
 

 

รุ่น: JAY-5 

 

ข้อส ำคญั: กรณุำอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจข้อมลูทัง้หมดท่ีอยู่ในคู่มือ
ฉบบัน้ีก่อนจะใช้งำนเคร่ืองสร้ำงออกซินเจนของคณุ! 

  

คู่มือกำรใช้เคร่ืองผลิตออกซิเจน 
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1. ค ำน ำ 

 ขอบคุณท่ำนลกูคำ้ส ำหรบัควำมไวว้ำงใจในกำรเลอืกซื้อผลติภณัฑข์องเรำทำงบรษิทัหวงัว่ำผลติภณัฑคุ์ณภำพ
ของเรำจะท ำใหท้่ำนพงึพอใจ  

 คู่มอืฉบบัน้ีนัน้ประกอบไปดว้ยหวัขอ้ คุณสมบตั,ิ ข ัน้ตอนกำรใชง้ำน, กำรแกปั้ญหำเบื้องต้นและอื่นๆ 

 เพื่อประสทิธภิำพสงูสุดในกำรใชง้ำนเครื่องผลติออกซเิจน กรุณำอ่ำนคู่มอือย่ำงละเอยีดก่อนใชง้ำน  
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2. สญัลกัษณ์กำรใช้งำน 

ตำรำงดำ้นล่ำงน้ีคอืรำยกำรสญัลกัษณ์และควำมหมำยทีใ่ชก้บัเครื่องผลติออกซเิจน 

สญัลกัษณ์ ค ำอธิบำย สญัลกัษณ์ ค ำอธิบำย 

 

ค ำเตอืน – หมำยถงึมี
อนัตรำยหรอืควำมไม่
ปลอดภยัทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิกำรบำดเจบ็
ไดอ้ย่ำงรำ้ยแรงหรอื
เสยีชวีติ 

 

หมำยถงึผลติภณัฑน้ี์ไดร้บักำรรบัรอง
ตำมขอ้ก ำหนด 
MedicalDevicesDirective93/42/EEC โดย 
0197 คอืหมำยเลขของประกำศของ
ผลติภณัฑ ์

 

ระวงั – หมำยถงึมี
อนัตรำยหรอืควำมไม่
ปลอดภยัทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิควำม
เสยีหำยต่อทรพัยส์นิ
ได้ 

 
“เปิด” (เปิดเครื่อง) 

 
ท ำตำมคู่มอืผูใ้ช ้

 
“ปิด” (ปิดเครื่อง) 

 

อุปกรณ์ ระดบั II 
(Class II)  

หมำยเลขประจ ำเครื่อง (ซเีรยีล นมั
เบอร)์ 

 

ไดร้บัอนุญำตใหใ้ช้
ภำยในประชำคม
ยุโรป  

ใหเ้กบ็แยก (ทิง้) ระหว่ำงอุปกรณ์ 

อเิลก็ทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

 

ชิน้ส่วนประยุกต์
ประเภท B 

เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
มำตรฐำน 

IEC/EN 60601-1 ใน
กำรป้องกนั 

ไฟฟ้ำชอ็ตรวมถงึ
กระแสไฟฟ้ำรัว่ 

ทีไ่ดร้บัอนุญำต 

 

กำรแปรผนั, กำรปรบัแต่งกำรหมุน 

หมำยถงึกำรควบคุมต่ำงๆ เชงิปรมิำณ
ได้ 
กำรคุบคุมปรมิำณเพิม่หรอืลดโดยกำร
หมุนตำมภำพของควำมกวำ้งของ
สญัลกัษณ์ 

 
วนัทีผ่ลติ ~ กระแสสลบั 

 

 
ผูผ้ลติ 

T6.3AL/ 

250V 
ชนิดและค่ำของฟิวส ์
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บุบสลำยแตกหกัง่ำย, 
ใชค้วำมระมดัระวงั 

 

เกบ็ในทีแ่หง้ 

 

ใชด้ำ้นน้ีขึน้ดำ้นบน 
 

หำ้มวำงซอ้นเกนิจ ำนวนที่ก ำหนด 

 

3. ข้อควรระวงัด้ำนควำมปลอดภยั 

  อุปกรณ์น้ีไม่ใช่อุปกรณ์เพือ่กำรช่วยชวีติ และในบำงสถำนกำรณ์นัน้กำรรกัษำดว้ยออกซเิจนนัน้สำมำรถเป็น
อนัตรำย ขอแนะน ำว่ำหำกผูป่้วยท่ำนใดนัน้ต้องกำรกำรรกัษำดว้ยออกซเิจนนัน้ ท่ำนควรจะท ำตำมค ำแนะน ำของแพทย์
ในกำรเลอืกระดบัและระยะเวลำกำรไหลของออกซเิจนทีเ่หมำะสมก่อนจะใช้เครื่องผลติออกซเิจนน้ี 

 ในกรณีมสีญัญำณแจง้เตอืน เครื่องผลติออกซเิจนมกีำรท ำงำนผดิปกตหิรอืผูใ้ชรู้ส้ ึกอดึอดั กรุณำตดิต่อ
สอบถำมผูจ้ดัจ ำหน่ำยเครื่องผลติออกซเิจน และ/หรอื ท ำกำรพบแพทยโ์ดยทนัที 

 ใชร้ะดบัไฟฟ้ำตำมทีก่ ำหนดเท่ำนัน้ 

 เครื่องมอืน้ีจะผลติออกซเิจนทีม่คีวำมเขม้ขน้สงู และเป็นก๊ำซทีต่ดิไฟไดง้่ำย กรุณำตัง้เครื่องผลติออกซเิจนน้ีไว้
ใหห้่ำงจำกเปลวไฟและหำ้มสบูบุหรีใ่กล้กบัตวัผูป่้วย 

 หำ้มทิง้สำยต่อออกซเิจนไวใ้ต้ผำ้ปทูีน่อนหรอืเบำะรองนัง่ ในกรณีมกีำรเปิดเครื่องโดยไม่ได้ใชง้ำน เพรำะ
ออกซเิจนสำมำรถตดิไฟได ้และสำมำรถท ำใหว้สัดุตดิไฟไดง้่ำย 

 หำ้มใชผ้ลติภณัฑห์ล่อลื่น จำรบ ีหรอืน ้ำมนักบัเครื่องผลติออกซเิจนหรอืบรเิวณทีม่เีครื่องผลติออกซเิจน 

 ระวงัอนัตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำช๊อต หำกเครื่องยงัเปิดอยู่อย่ำเปิดส่วนทีห่่อหุม้เครือ่ง ใหช้่ำงเทคนิคทีม่หีน้ำที่
เฉพำะหรอืผูข้ำยเครื่องอุปกรณ์น้ีเป็นผูเ้ปิดดภูำยในเครื่องหรอืน ำเครื่องไปรบับรกิำรทีศ่นูยบ์รกิำรเท่ำนัน้ 

 ควรใชง้ำนเครื่องผลติออกซเิจนอย่ำงระมดัระวงั ไม่ควรใหเ้ครื่องเกดิควำมชืน้และระวงัน ้ำเขำ้เครื่อง  
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 เครื่องผลติออกซเิจนควรตดิตัง้อยู่ในสถำนทีป่ลอดฝุ่ นและก๊ำซพษิทีเ่ป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำย 

 ไม่ควรตดิตัง้เครื่องผลติออกซเิจนไวใ้นบรเิวณอบัลมหรอือำกำศถ่ำยเทไม่ดี 

 อย่ำวำงสิง่ของใดๆ ไวบ้นเครื่องผลติออกซเิจน 

 ควรตดิตัง้เครือ่งผลติออกซเิจนไวบ้นพืน้ผวิทีแ่ขง็ สมมำตรและเป็นระนำบเสมอ ไม่ควรตดิตัง้ไวบ้นพืน้ผวิทีม่ี
ควำมอ่อนตวั หรอืลำดเอยีงเช่น เตยีงหรอืโซฟำอนัเป็นเหตุทีส่ำมำรถท ำใหเ้ครื่องลม้ได ้ 

 หำ้มตัง้เครื่องผลติออกซเิจนทิง้ไวล้ ำพงัโดยไม่มใีครเฝ้ำดใูนกรณีทีเ่ครื่องเปิดใชง้ำนเเลว้ 

 ควรดใูหแ้น่ใจว่ำเครื่องผลติออกซเิจนนัน้ระบำยควำมรอ้นไดต้ำมปกต ิเพื่อหลกีเลีย่งควำมรอ้นสะสมในเครือ่งที่
สงูเกนิ 

 ใชเ้วลำ 5 นำทใีนกำรอุ่นเครื่องของเครือ่งผลติออกซเิจนเพื่อใหเ้ครื่องท ำงำนไดอ้ย่ำงปกติ 

*หมำยเหตุ* หำกไม่มอีอกซเิจนออกมำใหต้รวจสอบลกูบอลในมำตรวดักำรไหลว่ำยงัมอีำกำศไหลอยู่หรอืไม่ จำกนัน้น ำ
ปลำยท่อออกซเิจนไปใส่ไวใ้นแกว้ทีม่นี ้ำ หำกมฟีองอำกำศแสดงว่ำเครื่องผลติออกซเิจนยงัคงท ำงำนอยู่ หำกไม่ปรำกฏ
ฟองอำกำศ แนะน ำใหปิ้ดเครื่องผลติออกซเิจนและไปดใูนหวัขอ้กำรแกปั้ญหำเบื้องต้น (12)  

  

กำรรบกวนจำกคล่ืนวิทย ุ

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์่วนใหญ่นัน้ไดร้บัผลกระทบจำก กำรรบกวนจำกคลื่นวทิยุ (Radio Frequency Interference, RFI) เมื่อมี
กำรรบกวนจำกแมเ้หลก็ไฟฟ้ำทีรุ่นแรงนัน้ จอแอลซดีอีำจจะไดร้บัผลกระทบบ้ำงเลก็น้อย แต่เครื่องผลติออกซเิจนกจ็ะ
ยงัคงท ำงำนได ้ขอใหร้ะมดัระวงัไวเ้สมอหำกต้องใชเ้ครื่องมอืสือ่สำรไรส้ำยในบรเิวณทีต่ัง้เครือ่งผลติออกซเิจนอยู ่
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ข้อก ำหนดด้ำนกำรปกป้องส่ิงแวดล้อม 

วสัดุทีใ่ชใ้นระบบของเครื่องนัน้ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อสิง่แวดลอ้ม วสัดุทีใ่ชเ้ป็นบรรจุภณัฑน์ัน้เป็นวสัดุรไีซเคลิได ้และ
จะต้องทิง้ใหถู้กตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่ทีบ่รรจุภณัฑน์ัน้ไดร้บักำรเปิด ท่อออกซเิจนทีใ่ชต่้อกบัจมกูนัน้ท ำมำจำกพวีซีี
ระดบัเครื่องมอืแพทยแ์ละหำกจะทิง้ขอใหท้รำบว่ำวสัดุนัน้ไม่สำมำรถย่อยสบำยไดใ้นธรรมชำต ิดงันัน้มนัจะก่อมลพษิได ้
วสัดุอื่นๆ ของเครื่องนัน้อำจก่อมลพษิกบัสิง่แวดลอ้มได ้โดยต้องเกบ็ทิง้ตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่ทีก่ ำหนด
เท่ำนัน้ 

 

4. ข้อมูลผลิตภณัฑเ์บือ้งต้น 

เครื่องผลติออกซเิจนรุ่น JAY นัน้เป็นอุปกรณ์ทีส่กดัอำออกซเิจนมำจำกอำกำศในบรรยำกำศ โดยปกตแิลว้มนัจะเป็น
เครื่องแยกโมเลกุล (ซโีอไลทส์งัเครำะห)์ โดยใช้ไฟฟ้ำ ทีใ่ชแ้ยกไนโตรเจนออกจำกอำกำศ โดยเครื่องน้ีสำมำรถ
ประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่ำงแพร่หลำยในโรงพยำบำลไดใ้นหลำยระดบั หลำยแผนกคลนิิก ศนูยส์ุขภำพและใชใ้นกำรพยำบำล
ผูป่้วยในครอบครวั, ดแูลสุขภำพครอบครวัหรอืคนชรำ, นกัเรยีน, ฯลฯ โดยเครื่องผลติออกซเิจนน้ีสำมำรถใชไ้ดก้บั
ผูป่้วย 1-2 คนไดพ้รอ้มกนัโดยจะสรำ้งออกซเิจนใหไ้หลออกไปอย่ำงสม ่ำเสมอ, ปลอดภยัและมัน่ใจได ้รวมทัง้ยงัมี
ค่ำใชจ้่ำยทีต่ ่ำและสำมำรถปรบัอตัรำกำรไหลได ้เครื่องผลติออกซเิจนน้ีมเีป้ำหมำยส ำคญัคอื กำรผ่อนคลำยต้ำนควำม
เหน่ือยลำ้ ต้ำนควำมชรำและมชีวีติอย่ำงทีว่ำงแผนไวไ้ด ้โดยอำยุกำรใชง้ำนของเครื่องนัน้อยู่ทีป่ระมำณ 20,000 ชัว่โมง
หรอื 5 ปี แลว้แต่ว่ำสิง่ใดจะมำถงึก่อน 

 

5. ข้อจ ำกดักำรใช้งำน 

อุณหภูมภิำยนอก: 10°C – 40°C 

ควำมชืน้สมัพทัธ:์ 30%-85% 

ควำมดนัอำกำศ: 700 hPa-1060 hPa 

ควำมสงู: ไดถ้งึ 2286 เมตรโดยไม่มขีอ้บกพร่อง; ปรกึษำผูข้ำยอุปกรณ์น้ีไดห้ำกต้องกำรขอ้มลูเพิม่เตมิในกำรใชท้ีค่วำม
สงู 2286 เมตร ถงึ 4000 เมตร 

โดยรอบนัน้จะต้องไม่มก๊ีำซที่กดักร่อนหรอืสนำมแม่เหลก็ทีรุ่นแรงอยู่ 
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6. กำรประยกุต์ใช้งำน 

ส ำหรบัใชท้ำงกำรแพทย:์ 

ออกซเิจนทีใ่ชท้ำงกำรแพทยท์ีไ่ดจ้ำกเครื่องผลติออกซเิจนน้ีมปีระโยชน์ในกำรรกัษำโรคหรอืหวัใจและระบบไหลเวยีน
โลหติ, ระบบทำงเดนิหำยใจแบบเรือ้รงั, สมองและเสน้โลหติ, วณัโรคปอดเรือ้รงั, และอำกำรขำดออกซเิจนอื่นๆ , ฯลฯ 

ส ำหรบักำรดแูลสุขภำพ: 

ออกซเิจนทีใ่ชท้ำงกำรแพทยน้ี์สำมำรถใช้ไดส้ ำหรบันักกฬีำหรอืผูท้ีใ่ช้สมองท ำงำนมำกๆ , ฯลฯ ในกำรก ำจดัควำม
เมื่อยลำ้และยงัเหมำะสมส ำหรบัสถำนทีท่ีด่แูลสุขภำพ, สถำนพกัฟ้ืน, ค่ำยทหำรพยำบำลและโรงแรมหรอืสถำนทีอ่ื่นๆ 
ทีต่้องกำรออกซเิจน 

 

7. ค่ำทำงเทคนิค 

รุ่น JAY-3 Jay-5 
ก ำลงัไฟ (VA) 200 300 

ควำมต่ำงศกัยไ์ฟฟ้ำทีใ่ช ้(V/Hz) AC230/50 
กำรไหลของออกซเิจน (L/min) 0.5-3 0.5-5 
ควำมเขม้ขน้ของออกซเิจน (%) 93%±3% 

แรงดนัขำออก (Mpa) 0.04—0.07 

แจง้เตอืนเมื่อ 
ก ำลงัไฟตก, แรงดนัมำกหรอืน้อยเกนิไป 
หรอืเลอืกไดเ้พิม่เตมิ: อุณหภูม,ิ ควำมบรสิุทธิต์ ่ำเกนิไป, เตอืนใหบ้ ำรุงรกัษำ
หลงัจำกกำรใชง้ำนไป 3000 ชัว่โมง 

ระดบัเสยีง (dB(A)) ≤40 ≤43 
หน้ำจอ LCD เวลำทีใ่ชง้ำนสะสม, เวลำปัจจุบนั, เวลำทีใ่ช้ 

หน้ำจอ LCD ใหญ่ (ตวัเลอืก) 

เปลีย่นเวลำ, แรงดนัดจิติอล (แม่นย ำระดบั 0.001MPa), 
เวลำทีใ่ชส้ะสม (ตัง้แต่ 0-99999 ชัว่โมง) 
เวลำปัจจุบนั (แม่นย ำระดบั 1 นำท)ี 
เวลำทีต่ ัง้ไว ้(แม่นย ำระดบั 1 นำท)ี 
ตวัเลอืกอื่น: อุณหภูมเิป็นดจิติอล (แม่นย ำระดบั 0.1) 
ควำมบรสิุทธิด์จิติอล 
ตวัเตอืนกำรบ ำรุงรกัษำ 
ควำมอิม่ตวัของออกซเิจน SpO2 ดจิติอล (แม่นย ำระดบั 1%) 

 

  



 9 / 25 

 

หมวดหมู่ทำงไฟฟ้ำ คลำส II ไทป์ B 
น ้ำหนกัสุทธ ิ(กก.) 14 16 

อนุภำคอะตอมไมเซชัน่ (ตวัเลอืก) ≤ 5 µ ทีถ่งึ 90% เฉพำะชนิดทีเ่ป็นอะตอมไมเซชัน่ 

แจง้เตอืนควำมบรสิุทธิต์ ่ำ (ตวัเลอืก) 

เมื่อควำมบรสิุทธิข์องออกซเิจนนัน้ ≥ 85% จะขึน้ไฟสนี ้ำเงนิ 
เมื่อควำมบรสิุทธิข์องออกซเิจนนัน้ ≤ 85% จะขึน้ไฟสแีดง ซึง่หมำยควำมว่ำ
มคีวำมบรสิุทธิต์ ่ำ 
ควำมแม่นย ำ ±3% 

ตวัวดัควำมอิม่ตวัของออกซเิจนและ
ชพีจร (ตวัเลอืก) 

ตวัวดัควำมอิม่ตวัของออกซเิจนและชพีจรจะถูกตดิตัง้กบัเครื่องผลติ
ออกซเิจนเพื่อวดัควำมอิม่ตวัของออกซเิจนบนหน้ำจอ LCD 

ฟิวส ์ T5AL/250V T5AL/250V 
 

8. โครงสร้ำงและคณุสมบติั 

  

  รปูท่ี 1      รปูท่ี 2 
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8.1 ไฟสถำนะ 

 มไีฟแจง้สถำนะอยู่ 6 ดวงและแสดงสถำนะของเครื่องผลติออกซเิจนดงัน้ี: 

 ก. P.O. แจง้เตอืนก ำลงัไฟฟ้ำเขำ้ (ไฟสเีขยีว) 

 ข. P.F. แจง้เตอืนก ำลงัไฟฟ้ำลม้เหลว (ไฟสแีดง) 

 ค. L.P. แจง้เตอืนแรงดนัต ่ำ (ไฟสเีหลอืง) 

 ง. H.P./H.T. แรงดนัสงู/อุณหภูมสิงูเกนิไป (ไฟสแีดง) 

 จ. H.O2 ควำมบรสิุทธิข์องออกซเิจนนัน้ ≥ 85% (ไฟสนี ้ำเงนิ) (ควำมแม่นย ำ ±3%) 

 ฉ. L.O2 ควำมบรสิุทธิข์องออกซเิจนนัน้ ≤ 85% (ไฟแดง) (ควำมแม่นย ำ ±3%) 

8.2 สวิตช์ไฟ 

8.3 มิเตอรแ์สดงกำรไหลของออกซิเจน 

 ต ำแหน่งของมเิตอรท์ีล่อยอยู่นัน้แสดงว่ำกำรไหลออกของออกซเิจนนัน้เป็นเท่ำไหร่ (L/min) 

8.4 ลกูบิดสวิตช์เลือกกำรไหลของออกซิเจน 

 เป็นลกูบดิทีค่วบคุมและปรบักำรไหลขำออกของออกซเิจน 

 อย่ำปรบัสวติชเ์ยอะเกนิไปมฉิะนัน้มนัจะก่อควำมเสยีหำยใหก้บัแกนวำลว์ไดง้่ำย กำรหมุนไปทวนเขม็นำฬิกำ
จะเป็นกำรเปิด ตำมเขม็จะเป็นกำรปิด 

8.5 ทำงออกส ำหรบัอะตอมไมเซชัน่ (ตวัเลอืก) 

8.6 ตวักรองอำกำศท่ีเข้ำ 

 เมื่อต้องเปลีย่นนัน้ ดทูีส่่วนที ่11.2 ทีห่น้ำ 15 

8.7 ท่ีเกบ็ของ 

 ใชเ้พื่อเกบ็สำยออกซเิจน 

8.8 หน้ำจอ LCD (Liquid crystal display) 

 ก. หน้ำจอสำมำรถแสดงบำงสถำนะระหว่ำงกำรท ำงำนของเครื่องผลติออกซเิจนได ้ใหด้ทูีส่่วนที ่7 ในหน้ำ 9 

 ข. เมื่อเริม่ใชเ้ครื่องผลติออกซเิจน หน้ำจอจะมไีฟตดิและจะกลบัสู่สถำนะรกัษำหน้ำจอใน 15 นำทแีต่หำกคุณ
กดทีปุ่่ มขวำแลว้หน้ำจอจะมไีฟตดิขึน้อกีครัง้ 

8.9 ปุ่ มตัง้เวลำ 

 ปุ่ มสองปุ่ มนัน้ใชเ้พื่อปรบัเวลำ และกำรกดปุ่ มดำ้นซ้ำย (ᴧ) แต่ละครัง้นัน้จะเพิม่เวลำขึน้ 10 นำท ีโดยเวลำ
สงูสุดคอื 40 ชัว่โมง และกำรกดปุ่ มขวำ (V) นัน้จะลดเวลำลง 10 นำท ีเมื่อกดปุ่ มขวำ (V) ไปจนเวลำเป็น “0” แลว้เครื่อง
จะปิดโดยอตัโนมตัิ 
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8.10 เครื่องสร้ำงควำมช้ืน 

 เครื่องสรำ้งควำมชืน้นัน้มขีึน้เพื่อใหค้วำมชืน้กบัออกซเิจนและป้องกนัเยื่อบุคอและจมกูนัน้จะถูกกระตุ้นโดย
เสมหะทีแ่หง้และออกซเิจนทีแ่หง้ ทีท่ ำใหย้ำกทีจ่ะบ้วนเสมหะออกไป 

8.11 ลกูบิดสวิตช์อะตอมไมเซอร ์(ตวัเลอืก) 

8.12 ฉลำกคะแนน 

8.13 ทำงเข้ำของไฟฟ้ำ 

8.14 ตวัจบั 

 

9. วิธีกำรใช้งำน 

 ขอใหแ้น่ใจอยู่เสมอว่ำเครือ่งนัน้วำงอยู่โดยทุกดำ้นนัน้อยู่ห่ำงอย่ำงน้อย 30 ซม.จำกผนงั, ผำ้, เฟอรนิ์เจอรห์รอืสิง่
อื่นๆ ทีก่ดีขวำง อย่ำตัง้เครื่องไวใ้นพืน้ทีท่ีแ่ออดั 

 อย่ำเปิดหรอืปิดบ่อยๆ ในกำรจะเริม่กำรท ำงำนของเครื่องหลงัจำกปิดไปแลว้ ต้องรอใหน้ำนกว่ำ 5 นำท ี(หรอืให้
ก๊ำซด้ำนในหมดไปก่อน หำกมเีปิดแอรค์อมเพรสเซอรอ์ยู่โดยมแีรงดนัอยู่เดมิ อำยุกำรท ำงำนจะสัน้ลง) 

9.1 หำกใชเ้ครื่องท ำควำมชืน้ดว้ย ใหค้ลำยสกรูของฟลำสกเ์กบ็น ้ำออกจำกเครื่องท ำควำมชืน้ในทศิทำงทวนเขม็และให้
รนิน ้ำกลัน่เยน็หรอืน ้ำต้มสุกรอเยน็ใหอ้ยู่ระหว่ำงสเกลมำกและน้อยทีสุ่ด จำกนัน้กต่็อตวัปิดฝำขวดและต่อเขำ้กบัเครื่อง
ท ำควำมชืน้ดงัทีแ่สดงในรปูที ่3 และ 4 เครื่องท ำควำมชืน้น้ีต้องใชง้ำนอยู่ในขอ้ก ำหนดทัว่ไป 93/42/EEC ของขอ้ก ำหนดใน
ยุโรป ทีเ่หมำะสม 
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  รปูท่ี 3       รปูท่ี 4 

9.2 ต่อสำยต่อออกซเิจนกบัช่องออกของตวัท ำควำมชืน้หรอืช่องออกของออกซเิจนจำกเครื่องผลติออกซเิจนหำกไม่
ต้องกำรใชเ้ครื่องท ำควำมชืน้ จำกนัน้จดัใหส้ำยออกซเิจนอยู่เหนือออ้มหขูองผูป่้วย และสอดท่อเขำ้ในรปูจมกูของผูป่้วย
เพื่อใหอ้อกซเิจนไหลเขำ้สู่ร่ำงกำยของผูป่้วย ควำมยำวสงูสุดของสำยต่ออกซเิจนนัน้ไม่ควรเกนิ 20 เมตร ในกรณีที่
ต้องกำรใหแ้น่ใจว่ำอตัรำกำรไหลของออกซเิจนนัน้ยงัคงอยู่ในค่ำทีร่ะบุไวใ้นค่ำทีเ่ครื่องสำมำรถท ำได ้ช่วงเวลำรบั
ออกซเิจนทีด่ทีีสุ่ดของกำรดแูลสุขภำพนัน้อยู่ที ่40-50 นำทต่ีอครัง้ เวลำทีใ่ชส้ ำหรบักำรรกัษำทำงกำรแพทยน์ัน้จะต้อง
เป็นไปตำมทีแ่พทยแ์นะน ำ ดงัทีแ่สดงในรปูที ่5 

 

   รปูที ่5 

9.3 เสยีบปลัก๊เขำ้สู่เต้ำเสยีบไฟฟ้ำทีม่คีวำมต่ำงศกัย ์(โวลต์) และควำมพีไ่ฟฟ้ำทีไ่ดร้ะบุไวใ้นส่วนที ่7 (ค่ำทำงเทคนิค) ใน
หน้ำที ่9 จำกนัน้ต่อสำยไฟฟ้ำเขำ้กบัเครื่องผลติออกซเิจน จำกนัน้ตัง้สวติช ์เปิดปิด (I/O) ไปทีต่ ำแหน่ง “I” เพือ่เปิดเครื่อง 
และจะสงัเกตไดว้่ำไฟแสดง P.O. จะตดิขึน้ (8.1a) 

 

   รปูที ่6 
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9.4 ในกำรตัง้กำรไหลของออกซเิจนเพิม่เตมินัน้ ใหห้มุนลกูบดิควบคุมกำรไหลของมเิตอรอ์อกซเิจนไปทำงซำ้ยหรอืขวำ 
จนกระทัง่ลกูบอลดำ้นในนัน้มจีุดศนูยก์ลำงอยู่ทีต่วัเลขทีต่้องกำรใหอ้อกซเิจนนัน้ไหล (หมุนทวนเขม็-เปิด, ตำมเขม็-ปิด) 

 รปูที ่7 

ค่ำกำรไหล: 

JAY-5: 10 ต ำแหน่งของค่ำกำรไหล ตัง้แต่ 0.5-5 L/min บนมเิตอรก์ำรไหลทีแ่สดงในรปูที ่11 ค่ำกำรไหลที่มำกที่สุดทีแ่นะน ำ
คอื 5 L/min 

JAY-3: ต ำแหน่งของค่ำกำรไหล ตัง้แต่ 0.5-5 L/min บนมเิตอรก์ำรไหลทีแ่สดงในรปูที ่11 ค่ำกำรไหลทีม่ำกทีสุ่ดทีแ่นะน ำคอื 
3 L/min และเสน้สเกลนัน้จะเป็นสแีดงระหว่ำง 3 L/min และ 5 L/min 

จำกมำตรฐำน ISO8359 กำรไหลทีไ่หลออกมำนัน้จะต้องเท่ำกบักำรไหลทีต่ัง้บนมเิตอรก์ำรไหล ควำมแม่นย ำนัน้จะอยู่ที ่
±10% หรอื 200 ml/min แลว้แต่ว่ำค่ำไหนจะมำกกว่ำ 

ควำมแปรผนัของค่ำกำรไหลทีม่ำกทีสุ่ดที่แนะน ำนัน้ไม่เกนิ ±10% ของค่ำทีต่ ัง้ไวเ้มื่อเครือ่งนัน้ตัง้ค่ำขำออกของแรงดนั
เบื้องหลงัที ่7 kPa และแรงดนัขำออกมำกทีสุ่ดอยู่ที ่70 kPa 

ควำมเข้มข้นของออกซิเจน 

- ที ่2 L/min: >90% 

- ที ่3 L/min: 93% (±3%) (รุ่น JAY-3) 

- ที ่5 L/min: >93% (±3%) (รุ่น JAY-5) 

 กำรเลอืกระดบัออกซเิจนใหต้รงกบัออกซเิจนทีแ่พทยส์ัง่นัน้ส ำคญัมำก เปลีย่นกำรเลอืกระดบักำรไหลของ
ออกซเิจนเฉพำะตำมทีแ่พทยแ์นะน ำเท่ำนัน้ 

9.5 เมื่อใชง้ำนเครื่องผลติออกซเิจนเสรจ็แลว้ ตัง้สวติชปิ์ดเปิด I/O ไปที ่“O” เพื่อปิดเครื่องหำก ไม่ต้องกำรใชง้ำนต่อไป ให้
ถอดปลัก๊ไฟฟ้ำออก ดงัทีแ่สดงในรปูที ่8 

กำรถอดปลัก๊ไฟฟ้ำ 
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   รปูที ่8 

9.6 หำกผูป่้วยต้องกำรตัง้เวลำในกำรดมออกซเิจน กรุณำอ่ำนเพิม่เตมิทีส่่วน 8.9 ในหน้ำที ่10 

หลกักำรท ำงำนของอะตอมไมเซชัน่ (ตวัเลอืกใหใ้ชง้ำน) 

คุณสมบตัอิะตอมไมเซชัน่ของเครื่องผลติออกซเิจนน้ีใชเ้พื่อกำรรกัษำผูท้ีป่่วยเป็นวณัโรคปอดเรือ้รงัหรอืมโีรคทำงระบบ
ทำงเดนิหำยใจเรือ้รงั หรอืโรคอื่นๆ 

 กำรรกัษำโดยอะตอมไมเซชัน่นัน้ต้องอยู่ภำยใต้ค ำแนะน ำและค ำปรกึษำของแพทยข์องคุณ 

 กำรใชน้ ้ำกลัน่ในกำรท ำอะตอมไมเซชัน่เป็นเวลำไม่กี่วนิำทหีลงักำรท ำงำนนัน้จะท ำใหเ้กดิกำรละลำยผลกึที่เกดิ
จำกสำรละลำยทีใ่ชร้กัษำได้ 

 ถ้ำกำรท ำอะตอมไมเซชัน่นัน้ไม่ท ำงำน ใหเ้ปิดฝำปิดขวดดำ้นบนขวดและเตมิน ้ำสะอำดในปรมิำณน้อยๆ หมุน
บอลสขีำวทีอ่ยู่ทีก่น้ขวดดว้ยก๊ำซทีเ่ชื่อมต่อไว ้และเลอืกมุมทีถู่กต้องในกำรจะไดก้ำรอะตอมไมเซชัน่ทีด่ขี ึน้ 

ก. เปิดฝำของถ้วย และและเตมิยำอะตอมไมเซชัน่ทีต่้องกำรจำกนัน้ปิดฝำ 

ข. เชื่อมต่อขอ้ต่อของท่อหวัฉีดอะตอมไมเซชัน่ (หน้ำกำก) ดว้ยฝำของถ้วย และจำกนัน้เชื่อมกบัอกีปลำยหน่ึงของท่อ
อะตอมไมเซอร ์ดว้ยท่อออกของอะตอมไมเซชัน่ และเปิดอะตอมไมเซอร ์

ค. เปิดเครื่องผลติออกซเิจน และปิดโฟลวม์เิตอรจ์ำกนัน้เตรยีมท ำกำรรกัษำดว้ยอะตอมไมเซอร ์

ง. ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์อะตอมไมเซชัน่ตำมวธิกีำรใชข้องอุปกรณ์อะตอมไมเซชัน่ 
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กำรใช้เครื่องวดัควำมอ่ิมตวัของออกซิเจนและวดัชีพจร (PULSE OXIMETER) (ตวัเลอืก) 

1. สอดตวัต่อสำยวดัของเครื่องวดัควำมอิม่ตวัฯ เขำกบัตวัเชื่อมต่อเครื่องวดับนเครื่องผลติออกซเิจน (ดรูปูที ่9) และ
หน้ำจอ LCD จะแสดงดงัรปูที ่10 

2. สอดน้ิวเขำ้ในเครื่องวดัอย่ำงแนบสนิท 

3. ค่ำควำมอิม่ตวั SPO2 (วดัได้ในช่วง 35%~100% แม่นย ำในช่วง 70% ถงึ 100% ± 2 ต ำแหน่ง) และค่ำชพีจร (วดัไดใ้นช่วง 
30 bpm~240 bpm แม่นย ำ ± 2 bpm หรอื ± 2%) ค่ำทีไ่ดจ้ะปรำกฏบนหน้ำจอในไม่กีว่นิำท ี(ดรูปูที ่11) 

 

  รปูที ่9 

  

         รปูที ่10            รปูที ่11 

 

10. กำรแจ้งเตือนและอปุกรณ์ด้ำนควำมปลอดภยั 

10.1 กำรแจ้งเตือน 

ก. กำรแจ้งเตือนไฟฟ้ำล้มเหลว:  ในกรณีทีไ่ม่มฟ้ีำฟ้ำเขำ้มำหรอืว่ำเมื่อสำยไฟฟ้ำนัน้ไม่ไดเ้สยีบปลัก๊ไวก้บัเต้ำรบั จะมี
เสยีงเตอืนออกมำและมไีฟสแีดงสว่ำงขึน้ (8.1b บนหน้ำ 10) กำรแกปั้ญหำนัน้ใหด้สู่วนที ่12 ในหน้ำ 19 

  

สายวดัเคร่ืองวดัความอิ่มตวัของออกซิเจนและวดัชีพจร 
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ข. กำรแจ้งเตือนควำมดนัสงูหรือต ำ่เกินไป: มตีวัตรวจจบัแรงดนัอยู่ทีเ่มนบอรด์ของเครื่องทีจ่ะตรวจสอบแรงดนัของ

ระบบ เมื่อแรงดนันัน้ตกลงต ่ำกว่ำ 0.1 MPa แลว้จะมเีสยีงแจง้เตอืนและมไีฟเตอืนสเีหลอืงสว่ำงขึน้ (8.1ค บนหน้ำ 10) โดย
เครื่องผลติออกซเิจนจะยงัคงท ำงำนต่อไปอยู ่เมื่อแรงดนันัน้สงูกว่ำ 2.3 MPa กจ็ะมเีสยีงเตอืนและมไีฟเตอืนสแีดงสว่ำง
ขึน้ (8.1ง ในหน้ำ 10) โดยเครื่องผลติออกซเิจนนัน้จะหยุดท ำงำน กำรแกปั้ญหำนัน้ให้ดทูีส่่วนที ่12 ในหน้ำ 19 

ค. กำรแจ้งเตือนควำมเข้มข้นของออกซิเจนน้อยเกินไป (OSCI): ควำมเขม้ขน้ของออกซเิจนจะเพิม่ขึน้ไปยงัระดบั

ปกตใินเวลำหำ้นำทขีองกำรท ำงำนของเครื่อง เมื่อควำมบรสิุทธิน์ัน้ ≥ 85% ไฟสนี ้ำเงนิ (8.1จ ในหน้ำ 10) จะสว่ำงขึน้ และ

เมื่อควำมเขม้ขน้ของออกซเิจนนัน้ <85% ไฟเตอืนสแีดงจะสว่ำงขึน้และมเีสยีงเตอืนดว้ยแสดงถงึควำมบรสิุทธิท์ีต่ ่ำ (8.1ฉ 
ในหน้ำ 10) ดูกำรแกไ้ขปัญหำในหน้ำ 19 หรอืตดิต่อผูข้ำยเพื่อใหก้ำรบรกิำรในเครื่องมอืน้ี 

ง. กำรแจ้งเตือนอณุหภมิู: มตีวัจรวจจบัอุณหภูมอิยูบ่นเมนบอรด์เพื่อตรวจสอบอุณหภูมภิำยใน เมื่ออุณหภูมนิัน้สงู
กว่ำ 50°C ในเครื่องผลติออกซเิจน จะมเีสยีงเตอืนพรอ้มไฟเตอืนสแีดงสว่ำงขึน้ (ดไูฟ H.T.) และเครื่องจะหยุดท ำงำน กำร
แกไ้ขปัญหำนัน้ใหด้สู่วนที ่12 ในหน้ำ 19 

10.2 อปุกรณ์ด้ำนควำมปลอดภยั 

ก. มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์

มกีำรป้องกนัอุณหภูมสิงูเกนิไปโดยมสีวติชต์ดัควำมรอ้นอยู่ในกำรหมุนของมอเตอร ์(145±5°C) 

ข. วำลว์ปลอดภยั 

มวีำลว์ปลอดภยัอยู่ในช่องออกของคอมเพรสเซอรแ์ละตัง้ค่ำไวท้ี ่2.5 ควำมดนับรรยำกำศ (250 kPa) 

 

11. กำรบ ำรงุรกัษำ 

 ถอดสำยไฟฟ้ำออกจำกเต้ำรบัไฟฟ้ำก่อนทีคุ่ณจะท ำควำมสะอำดเครื่อง 

 อย่ำใชง้ำนเครื่องผลติออกซเิจนโดยไม่ติดตัง้ตวักรอง หรอืเมื่อตวักรองเปียก กำรกระท ำเช่นน้ีจะก่อควำม
เสยีหำยใหก้บัเครื่องโดยถำวร 

บนัทกึ: หำกมขีอ้บงัคบัใดของทำงรฐัระบุไว้ในกำรตดิตัง้, กำรใหบ้รกิำรและ/หรอืกำรท ำงำนของผลติภณัฑน้ี์ จะต้องเป็น
ควำมรบัผดิชอบผูใ้หบ้รกิำรในกำรสงัเกตและท ำตำมขอ้บงัคบัเหล่ำนัน้ 

บนัทกึ: ไม่อนุญำตใหม้กีำรปรบัเปลีย่นแกไ้ขผลติภณัฑน้ี์ 
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11.1 กำรท ำควำมสะอำดเครื่อง หำกถอดปลัก๊ไฟฟ้ำออกแลว้ ใหท้ ำควำมสะอำดภำยนอกเครื่องดว้ยผำ้ขนหนูนุ่มๆ 
และน ้ำยำท ำควำมสะอำดในครวัเรอืนทีไ่ม่รุนแรงได ้และจำกนัน้กเ็ชด็ดว้ยผำ้แหง้ ท ำหน่ึงหรอืสองครัง้ต่อเดอืน  

 

      รปูที ่12 

11.2 กำรท ำควำมสะอำดตวักรอง น่ีเป็นขัน้ตอนทีส่ ำคญัในกำรบ ำรุงรกัษำประจ ำวนัในกำรท ำควำมสะอำดตวักรอง
อำกำศขำเขำ้ อย่ำงน้อยสองครัง้ต่อเดอืน 

ขัน้ตอนโดยละเอยีด: น ำตวักรองอำกำศสองตวักรองออกจำกทัง้สองดำ้นของเครื่อง ท ำควำมสะอำดดว้ยน ้ำยำท ำควำม
สะอำดในครวัเรอืนทีไ่ม่รุนแรกง และท ำควำมสะอำดต่อดว้ยน ้ำสะอำดจนหมด เอำน ้ำส่วนเกนิออกและตำกใหแ้หง้เอง 
จำกนัน้กน็ ำใส่กลบัเขำ้ไปหลงัจำกแหง้แลว้ดงัทีเ่หน็ในรปูที ่13 

         

    รปูที ่13 

11.3 กำรท ำควำมสะอำดตวักรองชัน้สอง 

ขัน้ตอนแรก เอำท่อซลิโิคนทีต่่อกบัช่องออกของออกซเิจนออก จำกนัน้เอำตวัขวดท ำควำมชืน้ออก หมุนตวักรองอำกำศ
ในทศิทำงทวนเขม็นำฬกิำดงัรปูที ่14 จำกนัน้เอำผำ้ตวักรองออก ท ำควำมสะอำดดว้ยผงซกัฟอก และลำ้งดว้ยน ้ำสะอำด 
เชด็ออกดว้ยน ้ำ และรอใหแ้หง้โดยอำกำศโดยธรรมชำต ิจำกนัน้กต็ดิตัง้ตวักรองอำกำศกลบัเขำ้ไปใหม่ 
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    รปูที ่14 

11.4 กำรท ำควำมสะอำดตวัท ำควำมช้ืน (หำกแพทยส์ัง่ใหใ้ชต้วัท ำควำมชืน้ดว้ย) 

ประจ ำวนั: 

- เทน ้ำออกจำกตวัเครื่องท ำควำมชืน้ออกใหห้มด 

- ลำ้งตวัใส่น ้ำโดยใหน้ ้ำไหลผ่ำน 

- เตมิน ้ำในตวัควำมชืน้ถงึหน้ำกำกดว้ยน ้ำกลัน่ 

เป็นประจ ำ: 

- ฆ่ำเชือ้ในตวัท ำควำมชืน้โดยแช่ในน ้ำยำฆ่ำเชือ้ (โดยทัว่ไปแลว้เรำแนะน ำว่ำใหใ้ช้น ้ำที่มนี ้ำยำซกัผำ้ขำว (ไฮเตอร)์ 
ผสมอยู่เลก็น้อย) 

- ลำ้งออกและตำกแหง้ 

- ตรวจสอบว่ำฝำซลีของตวัท ำควำมชืน้นัน้ยงัอยู่ในสภำพดี 

11.5 กำรท ำควำมสะอำดท่อออกซิเจนและตวัต่อจมูก 

ท ำตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลติ 

11.6 กำรเปล่ียนท่อฟิวส ์

น ำตวัฝำปิดฟิวสอ์อก ทีอ่ยู่ในตรงทีไ่ฟฟ้ำเขำ้จำกนัน้น ำฟิวสอ์อกโดยใชไ้ขควงขนำดเลก็ ปิดฝำของฟิวสค์นืหลงัจำกเอำ
ฟิวสอ์อกไปแลว้ 

ฟิวสอ์กีแห่งนัน้อยู่ทีท่ำงเขำ้ของสำยไฟภำยใน กำรเปลีย่นฟิวสน้ี์นัน้ใชว้ธิกีำรเดยีวกนักบัทีเ่ขยีนไวด้ำ้นบน 
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   รปูที ่15 

12. กำรแก้ปัญหำเบือ้งต้น 

หำกเครื่องผลติออกซเิจนของคุณนัน้ท ำงำนไม่เป็นปกต ิกรุณำดใูนตำรำงกำรแกปั้ญหำดำ้นล่ำงส ำหรบัสำเหตุทีเ่ป็นไป
ไดแ้ละแนวทำงแก้ไข หำกปัญหำกบัเครื่องนัน้ยงัคงอยู่ กรุณำตดิต่อผูข้ำยเครื่องมอืน้ี 

บนัทกึ: หำกเครื่องน้ีไม่ไดใ้ชง้ำนเป็นเวลำนำนระยะหน่ึงแลว้ เครื่องจะต้องท ำงำนเป็นเวลำหลำยนำทก่ีอนที่กำรเจง้เตอืน
ไฟฟ้ำลม้เหลวนัน้จะเริม่ท ำงำน 

ล ำดบั ปัญหำ สำเหตุ กำรแก้ไข 
1 ไม่มกีำรท ำงำนหลงัจำกต่อ

ปลัก๊ไฟฟ้ำและไฟ P.F. นัน้
ยงัสว่ำงและมเีสยีงเตอืน 

1. ไม่มกีำรเชื่อมต่อระหว่ำง
วงจรของเครือ่งผลติ
ออกซเิจนและระบบไฟฟ้ำ 

2. วงจรของฟิวสเ์สยีหำย 

3. ไม่มไีฟฟ้ำเขำ้ 

1. ตรวจสอบสวติช,์ ปลัก๊, 
สำยไฟฟ้ำ เชื่อมต่อกนัด ี

2. เปลีย่นฟิวสแ์ละหำ
สำเหตุ 

2 ไม่มอีอกซเิจนออกมำหรอื
มไีหลออกมำน้อยมำก 

1. มกีำรพบัของท่อ
ออกซเิจนภำยใน, มกีำร
ไหลออกมำไม่รำบรื่น 

2. ตวักรองอุดตนั หรอื
อำกำศเขำ้ไม่รำบรื่น 

3. ฝำปิดตวัท ำควำมชืน้มี
กำรรัว่ไหล 

1. ต่อท่อออกซเิจนอกีครัง้ 

2. ท ำควำมสะอำดตวักรอง 

3. เอำฝำออก หมุนฝำตวั
ท ำควำมชืน้ออกและลอง
เอำน้ิวไปอุดช่องออกของ
อำกำศดจูะมเีสยีงออกจำก
เครื่องท ำควำมชืน้หลงัจำก
อุดประมำณ 5 วนิำท ี
(วำลว์ควำมปลอดภยัของ
เครื่องท ำควำมชืน้จะเปิด) 
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3 ไม่มเีสยีงของท่อระบำย
อำกำศออก 

1. ตวัควบคุมอำกำศไม่
ท ำงำน 

2.  บอรด์ควบคุมไฟฟ้ำไม่
สำมำรถท ำงำนได้ 

1. เปลีย่นวำลว์ควบคุม
อำกำศใหม่ 

2. เปลีย่นบอรด์ควบคุม
ไฟฟ้ำใหม่ 

4 ท่อระบำยอำกำศออกมี
เสยีงดงัเกนิไป 

1. ขอ้ต่อของตวัลดเสยีงท่อ
อำกำศนัน้อำจจะหลุดออก 

2. ตวัลดเสยีงเสยีง 

1. ต่อขอ้ต่อใหด้ ี

2. เปลีย่นตวัลดเสยีง 

5 เครื่องผลติออกซเิจน
ท ำงำนแต่ไฟ L.P. นัน้สว่ำง
และมเีสยีงแจง้เตอืน 

ควำมดนัในระบบน้อย
เกนิไป 

ตรวจสอบวงจรก๊ำซทุก
วงจรโดยกำรใชน้ ้ำสบู่กบั
ขอ้ต่อดวู่ำมฟีองของ
อำกำศรัว่หรอืไม่ 

6 เครื่องผลติออกซเิจนไม่
ท ำงำนและไฟ H.T. นัน้
สว่ำงขึน้และมเีสยีงแจง้
เตอืน 

อุณหภูมขิองเครื่องนัน้สงู
เกนิไป 

1. ตรวจสอบกำรเชื่อมต่อ
พดัลมกบัเมนบอรด์ว่ำดี
หรอืไม่ 

2. ปิดเครื่องและปรกึษำ
ผูข้ำยเครื่องน้ี 

7 เครื่องผลติออกซเิจนไม่
ท ำงำนและไฟ H.P. นัน้
สว่ำงขึน้และมเีสยีงแจง้
เตอืน 

ควำมดนัในระบบของ
เครื่องนัน้สงูเกนิไป 

ปิดเครื่องและปรกึษำผูข้ำย
เครื่องน้ี 

8 เครื่องผลติออกซเิจน
ท ำงำนแต่ไฟ L.O2. นัน้
สว่ำง 

ควำมเขม้ขน้ของ
ออกซเิจนนัน้น้อยเกนิไป 

1. ตรวจสอบวงจรก๊ำซทุก
วงจรโดยกำรใชน้ ้ำสบู่กบั
ขอ้ต่อดวู่ำมฟีองของ
อำกำศรัว่หรอืไม่ 

2. ปิดเครื่องและปรกึษำ
ผูข้ำยเครื่องน้ี 

 

13. กำรเทียบเคียงค่ำทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ (EMC) 

เครื่อง JAY-5 นัน้ต้องกำรควำมระมดัระวงัเกีย่วกบั EMC เป็นพเิศษและต้องตดิตัง้ในบรกิำรทีต่ำมขอ้ก ำหนดของขอ้มลู 
EMC ทีไ่ดเ้ขยีนไวใ้นเอกสำรทีแ่นบมำดว้ย; 

เครื่องมอืสือ่สำรวทิยุไรส้ำย นัน้สำมำรถส่งผลต่อ JAY-5 ได้ 

สำยไฟและควำมยำวสงูสุดของสำยไฟ ตวัน ำสญัญำณและอุปกรณ์อื่นๆ ทีผู่ผ้ลติ JAY-5 นัน้อ้ำงว่ำเขำ้กนัไดก้บั
ขอ้ก ำหนดทีต่้องกำร เครื่องมอืทีไ่ม่เขำ้ส่งผลต่อขอ้ก ำหนดในขอ้ย่อยน้ีไม่จ ำเป็นต้องท ำรำยกำรเอำไว ้เครื่องมอือื่นๆ, 
ตวัน ำสญัญำณ และสำยไฟนัน้อำจจะมกีำรก ำหนดคุณสมบตัไิวเ้ป็นกำรทัว่ไปหรอืเป็นกำรเฉพำะ 

บนัทกึ: 

ตวัน ำสญัญำณและสำยไปทีข่ำยโดยผูผ้ลติของ JAY-5 เป็นอะไหล่ส ำหรบัอุปกรณ์ภำยในนัน้ไม่จ ำเป็นต้องอยู่ในรำยกำร 



 21 / 25 

 

กำรใชง้ำนอุปกรณ์อื่นๆ ,ตวัน ำสญัญำณและสำยไฟนอกเหนือจำกทีร่ะบุไว ้ยกเวน้ตวัน ำสญัญำณและสำยไฟทีข่ำยโดย
ผูผ้ลติของ JAY-5 เป็นอะไหล่ส ำหรบัอุปกรณ์ภำยในนัน้อำจท ำใหเ้พิม่กำรปล่อยกระแสหรอืลดควำมต้ำนทำนของ JAY-5 

ได้ 

แนวทำงและค ำประกำศของผู้ผลิต - กำรปล่อยแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
JAY-5 นัน้ไดร้ะบุใหใ้ช้ในสภำพแวดลอ้มทีม่กีระแสแม่เหลก็ไฟฟ้ำทีร่ะบุดำ้นล่ำง ลกูคำ้หรอืกำรใชง้ำนของ JAY-5 ควร
แน่ใจว่ำใชง้ำนในสภำพแวดลอ้มดงักล่ำว 
กำรทดสอบกำร
ปล่อย 

ระดบัท่ี
ยอมรบั 

สภำพแวดล้อมทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ - แนวทำง 

กำรปล่อยคลื่นวทิยุ 
CISPR 11 

กลุ่ม1 JAY-5 นัน้ใชพ้ลงังำนคลื่นวทิยุ เฉพำะกำรท ำงำนภำยในเท่ำนัน้ ดงันัน้กำร
ปล่อยคลื่นวทิยุ นัน้จะต ่ำมำกและไม่ค่อยจะก่อกำรรบกวนในเครื่องมอื
อเิลก็ทรอนิกสท์ีอ่ยู่ใกลเ้คยีง  

กำรปล่อยคลื่นวทิยุ 
CISPR 11 

คลำส A JAY-5 นัน้เหมำะกบักำรใชง้ำนในทุกกรณีนอกจำกกำรใชง้ำนภำยในและอำจ
ใชใ้นกำรใชง้ำนภำยในและกำรใชง้ำนทีเ่ชื่อมต่อโดยตรงกบัไฟฟ้ำสำธำรณะ
ทีม่คีวำมต่ำงศกัยท์ีต่ ่ำไดท้ีเ่ป็นไฟทีใ่ชใ้นอำคำรในกำรใชง้ำนภำยใน โดย
ต้องระวงัในบำงกรณอีย่ำงเอำใจใส่ 
ค ำเตอืน: JAY-5 น้ีออกแบบมำใหใ้ช้โดยผูใ้หก้ำรดแูลสุขภำพเท่ำนัน้ 
เครื่องมอื/ระบบนัน้อำจก่อให้เกดิกำรรบกวนทำงคลื่นวทิยุและอำจก่อกวน
กำรท ำงำนของเครื่องมอืทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงได ้อำจต้องมมีำตรกำรใหก้ำรรบกวน
นัน้บรรเทำลงเช่นยำ้ยต ำแหน่งหรอืจดัต ำแหน่งของ JAY-5 หรอืมฉีำกกัน้ 

กำรปล่อยฮำรโ์มนิค 
IEC 61000-3-2 

คลำส A 

ควำมไม่แน่นอนของ
ควำมต่ำงศกัย/์กำร
ปล่อยฟลกิเกอร ์IEC 
61000-3-3 

ตำม
ขอ้ก ำหนด 
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แนวทำงและค ำประกำศของผู้ผลิต – กำรต้ำนทำนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
JAY-5 นัน้ไดร้ะบุใหใ้ช้ในสภำพแวดลอ้มทีม่กีระแสแม่เหลก็ไฟฟ้ำทีร่ะบุดำ้นล่ำง ลกูคำ้หรอืกำรใชง้ำนของ JAY-5 ควร
แน่ใจว่ำใชง้ำนในสภำพแวดลอ้มดงักล่ำว 
กำรทดสอบกำร
ต้ำนทำน 

ระดบัทดสอบ IEC 
60601  

ระดบัท่ียอมรบั 
 

สภำพแวดล้อมทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ - 
แนวทำง 

กำรปล่อยไฟฟ้ำสถติ 
Electrostatic 

Discharge (ESD)IEC61000-
4-2 

± 6 kV สมัผสั 

± 8 kV อำกำศ 
± 6 kV สมัผสั 

± 8 kV อำกำศ 
พืน้ควรเป็นไม,้ คอนกรตีหรอืกระเบื้อง
เซรำมคิ หำกพืน้นัน้ปูดว้ยวสัดุสงัเครำะห์
แลว้ ควำมชืน้สมัพทัธน์ัน้ควรมอีย่ำงน้อย 
30% 

กำรน ำไฟฟ้ำสถติอย่ำง
รวดเรว็/ชอ๊ต Electrical fast 

transient/burst IEC61000-4-4 

±2 kV ส ำหรบัสำย
จำกแหล่งจ่ำยไฟ 

±1 kV ส ำหรบัสำย
เขำ้/สำยออก 

±2 kV ส ำหรบัสำย
จำกแหล่งจ่ำยไฟ 

±1 kV ส ำหรบัสำย
เขำ้/สำยออก 

คุณภำพของไฟฟ้ำเมนหลกันัน้ควรเป็น
ดงัเช่นดงัเช่นสภำพในโรงพยำบำลหรอื
ไฟฟ้ำทัว่ไป 

กำรเพิม่อย่ำงรวดเรว็Surge 
IEC61000-4-5 

±1 kV ส ำหรบั
สำยไฟ 

±2 kV ส ำหรบัสำย
ดนิ 

±1 kV ส ำหรบั
สำยไฟ 

±2 kV ส ำหรบัสำย
ดนิ 

คุณภำพของไฟฟ้ำเมนหลกันัน้ควรเป็น
ดงัเช่นดงัเช่นสภำพในโรงพยำบำลหรอื
ไฟฟ้ำทัว่ไป 

ควำมต่ำงศกัยต์กลง, มี
กำรรบกรวนเป็นเวลำสัน้
และกำรแปรผนัของควำม
ต่ำงศกัยใ์นแหล่งทีม่ำของ
กระแสไฟฟ้ำ 
Voltage dips, short interruptions 
and voltage variations on 
power supply input lines 
IEC61000-4-11 

<5%UT (>95%dip in 
UT) for 0,5 cycle 40% 
UT (60% dip in UT) 
for 5 cycles 70% UT 
(30% dip in UT) for 25 
cycles <5% UT (>95% 
dip in UT) for 5s 

<5%UT (>95%dip in 
UT) for 0,5 cycle 
40% UT (60% dip in 
UT) for 5 cycles 70% 
UT (30% dip in UT) 
for 25 cycles <5% 
UT (>95% dip in UT) 
for 5s 

คุณภำพของไฟฟ้ำเมนหลกันัน้ควรเป็น
ดงัเช่นดงัเช่นสภำพในโรงพยำบำลหรอื
ไฟฟ้ำทัว่ไป หำกผูใ้ช ้JAY-5 นัน้ต้องกำรใช้
งำนต่อไปแมว้่ำจะมกีำรรบกวนนัน้ ขอ
แนะน ำว่ำให้ใช ้JAY-5 โดยต่อไฟฟ้ำจำก
แหล่งจ่ำยไฟทีไ่ม่มกีำรรบกวนหรอื
แบตเตอรี ่

ควำมถี่กระแสไฟฟ้ำ 
(50/60Hz)  สนำมแม่เหลก็ 
IEC61000-4-8 

3 A/m ไม่ม ี

บนัทกึ: JAY-5 นัน้
ไม่ไดม้ี
ส่วนประกอบที่
อ่อนไหวต่อ
สนำมแม่เหลก็ 
อำท ิธำตุ Hall 

หรอืเซนเซอร์
สนำมแม่เหลก็ 
ดงันัน้ EUT จงึตรง
ตำมขอ้ก ำหนด
โดยไม่ต้องมกีำร
ทดสอบจรงิ 

สนำมแม่เหลก็ควำมถี่สงูควรจะมรีะดบัที่
ไดเ้ขยีนเอำไวใ้นสถำนทีโ่ดยทัว่ไปหรอืใน
สภำพแวดลอ้มในโรงพยำบำล 
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แนวทำงและค ำประกำศของผู้ผลิต – กำรต้ำนทำนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
JAY-5 นัน้ไดร้ะบุใหใ้ช้ในสภำพแวดลอ้มทีม่กีระแสแม่เหลก็ไฟฟ้ำทีร่ะบุดำ้นล่ำง ลกูคำ้หรอืกำรใชง้ำนของ JAY-5 ควร
แน่ใจว่ำใชง้ำนในสภำพแวดลอ้มดงักล่ำว 
กำรทดสอบ
กำรต้ำนทำน 

ระดบัทดสอบ IEC 
60601  

ระดบัท่ียอมรบั 
 

สภำพแวดล้อมทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ - แนวทำง 

กำรน ำคลื่นวทิยุ 
Conducted RF 

IEC61000-4-6  
กำรแผ่คลื่นวทิยุ 
Radiated RF 

IEC61000-4-3 

3 Vrms 150 kHz ถงึ 
80 MHz 

3V/m 

80 MHz ถงึ 2,5GHz 

3 Vrms 150 kHz 

ถงึ 80 MHz 

3V/m 

80 MHz ถงึ 
2,5GHz 

เครื่องมอืสือ่สำรวทิยุไรส้ำย นัน้สำมำรถส่งผลต่อ 
JAY-5 ได ้และควรจะไม่อยู่ใกล้กบั JAY-5 รวมถงึ
สำยไฟ มำกกว่ำ ระยะทำงทีแ่นะน ำทีค่ ำนวณ
ระยะห่ำงจำกสมกำรทีใ่ชค้ ำนวณควำมถื่ของคลื่นที่
ปล่อยออกมำ 
ระยะห่ำงท่ีแนะน ำ 

d =17.1P 
d =17.1 P 80MHz ถงึ 800MHz 
d= 33.2 P 800MHz ถงึ 2,5GHz 
เมื่อ P นัน้เป็นอตัรำกระแสไฟฟ้ำสงูสุดทีป่ล่อย
ออกมำในรปูหน่วยวตัต์ (W) ตำมทีผู่ล้ติไดเ้ขยีนไว ้
และ d นัน้เป็นระยะห่ำงทีแ่นะน ำในหน่วยเมตร (m) 
ควำมแรงของสนำมจำกตวักระจำยคลื่นวทิยุนัน้ไดร้บั
กำรก ำหนดโดยกำรส ำรวจสถำนที่ทีม่แีม่เหลก็ไฟฟ้ำก 
โดยควรจะน้อยกว่ำระดบัทีย่อมรบัไดใ้นแต่ละช่วง
ของคลื่นควำมถื่ข  
กำรรบกวนนัน้อำจเกดิในอุปกรณ์ทีม่เีครื่องหมำยน้ี
ปรำกฏอยู ่

 
 

หมำยเหตุ 1 ที ่80 MHz และ 800 MHz ใหด้ทูีช่่วงควำมถื่ทีส่งูกว่ำ ทีม่อียู่ 
หมำยเหตุ 2 แนวทำงน้ีอำจไม่ไดใ้ชไ้ดก้บัทุกสถำนกำรณ์ กำรน ำแม่เหลก็ไฟฟ้ำนัน้อำจถูกส่งผลมำจำกกำรซบัและ
กำรสะทอ้นจำกอำคำร, วตัถุและบุคคลได้ 
ก ควำมแรงสนำมจำกตวัส่งทีอ่ยู่กบัทีเ่ช่น สถำนีฐำนส ำหรบัวทิย ุโทรศพัท ์(ไรส้ำย/มอืถอื) และวทิยุมอืถอืภำคพืน้, 
วทิยุสมคัรเล่น, วทิยุ AM หรอื FM และกำรกระจำยคลื่นโทรทศัน์ ไม่สำมำรถจะคำดเดำไดท้ำงทฤษฎีดว้ยควำม
แม่นย ำ ในกำรประเมนิสภำพแวดลอ้มจำกตวัส่งคลื่นวทิยุทีอ่ยู่กบัทีเ่หล่ำน้ีและกำรส ำรวจสถำนทีแ่ม่เหลก็ไฟฟ้ำนัน้
ควรน ำมำพจิำรณำดว้ย ถ้ำกำรวดัควำมแรงสนำมทีส่ถำนทีท่ีใ่ชง้ำน JAY-5 นัน้มค่ีำเกดิค่ำทีย่อมรบัไดใ้นตำรำง
ดำ้นบนแลว้ JAY-5 ควรจะถูกตรวจสอบว่ำมกีำรท ำงำนเป็นปกตหิรอืไม่ หำกพบว่ำมกีำรท ำงำนที่ผดิปกต ิควรมี
มำตรกำรเพิม่เตมิเช่นกำรยำ้ยหรอืจดัแนวของเครื่อง JAY-5 ใหม่ 
ข ในควำมถี่ช่วง 150 kHz ถงึ 80 MHz นัน้ ควำมแรงสนำมควรน้อยกว่ำ 3 V/m 
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ระยะห่ำงท่ีแนะน ำระหว่ำงอปุกรณ์ส่ือสำรคล่ืนวิทยไุร้สำยและเครื่อง JAY-5 

JAY-5 นัน้ไดร้ะบุใหใ้ช้ในสภำพแวดลอ้มทีม่ีกระแสแม่เหลก็ไฟฟ้ำทีก่ำรรบกวนของคลื่นวทิยุนัน้ไดร้บักำรควบคุม 
ลกูคำ้หรอืผูใ้ชข้อง JAY-5 สำมำรถป้องกนักำรรบกวนน้ีไดโ้ดยกำรจดัเครื่องนัน้อยู่ห่ำงจำกเครื่องส่งคลื่นวทิยนุัน้เป็น
ระยะห่ำงมำกกว่ำระยะห่ำงทีแ่นะน ำในตำรำงด้ำนล่ำง ซึง่เขยีนไวต้ำมควำมแรงของเครือ่งมอืสือ่สำรนัน้ๆ 
ก ำลงัสงูสดุของเครื่องส่ง
สญัญำณ (วตัต์) 

ระยะห่ำงท่ีแนะน ำตำมควำมถ่ืของเครื่องส่งสญัญำณ (เมตร) 
150 kHz ถึง 80 MHz 

d= 17.1P 

80 MHz ถึง 800 MHz 

d= 17.1P 

800 MHz ถึง 2,5 GHz 

d= 17.1P 
0.01 0.12 0.12 0.07 
0.1 0.37 0.37 0.22 
1 1.17 1.17 0.70 
10 3.69 3.69 2.21 
100 11.67 11.67 7.00 

ส ำหรบัเครื่องสง่ทีม่กี ำลงัสงูสุดของเครื่องสง่ทีไ่ม่ไดเ้ขยีนไวด้ำ้นบนนัน้ ระยะห่ำงทีแ่นะน ำสำมำรถประเมนิโดยใช้
สมกำรทีใ่ช้ได้กบัควำมถี่ของเครื่องส่ง โดยเมื่อ P นัน้เป็นอตัรำกระแสไฟฟ้ำสงูสุดทีป่ล่อยออกมำในรปูหน่วยวตัต ์
(W) ตำมทีผู่ล้ติไดเ้ขยีนไว ้ 
หมำยเหตุ 1 ที ่80 MHz และ 800 MHz ระยะห่ำงทีแ่นะน ำใหดู้ทีช่่วงควำมถื่ทีส่งูกว่ำทีม่อียู่ 
หมำยเหตุ 2 แนวทำงน้ีอำจไม่ไดใ้ชไ้ดก้บัทุกสถำนกำรณ์ กำรน ำแม่เหลก็ไฟฟ้ำนัน้อำจถูกส่งผลมำจำกกำรซบัและ
กำรสะทอ้นจำกอำคำร, วตัถุและบุคคลได้ 

 

14. อปุกรณ์เพ่ิมเติม 

เครื่องผลติออกซเิจนนัน้มอุีปกรณ์เหล่ำน้ีมำดว้ย 

 ตวักรองอำกำศขำเขำ้ (สองชิน้, อะไหล่หมำยเลข GL-01) 

 ตวักรองทีส่อง (ชิน้เดยีว, อะไหล่หมำยเลข GL-02) 

เครื่องนัน้มำพรอ้มกบัตวักรองอำกำศขำเขำ้และตวักรองทีส่องทีต่ดิตัง้ไวอ้ยู่แลว้ 

 กรุณำใชอ้ะไหล่ทีเ่ขยีนไวใ้นส่นน้ีเท่ำนัน้หำกใชอ้ะไหล่อื่นอำจท ำใหค้วำมปลอดภยัและประสทิธภิำพนัน้ลดลงได้ 

 กรุณำเลอืกตวัท ำควำมชืน้และท่อออกซเิจนทีใ่ชก้บัจมกูทีเ่หมำะสมโดยจะต้อง 

- ใชไ้ดก้บัก๊ำซออกซเิจน 

- ใชไ้ดก้บัสิง่มชีวีติ 

- ป้องกนักำรลุกลำมของไฟไดต้ำมขอ้ก ำหนดของ ISO 8359:1996/Amd 1:2012 
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15. กำรขนส่งและกำรเกบ็รกัษำ 

ช่วงอุณหภูมแิวดลอ้ม: -40-55 °C 

ช่วงควำมชืน้สมัพทัธ:์ ≤95% 

ช่วงควำมดนัอำกำศ: 700-1060 hpa 

 

16. กำรรบัประกนัคณุภำพ 

กำรรบัประกนัส ำหรบัตวัเครื่องทัง้หมด: 15 เดอืน 

กำรรบัประกนัส ำหรบัวำลว์แม่เหลก็: 24 เดอืน 
กำรรบัประกนัส ำหรบัคอมเพรสเซอร์: 24 เดอืน 

 
17. ช่องทำงกำรติดต่อ 

บรษิทั LONGFIAN SCITECH จ ำกดั 

ทีอ่ยู่: หมำยเลข 401, ชัน้ 4 บลอ็ก 1 อำคำร 1 โซนคอลเลขเทค, หมำยเลข 5699 ถนนวงเวยีนเหนือทีส่อง, บำวดงิ, เหอ
เป่ย, 071051, สำธำรณรฐัประชำชนจนี 

โทรศพัท:์ +86-0312-3169262 

แฟกซ:์ +86-0312-3169301 

โฮมเพจ: www.longfian.com 
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