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01. เกี�ยวกับ uBioMacpa Pro

       สาเหตเุสียชีวติ 10 อันดบัแรกทั�วโลก     
‘หลอดเลือดหัวใจตบีและสโตรก’ พุ่งสูง

      เวบ็ไซตอ์งคก์ารอนามัยโลก รายงาน
ถึงสาเหตกุารเสียชีวติ 10 อันดบัแรกทั�ว
โลก โดยระบุวา่  โรคหลอดเลือดหัวใจตบี 
และสโตรก  เป็นสาเหตสํุาคญัที�สุดดว้ย
ตวัเลขรวม 15.2 ล้านรายในปี 2559 และ
ยังคงเป็นสาเหตสํุาคญัของการเสียชีวติ
ตลอด 15 ปีที�ผ่านมา



APG Test HRV Test 

โรคที�เกี�ยวข้องกับวถีิชีวติ   

ป้องกันโดยการปรบัเปลี�ยนวถีิชีวติ  

อุปกรณ์ 
Sphygmography 

ไม่ต้องเจาะเลือด
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01. เกี�ยวกับ uBioMacpa Pro

1. ระบุเสน้ทางการจัดเก็บข้อมูล

2. �งก์ชั�นบันทึกและค้นหา

3. คณุสามารถเลือกประเภทรายงาน (ทั�วไป / แผนภูมิ)
ทั�วไป - รายงานดชันีหลอดเลือดและรายงานดชันีความเครยีดแยกกัน
แผนภูมิ - รายงานดชันีหลอดเลือดและรายงานดชันีความเครยีดรว่มกัน

4. คลิปบอรด์ : บันทึกเป็น�งก์ชั�นไฟล์ภาพ

�งก์ชั�น ของ uBioMacp Pro 

      uBioMacpa Pro สามารถช่วยตรวจสอบสถานะการไหลเวยีนโลหิตและ
ความเครยีดสะสมของเราได้อย่างง่ายดาย  โดยการวดั HRV (Heart 
Rate Variability) ผ่านการวเิคราะห์ pulse wave ของเสน้เลือดฝอย

      ทุกคนสามารถทดสอบความเครยีดสะสมและสถานะสุขภาพของหลอด
เลือดไดท้ี�บ้าน  โดยใช้อุปกรณ์ uBioMacpa Pro   เพื�อป้องกันการ
พัฒนาของโรคตอ่ไป
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01. เกี�ยวกับ uBioMacpa Pro

1 Click the configuration button 

2 You can specify the data storage path 

3 You can choose measuring time 

2 

3 

1 
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01. เกี�ยวกับ uBioMacpa Pro

1 You can choose Report type (General / Chart) 

General - Vascular index report and Stress Index Report separately 

Chart - Vascular index report and Stress Index Report together 

2 You can choose Relative stress type 

2 

1 
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01. เกี�ยวกับ uBioMacpa Pro
2 1 1 Save as image file 

2 Clipboard 



สนิค้าประกอบด้วย
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โพรบวดั 
uBioMacpa Pro 

ซอฟต์แวร ์
uBioMacpa Pro  

สาย USB 
คู่มือการติดตั�ง และการใช้งาน

คู่มือการแปลผล

การติดตั�งซอฟต์แวร์

02 Install the uBioMacpa Pro software. Then it will start installation

automatically and will follow the procedure as below. 

คลิก “ถัดไป” และ
ดาํเนินการตอ่

(หากคณุตอ้งการเปลี�ยนเส้นทางให้คลิก 
“เปลี�ยน”) คลิก “ถัดไป” 

แล้วดาํเนินการตอ่

คลิก “ตดิตั �ง” และ
ดาํเนินการตอ่

เมื�อการตดิตั �งเสรจ็สิ �นคลิก “เสรจ็สิ �น” 
ตรวจสอบให้แน่ใจวา่  ไอคอนถูกสรา้ง

ขึ �นบนเดสก์ท็อป
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02. การติดตั�งและการใช้งาน



การเชื�อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์
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การเปิดใช้งานโปรแกรม

04 When you click the icon on the desktop, uBioMacpa Pro

will start running. 

คลิก “ใช่  เชื�อมต่อเวลานี�เท่านั�น 
(Y)” แล้วคลิก “ถัดไป”

คลิก “การติดตั�งอัตโนมัติ 
(แนะนํา)” แล้วคลิก “ถัดไป”

คลิก “Continue และ
ดําเนินการต่อ”

คลิก "เสรจ็สิ �น" และเสรจ็
ขั �นตอนการเชื�อมต่อ

2) จากนั�นเชื�อมตอ่สาย USB เข้ากับอุปกรณ์

1) เชื�อมตอ่สาย USB เข้ากับ
คอมพิวเตอร์

* เมื�อคุณเชื�อมต่อสิ�งนี�กับพอรต์ USB ของ
คอมพิวเตอรเ์ป็นครั �งแรกให้ทําตามขั�นตอนด้านล่างนี�
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02. การติดตั�งและการใช้งาน



         เมื�อคุณคลิกไอคอนบนเดสก์ท็อป   หน้าจอหลักจะปรากฏขึ�น   คลิก             เพื�อลงทะเบียนผู้ ใช้สาํหรบัการ
ทดสอบ
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a. ลงทะเบียนผู้ ใช้สาํหรบัการทดสอบ

b. ป้อนชื�อ, วนัเดือนปีเกิด และเพศ แล้วคลิก "ยืนยัน" คุณจะเห็นข้อมูลด้านล่าง 

c. เมื�อคุณทําการทดสอบแล้วคุณสามารถเลือกผู้ ใช้ ในรายการในครั �งต่อไปได้

d. ไม่มีการ จํากัด จํานวนผู้ ใช้ e. ผู้ ใช้มีบันทึกของตนเองเท่านั�น

f. การดูผลการทดสอบก่อนหน้านี�จะแสดงเฉพาะบันทึกสาํหรบัผู้ ใช้
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การทดสอบสุขภาพของหลอดเลือด

ทดสอบความเครยีดสะสม

การดูผลที�บันทึกไว้

วธีิ ใช้

เลือกชื�อที�จะทดสอบ

การวเิคราะห์ผลการทดสอบ

แสดงเวอรชั์นผลิตภัณฑ์ 

ออกจากโปรแกรม

Design of main screen 

03. การลงทะเบียนผู้ ใช้
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      ระดับสุขภาพของหลอดเลือด  ประเมินจากประเภทสุขภาพของหลอดเลือด  และอายุสุขภาพของหลอดเลือดที�คํานวณได้ 
(เวลาทดสอบ = 1 นาที)    จะย้ายไปที�หน้าจอการวเิคราะห์เมื�อการทดสอบเสรจ็สิ �น

04. การทดสอบสุขภาพหลอดเลือด
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1   พื�นฐานของการทดสอบและประเภทสุขภาพของหลอดเลือด

1 2 

3 4 5 6 

8 

9 

11 

12 13 

14 
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2   พื�นฐานของการทดสอบและประเภทสุขภาพของหลอดเลือด

3    เปลี�ยนไปหน้าจอหลัก     

4   เริ�มทดสอบ

 พื�นฐานของการทดสอบและประเภทสุขภาพของหลอดเลือด
 การแยกแยะ Pulse wave ปกติ / ผิดปกติ
 ความหมายของประเภทสุขภาพหลอดเลือด

 Pulse wave (รปูคลื�นของการเต้นของหลอดเลือดสว่น
ปลาย)

 Wave ที�ดึงออกมาจาก pulsing (รปูแบบ wave ซึ�งจํานวน
พัลสถู์กดึงออกมา)

 Wave สาํหรบัการวเิคราะห์จาก pulsing (รปูแบบ wave ที�
วเิคราะห์ดัชนีสุขภาพของหลอดเลือด)

5   จบการทดสอบ

6    หากคุณคลิก “ดูผลการทดสอบ” ก่อนที�การทดสอบจะเสรจ็สิ �น   หน้าจอการ

วเิคราะห์จะใช้เฉพาะข้อมูลที�ทดสอบแล้วเท่านั�น
• ข้อมูลไม่ถูกบันทึก
• คุณสามารถทําการทดสอบได้อย่างรวดเรว็ แต่ไม่แนะนํา
• เราขอแนะนําให้ทําการทดสอบจนเสรจ็  และเปิดไปสูห่น้าวเิคราะห์

8   วดัอัตราชีพจรต่อนาที

9   แสดงเวลาทดสอบ (เวลาดําเนินการ)

ค่าเฉลี�ยตั�งแต่เริ�มการทดสอบ
Accelerated pulse wave graph 
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การเปรยีบเทียบค่าเฉลี�ยของ accelerated pulse wave สาํหรบักลุ่ม
อายุ  และ accelerated pulse wave ที�วดัได้

12 

สุขภาพของหลอดเลือดคํานวณจาก accelerated pulse wave 13 

ประเภทของสุขภาพหลอดเลือด  มี 7 ระดับระหวา่งดีและไม่ดี
14 

ดัชนีเฉลี�ย - อายุของผู้เข้ารบัการทดสอบ
ดัชนีการทดสอบ - อายุสุขภาพของหลอดเลือด
เทียบกับอายุของผู้เข้ารบัการทดสอบ

15 

7 

7   บันทึก

10 

Reception sensitivity of bio-signal 10 



05. การวเิคราะห์ผลการทดสอบสุขภาพของหลอดเลือด (1)
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      โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคอ้วน  ถือเป็นโรคของผู้ ใหญ่มาก่อน แต่
ทุกวนันี�ถือเป็นโรควถีิชีวติ  เพราะมาจากพฤติกรรม
การกินที�ผิดปกติ, มลภาวะ และความเครยีด     โรค
เหล่านั�นสามารถป้องกันได้หากคุณปรบัเปลี�ยนรปู
แบบการใช้ชีวติ     ดังนั�น  การตรวจระดับสุขภาพ
ของหลอดเลือดอย่างสมํ�าเสมอจึงมีความสาํคัญ

ดัชนีสุขภาพของหลอดเลือดเกี�ยวข้องกับสุขภาพของ
หลอดเลือด แต่ยังเกี�ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับวถีิชีวติซึ�ง
สง่ผลต่อการไหลเวยีนโลหิต
การกินเนื�อสตัวม์ากเกินไป, การขาดการออกกําลังกาย
พฤติกรรมการกินที�ผิดปกติ, การดื�มแอลกอฮอล์มาก
เกินไป, การสูบบุหรี�  และอาหารสาํเรจ็รปูบ่อยๆ   ทําให้
ดัชนีสุขภาพของหลอดเลือดสูงขึ�น

หากสญัญาณรบัเป็น 4% หรอืมากกวา่  ก็สามารถทดสอบได้
สญัญาณรบัที�สูงขึ �นไม่ได้หมายความวา่จะดีขึ�น (5% หรอืมากกวา่
ก็เพียงพอแล้ว)
เมื�อคุณมือเย็นหรอืเลือดไหลเวยีนไม่ดี   สญัญาณการรบัอาจตํ�าและ
ไม่สามารถทดสอบได้

การทดสอบระดับสุขภาพของหลอดเลือดเป็นการตรวจคัด
กรองอายุของหลอดเลือด และระดับการไหลเวยีนโลหิต
ด้วยวธีิที� ไม่เจ็บตัว

ระดับสุขภาพของหลอดเลือดมี 7 ระดับ (A - G) 
สุขภาพของหลอดเลือดจะแย่ลงเมื�อคุณอายุมากขึ�น 
ผู้ ใหญ่ที�มีสุขภาพดีมักอยู่ ในระดับ B แต่อาจอยู่ ใน
ระดับ C หรอื D หากมีความดันโลหิตสูงหรอืเบาหวาน
คนที�อายุ 60 ปีอาจอยู่ ในระดับ B หากเขามีวถีิชีวติที�ดี



05. การวเิคราะห์ผลการทดสอบสุขภาพของหลอดเลือด (2)
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ดัชนีอายุเฉลี�ยในระดับสุขภาพของหลอดเลือดหมายถึงอายุ
ของผู้ทําการทดสอบ
เมื�อคุณเอาอายุของผู้ทดสอบลบออกจากอายุสุขภาพของ
หลอดเลือด   มันจะกลายเป็นระดับสุขภาพของหลอดเลือด 
ค่าที�ตํ�า  หมายความวา่สุขภาพดีขึ�นและมีวถีิชีวติที�ดี

ชีพจรเฉลี�ยคืออัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี�ย  และแถบสี
เขียวคือช่วงของชีพจรเฉลี�ยต่อกลุ่มอายุ
แถบสเีหลืองคือพัลส์ โดยเฉลี�ยของผู้ทําการทดสอบ  และความ
กวา้งคือ ความแปรผันตํ�าสุด / สูงสุด     ถ้าความแปรผัน
มากกวา่ 1 ใน 3 ของแถบสเีขียวแสดงวา่เป็นสิ�งที�ดี
ถ้าความแปรผันน้อย  ให้ทดสอบระดับความเครยีด
การเปลี�ยนแปลงของพัลสร์ะหวา่งการวดัความเครยีดมีความ
สมัพันธ์กัน

ระดับสุขภาพของหลอดเลือดมี 7 ระดับ (A - G)
มันเกี�ยวข้องกับความสามารถที�จะฟื� นตัวของหลอดเลือด
ผู้ที�มีสุขภาพแข็งแรงอายุ 10 - 29 ปี  ควรอยู่ ในระดับ A    
ผู้ที�มีสุขภาพแข็งแรงอายุ 30 - 59 ปี  ควรอยู่ ในระดับ B 
หากคุณอายุ 30 - 59 ปีและอยู่ ในระดับ C คุณต้องระวงั
หากคุณเป็นโรคเรื �อรงั  คุณอาจอยู่ ในระดับ C หรอืแย่กวา่นั�น
ผู้สูงอายุมักจะอยู่ ในระดับ C หรอืสูงกวา่ แต่ถ้าคุณมีสุขภาพที�
ดีคุณอาจอยู่ ในระดับ B



05. การวเิคราะห์ผลการทดสอบสุขภาพของหลอดเลือด (3)
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8 

นี�แสดงผลการทดสอบ 5 ครั �งล่าสุด    ดัชนีเฉลี�ยคือค่าเฉลี�ยของการทดสอบ
ครั �งสุดท้าย    การไหลเวยีนเลือดในหลอดเลือดสว่นปลายได้รบัผลกระทบจาก
ออกซิเจน, โภชนาการ, อารมณ์ และฮอร์ โมน     ดังนั�น  คุณต้องทําการทดสอบ
หลาย ๆ ครั �งและหาค่าเฉลี�ยสาํหรบัระดับสุขภาพของหลอดเลือด

This shows the average of accelerated pulse 
wave during the test. 

Points of a, b, c, d, and e are inflection 
points.  

a-b, a-c, a-d, and a-e are the time taken to 
reach the inflection points and they are not 
used during analysis. 

b/a, c/a, d/a, and e/a are used   during 
analysis and they are the   ratios of length. 

9 

      คุณอาจพบการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของ
ระดับสุขภาพของหลอดเลือด    สิ�งนี�เกิดขึ�นเมื�อมี
การเปลี�ยนแปลงอย่างกะทันหันของความดันโลหิต
หรอืความยืดหยุ่นของหลอดเลือด    หากเป็นเช่น
นั�นให้ลองอีกครั �งหลังจากผ่านไป 5 นาที สิ�งนี�เกิด
ขึ�นกับคนที� ไม่แข็งแรง



06. การทดสอบความเครยีดสะสม
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1   การคํานวณข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับสุขภาพ 3 ประการ

3 4 5 

7 

8 

9 

10 

11 12 

13 

14 

2   แสดง pulse wave และข้อมูลการวเิคราะห์

3    เสรจ็สิ �นการทดสอบและย้ายไปที�หน้าจอหลัก

4    เริ�มการทดสอบ

5    จบการทดสอบ

 นํ�าหนักมาตรฐานและระดับโรคอ้วน
 คํานวน BMI (body mass index)
 อัตราสว่นขนาดรอบเอวและขนาดก้น

 Pulse wave (รปูแบบ wave ของ pulsing ของหลอดเลือดสว่นปลาย)


Heart rate variability (แสดงการเปลี�ยนแปลงของ pulsing)

 ระบบประสาทอัตโนมัติ (แสดงการเปลี�ยนแปลงของระบบประสาทซิม
พาเทติก  และระบบประสาทพาราซิมพาเทติกแบบเรยีลไทม์   เริ�ม
แสดงหลังจาก 1 นาที)

6    หากคุณคลิก “ดูผลการทดสอบ” ก่อนที�การทดสอบจะเสรจ็สิ �น   หน้าจอการ
วเิคราะห์จะใช้เฉพาะข้อมูลที�ทดสอบเท่านั�น 
 - ข้อมูลไม่ได้รบัการบันทึก
 - คุณสามารถทําการทดสอบได้อย่างรวดเรว็ แต่ไม่แนะนํา - ขอแนะนําให้
ทําการทดสอบให้เสรจ็สิ �นตามปกติและย้ายไปทําการวเิคราะห์

7    วดัอัตราชีพจรต่อนาที

8    แสดงเวลาทดสอบ (เวลาดําเนินการ)
9    ความไวในการรบัสญัญาณชีวภาพ

ค่าเฉลี�ยตั�งแต่เริ�มการทดสอบ
Accelerated pulse wave graph 

10 

การเปรยีบเทียบค่าเฉลี�ยของ accelerated pulse wave สาํหรบักลุ่ม
อายุ  และ accelerated pulse wave ที�วดัได้

11 

สุขภาพหลอดเลือดคํานวณจาก   accelerated pulse wave 12 

ประเภทของสุขภาพหลอดเลือด
มี 7 ระดับระหวา่งดีและไม่ดี

Average index - อายุของผู้เข้ารบัการทดสอบ
Tested index - อายุสุขภาพของหลอดเลือดเทียบกับ
อายุของผู้เข้ารบัการทดสอบ

14 

เป็นการทดสอบความเครยีดสะสมของรา่งกาย (เวลาทดสอบ = 2.5 นาที)
 - uBioMacpa ทดสอบสุขภาพของหลอดเลือดและระดับความเครยีดสะสมในเวลาเดียวกัน     คุณสามารถดูผลการทดสอบระดับสุขภาพของหลอดเลือดได้ โดยใช้ “ดูผลการทดสอบ

ก่อนหน้า”
 - วเิคราะห์ระดับความเครยีดสะสมโดยใช้ heart rate variability จาก pulse wave     จะย้ายไปที�หน้าจอการวเิคราะห์เมื�อการทดสอบเสรจ็สิ �น

1 

13 

2 

6 
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1 

ดัชนีความเครยีดจะได้รบัจากข้อมูลทั�งหมด (การเปลี�ยนแปลงของชีพจร, การกระ
จายอัตราการเต้นของหัวใจ, ความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ  และการ
วเิคราะห์ โดยละเอียด) ด้านล่าง

         Hans Selye ผู้เชี�ยวชาญด้านต่อมไรท่้อในแคนาดา  และผู้ ได้รบัรางวลัโนเบลใช้คําวา่  ความเครยีด เป็นครั �งแรกในขณะที�เขาค้นควา้การตอบสนอง
ทางชีววทิยาเมื�อสตัวอ์ยู่ ในสถานการณ์ที�รนุแรง

         ความเครยีดคือการตอบสนองของรา่งกาย (มนุษย์, สตัว,์ พืช) ต่อความต้องการใด ๆ ที�เกิดขึ�นภายในหรอืภายนอก     ระบบประสาทซิมพาเทติกทํางาน
เมื�อคุณตกอยู่ ในอันตราย เช่น  เปิดรมู่านตาให้กวา้งขึ�นเพื�อการรบัรูที้�ดีขึ �น และรบัแสงมากขึ�น, ทําให้ขนตามรา่งกายตั�งขึ �นเพื�อรบัการสั�นสะเทือน, ทําให้หัวใจ
เต้นเรว็ขึ �นเพื�อให้เลือดไหลเวยีนไปที�แขนและขามากขึ�น, กระชับกล้ามเนื�อเพื�อต่อสูห้รอืวิ�งหนี, เสน้เลือดสว่นปลายหดตัว เพื�อให้เลือดไปเลี�ยงบรเิวณที�
จําเป็นมากขึ�น, ลดการไหลเวยีนของเลือดไปยังอวยัวะย่อยอาหาร  และทําให้หายใจเรว็ขึ �นเพื�อรบัออกซิเจนมากขึ�น     หากคุณอยู่ ในสถานการณ์เช่นนี�เป็น
เวลานาน   ระบบประสาทซิมพาเทติกจะถูกปิดการใช้งาน
         เมื�อคุณอยู่ ในความเครยีด   ระบบประสาทอัตโนมัติจะทํางานเพื�อตอบสนองต่อสถานการณ์   แต่ถ้าสถานการณ์นี�ดําเนินไปนาน ๆ หรอืซํ�า ๆ    
รา่งกายจะชินกับมันและพัฒนาไปสูค่วามเครยีดเรื �อรงั

         สาํหรบัการทดสอบความเครยีด European Society of Cardiology และ North American Society of Pacing and Electrophysiology ได้จัดทําแนว
ปฏิบัติเกี�ยวกับมาตรฐานการวดั  และการตีความ HRV (Heart Rate Variability - ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ)     อุปกรณ์ทางการแพทย์
สว่นใหญ่ ใน�จจุบันเป็นไปตามมาตรฐานนี�
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2 

      จะมีสุขภาพดีหากมี pulse variation มากขึ�น     หากมีเสน้
โค้งคล้าย�นเลื�อยเล็กๆมากขึ�น   variation ก็จะสูงขึ�น   และถ้า
มันกลายเป็นเสน้ตรงแสดงวา่มีความไวต่อสิ�งกระตุ้นน้อยลง

3 4 

3   จะดีกวา่ถ้า heart rate distribution เต็มพื�นที�สามเหลี�ยมในรปู
สามเหลี�ยมด้านเท่า     ถ้ามันกลายเป็นรปูสามเหลี�ยมหน้าจั�วจะมี
ความไวต่อสิ�งกระตุ้นน้อยกวา่

      ความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ  แสดงระดับ
ความเครยีดสะสมผ่านอัตราสว่นระหวา่งการกระตุ้นระบบประ
สาทซิมพาเทติก  และการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 
ยิ�งใกล้ตรงกลางกล่องสแีดงมากเท่าไหรก็่จะมีความสมดุลมากขึ�น 
ขึ �นอยู่กับระดับความเครยีดสะสม   จุดสี�เหลี�ยมสเีขียวจะย้ายไป
ยังพื�นที�ความเครยีดเรื �อรงัทางด้านซ้าย    หากคุณไม่แก้ ในขั�น
ตอนนี�มันจะย้ายไปที�บรเิวณเรื �อรงัด้านล่าง

4 

2 



Mean deviation เป็นอีกวธีิหนึ�งในการตรวจสอบการกระ
ตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก    เมื�อคุณผ่อนคลาย
ก็จะสูงขึ�น   แต่เมื�อคุณโกรธ, กังวล หรอืกลัว  มันจะออก
จากแถบสเีขียว (พื�นที�มาตรฐานต่อกลุ่มอายุ)
และเลื�อนไปทางซ้าย

07. วเิคราะห์ข้อมูลทดสอบความเครยีดสะสม (3)
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5   การกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก, การกระตุ้นระบบประสาทพาราซิม
พาเทติก  และ standard pulse deviation สง่ผลต่อดัชนีความเครยีดในการ
วเิคราะห์ โดยละเอียด

3 4 

การกระตุ้นของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะสูงขึ�นเมื�อคุณรูส้กึ
ผ่อนคลาย   แต่เมื�อคุณโกรธ, กังวล หรอืกลัวมันจะออกนอกแถบสี
เขียว (พื�นที�มาตรฐานต่อกลุ่มอายุ) และเลื�อนไปทางซ้าย     หากมี
สภาวะของการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกตํ�าๆเป็นเวลานาน  
จะมีผลกระทบต่อการกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก   ทําให้
อยู่ ในระดับตํ�า  และมีความเครยีดสะสมมากขึ�น

7 6 

การกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกจะสูงขึ�นเมื�อคุณรูส้กึตึงเครยีด
หรอืตื�นเต้น    หากความเครยีดเริ�มสะสมก็มักจะออกไปจาก
แถบสเีขียว (พื�นที�มาตรฐานต่อกลุ่มอายุ) แล้วเลื�อนไปทางซ้าย

ความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ
แสดงอัตราสว่นระหวา่งการกระตุ้นระบบ
ประสาทซิมพาเทติก           และการกระตุ้
นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก    ถ้าอยู่
ในแถบสเีขียวแสดงวา่ปกติ    หากไปทาง
ด้านขวาหรอืด้านซ้ายหลังจากการทดสอบ
หลายครั �ง แสดงวา่ การทํางานของเสน้
ประสาทอัตโนมัติจะอยู่ ในระดับตํ�า

8 

8 

9 

ชีพจรเฉลี�ยคือ  อัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี�ย    หากอยู่ ใน
พื�นที�สเีขียว (พื�นที�มาตรฐานต่อกลุ่มอายุ) ถือเป็นเรื�องปกติ  
การเต้นของหัวใจจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื�อให้ออกซิเจนไป
ยังทุกสว่นของรา่งกายผ่านทางเลือด    ถ้ามันเต้นเรว็อยู่เสมอ
เรยีกวา่ frequent pulse  และคุณอาจปรกึษากับแพทย์    ถ้าอยู่
นอกพื�นที�สเีขียวและอยู่ทางซ้ายเรยีกวา่ infrequent pulse   อาจ
ทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียและเวยีนศรีษะ   แต่สามารถเกิดขึ�น
ได้กับคน เช่น นักวิ�งมาราธอนที�มีความจุปอดมาก

Pulse standard deviation เรยีกวา่ ดัชนีความสามารถใน
การปรบัตัวของรา่งกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อม    หาก
หลุดออกจากแถบสเีขียว (พื�นที�มาตรฐานต่อกลุ่มอายุ) 
และเลื�อนไปทางซ้าย  ภูมิคุ้มกันต่อความเครยีดจะ
อ่อนแอลง

10 

10 

7 

11 

11 

9 

6 

5 



08. การดูผลการทดสอบก่อนหน้านี�
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อนุญาตให้ดูผลการทดสอบก่อนหน้าตามวนัที�ทดสอบ
- แสดงผลการทดสอบระดับสุขภาพของหลอดเลือด 
- แสดงผลการทดสอบความเครยีดสะสม - แสดงบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ
โดยเฉลี�ย     - คุณสามารถลบบันทึกการทดสอบทีละรายการ

คลิกที�จุดและโหลดบันทึก

คลิกที�จุดและโหลดบันทึก

1 

1 

2 

2 

หากคุณวางตัวชี�เมาส์ ไวที้�จุดนั�นแล้วคลิกขวา   คุณจะ
สามารถลบเฉพาะข้อมูลที�บันทึกนั�นได้
หากคุณคลิก “ใช่ (Y)” บันทึกจะถูกลบ



09. การลบบันทึกทั�งหมดของผู้ ใช้

20 

คุณสามารถลบบันทึกทั�งหมดของผู้ ใช้ โดยเลือก “การลงทะเบียนผู้ ใช้ / เปลี�ยนแปลง” ที�หน้าจอเริ�มต้น
- “Delete” จะลบบันทึกการทดสอบทั�งหมดของผู้ ใช้
 - คุณไม่สามารถกู้คืนบันทึกที�ถูกลบได้ ดังนั�นควรระวงั

เปิดรายการโดยเลือก “ดูรายการ”

หากคณุเลือกผู้ ใช้และคลิกขวาเมนู “[Record 
Deletion]” จะปรากฏขึ �น

1 

1 

2 

2 

หากคุณคลิก “ใช่ (Y)” บันทึกทั�งหมดของผู้ ใช้จะถูกลบ 
(บันทึกสุขภาพหลอดเลือด + บันทึกความเครยีดสะสม)



10. เกี�ยวกับอุปกรณ์
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ขนาด: กวา้ง (W) ×ลึก (D) ×สูง (H) = 58.3 × 32.84 × 27.46 (มม.) 
นํ�าหนัก: 25g
วสัดุ: เรซิน ABS

คุณสมบัติ คําอธิบาย

1) สาย USB สิ�งนี�เชื�อมต่อกับคอมพิวเตอร ์ใช้
สาํหรบัการสื�อสารข้อมูล

2) ตัวเครื�อง ตัวเครื�องสาํหรบัวดั pulse wave โดยใช้
รงัสอิีนฟราเรด

3) สว่นเปล่งแสง สว่นนี�จะปล่อยรงัสอิีนฟราเรดไปที�นิ�วมือ

4) ส่วนรบัแสง เซ็นเซอรที์�รบัแสงผ่านนิ�วมือ

5) คอมพิวเตอร์ universal PC, notebook  
Windows XP/Vista/7  
CPU : 1GHz, RAM : 512MB 
HDD : 120GB  



11. ข้อควรระวงั
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• นั� งพัก 5 นาทีก่อนการทดสอบ

• การทดสอบสาํหรบัเด็กที�อายุไม่เกิน 12 ปี ไม่น่าเชื�อถือ  เนื�องจากนิ�วของพวกเขาบางเกินไปที�จะทดสอบ

• หากผลการทดสอบไม่เป็นไปตามที�คุณคาดหวงัให้ ใจเย็น ๆ แล้วลองอีกครั �งหลังจากผ่านไป 30 นาที
• ควรใช้ค่าเฉลี�ย 5 ผลการทดสอบ
• เพื�อการทดสอบที�ดีขึ �น   ควรวางนิ�วในโพรบในแนวนอน  เพื�อให้แสงสะท้อนได้สมํ�าเสมอ

• อย่าทดสอบหลังดื�มหรอืสูบบุหรี� การทดสอบอาจไม่น่าเชื�อถือ
• เมื�อคุณทดสอบในช่วงฤดูหนาวหรอืในสภาพอากาศหนาวเย็นให้อุ่นนิ�วก่อน
• อย่าหาว หรอืหายใจเข้าลึก ๆ ในระหวา่งการทดสอบ    มันอาจสง่ผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

• เมื�อคุณทดสอบกลางแจ้ง   ให้ ใช้ผ้าบังมือ    แสงอาจสง่ผลต่อการทดสอบ



12. พื�นฐานของการทดสอบ
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< พื�นฐานของการทดสอบสุขภาพหลอดเลือด> < Type of pulse wave means that the Acceleration > 



13. ตรวจ pulse wave
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< Distinct pulse wave of the human eye > 

ลักษณะมุมตรงโค้งชัดเจน

มุมตรงโค้งนุ่มนวลกวา่  เมื�อเทียบกับคนหนุ่มสาวที�มี
สุขภาพดี

วงจรของ pulse wave เป็นรปูสามเหลี�ยม
หากเกิดขึ�นกับผู้ที� ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุ   ให้ลองอีกครั �ง
หลังจากผ่านไป 5 นาที
หากยังเป็นอีก   ควรปรกึษาแพทย์

วงจรของ pulse wave ไม่สมํ�าเสมอ   มันข้ามรอบ  และ
เดี�ยวสั �นเดี�ยวยาว
ชีพจรผิดปกติมีหลายสาเหตุ    ปรกึษาแพทย์เพื�อตรวจ
คลื�นไฟฟ้าหัวใจ



14. พื�นฐานของการทดสอบสุขภาพของหลอดเลือด (1)
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• Hypertension by American Heart Association, 1998; 32; 365-370

• Assessment of Vasoactive Agents and Vascular Aging by the Second Derivative of 
Photoplethysmogram Waveform

• Assessment of vascular age by analysis of pulse waveform in a noninvasive way
• Analysis of PTG Wave by the second derivative based on 400 males and females

with age between 30 and 89 found that the size of peak a, b, c, d, and e is related
to age. It is assessing vascular age based on that.



14. พื�นฐานของการทดสอบสุขภาพของหลอดเลือด (2)

26 



14. พื�นฐานของการทดสอบสุขภาพของหลอดเลือด (3)
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Test value of uBioMacpa Pro 

Vascular health index = vascular age - age 

Vascular age = 

Vascular age (32) =  ( (-0.94-(-0.09)-(-0.19)-0.15) + 1.515 ) / 0.023 

Vascular health index = 32 – 30  = +2 



15. พื�นฐานของการทดสอบความเครยีดสะสม (1)
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• European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing and 

Electrophysiology ได้จัดทําแนวปฏิบัติเกี�ยวกับมาตรฐานการวดัและการตีความ HRV 
(Heart Rate Variability - ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ)     
อุปกรณ์ทางการแพทย์สว่นใหญ่ใน�จจุบันเป็นไปตามมาตรฐานนี�

• uBioMacpa เป็นไปตามมาตรฐานนี�ด้วย



15. พื�นฐานของการทดสอบความเครยีดสะสม (2)
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• Autonomic Assessment Report Interpretation Guide and Instructions
(Heartmath Research Center, U.S., 1996)

• A guideline prepared by Heartmath Lab. in America for autonomic assessment and 
interpretation (Heartmath Lab. was founded in 1991 to research and teach 
cardiology. It is a non-profit organization in California, U.S.)

• Suggests standard value per age group of each item such as LF, HF, LF/HF,
mean BPM, SDNN, and RMSSD

< Range per age group for time and frequency analysis value > 

< Area for each frequency range > 



16. ใบรบัรองสาํหรบัผลิตภัณฑ์ (1)
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Item คําอธิบายรายละเอียด

สทิธิบัตร
• อุปกรณ์ทดสอบสุขภาพของหลอดเลือด  และระดบั

ความเครยีด  โดยการวเิคราะห์สัญญาณ pulse wave
(เลขทะเบียน: 10-0954817)

ใบรบัรอง KFDA 

• ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื�องมือแพทย์ (#3447)

• ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื�องมือแพทย์ (#13-262)

• KGMP(KTL-AA-110168)

ใบรบัรองอื�นๆ
• CE(KES-E1-13T0070)
• RoHS(CTS130617-01A1)



16. ใบรบัรองสาํหรบัผลิตภัณฑ์ (2)
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