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1   ข้อ้มูลูความูปลอดภัยั

1.1   สำำาหรับับคุลากรัทางการัแพทย์
คำาเตือืน! บคุลากรทางการแพทยจ์ะต้อ้งแจง้ผูป่้วยไมูใ่ห้ด้้ดั้แปลงห้รอ่ยตุ้แิผนการรักษาโด้ยไมูไ่ด้รั้บคำา
แนะนำาจากบคุลากรทางการแพทย์

คำาเตือืน! เมู่�ออา่นข้อ้มูลูการต้รวจวดั้ในสภาพแวด้ลอ้มูข้องคลนิกิห้รอ่โรงพยาบาล ให้ต้้รวจสอบให้แ้น่ใจ
วา่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าและคอมูพวิเต้อรห์้รอ่อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ท้�ไมูใ่ช้อ่ปุกรณ์ท์างการแพทยนั์�นอยูน่อก
สภาพแวด้ลอ้มูข้องผูป่้วย กลา่วคอ่อยูห่้า่งจากต้วัผูป่้วย 1.5 มู. (5 ฟิตุ้)

คำาเตือืน! การเช้่�อมูต้อ่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้กบัเครอ่ข้า่ยไอทท้้�ประกอบด้ว้ยอปุกรณ์อ์่�นๆ อาจสง่
ผลให้เ้กดิ้ความูเส้�ยงท้�ไมูท่ราบมูากอ่นกบัผูป่้วย ผูป้ฏิบิตั้งิาน ห้รอ่บคุคลท้�สามู

คำาเตือืน! องคก์รท้�รับผดิ้ช้อบควรระบ ุวเิคราะห้ ์ประเมูนิ และควบคมุูความูเส้�ยงเพิ�มูเต้มิูใด้ๆ ท้�เกดิ้จาก
การท้�เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเช้่�อมูต้อ่เข้า้กบัเครอ่ข้า่ยไอทท้้�ประกอบด้ว้ยอปุกรณ์อ์่�นๆ

ข้อ้ควรัรัะวงั! สารจลุช้พ้บางช้นดิ้ (เช้น่ แบคทเ้รย้) สามูารถุถุกูสง่ผา่นจากห้นา้ผากไปยงัสว่นรองรับห้นา้
ผากห้รอ่สว่นรองรับแกมู้ได้ ้เพ่�อป้องกนัปัญห้าน้� ให้ท้ำาความูสะอาด้สว่นรองรับห้นา้ผากและสว่นรองรับ
แกมู้ด้ว้ยนำ�ายาฆ่า่เช้่�อสำาห้รับผูป่้วยรายให้มูแ่ต้ล่ะราย

ข้อ้ควรัรัะวงั! การเปล้�ยนแปลงในเครอ่ข้า่ยไอทอ้าจกอ่ให้เ้กดิ้ความูเส้�ยงให้มู่ๆ  ท้�ต้อ้งได้รั้บการวเิคราะห้์
เพิ�มูเต้มิูจากองคก์รท้�รับผดิ้ช้อบ การเปล้�ยนแปลงด้งักลา่วรวมูถุงึ:

• การเปล้�ยนแปลงการกำาห้นด้คา่เครอ่ข้า่ยไอท้
• การเช้่�อมูต้อ่อปุกรณ์เ์พิ�มูเต้มิูเข้า้กบัเครอ่ข้า่ยไอท้
• การต้ดั้การเช้่�อมูต้อ่อปุกรณ์อ์อกจากเครอ่ข้า่ยไอท้
• การอปัเด้ทห้รอ่การอปัเกรด้อปุกรณ์ท์้�เช้่�อมูต้อ่เข้า้กบัเครอ่ข้า่ยไอท้

1.2   สำำาหรับัผูู้ป่้วยและบคุลากรัทางการัแพทย์
คำาเตือืน! เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ามูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อการใช้ง้านสว่นบคุคลเทา่นั�น ห้า้มูใช้ว้ดั้คน สตั้ว ์ 
ห้รอ่สิ�งข้องอ่�นๆ

คำาเตือืน! ห้า้มูใช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าในสภาพแวด้ลอ้มูท้�ห้า้มูใช้ง้านต้ามูท้�กำาห้นด้ไวใ้นบทท้� “5.2 
Environmental restrictions” ข้องคูมู่อ่น้�

คำาเตือืน! ผูป่้วยจะต้อ้งไมูด่้ดั้แปลงห้รอ่ยตุ้แิผนการรักษาโด้ยไมูไ่ด้รั้บคำาแนะนำาจากบคุลากรทางการ
แพทย์

คำาเตือืน! ต้อ้งไมูท่ำาเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ารว่งห้ลน่ เพ่�อห้ลก้เล้�ยงการทำาเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้ลน่
และเพ่�อความูปลอด้ภยัในการใช้ง้าน ให้ใ้ช้ส้ายรัด้ข้อ้มูอ่เสมูอเพ่�อให้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าต้ดิ้เข้า้กบัข้อ้
มูอ่ข้องคณุ์ข้ณ์ะท้�ใช้ง้าน ห้ากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้ลน่และต้วัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเปิด้ออก ให้ก้ด้
ท้�ต้วัเคร่�องเพ่�อปิด้สว่นท้�เปิด้

คำาเตือืน! การถุอด้ การบด้บงั ห้รอ่ทำาให้ฉ้ลากห้รอ่เคร่�องห้มูายใด้ๆ บนเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเป็นรอย
จะทำาให้ค้วามูรับผดิ้ช้อบและความูรับผดิ้ทั �งห้มูด้ข้องผูผ้ลติ้เป็นโมูฆ่ะ ในแงข่้องความูปลอด้ภยัและ
ประสทิธิ์ภิาพข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

คำาเตือืน! ให้ถุ้อด้แบต้เต้อร้�ออกจากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้ากมูแ้นวโนมู้จะไมูใ่ช้ง้านเป็นระยะเวลา
ห้นึ�ง

คำาเตือืน! เฉพาะห้วัวดั้เทา่นั�นท้�มูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อใช้ส้มัูผัสกบัลกูต้า ห้ลก้เล้�ยงการให้ส้ว่นอ่�นๆ ข้อง
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าสมัูผัสกบัด้วงต้า อยา่ด้นัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้ไปท้�ด้วงต้า

คำาเตือืน!  ห้ากคณุ์ต้อ้งการความูช้ว่ยเห้ลอ่ในการใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 โปรด้
ต้ดิ้ต้อ่บคุลากรทางการแพทยข์้องคณุ์

คำาเตือืน! การใช้ย้าห้ยอด้ต้ากอ่นการต้รวจวดั้ห้รอ่การใช้ย้าช้าช้นดิ้ห้ยอด้ต้าอาจสง่ผลต้อ่ผลการต้รวจวดั้
ได้ ้

คำาเตือืน! ห้า้มูใช้ห้้วัวดั้ท้�ไมูมู่ป้ลายพลาสต้กิ ห้า้มูใช้ห้้วัวดั้ท้�ผดิ้รปู ต้ดิ้ต้อ่ผูผ้ลติ้ห้รอ่ผูจั้ด้จำาห้น่ายใน
พ่�นท้�ห้ากคณุ์สงัเกต้เห็้นพบวา่ห้วัวดั้ห้รอ่บรรจภุณั์ฑ์ห์้วัวดั้ผดิ้ปกต้ิ

คำาเตือืน! ใช้ห้้วัวดั้ท้�เป็นข้องแทแ้ละผา่นการรับรองโด้ยผูผ้ลติ้เทา่นั�น ห้วัวดั้มูไ้วส้ำาห้รับการใช้ง้านครั �ง
เด้ย้ว (สำาห้รับลำาด้บัการต้รวจวดั้คูเ่ด้ย้ว) เทา่นั�น รอบการต้รวจวดั้แต้ล่ะรอบห้มูายถุงึการต้รวจวดั้ท้�ประสบ
ความูสำาเร็จห้นึ�งครั �งในด้วงต้าทั �งสองข้า้ง แต้ใ่นกรณ้์ท้�ด้วงต้าข้า้งใด้ข้า้งห้นึ�งอกัเสบห้รอ่ต้ดิ้เช้่�อ ให้ต้้รวจ
วดั้ด้วงต้าท้�ปกต้กิอ่น

คำาเตือืน! ใช้ห้้วัวดั้ท้�นำาออกมูาจากบรรจภุณั์ฑ์ด์้ั �งเด้มิูท้�ไมูเ่สย้ห้ายเทา่นั�น ผูผ้ลติ้ไมูส่ามูารถุรับประกนั
ความูปลอด้เช้่�อข้องห้วัวดั้ได้เ้มู่�อผนกึไมูส่มูบรูณ์ ์การฆ่า่เช้่�อซ่ำ�าห้รอ่การนำาห้วัวดั้กลบัมูาใช้ใ้ห้มูอ่าจสง่ผล
ให้ค้า่การต้รวจวดั้ไมูถุ่กูต้อ้ง ทำาให้ห้้วัวดั้พังเสย้ห้าย ทำาให้มู้ก้ารปนเป่�อนข้า้มูข้องแบคทเ้รย้ห้รอ่ไวรัส 
และการต้ดิ้เช้่�อท้�ด้วงต้าได้ ้การฆ่า่เช้่�อซ่ำ�าห้รอ่การนำากลบัมูาใช้ซ้่ำ�าจะทำาให้ค้วามูรับผดิ้ช้อบและความูรับ
ผดิ้ทั �งห้มูด้ข้องผูผ้ลติ้เป็นโมูฆ่ะในแงข่้องความูปลอด้ภยัและประสทิธิ์ภิาพข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

คำาเตือืน! เพ่�อป้องกนัการปนเป่�อน ให้เ้กบ็ห้วัวดั้ท้�ยงัไมูไ่ด้ใ้ช้ง้านไวใ้นกลอ่ง อยา่สมัูผัสห้วัวดั้ด้ว้ยมูอ่
เปลา่ อยา่ใช้ห้้วัวดั้ห้ากห้วัวดั้สมัูผัสกบัพ่�นผวิท้�ไมูป่ลอด้เช้่�อ เช้น่ โต้ะ๊ห้รอ่พ่�น

คำาเตือืน! ห้ด้สว่นรองรับแกมู้และสว่นรองรับห้นา้ผากข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าให้ส้ั �นลงทล้ะนดิ้เพ่�อ
ป้องกนัไมูใ่ห้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้ใกลด้้วงต้าข้องคณุ์มูากเกนิไป

คำาเตือืน! อยา่เช้่�อมูต้อ่สิ�งใด้ ๆ กบัพอรต์้ USB ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าแต้ใ่ห้เ้ช้่�อมูต้อ่สาย USB ท้�ให้ ้
มูากบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า
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คำาเตือืน! เกบ็สาย USB ให้พ้น้มูอ่เด็้กและสตั้วเ์ล้�ยงเน่�องจากเส้�ยงต้อ่การถุกูรัด้คอ

คำาเตือืน! แบต้เต้อร้�ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไมูส่ามูารถุนำากลบัมูาช้ารจ์ซ่ำ�าได้ ้อยา่พยายามูช้ารจ์
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าด้ว้ยเคร่�องช้ารจ์ USB ท้�เช้่�อมูต้อ่กบัไฟิบา้น

คำาเตือืน! อยา่เช้่�อมูต้อ่สาย USB เข้า้กบัพอรต์้ USB ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ายกเวน้เมู่�ออปัโห้ลด้
ข้อ้มูลูการต้รวจวดั้ข้องผูป่้วย อยา่ทำาการต้รวจวดั้ใด้ๆ ข้ณ์ะท้�เช้่�อมูต้อ่สาย USB

คำาเตือืน! การแกะเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าควรทำาโด้ยช้า่งผูใ้ห้บ้รกิาร iCare ท้�ผา่นการรับรองคณุ์สมูบตั้ิ
เทา่นั�น เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไมูมู่ช้้ ิ�นสว่นท้�ผูใ้ช้ส้ามูารถุซ่อ่มูบำารงุได้ ้นอกเห้นอ่จากแบต้เต้อร้�และฐาน
ห้วัวดั้ เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไมูต่้อ้งการการซ่อ่มูบำารงุห้รอ่การสอบเทย้บมูาต้รฐานเป็นประจำาใด้ๆ 
นอกจากการเปล้�ยนแบต้เต้อร้�อยา่งนอ้ยทกุป้และฐานห้วัวดั้ทกุๆ ห้กเด้อ่น ห้ากมูเ้ห้ต้ใุห้เ้ช้่�อได้ว้า่เคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าจำาเป็นต้อ้งได้รั้บบรกิาร โปรด้ต้ดิ้ต้อ่ผูผ้ลติ้ห้รอ่ผูจั้ด้จำาห้น่ายในพ่�นท้�

คำาเตือืน! ต้อ้งไมูท่ำาการซ่อ่มูแซ่มูห้รอ่ประกอบเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าให้มูโ่ด้ยผูอ้่�นท้�ไมูใ่ช้ผู่ผ้ลติ้ห้รอ่
ศนูยบ์รกิารท้�ได้รั้บอนุญาต้ ถุา้ห้ากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเสย้ ห้า้มูนำามูาใช้ง้าน ให้น้ำาเคร่�องไปท้�ศนูย์
บรกิาร iCare ท้�ได้รั้บอนุญาต้เพ่�อทำาการซ่อ่มูแซ่มู

คำาเตือืน! เพ่�อห้ลก้เล้�ยงความูเสย้ห้ายท้�อาจเกดิ้ข้ึ�น ให้เ้กบ็เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าให้พ้น้มูอ่เด็้กและห้า่ง
จากสตั้วเ์ล้�ยง ฐานห้วัวดั้ ฝึาครอบแบต้เต้อร้� สกร ูปลอก และห้วัวดั้ เป็นวตั้ถุขุ้นาด้เล็กและอาจกลน่เข้า้ไป
ได้โ้ด้ยไมูไ่ด้ต้้ั �งใจ

คำาเตือืน! ห้า้มูเปล้�ยนแบต้เต้อร้�ห้รอ่ฐานห้วัวดั้ข้ณ์ะท้�เช้่�อมูต้อ่สาย USB 

คำาเตือืน! ห้า้มูทำาการบรกิารห้รอ่ซ่อ่มูบำารงุในข้ณ์ะท้�กำาลงัใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

คำาเตือืน! ต้อ้งปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าข้ณ์ะท้�เปล้�ยนฐานห้วัวดั้ 

คำาเตือืน! ต้อ้งเปล้�ยนฐานห้วัวดั้ให้มู ่ห้า้มูนำามูาทำาความูสะอาด้

คำาเตือืน! ห้า้มูจุมู่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าในข้องเห้ลว ห้า้มูฉ้ด้พน่ เท ห้รอ่ทำาข้องเห้ลวห้กใสเ่คร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้า อปุกรณ์เ์สรมิู ข้ั �วต้อ่ สวติ้ช้ ์ห้รอ่ช้อ่งเปิด้ในฝึาครอบ ให้น้ำาข้องเห้ลวใด้ๆ ออกจากพ่�นผวิ
ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าทนัท้

คำาเตือืน! ห้า้มูด้ดั้แปลงเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าใด้ทางใด้ๆ การเปล้�ยนแปลงห้รอ่การด้ดั้แปลงท้�ไมูไ่ด้รั้บ
การอนุมูตั้อิยา่งช้ดั้แจง้โด้ยผูผ้ลติ้อาจทำาให้อ้ำานาจข้องผูใ้ช้ใ้นการใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเป็น
โมูฆ่ะ

คำาเตือืน! ควรห้ลก้เล้�ยงการใช้อ้ปุกรณ์น์้�ช้ดิ้กบัห้รอ่ซ่อ้นกบัอปุกรณ์อ์่�นเน่�องจากอาจสง่ผลให้มู้ก้าร
ทำางานท้�ไมูเ่ห้มูาะสมู ห้ากจำาเป็นต้อ้งใช้ง้านอปุกรณ์ใ์นลกัษณ์ะด้งักลา่ว ควรสงัเกต้อปุกรณ์น์้�และอปุกรณ์์
อ่�นๆ เพ่�อยน่ยนัวา่อปุกรณ์ท์ำางานเป็นปกต้ิ

คำาเตือืน! การใช้อ้ปุกรณ์เ์สรมิู เคร่�องแปลงสญัญาณ์ และสายเช้่�อมูต้อ่นอกเห้นอ่จากท้�กำาห้นด้ห้รอ่ให้มู้า
โด้ยผูผ้ลติ้อปุกรณ์น์้�อาจสง่ผลให้มู้ก้ารปลด้ปลอ่ยคล่�นแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาเพิ�มูข้ึ�นห้รอ่ลด้ความูทนต้อ่การ
รบกวนทางแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาข้องอปุกรณ์น์้�ลด้ลงและสง่ผลให้มู้ก้ารทำางานท้�ไมูเ่ห้มูาะสมู

คำาเตือืน! การรบกวนอาจเกดิ้ข้ึ�นในบรเิวณ์ใกลเ้คย้งกบัอปุกรณ์ท์้�มูส้ญัลกัษณ์ก์ารแผรั่งสท้้�ไมูก่อ่ให้เ้กดิ้
ไอออน

คำาเตือืน! ไมูค่วรใช้ง้านแห้ลง่กำาเนดิ้สนามูแมูเ่ห้ล็กความูถุ้�ไฟิฟ้ิา (power frequency magnetic field) 
ใกลก้บัสว่นใด้ๆ ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า รวมูทั �งสายเช้่�อมูต้อ่ท้�กำาห้นด้โด้ยผูผ้ลติ้ในระยะห้า่งไมูถุ่งึ 
15 ซ่มู. (6 นิ�ว) เพ่�อห้ลก้เล้�ยงการลด้ประสทิธิ์ภิาพการทำางาน

คำาเตือืน! ไมูค่วรใช้อ้ปุกรณ์ส์่�อสารคล่�นความูถุ้�วทิยแุบบพกพา (รวมูถุงึอปุกรณ์ต์้อ่พว่ง เช้น่ สายเสา
อากาศและเสาอากาศภายนอก) ใกลก้บัสว่นใด้ๆ ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า รวมูทั �งสายเช้่�อมูต้อ่ท้�
กำาห้นด้โด้ยผูผ้ลติ้ในระยะห้า่งไมูถุ่งึ 30 ซ่มู. (12 นิ�ว) เพ่�อห้ลก้เล้�ยงการลด้ประสทิธิ์ภิาพการทำางาน

ข้อ้ควรัรัะวงั! อา่นคูมู่อ่น้�อยา่งละเอย้ด้ เน่�องจากมูข้้อ้มูลูสำาคญัเก้�ยวกบัการใช้ง้านและการบรกิารเคร่�อง
วดั้ความูด้นัลกูต้า

ข้อ้ควรัรัะวงั! ใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเพ่�อวดั้ความูด้นัในลกูต้าเทา่นั�น การใช้ง้านในลกัษณ์ะอ่�นๆ 
ถุอ่เป็นการไมูเ่ห้มูาะสมู ผูผ้ลติ้จะไมูรั่บผดิ้ช้อบต้อ่ความูเสย้ห้ายใด้ๆ ท้�เกดิ้จากการใช้ง้านท้�ไมูเ่ห้มูาะสมู 
ห้รอ่ผลท้�ต้ามูมูาข้องการใช้ง้านด้งักลา่ว

ข้อ้ควรัรัะวงั! ห้า้มูใช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าใกลส้ารไวไฟิ รวมูทั �งยาช้าท้�ต้ดิ้ไฟิได้ ้

ข้อ้ควรัรัะวงั! รายงานเห้ต้กุารณ์ร์า้ยแรงใด้ๆ ท้�เก้�ยวข้อ้งกบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไปยงัห้น่วยงานด้า้น
สาธิ์ารณ์สขุ้ท้�มูอ้ำานาจห้นา้ท้�ข้องคณุ์และผูผ้ลติ้ห้รอ่ต้วัแทนข้องผูผ้ลติ้

ข้อ้ควรัรัะวงั! เมู่�อถุอด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าออกจากบรรจภุณั์ฑ์ ์และทกุครั �งกอ่นการใช้ง้าน ให้ต้้รวจ
สอบเพ่�อด้คูวามูเสย้ห้ายภายนอกข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า โด้ยเฉพาะความูเสย้ห้ายท้�อาจเกดิ้ข้ึ�นกบั
ต้วัเคร่�องข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ห้ากคณุ์สงสยัวา่เกดิ้ความูเสย้ห้ายกบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าโปรด้
ต้ดิ้ต้อ่ผูผ้ลติ้ห้รอ่ผูจั้ด้จำาห้น่ายเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

ข้อ้ควรัรัะวงั! ใช้เ้ฉพาะแบต้เต้อร้�ประเภทท้�ระบไุวใ้นสว่นข้อ้กำาห้นด้ทางเทคนคิข้องคูมู่อ่น้� อยา่ใช้ ้
แบต้เต้อร้�แบบช้ารจ์ได้ ้เน่�องจากแบต้เต้อร้�มูแ้รงด้นัไฟิฟ้ิาไมูเ่พย้งพอ

ข้อ้ควรัรัะวงั! เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะปิด้จอแสด้งผลเมู่�อเคร่�องต้รวจไมูพ่บการเคล่�อนไห้วใด้ๆ เป็น
เวลา 15 วนิาท ้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะปิด้เคร่�องโด้ยอตั้โนมูตั้หิ้ากไมูไ่ด้ใ้ช้ง้านเป็นเวลา 3 นาท้

ข้อ้ควรัรัะวงั! กอ่นทำาการต้รวจวดั้ ให้อ้ปัเด้ต้เวลาข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเป็นเวลาทอ้งถุิ�นข้องคณุ์
ด้ว้ยต้นเองจากการต้ั �งคา่ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้รอ่อปัเด้ต้อตั้โนมูตั้โิด้ยการเช้่�อมูต้อ่เคร่�องวดั้ความู
ด้นัลกูต้ากบัแอปพลเิคช้นั iCare PATIENT2 ห้รอ่กบัซ่อฟิต้แ์วร ์iCare EXPORT
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ข้อ้ควรัรัะวงั! อยา่บด้บงัต้วัสง่สญัญาณ์ห้รอ่เซ่น็เซ่อรต์้รวจจับลกูต้าในระห้วา่งการต้รวจวดั้ เช้น่ บงัด้ว้ย
นิ�วมูอ่ข้องคณุ์ ให้มู้อ่ เสน้ผมู และวตั้ถุตุ้า่งๆ เช้น่ ห้มูอน อยูห่้า่งจากข้า้งด้วงต้าต้รงด้า้นข้มูบั เน่�องจากจะ
ทำาให้เ้กดิ้แสงสะทอ้นอนิฟิราเรด้ท้�จะทำาให้เ้กดิ้ข้อ้ผดิ้พลาด้

ข้อ้ควรัรัะวงั! การต้รวจจับด้วงต้าข้ึ�นอยูก่บัผลต้า่งข้องการสะทอ้นแสงอนิฟิราเรด้ท้�ได้รั้บจากต้วัสง่
สญัญาณ์: ซ่ึ�งด้า้นจมูกูจะสะทอ้นแสงมูากกวา่ด้า้นข้มูบั ห้ากต้วัสง่สญัญาณ์สกปรก การต้รวจจับอาจถุกู
รบกวนได้ ้

ข้อ้ควรัรัะวงั! เพ่�อให้แ้น่ใจวา่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าทำางานอยา่งถุกูต้อ้ง ให้เ้ปล้�ยนฐานห้วัวดั้ทกุๆ ห้ก
เด้อ่น

ข้อ้ควรัรัะวงั! อปุกรณ์ท์้�ไมูใ่ช้เ่คร่�องมูอ่แพทย ์(คอมูพวิเต้อรห์้รอ่อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่) ท้�ใช้ง้านในระบบเพ่�อ
การถุา่ยโอนข้อ้มูลูจะต้อ้งเป็นไปต้ามูข้อ้กำาห้นด้การปลด้ปลอ่ยคล่�นแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาและความูทนต้อ่การ
รบกวนทางแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาสำาห้รับอปุกรณ์ม์ูลัต้มิูเ้ด้ย้: CISPR 32 และ CISPR 35

ข้อ้ควรัรัะวงั! วธิิ์ก้ารต้รวจวดั้ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าอาศยัการเคล่�อนท้�ข้องห้วัวดั้ด้ว้ยการเห้น้�ยว
นำาทางแมูเ่ห้ล็ก ด้งันั�นสนามูแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาข้องแมูเ่ห้ล็กภายนอกห้รอ่การแผรั่งสค้ล่�นวทิยทุ้�รบกวนห้วัวดั้
อาจทำาให้ไ้มูส่ามูารถุวดั้คา่ได้ ้ในกรณ้์ด้งักลา่วน้�เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะแสด้งข้อ้ความูแสด้งข้อ้ผดิ้
พลาด้อยา่งต้อ่เน่�องในระห้วา่งการต้รวจวดั้และบอกให้ค้ณุ์ทำาการต้รวจวดั้ซ่ำ�า สถุานการณ์ด์้งักลา่วสามูารถุ
แกไ้ข้ได้โ้ด้ยการนำาแห้ลง่ข้องการรบกวนออกจากบรเิวณ์ใกลเ้คย้งเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้รอ่ทำาการ
ต้รวจวดั้ในสถุานท้�อ่�นท้�ไมูมู่ก้ารรบกวนด้งักลา่ว

ข้อ้ควรัรัะวงั! การถุา่ยโอนข้อ้มูลูการต้รวจวดั้อาจถุกูข้ดั้จังห้วะในระห้วา่งท้�มูก้ารรบกวนทางแมูเ่ห้ล็ก
ไฟิฟ้ิา ในกรณ้์ด้งักลา่ว ให้เ้ช้่�อมูต้อ่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้กบัคอมูพวิเต้อรห์้รอ่อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่อก้ครั �ง 
ห้ากวธิิ์น้้�ไมูส่ามูารถุแกปั้ญห้าได้ ้ให้ท้ำาการถุา่ยโอนข้อ้มูลูในสถุานท้�อ่�นท้�ไมูมู่ก้ารรบกวนด้งักลา่ว ข้อ้มูลู
การต้รวจวดั้จะไมูถุ่กูลบออกจากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ากอ่นท้�จะถุา่ยโอนข้อ้มูลูสำาเร็จ

ข้อ้ควรัรัะวงั! อปุกรณ์ส์่�อสารคล่�นความูถุ้�วทิยแุบบพกพาและแบบเคล่�อนท้�อาจสง่ผลต้อ่เคร่�องวดั้ความู
ด้นัลกูต้าได้ ้

ข้อ้ควรัรัะวงั! แมูว้า่การปลอ่ยคล่�นแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะต้ำ�ากวา่ระด้บัท้�อนุญาต้
โด้ยมูาต้รฐานท้�เก้�ยวข้อ้งพอสมูควร แต้ก่อ็าจทำาให้เ้กดิ้การรบกวนในอปุกรณ์ใ์กลเ้คย้งอ่�นๆ เช้น่ เซ่น็เซ่อร์
ท้�มูค้วามูไวสงู
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2   การัใช้ง้านตืามูวตัืถุปุรัะสำงค์
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 เป็นอปุกรณ์ส์ำาห้รับต้รวจวดั้ความูด้นัในลกูต้า (IOP) 
สำาห้รับด้วงต้ามูนุษย ์อปุกรณ์น์้�มูข้้อ้บง่ช้้�สำาห้รับการใช้ง้านโด้ยผูป่้วยห้รอ่ผูด้้แูลข้องผูป่้วย

3   ปรัะโยช้นท์างคลนิกิ
โด้ยใช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 คณุ์สามูารถุวดั้ความูด้นัลกูต้าได้ห้้ลายเวลา
ทั �งกลางวนัและกลางคน่ การต้รวจวดั้ท้�ทำานอกการนัด้ต้รวจท้�คลนิกิข้องคณุ์เห้ลา่น้�อาจช้ว่ย
ให้แ้พทยข์้องคณุ์เข้า้ใจความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์ได้ด้้ข้้ ึ�น คา่สงูสดุ้และคา่เฉล้�ยความูด้นัลกูต้า
ท้�สงูรวมูถุงึความูผันผวนข้องความูด้นัลกูต้าสงูเป็นปัจจัยเส้�ยงในการลกุลามูข้องโรคต้อ้ห้นิ 
(1, 2) คณุ์อาจมูค้า่สงูสดุ้ข้องความูด้นัลกูต้าและความูผันผวนเกดิ้ข้ึ�นนอกเวลาทำางานซ่ึ�ง
อาจต้รวจไมูพ่บห้ากไมูมู่ก้ารต้รวจวดั้ความูด้นัลกูต้าท้�บา้น (3,4,5) ข้อ้มูลูความูด้นัลกูต้า
ต้ลอด้วนัจะช้ว่ยในการต้ดั้สนิใจในการรักษา เช้น่ เมู่�อประเมูนิความูสำาเร็จข้องห้ตั้ถุการเพ่�อ
ลด้ความูด้นัลกูต้าห้รอ่ผลข้องยาเฉพาะท้� (6,7)

เคร่�องมูอ่วดั้ความูด้นัลกูต้าน้�เป็นสว่นเสรมิูข้องการด้แูลรักษามูาต้รฐานและไมูไ่ด้แ้ทนท้�วธิิ์้
การเด้มิูท้�ใช้ใ้นการวนิจิฉัยและจัด้การผูป่้วยและไมูค่วรเปล้�ยนกำาห้นด้เวลาการนัด้ต้รวจ
ต้ดิ้ต้ามูผลนอกจากมูข้้อ้บง่ช้้�เฉพาะสำาห้รับผูป่้วยรายใด้ๆ

4   การัทำางานท่�สำำาคญั
การทำางานท้�สำาคญัข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 คอ่การวดั้ความูด้นัในลกูต้า
ด้ว้ยความูแมูน่ยำาท้�กำาห้นด้ เพ่�อแสด้งผลการต้รวจวดั้ห้รอ่เง่�อนไข้ข้อ้ผดิ้พลาด้ และเพ่�อถุา่ย
โอนข้อ้มูลูไปยงัระบบซ่อฟิต้แ์วร ์iCare

ห้ากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าสญูเสย้การทำางานท้�สำาคญัห้รอ่ทำางานแยล่งเน่�องจากการ
รบกวนทางแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิา เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะแสด้งข้อ้ความูแสด้งข้อ้ผดิ้พลาด้อยา่ง
ต้อ่เน่�องในระห้วา่งการต้รวจวดั้และข้อให้ค้ณุ์ทำาการต้รวจวดั้ซ่ำ�า ด้บูทท้� “17.12 
Electromagnetic declaration” สำาห้รับคำาแนะนำาเก้�ยวกบัสภาพแวด้ลอ้มูทางแมูเ่ห้ล็ก
ไฟิฟ้ิาท้�เห้มูาะสมู

1) Asrani et al., “Large diurnal fluctuations in 
intraocular pressure are an independent risk factor in 
patients with glaucoma.” J. Glaucoma 2000;9(2):134-
142.

2) Cvenkel et al., “Self-monitoring of intraocular 
pressure using iCare HOME tonometry in clinical 
practice.” Clin Ophthalmol 13, 841-847 2019 May 10.

3) Barkana et al., “Clinical utility of Intraocular pressure 
monitoring outside of normal office hours in patients 
with glaucoma.” Arch. Ophthalmol. 2006;124(6):793-
797.

4) Nakakura et al., “Relation between office intraocular 
pressure and 24-hour intraocular pressure in patients 
with primary open-angle glaucoma treated with a 
combination of topical antiglaucoma eye drops.” J 
Glaucoma 2007 Mar;16(2):201-4.

5) Hughes E et al., “24-hour monitoring of intraocular 
pressure in glaucoma management: A retrospective 
review.” J Glaucoma 2003:12(3):232-236.

6) Awadalla et al., “Using Icare HOME tonometry for 
follow-up of patients with open-angle glaucoma before 
and after selective laser trabeculoplasty.” Clinical & 
experimental ophthalmology vol. 48,3 (2020): 328-333.

7) Astakhov et al., “The role of self-dependent 
tonometry in improving diagnostics and treatment of 
patients with open angle glaucoma.” Ophthalmology 
Journal. 2019;12(2):41-46.
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5   ข้อ้จำำากดัข้องการัใช้ง้าน
คำาเตือืน! เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ามูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อการใช้ง้านสว่นบคุคลเทา่นั�น ห้า้มูใช้ว้ดั้คน สตั้ว ์
ห้รอ่สิ�งข้องอ่�นๆ

คำาเตือืน! ห้า้มูใช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าในสภาพแวด้ลอ้มูท้�ห้า้มูใช้ง้านต้ามูท้�กำาห้นด้ไวใ้นบทท้� “5.2 
Environmental restrictions” ข้องคูมู่อ่น้�

ข้อ้ควรัรัะวงั! ใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเพ่�อวดั้ความูด้นัในลกูต้าเทา่นั�น การใช้ง้านในลกัษณ์ะอ่�นๆ 
ถุอ่เป็นการไมูเ่ห้มูาะสมู ผูผ้ลติ้จะไมูรั่บผดิ้ช้อบต้อ่ความูเสย้ห้ายใด้ๆ ท้�เกดิ้จากการใช้ง้านท้�ไมูเ่ห้มูาะสมู 
ห้รอ่ผลท้�ต้ามูมูาข้องการใช้ง้านด้งักลา่ว

ข้อ้ควรัรัะวงั! ห้า้มูใช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าใกลส้ารไวไฟิ รวมูทั �งยาช้าท้�ต้ดิ้ไฟิได้ ้

5.1   ข้อ้หา้มูใช้้

คณุไมูค่วรัใช้เ้ครัื�องวดัความูดนัลกูตืา iCare HOME2 หากคณุ:
• มูก้ารต้ดิ้เช้่�อท้�ต้าท้�ด้ำาเนนิอยู ่(เช้น่ ต้าแด้งห้รอ่เย่�อบตุ้าอกัเสบเน่�องจากการต้ดิ้เช้่�อ)
• มูก้ารบาด้เจ็บท้�ด้วงต้าข้องคณุ์เมู่�อไมูน่านมูาน้�รวมูถุงึการฉ้กข้าด้ข้องกระจกต้าห้รอ่ต้าข้าว

ถุกูเจาะ
• มูค้วามูพกิารจากโรคข้อ้อกัเสบห้รอ่มูปั้ญห้าในการถุอ่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า
• มูปั้ญห้าอยา่งรนุแรงในการลมู่ต้า รวมูถุงึอาการห้นังต้าห้ด้ต้วัห้รอ่กระต้กุผดิ้ปกต้หิ้รอ่ภาวะ

เปลอ่กต้ากระต้กุ (blepharospasm)
• ลกูต้ามูก้ารเคล่�อนไห้วแบบถุ้�ๆ  ซ่ำ�าๆ โด้ยไมูเ่ต็้มูใจ (อาการต้ากระต้กุ)

คณุอาจำไมูมู่ค่ณุสำมูบตัืทิ ่�จำะใช้ง้านเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา iCare HOME2 หากคณุ:
• มูส้ายต้าสั �นถุงึ 20/200 ห้รอ่แยก่วา่นั�น
• มูต้้าท้�ใช้ไ้ด้เ้พย้งข้า้งเด้ย้ว
• มูก้ารต้รงึสายต้าบกพรอ่งห้รอ่ไมูต่้รงศนูย์
• มูก้ารฟัิงบกพรอ่งโด้ยไมูมู่เ้คร่�องช้ว่ยฟัิงห้รอ่ส่�อสารโด้ยใช้ภ้าษามูอ่
• ใช้ง้านคอนแทคเลนส์
• ต้าแห้ง้
• เป็นโรคกระจกต้าโป่ง (keratoconus)
• เป็นโรคต้าเล็ก (microphthalmos) แต้ก่ำาเนดิ้
• มูล้กูต้าให้ญเ่น่�องจากโรคต้อ้ห้นิในเด็้ก (buphthalmos)

ความูปลอดภัยัและปรัะสำทิธิภิัาพข้องเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา iCare HOME2 ยงัไมู่
ไดร้ับัการัปรัะเมูนิสำำาหรับัผูู้ป่้วยท่�มูภ่ัาวะดงัตือ่ไปน่�:
• สายต้าเอย้งมูาก (>3d)
• มูป้ระวตั้กิารผา่ต้ดั้ต้อ้ห้นิระยะลกุลามูห้รอ่การผา่ต้ดั้กระจกต้ารวมูทั �งการผา่ต้ดั้กระจกต้า

ด้ว้ยเลเซ่อร ์(เช้น่ เลสคิ)
• แผลเป็นท้�กระจกต้า
• กระจกต้าท้�ห้นามูากห้รอ่บางมูาก (กระจกต้าต้รงกลางมูค้วามูห้นามูากกวา่ 600 µm ห้รอ่

นอ้ยกวา่ 500 µm)
• ซ่ึ�งยากท้�จะวดั้ความูด้นัในลกูต้าทางคลนิกิอยูแ่ลว้ (เช้น่ เน่�องจากการกด้ด้นัห้รอ่การสั�น

ข้องเปลอ่กต้า)
• การผา่ต้ดั้เอาต้อ้กระจกออกภายในช้ว่ง 2 เด้อ่นท้�ผา่นมูา

5.2    ข้อ้จำำากดัดา้นสำิ�งแวดลอ้มู
ไมูค่วรใช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 ในรถุพยาบาลห้รอ่สภาพแวด้ลอ้มูท้�
คลา้ยคลงึกนั ซ่ึ�งมูร้ะด้บัการสั�นสะเทอ่นห้รอ่เสย้งรบกวนสงูมูากจนทำาให้ผู้ใ้ช้ไ้มูไ่ด้ย้นิเสย้ง
สญัญาณ์ข้อ้ผดิ้พลาด้

ด้บูทท้� “17.12 Electromagnetic declaration” สำาห้รับสภาพแวด้ลอ้มูการใช้ง้านทางแมู่
เห้ล็กไฟิฟ้ิาท้�ถุกูต้อ้ง
โปรัดทรัาบ! เมู่�อไมูไ่ด้ใ้ช้ง้าน ให้เ้กบ็เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไวใ้นกระเป๋าพกพาเพ่�อป้องกนัสิ�งสกปรกและการ
สมัูผัสแสงแด้ด้โด้ยต้รงซ่ึ�งอาจทำาให้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเสย้ห้ายได้ ้
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6 บทนำา
คำาเตือืน! บคุลากรทางการแพทยจ์ะต้อ้งแจง้ผูป่้วยไมูใ่ห้ด้้ดั้แปลงห้รอ่ยตุ้แิผนการรักษาโด้ยไมูไ่ด้รั้บคำา
แนะนำาจากบคุลากรทางการแพทย์

คำาเตือืน! ผูป่้วยจะต้อ้งไมูด่้ดั้แปลงห้รอ่ยตุ้แิผนการรักษาโด้ยไมูไ่ด้รั้บคำาแนะนำาจากบคุลากรทางการ
แพทย์

คำาเตือืน! เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ามูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อการใช้ง้านสว่นบคุคลเทา่นั�น ห้า้มูใช้ว้ดั้คน สตั้ว ์
ห้รอ่สิ�งข้องอ่�นๆ

คำาเตือืน! ห้ากคณุ์ต้อ้งการความูช้ว่ยเห้ลอ่ในการใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 โปรด้
ต้ดิ้ต้อ่บคุลากรทางการแพทยข์้องคณุ์

ข้อ้ควรัรัะวงั! อยา่บด้บงัต้วัสง่สญัญาณ์ห้รอ่เซ่น็เซ่อรต์้รวจจับลกูต้าในระห้วา่งการต้รวจวดั้ เช้น่ บงัด้ว้ย
นิ�วมูอ่ข้องคณุ์ ให้มู้อ่ เสน้ผมู และวตั้ถุตุ้า่งๆ เช้น่ ห้มูอน อยูห่้า่งจากข้า้งด้วงต้าต้รงด้า้นข้มูบั เน่�องจากจะ
ทำาให้เ้กดิ้แสงสะทอ้นอนิฟิราเรด้ท้�จะทำาให้เ้กดิ้ข้อ้ผดิ้พลาด้

ข้อ้ควรัรัะวงั! อา่นคูมู่อ่น้�อยา่งละเอย้ด้ เน่�องจากมูข้้อ้มูลูสำาคญัเก้�ยวกบัการใช้ง้านและการบรกิารเคร่�อง
วดั้ความูด้นัลกูต้า

ข้อ้ควรัรัะวงั! รายงานเห้ต้กุารณ์ร์า้ยแรงใด้ๆ ท้�เก้�ยวข้อ้งกบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไปยงัห้น่วยงานด้า้น
สาธิ์ารณ์สขุ้ท้�มูอ้ำานาจห้นา้ท้�ข้องคณุ์และผูผ้ลติ้ห้รอ่ต้วัแทนข้องผูผ้ลติ้

รัะบบซอฟตืแ์วรั ์iCare ปรัะกอบดว้ย:
• เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2
• iCare CLINIC เป็นบรกิารซ่อฟิต้แ์วรผ์า่นเบราวเ์ซ่อรท์้�บคุลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วย

สามูารถุใช้ด้้ขู้อ้มูลูการต้รวจวดั้ได้ ้
• iCare CLINIC On-premises เป็นเวอรช์้นัข้อง iCare CLINIC ท้�สามูารถุต้ดิ้ต้ั �งบน

เซ่ริฟ์ิเวอรข์้องโรงพยาบาลห้รอ่ข้องคลนิกิเองได้ ้iCare CLINIC On-premises ไมู่
สามูารถุอปัโห้ลด้ห้รอ่ใช้ด้้ผูลการต้รวจวดั้จากภายนอกโรงพยาบาลห้รอ่คลนิกิได้ ้แต้จ่ะดู้
ได้เ้ฉพาะจากภายในสถุานท้�โด้ยใช้ ้iCare EXPORT

• แอปพลเิคช้ั�นมูอ่ถุอ่ iCare PATIENT2 ซ่ึ�งผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทยส์ามูารถุดู้
ข้อ้มูลูการต้รวจวดั้และถุา่ยโอนข้อ้มูลูไปยงับรกิาร iCare CLINIC Cloud ได้ ้

• ซ่อฟิต้แ์วรค์อมูพวิเต้อร ์iCare EXPORT ซ่ึ�งผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทยส์ามูารถุดู้
ข้อ้มูลูการต้รวจวดั้และถุา่ยโอนข้อ้มูลูไปยงับรกิาร iCare CLINIC Cloud ห้รอ่ iCare 
CLINIC ได้ใ้นสถุานท้�

ด้บูทท้� “12 iCare software system” เพ่�อด้รูายละเอย้ด้

ห้ากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าข้องผูป่้วยไมูไ่ด้ล้งทะเบย้นกบับญัช้ ้iCare CLINIC ข้อง
บคุลากรทางการแพทย ์ผูป่้วยสามูารถุจัด้เกบ็ข้อ้มูลูการต้รวจวดั้ข้องต้นไวใ้นบญัช้ส้ว่นต้วัได้ ้
ในบรกิาร iCare CLOUD สำาห้รับข้อ้มูลูเก้�ยวกบัวธิิ์ก้ารสรา้งบญัช้ส้ว่นต้วั โปรด้อา่นคูมู่อ่การ
เริ�มูต้น้ใช้ง้านในกระเป๋าพกพาผลติ้ภณั์ฑ์เ์คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

โด้ยใช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 คณุ์สามูารถุวดั้ความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์ได้ ้ใน
ระห้วา่งการต้รวจวดั้ ห้วัวดั้ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะสมัูผัสลกูต้าข้องคณุ์เบาๆ ห้กครั�ง 
ห้ลงัจากการต้รวจวดั้สำาเร็จ 6 ครั �ง เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะคำานวณ์ความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์
และบนัทกึไวใ้นห้น่วยความูจำาข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ประวตั้อิปุกรณ์จ์ะแสด้งผลการ
ต้รวจวดั้ลา่สดุ้ 100 รายการ

ห้ากบคุลากรทางการแพทยข์้องคณุ์แนะนำาให้ค้ณุ์วดั้ต้าทั �งสองข้า้ง คณุ์สามูารถุใช้ห้้วัวดั้ห้วั
เด้ย้วกนัสำาห้รับทั �งสองข้า้งได้ ้ห้ลงัจากท้�คณุ์ทำาการต้รวจวดั้แลว้ ให้ใ้สห่้วัวดั้กลบัเข้า้ไปใน
ภาช้นะและทิ�งลงในถุงัข้ยะรวมู ใช้ห้้วัวดั้ให้มูท่้�ยงัไมูไ่ด้ใ้ช้ง้านเมู่�อคณุ์ทำาการต้รวจวดั้ครั �งต้อ่
ไป

คณุ์สามูารถุวดั้ความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์ข้ณ์ะท้�คณุ์กำาลงันั�ง ยน่ ห้รอ่นอนราบ เคร่�องวดั้ความู
ด้นัลกูต้ามูเ้ซ่น็เซ่อรต์้รวจจับลกูต้าแบบอนิฟิราเรด้เพ่�อระบวุา่คณุ์กำาลงัต้รวจวดั้ลกูต้าข้า้งข้วา
ห้รอ่ข้า้งซ่า้ย

ห้ลงัจากการต้รวจวดั้ คณุ์สามูารถุถุา่ยโอนข้อ้มูลูการต้รวจวดั้ไปยงั iCare CLINIC โด้ยใช้ ้
คอมูพวิเต้อรห์้รอ่อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ข้องคณุ์



11

ทำาความูคุน้เคยกบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ซ่อฟิต้แ์วร ์และข้ั �นต้อนการปฏิบิตั้งิานอยา่ง
ละเอย้ด้ถุ้�ถุว้นกอ่นการใช้ง้าน

6.1  ข้อ้มูลูเก่�ยวกบัความูดนัในลกูตืา
ความูด้นัลกูต้าปกต้จิะอยูใ่นช้ว่ง 10 ถุงึ 20 mmHg (1) ความูเส้�ยงการเกดิ้โรคต้อ้ห้นิจะเพิ�มู
ข้ึ�นห้ากความูด้นัลกูต้าเกนิช้ว่งด้งักลา่ว ในโรคต้อ้ห้นิมูมุูเปิด้ท้�มูค้วามูด้นัต้าปกต้ ิ(normal 
tension glaucoma) เสน้ประสาทต้าจะเสย้ห้ายแมูว้า่ความูด้นัลกูต้าจะไมูส่งูมูากนัก ความู
ด้นัลกูต้าเป้าห้มูายท้�เห้มูาะสมูสำาห้รับโรคต้อ้ห้นิและโรคความูด้นัโลห้ติ้สงูในต้าจะต้อ้ง
กำาห้นด้เป็นรายกรณ้์ ให้ส้อบถุามูบคุลากรทางการแพทยเ์ก้�ยวกบัความูด้นัลกูต้าเป้าห้มูาย
ข้องคณุ์ ต้กลงกนัวา่เมู่�อใด้ท้�คณุ์ต้อ้งการต้ดิ้ต้อ่บคุลากรทางการแพทยเ์ก้�ยวกบัผลการวดั้
ความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์

ปฏิบิตั้ติ้ามูคำาแนะนำาข้องบคุลากรทางการแพทยเ์ก้�ยวกบัความูถุ้�ในการต้รวจวดั้ ความูถุ้�ใน
การต้รวจวดั้ท้�แนะนำาคอ่วนัละ 3-6 ครั �ง เวน้แต้จ่ะได้รั้บคำาแนะนำาเป็นอยา่งอ่�น เกบ็บนัทกึ
ความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์ไวใ้ห้บ้คุลากรทางการแพทยข์้องคณุ์ด้ ูการวดั้เพย้งครั �งเด้ย้วจะไมูใ่ห้ ้
ข้อ้มูลูท้�แมูน่ยำาข้องระด้บัความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์ คณุ์ต้อ้งต้รวจวดั้และบนัทกึผลการต้รวจวดั้
ห้ลายครั �งเมู่�อเวลาผา่นไป พยายามูวดั้ความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์ในเวลาเด้มิูในแต้ล่ะวนัเพ่�อ
ความูสมูำ�าเสมูอ

การมูค้วามูด้นัลกูต้าสงูข้ึ�นห้รอ่มูค้า่ผันผวนเป็นปัจจัยเส้�ยงท้�สำาคญัข้องโรคต้อ้ห้นิ (2,3) เมู่�อ
คณุ์วดั้ความูด้นัลกูต้าในสถุานการณ์ต์้า่งๆ และในช้ว่งเวลาต้า่งๆ ข้องวนั คณุ์และบคุลากร
ทางการแพทยจ์ะได้รั้บมูมุูมูองท้�ครอบคลมุูข้องการเปล้�ยนแปลงข้อง 
ความูด้นัลกูต้าและประสทิธิ์ผิลข้องการรักษาข้องคณุ์

6.2   วสัำดรุัองรับั
เพ่�อเรย้นรูก้ารใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า โปรด้อา่นคูมู่อ่น้�อยา่งละเอย้ด้ ได้รฟ์ิ USB ท้�
ให้มู้าในบรรจภุณั์ฑ์ก์ารข้ายข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าประกอบด้ว้ยคูมู่อ่ฉบบัยอ่ คูมู่อ่การ
ใช้ง้านน้� และวดิ้โ้อการฝึึกอบรมูเพ่�อช้ว่ยคณุ์เริ�มูต้น้ใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ห้ากคณุ์มู้
ปัญห้าในการใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า โปรด้ต้ดิ้ต้อ่องคก์รท้�ให้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า
แกค่ณุ์ ห้รอ่ Icare Finland 
คณุ์สามูารถุพบข้อ้มูลูต้ดิ้ต้อ่ข้อง Icare Finland ได้ท้้� www.icare-world.com

1) Dan T. Gudgel, “Eye Pressure.” American Academy 
of Ophthalmology, 2018 [https://www.aao.org/
eye-health/anatomy/eye-pressure]

2) Asrani et al., “Large diurnal fluctuations in 
intraocular pressure are an independent risk factor in 
patients with glaucoma.“ J. Glaucoma 2000;9(2):134-
142.

3) Cvenkel et al., “Self-monitoring of intraocular 
pressure using iCare HOME tonometry in clinical 
practice.” Clin Ophthalmol 13, 841-847 2019 May 10.
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6.3   สำ ิ�งท่�อยูใ่นบรัรัจำภุัณัฑ์ก์ารัข้าย

A
A

/LR
6

บรรจภุณั์ฑ์ก์ารข้าย iCare HOME2 ประกอบด้ว้ย:
• เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 
• กระเป๋าพกพาผลติ้ภณั์ฑ์์
• คูมู่อ่การใช้ง้าน
• อปุกรณ์ใ์สห่้วัวดั้
• คูมู่อ่ฉบบัยอ่
• ไข้ควง
• ฐานห้วัวดั้สำารอง
• ห้วัวดั้แบบใช้ค้รั �งเด้ย้วปลอด้เช้่�อ
• อะแด้ปเต้อรแ์ปลง USB-C เป็น Micro-USB B
• สายเช้่�อมูต้อ่ USB สำาห้รับการเช้่�อมูต้อ่กบัพซ้่ ้(USB-C ไปยงั USB-A)
• สายเช้่�อมูต้อ่ USB สำาห้รับการเช้่�อมูต้อ่กบัอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ (USB-C ไปยงั USB-C)
• ได้รฟ์ิ USB พรอ้มูเอกสารคูมู่อ่
• ใบรับประกนั
• สายรัด้ข้อ้มูอ่
• 4 x แบต้เต้อร้�อลัคาไลน ์AA 1.5 V
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6.4 ปุ่   มูและสำว่นปรัะกอบ
คำาเตือืน! การถุอด้ การบด้บงั ห้รอ่ทำาให้ฉ้ลากห้รอ่เคร่�องห้มูายใด้ๆ บนเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเป็นรอย
จะทำาให้ค้วามูรับผดิ้ช้อบและความูรับผดิ้ทั �งห้มูด้ข้องผูผ้ลติ้เป็นโมูฆ่ะในแงข่้องความูปลอด้ภยัและ
ประสทิธิ์ภิาพข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

1

2
5

3

4

8

9 1011 12

12
14
13

15

16
67

1. ปุ่ มูวดั้คา่

2. ปุ่ มูทศิทาง

3. ปุ่ มูเลอ่ก

4. ปุ่ มูยอ้นกลบั

5. จอแสด้งผล

6. ฝึาครอบแบต้เต้อร้�

7. พอรต์้ USB-C และท้�ปิด้พอรต์้ USB

8. สายรัด้ข้อ้มูอ่

9. สว่นรองรับห้นา้ผาก

10. สว่นรองรับแกมู้

11. ห้วัวดั้

12. ฐานห้วัวดั้

13. ต้วัสง่สญัญาณ์ LED อนิฟิราเรด้

14. เซ่น็เซ่อร ์LED อนิฟิราเรด้

15. อปุกรณ์ใ์สห่้วัวดั้

16. ไข้ควง
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7 ก  ารัเรั ิ�มูตืน้ใช้ง้าน
คำาเตือืน! ต้อ้งไมูท่ำาเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ารว่งห้ลน่ เพ่�อห้ลก้เล้�ยงการทำาเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้ลน่
และเพ่�อความูปลอด้ภยัในการใช้ง้าน ให้ใ้ช้ส้ายรัด้ข้อ้มูอ่เสมูอเพ่�อให้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าต้ดิ้เข้า้กบัข้อ้
มูอ่ข้องคณุ์ข้ณ์ะท้�ใช้ง้าน ห้ากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้ลน่และต้วัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเปิด้ออก ให้ก้ด้
ท้�ต้วัเคร่�องเพ่�อปิด้สว่นท้�เปิด้

ข้อ้ควรัรัะวงั! เมู่�อถุอด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าออกจากบรรจภุณั์ฑ์ ์และทกุครั �งกอ่นการใช้ง้าน ให้ต้้รวจ
สอบเพ่�อด้คูวามูเสย้ห้ายภายนอกข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า โด้ยเฉพาะความูเสย้ห้ายท้�อาจเกดิ้ข้ึ�นกบั
ต้วัเคร่�องข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ห้ากคณุ์สงสยัวา่เกดิ้ความูเสย้ห้ายกบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า 
โปรด้ต้ดิ้ต้อ่ผูผ้ลติ้ห้รอ่ผูจั้ด้จำาห้น่ายเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

7.1 ใ  สำแ่บตืเตือรั่�
คำาเตือืน! ให้ถุ้อด้แบต้เต้อร้�ออกจากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้ากมูแ้นวโนมู้จะไมูใ่ช้ง้านเป็นระยะเวลา
ห้นึ�ง

ข้อ้ควรัรัะวงั! ใช้เ้ฉพาะแบต้เต้อร้�ประเภทท้�ระบไุวใ้นสว่นข้อ้กำาห้นด้ทางเทคนคิข้องคูมู่อ่น้� อยา่ใช้ ้
แบต้เต้อร้�แบบช้ารจ์ได้ ้เน่�องจากแบต้เต้อร้�มูแ้รงด้นัไฟิฟ้ิาไมูเ่พย้งพอ

โปรัดทรัาบ! คณุ์ภาพข้องแบต้เต้อร้�มูผ้ลต้อ่จำานวนครั�งข้องการวดั้ท้�สามูารถุทำาได้โ้ด้ยใช้แ้บต้เต้อร้�ช้ดุ้เด้ย้ว

โปรัดทรัาบ! ให้เ้ปล้�ยนแบต้เต้อร้�ทั �งห้มูด้พรอ้มูกนั

1. ใช้ไ้ข้ควงเปิดฝาครัอบแบตืเตือรั่�และเปิดออก
แบต้เต้อร้�อยูใ่นกระเป๋าพกพาผลติ้ภณั์ฑ์เ์คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าข้า้งใต้ก้ลอ่งใสห่้วัวดั้

A
A

/LR
6

A
A

/LR
6

A
A

/LR
6

 

2. ใสำแ่บตืเตือรั่�ตืามูเครัื�องหมูายภัายในช้อ่งใสำแ่บตืเตือรั่�

A
A

/LR
6

A
A

/LR
6
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3. ปิดฝาครัอบแบตืเตือรั่�และล็อคฝาดว้ยไข้ควง

A
A

/LR
6

โปรัดทรัาบ! ระด้บัประจแุบต้เต้อร้�จะแสด้งข้ึ�นเมู่�อคณุ์เปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า:

8 ก  ารัตืรัวจำวดั
คำาเตือืน! เฉพาะห้วัวดั้เทา่นั�นท้�มูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อใช้ส้มัูผัสกบัลกูต้า ห้ลก้เล้�ยงการให้ส้ว่นอ่�นๆ ข้อง
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าสมัูผัสกบัด้วงต้า อยา่ด้นัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้ไปท้�ด้วงต้า

คำาเตือืน! การใช้ย้าห้ยอด้ต้ากอ่นการต้รวจวดั้ห้รอ่การใช้ย้าช้าช้นดิ้ห้ยอด้ต้าอาจสง่ผลต้อ่ผลการต้รวจวดั้
ได้ ้

ข้อ้ควรัรัะวงั! กอ่นทำาการต้รวจวดั้ ให้อ้ปัเด้ต้เวลาข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเป็นเวลาทอ้งถุิ�นข้องคณุ์
ด้ว้ยต้นเองจากการต้ั �งคา่ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้รอ่อปัเด้ต้อตั้โนมูตั้โิด้ยการเช้่�อมูต้อ่เคร่�องวดั้ความู
ด้นัลกูต้ากบัแอปพลเิคช้นั iCare PATIENT2 ห้รอ่กบัซ่อฟิต้แ์วร ์iCare EXPORT

เพ่�อให้แ้น่ใจวา่ผลการต้รวจวดั้สามูารถุเช้่�อถุอ่ได้:้
• ทำาการต้รวจวดั้ในสถุานท้�ท้�เงย้บ
• อยูน่ิ�งๆ และห้ลก้เล้�ยงการพดู้คยุและมูองไปมูาในระห้วา่งการต้รวจวดั้

ห้ากคณุ์รูส้กึไมูแ่น่ใจเก้�ยวกบัการต้รวจวดั้ ให้ฝึ้ึกการต้รวจวดั้ในโห้มูด้ฝึึกใช้ง้านข้องเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้า ด้บูทท้� “10.1 Practice mode”

8.1 ใ  สำห่วัวดั
คำาเตือืน! ห้า้มูใช้ห้้วัวดั้ท้�ไมูมู่ป้ลายพลาสต้กิ ห้า้มูใช้ห้้วัวดั้ท้�ผดิ้รปู ต้ดิ้ต้อ่ผูผ้ลติ้ห้รอ่ผูจั้ด้จำาห้น่ายใน
พ่�นท้� ห้ากคณุ์สงัเกต้เห็้นพบวา่ห้วัวดั้ห้รอ่บรรจภุณั์ฑ์ห์้วัวดั้ผดิ้ปกต้ิ

คำาเตือืน! ใช้ห้้วัวดั้ท้�เป็นข้องแทแ้ละผา่นการรับรองโด้ยผูผ้ลติ้เทา่นั�น ห้วัวดั้มูไ้วส้ำาห้รับการใช้ง้านครั �ง
เด้ย้ว (สำาห้รับลำาด้บัการต้รวจวดั้คูเ่ด้ย้ว) เทา่นั�น รอบการต้รวจวดั้แต้ล่ะรอบห้มูายถุงึการต้รวจวดั้ท้�ประสบ
ความูสำาเร็จห้นึ�งครั �งในด้วงต้าทั �งสองข้า้ง แต้ใ่นกรณ้์ท้�ด้วงต้าข้า้งใด้ข้า้งห้นึ�งอกัเสบห้รอ่ต้ดิ้เช้่�อ ให้ต้้รวจ
วดั้ด้วงต้าท้�ปกต้กิอ่น

คำาเตือืน! ใช้ห้้วัวดั้ท้�นำาออกมูาจากบรรจภุณั์ฑ์ด์้ั �งเด้มิูท้�ไมูเ่สย้ห้ายเทา่นั�น ผูผ้ลติ้ไมูส่ามูารถุรับประกนั
ความูปลอด้เช้่�อข้องห้วัวดั้ได้เ้มู่�อผนกึไมูส่มูบรูณ์ ์การฆ่า่เช้่�อซ่ำ�าห้รอ่การนำาห้วัวดั้กลบัมูาใช้ใ้ห้มูอ่าจสง่ผล
ให้ค้า่การต้รวจวดั้ไมูถุ่กูต้อ้ง ทำาให้ห้้วัวดั้พังเสย้ห้าย ทำาให้มู้ก้ารปนเป่�อนข้า้มูข้องแบคทเ้รย้ห้รอ่ไวรัส 
และการต้ดิ้เช้่�อท้�ด้วงต้าได้ ้การฆ่า่เช้่�อซ่ำ�าห้รอ่การนำากลบัมูาใช้ซ้่ำ�าจะทำาให้ค้วามูรับผดิ้ช้อบและความูรับ
ผดิ้ทั �งห้มูด้ข้องผูผ้ลติ้เป็นโมูฆ่ะในแงข่้องความูปลอด้ภยัและประสทิธิ์ภิาพข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

คำาเตือืน! เพ่�อป้องกนัการปนเป่�อน ให้เ้กบ็ห้วัวดั้ท้�ยงัไมูไ่ด้ใ้ช้ง้านไวใ้นกลอ่ง อยา่สมัูผัสห้วัวดั้ด้ว้ยมูอ่
เปลา่ อยา่ใช้ห้้วัวดั้ห้ากห้วัวดั้สมัูผัสกบัพ่�นผวิท้�ไมูป่ลอด้เช้่�อ เช้น่ โต้ะ๊ห้รอ่พ่�น

1. อยา่ใช้ห้วัวดัหากหวัวดัสำมัูผู้สัำกบัมูอื โตืะ๊ หรัอืวตัืถุอุ ื�นๆ ท่�ไมูป่ลอดเช้ื�อ
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2. วางอปุกรัณใ์สำห่วัวดับนฐานหวัวดั

3. เปิดบรัรัจำภุัณัฑ์์

4. ถุอดฝาครัอบออก

5. หยอ่นหวัวดัจำากบรัรัจำภุัณัฑ์ไ์ปยงัอปุกรัณใ์สำห่วัวดั

6. นำาอปุกรัณใ์สำห่วัวดัออก
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8.2 เ  ปิดเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา
ข้อ้ควรัรัะวงั! เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะปิด้จอแสด้งผลเมู่�อเคร่�องต้รวจไมูพ่บการเคล่�อนไห้วใด้ๆ เป็น
เวลา 15 วนิาท ้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะปิด้เคร่�องโด้ยอตั้โนมูตั้หิ้ากไมูไ่ด้ใ้ช้ง้านเป็นเวลา 3 นาท้

ต้รวจสอบให้แ้น่ใจวา่วนัท้�และเวลาท้�แสด้งบนห้นา้จอถุกูต้อ้ง ห้ากไมูถุ่กูต้อ้ง ให้อ้ปัเด้ต้วนัท้�
และเวลาจากการต้ั �งคา่ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ห้รอ่โด้ยการเช้่�อมูต้อ่เคร่�องวดั้ความูด้นั
ลกูต้าเข้า้กบัแอปพลเิคช้นั iCare PATIENT2 ห้รอ่ซ่อฟิต้แ์วร ์iCare EXPORT

กด้   คา้งไวจ้นกวา่คณุ์จะได้ย้นิเสย้งบ้�ป ข้อ้ความู "Start (เริ�มู)" จะแสด้งข้ึ�นบนจอแส
ด้งผล

หรั อื 3s
3s

หรัอืกด้   คา้งไวจ้นกวา่คณุ์จะได้ย้นิเสย้งบ้�ป จากนั�นกด้   อก้ครั �งเพ่�อเข้า้สูโ่ห้มูด้การ
ต้รวจวดั้ ข้อ้ความู "Start (เริ�มู)" จะแสด้งข้ึ�นบนจอแสด้งผล

8.3 หาตืำาแหนง่การัตืรัวจำวดัท่�ถุกูตือ้ง

สว่นรองรับห้นา้ผาก A วางอยูบ่นห้นา้ผากข้องคณุ์ และสว่นรองรับแกมู้ B วางอยูบ่นแกมู้
ข้องคณุ์

START 90°

มูองต้รงไปข้า้งห้นา้ และให้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าทำามูมุู 90 องศากบัใบห้นา้ข้องคณุ์ ห้วั
วดั้จะอยูห่้า่งจากด้วงต้าข้องคณุ์ประมูาณ์ 5 มูมู. (3/16 นิ�ว) และช้้�ต้ั �งฉากกบักึ�งกลางลกูต้า
ข้องคณุ์
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START

<90°

ห้ากคณุ์เห็้นแสงไฟิสแ้ด้งในฐานข้องห้วัวดั้ แสด้งวา่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเอย้งลงมูากเกนิ
ไป คณุ์ควรทำาต้วัต้รงและเช้ดิ้คางข้ึ�น

8.4 ปรับัสำว่นรัองรับัและจำดัตืำาแหนง่เครัื�องวดัความูดนัลกูตืา
คำาเตือืน! เฉพาะห้วัวดั้เทา่นั�นท้�มูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อใช้ส้มัูผัสกบัลกูต้า ห้ลก้เล้�ยงการให้ส้ว่นอ่�นๆ ข้อง
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าสมัูผัสกบัด้วงต้า อยา่ด้นัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้ไปท้�ด้วงต้า

คำาเตือืน! ห้ด้สว่นรองรับแกมู้และสว่นรองรับห้นา้ผากข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าให้ส้ั �นลงทล้ะนดิ้เพ่�อ
ป้องกนัไมูใ่ห้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้ใกลด้้วงต้าข้องคณุ์มูากเกนิไป

ข้อ้ควรัรัะวงั! การต้รวจจับด้วงต้าข้ึ�นอยูก่บัผลต้า่งข้องการสะทอ้นแสงอนิฟิราเรด้ท้�ได้รั้บจากต้วัสง่
สญัญาณ์: ซ่ึ�งด้า้นจมูกูจะสะทอ้นแสงมูากกวา่ด้า้นข้มูบั ห้ากต้วัสง่สญัญาณ์สกปรก การต้รวจจับอาจถุกู
รบกวนได้ ้

ข้อ้ควรัรัะวงั! อยา่บด้บงัต้วัสง่สญัญาณ์ห้รอ่เซ่น็เซ่อรต์้รวจจับลกูต้าในระห้วา่งการต้รวจวดั้ เช้น่ บงัด้ว้ย
นิ�วมูอ่ข้องคณุ์ ให้มู้อ่ เสน้ผมู และวตั้ถุตุ้า่งๆ เช้น่ ห้มูอน อยูห่้า่งจากข้า้งด้วงต้าต้รงด้า้นข้มูบั เน่�องจากจะ
ทำาให้เ้กดิ้แสงสะทอ้นอนิฟิราเรด้ท้�จะทำาให้เ้กดิ้ข้อ้ผดิ้พลาด้

1. กอ่นการัตืรัวจำวดั ใหป้รับัสำว่นรัองรับัหนา้ผู้ากและสำว่นรัองรับัแกมู้ใหมู้ค่วามูยาว
ท่�เหมูาะสำมู เรั ิ�มูจำากสำว่นรัองรับัท่�มูค่วามูยาวมูากท่�สำดุกอ่น

คณุ์สามูารถุต้รวจวดั้ในทา่นั�ง ยน่ ห้รอ่นอน (นอนห้งาย) ได้ ้

S
TA

R
T

90°

START

START

90°

START

90°
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2. หดสำว่นรัองรับัใหส้ำ ั�นลงทล่ะสำองคลกิเพื�อป้องกนัไมูใ่หเ้ครัื�องวดัความูดนัลกูตืา
เข้า้ใกลด้วงตืาข้องคณุมูากเกนิไป 

3. จำดัวางเครัื�องวดัความูดนัลกูตืาเข้า้กบัใบหนา้ข้องคณุและมูองเข้า้ไปในฐานหวั
วดั 

START

ห้วัวดั้จะช้้�ต้ั �งฉากกบักึ�งกลางลกูต้าข้องคณุ์ เมู่�อวงแห้วนสน้ำ�าเงนิและสเ้ข้ย้วในฐานห้วั
วดั้มูล้กัษณ์ะสมูมูาต้ร

4. หากวงแหวนไมูส่ำมูมูาตืรั แสำดงวา่หวัวดัตื ั�งไมูช่้่�ตื ั�งฉากกบัก่�งกลางลกูตืาข้อง
คณุ ใหป้รับัแกต้ืำาแหนง่ข้องเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา

START
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5. เปิดตืาท ั�งสำองข้า้งคา้งไว ้การับงัตืาข้า้งท่�ไมูไ่ดท้ำาการัทดสำอบอาจำช้ว่ยใหค้ณุ
มูองเห็นวงแหวนไดช้้ดัเจำนข้่�น

6. หดสำว่นรัองรับัใหส้ำ ั�นลงโดยหมูนุตืามูเข็้มูนาฬิกิาทล่ะสำองคลกิจำนกวา่คณุจำะเห็น
วงแหวนสำเ่ข้ย่วแบบสำมูมูาตืรัเพย่งเทา่น ั�น เครัื�องวดัความูดนัลกูตืาอยูใ่นรัะยะ
หา่งท่�ถุกูตือ้งจำากดวงตืาข้องคณุ

START

5 mm

8.5 วดัความูดนัลกูตืาข้องคณุ

1. เรั ิ�มูทำาการัตืรัวจำวดัเมูื�อคณุเห็นเฉพาะวงแหวนสำเ่ข้ย่วท่�สำมูมูาตืรั กดปุ่ มูวดัคา่  
หน่�งครั ั�ง หวัวดัจำะสำมัูผู้สัำลกูตืาข้องคณุเบาๆ 

1x

START

2. เสำย่งบ่�ปหน่�งครั ั�งบง่ช้่�วา่การัตืรัวจำวดัสำำาเร็ัจำ ทำาการัตืรัวจำวดัตือ่ไป จำนกวา่คณุจำะ
ไดย้นิเสำย่งบ่�ปยาวและไฟท่�ฐานหวัวดัดบัลง
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3. หากฐานหวัวดักะพรับิเป็นสำแ่ดง และคณุไดย้นิเสำย่งบ่�ปหลายครั ั�ง แสำดงวา่การั
ตืรัวจำวดัไมูส่ำำาเร็ัจำ จำอแสำดงผู้ลและเสำย่งจำะรัะบทุ ่�มูาข้องข้อ้ผู้ดิพลาด

ด้ทู้�จอแสด้งผลแลว้กด้   เพ่�อรับทราบข้อ้ผดิ้พลาด้ ทำาการแกไ้ข้ท้�จำาเป็นและทำาการ
ต้รวจวดั้ซ่ำ�า ข้อ้ผดิ้พลาด้และการด้ำาเนนิการแกไ้ข้ มูอ้ธิ์บิายไวใ้นบทท้� “8.7 Errors 
during the measurement”

4. ลำาดบัข้ ั�นตือนการัตืรัวจำวดัจำะปรัะกอบดว้ยการัตืรัวจำวดัหกครั ั�ง

6x

โปรัดทรัาบ! คณุ์ยงัสามูารถุทำาลำาด้บัข้ั �นต้อนการต้รวจวดั้ได้โ้ด้ยกด้ปุ่ มูวดั้คา่    คา้งไวจ้นกวา่จะทำาการ
ต้รวจวดั้ครบทั �งห้กครั�ง 

5. เมูื�อทำาการัตืรัวจำวดัครับท ั�งหกครั ั�งแลว้ คณุจำะไดย้นิเสำย่งบ่�ปยาวข้่�น ไฟท่�ฐาน
หวัวดัจำะดบัลง และคณุจำะเห็นผู้ลการัตืรัวจำวดับนจำอแสำดงผู้ล 

ผลการต้รวจวดั้มูก้ารอธิ์บิายไวใ้นบทท้� “8.8 Check the measurement result”
โปรัดทรัาบ! ห้ากคณุ์สงสยัในความูถุกูต้อ้งข้องผลการต้รวจวดั้ เช้น่ ห้ากคณุ์สงสยัวา่ห้วัวดั้มูก้ารเบ้�ยงเบนไป
จากศนูยก์ลางข้องลกูต้าห้รอ่มูก้ารสมัูผัสกบัเปลอ่กต้าข้องคณุ์ ให้ท้ำาการต้รวจวดั้ซ่ำ�า

6. กด   และทำาการัตืรัวจำวดัซำ �ากบัตืาอก่ข้า้งหน่�งข้องคณุ หากจำำาเป็น
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8.6 วดัความูดนัลกูตืาข้องคณุในทา่นอนหงาย
กอ่นการต้รวจวดั้ นอนลง (ในทา่นอนห้งาย) สกัครู่

1. ใหน้อนหงายในทา่ท่�สำบายโดยมูห่มูอนรัองหลงัคอ มูองตืรังไปข้า้งหนา้

ห้ลก้เล้�ยงการแห้งนศร้ษะไปข้า้งห้ลงั

2. วางเครัื�องวดัความูดนัลกูตืาทำามูมุู 90 องศาบนใบหนา้ข้องคณุ และทำาการั
ตืรัวจำวดัตืามูคำาแนะนำาข้อ้ 8.5 วดัความูดนัลกูตืาข้องคณุ.

S
TA

R
T

โปรัดทรัาบ! กอ่นการต้รวจวดั้ อาจต้อ้งปรับสว่นรองรับห้นา้ผากและสว่นรองรับแกมู้ให้ส้ั �นลงเล็กนอ้ย

3. หลงัจำากตืรัวจำวดัคา่สำำาเร็ัจำแลว้ ใหก้ดปุ่ มูวดัคา่   หน่�งครั ั�ง ทำาการัตืรัวจำวดัซำ �า
กบัตืาอก่ข้า้งหน่�งข้องคณุ
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8.7  ข้อ้ผู้ดิพลาด  รัะหวา่งการัตืรัวจำวดั

หนา้จำอ ข้อ้ความู เสำย่ง คำาอธิบิาย การักรัะทำา
TOO FAR เสย้งบ้�ปยาว 

3 ครั �ง
ทำาการต้รวจวดั้ไกลลกู
ต้ามูากเกนิไป ห้วัวดั้ไมู่
ได้ส้มัูผัสลกูต้า

กด้ปุ่ มูวดั้คา่     ห้นึ�งครั �ง
เพ่�อรับทราบข้อ้ผดิ้พลาด้ 
ห้มูนุสว่นรองรับต้ามูเข็้มู
นาฬิกิาจนกวา่ห้วัวดั้จะอยู่
ห้า่งจากต้าข้องคณุ์ประมูาณ์ 
5 มูมู. และคณุ์จะเห็้นแสง
ไฟิรปูวงแห้วนสเ้ข้ย้ว

TOO NEAR เสย้งบ้�ปสั �น 
5 ครั �ง

ทำาการต้รวจวดั้ใกลล้กู
ต้ามูากเกนิไป กด้ปุ่ มูวดั้คา่     ห้นึ�งครั �ง

เพ่�อรับทราบข้อ้ผดิ้พลาด้ 
ห้มูนุสว่นรองรับทวนเข็้มู
นาฬิกิาจนกวา่ห้วัวดั้จะอยู่
ห้า่งจากต้าข้องคณุ์ประมูาณ์ 
5 มูมู.

INCORRECT 
ALIGNMENT

เสย้งบ้�ปสั �น 
2 ครั �ง

ห้วัวดั้ไมูต่้ั �งฉากกบั
กระจกต้าห้รอ่ห้วัวดั้ช้น
กบัเปลอ่กต้าห้รอ่ข้นต้า

กด้ปุ่ มูวดั้คา่     ห้นึ�งครั �ง
เพ่�อรับทราบข้อ้ผดิ้พลาด้ 
จัด้วางต้ำาแห้น่งเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าให้ห้้วัวดั้ต้ั �ง
ฉากกบักึ�งกลางลกูต้าข้อง
คณุ์ เปิด้ต้าข้องคณุ์คา้งไว ้
อยา่งถุกูต้อ้ง

REPEAT เสย้งบ้�ปสั �น 
2 ครั �ง

ห้วัวดั้เคล่�อนท้�ไมูถุ่กู
ต้อ้งห้รอ่ไมูส่มัูผัสกบั
กระจกต้าอยา่งสมูบรูณ์์

กด้ปุ่ มูวดั้คา่     ห้นึ�งครั �ง
เพ่�อรับทราบข้อ้ผดิ้พลาด้ 
วดั้คา่อก้ครั �งห้รอ่เปล้�ยนห้วั
วดั้

CHANGE เสย้งบ้�ปสั �น 
2 ครั �ง

ห้วัวดั้ไมูเ่คล่�อนท้� กด้ปุ่ มูวดั้คา่     ห้นึ�งครั �ง
เพ่�อรับทราบข้อ้ผดิ้พลาด้ 
เปล้�ยนห้วัวดั้ให้มู่

DETECTION 
ERROR

เสย้งบ้�ปสั �น 
2 ครั �ง

ไมูส่ามูารถุต้รวจจับด้า้น
ข้า้งข้องด้วงต้าโด้ย
อตั้โนมูตั้ิ

กด้     จากนั�นกด้  
จนกวา่ต้าข้า้งท้�ถุกูต้อ้งจะ
แสด้งบนจอแสด้งผล กด้ 

   ห้รอ่กด้ปุ่ มูยอ้นกลบั
เพ่�อยกเลกิการต้รวจวดั้

REPEAT เสย้งบ้�ปสั �น 
2 ครั �ง

ความูแปรปรวนในการ
ต้รวจวดั้สงูเกนิไป กด้ปุ่ มูวดั้คา่     ห้นึ�งครั �ง

เพ่�อรับทราบข้อ้ผดิ้พลาด้ 
ทำาการต้รวจวดั้ซ่ำ�า

กด   เพื�อรับัทรัาบข้อ้ผู้ดิพลาดและดำาเนนิการัตืรัวจำวดัตือ่ไป
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8.8  ตื  รัวจำสำอบผู้ลการัตืรัวจำวดั
ห้ลงัจากการต้รวจวดั้สำาเร็จแลว้ ผลการต้รวจวดั้จะแสด้งข้ึ�นบนจอแสด้งผล คณุ์ภาพข้องการ
ต้รวจวดั้จะแสด้งด้ว้ยส:้ 

mmHg
17

สเ้ข้ย้ว: คณุ์ภาพการต้รวจวดั้ท้�ด้้

mmHg
17

สเ้ห้ลอ่ง: คณุ์ภาพการต้รวจวดั้ท้�ยอมูรับได้ ้

ความูแปรปรวนระห้วา่งการต้รวจวดั้สงูเกนิไป ทำาการต้รวจวดั้ซ่ำ�า

เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะบนัทกึคา่ความูด้นัลกูต้าท้�คำานวณ์ได้ใ้นห้น่วยมูลิลเิมูต้รปรอท 
(mmHg) รวมูถุงึเวลาและวนัท้�ข้องการต้รวจวดั้ ด้วงต้าข้า้งท้�ต้รวจวดั้และคณุ์ภาพข้องการ
ต้รวจวดั้

คณุ์ภาพการต้รวจวดั้จะบง่ช้้�คา่ความูแต้กต้า่งระห้วา่งผลการวดั้ยอ่ยทั �ง 6 ครั �งวา่มูค้วามู
แปรผันมูากนอ้ยเพย้งใด้ ต้วับง่ช้้�คณุ์ภาพการต้รวจวดั้ (สเ้ข้ย้วห้รอ่สเ้ห้ลอ่ง) ไมูเ่ก้�ยวกบัคา่
ระด้บัความูด้นัลกูต้า

8.9  ดผูู้ลการัตืรัวจำวดักอ่นหนา้ข้องคณุ

1. กด้   ห้ลงัจากท้�คณุ์เห็้นผลการต้รวจวดั้บนห้นา้จอแลว้

2. กด้  จนกวา่คณุ์จะเห็้น HISTORY (ปรัะวตัื)ิ บนจอแสด้งผล

3. กด้ 

4. กด้  และ  เพ่�อด้ผูลการต้รวจวดั้ข้องคณุ์ เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะแสด้งผลการ
ต้รวจวดั้ 100 ครั �งลา่สดุ้

5. เพ่�อออกจากมูมุูมูอง ให้ก้ด้ 

1

4

5

2

3

1–วนัท้�และเวลาข้องการต้รวจวดั้
2–ต้รวจวดั้ด้วงต้า
3–ลำาด้บัข้องการต้รวจวดั้
4–ลกูศรแนวนอนบง่ช้้�วา่คณุ์กำาลงัยน่ห้รอ่นั�งในระห้วา่งการต้รวจวดั้ ลกูศรแนวทแยงบง่ช้้�

ต้ำาแห้น่งเอย้ง และลกูศรแนวต้ั �งบง่ช้้�วา่คณุ์กำาลงันอนราบ
5–ผลการต้รวจวดั้สเ้ข้ย้วห้มูายถุงึคณุ์ภาพการต้รวจวดั้ท้�ด้ ้ผลการต้รวจวดั้สเ้ห้ลอ่งห้มูายถุงึ

คณุ์ภาพท้�ยอมูรับได้ ้
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ด้บูทท้� “12.3 Transfer measurement data to iCare CLINIC or iCare CLOUD” สำาห้รับ
คำาแนะนำาเก้�ยวกบัวธิิ์ก้ารถุา่ยโอนผลการต้รวจวดั้ข้องคณุ์ไปท้� iCare CLINIC ห้รอ่ iCare 
CLOUD

9 ปิดเครัื�องวดัความูดนัลกูตืาและทิ�งหวัวดั
เพ่�อปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ให้ก้ด้คา้งท้�   จนกวา่คณุ์จะได้ย้นิเสย้งบ้�ป 3 ครั �ง และ
ห้นา้จอจะด้บัลง เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะปิด้ลงถุา้คณุ์ไมูใ่ช้ง้านเป็นเวลาสามูนาท ้ 

3s

ถุอด้ห้วัวดั้ออกแลว้ใสก่ลบัเข้า้ไปในภาช้นะข้องห้วัวดั้

ทิ�งห้วัวดั้และภาช้นะในถุงัข้ยะรวมู

10 โ  หมูดข้องเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา

10.1  โ  หมูดฝ่กใช้ง้าน
ห้ากคณุ์ต้อ้งการฝึึกใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ากอ่นทำาการต้รวจวดั้ ให้ใ้ช้โ้ห้มูด้ฝึึกใช้ ้
งาน ในโห้มูด้ฝึึกใช้ง้าน คณุ์จะทำาการต้รวจวดั้ 10 ครั �ง และจอแสด้งผลจะแสด้งวา่การต้รวจ
วดั้สำาเร็จห้รอ่ไมู:่ สว่นสน้ำ�าเงนิบนวงกลมูคอ่การวดั้ท้�สำาเร็จและสว่นสแ้ด้งคอ่การวดั้ท้�ไมู่
สำาเร็จ ผลการต้รวจวดั้เห้ลา่น้�จะไมูเ่กบ็ไวใ้นห้น่วยความูจำาข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า
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PRACTICE
MODE START

70%

SUCCESSFUL:
7

ERRORS:
3

ERRORS:
1 TOO FAR
1 TOO NEAR
0 ALIGNMENT
1 REPEAT

SETTINGS

1. กด้   คา้งไวเ้พ่�อเปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

2. กด้  จนกวา่คณุ์จะเห็้น SETTING (การัตื ั�งคา่) บนจอแสด้งผล

3. กด้ 

4. กด้  จนกวา่คณุ์จะเห็้น PRACTICE MODE (โหมูดฝ่กใช้ง้าน) บนจอแสด้งผล

5. กด้ 

6. ใสห่้วัวดั้เข้า้กบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

7. กด้ 

8. ปรับเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าให้พ้อด้ก้บัใบห้นา้ แลว้กด้   10 ครั �ง

เมู่�อเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าแสด้งอตั้ราความูสำาเร็จข้องคณุ์แลว้ ให้ก้ด้ปุ่ มูนำาทางเพ่�อด้วูา่มู้
ข้อ้ผดิ้พลาด้ประเภทใด้เกดิ้ข้ึ�นในระห้วา่งการฝึึกการต้รวจวดั้ ห้ากต้อ้งการทำาการต้รวจวดั้อก้
ครั �ง ให้ก้ด้   ห้รอ่กด้    เพ่�อกลบัสูก่ารต้ั �งคา่

10.2 โหมูด  การัเช้า่
ด้ว้ยซ่อฟิต้แ์วร ์iCare CLINIC บคุลากรทางการแพทยส์ามูารถุต้ั �งคา่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า
เป็นโห้มูด้การเช้า่ซ่ึ�งช้ว่ยให้บ้คุลากรทางการแพทยส์ามูารถุกำาห้นด้เวลาท้�ให้เ้ช้า่เคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าได้ ้ในช้ว่งเวลาท้�ให้เ้ช้า่เคร่�อง ผูป่้วยสามูารถุทำาการต้รวจวดั้ด้ว้ยเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าได้ ้เมู่�อห้มูด้เวลาข้องการเช้า่เคร่�อง ผูป่้วยจะไมูส่ามูารถุทำาการต้รวจวดั้ด้ว้ย
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าได้อ้ก้ต้อ่ไป

สำาห้รับคำาแนะนำาในการต้ั �งคา่โห้มูด้การเช้า่ โปรด้ด้คููมู่อ่การใช้ง้าน iCare CLINIC, 
EXPORT และ PATIENT2 สำาห้รับบคุลากรทางการแพทย์

ห้ากต้อ้งการด้วูา่การเช้า่ห้มูด้อายเุมู่�อใด้:

1. กด้   คา้งไวเ้พ่�อเปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

2. กด้  จนกวา่คณุ์จะเห็้น INFO (ข้อ้มูลู)

3. กด้ 

4. กด้ 

5. เพ่�อออกจากมูมุูมูอง ให้ก้ด้ 

RENTAL 
EXPIRES

dd.mm.yyyy 
hr:min

10.3 โ  หมูดซอ่น
ด้ว้ยซ่อฟิต้แ์วร ์iCare CLINIC บคุลากรทางการแพทยส์ามูารถุต้ั �งคา่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า
เป็นโห้มูด้ซ่อ่นซ่ึ�งจะซ่อ่นผลการต้รวจวดั้ไมูใ่ห้ผู้ป่้วยด้ไูด้ ้คณุ์ภาพข้องการต้รวจวดั้จะแสด้ง
เป็นสเ้ข้ย้วห้รอ่สเ้ห้ลอ่งในโห้มูด้ปกต้ ิมูมุูมูองประวตั้จิะแสด้งข้อ้มูลูอ่�นๆ ทั �งห้มูด้ท้�เก้�ยวข้อ้ง
กบัการต้รวจวดั้ ยกเวน้ผลการต้รวจวดั้
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RESULT HISTORY

สำาห้รับคำาแนะนำาในการต้ั �งคา่โห้มูด้ซ่อ่น โปรด้ด้คููมู่อ่การใช้ง้าน iCare CLINIC, EXPORT 
และ PATIENT2 สำาห้รับบคุลากรทางการแพทย์

11   การัตื ั�งคา่เครัื�องวดัความูดนัลกูตืา
1. กด้   คา้งไวเ้พ่�อเปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

2. กด้  จนกวา่คณุ์จะเห็้น SETTING (การัตื ั�งคา่) บนจอแสด้งผล

3. กด้ 

4. กด้  ห้รอ่  เพ่�อเล่�อนไปมูาระห้วา่งรายการการต้ั �งคา่ต้า่งๆ

5. เพ่�อเลอ่กการต้ั �งคา่ ให้ก้ด้ 

6. เพ่�อออกจากการต้ั �งคา่ ให้ก้ด้ 

PRACTICE
MODE

SETTINGS

BLUETOOTH
OFF

LANGUAGE
ENGLISH

TIME
17:20

DATE
09/05/2019

SOUND LIGHT BRIGHTNESS

11.1 การัตื ั�งคา่ภัาษา

1. เพ่�อเปล้�ยนภาษา ให้ก้ด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้น LANGUAGE (ภัาษา)

2. กด้ 

3. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นภาษาท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

4. เพ่�อกลบัไปท้�การต้ั �งคา่ ให้ก้ด้ 

11.2 ก  ารัตื ั�งคา่เวลา

1. เพ่�อเปล้�ยนเวลา ให้ก้ด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้น TIME (เวลา)

2. กด้ 

3. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นรปูแบบเวลาท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

4. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นเข้ต้เวลาท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

5. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นช้ั�วโมูงท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

6. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นนาทท้้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

11.3 ก  ารัตื ั�งคา่วนัท่�

1. เพ่�อเปล้�ยนวนัท้� ให้ก้ด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้น DATE (วนัท่�)
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2. กด้ 

3. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นรปูแบบวนัท้�ท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

4. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นป้ท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

5. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นเด้อ่นท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

6. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นวนัท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

11.4 ก  ารัตื ั�งคา่รัะดบัเสำย่ง

1. เพ่�อเปล้�ยนระด้บัเสย้ง ให้ก้ด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้น SOUND (เสำย่ง)

2. กด้ 

3. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะได้ย้นิระด้บัเสย้งท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

11.5 การัตื ั�งคา่  ไฟฐานหวัวดั

1. เพ่�อเปล้�ยนความูสวา่งข้องไฟิฐานห้วัวดั้ ให้ก้ด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้น LIGHT 
(แสำงสำวา่ง)

2. กด้ 

3. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นระด้บัความูสวา่งท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

11.6 การัตื ั�งคา่  ความูสำวา่งข้องจำอแสำดงผู้ล

1. เพ่�อเปล้�ยนความูสวา่งข้องจอแสด้งผล ให้ก้ด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้น 
BRIGHTNESS (ความูสำวา่ง)

2. กด้ 

3. กด้  ห้รอ่  จนกวา่คณุ์จะเห็้นระด้บัความูสวา่งท้�คณุ์ต้อ้งการ แลว้กด้ 

11.7 หมูายเลข้ผู้ลติืภัณัฑ์ ์ และเวอรัช์้นัข้องเฟิรัม์ูแวรัข์้องเครัื�องวดั
ความูดนัลกูตืา

1. กด้   คา้งไวเ้พ่�อเปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

2. กด้  จนกวา่คณุ์จะเห็้น INFO (ข้อ้มูลู) บนจอแสด้งผล

3. กด้ 

4. เพ่�อออกจากมูมุูมูอง ให้ก้ด้ 
โปรัดทรัาบ! ห้มูายเลข้ผลติ้ภณั์ฑ์ย์งัมูพ้มิูพไ์วบ้นฉลากท้�ด้า้นห้ลงัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

12  รัะบบซอฟตืแ์วรั ์iCare
คำา  เตือืน! เมู่�ออา่นข้อ้มูลูการต้รวจวดั้ในสภาพแวด้ลอ้มูข้องคลนิกิห้รอ่โรงพยาบาล ให้ต้้รวจสอบให้แ้น่ใจ
วา่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าและคอมูพวิเต้อรห์้รอ่อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ท้�ไมูใ่ช้อ่ปุกรณ์ท์างการแพทยนั์�นอยูน่อก
สภาพแวด้ลอ้มูข้องผูป่้วย กลา่วคอ่อยูห่้า่งจากต้วัผูป่้วย 1.5 มู. (5 ฟิตุ้)

ระบบซ่อฟิต้แ์วร ์iCare ประกอบด้ว้ย:
• เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2
• iCare CLINIC เป็นบรกิารซ่อฟิต้แ์วรผ์า่นเบราวเ์ซ่อรท์้�บคุลากรทางการแพทยแ์ละผูป่้วย

สามูารถุใช้ด้้ขู้อ้มูลูการต้รวจวดั้ได้ ้
• แอปพลเิคช้ั�นมูอ่ถุอ่ iCare PATIENT2 ซ่ึ�งผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทยส์ามูารถุดู้

ข้อ้มูลูการต้รวจวดั้และถุา่ยโอนข้อ้มูลูไปยงับรกิาร iCare CLINIC Cloud ได้ ้
• ซ่อฟิต้แ์วรค์อมูพวิเต้อร ์iCare EXPORT ซ่ึ�งผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทยส์ามูารถุดู้

ข้อ้มูลูการต้รวจวดั้และถุา่ยโอนข้อ้มูลูไปยงับรกิาร iCare CLINIC Cloud ห้รอ่ iCare 
CLINIC ได้ใ้นสถุานท้�
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ผูป่้วยสามูารถุจัด้เกบ็ข้อ้มูลูการต้รวจข้องต้นเองไวใ้นบญัช้ส้ว่นต้วัในบรกิาร iCare CLOUD 
ห้ากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าข้องต้นไมูไ่ด้ล้งทะเบย้นกบับญัช้ ้iCare CLINIC ข้องบคุลากร
ทางการแพทย ์สำาห้รับข้อ้มูลูเก้�ยวกบัวธิิ์ก้ารสรา้งบญัช้ส้ว่นต้วั โปรด้อา่นเอกสารฉลากใน
กระเป๋าพกพาผลติ้ภณั์ฑ์เ์คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

คณุ์สามูารถุถุา่ยโอนข้อ้มูลูจากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าโด้ยใช้ก้ารเช้่�อมูต้อ่ด้ว้ยสาย USB 
ห้รอ่ Bluetooth®

โปรด้ทราบวา่ห้ากคณุ์ถุา่ยโอนผลการต้รวจวดั้โด้ยใช้ ้iCare EXPORT เมู่�อคณุ์ถุา่ยโอนผล
การต้รวจวดั้แลว้ ผลการต้รวจวดั้จะถุกูลบออกจากห้น่วยความูจำาข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกู
ต้าโด้ยอตั้โนมูตั้ิ

สำาห้รับคำาแนะนำาในการใช้ง้านระบบซ่อฟิต้แ์วร ์โปรด้ด้คููมู่อ่การใช้ง้าน iCare CLINIC, 
EXPORT และ PATIENT2 สำาห้รับบคุลากรทางการแพทยห์้รอ่คูมู่อ่การใช้ง้าน iCare 
CLINIC, EXPORT และ PATIENT2 สำาห้รับผูป่้วย

START

12.1 มูาตืรัฐานท่�ปฏิบิตัืติืามู
   อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ห้รอ่คอมูพวิเต้อรท์้�เช้่�อมูต้อ่กบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 
ภายในสภาพแวด้ลอ้มูข้องผูป่้วยจะต้อ้งเป็นไปต้ามูข้อ้กำาห้นด้มูาต้รฐาน IEC 60601-1

อปุกรณ์ท์้�ไมูเ่ป็นไปต้ามูมูาต้รฐาน IEC 60601-1 ต้อ้งเกบ็ไวน้อกสภาพแวด้ลอ้มูข้องผูป่้วย
และต้อ้งเป็นไปต้ามูมูาต้รฐาน IEC 60950-1 ห้รอ่ IEC 62368-1 ห้รอ่มูาต้รฐานความู
ปลอด้ภยัท้�คลา้ยคลงึกนั

บคุคลใด้ก็ต้ามูท้�เช้่�อมูต้อ่อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ห้รอ่คอมูพวิเต้อรเ์ข้า้กบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า 
iCare HOME2 ถุอ่เป็นการสรา้งระบบไฟิฟ้ิาทางการแพทยต์้ามูคำาจำากดั้ความูข้องมูาต้รฐาน 
IEC 60601-1 และมูห้้นา้ท้�รับผดิ้ช้อบระบบในการปฏิบิตั้ติ้ามูข้อ้กำาห้นด้ข้องมูาต้รฐาน IEC 
60601-1 ห้ากมูข้้อ้สงสยั โปรด้ต้ดิ้ต้อ่ Icare Finland

สำาห้รับข้อ้มูลูเพิ�มูเต้มิูเก้�ยวกบัซ่อฟิต้แ์วร ์iCare โปรด้เย้�ยมูช้มู www.icare-world.com

ข้อ้กำาห้นด้ทางเทคนคิสำาห้รับเครอ่ข้า่ยไอทอ้ยูใ่นบทท้� “17.3 IT network specifications”

12.2 ตืดิตื ั�งซอฟตืแ์วรั ์
• กอ่นท้�บคุลากรทางการแพทยห์้รอ่ผูป่้วยจะสามูารถุเริ�มูถุา่ยโอนข้อ้มูลูจากเคร่�องวดั้ความู

ด้นัลกูต้าไปยงับรกิารคลาวด้ข์้อง iCare CLINIC ได้ ้บคุลากรทางการแพทย ์จะต้อ้งสมูคัร
สมูาช้กิ iCare CLINIC ท้� www.icaremhome.com

• เพ่�อต้ดิ้ต้ั �ง iCare EXPORT ในคอมูพวิเต้อร ์ให้ด้้าวนโ์ห้ลด้ซ่อฟิต้แ์วรจ์ากเมูนู Help ข้อง 
iCare CLINIC

• เพ่�อต้ดิ้ต้ั �ง iCare PATIENT2 ในอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ ให้เ้ปิด้ Google Play (สำาห้รับ Android) 
ห้รอ่ App Store (สำาห้รับ iOS) ในอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่และคน้ห้า iCare PATIENT2 ทำาต้ามูคำา
แนะนำาการต้ดิ้ต้ั �งท้�แสด้งบนจอแสด้งผล
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สำาห้รับข้อ้มูลูเก้�ยวกบัวธิิ์ก้ารสรา้งบญัช้ส้ว่นต้วัใน iCare CLOUD โปรด้อา่นคูมู่อ่การเริ�มูต้น้
ใช้ง้านในกระเป๋าพกพาผลติ้ภณั์ฑ์เ์คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า สามูารถุบญัช้ส้ว่นต้วัใน iCare 
CLOUD ในกรณ้์ท้�ไมูไ่ด้ล้งทะเบย้นเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ากบับญัช้ ้CLINIC ข้องบคุลากร
ทางการแพทย์

12.3  ถุา่ยโอนข้อ้มูลูการัตืรัวจำวดัไปยงั   iCare CLINIC หรัอื iCare 
CLOUD

12.3.1 ใช้ก้ารัเช้ื�อมูตือ่ USB
คำา  เตือืน! อยา่เช้่�อมูต้อ่สิ�งใด้ๆ กบัพอรต์้ USB ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าแต้ใ่ห้เ้ช้่�อมูต้อ่สาย USB ท้�ให้ ้
มูากบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า 

คำาเตือืน! เกบ็สาย USB ให้พ้น้มูอ่เด็้กและสตั้วเ์ล้�ยงเน่�องจากเส้�ยงต้อ่การถุกูรัด้คอ

คำาเตือืน! อยา่เช้่�อมูต้อ่สาย USB เข้า้กบัพอรต์้ USB ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ายกเวน้เมู่�ออปัโห้ลด้
ข้อ้มูลูการต้รวจวดั้ข้องผูป่้วย อยา่ทำาการต้รวจวดั้ใด้ๆ ข้ณ์ะท้�เช้่�อมูต้อ่สาย USB

คำาเตือืน! แบต้เต้อร้�ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไมูส่ามูารถุนำากลบัมูาช้ารจ์ซ่ำ�าได้ ้อยา่พยายามูช้ารจ์
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าด้ว้ยเคร่�องช้ารจ์ USB ท้�เช้่�อมูต้อ่กบัไฟิบา้น

โปรัดทรัาบ! ห้ากคณุ์มู ้iPhone คณุ์จะไมูส่ามูารถุใช้ก้ารเช้่�อมูต้อ่ USB ได้ ้ให้ใ้ช้ก้ารเช้่�อมูต้อ่ Bluetooth แทน

USB-C

Micro USB

USB-AUSB-C

1. เปิด้ซ่อฟิต้แ์วร ์iCare EXPORT ในคอมูพวิเต้อรข์้องคณุ์ ห้รอ่แอปพลเิคช้นั iCare 
PATIENT2 ในอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ข้องคณุ์

2. เช้่�อมูต้อ่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ากบัอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ห้รอ่คอมูพวิเต้อรข์้องคณุ์โด้ยใช้ส้าย 
USB ท้�ให้มู้าในบรรจภุณั์ฑ์ก์ารข้ายข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ห้ากอปุกรณ์พ์กพาข้อง
คณุ์มูพ้อรต์้ micro-USB ให้ใ้ช้อ้ะแด้ปเต้อรท์้�ให้มู้าในกลอ่งผลติ้ภณั์ฑ์์

3. ทำาต้ามูคำาแนะนำาท้�แสด้งในอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ห้รอ่คอมูพวิเต้อรข์้องคณุ์

4. ห้ลงัจากถุอด้สาย USB ออกแลว้ ให้ใ้สฝ่ึาปิด้พอรต์้ USB ท้�พอรต์้ USB ข้องเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้า

12.3.2 ใช้ก้ารัเช้ื�อมูตือ่ Bluetooth 

1. เปิด้ซ่อฟิต้แ์วร ์iCare EXPORT  ในคอมูพวิเต้อรข์้องคณุ์ ห้รอ่แอปพลเิคช้นั iCare 
PATIENT2 ในอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ข้องคณุ์

2. กด้   คา้งไวเ้พ่�อเปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

3. กด้  จนกวา่คณุ์จะเห็้น SETTING (การัตื ั�งคา่) บนจอแสด้งผล

4. กด้ 
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5. กด้  จนกวา่คณุ์จะเห็้น BLUETOOTH (บลทูธูิ) และกด้ 

6. กด้  และกด้ 

7. ท้�อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ห้รอ่คอมูพวิเต้อรข์้องคณุ์ ไปท้�รายการอปุกรณ์ ์และเลอ่กเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าจากรายการแบบเล่�อนลง ต้รวจสอบให้แ้น่ใจวา่ห้มูายเลข้ผลติ้ภณั์ฑ์ข์้อง
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าต้รงกบัห้มูายเลข้ท้�ด้า้นห้ลงัข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

8. เมู่�อซ่อฟิต้แ์วรแ์จง้ให้ค้ณุ์ใสร่ห้สั PIN ให้ป้้อนรห้สั PIN ท้�คณุ์เห็้นบนจอแสด้งผลข้อง
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

012345
PIN CODE

ห้ากคณุ์ป้อนรห้สัผดิ้ การจับคูจ่ะสิ�นสดุ้ลงและคณุ์ต้อ้งเริ�มูต้น้ให้มูต่้ั �งแต้ต่้น้ 

9. เมู่�อคณุ์เห็้น BLUETOOTH CONNECTED (เช้ื�อมูตือ่บลทูธูิแลว้) บนจอแสด้งผล
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ให้ก้ด้ 

10. ทำาต้ามูคำาแนะนำาท้�แสด้งในอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ห้รอ่คอมูพวิเต้อรข์้องคณุ์

12.4  การัแจำง้เตือืนและข้อ้ผู้ดิพลาดเก่�ยวกบั Bluetooth

หนา้จำอ ข้อ้ความู คำาอธิบิาย การักรัะทำา

BLUETOOTH ON Bluetooth เปิด้อยู่

BLUETOOTH OFF Bluetooth ปิด้อยู่

000000

PIN CODE

รห้สั PIN ข้อง Bluetooth 
สำาห้รับจับคูเ่คร่�องวดั้ความู
ด้นัลกูต้ากบั iCare EXPORT 
ห้รอ่ iCare PATIENT2

ป้อนรห้สั PIN บนอปุกรณ์ม์ูอ่
ถุอ่ห้รอ่คอมูพวิเต้อรข์้องคณุ์
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หนา้จำอ ข้อ้ความู คำาอธิบิาย การักรัะทำา

BLUETOOTH 
CONNECTED

เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเช้่�อมู
ต้อ่กบั iCare EXPORT ห้รอ่ 
iCare PATIENT2

กด้  เพ่�อรับทราบการแจง้
เต้อ่น

PAIRING CANCELLED การจับคูส่ ิ�นสดุ้ กด้  เพ่�อรับทราบการแจง้
เต้อ่น และทำาซ่ำ�าข้ั �นต้อนการ
จับคูต่้ั �งแต้เ่ริ�มูต้น้ห้ากจำาเป็น

BLUETOOTH ERROR รห้สั PIN ไมูถุ่กูต้อ้ง ห้รอ่ 
iCare EXPORT ห้รอ่ iCare 
PATIENT2 ลบการจับคูอ่อก

กด้  เพ่�อรับทราบการแจง้
เต้อ่น และทำาซ่ำ�าข้ั �นต้อนการ
จับคูต่้ั �งแต้เ่ริ�มูต้น้

13   การัแกไ้ข้ปญัหา
หนา้จำอ ข้อ้ความู คำาอธิบิาย การักรัะทำา

CHANGE แบต้เต้อร้�ห้มูด้ ใสแ่บต้เต้อร้�ให้มู่

ข้อ้ผดิ้พลาด้ในการเช้่�อมูต้อ่ 
USB

ถุอด้สาย USB ออกจากเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าแลว้เช้่�อมูต้อ่ให้มู่
อก้ครั �ง

BLUETOOTH 
ERROR

รห้สั PIN ไมูถุ่กูต้อ้ง ห้รอ่ 
iCare EXPORT ห้รอ่ iCare 
PATIENT2 ลบการจับคูอ่อก

กด้  เพ่�อรับทราบการแจง้เต้อ่น 
และทำาซ่ำ�าข้ั �นต้อนการจับคูต่้ั �งแต้่
เริ�มูต้น้

SERVICE ID เกดิ้ข้อ้ผดิ้พลาด้ภายใน จด้ Service ID (รห้สับรกิาร) ท้�
แสด้งบนจอแสด้งผล ปิด้เคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้า ต้ดิ้ต้อ่องคก์รให้ ้
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าแกค่ณุ์
ห้รอ่ Icare Finland เพ่�อนัด้ห้มูาย
การนำาเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้
รับบรกิาร ด้บูทท้� “14.4 Return 
the tonometer for service or 
repair”

ข้อ้ผดิ้พลาด้ท้�บงัคบัปิด้
เคร่�อง เคร่�องวดั้ความูด้นัลกู
ต้าแสด้งรห้สัข้อ้ผดิ้พลาด้ 
(NN) เป็นเวลา 3 วนิาทแ้ละ
ปิด้เคร่�อง

เปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ห้าก
เกดิ้ข้อ้ผดิ้พลาด้ซ่ำ�าๆ ให้ต้้ดิ้ต้อ่
องคก์รให้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า
แกค่ณุ์ห้รอ่ Icare Finland เพ่�อ
นัด้ห้มูายการนำาเคร่�องวดั้ความูด้นั
ลกูต้าเข้า้รับบรกิาร
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หนา้จำอ ข้อ้ความู คำาอธิบิาย การักรัะทำา

RENTAL EXPIRED เวลาเช้า่เคร่�องวดั้ความูด้นั
ลกูต้าสิ�นสดุ้ลง และการวดั้
คา่ถุกูปิด้ใช้ง้าน

นำาเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าท้�เช้า่
มูาไปคน่ท้�คลนิกิห้รอ่พดู้คยุเร่�อง
การข้ยายระยะเวลาการเช้า่กบั
ทางคลนิกิ

14   การับำารังุรักัษา
คำาเตือืน! การแกะเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าควรทำาโด้ยช้า่งผูใ้ห้บ้รกิาร iCare ท้�ผา่นการรับรองคณุ์สมูบตั้ิ
เทา่นั�น เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไมูมู่ช้้ ิ�นสว่นท้�ผูใ้ช้ส้ามูารถุซ่อ่มูบำารงุได้ ้นอกเห้นอ่จากแบต้เต้อร้�และฐาน
ห้วัวดั้ เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไมูต่้อ้งการการซ่อ่มูบำารงุห้รอ่การสอบเทย้บมูาต้รฐานเป็นประจำาใด้ๆ 
นอกจากการเปล้�ยนแบต้เต้อร้�อยา่งนอ้ยทกุป้และฐานห้วัวดั้ทกุๆ ห้กเด้อ่น ห้ากมูเ้ห้ต้ใุห้เ้ช้่�อได้ว้า่เคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าจำาเป็นต้อ้งได้รั้บบรกิาร โปรด้ต้ดิ้ต้อ่ผูผ้ลติ้ห้รอ่ผูจั้ด้จำาห้น่ายในพ่�นท้�

คำาเตือืน! ต้อ้งไมูท่ำาการซ่อ่มูแซ่มูห้รอ่ประกอบเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าให้มูโ่ด้ยผูอ้่�นท้�ไมูใ่ช้ผู่ผ้ลติ้ห้รอ่
ศนูยบ์รกิารท้�ได้รั้บอนุญาต้ ถุา้ห้ากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเสย้ ห้า้มูนำามูาใช้ง้าน ให้น้ำาเคร่�องไปท้�ศนูย์
บรกิาร iCare ท้�ได้รั้บอนุญาต้เพ่�อทำาการซ่อ่มูแซ่มู

คำาเตือืน! เพ่�อห้ลก้เล้�ยงความูเสย้ห้ายท้�อาจเกดิ้ข้ึ�น ให้เ้กบ็เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าให้พ้น้มูอ่เด็้กและห้า่ง
จากสตั้วเ์ล้�ยง ฐานห้วัวดั้ ฝึาครอบแบต้เต้อร้� สกร ูปลอก และห้วัวดั้ เป็นวตั้ถุขุ้นาด้เล็กและอาจกลน่เข้า้ไป
ได้โ้ด้ยไมูไ่ด้ต้้ั �งใจ

คำาเตือืน! ห้า้มูเปล้�ยนแบต้เต้อร้�ห้รอ่ฐานห้วัวดั้ข้ณ์ะท้�เช้่�อมูต้อ่สาย USB

คำาเตือืน! ห้า้มูทำาการบรกิารห้รอ่ซ่อ่มูบำารงุในข้ณ์ะท้�กำาลงัใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า

14.1   เปล่�ยนฐานหวัวดั
คำาเตือืน! ต้อ้งปิด้เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าข้ณ์ะท้�เปล้�ยนฐานห้วัวดั้

 

คำาเตือืน! ต้อ้งเปล้�ยนฐานห้วัวดั้ให้มู ่ห้า้มูนำามูาทำาความูสะอาด้

ข้อ้ควรัรัะวงั! เพ่�อให้แ้น่ใจวา่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าทำางานอยา่งถุกูต้อ้ง ให้เ้ปล้�ยนฐานห้วัวดั้ทกุๆ ห้ก
เด้อ่น

โปรัดทรัาบ! เปล้�ยนฐานห้วัวดั้ห้ากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าแจง้วา่ REPEAT (ต้รวจซ่ำ�า) ห้รอ่ CHANGE (เปล้�ยน) 
อยา่งต้อ่เน่�องและการเปล้�ยนห้วัวดั้ไมูส่ามูารถุแกไ้ข้ปัญห้าน้�ได้ ้

ฐานห้วัวดั้อาจทำางานไมูถุ่กูต้อ้งห้ากมูส้ิ�งสกปรกห้รอ่ข้องเห้ลวเข้า้ไปข้า้งใน

1. ปิดเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา

2. หมูนุปลอกฐานหวัวดัทวนเข็้มูนาฬิกิาใหค้ลายออก

3. หยบิปลอกออกจำากเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา



34

4. ดง่ฐานหวัวดัออก

5. ใสำฐ่านหวัวดัใหมูเ่ข้า้ไปในเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา

6. ใสำป่ลอกกลบัไปยงัเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา

7. หมูนุปลอกตืามูเข็้มูนาฬิกิาจำนแนน่เข้า้ท่� อยา่ใช้แ้รังมูากเกนิไป

ทิ�งฐานห้วัวดั้ท้�ใช้แ้ลว้ เพ่�อสั�งซ่่�อห้วัวดั้ห้รอ่ฐานห้วัวดั้ให้มู ่โปรด้ต้ดิ้ต้อ่องคก์รท้�ให้เ้คร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าแกค่ณุ์ห้รอ่ Icare Finland

14.2 ทำาความูสำะอาด  และฆ่า่เช้ื�อเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา
คำาเตือืน! ห้า้มูจุมู่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าในข้องเห้ลว ห้า้มูฉ้ด้พน่ เท ห้รอ่ทำาข้องเห้ลวห้กใสเ่คร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้า อปุกรณ์เ์สรมิู ข้ั �วต้อ่ สวติ้ช้ ์ห้รอ่ช้อ่งเปิด้ในฝึาครอบ ให้น้ำาข้องเห้ลวใด้ๆ ออกจากพ่�นผวิ
ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าทนัท้

คำาเตือืน! ต้อ้งเปล้�ยนฐานห้วัวดั้ให้มู ่ห้า้มูนำามูาทำาความูสะอาด้

ข้อ้ควรัรัะวงั! สารจลุช้พ้บางช้นดิ้ (เช้น่ แบคทเ้รย้) สามูารถุถุกูสง่ผา่นจากห้นา้ผากไปยงัสว่นรองรับห้นา้
ผากห้รอ่สว่นรองรับแกมู้ได้ ้เพ่�อป้องกนัปัญห้าน้� ให้ท้ำาความูสะอาด้สว่นรองรับห้นา้ผากและสว่นรองรับ
แกมู้ด้ว้ยนำ�ายาฆ่า่เช้่�อสำาห้รับผูป่้วยรายให้มูแ่ต้ล่ะราย
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เพ่�อป้องกนัการปนเป่�อนข้า้มู บคุลากรทางการแพทยต์้อ้งฆ่า่เช้่�อพ่�นผวิด้า้นนอกเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าโด้ยใช้ไ้อโซ่โพรพลิแอลกอฮอล ์70%-100% ห้รอ่เอทานอล 70% กอ่นท้�
จะให้ผู้ป่้วยยมู่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ห้ากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าสกปรกระห้วา่งการใช้ ้
งาน ผูป่้วยควรทำาความูสะอาด้เคร่�องด้ว้ยผา้ห้รอ่กระด้าษช้ำาระช้บุนำ�า

ทำาความูสะอาด้อปุกรณ์ใ์สห่้วัวดั้โด้ยการลา้งด้ว้ยนำ�าสะอาด้แลว้เช้ด็้ให้แ้ห้ง้กอ่นใช้ง้านห้รอ่
เช้ด็้ด้ว้ยเอทลิแอลกอฮอลห์้รอ่ไอโซ่โพรพลิแอลกอฮอล์

14.3 อาย ุ การัใช้ง้าน
อายกุารใช้ง้านท้�คาด้ห้มูายข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าคอ่ 5 ป้ จำาเป็นต้อ้งทำาข้ั �นต้อนการ
บำารงุรักษาต้ามูท้�อธิ์บิายไวใ้นคูมู่อ่น้�ต้ลอด้อายกุารใช้ง้านท้�คาด้ห้มูาย

อายกุารเกบ็รักษาข้องห้วัวดั้ในบรรจภุณั์ฑ์เ์ด้มิูท้�ไมูเ่สย้ห้ายคอ่ 3 ป้ ต้รวจสอบวนัห้มูด้อายุ
จากฉลากบรรจภุณั์ฑ์ข์้องห้วัวดั้

ต้รวจสอบเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเพ่�อด้คูวามูเสย้ห้ายข้องกลไกและการทำางานและต้รวจดู้
ฉลากความูปลอด้ภยัวา่สามูารถุอา่นได้ช้้ดั้เจนและสมูบรูณ์ท์กุป้ ต้ดิ้ต้อ่ผูผ้ลติ้ห้รอ่ผูจั้ด้
จำาห้น่ายในพ่�นท้�ห้ากคณุ์พบความูเสย้ห้ายห้รอ่การเส่�อมูสภาพใด้ๆ

คาด้ห้มูายวา่ช้ดุ้แบต้เต้อร้�จะสามูารถุใช้ใ้นการต้รวจวดั้ได้มู้ากกวา่ 1,000 ครั �ง ในการใช้ง้าน
ปกต้ ิประสทิธิ์ภิาพข้องแบต้เต้อร้�อาจแต้กต้า่งกนัไปทั �งน้�ข้ ึ�นอยูก่บัย้�ห้อ้และรุน่ข้องแบต้เต้อร้�

มูผ้ลบงัคบัเยอรมูนเ้ทา่นั�น: Messtechnische Kontrolle nach MPG 
(Medizinproduktegesetz) alle 24 Monate.

14.4  สำง่คนื  เครัื�องวดัความูดนัลกูตืาเพื�อรับับรักิารัหรัอืซอ่มูแซมู
โปรัดทรัาบ! กอ่นต้ดิ้ต้อ่ข้อรับบรกิาร ให้จ้ด้ห้มูายเลข้ผลติ้ภณั์ฑ์ข์้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์ ห้มูายเลข้ช้ดุ้
การผลติ้ข้องบรรจภุณั์ฑ์ข์้องห้วัวดั้ท้�ใช้ง้านอยู ่และห้มูายเลข้รห้สับรกิารจากจอแสด้งผลข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกู
ต้า (ถุา้มู)้

ต้ดิ้ต้อ่องคก์รท้�ให้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าแกค่ณุ์ห้รอ่แผนกบรกิารทางเทคนคิข้อง Icare 
Finland (ไปท้� www.icare-world.com) สำาห้รับคำาแนะนำาในการจัด้สง่ เวน้แต้จ่ะได้ ้
รับคำาแนะนำาเป็นอ่�นจาก Icare Finland คณุ์ไมูจ่ำาเป็นต้อ้งจัด้สง่อปุกรณ์เ์สรมิูใด้ๆ ไปพรอ้มู
กบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ใช้ก้ลอ่งกระด้าษแข็้งห้รอ่กลอ่งท้�คลา้ยกนัท้�เป็นวสัด้บุรรจภุณั์ฑ์์
ท้�เห้มูาะสมูเพ่�อปกป้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าระห้วา่งการข้นสง่ สง่คน่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกู
ต้าโด้ยใช้ว้ธิิ์ก้ารจัด้สง่ท้�มูห้้ลกัฐานการรับพัสด้แุละการสง่มูอบพัสดุ้
โปรัดทรัาบ! สำาห้รับความูช้ว่ยเห้ลอ่ในการต้ดิ้ต้ั �ง การใช้ง้าน ห้รอ่การบำารงุรักษาเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าห้รอ่
รายงานการทำางานห้รอ่เห้ต้กุารณ์ท์้�ไมูค่าด้คดิ้ โปรด้ต้ดิ้ต้อ่ผูผ้ลติ้ห้รอ่ต้วัแทนข้องผูผ้ลติ้

14.5 รัไ่ซเคลิ 

ห้า้มูทิ�งเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าพรอ้มูกบัข้ยะครัวเรอ่น ให้ส้ง่เคร่�องไปยงัสถุานท้�ท้�
เห้มูาะสมูสำาห้รับการกูค้น่และรไ้ซ่เคลิ ควรนำาเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไปรไ้ซ่เคลิ
เป็นข้ยะอเิล็กทรอนกิส์

การแยกการเกบ็รวบรวมูและรไ้ซ่เคลิผลติ้ภณั์ฑ์ห์้รอ่แบต้เต้อร้�ข้องคณุ์ ณ์ เวลาท้�กำาจัด้ทิ�ง
ผลติ้ภณั์ฑ์ ์จะช้ว่ยอนุรักษ์ทรัพยากรธิ์รรมูช้าต้แิละรับรองวา่จะมูก้ารรไ้ซ่เคลิใด้ว้ยวธิิ์ท้้�
ปกป้องสขุ้ภาพข้องมูนุษยแ์ละสิ�งแวด้ลอ้มู

บรรจภุณั์ฑ์ก์ารข้ายและกลอ่งใสห่้วัวดั้เป็นกลอ่งกระด้าษแข็้งและสามูารถุนำามูารไ้ซ่เคลิได้ ้
ข้ยะกลอ่งกระด้าษโด้ยทั�วไปจะประกอบด้ว้ยกระด้าษ กลอ่งกระด้าษ และบรรจภุณั์ฑ์์
กระด้าษแข็้ง นำาไปรไ้ซ่เคลิต้ามูกฎห้มูายและระเบย้บข้อ้บงัคบัข้องทอ้งถุิ�น

ใสห่้วัวดั้กลบัเข้า้ไปในภาช้นะแลว้ทิ�งเป็นข้ยะรวมู
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กลอ่งห้วัวดั้พลาสต้กิทำาจากโพลโ้พรพลิน้ ให้ท้ิ�งห้รอ่รไ้ซ่เคลิเป็นพลาสต้กิต้ามู
กฎห้มูายและระเบย้บข้อ้บงัคบัข้องทอ้งถุิ�น

15 อภัธิิานศพัท ์
• กระจกต้า: ช้ั �นนอกสดุ้ท้�เป็นรปูทรงโด้มูข้องด้วงต้า
• อายบุรกิารท้�คาด้ห้มูาย: อายกุารใช้ง้านท้�คาด้ห้มูายกอ่นจะเปล้�ยนให้มู่
• สว่นรองรับห้นา้ผาก/แกมู้: สว่นรองรับแบบปรับได้ข้้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า
• GAT: Goldmann applanation tonometry วธิิ์ก้ารมูาต้รฐานในการทด้สอบด้วงต้าท้�

สามูารถุต้รวจจับความูด้นัลกูต้าข้องคณุ์ได้ ้
• Intraocular pressure: ความูด้นัในลกูต้า
• IOP: ความูด้นัในลกูต้า
• มูลิลเิมูต้รปรอท (mmHg): ห้น่วยวดั้ความูด้นัลกูต้า
• ห้วัวดั้ (โพรบ): อปุกรณ์แ์บบใช้ค้รั �งเด้ย้วทิ�งข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าท้�สมัูผัสลกูต้า

ข้องคณุ์เบาๆ
• ฐานห้วัวดั้: ช้ิ�นสว่นท้�เปล้�ยนได้ซ้่ ึ�งนำาแนวการเคล่�อนไห้วข้องห้วัวดั้ในระห้วา่งท้�ทำาการ

ต้รวจวดั้
• ไฟิฐานห้วัวดั้: แสงไฟิรปูวงแห้วนห้รอ่แสงไฟิทบึให้ช้้ว่ยจัด้ต้ำาแห้น่งเคร่�องวดั้ความูด้นัลกู

ต้าอยา่งถุกูต้อ้งบนใบห้นา้ข้องคณุ์
• อายกุารเกบ็รักษา: ระยะเวลาท้�ห้วัวดั้จะยงัคงปลอด้เช้่�อในบรรจภุณั์ฑ์ท์้�ไมูเ่สย้ห้าย
• ทา่นอนห้งาย: นอนราบให้ห้้ลงัอยูด่้า้นลา่งโด้ยห้งายห้นา้ข้ึ�น

16 อปุกรัณเ์สำรัมิู   ช้ิ�นสำว่น และวสัำดอุ ื�นๆ
SKU รัายละเอย่ดผู้ลติืภัณัฑ์์ นำ �าหนกั ข้นาด

(สำงู x ลก่ x กวา้ง)

อปุกรัณเ์สำรัมิู
114 ห้วัวดั้ iCare TP022 20 ช้ิ�น/กลอ่ง 50 ก. 31 มูมู. x 53 มูมู. x 103 มูมู.
113 ห้วัวดั้ iCare TP022 50 ช้ิ�น/กลอ่ง 56 ก. 35 มูมู. x 82 มูมู. x 195 มูมู.

ช้ิ�นสำว่น
540 ฐานห้วัวดั้ 4 ก. 7 มูมู. x 38 มูมู.
559 สายรัด้ข้อ้มูอ่พรอ้มูต้วัล็อค 4 ก. 10 มูมู. x 10 มูมู. x 270 มูมู. 
551 อปุกรณ์ใ์สห่้วัวดั้ 6 ก. 28 มูมู. x 51 มูมู.

วสัำดอุ ื�นๆ
7214 ปลอกฐานห้วัวดั้ iCare HOME2 2 ก. 19.5 มูมู. x 19.5 มูมู.
577F คูมู่อ่ USB, iCare HOME2
575B สาย USB สำาห้รับเช้่�อมูต้อ่เคร่�องพซ้่ ้

Type C ต้วัผู ้ไปยงั Type A ต้วัผู ้
30 ก. 1 มู.

648B สาย USB Type C ต้วัผูไ้ปยงั Type C 
ต้วัผู ้+ ต้วัแปลง USB Type C เป็น 
Type B

6 ก. 20 ซ่มู.

528 กระเป๋าพกพาผลติ้ภณั์ฑ์ ์iCare HOME2 310 ก. 88 มูมู. x 145 มูมู. x 315 มูมู.
548 ไข้ควง 15 ก. 16 มูมู. x 90 มูมู.

17 ข้อ้มูลูทางเทคนคิ

17.1   คำาอธิบิายทางเทคนคิ
คำาเตือืน! ห้า้มูด้ดั้แปลงเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าใด้ทางใด้ๆ การเปล้�ยนแปลงห้รอ่การด้ดั้แปลงท้�ไมูไ่ด้รั้บ
การอนุมูตั้อิยา่งช้ดั้แจง้โด้ยผูผ้ลติ้อาจทำาให้อ้ำานาจข้องผูใ้ช้ใ้นการใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเป็น
โมูฆ่ะ

โปรัดทรัาบ! มูคู้มู่อ่บรกิารแยกต้า่งห้ากสำาห้รับเจา้ห้นา้ท้�บรกิาร 

รัุน่:  TA023
ข้นาด:   50 มูมู. x 94 มูมู. x 152 มูมู. (รองรับการยด่้ความูยาวสงูสดุ้)
นำ �าหนกั:  205 ก. ไมูร่วมูแบต้เต้อร้�, 300 ก. รวมูแบต้เต้อร้�
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แหลง่จำา่ยไฟ:  4 x แบต้เต้อร้�อลัคาไลนแ์บบช้ารจ์ไมูไ่ด้ ้1.5 V, AA, LR6 ช้ว่งการัวดัคา่: 
7 – 50 mmHg
ความูแมูน่ยำา:  ±1.2 mmHg (≤ 20 mmHg) และ ±2.2 mmHg (> 20 mmHg) ความู
สำามูารัถุในการัทำาซำ �าได ้(คา่สำมัูปรัะสำทิธิิ�ข้องความูแปรัปรัวน): <8%
ความูเท่�ยงตืรังข้องการัแสำดงผู้ล:  1 mmHg
หนว่ยข้องการัแสำดงผู้ล:  มูลิลเิมูต้รปรอท (mmHg)

สำภัาพแวดลอ้มูการัทำางาน:
อณุหภัมูู:ิ  +10 °C ถุงึ +35 °C (50 °F ถุงึ 95 °F) 
ความูช้ื�นสำมัูพทัธิ:์  30 % ถุงึ 90 %
ความูดนัอากาศ:  800 hPa ถุงึ 1,060 hPa

สำภัาพแวดลอ้มูในการัเก็บ:
อณุหภัมูู:ิ  -10 °C ถุงึ +55 °C (14 °F ถุงึ 131 °F) 
ความูช้ื�นสำมัูพทัธิ:์  10 % ถุงึ 95 %
ความูดนัอากาศ:  700 hPa ถุงึ 1,060 hPa

สำภัาพแวดลอ้มูในการัข้นสำง่:
อณุหภัมูู:ิ  -40 °C ถุงึ +70 °C (-40 °F ถุงึ 158 °F) 
ความูช้ื�นสำมัูพทัธิ:์  10 % ถุงึ 95 %
ความูดนัอากาศ:  500 hPa-1,060 hPa

โปรัดทรัาบ! แนะนำาให้ป้ลอ่ยให้อ้ณุ์ห้ภมููขิ้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้สูเ่สถุย้รภาพเป็นเวลาประมูาณ์ห้นึ�งช้ั�วโมูง
จนเทา่กบัอณุ์ห้ภมููหิ้อ้งกอ่นจะนำาเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ามูาใช้ง้านห้ลงัการข้นสง่ห้รอ่การเกบ็รักษา

เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าและวสัด้ขุ้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าสอด้คลอ้งต้ามูข้อ้บงัคบั RoHS 
2011/65/EU เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าและสว่นประกอบต้า่งๆ ไมูไ่ด้ท้ำาจากยางลาเท็กซ่์
ธิ์รรมูช้าต้ิ

วธิิ์ก้ารฆ่า่เช้่�อห้วัวดั้: การฉายรังสแ้กมูมูา 

โห้มูด้การทำางาน: ต้อ่เน่�อง

ห้มูายเลข้ผลติ้ภณั์ฑ์จ์ะอยูท่้�ด้า้นห้ลงัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ห้มูายเลข้ช้ดุ้การผลติ้ข้องห้วั
วดั้จะอยูท่้�ด้า้นข้า้งข้องกลอ่งห้วัวดั้และแผงบรรจ ุไมูมู่ก้ารเช้่�อมูต้อ่ทางไฟิฟ้ิาจากเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าเข้า้กบัต้วัผูป่้วย ทกุช้ิ�นสว่นข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเป็นช้ิ�นสว่นท้�ใช้ก้บัผู ้
ป่วยและเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้ามูก้ารป้องกนัไฟิฟ้ิาช้อ็ต้ประเภท BF

17.2   ข้อ้กำาหนดข้องรัะบบสำำาหรับั iCare CLINIC
• การเช้่�อมูต้อ่อนิเทอรเ์น็ต้
• เวอรช์้นัเว็บเบราวเ์ซ่อรข์้ั �นต้ำ�า: IE 11, Chrome (v 58), Firefox (v 53) และ Safari 

(5.1.7)

17.2.1   ข้อ้กำาหนดข้ ั�นตืำ�าข้องคอมูพวิเตือรัส์ำำาหรับั iCare EXPORT
• ห้น่วยประมูวลผล Pentium x86 ห้รอ่ x64 1 GHz ห้รอ่เทย้บเทา่
• ห้น่วยความูจำา RAM 512 MB
• พ่�นท้�วา่งในฮารด์้ด้สิก ์512 MB (ใช้พ้่�นท้�เพิ�มูเต้มิู 4.5 GB ห้ากยงัไมูไ่ด้ต้้ดิ้ต้ั �ง .NET)
• การเช้่�อมูต้อ่ USB 2.0
• จอแสด้งผลความูละเอย้ด้ 800 x 600 256 ส้
• การด์้แสด้งผลกราฟิิกท้�รองรับ DirectX 9
• .NET Framework 4.6.1 ข้ึ�นไป
• ระบบปฏิบิตั้กิาร; Windows 7, Windows 8 ห้รอ่ Windows 10
• การเช้่�อมูต้อ่อนิเทอรเ์น็ต้
• การใช้ง้าน Bluetooth ต้อ้งใช้ค้อมูพวิเต้อรท์้�มู ้Windows 10 เวอรช์้นั 1703 ห้รอ่ให้มูก่วา่ 

และการด์้/ช้ปิ Bluetooth BLE

17.2.2   ข้อ้กำาหนดข้ ั�นตืำ�าข้องรัะบบสำำาหรับั iCare PATIENT2
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• สมูารท์โฟินห้รอ่แท็บเล็ต้ Android ท้�รองรับ USB OTG ระบบปฏิบิตั้กิารเวอรช์้นั v6.0 
ห้รอ่ให้มูก่วา่ ห้รอ่ iPhone ท้�มูร้ะบบปฏิบิตั้กิารเวอรช์้นั iOS 12 ห้รอ่ให้มูก่วา่

• สายเช้่�อมูต้อ่ USB OTG Type C ต้วัผู ้- Type C ต้วัผู ้ท้�ให้มู้าพรอ้มูกบัเคร่�องวดั้ความูด้นั
ลกูต้า

• การเช้่�อมูต้อ่อนิเทอรเ์น็ต้

เพ่�อต้รวจสอบยน่ยนัการรองรับ USB OTG ท้�จำาเป็นต้อ้งใช้ใ้นสมูารท์โฟินห้รอ่แท็บเล็ต้ ให้ ้
ใช้แ้อปพลเิคช้นั OTG? ท้�มูใ้น Google Play ห้รอ่แอปพลเิคช้นัอ่�นท้�มูฟั้ิงกช์้นัการทำางานท้�
คลา้ยกนัน้�

17.3    ข้อ้กำาหนดข้องเครัอืข้า่ยไอท่
คำาเตือืน! การเช้่�อมูต้อ่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้กบัเครอ่ข้า่ยไอทท้้�ประกอบด้ว้ยอปุกรณ์อ์่�นๆ อาจสง่
ผลให้เ้กดิ้ความูเส้�ยงท้�ไมูท่ราบมูากอ่นกบัผูป่้วย ผูป้ฏิบิตั้งิาน ห้รอ่บคุคลท้�สามู

คำาเตือืน! องคก์รท้�รับผดิ้ช้อบควรระบ ุวเิคราะห้ ์ประเมูนิ และควบคมุูความูเส้�ยงเพิ�มูเต้มิูใด้ๆ ท้�เกดิ้จาก
การท้�เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเช้่�อมูต้อ่เข้า้กบัเครอ่ข้า่ยไอทท้้�ประกอบด้ว้ยอปุกรณ์อ์่�นๆ

ข้อ้ควรัรัะวงั! การเปล้�ยนแปลงในเครอ่ข้า่ยไอทอ้าจกอ่ให้เ้กดิ้ความูเส้�ยงให้มู่ๆ  ท้�ต้อ้งได้รั้บการวเิคราะห้์
เพิ�มูเต้มิูจากองคก์รท้�รับผดิ้ช้อบ การเปล้�ยนแปลงด้งักลา่วรวมูถุงึ:

• การเปล้�ยนแปลงการกำาห้นด้คา่เครอ่ข้า่ยไอท้
• การเช้่�อมูต้อ่อปุกรณ์เ์พิ�มูเต้มิูเข้า้กบัเครอ่ข้า่ยไอท้
• การต้ดั้การเช้่�อมูต้อ่อปุกรณ์อ์อกจากเครอ่ข้า่ยไอท้
• การอปัเด้ทห้รอ่การอปัเกรด้อปุกรณ์ท์้�เช้่�อมูต้อ่เข้า้กบัเครอ่ข้า่ยไอท้

เพ่�อถุา่ยโอนข้อ้มูลูการต้รวจวดั้จากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าไปยงัอปุกรณ์พ์กพาห้รอ่
คอมูพวิเต้อร ์ต้อ้งเช้่�อมูต้อ่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าผา่น Bluetooth ห้รอ่ USB อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่
ห้รอ่คอมูพวิเต้อรต์้อ้งเช้่�อมูต้อ่กบัอนิเทอรเ์น็ต้ห้รอ่เครอ่ข้า่ยไอทข้้องโรงพยาบาล เคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้าสามูารถุใช้แ้บบเป็นเคร่�องเด้้�ยวได้โ้ด้ยไมูต่้อ้งเช้่�อมูต้อ่ Bluetooth ห้รอ่ USB 
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าได้รั้บการออกแบบมูาในลกัษณ์ะท้�ความูลมู้เห้ลวข้องเครอ่ข้า่ยจะ
ไมูมู่ผ้ลทำาให้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าทำางานไมูไ่ด้ต้้ามูปกต้ิ

17.4   การัไหลข้องข้อ้มูลูตืามูเจำตืนา
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 จะเก็บรวบรวมูข้อ้มูลูการต้รวจวดั้ ข้อ้มูลูน้�จะสง่ผา่น
การเช้่�อมูต้อ่ Bluetooth ห้รอ่ USB ไปยงัคอมูพวิเต้อร ์(Bluetooth Low Energy, BLE) ท้�
ต้ดิ้ต้ั �งซ่อฟิต้แ์วร ์iCare EXPORT ห้รอ่ไปยงัอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ท้�ต้ดิ้ต้ั �งแอปพลเิคช้นั iCare 
PATIENT2

iCare EXPORT ห้รอ่ iCare PATIENT2 จะถุา่ยโอนข้อ้มูลูไปยงัซ่อฟิต้แ์วร ์iCare CLINIC 
คณุ์สามูารถุเข้า้ถุงึข้อ้มูลูทางออนไลนโ์ด้ยใช้ซ้่อฟิต้แ์วร ์iCare CLINIC กบัเว็บเบราวเ์ซ่อร์

17.5   สำถุานการัณอ์นัตืรัายท่�อาจำเกดิข้่�นจำากความูลมู้เหลวข้องเครัอื
ข้า่ยไอท่
ห้ากการเช้่�อมูต้อ่เครอ่ข้า่ยไอทข้้าด้ห้ายไประห้วา่งการถุา่ยโอนข้อ้มูลู ข้อ้มูลูจะไมูส่ญูห้าย
ไปจากเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า ข้อ้มูลูการต้รวจวดั้ยงัคงสามูารถุพบได้ใ้นห้น่วยความูจำาข้อง
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าและจะมูก้ารถุา่ยโอนข้อ้มูลูเมู่�อการเช้่�อมูต้อ่กลบัมูาให้มู่

ความูลมู้เห้ลวห้รอ่การกำาห้นด้คา่เครอ่ข้า่ยไอทผ้ดิ้พลาด้อาจทำาให้ไ้มูมู่ก้ารถุา่ยโอนข้อ้มูลู

17.6  คณุลกัษณะท่�จำำาเป็นข้องเครัอืข้า่ยไอท่
แนะนำาอยา่งยิ�งให้อ้งคก์รผูรั้บผดิ้ช้อบด้แูลรักษาการป้องกนัไวรัสในคอมูพวิเต้อรแ์ละอปุกรณ์์
มูอ่ถุอ่ให้ท้นัสมูยัอยูเ่สมูอ แนะนำาให้อ้งคก์รท้�รับผดิ้ช้อบต้ดิ้ต้ั �งการอปัเด้ต้ความูปลอด้ภยัให้ ้
กบัเว็บเบราวเ์ซ่อร ์คอมูพวิเต้อรแ์ละอปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่ท้�ใช้ง้าน เมู่�อมูอ้ปัเด้ต้ด้งักลา่ว
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17.7   ข้อ้มูลูการัทำางาน

17.7.1 การัทดสำอบกอ่นการัทดสำอบในมูนษุย์

เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 เป็นการออกแบบปรับปรงุต้อ่ยอด้จากเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้า iCare HOME รุน่กอ่นห้นา้ ซ่ึ�งมูเ้ทคโนโลยก้ารสะทอ้นกลบัเป็นพ่�นฐานพรอ้มู
กบัความูเห้มูาะสมูในการใช้ง้านและสว่นต้อ่ประสานผูใ้ช้ท้้�ได้รั้บการยกระด้บั

ข้อ้มูลูประสทิธิ์ภิาพได้มู้าจากการศกึษาทางคลนิกิท้�ด้ำาเนนิการต้ามูมูาต้รฐาน ANSI 
Z80.10-2009 และ ISO 8612 กบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME รุน่กอ่นห้นา้ ใน
การทด้ลองทางคลนิกิแบบห้ลายศนูยว์จัิยท้�ครอบคลมุูกวา้งข้วาง (N=376) น้�พบวา่ iCare 
HOME เป็นไปต้ามูเป้าห้มูายด้า้นประสทิธิ์ภิาพการทำางานท้�กำาห้นด้ไวใ้นมูาต้รฐาน ANSI 
Z80.10-2009

ผู้ลลพัธิ:์ ผลต้า่งเฉล้�ยและสว่นเบ้�ยงเบนมูาต้รฐาน (iCare HOME - GAT) มูค้า่เทา่กบั 
-0.53 mmHg และ 2.43 mmHg ต้ามูลำาด้บั เป็นไปต้ามูเป้าห้มูายด้า้นประสทิธิ์ภิาพ ANSI 
ทั �งห้มูด้โด้ยท้�การวดั้นอ้ยกวา่ 5% อยูน่อกช้ว่ง ± 5 mmHg ในช้ว่งความูด้นัแต้ล่ะช้ว่งและ
การวดั้นอ้ยกวา่ 1% อยูน่อกช้ว่ง ± 7.5 mmHg ในช้ว่งความูด้นัแต้ล่ะช้ว่ง

ความูปลอดภัยั: ไมูมู่ก้ารบนัทกึเห้ต้กุารณ์ไ์มูพ่งึประสงค ์(รวมูถุงึกระจกต้าถุลอก) ในกลุมู่
ประช้ากรท้�เข้า้รว่มูการศกึษาวจัิยน้�

กลุมู่ N HOME เอกสาร
อา้งองิ

ผลต้า่ง 95% CI 
สำาห้รับผล
ต้า่งข้องคา่
เฉล้�ย

95% LOA 
สำาห้รับผล
ต้า่งข้องคา่
เฉล้�ย

ด้า้นนอก  
± 5 mmHg

ด้า้นนอก  
± 7.5 mmHg

คา่เฉล้�ย 
(สว่นเบ้�ยง
เบน
มูาต้รฐาน)

คา่เฉล้�ย 
(สว่นเบ้�ยง
เบน
มูาต้รฐาน)

คา่เฉล้�ย 
(สว่นเบ้�ยง
เบน
มูาต้รฐาน)

n (%) n (%)

เอกสารอา้งองิ: GAT (คา่เฉล้�ย/มูธัิ์ยฐานการวดั้)

≤16 mmHg 143 12.44
(3.18)

12.86
(2.17)

-0.84
(2.54)

-0.84, -0.00 -5.50, 4.65 4 (2.8%) 1 (0.7%)

>16 ถุงึ <23 
mmHg  

167 18.26
(2.91)

18.99
(1.78)

-0.73
(2.36)

-1.09, -0.37 -5.45, 3.99 7 (4.2%) 0 (0.0%)

≥23 mmHg 66 26.18
(5.52)

26.41
(4.86)

-0.23
(2.39)

-0.81, -0.36 -5.00, 4.55 1 (1.5%) 0 (0.0%)

ภาพรวมู 376 17.44
(6.01)

17.96
(5.50)

-0.53
(2.43)

-0.77, -0.28 -5.39, 4.34 12 (3.2%) 1 (0.3%)

ความูแมูน่ยำาและความูสามูารถุในการทำาซ่ำ�าข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 ได้ ้
รับการประเมูนิในการทด้สอบกอ่นต้ดิ้ต้ั �งใช้ง้าน การทด้สอบทำาโด้ยการต้รวจวดั้กระจกต้า
เทย้มูท้�ควบคมุูแบบแมูนอเมูต้รกิ ความูด้นัข้องการทด้สอบ (7, 10, 20, 30, 40 และ 50 
mmHg) ครอบคลมุูช้ว่งการวดั้ต้ามูข้อ้กำาห้นด้ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 
เพ่�อประเมูนิความูแมูน่ยำาและความูสามูารถุในการทำาซ่ำ�าได้มู้ก้ารด้ำาเนนิการต้รวจวดั้ 20 ครั �ง
ด้ว้ยเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 ด้ว้ยองศาการวดั้ท้�แต้กต้า่งกนัสามูต้ำาแห้น่ง 
(ห้วัวดั้ช้้�ไปท้�กระจกต้าเทย้มูท้�มูมุู 0, 45 และ 90 องศาในแนวนอน) มูก้ารทำาซ่ำ�าการวดั้แบบ
เด้ย้วกนัน้�ด้ว้ยเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare IC200 ท้�แต้กต้า่งกนัสามูเคร่�อง ซ่ึ�งทำาให้มู้ก้าร
วดั้ 180 ครั �งด้ว้ยเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าแต้ล่ะประเภทท้�ระด้บัความูด้นัแต้ล่ะระด้บั

ผู้ลลพัธิ:์ เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 แสด้งผลการต้รวจวดั้ท้�สอด้คลอ้งอยา่ง
มูากกบัคา่ความูด้นัแมูนอเมูต้รกิ (manometric pressure) และเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า
อา้งองิ IC200 โด้ยไมูข่้ึ�นกบัระด้บัความูด้นัห้รอ่องศาข้องการต้รวจวดั้ ผลต้า่งสงูสดุ้เทย้บกบั
ความูด้นัแมูนอเมูต้รกิ (manometric pressure) สงัเกต้พบท้�ระด้บัความูด้นั 30 mmHg 
(+1.3 mmHg) และผลต้า่งสงูสดุ้เทย้บกบัเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าอา้งองิ IC200 สงัเกต้พบ
ท้�ระด้บัความูด้นั 7 mmHg (+0.21 mmHg)

เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 มูค้ณุ์สมูบตั้ติ้รงต้ามูข้อ้กำาห้นด้ด้า้นความูแมูน่ยำา
และความูสามูารถุในการทำาซ่ำ�า ±1.2mmHg ( ≤ 20 mmHg) และ ±2.2 mmHg ( > 20 
mmHg) โด้ยมูค้า่สมัูประสทิธิ์ิ�ข้องความูแปรปรวนนอ้ยกวา่ 8%
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ระด้บั อปุกรณ์์ N คา่เฉล้�ย 
(mmHg)

สว่นเบ้�ยงเบน
มูาต้รฐาน 
(mmHg)

CV% ผลต้า่ง
HOME2 -ic200
(mmHg)

95% LoA
HOME2-ic200
(mmHg)

7 mmHg HOME2 180 7.81 0.39 5.0% 0.21  -0.57…1.00

ic200 180 7.60 0.18 2.4%

10 mmHg HOME2 180 10.10 0.34 3.3% -0.03  -0.70…0.64

ic200 180 10.13 0.28 2.8%

20 mmHg HOME2 180 20.42 0.55 2.7% 0.06 -1.04…1.16

ic200 180 20.36 0.46 2.3%

30 mmHg HOME2 180 31.33 0.71 2.3% -0.14 -1.56…1.28

ic200 180 31.47 0.63 2.0%

40 mmHg HOME2 180 39.71 0.73 1.8% -0.10 -1.56…1.36

ic200 180 39.81 0.73 1.8%

50 mmHg HOME2 180 50.56 1.05 2.1% -0.01  -2.11…2.09

ic200 180 50.57 1.02 2.0%

17.8   สำญัลกัษณแ์ละเครัื�องหมูายการัคา้
ข้อ้ควรระวงั รห้สัรอบการผลติ้

ห้มูายเลข้ช้ดุ้การผลติ้

ด้คูำาแนะนำาในการใช้ ้
งาน

วนัท้�ผลติ้

ห้มูายเลข้ผลติ้ภณั์ฑ์์ ฆ่า่เช้่�อโด้ยใช้ ้

การฉายรังส้

ใช้ค้รั �งเด้ย้ว

ห้า้มูนำากลบัมูาใช้ใ้ห้มู่

รักษาให้แ้ห้ง้อยูเ่สมูอ

ใช้ภ้ายในวนัท้� มูรั้งสแ้มูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาท้�ไมู่
กอ่ให้เ้กดิ้ไอออน

IP22 มูก้ารป้องกนันิ�วเข้า้ถุงึ
สว่นท้�เป็นอนัต้ราย มู้
การป้องกนัวตั้ถุแุปลก
ปลอมูท้�เป็นข้องแข็้ง
ข้นาด้เสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง ∅ 12.5 มูมู. 
ข้ึ�นไป มูก้ารป้องกนั
ห้ยด้นำ�าในแนวด้ิ�งเมู่�อต้วั
เคร่�องเอย้งไมูเ่กนิ 15°

ผูผ้ลติ้

BF สว่นท้�ใช้ก้บัผูป่้วย
ประเภท BF

สญัลกัษณ์ ์EU WEEE 
(ข้อ้บงัคบัสห้ภาพยโุรปวา่
ด้ว้ยข้ยะอปุกรณ์์
อเิล็กทรอนกิสแ์ละ
อปุกรณ์ไ์ฟิฟ้ิา)

ห้า้มูทิ�งผลติ้ภณั์ฑ์น์้�พรอ้มู
กบัข้ยะครัวเรอ่น ให้ส้ง่ไป
ยงัสถุานท้�ท้�เห้มูาะสมู
สำาห้รับการกูค้น่และ
รไ้ซ่เคลิ

Rx Only 
(สำหรัฐัอเมูรักิา)

กฎห้มูายข้องรัฐบาล
กลาง (สห้รัฐอเมูรกิา) 
จำากดั้ให้มู้ก้ารจำาห้น่าย
อปุกรณ์น์้�โด้ยห้รอ่ต้ามู
คำาสั�งข้องแพทยห์้รอ่ผู ้
ประกอบวชิ้าช้พ้ท้�มูใ้บ
อนุญาต้ท้�ถุกูต้อ้งเทา่นั�น

การส่�อสาร Blutooth
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เคร่�องห้มูายการปฏิบิตั้ ิ
ต้ามูกฎระเบย้บ (RCM) 
ในออสเต้รเลย้และ
นวิซ่แ้ลนด้์

เคร่�องห้มูายความู
สอด้คลอ้งทางเทคนคิ
และห้มูายเลข้ใบรับรอง
ข้องกระทรวงกจิการ
ภายในและการส่�อสาร 
(Ministry of Internal 
Affairs and 
Communications 
– MIC) ประเทศญ้�ปุ่ น

ด้คููมู่อ่การใช้ง้าน ผลติ้ภณั์ฑ์น์้�เป็นเคร่�องมูอ่
แพทย์

ข้ด้้จำากดั้อณุ์ห้ภมููิ ข้อ้จำากดั้ความูช้่�น

ข้อ้จำากดั้ความูด้นั
อากาศ

วสัด้บุรรจภุณั์ฑ์ส์ามูารถุ
รไ้ซ่เคลิได้ ้

เคร่�องห้มูาย CE

17.9   ข้อ้มูลูสำำาหรับัผูู้ใ้ช้เ้ก่�ยวกบัสำว่นปรัะกอบการัสำื�อสำารัทางวทิยุ
ข้องเครัื�องวดัความูดนัลกูตืา
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 มูต้้วัสง่สญัญาณ์ Bluetooth ท้�ทำางานท้�ความูถุ้�
ระห้วา่ง 2.402 GHz ถุงึ 2.480 GHz เน่�องจากข้นาด้ทางกายภาพท้�จำากดั้ข้องเคร่�องวดั้
ความูด้นัลกูต้า เคร่�องห้มูายรับรองท้�เก้�ยวข้อ้งจำานวนมูากจงึอยูใ่นเอกสารน้�

17.10   ข้อ้มูลูโมูดลู Bluetooth

รัายการั ข้อ้มูลูจำำาเพาะ
โมูด้ลู Bluetooth RN4678 Bluetooth 4.2 Dual Mode
การส่�อสาร Bluetooth Low Energy (LE)
ช้ว่งความูถุ้�วทิย ุ(RF) 2.402 GHz – 2.480 GHz
กำาลงัเอาทพ์ตุ้ < 2.5 mW (4 dBm), Class 2
กำาลงัข้ยายเสาอากาศ 1.63 dBi
พลงัการแผรั่งสย้งัผล < 2.2 mW (3.4dBm)
ระยะการสง่สญัญาณ์ 10 เมูต้ร (30 ฟิตุ้)

รห้สั FCC: A8TBM78ABCDEFGH 
IC: 12246A-BM78SPPS5M2 
MIC: 202-SMD070

17.11   คำาปรัะกาศการัปฏิบิตัืติืามูกฎรัะเบย่บ
อปุกรณ์น์้�สอด้คลอ้งกบักฎ FCC สว่นท้� 15 และข้อ้กำาห้นด้ RSS-210 ข้องกระทรวง
อตุ้สาห้กรรมูแคนาด้า การใช้ง้านอยูภ่ายใต้เ้ง่�อนไข้สองประการต้อ่ไปน้�:
• อปุกรณ์น์้�ต้อ้งไมูก่อ่ให้เ้กดิ้การรบกวนท้�เป็นอนัต้ราย
• อปุกรณ์น์้�ต้อ้งยอมูรับการรบกวนใด้ๆ ท้�ได้รั้บ รวมูถุงึการรบกวนท้�อาจกอ่ให้เ้กดิ้การทำางาน

ท้�ไมูพ่งึประสงค์
การเปล้�ยนแปลงห้รอ่การด้ดั้แปลงท้�ไมูไ่ด้รั้บการอนุมูตั้อิยา่งช้ดั้แจง้โด้ย iCare Finland Oy 
อาจทำาให้อ้ำานาจข้องผูใ้ช้ใ้นการใช้ง้านเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเป็นโมูฆ่ะ

อปุกรณ์น์้�ได้รั้บการทด้สอบวา่เป็นไปต้ามูข้อ้จำากดั้สำาห้รับอปุกรณ์ด์้จิทิลัคลาส B ต้ามูกฎ 
FCC สว่นท้� 15 ข้อ้จำากดั้เห้ลา่น้�ได้รั้บการออกแบบมูาเพ่�อให้ก้ารป้องกนัท้�เห้มูาะสมูต้อ่การ
รบกวนท้�เป็นอนัต้รายในสภาพแวด้ลอ้มูท้�อยูอ่าศยั อปุกรณ์น์้�สรา้ง ใช้ ้และสามูารถุแผ่
พลงังานคล่�นความูถุ้�วทิย ุและห้ากไมูไ่ด้ต้้ดิ้ต้ั �งและใช้ต้้ามูคำาแนะนำา อาจกอ่ให้เ้กดิ้การ
รบกวนท้�เป็นอนัต้รายต้อ่การส่�อสารทางวทิยไุด้ ้อยา่งไรก็ต้ามู ไมูมู่ก้ารรับประกนัวา่จะไมู่
เกดิ้การรบกวนในการต้ดิ้ต้ั �งเฉพาะกรณ้์ใด้ๆ ห้ากอปุกรณ์น์้�กอ่ให้เ้กดิ้การรบกวนท้�เป็น
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อนัต้รายต้อ่ภาครับวทิยหุ้รอ่โทรทศัน ์ซ่ึ�งสามูารถุระบไุด้โ้ด้ยการปิด้และเปิด้อปุกรณ์ ์แนะนำา
ให้ผู้ใ้ช้พ้ยายามูแกไ้ข้การรบกวนด้ว้ยมูาต้รการด้งัต้อ่ไปน้�ห้นึ�งวธิิ์ข้้ ึ�นไป:
• ปรับเปล้�ยนการจัด้วางห้รอ่ยา้ยต้ำาแห้น่งเสาอากาศรับสญัญาณ์
• เพิ�มูระยะห้า่งระห้วา่งอปุกรณ์ก์บัเคร่�องรับสญัญาณ์
• เช้่�อมูต้อ่อปุกรณ์เ์ข้า้กบัเต้า้รับบนวงจรจา่ยไฟิวงจรอ่�นท้�แต้กต้า่งจากวงจรท้�เคร่�องรับ

สญัญาณ์เช้่�อมูต้อ่อยู่
• ปรกึษาต้วัแทนจำาห้น่ายห้รอ่ช้า่งเทคนคิวทิย/ุโทรทศันท์้�มูป้ระสบการณ์เ์พ่�อข้อรับความู

ช้ว่ยเห้ลอ่

ผลติ้ภณั์ฑ์น์้�ทำางานในยา่นความูถุ้� ISM ท้�ไมูต่้อ้งมูใ้บอนุญาต้ท้� 2.4GHz ในกรณ้์ท้�ใช้ง้าน
ผลติ้ภณั์ฑ์น์้�ใกลก้บัอปุกรณ์ไ์รส้ายอ่�นๆ รวมูถุงึเต้าไมูโครเวฟิและ LAN ไรส้าย ซ่ึ�งใช้ค้ล่�น
ความูถุ้�เด้ย้วกนักบัผลติ้ภณั์ฑ์น์้� มูค้วามูเป็นไปได้ท้้�จะมูก้ารรบกวนกนัระห้วา่งผลติ้ภณั์ฑ์น์้�
และอปุกรณ์อ์่�นๆ ได้ ้ห้ากเกดิ้การรบกวนด้งักลา่ว โปรด้ห้ยดุ้

การทำางานข้องอปุกรณ์อ์่�นห้รอ่ยา้ยต้ำาแห้น่งผลติ้ภณั์ฑ์น์้�กอ่นใช้ง้านผลติ้ภณั์ฑ์น์้�ห้รอ่อยา่ใช้ ้
ผลติ้ภณั์ฑ์น์้�ใกลก้บัอปุกรณ์ไ์รส้ายอ่�นๆ

17.12  คำา  ปรัะกาศเก่�ยวกบัแมูเ่หล็กไฟฟ้า
คำาเตือืน! ควรห้ลก้เล้�ยงการใช้อ้ปุกรณ์น์้�ช้ดิ้กบัห้รอ่ซ่อ้นกบัอปุกรณ์อ์่�นเน่�องจากอาจสง่ผลให้มู้ก้าร
ทำางานท้�ไมูเ่ห้มูาะสมู ห้ากจำาเป็นต้อ้งใช้ง้านอปุกรณ์ใ์นลกัษณ์ะด้งักลา่ว ควรสงัเกต้อปุกรณ์น์้�และอปุก
รณ์อ์่�นๆ เพ่�อยน่ยนัวา่อปุกรณ์ท์ำางานเป็นปกต้ิ

คำาเตือืน! การใช้อ้ปุกรณ์เ์สรมิู เคร่�องแปลงสญัญาณ์ และสายเช้่�อมูต้อ่นอกเห้นอ่จากท้�กำาห้นด้ห้รอ่ให้มู้า
โด้ยผูผ้ลติ้อปุกรณ์น์้� อาจสง่ผลให้มู้ก้ารปลด้ปลอ่ยคล่�นแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาเพิ�มูข้ึ�น ห้รอ่ลด้ความูทนต้อ่การ
รบกวนทางแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาข้องอปุกรณ์น์้�ลด้ลง และสง่ผลให้มู้ก้ารทำางานท้�ไมูเ่ห้มูาะสมู

คำาเตือืน! การรบกวนอาจเกดิ้ข้ึ�นในบรเิวณ์ใกลเ้คย้งกบัอปุกรณ์ท์้�มูส้ญัลกัษณ์ก์ารแผรั่งสท้้�ไมูก่อ่ให้เ้กดิ้
ไอออน

ข้อ้ควรัรัะวงั! อปุกรณ์ท์้�ไมูใ่ช้เ่คร่�องมูอ่แพทย ์(คอมูพวิเต้อรห์้รอ่อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่) ท้�ใช้ง้านในระบบเพ่�อ
การถุา่ยโอนข้อ้มูลูจะต้อ้งเป็นไปต้ามูข้อ้กำาห้นด้การปลด้ปลอ่ยคล่�นแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาและความูทนต้อ่การ
รบกวนทางแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาสำาห้รับอปุกรณ์ม์ูลัต้มิูเ้ด้ย้: CISPR 32 และ CISPR 35

ข้อ้ควรัรัะวงั! วธิิ์ก้ารต้รวจวดั้ข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าอาศยัการเคล่�อนท้�ข้องห้วัวดั้ด้ว้ยการเห้น้�ยว
นำาทางแมูเ่ห้ล็ก ด้งันั�นสนามูแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาข้องแมูเ่ห้ล็กภายนอกห้รอ่การแผรั่งสค้ล่�นวทิยทุ้�รบกวนห้วัวดั้
อาจทำาให้ไ้มูส่ามูารถุวดั้คา่ได้ ้ในกรณ้์ด้งักลา่วน้� เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะแสด้งข้อ้ความูแสด้งข้อ้ผดิ้
พลาด้อยา่งต้อ่เน่�องในระห้วา่งการต้รวจวดั้และบอกให้ค้ณุ์ทำาการต้รวจวดั้ซ่ำ�า สถุานการณ์ด์้งักลา่ว
สามูารถุแกไ้ข้ได้โ้ด้ยการนำาแห้ลง่ข้องการรบกวนออกจากบรเิวณ์ใกลเ้คย้งอปุกรณ์ห์้รอ่ทำาการต้รวจวดั้ใน
สถุานท้�อ่�นท้�ไมูมู่ก้ารรบกวนด้งักลา่ว

ข้อ้ควรัรัะวงั! การถุา่ยโอนข้อ้มูลูการต้รวจวดั้อาจถุกูข้ดั้จังห้วะในระห้วา่งท้�มูก้ารรบกวนทางแมูเ่ห้ล็ก
ไฟิฟ้ิา ในกรณ้์ด้งักลา่ว ให้เ้ช้่�อมูต้อ่เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าเข้า้กบัคอมูพวิเต้อรห์้รอ่อปุกรณ์ม์ูอ่ถุอ่อก้ครั �ง 
ห้ากวธิิ์น้้�ไมูส่ามูารถุแกปั้ญห้าได้ ้ให้ท้ำาการถุา่ยโอนข้อ้มูลูในสถุานท้�อ่�นท้�ไมูมู่ก้ารรบกวนด้งักลา่ว ข้อ้มูลู
การต้รวจวดั้จะไมูถุ่กูลบออกจากอปุกรณ์ก์อ่นท้�จะถุา่ยโอนข้อ้มูลูสำาเร็จ

ข้อ้ควรัรัะวงั! อปุกรณ์ส์่�อสารคล่�นความูถุ้�วทิยแุบบพกพาและแบบเคล่�อนท้�อาจสง่ผลต้อ่เคร่�องวดั้ความู
ด้นัลกูต้าได้ ้

ข้อ้ควรัรัะวงั! แมูว้า่การปลอ่ยคล่�นแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาข้องเคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้าจะต้ำ�ากวา่ระด้บัท้�อนุญาต้
โด้ยมูาต้รฐานท้�เก้�ยวข้อ้งพอสมูควร แต้ก่อ็าจทำาให้เ้กดิ้การรบกวนในอปุกรณ์ใ์กลเ้คย้งอ่�นๆ เช้น่ 
เซ่น็เซ่อรท์้�มูค้วามูไวสงู

เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 เป็นอปุกรณ์ค์ลาส B และจำาเป็นต้อ้งมูข้้อ้ควรระวงั
พเิศษเก้�ยวกบัความูเข้า้กนัได้ท้างแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิา (EMC) และจำาเป็นต้อ้งต้ดิ้ต้ั �งและนำามูาใช้ ้
งานโด้ยเป็นไปต้ามูข้อ้มูลูความูเข้า้กนัได้ท้างแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิา (EMC) ท้�ให้ไ้วใ้นต้ารางต้อ่ไป
น้�
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คำาแนะนำาและคำาปรัะกาศข้องผูู้ผู้้ลติื IEC 60601-1-2:2014; ฉบบั 4.0

การัปลดปลอ่ยคลื�นแมูเ่หล็กไฟฟ้า
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 (TA023) มูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อการใช้ง้านในสภาพแวด้ลอ้มูข้องการด้แูลสขุ้ภาพท้�บา้นโด้ย
มูค้ณุ์ลกัษณ์ะทางแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาต้ามูท้�ระบตุ้อ่ไปน้� ผูใ้ช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 (TA023) ควรแน่ใจวา่ใช้ง้าน
เคร่�องในสภาพแวด้ลอ้มูด้งักลา่ว

การปลด้ปลอ่ยคล่�นความูถุ้�วทิย ุCISPR 
11

กลุมู่ 1 iCare HOME2 (TA023) ทำางานด้ว้ย
แบต้เต้อร้�และใช้พ้ลงังานคล่�น
ความูถุ้�วทิยสุำาห้รับการทำางานภายใน
เทา่นั�น ด้งันั�นการปลด้ปลอ่ยคล่�น
ความูถุ้�วทิยจุงึต้ำ�าและไมูน่่าจะกอ่ให้เ้กดิ้
การรบกวนใด้ๆ กบัอปุกรณ์ใ์กลเ้คย้ง

การปลด้ปลอ่ยคล่�นความูถุ้�วทิย ุCISPR 
11

คลาส B iCare HOME2 (TA023) เห้มูาะสำาห้รับ
การใช้ง้านในสถุานท้�ทำาการทกุแห้ง่ รวมู
ถุงึสถุานท้�ในครัวเรอ่น และสถุานท้�ท้�
เช้่�อมูต้อ่โด้ยต้รงกบัโครงข้า่ยไฟิแรงด้นั
ต้ำ�าสาธิ์ารณ์ะท้�จา่ยไฟิในอาคารเพ่�อการ
ใช้ใ้นครัวเรอ่น

การปลอ่ยฮารม์ูอนกิ
IEC 61000-3-2

ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง

ความูผันผวนข้องแรงด้นัไฟิฟ้ิาและการ
ปลด้ปลอ่ยกระพรบิ
IEC 61000-3-3

ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง

คำาแนะนำาและคำาปรัะกาศข้องผูู้ผู้้ลติื IEC 60601-1-2:2014; ฉบบั 4.0

ความูทนตือ่การัรับกวนทางแมูเ่หล็กไฟฟ้า
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 (TA023) มูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อการใช้ง้านในสภาพแวด้ลอ้มูข้องการด้แูลสขุ้ภาพท้�บา้นโด้ย
มูค้ณุ์ลกัษณ์ะทางแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาต้ามูท้�ระบตุ้อ่ไปน้� ผูใ้ช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 (TA023) ควรแน่ใจวา่ใช้ง้าน
เคร่�องในสภาพแวด้ลอ้มูด้งักลา่ว

การัทดสำอบความูทนตือ่
การัรับกวนทางแมูเ่หล็ก
ไฟฟ้า

รัะดบัการัทดสำอบ IEC 
60601

รัะดบัความูสำอดคลอ้งกบั
ข้อ้กำาหนด

สำภัาพแวดลอ้มูทางแมู่
เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

ไฟิฟ้ิาสถุติ้
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV ห้นา้สมัูผัส
± 15 kV อากาศ

± 8 kV ห้นา้สมัูผัส
± 15 kV อากาศ

พ่�นควรเป็นไมู ้คอนกรต้้ ห้รอ่
กระเบ่�องเซ่รามูกิ ห้ากปพู่�น
ด้ว้ยวสัด้สุงัเคราะห้ ์ควรมู้
ความูช้่�นสมัูพัทธิ์อ์ยา่งนอ้ย 
30%

แรงด้นัไฟิฟ้ิาเกนิช้ั�วครู่
แบบรวด้เร็ว
IEC 61000-4-4

± 2 kV
ความูถุ้�การเกดิ้ซ่ำ�า 100 kHz

ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง

ไฟิกระช้าก
IEC 61000-4-5

±1 kV ระห้วา่งสาย L
±2 kV จากสาย L ไปยัง
สายด้นิ

ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง

แรงด้นัไฟิต้ก ไฟิด้บัช้ั�วข้ณ์ะ 
และการแปรผันข้องแรงด้นั
ไฟิฟ้ิาข้องสายไฟิฟ้ิา
IEC 61000-4-11

0% UT 0.5 รอบ
(1 เฟิส)
0% UT 1 รอบ
70% UT 25/30
รอบ (50/60 Hz)
0% UT 250/300
รอบ
(50/60 Hz)

ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง ไมูเ่ก้�ยวข้อ้ง

ความูถุ้�ไฟิฟ้ิา
(50/60 Hz)
สนามูแมูเ่ห้ล็ก
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m สนามูแมูเ่ห้ล็กความูถุ้�ไฟิฟ้ิา
ควรอยูใ่นระด้บัต้ามูลกัษณ์ะ
เฉพาะข้องสถุานท้�ทั�วไปใน
สภาพแวด้ลอ้มูอาคาร
พาณ์ชิ้ยห์้รอ่โรงพยาบาล
ทั�วไป

 คำาเตือืน! 
ไมูค่วรใช้ง้านแห้ลง่
กำาเนดิ้สนามูแมู่

เห้ล็กความูถุ้�ไฟิฟ้ิา (power 
frequency magnetic field) 
ใกลก้บัสว่นใด้ๆ ข้อง iCare 
HOME2 (TA023) รวมูทั�ง
สายเช้่�อมูต้อ่ท้�กำาห้นด้โด้ยผู ้
ผลติ้ในระยะห้า่งไมูถุ่งึ 15 
ซ่มู. (6 นิ�ว) เพ่�อห้ลก้เล้�ยง
การลด้ประสทิธิ์ภิาพการ
ทำางาน
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คำาแนะนำาและคำาปรัะกาศข้องผูู้ผู้้ลติื IEC 60601-1-2:2014; ฉบบั 4.0

ความูทนตือ่การัรับกวนทางแมูเ่หล็กไฟฟ้า
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 (TA023) มูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อการใช้ง้านในสภาพแวด้ลอ้มูข้องการด้แูลสขุ้ภาพท้�บา้น 
โด้ยมูค้ณุ์ลกัษณ์ะทางแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาต้ามูท้�ระบตุ้อ่ไปน้� ผูใ้ช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 (TA023) ควรแน่ใจวา่ใช้ ้
งานเคร่�องในสภาพแวด้ลอ้มูด้งักลา่ว

การัทดสำอบความูทนตือ่
การัรับกวนทางแมูเ่หล็ก
ไฟฟ้า

รัะดบัการัทดสำอบ IEC 
60601

รัะดบัความูสำอดคลอ้งกบั
ข้อ้กำาหนด

สำภัาพแวดลอ้มูทางแมู่
เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

นำาไฟิฟ้ิา
สญัญาณ์รบกวน
ท้�เห้น้�ยวนำาโด้ย
สนามูคล่�นความูถุ้�วทิยุ
IEC 61000-4-6

3 V
0.15 MHz – 80 MHz

6 V ในช้ว่งความูถุ้� ISM และ
วทิยุ
สมูคัรเลน่ระห้วา่ง 0.15 MHz 
ถุงึ 80 MHz

80% AM ท้�
1 kHz

3 V

6 V
คำาเตือืน!

ไมูค่วรใช้อ้ปุกรณ์ส์่�อสารคล่�น
ความูถุ้�วทิยาแบบเคล่�อนท้� 
(รวมูถุงึอปุกรณ์ต์้อ่พว่ง เช้น่ 
สายเสาอากาศและเสา
อากาศภายนอก) ใกลก้บัสว่น
ใด้ๆ ข้อง iCare HOME2 
(TA023) รวมูทั �งสายเช้่�อมู
ต้อ่ท้�กำาห้นด้โด้ยผูผ้ลติ้ใน
ระยะห้า่งไมูถุ่งึ 30 ซ่มู. (12 
นิ�ว) เพ่�อห้ลก้เล้�ยงการลด้
ประสทิธิ์ภิาพการทำางาน

แผรั่งสค้ล่�นวทิยุ
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz – 2.7 GHz

10 V/m

คำาเตือืน!

ไมูค่วรใช้อ้ปุกรณ์ส์่�อสารคล่�น
ความูถุ้�วทิยาแบบเคล่�อนท้� 
(รวมูถุงึอปุกรณ์ต์้อ่พว่ง เช้น่ 
สายเสาอากาศและเสา
อากาศภายนอก) ใกลก้บัสว่น
ใด้ๆ ข้อง iCare HOME2 
(TA023) รวมูทั �งสายเช้่�อมู
ต้อ่ท้�กำาห้นด้โด้ยผูผ้ลติ้ใน
ระยะห้า่งไมูถุ่งึ 30 ซ่มู. (12 
นิ�ว) เพ่�อห้ลก้เล้�ยงการลด้
ประสทิธิ์ภิาพการทำางาน
การรบกวนอาจเกดิ้ข้ึ�นใน
บรเิวณ์ใกลเ้คย้งกบัอปุกรณ์ท์้�
มูส้ญัลกัษณ์ต์้อ่ไปน้�
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คำาแนะนำาและคำาปรัะกาศข้องผูู้ผู้้ลติื IEC 60601-1-2:2014; ฉบบั 4.0

ความูทนตือ่การัรับกวนทางแมูเ่หล็กไฟฟ้า
เคร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 (TA023) มูว้ตั้ถุปุระสงคเ์พ่�อการใช้ง้านในสภาพแวด้ลอ้มูข้องการด้แูลสขุ้ภาพท้�บา้นโด้ย
มูค้ณุ์ลกัษณ์ะทางแมูเ่ห้ล็กไฟิฟ้ิาต้ามูท้�ระบตุ้อ่ไปน้� ผูใ้ช้เ้คร่�องวดั้ความูด้นัลกูต้า iCare HOME2 (TA023) ควรแน่ใจวา่ใช้ง้าน
เคร่�องในสภาพแวด้ลอ้มูด้งักลา่ว

การัทดสำอบความูทนตือ่
การัรับกวนทางแมูเ่หล็ก
ไฟฟ้า

รัะดบัการัทดสำอบ IEC 
60601

รัะดบัความูสำอดคลอ้งกบั
ข้อ้กำาหนด

สำภัาพแวดลอ้มูทางแมู่
เหล็กไฟฟ้า - แนวทาง

สนามูระยะใกลจ้ากอปุกรณ์์
ส่�อสารไรส้ายผา่นคล่�นวทิยุ
IEC 61000-4-3

380 - 390 MHz
27 V/m; PM 50%;
18 Hz

430 - 470 MHz
28 V/m; (FM ±5
kHz, 1 kHz sine)
PM; 18 Hz

704 - 787 MHz
9 V/m; PM 50%;
217 Hz

800 - 960 MHz
28 V/m; PM 50%;
18 Hz

1700 - 1990 MHz
28 V/m; PM 50%;
217 Hz

2400 - 2570 MHz
28 V/m; PM 50%;
217 Hz

5100 - 5800 MHz
9 V/m; PM 50%;
217 Hz

27 V/m

28 V/m

9 V/m

28 V/m

28 V/m

28 V/m

9 V/m

คำาเตือืน!

ไมูค่วรใช้อ้ปุกรณ์ส์่�อสารคล่�น
ความูถุ้�วทิยาแบบเคล่�อนท้� 
(รวมูถุงึอปุกรณ์ต์้อ่พว่ง เช้น่ 
สายเสาอากาศและเสาอากาศ
ภายนอก) ใกลก้บัสว่นใด้ๆ 
ข้อง iCare HOME2 (TA023) 
รวมูทั �งสายเช้่�อมูต้อ่ท้�กำาห้นด้
โด้ยผูผ้ลติ้ในระยะห้า่งไมูถุ่งึ 
30 ซ่มู. (12 นิ�ว) เพ่�อห้ลก้
เล้�ยงการลด้ประสทิธิ์ภิาพการ
ทำางาน
การรบกวนอาจเกดิ้ข้ึ�นใน
บรเิวณ์ใกลเ้คย้งกบัอปุกรณ์ท์้�
มูส้ญัลกัษณ์ต์้อ่ไปน้�
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www.icare-world.com

iCare เป็็นเครื่่�องหมายการื่คา้จดทะเบียีนของ Icare Finland Oy Centervue S.p.A., Icare Finland Oy และ Icare USA Inc. เป็็นส่ว่นหน่�งของกล่ม่บีรื่ษัิัท Revenio 
และเป็็นตัวัแทนของแบีรื่นด ์iCare ผลติัภัณัฑ์ ์บีรื่กิารื่ หรื่อ่ขอ้เส่นอทั �งหมดที�อา้งถึง่ในโบีรื่ชัวัรื่น์ี� อาจไมไ่ดรั้ื่บีการื่อน่มตััหิรื่อ่มใีหใ้นบีางตัลาดและฉลากและคำาแนะนำา
ที�ไดรั้ื่บีอน่มตััอิาจแตักตัา่งกนัไป็ในแตัล่ะป็รื่ะเทศ ขอ้มลูจำาเพาะของผลติัภัณัฑ์อ์าจมกีารื่เป็ลี�ยนแป็ลงในส่ว่นของการื่ออกแบีบีและขอบีเขตัของการื่ส่ง่มอบีและโดย
เป็็นผลมาจากการื่พัฒนาทางเทคนคิที�ดำาเนนิอยู่

Icare Finland Oy
Äyritie 22
01510 Vantaa, Finland
โทรื่ +358 0 9775 1150
info@icare-world.com


