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บทนํา 
 

 การใชระบบน้ีอยางถูกตอง และปลอดภัยและจะสามารถใชเคร่ืองนี้ไดอยางยาวนาน ผูใชตองเขาใจ
ฟงกช่ันการดําเนินงานอยางละเอียด   คําแนะนํา รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีถูกตอง  โปรดอานรายละเอียดในคูมือ
เลมนี้อยางรอบคอบกอนการใชระบบ 
 
 ระบบนี้ไดรับการออกแบบ และผลิตอยางปลอดภัยสําหรับผูประกอบการและสัตวปวย  อยางไรกต็าม
สําหรับการประกันความปลอดภัย และความนาเช่ือถือควรทําตามคําแนะนําดังนี ้
คําแนะนํา : 
  

a) ควรดําเนินการระบบนี้ภายใตคําแนะนําของแพทยเทานั้น 
b) ระบบนี้เปนชนิด Class I BF ตามมาตรฐาน IEC 60601-1:2005 โปรดดําเนินการระบบนี้โดยทําตาม

ขอกําหนดดานความปลอดภัยท่ีอธิบายไวในบทท่ี 1 
c) อยาพยายามที่จะดัดแปลงระบบ ถาจําเปนใหติดตอตัวแทนจําหนายเพื่อขอความชวยเหลือ 
d) ระบบจะไดรับการปรับอยางสมบูรณ และคงท่ีกอนสงมอบ อยาพยายาม ปรับสวนท่ีจะปรับเปล่ียน

สวนประกอบใด ๆ  
e) หากพบความผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนระหวางการดําเนินการ ควรปดแหลงจายไฟทันที และ ติดตอตัวแทน

จําหนายเพื่อขอความชวยเหลือ 
f) เคร่ืองตองมีระบบสายดินปองกัน ตองตอสายไฟกับเบาสายดิน ท่ีมี ความตานทาน 0.1 Ω หรือนอยกวา 
g) การเช่ือมตออุปกรณตอพวง ใด ๆ ที่เช่ือมตอกับอินเตอร เฟซอนาล็อก หรือดิจิตอลจะตองสอดคลองกับ

มาตรฐาน IEC ท่ีเกี่ยวของ (เชน IEC 60950 สําหรับอุปกรณการประมวลผลขอมูล และ IEC 60601-1 
สําหรับอุปกรณทางการแพทย) นอกจากนี้การกําหนดคาท้ังหมด การเช่ือมตอจะตองปฏิบัติตามรุนท่ี
ถูกตองของ IEC 60601-1-1 การเช่ือมตอกับอุปกรณตอพวงกับระบบ IN / OUT port ตองทําตาม
ขอกําหนดของรุนท่ีถูกตอง ของ IEC 60601-1-1 หากมีขอสงสัยใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย 

h) ระบบไมไดออกแบบฟงกช่ันการปองกัน หรือมาตรการพิเศษสําหรับใชกับอุปกรณความถ่ีสูง ผูใชควร
ระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับอุปกรณดังกลาว 

i) คูมือการใชงานนี้อาจจะมีความแตกตางเล็กนอย เนื่องจากเวอรช่ันของซอฟตแวรระบบเชนเดียวกับ การ
กําหนดคาของตัวเลือก และอุปกรณของระบบจะสูงกวา 

j) บริษัท ฯ จะเปนผูรับผิดชอบในความถูกตอง และความสมบูรณของคูมือการใชงานเลมนี้ 
k)  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิคูมือการใชงานเลมนี้ 
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1. ขอบเขตการประยุกตใช และขอควรระวัง 
 
1.1. ขอบเขตการใชงาน 

ระบบนี้มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบอัลตราซาวดทางสัตวแพทย  ซ่ึงสามารถใชไดกับการตรวจสอบ 
และ วินิจฉัยโรคสัตว เชนวัว, แกะ, สุนัข, แมว, มา และสุกร 

 
1.2  สภาวะที่เหมาะกับการปฎิบัติงาน 

a) เพื่อความปลอดภัยและการใชงานท่ีถูกตอง ควรใชงานเคร่ืองภายใตสภาวะดังนี้ 
  - อุณหภูมิแวดลอม   0°c ถึง 40°c  
  - ความช้ืนสัมพัทธ  30% ถึง 85% 
  - ความดันบรรยากาศ 70kPa ถึง 106 kPa 

 หมายเหตุ  1)  หากสภาวะแวดลอมในการใชงานไมเปนไปตามเง่ือนไขดานบน ภาพท่ีไดอาจไมถูกตอง 
      2)  หากระบบถูกเก็บไวนาน สถานท่ีจัดเก็บควรมีการระบายอากาศ 
      3)  ระบบจะมีการระบายอากาศดวยพัดลม 

b) หากมีแหลงกําเนิดคล่ืนรังสีความรอน เชนจากแหลงกระจายเสียงวิทยุ หรือสถานีโทรทัศนอาจทําให
การทํางานไมถูกตอง หรือการแสดงผลจะมี noise ระบบควรแยกออกจากแหลงท่ีมาของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา 

c) หามใชงานเคร่ืองขณะท่ีมีเคร่ืองใชอ่ืน ๆ ตออยูกับแหลงพลังงานเดียวกัน มิฉะนั้นอาจมี noise
รบกวนระบบการทํางานของเคร่ืองโดยผานทางสายไฟ 

 
1.3  พลังงานท่ีใช 

หามใชเคร่ืองกับแหลงพลังงานท่ีไมตรงตามท่ีกําหนดดานลาง มิฉะนั้นเคร่ืองอาจเกิดความเสียหาย 

a) กําลังไฟฟา เปน single phase, AC 100-240V~, ความตานทาน ± 10 %,  50 Hz/60 Hz  ± 1Hz           
(AC 230V ± 23V~ สําหรับประเทศในแถบยุโรป), 50 Hz ± 1 Hz 

b) ตออุปกรณสายดิน ใชเบาไฟสายดิน กอนตอกับแหลงพลังงาน ใหตอ conductor สายดินกับระบบ
สายดินหรืออุปกรณสายดินกอน 

c) เบาแบบพกพาพิเศษหลายเตาเสียบ (removable multi-jack socket) ไดท่ีจัดมาพรอมเคร่ืองสามารถใช
กับแหลงพลังงานท่ีสงใหอุปกรณของเคร่ืองเทานั้น การตออุปกรณไฟฟาอ่ืนท่ีไมไดเปนสวนหนึ่ง
ของเคร่ือง อาจทําใหเกิดความเสียหายได 
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d) หากไมใชอุปกรณทางการแพทยท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบ ควรแยกหมอแปลงไฟฟาสําหรับเช่ือมตอ
โดยตรง อุปกรณท่ีไมใชทางการแพทยถาตอกับเบาไฟท่ีผนัง อาจเปนอันตรายได 

e) อยาพยายามเพ่ิมเติมหรือดัดแปลง เบาท่ีมีหลายเตาเสียบ จากอุปกรณของระบบ 
f) อุปกรณใดท่ีไมไดอยูในรายการในคูมือนี้ไมควรนํามาตอกับเคร่ือง เพราะจะเกิดอันตรายได 
g) การกําหนดคาระบบของคูมือการใชนี้เปนแหลงจายไฟจากปล๊ักท้ังหมด อุปกรณท่ีจะตองเช่ือมตอ

กับเบาแบบพกพาพิเศษหลายเตาเสียบจะตองอยูในการปฏิบัติตามขอกําหนดของ IEC60601 - 1 
 และ IEC60601 - 1 - 1 เบาแบบพกพาหลายเตาเสียบสําหรับระบบที่จะตองปฏิบัติตามความตองการ

ของ IEC60601 - 1 - 1 ภาคผนวก EEE; 
h) อยาวางเบาแบบพกพาหลายเตาเสียบบนพื้นดิน มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได 
i) กําลังการผลิตกระแสไฟฟาท่ีมากท่ีสุดของเบาแบบพกพาหลายเตาเสียบ จะตองไมนอยกวา

กระแสไฟฟาท้ังหมดของระบบ 
 หมายเหตุ   ในบริเวณท่ีมีการจายกระแสไฟฟาไมคงท่ี แนะนําใหใชแหลงจายไฟ (power Supply) 
 ซ่ึงมีแรงดันออก 250 VA เพื่อปองกันความเสียหาย เนื่องจากความแปรปรวนของแหลงจายไฟ 
 
1.4  ความปลอดภัย 

  เคร่ืองออกแบบ และผลิตภายใตมาตรฐานสากล IEC 60601-1:2005 เพื่อการทํางานท่ีถูกตองและ

  ปลอดภัย โปรดใชงานตามคําแนะนําดานลางนี้ 

a) หามใชงานในบริเวณท่ีติดไฟงายหรืองายตอการระเบิด (เชน บริเวณท่ีมีกาซดมยาสลบ  ออกซิเจน 
หรือ ไฮโดรเจน) 

b) เคร่ืองไมมีระบบกันน้ํา หามใหน้ําหรือของเหลวใด ๆ หยดลงบนเคร่ือง 
c) เคร่ืองตองมีระบบสายดินปองกัน ตองตอสายไฟกับเบาสายดิน  
d) ความปลอดภัยดานชีววิทยา  เชนกับอุปกรณอัลตราซาวดท่ีใชในการวิเคราะหอ่ืน ๆ  วัสดุท่ีใช

สําหรับเครื่องนี้ไมเปนอันตรายสําหรับการใชงานระยะยาว ไมทําใหเกิดภูมิแพตอผิวหนังหรือ
รางกายมนุษย 

e) ความปลอดภัยดานอัลตราซาวด  ตามหลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ตํ่าท่ีสุด
เทาท่ีจะทําใหสําเร็จได  สัตวปวยควรไดรับการใชแสงท่ีนอยท่ีสุดเปนเวลาส้ันท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  
หยุดระบบ (Freeze) หรือเก็บโพรบใหหางจากสัตวปวยเม่ือไมไดทําการสแกน  ไมควรตรวจสัตว
ปวยดวยโพรบโดยการวางอยูตําแหนงเดิมของรางกายเปนเวลานานมาก  ควรเช็คการแสดงผลของ 
acoustic output และ MI เม่ือเร่ิมทํางาน ใสขอมูลรหัสของสัตวปวย หรือเปล่ียนจากการใชงานแบบ 
non-fetal  ไปเปน fetal 

 คําเตือน   เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดไฟฟาช็อต อุปกรณนี้ควรจําเปนตองติดต้ังสายดิน  
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1.5  ขอควรระวัง 
a) ในขณะท่ีระบบปฏิบัติการโปรดปฏิบัติตามวิธีการ และข้ันตอนท่ีอธิบายไวในคูมือนี้ 
b) เม่ือไมใชงานเคร่ือง ใหปดเคร่ืองและปดผาคลุมกันฝุน 
c) ควรใชงานเคร่ืองในสภาวะแวดลอมท่ีสะอาด หลีกเล่ียงการไดรับแสงแดดโดยตรงท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอุณหภูมิรวดเร็ว  มีฝุนมาก  ใกลกับแหลงความรอนหรือมีความช้ืนสูง หามวางส่ิงของ
ใด ๆ ท่ีดานบนของตัวเคร่ือง 

d) หลีกเล่ียงการส่ันสะเทือนมาก ๆ  มิฉะนั้นสวนประกอบตาง ๆ ของเคร่ืองจะเสียหาย 
e) กอนการเช่ือมตอโพรบ หรือไมไดเช่ือมตอโพรบ อันดับแรกควรแนใจวาตัวเคร่ืองต้ังคาอยูในสถานะ

หยุดนิ่ง (frozen)  หรือถาเปนไปไดควรปดเคร่ืองกอนการเปล่ียนโพรบ 
f) เม่ือเสร็จการตรวจ ให freeze ภาพไว 
g) หัวโพรบท้ังหมดควรปกคลุมดวยฝาครอบหัวโพรบ 
h) การทําความสะอาดโพรบ อานรายละเอียดในสวน การบํารุงและ เก็บรักษาอุปกรณ 
i) หามใช probe สแกนดวงตา และควรทําให acoustic power ตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได (ALARA) 
j) เพื่อใหแนใจเร่ืองความปลอดภัย ใหใชเจลที่ไดคุณภาพเทานั้น 
k) ในระหวางการตรวจสอบ กรณีท่ีภาพมีสัญญาณรบกวน AC แทรก (hum-hum) เนื่องจากสัตวปวย 

นําแผนโลหะ (shield sheet)ระหวางตัวสัตว กับเตียงนอน และการเช่ือมตอ sheet ไปยัง equipotential 
terminal ของตัวเคร่ือง จะทําใหสัญญาณรบกวน hum-hum สามารถตัดออกได 

l) ผูใชงานไมควรแตะสวนท่ีเปนโลหะใด ๆ ของอุปกรณอิเลกโทรนิกสท่ีแวดลอมสัตวปวยอยู 
m) เคร่ืองไมไดเตรียมฟงกชันปองกันพิเศษสําหรับใชกับอุปกรณผาตัดความถ่ีสูง ผูใชควรระวังอุปกรณ

เหลานี้ 
n) ปดเคร่ืองตามข้ันตอนที่ถูกตอง อยาปดสวิตซของตัวเคร่ืองโดยตรง ควร shutdown เคร่ืองกอน

มิฉะนั้นขอมูลอาจสูญหายได และอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได 
o) ยกเวนอุปกรณท่ีใชตอ USB port หามตอเคร่ืองหรืออุปกรณเสริมใด ๆ (เชน เคร่ืองพิมพ) กับระบบ

กอนปดเคร่ือง มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร หรือเคร่ืองเสียหายได 
p) ระบบนี้ ไมไดออกแบบมาสําหรับใชรวมกับเคร่ืองกระตุนหัวใจ 
q) ระบบนี้ ไมสามารถประยุกตใชกับการตรวจหัวใจโดยตรง 
r) อุปกรณหลายช้ิน เม่ือเช่ือมตอระหวางกันอาจทําใหเกิดกระแสไฟฟาร่ัวไหล และเปนอันตราย 
s) ตรวจสอบใหแนใจวาการซอมแซม หรือเปล่ียนช้ินสวน ตองเปนอุปกรณของ SIUI 
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1.6  การจําแนกประเภท 
a) การปองกันไฟฟาช็อต 

ตามประเภทของการปองกันไฟฟาช็อต : Class I 
ตามระดับของการปองกันไฟฟาช็อต : Type BF applied part 

b) ระดับของการปองกันการซึมของของเหลว 
ระบบจะเปนของ IPX0, หัวโพรบ / transducer เปน IPX7 และ probe cable เปน IPX4 
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2. สวนประกอบ และคณุลักษณะของเคร่ือง 
 

2.1  สวนประกอบ และหลักการทํางานของเคร่ือง 
 2.1.1  สวนประกอบของระบบ 

 ระบบประกอบดวยตัวเครื่องหลักพรอม จอมอนิเตอร (main unit)  โพรบ (probes)  และ

อุปกรณเสริม   ตัวเคร่ืองหลัก (main unit) จะรวมทั้ง probe interface board , digital processing  board, 

interface board, computer, control panel (console) และ power supply ดูรูป 2-1 ระบบนี้สามารถ

เช่ือมตอโพรบไดถึง 2 โพรบในเวลาเดียวกัน โดยการสลับเลือกโพรบท่ีตองการใชงาน ผูใชสามารถ

เลือกโพรบท่ีตองการผานแผงควบคุม 

 

Fig. 2-1 Main unit Composition Block Diagram 

2.1.2  หลักการของเคร่ือง 

 การทํางานพื้นฐานของตัวเคร่ืองหลัก(main unit) :  Digital Processing Board ดานหน่ึงจะสง
สัญญาณภาพไปยังแพลตฟอรมท่ีควบคุม ในทางตรงกันขามแพลตฟอรมท่ีควบคุม และสรางขอมูลการ
ควบคุมท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการควบคุมของสวนหนาเสร็จส้ิน 
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 ข้ันตอนการทํางานของระบบ : 
 แพลตฟอรมท่ีควบคุมคําส่ังท่ัวไป และขอมูลพารามิเตอรโดยอัตโนมัติ ทํางานบนพ้ืนฐานของ
แผงควบคุม   การประมวลผลดิจิตอลจะไดรับคําส่ัง และพารามิเตอรการควบคุมจากแพลตฟอรมท่ี
ควบคุมกระจายไปยังแตละโมเดลของฟงกชันการทํางาน 
 
ควบคุมแบบ  Real-time บนการประมวลผลดิจิตอลสรางสัญญาณการควบคุมการสแกนภาพ 
และการสงการควบคุมของ Front-end T/R และการควบคุมของ Front-end T/R ในความดูแลของการ
ควบคุม T / R ของอัลตราซาวด ตามความตองการของควบคุมการสแกนสัญญาณจากระบบ 
 
โมเดล beam-forming บนการประมวลผลดิจิตอลไดรับการขยายสัญญาณ echo ท่ีไดรับจาก Probe จะ
เปล่ียนเปนสัญญาณดิจิตอล จากนั้นสงขอมูลไปยังโมเดลสัญญาณดิจิตอลการประมวลผลท่ีตามมา
เทคนิคท่ีสําคัญสําหรับการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล มีบทบาทสําคัญในระบบอัลตราซาวด ซ่ึง
เทคโนโลยีนี้ จะชวยใหการสงขอมูลภาพ  และได รับภาพมีความเ ท่ียงตรงสูง  นอกจากนี้ 
การประมวลผลเพิ่มเติมจะไดรับภาพที่ดีข้ึน ซ่ึงจะทําใหการวินิจฉัยมีความถูกตอง ขอมูลดังกลาว เชน
ขอมูลภาพเปนขอมูลท่ีประมวลผลโดยภาพสัญญาณดิจิตอลจะถูกสงไปแพลตฟอรมท่ีควบคุม  ผาน
ชองขอมูลสําหรับการประมวลผล และการแสดงภาพตอไป 
 
การอัลตราซาวดทุกคร้ังจะถูกสงโดยมีการกระตุนจากอินเตอรเฟซของโพรบ ซ่ึงสราง  และสงชุดให
โพรบมีการทํางาน  กลุมหนึ่งในตัวแปลงสัญญาณถูกกระตุน และสงอัลตราซาวด ซ่ึงคล่ืนเสียงจะมีการ
กระจาย และสะทอน เนื่องจากเนื้อเยื่อและอัลตราซาวดจะสงไปยังอินเตอรเฟซของโพรบสําหรับการ 
pre-amplifier เพื่อการชดเชยค าต าง  ๆ  หลังจากการขยายสัญญาณ  หลังจากกระบวนการน้ี 
สัญญาณจะถูกสงไปยังการประมวลผลสัญญาณ 
 
ความตองการของระบบ รวมท้ังกําลังไฟตํ่า (Low-voltage) หรือกําลังไฟสูง (high-voltage) เปนโมเดล
พลังงาน ซ่ึงจะเช่ือมตอกับการประมวลผลดิจิตอล และ อินเตอรเฟซของโพรบ 
 
พื้นฐานของปุมควบคุมการดําเนินงาน ซ่ึงขอมูลท่ีเกี่ยวของจะถูกสงไปที่แผงควบคุมเพื่อไปยัง
แพลตฟอรมท่ีควบคุม ซ่ึงแพลตฟอรมสรางคําส่ังควบคุม และเขาถึงขอมูลพารามิเตอรโดยอัตโนมัติ 
และสงไปยังโมเดลท่ีเกี่ยวของ 
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แพลตฟอรมท่ีควบคุมเปนศูนยกลางการบริหารจัดการของทั้งระบบ ซ่ึงไดรับคําส่ังการดําเนินการจาก
แผงควบคุมและควบคุมท้ังระบบโดยอยูบนพื้นฐานของสถานะปจจุบัน สําหรับฟงกชันอ่ืน ๆ ท่ี
แพลตฟอรมควบคุมรวมถึงการวัด และการคํานวณ การแสดงผลหนาจอการจัดการขอมูลผูปวย และ
ภาพ รวมท้ังการควบคุมการจัดเก็บขอมูล การพิมพ และการส่ือสาร 
 

2.2  คุณลักษณะทางเทคนิค 
ดานลางเปนรายการของคุณลักษณะทางเทคนิค ของฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับระบบท่ีเปน 
ฮารดแวร  และ (หรือ) ซอฟแวรท่ีมีเคร่ืองหมาย "ตัวเลือกเพ่ิมเติม (option)" หรือเคร่ืองหมาย * เปน
ตัวเลือกเพิ่มเติม และอาจไมสามารถใชไดกับการกําหนดคาปจจุบันของระบบ 
2.2.1  โพรบ (Probes) 
 a) โครงสรางพื้นฐาน 

1) Veterinary super broadband linear array probe 
2) Veterinary super broadband micro-convex array probe 

b) ตัวเลือกเพิ่มเติม 
 1) Veterinary super broadband linear array probe* 
 2) Veterinary super broadband micro-convex array probe* 
 3) Veterinary super broadband volume probe* 
 4) Veterinary super broadband high-frequency linear array probe* 
 5) Veterinary super broadband bi-plane probe* 

2.2.2  การแสดงภาพ (Imaging Modes) 
 a) B, 2B, 4B modes 
 b) B/M mode, M mode 
 c) B mode steering (linear probes) 
 d) Tissue Harmonic Imaging (THI) 
 e) Pulsed Wave Doppler (PWD) 
  f) Trapezoidal/ Extended Sector Imaging 
 g) Spatial Compound Imaging * 
 h) Color Flow Map (CFM) * 
  i) Color Power Angio (CPA) * 
 j) Extended Field of View (Panoramic Imaging) * 
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2.2.3  การปรับคาพารามิเตอรของภาพ (Imaging Parameter Adjustment) 
a) B Mode: Gain, TGC (Time Gain Control), Focal Point Number, Focal Span, Smooth, 
    Dynamic Range, Persistence, Acoustic Power, B_GSC, Chroma, Automatic Optimization  
   และ Zoom 
b) M Mode: M Speed, M Gain, M_GSC และ Chroma 
c) Color Flow Map/Color Power Angio (CFM/CPA): Color Gain, Color Persistence, Color 
    Frequency, Threshold, Median Filter, Smooth, Wall Filter, PRF, Map, Color Box Size 
d) Pulsed Wave Doppler: Doppler Gain, Doppler Frequency, Wall Filter, Angle 
    Correction, PRF, Scroll Speed, Baseline, Chroma และ Smooth 
 

2.2.4  ฟงกชันการตรวจวัด การวิเคราะห และการคํานวณ (Measurement, Analysis and Calculation  
Functions) 
 a) การตรวจวัดท่ัวไป 
  1) 2D: ระยะทาง พื้นท่ี เสนรอบวง ปริมาตร และวงรี 
  2) M - mode: ระยะทาง เวลา และ ความลาดชัน (slope) 
  3) Doppler: ความเรง ความเร็วเฉล่ีย auto-trace 

 b) การคํานวณพิเศษ และรูปแบบการตรวจวัด: การวิเคราะห การคํานวณสําหรับชองทอง 
 สูติศาสตร ระบบสืบพันธุเพศผู ระบบสืบพันธุเพศเมีย 

2.2.5  การจัดการขอมูลภาพสัตวปวย (Patient Image File Management) 
a) การจัดเก็บขอมูลสัตวปวย : รูปภาพจะเก็บไวในรูปแบบ Jpg/Bmp หรือ ไฟล DICOM  และ 

CINE files ซ่ึงจะเก็บไวในรูปแบบ Cine/Avi 
b) สนับสนุน video printer และ USB printer 
c) จัดเก็บโดย DICOM 3.0 * 
d) Digital Image Transmission(DIT) * 

2.3  ขนาดของเคร่ือง และน้ําหนักของเคร่ือง 
a) ขนาด: (ยาว x กวาง x สูง) 315 x 215 x 340 มม. 
b) น้ําหนัก: 8 กก. 
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3. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสวนประกอบ 
 

3.1  โครงสรางของระบบ 
 

 
 

 
 

 a) ตัวเคร่ืองหลัก (main unit) : 1 ชุด 
 b) Probe:  
   Veterinary super broadband linear array probe:    1 ช้ิน 
   Veterinary super broadband micro-convex array probe: 1 ช้ิน 
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3.2  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสวนประกอบ 
3.2.1 Probe 
 3.2.1.1 โครงสรางภายนอกของ Probe 

หัวโพรบจะใชสําหรับเปนจุดตรวจวัด สวนดานลางจุดบงช้ีท่ีเปนสวนท่ีจม  ถาหากสีของจุดบงช้ี
เปนสีสม ความถ่ีการดําเนินงานตรวจสอบเปน 3.5 MHz สีเขียวสําหรับ 5MHz และ สีมวงสําหรับ 
8 MHz 
 

 
 

Fig. 3-2 Probe Structure 
 3.2.1.2 การใชงาน Probe 

a) โพรบอาจเกิดการเสียหายไดแมจะถูกกระทบเพียงเล็กนอย ควรใชงานอยางระมัดระวังเพื่อ 
    หลีกเล่ียงการกระทบกับของแข็ง 

b)  ตองแนใจวาตัวเครื่องหลัก (main unit) อยูในสถานะ frozen (ควรปดสวิตซเคร่ืองหลักกอน
จะดีกวา) ขณะเช่ือมตอโพรบ หรือถอดโพรบ 

c)  ควรระมัดระวังไมขูดขีดสวนผิวหนาโพรบ (acoustic lens) ขณะใชงาน 
d)  ใชฟองนํ้า หรือผานุมกับน้ําทําความสะอาดโพรบหลังการใชงาน หามใชแอลกอฮอล หรือผา

ชุบแอลกอฮอล หรือสารทําละลายอินทรียอ่ืนๆ ทําความสะอาด สําหรับรายละเอียดการทํา
ความสะอาดและฆาเช้ือโพรบ ดูสวนท่ี 4.2.9 

e)  โพรบจะตองมีการฆาเช้ือโรคโดยไมมีแหลงความรอนขณะใชงาน สําหรับการใชงานของหัว 
โพรบที่ไมไดเปดใชงาน (เชน ขณะ freeze) เม่ือใชงานกับสัตวปวย มิฉะนั้นอาจทําใหเกิด
อันตรายสัญญาณรบกวนจากอุปกรณอ่ืน ๆ  
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f) หามนําโพรบจุมน้ําเหนือระดับ water immersion boundary ดังรูป 3-2 ระดับกันน้ําของโพรบ
คือ IPX7 หากนําโพรบจุมน้ําอยางไมระมัดระวัง อาจทําใหเกิดความเสียหาย หรือสงผลตอ
ประสิทธิภาพ หากเกิดกรณีนี้ข้ึน ใหรีบติดตอศูนยบริการทันที 

g)  ระดับปองกันสายโพรบอยูท่ี IPX4 (ปองกันน้ํากระเด็น) หากสายโพรบฉีกขาดเน่ืองจากการ
ถลอกหรือแตกหักของสวนเคลือบ ใหติดตอศูนยบริการทันที และหลีกเล่ียงไฟฟาลัดวงจร 
 

3.2.2 แผงควบคุมดานหนาจอแสดงผล 
 แผงควบคุมดานหนาจอแสดงผล จะแสดงในรูปท่ี 3-3 
 

 
 

Fig.3-3 Monitor Front Panel 
  
 
 รายการ (Menu)    : การตั้งคาจอภาพ เลือก menu และเลือกรายการท่ีตองการ 
 ◄  เล่ือนลูกศร และเลือกรายการท่ีตองการ 
 ►  เล่ือนลูกศร และเลือกรายการท่ีตองการ 
 จบการทํางาน (Exit): เพื่อออกจากเมนูปจจบัุน และกลับไปเมนูกอนหนา 
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3.2.3 แผงควบคุมการทํางาน 
 แผงควบคุมการทํางานท่ีประกอบดวย trackball, ปุม (keys/buttons), ปุมหมุน (knobs),  

สวิตซสลับภาพ (toggle switches) และ การควบคุมฟงกช่ันตางๆของระบบ เชนการเลือก probe    
เปล่ียนโหมดการถายภาพ   การปรับ TGC ความลึก  และคาพารามิเตอรอ่ืน ดูรูป 3-4 สําหรับ
รูปแบบแผงควบคุมการทํางาน และตาราง 3-1 สําหรับสวนควบคุมการทํางาน 
 

 
 

Fig. 3-4 Operation Panel 
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ตาราง 3-1 สําหรับสวนควบคุมการทํางาน 
 
ลําดับ หนวยควบคุม 

(Control Unit) 
ประเภท (type) คําอธิบาย (Function Description) 

1 
 

ปุมกด สวิตซไฟ : อยูดานบนซายของตัวควบคุม  
เพื่อเปด / ปดระบบ 

2 

 

ปุมกด+ปุมหมุน B - MODE: กดปุมตรงกลางเพ่ือเปดใชงาน  
โหมด B เดี่ยว (single B mode) 
B - MODE: หมุนปุมหมุนเพื่อปรับ B Gain และ M 
Gain.  

3 
 

ปุมกด 2B/4B: ปุมสวิตซ 2B และ 4B Mode 

4 
 

ปุมกด Speed: ปรับความเร็วในการกวาดภาพ PWD mode 

5  ปุมกด FREEZE: เพื่อสลับภาพระหวางสถานะหยุดนิ่ง 
(frozen)  และสถานะ real - time 

6 

 

เล่ือน TGC: 8 sliders, ท่ีมุมขวาบนของ แผงควบคุมการ
ทํางานเพ่ือปรับ gain ท่ีแสดงความลึกแตกตางกัน 

7 
 

ปุมกด FREQ: สวิตซสลับความถ่ี Probe 

8 
 

ปุมกด FOCUS: ตําแหนงโฟกัส 

9 
 

ปุมกด ZOOM : เพื่อเปดใชงานฟงกชันก  zoom และการ 
 เลือกกําลังขยาย 

10 

 

สวิตซสลับข้ึนลง DEPTH: เพื่อปรับความลึกการแสดงภาพ 

11 
 
 
 

 

ปุมกด+ปุมหมุน M-Mode : กดปุมตรงกลางเพ่ือเปดใชงาน M mode หรือ
หมุนปุมหมุนเพื่อปรับความคมชัด (gain) ของ M-mode 
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12 
 

ปุมกด Comp (Compound Imaging select key): เพื่อเปด หรือ
ปด Compound Imaging. 

13 
 

ปุมกด Inv: เพื่อกลับทิศทางการแสดงผลของ Doppler 
spectrum 

14 

 

ปุมกด+ปุมหมุน PW: กดปุมตรงกลางเพ่ือเปดใชงาน  
Pulsed Wave Doppler mode 
PW: หมุนปุมหมุนเพื่อปรับความคมชัด (gain) ของ 
Pulsed Wave Doppler 

15 

 

ปุมกด F-View : (จอแสดงผลแบบเต็มหนาจอ): กดปุมตรง
กลางจะเขาสูการแสดงผลแบบเต็มหนาจอ ใน 4D mode 

16 

 

ปุมหมุน Value : ตองการเปล่ียนคาหรือสถานะของรายการท่ี
เลือกในเมนูท่ีแตกตางกัน ; ในการหมุนเคร่ืองหมายหัว
โพรบเม่ือแสดง pictograms 

17 

 

สวิตซสลับข้ึนลง PWR (acoustic power adjust switch): เพื่อปรับเปล่ียน
คา acoustic power 

18 

 

สวิตซสลับข้ึนลง PRF: เพื่อปรับความถ่ีของ Pulsed wave ของ Pulsed 
Wave Doppler และ color Doppler สลับเปล่ียนข้ึนเพื่อ
ปรับเพิ่ม  PRF หรือสลับลงเพื่อปรับลด 

19 

 

สวิตซสลับข้ึนลง Steer : เพื่อปรับมุม steer angle ซ่ึงข้ึนกับโหมดการ
ถายภาพ (imaging mode) 

20 

 

สวิตซสลับข้ึนลง Baseline: เพื่อปรับ Pulsed Wave Doppler เปนพื้นฐาน
การติดตาม 
 

21 
 

ปุมกด PROBE/EXAM: เพื่อเลือกหัววัด (Probe) ท่ีเหมาะสม 

22 
 

ปุมกด ID: เพื่อปอนขอมูลของสัตวปวย 

23 
 

ปุมกด ARCHIVE : เพื่อเปดดูหนาท่ีเก็บขอมูลของสัตวปวย 
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24 
 

ปุมกด TEXT: เพื่อเปดใชงาน หรือปดบันทึกคําอธิบาย
ประกอบบนภาพ 

25 
 

ปุมกด CLEAR: เพื่อลบบันทึกคําอธิบายประกอบบนภาพของ
ผลการวัด และผลการคํานวณ 

26 
 

ปุมกด ARROW: การแสดงลูกศร และเคอรเซอร ในกรณีท่ี
ไมใชโหมดเบ้ืองตน (non-preliminary modes) ใหกดปุม
นี้เพื่อแสดงลูกศร กดปุมนี้คร้ังท่ีสองเพื่อแสดงเคอรเซอร 
ในโหมดเบ้ืองตน (preliminary modes) กดปุมนี้คร้ังแรก
เพื่อแสดงเคอรเซอร และ คร้ังท่ีสองเพื่อแสดงลูกศร 

27 
 

ปุมกด MEAS: เพื่อเรียกการวัดพิเศษ ท่ีสอดคลองกับ Probe 
และรูปแบบของการตรวจ 

28 
 

ปุมกด ENTER : ยืนยันสถานะท่ีเลือกไว เพื่อเขาสูโหมดการ
ทํางาน (เชน B / M  และ PW) จากโหมดเบ้ืองตนท่ี
แตกตางกันไป เพื่อแสดง trackball cursor ท่ีไมใชโหมด
เบ้ืองตน (non-preliminary modes) ฟงกชันนี้คลายกับปุม
ซายของเมาส 

29 
 

ปุมกด THI : Tissue Harmonic Imaging mode เลือกปุมนี้เพื่อ
เปดการใชงานฟงกช่ัน THI ถามี Probe ท่ีสนับสนุน
ฟงกช่ัน THI จะสามารถใชงานได 

30 
 

ปุมกด T - Ball : เพื่อสลับ trackball สําหรับควบคุม  
เม่ือกลอง ROI แสดง; เม่ือทําการวัดจะแสดงเคอรเซอร
ระหวางการวัดและคํานวณ 

31 
 

ปุมกด DIS: การวัดระยะทาง  

32 

 

ปุมกด ESC: เพื่อออกจากโหมดปจจุบัน หรือสถานะการ
ปฏิบัติการ เชน เพื่อออกจาก CFM / spectral Doppler 
imaging ไปเปน B mode เพื่อออกจาก กลองโตตอบ  
เพื่อออกจากวัด และการคํานวณ เม่ือเคอรเซอรปรากฏ
ข้ึน ปุมนี้สามารถใชสําหรับการซอนเคอรเซอร 

33 
 

ปุมกด SAVE : การบันทึกขอมูล เชน ภาพ 
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34 
 

ปุมกด OPEN : การอานขอมูลภาพ 

35 

 

ปุมกด UPDATE : ฟงกชันท่ีหลากหลายในโหมดการการ
แสดงภาพท่ีแตกตางกัน ;  
●  เพื่อสลับระหวางภาพ 2B หรือ 4B mode 
●  สวิตซสลับข้ึนลงระหวางภาพ B mode และ Doppler 
trace image ใน PW mode 

36 

 

ปุมกด REPORT : เพื่อเปดรายงานสัตวปวย 
(Tip): ฟงกชันไมสนับสนุนโดยระบบ 

37 
 

ปุมกด Disk: เพื่อเปดการจัดการขอมูล 

38 
 

ปุมกด BDYMK: เพื่อเปด หรือปด การแสดง Pictogram 

39 

 

ปุมกด Cine : เพื่อสลับระหวางภาพตอเนื่อง และ frame-by-
frame 

40 
 

ปุมกด Setup : เพื่อเขา หรือ ออกจากการติดต้ังของรายการหลัก 

41 
 

ปุมกด Guide: เพื่อเปด/ปดการแสดงผล biopsy guideline 

42 
 

ปุมกด L/R : เพื่อสลับภาพซาย-ขวา 

43 

 

ปุมกด Annot: เพื่อเขาสูสถานะบันทึกยอ และเปดเมนูคําศัพท
ปกติและ เพื่อเรียกคืนคําอธิบายประกอบท่ีกําหนดไว 

44 
 

ปุมกด Print : เพื่อพิมพภาพเม่ือเช่ือมตอกับเคร่ืองพิมพ; 
สามารถกําหนดใหเปนฟงกช่ันอ่ืนได 

45 
 

/ เพื่อเลือกรายการบางอยางในเมนู หรือในหนาตาง
ควบคุม; 
● เพื่อเปล่ียนตําแหนงของโฟกัส 
● เพื่อยายกลองซูมภาพ 
● เพื่อยายเคอรเซอรสําหรับบันทึกคําอธิบายประกอบ
บนภาพ 
● เพื่อเลือกกรอบของภาพใน cineloop 
● เพื่อยายจุดในการวัด ของสถานะการวัด 
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3.2.4 แผงดานหลัง 
  แผงท่ีอยูดานหลังของระบบ คือ แผงซ็อกเก็ต (socket panel)  ประกอบดวยอุปกรณตอพวง 

สําหรับการเช่ือมตออุปกรณท่ีตอพวงกับระบบ ดูรูปท่ี 3-5 
 

 
 
 1-Video Out Port     2-Audio In port 

 3-Audio Out Port     4-Network Port   
 5-VGA Port     6-Wireless Network Antenna Port 

 7-S-Video Out Port    8-MIC Port 
 9-USB Port     10-Printer Control Port 
 11-High-Difinition Multi-media Interface 
 

Fig. 3-5 Socket Panel 
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4. การเร่ิมตนการใชงาน 
 

4.1   การติดตัง้ระบบ 
4.1.1 อุปกรณสําหรับการเชื่อมตอ 

          นอกจากอุปกรณท่ีติดต้ังในระบบของระบบการถายภาพอัลตราซาวด สามารถมีอุปกรณ
 สนับสนุนจากภายนอกอีกมากมาย เชน โพรบ เคร่ืองพิมพ USB หูฟง และไมโครโฟน 
 

หมายเหตุ : อุปกรณใด ๆ ท่ีไมไดซ้ือจาก SIUI และไมไดติดต้ังโดย SIUI ตัวแทนจําหนายท่ีอยูนอกชวงสัญญา
การใหบริการ หรือ การรับประกันของ SIUI ทาง SIUI จะไมใหบริการซอมอุปกรณดังกลาวขางตน 
 

4.1.1.1 วิธีเปดการเช่ือมตอ / ปดการเช่ือมตอโพรบ 
a) การเช่ือมตอโพรบ : ใสตัวเช่ือมตอโพรบเขากับชองเสียบโพรบบนตัวเคร่ือง (โปรดทําตาม

ทิศทางการประกอบของข้ัวตอ) หมุนตัวล็อค 90 องศา ตามเข็มนาฬิกาเพ่ือเช่ือมตอโพรบให
พอดีกับชองเสียบ  

b) ปดการเช่ือมตอโพรบ: หมุนตัวล็อค 90 องศา ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อใหตัวล็อคหลวมแลวดึง 
โพรบออก ดังแสดงในรูป 4-1 
 

 
 

Fig. 4-1 Disconnecting the Probe 
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4.1.1.2 การเช่ือมตอเครือขาย (ดูบทท่ี 5 สําหรับการต้ังคา) 
   เช่ือมตอเครือขายไปยังสายเคเบิลเขากับพอรตเครือขาย RJ - 45 บนตัวเคร่ืองหลัก เพื่อให 
  เกิดการเช่ือมตอระหวางตัวเคร่ืองหลัก และคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืน ๆ 

 4.1.1.3 การติดต้ังเคร่ืองพิมพ (ดูบทท่ี 5 สําหรับการต้ังคา) 

a) Video Printer (อุปกรณเสริม): ใหเช่ือมตอ VIDEO IN port กับ VIDEO OUT port บน
ตัวเคร่ืองหลัก ผานสาย BNC (ถาเคร่ืองพิมพเปนอุปกรณวิดีโอท่ีมีข้ัวตอสัญญาณ S การ
เช่ือมตอของ  S - Video ในพอรตท่ีมี S - Video ออกจากพอรตในหนวยหลักท่ีผานข้ัวตอสาย
เคเบิล) และตอ REMOTE port กับ PRINTER REMOTE port บนตัวเคร่ืองหลัก ผาน
สายควบคุมการพิมพ 

b) USB Port Printer : การเช่ือมตอ USB printer ใหตอ USB port บนตัวเคร่ืองหลักผานสาย
เคเบิล หลังจากระบบเร่ิมทํางานใหเลือก Setup บนแผงควบคุมการทํางาน เลือก Function 

Setup แลวเลือก Printer Setup  เพื่อเขาสูการตั้งคา Printers and Faxes และ จากนั้นติดต้ัง
ไดรเวอรเคร่ืองพิมพโดยการทําตามคูมือการใชงานเคร่ืองพิมพ  

หมายเหตุ : โปรดเช่ือมตอเคร่ืองพิมพกอนท่ีจะเปดระบบ 
4.1.2  การเชื่อมตอสายไฟฟา 

a) หากแหลงไฟไมไดมาจาก tripod socket with ground wire (เบาตอสามขาท่ีมีสายดิน) เพื่อให
แนใจวามีสายดินสําหรับเครื่องหลัก ใหตอปลายสายหนึ่งของ conductor สายดินกับข้ัวสาย
ดินดานหลังตัวเคร่ืองหลัก  และปลายอีกดานหนึ่งกับข้ัวสายดินบนระบบสายดินอ่ืนหรือ
อุปกรณสายดินท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนด 

b) ปดเคร่ืองทุกคร้ังกอนตอสายไฟฟา 
หมายเหตุ : ความลมเหลวของระบบอาจทําใหโปรแกรมมีความผิดปกติ หรือขอมูลสูญหาย ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอเสถียรภาพของระบบ เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณดังกลาวควรเช่ือมตออุปกรณ UPS ท่ีมีพลังงานท่ี 1000 VA
หรือสูงกวา 

4.1.3  วิธีการเชื่อมตอเสาอากาศเครือขายไรสาย 
 ระบบมีอุปกรณเครือขายไรสายในตัว พอรตเครือขายไรสายเปนเสาอากาศท่ีดานซายของแผง 
ซ็อกเก็ต ดังแสดงในรูป 4-2 การใชฟงกชันนี้เพื่อสงภาพดิจิตอล (หมายเหตุ: ฟงกชันนี้เปนฟงกชัน
เสริม ซ่ึงตองซ้ือเพิ่มเติม) โปรดติดต้ังเครือขายไรสายเปนเสาอากาศท่ีกําหนดไว ดังแสดงในรูป 4-3 
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Fig. 4-2 Wireless Network Antenna Port 

 

 
Fig. 4-3 Wireless Network Antenna 

 
 
 
 
 

Wireless Network 
Antenna Port 
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4.2   การตรวจสอบระบบ และการบํารุงรักษา 
 ใหทําการตรวจสอบตามวิธีดานลาง หากพบส่ิงผิดปกติใหแจงศูนยบริการเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

4.2.1 ตรวจสอบเม่ือเปดไฟเคร่ือง 
ตรวจสอบวาไฟบนแผงดานหนาของจอภาพเปนเร่ืองปกติหรือไม  

4.2.2 ตรวจสอบปุม และปุมหมุนตาง ๆ 
  อางอิงขอ 3.2.3.2 “Operation Panel” (แผงสําหรับปฏิบัติงาน) ใหตรวจสอบแตละปุมวาทํางาน
  ปกติดีหรือไม 

4.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของภาพ 
  อางอิงบทท่ี 6 ”Imaging” (ภาพ) ปรับปุมปรับภาพบนคียบอรด สังเกตภาพท่ีไดวาปกติดีหรือไม 

4.2.4 ตรวจสอบฟงกชันการวัดคา 
อางอิงบทท่ี 8 “Measurement and Calculation” (การวัดคาและการคํานวณ) ตรวจฟงกชันการ
การวัดคาและ การคํานวณวาทํางานปกติหรือไม 

4.2.5 ตรวจสอบโพรบ และสายโพรบ 
  ตรวจวามีรอยแตกบนสวนจุมน้ํา(water-immersible) ของโพรบหรือไม ตรวจตัวตอสายโพรบ
  และ สายโพรบวามีอะไรผิดปกติหรือไม 

4.2.6 ตรวจสอบ conductor สายดินและสายไฟ 
  ตรวจดูวาสายดินตอเรียบรอยปลอดภัยหรือไม เพื่อหลีกเล่ียงอันตรายท่ีไมคาดคิดจากความ
  ผิดปกติของสายเหลานี้ 
 

หมายเหตุ     ขอ 4.2.5 และ 4.2.6 เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัย จึงควรตรวจสอบกอนการใชงานเคร่ือง 
  ทุกคร้ัง รายการอ่ืนอาจตรวจสอบทุกคร่ึงป 

4.2.7 ตรวจสอบความปลอดภยัปกต ิ
  การตรวจสอบขางลางนี้ควรทําโดยผูมีความชํานาญ ไดรับการฝกมาอยางดี อยางนอยทุก 24 เดือน 

- ตรวจวาอุปกรณและช้ินสวนตาง ๆ เสีย หรือฟงกชันการทํางานปกติหรือไม 
- ตรวจวาฉลากความปลอดภัยติดไวชัดเจนหรือไม 
- ตรวจฟวสทุกตัววาตรงตามท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับคาจํากัดเร่ืองกระแสไฟฟาและการตัดไฟ 
- ตองแนใจวาฟงกชันท้ังหมดของเคร่ืองทํางานตามคูมือ 
- ตรวจวาความตานทานสายดินเทากับหรือนอยกวา 0.1 โอหม 
- ตรวจวากระแสไฟร่ัวของดินเปนไปตามกําหนดของ IEC 60601 
- ตรวจวากระแสไฟร่ัวของสัตวปวยเปนไปตามกําหนดของ IEC 60601 
- กระแสไฟร่ัวไมควรเกินกวาคากําหนดสูงสุด ขอมูลท้ังหมดควรเก็บบันทึกไวในระบบ 
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4.2.8 ตรวจสอบอุปกรณท่ีใชแลวหมดไป    
ตามรายการดานลางเพื่อเปล่ียนใหมหรือทดแทนใหทันเวลา 

ตาราง 4-1 รายการอุปกรณเพื่อเปล่ียนใหมหรือทดแทน 

 

รายการ เวลาท่ีเปล่ียน หรือทดแทน 
เจลอัลตราซาวด เม่ือใชงานใกลหมด 
สายไฟและสายตอ เม่ือพบวาผิดปกติ 
ท่ีคลุมปองกันฝุน เม่ือฉีกขาด 
โพรบ เม่ือพบความผิดปกติของสายหรือตัวตอ 
ฟวส เม่ือฟวสสํารองใชงานหมด โดยใชฟวสตามคุณสมบัติดานลาง 

รูปแบบ :  ฟวสแกว (time-lag, low-breaking) 
ขนาด :    5 x 20 มม. 
Rating :   T4AL250V 

 
4.2.9 การฆาเชื้อโรค และทําความสะอาดโพรบ   

ควรทําการฆาเช้ือและทําความสะอาดทุกคร้ังหลังการใชงาน 
a) ไมควรทําความสะอาดหรือฆาเช้ือโพรบดวยแอลกอฮอล  สารทําความสะอาดผสม 

แอลกอฮอล หรือตัวทําละลายอินทรียอ่ืน ๆ (เชน ทินเนอร) 
b) สวนท่ีจุมน้ําไดของโพรบ(immersion) ไมควรเกินตําแหนง orientation mark ท่ีกําหนด

ดานขางโพรบ 
c) หามใชโพรบกับความดันไอน้ําสูงหรืออีเธนออกไซด 
d) หามจุมโพรบนานเกินกวา 1 ช่ัวโมง 

4.2.9.1 การทําความสะอาด 
a) ทําความสะอาดผิวหนาโพรบดวยผาเปยกนุมกับน้ําหลังการใชงาน 
b) หากโพรบสกปรก ใหใชผานุมเปยกกับตัวทําความสะอาด เชน สบูออนเปนกลาง 

แลวใชผาเปยกน้ํานุมเช็ดออก 
c)  หลังทําความสะอาด เช็ดโพรบดวยผาแหง 

4.2.9.2 การปองกันการติดเช้ือ 
a) โพรบสามารถทําการฆาเช้ือไดดวยยาฆาเช้ือโรคเหลวสําหรับวัตถุชนิดพิเศษ เชน Glutaral 

solution หรือ Benzalkonium Bromide solution ตามคําแนะนําของผูผลิต 
แนะนํา : Cidex Solution, by Johnson & Johnson 
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b) หลังการฆาเช้ือ ใหใชน้ําบริสุทธ์ิลางน้ํายาบนโพรบออกแลวเช็ดดวยผาแหงนุม 
4.2.9.3 การฆาเช้ือโรค 

โพรบท่ีใชแลวสามารถทําการฆาเช้ือไดดวยยาฆาเช้ือโรคตามข้ันตอนดังนี้ 
a) สําหรับการติดต้ัง และการใช Biopsy guide โปรดดูท่ีคูมือการใชงานสําหรับ Biopsy guide 

จากผูผลิต 
b) เม่ือนํา Biopsy guide ออกจากหัวโพรบ และทําความสะอาดโดยใชน้ํา 
c) หลังจากทําความสะอาดเรียบรอยแลว เช็ดดวยผาพันแผลท่ีสะอาด 
d) Biopsy guide จะตองฆาเช้ือภายใตกระบวนการฆาเช้ือพิเศษ แนะนําใหใชสารละลาย 

Glutaral ท่ีอธิบายไวใน 4.2.9.1 และสารละลายฆาเช้ือควรจะใชของโรงงานผูผลิตผลิตภัณฑ 
หมายเหตุ     การใชงาน Biopsy ควรมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ มิฉะนั้น อาจสงผลใหเกิดความเสียหาย
  ตอสัตวปวย 

4.2.10 การทําความสะอาด Trackball 
a) คลายเกลียวท่ี Trackball เพื่อนําลูก ball ออกมา 
b) นําผาชุบแอลกอฮอลเล็กนอย เพื่อทําความสะอาดแหวนท่ีล็อค แกน และลูกปน (ถามี soft 

ring อยูภายใน ทําความสะอาดแหวนดวยเชนกัน) 
c) นําผาแหงท่ีออนนุม หรือ ผาชุบแอลกอฮอลเล็กนอย ใชทําความสะอาด ลูก ball และฐาน 

Trackball 
d) เม่ือลูก ball แหงแลว วางกลับลงไปในฐาน Trackball 
e) หมุนแหวนบน Trackball ใหแนน 

4.3 การดําเนินการตรวจสอบ 
หลังจากเสร็จส้ินการติดต้ังระบบ และการตรวจสอบ ผูใชสามารถเร่ิมตนการเตรียมความพรอมสําหรับ 
การตรวจสอบสัตวปวย 
4.3.1 การเตรียมการ 

a) เจลอัลตราซาวด : สําหรับเช่ือมตอระหวางโพรบ และผิวหนังของสัตวปวย เพื่อชวย
หลีกเล่ียงอากาศระหวางผิวหนังของสัตวปวย และโพรบ ซ่ึงอาจจะขัดขวางการสงสัญญาณ
อัลตราซาวด 

b) กระดาษทิชชู : เช็ดเจลอัลตราซาวดจากผิวหนังสัตวปวย และหัวโพรบ 
4.3.2 การเร่ิมตนระบบ 

  การเร่ิมตนระบบ ดําเนินการตามข้ันตอนดานลางนี้ : 
1. เช่ือมตอสายไฟ AC ในชองเสียบ ท่ีดานหลังของแผงไฟ 
2. เสียบปล๊ักไฟท่ีชองจายไฟ 
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3. กดปุมเปดสวิตซของตัวเคร่ือง ท่ีดานหลังระบบของแผงไฟไปยังตําแหนง "|" แสดงวาเปด 
4. กดปุมสวิตซไฟบนแผงควบคุม (ดูสวน 3.2.3 สําหรับตําแหนงของสวิตซไฟ) และเร่ิมตน

ระบบ (จะใชเวลาประมาณ 3 นาทีสําหรับเร่ิมตนระบบ) 
 
หมายเหตุ     เม่ือเปดเคร่ืองควรตรวจสอบระบบใหแนใจวาเตาเสียบท่ีดานลางของระบบไมไดถูกบล็อก  
  เพื่อปองกันผลกระทบจากการระบายความรอน เพื่อหลีกเล่ียงการสะสมของฝุนท่ีมากเกินไป
  และผลกระทบตอการกระจายความรอนของระบบ ใหคลายสกรูท่ีดานลางของระบบเพื่อเปดฝา
  ครอบดานลางออก และควรทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 
หมายเหตุ     หากพบความผิดปกติใด ๆ ของระบบใหกดสวิตซไฟบนแผงควบคุมหลักคางไวมากกวา             
  8 วินาที เพื่อบังคับใหระบบปดตัวลง (shut down) ถาหากไมไดใชงานในระยะเวลานานโปรดกด
  ปุมปดสวิตซของตัวเคร่ือง ท่ีดานหลังระบบของแผงไฟไปยังตําแหนง "O" 
หมายเหตุ     อยาปดสวิตซไฟขณะระบบกําลังทํางาน ใหกดสวิตซไฟบนแผงควบคุมหลักเพื่อปดระบบ และ
  กดปดสวิตซของตัวเคร่ือง ท่ีดานหลังระบบของแผงไฟ ควรทําตามขั้นตอนท่ีถูกตองเพื่อปด
  ระบบมิฉะนั้นอาจทําใหเกิดความเสียหายของขอมูลสัตวปวย และ/หรือ ความลมเหลวของ
   ฮารดดิสก 
 

4.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบท่ัวไป 
สวนนี้จะแนะนําข้ันตอนท่ัวไปที่เกี่ยวกับวิธีการใชงานระบบนี้สําหรับการตรวจสอบสัตวปวย 

ซ่ึงข้ันตอนเหลานี้จะรวมถึงการปอนขอมูลของสัตวปวย เลือกโพรบ และรูปแบบของการตรวจ การ
ถายภาพ บันทึกคําอธิบายประกอบบนภาพ และทําเคร่ืองหมายของรางกาย (pictograms) การพิมพ 
เรียกดูภาพ เก็บภาพ การวัด และการคํานวณ ผูใชสามารถปรับข้ันตอนการตรวจสอบใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคการดําเนินงานและการต้ังคาการใชงาน 
ขั้นตอนการตรวจสอบท่ัวไป : 

a) ใสขอมูลสัตวปวย: ปอนขอมูลสัตวปวยไปยังระบบเพ่ือเ ร่ิมการตรวจสอบ  กดปุม 
PATIENT บนแผงควบคุม เพื่อเขาสูหนาขอมูลสัตวปวย  (Patient Information) ปอนขอมูล
ในรายการของ PID NAME และ ExamID โปรดดูบทท่ี 7.1 สําหรับรายละเอียดขอมูล   
การจัดการขอมูลของสัตวปวย  

b) การเลือกโพรบ และรูปแบบของการตรวจ: เม่ือเร่ิมตนระบบระบบจะต้ังคาใหใชโพรบใน 
PROBE A และใชสําหรับการตรวจสอบ ขณะระหวางตรวจสอบสัตวปวยถาตองการเลือก
โพรบอ่ืนใหกดปุม PROBE  บนแผงควบคุม และเลือกโพรบท่ีตองการโดยแตะบนหนาจอ 
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ถาทานตองการเลือกรูปแบบของการตรวจสอบ กดไปท่ี Preset โปรดดูบทท่ี 6.2 สําหรับ
รายละเอียดขอมูลของ การเลือกโพรบ และรูปแบบของการตรวจ  

c) การถายภาพ :โหมดรูปภาพท้ังหมดท่ีใชไดสามารถเรียกโดยตรงจากแผงควบคุม การปรับ
คาพารามิเตอรของภาพสามารถควบคุมโดยปุมบนแผงควบคุม และแตะบนหนาจอ โปรดดู
บทท่ี 6 สําหรับรายละเอียดขอมูลของภาพ 

d) บันทึกคําอธิบายประกอบบนภาพ และ Pictograms : ฟงกช่ันบันทึกคําอธิบายประกอบภาพ 
ผูใชงานกดปุม TEXT และแตะบนหนาจอปุม Text  เพื่อเพิ่มคําอธิบายประกอบภาพ การตั้ง
คาคําอธิบายประกอบในสวน ANNOT SETUP (โปรดดูบทท่ี 5.2.3 Annotation Setup) 

e) การพิมพ : ผูใชสามารถติดต้ังเครื่องพิมพ สําหรับพิมพภาพ โปรดดูบทท่ี 4.1.1.4 สําหรับ
รายละเอียดขอมูลของการติดต้ังเคร่ืองพิมพ และบทท่ี 5.2.4 สําหรับการต้ังคาการพิมพท่ี
สําคัญ 

f) การเรียกดูภาพ : ระหวาง หรือหลังการตรวจสอบ ผูใชสามารถกดปุม  ARCHIVE บนแผง
ควบคุมเพื่อดูภาพปจจุบัน  โปรดดูบทท่ี 9.4 4 สําหรับรายละเอียดการเก็บขอมูลสัตวปวย 

g) การเก็บภาพ : ผูใชสามารถจัดเก็บเฟรมรูปภาพ และ / หรือคลิป (cine clips) ใน
หนวยความจํา โปรดดูบทท่ี 9.2 สําหรับรายละเอียดการจัดการขอมูล 

h) การวัดคา และ การคํานวณ: ผูใชสามารถกดปุม CALC เพื่อเลือกเคร่ืองมือการวัดคา และ 
การคํานวณ  ซ่ึงขณะท่ีภาพหยุดนิ่ง (frozen) สามารถดําเนินการในการวัดคา และ การ
คํานวณ ระบบนี้นําคาท่ีวัดได สําหรับนําไปใชในการคํานวณ 

i) ส้ินสุดการตรวจสอบ : เม่ือเสร็จส้ินการตรวจสอบ โปรดปดหนาการตรวจปจจุบัน (กดปุม 
PATIENT เพื่อเปดหนาขอมูลสัตวปวย และเลือก End Exam ในหนานี้) ปดแฟมขอมูล 
เสร็จส้ินการถายโอน และลางขอมูลสัตวปวยปจจุบัน  เพื่อเตรียมตัวสําหรับการตรวจสอบ
คร้ังตอไป 

หมายเหตุ     ถาการตรวจใหมเร่ิมตนข้ึน กอนท่ีการตรวจสอบปจจุบันจะเสร็จส้ิน อาจจะทําใหการรวบรวม
  ขอมูล และการเก็บขอมูล ของช่ือสัตวปวยมีความผิดพลาด 
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4.4 การเคล่ือนยายเคร่ือง 
  เพื่อความปลอดภัยในการเคล่ือนยาย โปรดดูคําแนะนําดานลาง 
4.4.1 การเคล่ือนยายระบบ (ดวย Trolley) 
a. อยาใหเคร่ืองเอียงมากกวา 10 องศา 
b. หากมีข้ันสูงกวา 2 ซม. ใหหาส่ิงของมารองใตลูกลอท่ีขารถเข็นเพื่อทําใหข้ันสูงนอยกวา 2 ซม. 
c. เก็บสายไฟ  conductor  สายดิน และสายโพรบใหเรียบรอยเพื่อไมใหเกี่ยวกับลูกลอ 
d. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวเคร่ืองหลักต้ังอยูบนรถเข็นเรียบรอยแลว 
e. ปลดล็อคตัวหยุดลูกลอกอนเคล่ือนยายรถเข็น 
4.4.2 การเคล่ือนยายตัวเคร่ืองหลัก 

 a.  ใหปลดสายตาง ๆ ท่ีแผงดานหลังตัวเคร่ืองหลักออกกอน 
b.  วางโพรบบนท่ีเก็บโพรบ 
c.  กอนท่ีจะเคล่ือนยายตัวเคร่ืองตองแนใจวาใสแปนพิมพเรียบรอยแลว แผงควบคุม หนาจอมอนิเตอร   
    อยูกึ่งกลาง ถายื่นคียบอรดออกมาอาจชนกับส่ิงอ่ืนทําใหเสียหายได 
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5. การต้ังคาเคร่ือง 
 
 5.1   วิธีการสําหรับเมนูการตั้งคาเคร่ือง 
 
 การตั้งคาจะมีการทํางานตามระบบเม่ือเปดเคร่ืองตามสภาวะแวดลอม และ คาพารามิเตอรของโหมดท่ี
 แตกตางกัน การตั้งคาจะเก็บไวในหนวยความจําของระบบ  แมวาสภาวะของระบบจะปดตัวลง แตผูใช
 สามารถแนใจไดวาระบบจะดําเนินการตามการต้ังคากอนหนานี้เม่ือมีการเปดใชงานในแตละคร้ัง 
 

  คุณสมบัติตางๆของระบบท่ีสามารถกําหนดเองไดผานทางเมนูการตั้งคา (SETUP menu) แตะ Setup

  บนแผงควบคุมการทํางาน เพื่อเขาสูหนาจอการต้ังคา ดังแสดงในรูป 5-1 เล่ือนเคอรเซอรไปท่ี Exit และ
  กด ENTER หรือกด ESC เพื่อออกจากหนาจอการต้ังคาโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5-1 System Setup 
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 5.2   วิธีการและเมนูตั้งคา 
5.2.1  การตั้งคาการวัด (Measurement Setup) 

  การตั้งคาการวัด (MEASUREMENT SETUP) จะชวยใหผูใชต้ังคาหนวยการวัด และสมการ
 ของการวัด ดูรูป 5-2 สําหรับหนาจอการต้ังคาการวัด 

a) หนวยปริมาตร (Volume Unit) สําหรับการเลือกหนวยท่ีเกี่ยวของกับการวัดปริมาตร มีให
เลือก 5 หนวยดังนี้ : ลูกบาศกเมตร (m³)  ลูกบาศกมิลลิเมตร(mm³) ลูกบาศกฟุต (ft³) 
ลูกบาศกนิ้ว (in³) และ มิลลิลิตร (ml.) 

b) หนวยระยะทาง (Distance Unit) สําหรับการเลือกหนวยท่ีเกี่ยวของกับการวัดระยะทาง 
(ความยาว) มีใหเลือก 4 หนวยดังนี้ : เซนติเมตร (cm) มิลลิเมตร (mm) ฟุต (ft) และน้ิว (in) 

c) ขนาดของเคอรเซอรสําหรับการวัด (Size of Measurement Cross Cursor) สําหรับการ
เลือกขนาดของเคอรเซอรการวัด มีใหเลือกดังนี้ : ใหญ ( L) กลาง ( M) และ เล็ก (S) 

d) ชนิดของเสน (Line Type) สําหรับการเลือกชนิดของเสน มีใหเลือก 3 ประเภทดังนี้ : Dot 
(เสนจุด) Solid (เสนทึบ) และ Non(ไมมีเสนตรง) ถาเลือก Non ดังนั้นเคอรเซอรท่ีไมมีเสน
จะปรากฏในสถาระการวัด และการคํานวณ 

e) หนวยเวลา (Time Unit) สําหรับการเลือกหนวยท่ีเกี่ยวของกับเวลาการวัด และการคํานวณ  
มีใหเลือก 2 หนวยดังนี้ : s (วินาที) และ ms (มิลลิวินาที)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-2 Measurement Setup 
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f) BSA Function สําหรับการคํานวณพื้นท่ีผิวของตัวสัตว  มีใหเลือก 2 สมการดังนี้ : 
Stevenson และ Grossman 

g) PSAD Coefficient สําหรับการกําหนดคาสัมประสิทธ์ิ PSAD 
h) จังหวะการเตน (Beat Cycle) สําหรับวัดอัตราการเตนของหัวใจใน M mode หรือ      

Doppler Trace 
i) การแกไขเสนโคงการเจริญเติบโต (Growth Curve Edit) 

แสดงดังรูป 5-3 เลือก Growth Curves ที่ตองการในรายการดานลางเหนือตาราง Growth 
Curves โดยเนื้อหาของตารางท่ีสอดคลองกับ Growth Curves ท่ีเลือก เพื่อเปล่ียนแปลงคาใด 
ๆ โดยเล่ือนเคอรเซอรไปท่ีนั่นและกด ENTER และใสคาใหมลงไปทางแปนพิมพ; สําหรับ
การเรียกคืนการต้ังคาเร่ิมตน เลือก Load Default และกด ENTER หลังจากต้ังคาเรียบรอย
แลวเลือก Save และกด ENTER เพื่อบันทึกการเปล่ียนแปลง หรือเลือก Exit เพื่อยกเลิกการ
เปล่ียนแปลง 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-3 Growth Curve Edit 
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j) Fetal Age Edit (การแกไขอายุตัวออน) 
  เล่ือนเคอรเซอรไปท่ี Fetal Age Edit แลวกด ENTER หนาจอจะแสดงดังรูปท่ี 5-4  
 วิธีการปฏิบัติการเชนเดียวกับ Growth Curve Edit ขอมูลในตารางผูใชสามารถแกไขได 
 และ ผลการคํานวณจะเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
 

Fig. 5-4 Fetal Age Edit 
 

5.2.2  การตั้งคาคําอธิบายประกอบ (Annotation Setup) 
 ANNOT SETUP ผูใชสามารถกําหนดคําอธิบายประกอบ แสดงดังรูปท่ี 5-5 สําหรับหนาจอ 
ANNOT SETUP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-5 Annotation Setup screen 
 
ทําตามข้ันตอนดานลางเพื่อเพิ่ม / ลบ คําอธิบายประกอบท่ีกําหนดไว 
1) เลือกรูปแบบการตรวจ: เลือกรูปแบบของการตรวจท่ีตองการจากรายการดานลาง (Selected 

Examination) 
2) เพิ่ม/ลบคําอธิบายประกอบ: บันทึกคําอธิบายประกอบท่ีไดกําหนดไวในการตรวจท่ีเลือกมา 

(เชน การตรวจท้ังหมดใน Annotation Classification Box ซ่ึงจะสอดคลองกับบันทึก
คําอธิบายประกอบที่ไดกําหนดไว ซ่ึงจะสามารถเพ่ิม หรือ ลบโดยการเลือกหรือไมเลือก)  
การเพิ่มคําอธิบายประกอบใหเลือกคําอธิบายประกอบท่ีไดกําหนดไวในการตรวจ ใน
Annotation Classification Box โดยเลือก  แลวกด ENTER  บันทึกคําอธิบายประกอบที่ได
เลือกนั้นจะปรากฏในบรรทัดสุดทายของ  Valid Annotation List ผูใชสามารถปอนขอมูล
การกําหนดคําอธิบายประกอบใหมดวยตนเองผานทางแปนพิมพขนาดเล็กในชอง  User-
defined Annotations และ คลิก Add จากน้ันบันทึกคําอธิบายประกอบใหมจะปรากฏใน
บรรทัดสุดทายของ  Valid Annotation List หากตองการลบคําอธิบายประกอบใหเลือก 
คําอธิบายประกอบท่ีตองการลบและคลิก         เพื่อลบออกจาก Valid Annotation List     
และยกเลิกการเลือกจาก Annotation Classification Box 

3) บันทึก: หลังจากการเพิ่ม หรือการลบ ใหเลือก Save และกด ENTER เพื่อบันทึกการต้ังคา  
จากนั้นเลือก OK และกด ENTER เพื่อกลับไปท่ีหนาจอหลัก 

หมายเหตุ     ฟงกชัน Load Default จะเรียกคืนคําอธิบายประกอบสําหรับการต้ังคา เร่ิมตน  

ก ล อ ง จํ า แ น ก ป ร ะ เ ภ ท
คําอธิบายประกอบ  
(Annotation Classification Box) 

คําอธิบายประกอบ กําหนด
โดยผูใช  
(User-defined Annotations) 

ร า ย ก า ร คํ า อ ธิ บ า ย
ประกอบ  

(Valid Annotation List) 
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5.2.3  การตั้งคาการพิมพท่ีสําคัญ (Print Key Setup) 
 PRINT KEY SETUP จะชวยใหผูใชสามารถกําหนดฟงกชัน Print บนแผงควบคุมการทํางาน 
หนาจอสําหรับการต้ังคาการพิมพท่ีสําคัญดังแสดงในรูป 5-6  

  

 
 

Fig. 5-6 Print Key Setup 
a) ปุมพิมพเพื่อสงภาพ  (Print Button Sends Image) มีใหเลือก 5 ตัวเลือก คือ ไปยัง

เคร่ืองพิมพปกติ  ไปยังเคร่ืองพิมพวิดีโอ ไปจัดเก็บขอมูลใน USB ไปยังเคร่ืองพิมพ DICOM 
ไปจัดเก็บขอมูลแบบ DICOM (ตัวเลือกสําหรับ To DICOM Printer และ To DICOM 
Storage เปนอุปกรณท่ีตองซ้ือเพิ่มเติม และต้ังคามาตรฐาน DICOM) เม่ือเลือกรายการใดแลว
กด OK เพื่อออกจากหนาจอการต้ังคา กด Print อีกคร้ัง เพื่อสงรูปภาพปจจุบันไปยัง
เคร่ืองพิมพ ท่ีเก็บขอมูล USB หรือ เคร่ืองพิมพ DICOM  

b) 2D Area Select  มีการตั้งคา 2 แบบ คือ เต็มหนาจอ (Full screen) และ บริเวณภาพ      
(Image Area) การเลือกแบบเต็มหนาจอ ใน 2D mode แตะ Print  เพื่อสงภาพเต็มหนาจอ 
กรณีการเลือกบริเวณภาพใน 2D mode แตะ Print  เพื่อสงบริเวณภาพท่ีเลือกเทานั้น 

หมายเหตุ     การตั้งคาเต็มหนาจอ และพ้ืนท่ีรูปภาพนี้  ใชสําหรับเคร่ืองพิมพ PC เทานั้น 
 
 
 



 

 

 

37 

5.2.4  การตั้งคาระบบ (Sytem Setup) 
 SYSTEM SETUP ชวยใหผูใชเปล่ียนช่ือสถานท่ี คุณสมบัติการแสดงผลของระบบ ระบบ   
วันท่ี / เวลา และตัวเลือกภาษา หนาจอการต้ังคาระบบ ดังแสดงในรูปท่ี 5-7 
 

 
 

Fig. 5-7 System Setup 
 

a) Facility Name: เพื่อใสช่ือสถานท่ีท่ีตองการ เชน Shantou Hospital 
b) Auto Freeze, Screen Saver: หากผูใชไมมีการปฏิบัติการในระบบ  ระบบจะเขาสูสถานะ

หยุดนิ่ง (frozen) หรือ สถานะพักหนาจอ (screen saver) โดยอัตโนมัติ การเลือก Off เพื่อปด
ฟงกชันการใชงาน auto freeze และ screen saver เพื่อยกเลิกการหยุดนิ่งของระบบ และเพื่อ
เปดใชงานโพรบ/การถายภาพ ใหกดปุม FREEZE บนแผงควบคุม  

c) TGC Graph: การแสดงกราฟ TGC มี 3 ตัวเลือก: 
Always On, 3 Sec และ Off การเลือก Always On เพื่อแสดงผลกราฟ TGC เสมอ การปรับ
เล่ือน TGC 8 ระดับ เพื่อปรับกราฟ TGC แบบ real time กรณีการเลือก 3 Sec เพื่อแสดง
กราฟ TGC ในระหวางกระบวนการของการปรับเล่ือน TGC 8 ระดับ เม่ือไมไดมีการปรับ
เล่ือน  TGC 8 ระดับเปนเวลา 3 วินาที กราฟ TGC จะไปท่ี Off โดยอัตโนมัติ กรณีการเลือก 
Off  กราฟ TGC จะไมแสดงบนหนาจอ 

d) AC Power Units: เพื่อต้ังคา AC Power Units มี 2 หนวยใหเลือก คือ dB และ % 
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e) Foot Switch: ถามีการเช่ือมตอหรือต้ังคา Foot Switch จะมี 3 ตัวเลือกคือ Print, Freeze และ 
Update 

f) Language:  การตั้งคาภาษาของระบบ สําหรับระบบนี้มีเพียงภาษาอังกฤษ 
g) Patient Information Show: คลิกเลือกท่ีกลองของขอมูลสัตวปวยเพื่อแสดงขอมูลสัตวปวย

หรือ ไมแสดงขอมูลสัตวปวย 
h) Key Board Lamp: คลิกเลือก On ดานลาง Key Board Lamp เพื่อเปดไฟ backlight ท่ี

แปนพิมพ กรณีบริเวณท่ีใชงานมีแสงไฟนอย  เล่ือนแถบดานลางสําหรับปรับความสวาง
ของแปนพิมพ 

i) Date Time: เพื่อต้ังคาวันท่ี และเวลาของระบบ 
j) Regional and Language Options: รูปแบบของวันท่ี เวลา และแสดงหมายเลขของเฉพาะ

ประเทศเลือกได โดยการต้ังคาภูมิภาคที่ตองการ (Regional setup) สวนการเลือกภาษาโดย
เลือกต้ังคาภาษา (Language setup) 
 

5.2.5  ลิขสิทธ์ิ (Licensing) 
 สําหรับฟงกชันการทดลองใชงาน และวันหมดอายุมีการต้ังคาในซอฟตแวร สถานะการเปดใช
งาน วันท่ีเปดใชงาน และวันท่ีใชงาน สามารถพบไดในเมนู ข้ันตอนดานลางนี้แสดงการเปดใชงาน
ฟงกชันบางอยาง (รวมถึงฟงกชันพื้นฐานระบบ) ในหนาจอ Licensing ดังแสดงในรูปท่ี 5-8 
 

 
 

Fig. 5-8 Licensing Screen 
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วิธีการเปดใชงานฟงกช่ัน: 
a) การเปดใชงานไฟลท่ีสงออก: กดเปดใชงาน  Export Activation File… เพื่อเปดกลอง

ตัวเลือกสําหรับบันทึกขอมูล  ในสวนนี้ใหเลือกอุปกรณจัดเก็บขอมูลตามตองการ จากนั้น
ไฟล  SN.txt จะสรางข้ึนมาโดยอัตโนมัติในรายการท่ีเลือกการจัดเก็บขอมูล กด Save เพื่อ
บันทึกขอมูล ไฟล SN.txt ไปท่ีอุปกรณจัดเก็บขอมูล และออกจากกลองตัวเลือก 

b) สงไฟล SN.txt ไปยัง SIUI และไฟล license.txt จะถูกสงกลับไปยังผูใช 
c) นําเขาไฟล licenseKey : กด  Import LicenseKey File… ทําตามข้ันตอนท่ี 1 เพื่อหาไฟล 

license.txt  และกดเปด  จากนั้นระบบจะออกจากกลองตัวเลือกและสราง  license key  เม่ือ
กด Active ใน Licensing บนหนาจอ เปนการเสร็จส้ินการเปดใชงาน 

หมายเหตุ     ผูใชสามารถปอน license Key ดวยตนเองในหนาตางการแกไข CD Key จากนั้นกด Active เปน
  การเสร็จส้ินการเปดใชงาน 
 

5.2.6  การตั้งคาการตรวจ (Examination Setup) 
 การต้ังคาการตรวจชวยใหผูใชงานต้ังคาพารามิเตอรการถายภาพของรูปแบบท่ีแตกตางกันได 
หนาจอการตรวจดังแสดงในรูปท่ี 5-9 รูปแบบของการเช่ือมตอโพรบจะแสดงในหนาจอ พรอมกับ
รูปแบบการตรวจที่สนับสนุนท้ังหมดท่ีสอดคลองกับโพรบ (probes) จะปรากฏรายการดานลาง โดยมี
สองตัวเลือกสําหรับการปฏิบัติการคือ SaveParam และ DefaultParam. 

 

 
 

Fig. 5-9 Exam Setup 
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 การ SaveParam ปฏิบัติการดังนี้: 
1) ปรับคาพารามิเตอรการถายภาพไปยังสถานะท่ีเหมาะสมในทุก ๆ โหมด 
2) กด Setup เพื่อเขาสูหนาจอการต้ังคา ; เลือก Examination Setup เพื่อเขาสูหนาจอการต้ังคา  

EXAM 
3) เล่ือนเคอรเซอรเลือก SaveParam และกด ENTER 
4) เล่ือนเคอรเซอรไปท่ีปุมของประเภทการตรวจที่ตองการจะบันทึกคาพารามิเตอร กด 

ENTER จะมีกลองโตตอบแสดงข้ึนมาอัตโนมัติ กด Enter เพื่อบันทึกคาพารามิเตอรของ
รูปแบบการตรวจ  ( เ ม่ือมีการถายภาพของรูปแบบการตรวจท่ีเขาถึงโดยผูใชงาน  
คาพารามิเตอรของการถายภาพท่ีบันทึกไว  จะแสดงข้ึน) ; หรือกด Cancel เพื่อออกจากการ
บันทึกคาพารามิเตอร (เม่ือมีการถายภาพของรูปแบบการตรวจท่ีเขาถึงโดยผูใชงาน    เขา
ตองการที่จะต้ังคาพารามิเตอรการถายภาพใหม) 

สําหรับการเรียกคืนการต้ังคาพารามิเตอรเร่ิมตน เลือก Default Param ในหนาจอ  EXAM และปฏิบัติการ
เชนเดียวกับการ  SaveParam 
 
*ผูใชสามารถสรางรูปแบบของการตรวจใหมผานทางปุมแกไข (Edit) เพื่อเปล่ียนช่ือ ลบหรือปรับรูปแบบ
การตรวจสอบ ซ่ึงปฎิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

a) เล่ือนเคอรเซอรไปท่ี Edit ใหกด Enter เพื่อเขาสูหนาจอการต้ังคาการตรวจสอบ ดังแสดงใน
รูป 5-10 

 
Fig. 5-10 Exam Setup Screen 
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b) New : เล่ือนเคอรเซอรไปท่ีกลอง  Exam Name ใสช่ือแลวกด Enter และใชแปนพิมพเพื่อ
ปอนขอมูลประเภทของการตรวจสอบใหม แลวเล่ือนเคอรเซอรไปท่ี New กด Enter และ
ประเภทของการตรวจสอบใหมท่ีสรางข้ึนแลว แสดงในรายการดานซายมือ 

c) Rename : เล่ือนเคอรเซอรไปรายการดานซาย  เลือกประเภทของการตรวจสอบท่ีจะ
เปล่ียนแปลง และช่ือจะถูกแสดงในกลอง  Exam Name กด Enter จากนั้นใชแปนพิมพทํา
การเปล่ียนแปลง และเล่ือนเคอรเซอรไปท่ี Rename กด Enter เพื่อเสร็จส้ินการเปล่ียนแปลง 

d) Delete: เล่ือนเคอรเซอรไปรายการดานซาย จากนั้นเลือกประเภทของการตรวจสอบท่ีจะลบ
และเล่ือนเคอรเซอรไปท่ี Delete กด Enter และระบบจะแสดงกลองโตตอบ เลือก Ok เพื่อ
ลบประเภทของการตรวจสอบ หรือ Cancle เพื่อออกจากระบบ 

e) Adjust position : เล่ือนเคอรเซอรไปรายการดานซาย เลือกหนึ่งประเภทของการตรวจสอบ 
และกดลูกศรเพื่อเปล่ียนตําแหนงประเภทของการตรวจสอบ :         สําหรับบนสุด     
สําหรับเล่ือนข้ึน           สําหรับเล่ือนลง และ            สําหรับลางสุด 

 
5.2.7  การตั้งคาฟงกชัน (Function Setup) 
 การตั้งคาฟงกช่ันชวยใหผูใชต้ังคาการทํางานของระบบบางอยางรวมถึง การตั้งคาแปนพิมพลัด 
(Hotkey Setup) การตั้งคา DIT (DIT Setup) การติดต้ังเคร่ืองพิมพ (Printer Setup)     ดังแสดงในรูปท่ี  
5-11  

 

 
 

Fig. 5-10 Function Setup 
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 5.2.7.1 การตั้งคาแปนพิมพลัด (Hotkey Setup) 
 ฟงกช่ันการต้ังคาแปนพิมพลัด เพื่อใหผูใชกําหนดหนาท่ีของ key 1 ~ key 6 (เชน ปุมตัวเลข 
 ดานบนซายของแผงควบคุม) บนแผงควบคุม แตละปุมสามารถกําหนดการกระทําใด ๆ และ 
 กําหนดคาสําหรับโหมดท่ีแตกตางกัน หนาจอการต้ังคาแปนพิมพลัด ดังแสดงในรูปท่ี 5-12 
 

 
 

Fig. 5-12 Hotkey Setup 
 

 การตั้งคาแปนพิมพลัด ปฏิบัติการดังนี้: 
 

1) เลือก Hotkey: เล่ือนเคอรเซอรไปท่ี Hotkey ท่ีตองการ และกด ENTER โดยมี 6 Hotkey  
key 1~ key 6  สําหรับใหเลือก 

2) การดําเนินการท่ีเลือก: เลือกการดําเนินการท่ีแตกตางกันของแตละ Hotkey ซ่ึงมี 3 ตัวเลือก
ดังนี้ ฟงกชัน (Function)  การกําหนดคา (Set Value) และ โหมดการตรวจสอบ (Examination 
Mode) 

3) รูปแบบการดําเนินการท่ีเลือก: ข้ึนอยูกับการดําเนินการของ Hotkey ท่ีเลือก ซ่ึงมีรูปแบบ
หลากหลายสําหรับใหเลือก 

4) การตั้งคา: หลังจากการติดต้ังรูปแบบการดําเนินการของ Hotkey เล่ือนเคอรเซอรไปท่ี Setup 
ในหนาจอ HOTKEY SETUP และกด ENTER การดําเนินการท่ีเลือก และรูปแบบของการ
ดําเนินการ จะแสดงคียลัดในตาราง 

หมายเหตุ     ใชในการลบ hotkey โดยเลือก Del เพื่อปดการใชงาน 
5)  ยืนยันการต้ังคา : หลังจากการติดต้ัง เล่ือนเคอรเซอรไปท่ี OK และกด ENTER เพื่อยืนยัน

การดําเนินการและกลับไปท่ีหนาจอการต้ังคาฟงกชัน 
หมายเหตุ     เลือก Cancel เพื่อออกจากการติดต้ัง hotkey 
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ตัวอยางท่ี 1:  กําหนด key 1 เปนคียลัดเมนูการคํานวณ (เชน กด key 1 เพื่อปรากฏหนาเมนูการคํานวณ) 
วิธีการติดต้ัง : เลือก key 1 hotkey ใน หนาจอ HOTKEY SETUP                 เลือก Function                เลือก 

  Calc Menu               เลือก Setup               เลือก OK 
 

ตัวอยางท่ี 2:  กําหนด key 2 เปนไฟ backlight ท่ีแปนพิมพ (Keylamp hotkey)   (เชน กด key 2 เพื่อเปดไฟ 
   backlight) 
วิธีการติดต้ัง : เลือก key 2 hotkey ใน หนาจอ HOTKEY SETUP                 เลือก Set Value                เลือก 

  Keylamp               เลือก On                 เลือก Setup                 เลือก OK 
 

ตัวอยางท่ี 3:  กําหนด key 3 เปนคียลัดของ Color (Color hotkey)   (เชน กด key 3 เพื่อสลับเปน CFM mode) 
วิธีการติดต้ัง : เลือก key 3 hotkey ในหนาจอ HOTKEY SETUP          เลือก Examination Mode                
                เลือก Color                  เลือก Setup                เลือก OK 

 
 5.2.7.2 การติดต้ังเคร่ืองพิมพ และแฟกซ (Printers and Faxes Setup) 
 เคร่ืองพิมพ และแฟกซ ชวยใหผูใชต้ังคาเคร่ืองพิมพ และแฟกซ เช่ือมตอกับระบบ   ตัวเลือก
 สําหรับการติดต้ังมีท้ังการเพ่ิมเคร่ืองพิมพ (Add printer) ต้ังคาคุณสมบัติเคร่ืองพิมพ (Set printer 
 properties) ใชเคร่ืองพิมพรวมกัน (Share a printer) และ ดูการทํางานเคร่ืองพิมพ (View printer 
 tasks) การดําเนินการติดต้ัง เชนเดียวกับท่ีในหนาจอ Windows หนาจอสําหรับเครื่องพิมพ และ
 แฟกซ ดังแสดงในรูปท่ี 5-13 
 

 
Fig. 5-13 Printers and Faxes Setup Screen 
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 5.2.7.3 การตั้งคา DIT (DIT Setup)   
 การตั้งคา DIT เพื่อชวยใหผูใชสงขอมูลภาพเคล่ือนไหว (เชน ขอมูลภาพ) ในการประมวลผลซ่ึง 
 มีการพัฒนาโดยผานการเช่ือมตอเครือขาย SIUI ซ่ึงทําใหม่ันใจถึงคุณภาพ ความสมบูรณ และไม
 ทําใหขอมูลภาพเคล่ือนไหวท่ีไดมาผิดเพี้ยนจากการประมวลผล หนาจอการต้ังคา DIT              
 ดังแสดงในรูปท่ี 5-14 
หมายเหตุ     DIT (Digital Image Transmission) เปนฟงกช่ันเสริมซ่ึงจะ Unactivated ถาไมไดซ้ือ ในกรณี
  เชนนี้การติดต้ัง DIT จะเปนสีเทาและไมสามารถต้ังคาการใชงานได 

 

 
 

Fig. 5-14 DIT Setup 
 

a) On : เพื่อเปด/ปด ฟงกชันเครือขายการสงสัญญาณภาพดิจิตอล (digital image transmission ; 
DIT) 

b) Image Quality : การตั้งคาคุณภาพของภาพ มีใหเลือก 3 ตัวเลือก : สูง กลาง และ ตํ่า 
c) Listen Port : พรอมใชงาน ซ่ึงเปนพอรตสําหรับการเช่ือมตอกับหนวยประมวลผลท่ีพัฒนา

โดย SIUI 
d) Screen Area : การตั้งคาพื้นท่ีสําหรับการสงภาพ 

Image Area : เพื่อสงพื้นท่ีภาพอัลตราซาวดเทานั้น 
Custom Area : เม่ือตองการกําหนดพื้นท่ีใด ๆ ก็ไดบนหนาจอ เปนพืน้ท่ีของภาพท่ีสง 
 



 

 

 

45 

5.2.8  การตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Setup) 
 การเช่ือมตอเครือขายสามารถต้ังคาผานทาง  CONNECTION SETUP รวมถึงตัวเลือกการ
ติดต้ัง Obtain an IP address automatically หรือ Input IP address, Mask และ Gate นอกจากนี้ 
Advance สําหรับเปดหนาตางการเช่ือมตอ การดําเนินการเปนเชนเดียวกับของ การติดต้ังการเช่ือมตอ 

 ในระบบ Windows นอกจากนี้คอมพิวเตอร (ช่ือคอมพิวเตอร) สามารถเปล่ียนไดเชนกัน แตช่ือใหมจะ
 มีผลตอเม่ือหลังจากท่ีรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรแลว หากคอมพิวเตอรของคุณมีหลายการดเครือขาย 
 (เชนการดเช่ือมตอ external wireless) ใชการต้ังคาในการเลือกการเชื่อมตอท่ีตองการ โดย
 CONNECTION SETUP ดังแสดงในรูปท่ี 5-15 

 

 
Fig. 5-15 Connection Setup 

 
5.2.9  การปรับองคประกอบของภาพ (Maps Configuration) 

  ดานซายของหนาจอ  MAPS CONFIGURATION ซ่ึงภาพท่ีอยูหนาจอสามารถแกไขได สวน
ตรงกลางที่กําหนดไวในขณะน้ีคือ ระดับสีเทา ดานขวามือเปนผลเน่ืองจากแผนภาพซึ่งมี 5 ปุม ดังนี้ ยกเลิก 
(Undo) การคืนคา (Restore) บันทึก (Save) การประยุกตใช (Apply) และ ออก (Exit) สวน in และ out ท่ีอยู
ดานบนของหนาจอจะแสดงพิกัดของเคอรเซอรในหนาจอภาพท่ีแกไข (เชน In X จะสอดคลองกับ Out X) 
สําหรับภาพท่ีเลือก (Map Select) มี 8 ประเภทของภาพท่ีสามารถเลือกได ประเภทภาพท่ีอางถึงการนําไปใช
กับเสนโคงสีเทา ซ่ึงมีอยู 3 แบบคือ B, M และ D: B สําหรับภาพโหมด B , M สําหรับภาพโหมด M  และ D 
สําหรับ Doppler images โดยภาพ 2 ภาพจากการเลือก Curve และ Beeline ดังแสดงในรูปท่ี 5-16 
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Fig. 5-16 Maps Configuration Screen 
 

a) การวาดภาพ (Draw the map) : กราฟคาเร่ิมตนคือ เสนตรงท่ีมีคา In เทากับคา Out (เชน พิกัด
ของจุด  X และ Y ของเสนตรงใด ๆ ท่ีเดียวกัน) ใชแทร็คบอลเพ่ือเล่ือนเคอรเซอร + กด 
ENTER บนตําแหนงเปาหมาย เพื่อแกไขกลองทางดานซายมือ และระบบจะทําเคร่ืองหมาย
บนตําแหนงนั้น ใหกด ENTER คางไวท่ีปุมนี้ และอาจลากเคร่ืองหมาย และวาดภาพตามจุด
ท่ีไดปอนเขาไป กลองทางดานขวามือจะแสดงภาพหลังจากการตั้งคา 

b) ลบ (delete) : เล่ือนเคอรเซอรไปยังจุดใด ๆ ท่ีตองการแกไขในกลองแกไข จากนั้นกด D  
หรือ T-Ball เพื่อลบจุดนี้ 

c) ยกเลิก (Undo) : เล่ือนเคอรเซอรไปยังปุม Undo ดานบนขวาของหนาจอ และกด ENTER
เพื่อยกเลิกการดําเนินการกอนหนา  (ยกเลิกการนําเขา และการลบไดถึง 256 ข้ันตอนของการ
ดําเนินงานสามารถยกเลิกได) ของการวาดภาพในกลองแกไข 

d) คืนคา (Restore) : เล่ือนเคอรเซอรไปยังปุม Restore ดานบนขวาของหนาจอ และกด 
ENTER เสนโคงสีเทาจะรีเซ็ตไปเปนคาเร่ิมตนเปนเสนตรง หรือเสนโคงซ่ึงหมายความวา
นําเขาเทากับสงออก 

e) บันทึก (Save) : เม่ือแกไขภาพเสร็จแลว ใหเล่ือนเคอรเซอรไปยังปุม Save ดานบนขวาของ
หนาจอ และกด ENTER เพื่อบันทึกภาพระดับสีเทาโดยผูใช แตจะไมมีผลกับภาพปจจุบัน 
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f) การประยุกตใช (Apply) : เม่ือแกไขภาพเสร็จแลวใหเล่ือนเคอรเซอรไปยังปุม Apply  
ดานบนขวาของหนาจอ และกด ENTER เพื่อประยุกตใชภาพปจจุบัน ถาสลับไปทําการ
แกไขภาพอ่ืนกอน Apply การตั้งคาจะไมถูกบันทึกไว 

g) ออก (Exit) : เล่ือนเคอรเซอรไปยังปุม Exit ดานบนขวาของหนาจอ กด ENTER หรือ กด 
ESC เพื่อยอนกลับไปท่ีเมนูระบบทันที 

 
5.2.10  การปรับรุนของระบบ (System Upgrade) 

  ฟงกช่ันการปรับรุนของระบบ สําหรับการปรับรุนระบบซอฟตแวร และความตองการพิเศษ  
ซ่ึงฟงกช่ันนี้ กรุณาติดตอ SIUI 

 
หมายเหตุ     การเขาถึงเพื่อปรับรุนคาเร่ิมตน คือ root directory ใน USB disk หากการปรับรุนซอฟตแวรไมพบ 
  ใน   default path ระบบจะแสดงหนาตางอัตโนมัติสําหรับการเลือก เพื่อปรับรุนซอฟแวรท่ี
  ตองการ 

 
5.2.11  การตั้งคา DICOM (อุปกรณเสริม) 
 ซอฟแวร DICOM จะตองซ้ือ และเปดใชงาน สามารถติดต้ัง DICOM ในหนาจอการต้ังคาหลัก 
หนาจอตั้งคา DICOM ดังแสดงในรูปท่ี 5-17 
 

 
 

Fig. 5-17 DICOM Setup 
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a) เปด (Open) : เปดภาพ DICOM ในขณะเดียวกันก็ออกจากหนาจอการต้ังคา DICOM 
b) บันทึก (Save) : บันทึกภาพอัลตราซาวดปจจุบันใหเปนภาพ DICOM 
c) StoreSCU : สงภาพ DICOM ไปยังเซิรฟเวอรท่ี DICOM และ การตั้งคาการเช่ือมตอกอนจะ

สงภาพ : เลือก Local สําหรับระบบตัวเอง และ Remote สําหรับเซิรฟเวอร 
d) StoreSCP : จอแสดงผลภาพ DICOM สงไปยังระบบ และบันทึกลงใน  RecDir ในหนาจอ

SETUP ต้ังการเชื่อมตอกอนภาพท่ีไดรับจะมีการตรวจสอบ : เลือกการตั้งคา Local เทานั้น 
และระบบท่ีเทียบเทากับเซิรฟเวอรท่ีเก็บ DICOM  เม่ือสงคําขอใชระบบอัลตราซาวดเปน
เซิรฟเวอร  เซิรฟเวอรนี้จะต้ังคาเปนเหมือนกับใน Local 

e) PrintSCU : เลือกภาพ DICOM และสงคําขอการพิมพไปยังเซิรฟเวอร DICOM  ต้ังการ
เช่ือมตอกอนท่ีจะพิมพภาพ : เลือก Local สําหรับระบบตัวเอง และ Remote สําหรับ
เซิรฟเวอร 

f) Worklist : Query DICOM Worklist server และ update  worklist เลือกสัตวปวยใน  DICOM 
worklist และเลือก Apply เม่ือเลือกสัตวปวย และ ID แสดงสัตวปวยปจจุบัน และจะ
ตรวจสอบ  ID ต้ังคาการเช่ือมตอกอน worklist query : เลือก Local สําหรับระบบตัวเอง และ 
Worklist Server สําหรับเซิรฟเวอร 

g)  การติดต้ัง (Setup) : เฉพาะท่ี (Local) : เม่ือเลือก StoreSCP ทําใหเทียบเทากับคุณสมบัติของ
เซิรฟเวอร เชนการต้ังคาเซิรฟเวอร สําหรับอุปกรณท่ีจะเช่ือมตอตองเปนเชนเดียวกับการต้ัง
คาเฉพาะท่ี ของระบบอัลตราซาวดนั้น เม่ือฟงกชันอ่ืน ๆ ท่ีถูกเลือกในเพิ่มอุปกรณของ
เซิรฟเวอร  PACS  การตั้งคาของอุปกรณจะตองเหมือนกับการต้ังคาเฉพาะท่ี ของระบบ   
อัลตราซาวด สําหรับบางเซิรฟเวอร PACS อาจไมตองติดต้ังดังกลาว Remote : การต้ังคา
จะตองเปนเชนเดียวกับของเซิรฟเวอร PACS  จะนําไปยังเซิรฟเวอร PACS  Worklist :  
คลายกับการติดต้ังระยะไกล นําไปยัง Worklist เซิรฟเวอร 

 
หมายเหตุ     หากระบบมีการเช่ือมตออยางผิดปกติกับเซิรฟเวอร DICOM, StoreSCU, PrintSCU และ
  Worklist ฟงกชันกเหลานี้จะไมทํางานอยางถูกตอง ซ่ึงจะมีกลองขอความแจงเตือน 
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6. ภาพ (Imaging) 
 
6.1 การเตรียมการ 

6.1.1  เคร่ืองมือ (Tools) 
a) เจลสําหรับอัลตราซาวด ใชทาบนสวนท่ีตองการตรวจบนรางกายสัตวปวยโดยตรง 
b) กระดาษ tissue   สําหรับเช็ดเจลออกจากผิวหนังสัตวปวย หรือโพรบหลังจากตรวจสอบ 
c) Video Recorder หรือ Printer  สําหรับบันทึกภาพหรือไฟลการวินิจฉัย 

6.1.2  ขั้นตอนการใชงาน 
a) Power on: เปดสวิตซไฟหลักบนตัวเครื่อง  กดปุมสวิตซไฟ ของตัวเคร่ืองหลัก(main unit)  

บนแผงควบคุมการทํางาน เคร่ืองจะพรอมทํางานในเวลาประมาณ 3 นาที 
หมายเหตุ     หากเครื่องมีความผิดปกติและไมสามารถปดเคร่ืองได ใหใหกดสวิตซไฟบนแผงควบคุมหลัก
  คางไวมากกวา  8 วินาที ถาหากไมไดใชงานในระยะเวลานานโปรดกดปุมปดสวิตซของ
  ตัวเคร่ือง ท่ีดานหลังระบบของแผงไฟไปยังตําแหนง OFF 

b) Gain Control Preset :  ปรับปุม Gain และ slide potentiometers เพื่อใหไดคา  gain และ 
TGC (time gain compensation) สําหรับตําแหนงท่ีถูกตอง 
 

6.2 การเลือกโพรบและรูปแบบการตรวจ (Selecting Probe and Exam Type) 

6.2.1 การเลือกโพรบ และรูปแบบการตรวจสอบ 
 กดปุม Probe/Exam บนแผงควบคุมการทํางาน และโพรบท่ีเช่ือมตอท้ังหมดจะแสดงบน
หนาจอ เลือกโพรบท่ีตองการ และเหมาะสมกับขอบเขตการใชงาน เคร่ืองก็จะเร่ิมทํางาน ขณะเดียวกัน
ระบบจะสลับภาพอัตโนมัติ สําหรับการเช่ือมตอไปยังรูปแบบการตรวจท่ีเลือก ซ่ึงช่ือของรูปแบบการ
ตรวจจะแสดงท่ีมุมขวาบนของพื้นท่ีภาพ 

    การแสดงผลของรูปแบบการตรวจจะข้ึนอยูกับชนิดของโพรบในการใชงาน สําหรับโพรบแต
 ละชนิด รูปแบบการตรวจก็จะแตกตางกัน (รวมถึงชวงการประยุกตใช และตําแหนงของการวินิจฉัย)         
 ระบบจะดําเนินการต้ังคาเ ร่ิมตนของพารามิเตอรอัลตราซาวดซ่ึงข้ึนอยูกับรูปแบบการตรวจที่
 เฉพาะเจาะจง เพื่อใหระบบนี้เหมาะสมท่ีสุดสําหรับรูปแบบการตรวจดังกลาว 

  รูปแบบของการตรวจดังแสดงในตารางท่ี 5.2.6 
หมายเหตุ     เม่ือระบบไฟฟาทํางาน โพรบเร่ิมตนท่ีเช่ือมตอคือ socket A และจะแสดงรูปแบบการตรวจสอบ
  ลาสุด  
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ตาราง 6-1 สําหรับรูปแบบของการตรวจ 
 

Exam Types 
Pet Ab（>20kg）, Pet Kidney（>20kg）, 

Pet Repro（>20kg）, Pet Cardio（>20kg） 
Pet Ab（12-20kg）, Pet Kidney（12-20kg）, 

Pet Repro（12-20kg）, Pet Cardio（12-20kg） 
Pet Ab（<12kg）, Pet Kidney（<12kg）, 

Pet Repro（<12kg）, Pet Cardio（<12kg） 
Tendon,  Small Parts,  Bovine Equine Repro 

 
6.2.2 การเลือกความถ่ีของโพรบ 

   ความถ่ีในการสแกนของแตละโพรบสามารถเปล่ียนแปลงได และสามารถเลือกสลับใชตาม
   การวินิจฉัยได  ในสถานะไมหยุดนิ่ง (unfrozen state) กดปุม FREQ เพื่อเปล่ียนความถ่ีของโพรบ
   ปจจุบัน  มีความถ่ีหลายความถ่ีใหเลือก 

 
6.3 ภาพขัน้ตน (Preliminary Imaging) 

6.3.1 การใชโพรบ และเจลอัลตราซาวด 
a) ใชเจลปริมาณพอเหมาะทาท่ีผิวหนาของสวนท่ีตองการตรวจของสัตวปวย และทาท่ีโพรบ 

หมายเหตุ     หากมีอากาศระหวางรางกายสัตวปวย และโพรบ จะมีจุดสีดําแสดงท่ีภาพ ใหทาเจลอีกคร้ังหนึ่ง  
b) เม่ือวางโพรบลงบนบริเวณท่ีตองการตรวจแลว ภาพจะแสดงข้ึนบนหนาจอ 

6.3.2 การเลือกโหมดแสดงภาพหนาจอ 
 เคร่ืองมีโหมดแสดงภาพหนาจอรวม 2D ( B, 2B, 4B และ B/M) ;  Pulsed Wave Doppler  
(PWD) , *Color Flow Map (CFM), *Color Power Angio (CPA) และ Trapezoidal/ Extended Sector  
Imaging   

หมายเหตุ     โหมดการแสดงภาพท่ีมีสัญลักษณ * เปนอุปกรณเสริม 
 
 ในสถานะไมหยุดนิ่ง (unfrozen state) ผูใชสามารถกดปุมเลือก  B Mode, 2B/4M, M, หรือ PW บน
 แผงควบคุมการทํางานของตัวเคร่ือง 
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หมายเหตุ     ปุมคียลัดอาจจําเปนสําหรับบางโหมดการถายภาพหรือบางฟงกชั ่น  ซึ่งผูใชสามารถ 
  เปล่ียนแปลงไดตามความตองการ (ดูบทท่ี 5.2.7.1 สําหรับการติดต้ังปุมคียลัด) 

6.3.3 การแสดง MI/TI 
  คา MI และ TI แสดงภาพบนการควบคุมของพารามิเตอรท่ีต้ังไวโดยระบบ ตามชนิดของโพรบ
 และโหมดแสดงภาพ ซ่ึงท้ัง MI และ TI รวมกันแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ ระหวางพารามิเตอรท่ี
 สงออกของอัลตราซาวด (เชน ความถ่ี และ acoustic power) และ bioeffects 

MI (Mechanical Index): เปนตัวบงช้ีความสัมพันธ สําหรับโอกาสความเปนไปไดของ ultrasound 
beam mechanical bioeffects (เชน เกิดโพรงอากาศ; cavitation) คา MI ท่ีสูงข้ึนแสดงถึงโอกาสที่สูง
ของ mechanical bioeffects ท่ีจะไดรับ 

 TI (Thermal Index): เปนตัวบงช้ีโอกาสความเปนไปไดสําหรับอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนของเน้ือเยื่อ การ
ประมาณคาสําหรับอุณหภูมิท่ี เพิ่มข้ึนของเน้ือเยื่อของรางกายท่ีมีคุณสมบัติบางอยาง  ซ่ึง  TI 
ประกอบดวย 3 ดัชนี ดังนี้ TIS (soft-tissue thermal index), TIB (bone thermal index) และ TIC 
(cranial-bone thermal index) 
6.3.4 ภาพหยดุนิ่งและไมหยุดนิง่ (Freezing and Unfreezing Image) 
 ภาพหยุดนิ่ง : ในสถานะไมหยุดนิ่ง กด FREEZE เพื่อทําใหภาพ real-time หยุดนิ่งโดยกด 
FREEZE หรือ FOOTSWITCH (เม่ือ FOOTSWITCH ต้ังคาเปนฟงกชัน Freeze อางอิงสวนของ 
5.2.4 รายละเอียดการตั้งคาระบบ) การตั้งคาเวลาสําหรับการหยุดนิ่งอัตโนมัติ (auto-freeze time) ต้ังคา
โดยระบบ กลาวคือ ถาผูใชไมไดใชงานเคร่ืองภายในระยะเวลาที่ต้ังคานั้น เคร่ืองจะเขาสูสถานะ    
auto-freeze หยุดอัตโนมัติและภาพจะถูกหยุดนิ่ง 

 ภาพไมหยุดนิ่ง : ในสถานะหยุดนิ่ง กด FREEZE หรือ FOOTSWITCH (เม่ือ 
FOOTSWITCH ต้ังคาเปนฟงกชัน Freeze อางอิงสวนของ 5.2.4 รายละเอียดการตั้งคาระบบ) เพื่อ
กลับไปสถานะดําเนินการอีกคร้ัง เม่ือแสดงสถานะ freese ระบบจะรีเฟรชหนาจอแสดงผล 

 
หมายเหตุ     FOOTSWITCH เปนอุปกรณท่ีเชื่อมตอการควบคุมเทาเหยียบดวยสายเคเบิล แรงดันไฟฟาของ
  การดําเนินงานเปน DC5V การดําเนินการจะตองระวังอันตราย หามทําของเหลวใด ๆ หยดลง 
  FOOTSWITCH  
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6.4 ภาพ B-Mode 

6.4.1 การเขาสู B-Mode 
   เม่ือระบบทํางาน B-Mode เปนโหมดท่ีเร่ิมตนการแสดงภาพ การกลับมาสู B-Mode จากโหมด

 การแสดงภาพอ่ืน ๆ กดท่ีแผงควบคุมการทํางาน B-MODE ดังแสดงในรูปท่ี 6-1 
 

 
 

Fig. 6-1 B Mode 
 

6.4.2 การปรับพารามิเตอร ของภาพ B-Mode 
   พารามิเตอร ของภาพ B-Mode จะปรากฏบนดานซายของอัลตราซาวด บางพารามิเตอรของ

 ภาพจะถูกควบคุม หรือปรับผานปุม ปุมหมุนหรือ สวิตซสลับ บนแผงควบคุมการทํางาน การแสดงผล
 ของภาพ จะแตกตางกันตามชนิดของโพรม และโหมดการแสดงภาพ พารามิเตอรสําหรับการแสดงภาพ
 ของ convex probe สําหรับภาพ B mode แสดงดังรูปท่ี 6-2 
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Fig.6-2 Parameters for B Mode Imaging       
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B Gain สถานะแสดงภาพ  หมุนปุมหมุน B - MODE เพื่อปรับ gain ของภาพ B-Mode หรือ
กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรทับ B Gain และกด 
Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการหมุน trackball (หรือ
ปุมหมุน Value) เพื่อปรับ gain 
หมายเหต ุ: 
1. การตั้งคา gain ท่ีเหมาะสม ตัวอยางเชน การแสดงภาพตับ ปรับ gain เพื่อใหภาพมี
ความเรียบ และพ้ืนผิวปกติ ดวยการสะทอนของกระบังลมท่ีอยูติดกับดานหลังของ
ตับ สําหรับหลอดเลือดดําท่ีนําเลือดเขาสูตับ (portal vein) และนําเลือดออกจากตับ 
(hepatic vein) จะแสดง echo-free ภายในชองวางของโครงสราง โดยผนังของ portal 
vein จะสะทอน ในขณะท่ีการสะทอนของ hepatic vein ในตับมีการปรับตัวลดลงกวา
ของ portal vein  
2. การปรับ gain ท่ีไมถูกตองอาจมีผลในการวินิจฉัย หรือไมสามารถวินิจฉัยได หาก
gain ตํ่าเกินไป เนื้องอกท่ีเปนของแข็งอาจดูเหมือนเปนถุงน้ํา (cystic) ซ่ึงภายในไม
สะทอน แตการสะทอนท่ีกลับมาเพิ่มข้ึน ถา gain สูงเกินไป โครงสรางของเหลว
อาจจะเต็มไปดวยเสียงสะทอน คลายกับเนื้องอกท่ีเปนของแข็งหรือ น้ําครํ่าปกติ จะ
เต็มไปดวยการสะทอนของจุดแสง ดังนั้นภาพท่ีแสดงอาจจะคลายกับน้ําครํ่าท่ีขุน ซ่ึง
อาจนําไปสูการวินิจฉัยผิดพลาด 
3. เม่ือ gain โดยรวมตํ่า  คาความไวแสงโดยรวมจะตํ่า และภาพท่ีแสดงท้ังหมดจะมืด 
แตท่ีดีสําหรับการวัด BPD 
4. ถาภาพไมชัดเจนเม่ือปรับ gain แลว ใหเพิ่มเจลในสวนของการตรวจสอบ หรือหัว

โพรบใหมากข้ึน 

TGC เล่ือน TGC (Time Gain Control) (slide potentiometers) ควบคุมระดับความแรงของ
สัญญาณสะทอนเฉพาะพ้ืนท่ีภาพท่ีตองการ   ขณะท่ีแสดงภาพเล่ือนไปทางขวาเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณการสะทอน ในขณะท่ีเล่ือนไปทางซายเพ่ือลดสัญญาณ
การสะทอน เม่ือปรับ TGC แลว กราฟ TGC จะแสดงบนดานขวาของหนาจอ 
ขอเสนอแนะ : การปรับคาของ TGC เชนนี้ : สัญญาณออนเม่ืออยูใกลกับ
สนามแมเหล็ก ในขณะท่ีสัญญาณแรงเม่ือไกลสนามแมเหล็ก 

Frequency 
(FREQ) 

ขณะท่ีแสดงภาพ สลับสวิตซความถ่ี ข้ึน/ลง เพื่อเพิ่ม หรือลด ความถ่ีของภาพ B 
mode หรือกด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรทับ 
FREQ และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการหมุน 
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trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อปรับความถ่ี 
Acoustic 

Power (PWR) 
ขณะท่ีแสดงภาพ สวิตซสลับข้ึนลงของ  PWR เพื่อปรับผลของ Acoustic Power หรือ
กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรทับ PWR และกด 
Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการหมุน trackball (หรือ
ปุมหมุน Value) เพื่อปรับความ PWR  ในระหวางการปรับ Acoustic Power 
พารามิเตอรท่ีสงออกอาจจะไดรับผลกระทบ 
หมายเหตุ : การวินิจฉัยสามารถใชพลังงานระดับท่ีตํ่าท่ีสุดเพื่อหลีกเล่ียงอันตรายกับ
สัตวปวย นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยจากอัลตราซาวดไมควรตรวจสัตวปวยดวย 
โพรบโดยการวางอยูตําแหนงเดิมของรางกายเปนเวลานาน  

Focus Number (PTN) 
& Focus Span (SPAN) 

a) การต้ังคาจํานวนโฟกัส : ขณะท่ีแสดงภาพ  กดปุม Focus แลวเลือกต้ังคาจํานวน
โฟกัสท่ีตองการ หรือกด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากน้ันเล่ือน
เคอรเซอรทับ PTN และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ 
และทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อเลือกจํานวนโฟกัส   

b) การตั้งคาระยะโฟกัส : ขณะท่ีแสดงภาพ  กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบน
จอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรทับ SPAN และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะ
ปรากฏที่พารามิเตอรตัวนี้ และทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อ
เปล่ียนชวงระยะโฟกัส 

หมายเหต ุ: ขณะท่ีแสดงภาพ  ถามีหลายโฟกัสในการใชงาน อัตราท่ีภาพเคล่ือนท่ีใน
หนึ่งวินาที (frame rate) จะลดลง  ซ่ึงมีผลตอรูปภาพ real - time เม่ือสแกนอวัยวะท่ี
เคล่ือนไหวรวดเร็ว แนะนําใหใชเพียงหนึ่งโฟกัส 

Line Density 
(LD) 

ขณะท่ีแสดงภาพ  กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอร
ทับ LD และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการหมุน 
trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อปรับ  Line Density ซ่ึงมีหลายข้ันตอนของ line 
density สําหรับการเลือก 

Dynamic 
Range (DYN) 

ขณะท่ีแสดงภาพ  กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอร
ทับ DYN และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการ
หมุน trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อปรับเพิ่ม / ลด  dynamic range ซ่ึงใช
สําหรับการปรับความอ่ิมตัวของสีภาพ 
หมายเหตุ : ถา dynamic range ตํ่าเกินไป ขอมูลภาพอาจจะไมเพียงพอ ในขณะท่ีถา 

dynamic range สูงเกินไป จะใหขอมูลภาพท่ีไรประโยชน 
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Chroma ขณะท่ีแสดงภาพ  หรือหยุดนิ่ง  กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากน้ัน
เล่ือนเคอรเซอรทับ Chroma และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอร
ตัวนี้ และทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)  ซ่ึงจะมี Chroma ท่ีแตกตางกัน 
ใหเลือก  

SR ขณะท่ีแสดงภาพ กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอร
ทับ SR และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการหมุน 
trackball (หรือปุมหมุน Value)  ซ่ึงมีหลายข้ันตอนสําหรับการเลือก 

Edge Enhancement 
(ENH) 

ขณะท่ีแสดงภาพ  กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอร
ทับ ENH และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการ
หมุน trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อปรับเพิ่ม/ลดขอบของภาพ  การปรับ
ดังกลาวสามารถสรางความคมชัดของขอบภาพ  

Persistence (PER) ขณะท่ีแสดงภาพ  กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอร
ทับ PER และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการ
หมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)  เพื่อปรับเพิ่ม/ลด persistence level 

Smooth (SMO) ขณะท่ีแสดงภาพ  กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอร
ทับ SMO และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการ
หมุน trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อปรับเปล่ียนคา  smooth value 
หมายเหตุ : การปรับ Smooth and Edge Enhancement ไมสามารถดําเนินการได  ใน
เวลาเดียวกัน เม่ือรายการใดมีการเปล่ียนแปลง อีกรายการหนึ่งจะรีเซ็ตอัตโนมัติ   
ไปท่ี 0 

B Grayscale (B_GSC) ขณะท่ีแสดงภาพ  กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ  จากนั้นเล่ือนเคอรเซอร
ทับ B_GSC และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการ
หมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)  เพื่อเลือก grayscale curves  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

57 

6.4.3 การปรับรูปแบบการแสดงภาพ B-Mode 
   พารามิเตอรท่ีมี * สามารถใชไดกับการประมวลผลของภาพในชวง cineloop 
 

Display Depth 
(DEPTH) 

ขณะท่ีแสดงภาพ  สลับสวิตซ DEPTH เพื่อปรับภาพแสดงความลึก หรือกด Enter 
เพื่อแสดงเคอรเซอรบนจอภาพ จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรทับพารามิเตอรท่ีควบคุม   
×. × × cm  และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการ
หมุน trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อแสดงผลความลึก ความแตกตางของ frame 
rate กับการแสดงผลความลึก; ความลึกของมันจะตํ่ากวา frame rate ท่ีไดรับ 
หมายเหต ุ1: การตั้งคาแสดงผลความลึกข้ึนอยูกับชนิดของโพรบดวย 
หมายเหตุ 2: ในขณะท่ีทําการซูม (zooming-in) การปรับระดับความลึกนั้นอาจจะไม
ถูกตอง 

Angle/Width 
(ANGLE) 

ขณะท่ีแสดงภาพ กด Enter เพื่อแสดง เคอรเซอรบนจอภาพ จากนั้นเล่ือนเคอรเซอร
ทับพารามิเตอรท่ีควบคุม Angle/Width และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ี
พารามิเตอรตัวนี้ และทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)  เพื่อปรับการแสดง
มุม (angle) /ความกวาง(width)  กรณีเม่ือใช convex probe การแสดงผลเปน ANGLE  
สวนเม่ือใช  linear probe การแสดงผลเปน Width 
การใช convex probe และปรับมุมเพื่อใหสูงสุด พื้นท่ีพารามิเตอรจะแสดง Angle Ext  
และฟงกช่ันนี้สําหรับการขยายสวนของภาพ สวนการใช  linear probe เพื่อปรับความ
กวางสูงสุด พื้นท่ีพารามิเตอรจะแสดง   Width Ext ฟงกชันนี้ใชสําหรับ trapezoidal 
imaging ขยายมุมมองสวนท่ีอัลตราซาวน และชวงท่ีสแกน เพื่อใหขอมูลสําหรับการ
ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม ซ่ึงเปนขอมูลท่ีดี  

*L/R Reverse 
(Reverse) 

ขณะท่ีแสดงภาพ  หรือหยุดนิ่ง  กดปุม L/R  เพื่อสามารถหมุนกลับภาพ ซาย/ขวา ได 
เคร่ืองหมาย ● แสดงถึงการวางแนวท่ีจะเร่ิมทําการสแกนของโพรบ และสามารถ
เคล่ือนยายจากดานบนซายไปยังดานบนขวาได 
หมายเหตุ  : เปนภาพกลับ  มีเพียงเคร่ืองหมาย  ● ท่ีจะยอนกลับเทานั้น   แต 
pictograms ไมสามารถทําได  ขนาดหรือภาพเปนเคร่ืองหมายท่ีใชงานอยู 

*Up/Down Inversion 
( Invert) 

ขณะท่ีแสดงภาพ  หรือหยุดนิ่ง  กดปุม  Inv เพื่อสามารถหมุนกลับภาพ ข้ึน/ลง ได 
เคร่ืองหมาย ● แสดงถึงการวางแนวท่ีจะเร่ิมทําการสแกนของโพรบ และสามารถ
เคล่ือนยายจากดานบนซาย (ดานบนขวา) ไปยังดานลางซาย (ดานลางขวา) ได 
หมายเหตุ  : เปนภาพกลับ  มีเพียงเคร่ืองหมาย  ● ท่ีจะยอนกลับเทานั้น   แต 
pictograms ไมสามารถทําได  ขนาดหรือภาพเปนเคร่ืองหมายท่ีใชงานอยู 
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Negative/positive 
Reverse 

ขณะท่ีแสดงภาพ  หรือหยุดนิ่ง  กด N เพื่อกลับภาพทางบวก และทางลบ การตั้งคา
ระบบเร่ิมตนในทางบวก (ตัวอักษรสีขาวบนพ้ืนหลังสีดํา) 

 
6.4.4 การซูมภาพ  

a) ในสถานะไมหยุดนิ่งหรือหยุดนิ่ง สลับสวิตซ Zoom บนแผงควบคุมการทํางาน เพื่อเขาสู
สถานะซูม และ ROI box จะแสดงท่ีหนาจอดานลางซาย ตามรูป 6-3 

b) ใช trackball เพื่อเล่ือนขยาย ROI box และเลือกสวนของภาพท่ีจะขยายในภาพตนฉบับ และ 

ภาพท่ี zoom-in จะปรากฏในพ้ืนท่ีภาพ 
c) ในสถานะ zoom สลับสวิตซ Zoom บนแผงควบคุมการทํางานอีกคร้ัง เพื่อเลือกปจจัยตาง ๆ

สําหรับการซูม 
d) กด Esc เพือออกจากสถานะ zoom 

 

 
 

Fig. 6-3 Zoom-in State 
6.4.5 Biopsy Guideline 

   ในสถานะไมหยุดนิ่ง กดปุม Guide บนแผงควบคุมการทํางานหน่ึงคร้ัง และ biopsy guildeline 
 และคูของเสนประขนานจะถูกแสดงในแนวต้ังบนหนาจอ ซ่ึงมีระยะทาง 1 ซม. ระหวางเสนและ 
 biopsy needle ซ่ึงจะแสดงตรงจุดกึ่งกลางระหวาง biopsy lines 2 เสน จุดเร่ิมตนและมุมท่ีแสดง จะ
 แตกตางกันเนื่องจากโพรบ  จุดเร่ิมตนท่ีสามารถปรับเปล่ียนผานทาง Q (        ) และ W (        ) ในขณะ
 ท่ีมุมสามารถปรับผานทาง E (        ) และ R (        ) ผูใชสามารถกด U (        ) เพื่อรับขอมูลคียลัด 

  กดปุม  Guide บนแผงควบคุมการทํางานอีกคร้ัง เพื่อปดการแสดงผลของ biopsy guideline 
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หมายเหตุ     ฟงกชันกการทํางานของ  biopsy line ข้ึนอยูกับรูปแบบของโพรบ และจะใชไดเฉพาะ สําหรับ
  ภาพ  B mode  
 6.4.6 Positioning Central Line 
  ในสถานะแสดงภาพ กดปุม L และตําแหนงกึ่งกลางซ่ึงจะปรากฏในภาพท่ีอยูกึ่งกลาง กด L อีก
 คร้ัง เพื่อปดการแสดงผลของเสนตําแหนงกึ่งกลาง ในกรณีท่ีตําแหนงกึ่งกลางถูกเปดใชงานใหกด Dis 
 หรือ Meas เพื่อดําเนินการตรวจวัดแบบไดนามิก 
หมายเหตุ     การตรวจวัดแบบไดนามิกดวย  Positioning Central Line ซ่ึงประยุกตใชกับโพรบท้ังหมด แต
  ใชไดเฉพาะสําหรับภาพโหมด B เทานั้น  

6.4.7 Optimization 
  ในสถานะไมหยุดนิ่ง กดปุม I (       ) ซ่ึงอาจจะเพ่ิมประสิทธิภาพโดยกดปุมเดียว 

6.4.8 Tissue Harmonic Imaging 
  ในสถานะไมหยุดนิ่ง กดปุม THI เพื่อ activate ภาพ tissue harmonic imaging H จะปรากฏขึ้น 
  กอนท่ีความถ่ีท่ีจะแสดงบนหนาจอ กด THI อีกคร้ังเพื่อออก 

6.4.9 Compound Imaging (Option) 
  ในสถานะไมหยุดนิ่ง กดปุม Compound บนแผงควบคุมการทํางานเพื่อเปด Compound 
 Imaging สําหรับสถานะแสดงภาพ กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอรบนหนาจอ เล่ือนเคอรเซอรทับ
 พารามิเตอร Compound และกด Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏท่ีพารามิเตอรตัวนี้ และทําการหมุน 
 trackball (หรือปุมหมุน Value) ซ่ึงมี 3 ตัวเลือกใหเลือก คือ สูง กลาง และตํ่า จากน้ันกดปุม 
 Compound อีกคร้ังเพื่อปดการทํางาน Compound  Imaging 
 

6.5 Multiple B Mode Imaging 

ขณะท่ีแสดงภาพ  กดปุม 2B/4B ท่ีแผงควบคุมหนึ่งคร้ัง เพื่อเขาสูภาพ 2B กดปุม 2B/4B คร้ังท่ีสองเพื่อ
เขาสูภาพ 4B กดปุม 2B/4B คร้ังท่ีสามเพื่อกลับไปท่ีภาพ 2B กดปุม 2B/4B ตอเนื่องกันเพื่อสลับภาพ
ระหวาง 2B และ 4B  
เมื่อ multiple B Mode images แสดงภาพจะแสดงเคร่ืองหมายเคร่ืองหมายสีเขียว        กด UPDATE  
บนแผงควบคุมการทํางานเพ่ือสลับระหวาง multiple B-Mode images 
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หมายเหตุ     การปรับพารามิเตอร multiple B-Mode โปรดดูท่ีสวน 6.4.2 
หมายเหตุ     ถา biplane probe ท่ีซ้ือเปนอุปกรณเสริม พื้นท่ีการแสดงผลจะสลับไปยังอีกโพรบหนึ่ง 
 

1) เม่ือโพรบมีการเช่ือมตออยางเรียบรอย การสแกนระนาบใน B mode กดปุมบนแผงควบคุม
การทํางาน 2B/4B เพื่อไปยัง 2B mode ซ่ึงทางดานซายจะแสดงภาพ B mode ของการสแกน
อีกระนาบ 

2) กดปุม Update อีกคร้ัง ภาพท่ีหยุดนิ่งจะอยูดานซาย และระบบจะสลับการสแกนระนาบอื่น
อยางอัตโนมัติ ภาพท่ีแสดงจะอยูดานขวาของพ้ืนท่ีแสดงภาพ 

3) กดปุม Update อีกคร้ัง ระบบจะสลับไปยังการสแกนระนาบเร่ิมตน ภาพท่ีแสดงจะอยู
ดานซาย สําหรับภาพท่ีหยุดนิ่งจะอยูดานขวา 

4) กดปุม Update อยางตอเนื่อง การสแกนอาจจะแสดงการแสกน 2 ระนาบของโพรบ ซ่ึง
ฟงกชันนี้จะเปนประโยชนสําหรับการสังเกตภาพโดยตรง และเปรียบเทียบภาพในสอง
ระนาบการสแกน 

 
6.6 B/M Mode Imaging 

6.6.1 การเขาสู B/M Mode 
  ขณะท่ีแสดงภาพ  กดปุม M บนแผงควบคุมการทํางาน ตัวอยางเสน M-mode จะปรากฏขึ้น
 บนภาพ  B - mode เล่ือน Trackball ท่ีควบคุมตําแหนงของ M-mode sampling line กดปุม M อีก
 คร้ังเพื่อเปดการใชงานการกวาดภาพ M - mode และไปท่ีภาพ B / M Mode (ภาพท่ี 6-4) ซ่ึงในภาพ B 
 mode  และภาพ M mode จะปรากฏดานบน และดานลาง ในสถานะการแสดงภาพ B/M mode เล่ือน 
 Trackball เพื่อควบคุมตําแหนงของ M-mode sampling line  กด M คร้ังท่ีสามเพ่ือเขาสูสถานะ     
 M-mode imaging 

 

Fig. 6-4 B/M Mode 
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6.6.2 การปรับพารามิเตอร ของภาพ B/M Mode 
 
 

M_GAIN ขณะท่ีแสดงภาพ  หมุนปุม  M_Mode gain  เพื่อปรับ M_Gain หรือกด Enter เพื่อ
แสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับ M_Gain และกดปุม Enter อีกคร้ัง
แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อปรับภาพ M 
gain 

M Speed (MSP) ขณะท่ีแสดงภาพ กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับ MSP 
และกดปุม Enter อีกคร้ังแถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน 
Value)   เพื่อปรับเล่ือนความเร็ว และรูปคล่ืน ท่ีอาจสงผลตอภาพ  M mode กรณีท่ี
รูปคล่ืนนอยลง แตมีรูปคล่ืนขนาดใหญจะแสดงความเร็วท่ีสูงกวา แตถารูปคล่ืนท่ีมี
ขนาดเล็กมากข้ึน จะแสดงความเร็วตํ่า 

M Grayscale 
(M_GSC) 

ขณะท่ีแสดงภาพ  กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับ 
M_GSC และกดปุม Enter อีกคร้ังแถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุม
หมุน Value) เพื่อปรับ  M_GSC  

 
หมายเหตุ     การปรับพารามิเตอรอ่ืน ใน B / M mode โปรดดูท่ี 6.4.2  
 

6.7 Pulsed Wave Doppler Imaging (PWD) 

6.7.1 การเขาสู Pulsed Wave Doppler Imaging Mode 
 ขณะท่ีแสดงภาพ กดปุม PW เพื่อนําปริมาณการสุมตัวอยาง PWD ข้ึนบนพื้นท่ีของภาพ และ
เขาสูโหมด PW standby ดังแสดงในรูปท่ี 6-5 จากน้ันใหหมุนปุมหมุน PW เพื่อปรับปริมาณการสุม
ตัวอยาง หมุนปุมหมุน Value เพื่อปรับมุมใหถูกตอง 

 
 

Fig.6-5 Pulsed Wave Doppler Sampling Volume 
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 กดปุม PW หรือ Enter เพื่อเปดใชงาน PW mode และเขาสูโหมด PW mode ซ่ึงภาพ B mode 
และ PW image จะปรากฏภาพข้ึนและลง ภาพ B mode ท่ีอยูในสถานะหยุดนิ่ง ในโหมดนี้ กดปุม 
Zoom เพื่อซูมภาพ PW และมีการซูมหลายระดับใหเลือก 

   กดปุม UPDATE คร้ังแรกท่ีเปดใชงาน B mode และสถานะหยุดนิ่งใน PW mode; กด 
 UPDATE คร้ังท่ีสอง เพื่อเปดใชงานพรอมกันท้ังสองภาพ; กด UPDATE ในคร้ังท่ีสามเพื่อเปดใชงาน
 PW mode และสถานะหยุดนิ่งใน B mode โดยการกดปุมซํ้า ๆ ผานข้ันตอนดังกลาวขางตน 

   กดปุม PW คร้ังท่ีสาม เพื่อเขาสูแบบเต็มหนาจอของ PW 
 

 
 

Fig.6-6 Pulsed Wave Doppler Imaging 
 

6.7.2 Pulsed Wave Doppler Parameter Adjustment 
 

D_Gain ขณะท่ีแสดงภาพ เม่ือเขาสู  PWD mode หมุนปุมหมุน PW เพื่อปรับ Pulsed Wave 
Doppler gain หรือ กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับ 
D_Gain  และกดปุม Enter อีกคร้ังแถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือ
ปุมหมุน Value)  เพื่อปรับ PWD gain 
หมายเหตุ : สเปกตรัมท่ีจะแสดงสัญญาณรบกวนถา gain สูงเกินไปหรือ แสดง
สัญญาณออน ถา gain ตํ่าเกินไป 

Angle Correct 
 

ขณะท่ีแสดงภาพ หรือสถานะหยุดนิ่ง หมุนปุมหมุน Value  เพื่อปรับขนาดของมุมให
ถูกตอง หรือในสถานะ PWD กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือน
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(Angle) เคอรเซอรไปทับ ANGLE และกดปุม Enter อีกคร้ังแถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน 
trackball (หรือปุมหมุน Value)  เพื่อปรับมุมใหถูกตอง การปรับคานี้จะใชสําหรับ
การสอบเทียบมุมระหวางมุมเวกเตอร และทิศทางการไหล   ความถูกตองของแนว 
(guideline) และความถูกตองของมุม จะแสดงบนตําแหนงปริมาณการสุมตัวอยาง  
หมายเหต ุ: เม่ือปรับมุม พยายามทําใหความถูกตองของแนว ขนาดไปกับหลอดเลือด
ท่ีสแกน และการเปล่ียนมุมในชวงของ 60 องศา  ถึง -60 องศา ดังนั้นทําใหความเร็ว
ของการไหลจะถูกปดไปหนึ่งคร้ัง 

D Speed (DSP) ขณะท่ีแสดงภาพใน PWD mode กดปุม Speed บนแผงควบคุมการทํางาน เพื่อปรับ
ความเร็ว หรือ กด Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับ DSP  
และกดปุม Enter อีกคร้ังแถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน 
Value) เพื่อปรับความเร็วของ PWD imaging mode 

D Freq ขณะท่ีแสดงภาพ ใน PW standby กดปุม Freq เพื่อปรับความถ่ีของ  PWD  หรือใน 
PWD mode กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับ 
D_Freq  และกดปุม Enter อีกคร้ังแถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือ

ปุมหมุน Value)  เพื่อปรับ D_Freq 

Sampling Volume 
(Gate) 

ขณะท่ีแสดงภาพ และสถานะข้ันตน หมุนปุม PW เพื่อปรับเปล่ียนขนาดของ  Gate 
หรือใน PWD mode กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับ 
Gate  และกดปุม Enter อีกคร้ังแถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุม
หมุน Value)  เพื่อเปล่ียน gate โดยการปรับปริมาณการสุมตัวอยาง (sampling 
volume) โดยตําแหนงของ sampling volume สามารถเล่ือนข้ึน หรือ ลงไดโดยใช 
Trackball 
หมายเหต ุ: ปริมาณการสุมตัวอยางท่ีกวางข้ึน จะทําใหความไวท่ีไดรับสูงข้ึน 

Audio Volume 

（Volume） 

ขณะท่ีแสดงภาพ หรือสถานะหยุดนิ่ง และใน PWD mode ดวย กดปุม Enter เพื่อ
แสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี Volume  และกดปุม Enter อีกคร้ัง
แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)  เพื่อปรับระดับเสียง
ของลําโพง 
 

Smooth (SMO) ขณะท่ีแสดงภาพ และในสถานะ PWD กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้น
เล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี SMO และกดปุม Enter อีกคร้ังแถบสีเทาจะปรากฏ ทําการ
หมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)  เพื่อปรับสเปกตรัมใหมีความเรียบ 
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Pulse Repetition 
Frequency 

(PRF d) 

ขณะท่ีแสดงภาพ สลับสวิตซ PRF  ข้ึน/ลง เพื่อเพิ่ม หรือลด PRF การใชฟงกชันนี้
เพื่อเปล่ียนชวงการตรวจสอบ ความเร็วการไหลของ Pulsed Wave Doppler หรือ   
กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี PRF d และกดปุม 
Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)   
เพื่อปรับความถ่ีของ  PW pulse repetition 
หมายเหตุ : ความเร็วการไหลท่ีสูงข้ึนสามารถตรวจพบได ถาคา PRF เพิ่มข้ึน และ
ความเร็วการไหลที่ตํ่าลงสามารถตรวจพบไดถาคา PRF ลดลง คานี้จะตอง
ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณท่ีเฉพาะเจาะจง การปรับท่ีไมถูกตองอาจทําใหการ
ตรวจจับการไหลไมมีประสิทธิภาพ 

Wall Filter (WF) ขณะท่ีแสดงภาพ สลับสวิตซ WF เพื่อปรับ WF value หรือกดปุม Enter เพื่อแสดง
เคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี WF และกดปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทา
จะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value) เพื่อปรับ wall filter 
หมายเหตุ : การปรับคานี้อาจจะกรองสัญญาณความถ่ีตํ่าออกท้ังสองดานของ 

baseline ซ่ึงไมเพียงแตสัญญาณความถ่ีตํ่าท่ีไมมีประโยชน แตยังมีบางสัญญาณท่ีมี
ประโยชน โดยเฉพาะเมื่อการตรวจสอบความเร็วการไหลท่ีตํ่า อาจทําใหการสง
สัญญาณการไหลไมสามารถแสดงผลได 

Baseline  ขณะท่ีแสดงภาพ สลับสวิตซ Baseline ข้ึน หรือ ลง เพื่อเล่ือนตําแหนง Doppler  
baseline position  
ในสถานะติดตามการแสดงผล Doppler กดปุม INV เพื่อกลับทิศทางการติดตามการ
แสดงผล PW Doppler ตรงขามกับ baseline 

Steer ขณะท่ีแสดงภาพ สําหรับ linear probe ในขณะเปดใชงาน สลับสวิตซ STEER 
เพื่อปรับ steer angle 

 
หมายเหตุ     การปรับพารามิเตอรอ่ืน ใน PWD โปรดดูท่ี 6.4.2  
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6.8 Color Flow Map (CFM)  และ Color Power Angio Imaging (CPA) ซ่ึงเปนอุปกรณเสริม 

6.8.1 การเขาสู Color Flow Map Mode และ Color Power Angio Mode 
 เม่ือเขาสูโหมด Color Flow Map (CFM) หรือ Color Power Angio (CPA) จําเปนตองกดคียลัด
ท่ีกําหนด ใน System Setup- Function Setup- Hotkey Setup เลือกคียลัด เพื่อเปดรายการ 

Examination Mode ทางดานซาย เลือกสี และจากนั้นคลิกการตั้งคา (Setup) ซ่ึงปจจุบันการเขาสู CFM 
หรือ CPA mode ไดต้ังเปนคียลัดแลว (ดู 5.2.7.1 สําหรับรายละเอียดของการติดต้ังคียลัด) 
 
หลังจากเสร็จส้ินการต้ังคาคียลัด ในสถานะแสดงภาพ กดปุมคียลัดคร้ังแรกเพื่อเขาสู CFM mode    
(ภาพท่ี 6-7) และกดคร้ังท่ี 2 เพื่อเขาสู CPA mode กดปุมนี้ซํ้าๆ สลับไปมาระหวาง 2 โหมด 
 
ใช trackball เพื่อเล่ือน color ROI box สแกนตําแหนงท่ีตองการ กดปุม COLOR อีกคร้ัง เพื่อกลับสู B 
mode กดปุม Enter เพื่อแกไขตําแหนงของ color ROI box จากนั้นกด T-Ball เพื่อเปล่ียนเสนทึบของ
กลองสีใหเปน เสนประ และเล่ือน  trackball เพื่อปรับขนาดของ color ROI box และกด T-Ball อีกคร้ัง
เพื่อแกไขขนาดของกลอง กดปุม B-Mode เพื่อกลับสู single B mode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6-7 Color Flow Map 
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6.8.2 การปรับพารามิเตอร Color Flow Map  
 

Color Gain  (C_Gain) กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี C_Gain  และกด
ปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)   
เพื่อปรับ color gain ของภาพ 
หมายเหตุ : การเพิ่ม color gain จะชวยเพ่ิมความไวของการไหลของสี แตถา color 
gain ตํ่ามากเกินไป อาจสงผลใหการไหลของสัญญาณไมดี และภาพสีมัว นอกจากนี้
ถา color gain มากเกินไปอาจสงผลใหเห็นการไหลออกของสีไดชัด  

Color Frequency 

（C_Freq） 

ขณะท่ีแสดงภาพ กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี 
C_Freq และกดปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือ
ปุมหมุน Value)  เพื่อปรับระดับความถ่ี CFM mode 

หมายเหตุ : color frequency ท่ีสูงกวาชวยใหการตรวจสอบความเร็วของการ
ไหลเวียนเลือดท่ีตํ่า (low-velocity blood flow) แต color frequency ท่ีสูงมากเกินไป
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน 

Priority ขณะท่ีแสดงภาพ หรือสถานะหยุดนิ่ง กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากน้ัน
เล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี Priority และกดปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทํา
การหมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)  เพื่อปรับลําดับความสําคัญ 2D ของ CFM  

Map ขณะท่ีแสดงภาพ หรือสถานะหยุดนิ่ง กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากน้ัน
เล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี Map และกดปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการ
หมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)  และเลือกแผนท่ีสีท่ีตองการตามความตองการ
ของผูใช และ การตั้งคา 
ขณะท่ีแสดงภาพ หรือสถานะหยุดนิ่ง กดปุม  INV เพื่อยอนกลับแผนท่ีสี และการ
ไหลของแผนท่ีสีภายใน color ROI box ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

Median Filter 
(M_Filter) 

ขณะท่ีแสดงภาพ กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี 
M_Filter และกดปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball   
(หรือปุมหมุน Value)  เพื่อปรับ color Doppler median filter 
หมายเหตุ : Median filter ไมมีคาลบจะใชสําหรับการกําจัดจุดเล็ก ๆ และสัญญาณ
รบกวน 

Color Threshold 
(C_Thred) 

ขณะท่ีแสดงภาพ กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี 
C_Thred และกดปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball   
(หรือปุมหมุน Value)  เพื่อปรับ color Doppler threshold 
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หมายเหตุ : คา Threshold ท่ีสูง จะชวยลดสัญญาณรบกวน แตถาคา Threshold ท่ีสูง
เกินไป  ขอมูลไหลเวียนของเลือดอาจถูกกรองออกไดอยางงาย  

Persistence (PER) ขณะท่ีแสดงภาพ กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี 
PER  และกดปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball   (หรือปุม
หมุน Value)  เพื่อปรับ เพิ่ม หรือลด persistence level ระดับความสูงจะสูงกวา SNR 
เชนเดียวกับความนุมนวลของภาพท่ีเกิดข้ึน 

หมายเหตุ : Persistence ท่ีสูงข้ึนตอเนื่องจะใหภาพท่ีดีกวา และ มีความคมชัด ขณะท่ี
ภาพ real-time ใหผลไมดี  เม่ือการสแกนอวัยวะท่ีเคล่ือนไหวรวดเร็ว และโครงสราง
ภาพท่ีไดอาจดูเหมือนจะมีการส่ัน และเบลอ 

Smooth (SMO) ขณะท่ีแสดงภาพ หรือสถานะหยุดนิ่ง กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากน้ัน
เล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี SMO  และกดปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการ
หมุน trackball (หรือปุมหมุน Value)  เพื่อปรับความเรียบ 
หมายเหต ุ: คาลบแสดงถึงการปรับใหดีข้ึน ในขณะท่ีคาบวกคือ ความเรียบ 

Pulse Repetition 
 Frequency (PRF c) 

ขณะท่ีแสดงภาพ สลับสวิตซ PRF  ข้ึนเพื่อเพิ่ม PRF และสลับสวิตซลงเพ่ือลด PRF 
กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี PRF c  และกด
ปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball   (หรือปุมหมุน Value) 
เพื่อปรับ pulsed wave frequency 
การปรับคานี้จะเพิ่ม / ลด การตรวจสอบชวงความเร็วของการไหล 
หมายเหตุ : PRF ท่ีสูงข้ึนจะมีผลใหความเร็วของการไหลสูงกวาท่ีตรวจพบ ความ
อ่ิมตัวของสีตํ่า และอัตราเฟรมท่ีสูงกวา; ในทางตรงกันขาม PRF ท่ีลดลงจะมีผลให
ความเร็วของการไหลท่ีตํ่ากวาท่ีตรวจพบ ความอ่ิมตัวของสีท่ีสูงข้ึน และอัตราเฟรมท่ี
ตํ่ากวา การปรับคานี้จะดีกวาซ่ึงจะไมทําใหมีการกลับสี  เม่ือการตรวจจับความเร็ว
ของการไหลต่ํา การลดคา PRF จะทําใหไปเพิ่มความไวของสัญญาณการไหลของ สี  
PRF ท่ีตํ่าจะใหผลลัพธใน color alias และ mosaic images 

Wall Filter (WF) ขณะท่ีแสดงภาพ กดปุม Enter เพื่อแสดงเคอรเซอร จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปทับท่ี 
WF  และกดปุม Enter อีกคร้ัง แถบสีเทาจะปรากฏ ทําการหมุน trackball (หรือปุม
หมุน Value) เพื่อปรับ WF  ซ่ึงจะลบ color artifacts เนื่องจากชีพจรที่ผนังหลอดเลือด 
(vascular wall pulse) หรือ กิจกรรมท่ีล้ินปดเปด (valve activity)  
หมายเหต ุ: การปรับคานี้จะสัมพันธกับคาความไวของสี 
เม่ือการตรวจจับความเร็วของการไหลสูง การเพิ่มคา WF เพื่อกําจัดจุดรบกวนท่ีได
เปล่ียนแปลงความถ่ี เนื่องจากความเร็วตํ่า  และกิจกรรมท่ีผนังในระดับตํ่า 
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เม่ือการตรวจจับความเร็วของการไหลตํ่า การลดคา WF เพื่อหลีกเล่ียงการไหลของ
สัญญาณท่ีมีความถ่ีตํ่าจะถูกตัดออกไป  

B/C Split 
 

ขณะท่ีแสดงภาพ กดปุม B-Mode บนแผงควบคุม เพื่อเขาสูสถานะ single B mode 
กดปุม B เพื่อทําการแบงหนาจอเปน 2 ดาน ท่ีหนาจอดานซายจะแสดงภาพ 2D color 
flow ในขณะท่ีทางดานขวาจะแสดงภาพ 2D B mode กดปุม B-Mode เพื่อกลับสูภาพ 
B mode  

Color On/Off ขณะท่ีแสดงภาพ กดปุม 4 บนแผงควบคุมการทํางานเพ่ือเปด หรือปด CFM 
หมายเหตุ : คาเร่ิมตนจากโรงงาน คือ ต้ังคาปุมตัวเลข 4 เปนคียลัด สําหรับการเปด
หรือปดโหมด CFM ผูใชอาจต้ังคาคียลัดอ่ืนตามตองการ ดู 5.2.7.1 สําหรับ
รายละเอียดการติดต้ัง 

หมายเหตุ     การปรับพารามิเตอรอ่ืน ใน CFM mode โปรดดูท่ี 6.4.2  
หมายเหตุ     การปรับพารามิเตอรของ CPA PWD อางอิงถึงการปรับพารามิเตอร  CFM 
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7. คําอธิบายของขอมูลประกอบภาพ  (Annotations of Image Information) 
 

7.1  การใสขอมูลสัตวปวย 

 หนาจอสําหรับแกไขขอมูลสัตวปวยดังแสดงในรูปท่ี 7-1 ขอมูลดังกลาวคือ รหัส (PID), ชื่อสัตวปวย 

 (Name), อายุ (Age), เพศ (Sex), ความสูง (Height), น้ําหนัก (Weight), รหัสการตรวจ (ExamID), การ

 ตรวจ (Exam), แพทย (Physician) และรังสีแพทย (Sonographer) สามารถปอนขอมูล ผานทางหนาจอ

 นี้ และจะบันทึกไวในฐานขอมูล ( รหัส เปนส่ิงท่ีจําเปน) 

 

Fig. 7-1 Patient Information Edit Screen 

a) ขอมูลใหม : กดปุม ID บนแผงควบคุมการทํางาน เพื่อการวัดท่ีชัดเจน ในการคํานวณและคําอธิบาย
ประกอบ ระบบอัตโนมัติจะสราง PID ใหมตามปจจุบัน และเก็บไวในฐานขอมูล 

b) การแกไข : กดปุม ID บนแผงควบคุมการทํางาน และหนาจอแสดง Patient Information เพื่อแกไข
จะปรากฏข้ึน เล่ือนเคอรเซอรไปที่กลองท่ีตองการกรอกขอมูลดวย trackball แลวใสขอมูลของสัตว
ปวย หลังจากท่ีกรอกแลวใหกด ENTER บนแปนพิมพ  และขอมูลของสัตวปวยจะถูกบันทึกไวใน
ฐานขอมูล และหนาตาง Patient Information จะปดโดยอัตโนมัติ 

c)  การดึงขอมูล (Archive) : กดปุม Archive บนแผงควบคุมการทํางาน เพื่อนํา patient information 
ข้ึนมาแกไข ขอมูลสัตวปวยท่ีบันทึกไวกอนหนานี้สามารถเลือกไดในหนาจอปจจุบัน; สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมดูท่ี 9.4 Patient Archive 

d) การลบ (clear) : กดปุม ID บนแผงควบคุมการทํางาน ทํางาน เพื่อนํา patient information ข้ึนมา 
แกไข เลือก Clear แลวกด ENTER เพื่อลบขอมูลสัตวปวยที่ปอนเขาไป เชน PID และช่ือ 
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e) ส้ินสุดการตรวจ (End Exam) : กดปุม ID บนแผงควบคุมการทํางาน เพื่อนํา patient information 
ข้ึนมาแกไข เลือก End Exam แลวกด ENTER เพื่อยืนยัน และปรับปรุงขอมูลหนาจอสัตวปวย เพื่อ
แกไขการตรวจสัตวปวยไดอีก 
 

หมายเหตุ     เลือกช่ือของ "แพทย" หรือ "นักรังสีเทคนิค “ท่ีจะลบออกจากกลองรายการ เล่ือนเคอรเซอรไป
          และกด ENTER เพื่อลบช่ือแพทยท่ีบันทึกไว 
 

7.2 การเพิ่มคําอธิบายประกอบบนภาพ 
  7.2.1 คําอธิบายฟงกชัน 

   ผูใชสามารถเพ่ิมขอความ และคําอธิบายประกอบบนภาพ ฟงกชัน text (ขอความ) อนุญาตให

  ผูใชสามารถปอนขอมูล ตัวอักษร และตัวเลข สําหรับฟงกชัน annotation ท่ีตั้งไว สามารถเพ่ิมภาพ และ

  ยังกําหนดไดโดยผูใช (สําหรับ Annotation Setup โปรดดูท่ีสวน 5.2.2) 

7.2.2 วิธีการทํางาน 

รายการคําอธิบายการทํางานของหนวยควบคุมท่ีเกีย่วของ 

  หนวยควบคุม (Control Unit) คําอธิบาย (Function Description) 
TEXT เพื่อเขา หรือออกจากสถานะบันทึกขอความ 
Annot เพื่อเพิ่มคําอธิบายประกอบบนภาพ (annotation) 

ENTER 

เพื่อตองการไปยังบรรทัดใหมในสถานะ annotation; 
เพื่อตองการเพิ่มคําอธิบายประกอบท่ีเลือกไปยังรูปภาพ
ท่ีมีการเพิ่มคําอธิบายประกอบ 

CLEAR เพื่อลบ คําอธิบายประกอบทั้งหมดบนหนาจอ 

BackSpace 
เพื่อลบตัวอักษรหนึ่งตัว หรือ ขอความ ท่ีอยูกอนหนาท่ี
เคอรเซอรแสดงอยู 

ARROW เพื่อเพิ่มลูกศรคําอธิบายประกอบ 

Trackball 
เพื่อยายเคอรเซอรและ เลือกตําแหนงคําอธิบายประกอบ
ท่ีตองการ 
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a) การเพิ่มคําอธิบายประกอบขอความ : ในสถานะแสดงภาพ หรือ หยุดนิ่ง กดปุม TEXT 
เพื่อใหเคอรเซอรแสดงท่ีบริเวณคําอธิบายประกอบ เคร่ืองจะเขาสูสถานะคําอธิบายประกอบ 
จากนั้นยายเคอรเซอรไปท่ีตําแหนงท่ีจะใสคําอธิบายประกอบโดยการใช trackball แลวใส
ตัวอักษร 

b) การเพิ่มคําอธิบายประกอบ : ในสถานะ annotation กดปุม Annot เพื่อเรียกคําอธิบาย
ประกอบท่ีต้ังคาไว สําหรับตําแหนงท่ีวินิจฉัยบนหนาจอ เล่ือน trackball และกด Enter เพื่อ
เลือกคําอธิบายประกอบที่ตองการ  (ถาบันทึกยอท่ีตองการไมสามารถใชงานได ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําในสวนท่ี 5.2.2 Annotation Setup) เล่ือนเคอรเซอรไปท่ีตําแหนงคําอธิบาย
ประกอบท่ีตองการแลวกด Enter เพื่อแกไขคําอธิบายประกอบตรงตําแหนงคอรเซอร 

7.2.3 คําอธิบายประกอบท่ีกําหนดไวของเคร่ือง 

   บันทึกคําอธิบายประกอบท่ีกําหนดไวในระบบจะแสดงในตารางท่ี 7-1 นอกจากนี้ผูใชสามารถ

   ปรับแตงคําอธิบายประกอบสําหรับประเภทของทุกการตรวจสอบ (อางอิงสวนของ 5.2.2 Annotation 

   Setup) 

ตาราง 7-1 คําอธิบายประกอบท่ีกําหนดไวของเคร่ือง 

LIVER SMA HEP V CBD P LRA 

C.HEP A HEP A AORTA PV M LRA 

SPLEEN GB HEAD O RRA ARTERY 

SPLENIC A DUCT NECK P RRA UPPER 

PORTAL IVC BODY M RRA LOWER 

CELIAC DRRA PANCREAS INLOB PELVIS 

SEG LEFT CYST ARCU MID 

LT KIDNEY RIGHT MASS O LRA DLRA 

RT KIDNEY YS TAIL UMB CORD TRANSPLANT 

OVARY BLADDER STOMACH HEART PLACENTA 

UTERUS GS KIDNEY INT IL CERV OS 

CORD UTER A EXT IL FOL 1 FUNDUS 

R OV OVAR A FOLLICLE FOL 2 FOL 6 

ENDOME L OV CONC FOL 3 FOL 7 

ADNEXA ILIAC CERVIX FOL 4 FOL 8 

PROST EPIDIDYMUS TRANS FOL 5 FOL 9 

LONG CORONAL TZ EJAC FOL 10 

AORTIC SEM VESICLE URETHRA SEPTUM VARICOCELE 

LV LVOT PZ 4 CH RV 

TCHZ L ATRIUM OUTFLW AO ARCH LEFT VENT 
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AO ROOT REGURG LA VSD TV 

MITRAL ASC AO DIAS SUSP 

LIGAMENT 

RIGHT VENT 

MV AV TRICUSPID  PHALANX 1 

PEAK RVAW INFLOW EDEMA TEAR 

R ATRIUM PULMONIC SYST BLADDER 

STONE 

LEFT 

KIDNEY CYST 

DESC AO TVI ATRIAL 

SEP 

NORMAL RIGHT 

KIDNEY CYST 

SDFT DDFT ASD HEMATOMA HYPERECHOIC 

CALCULI HYPOECHOIC ICL CARPAL 

SHEATH 

ENDOMETRITIS 

FRONT HIND MT3 SWELLING MC3 

GALLBLADDER LEFT 

KIDNEY 

ANECHOIC FLUID LAME 

PROSTATE RIGHT 

KINDEY 

LEFT 

KIDNEY 

MASS 

LEFT 

ADRENAL 

MASS 

INTESTINE 

ENLARGED DUODENUM URINARY 

BLADDER 

MASS 

RIGHT 

KINDEY 

MASS 

RIGHT 

ADERNAL MASS 

TUMOR METASTASIS VENA CAVA SMALL HETEROGENEOUS

ABSCESS OBSTRUCION    

 
7.3 รูปสัญลักษณ (Pictograms) 

 7.3.1 คําอธิบายฟงกชัน 

   Pictograms เปนกลุมของไดอะแกรมรูปภาพของอวัยวะ ใชสําหรับแสดงสวนท่ีตรวจสอบ

 ปจจุบัน ลูกศรที่เคล่ือนยายไดและหมุนไดใชแสดงตําแหนงและทิศทางของหัวตรวจ (โพรบ) 

7.3.2 วิธีการทํางาน 

1)  กดปุม BDYMK บนแผงควบคุมการทํางาน เพื่อแสดงรูปภาพ โดยจะแสดงรูปแบบการ

ตรวจสอบปจจุบัน 

2) เล่ือน trackball และกด Enter เพื่อเลือก pictogram 
3) เล่ือนเคอรเซอรไปท่ี Ok ในเมนู Pictograms  และกด Enter เลือก Pictograms ท่ีตองการ 

และลูกศรแสดงทิศทางจะปรากฏท่ีดานลางขวาของพื้นท่ีภาพ กดคีย P เพื่อสลับตําแหนง 
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pictogram บนหนาจอ มี 4 ตําแหนงท่ีแสดงภาพ จะอยูท่ีดานลางซาย ดานลางขวา มุมบน
ขวา และมุมบนซาย 

4) การควบคุมการทํางานของ pictogram โดยการใช trackball เปล่ียนลูกศร และหมุนปุม 

Value  เพื่อปรับมุมลูกศร 

5) การลบ pictograms บนหนาจอ กดปุม BDYMK และเล่ือนเคอรเซอรทับท่ี  Clear และกด 
Enter เพื่อยืนยัน 
 

7.3.3 รูปแบบ (Format) 

    มีเพียงหนึ่ง pictogram ท่ีสามารถแสดงบนภาพหนึ่งภาพ และทุก ๆ ภาพใน B/B หรือ 4B 
7.3.4  การใชงาน (Application) 

    pictograms ท่ีกําหนดไวของเคร่ือง ตามรูปไดอะแกรมดานลาง 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7-2 Pictograms 
7.4 การเพิ่มลูกศร (Adding Arrow) 

  กด Arrow จากน้ันลูกศรจะแสดงตรงกลางบริเวณแสดงภาพ 
a) การปรับมุม – โดยใช trackball ในการยายลูกศร 
b) การตรึงลูกศรใหประจําท่ี – กดปุม ENTER เพื่อตรึงลูกศรใหอยูคงท่ีอัตโนมัติ มิฉะนั้นลูกศรจะถูกลาง

ออกเม่ือเขาสูสถานะอ่ืน 
หมายเหตุ     ลูกศรที่กําหนดจะถูกลางโดยอัตโนมัติ เม่ือสลับไปยังอีกโหมดการถายภาพ 

c) การออก – หากผูใชไมตองการใสลูกศร กด ESC หรือ ARROW เพื่อออกกอนจะตรึงลูกศร 
d) การใสลูกศรหลายๆ อัน –  หลังจากตรึงลูกศรอันแรกประจําท่ีแลว กดซํ้าคร้ังท่ีสอง วิธีการทํางานเดิมจะ

เพิ่มลูกศรไดหลายอัน 
e) การลบ –ในสถานะไมหยุดนิ่ง หรือ scroll state  กด CLEAR เพื่อลบลูกศรทั้งหมด เม่ืออยูในสถานะ 

arrow annotation ลูกศรสามารถถูกลบทีละอันโดยกด BackSpace บนแปนพิมพ 
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8. การคํานวณและการวัดคา (Measurement and Calculation) 
 

8.1  ความรูเบื้องตนของการวัด และการคํานวณ  
 ฟงกช่ันการวัด และการคํานวณชวยใหผลทางคลินิก สําหรับการวิเคราะหผลอัลตราซาวดของผูใช 
รวมถึงการวัดของภาพอัลตราซาวนด และผลการคํานวณท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากวิธีการคํานวณท่ี
แตกตางกัน 

 ฟงกช่ันการวัด และการคํานวณประกอบดวยการวดั และชุดการคํานวณท่ัวไป 

 หนวยควบคุมสําหรับนําไปใชในการวัด และการคํานวณ (Meas / Calc) และคําอธิบายระบุไวในตาราง

 ท่ี 8-1 

ตาราง 8-1 คําอธิบายแตละหนวยควบคุม 
 

หนวยควบคุม (Control Unit) การทํางาน (Function) 
Dis เพื่อวัดระยะทาง 

Meas 
เพื่อเปดใชงานฟงกช่ันการวัด และการคํานวณ และแสดงเมนูการวัดท่ัวไป 
หมายเหตุ การกดปุมนี้ จะไมลบขอมูลการวัดในรายงาน 

Clear เพื่อตองการลางขอมูลการวัดบนหนาจอ 

Enter 
เพื่อเลือก ต้ังคา และเปดใชงานเคอรเซอร และเพื่อยืนยันรายการคํานวณ/วัด
คา 

T-Ball เพื่อเล่ือนเคอรเซอรไปมากอนท่ีจะยืนยันการวัด 
BackSpace เพื่อตองการแกไขการดําเนนิงานท่ีผิดพลาดของการวัดหรือ ลบการวดั 

 
8.2  การวัดคาท่ัวไป 

 8.2.1  การวัดคาท่ัวไปของ B-mode 

เมนูการวดัคาของ B mode 

คํานวณ 
(Calc) 

รายการการวัด 
(Measurement Item) 

คําอธิบาย (Function Description) 

General 

Distance การวัดระยะทางระหวางสองจุด 
Trace Length การวัดความยาวของวัตถุเปาหมาย 

Ellipse การวัดในบริเวณเสนรอบวงของพื้นท่ีลอมรอบดวยEllipse method 
Trace การวัดในบริเวณเสนรอบวงของพื้นท่ีลอมรอบดวย Trace method 
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Angle (genaral) 
Angle (cross) 

การวัดมุมระหวางสองระนาบตัดกัน 

IMT 
การวัดคาสูงสุด คาตํ่าสุด คาเฉล่ีย คามาตรฐานการเบ่ียงเบนของ 
IMT (intima-media thickness) เชนเดียวกับความยาวของ intima-
media 

Histogram 
การกระจายของระดับสีเทาของสัญญาณสะทอนภายในพื้นท่ีปด
ลอม 

Volume 

Vol (Auto) การวัดปริมาตรของวัตถุเปาหมายโดยอัตโนมัติ 
Biplane-vol. การวัดปริมาตรในวิธีสองระนาบ 
Ellipsoid-vol. การวัดปริมาตรในวิธีรูปทรงรี 
Simpson-vol. การวัดปริมาตร เพื่อประมาณเสนท่ีลากผานจุดสามจุดใดๆ 
Sphere-vol. การวัดปริมาตรในวิธีรูปทรงกลม 

Ratio 

Area ratio (t) อัตราสวนของพื้นท่ีใน trace method 
Area ratio (e) อัตราสวนของพื้นท่ีใน ellipse method  
%area redu (t) เปอรเซ็นตของพื้นท่ีท่ีลดลงใน trace method 
%area redu (e) เปอรเซ็นตของพื้นท่ีท่ีลดลงใน ellipse method 

% diam. Reduce เปอรเซ็นตของเสนผาศูนยกลางท่ีลดลง 
 
8.2.1.1  ระยะทาง 
การวัดท่ี 1: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Dis เพื่อเปดเมนู แสดงเคอรเซอร + และกด ENTER. เพื่อ
เขาสูสถานะการวัดระยะทาง 

2) เล่ือนเคอรเซอรไปจุดเร่ิมตนของการวัด จากนั้นใหกด ENTER เพื่อตรึงจุดเร่ิมตน และนํา
เคอรเซอร + อีกอันข้ึนมา  

3) เคอรเซอรท่ีสองจะมีเสนประเช่ือมตอไปยงัจุดเร่ิมตน เคอรเซอรสามารถเคล่ือนยายโดยใช 
Trackball ผลของการวัดจะแสดงในหนาตางการวัด จากน้ันกด T-Ball เพื่อสลับระหวาง
ตําแหนงของเคอรเซอรแตละตําแหนงหรือท้ังหมด 

4) เม่ือตองการยายเคอรเซอรท่ีสองไปท่ีจุดส้ินสุดการวัด  กด ENTER เพื่อตรึงจุดส้ินสุดการวัด
และสรุปผลการวัด 

5) ทําซํ้าการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2) ถึง 4) เพื่อการวัดระยะทางตําแหนงอ่ืน  และกด Esc 
เพื่อออกจากสถานะการวัดระยะทาง 
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Fig. 8-1 Distance Measurement 

การวัดท่ี 2: 
1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู แสดงเคอรเซอร + เล่ือนเคอเซอรทับ 

Calc และกด ENTER. เล่ือนเคอเซอรทับ General และกด ENTER เลือก Distance แสดง
เคอรเซอร + และเขาสูสถานการณวัดระยะทาง 

2) ทําซํ้าการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2) ถึง 5) ในการวัดท่ี 1 เพื่อเสร็จส้ินการวัดระยะทาง 
 

8.2.1.2  Trace Length 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู แสดงเคอรเซอร + เล่ือนเคอเซอรทับ 
Calc และกด ENTER. เล่ือนเคอเซอรทับ General และกด ENTER หลังจากนั้นเลือก Trace 

Lemgth  เพื่อเขาสูสถานะการวัด  trace measurement และเคอรเซอร + จะแสดงในพื้นท่ีของ
ภาพ 

2) เล่ือนเคอรเซอรไปจุดเร่ิมตนของการวัด จากนั้นใหกด ENTER เพื่อตรึงจุดเร่ิมตน 
3) ทําการวาดรอยตามขอบของพ้ืนท่ีเปาหมายโดยใช Trackball สําหรับการลบรอยจุด โดยการ

กด BackSpace 
4) กดปุม Enter บนจุดที่เสร็จสิ้นการวัด ความยาวของวัตถุที่ถูกวัด จะแสดงในหนาตางผล

ของการวัด 
6) ทําซํ้าการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2) ถึง 5) เพื่อวัดความยาวของวัตถุเปาหมายตําแหนงอ่ืน 

และกด Esc เพื่อออกจากสถานะการวัดระยะทาง 
 

  
 

Fig. 8-2 Trace Lemgth Measurement 
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8.2.1.3  Ellipse 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด
ENTER แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Ellipse เพื่อเขาสูสถานะการ
วัด Ellipse ดวย เคอรเซอร+ ซ่ึงจะแสดงบนพ้ืนท่ีของภาพ 

2) เล่ือนเคอรเซอรไปจุดหนึ่งในบริเวณท่ีตองการวัด จากนั้นใหกด ENTER เพื่อตรึงแกน
จุดเร่ิมตน 

3) เล่ือนเคอรเซอรเพื่อเลือกแกนจุดท่ีตองการส้ินสุด และกด ENTER เพื่อตรึงไว จากนั้นกด  
T-BALL เพื่อสลับระหวางตําแหนงของเคอรเซอรแตละตําแหนงหรือท้ังหมด 

4) เล่ือนเคอรเซอรเพื่อเปล่ียนรูปรางทรงวงรีโดยพิจารณาจากแกนท่ีถูกตรึง   การปรับวงรีไปยัง
พื้นท่ีวัดใหกด ENTER เพื่อตรึงพื้นท่ีการวัดวงรี เม่ือเสร็จส้ินการวัดผลของการวัดจะแสดง
ในหนาตางการวัด 

5) ทําซํ้าการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2) ถึง 4) เพื่อการวัดระยะทางตําแหนงอ่ืน และกด Esc เพื่อ
ออกจากสถานะการวัดระยะทาง 
 

  
 

Fig. 8-3 Ellipse Measurement 
8.2.1.4  Trace 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Trace เพื่อเขาสูสถานะการ
วัด Trace  ดวย เคอรเซอร+ ซ่ึงจะแสดงบนพ้ืนท่ีของภาพ 

2) เล่ือนเคอรเซอรไปจุดหนึ่งในบริเวณท่ีตองการวัด จากนั้นใหกด ENTER เพื่อตรึงแกน
จุดเร่ิมตน 

3) ทําการวาดรอยตามขอบของพ้ืนท่ีเปาหมายโดยใช Trackball สําหรับการลบรอยจุด โดยการ
กด BlackSpace 

4) กด ENTER เม่ือเสร็จส้ินการวัด ผลการวัดจะแสดงในหนาตางผลการวัด 
6) ทําซํ้าการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2) ถึง 4) เพื่อการวัดระยะทางตําแหนงอ่ืน และกด Esc เพื่อ

ออกจากสถานะการวัดระยะทาง 
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Fig. 8-4 Trace Measurement 
 

8.2.1.5 Angle (general) 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Angle (general) เพื่อเขาสู
สถานะการวัด Angle ดวย เคอรเซอร+ ซ่ึงจะแสดงบนพ้ืนท่ีของภาพ 

2) ทําตามข้ันตอนใน Distance measurement เพื่อตรึงสวนของเสน จากนั้นเล่ือน T-BALL เพื่อ
เปล่ียนมุมระหวาง 2 สวน จากนั้นกดปุม T-Ball เพื่อสลับการควบคุมระหวาง 3 เคอรเซอร 
คือ มุมสามารถปรับคาได ซ่ึงจะแสดงในหนาตางผลการวัด กดปุม Enter เพื่อปอนตําแหนง
ท่ีเหมาะสมของมุมท่ีตรึงไว และเสร็จส้ินการวัด 

3) ทําซํ้าการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2) เพื่อวัดมุมอ่ืนตอไป และกด Esc เพื่อออกจาก
สถานะการวัด 
 

 
 
 

Fig. 8-5 Angle (general) Measurement 
 

8.2.1.6 Angle (cross) 
การวัด: 

1) เลือก Angle(cross) ในเมนูGeneral ทําการตรึง 2 สวนดวยวิธีการวัดระยะทาง  จากนั้นวัด
มุมเอียงท่ีปรากฏ คือระหวางเสนตรง 2 เสนตามทิศทางเคร่ืองหมาย 

2) ทําซํ้าการดําเนินงาน เพื่อวัดมุมอ่ืนตอไป  
หมายเหตุ     หากตองการเปล่ียนแปลงมุม  2 สวนท่ีไดตรึงไว ใหกด Esc เพื่อออกจากสถานการณวัด กด 
Enter อีกคร้ังเพื่อนําเคอรเซอรข้ึนมา จากนั้นเล่ือนเคอรเซอรไปจุดส้ินสุดของสวนท่ีตองเปล่ียน กด Enter อีกคร้ัง
เพื่อปรับสวนท่ีตองการ และกดปุม Backspace บนแปนพิมพเพื่อลบสวนท่ีไมตองการ 
 



 

 

 

79 

  
 

Fig. 8-6 Angle(cross) Measurement 
 

8.2.1.7 Intima-Media(IMT) 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก IMT และ ROI box จะ
ปรากฏบนพ้ืนท่ีแสดงภาพ ซ่ึงหมายความวาเขาสูสถานะการวัด intima-media measurement  

2) ใช Trackball เพื่อเคล่ือนยาย ROI box โดยใช T-Ball และ ROI จะเปล่ียนแปลงจากเสนทึบ
เปนเสนประ และใช Trackball เปล่ียนขนาด ROI และกด T-Ball อีกคร้ัง เพื่อยืนยันขนาด 
ROI และฟงกช่ัน Trackball จะกลับคืนสูการเปล่ียนตําแหนง ROI 

3) ถาขนาด และตําแหนงของกลอง ROI ถูกปรับใหกด Enter และระบบจะคํานวณคาสูงสุด คา
ตํ่าสุด คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ IMT (intima-media thickness) เชนเดียวกับ
ความยาวของ intima-media ตําแหนงที่แสดง 2 เคร่ืองหมายลูกศรเปนตําแหนงท่ี IMT ใหญ
ท่ีสุด ดังแสดงในรูปดานลาง 
 

  
 

Fig. 8-7 IMT Measurement 
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8.2.1.8 Histogram 
กราฟความหนาแนนการกระจายท่ีเปนไปได (probability distribution density map) มา

จากตามสถิติของการทดลอง วิธีการสถิตินี้เรียกวา histogram โดย probability distribution 
histogram จะอางอิงถึงการกระจายท่ีเปนไปไดของ grayscale  

ในภาพ B mode, กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด Enter   แลว
ไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Histogram กรอบส่ีเหล่ียมผืนผาโปรงใสจะแสดง
ข้ึนท่ีตรงกลางภาพ จะมีกลองผลลัพธของ histogram ท่ีดานลางขวาของภาพ ซ่ึงในแกน x แทน 
ระดับสีเทาอยูในชวงของ 0-255 และแกน y แสดงถึงเปอรเซ็นตความนาจะเปนของแตละ
ระดับสีเทาท่ีปรากฏขึ้นดังแสดงในรูป 8-8 

ใช Trackball สําหรับยายกรอบส่ีเหล่ียมภายในบริเวณภาพ (ROI) กดปุม T-BALL เพื่อ
ปรับขนาดของกรอบส่ีเหล่ียม 

 

 
 

Fig. 8-8 Histogram 
 

8.2.1.9 Auto Measurement of Volume 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Volume และกด Enter เลือก  
Vol(Atuo) เพื่อเขาสูสถานการณวัดปริมาตรของวัตถุ เปาหมายโดยอัตโนมัติ  ดวย 
เคอรเซอร+ ซ่ึงจะแสดงบนพ้ืนท่ีของภาพ 

2) เล่ือนเคอรเซอรไปจุดหนึ่งในบริเวณท่ีตองการวัด จากนั้นใหกด ENTER เพื่อตรึงแกน
จุดเร่ิมตน ใช Trackball เพื่อลากเปนกลองส่ีเหล่ียมใหครอบคลุมการวัดท้ังหมด และกดปุม 
Enter อีกคร้ังเพื่อยืนยัน 
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3) ระบบจะระบุวัตถุท่ีทําการวัดโดยอัตโนมัติ  ทําการราง และจะปรากฏแกนหมุน 
4) ใช trackball เพื่อหมุนแกน 360 ° และระบบจะคํานวณปริมาณของวัตถุท่ีวัดตามตําแหนง

แกนกับผลลัพธการวัด ซ่ึงจะแสดงบนหนาจอดานขวา ถายืนยันตําแหนงแกนเรียบรอยแลว
กด Enter เพื่อตรึง และเสร็จส้ินการวัด 

5) ทําซํ้าการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 1) ถึง 4) เพื่อการวัดระยะทางตําแหนงอ่ืน 
 

  
 

Fig. 8-9 Vol (Atuo) Measurement 
 

8.2.1.10  Bi-plane Volume 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8-10 Diagram of Biplane-vol. Measurement 
 

ในสถานะไมหยุดนิ่งโหมด 2B: ตองการ max. longitudinal diameter plane (plane R 
ในรูป 8-10) จากน้ันกดปุม UPDATE เพื่อเปดใชงานหนาตางภาพอ่ืน เพื่อ freeze จะได max. 
longitudinal diameter plane เพื่อใหไดรับ max transversal diameter plane (plane L ในรูป 8-10) 
ของวัตถุท่ีตองการวัด จากนั้นกดปุม FREEZE เพื่อหยุดภาพ 

 
ข้ันตอนของกระบวนการวดัเปนดังนี้: 

1) กด Meas เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด 
ENTER อีกคร้ัง และเลือก Biplane-vol เพื่อเขาสูหนาจอการวัดของ biplane volume 

D2 D3 

D1 

Max. transversal 
diameter plane L 

Max. longitudinal 

diameter plane R 
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2) ใช Trackball เพื่อวางเคอรเซอร + มากกวาจุดเร่ิมตนของแกนยาวสูงสุด ภาพท่ีมีขนาด
เสนผาศูนยกลางตามยาว (plane R) ตามดวยการดําเนินงานใน Ellipse เพื่อใหไดคาของ D1 
และ D2 คือขนาดเสนผาศูนยกลางตามยาว และ เสนผานศูนยกลางในแนวหนา-หลังของ
วัตถุ จากนั้นกด ENTER เพื่อยืนยัน 

3)  ทําตามการวัดระยะทางเพ่ือใหไดคาของ D3 บน  plane L   เพื่อใหไดเสนผาศูนยกลางของ
ภาพตัดขวาง และเสร็จส้ินการวัด คาปริมาตรและคาของ D1 D2, D3 จะแสดงในหนาตาง
แสดงผล 

8.2.1.11  Sphere-vol 
  กระบวนการวดัจะคลายกับท่ีของ Ellipse-area โปรดดูรายละเอียดการดําเนินงานใน 
Ellipse measurement  
8.2.1.12  Simpson-vol 

ในการวัด Simpson-vol. เปนการวัดพื้นท่ีปดลอมท่ีไดมาโดย Trace method ซ่ึงจะแบงเปน
หลาย ๆ สวน เทา ๆ กัน (แยกเปน 5 พิกเซล) ตามแนวแกนยาว แตละสวนเปนลักษณะเสมือนรูป
ทรงกระบอกใชสําหรับคํานวณปริมาตร ปริมาตรทรงกระบอกท่ีสะสมของทุกสวนเปนปริมาตร
โดยประมาณของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Volumn และกด Enter 
จากนั้นเลือก Simpson-vol  เพื่อเขาสูสถานะการวัด Simpson-vol  ดวย เคอรเซอร+ ซ่ึงจะ
แสดงบนพ้ืนท่ีของภาพ 

2) ทําตามการดําเนินงานของ Trace-area ซ่ึงตองการพื้นท่ีท่ีปดลอม กด ENTER เพื่อยืนยัน 
3) เสนประจะแสดงตามแนวยาวระหวางสองจุด กับระยะทางท่ียาวท่ีสุดในพื้นท่ี  ผูใชสามารถ

ปรับตําแหนงของแกนยาว ในการปรับนั้น ปลายท้ังสองของเสนประท่ีอยูบนขอบของพื้นท่ี 
ซ่ึงผลของการวัดท่ีเปล่ียนแปลง จะสงผลกับการปรับตําแหนงของแกนยาว 

4) กด ENTER เพื่อตรึงแกนยาว และเม่ือเสร็จส้ินการวัด ผลการวัดจะแสดงในหนาตาง
แสดงผล 

8.2.1.13 Sphere-vol. 
ในการวัด  Sphere-vol เปนการวัดทางสูติศาสตร สําหรับวัดปริมาตรรังไข ฟอลิเคิล 

กระบวนการวัดคาคลายกับ Ellipse-area แตความยาวของ long axis และ short axis ตอง
เหมือนกัน 
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8.2.1.14 Area ratio (t) 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas  เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Area ratio (t) เพื่อเขาสู
สถานะการวัด Area ratio (t)  ดวย เคอรเซอร+ ซ่ึงจะแสดงบนพ้ืนท่ีของภาพ 

2) ทําตามข้ันตอนของ Trace measurement เพื่อวัด traced area 
3) ทําตามข้ันตอนของ Trace measurement เพื่อวัด traced area บริเวณอ่ืน 
4) ผลลัพธของพื้นท่ี และอัตราสวนของพื้นท่ีใน trace method จะแสดงในหนาตางแสดงผล 

8.2.1.15 Area ratio (e) 
โปรดดูรายละเอียดข้ันตอนการวัด Area ratio (t) ซ่ึงเปนวิธีการตรวจวัดของ Trace 

แทนท่ีวิธีของ  Ellipse 
8.2.1.16 %Area Redu (t) 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก % Area redu (t) เพื่อเขาสู
สถานะการวัด % Area redu (t) ดวย เคอรเซอร+ ซ่ึงจะแสดงบนพ้ืนท่ีของภาพ 

2) ทําตามข้ันตอนของ Trace measurement เพื่อวัด exterior ของ traced area 
3) ทําตามข้ันตอนของ Trace measurement เพื่อวัด interior ของ traced area บริเวณอ่ืน 
4) ผลลัพธของพ้ืนท่ี และอัตราสวนของพ้ืนท่ีท่ีลดลง ใน trace method จะแสดงในหนาตาง

แสดงผล 
8.2.1.17 %Area Redu (e) 

การดําเนินงานของ Area Redu (e) จะเหมือนกับ Area redu (t) กรุณาดูรายละเอียด
ข้ันตอนของ %Area redu (t) ซ่ึงเปนวิธีการตรวจวัดของ Ellipse แทนท่ีวิธีของ Trace 
8.2.1.18 % diam. Reduce 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพ B mode กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก % diam .Reduce เพื่อเขาสู
สถานะ % length reduce ดวย เคอรเซอร+ ซ่ึงจะแสดงบนพ้ืนท่ีของภาพ 

2) ทําตามข้ันตอนของ Distance measurement เพื่อวัดระยะทางจากเสนสองเสนคือ a และ b 
3) หลังจากการวัด ซ่ึงผลของการวัดระยะทาง และอัตราสวนจะแสดงในหนาตางแสดงผล 
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8.2.2 การวัดคาท่ัวไปใน M-Mode 
   รายการสําหรับการวัด B / M และ M mode มีดังนี้ 
 

รายการการวัด (Measurement Item) คําอธิบาย (Function Description) 

Heart rate 
จํานวนการเตนของหัวใจคร้ังตอนาที วัดจากชวงเวลา
ระหวาง n รอบของการเตนของหัวใจ 

Time ชวงเวลาระหวางสองจุดใด ๆ 

Slope 
ความเร็วเฉล่ีย (ความชัน) คํานวณจากระยะทางและ เวลา
ระหวางสองจุด 

Multi-distance ระยะทางแนวตั้งระหวางจุดสองจุดจากหลาย ๆ สวน 
 

หมายเหตุ รายการการวดัอ่ืน ๆ ในโหมด B/M และโหมด M เปนเชนเดียวกับในโหมด B 
 
8.2.2.1 Time 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพโหมด B/M และโหมด M กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยงั 
Calc และกด Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Time เพื่อนํา 
เคอรเซอร+ และสองเสนประท่ีตัดกนัซ่ึงจะแสดงบนพื้นท่ีของภาพ และจะเขาสูสถานะการ
วัดเวลา 

2) เล่ือนเคอรเซอร trackball เพื่อวัดจดุเร่ิมตนจากนัน้ กด ENTER เพื่อตรึงจุดเร่ิมตนการวดั 
จากนั้นเล่ือน trackball ท่ีแสดง  เคอรเซอรท่ีสอง + และเสนประสองเสนตัดกนั 

3) ใช Trackball เพื่อเล่ือนเคอรเซอร + ผลของการวัดจะแสดงในหนาตางแสดงผล ; ใช T-
BALL เพื่อเล่ือนระหวางเคอรเซอรท้ังสอง และเพื่อตรึงอันใดอันหนึ่งหรือท้ังสองอัน 

4) ใช trackball เพื่อยายเคอรเซอรท่ีสองไปยังจุดส้ินสุดการวัด กด ENTER เพื่อตรึงจุดส้ินสุด
การวัด  ผลท่ีแสดงจะเปน Time_×. ××s ในพื้นท่ีแสดงผล เม่ือวัดเสร็จเรียบรอยแลว 

8.2.2.2 Slope 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพโหมด B/M และโหมด M กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง 
Calc และกด Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Slope เพื่อ
แสดง a+cursor และสองเสนประที่ตัดกันซ่ึงจะแสดงบนพื้นท่ีของภาพ และจะเขาสู
สถานะการวัดความชัน 
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2) เล่ือนเคอรเซอร trackball เพื่อวัดจุดเร่ิมตนจากนั้น กด ENTER เพื่อตรึงจุดเร่ิมตนการวัด 
จากนั้นเล่ือน trackball ท่ีแสดง  เคอรเซอรท่ีสอง + และเสนประสองเสนตัดกัน 

3) ใช Trackball เพื่อเล่ือนเคอรเซอร + ผลของการวัดจะแสดงในหนาตางแสดงผล ; ใช T-
BALL เพื่อเล่ือนระหวางเคอรเซอรท้ังสอง และเพื่อตรึงอันใดอันหนึ่งหรือทั้งสองอัน 

4) ใช trackball เพื่อยายเคอรเซอรท่ีสองไปยังจุดส้ินสุดการวัด กด ENTER เพื่อตรึงจุดส้ินสุด
การวัด  ผลท่ีแสดงจะเปน Height_x. xxcm Slope_x. xxcm/s ในพื้นท่ีแสดงผล เม่ือวัดเสร็จ
เรียบรอยแลว 

8.2.2.3 Heart Rate 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพโหมด B/M และโหมด M กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง 
Calc และกด Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Heart Rate  เพื่อ
แสดง a+cursor และสองเสนประท่ีตัดกันซ่ึงจะแสดงบนพื้นท่ีของภาพ และจะเขาสู
สถานะการวัดอัตราการเตนของหัวใจ 

2) การวัดนี้เชนเดียวกับการวัดเวลาในโหมด M 
3) หลังจากการวัดเสร็จส้ิน HR_x.xx bpm จะแสดงในหนาตางแสดงผล 

8.2.2.4 Multi-distance 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพโหมด B/M และโหมด M กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง 
Calc และกด Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Multi distance  
เพื่อแสดง a+cursor และสองเสนประท่ีตัดกันซ่ึงจะแสดงบนพื้นท่ีของภาพ และจะเขาสู
สถานะการวัด multi-distance 

2) ใช Trackball เพื่อเล่ือนเคอรเซอร ไปท่ีจุดเร่ิมตนของระยะทางวัดกด ENTER เพื่อตรึงจุด
แรก และยาย Trackball เพื่อแสดงเคอรเซอรท่ีสอง + 

3) ยาย Trackball และเคอรเซอรท่ีสองสามารถเคลื่อนยายในแนวต้ังไดดวยซ่ึงแสดงผลใน
หนาจอ จากนั้นกด T-BALL เพื่อเล่ือนระหวางสองเคอรเซอรและเพื่อตรึงอันใดอันหนึ่ง
หรือท้ังสองอัน 

4) ใช  Trackball เพื่อยายเคอรเซอรท่ีสองไปยังจุดส้ินสุดการวัด กด ENTER เพื่อตรึงจุดส้ินสุด
การวัด  การวัดระยะทางคร้ังแรกจึงเสร็จส้ิน 

5) ทําซํ้าการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2) ถึง 4) เพื่อวัดระยะทางคร้ังท่ี 2,3,4,5 หรือ 6 โดย     
Mult distance D_a : 0.00cm ;D_b : 0.00cm ;D_c : 0.00cm ;D_d : 0.00cm ; D_e : 
0.00cm ; D_f : 0.00cm จะแสดงผลในพื้นท่ี 
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8.2.3 การวัดคาท่ัวไปใน PW Mode 
         รายการสําหรับการวัด PW mode มีดังนี้ 

 
รายการการวัด (Measurement Item) คําอธิบาย (Function Description) 

Velocity 
เพื่อวัดความเร็ว และแรงกดดันของจุดหนึ่งในรูปแบบ
คล่ืนสัญญาณ Doppler spectrum 

ACC 
เพื่อวัดความเร็ว และชวงเวลาระหวางสองจุด ซ่ึงไดรับ
ความเร็วท่ีตางกันในหนึ่งหนวยของเวลา 

Manual Trace 
เพื่อติดตามดวยตัวเองของ Doppler waveforms จํานวน
หนึ่งหรือมากกวาหนึ่งรูปคล่ืน ใหเปนไปตามดัชนีทาง
คลินิก เชนความเร็วความเรง และ อัตราการเตนของหัวใจ 

Auto Trace 

เพื่อติดตามอัตโนมัติของ Doppler waveforms จํานวน
หนึ่งหรือมากกวาหนึ่งรูปคล่ืน ใหสอดคลองกับระบบ
สัญญาณสแกน  ให เปนไปตามดัชนีทางคลินิก เชน
ความเร็ว ความเรง และอัตราการเตนหัวใจ  

 
หมายเหตุ รายการการวดัอ่ืน ๆ ในโหมด PW เปนเชนเดียวกับในโหมด M 
 

8.2.3.1 Velocity 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพโหมด PW กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Velocity เพื่อแสดงเคอรเซอร 
(PSV) + และเสนประสองเสนจะตัดกัน และจะเขาสูสถานะการวัดความเร็ว 

2) ใช Trackball เพื่อเล่ือนเคอรเซอร ไปท่ีจุดสูงสุดของ systolic และกด ENTER เคอรเซอร 
(PSV)  + จะถูกตรึง และคา PSV จะไดรับการยืนยัน ใช Trackball เพื่อยายคร้ังท่ีสอง 
เคอรเซอร (EDV) + และเสนประสองเสนจะตัดกัน 

3) ใช Trackball เพื่อเล่ือนเคอรเซอร ผลของการวัดจะแสดงในหนาตางแสดงผล ; ใช T-BALL 
เพื่อเล่ือนระหวางเคอรเซอรท้ังสอง และเพื่อตรึงอันใดอันหนึ่งหรือท้ังสองอัน 

4) ใช Trackball เพื่อเล่ือนเคอรเซอร ไปท่ีจุดสูงสุดของ diastolic และกด ENTER เคอรเซอร 
(EDV) + จะถูกตรึง  และ คา EDV, S / D และ RI จะไดรับการยืนยัน การวัดก็จะเสร็จส้ิน 
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8.2.3.2 Acceleration 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพโหมด PW กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก ACC เพื่อแสดงเคอรเซอร + 
และเสนประสองเสนจะตัดกัน และจะเขาสูสถานะการวัดความเรง 

2) เล่ือนเคอรเซอรไปตําแหนงของจุดท่ีตองการวัด แลวกด ENTER เพื่อยืนยันและตรึงจุด 
ดังนั้นการวัดความเร็วของจุดแรกก็เสร็จส้ิน 

3) ใช Trackball เพื่อเล่ือนเคอรเซอร ผลของการวัดจะแสดงในหนาตางแสดงผล ; ใช T-BALL 
เพื่อเล่ือนระหวางเคอรเซอรท้ังสอง และเพื่อตรึงอันใดอันหนึ่งหรือท้ังสองอัน 

4) ยาย Trackball เพื่อตรึงตําแหนงของจุดท่ีสอง ตอนน้ีการวัดจะเสร็จส้ินหลังจากการวัด
ความเร็วของจุดท่ีสองเรียบรอยแลว 

8.2.3.3 Manual Trace 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพโหมด PW กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Manual Trace เพื่อแสดง
เคอรเซอร + และเขาสูสถานะการวัด Manual Trace 

2) เล่ือนเคอรเซอรไปตําแหนงของจุดท่ีตองการ Doppler spectrum แลวกด ENTER เพื่อยืนยัน
จุดเร่ิมตน 

3) ใช Trackball เพื่อเล่ือนเคอรเซอรไปตาม Doppler spectrum เปาหมายและเพ่ือใหการติดตาม
ตรงกับ Doppler spectrum ท่ีเปนไปได เพื่อแกไขการติดตาม จากน้ันยาย Trackball ไป
ทางซายเพื่อลางการติดตามกอนหนานี้ 

4) ติดตามจุดส้ินสุดของ Doppler spectrum ท่ีตองการ และกด ENTER อีกคร้ังเพื่อยืนยัน 

Doppler trace และเสร็จส้ินการวัด ผลการวัดจะปรากฏใน 8 บรรทัด: MN: 0.00cm/s; PI: 
0.00  PSV: 0.00cm/s; EDV: 0.00cm/s; S/D: 0.00; RI: 0.00 ; HR: 0.00 bpm; ACC: 
0.00cm/s² 

8.2.3.4 Auto Trace 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพโหมด PW กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และกด 
Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Auto Trace เพื่อเขาสู
สถานะการวัด Auto trace 
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2) กด FREEZE เพื่อแสดงเสนเร่ิมตน และเสนส้ินสุดวงจรการเตนของหัวใจ จากน้ันกด 
ENTER เพื่อยายเสนเร่ิมตน และเสนปลาย ผลการวัดจะปรากฏใน 8 บรรทัด: MN : 0.00 
cm/s ; PSV : 0.00 cm/s ; EDV : 0.00 cm/s ; S/D : 0.00 ; RI : 0.00 ; PI : 0.00 ; ACC : 
0.00 cm/s²; HR : 0.00 bpm. 

8.2.3.5 Semi-Auto Trace 
การวัด: 

1) ในสถานะแสดงภาพโหมด PW กด Meas เพื่อเปดเมนู เล่ือนเคอรเซอรไปยัง Calc และ
กด Enter   แลวเล่ือนไปยัง General และกด ENTER อีกคร้ัง เลือก Semi-Auto Trace 
เพื่อเขาสูสถานะการวัด Semi-Auto trace 

2) เสนแนวต้ังจะปรากฏข้ึนบน Doppler spectrum จากนั้นใช trackball เพื่อยายจุดเร่ิมตน
ของรองรอยท่ีตองการ จากนั้นกด Enter เพื่อตรึงเสน และอีกเสนหนึ่งจะปรากฏ จากนั้น
เล่ือน Trackball ไปยังจุดส้ินสุด กด Enter เพื่อทําการตรึง และเสนใหมจะเร่ิม
ตอบสนอง กด Enter อีกคร้ังเพื่อเสร็จส้ินการวัด  ผลการวัดจะปรากฏใน 8 บรรทัด: MN 
: 0.00 cm/s ; PSV : 0.00 cm/s ; EDV : 0.00 cm/s ; S/D : 0.00 ; RI : 0.00 ; PI : 0.00 ; 
ACC : 0.00 cm/s²; HR : 0.00 bpm. 

 
8.3  รูปแบบการคํานวณ  
 ระบบมีรูปแบบการคํานวณทางสูติศาสตร ชองทอง ระบบสืบพันธุของเพศผู และระบบสืบพันธุของ
เพศเมีย และโรคหัวใจ ผูใชสามารถใชรูปแบบท่ีแตกตางกันตามความตองการในการตรวจวินิจฉัย  
 

หมายเหตุ กดปุม Meas เพื่อนําเมนูการคํานวณ สําหรับประเภทของการตรวจสอบท่ีตองการขึ้นมา ถา 
  พารามิเตอรการควบคุมตองการใหมีการบันทึกในระหวางกระบวนการตรวจสอบ ใหกด 
  SETUP เลือก Examination Setup จากน้ัน click Save Param แลวเลือกประเภทการ
 ตรวจสอบท่ีตองการ สําหรับพารามิเตอรท่ีถูกบันทึกไว ระบบจะบันทึกโดยอัตโนมัติและออก 
 เม่ือประเภทการตรวจสอบท่ีถูกเลือกในคร้ังตอไปเหมือนกัน เมนูท่ีเร่ิมตนการคํานวณจะลาสุด
 จะถูกเลือกมาใชงาน 
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8.3.1 OB 
  รูปแบบการคํานวณ OB สําหรับการคํานวณของ fetal age ประมาณวันท่ีคลอด วัดดัชนีตาง ๆ 
ของการเจริญเติบโต น้ําหนักของลูกสัตวในทอง จากแผนภูมิการเจริญเติบโต และรายละเอียดเกี่ยวกับ    
ชีวฟสิกสของลูกสัตวในทอง 

   กระบวนการวัด OB เปนเชนเดียวกับกระบวนการวัดท่ัวไป อางถึงสวน 8.2 สําหรับรายละเอียด
ข้ันตอนการดําเนินการ สําหรับตัวอยางเชน การวัดระยะทางสําหรับ GS, CRL และ BPD การวัดพื้นท่ี
สําหรับ HC และ AC 

8.3.1.1 Growth Charts 
สําหรับการเปรียบเทียบระหวางเสนโคงของการวัดขอมูลของทารกในครรภ และเสน

โคงเจริญเติบโตตามปกติ เพื่อใหตัดสินใจไดถูกตองวาทารกในครรภอยูในเจริญเติบโตตามปกติ 
มีเสนโคงตางๆสําหรับการเลือกเชน CRL [Bevine] เปน 
 
การวัด: 

1) ใส LMP ในกลองขอมูลสัตวปวย บันทึกและออก (เคอรเซอรสามารถสลับระหวางชองใส
เดือน ป และวันท่ี ของ LMP โดย Enter เพื่อเขาสูกระบวนการ) 

2) ในรูปแบบของการตรวจสอบใด ๆ กด Meas เลือกชนิดของสัตว เชน โค จากนั้นเลือก GS, 
CRL, BPD, HD, TAD และBD สําหรับการวัด 

3) หลังจากเสร็จส้ินการวัด กดปุม Meas เลือกกราฟการเจริญเติบโตท่ีตองการและกด Enter 
หนาจอจะแสดงกราฟ  โปรดสังเกตวากราฟการเจริญเติบโตสําหรับสุกรไมสามารถใชได ดู
รูป 8-11 

 

 
Fig. 8-11 Growth Charts 
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Application Growth Charts Menu 
Canine GS,CRL, HD, BD 
Ovine CRL, BPD, TD 
Bovine CRL, BPD, BD, TD 
Equine GS, BPD 
Feline HD, BD 

4) กราฟการเจริญเติบโต สําหรับการใชงานท่ีแตกตางกัน ดูตารางท่ี 8-2 
 
ตาราง 8-2 Growth Chart Menu 

 
 
 
  

 
 
 

5) เลือกรายการเมนูใด ๆ เชน BPD growth curve จากดานบนซายของหนอจอกราฟการ
เจริญเติบโต โดยอายุครรภ และวันท่ีคลอดโดยประมาณจะถูกแสดง อางอิงสําหรับผูใช และ
การเปรียบเทียบ: หนึ่งคือคํานวณจาก LMP และอ่ืน ๆ จากการวัด BPD ซ่ึงในกราฟการ
เจริญเติบโตมีสามเสนโคงคือ: เสนกึ่งกลางเปนโคงของอายุในครรภ อีกสองเสนเปนโคง
ของอายุในครรภท่ีมีความผิดพลาด ผลของBPD ท่ีแทจริงจะมีเคร่ืองหมาย *ในกราฟการ
เจริญเติบโต: * อยูในชวงของเสนโคงหมายถึงทารกในครรภเปนปกติ; * อยูเหนือเสนโคง
หมายถึง ทารกในครรภขนาดใหญกวาปกติ; และ * ตํ่ากวาเสนโคง หมายถึง ทารกในครรภ
มีขนาดเล็กกวาปกติ 
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9. Cine และการจัดเกบ็ภาพ 
 
 9.1   Cine 
 9.1.1  คําอธิบายฟงกชัน 

 ในสถานะไมหยุดนิ่ง ภาพจะถูกเก็บอยางตอเนื่องในหนวยความจํา  เม่ือหนวยความจําเต็ม ภาพ
ใหมจะเก็บแทนท่ีภาพเกาอยางตอเนื่อง หลังจากภาพถูกหยุดนิ่ง สามารถเรียกภาพท่ีเก็บไวมาดูได 

 หมายเหตุ 1 – จํานวน cine frames ข้ึนกับชนิดของโพรบและโหมด 
 หมายเหตุ 2 – เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโหมด cine images ท่ีเก็บไวช่ัวคราวท้ังหมดจะถูกลบท้ิง

เมื่อระบบไมหยุดนิ่ง หรือปดเคร่ือง ภาพท่ีเก็บไวท้ังหมดจะถูกลบท้ิง 
  9.1.2 วิธีทํางาน 

9.1.2.1 Manual Cine 
     แถบแสดง cine สําหรับการอางอิง จะปรากฏบนหนาจอของผูใช เคล่ือน trackball หรือ  
     หมุนปุม B-Mode เพื่อเลนภาพท่ีเก็บไวในหนวยความจํา  

9.1.2.2 Continuous Cine 
สถานะภาพหยุดนิ่ง กดปุม Cine เพื่อเขาสูสถานะ cine กดปุม cine อีกคร้ังเพื่อออกจาก
การแสดงภาพ cine อยางตอเนื่อง และเขาสู Manual Cine หมุนปุม Value เพื่อปรับ
ความเร็วของ cine ในระหวางกระบวนการทํางาน 

 
9.2   การจัดการขอมูล 

    ในสถานะภาพหยุดนิ่ง กดปุม Disk เพื่อแสดง Disk Manager ดังรูป 9-1  
 

 
Fig. 9-1 Disk Manager 
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a) Directory    :  สําหรับเลือกปลายทางท่ีจัดเก็บขอมูล : Hard Disk, USB Disk และ ผูใชกําหนดเอง  

   สําหรับรายการ DICOM Server จะปรากฏเฉพาะเม่ือฟงกชัน DICOM ถูกเปดใชงาน 

   เลือกรายการกด Save เพื่อบันทึกภาพไปยังฮารดดิสก และสงไปยัง DICOM Server 
   ในเวลาเดียวกัน 

b) Save Setup : สําหรับต้ังคาการ save : File Name, File Type และ Save AVI  
c) Open Setup : สําหรับเปด file ท่ีบันทึกในรูปแบบท่ีตองการ : Bmp, Jpg, Tif, Avi และ Cin 
d) Burn           : สําหรับคัดลอกไฟลภาพไปยังแผนดิสก 

  เม่ือคลิก Burn หนาตางจะแสดงดังรูป 9-2 
 

 
 

Fig. 9-2 Burn Window 
 
เม่ือเขียนแผน CD หลายแผนกําลังเช่ือมตอ ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่งท่ีตองการในรายการของ 

Select recorder จากน้ันใสช่ือของแผนซีดี คลิกท่ี          ดานบนขวา เพื่อดูประเภทของส่ือท่ี
สนับสนุนดังแสดงในรูป 9-3 

 

 
Fig. 9-3 Supported Media Type 
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หมายเหตุ ฟงกช่ันการ Burn ไมสนับสนุนการ Burn เพิ่มเติมในประเภท DVD + RW, DVD-RW หรือ 
 BD-RE 

 พื้นท่ีแผน CD เปลา และพ้ืนท่ีท่ีใชแลว (ขนาดรวมของไฟลท่ี burn) จะปรากฏบนดานขวาของหนาตาง 
 ถาไมมีการ burn เช่ือมตอกับระบบใด ๆ รายการของ Recorder จะเปนคาวางกับ No recorder ท่ี
 ดานลางซายของหนาตาง ถาไมมีแผน CD สําหรับการ burn จะแสดงพื้นท่ีท่ีเหลือเปน 0 

 คลิก Add เพื่อเขาสูหนาตาง Select files and folders (มีหลายตัวเลือก) ดังแสดงในรูป 9-4 
 

 
 

Fig. 9-4 Files and Folders 
  
 คลิก Add และไฟลท่ีเลือกจะปรากฏในรายช่ือแฟม ดังแสดงในรูปท่ี 9-5: 

 
Fig. 9-5 Add Files and Folders 
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 เพื่อดําเนินการเพ่ิมไฟลอ่ืน ๆ คลิก Add อีกคร้ัง คลิกท่ี Delete เพื่อลบไฟลท่ีตองการจากรายการ 
หลังจากท่ีเพิ่มไฟลใหคลิกท่ี Burn เพื่อคัดลอกไฟลในรายการไปยังดิสกอยางรวดเร็ว please wait จะแสดง

ในหนาตางดานลาง การลบขอมูลในดิสกใหเลือก Erase ในหนาตาง จะมีขอความแสดงวา Are you sure to 

erase all? เลือก Yes เพื่อลางขอมูลท้ังหมดในดิสก   
 
 ในระหวางกระบวนการ  Burn หรือการลบหนาตางปฏิบัติการ สามารถปดและดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ
อนุญาต โดย CD จะเปดออกมาอัตโนมัติหลังจากการ Burn และ กระบวนการลบเสร็จส้ิน เม่ือหนาตาง
ปฏิบัติการปดปุม Burn จะไมสามารถเปดหนาตาง Burn จนกวาจะดําเนินการเสร็จส้ิน ในกระบวนการเพ่ิม
ไฟล ลบไฟลในรายการ และเลือก CD drive ไมสามารถใชงานไดถาหนาตาง burnไมไดปด 
 
9.3   การเก็บภาพ และการเรียกดูภาพอยางรวดเร็ว 
 
 9.3.1 การบันทึกภาพอยางรวดเร็ว 

  ในโหมดท่ีแตกตางกันกดปุม SAVE เพื่อเก็บภาพช่ัวคราวไปยังรายการการจัดการขอมูล (ถา
ภาพอยูในสถานะไมหยุดนิ่ง ภาพจะถูกทําใหหยุดนิ่งและบันทึก) กอนท่ีจะเก็บภาพไปที่สถานะ cine 
จากนั้นใช trackball เพื่อเลือกและเก็บภาพท่ีตองการ 

 9.3.2 การอานภาพอยางรวดเร็ว 
  ในโหมดท่ีแตกตางกันกด OPEN ใหอานไฟลท่ีบันทึกไวลาสุดตามประเภทไฟล กด OPEN 
 อีกคร้ังเพื่ออานไฟลกอนหนา และกด ENTER เพื่ออานไฟลตอไป 
  อีกทางเลือกหนึ่งกด OPEN ในการจัดการดิสก (Disk Manager) และเลือกไฟลท่ีตองการจาก
 รายช่ือขอมูล 
  ในระหวางกระบวนการอานภาพ โหมดการทํางานไมสามารถเปล่ียนแปลงได ฟงกช่ันการวัด
 การคํานวณ และบันทึกยอสามารถดําเนินการ แตไมสามารถบันทึกได (เชน ขอมูลท้ังหมดท่ีสอดคลอง
 กันจะถูกลบหลังจากการดําเนินการขางตน) 

 9.3.3 การบันทึก AVI 

  ในการจัดการดิสก (Disk Manager) เม่ือ Save AVI จะต้ังคาเปน Manual กดแปนพิมพหมายเลข
 เลข 8 เพื่อเร่ิมตนการบันทึกภาพในหนวยความจํา กดแปนพิมพหมายเลข 9 เพื่อหยุดการบันทึก หรือกด
 แปนพิมพหมายเลข 0 เพื่อหยุดภาพ และนําภาพที่บันทึกข้ึนมา การเลือกเสนทางท่ีจะบันทึก กดปุม 
 Save As และ cine จะถูกบันทึกอยางจําเพาะในรูปแบบ avi 
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 9.4   การเก็บขอมูลสัตวปวย 
 กด ARCHIVE ในแผงควบคุมการทํางานซ่ึงจะเขาสูหนาตาง Patient Information สําหรับขอมูลของ
สัตวปวย รีวิวภาพสัตวปวย และรีวิวของรายงาน  
 สืบคนขอมูลสัตวปวยท่ีถูกบันทึกในรายการ โดยเล่ือนเคอรเซอรไปท่ีขอมูลสัตวปวยท่ีตองการ และกด 
ENTER เพื่อยืนยัน รายงานของสัตวปวย และภาพท่ีสอดคลองกัน จะแสดงในรายงาน โดยขอมูลของผูปวย
สามารถสืบคนไดโดยการปอนขอมูลของสัตวปวยท่ีเกี่ยวของดวยตนเองลงในคอลัมนขอมูลสัตวปวย
ดานลางขวาของหนาตาง 
 เลือกขอมูลสัตวปวยท่ีตองการ โดยเล่ือนเคอรเซอรไปท่ีปุม Export บนหนาจอดานลาง และขอมูลของ
สัตวปวยจะถูกสงออก 

 

 9.5   การปร้ินซรูปภาพ 
 กดปุม Print บนแผงควบคุมการทํางาน และภาพหยุดนิ่ง สามารถพิมพออกมาผานทางระบบเคร่ืองพิมพ 
หรือเคร่ืองพิมพ DICOM (โปรดดูในสวน 4.1.1.4 การติดต้ังเคร่ืองพิมพสําหรับการเช่ือมตอเคร่ืองพิมพ และ
สวน 5.2.3 การติดต้ังท่ีสําคัญสําหรับการติดต้ังเคร่ืองพิมพ)  
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10. การดูแลรักษา  ปญหาการขนสง และการเก็บรักษา 
 
 10.1   การดูแลรักษาเคร่ือง 

 ทุกคร้ังกอนใชงานเครื่อง ผูใชควรตรวจสอบตัวตอสายโพรบ   สายโพรบ   สายดิน  และสายไฟ วามี
ความเสียหายใด ๆ หรือไม และเพื่อดูความปลอดภัยในการตอสายดินใหถูกตอง ควรทําการตรวจสอบทุกวัน
เพื่อหลีกเล่ียงอันตรายท่ีไมคาดคิดอันเนื่องมาจากความผิดปกติของอุปกรณ และเพื่อความปลอดภัยตอผูใช
 ทุกคร้ังเม่ือเปดเคร่ือง ผูใชควรตรวจสอบวาไฟแสดงพลังงานและพัดลมในตัวเคร่ืองวาทํางานปกติดีหรือไม  
ตรวจสอบคียกดและปุมตาง ๆ ทุกคร่ึงป สําหรับรายละเอียดดูในขอ 4.2 เร่ือง “การดูแลรักษาและตรวจสอบ” 

 10.2   ปญหา 
 ตารางดานลางเปนรายการปญหาและสาเหตุท่ีนาจะเปน (ดูตาราง 10-1) ผูใชสามารถดูการแกไขท่ี
แนะนําไวเพื่อแกปญหา หากความผิดพลาดไมมีระบุ หรือมีปญหาใดท่ีไมสามารถแกไขไดหลังจากพยายาม
ตามวิธีแนะนําดานลางนี้ ใหติดตอผูแทนจําหนาย เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายของเคร่ืองอันเนื่องมาจากการ
ทํางานไมถูกตอง ผูใชไมควรซอมแซมเคร่ืองเองกอนไดรับคําแนะนําจากฝายบริการ 

 

ตาราง 10-1 Troubleshooting List 

ปญหา (Failures) สาเหตุและแนวทางการแกไข (Causes and Solutions) 

ไมมีพลังงาน ไมมีไฟ 
 

ตรวจดูวาสายไฟท่ีปลายเคร่ืองเสียบปล๊ักดีหรือไม เช็ควาฟวสแตกหัก
หรือไม  หากแตกหัก ใหเปล่ียนฟวสใหมท่ีมีสเปคเดียวกัน 

มีไฟเขา แตไมมีภาพบนจอมอนิเตอร 
ความคมชัดและความสวางของมอนิเตอรปรับตํ่าเกินไป จึงมองไมเห็นภาพ 
ใหปรับควบคุมความคมชัดและความสวางไปตําแหนงท่ีเหมาะสม 

ไมมีภาพอัลตราโซนิคแสดงบน
หนาจอไมวาโหมดใด ๆ แตแทง
ตัวอักษร(Character)และ grayscale 

แสดงบนหนาจอตามปกติ 

ตรวจดูวาโพรบตอกับตัวเคร่ืองหลักถูกตองหรือไม 
 

เคร่ืองพิมพไมทํางาน 
 

ตรวจดูวาเคร่ืองพิมพตอกับตัวเคร่ืองหลักถูกตองหรือไม หากมีไฟเขา 
ถาไม มีปฏิกิ ริยาใด  ๆ  เ ม่ือกดปุมพิมพบนคียบอรด  แต ปุมพิมพบน
เคร่ืองพิมพตอบสนองตอการกด  จึงเปนไปไดวาสายควบคุมการพิมพตอ
ไมดี 

แสดงวนัท่ีไมถูกตอง ต้ังวันท่ีใหม ดูขอ 5.2.4 
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 หากมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน ใหรีบปดเคร่ืองทันที และติดตอตัวแทนจําหนายหรือผูผลิต เพื่อตรวจสอบและ
ซอมแซม หากมีความเสียหายอันเกิดจากการซอมแซมหรือปรับแตงเคร่ืองโดยผูใช ทางผูผลิตจะไม
รับผิดชอบ 
10.3   ขอมูลสําหรับติดตอผูแทนจําหนาย 
  บริษัท กิสส มารเก็ตต้ิง จํากัด 

 1/11-13 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310 
 โทรศัพท 02-2777597   โทรสาร 02-2755517   Email: sale@ giss.co.th 

10.4   เงื่อนไขการขนสงและการเก็บรักษา 
 อุณหภูมิแวดลอม -20°c ~ +60°c 
 ความช้ืนสัมพัทธ  15% ~ 93%  
 ความดันอากาศ  500hPa ~ 1060hPa 
 หลีกเล่ียงความเปยกช้ืนโดยหิมะหรือฝน และการกระแทกของเคร่ืองกลระหวางการขนสง 

10.5   การกําจัด 
 เคร่ืองรวมถึงช้ินสวนอุปกรณและของเสีย ควรไดรับการกําจัดหรือนํามาใชใหมตามเกณฑและ
มาตรฐานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมแหงชาติ เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใหอยูในระดับตํ่าท่ีสุด 
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ภาคผนวก A คํายอ 
 
3rd: The third cerebral ventricle 

%A Redu: Area reduce percentage 

% D Redu: Diameter reduce percentage 

AC: Abdominal circumference 

AC: Anterior chamber 

A-C: The time from A point to C point 

AOD: Aortic diameter 

AFI: Amniotic fluid index 

AO: Aorta 

AOAMP: Aortic posterior wall amplitude 

A-P: Anterior-posterior 

A-PAU: Antero-posterior diameter after urination 

APD: Antero-posterior abdominal diameter 

Area-E: Measure the area with ellipse method 

Area-T: Measure the area with trace method 

AVAO CUSP: Aortic valve aortic cusp separation 

BIF: Bifurcation 

Blad: Bladder 

BPD: Biparietal diameter 

BSA: Body surface area 

CBD: Common bile duct 

CD: Cardiac diameter 

CELIA: Celiac artery 

CI: Cardiac index 

CO: Cardiac output 

CRL: Crown rump length 

D-E: Height from D point to E point 

Diam: Diameter 
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EDD: Estimated date of delivery 

EDV: End-diastolic volume 

E-E: Height from E point to E’ point 

EF: Ejection fraction 

EFW: Estimated fetal weight 

EPSS: E peak separation to septum 

ESV: End-systolic volume 

FIBL: Fibular length 

FL: Femur length 

Grow Chart: Growth Chart 

GS: Gestational sac 

HC: Head circumference 

HL: Humeral length 

HR: Heart rate 

HW: Hemisphere width 

IG: Internal gland 

INFA: Inferior artery 

IVC: Inferior vena cava 

IVS: Inter-ventricular septum 

IVSD: Inter-ventricular septum in diastolic period 

IVSS: Inter-ventricular septum in systolic period 

LA: Left atrium 

LAD: Left atrial diameter 

LAU: Long diameter after urination 

L AXIA: Left axillary artery 

L BRAA: Left brachial artery 

L Breast: Left breast 

LCCA: Left common carotid artery 

L DORA: Left dorsal artery 

L ECA: Left external carotid artery 
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L Eye: Left eyeball 

L FEMA: Left femoral artery 

LHD: Left hepatic duct 

LI: Lower internal 

L ICA: Left Internal carotid artery 

L Kidney: Left Kidney 

LL: Lower lateral 

L Lobe: Left Lobe 

L LV: Left lateral ventricle 

Long: Long Diameter 

L Ovary: Left Ovary 

L POPA: Left popliteal artery 

LRA: Left renal artery 

L RADA: Left radial artery 

L Testis: Left Testis 

L ULNA: Left ulnar artery 

L Ureter: Left ureter 

LV: Left ventricle 

LV: Lateral ventricle 

LVDD: Diastolic left ventricular diameter 

LV Func: Left ventricle functions 

LVOT: Left ventricular outflow tract 

LVPWD: Left ventricular posterior wall thickness at end diastole 

LVPWS: Left ventricular posterior wall thickness at end systole 

LVDS: Systolic left ventricular diameter 

Meas avera: Measurement averaging 

MPD: Main pancreatic duct 

Mult Dist: Measurement of multiple distances 

MV: Mitral valve 

MVCF: Mean velocity of circumferential shortening 
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OA: Ocular axis 

OB: Obstetrics 

OFD: Occipito-Frontal diameter 

OOD: Outer orbital diameter 

ON: Optic nerve 

PA: Pulmonary artery 

P Grade: Placenta grade 

Prost: Prostate 

PV: Portal vein 

PV: Pulmonic valve 

PV A: The depth of A peak 

RA: Right atrium 

R AXIA: Right axillary artery 

R BRAA: Right brachial artery 

R Breast: Right breast 

RCCA: Right common carotid artery 

R DORA: Right dorsal artery 

R ECA: Right external carotid artery 

R Eye: Right eyeball 

R FEMA: Right femoral artery 

RHD: Right hepatic duct 

R ICA: Right Internal carotid artery 

R Kidney: Right kidney 

RL: Radial length 

R Lobe: Right lobe 

R LV: Right lateral ventricle 

R Ovary: Right ovary 

R POPA: Right popliteal artery 

RRA: Right renal artery 

R RADA: Right radial artery 
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R Testis: Right Testis 

R ULNA: Right ulnar artery 

R Ureter: Right Ureter 

RV: Right ventricle 

RVAW: Right ventricular anterior wall 

RVET: Right ventricular ejection time 

RVOT: Right ventricular outflow tract 

RVOTD: Right ventricular outflow tract diameter 

S-I: Superior-inferior diameter 

SMA: Superior mesentery artery 

Splenic A: Splenic artery 

Splenic V: Splenic vein 

SUPA: Superior artery 

SV: Stroke volume 

TAD: Trans-Abdominal diameter 

TAU: Transversal diameter after urination 

TD: Thoracic diameter 

TL: Tibial length 

Trans: Transversal diameter 

TV: Tricuspid valve 

UI: Upper internal 

UL: Upper lateral 

UL: Ulnar length 

Vol: Volume 

Volume-A: Measure the volume with Area-length method 

Volume-B: Measure the volume with Bi-plane method 

Volume-E: Measure the volume with Ellipse method 

Volume-S: Measure the volume with Simpson method 
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ภาคผนวก B คําอธิบายสัญลักษณ 
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ภาคผนวก D ชวงความแมนยํา และความถูกตองของการปรับ / แสดงพารามิเตอร 
 

Adjustment/ 
Display Parameter 

Range Precision Accuracy 

Depth 1.6cm~30.4cm 0.8cm ≥95% 
B_Gain 0~100 1 ≥90% 
B_PWR 0~100 2 ≥90% 
PTN 1~8 1 ≥95% 
Span 1~4 1 ≥95% 
B_PER 0~7 1 - 
Smo 0~3 1 - 
Edg 0~3 1 - 
Smo 0~3 1 - 
Edg 0~3 1 - 
B_GSC 0~23 1 - 
DYN 30~180 4 ≥85% 
LD High, Low - - 
Zoom 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 0.5/1.0 ≥90% 
B_Chroma 0~7 - - 
SRT 0~6 1 - 
M_Gain 0~100 2 ≥90% 
M_GSC 0~23 1 - 
MSP Low,Mid,High,Most - ≥95% 
M_Chroma 0~7 - - 
D_Gain 0~100 2 ≥90% 
D_Smo 0~3 1 - 
DSP 1-5 2.5 ≥85% 
D_PRF 1.0~12k 1k ≥95% 
D_Angle -80 ~ +80 degrees 2 degrees ≥90% 
D_Steer -10, 0, +10 degrees 10 ≥90% 
D_WF 60~300 10 ≥95% 
D_Chroma 0~7 - - 


