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กอ่นทีค่ณุจะเริม่ตน้
มแีหลง่ขอ้มลูทีส่�าคญัมากมายทีจ่ะชว่ยใหค้ณุเริม่ตน้และสามารถอา้งองิไดต้ามตอ้งการเพือ่ใหม้ัน่ใจถงึผลการทดสอบทีแ่มน่ย�า กอ่นทีค่ณุจะใชร้ะบบนี ้ใหอ้า่นคูม่อื
ผูใ้ชแ้ละใบแทรกบรรจภุณัฑท์ีม่าพรอ้มกบัเครือ่งวดั ST2 ASPECT-PLUS™ ทีส่อดคลอ้งกนั จดโนต้                             เพิม่เตมิจากคูม่อืผูใ้ชน้ีต้ัง้แตต่น้จนจบ 

คูม่อืดา้นความปลอดภยัทีส่�าคญั

F ปฏบิตัติามแนวทางการควบคมุการตดิเชือ้ทีถ่กูตอ้งทกุครัง้ทีจั่ดการกบัตวัอยา่งเลอืดและสิง่ใดกต็ามทีส่มัผัสกบัเลอืด 

F  ช ิน้สว่นทัง้หมดในชดุเครือ่งวดันีจ้ะถอืวา่ตดิเชือ้และสามารถแพรโ่รคตดิเชือ้ได ้แมว้า่คณุจะท�าความสะอาดและฆา่เชือ้แลว้กต็าม

F   ผูใ้ชค้วรปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัมาตรฐานเมือ่ก�าลงัถอือยูห่รอืก�าลงัใชง้านอปุกรณน์ี ้ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา้งองิ “แนวทางขอ้ควรระวงัในการ
ตรวจแยกเชือ้: การป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้กอ่โรคในการตัง้คา่การดแูลสขุภาพ 2007”  
http: www.cdc.gov/hicpac/2007ip/2007isolationprecautions.html

หมายเลขประจ�าผลติภณัฑข์อง ASPECT Reader:

ตดิตอ่ผูจั้ดจ�าหน่ายเมือ่สัง่ซือ้อปุกรณ ์

ชือ่: 

ขอ้มลูผูต้ดิตอ่:

ในการสัง่ซือ้อปุกรณอ์กีครัง้ ใหต้ดิตอ่ผูจั้ดจ�าหน่าย Critical Diagnostics ของคณุ

ชือ่ผลติภณัฑ์ หมายเลขชิน้สว่น ค�าอธบิาย

เครือ่งวดั ST2 ASPECT-PLUS PLUS0001 เครือ่งวดั ST2 (20 ตลบั) พรอ้มกบั (1) บฟัเฟอรท์ดสอบ

ASPECT Reader READ0001 ระบบเครือ่งอา่นทีส่มบรูณ์

กระดาษ ASPECT Reader PAP0001 มว้นกระดาษส�าหรับ ASPECT Reader (5 มว้น)

ตวัควบคมุ ST2 LQC1111 ตวัควบคมุคณุภาพของเหลว ST2 ระดบั 1 และระดบั 2  
(2 สงู, 2 ต�า่)

ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส์ EQC0001 ตลบัทดสอบ ASPECT Reader EQC (1 ตลบั)

ภาพรวมของคูม่อืผูใ้ช ้

บทน�า ประกอบดว้ยค�าอธบิายสัน้ๆ เกีย่วกบัคณุสมบตัแิละทฤษฎกีารด�าเนนิการของ ASPECT Reader และยงัมขีอ้มลูพืน้ฐานบางอยา่งเกีย่วกบัตวัควบคมุ  
อนิเตอรเ์ฟซเชน่ปุ่ มของแป้นพมิพแ์ละชอ่งการป้อนขอ้มลูและการใชง้านในซอฟตแ์วร์

การตดิตัง้ ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการเปิดบรรจภุณัฑแ์ละการตัง้คา่เชน่เดยีวกบัขอ้มลูจ�าเพาะและการรับประกนัเกีย่วกบัเครือ่งอา่น

การตัง้คา่เริม่ตน้ ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่เครือ่งอา่นคา่ LIS และเครอืขา่ย เชน่เดยีวกบัการตัง้คา่สทิธิใ์นการเขา้ถงึของผูใ้ชแ้ละการแสดงและ/หรอื
พมิพบ์นัทกึขอ้ผดิพลาด

การด�าเนนิการ ประกอบดว้ยขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัการท�างานตวัอยา่งของ ASPECT Reader และรายการเมนูทีพ่บในไอคอน ผูด้�าเนนิการ

ตรวจสอบขอ้มลู ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการตรวจสอบผลของผูป่้วยเชน่เดยีวกบัการดผูลตวัควบคมุคณุภาพของเหลวและอเิล็กทรอนกิส ์ขอ้มลูเกีย่วกบัการ
พมิพผ์ลและสง่ผลของผูป่้วยและผลตวัควบคมุคณุภาพของเหลวและอเิล็กทรอนกิสไ์ปยงัระบบ LIS จะอยูใ่นบทนี้

ตวัควบคมุ ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้คา่และการท�างานของตวัควบคมุ

การบ�ารงุรักษา ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการบ�ารงุรักษาประจ�าวนัของ ASPECT Reader

การแกปั้ญหา ประกอบดว้ยขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาเครือ่งอา่น

คำเตือน ข้อควรระวัง ประกาศ
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บทน�า
ยนิดตีอ้นรับ
ขอ้แสดงความยนิดใีนการตดัสนิทีจ่ะทดสอบวดักบัระบบ ASPECT Reader โดย Critical Diagnostics คูม่อืผูใ้ชน้ีจ้ะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัการแสดง
การวดัดว้ยระบบนี้

ภาพรวมระบบ
ระบบ ASPECT Reader คอืเครือ่งอา่นกึง่อตัโนมตัชินดิตัง้โตะ๊ทีม่จีดุประสงคใ์นการใชใ้นการตรวจวนิจิฉัยดว้ยเทคนคิอมิมโูนในหลอดทดลองบนตลบัทดสอบ 
กลุม่ตวัอยา่งจะมกีารวเิคราะหโ์ดยใชต้ลบัทดสอบโดยใชป้ระโยชนจ์ากหลกัการของเทคโนโลยอีมิมโูนแอสเซยแ์บบไหลผา่น ตลบัทดสอบจะมแีท็ก ID 
ความถีว่ทิย ุ(RDID) ซึง่จะระบพุารามเิตอรเ์ชน่ชือ่การทดสอบ คา่สมัประสทิธิข์องความเขม้ขน้ วนัหมดอาย ุประเภทการรวมกนัของตวัอยา่ง/ตวัท�าปฏกิริยิา 
(SRA) หลงัจากใสส่ ิง่สง่ตรวจลงในตลบัทดสอบ ก็จะใสต่ลบัไปในเครือ่งอา่น เครือ่งสแกนภายในจะอา่นแท็ก RFID และจะด�าเนนิการตรวจสอบโดยอตัโนมตั ิ
ซอฟตแ์วรภ์ายในจะตคีวามและรายงานผลทดสอบซึง่จะแสดงออกมาบนหนา้จอ ซึง่สามารถพมิพแ์ละ/หรอืสง่ออกดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

ขอ้มลูเฉพาะของการทดสอบจะถกูเก็บไวบ้นแท็ก RFID ไมม่กีารอปัโหลดขอ้มลูการทดสอบทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ จ�าเป็นกอ่นทีจ่ะด�าเนนิการทดสอบ

จดุมุง่หมายการใชง้าน

ASPECT Reader เป็นเครือ่งมอืแบบตัง้โตะ๊ทีม่จีดุมุง่หมายในการใชก้บัการตรวจวนิจิฉัยดว้ยเทคนคิอมิมโูนในหลอดทดลองบนตลบัทดสอบทีผ่ลติโดย Critical 
Diagnostics ASPECT Reader จะใชใ้นสภาพแวดลอ้มในหอ้งปฏบิตักิารทีเ่ป็นมอือาชพี 

หลงัจากทีไ่ดเ้พิม่ตวัอยา่งทีเ่กบ็ไดจ้ากผูป่้วยไปยงัตลบัทดสอบซึง่จะถกูวางไวใ้น ASPECT Reader เพือ่วเิคราะหต์รวจสอบ ASPECT Reader จะสแกนแถบ
ทดสอบและวดัสญัญาณเรอืงแสงโดยการแสดงผลโดยใชอ้ลักอรทิมึวธิกีารเฉพาะ ASPECT Reader จะแสดงผลการทดสอบ 

โปรดอา้งองิไปยงัการใสบ่รรจภุณัฑแ์บบการตรวจเฉพาะส�าหรับรายละเอยีดบนการทดสอบทีเ่ฉพาะเจาะจง 

หลกัการของการตรวจวดั
ASPECT Reader ตรวจพบป้ายเรอืงแสง (TF5: การกระตุน้ ~ 650nm; การปลอ่ยแสง ~ 670nm) ในรปูแบบการทดสอบอมิมโูนแอสเซยแ์บบไหลผา่น (LFI) 
ปรมิาณทีก่�าหนดไวล้ว่งหนา้ขอสิง่สง่ตรวจทีท่ดสอบถกูปิเปตตไ์ปในชอ่งตวัอยา่งของตลบัทดสอบ ปิเปตตส์ารละลายบฟัเฟอรไ์ปในชอ่งทีส่อง ตลบัทดสอบ 
(ซึง่เรยีกวา่คารท์รดิจใ์นซอฟตแ์วร)์ จะถกูใสไ่ปใน ASPECT Reader ส�าหรับการวเิคราะหโ์ดยทนัท ีการรวกมนัของเครือ่งอา่นจะกระตุน้บรเิวณป้ายเรอืงแสง
ของตลบัทดสอบแลว้วดัสญัญาณเรอืงแสงเพือ่สรา้งผลเชงิปรมิาณเมือ่ด�าเนนิการผา่นอลักอรทิมึของกราฟความเขม้ขน้ ผลของสารทีว่เิคราะหบ์นหนา้จอซึง่
สามารถพมิพแ์ละ/หรอืสง่ออกไปยงัระบบ LIS ได ้

ชอ่งการป้อนขอ้มลู
ชอ่งการป้อนขอ้มลูคอืบรเิวณบนหนา้จอซึง่ใชป้้อนขอ้มลู ในหนึง่หนา้จอสามารถมชีอ่งการป้อนขอ้มลูไดห้ลายชอ่ง แตจ่ะมแีคช่อ่งเดยีวเทา่นัน้ทีส่ามารถเลอืก
และพรอ้มป้อนขอ้มลูได ้การกดแป้นตวัเลขจะป้อนขอ้มลูอกัขระนัน้ๆ ไปในชอ่งการป้อนขอ้มลู หากตวัเลขของอกัขระในชอ่งเกนิ จะไมส่ามารถป้อนอกัขระเพิม่
เตมิใดๆ ไดน้อกเสยีจากวา่จะลบอกัขระตวัอืน่ๆ ออก

ในการเลอืกชอ่งการป้อนขอ้มลู ใหย้า้ยเคอรเ์ซอรผ์า่นปุ่ ม [↑] หรอื [↓] เพือ่เลือ่นหนา้จอขึน้หรอืลง ในการยอ้นไปขา้งหลงัและขา้งหนา้ระหวา่งชอ่งขอ้ความ
ซา้ยและขวา ใหใ้ชปุ้่ ม [→] หรอื [←] เนือ้หาของชอ่งจะถกูไฮไลทเ์พือ่แสดงวา่ไดเ้ลอืกไวห้รอืพรอ้มใชง้าน

ในการลบอกัขระจากชอ่งขอ้มลูโดยใชปุ้่ ม [↑] หรอื [↓] เครือ่งอา่นแลว้กดปุ่ ม Delete [⇐] ทีด่า้นลา่งสดุของแป้นตวัเลข อกัขระตวัสดุทา้ยในชอ่งจะถกูลบ
ออกไป

ตารางขอ้มลูจ�าเพาะของระบบ

ความตอ้งการพลงังาน 100 - 240 VAC, 47- 63Hz, สลบัดว้ยตนเอง (U.S./นานาชาต)ิ, 0.9-0.34 Amps max

แบตเตอรีท่ีถ่อดเปลีย่นได ้ 4x LR6-AA + 6V— 4.16 A

อณุหภมูใินการท�างานโดยรอบ 15 – 30° C / 59 – 86° F

ชว่งความชืน้โดยรอบในการท�างาน 30 – 80% R.H. ที ่15 °C ; 15 - 80% R.H. (ไมค่วบแน่นที ่30 °C)

อณุหภมูขิองการจัดสง่และการจัดเกบ็ -20 – 60 °C

ความชืน้ของการจัดสง่และการจัดเก็บ 20 – 85% R.H. (ไมค่วบแน่น)

ปุ่ มกด ตวัเลข

หนา้จอ เสน้ทแยงมมุ 3.5 นิว้

น�้าหนัก 6.6 lb (3 kg)

ความกวา้ง 6.3 in. (~16 cm)

ความลกึ 9.5 in. (~24cm)

ความสงู 3.9 in. (~10cm)

ความถีป่ฏบิตักิารความถีว่ทิย ุ(RF) 13.56 MHz

กระแสไฟขาออกของ RF 200 mW

ASPECT Reader ตรงตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบั EC เพือ่ความปลอดภยั: IEC 61010-1, EN 61010-2-101, CSA 61010-1-04, EN61326-1:2002, 
EN61326-2-6:2006.

FCC ID:YMQ-8048000 อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบัชิน้สว่นที ่15 ของกฎ FCC การด�าเนนิการจะเป็นไปตามเงือ่นไขตอ่ไปนี:้

1. อปุกรณอ์าจไมท่�าใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย
2. อปุกรณน์ีต้อ้งยอมรับการรบกวนใดๆ ทีไ่ดรั้บรวมไปถงึการรบกวนทีอ่าจท�าใหเ้กดิการด�าเนนิการทีไ่มพ่งึประสงค์
3. การเปลีย่นแปลงและการปรับเปลีย่นทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งชดัเจนจากบคุคลทีรั่บผดิชอบในการปฏบิตัสิามารถท�าใหส้ทิธิอ์นุญาตของผูใ้ชใ้นการใชง้าน

อปุกรณเ์ป็นโมฆะได ้

ค�าเตอืน, ขอ้ควรระวงั, การจ�ากดั

กอ่นทีค่ณุจะใชร้ะบบนี ้ใหอ้า่นคูม่อืผูใ้ชแ้ละคูม่อืการใชง้านส�าหรับการทดสอบเฉพาะทีท่�าบน ASPECT Reader

• ใชส้�าหรับการวเิคราะหใ์นหลอดแกว้
• รองรับใชง้านของบคุลากรทางการแพทย ์
• ควรแปลผลควบคูก่บัอาการของผูป่้วยและผลการทดสอบจากทางหอ้งปฏบิตักิารอืน่ๆ
• บคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายใหใ้ชเ้ครือ่งอา่นนีจ้ะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอยา่งถกูตอ้งและตระหนักถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่มกีารใช ้ASPECT Reader กอ่น

การใชง้าน 
• อยา่วาง ASPECT Reader ไวใ้นน�้า
• อยา่ทิง้หรอืขวา้งเครือ่งอา่น
• ใชเ้ครือ่งอา่นบนพืน้ผวิทีแ่หง้และเป็นระดบั
• อยา่เคลือ่นยา้ยเครือ่งอา่นในขณะทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการทดสอบ
• เสยีบปลั๊กเครือ่งอา่นกบัแหลง่จา่ยไฟทีม่สีายดนิ
• ASPECT Reader ไดรั้บการทดสอบและไดผ้า่นมาตรฐานการปฏบิตัติามของ EMC ทีป่ระกาศไวท้ัง้หมด อยา่งไรกต็าม การใชอ้ปุกรณเ์สรมิอาจมกีาร

รบกวนทางแมเ่หล็กไฟฟ้ากบัเครือ่งอา่นนี ้ใชม้าตรการระมดัระวงัในการลดการรบกวนของคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าในสถานทีท่ีเ่ป็นไปได ้
• ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัสากลเมือ่ก�าลงัจัดการกบัตวัอยา่งทีเ่กบ็ไดจ้ากผูป่้วยเสมอ สวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัสว่นตวัทีเ่หมาะสมเชน่ เสือ้หอ้งแล็บ ถงุมอืแบบ

ใชแ้ลว้ทิง้ทีไ่มม่แีป้ง แวน่ตานริภยั และอืน่ๆ เมือ่ท�างานกบั ASPECT Reader และตวัอยา่งทีเ่กบ็ไดจ้ากผูป่้วย
• การใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ทีไ่มม่แีป้งอนัใหมจ่ะชว่ยลดความเสีย่งของการปนเป้ือนเมือ่จัดการกบัตวัอยา่งทีเ่กบ็ไดจ้ากผูป่้วย
• ตวัอยา่ง ตวัควบคมุ และอืน่ๆ ควรไดรั้บการดแูลใหเ้หมอืนกบัวา่อาจมเีชือ้กอ่โรค
• ก�าจัดตวัท�าปฏกิริยิาทีไ่มไ่ดใ้ชแ้ละขยะเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบของประเทศ รัฐบาล จังหวดั รัฐ และทอ้งถิน่
• ท�าความสะอาดพืน้ทีท่�างานทัง้หมดกอ่นและหลงัการทดสอบ
• ASPECT Reader ไดรั้บการออกแบบใหท้�างานเป็นระบบ ยงัไมไ่ดก้�าหนดลกัษณะการท�างานส�าหรับการใชง้านของระบบกบัอปุกรณอ์ืน่ๆ 
• โปรดทราบวา่อปุกรณท์างการแพทยท์ีต่ดิเชือ้จะตอ้งถกูก�าจัดในฐานะขยะตดิเชือ้และอาจจะไมไ่ดร้วมอยูใ่นการก�าจัดอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้หรอื

โปรแกรมการรไีซเคลิ
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สญัลกัษณต์อ่ไปนีจ้ะถกูใชใ้นคูม่อืนี:้

สญัลกัษณ์ ความหมาย

ค�าวา่ค�าเตอืนจะใชเ้พือ่แจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัสถานการณห์รอืเงือ่นไขทีอ่าจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บสว่นบคุคล

ค�าวา่ขอ้ควรระวงัจะใชเ้พือ่แจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัสถานการณห์รอืเงือ่นไขทีอ่าจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ ASPECT Reader 
หรอือปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง

แสดงถงึค�าเตอืนทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัอนัตรายจากการบาดเจ็บสว่นบคุคล แตค่�านงึการใช ้ASPECT Reader หรอื
อปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งทีเ่หมาะสม

หมายเหตุ น�าเสนอขอ้มลูทีจ่ะใหก้ารตรวจวดัอยา่งแมน่ย�าผา่นการใชง้าน ASPECT Reader ทีถ่กูตอ้งเชน่เดยีวกบัขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
อืน่ๆ

สภาพแวดลอ้ม

สญัลกัษณ์ ความหมาย

ขอ้มลูจ�าเพาะในการปฏบิตักิาร:
• อณุหภมู:ิ 15°C–30°C
• ความชืน้: 30 - 80% R.H. ไมค่วบแน่นที ่15 °C ; 15 - 80% R.H. (ไมค่วบแน่นที ่30 °C)
• ระดบัความสงู: 0–2000 เมตร
• ระดบัของมลพษิ: 2

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูใินการท�างานเหมาะสม อยา่วาง ASPECT Reader ใกลเ้ครือ่งกระจายความรอ้น แสงแดดจา้ เตาผงิ 
เตาไฟ และ/หรอือปุกรณผ์ลติความรอ้นอืน่ๆ

ค�าเตอืนเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า

สญัลกัษณ์ ความหมาย

ใชง้าน ASPECT Reader โดยใชเ้พยีงสายไฟและแหลง่จา่ยไฟเทา่นัน้ (อะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั) ASPECT Reader 
ควรเชือ่มตอ่เฉพาะกบัเตา้เสยีบทีต่อ่สายดนิดว้ย:
• 100–240 VAC
• 47–63 Hz
• 0.9-0.34 A

ASPECT Reader ไวส้�าหรับใชใ้นรม่เทา่นัน้ เพือ่ลดความเสีย่งของการเกดิไฟฟ้าชอ็ต ใหถ้อดปลั๊กไฟจากแหลง่จา่ย
ไฟฟ้ากระแสสลบักบัการใชง้านตอ่ไปนี้

การจัดการขอ้มลู

สญัลกัษณ์ ความหมาย

สิง่ทีพ่มิพอ์อกมาเป็นบนัทกึอยา่งเป็นทางการของผลการทดสอบ พมิพท์กุๆ ผลการทดสอบออกมาและท�าส�าเนา 2 ส�าเนา 
วางผลทดสอบทีพ่มิพอ์อกมาและส�าเนาทัง้คูล่งในแฟ้มแบบฟอรม์รายงานเคสของของหวัขอ้ (CRF) 

ผลการทดสอบทีถ่กูเกบ็ไวใ้นหน่วยความจ�าของ ASPECT Reader นัน้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่การส�ารองขอ้มลูเพยีงชัว่คราวเทา่นัน้
และอาจถกูบนัทกึทบัได ้หน่วยความจ�า ASPECT Reader จะเกบ็ผลการทดสอบ 1000 ผลลา่สดุไว ้เมือ่ความจขุองหน่วย
ความจ�าเต็ม ผลการทดสอบลา่สดุจะบนัทกึทบัผลการทดสอบทีเ่กา่ทีส่ดุโดยอตัโนมตัิ

ขอ้มลูการก�าจัด

สญัลกัษณ์ ความหมาย

F
ค�าเตอืนการตดิเชือ้ 
จัดการและก�าจัดตลบัทดสอบใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตักิารตดิเชือ้มาตรฐาน เวน้แตท่ีร่ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในใบแทรกบรรจุ
ภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง

ขอ้ควรระวงัอปุกรณป์ระเภทเลเซอร์

สญัลกัษณ์ ความหมาย

อยา่ถอดแผงภายนอกออกเพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึภายในของ ASPECT Reader ASPECT Reader จะม ีUV LED ทีใ่ชเ้พือ่อา่น 
คารท์รดิจท์ดสอบ UV LED ไมถ่อืวา่เป็นอนัตรายเมือ่น�ามาใชต้ามจดุมุง่หมาย 

ค�าเตอืนการตดิเชือ้

สญัลกัษณ์ ความหมาย

F
เมือ่ก�าลงัใช ้ASPECT Reader ใหส้งัเกตขุอ้ควรระวงัสากลเพือ่ความปลอดภยั การปฏบิตัใินการท�างานในหอ้งปฏบิตักิาร และ
ปฏบิตัติามกระบวนการการท�างานในหอ้งปฏบิตักิารเกีย่วกบัอปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล (เสือ้หอ้งแล็บ ถงุมอื และอืน่ๆ) และ
ความปลอดภยั

คำเตือน

ข้อควรระวัง

ประกาศ

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

คำเตือน

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง

คำเตือน



คูม่อืผูใ้ช ้ASPECT Reader       11 10       คูม่อืผูใ้ช ้ASPECT Reader

สญัลกัษณ์
สญัลกัษณท์ีอ่าจเกีย่วขอ้งกบั ASPECT Reader:

สญัลกัษณ์ ความหมาย

C เครือ่งหมาย CE Mark

D หา้มใชซ้�้า

V อปุกรณช์นดิวเิคราะหใ์นหลอดแกว้

M ผูผ้ลติ

h หมายเลขรายชือ่

g รหสัชดุ

r การจ�ากดัอณุหภมูิ

i ดคููม่อืการใชง้าน

กระดาษเครือ่งพมิพ์

w ปกป้องจากแหลง่ก�าเนดิแสงใดๆ

p ปกป้องจากความชืน้

การตดิตัง้
1. วางภาชนะขนสง่ใหต้ัง้ขึน้และเปิดฝาดา้นบนขึน้
2. เปิดกลอ่งกระดาษแข็งทีอ่ยูภ่ายในภาชนะขนสง่ 
 
หมายเหต:ุ หากก�าลงัใชม้ดีอรรถประโยชน ์ใหข้ยายใบมดีใหม้คีวามยาวทีเ่หมาะสมเพือ่หลกีเลีย่งการตดัชิน้สว่นภายในใดๆ 

3. ยกแผน่กัน้กระดาษแข็งดา้นบนออก กลอ่งดา้นขา้งของแผน่กัน้จะม:ี
• สายไฟ
• ปลั๊กอะแดปเตอรส์�าหรับแหลง่จา่ยไฟ US และ ex-US
• อะแดปเตอรจ์า่ยไฟ
• มว้นกระดาษ
• แบตเตอรี ่LR6-AA (1.5V) สีก่อ้น (4)

4. ยกแผน่กัน้กระดาษแข็งอนัถดัไปขึน้มาจากกลอ่ง
5. น�าเครือ่งอา่นออกโดยการยกออกจากภาชนะขนสง่อยา่งชา้ๆ ในแนวตัง้
6. วางเครือ่งอา่นบนพืน้ผวิทีม่ัน่คง เครือ่งอา่นจะถกูเกบ็ไวใ้นหอ่พลาสตกิทีปิ่ดผนกึไวท้ีม่ถีงุดดูความชืน้ น�าเครือ่งอา่นออกจากถงุพลาสตกิ
7. แทนทีว่สัดทุีบ่รรจทุัง้หมดในภาชนะขนสง่ไวส้�าหรับการจัดเกบ็
8. ตรวจสอบสิง่ทีบ่รรจอุยูใ่นกลอ่งดว้ยรายการการจัดสง่ทีแ่สดงดา้นลา่ง:

• ASPECT Reader
• แหลง่จา่ยไฟภายนอก
• สายไฟ
• อะแดปเตอรข์องแหลง่จา่ยไฟ (US, EU)
• คูม่อืผูใ้ช ้ASPECT Reader
• กระดาษความรอ้น 1 มว้น

หมายเหต:ุ หากเครือ่งอา่นถกูเกบ็ไวใ้นอณุหภมูทิีต่�า่กวา่ 59°F หรอืสงูกวา่ 86°F (ต�า่กวา่ 15°C และสงูกวา่ 30°C) หรอืทีค่วามชืน้สมัพัทธต์�า่กวา่ 30% - 
80% R.H. ไมค่วบแน่นที ่15 °C ; 15 - 80% R.H. (ไมค่วบแน่นที ่30 °C) ใหป้ลอ่ยเครือ่งอา่นปรับตวักบัอณุหภมูแิวดลอ้มลา่สดุเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสอง (2) 
ชัว่โมง

เครือ่งอา่น

อปุกรณเ์สรมิ

หมายเลข ค�าอธบิาย ฟงักช์ ัน่

1 จอแสดงผล แสดงฟังกช์ัน่ผูใ้ช ้
2 ดดีออก เปิดลิน้ชกัของตลบัทดสอบ

3 การใสก่ระดาษลว่งหนา้ ใสก่ระดาษเครือ่งพมิพล์ว่งหนา้

4 เมนูหลกั ยกเลกิการท�างานปัจจบุนั  
กลบัไปยงัเมนูหลกั

5 ปุ่ มอเนกประสงค์ ปุ่ มมลัตฟัิงกช์ัน่

6 ลกูศรน�าทาง ใชเ้พือ่เคลือ่นยา้ยเคอรเ์ซอรร์ะหวา่งชอ่ง
ขอ้มลู

7 แป้นตวัเลข ป้อนตวัเลขทีเ่ลอืก

8 ⇐ ลบการป้อนตวัเลขลา่สดุ

9 . เพิม่จดุทศนยิม

10 ปกมว้นกระดาษ เครือ่งพมิพ์

11 ลิน้ชกัของตลบัทดสอบ ถอืตลบัไวใ้นระหวา่งการทดสอบ

หมายเลข ค�าอธบิาย หมายเลขอา้งองิ

1 ASPECT Reader READ0001-03
2 สายไฟ

3 แหลง่จา่ยไฟภายนอก READ0001-6

4 อะแดปเตอรข์องแหลง่จา่ยไฟ (EU, US) READ0001-7

5 4 กอ้น — แบตเตอรี ่LR6-AA (1.5V)

6 คูม่อืผูใ้ช ้ASPECT Reader

7 มว้นกระดาษ READ0001-5

8 ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EQC)

3
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ดา้นหลงัของเครือ่งอา่น

การตดิตัง้
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่อณุหภมูใินการท�างานเหมาะสม อยา่วาง ASPECT Reader ใกลเ้ครือ่งกระจายความรอ้น
แสงแดดจา้ เตาผงิ เตาไฟ และ/หรอือปุกรณผ์ลติความรอ้นอืน่ๆ

ใชง้าน ASPECT Reader โดยใชเ้พยีงสายไฟและแหลง่จา่ยไฟทีใ่หม้าเทา่นัน้ (อะแดปเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบั) ASPECT Reader ควรเชือ่มตอ่เฉพาะกบั
เตา้เสยีบทีต่อ่สายดนิดว้ย:

• 100-240 VAC
• 47-63Hz
• 0.9-0.34 A

1. วาง ASPECT Reader บนพืน้ผวิทีส่ะอาด แหง้ และเรยีบ  

หมายเหต:ุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดเครือ่งอา่นกอ่นทีจ่ะเสยีบหรอืถอดสายเคเบลิหรอือปุกรณเ์สรมิเสมอ 

2. เชือ่มตอ่อะแดปเตอรจ์า่ยไฟกบัสายไฟ
3. เชือ่มตอ่ปลั๊กอะแดปเตอรท์ีถ่กูตอ้ง (เหมาะส�าหรับชอ่งเสยีบผนัง) ไปยงัอะแดปเตอรจ์า่ยไฟภายนอก
4. เชือ่มตอ่สายปลั๊กไฟของแหลง่จา่ยไฟกบัตวัรับทีอ่ยูด่า้นหลงัของเครือ่งอา่น (รปูที ่1)

 
 
 

5. เสยีบปลั๊กแหลง่จา่ยไฟภายนอกกบัเตา้เสยีบผนัง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้สยีบปลั๊กเครือ่งอา่นกบัสายไฟลงดนิทีต่รงกบัความตอ้งการทางแรงดนัไฟฟ้า
ในสว่นของขอ้มลูจ�าเพาะของคูม่อืนี ้(ด ู“ตารางขอ้มลูจ�าเพาะระบบ” ในหนา้ 7)

6. หากเครือ่งอา่นนัน้ไดรั้บการเชือ่มตอ่กบัระบบ LIS ใหเ้สยีบสายการสง่ขอ้มลูไปยงัพอรต์ LIS (รปูที ่2)

7. กดสวติชเ์ปิด/ปิดทีอ่ยูด่า้นหลงัของเครือ่งอา่นคา้งไวเ้พือ่เปิดเครือ่งอา่น (รปูที ่3) หนา้จอเริม่ตน้จะปรากฏ

 

 
 
 

8. อาจจะใสแ่บตเตอรีไ่ปทีด่า้นลา่งของเครือ่งอา่นเพือ่เป็นแหลง่พลงังานส�ารอง โปรดอา้งองิ “พลงังานแบตเตอรี”่ ในหนา้ 49
9. ตดิตัง้มว้นกระดาษในชอ่งเครือ่งพมิพ ์โปรดอา้งองิ “การเปลีย่นมว้นกระดาษ” ในหนา้ 48-49
10. ใช ้EQC (ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส)์ บนเครือ่งอา่น โปรดอา้งองิ “ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EQC)” ในหนา้ 42-43

หมายเหต:ุ EQC เป็นฟังกช์ัน่ทีจ่�าเป็นซึง่จะตรวจสอบทศันศาสตรแ์ละระบบการวเิคราะหภ์ายใน EQC ควรจะถกูใช:้
• บนการตัง้คา่เริม่ตน้ของเครือ่ง
• หากเครือ่งอา่นถกูขนสง่หรอืเคลือ่นยา้ย
• เมือ่ใดกต็ามทีเ่กดิค�าถามเกีย่วกบัการท�างานของ ASPECT Reader 
• ในชว่งตน้ของวนั

11. หากชว่งเวลาการปฏบิตังิาน EQC และตวัควบคมุคณุภาพของเหลว (LQC) เป็นสิง่จ�าเป็น โปรดอา้งองิ “การตัง้คา่ QC” ในหนา้ 16-17
12. หากหอ้งปฏบิตักิารเฉพาะหรอืขอ้มลูโรงพยาบาลส�าหรับการพมิพอ์อกมาจากเครือ่งอา่นเป็นสิง่จ�าเป็น โปรดอา้งองิ “การตัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ในหนา้ 19
13. ตรวจสอบสว่นของคูม่อืนีเ้ชน่ “การท�างาน” กอ่นทีจ่ะวเิคราะหส์ ิง่สง่ตรวจในครัง้แรก
14. ในการปิดเครือ่งอา่น ใหก้ดสวติชเ์ปิด/ปิดคา้งไวส้องวนิาท ีหากเครือ่งอา่นอยูใ่นโหมดหลบั ใหก้ดปุ่ มใดๆ กอ่นทีจ่ะกดสวติชเ์ปิด/ปิดคา้งไว ้

การตัง้คา่เริม่ตน้
เมนูผูด้แูลจะสามารถเขา้ถงึไดเ้ฉพาะการเขา้สูร่ะบบโดยผูด้แูลเทา่นัน้และจะมฟัีงกช์ัน่ในการดแูลทัง้หมดอยู่
ในบทนี ้คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิ:ี

หมายเลข ค�าอธบิาย

1 สายไฟในพอรต์จา่ยไฟ

2 สวติชเ์ปิด/ปิด

3 พอรต์ LIS

4 พอรต์ USB

5 พอรต์เครือ่งพมิพ์

ข้อควรระวัง

รปูที ่1

รปูที ่2

รปูที ่3

3

4 1

2

• ตัง้คา่เวลาและรปูแบบของเวลาทีแ่สดงส�าหรับเครือ่งอา่น
• เลอืกภาษาทีต่อ้งการส�าหรับเครือ่งอา่น
• เลอืกการตัง้คา่ QC ส�าหรับ QC แบบอเิล็กทรอนกิส ์(EQC)
• เลอืกการตัง้คา่การสง่ไปยงัระบบ LIS
• ตัง้คา่การตัง้คา่เครือ่งพมิพ ์
• อา่นขอ้มลูเครือ่งอา่น (การก�าหนดคา่เครอืขา่ยปัจจบุนั)
• สง่ออกขอ้มลูไปยงัแทง่ USB
• ตัง้คา่วนัทีแ่ละรปูแบบของวนัทีท่ีแ่สดงส�าหรับเครือ่งอา่น

• เลอืกการตัง้คา่ QC ส�าหรับ QC แบบของเหลว (EQC)
• เลอืกการตัง้คา่การหมดเวลา
• เลอืกการตัง้คา่การสง่ไปยงัระบบเครอืขา่ย
• เพิม่ แกไ้ข ลบผูใ้ช ้
• อปัเดตเฟิรม์แวรห์รอืภาษา

ด�าเนนิการผูป่้วย ใชเ้พือ่ด�าเนนิการตวัอยา่งทีเ่กบ็ไดจ้ากผูป่้วย (ซอฟตแ์วรจ์ะตัง้คา่เริม่ตน้ใหก้บัไอคอนนีเ้มือ่เปิดเครือ่ง)

LQC (ตวัควบคมุคณุภาพของเหลว) ใชเ้พือ่ด�าเนนิการตวัอยา่งทีค่วบคมุเมือ่ใดกต็ามทีม่กีารระบโุดยขอ้ก�าหนดการควบคมุคณุภาพของหอ้งปฏบิตักิาร
ของคณุ

ตรวจสอบขอ้มลู ใชเ้พือ่ตรวจสอบผลของผูป่้วย ผลตวัควบคมุของเหลว (LQC) ผลตวัควบคมุอเิล็กทรอนกิส ์(EQC) และสง่ผลไปยงั LIS หมายเหต:ุ 
รายการเมนูจะเป็นสเีทาจนกวา่ขอ้มลูจะพรอ้มทีจ่ะตรวจสอบ

EQC (ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส)์ ใชเ้พือ่ด�าเนนิการตวัควบคมุอเิล็กทรอนกิสเ์มือ่เครือ่งอา่นไดต้ัง้คา่ไวเ้ป็นขนสง่หรอืเคลือ่นยา้ย  
เมือ่ใดกต็ามทีม่กีารระบโุดยขอ้ก�าหนดการควบคมุคณุภาพของหอ้งปฏบิตักิารของคณุ หรอืเมือ่ใดก็ตามทีม่คี�าถามเกีย่วกบัการท�างานของ  
ASPECT Reader

ผูด้�าเนนิการ ใชเ้พือ่ดบูนัทกึขอ้ผดิพลาดและเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ผูด้�าเนนิการเชน่ เวลาและรปูแบบของเวลาและภาษา

ผูด้แูล ใชเ้พือ่เขา้ถงึฟังกช์ัน่ในการดแูลทัง้หมด (ไอคอนนีส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยผูด้แูลเทา่นัน้)

เมนูหลกัจะมรีายการตอ่ไปนี:้

5
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1. การใชปุ้่ ม [→] หรอื [←] และ [↑] หรอื [↓] เลอืกไอคอนเมนูผูด้แูลจากหนา้จอเมนูหลกั (รปูที ่4)

หนา้จอผูด้แูลจะปรากฏ (รปูที ่5)

 

หนา้จอผูด้แูลจะใหผู้ด้แูลสามารถ:
• ตัง้คา่การตัง้คา่เครือ่งอา่นทัว่ไปเชน่ เวลา วนัที ่ภาษา การตัง้คา่ QC ตวัอยา่งเชน่ ชว่งเวลา QC และการตัง้คา่การหมดเวลา
• เพิม่หรอืลบผูใ้ชแ้ละแกไ้ขผูใ้ชท้ีม่อียู่
• แสดงขอ้มลูเครือ่งอา่น ตวัอยา่งเชน่ ขอ้มลูเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
• อปัเดตเฟิรม์แวรห์รอืภาษา
• แสดงและพมิพท์ัง้บนัทกึขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอืและการจัดการ 

การตัง้คา่เครือ่งอา่นทัว่ไป
1.  เลอืก การตัง้คา่เครือ่งอา่นทัว่ไป โดยใชปุ้่ มอเนกประสงคท์างขวา หนา้จอการตัง้คา่ทัว่ไปจะปรากฏ (รปูที ่6)

หนา้จอการตัง้คา่ทัว่ไปจะใหผู้ด้แูลสามารถ:
• ตัง้คา่การตัง้คา่เครือ่งอา่นเริม่ตน้เชน่ เวลา วนัที ่ภาษา การตัง้คา่ QC ตวัอยา่งเชน่ ชว่งเวลา QC และการหมดเวลาของเครือ่งอา่น
• เลอืก การตัง้คา่โหมดทดสอบ
• ตัง้คา่การตัง้คา่ LIS เชน่ความพรอ้มใชง้าน LIS ทีอ่ยู ่IP การหมดเวลา และอืน่ๆ
• ตัง้คา่การตัง้คา่เครอืขา่ยเชน่ ทีอ่ยู ่IP และพอรต์
• ตัง้คา่การตัง้คา่เครือ่งพมิพเ์ชน่ พมิพอ์ตัโนมตัแิละขอ้มลูสิง่อ�านวยความสะดวก
 

ภาษา
1. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูภาษา กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอภาษาจะปรากฏ (รปูที ่7)

 

 
 
 
 

2. ใชปุ้่ ม [↑] หรอื [↓] เพือ่สลบัดภูาษาทีพ่รอ้มใชง้านทีล่งรายการไว:้
• English
• German
• French
• Spanish
• Italian

3. เลอืกภาษาทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับการเปลีย่นแปลงหรอืปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการ
เปลีย่นแปลงใดๆ ไมก่จ็ะพาผูใ้ชก้ลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้ (รปูที ่8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัง้คา่เริม่ตน้ 
 
 

เวลาและรปูแบบของเวลา 
1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกเวลาและรปูแบบของเวลา หนา้จอการตัง้คา่เวลาและรปูแบบของเวลาจะปรากฏ (รปูที ่10)

 

2. ในการตัง้คา่รปูแบบของเวลา ใหใ้ชปุ้่ ม [←] หรอื [→] เพือ่เลอืกรปูแบบทีต่อ้งการวา่เป็นแบบ 12 ชัว่โมงหรอื 24 ชัว่โมง
3. ในการตัง้คา่เวลาปัจจบุนั ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่เขา้ถงึชอ่งขอ้ความ ชัว่โมง: และ นาท:ี จากนัน้ใชแ้ป้นตวัเลขเพือ่ป้อนเวลาทีต่อ้งการ
4. ในการตัง้คา่ AM หรอื PM ใหใ้ชปุ้่ ม [←] หรอื [→] เพือ่เลอืกรปูแบบทีต่อ้งการ
5. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับการเปลีย่นแปลงไปยงัเวลาและรปูแบบของเวลา หรอืกดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลง 

ไมก่จ็ะเลอืกพาผูใ้ชก้ลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้ (รปูที ่11)

รปูที ่5

รปูที ่6

รปูที ่10

รปูที ่4

รปูที ่9

หนา้จอการตัง้คา่ทัว่ไปจะตัง้คา่เริม่ตน้ใหก้บัรายการเมนูการตัง้คา่เริม่ตน้ กดปุ่ ม
อเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอการตัง้คา่เริม่ตน้จะปรากฏ (รปูที ่9)

รปูที ่7

รปูที ่8

• Polish
• Swedish
• Bulgarian
• Slovanian
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วนัทีแ่ละรปูแบบของวนัที ่
1. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูวนัทีแ่ละรปูแบบของวนัที ่กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอวนัทีแ่ละรปูแบบของวนัทีจ่ะ

ปรากฏ (รปูที ่12)

2. ใชปุ้่ ม [←] หรอื [→] เพือ่สลบัดรูปูแบบวนัทีท่ีพ่รอ้มใชง้านทีล่งรายการไว:้
• ดด/วว/ปปปป
• วว/ดด/ปปปป

3. เลอืกรปูแบบทีต่อ้งการจากนัน้ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัชอ่งขอ้ความ วนั: เดอืน: และ ปี:
4. ใหป้้อนขอ้มลูทีต่อ้งการไปในชอ่งขอ้ความโดยใชแ้ป้นตวัเลข จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับการเปลีย่นแปลงทีท่�าขึน้

หรอืปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ ไมก่จ็ะพาผูใ้ชก้ลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้ (รปูที ่13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตัง้คา่ QC
หนา้จอการตัง้คา่ QC จะใหผู้ด้แูลสามารถป้อนชว่งเวลา QC ไดส้�าหรับการทดสอบ QC ของเหลวในหลายๆ วนัชว่งเวลา QC ไดส้�าหรับการทดสอบแบบ
อเิล็กทรอนกิส ์QC (EQC) ในหลายๆ ชัว่โมง เลขศนูยส์ามารถป้อนไดใ้นชอ่งขอ้ความเพือ่ตัง้คา่การตัง้คา่ QC ใหเ้ป็นปิด

1. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูการตัง้คา่ QC
2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก การตัง้คา่ QC (รปูที ่14)

 

3. ป้อนหมายเลขทีต่อ้งการในชอ่งขอ้ความโดยใชแ้ป้นตวัเลขบนเครือ่งอา่น จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับการเปลีย่นทีท่�าขึน้ หรอืเลอืก
ปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่�าขึน้ในเวลาสว่นทีเ่ลอืก ไมก่ก็ารเลอืกจะพาผูใ้ชก้ลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้ (รปูที ่15)

 

 
 

 

การตัง้คา่การหมดเวลา
หนา้จอการตัง้คา่การหมดเวลาจะใหผู้ด้แูลสามารถเปิดหรอืปิดสวติชแ์บตเตอรีห่รอืตัง้ก�าหนดเวลาส�าหรับการปิดสวติชแ์บตเตอรีไ่ด ้นอกจากนีย้งัมตีวัเลอืกหลกั
การตัง้เวลาปิดสวติช ์ซึง่สามารถตัง้คา่เป็นปิดได ้หรอืการก�าหนดเวลาใหส้ามารถตัง้คา่ส�าหรับการปิดเครือ่งได ้ตวัเลอืกการหมดเวลาเหลา่นีจ้ะท�าใหเ้ครือ่งอา่น
ปิดลงหลงัจากชว่งเวลาทีเ่ลอืกไวใ้นไมก่ีน่าทหีลงัจากชว่งเวลาทีไ่มม่กีารใชง้านเครือ่งอา่น ตวัอยา่งเชน่ ไมม่กีารกดปุ่ ม ไมม่กีารตรวจวดั และอืน่ๆ

1. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูการตัง้คา่การหมดเวลา
2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอการตัง้คา่การหมดเวลาจะปรากฏ (รปูที ่16)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ป้อนเวลาทีต่อ้งการในชอ่งขอ้ความโดยใชแ้ป้นตวัเลขบนเครือ่งอา่น จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับการเปลีย่นทีท่�าขึน้ไปยงัการตัง้เวลา 
หรอืเลอืกปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่�าขึน้ในเวลาสว่นทีเ่ลอืก ไมก่ก็ารเลอืกจะพาผูใ้ชก้ลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้  
(รปูที ่17)

 

4. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัหนา้จอการตัง้คา่ทัว่ไป (รปูที ่18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โหมดทดสอบ
หนา้จอโหมดทดสอบจะใหผู้ด้แูลสามารถเลอืกโหมดเริม่ตน้ของเครือ่งอา่นได ้

รปูที ่15

รปูที ่14

รปูที ่11

รปูที ่12

รปูที ่13

รปูที ่16

รปูที ่18

รปูที ่17
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1. ในเมนูการตัง้คา่ทัว่ไป ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลอืก/ไฮไลทร์ายการเมนูโหมดทดสอบ
2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอการตัง้คา่โหมดทดสอบจะถกูแสดง (รปูที ่19)

 

3. ใชปุ้่ ม [←] หรอื [→] เพือ่ตรวจสอบตวัเลอืกโหมดเริม่ตน้ทีต่อ้งการและตวัเลอืกทีอ่นุญาตโหมดชัว่คราว
4. เมือ่ป้อนขอ้มลูทัง้หมด เลอืกปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับขอ้มลู หรอืปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ ที่

ท�าขึน้ ไมก่ก็ารเลอืกจะพาผูใ้ชก้ลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้ (รปูที ่20)

 
 
 
 

 
การตัง้คา่ LIS
หนา้จอการตัง้คา่ LIS จะใหผู้ด้แูลสามารถตัง้คา่ขอ้มลู LIS เชน่ระบบ LIS พรอ้มใชง้านหรอืไม ่ระบบควรสง่ขอ้มลูอตัโนมตัแิละป้อนทีอ่ยู ่IP LIS หมายเลข
พอรต์ และการหมดเวลา (เป็นนาท)ี หรอืไม่

1. ในเมนูการตัง้คา่ทัว่ไป ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลอืก/ไฮไลทร์ายการเมนูการตัง้คา่ LIS
2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอการตัง้คา่ LIS จะปรากฏ (รปูที ่21)

3. ป้อนขอ้มลูทีต่อ้งการโดยใชแ้ป้นตวัเลขบนเครือ่งอา่น
4. ใชปุ้่ ม [←] หรอื [→] เพือ่ตรวจสอบตวัเลอืกการสง่อตัโนมตัแิละตวัเลอืก LIS ทีพ่รอ้มใชง้าน
5. เมือ่ป้อนขอ้มลูทัง้หมด เลอืกปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับขอ้มลู หรอืปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่�าขึน้ ไมก่ก็าร

เลอืกจะพาผูใ้ชก้ลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้ (รปูที ่22)

 
 

การตัง้คา่เครอืขา่ย
หนา้จอการตัง้คา่เครอืขา่ยจะใหผู้ด้แูลสามารถตัง้คา่ขอ้มลูเครอืขา่ย เชน่การตัง้คา่ IP ทีอ่ยู ่IP และหมายเลขพอรต์ได ้

1. ในเมนูการตัง้คา่ทัว่ไป ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลอืก/ไฮไลทร์ายการเมนูการตัง้คา่เครอืขา่ย
2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอการตัง้คา่เครอืขา่ยจะปรากฏ (รปูที ่23)

3. ใชปุ้่ ม [←] หรอื [→] เพือ่ตรวจสอบตวัเลอืกการตัง้คา่ IP
4. ป้อนขอ้มลูทีต่อ้งการโดยใชแ้ป้นตวัเลขบนเครือ่งอา่น
5. เมือ่ป้อนขอ้มลูทัง้หมด กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับขอ้มลู หรอืปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่�าขึน้ ไมก่ก็าร

เลอืกจะพาผูใ้ชก้ลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้ (รปูที ่24)

การตัง้คา่เครือ่งพมิพ์
หนา้จอการตัง้คา่เครือ่งพมิพจ์ะใหผู้ด้แูลสามารถตัง้คา่ขอ้มลูเครือ่งพมิพไ์ด ้เชน่พมิพอ์ตัโนมตั ิและขอ้มลูจะปรากฏบนผลทีพ่มิพอ์อกมา แป้นพมิพม์าตรฐานทีม่ี
ตวัเชือ่มตอ่ USB จะเป็นสิง่จ�าเป็น (ไมไ่ดม้มีาให)้

1. ในเมนูการตัง้คา่ทัว่ไป ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลอืก/ไฮไลทร์ายการเมนูการตัง้คา่เครือ่งพมิพ์
2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอการตัง้คา่เครือ่งพมิพจ์ะปรากฏ (รปูที ่25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ใชปุ้่ ม [←] หรอื [→] เพือ่ตรวจสอบตวัเลอืกพมิพอ์ตัโนมตัิ
4. ป้อนขอ้มลูทีต่อ้งการไปในชอ่งขอ้ความในแตล่ะชอ่งโดยใชแ้ป้นพมิพภ์ายนอก ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัชอ่งขอ้ความทีต่อ้งการ
5. เมือ่ป้อนขอ้มลูทัง้หมด กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับขอ้มลู หรอืปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่�าขึน้ ไมก่ก็าร

เลอืกจะพาผูใ้ชก้ลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้ (รปูที ่26)

6. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัหนา้จอผูด้แูล

รปูที ่19

รปูที ่20

รปูที ่22

รปูที ่23

รปูที ่21

รปูที ่26

รปูที ่25

รปูที ่24
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จัดการผูใ้ช ้

ในรายการเมนูจัดการผูใ้ชผู้ด้แูลจะสามารถ:
• ดรูายชือ่ผูใ้ชท้ีม่อียูต่ามหมายเลข ID ชือ่ และโหมดการเขา้ถงึ
• แกไ้ขผูใ้ชท้ีม่อียู่
• ลบผูใ้ชอ้อก
• เพิม่ผูใ้ชใ้หม่

1. การใชปุ้่ ม [→] หรอื [←] และ [↑] หรอื [↓] เลอืกไอคอนเมนูผูด้แูลจากหนา้จอเมนูหลกั (รปูที ่27)

2. หนา้จอผูด้แูลจะปรากฏ (รปูที ่28)

3. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูจัดการผูใ้ช ้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอรายชือ่ผูใ้ชท้ีม่อียูจ่ะปรากฏ (รปูที ่29)

แกไ้ขผูใ้ช ้

1. เลอืกผูใ้ชท้ีต่อ้งการ กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เขา้ถงึเมนูตวัเลอืก (รปูที ่30)

2. รายการเมนูแกไ้ขผูใ้ชไ้ดถ้กูเลอืกอยูแ่ลว้ กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวา หนา้จอการเปลีย่นแปลงผูใ้ชจ้ะปรากฏ (รปูที ่31) 

3. ท�าการเปลีย่นแปลงทีต่อ้งการไปยงัขอ้มลูผูใ้ชท้ีม่อียูโ่ดยใชแ้ป้นตวัเลขหรอืแป้นพมิพ ์
 
หมายเหต:ุ ใชแ้ป้นพมิพม์าตรฐานกบัตวัเชือ่มตอ่ USB 

4. จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับการเปลีย่นแปลงทีท่�าขึน้ หรอืปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ หนา้จอรายชือ่ผู ้
ใชท้ีม่อียูจ่ะปรากฏ (รปูที ่32)

ลบผูใ้ชท้ีเ่ลอืก
1. เลอืก/ไฮไลทผ์ูใ้ชเ้พือ่ลบออกจากรายชือ่ผูใ้ชท้ีม่อียู่
2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เขา้ถงึเมนูตวัเลอืก โดยใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัลบ เลอืกรายการเมนูและกดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่

เลอืก หนา้จอลบผูใ้ชจ้ะปรากฏ (รปูที ่33)

3. ลบผูใ้ชจ้ะเป็นหนา้ตา่งยนืยนัซึง่จะถามวา่ผูใ้ชล้งรายชือ่ไวบ้นหนา้จอนัน้จะถกูลบออกใชห่รอืไม ่หากค�าตอบคอืใช ่ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ลบ
ผูใ้ชอ้อก หากค�าตอบคอืไม ่ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ยกเลกิการลบและกลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้ ใชปุ้่ ม [←] หรอื [→] เพือ่ตรวจสอบตวัเลอืก
พมิพอ์ตัโนมตัิ

รปูที ่27

รปูที ่28

รปูที ่29

รปูที ่30

รปูที ่31

รปูที ่32

รปูที ่33
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• เขา้สูร่ะบบและออกจากระบบเครือ่งอา่นในฐานะผูด้�าเนนิการ
• ด�าเนนิการตวัอยา่ง 
• ใสต่ลบัทดสอบ
• เอาตลบัทดสอบออก 
• แสดงผล
• สง่ผล
• พมิพผ์ล

 
 
ลงชือ่เขา้ใช ้

เพิม่ผูใ้ช ้

หมายเหต:ุ แป้นพมิพม์าตรฐานทีม่ตีวัเชือ่มตอ่ USB นัน้ไมบ่งัคบั (ไมไ่ดม้มีาให)้ จากรายชือ่ผูใ้ชท้ีม่อียู ่ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เขา้ถงึเมนูตวัเลอืก

1. โดยใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัรายการเมนูเพิม่ผูใ้ชแ้ละกดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอสรา้งผูใ้ชใ้หมจ่ะปรากฏ (รปูที ่34) 

2. เลอืกวา่ผูใ้ชใ้หโ้หมดการเขา้ถงึกบัผูด้แูลหรอืผูด้�าเนนิการโดยใชปุ้่ ม [→] หรอื [←]
3. โดยใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความถดัไปและป้อนขอ้มลูทีต่อ้งการโดยใชแ้ป้นพมิพ ์

หมายเหต:ุ ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นนัน้เป็นตวัเลข ชอ่งขอ้ความเหลา่นีจ้ะไมต่อบรับตวัอกัษร นอกเสยีจากวา่ไดเ้ชือ่มตอ่กบัแป้นพมิพ์

4. เมือ่ไดป้้อนขอ้มลูทัง้หมดใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ตอบรับขอ้มลู ผูใ้ชใ้หมจ่ะปรากฏบนหนา้จอรายชือ่ผูใ้ชท้ีม่อียู่
5. หากไมต่อ้งการเปลีย่นแปลง ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่ยกเลกิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่�าขึน้และกลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้

การด�าเนนิการ
ในสว่นนี ้คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิ:ี 

1. ป้อนหมายเลข ID ผูใ้ชท้ีต่อ้งการโดยใชแ้ป้นตวัเลข จากนัน้เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งโดยใชล้กูศร [↓] เพือ่ไปยงัชอ่งขอ้ความถดัไป

หมายเหต:ุ การตัง้คา่เริม่ตน้ของ ID ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นจะเป็น 1234 ทัง้คู ่ซ ึง่แนะน�าวา่ใหส้รา้ง ID  
ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นใหมส่�าหรับผูด้แูลหลงัจากการตัง้คา่เริม่ตน้

2. ป้อนรหสัผา่นผูใ้ช ้จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกลงชือ่เขา้ใช ้เมนูหลกัจะปรากฏ (รปูที ่36) 

การด�าเนนิการตวัอยา่ง
หมายเหต:ุ กอ่นทีจ่ะด�าเนนิการตวัอยา่งใดๆ ขอแนะน�าวา่ใหด้�าเนนิการตลบัทดสอบ EQC (ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส)์ เพือ่ตรวจสอบการท�างานของ
เครือ่งอา่น โปรดอา้งองิ “ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EQC)” ในหนา้ 42-43

เมือ่ EQC ไดท้�างานอยา่งสมบรูณ ์ใหเ้ลอืกไอคอนด�าเนนิการผูป่้วยบนเมนูหลกั

1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกไอคอนด�าเนนิการผูป่้วย หนา้จอด�าเนนิการผูป่้วยจะปรากฏ (รปูที ่37)

หมายเลขล�าดบัลา่สดุจะปรากฏเชน่เดยีวกบั ID ผูด้�าเนนิการของบคุคลทีล่งชือ่เขา้ใชเ้ครือ่งอา่น ชอ่งขอ้ความ ID ผูป่้วยถกูเลอืกอยู่

2. ป้อน ID ผูป่้วยโดยใชแ้ป้นตวัเลข จากนัน้เลอืกปุ่ มอเนกประสงคท์างขวา หนา้จอใสค่ารท์รดิจจ์ะปรากฏ (รปูที ่38)

รปูที ่34

รปูที ่35

รปูที ่36

รปูที ่37

รปูที ่38
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3. ลิน้ชกัของตลบัทดสอบจะเปิดออก (รปูที ่39)

การเตรยีมตลบัทดสอบ
ปฏบิตัติามแนวทางการควบคมุการตดิเชือ้ทีถ่กูตอ้งทกุครัง้ทีจั่ดการกบัตวัอยา่งเลอืดและสิง่ใดกต็ามทีส่มัผัสกบัเลอืด 

1. ปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้านส�าหรับการทดสอบทีก่�าลงัด�าเนนิการเพือ่เตรยีมตลบัทดสอบส�าหรับเครือ่งอา่น
2. หลงัจากเตรยีมตลบัทดสอบ ใหใ้สต่ลบัไปในเครือ่งอา่นทนัท ี(รปูที ่40)

 
 
 

3. ปิดลิน้ชกั หนา้จอก�าลงัอา่นคารท์รดิจจ์ะปรากฏ (รปูที ่41)

หมายเหต:ุ ตลบัทดสอบแตล่ะตลบัจะมตีวัตรวจสอบการควบคมุภายใน (แถบควบคมุบนตลบัทดสอบ) ซึง่ท�างานโดยอตัโนมตัริว่มกบัทกุตวัอยา่งเพือ่ท�าให ้
แน่ใจวา่การไหลในตลบัทดสอบเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง หากการตรวจสอบอตัโนมตัขิองการควบคมุในตวัไมอ่ยูใ่นขอบเขตทีรั่บมอืได ้ตวัอา่นจะไมร่ายงานผลการ
ทดสอบ เครือ่งอา่นจะแสดงขอ้ความขอ้ผดิพลาดและท�าการทดสอบซ�้าอกีครัง้โดยใชต้ลบัใหม ่

เมือ่ไดอ้า่นขอ้มลูตลบัทดสอบ RFID และตรวจสอบโดย ASPECT Reader การวเิคราะหก์จ็ะเริม่ตน้ขึน้

หนา้จอ ID ผูป่้วยจะปรากฏ ซึง่จะแสดงเวลาของการทดสอบทีเ่หลอือยู ่(รปูที ่42)

ASPECT Reader จะวดัการทดสอบโดยอตัโนมตัแิละผลจะปรากฏบนหนา้จอเป็น ng/mL (รปูที ่43)

การเอาตลบัทดสอบออก
1. ในการเปิดลิน้ชกัตลบัทดสอบ ใหก้ดปุ่ มดดีออก เครือ่งอา่นจะเปิดลิน้ชกัตลบัทดสอบโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหส้ามารถน�าตลบัออกได ้
2. ก�าจัดตลบัทดสอบใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบของประเทศ รัฐบาล จังหวดั รัฐ และทอ้งถิน่

 
การพมิพผ์ล
1. ในการพมิพผ์ลของผูป่้วย ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกตวัเลอืก เมนูตวัเลอืกจะปรากฏ (รปูที ่44)

2. ตวัเลอืกพมิพถ์กูเลอืกอยู ่กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่พมิพผ์ลของผูป่้วย ก�าลงัพมิพจ์ะปรากฏทีด่า้นลา่งสดุของแพท หนา้จอ ID และเครือ่งอา่นจะ
พมิพผ์ลลพัฑอ์อกมา

หมายเหต:ุ พมิพอ์ตัโนมตัอิาจถกูเลอืกไวโ้ดยผูด้แูลใน “การตัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ในหนา้ 19 เพือ่พมิพผ์ลของผูป่้วยใดๆ เมือ่เสร็จสิน้การทดสอบโดยอตัโนมตัิ

3. ในการด�าเนนิการทดสอบอืน่ ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่ไปยงัรายการเมนูผูป่้วยถดัไป กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอด�าเนนิการผูป่้วยจะปรากฏ 
เตรยีมพรอ้มป้อนหมายเลข ID ผูป่้วยถดัไป (รปูที ่45)

 
การสง่ผล
ผลของผูป่้วยสามารถสง่ไปยงัระบบ LIS ไดต้ามตอ้งการ โปรดอา้งองิ “การตัง้คา่ LIS” ในหนา้ 18 

รปูที ่40

รปูที ่41

รปูที ่42

รปูที ่43

รปูที ่39

รปูที ่44

รปูที ่45

F
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ตรวจสอบขอ้มลูและบนัทกึขอ้ผดิพลาด
ในบทนี ้คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิ:ี 

• ตรวจสอบผลของผูป่้วย 
• ตรวจสอบผล QC แบบของเหลว (LQC)
• ตรวจสอบผล QC แบบอเิล็กทรอนกิส ์(EQC) 
• การตรวจสอบบนัทกึขอ้ผดิพลาด
• สง่ผลไปยงั LIS

1. โดยใชปุ้่ ม [→] หรอื [←] เลอืกไอคอนตรวจสอบขอ้มลูจากหนา้จอเมนูหลกั (รปูที ่46)

หนา้จอตรวจสอบผลจะปรากฏ (รปูที ่47)

หนา้จอตรวจสอบผลจะใหผู้ใ้ชส้ามารถ:
• ตรวจสอบผลของผูป่้วยไดจ้ากวนัทีเ่ร ิม่ตน้และวนัทีส่ ิน้สดุ หมายเลขล�าดบัเริม่ตน้และสิน้สดุ ID ผูป่้วย หรอื ID ผูด้�าเนนิการ
• ตรวจสอบผล QC แบบของเหลว (LQC) จากวนัทีเ่ร ิม่ตน้และสิน้สดุ
• ตรวจสอบ (EQC) จากวนัทีเ่ร ิม่ตน้และสิน้สดุ
• สง่ผลไปยงัระบบ LIS

ตรวจสอบผลของผูป่้วยตามวนั
1. เลอืกผลของผูป่้วยโดยใชปุ้่ มอเนกประสงคท์างขวา หนา้จอผลของผูป่้วยจะปรากฏ (รปูที ่48)

2. ในการแสดงผลทีต่อ้งการตามวนั ใหป้้อนวนัเริม่ตน้โดยใชปุ้่ มตวัเลขบนแป้นพมิพใ์นรปูแบบทีแ่สดง
3. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความถดัไป 

 

4. ป้อนวนัทีส่ ิน้สดุโดยใชร้ปูแบบทีแ่สดง (รปูที ่49)

 

5. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกแสดงผลทีต่อ้งการ หนา้จอผลของผูป่้วยจะปรากฏพรอ้มกบัหมายเลขล�าดบั วนัที ่หมายเลขล็อต และผลของผูป่้วย 
(รปูที ่50)

แสดงตวัเลอืกรายละเอยีด
1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีพ่รอ้มใชง้านในหนา้จอผลของผูป่้วย เมนูตวัเลอืกจะปรากฏ (รปูที ่51)

ในเมนูตวัเลอืก ผูใ้ชส้ามารถเลอืกทีจ่ะแสดงรายละเอยีดของผลทีแ่สดง หรอืจะพมิพร์ายการของผลทีแ่สดงออกมากไ็ด ้

2. ใชปุ้่ มอเนกประสงคท์างขวาบนแป้นพมิพเ์พือ่เลอืกแสดงรายละเอยีด วนัและเวลาทีไ่ดผ้ลจะถกูแสดง พรอ้มกบัหมายเลขล�าดบัและผูด้�าเนนิการ  
(รปูที ่52)

หมายเหต:ุ หนา้จอ ID ผูป่้วยอาจถกูพมิพโ์ดยการกดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวา หนา้จอจะปรากฏวา่ขอ้มลู ID ผูป่้วยก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ 

3. เลอืกปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัหนา้จอกอ่นหนา้

รปูที ่46

รปูที ่47

รปูที ่48

รปูที ่49

รปูที ่50

รปูที ่51

รปูที ่52
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ตวัเลอืกพมิพร์ายการ
1. จากหนา้จอผลของผูป่้วย กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงเมนูตวัเลอืก (รปูที ่53)

2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัตวัเลอืกพมิพร์ายการ กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอจะปรากฏวา่รายการก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ
3. เมือ่พมิพร์ายการเสร็จ ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ตรวจสอบผลของผูป่้วยตามล�าดบัหมายเลข
1. จากเมนูหลกั เลอืกไอคอนตรวจสอบขอ้มลูโดยใชปุ้่ ม [↓] หรอื [↑] หรอื [←] หรอื [→] เพือ่ไฮไลท/์เลอืก (รปูที ่54)

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอผลของผูป่้วยจะปรากฏ (รปูที ่55)

3. โดยใชปุ้่ ม [↓] เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความหมายเลขล�าดบัเริม่ตน้ ป้อนหมายเลขล�าดบัเริม่ตน้ทีต่อ้งการลงในชอ่งขอ้ความโดยใชแ้ป้นตวัเลข  
(รปูที ่56)

4. โดยใชปุ้่ ม [↓] เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความหมายเลขล�าดบัสดุทา้ย ป้อนหมายเลขล�าดบัสดุทา้ยทีต่อ้งการลงในชอ่งขอ้ความโดยใชแ้ป้นตวัเลข

5. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกแสดงผลของผูป่้วยตามหมายเลขล�าดบั (รปูที ่57)

6. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกแสดงผลทีต่อ้งการ หนา้จอผลของผูป่้วยจะปรากฏพรอ้มกบัหมายเลขล�าดบั วนัที ่หมายเลขล็อต และผลของผูป่้วย

แสดงตวัเลอืกรายละเอยีด
1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีพ่รอ้มใชง้านในหนา้จอผลของผูป่้วย เมนูตวัเลอืกจะปรากฏ (รปูที ่58)

2. โดยใชปุ้่ ม [↓] เลอืกบรรทดัผลทีต่อ้งการ ใชปุ้่ มอเนกประสงคท์างขวาบนแป้นพมิพเ์พือ่เลอืกแสดงรายละเอยีด วนัและเวลา  
ทีไ่ดผ้ลจะถกูแสดง พรอ้มกบัหมายเลขล�าดบั ผูด้�าเนนิการ หมายเลขการทดสอบ ล็อตการทดสอบ และผลของผูป่้วย 
(รปูที ่59)

หมายเหต:ุ หนา้จอ ID ผูป่้วยอาจถกูพมิพโ์ดยการกดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวา หนา้จอจะปรากฏวา่ขอ้มลู ID ผูป่้วยก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ

3. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ตวัเลอืกพมิพร์ายการ
1. จากหนา้จอผลของผูป่้วย กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงเมนูตวัเลอืก (รปูที ่60)

รปูที ่53

รปูที ่54

รปูที ่55

รปูที ่56

รปูที ่57

รปูที ่58

รปูที ่59

รปูที ่60



คูม่อืผูใ้ช ้ASPECT Reader       31 30       คูม่อืผูใ้ช ้ASPECT Reader

2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัตวัเลอืกพมิพร์ายการ กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอจะปรากฏวา่รายการก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ
3. เมือ่พมิพร์ายการเสร็จ ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ตรวจสอบผลของผูป่้วยตาม ID ผูป่้วย
1. จากเมนูหลกั เลอืกไอคอนตรวจสอบขอ้มลูโดยใชปุ้่ ม [↓] หรอื [↑] หรอื [←] หรอื [→] เพือ่ไฮไลท/์เลอืก (รปูที ่61)

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอผลของผูป่้วยจะปรากฏ (รปูที ่62)

3. โดยใชปุ้่ ม [↓] เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความ ID ผูป่้วย ป้อนหมายเลข ID ทีต่อ้งการลงในชอ่งขอ้ความโดยใชแ้ป้นตวัเลข  
(รปูที ่63)

4. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกแสดงผลของผูป่้วยตาม ID ผูป่้วย (รปูที ่64)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงตวัเลอืกรายละเอยีด
1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีพ่รอ้มใชง้านในหนา้จอผลของผูป่้วย เมนูตวัเลอืกจะปรากฏ (รปูที ่65)

2. ใชปุ้่ มอเนกประสงคท์างขวาบนแป้นพมิพเ์พือ่เลอืกแสดงรายละเอยีด วนัและเวลาทีไ่ดผ้ลจะถกูแสดง พรอ้มกบัหมายเลขล�าดบั ผูด้�าเนนิการ หมายเลข
การทดสอบ ล็อตการทดสอบ และผลของผูป่้วย (รปูที ่66)

หมายเหต:ุ หนา้จอ ID ผูป่้วยอาจถกูพมิพโ์ดยการกดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวา หนา้จอจะปรากฏวา่ขอ้มลู ID ผูป่้วยก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ

3. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ตวัเลอืกพมิพร์ายการ
1. จากหนา้จอผลของผูป่้วย กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงเมนูตวัเลอืก (รปูที ่67)

2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัตวัเลอืกพมิพร์ายการ กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอจะปรากฏวา่รายการก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ
3. เมือ่พมิพร์ายการเสร็จ ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

รปูที ่61

รปูที ่63

รปูที ่64

รปูที ่62

รปูที ่65

รปูที ่66

รปูที ่67
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ตรวจสอบผลของผูป่้วยตาม ID ผูด้�าเนนิการ
1. จากเมนูหลกั เลอืกไอคอนตรวจสอบขอ้มลูโดยใชปุ้่ ม [↓] หรอื [↑] หรอื [←] หรอื [→] เพือ่ไฮไลท/์เลอืก (รปูที ่68) 

 

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอผลของผูป่้วยจะปรากฏ (รปูที ่69)

3. โดยใชปุ้่ ม [↓] เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความ ID ผูด้�าเนนิการ ป้อนหมายเลข ID ทีต่อ้งการลงในชอ่งขอ้ความโดยใชแ้ป้นตวัเลข  
(รปูที ่70)

4. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกแสดงผลของผูป่้วยตาม ID ผูด้�าเนนิการ (รปูที ่71)

 
 

แสดงตวัเลอืกรายละเอยีด
1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีพ่รอ้มใชง้านในหนา้จอผลของผูป่้วย เมนูตวัเลอืกจะปรากฏ (รปูที ่72) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โดยใชปุ้่ ม [↓] เลอืกบรรทดัผลทีต่อ้งการ ใชปุ้่ มอเนกประสงคท์างขวาบนแป้นพมิพเ์พือ่เลอืกแสดงรายละเอยีด วนัและเวลา  
ทีไ่ดผ้ลจะถกูแสดง พรอ้มกบัหมายเลขล�าดบั ผูด้�าเนนิการ หมายเลขการทดสอบ ล็อตการทดสอบ และผลของผูป่้วย 
(รปูที ่73)

หมายเหต:ุ หนา้จอ ID ผูป่้วยอาจถกูพมิพโ์ดยการกดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวา หนา้จอจะปรากฏวา่ขอ้มลู ID ผูป่้วยก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ

3. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ตวัเลอืกพมิพร์ายการ
1. จากหนา้จอผลของผูป่้วย กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงเมนูตวัเลอืก (รปูที ่74)

2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัตวัเลอืกพมิพร์ายการ กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอจะปรากฏวา่รายการก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ
3. เมือ่พมิพร์ายการเสร็จ ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ตรวจสอบผล QC แบบของเหลว (LQC)
1. โดยใชปุ้่ ม [→] หรอื [←] เลอืกไอคอนตรวจสอบขอ้มลูจากหนา้จอเมนูหลกั (รปูที ่75)

 
 
 

หนา้จอตรวจสอบผลจะปรากฏ (รปูที ่76)

รปูที ่71

รปูที ่70

รปูที ่69

รปูที ่72

รปูที ่68 รปูที ่73

รปูที ่74

รปูที ่75

รปูที ่76
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2. โดยใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความผล QC แบบของเหลว จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอตรวจสอบผล LQC จะ
ปรากฏ (รปูที ่77)

3. ป้อนวนัเริม่ตน้โดยใชปุ้่ มตวัเลขบนแป้นพมิพใ์นรปูแบบทีแ่สดง
4. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความถดัไป
5. ป้อนวนัทีส่ ิน้สดุโดยใชร้ปูแบบทีแ่สดง (รปูที ่78)

หนา้จอรายการผล LQC จะปรากฏ (รปูที ่79)

แสดงตวัเลอืกรายละเอยีด
1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีพ่รอ้มใชง้านในหนา้จอรายการผล LQC เมนูตวัเลอืกจะปรากฏ (รปูที ่80)

2. ใชปุ้่ มอเนกประสงคท์างขวาบนแป้นพมิพเ์พือ่เลอืกแสดงรายละเอยีด วนัและเวลาทีไ่ดผ้ล QC จะถกูแสดง พรอ้มกบัหมายเลขล�าดบั ผูด้�าเนนิการ 
หมายเลขการทดสอบ หมายเลขล็อตและการทดสอบ เชน่เดยีวกบัผลตวัควบคมุและผลวา่จะผา่นหรอืไม ่(รปูที ่81)

หมายเหต:ุ หนา้จอ LQC อาจพมิพไ์ดโ้ดยการกดปุ่ มอเนกประสงคท์ีถ่กูตอ้ง หนา้จอจะปรากฏวา่ขอ้มลู EQC ก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ 

3. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ตวัเลอืกพมิพร์ายการ
1. จากหนา้จอรายการผล LQC กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงเมนูตวัเลอืก (รปูที ่82)

2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัตวัเลอืกพมิพร์ายการ กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอจะปรากฏวา่รายการก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ
3. เมือ่พมิพร์ายการเสร็จ ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ตรวจสอบผล QC แบบอเิล็กทรอนกิส ์(EQC)
1. โดยใชปุ้่ ม [→] หรอื [←] เลอืกไอคอนตรวจสอบขอ้มลูจากหนา้จอเมนูหลกั (รปูที ่83)

หนา้จอตรวจสอบผลจะปรากฏ (รปูที ่84)

2. โดยใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความผล QC แบบอเิล็กทรอนกิส ์จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอตรวจสอบผล 
EQC จะปรากฏ (รปูที ่85) 
 

รปูที ่79

รปูที ่78

รปูที ่77

รปูที ่80

รปูที ่81

รปูที ่84

รปูที ่82

รปูที ่85

รปูที ่83
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3. ป้อนวนัเริม่ตน้โดยใชปุ้่ มตวัเลขบนแป้นพมิพใ์นรปูแบบทีแ่สดง
4. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความถดัไป
5. ป้อนวนัทีส่ ิน้สดุโดยใชร้ปูแบบทีแ่สดง
6. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกวนัทีป้่อน หนา้จอรายการผล EQC จะปรากฏ (รปูที ่86) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงตวัเลอืกรายละเอยีด
1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีพ่รอ้มใชง้านในหนา้จอรายการผล EQC เมนูตวัเลอืกจะปรากฏ (รปูที ่87)

2. ใชปุ้่ มอเนกประสงคท์างขวาบนแป้นพมิพเ์พือ่เลอืกแสดงรายละเอยีด วนัและเวลาทีไ่ดผ้ล QC จะถกูแสดง พรอ้มกบัหมายเลขล�าดบั ผูด้�าเนนิการ 
หมายเลขการทดสอบ หมายเลขล็อตและการทดสอบ เชน่เดยีวกบัผลตวัควบคมุและผลวา่จะผา่นหรอืไม ่(รปูที ่88)

หมายเหต:ุ หนา้จอ EQC อาจพมิพไ์ดโ้ดยการกดปุ่ มอเนกประสงคท์ีถ่กูตอ้ง หนา้จอจะปรากฏวา่ขอ้มลู EQC ก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ 

3. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

ตวัเลอืกพมิพร์ายการ
1. จากหนา้จอรายการผล EQC กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่แสดงเมนูตวัเลอืก (รปูที ่89) 

 
 
 
 

2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัตวัเลอืกพมิพร์ายการ กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอจะปรากฏวา่รายการก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ 
(รปูที ่90)

3. เมือ่พมิพร์ายการเสร็จ ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

สง่ผลไปยงั LIS
1. โดยใชปุ้่ ม [→] หรอื [←] เลอืกไอคอนตรวจสอบขอ้มลูจากหนา้จอเมนูหลกั (รปูที ่91)

2. หนา้จอตรวจสอบผลจะปรากฏ (รปูที ่92)

3. โดยใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงัชอ่งขอ้ความสง่ผล (LIS) จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอสง่ผลไปยงั LIS จะปรากฏ  
(รปูที ่93)

4. ในหนา้จอสง่ผลไปยงั LIS ผูใ้ชส้ามารถเลอืกหนึง่ในหลายๆ ตวัเลอืกได ้
• สง่ผลของผูป่้วยทัง้หมด
• สง่ผลของผูป่้วยทีย่งัไมไ่ดส้ง่ทัง้หมด
• สง่ผล QC แบบของเหลว (LQC) ทัง้หมด
• สง่ผล QC แบบของเหลว (LQC) ทีย่งัไมไ่ดส้ง่ทัง้หมด
• สง่ผล QC แบบอเิล็กทรอนกิส ์(EQC) ทัง้หมด
• สง่ผล QC แบบอเิล็กทรอนกิส ์(EQC) ทีย่งัไมไ่ดส้ง่ทัง้หมด 

รปูที ่86

รปูที ่87

รปูที ่88

รปูที ่89

รปูที ่92

รปูที ่93

รปูที ่91

รปูที ่90
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5. โดยใชปุ้่ ม [↓] เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวา หนา้จอจะปรากฏวา่เครือ่งอา่นก�าลงัสง่ผลไปยงั LIS (รปูที ่94)

6. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ยกเลกิการสง่ค�ารอ้งขอ
7. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูกอ่นหนา้

แสดงบนัทกึขอ้ผดิพลาด
ASPECT Reader จะแสดงขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอืและการจัดการ ขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอืคอืขอ้ผดิพลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และ/หรอื
เฟิรม์แวรโ์ดยตรง ขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอืมกัจะตอ้งตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิเพือ่แกไ้ขปัญหา ขอ้ผดิพลาดของการจัดการคอืขอ้ผดิพลาดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตวัอยา่งหรอืการจัดการทีเ่กีย่วกบัการวเิคราะหล์ว่งหนา้และการเตรยีมตลบัทดสอบ   

1. จากหนา้จอการด�าเนนิการ ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัชอ่งขอ้ความบนัทกึขอ้ผดิพลาด (รปูที ่95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอบนัทกึขอ้ผดิพลาดจะปรากฏ (รปูที ่96) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทกึขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอื
1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอื หนา้จอบนัทกึขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอืจะปรากฏ (รปูที ่97)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทกึขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอืจะแสดงขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอืตามรหสัขอ้ผดิพลาด วนัที ่และเวลา โปรดอา้งองิ “การแกไ้ขปัญหา/รหสัขอ้ผดิพลาด”  
ในหนา้ 51 ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาด

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่พมิพร์ายการขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอื หนา้จอจะปรากฏวา่รายการ “ก�าลงัพมิพอ์ยูโ่ปรดรอ”
3. เมือ่รายการขอ้ผดิพลาดพมิพอ์อกมาแลว้ หนา้จอจะกลบัไปยงัหนา้จอ บนัทกึขอ้ผดิพลาดของเครือ่งมอื
4. ในการยกเลกิค�ารอ้งขอการพมิพ ์ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยหนึง่ครัง้ รอสกัครูใ่หเ้ครือ่งอา่นหยดุพมิพแ์ละกลบัไปยงั  

หนา้จอกอ่นหนา้
5. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัหนา้จอบนัทกึขอ้ผดิพลาด

การจัดการบนัทกึขอ้ผดิพลาด

1. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัชอ่งขอ้ความการจัดการขอ้ผดิพลาดจากหนา้จอบนัทกึขอ้ผดิพลาด (ในผูด้�าเนนิการ→ แสดงบนัทกึขอ้ผดิพลาด)  
(รปูที ่98)

 
 

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกการจัดการขอ้ผดิพลาด หนา้จอการจัดการบนัทกึขอ้ผดิพลาดจะปรากฏ (รปูที ่99)

การจัดการบนัทกึขอ้ผดิพลาดจะแสดงการจัดการขอ้ผดิพลาดตามรหสัขอ้ผดิพลาด วนัที ่และเวลา โปรดอา้งองิ “การแกไ้ขปัญหา/รหสัขอ้ผดิพลาด” ในหนา้ 
51 ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาด

3. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่พมิพร์ายการการจัดการขอ้ผดิพลาด หนา้จอจะปรากฏวา่รายการก�าลงัพมิพอ์ยู ่โปรดรอ เมือ่รายการขอ้ผดิพลาดพมิพ์
ออกมาแลว้ หนา้จอจะกลบัไปยงัหนา้จอ การจัดการบนัทกึขอ้ผดิพลาด

4. คณุอาจยกเลกิค�ารอ้งขอการพมิพโ์ดยการกดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยหนึง่ครัง้ ซึง่จะใชเ้วลาสกัครูใ่หเ้ครือ่งอา่นหยดุพมิพ ์จากนัน้กลบัไปยงั  
หนา้จอกอ่นหนา้

5. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัหนา้จอบนัทกึขอ้ผดิพลาด

ตวัควบคมุ
ตวัควบคมุคณุภาพเป็นสิง่ส�าคญัในการรักษาความสมบรูณข์องเครือ่งอา่น ตลบัทดสอบ EQC จะมมีาใหแ้ยกจากเครือ่งอา่น (ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส)์ 
ซึง่จะตรวจสอบทศันศาสตรแ์ละระบบเครือ่งอา่นภายใน หากผล EQC อยูน่อกชว่งทีร่ะบ ุเครือ่งอา่นจะแสดงวา่การทดสอบนัน้ลม้เหลวและจะตอ้งท�าซ�า้อกีครัง้ 
หาก EQC อยูใ่นชว่งทีร่ะบ ุผลการทดสอบนัน้จะถอืวา่ถกูตอ้งและยนืยนัวา่เครือ่งอา่นก�าลงัด�าเนนิการภายในขอ้ก�าหนด หากการทดสอบ EQC ทีท่�าซ�้านัน้  
ลม้เหลวอกีเป็นครัง้ทีส่อง โปรดโทรหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

นอกจากนีย้งัมตีวัควบคมุคณุภาพของเหลว (LQC) ซึง่จะไมไ่ดม้มีาใหพ้รอ้มกบัเครือ่งอา่นซึง่สามารถตัง้คา่ใหท้�างานตามดลุยพนิจิของหอ้งปฏบิตักิาร ตวั
ควบคมุเหลา่นีจ้ะทดสอบการท�างานของตลบัทดสอบ เครือ่งอา่น และยงัทดสอบเทคนคิการทดสอบทีใ่ชแ้ลว้อกีดว้ย

รปูที ่94

รปูที ่95

รปูที ่97

รปูที ่96

รปูที ่98

รปูที ่99
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ในสว่นนี ้คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิ:ี 

• ด�าเนนิการตวัควบคมุของเหลว (LQC)
• ด�าเนนิการตวัควบคมุบอเิล็กทรอนกิส ์(EQC)

การด�าเนนิการตวัควบคมุคณุภาพของเหลว
ตวัควบคมุคณุภาพของเหลว (LQC) ระดบัที ่1 และระดบัที ่2 แบบภายนอกควรจะทดสอบเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่ตวัท�าปฏกิริยิาทดสอบ ตลบัทดสอบ และ
กระบวนการทดสอบก�าลงัท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โปรดอา้งองิไปยงัคูม่อืการใชง้านส�าหรับรายละเอยีดทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่เกีย่วกบัการทดสอบ LQC 

ระบบคณุภาพของหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทยร์ะบไุวว้า่ควรทดสอบการควบคมุภายนอกกบัวตัถทุดสอบแตล่ะล็อตหรอืแตล่ะการขนสง่ หรอืทดสอบทกุๆ 30 
วนั หรอืตามทีก่ระบวนการควบคมุคณุภาพมาตรฐานของหอ้งปฏบิตักิารของคณุก�าหนดไว ้การควบคมุควรไดรั้บการทดสอบในลกัษณะเดยีวกบัการการทดสอบ
สิง่สง่ตรวจทีเ่กบ็ไดจ้ากผูป่้วย เมือ่ด�าเนนิการสิง่สง่ตรวจทีเ่กบ็ไดจ้ากผูป่้วยหรอืด�าเนนิการควบคมุภายนอก หากสารทีว่เิคราะหเ์กดิผดิพลาดไมว่า่จะดว้ยเหตผุล
ใดกต็าม (การควบคมุภายในลม้เหลวหรอืเกนิขอบเขตของการควบคมุภายนอก) จะไมม่กีารรายงานผลผูป่้วย

หมายเหต:ุ ผูใ้ชค้วรปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของภาครัฐ (เชน่ สหพันธรัฐ จังหวดั หรอืในทอ้งถิน่) และ/หรอืขอ้ก�าหนดการรับรองคณุภาพการควบคมุ

1. โดยใชปุ้่ ม [→] หรอื [←] เลอืกตวัควบคมุของเหลวขอ้มลูจากหนา้จอเมนูหลกั (รปูที ่100)

 

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกด�าเนนิการ LQC (รปูที ่101) 

3. สแกนการด์ LQC RFID ซึง่อยูใ่นชดุตวัควบคมุโดยการวางไวบ้นแป้นพมิพข์องเครือ่งอา่น
4. เลอืกตวัควบคมุ สงู หรอื ต�า่ 

หมายเหต:ุ ท�าใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชร้ะดบัการควบคมุทีถ่กูตอ้งหลงัจากทีเ่ลอืก สงู หรอื ต�า่ จากขัน้ตอนที ่9 

5. เตรยีมตวัควบคมุตามทีร่ะบใุนคูม่อืการใชง้าน
6. เมือ่ก�าลงัเตรยีมการทดสอบ ใหป้ฏบิตัติามคูม่อืการใชง้านทีม่ใีหก้บัการทดสอบเฉพาะทีก่�าลงัท�า และใชก้ารทดสอบตวัควบคมุราวกบัวา่เป็นการทดสอบ

สิง่สง่ตรวจทีเ่กบ็ไดจ้ากผูป่้วย
7. หนา้จอใสค่ารท์รดิจจ์ะปรากฏ (รปูที ่102)

8. ใสต่ลบัทดสอบไปในลิน้ชกัตามทีแ่นะน�าทนัท ีจากนัน้ปิดลิน้ชกั เครือ่งอา่นจะเริม่ตน้การทดสอบ LQC โดยอตัโนมตัแิละหนา้จอด�าเนนิการ LQC จะ
ปรากฏ (รปูที ่103)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. เมือ่เสร็จสิน้ เครือ่งอา่นจะแสดงผล (รปูที ่104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. กดปุ่ มดดีออกเพือ่น�าตลบัทดสอบออกเมือ่การทดสอบเสร็จสิน้
11. ก�าจัดตลบัทดสอบใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบของประเทศ รัฐบาล จังหวดั รัฐ และทอ้งถิน่
12. ท�าซ�้าขัน้ตอนที ่1 ถงึ 9 หากการควบคมุระดบัทีส่องนัน้จ�าเป็น

 
การพมิพผ์ลตวัควบคมุของเหลว
1. ในการพมิพผ์ลตวัควบคมุ ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกตวัเลอืก เมนูตวัเลอืกจะปรากฏ (รปูที ่105) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตวัเลอืกพมิพถ์กูเลอืกอยู ่กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่พมิพผ์ลตวัควบคมุ

พมิพอ์ตัโนมตัอิาจถกูเลอืกไวโ้ดยผูด้แูลใน “การตัง้คา่เครือ่งพมิพ”์ ในหนา้ 19 เพือ่พมิพผ์ลตวัควบคมุใดๆ เมือ่เสร็จสิน้การทดสอบโดยอตัโนมตัิ

3. ในการด�าเนนิการตวัควบคมุของเหลวอืน่ ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่ไปยงัรายการเมนูตวัควบคมุถดัไป กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอเตรยีมพรอ้ม
ทีจ่ะใชก้ารทเสอบ QC จะปรากฏ เตรยีมพรอ้มสแกนหมายเลขบารโ์คด้ QC ถดัไป (รปูที ่106) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เมือ่ตวัควบคมุทัง้หมดทีต่อ้งการไดถ้กูด�าเนนิการ ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูหลกั

 

รปูที ่100

รปูที ่101

รปูที ่102

รปูที ่103

รปูที ่104

รปูที ่105

รปูที ่106
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ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EQC)
ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิสจ์ะท�าใหแ้น่ใจวา่เครือ่ง ASPECT Reader ท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ตลบัทดสอบ EQC ไวตอ่แสง ท�าใหแ้น่ใจวา่ไดเ้กบ็ตลบัทดสอบ EQC ไวใ้นซองทีท่�าจากฟอยลท์ีใ่หม้าเพือ่ใหแ้น่ใจถงึผลการทดสอบที่
แมน่ย�า

EQC ควรจะถกูใช:้
• บนการตัง้คา่เริม่ตน้ของเครือ่ง
• หากเครือ่งอา่นถกูขนสง่หรอืเคลือ่นยา้ย
• เมือ่ใดกต็ามทีข่อ้ก�าหนดการควบคมุคณุภาพของหอ้งปฏบิตักิารของคณุก�าหนด
• เมือ่ใดกต็ามทีเ่กดิค�าถามเกีย่วกบัการท�างานของ ASPECT Reader
• หนึง่ครัง้ในชว่งตน้ของแตล่ะวนั

หมายเหต:ุ หากชว่ง EQC ไดรั้บการป้อนเขา้ไปใน ASPECT Reader โดยผูด้แูลและชว่งเวลาไดผ้า่นไปแลว้ จ�าเป็นตอ้งมผีล EQC ทีผ่า่นไปแลว้กอ่นทีจ่ะ
สามารถท�าการทดสอบผูป่้วยใดๆ ได ้หนา้จอตอ่ไปนีผู้ป่้วยจะปรากฏ (รปูที ่107)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ้EQC
1. การใชปุ้่ ม [→] หรอื [←] และ[↓] หรอื [↑] เลอืกไอคอน EQC จากหนา้จอเมนูหลกั (รปูที ่108) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ด�าเนนิการ EQC หนา้จอใสอ่ปุกรณ ์EQC จะปรากฏ (รปูที ่109)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. น�าตลบัทดสอบ EQC ออกจากซองทีท่�าจากฟอยล ์
4. ใสต่ลบัทดสอบไปในสิน้ชกัเครือ่งอา่น
5. ปิดลิน้ชกั เครือ่งอา่นจะเริม่ตน้การทดสอบ EQC โดยอตัโนมตั ิ(รปูที ่110) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เมือ่เสร็จสิน้ เครือ่งอา่นจะแสดงผลของการทดสอบ (รปูที ่111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เมือ่ไดผ้า่น EQC ใหน้�าตลบัทดสอบออกจากลิน้ชกัตลบัทดสอบโดยการกดปุ่ มดดีออก
8. เปลีย่นตลบัทดสอบ EQC ไปในซองทีท่�าจากฟอยลเ์พือ่เกบ็รักษา
9. หาก EQC ลม้เหลว (รปูที ่112) ใหท้�าซ�้าขัน้ตอนที ่1 ถงึ 7 หาก EQC ลม้เหลวอกีครัง้ ใหต้ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพมิพผ์ล EQC 

1. ในการพมิพผ์ลตวัควบคมุ ใหก้ดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกตวัเลอืก เมนูตวัเลอืกจะปรากฏ (รปูที ่113) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตวัเลอืกพมิพถ์กูเลอืกอยู ่กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่พมิพผ์ลตวัควบคมุ
3. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัเมนูหลกั

ข้อควรระวัง

รปูที ่107

รปูที ่108

รปูที ่109

รปูที ่111

รปูที ่112

รปูที ่113

รปูที ่110
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การอปัเดตเครือ่งอา่น
ขอ้มลูเครือ่งอา่นจะแสดงการก�าหนดคา่เครอืขา่ยปัจจบุนัของเครือ่งอา่นและหมายเลขเวอรช์ัน่ปัจจบุนัส�าหรับฮารด์แวร ์เฟิรม์แวร ์และบทูแวร ์เชน่เดยีวกบัหมาย
เลขซเีรยีลและทีอ่ยู ่IP ของเครือ่งอา่น

1. จากหนา้จอผูด้แูล ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูขอ้มลูมเิตอร ์กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอขอ้มลูมเิตอรจ์ะถกู
แสดง (รปูที ่114) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัหนา้จอผูด้แูล
 

อปัเดต
หนา้จออปัเดตจะใหผู้ใ้ชส้ามารถอปัโหลดเฟิรม์แวรใ์หมไ่ปยงัเครือ่งอา่นได ้โดยใชแ้ทง่ USB 

1. จากหนา้จอผูด้แูล ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัชอ่งขอ้ความอปัเดต
2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จออปัเดตจะปรากฏ (รปูที ่115) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
อปัเดตเฟิรม์แวร ์
1. หนา้จออปัเดตจะตัง้คา่เริม่ตน้ไปยงัชอ่งขอ้ความอปัเดตเฟิรม์แวร ์กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก
2. หนา้จอการอพัเกรดเฟิรม์แวรจ์ะปรากฏ (รปูที ่116) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ใสแ่ทง่ USB ทีม่เีฟิรม์แวรใ์หมไ่ปในพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งอา่น (รปูที ่117) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก ตกลง เพือ่ดาวนโ์หลดเฟิรม์แวรใ์หม่
5. เมือ่เฟิรม์แวรใ์หมไ่ดถ้กูดาวนโ์หลด เครือ่งอา่นจะรบีทูและเวอรช์ัน่ของเฟิรม์แวรใ์หมจ่ะไดรั้บการตดิตัง้
6. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างซา้ยเพือ่กลบัไปยงัหนา้จออปัเดต

สง่ออกบนัทกึ
ในหนา้จอบนัทกึขอ้ผดิพลาด ผูด้แูลจะสามารถสง่ออกผลของผูป่้วย ผล QC แบบของเหลว ผล EQC ผูใ้ช ้และการสแกนหยาบไปยงัแทง่ USB ได ้

หมายเหต:ุ ใสแ่ทง่ USB ไปในพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งอา่น โปรดอา้งองิรปูภาพ “ดา้นหลงัของเครือ่งอา่น” ในหนา้ 12  

1. จากหนา้จอผูด้แูล ใหใ้ชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัชอ่งขอ้ความสง่ออกบนัทกึ (รปูที ่118) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก หนา้จอสง่ออกบนัทกึจะปรากฏ (รปูที ่119) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลของผูป่้วย 
1. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกผลของผูป่้วย หนา้ตา่งทีย่นืยนัวา่ไดบ้นัทกึขอ้มลูเสร็จสิน้ไปยงัแทง่ USB จะปรากฏ (รปูที ่120) 

 

รปูที ่114

รปูที ่115

รปูที ่116

รปูที ่117

รปูที ่118

รปูที ่119

รปูที ่120
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2. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก ตกลง และกลบัไปยงัหนา้จอ สง่ออกบนัทกึ
3. น�าแทง่ USB ออกจากดา้นหลงัของเครือ่งอา่น 

 

ผล QC แบบของเหลว 
1. ใสแ่ทง่ USB ทีต่อ้งการไปในพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งอา่น
2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูผล QC แบบของเหลวจากหนา้จอสง่ออกบนัทกึ (ในผูด้แูล→ สง่ออกบนัทกึ)  

กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกผล QC แบบของเหลว
3. หนา้ตา่งทีย่นืยนัวา่ไดบ้นัทกึขอ้มลูเสร็จสิน้ไปยงัแทง่ USB จะปรากฏ (รปูที ่121) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก ตกลง และกลบัไปยงัหนา้จอ สง่ออกบนัทกึ
5. น�าแทง่ USB ออกจากดา้นหลงัของเครือ่งอา่น
 
 
ผล EQC
1. ใสแ่ทง่ USB ทีต่อ้งการไปในพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งอา่น
2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูผล EQC จากหนา้จอสง่ออกบนัทกึ (ในผูด้แูล→ สง่ออกบนัทกึ)  

กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกผล EQC
3. หนา้ตา่งทีย่นืยนัวา่ไดบ้นัทกึขอ้มลูเสร็จสิน้ไปยงัแทง่ USB จะปรากฏ (รปูที ่122) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก ตกลง และกลบัไปยงัหนา้จอ สง่ออกบนัทกึ
5. น�าแทง่ USB ออกจากดา้นหลงัของเครือ่งอา่น 

 

ผูใ้ช ้

1. ใสแ่ทง่ USB ทีต่อ้งการไปในพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งอา่น
2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูผูใ้ชจ้ากหนา้จอสง่ออกบนัทกึ (ในผูด้แูล→ สง่ออกบนัทกึ) (รปูที ่123) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่ผูใ้ช ้
4. หนา้ตา่งทีย่นืยนัวา่ไดบ้นัทกึขอ้มลูเสร็จสิน้ไปยงัแทง่ USB จะปรากฏ (รปูที ่124) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืก ตกลง และกลบัไปยงัหนา้จอ สง่ออกบนัทกึ
6. น�าแทง่ USB ออกจากดา้นหลงัของเครือ่งอา่น 

  
การสแกนหยาบ 
1. ใสแ่ทง่ USB ทีต่อ้งการไปในพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งอา่น
2. ใชปุ้่ ม [↓] เพือ่เลือ่นเคอรเ์ซอรล์งไปยงัรายการเมนูการสแกนหยาบจากหนา้จอสง่ออกบนัทกึ (ในผูด้แูล→ สง่ออกบนัทกึ)  

กดปุ่ มอเนกประสงคท์างขวาเพือ่เลอืกการสแกนหยาบ
3. หนา้ตา่งทีย่นืยนัวา่ไดบ้นัทกึขอ้มลูเสร็จสิน้ไปยงัแทง่ USB จะปรากฏ (รปูที ่125) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ใสแ่ทง่ USB ทีม่เีฟิรม์แวรใ์หมไ่ปในพอรต์ USB ทีด่า้นหลงัของเครือ่งอา่น
5. น�าแทง่ USB ออกจากดา้นหลงัของเครือ่งอา่น 

บรกิารและการดแูลรักษา 
 

ASPECT Reader ไมจ่�าเป็นตอ้งมบีรกิารประจ�าใดๆ หากคณุมคี�าถามใดๆ หรอืตอ้งการความชว่ยเหลอื โปรดตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิไดท้ี ่
techsupport@criticaldiagnostics.com หรอื +353 1 691 7061 

การจัดสง่สนิคา้ของระบบและการเกบ็รักษา
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมส�าหรับการจัดสง่สนิคา้ ASPECT Reader และการเกบ็รักษา:

• ความชืน้: 20 - 85% R.H. (ไมค่วบแน่น)
• อณุหภมู:ิ -20°C ถงึ 60°C

การดแูลรักษาและการท�าความสะอาดทีแ่นะน�า
สว่นประกอบของเครือ่งอา่นทีส่ามารถท�าความสะอาดหรอืฆา่เชือ้ได:้

• ปลอกหุม้หลกัของเครือ่งอา่น
• ลิน้ชกัของตลบัทดสอบ

อยา่ลา้งหนา้จอแสดงผล LCD ระบบไฟฟ้า หรอืตวัเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร์

รปูที ่121

รปูที ่122

รปูที ่123

รปูที ่124

รปูที ่125

ข้อควรระวัง
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ปลอกหุม้หลกัของเครือ่งอา่น
1. ปิดเครือ่งอา่น
2. เชด็พืน้ผวิทีส่มัผัสกบัสิง่สง่ตรวจดว้ยสารทีม่สีารฟอกขาว 0.6% เชด็ดว้ยผา้ชบุน�้าและเชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่มหรอืผา้กระดาษ  

หลกีเลีย่งความชืน้ทีม่ากเกนิไป

ลิน้ชกัของตลบัทดสอบ
1. เปิดเครือ่งอา่น อนุญาตใหท้ดสอบตวัเองได ้
2. กดปุ่ มดดีออกทีร่ะบไุวท้ีด่า้นซา้ยบนของเครือ่งอา่น
3. คอ่ยๆ ดงึลิน้ชกัออกมา จนลิน้ชกัหยดุ
4. ยกเครือ่งอา่นเพือ่แสดงดา้นลา่งของแถบเลือ่นลิน้ชกั (รปูที ่126) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. คอ่ยๆ กดชอ่งรปูตวั V ดา้นลา่งของลิน้ชกัและคอ่ยๆ เลือ่นลิน้ชกัออก 

หมายเหต:ุ ความดนัทีเ่พิม่ขึน้อาจจ�าเป็นจะตอ้งเปิดลิน้ชกัออก 

6. ใชผ้า้นุ่มชบุแอลกอฮอล ์70% หรอืสารฟอกขาว 0.6% เพือ่ท�าความสะอาดลิน้ชกัของตลบัทดสอบ เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่ม
 
หา้มท�าความสะอาดภายในของเครือ่งอา่น หา้มจุม่ลิน้ชกัลงลงในสารท�าความสะอาด
 
  

7. หลงัจากท�าความสะอาดแลว้ ใหใ้สล่ิน้ชกักลบัเขา้ไปใหมอ่ยา่งระมดัระวงัโดยการจัดต�าแหน่งของรางลิน้ชกัเขา้ไปในรางของเครือ่งอา่นตลบัทดสอบ
8. ไปทีเ่มนูหลกัและด�าเนนิการ EQC โปรดอา้งองิ “ตวัควบคมุคณุภาพอเิล็กทรอนกิส ์(EQC)” ในหนา้ 42-43 

การเปลีย่นมว้นกระดาษ
1. ยกทีจั่บสเีทาขึน้ไปทางดา้นหนา้ของเครือ่งอา่นเพือ่เปิดฝาครอบกระดาษ (รปูที ่127) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วางกระดาษในชอ่งใสก่ระดาษโดยใหท้า้ยกระดาษจากดา้นใตข้องมว้นกระดาษไปทางดา้นหนา้ของเครือ่งอา่น

3. ถอืสว่นทา้ยกระดาษไปทางดา้นหนา้ของเครือ่งอา่น เปลีย่นฝาครอบกระดาษและปิดไปทีเ่ดมิ (รปูที ่128) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. กดปุ่ มการป้อนกระดาษบนเครือ่งอา่นเพือ่ใสก่ระดาษ  

หมายเหต:ุ เครือ่งอา่นจะตอ้งเปิดอยู่
 
 
พลงังานแบตเตอรี่
แบตเตอรีจ่ะใหแ้หลง่พลงังานทางเลอืกหากพลงังานไฟฟ้าไมส่ามารถใชไ้ด ้เครือ่งอา่นจะไมเ่ปลีย่นไปใชแ้บตเตอรีโ่ดยอตัโนมตัใินเหตกุารณท์ีเ่กดิไฟฟ้าดบั 
การถอดปลั๊กสายไฟภายนอกออกจากดา้นหลงัของเครือ่งอา่นจะเปลีย่นใหเ้ครือ่งอา่นไปใชพ้ลงังานจากแบตเตอรีโ่ดยอตัโนมตัิ
 
การเปลีย่นแบตเตอรี่
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่ตีลบัทดสอบอยูใ่นเครือ่งอา่น
2. ปิดเครือ่งอา่น
3. คอ่ยๆ คว�า่เครือ่งอา่นลงและเลือ่นฝาครอบแบตเตอรีไ่ปทางขวาเพือ่เอาแบตเตอรีอ่อก (รปูที ่129) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เปลีย่นแบตเตอรีโ่ดยใชแ้ผนภาพบนเครือ่งอา่นตามกระแสไฟฟ้าบวกหรอืลบ
5. ใสฝ่าครอบแบตเตอรี ่วางเครือ่งมอืหงายขึน้มาและเปิดใชง้าน
 
หมายเหต:ุ แบตเตอรีจ่ะท�าหนา้ทีเ่หมอืนเป็นแหลง่พลงังานส�ารองทีม่คีวามจจุ�ากดั

การขจัดการเป้ือนของระบบ

โปรโตคอลการขจัดการเป้ือนตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดรั้บการปฏบิตักิอ่นทีจ่ะสง่ระบบออกจากหอ้งปฏบิตักิารส�าหรับการบรกิาร

1. สวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัสว่นตวัทีเ่หมาะสมรวมทัง้ถถุงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ทีไ่มม่แีป้ง เสือ้หอ้งแล็บและชดุป้องกนัดวงตาเมือ่ตอ้งท�างานทีม่กีารปนเป้ือน
2. ปิดเครือ่งอา่น
3. ถอดแหลง่จา่ยไฟส�าหรับเครือ่งอา่น
4. เปิดลิน้ชกัและเอาตลบัทดสอบใดๆ ของ ASPECT Reader ออก
5. ส�าหรับชิน้สว่นภายนอกทัง้หมดของระบบและชอ่งลิน้ชกัภายใน ใหท้�าความสะอาดดว้ยโปรโตคอลตอ่ไปนี:้

• เชด็ดว้ยผา้ทีไ่มม่ขียุดว้ยสารฟอกขาว 0.6% อยา่งทัว่ถงึทกุพืน้ที่
• เชด็ดว้ยผา้ทีไ่มม่ขียุดว้ยน�้าอยา่งทัว่ถงึทกุพืน้ที ่เชด็ซ�้าหลายๆ ครัง้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ชด็สารฟอกขาวออกหมดจากชิน้สว่นของเครือ่งอา่น
• เชด็ดว้ยผา้ทีไ่มม่ขียุดว้ยแอลกอฮอล ์70% อยา่งทัว่ถงึทกุพืน้ทีเ่พือ่เอาสารตกคา้งใดๆ ออกใหห้มด

รปูที ่126

ข้อควรระวัง

รปูที ่127

รปูที ่128

รปูที ่129
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6. บรรจเุครือ่งอา่นส�าหรับการจัดสง่ตามดว้ยดา้นตรงขา้มของการแกะออก ของเครือ่งอา่น โปรดอา้งองิ “การตดิตัง้” ในหนา้ 10

การเตรยีมแอลกอฮอล ์70%
ผสมเอทานอลหรอืไอโซโพรพานอล 100% ปรมิาณ 700mL และ DH2O 300mL หรอืเอทานอลหรอืไอโซโพรพานอล 100% ปรมิาณ 70mL และ DH2O 
ปรมิาณ 30mL

 
การปิดระบบเป็นระยะเวลานาน
1. เอาตลบัทดสอบใดๆ ออกจากเครือ่งอา่น
2. ปิดระบบโดยการกดสวติชเ์ปิด/ปิดคา้งไว ้2 วนิาท ีหากเครือ่งอา่นอยูใ่นโหมดหลบั ใหก้ดปุ่ มใดๆ กอ่นทีจ่ะกดปุ่ มสวติชเ์ปิด/ปิดคา้งไว ้
3. ถอดสายไฟออกจากเตา้เสยีบและระบบ
4. เชด็ทกุพืน้ผวิดว้ยสารฆา่เชือ้ ~ สารฟอกขาว ~ 0.6% ตามดว้ยน�้า เชด็ทกุพืน้ผวิทีแ่หง้โดยใชผ้า้ทีไ่มม่ขียุ
5. ปิดลิน้ชกัเพือ่ไมใ่หฝุ้่ นเขา้ไปภายใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแกไ้ขปัญหา 
 
 
 
Troubleshooting/Errหรอื Codes 

สถานการณปั์ญหาทีห่ลากหลายดว้ยสาเหตทุีอ่าจเกดิขึน้และการด�าเนนิการทีแ่นะน�า: 
 

รหสัขอ้ผดิพลาด ค�าอธบิาย การด�าเนนิการทีแ่นะน�า

.044.001 การทดสอบดว้ยตวัเองลม้เหลว ยตุกิารใช ้ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

.060.006 ลิน้ชกัถกูบล็อก
1. ปลดบล็อกลิน้ชกั
2. กดปุ่ มดดีออกอกีครัง้
3. หากยงัคงเกดิขอ้ผดิพลาด ใหต้ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

.061.002 เครือ่งอา่นจ�าตลบัทดสอบทีใ่ชแ้ลว้ได ้ ใหท้�าการทดสอบใหมอ่กีครัง้โดยใชต้ลบัทดสอบใหม่

.061.008 ล็อตตลบัทดสอบล็อกอยู่ QC ส�าหรับล็อตตลบัทดสอบนีห้มดอาย ุด�าเนนิการตวัควบคมุ

.061.012 ขอ้ผดิพลาด ID ผูด้แูล ID ผูด้แูลควรม ี4 - 12 อกัขระ

.061.032 การปรับเทยีบการวเิคราะหล์ม้เหลว ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

.061.040 ID ผูใ้ชม้อียูแ่ลว้ เลอืก ID ผูใ้ชอ้ืน่

.061.043 ตลบัทดสอบหมดอายุ ใหท้�าการทดสอบใหมอ่กีครัง้โดยใชต้ลบัทดสอบใหม่

.061.044 ประเภทอปุกรณไ์มถ่กูตอ้ง ใหท้�าการทดสอบใหมอ่กีครัง้โดยใชต้ลบัทดสอบของประเภทอปุกรณท์ีถ่กูตอ้ง

.061.046 การด์ QC หมดอายุ ใหท้�าการทดสอบใหมอ่กีครัง้ดว้ยการด์ QC ทีย่งัไมห่มดอายุ

.061.050 ยกเลกิการทดสอบ ผูใ้ชเ้ลอืกทีจ่ะยกเลกิการทดสอบ หากยกเลกิ  
จะตอ้งใชต้ลบัทดสอบใหมใ่นการท�าซ�้าการทดสอบซ�้าอกีครัง้

.061.051 ค�าเตอืนแบตเตอรีต่�า่ เปลีย่นแบตเตอรีก่อ่นทีจ่ะด�าเนนิการทดสอบอืน่

.061.055
การป้อนผดิพลาด  
รปูแบบหรอืชว่งผดิพลาด  
โปรดแกไ้ขการป้อนใหถ้กูตอ้ง

ตรวจสอบขอ้มลูทีป้่อนและแกไ้ขตามล�าดบั

.061.060 เครือ่งอา่นล็อกอยู่ EQC ลม้เหลว ท�าการทดสอบอกีครัง้ดว้ย EQC ใหม ่หาก EQC ยงัคงลม้เหลว  
ใหต้ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนคิ

.061.085
ขอ้ผดิพลาดผูใ้ชไ้มถ่กูตอ้ง:  
ผูใ้ชจ้ะไมถ่กูจัดเกบ็ไว ้ 
หรอืไมม่สีทิธิท์ีเ่หมาะสมส�าหรับฟังกช์ัน่นี้

เลอืกผูใ้ชอ้ืน่หรอืตรวจสอบกบัผูด้แูลเกีย่วกบัสทิธิข์องผูใ้ช ้

.061.094 ขอ้ผดิพลาด RFID  
ตลบัทดสอบผดิพลาด ใหท้�าการทดสอบใหมอ่กีครัง้โดยใชต้ลบัทดสอบใหม่

.061.116 เขยีนความลม้เหลวลงบนแทง่ USB ท�าใหแ้น่ใจวา่แทง่ USB นัน้เชือ่มตอ่อยู่
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การรับประกนั 
 
Critical Diagnostics จะรับประกนัวา่ ASPECT Reader (“ผลติภณัฑ”์) จะเป็นอสิระจากขอ้บกพรอ่งในวสัดแุละฝีมอืการผลติภายใตก้ารใชง้านปกตแิละเมือ่น�า
มาใชต้ามค�าแนะน�าส�าหรับการใชง้านเป็นระยะเวลาสบิสอง (12) เดอืนนับจากวนัทีจั่ดสง่ (“ระยะเวลารับประกนั”) การรับประกนัแบบจ�ากดัจะไปผลถงึผูซ้ ือ้ซ ึง่
เป็นผูใ้ชค้นแรกเทา่นัน้และจะไมส่ามารถโอนถา่ยหรอืสง่ตอ่ได ้

Critical Diagnostics จะไมม่คีา่ใชจ้า่ยทัง้การซอ่มแซมสนิคา้ (กบัชิน้สว่นใหมแ่ละ/หรอืทีป่รับสภาพ) หรอืเปลีย่นสนิคา้ในชว่งระยะเวลารับประกนัซึง่เป็นตวั
เลอืกทีใ่หม้า ชิน้สว่นทีเ่ปลีย่นทัง้หมดจะกลายเป็นทรัพยส์นิของ Critical Diagnostics

การรับประกนันีจ้ะไมป่รับใชก้บัสนิคา้ใดๆ ทีไ่ดรั้บความเสยีหายผา่นการใชง้านทีผ่ดิปกต ิในทางทีผ่ดิ ผดิพลาด ละเลย อบุตัเิหต ุปลอมแปลงหรอืบรกิารไมไ่ด ้
รับอนุญาต

 
 
ขอ้มลูลขิสทิธิแ์ละเครือ่งหมายการคา้ 

ขอ้มลูในคูม่อืฉบบันีไ้ดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธิ ์ไมม่สีว่นใดของเอกสารฉบบันีท้ีส่ามารถจ�าหน่ายหรอืผลติซ�้าโดยวธิใีดๆ หรอืในรปูแบบใดๆ โดยที่
ไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก Critical Diagnostics เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตโดยเฉพาะ

Critical Diagnostics, ASPECT-PLUS, Advancing Medicine Saving Lives. และ ASPECT Reader เป็นเครือ่งหมายการคา้ทัง้หมดของ Critical Diagnostics 
ในสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ 
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