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คูมือการใชงาน  

เครื่องผลิตออกซิเจน รุน 7F-5, 7F-8, 7F-10 
 

ขอปฏิบัติดานความปลอดภัย 
คําเตือน  : เพื่อปองกันเหตุฉุกเฉิน เม่ือเครื่องไมสามารถทํางานได ในผูปวยอาการหนัก ควรมีแหลงออกซิเจนสํารองไว เชน Oxygen Cylinder, Oxygen bag 
อุปกรณนี้ ถูกใชเปนแหลงออกซิเจนเสริม ไมถือเปนอุปกรณคํ้าจุนชีวิต 

 
1. กอนการติดตั้ง 

- เครื่องตองวางต้ังข้ึน ในขณะขนสง 
- ถาแหลงกําเนิดพลังงานมี voltage นอกเหนือจากชวงปกติ โปรดใช manostat 
- โปรดใช ชุดอุปกรณกําลังไฟและ อุปกรณตอเชื่อม ที่เหมาะสม และ ปลอดภัย 
- หามผูไมชํานาญการ เปดตูของเครื่อง 

 
2. การจัดวาง 

- เลอืกวางในสถานที่ใชงานที่สะดวก ซ่ึงสามารถเคลื่อนยายเครื่องงายๆ ดวยลอเลื่อน 
- วางเครื่องทุกดาน หางจากผนัง และ ส่ิงของอื่นๆ อยางนอย 10 ซม. และไมวางเครื่องในที่แคบๆ 
- หลีกเลี่ยงการวางไวใกลแหลงความรอน แหลงไฟ,ที่เปยกชื้น หรือ ที่ที่การไหลเวียนของอากาศ ตํ่ามากๆ 
- หามวางของบนเครื่อง 
- หามปดกั้นทางเขาของอากาศ หรือวางบนพื้นผิวนิ่มๆ เชน เตียง หรือ ที่นอน ซ่ึงสามารถทําใหปดทางเขาของอากาศได และควรวางในที่ๆ ไมมีฝุน 

,ขน หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ 

 
3. การใช 

- การบําบัดดวยออกซิเจน ตองระวังเรื่องไฟไหมเปนพิเศษ ผูใชตองไมสูบบุหรี่ ขณะใชเครื่อง  หรือ ไมมีบุหรี่ที่ถูกจุด หรือเปนแหลงจุดติดไฟ 
หรือวัสดุที่ติดไฟงาย และตองมีปาย “ หามสูบบุหรี่” แสดงไว 

- อยาเปด หรือปดเครื่องบอยๆ หากปดแลวตองรอ 3-5 นาที จึงเปดเครื่องใหมได การใชงานชวงส้ันๆ อาจทําใหอายุการใชงานของเครื่องส้ันลง 
- อาจมีการลุกติดไฟอยางรุนแรงข้ึนมาเองได หาก น้ํามัน หรือสารประเภทน้ํามัน สัมผัสกับออกซิเจน ภายใตความดัน ดังนั้น ควรเก็บ ตัวเครื่อง, สาย , 

ขอตอ และอุปกรณออกซิเจน อื่นๆ ใหหางจากภาวะดังกลาว หามใชสารหลอลื่นใดๆ โดยไมไดรับคําแนะนําจากผูผลิต 

 
4. การบํารุงรักษา 

เครื่องนี้ ออกแบบมาเปนพิเศษ เพื่อ ลดภาระการซอมบํารุง ซ่ึงทําเพียงปละครั้ง ซ่ึงตองทําโดยผูชํานาญการเทานั้น 

 
5. การรบกวนของคลื่นวิทย ุ

อุปกรณไฟฟาสวนมากจะถูกรบกวนโดยคลื่นวิทยุ ฉะนั้น อยาใชเครื่องมือส่ือสารเคลื่อนที่ ในบริเวณที่มีการใชงาน 

 
6. เพื่อลดความเสี่ยงในการไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากไฟไหม 

- หามใชขณะอาบน้ํา ถาตองการใชอยางตอเนื่อง ตองไดรับการแนะนําจากแพทย และควรวางเครื่องหางจากหองน้ํา อยางนอย 2.5 เมตร 
- หามสัมผัสเครื่องขณะเปยก 
- หามวางเครื่องในที่ที่สามารถตกลงน้ํา หรือของเหลวอื่นๆ 
- หามหยิบเครื่องที่หลนลงไปในน้ํา ใหดึงปลั๊กออกทันที 
- ไมเสียบปลั๊กทิ้งไว 
- การใชเครื่องตองปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย และ คูมือ 
- ถาผูปวย หรือผูดูแล เห็นวาผูปวยไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ ใหไปพบแพทยทันที หามปรับอัตราการไหลเอง โดยปราศจากคําแนะนําของแพทย 
- ตองระมัดระวังอยางใกลชิด หากใชเครื่องใกลเด็ก 
- หามใช อุปกรณ ชิ้นสวน หรือ adapter อื่น นอกเหนือจากการอนุมัติจากผูผลิต 
- หามตอ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนานกับ เครื่องผลิตออกซิเจนอื่น หรือ อุปกรณบําบัดดวยออกซิเจนอื่น 
- หากใชอุปกรณเสริม อื่นๆ ที่ไมไดแนะนําใหใช อาจลดประสิทธิการใชงานได 
- หลีกเลี่ยงการวางเครื่องไวในที่ที่ อาจเกิดประกายไฟ รวมถึง ประกายไฟที่เกิดจากไฟฟาสถิต อันเกิดจากการขัดสี 
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7. การเก็บ 

- เก็บเครื่องไวในที่แหง และไมวางส่ิงของใดๆ บนเครื่อง 
- เก็บเครื่องใหหางจากแกสที่ลุกติดไฟ หรือ สามารถระเบิดได 
 

8. สภาพการทํางานปกติ 
- ชวงอุณหภูมิ 10-35 องศาเซลซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ  20-60% 

- ความดันบรรยากาศ  86-106 kPa 

 

Note: ใหวางเครื่องไวที่อุณหภูมิการทํางานปกติ อยางนอย 4 ชั่วโมง ถาเครื่องถูกเก็บ หรือขนสงที่อุณหภูมิตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส 

 

การใชงาน  
1. การเตรียมกอนการใชงาน 

- หมุนฝาปดกระปองความชื้นออก ,เติมน้ําบริสุทธ์ิ (หรือน้ํากลั่น) ลงในกระปองใหอยูระหวางเสนระดับสูงสุด และตํ่าสุด (ถาจําเปน, เติมยาอื่นๆ 

ลงในน้ํา, โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําแพทย) 

- ไขขอตอของกระปองน้ําเขากับฝาปด, แลวใส กระปองความชื้น เขาไปในสายรัดทางดานซายของเครื่อง, และตอ cannula 

เขากับทางออกของออกซิเจน 

- เสียบปลั๊ก, กดสวิตซเปด, เครื่องทํางาน 

 

2. การใชงาน 
2.1 อัตราการไหล 

v หมุนปุมปรับอัตราการไหลตามคําแนะนําของแพทย หรือผูบําบัด 

Note : เพื่อการอานคา flow meter อยางเหมาะสม ใหติดเสนสัญลักษณไวที่ flow meter  หมุนปุมปรับจนลูกบอลอยูกึ่งกลางบนเสน ลิตร/นาที 

ทีท่ําสัญลักษณไว  

ขอควรระวัง :  ถาอัตราการไหลบน flow meter อยูตํ่ากวา 0.5 ลิตร/นาที ใหตรวจสอบสาย หรืออุปกรณตางๆ วาถูกปดกั้น หรือ หักงอ 

หรือมีขอบกพรองที่กระปองความชื้น หรือไม 

v ขณะเดียวกัน กระปองความชื้นจะมีฟองอากาศบริเวณ sieve core , แลวออกซิเจน จะออกมาจากทางออกของกระปอง 

2.2 ตอ nasal cannula เขากับทางออกของกระปองน้ํา และ อีกดานตอกับผูปวย 

Note : เวลาในการใหออกซิเจน และ อัตราการไหล ตองปฏิบัติตามคําแนะนําแพทย 

 

3. การพนยา (สําหรับรุนที่สามารถพนยาได) 
v เติมน้ํายาลงในกระเปราะพนยา (โปรดปฏิบัติ ตามคําแนะนําของแพทย 

และไมใสยาเกินขีดสูงสุดของกระเปราะยา) 

v ถอด Nebulizing cover บน Nebulizing interface ออก 

v ตอสายระหวางกระเปราะพนยา และ Nebulizing interface  

แลวเปดเครื่องผลิตออกซิเจน และสามารถทําการพนยาไดทันที 

v เม่ือพนยาเสร็จ ปด Nebulizing cover และหมุนไปทางขวาใหแนน ถาไมตองการใหออกซิเจนแลว ปดเครื่องผลิตออกซิเจน 

v ถอดสายออก ,ถอด Mouthpiece, เปดฝาปดกระเปราะพนยาออก และเทยาที่คางอยูในกระเปราะออก แลวลางสาย, mouthpiece, 

ฝากระเปราะพนยา, nebulizing baffle, กระเปราะพนยา, ripple tube, T-piece, อื่นๆ  ดวยน้ําบริสุทธ์ิ หรือแชในน้ําอุน ประมาณ 15 นาที 

เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรเติมน้ําสมสายชูเล็กนอยลงในน้ํา (หาม นําอุปกรณหรือชิ้นสวนไปตม โดยเด็ดขาด) 

v หลังจากลางอุปกรณแลว ควรทําใหแหงกอนเก็บ 

v เวลาในการพนยา ควรปฏิบัติตามคําแนะนําแพทย 

 

4. การปดเครื่อง 
ถอด cannula ออกจาก ทางออกของกระปองน้ํากอน กดปุมปด และดึงปลั๊กออก 
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                                                                                                                  การประกอบชุดพนยา 

 

การดูแลรักษา             
การทําความสะอาดตู  ทําความสะอาดตูอยางนอย เดือนละ 1 ครั้ง         

อันดับแรกตองดึงปลั๊กออกกอน แลวทําความสะอาดตูดวยสารทําความสะอาดแบบออนโยน และ ใชผาที่ไมทําใหเปนรอย หรือฟองน้ํา 

ระวังอยาใหของเหลวซึมเขาไปในรอยตอของตู 

 

1. การทําความสะอาดฟวเตอร 
โปรดทําความสะอาด และเปลี่ยนฟวเตอรใหทันเวลา ซ่ึงสําคัญมาก เพื่อปกปองคอมเพรสเซอร และยืดอายุการใชงานของเครื่อง 

v การถอด 
1. ฟวเตอรชั้นแรกทําความสะอาดทุกครึ่งเดือน ฟลเตอรชั้นแรก I สามารถเอาออกมาได จากดานลางของเครื่อง (อยูดานหลังเครื่อง) 

                                                                          

                                            รูปที่ 1                       รูปที่ 2 

 

           

   

 

 

                                        ฟวเตอรชั้นแรก II สามารถถอดออกมาได                         โดยใชไขควงหัวแบนเล็ก   (อยูทั้งสองขางของเครื่อง)                                                   

                

2. ตาขายชั้นที่สองในฟวเตอร ทําความสะอาดเดือนละครั้ง 

                                                                      เสียบไขควงหัวแบนตรงนี้  

 

A เปดประตูเพื่อเขาถึงฟลเตอร (รูปที่ 3)                          รูปที่ 3                    

      

 

 

 

             รูปที่ 4              รูปที่ 5 

B  ไขแกนฟลเตอรออก (รูปที่ 4,5)   

C   เวลาในการทําความสะอาดฟวเตอรชั้นที่ 2 ข้ึนอยูกับ การใชงาน และสภาพ ถาแกนฟวเตอรเริ่มจะดํา,ใหเปลี่ยน หรือทําความสะอาด 

      การทําความสะอาด   :   ทําความสะอาดฟวเตอรดวยสารทําความสะอาดเจือจางกอน แลวลางออก และทําใหแหงกอนใสกลับเขาไป 

 

2. การทําความสะอาดกระปองความชื้น 
เปลีย่นน้ําในขวดทุกวัน, ทําความสะอาดสัปดาหละ 1 ครั้ง ดวยสารทําความสะอาดเจือจาง แลวลางน้ําออก 

โปรดใสใจในการทําความสะอาดสาย และ แกนฟวเตอร เพื่อใหม่ันใจวา ออกซิเจนสามารถผานได 

 

3.  การเปลี่ยนแบตเตอรี ่ 
 เม่ือแบตเตอรีห่มด สัญญาณไฟฟาจะออน โปรดเปลี่ยนทันที เปดฟวเตอรชั้นแรก II ดานซายของตู และเปลี่ยนแบตเตอรี่ (รูปที่  2) 

ขอสังเกต :  เครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ 9V หากไมใชเครื่องเปนเวลานาน โปรดถอดแบตเตอรี่ออก 
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4. คําแนะนําเม่ือเกิดปญหา 
ปญหา สาเหตุ การแกไข หมายเหตุ 

เปดสวิตซ ,มีสัญญาณเตือนตอเนื่อง 

แตเครื่องไมทํางาน 

1. ไมไดเสียบปลั๊ก 

2. ไมมีไฟเขา 

3. ยังไมกดสวิตซเปด 

4. หมอแปลงไฟผิดปกติ 

1. เสียบปลั๊ก 

2. ใชกําลังไฟที่ปกติ 

3. กดสวิตซเปด 

4. ซอม หรือเปลี่ยนใหม                                  

 

3,4 

ซอมโดยชางผูชํานาญการ 

เครื่องทํางาน, 

หนาจอแสดงเวลาการใชงานปกติ, 

ไฟเขียวติดตลอดเวลา, 

ไฟเหลืองกระพริบ, เครื่องมีเสียงรอง 

1. ฟวเตอรชั้นที่   1 โดนปดกั้น 

2. ฟวเตอรชั้นที่ 2 โดนปดกั้น 

3. กําลังไฟไมมีประสิทธิภาพ 

4. สวนที่นําอากาศเขา compressor พับงอ 

5. วาลวปลอยความดันของ compressor 

มีกาซรั่ว 

6. สายบน sieve bed  มีการรั่วของกาซ 

7. การแลกเปลี่ยนอากาศของ 

regulatorไมมีประสิทธิภาพ 

8. PC board สวนควบคุมหลักเสีย 

 

 

 

 

1. ทําความสะอาด หรือเปลี่ยน 

2. ทําความสะอาด หรือเปลี่ยน 

3. ไมใชสายพวง ,หาเตาเสียบใหม 

4. ทําใหเรียบ 

5. ซอม หรือเปลี่ยนวาลว 

6. ตอสายใหแนน 

7. เปลี่ยนใหม 

 

8. เปลี่ยนใหม 

 

 

 

4-8 

ซอมโดยชางผูชํานาญการ 

 

 

ปญหา สาเหตุ การแกไข หมายเหตุ 

หนาจอโชวปกติ ไฟเขียว 

และไฟเหลืองข้ึนตลอดเวลา 

แตเครื่องหยุดทํางานกะทันหัน และ 

มีเสียงสัญญาณรองตอเนื่อง 

1. Corns plug-in ทั้ง 4 ของ 

วาลวไมไดเสียบสมบูรณ 

 

2.     Exhaust sound buffer box ติดขัด 

‘3.   ไมสามารถเปดวาลวได 

‘4.    Circuit board ควบคุมระบบไฟฟาหลัก 

เสีย 

1. ตรวจสอบ และตอ circuit board กับ 

corns plug-in ทั้ง 4 ของวาลว 

2. เปลี่ยนใหม 

3. เปลี่ยนใหม 

4. เปลี่ยนใหม 

 

ซอมโดยชางผูชํานาญการ 

Cannula มีฝา 1. การระบายอากาศบริเวณที่ใชเครื่องไมดี 

ทําใหอุณหภูมิในการทํางานสูงเกินไป 

 

2. อุณหภูมิของน้ําที่เติมใน 

กระปองความชื้นสูงเกินไป 

 

3. เติมน้ําในกระปองความชื้นมากเกินไป 

 

4. พัดลมภายในไมทํางาน หรือทํางานชา 

ทําใหอุณหภูมิในการทํางานสูงเกินไป 

1. ทําใหม่ันใจวา วางเครื่องหางจากผนัง 

และส่ิงของอื่น 

หรือเครื่องกําเนิดความรอน อยางนอง 

10 ซม. 

2. เติมน้ําเย็นในกระปองความชื้น, 

ไมเติมน้ําที่รอนเกิน 

3. ระดับน้ําที่เติมตองอยูในชวงขีดสูงสุด 

และตํ่าสุด 

4. นํา eyewinker ที่ลอคพัดลมอยูออก 

หรือเปลี่ยนใหม 

 

 

 

 

 

 

4.ซอมโดยชางผูชํานาญการ 

เครื่องทํางาน,ไฟเขียวติด,ไฟเหลืองไมติด, 

และเครื่องไมมีเสียงผิดปกติ 

แตออกซิเจนออกมานอย หรือไมออกเลย 

1. ปด flow meter อยู 

2. Safety valve ของ  ฝา humidifier เปด 

3. มีอากาศรั่วระหวางกระปองน้ํา และฝา 

4. Cannula ใหงานไมได 

5. Oxygen outlet pipeline ของ flow meter 

หลวม 

1. ปรับ flow meter ตามคาที่ตองการ 

2. ติดต้ังใหม 

3. ไขปดฝาใหแนน หรือเปลี่ยนใหม 

4. เปลี่ยนใหม 

5. ทําใหแนน 

6.     แกไข 

 

 

 

4,7,8,9,10 

ซอมโดยชางผูชํานาญการ 
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6. Cannula พับงอ หรืออุดตัน 

7. Filter ในกระปองความชื้นตัน 

8. Pipeline เชื่อมระหวาง flow meter และ 

oxygen outlet พับงอ หรือตัน 

9. Air inlet pipeline ของ flow meter 

หลวม 

10. Flow meter เสีย 

11.    Depress valve แตก หรือไมมีอากาศออก 

7       ทําความสะอาด หรือเปลี่ยนใหม 

8       แกไข 

 

9.    ทําใหแนน 

10.  เปลี่ยนใหม 

11    เปลี่ยนใหม 

5.  ขอจํากัดในการขนสง และเก็บรักษา 

- อุณหภูมิ –40-70 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพันธ 10-100 % 

- ความกดอากาศ 86-106 kPa 

- น้ําหนักในการขนยาย  31.5 kg 

- ตองเก็บไวในที่ที่ปราศจาก แกสที่กัดกรอน,ประกายไฟ และ ไมขนสงในลักษณะคว่ําเครื่อง 
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