
คู่มือการใช้งาน 

หุ่นฝึกตรวจช่องท้องแบบมพียาธิสภาพ (Abdominal Examination Trainer) 

(60000) 

ส่วนประกอบต่างๆ 

   

 โครงสร้างลาํตวั              แผน่ผวิหนงั          แผน่หนา้ทอ้งแบบมีนํ้ า 

    

 ฐานติดตั้งอวยัวะ              ผนงัหนา้ทอ้ง           ตบัประเภทต่างๆ 

                        

 มา้ม           ไต        กระเพาะปัสสาวะ กอ้นผดิปกติประเภทต่างๆ 



 

                                

 หลอดเลือดแดง   ชุด abdominal distension  สาย power 

 

 

ส่วนประกอบต่างๆ ในกระเป๋าใบท่ี 1 

 

 



ส่วนประกอบต่างๆในกระเป๋าใบท่ี 2 

การถอดและติดตั้งผวิหนงัหนา้ทอ้ง 

             

1. ช้ินส่วนผิวหนงัหนา้ทอ้งยึกติดดว้ยแถบ velcro บริเวณขา้งลาํตวัดา้นล่างของหุ่น ทั้งดา้นซา้ยและขวา ฝ่ังละ 2ตาํแหน่ง 

2. ใชมื้อค่อยๆดึงแถบ velcro โดยเร่ิมจากส่วนปลายดา้นใน (อยา่ดึงส่วนผิวหนงัของหุ่นเดด็ขาด) 

 

     

1. การติดตั้งผิวหนงัใหว้างผิวหนงัลงบนตวัหุ่นจดั จดัรูปทรงใหพ้อดี 

2. ใชมื้อดึงแถบ Velcro ขา้งตวัหุ่นใหผ้ิวหนงัตึง 

3. ยดึแถบ Velcro ใหพ้อดีทั้งส่ีตาํแหน่ง 

 

 



 

การติดตั้งช้ินส่วนอวยัวะต่างๆ 

ช้ินส่วนตบั 

             

1. ติดตั้งช้ินส่วนฐานเขา้กบัโครงสร้างหุ่น (ติดตั้งมาจากทางโรงงานแลว้) 

2. ช้ินส่วนตบัแบบผิดปกติมีทั้งหมด 3 ช้ินคือ (Slightly Enlarged, Smooth Enlarged, Irregular Enlarged) 

                

3. นาํช้ินส่วนตบัท่ีเลือกสอดเขา้กบัแกนยดึภายในตวัหุ่น ดงัรูป 

4. เม่ือติดตั้งเขา้พอดีแลว้ บิดกา้นสีดาํเพื่อยดึช้ินส่วนตบัใหค้งท่ี 

 

 



 

การติดตั้งช้ินส่วนมา้ม 

    

1. ช้ินส่วนมา้มมีสองแบบ ประกอบดว้ย (enlarged และ slightly enlarged) 

2. นาํช้ินส่วนตบัท่ีเลือกสอดเขา้กบัแกนยดึภายในตวัหุ่น ดงัรูป 

3. เม่ือติดตั้งเขา้พอดีแลว้ บิดกา้นสีดาํเพื่อยดึช้ินส่วนตบัใหค้งท่ี 

การติดตั้งช้ินส่วนไต 

       

1. ช้ินส่วนฐานในหุ่นสามารถถอดช้ินส่วนยอ่ยภายใน สาํหรับติดตั้งไตได ้ทั้งสองขา้ง 

2. เม่ือถอดช้ินส่วนยอ่ยภายในออกแลว้จะไดช่้องสาํหรับติดตั้งช้ินส่วนไต ดงัรูป 



         

3. นาํช้ินส่วนไตใส่ลงในช่อง 

4. การติดตั้งเสร็จส้ิน สามารถติดตั้งไดท้ั้งสองขา้งในลกัษณะเดียวกนั 

การติดตั้งช้ินส่วนกระเพาะปัสสาวะ 

          

1. กระเพาะปัสสาวะสามารถติดตั้งเขา้กบัฐานในตวัหุ่นโดยการยดึติดกนัของหมุดสองช้ิน  

2. ติดตั้งกระเพาะปัสสาวะเขา้กบัส่วนฐาน 

 



            

1. ดนักระเพาะปัสสาวะเขา้ในตาํแหน่งท่ีถกูตอ้ง โดยหมุดยดึทั้งสองจะประกอบเขา้กบัช่องพอดีเช่นกนั 

2. การติดตั้งกระเพาะปัสสาวะเสร็จส้ิน 

การติดตั้งหลอดเลือดแดง 

          

1. ช้ินส่วนหลอดเลือดแดงมีตาํแหน่งสาํหรับการติดตั้งบริเวณส่วนบนช่วงกลางของฐาน (จุดสีเขียวดงัรูป) 

2. นาํช้ินส่วนหลอดเลือดแดงติดตั้งเขา้กบัช่องดงักล่าวโดยใหห้มุดยดึ ประกอบเ◌้ขากนัพอดี และส่วนของท่อยางอยูใ่นฝ่ัง

ลงดา้นล่างส่วนฐน ดงัรูป 

 



         

3. ติดตั้งท่อเขา้กบัช่องต่อในตวัหุ่น 

4. การติดตั้งเสร็จส้ิน 

              

5. ต่อลูกยางสาํหรับบีบลมเขา้กบัช่องต่อดา้นนอกของหุ่น 

6. การติดตั้งลูกยางบีบเสร็จส้ิน 

 

 



         

7. ในขณะใชง้าน บีบลูกยางเพ่ือสร้างชีพจรท่ีหลอดเลือดแดง โดยผูฝึ้กจะสามารถคลาํและรู้สึกถึงชีพจรน้ีได ้

8. ก่อนการบีบูกยาง ใหห้มุนลกูบิดในทิศตามเขม็นาฬิกา เพื่อใหล้มสามารถไหลเขา้สู่หลอดเลือดแดงภายในหุ่นได ้

การติดตั้งกอ้นความผิดปกติประเภทต่างๆ 

 

ช้ินส่วนจาํลองกอ้นความผิดปกติประเภทต่างๆ สามารถติดตั้งเขา้กบัส่วนฐานของหุ่นไดใ้นตาํแหน่งต่างๆ ตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 

ช้ินส่วนแต่ละช้ินมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัหั้ง ขนาด ความน่ิมแขง็ และลกัษณะผวิ 



           

1. ช้ินส่วนกอ้นผดิปกติแต่ละช้ินมีหมุดยดึสองตวั สามารถติดตั้งเขา้กบัส่วนฐานในช่องทอ้งไดต้ามตาํแหน่งรูยึด ท่ีสามารถ

ประกอบเขา้กนัไดพ้อดี 

2.  กดช้ินส่วนกอ้นผิดปกติ เพ่ือใหห้มุดยดึทั้งสองประกอบเขา้กบัรูท่ีส่วนฐานพอดี 

การติดตั้งแบตเตอร่ี 

    



  

1. ดา้นบนของหุ่นมีฝาปิดสีดาํ เม่ือเปิดออกจะเป็นตาํแหน่งสาํหรับการใส่กกอ้นแบตเตอร่ี 

2. ดึงริบบ้ิน เพื่อถอดกอ้นแบตเตอร่ีออกจากหุ่น 

3. หากมีสญัญาณไฟสีแดงรูปแบตเตอร่ีแสดงข้ึน ดงัรูป ใหท้าํการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่ทนัที การเปล่ียนแบตเตอร่ีให่ใหท้าํ

ขณะท่ีหุ่นถูกปิดการใชง้านระบบไฟฟ้าอยูเ่ท่านั้น 

 

1. หุ่นจาํลองมาพร้อมสาย power สาํหรับการใชง้านโดยไม่ตอ้งใชถ่้านแบตเตอร่ี 

 

 

 



ระบบลาํโพงและ MP3  player 

          

2. ภายในหุ่นมีช่องสาํหรับติดตั้งลาํโพงั้งหมดสามตาํแหน่ง 

3. วางลาํโพงลงในช่องท่ีตอ้งการ 

            

4. ต่อสายลาํโพงเขา้กบัระบบ ดงัรูป 

5. ติดตั้งอวยัวะภายในตามท่ีตอ้งการแลว้ปิดผิวหนงัหนา้ทอ้ง 

 

 



การใชง้านระบบ MP3 player 

           

1. กดปุ่ม power เพ่ือเปิดสวิสตก์ารใชง้าน โดยกดคา้งไวจ้นไฟสญัญาณติดข้ึน 

2. กดปุ่มเลือกไปยงั normal mode 

           

3. กดปุ่มลกูศรข้ึนลงเพื่อเลือกเสียงท่ีตอ้งการ 

4. เม่ือไดเ้สียงท่ีตอ้งการ กดปุ่ม play 



        

5. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเพ่ิมหรือลดระดบัเสียง 

6. กดปุ่ม stop เพ่ือหยดุการเล่นเสียงท่ีเลือก 

 

7. หุ่นจาํลองสามารถเพ่ิมเสียงท่ีตอ้งการไดผ้า่นทาง USB memory 

การเพ่ิมเสียงเขา้ไปยงั USB memory 

1. ถอด USB memory ออกจากหุ่นแลว้ต่อเขา้กบัเคร่ือง computer 

2. เปิดแฟ้มขอ้มลูใน USB memory เพื่อลบหรือเพ่ิมเสียงท่ีตอ้งการ 

3. เสียงท่ีเพ่ิมเขา้ ตอ้งเป็นไฟลป์ระเภท MP3 เท่านั้น 



การติดตั้งผนงัหนา้ทอ้ง (abdominal wall) 

    

1. การติดตั้งผนงัหนา้ทอ้งจะทาํหลงัจากไดติ้ดตั้งอวยัวะต่างๆในช่องทอ้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

2. ค่อยๆสอดผนงัหนา้ทอ้งเขา้ใตช้ิ้นส่วนปอดหรือมา้ม (หากมีการติดตั้ง) แลว้จดัตาํแหน่งต่างๆใหพ้อดี                                        

 

ภาพแสดงการติดตั้งผนงัหนา้ทอ้งโดยสมบูรณ์ 

 

 

 



การติดตั้งแผน่หนา้ทอ้งแบบมีนํ้า 

  

1. วางแผน่หนา้ทอ้งแบบมีนํ้าลงบนตวัหุ่นโดยใหรู้ท่ีส่วนปลายดา้นขา้งทั้งสองรู ติดตั้งเขา้กบัตวัเก่ียวท่ีหุ่นอยา่งพอดี 

2. การติดตั้งส่วนดา้นขา้งเสร็จส้ิน 

              

3. ติดตั้งส่วนบนโดยเก่ียวผวิหนงัส่วนบนเขา้กบัแกนยดึบนตวัหุ่น ดงัรูป 

4. การติดตั้งเสร็จส้ิน 



            

5. ติดตั้งแผน่ผิวหนงับนตวัหุ่น 

6. ยดึดว้ยแถบ Velcro ทั้งส่ีตาํแหน่ง 

การสร้างสถานณการณ์ทอ้มาน (Ascites) 

           

1. การสร้างสถานการณ์ทอ้งมานเร่ิมจากการปล่องช่องทอ้งใหว้า่งไม่มีการติดตั้งอวยัวะใดๆทั้งส้ิน 

2. ติดตั้งผนงัหนา้ทอ้งสาํหรับสถานการณ์ทอ้งมาน 



               

3. การติดตั้งผนงัหนา้ทอ้งเสร็จส้ิน 

4. ติดตั้งแผน่หนา้ทอ้งจากชุด abdominal distension 

              

5. ยดึดว้ยตวัยดึดา้นขา้งทอ้งสองขา้ง 

6. จดัตาํแหน่งใหรู้ยดึส่วนบนอยูใ่นแนวเดียวกนักบัตวัยดึบนตวัหุ่น 



               

7. ยดึส่วนบนของผิวหนงักบัตวัหุ่น 

8. การติดตั้งโครงสร้างทอ้งมานเสร็จส้ิน 

                

9. วางแผน่ผิวหนงัลลงบนตวัหุ่น 

10. ยดึดว้ยแถบ velcro ทั้งส่ีตาํแหน่ง 



 

การติดตั้งเสร็จส้ิน 

การสร้างสถานการณ์ทอ้งบวม (Gaseous distension) 

         

1. การสร้างสถานการณ์ทอ้งบวมเร่ิมจากการปล่องช่องทอ้งใหว้า่งไม่มีการติดตั้งอวยัวะใดๆทั้งส้ิน 

2. ต่อท่อลมจากแผน่ทอ้งบวมเขา้กบัช่อต่อภานในตวัหุ่น 



            

3. ติดตั้งแผน่หนา้ทอ้งจากชุด abdominal distension 

4. วางแผน่ทอ้งบวมบนหนา้ทอ้ง 

 

5. ตรวจสองแผน่หนา้ทอ้งจะมีคาํวา่ this side up ตอ้งหนัข้ึนดา้นบน 

                



6. ปิดผวิหนงัหนา้ทอ้ง 

7. ยดึดว้ยแถบ Velcro ทั้งส่ีขา้ง 

                     

8. นาํส่วนปลายของท่อจากกระบอกสูบลมมาต่อเขา้กบัหุ่น 

9. ทาํการสูบลมเขา้ในหุ่นประมาณ 7-8 คร้ัง (การดนัแกนบีบลมเขา้และออก นบัเป็น 1 คร้ัง) 

 

10. ถอดสายจากท่อสูบลมออก 

ขอ้ควรระวงั  

 การบีบลมเขา้ท่ีถุงจะตอ้งกระทาํหลงัจากไดติ้ดตั้งผิวหนงัหนา้ทอ้งเรียบร้อยแลว้เท่านั้นเพ่ือป้องกนัไม่ใหรู้เก่ียวท่ี

ดา้นขา้งของถุงถูกดึงมากเกินไป 

 ช้ินส่วนหนา้ทอ้งท่ีเป็นโฟมอาจมีสีท่ีเขม้ข้ึนหากโดนแสงแดดในระยะเวลานาน 

 



การระบายลมออกจากถุงหนา้ทอ้ง 

      

1. ต่อท่อจากกระบอกสูบลมเขา้กบัหุ่นดงัเดิม 

2. ถอดกระบอกสูบลมออกจากท่อ 

     

3. เม่ือกระบอกสูบลมถกูถอดออกแลว้ ลมจากในทอ้งจะถูกระบายออก 

4. ใชมื้อกดหนา้ทอ้งเพ่ือช่วยใหล้มระบายออกจนหมด 

 

 

 

 

 



การจาํลองการหายใจ 

          

1. ดา้นบนของหุ่นมีคนัโยกสาํหรับการจาํลองการหายใจเพ่ือใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีเขา้ออกของอวยัวะตบัและมา้ม 

2. หมุนคนัโยกไดท้ั้งในทิศตามเขม็นาฬิกาและทวนเขม็นาฬิกา 

        

3. เม่ือคนัโยกอยูใ่นตาํแหน่งช้ีข้ึนหุ่นจะแสดงอาการหายใจออก 

4. เม่ือคนัโยกอยูใ่นตาํแหน่งช้ีลงหุ่นจะแสดงอาการหายใจเขา้ 

 

 

 

 

 



ตวัอยา่งการติดตั้งอวยัวะภายในช่องทอ้งเพ่ือแสดงสถาการณ์ต่างๆ 

         

Acute Urinary Retension (normal aorta)        Slightly Enlarge Liver 

     

Overian Cyst    Enlarged Kidney 

                

Carsinoma On Mass in Left Iliac Fossa  Carsinoma With Liver Metastasis 



              

Lymphoma     Aortic Aneurysm 

 

 

 


