
คู่มือการใช้งาน Sonicaid 
Power unit 
 เป็นระบบท่ีตรวจการแปรเปล่ียนท่ีละเอียดของอุณหภูมิผิวหนงัโดยใช ้Probe ติดกบั
ผวิหนงัหนา้ทอ้งของเด็ก และท าใหอุ้ณหภูมิในตูอ้บสูงพอท่ีจะรักษาอุณหภูมิผวิหนงัเด็กและของ
ตูอ้บไวอ้ยา่งละเอียด ฉะนั้นการท่ีอุณหภูมิของตูอ้บลดต ่าก็เน่ืองมาจากการท่ีเด็กมีไชแ้ละจากสาเหตุ
อ่ืนๆ 
 
ล าดบัท่ี รายการ หนา้ท่ี 

1 Skin temperature display แสดงอุณหภูมิของผวิหนงัเป็นตวัเลข 
2 Manual control indicator (AIR) เม่ือมีไฟปรากฏท่ี AIR แสดงวา่ก าลงัใช้

ตูอ้บโดยวธีิ Manual control  mode  
3 Servo control indicator (Skin) เม่ือมีไฟปรากฏท่ี SKIN แสดงวา่ตูอ้บ

ก าลงัใชโ้ดยวธีิ Servo control mode 
4 Set temperature display แสดงเป็นตวัเลขทั้งการตั้งอุณหภูมิของ

ผวิหนงัโดยวธีิ servo หรือตั้งอุณหภูมิของ
ตูอ้บโดยวธีิ manual วธีิใชแ้ต่ละวธีิ
เลือกตั้งได ้

5 Heater output indicator lamp แสดงใหเ้ห็น Heater output ใน 12 องศา 
เร่ิมจาก 0 ถึง Full  

6 Incubator temperature display แสดงอุณหภูมิของตูอ้บเป็นตวัเลข 
7 Alarm indicator lamp ไฟกระพริบ over –temperature , internal 

air circulation , ser temperature , internal 
sensor or skin temperature probe alarm 

8 Alarm silence indicator lamp มีแสงไฟเม่ือสัญญาณเสียงของ Set 
temperature ถูกยกเลิก (ไม่ใชช้ัว่คราว) 

9 Power failure indicator lamp มีแสงไฟเม่ือไฟฟ้าขดัขอ้ง ไฟฟ้าเสีย 
ปลัก๊ไฟหลุด หรือเหตุอ่ืนๆ 

10 Set switch กดนาน 3 วนิาที เพื่อเปล่ียน set 
temperature และมีไฟวาบท่ี SKIN/AIR 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 



ล าดบัท่ี รายการ หนา้ท่ี 
11 Set temperature switch กดขณะท่ี SKIN/AIR อยา่งใดอยา่งหน่ึงมี

แสงไฟวาบข้ึน เพื่อท าการตั้งอุณหภูมิท่ี
ตอ้งการ 

12 Alarm reset switch (Alarm silence 
switech) 

กดภายหลงัท่ีสถานการณ์กลบัคืนสู่ภาวะ
ปกติเพื่อเป็นการตั้งสัญญาณเตือนใหม่ 
(reser alarm) กดเพื่อท าให ้set 
temperature alarm เงียบ Internal air 
circulation alarm function สามารถให้
หยดุท างานไดป้ระมาณ 15 นาที 

13 SKIN /AIR change over switch กดนาน 3 วนิาที เพื่อจะเลือก SKIN หรือ 
AIR อนัใดอนัหน่ึง 

 
AIR CIRCULATION SYSTEM 
 ระบบการไหลเวยีนอากาศของตูอ้บ V-85 ออกแบบมาเพื่อใหเ้ด็กอยูใ่นบรรยากาศแวดลอ้ม
ท่ีเหมาะสม อากาศและออกซิเจนเขา้สู่ตูอ้บโดยผา่นแผน่กรองอากาศแลว้ผสมกนั ผา่นตวัท าความ
ร้อน อากาศท่ีร้อนท่ีถูกควบคุมอยา่งถูกตอ้งแลว้จะไหลวนเวยีนในตูอ้บโดยอาศยัลม อากาศ
บางส่วนจะถูกท าใหมี้ความช้ืนและถูกเป่าใหก้ระจายเหนือท่ีนอนภายในกระโจม  
 อากาศภายในกระโจมมีความดนัสูงกวา่อากาศภายนอกเล็กนอ้ย จะท าหนา้ท่ีเป็นม่านกนั
อากาศภายในและภายนอกออกจากกนั เม่ือเวลาเปิดหนา้ต่างตูอ้บเป็นคร้ังคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุณหภูมิในตูอ้บเด็กส าหรับทารกขนาดต่างๆ 
อายหุลงัเกิด 

 
1 วนั 
2 วนั 
3 วนั 
5 วนั 
7 วนั 

2 สัปดาห์ 
4 สัปดาห์ 
6 สัปดาห์ 

น ้าหนกัตวัแรกเกิด   
ต ่ากวา่ 1,500 กรัม 1,500 – 2,000 กรัม เกิน 2,000 กรัม 
34.4 องศา 
33.7 องศา 
33.5 องศา 
33.5 องศา 
33.5 องศา 
33.4 องศา 
32.9 องศา 
31.8 องศา 

  

 
 
การติดตั้งตูอ้บ 

 อุณหภูมิในหอ้งควรมีอุณหภูมิสูงกวา่ 23 องศา เพื่อลดการสูญเสียความร้อนจากตูอ้บเด็ก 
 ไม่ควรตั้งอยูใ่นท่ีแสงแดดส่องถึง หรือตั้งใกลก้บัหนา้ต่างท่ีมีอากาศเยน็ควรตั้งใหห่้างอยา่ง

นอ้ย 150 เซนติเมตร 
ปลัก๊ไฟและสายดิน 

 ควรใหเ้ตา้เสียบอยูใ่กลตู้อ้บเพื่อป้องกนัการสะดุดสายไฟ 
 ควรใชป้ลัก๊ไฟใหถู้กตอ้งตามกระแสไฟฟ้าของแต่ละโรงพยาบาล (20 หรือ 110 V) 
 เตา้เสียบควรมีสายดิน 
 ถา้เตา้เสียบไม่มีสายดินใหจ้ดัการต่อ 
 ต่อสายดินกบัเคร่ืองมือท่ีใชไ้ฟฟ้าใหแ้น่น 
  

วธีิใช ้
การใชโ้ดยวธีิ Manual Control 
 ผูใ้ชค้วรท าความคุน้เคยกบัการตรวจ “อุณหภูมิ” และวธีิใชอ่ื้นๆ ก่อนท่ีจะน าเด็กเขา้ตูอ้บ
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ตูอ้บท างานอยา่งถูกตอ้ง อุณหภูมิภายในตูอ้บควรตั้งตามค าสั่งของแพทย ์
การเตรียม 

 ติดผา้คลุมหนา้ต่างเขา้กบัหนา้ต่าง iris 
 ตั้ง Humidification control  sliding plate ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีต ่าสุด 



ไฟฟ้า 
 ตรวจใหแ้น่ใจวา่สายและขอ้ต่อของ sensor ต่อใหแ้น่นกบัท่ีต่อท่ีอยูด่า้นขา้งของตู ้เสียบ

สายไฟเขา้กบัเตา้เสียบ  
 เปิดสวติซ์โดยกด ON Internal program และหนา้ปัดแสดงจะถูกตรวจสอบโดยอตัโนมติั 

ON อยูต่รง I และ OFF อยูต่รง 0 
Memory Function 
 ถา้ไฟฟ้าดบัเน่ืองจากไฟฟ้าเสีย หรือถอดปลัก๊ไฟออก ค่าท่ีแสดงออกมาของอุณหภูมิจะถูก
เก็บไวใ้น memory ดงันั้นไม่จ  าเป็นตอ้ง reset ใหม่เม่ือไฟฟ้าติด ซ่ึงค่าต่างๆ ท่ีตั้งไวก้็จะปรากฏ
ออกมาบนจอ 
 
การแสดงและการตั้งอุณหภูมิของตูอ้บ 

 เม่ือ Self Diagrosis  ส้ินสุดลง ช่องแสดง AIR จะมีแสง และทั้งอุณหภูมิของตูอ้บและ
อุณหภูมิท่ีตั้งจะปรากฏบนจอ 
o อุณหภูมิของตูอ้บแสดงค่าให้เห็นระหวา่ง 20 องศา ถึง 42 องศา จงัหวะละ 0.1 

องศา LO จะปรากฏข้ึนถา้อุณหภูมิสูงกวา่ 42 องศา  
o การตั้งอุณหภูมิจะแสดงค่าให้เห็นระหวา่ง 25องศา – 38 องศา จงัหวะละ 0.1 องศา 

 
 ตั้งหรือเปล่ียนอุณหภูมิของตูอ้บเด็ก กดสวทิซ์ set นาน 3 นาที เม่ือช่อง AIR มีแสงวาบข้ึน

ใหก้ดข้ึน หรือ ลง ของ SET TEMP ตามตอ้งการการตั้งอุณหภูมิสามารถเปล่ียนไดข้ณะท่ี
ช่อง AIR มีแสงวาบ และเม่ือการตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้แสงวาบจะหยดุแต่จะมีแสงสวา่ง
ปรากฏข้ึนแทน 

 คอยประมาณ 50-60 นาที จนกระทัง่อุณหภูมิของตูอ้บคงท่ี เม่ืออุณหภูมิของตูอ้บคงท่ีตรง
กบัอุณหภูมิท่ีตั้งไว ้และ heater Indicator อ่านค่าไดค้งท่ีระหวา่ง 0 และ ½ แสดงวา่ตูอ้บอยู่
ในสภาพท่ีใชง้านได ้

 
Heater output indicator 
 Heater indicator เป็นตวัช้ีการใหค้วามร้อนตามท่ีตอ้งการเพื่อรักษาระดบัอุณหภูมิภายในตู้
ใหค้งท่ีตามผูใ้ชต้อ้งการ เม่ืออุณหภูมิของตูสู้งกวา่อุณหภูมิของตูสู้งกวา่อุณหภูมิท่ีตั้งไว ้ตวัท าความ
ร้อนจะลดการท าความร้อนลง Heater indicator ค่อยๆ ลดลงมากขีด Full เม่ืออุณหภูมิภายในตูถึ้ง
ระดบัท่ีตอ้งการ การอ่าน Heater จะแสดงค่าระหวา่ง 0 และ ½ 
 
 



การน าเด็กเขา้ตูอ้บ 
 ค่อยๆ ดึงประตูหนา้ของกระโจมลงล่างวางทารกลงก่ึงกลางของเบาะใหศี้รษะอยูท่างซ้าย 

ขาอยูท่างขวา เสร็จแลว้ปิดประตูและล๊อค 
 การปิด เปิดหนา้ต่างโดยใชข้อ้ศอก ปลดตวัล๊อคหนา้ต่างก็จะเปิดออกเอง เม่ือปิดก็ใชว้ธีิดนั 

 
การใชโ้ดยวธีิ Servo Control  
 ผูใ้ชค้วรท าความคุน้เคยกบัการท า temperature test และวธีิใชตู้อ้บ ฝึกการใชตู้อ้บก่อนท่ีจะ
น าเด็กเขา้ตูอ้บ แน่ใจวา่ตูอ้บท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แพทยจ์ะเป็นผูส้ั่งในการปรับอุณหภูมิภายใน
ตูอ้บ อุณหภูมิของผวิหนงัวดัโดยใช ้temperature probe โดยติดไวท่ี้ผวิหนงัหนา้ทอ้งของเด็ก 
 
การใหอ้อกซิเจน 
 ความเขม้ขน้ของออกซิเจนตอ้งอยูใ่นดุลยพินิจของแพทยใ์หส้นใจเฝ้าดูระดบัความช้ืนใน
ตูอ้บระหวา่งการให้ออกซิเจน 

 ใหใ้ชเ้คร่ืองวดัการไหลของออกซิเจนเสมอ 
 เม่ือตอ้งการให้ตูอ้บมีความเขม้ขน้ของออกซิเจนต ่ากวา่ 40 % ใหเ้สียบป้ายสีแดงไวบ้น 

Oxygen supply port ดว้ยวธีิน้ีออกซิเจนในตูอ้บถูกจ ากดัความเขม้ขน้สูงสุด 40 % ซ่ึง
ส่วนเกินของก๊าชออกซิเจนจะถูกปล่อยออกไปจากตูอ้บ 

 เม่ือตอ้งการให้ตูอ้บมีความเขม้ขน้ของออกซิเจนมากกวา่ 40 % ใหย้กแผน่ป้ายสีแดงข้ึนจาก 
Oxygen supply port แลว้ปรับอตัราการไหลของออกซิเจนตามตอ้งการ ให้แขวนแผน่ป้ายสี
แดงบนขอเก่ียวท่ีฝาครอบ เพื่อเตือนใหพ้ยาบาลรู้วา่เคร่ืองน้ีก าลงัใหอ้อกซิเจนความเขม้ขน้
สูงความเขม้ขน้ภายในตูอ้บจะคงท่ี เม่ือปล่อยออกซิเจนเขา้ไปประมาณ 40 นาที ใหเ้พิ่ม
อตัราการไหลของออกซิเจนเม่ือความเขม้ขน้ภายในตูอ้บต ่ากวา่ท่ีตอ้งการในทางตรงกนั
ขา้มใหอ้ตัราการไหลลดลงเม่ือความเขม้ขน้มากเกินไป ควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการ
เปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ โดยใชเ้คร่ืองวดัออกซิเจนทุกๆ 10 นาที จนกระทัง่ความเขม้ขน้
ของออกซิเจนภายในตูถึ้งจุดคงท่ี 

 


