
เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือด (Infusion pump) 
รุ่น DF – 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.ข้อมลูจ าเพาะ 
ชนิดเคร่ือง   เคร่ืองควบคมุการให้สารละลายทางหลอดเลอืดด า 
รุ่น    DF - 1200 
หลกัการท างาน   ปัม้แบบบีบรูดที่สายน า้เกลอื 
ระยะอตัราการไหล   1-1200 มล/ช. แสดงผลเพิ่มครัง้ละ 0.1 มล./ช  
    หรือ 1.0 - 100.0 มล./ช. แสดงผลเพิ่มครัง้ละ 0.1 มล./ช. (micro) 
ความแมน่ย า   3% (ใช้สายน า้เกลอืที่ก าหนดให้เทา่นัน้)หรือ 5% (micro) 
การตัง้ปริมาตร   1-9999 มล.หรือ 0.1-999.9 มล.(micro) 
อตัราการเร่งการไหล  700 มล./ช.(เปลีย่นแปลงได้) 
ปริมาตรเร่งการไหล 1 ครัง้  3 มล.(เปลีย่นแปลงได้) 
อตัราการไหล K.V.O  1 มล./ช.(เปลีย่นแปลงได้) 
สายน า้เกลอื   สายน า้เกลอืขนาด 15 หยด/นาท ี
จอแสดงผล   7 segment (4 digit x 3 line) 
แบตเตอร่ี    ท างานได้มากกวา่ 2 ชัว่โมง, ชาร์จประมาณ 15 ชัว่โมง 
สญัญาณเตือน   ไฟและเสยีง 
    ประตเูปิด 
    การอดุตนั 
    ตรวจจบัฟองอากาศ 
    แบตเตอร่ีออ่น 
    ท างานเสร็จ 
    เคร่ืองมีปัญหา 
กระแสไฟฟ้า   90-240 V , 0.5 A ,50/60 Hz, 12 VDC 
อตัราการกินไฟ   28 VA 
การร่ัวของกระแสไฟฟ้า  ต ่ากวา่ 1 [AM] 
สภาพอากาศขณะท างาน  อณุหภมูิห้อง 10-40 องศาเซลเซยีส 
    ความชืน้สมัพทัธ์ 30-85 % 
    ความกดอากาศ 700-1060 [mbar] 
สภาพอากาศส าหรับการเก็บรักษา อณุหภมูิห้อง 10-45 องศาเซลเซยีส 
    ความชืน้สมัพทัธ์ 30-95 % 
    ความกดอากาศ 700-1060 [mbar] 
ขนาดเคร่ือง (กxยxส)  108 x 220 x 185 มม. 
น า้หนกัเคร่ือง   3.2 กก. 
* ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงข้อมลูจ าเพาะได้โดยไมม่กีารบอกกลา่วลว่งหน้า 
 

 



2. ข้อควรปฏิบตัใินการใช้งาน 
2.1 โปรดใช้เคร่ืองให้ถกูต้องตามวิธีการท่ีกลา่วไว้ในคูม่ือฉบบันี ้

2.2 การติดตัง้เคร่ือง 
      1) อยา่ตดิตัง้เคร่ืองในท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่แรงกระแทกตา่งๆ (ควรระมดัระวงัในการ
เคล่ือนย้ายด้วย) 
    2) อยา่ตดิตัง้เคร่ืองในท่ีท่ีมีความเส่ียงตอ่ผลกระทบจากอณุหภมูิ ความชืน้และความกด
อากาศ 
        3) ดแูลรักษาเคร่ืองให้สะอาดอยูเ่สมอ 
        4) ใช้ปลัก๊แบบท่ีมีการตอ่สายดนิ 

2.3กระแสไฟฟ้า 
         1) เช่ือมตอ่ไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าเหมาะสม 
         2) ต้องมีการเช่ือมตอ่สายดนิอยูเ่สมอ 

2.4 ใช้สายน า้เกลือท่ีก าหนดให้เทา่นัน้ 
2.5 อยา่น าสายน า้เกลือท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้ซ า้ 
2.6 หากใช้เคร่ืองเป็นเวลานานเกิน 48 ชัว่โมงต้องถอดสายน า้เกลือออกแล้วเปล่ียน 

ต าแหนง่ใหม่ 
2.7 ในขณะท่ีเคร่ืองท างาน โปรดดแูลคนไข้และการท างานของเคร่ืองด้วย 
2.8 เม่ือใช้เคร่ืองโดยใช้พลงังานจากแบตเตอร่ี โปรดระลึกอยูเ่สมอว่าแบตเตอร่ีสามารถ 

ท างานได้ประมาณ 3 ชัว่โมง 
2.9 เช่ือมตอ่ไฟฟ้ากระแสสลบัทนัทีท่ีสญัญาณไฟ "charge" ดบัหรือได้ยินเสียงสญัญาณ 
2.10 อย่าถอดแยกชิน้สว่นเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. สว่นประกอบของเคร่ือง 
3.1 ปุ่ มด้านหน้าและจอแสดงผล 

 
● สญัญาณเตือนมี 2 แบบ คือ ไฟกระพริบและสญัญาณเสียง 
1. ไฟ COMP   ท างานเสร็จ (ป๊ัมครบตามจ านวนท่ีตัง้ไว้) 
2. ไฟ OCCL   ตรวจพบการอดุตนั 
3. ไฟ AIR   ตรวจพบฟองอากาศ 
4. ไฟ DOOR  ประตเูปิด 
5. จอแสดงผล  7 segment 4 ตวั x 3 บรรทดั แสดง mode และปริมาตรตา่งๆ 
6. ไฟ BATT  ใช้พลงังานจากแบตเตอร่ี 
7. ไฟ LINE  ใช้พลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั 
8. ไฟ PUMP  ท างานปรกติ 
9. ไฟ STOP  การท างานถกูหยดุไว้ด้วยสาเหตใุดสาเหตหุนึง่ 
10. ปุ่ ม T.VOL  เซ็ทปริมาตรทัง้หมด 
11. ปุ่ ม F.RATE  เซ็ทอตัราการไหล 
12. ปุ่ ม MODE  เลือก MODE หรือปุ่ ม TEST 
13. ปุ่ ม PURGE  เร่งการไหลในอตัราท่ีตัง้ไว้เพ่ือให้ยาจะใช้ได้เม่ือหยดุการท างานก่อน 
14. START  เร่ิมการป๊ัม 
15. STOP  หยดุการท างานและหยดุการเตือนตา่งๆ T.VOL จะเป็น " 0 " 

●ปุ่ มเซ็ทปริมาตร 
 16. 1ơ   เพิ่มเลขหลกัหนว่ย, เปล่ียนคา่ในแตล่ะ mode 
 17. 10ơ   เพิ่มเลขหลกัสิบ, เลือกเร่งการไหลใน mode status 

18. 100ơ  เพิ่มเลขหลกัร้อย, เลือก test ใน mode status 
19. 1000ơ  เพิ่มเลขหลกัพนั, เลือกแตล่ะฟังก์ชัน่ 
20. 1τ   ลดเลขหลกัหนว่ย, เปล่ียนคา่ในแตล่ะ mode 
21. 10 τ  ลดเลขหลกัสิบ, เลือก alarm ใน mode status 
22.100τ  ลดเลขหลกัร้อย, เลือกความแมน่ย าหรือ K.V.O. ใน  

mode status 
23.1000τ  ลดเลขหลกัพนั, ออกจาก mode status 
24.ON/OFF ใช้ปิดเคร่ืองโดยกดค้างไว้ 2-3 วินาที แตปุ่่ มนีจ้ะไมท่ างานใน

ขณะท่ีเคร่ืองก าลงัท างานอยู่เพ่ือความปลอดภยั 



25.ไฟ CHARGE แสดงสถานะภาพการชาร์จไฟ 
สญัญาณเตือน 

26. Door Lock  คนับิดส าหรับล็อคประต ู
 
1) ชดุบีบรูด   :ท าหน้าท่ีบีบรูดสายน า้เกลือดเพ่ือป๊ัมสารละลาย 
2) ชดุล็อคการไหล  :ท าหน้าท่ีล็อคการไหลลงของสารละลายในสายน า้เกลือ 
3)เซ็นเซอร์ตรวจจบัการอดุตนั : ท าหน้าท่ีตรวจจบัการอดุตนัภายในสายน า้เกลือ 
4)เซ็นเซอร์ตรวจจบัฟองอากาศ : ท าหน้าท่ีตรวจจบัฟองอากาศในสายน า้เกลือ 
1) ชอ่งตอ่ Purge switch  : ส าหรับตอ่ Purge switch 
2) ท่ียดึตดิเสาน า้เกลือ  : ส าหรับยึดตวัเคร่ืองติดกบัเสาน า้เกลือ 
3) ชอ่งตอ่ไฟฟ้าจากรถ  : ส าหรับเช่ือมตอ่เพ่ือรับกระแสไฟฟ้าจากรถยนต์ 
4) ชอ่งตอ่ไฟฟ้าจากอาคาร : ส าหรับเช่ือมตอ่เพ่ือรับกระแสไฟฟ้าจากอาคาร 
5) ชอ่งใสฟิ่วส์   : เป็นท่ีติดตัง้ฟิวส์ 
6) สวิตซ์หลกั   : ON/OFF 
7) ฉลากเคร่ือง   : หมายเลขเคร่ืองและแรงดนัไฟฟ้าท่ีใช้ 
 
 
4. การใช้งาน 

4.1 การเตรียมเคร่ืองก่อนใช้งาน 
     4.1.1 การเช่ือมตอ่ไฟฟ้า 

1) เช่ือมตอ่กระแสไฟฟ้าตามแรงดนัไฟฟ้าท่ีก าหนด 
  2) เปิดสวิตซ์หลกัด้านหลงัเคร่ือง 
  3) กดปุ่ ม ON/OFF ด้านหน้าเคร่ือง 
  4) เม่ือจอแสดงผลเร่ิมท างาน (ดงัภาพ) เคร่ืองจะทดสอบตนเองโดยอตัโนมตัิ 
 
 
 

 
 
 
   4.1.2 เร่ิมใช้เคร่ือง 

0

0

0



1) เปิดประตเูคร่ือง 
2) ตดิตัง้สายน า้เกลืออย่างระมดัระวงัโดยเฉพาะบริเวณเซ็นเซอร์การอดุตนัและ    

เซ็นเซอร์ฟองอากาศ 
3) ถ้าติดสายน า้เกลือไมดี่ เคร่ืองจะสง่สญัญาณการอดุตนัหรือฟองอากาศ 
4) ปิดประต ู
5) ไลอ่ากาศออกจากสายน า้เกลือให้หมดก่อนจงึแทงเข็มน า้เกลือ 

4.2 เร่ิมใช้เคร่ือง 
4.2.1 ตัง้คา่ปริมาตรท่ีต้องการ 

1) กดปุ่ ม T.VOL 
2) ตวัเลขในบรรทดั T.VOL จะกระพริบ 
3) ตัง้คา่ท่ีต้องการโดยให้ปุ่ ม ơτ 

    4.2.2 ตัง้คา่อตัราการไหล 
1) กดปุ่ ม F.RATE 
2) ตวัเลขในบรรทดั F.RATE จะกระพริบ 
3) ตัง้คา่ท่ีต้องการโดยให้ปุ่ ม ơτ 
4) สามารถตัง้คา่ได้สงูสุด 1200 มล./ช. 

* ผู้ใช้สามารถตัง้คา่ใดก่อนก็ได้ (4.2.1 /4.2.2) 
4.2.3 เร่ิมท างาน 

1) กดปุ่ ม START 
2) ถ้าคา่ T.VOL เป็น "0" หรือ I.VOL สงูกวา่ T.VOL จอแสดงผลจะแสดง   

T.VOL กระพริบ ซึง่ผู้ใช้จะต้องตัง้คา่ T.VOL ใหมห่รือเคลียร์คา่ I.VOL ออก 
3) เม่ือเคร่ืองเร่ิมท างาน ไฟ STOP จะดบัสว่นไฟ PUMP จะสวา่งขึน้ 
4) เม่ือปริมาตรสารละลายถกูป๊ัมผา่นเคร่ืองไปมากขึน้ คา่ I.VOL บนจอก็จะ 

สงูขึน้ด้วย 
5) คา่ T.VOL และ F.RATE ท่ีตัง้ไว้จะถกูบนัทกึโดยหนว่ยความจ าของเคร่ืองและยงัคงอยู่

แม้หลงัจากปิดเคร่ืองแล้วเปิดขึน้มาใหม่ 
4.3 Stop และ Restart 

1) คณุสามารถหยดุการท างานของเคร่ืองโดยกดปุ่ ม STOP ป๊ัมจะหยดุท างาน  
ไฟ PUMP จะดบั สว่นไฟ STOP จะสวา่งขึน้ 

2) เม่ือต้องการให้เคร่ืองท างานตอ่ให้กดปุ่ ม START 
 


