
คูมือการใชงาน
เครื่องผลิตออกซิเจน
H-VH5-N



คูมือการใชเครื่องผลิตออกซิเจน รุน H-VH5-N

1 คํานํา  
2 ดานความปลอดภัย
3 ขอควรระวัง
5 แนะนําผลิตภัณฑ
5 เงื่อนไขการใชงาน
6 คาทางเทคนิค
7 สัญลักษณ
7 อุปกรณภายในกลอง

8 แนะนําการใชงาน
9 ขั้นตอนการทํางาน
10 การบํารุงรักษา
10 วิธีการใชเครื่องพนละอองยา
11 เงื่อนไขสําหรับการขนสงและการเก็บรักษา
13 การรับประกันคุณภาพ
12 การแกไขปญหา
13 แผนภาพการวงจรการทํางาน

คํานํา
ขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา หวังวาคุณจะพอใจในสินคาของเรา คูมือการใชงานนี้ ประกอบดวยฟงกชัน
การใชงานตางๆ ขั้นตอนการใชงาน ความนาสนใจของเครื่อง การแกปญหาเบื้องตน และอื่นๆ

เพื่อใหมั่นใจไดวาคุณใชเครื่องอยางมีประสิทธิภาพ โปรดอานคูมือใหละเอียดกอนการใชงาน 

อาจมีภาพที่แตกตางกันออกไปจากที่คุณไดเห็นจากของจริง
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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
- เปนเรื่องปกติสําหรับเสียงที่ดังเปนจังหวะของอากาศและนํ้าในกระบอก (ทุกประมาณ 8 วินาที) 
- ใชเวลา 5 นาทีในการอุนเครื่อง เพื่อใหเครื่องทํางานไดปกติ
- เครื่องนี้มีไวสําหรับใหออกซิเจนทางการแพทยเทานั้น ความเขมขนของออกซิเจนจะสูงถึง 90% เมื่ออัตราการไหลอยูที่
  5 ลิตร / นาที
- กระบอกทําความชื้นตองใชนํ้าดื่มสะอาดหรือนํ้าตมสุกที่เย็นแลว ในระดับเสนที่กําหนดไวที่ขางกระบอก
- กระบอกทําความชื้น, กระดาษกรองและไสกรองจําเปนที่จะตองทําความสะอาด กระบอกทําความชื้นควรลางทุก 3 วัน, 
  แผนกรองควรทําความสะอาดทุกๆ 100 ชั่วโมงและไสกรองควรทําความสะอาดโดยการเปาลมเย็นหรือเปลี่ยนทุกๆ 
  1,500 ชั่วโมง 
- เมื่อปรับปุมสําหรับการไหลเต็มที่แลว แตเครื่องวัดการไหลแสดงคาเปนศูนย ใหปดเครื่องทันทีและติดตอผูจัดจําหนาย
- ไมควรเปดปดเครื่องบอยๆ : หากตองการเปดเครื่องใหม ควรเปดเครื่องหลังปดเครื่องไปแลวไมนอยกวา 5 นาที 
  (ไอเสีย และ กาซ ภายในเครื่องจะทําใหอายุการใชงานสั้นลง)
- เปลี่ยนนํ้าในกระบอกทําความชื้น ทุกๆ 2-3 วัน โดยเฉพาะในหนารอน ถาหากไมไดใชงานหลายวันโปรดเทนํ้าออกใหหมด 
  และเช็ดกระบอกใหแหงหรือตากลม
- ใชสายออกซิเจนและกระบอกทําความชื้นที่มากับตัวเครื่อง หรือชิ้นใหมในรุนเดียวกัน โปรดแนใจวาเชื่อมตอสายและกระบอก
  แนนดีแลว เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล สายออกซิเจนมีไวสําหรับผูปวยเทานั้นและไมควรทิ้ง เพื่อรักษาสิงแวดลอม
- สายออกซิเจน หนากากออกซิเจน และอุปกรณพนยาที่สัมผัสผูปวย ควรทําความสะอาดและฆาเชื้อทุกครั้งหลังใชงาน
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- สายออกซิเจนที่สัมผัสกับผูปวย หลังจากใชแลว ควรเช็ดทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลทางการแพทย 75% หรือวิธี
  ฆาเชื้ออื่นๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อ ไมควรใชทอออกซิเจนรวมกันกับผูอื่น
- ไมควรใช ไข จาระบี หรือ นํ้ามัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการติดไฟ และการเผาไหม
- อยาถอดฝาครอบออกโดยไมไดรับอนุญาต
- ไมควรปลอยเครื่องผลิตออกซิเจนนี้โดยไมมีการใชงานในระยะเวลานาน (เดือน) ควรมีการใชงานอยางนอย 
  30 นาที / เดือน เพื่อปองกันความเสียหายที่เกิดกับ sieve ภายในเครื่อง

ขอควรรูสําหรับการพนยา

- เมื่อใชโหมดการพนยา ปรับอัตราการไหลตํ่าสุด (0.5 ลิตร/นาที) หรือหากเครื่องมีการเตือนผิดปกติ เปนเรื่องปกติ
  ที่มีการเตือนผิดปกติ ไมตองตกใจ เพียงแตรอการพนยาเสร็จ
- ใชอุปกรณที่มาพรอมกับตัวเครื่องผลิตออกซิเจน
- ในกรณีที่มีการปนเปอน ใหตรวจสอบการอุดตันของละอองนํ้า ใชเข็มเบอร 7 เพื่อทําความสะอาด
- ใชนํ้ากลั่นทําละออง เปนเวลาหลายวินาทีหลังจากการทํางานแตละครั้ง อาจทําใหเกิดการตกผลึก 
  สาเหตุโดยวิธีทางการแพทย
- หากละอองไมทํางาน ใหเปดฝาขวด และเพิ่มนํ้าสะอาดลงไปจํานวนเล็กนอย หมุนลูกบอลสีขาวที่อยูในขวดกับแหลง
  จายกาซ  เชื่อมตอและเลือกมุมที่เหมาะสม  เพื่อใหเกิดการพนละอองที่ดี
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เงื่อนไขการใช

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

ขอบเขตการใช
 
อุปกรณนี้ใชในการผลิตออกซิเจนทางการแพทย ที่มีคาความเขมขน ≥ 90 %

แนะนําผลิตภัณฑ

 เครื่องผลิตออกซิเจนทางการแพทย ใชหลักการดูดซับแรงดันซึ่งสามารถทําได โดยแยกออกซิเจน ไนโตรเจนและ
กาซอื่น ๆ จากอากาศคงที่ เมื่อเชื่อมตอแลวสามารถแยกออกซิเจนที่เปนไปตามมาตรฐานการแพทยได ถูกสรางโดย
วิธีทางกายภาพที่บริสุทธิ์ ไมมีผลกระทบตอเปอรเซ็นตออกซิเจนในอาคารในระหวางการทํางานของเครื่อง 

เครื่องผลิตออกซิเจนนี้มีเปาหมายสําคัญคือ ลดความเหนื่อยลา เพิ่มออกซิเจนในเลือด โดยอายุการใชงานของ 
เครื่องสามารถใชงานไดมากถึง 10,000 ชั่วโมง และไมมีผลตอเปอรเซ็นออกซิเจนในอาคาร ระหวางการเปดใชงาน
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*รูปแบบฟงกชั่นเสริม

H-VH5-N

คาทางเทคนิค
คําอธิบายรูปแบบ
รหัสฟงกชัน:

อัตราการไหล

กําลังไฟ

แรงดันไฟฟา

ความเขมขน

แรงดันขาออก

ระดับความดังเสียง (dB)

ประเภทของระบบไฟฟา

นํ้าหนักสุทธิ

ขนาด

สัญญาณเตือนไฟฟาขัดของ

สัญญาณเตือนความลมเหลวของความดัน

*Nebulization 

5 ลิตร : นาที

240-285 วัตต

~230 โวลต ± 10% 50/60 เฮิรตซ 

≥ 90% (0.5-5 ลิตร/นาที)

0.04 ~0.08 MPa

≤48 dB(A)

Class II Type BF

14.3 กก.

360(ก)×260(ล)×585(ส) มม.

สัญญาณเตือนจะปรากกฎ

0.04 ~0.08 MPa

ละอองขนาดเล็ก 5µ reaches 90%;  
แรงดัน > 0.1Mpa
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สัญลักษณ

อุปกรณภายในกลอง
• ไสกรอง      2 ชิ้น 
• แผนกรอง     2 ชิ้น 
• ขอตอตัว Y     1 ชิ้น
• คูมือการใชงาน    1 ชุด

• เครื่องผลิตออกซิเจน รุน H-VH5-N  1 เครื่อง
• กระบอกทําความชื่น พรอมทอสายยาง   1 ชุด 
• สายออกซิเจนตอจมูก                            2 เสน  
• สายไฟติดตัวเครื่อง     1 เสน
• อุปกรณสําหรับพนละอองยา  1 ชุด 

สัญลักษณ รายละเอียด / คําอธิบาย

คําแนะนําสําหรับการใชงาน

ประเภทชิ้นสวน

ระดับอุปกรณ

วันที่ผลิต

ควรระมัดระมัดระวังอันตรายหรือความไมปลอดภัย

ปองกันของแข็งที่มีขนาดไมเกิน 12 มล.
ปองกันนํ้าหยดใส (นํ้าจากความชื้น)

สัญลักษณ รายละเอียด / คําอธิบาย

O

I

เตือนอุณหภูมิ

เปดเครื่อง

ปดเครื่อง

หามสูบบุหรี่ในระยะ 2 เมตร จากอุปกรณนี้

!

หมายเลขสินคา
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แนะนําการใชงาน

1. กระบอกทําความชื้น
2. ไฟแสดงสถานะ 3 ดวง และรหัส 1 2 3 
    จากซายไปขวา แสดงรายละเอียดดังนี้
 1. แจงเตือนไฟเขา (สีเขียว) ปด (แดง)
 2. เปอรเซ็นออกซิเจน (ปกติ - สีเขียว
                  ; ถาเปอรเซ็นออกซิเจนนอยกวา 82% 
     จะเปนไฟสีแดง)
 3. ไฟแสดงสถานะการทํางาน 
                  ถาเครื่องขัดของจะเปนสีแดง
3. ชองเสียบสําหรับพนละลองยา
4. ชองเสียบสําหรับออกซิเจน

5. ปุมสวิตซเลือกการไหลของออกซิเจน 
    ปรับและเพิ่มการไหลของออกซิเจน การหมุนทวนเข็มนาฬกา คือ เปด 
     และการหมุนตามเข็มนาฬกา คือ ปด
5. ลอหมุน
7. จอ LCD
8. สวิตซ เปด-ปด
9. สวิตซปองกันการลัดวงจรที่รีเซ็ตได
    (-250V / 3A) 
10. สายไฟ
11. แผนกรองอากาศ
12. ปายกํากับ         
             ระดับอุปกรณ        ประเภทชิ้นสวน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ขั้นตอนการใชงาน

1. ถอดกระบอกทําความชื้นออก เติมนํ้าดื่มสะอาดหรือนํ้าตมสุกที่เย็นแลว ระหวางสเกลสูงสุดและตํ่าสุด 
    จากนั้นปดฝากระบอกทําความชื้น กรุณาสังเกตุ ทอออกซิเจนจะตอกับฝาปดดานบนของกระบอก
    แลวปลายทออีกดานตอเขาหรับชองปลอยออกซิเจน  

2. เชื่อมตอสายไฟ เสียบปลั๊กไฟกับเตาเสียบรับ ตอสายไฟของเครื่องเขากับเครื่องผลิตออกซิเจน 
    และปลั๊กอื่นๆ เปดสวิตซไฟ

3. ปรับอัตราการไหลของออกซิเจนตามตองการ หมุนทวนเข็มนาฬกาเพื่อลด และหมุนตามเข็มนาฬกาเพื่อเพิ่ม 
    อัตราการไหลและเวลาในการดูดซับ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย

4. ตอสายออกซิเจนกับกระบอกทําความชื้น จากกนั้นจัดใหสายออกซิเจนพาดอยูเหนือหูของผูปวย และสอดทอ
    เขาในรูจมูกของผูปวย

5. เมื่อใชงานเครื่องผลิตออกซิเจนเสร็จเรียบรอย ควรปดเครื่อง ถาไมใชเปนเวลานาน กรุณาถอดปลั๊กออก

6. ขณะเครื่องผลิตออกซิเจนทํางาน จะบันทึกระยะการใชงานอัตโนมัติ ผูใชงานสามารถใชฟงกชันจับเวลาโดย
    กดปุมสวิตซปรับการไหล และหนาจอจะกะพริบ และหมุนเพื่อเลือกเวลาตามตองการ เวลาในการตั้งคือ 10 นาที 
    สําหรับ 1 ครั้ง ตั้งเวลาไดนานสุดถึง 5 ชั่วโมง  หลังจากตั้งเวลาแลว กดสวิตซอีกครั้งเพื่อยืนยัน ไอคอนฟงกชัน
    การจับเวลาจะปรากฏขึ้น เมื่อเวลากลับไปที่ 0.00 เครื่องผลิตออกซิเจนจะปดเองอัตโนมัติ

7. สัญญาณเตือนความบริสุทธิ์ของออกซิเจน หลังจากเปดเครื่องผลิตออกซิเจนแลว เปอรเซ็นออกซิเจนจะขึ้น
      สีเขียว คือปกติ 
      สีแดง คือ เครื่องกําลังขัดของ 
 



วิธีการใชเครื่องพนละอองยา (สําหรับประเภทพนละอองยาเทานั้น)

1. เปดฝาครอบ และใสยาที่แพทยแนะนํา จากนั้นปดฝาครอบ
2. เชื่อมตอเครื่องพนละอองยากับหนากาก จากนั้นเชื่อมตออีกดานของที่พนยา เขากับหัวฉีด และยึดใหแนน 
3. เปดเครื่องผลิตออกซิเจน ปดเครื่องวัดการไหล จากนั้นหมุนวาลวที่หัวฉีด แลวพนละอองยาไดทันที
4. ทําความสะอาดที่พนละอองยา หลังจากที่ใชงานอุปกรณแลว ทําความสะอาดที่พนยาและทอ ดวยนํ้ายาสําหรับลาง
    และนํ้าสะอาด โดยที่พนยาและหนากาก ใชนํ้าสะอาดทําความสะอาดกอน จากนั้นทําการฆาเชื้อ 
    โดยการจุมลงในแอลกอฮอล 5 นาที ลางดวยนํ้าสะอาดอีกครั้ง และสุดทายเก็บใสในกลอง
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    หลังจาก 5 นาที (เวลาการอุนเครื่อง เซ็นเซอรจับเปอรเซ็นตออกซิเจนภายใน) จะแสดงถึงระดับความเขมขน
    ของออกซิเจนที่เกิดขึ้นหลังจากการเปดเครื่อง การวัดความเขมขนของออกซิเจนเปนโหมดงายๆ เมื่อเครื่อง
    อยูในสภาพของการผลิตออกซิเจนจะวัดความเขมขน ของออกซิเจนอยางตอเนื่อง

8. ในกรณีที่เครื่องผลิตออกซิเจนเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟา เปดเครื่อง และมีเสียงเตือน 
    กรุณาตรวจสอบการเชื่อมตอของแหลงจายไฟ วามีการเชื่อมตอที่ดี หรือมีไฟดับจากแหลงจายไฟอื่นหรือไม
 

การบํารุงรักษา

1. โปรดปดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้ง กอนทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก 
    โดยผาขนหนูนุม ชุบกับนํ้าสบูออนบิดหมาดและเช็ดดวยผาแหงควรทําทุกๆ 
    1-2 ครั้งตอเดือน



เงื่อนไขสําหรับการขนสงและการเก็บรักษา

• ชวงอุณหภูมิแวดลอม  -20 ํC – 45 ํC     • ชวงความชื้นสัมพัทธ ≥ 95  
• ชวงความดันอากาศ 500 hPa -1060 hPa 
กรุณาวางเครื่องในที่ที่มีอากาศถายเท และตรวจสอบใหแนใจวา 
ฝาทอระบายอากาศที่อยูใตเครื่อง ไมไดเปดไว
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2. ควรทําความสะอาดแผนสําหรับกรองอากาศ อยางนอย 2 ครั้งตอเดือน 
    และเปลี่ยนไสกรองทุกๆ 2-3 เดือน รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
    - กรุณาถอดแผนกรองออก ใชที่เปาลมเปาฝุนละออง จากนั้นใสกลับที่เดิม 
    - ไสกรองมีอายุการใชงานประมาณ 1,500 ชั่วโมง หากหมดอายุหรือพัง
      กรุณาเปลี่ยนไสกรองใหม โดยเปดฝาและหมุนตัวครอบพลาสติก 
      ดึงไสกรองเกาออกและใสไสกรองใหมแทนดังภาพ

3. ฝากระปองทําความชื้น ควรจะหมุนปดใหสนิท เพื่อปองกันการรั่วไหล 
    ของออกซิเจนและ ควรทําความสะอาดทุก 2-3 วัน เพื่อปองกันแบคทีเรียในนํ้า

การรับประกันคุณภาพ

รับประกัน 2 ป (8000 ชั่วโมง)
อายุการใชงานของอุปกรณ 10,000 ชั่วโมง
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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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แผนภาพการวงจรการทํางาน
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LCD

แผงวงจรขอมูล

คอมเพรสเซอร พัดลม

แผงวงจรอัลตราโซนิก

วาลว
ควบคุม

สวิตชปองกันไฟฟาลัดวงจรที่ตั้งคาใหมได
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