ก�รัหวัใจีเตน้เร็ัว
ผลลพัื่ธ์ ์ECG ที�อ�่นคำ�่ไมไ่ด้ ้หม�ยถ่งึ 
ไมม่กี�รับนัทกึ ECG ที�เหม�ะสำำ�หรัับก�รั
วเิคำรั�ะห ์ใหล้องบนัทกึ ECG อกีคำรัั �ง
รั�ยง�น ECG ที�ด้จ้ี�กก�รัขย�ยภ�พื่ใด้ 
ๆ ที�ไมใ่ช้ ่100% อ�จีด้บ้ดิ้เบี�ยวและอ�จี
นำ�ไป็สำ้ก่�รัวนิจิีฉัยที�ผดิ้พื่ล�ด้ได้ ้

ด้านหน้า
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ด้านบนของอุปกรณ์

TH



ขอ้คุว้รระว้งั:

ที่ ั�ว้ไป็:

ห�้มเกบ็ในที�รัอ้นจัีด้ เย็นจัีด้ เปี็ยกช้่�น 
หรัอ่สำว�่งม�กเกนิไป็

อย�่ใหถ้่ก้สำน�มแมเ่หล็กไฟฟ้�แรังสำง้

ห�้มบนัทกึในบรัเิวณใกลเ้คำยีงกบั
อปุ็กรัณอ์่�น ๆ ที�ป็ลอ่ยคำล่�นเสำยีงอลัตรั�
โซึ่นกิ

กรัณุ�เกบ็สำว่นป็รัะกอบใหพ้ื่น้มอ่เด็้ก

คำวรัใช้อ้ปุ็กรัณน์ี�เพื่่�อบนัทกึอตัรั�และ
จัีงหวะก�รัเตน้ของหวัใจีเท�่นั�น

อย�่ใช้อ้เิล็กโทรัด้กบัสำว่นใด้ของ
รั�่งก�ยที�มไีขมนัในรั�่งก�ยม�กเกนิ
ไป็ ขนต�มรั�่งก�ย หรัอ่ผวิแหง้ม�ก 
เน่�องจี�กอ�จีบนัทกึไมส่ำำ�เร็ัจี

AliveCor ไมรั่ับป็รัะกนัขอ้มล้ที�เกบ็
รัวบรัวมโด้ยมขีอ้ผดิ้พื่ล�ด้ของอปุ็กรัณ ์
หรัอ่ใช้ใ้นท�งที�ผดิ้หรัอ่ทำ�ง�นผดิ้
พื่ล�ด้อนัเป็็นผลจี�กก�รัใช้ง้�นผดิ้
วธิ์ ีอบุตัเิหต ุก�รัเป็ลี�ยนแป็ลง ก�รัใช้ ้
ในท�งที�ผดิ้ ก�รัละเลย หรัอ่คำว�มลม้
เหลวในก�รับำ�รังุรัักษ�ผลติภณัฑ์ต์�ม
คำำ�แนะนำ� ก�รัตคีำว�มโด้ยอปุ็กรัณน์ี�
เป็็นก�รัคำน้พื่บที�อ�จีเกดิ้ขึ�น ไมใ่ช้ก่�รั
วนิจิีฉัยภ�วะหวัใจีหยดุ้เตน้อย�่งสำมบร้ัณ ์
ก�รัตคีำว�มทั �งหมด้คำวรัได้รั้ับก�รัตรัวจี
สำอบโด้ยผ้เ้ช้ี�ยวช้�ญท�งก�รัแพื่ทยเ์พื่่�อ
ก�รัตดั้สำนิใจีท�งคำลนิกิ  

KardiaMobile

ห�้มใช้ก้บัเคำรั่�องกรัะตุน้ไฟฟ้�หวัใจี 
อปุ็กรัณ ์ICD หรัอ่อปุ็กรัณอ์เิล็กทรัอนกิสำ์
แบบฝัังอ่�น ๆ

ห�กผวิหนังรัะคำ�ยเคำอ่งหรัอ่อกัเสำบ
บรัเิวณเซึ่น็เซึ่อรั ์อย�่ใช้ต้อ่ไป็จีนกว�่จีะ
ได้รั้ับคำำ�แนะนำ�เพื่ิ�มเตมิจี�กแพื่ทย์

อย�่ทำ�ตกหรัอ่กรัะแทกด้ว้ยแรังม�ก
เกนิไป็

ห�้มใช้เ้พื่่�อวนิจิีฉัยภ�วะที�เกี�ยวขอ้งกบั
หวัใจี

ห�้มสำวมใสำร่ัะหว�่งก�รัถ่�่ยภ�พื่ด้ว้ย
คำล่�นสำน�มแมเ่หล็ก (MRI) ในรัะหว�่ง
ขั �นตอนก�รัจีี�หวัใจี และก�รักรัะตุน้หวัใจี
ภ�ยนอก

อย�่เป็ลี�ยนย�โด้ยไมไ่ด้ป้็รักึษ�แพื่ทย์

หลงัจี�กก�รัวเิคำรั�ะห ์ECG แอป็อ�จีรัะ
บภุ�วะหวัใจีเตน้ผดิ้จัีงหวะ หวัใจีหอ้ง
ล�่งเตน้ผดิ้จัีงหวะสำองคำรัั �ง และหวัใจี
หอ้งล�่งเตน้ผดิ้จัีงหวะสำ�มคำรัั�งอย�่งไม่
ถ่ก้ตอ้งว�่ “ไมส่ำ�ม�รัถ่อ�่นได้”้ โป็รัด้
ป็รักึษ�กบัแพื่ทยข์องคำณุ

คุำาเตอืน: AliveCor ไมรั่ับป็รัะกนัว�่
คำณุจีะไมป่็รัะสำบกบัภ�วะหวัใจีเตน้ผดิ้
จัีงหวะหรัอ่ภ�วะสำขุภ�พื่อ่�น ๆ เม่�อวดั้
ได้ผ้ลลพัื่ธ์ ์ECG เป็็น “ภ�วะป็กต”ิ คำวรั
แจีง้ใหแ้พื่ทยท์รั�บห�กสำขุภ�พื่ของคำณุ
เป็ลี�ยนแป็ลงไป็

ขอ้มลูจำำาเพาะของ 
ฮารด์แว้ร ์KARDIAMOBILE
แบตเตอร่�: เซึ่ลลแ์บบเหรัยีญ
สภาว้ะการจำดัเก็บ: ในบรัรัจีภุณัฑ์เ์ด้มิ
ภ�ยใตอ้ณุหภม้แิละคำว�มช้่�นหอ้งป็กติ

การรบกว้นจำากแมเ่หล็กไฟฟ้า
และการรบกว้นอื�น ๆ
KardiaMobile ได้รั้ับก�รัทด้สำอบ
และถ่อ่ว�่สำอด้คำลอ้งกบัขอ้กำ�หนด้ที�
เกี�ยวขอ้งใน EN60601-1-2:2014 
Class B สำำ�หรัับคำว�มเข�้กนัได้ท้�งแม่
เหล็กไฟฟ้� (EMC)

สญัลกัษณอ์ปุ็กรณ์

 ป็รัะเภท CF Applied Part

  ห�้มทิ�งรัวมกบั  
ขยะในคำรััวเรัอ่น 

  อ�่นคำำ�แนะนำ�  
กอ่นใช้ง้�น

 ผ้ผ้ลติ 

 ช้ว่งอณุหภม้ิ

 ช้ว่งคำว�มช้่�น

 หม�ยเลขรัุน่

 หม�ยเลขลำ�ด้บัอนุกรัม

  ตวัแทนที�ได้รั้ับอนุญ�ต  
ในยโุรัป็

 ผ้น้ำ�เข�้ในยโุรัป็

ขอ้มลูเพิ�มเตมิ
สำำ�หรัับรั�ยละเอยีด้เพื่ิ�มเตมิเกี�ยวกบั
ก�รัแกไ้ขปั็ญห�และขอ้มล้ท�งเทคำนคิำ 
โป็รัด้ไป็ที�: https://www.alivecor.com/
quickstart

ป็ัญหา:

KardiaMobile ของฉันไม่
ทำ�ง�น

ป็ัญหา:

ฉันมีอุป็กรัณ์เทียม เสำียง 
หรั่อก�รัรับกวนในก�รับันทึก
ของฉัน

ป็ัญหา:

จีังหวะ ECG ป็รั�กฏขึ้นแบบ
กลับหัว

การแก้ไขป็ัญหา
ห�กคำุณป็รัะสำบป็ัญห�ในก�รัใช้้ง�นผลิตภัณฑ์์ Kardia โป็รัด้ด้้คำ้่ม่อก�รัแก้ไข
ป็ัญห�ด้้�นล่�งนี ้หรั่อติด้ต่อฝั่�ยสำนับสำนุนท�งเทคำนิคำที่ support@alivecor.com

ว้ิธ่การแก้ไข

ที่างเลือก 1: ตรัวจีด้้ให้แน่ใจีว่�แอป็โทรัศัพื่ท์ 
Kardia สำ�ม�รัถ่เข้�ถ่ึงไมโคำรัโฟนของโทรัศัพื่ท์
ได้้ บน iPhone ให้ไป็ที่ก�รัตั้งคำ่�แล้วแตะแอป็ 
Kardia แตะป็ุ่มสำลับไมโคำรัโฟน

ที่างเลือก 2: เป็ลี่ยนแบตเตอรัี่ ถ่อด้ฮ�รั์ด้แวรั์ 
KardiaMobile ออกจี�กแผ่นยึด้ (ถ่้�ม)ี และถ่อด้
ฝั�แบตเตอรัี่ออกด้้วยป็�กก� ด้ินสำอ หรั่อวัตถุ่ที่มี
รั้ป็รั่�งคำล้�ยคำลึงกันอ่่น ๆ เข้�ไป็ในช้่องตัด้ข้�งฝั�
แบตเตอรัี่เพื่่่อด้ึงแบตเตอรัี่ออก

ว้ิธ่การแก้ไข

ที่างเลือก 1: ตรัวจีสำอบให้แน่ใจีว่�เป็ิด้ “ตัวกรัอง
เสำรัิมป็รัะสำิทธ์ิภ�พื่ (Enhanced Filter)” แล้ว

ที่างเลือก 2: จีัด้ให้แขนและม่อของคำุณอย้่นิ่ง ๆ 
ในรัะหว่�งก�รับันทึก

ที่างเลือก 3: ทำ�คำว�มสำะอ�ด้อิเล็กโทรัด้บน 
KardiaMobile ด้้วยน้ำ�ย�ฆ่�เช้่้อที่มีแอลกอฮอล์

ที่างเลือก 4: ถ่้�ม่อของคำุณแห้งม�ก ให้ใช้้โลช้ั่น
ที่มีน้ำ�เป็็นสำ่วนผสำมก่อนทำ�ก�รับันทึก

ที่างเลือก 5: เม่่อทำ�ก�รับันทึก ให้ผ่อนคำล�ย
แขนและม่อเพื่่่อลด้เสำียงจี�กกล้�มเน่้อ ว�งแขน
และม่อบนพื่่้นเรัียบ

ที่างเลือก 6: ห�กคำุณใสำ่เคำรั่่องช้่วยฟัง ให้ป็ิด้
เคำรั่่องก่อนทำ�ก�รับันทึก

ว้ิธ่การแก้ไข

ที่างเลือก: ตรัวจีสำอบให้แน่ใจีว่�ม่อซึ่้�ยสำัมผัสำกับ
อิเล็กโทรัด้ใกล้กับด้้�นบนของสำม�รั์ทโฟน และ
ม่อขว�สำัมผัสำกับอิเล็กโทรัด้ที่ด้้�นล่�งของสำม�
รั์ทโฟน


