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คํานํา
ขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑและหวังวาคุณจะพอใจในสินคาของเรา คูมือการใชงานนี้ ประกอบดวยฟงกชัน
การใชงานตางๆ ขั้นตอนการใชงาน การแกปญหาเบื้องตน และอื่นๆ

เพื่อใหมั่นใจไดวาเครื่องทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โปรดอานคูมือโดยละเอียดกอนการใชงาน 

หนา หนา
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ดานความปลอดภัย

- อุปกรณนี้ไมใชอุปกรณเพื่อการชวยชีวิต และในบางสถานการณการรักษาดวย เครื่องออกซิเจนสามารถเปน
  อันตรายได ขอแนะนําใหปรึกษาแพทยทําตามคําแนะนําของแพทย ในการปรับการไหลของออกซิเจนที่เหมาะสมกอน
  จะใชเครื่องผลิตออกซิเจน
- ในกรณีเครื่องผลิตออกซิเจนมีสัญญาณแจงเตือน การทํางานผิดปกติหรือผูใชรูสึกอึดอัด กรุณาติดตอ สอบถาม
  ผูจัดจําหนาย หรือ ทําการพบแพทยโดยเร็วที่สุด
- สําหรับผูที่เปนโรครายแรง ตองติดตั้งอุปกรณเสริม ถามีเหตุขัดของเกิดขึ้น โปรดติดตอผูจําหนาย หรือแพทย 
  โดยเร็วที่สุด
- หามทิ้งสายตอออกซิเจนไวใตผาปูที่นอนหรือเบาะรองนั่ง ในกรณีที่มีการเปดเครื่องโดยไมไดใชงาน เพราะออกซิเจน
  สามารถติดไฟได อาจเกิดไฟไหมไดและเปนอันตรายถึงชีวิต
- โปรดปดสวิตซและถอดปลั๊กหากไมใชเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อความปลอดภัย
- เครื่องผลิตออกซิเจนสามารถทําใหเกิดการเผาไหมได ควรเก็บเครื่องผลิตออกซิเจนใหหางจากเปลวไฟและ
  หามสูบบุหรี่ใกลกับเครื่องออกซิเจน และโปรดเก็บใหพนแสงแดด
- กอนที่จะทําความสะอาดฝุนบนเครื่องผลิตออกซิเจน โปรดทําการถอดปลั๊กออกกอน เพื่อปองกันการเกิดไฟฟา
  ลัดวงจร
- ในขณะที่ใชเครื่อง หามเปดฝาครอบดานหนาและดานหลัง ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอุปกรณ ใหแจงผูจัดจําหนาย
  หรือผูผลิต หามรื้อ หรือแกะอุปกรณอื่นๆ หามปรับเปลี่ยนดัดแปลงอุปกรณนี้โดยไมไดรับอนุญาตจากผูผลิต
- สายออกซิเจนที่มีความยาวมากเกินไป อาจรัดคอและทําใหเสียชีวิตได
- เก็บอุปกรณใหหางจากเด็กและสัตวเลี้ยง
- ระวัง! เด็กกลืน อุปกรณชิ้นสวนที่มีขนาดเล็ก
- ติดตอแพทยโดยดวนหากผูใชงานมีอาการแพ
- โปรดใชอุปกรณเสริมและชิ้นสวนที่สามารถถอดออกไดจากผูผลิตเทานั้น มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหาย หรือ
  อันตรายตอผูใช/ผูปวยได
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ขอควรระวัง

- เครื่องผลิตออกซิเจนควรตั้งอยูในสถานที่ปลอดฝุน และปลอดกาซพิษที่เปนอันตรายตอรางกาย
- ในกรณีที่มีอากาศปนเปอนหรือหมอกควันในออกซิเจน ควรยาย/วางเครื่องออกซิเจนในที่ที่มีอากาศถายเท
- ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องผลิตออกซิเจนสามารถระบายความรอนไดตามปกติในขณะใชงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความ
  รอนสะสมในเครื่องที่สูงเกินไป
- ระหวางการใชงานหากเครื่องรอนเกินไป เสียงจะออนลงระหวางการใชงาน (ควรพักเครื่องประมาณ 10 วินาที) 
- ใชเวลา 5 นาทีในการอุนเครื่อง เพื่อใหเครื่องทํางานไดปกติ
- เครื่องนี้มีไวสําหรับใหออกซิเจนทางการแพทยเทานั้น ความเขมขนของออกซิเจนจะสูงถึง 90% เมื่ออัตราการไหลออก
  ของอากาศถึงระดับที่กําหนด
- กระปองทําความชื้นตองใชนํ้าดื่มสะอาดหรือนํ้าตมสุกที่เย็นแลว ในระดับเสนที่กําหนดไวที่ขางกระปอง
- ควรใชกระปองนํ้าทําความชื้นที่มากับเครื่องไมควรดัดแปลงใสอุปกรณอื่นแทนที่ อาจทําใหเกิดอันตรายได
- ในกรณีที่การทํางานของออกซิเจนผิดปกติ ควรจะแจงผูจําหนาย หรือผูผลิตในการตรวจบํารุงรักษา
- กระปองทําความชื้น, กระดาษกรองและไสกรองจําเปนที่จะตองทําความสะอาด กระปองทําความชื้นควรลางทุก 3 วัน, 
  แผนกรองควรทําความสะอาดทุกๆ 1,000 ชั่วโมงและไสกรองควรทําความสะอาดทุกๆ 1,500 ชั่วโมง โดยการเปาลมเย็น
- เมื่อปรับปุมสําหรับการไหลเต็มที่แลว แตเครื่องวัดการไหลแสดงคาเปนศูนย ใหปดเครื่องทันทีและติดตอผูจัดจําหนาย
- ไมควรเปดปดเครื่องบอยๆ : หากตองการเปดเครื่องใหม ควเปดเครื่องหลังปดเครื่องไปแลวไมนอยกวา 5 นาที 
  (ไอเสีย และ กาซ ภายในเครื่องจะทําใหอายุการใชงานสั้นลง)
- ไมควรเปดเครื่อง เมื่อปุมปรับอัตราการไหลไมทํางาน
- เปลี่ยนนํ้าในกระปองทําความชื้น ทุกๆ 2-3 วัน โดยเฉพาะในหนารอน ถาหากไมไดใชหลายวันโปรดเทนํ้าออกใหหมด 
  และ เช็ดกระปองใหแหงหรือตากลม
- ใชทอออกซิเจนและกระปองทําความชื้นที่มากับตัวเครื่อง หรือชิ้นใหมในรุนเดียวกัน ถาหากเปลี่ยนใชกับเครื่องอื่น 
  โปรดแนใจวาไดปดการเชื่อมตอกับเครื่องออกซิเจนแลวกอนเปลี่ยน ทอออกซิเจนมีไวสําหรับผูปวยเทานั้น  
  และกรุณาอยาโยนทิ้ง
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- ทอออกซิเจน ที่สัมผัสกับผูปวยแลวควรทําความสะอาด และฆาเชื้อ
- ทอออกซิเจนที่สัมผัสกับผูปวย หลังจากใชแลว ควรเช็ดทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลทางการแพทย 75% หรือวิธี
  ฆาเชื้ออื่นๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อ ไมควรใชทอออกซิเจนรวมกันกับผูอื่น
- ใชโลชั่นแบบนํ้า หรือขี้ผึ้ง เฉพาะที่เขากันไดกับออกซิเจนเทานั้น กอนและระหวางดูแลรักษา ไมควรใชปโตรเลี่ยม นํ้ามัน 
  หรือขี้ผึ้ง (ที่ไมเขากันกับออกซิเจน) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการติดไฟ และการเผาไหม
- อยาถอดฝาครอบออกโดยไมไดรับอนุญาต

ขอควรรูสําหรับการพนยา
- เมื่อใชโหมดการพนยา ปรับอัตราการไหลตํ่าสุด หากเครื่องมีการเตือนการทํางานผิดปกติ เปนเรื่องปกติ
  ไมตองตกใจ เพียงแครอใหเสร็จสิ้นการพนละอองยา
- ควรใชอุปกรณพนยาที่มาพรอมกับเครื่อง
- เมื่อไมไดใชงานสําหรับการพนยา ใหคลายวาลวออก แลวตรวจสอบอีกทีวาไมมีลมรั่วออกมา
- เมื่อเครื่องพนยาไมมีอะอองนํ้าออกมา ในกรณีที่ ตัน ใหใชเข็มเบอร 7 ทําความสะอาด
- ผสมนํ้าเกลือกับยาที่ใชพน(ยาตามแพทยสั่ง) หากตองพนยาหลายนาที เพื่อลดการตกผลึกของยา
- หากละอองยังไมทํางาน ใหเปดฝาขวด และเพิ่มนํ้าสะอาดลงไปในจํานวนเล็กนอย หมุนวาลวที่เชื่อมตอกับสายและ
  เลือกมุมที่เหมาะสม  เพื่อใหเกิดการพนละอองที่ดี

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
 เครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย ใชหลักการดูดซับแรงดันซึ่งสามารถทําได โดยแยกออกซิเจน ไนโตรเจนและ
กาซอื่น ๆ จากอากาศ เมื่อเชื่อมตอแลวสามารถแยกออกซิเจนที่เปนไปตามมาตรฐานการแพทยได ออกซิเจนถูกแยกโดย
วิธีทางกายภาพเทานั้น โดยเครื่องผลิตออกซิเจนนี้สามารถใชไดกับผูปวย 1-2 คนไดพรอมกัน แตการใชงาน 2 คน 
อัตราการไหล จะลดลง 1 เทา 
 เครื่องผลิตออกซิเจนนี้มีเปาหมายสําคัญคือ ลดความเหนื่อยลา เพิ่มออกซิเจนในเลือด โดยอายุการใชงานของ
เครื่องสามารถใชงานไดมากถึง 10,000 ชั่วโมง และไมมีผลตอเปอรเซ็นออกซิเจนในอาคาร ระหวางการเปดใชงาน
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เงื่อนไขการใชงาน

1. อุณหภูมิโดยรอบ 10 ํC -40  ํC
2. ความชื้นสัมพัทธ 30%-75%
3. ความดันอากาศ 700 hPa-1060 hPa
4. โดยรอบตองไมมีกาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน และสนามแมเหล็กที่รุนแรง

ขอบเขตการใช
 
อุปกรณนี้ใชในการผลิตออกซิเจนทางการแพทย ที่มีคาความเขมขนมากกวา ≥90 %
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ขอมูลทางเทคนิค

กําลังไฟ

แรงดันไฟฟา

อัตราการไหล

ความเขมขน

แรงดันขาออก

ระดับความดังของเสียง

ประเภทของระบบไฟฟา

นํ้าหนักสุทธิ

ขนาด

คา IP 

(มาตรฐานที่ใชวัดการปกปองสิ่งที่อยูภายในอุปกรณ)

~230/110v ±10% 50/60Hz ±1

93±3

0.04 ~0.08 MPa

Class II Type BF

390×337×620 มม. (กxยxส)

480/350*

0-5 0-8

480350

0-3

≤45

21 24

IP 21

24/21*

≤45/45* ≤48



สัญลักษณ
สัญลักษณ รายละเอียด / คําอธิบาย

คูมือการใชงาน

BF

Class II

วันที่ผลิต

ควรระมัดระมัด ระวังอันตรายหรือความไมปลอดภัย

2 : ปองกันของแข็งที่มี Ø 12 มม.
1 : ปองกันนํ้าหยดใสจากดานบนเทานั้น

หมายเลขสินคา

!
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อุปกรณภายในกลอง
• ขอตอตัว Y     1 ชิ้น  
• กระบอกใสยา (8มล.)   1 ชิ้น
• หนากาก    1 ชิ้น
• สายตอพนยา    1 ชิ้น
• คูมือการใชงาน    1 ชุด

• เครื่องผลิตออกซิเจน รุน H-V5-N-NS 1 เครื่อง
• กระปองทําความชื่น พรอมทอสายยาง   1 ชุด 
• สายออกซิเจนตอจมูก                            2 เสน  
• สายไฟติดตัวเครื่อง     1 เสน
• ไสกรอง       1 ชิ้น 
• แผนกรอง      1 ชิ้น 
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

1. ไฟแสดงสถานะ 
 1. ไฟแสดงสถานะการผลิตออกซิเจนทํางาน
 2. ไฟแสดงสถานะการทํางาน ถาเครื่องขัดของจะเปนสีแดง
 3. แจงเตือนไฟเขา (สีเขียว) ปด (แดง)
2. ฟวสปองกันการลัดวงจร
3. สวิตชเปด-ปด
4. ปุมสําหรับการตั้งเวลาในการใหออกซิเจน

* กรณีไฟฟาลัดวงจรฟวสจะดีดตัวออก โปรดสํารวจเบื้องตนวามีไฟฟาลัดวงจรที่ใดหรือไม หลังสํารวจไมพบการลัดวงจร 
สามารถกดไปที่ฟวสอีกครั้งและใชงานตอได แตหากกดไปอีกแลวฟวสดีดตัวออกรบกวนใหติอตอผูผลิต

*



5. ชองเสียบพนยา
6. จอแสดงผล สามารถแสดงเวลาการทํางานสะสมและเวลาเริ่มตนถึงปจจุบันได 
7. ปุมสวิตซปรับการไหลของออกซิเจน ปรับและเพิ่มการไหลของออกซิเจน 
    การหมุนทวนเข็มนาฬกา คือ ลด และ การหมุนตามเข็มนาฬกา คือ เพิ่ม
8. ชองเสียบออกซิเจนขาออก
9. กระปองทําความชื้น
10. ชองกรองอากาศ
11. ปายกํากับ
12. ชองเสียบสายไฟ
13. ทอระบายอากาศ
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Total working
time (h)

Present 
working hours

ชั่วโมง

ชั่วโมง

นาที
สถานะการจับเวลา

เครื่องขัดของ



ขั้นตอนการใชงาน

1. ถอดกระปองทําความชื้นออก เติมนํ้าดื่มสะอาดหรือนํ้าตมสุกที่เย็นแลว ระหวางสเกลสูงสุดและตํ่าสุด 
 
2. กรุณาวางกระปองทําความชื้นไวขางหลัง จากนั้นตอตัวปดฝาขวดและตอเขากับเครื่องทําความชื้น 

3. เชื่อมสายไฟ เสียบปลั๊กไฟกับเตาเสียบไฟ ตอสายเขากับเครื่องผลิตออกซิเจน และปลั๊กอื่นๆ 
    เปดสวิตซไฟ

4. ปรับการไหลออกของออกซิเจนไดตามตองการ สวนที่เปนสีเขียวที่ดานลางของมิเตอรวัดการไหล
    คืออัตราการไหลของออกซิเจนที่แนะนํา (ทวนเข็มนาฬกาคือ เพิ่ม , ตามเข็มคือ ลด )
    สําหรับการใชงานเพียงคนเดียว การไหลอาจปรับอยูประมาณ 1.5-2 ลิตร / นาที 
    สําหรับการใชงาน 2 คน การไหลอาจปรับอยูประมาณ ≥3 ลิตร/นาที

5. ตอสายออกซิเจนกับประปองทําความชื้นหรือชองออกซิเจนจากกระปองทําความชื้น 
    จากนั้นจัดใหสายออกซิเจนออมอยูเหนือหูของผูปวย และสอดทอเขาในรูจมูกของผูปวย 
    เพื่อใหออกซิเจนไหลเขาสูรางกายของผูปวย ,ชวงเวลารับออกซิเจนที่ดีที่สุดของการดูแล
    สุขภาพนั้นอยูที่ 40-50 นาที สําหรับการใชเพื่อการรักษาทางการแพทยนั้น 
    จะตองเปนไปตามที่แพทยแนะนํา

6. เมื่อใชงานเครื่องผลิตออกซิเจนเสร็จเรียบรอย ควรปดเครื่อง ถาไมใชเปนเวลานาน กรุณาถอดปลั๊กออก
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ฟงกชัน Self-diagnoses

รายการรหัสที่ควรระวัง: ในโหมดนี้ เสียงสัญญาณเตือนภัยจะติดเชนเดียวกับการแสดงตัวเลขที่ปรากฏบนหนาจอ
จะแจงใหผูใชทราบวาเกิดอะไรขึ้น
code “10000” – เตือนความรอนสูงเกินไป
code “00300” – เตือนแรงดันสูงเกินไป
code “00040” – เตือนแรงดันตํ่าเกินไป
ตัวเลือกสัญญาณเตือน
เตือนความบริสุทธิ์ตํ่า + สัญญาณเตือนการไหลตํ่า
โปรดติดตอผูใหบริการหลังการขาย ในทองถิ่นเมื่อเครื่องอยูในสภาพที่ไมพรอมใชงาน

7. หากผูปวยตองการจับเวลาในการดูดซับออกซิเจน กอนอื่นใหกดปุม M เพื่อดําเนินการตั้งเวลา 
    จากนั้นนาฬกาจับเวลาจะกะพริบและใหปรับเวลาในการจับเวลาโดยปุม              และสุดทายใหกด         เพื่อยืนยัน
    การจับเวลา หากตองการยกเลิกการจับเวลาใหกดสวิตช M หนาจอจะสลับเปนเวลาแสดงการใชงานตอเนื่องตามปกติ

8. ในกรณีที่เครื่องผลิตออกซิเจนเชื่อมตอกับพลังงานไฟ แตเครื่องยังอยูในสถานะปดเครื่อง และมีเสียงเตือน 
    กรุณาตรวจสอบการเชื่อมตอของแหลงจายไฟ วามีการเชื่อมตอที่ดี หรือมีไฟดับจากแหลงจายไฟอื่นหรือไม

วิธีการใชเครื่องพนยา (สําหรับประเภทพนยาเทานั้น)
1. เปดกระบอกสําหรับพนยา และเพิ่มยา(ตามที่แพทยสั่ง) จากนั้นปดฝาครอบ
2. เชื่อมตอเครื่องพนยากับจมูก (หรือหนากาก) กับกระบอกพนยา จากนั้นเชื่อมตอสายเขากับกระบอกพนยาและ
    ชองเสียบพนยา แลัวหมุนใหแนน 
3. เปดเครื่องผลิตออกซิเจน ปดเครื่องวัดการไหล จากนั้นก็พรอมสําหรับการพนยา 
4. ทําความสะอาดที่พนยา หลังจากที่ใชงานอุปกรณแลว ทําความสะอาดที่พนยาและทอ ดวยนํ้ายาทําความสะอาด
    และนํ้าสะอาด  โดยที่พนยาและหนากาก ใชนํ้าสะอาดทําความสะอาดกอน จากนั้นทําการฆาเชื้อ โดยการจุมลงใน
    แอลกอฮอล 5 นาที ลางดวยนํ้าสะอาดอีกครั้ง และสุดทายเก็บใสในกลอง
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ถอดปลั๊กไฟ

การบํารุงรักษา

1. โปรดปดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้ง กอนทําความสะอาด
    ตัวเครื่องภายนอก โดยผาขนหนูนุม ชุบกับนํ้าสบูออน
    บิดหมาดและเช็ดดวยผาแหงควร ทําทุกๆ 1-2 ครั้งตอเดือน

2. ควรทําความสะอาดแผนสําหรับกรองอากาศ 
    อยางนอย 2 ครั้งตอเดือนและเปลี่ยนไสกรองทุกๆ 2-3 เดือน 
    รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
    - กรุณาถอดแผนกรองออก ใชที่เปาลมเปาฝุนละออง 
      จากนั้นใสกลับที่เดิม 
    - ไสกรองมีอายุการใชงานประมาณ 1,500 ชั่วโมง 
      หากหมดอายุหรือพัง
      
      กรุณาเปลี่ยนไสกรองใหม โดยเปดฝาและหมุนตัวครอบพลาสติก 
      ดึงไสกรองเกาออกและใสไสกรองใหมแทนดังภาพ

3. ฝากระปองทําความชื้น ควรจะหมุนปดใหสนิท เพื่อปองกันการรั่วไหล 
    ของออกซิเจนและ ควรทําความสะอาดทุก 2-3 วัน เพื่อปองกัน
    แบคทีเรียในนํ้า

ไสกรอง
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เงื่อนไขสําหรับการขนสงและการเก็บรักษา

อุณหภูมิโดยรอบ -20 ํC -45  ํC
ความชื้นสัมพัทธ ≤95%
ความดันอากาศ 500 hPa -1060 hPa

กรุณาวางเครื่องในที่ที่มีอากาศถายเท และตรวจสอบใหแนใจวา 
ฝาทอระบายอากาศที่อยูใตเครื่อง ไมไดเปดไว

การรับประกันคุณภาพ

รับประกัน 1 ป
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การแกปญหาเบื้องตน 

ลําดับ ปญหา

ไมมีการทํางานหลังจาก
ตอปลั๊กไฟ

ไมมีออกซิเจนออกมาหรือ
ไหลออกมานอย

1.

2.

ไมมีเสียงของทอระบาย
อากาศออก

ทอระบายอากาศมีเสียงดัง
เกินไป

3.

4.

1.ไมมีการเชื่อมตอระหวางวงจร
   เครื่องผลิตออกซิเจนกับะบบไฟ
2.วงจรของฟวเสียหาย
3.ตัวเก็บไฟเสีย
4.คอมเพรสเซอรเสีย

1.มีการพับของทอออกซิเจนภายใน 
   การไหลออกมาไมราบรื่น
2.ตัวกรองอุดตัน อากาศเขาไมราบรื่น
3.ฝาปดตัวทําความชื้นรั่วไหล

1.ตัวควบคุมอากาศไมทํางาน
2.บอรดควบคุมไฟฟาไมสามารถ
   ทํางานได

1.ขอตอของตัวทอเสียงหลุดออกไป
2.ขอตอของตัวทอเสียงแตก

1.เชื่อมตอขอตอใหดี
2.เปลี่ยนตัวลดเสียง

1.เปลี่ยนวาลวควบคุมอากาศใหม
2.เปลี่ยนบอรดควบคุมไฟฟา

1.ตอทอออกซิเจนอีกครั้ง
2.ทําความสะอาดตัวกรอง
3.เอาฝาออก หมุนฝาตัว
   กระบอกทําความชื้นออก
   และเอานิ้วไปอุดชองออก
   ของอากาศดู จะมีเสียง
   ออกจากเครื่องทําความชื้น
   หลังจากอุดประมาณ 5 วินาที 
    (วาลวความปลอดภัยของเครื่อง
    ทําความชื้นจะเปด)

1.ตรวจสอบสวิตซ ปลั๊ก 
   สายไฟฟา เชื่อมตอกันดี
2.เปลี่ยนฟวสและหาสาเหตุ
3.เปลี่ยนตัวเก็บไฟ
4.เปลี่ยนคอมเพรสเซอรใหม

สาเหตุ การแกไข
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แผนผังการเชื่อมตอ
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