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คู่มือการใช้งาน 
หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่) แบบ Advanced 

Physical Assessment Trainer (LM-084) 
 
ส่วนประกอบ 
 

 
 

 Name Qty 

Torso 

1 ผวิหนงั 1 

2 ตวัหุ่น 1 

3 ฐาน 1 

4 น๊อตยดึฐาน 1 

5 ตวับีบลมปอด 1 

Sound sourcee 

6 กล่องควบคุมเสียง 1 

7 สายต่อหุ่นกบักล่องควบคุม 1 

8 สาย Power 1 

Others 

9 กระเป๋า 1 

10 ประแจหกเหล่ียม 1 

11 กระบอกยา 1 

 กล่องบรรจุ 1 
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การเร่ิมใช้งาน 
 
การเตรียมหุ่น 

1. เช่ือมต่อสายระหวา่งหุ่นกบักล่องควบคุม โดยช่องต่อจะอยูบ่ริเวณขา้งล่างลาํตวัหุ่น 
ดา้นหลงั 

 

       
 
 
2. แลว้ต่อสายแลว้ยดึสกรูใหแ้น่น 
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กล่องควบคุมเสียง 
 

 
 
 

 
 

 

ควบคุมลาํโพงภายนอก 

ปรับระดบัเสียงหวัใจแต่ละตาํแหน่ง 

 ปรับเสียงหายใจแต่ละตาํแหน่ง 

จอ LCD 

 ปุ่มใส่รหสัเมนูเสียง 

สวติซ์เปิดปิด 
 ช่องต่อสายเช่ือมต่อกบัหุ่น 

กล่องฟิวส์ ช่องต่อสาย Power ช่องต่อลาํโพงภายนอก 
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คุณลกัษณะการใช้งาน 
 สามารถเลือกเสียงหวัใจไดร้วม 20 แบบ และเสียงหายใจรวม 12 แบบ โดยกดป้อนขอ้มูล

จากปุ่มใส่รหสัเสียงใตจ้อ LCD 
 เสียงหวัใจท่ีเลือกจะเป็นการตั้งค่าเสียงหวัใจทั้ง 4 ตาํแหน่ง (A, P, T, M) 
 เสียงหายใจสามารถเลือกแยกฝ่ังซา้ยและขวาได ้

 
กล่องควบคุมเสียงสามารถปรับระดบัไฟ (AC voltage) ได้ทั้งแบบ 110V และ 220V (ปรับไว้แล้ว) 
 การตั้งค่า AC voltage 

*ปลดสาย Power และสายเช่ือมต่อกล่องควบคุมกบัหุ่นก่อนทุกคร้ัง 
 

1. พลิกกล่องควบคุมเสียง 
 

 
 
 

2. เปิดฝาปิดตามรูปโดยใชไ้ขควงปากแบนขนาดเลก็ 
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3. เม่ือเปิดฝาจะพบแกนเหลก็สาํหรับเลือกระดบั AC voltage โดยการโยกซา้ยและขวา 
ก่อนการโยกตอ้งยกข้ึน   1  เพ่ือปลดลอ็คก่อนทุกคร้ัง 
 

 
  
 การเตรียมกล่องควบคุมเสียง 

1. ต่อสายจากหุ่นเขา้กบักล่องควบคุมเสียงและยดึสกรูใหแ้น่น 
 

        
 

2. ต่อสาย Power  
 

 
 

3. เสียบสาย Power 
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การเลอืกเสียงหัวใจและเสียงหายใจ 
1. เม่ือจอ  LCD  ข้ึนคาํวา่ “Heart Sound No”  ใหใ้ส่เบอร์เสียงหวัใจท่ีตอ้งการ (จากแผน่

เมนูเสียง)  แลว้กด  E 
 

 

 
2. เม่ือจอ  LCD  ข้ึนคาํวา่  “Heart rate”  ใหใ้ส่อตัราการเตน้ของหวัใจท่ีตอ้งการ  แลว้กด  E 
3. เม่ือจอ  LCD  ข้ึนคาํวา่  “L-Breath Sound”  ใหใ้ส่เบอร์เสียงหายใจท่ีตอ้งการสาํหรับ

ปอดฝ่ังซา้ย  แลว้กด  E 
4. เม่ือจอ  LCD  ข้ึนคาํวา่  “R-Breath Sound”  ใหใ้ส่เบอร์เสียงหายใจท่ีตอ้งการสาํหรับ

ปอดฝ่ังซา้ย  แลว้กด  E 
5. ขณะน้ีหนา้จอ  LCD  จะข้ึนขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดต้ั้งค่าไว ้

ปรับระดบัเสียงหวัใจ (ทั้งส่ีตาํแหน่ง)  และ  หายใจ  (สามตาํแหน่ง)  ไดจ้ากกล่อง
ควบคุม 
ข้อควรระวงัในการปรับความดงัเสียง 
*  การปรับระดบัเสียงท่ีดงัเกินไปอาจทาํใหคุ้ณภาพเสียงลดลงได ้
*  หากเสียงจากตาํแหน่งอ่ืนใดดงัจนเกิดการรบกวนการฟังเสียงตาํแหน่งอ่ืนใหล้ดระดบั  
    เสียงลง 

6. หากตอ้งการตั้งประเภทเสียงใหม่กดปุ่ม  R 
7. ปิดเคร่ืองทุกคร้ังหลงัการใชง้าน 
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 เสียงหัวใจ 

1. เสียงหวัใจตาํแหน่ง  A 
2. เสียงหวัใจตาํแหน่ง  P 
3. เสียงหวัใจตาํแหน่ง  T 
4. เสียงหวัใจตาํแหน่ง  M 
 
เสียงหายใจ 
1. เสียงหายใจปอดซา้ย 
2. เสียงหายใจบริเวณคอ 
3. เสียงหายใจปอดขวา 
 
*  เสียงหายใจปอดซา้ยและขวามีตาํแหน่งการฟังเสียงอยูด่า้นหลงัของหุ่น 
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 เมนูเสียง 
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 การฝึกเคาะปอด 
 การฝึกเคาะปอดทาํไดโ้ดยการใส่ลดเขา้ในปอด 
 

4.1 ตวัอยา่งการตั้งค่าความปกติและผดิปกติ 
 ปอดขวา – เสียงหายใจแบบผดิปกติ – คลายลมออกจากปอดทั้งหมด 
 ปอดซา้ย – เสียงหายใจแบบปกติ – บีบลมเขา้ปอดทั้งสองขา้ง 
 ปอดซา้ยและขวา – เสียงหายใจแบบผดิปกติ – คลายลมออกจากปอดทั้งสองขา้ง

ทั้งหมด 
4.2 การบีบลมเขา้ปอด 

ภาวะปกติ 
1. ต่อสายลูกยางสาํหรับบีบลมเขา้กบัท่อดา้นหลงัของหุ่น  (ฝ่ังซา้ยและขวา) 

 

 
 

2. บีบลมเขา้ในปอดโดยสงัเกตมาตรวดัใหไ้ดใ้นระดบัประมาณ  40  mmHg 
 

 
 

ปลายท่อจากหุ่นสาํหรับต่อสาย 

ลกูยากสาํหรับบีบลม  เขา้ปอด
พร้อมระดบัลมในปอด 
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3. การปลดสายทาํไดโ้ดยกดปุ่มสีเงินตรงขอ้ต่อ 
 

  
 
  ภาพตวัอย่างปอด  ก่อนหลงัการบีบลมเข้าปอด 
 

       

              ก่อนการบีบลมเข้าปอดซ้าย        หลงัการบีบลมเข้าปอดซ้าย 
                                             (เสียงผดิปกต)ิ           (เสียงปกต)ิ 
 
 ภาวะผดิปกติ 

1. ต่อสายบีบลมเขา้กบัท่อฝ่ังเดียวกบัท่ีตั้งค่าเสียงปอดแบบผดิปกติ 
2. คลายลมออกจนมาตรวดัลดลงเหลือระดบั  0mmHg 

 

 

ปุ่มคลายลมออก 
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 การตรวจร่างกาย 
 หุ่นมีโครงสร้างทางกายวิภาคท่ีถูกตอ้งและสมจริง  สามารถใชใ้นการเรียนและฝึกตาํแหน่ง
ต่างๆ  ได ้
 

  
 

          ภาพลาํตวัหุ่นเม่ือถอดผวิหนงัออก 
 

 การคลาํตาํแหน่งต่อม  Thyroid Gland 
 ใชก้ระบอกฉีดยาบีบลมเขา้จากท่อดา้นหลงัหุ่น 
 

  
 

  
    ภาพต่อม  Thyroid  ก่อนบีบลม  ภาพต่อม  Thyroid  หลงับีบลม 
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 หุ่นสามารถใช้ในการฝึกคลาํ  Lymph node  ได้บริเวณตาํแหน่ง  Upper Clavicle 
 

 
 
 หุ่นสามารถอดออกจากฐานสําหรับการฝึกโดยให้หุ่นอยู่ในลกัษณะแนวนอน 
 

    
 
 Specification 
 

 
 
 



คู่มือการใชง้านหุ่นจาํลองการฟังเสียงหวัใจหายใจ 
JCD304 

 
 

หุ่นจาํลองการฟังเสียงหวัใจหายใจอจัฉริยะ ประกอบดว้ยหุ่นจาํลองสาํหรับการฝึกฟังเสียงหวัใจ และปอดติดตั้ง
บนโตะ๊อยูใ่นลกัษณะแนวตั้ง เคร่ือง computer PC โต๊ะสาํหรับการติดตั้งท่ีออกแบบสาํหรับหุ่นจาํลองน้ี
โดยเฉพาะ การควบคุมหุ่นทาํผา่นระบบ software ท่ีถูกติดตั้งมาจากทางโรงงานผูผ้ลิต  
 
การเร่ิมใชง้าน 

1. เปิดสวิสตท์ั้งสองดา้นหลงัส่วนฐานของหุ่นหุ่นจาํลองสาํหรับการฝึกฟังเสียงหวัใจและปอด ดงัรูป 

 
 

2. เปิดสวิสตเ์คร่ือง CPU เพื่อเขา้สู่หนา้จอ desktop 
3. หนา้จอ desktop จะประกอบดว้ย ICON สาํหรับการ้ขา้สู่โปรแกรมต่างๆ ประกอบดว้ย 

 โปรแกรมตรวจทอ้ง 
 โปรแกรมฟังเสียงหวัใจ 
 โปรแกรมฟังเสียงปอด 



 
4. กด Double click เพื่อเขา้สู่โปรแกรมท่ีตอ้งการ 

 
โปรแกรมการฟังเสียงหวัใจและหายใจ 

1. เม่ือเขา้สู่หนา้จอหลกัของโปรแกรมจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี

 
ภาพท่ี 1 
 

2. การใชง้านจะเร่ิมมจากการเลือกเมนูหวัขอ้ท่ีตอ้งการจากฝ่ังซา้ยของหนา้จอ โดยจะถูกเรียงในลกัษณะ
แนวตั้งทั้งหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ยอ่ย อยา่งละเอียด 

3. เม่ือกดเขา้สู่เมนูท่ีตอ้งการ ระบบจะแสดง “ภาพประกอบคาํอธิบาย” และ “คาํอธิบายแบบตวัหนงัสือ” 
ตามภาพท่ี 1 

4. ปุ่มคาํสัง่การใชง้านต่างๆ จะอยูบ่ริเวณดา้นขวาของทางหนา้จอ โดยปุ่มท่ีสามารถกดไดจ้ะเป็นสีขาว 
และปุ่มท่ีไม่สามารถใชง้านไดใ้นหวัขอ้นั้นๆจะเป็นสีดาํ 



5. รายละเอียดปุ่ นคาํสัง่การใชง้าน 

 
 

6. การเร่ิมใชง้านเร่ิมแรก ควรเร่ิมจากการกดปุ่ม  เพ่ือฟังคาํอธิบาย (ภาษาองักฤษ) รายละเอียดของ
หวัขอ้ท่ีเลือก ในขั้นตอนน้ีผูส้อนอาจทาํการอธิบายเพ่ิมเติมในภาษาทอ้งถ่ิน เพ่ือความเขา้ในท่ีละเอียด
ยิง่ข้ึน 

7. กดปุ่ม  เพื่อฟังเสียง (หวัใจหรือหายใจ ข้ึนอยูก่บัหวัขอ้ท่ีเลือก) โดยเสียงท่ีไดย้นิจะมีความสมัพนัธ์
กบัหวัขอ้ท่ีไดเ้ลือกไว ้เช่น เสียงปกติ หรือ ผิดปกติ 

8. กดปุ่ม  เพื่อใชหู้ฟังในการฝึก การใชหู้ฟังควรเร่ิมจากการหาตาํแหน่งสาํหรับการฟังเสียงนั้นๆ บน
ตวัหุ่น โดยหุ่นจาํลองถูกออกแบบใหมี้ความสมจริงทางดา้นกายวิภาค ทั้งโครงสร้างบนลาํตวัตาํแหน่ง
ต่างๆ และโครงสร้างของกระดูกภายใน ท่ีสามารถคลาํเพื่อหาตาํแหน่งในการฟังเสียงท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

9. การวางหูฟังบนตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งจะทาํใหไ้ดย้นิเสียงดัง่เช่นเสียงท่ีไดเ้ปิดออกทางลาํโพงก่อนหนา้ 
หากเสียงท่ีไดย้นิผา่นทางหูฟังไม่เหมือนกนั แสดงวา่ไดว้างหูฟังบนตาํแหน่งท่ีไม่ถูกตอ้ง 

10. หวัขอ้ในรายการของโปรแกรมการฟังเสียงหวัใจและหายใจมี 2 ประเภท ประกอบดว้ย 

 หวัขอ้ท่ีมีสญัลกัษณ์  นาํหนา้: ประกอบดว้ยคาํอธิบาย พร้อมภาพประกอบ 

 หวัขอ้ท่ีมีสญัลกัษณ์  นาํหนา้: ประกอบดว้ยคาํอธิบาย พร้อม function ในการฝึกรูปแบบ

ต่างๆ ข้ึนอยูก่บัหวัขอ้ท่ีเลือก เช่น การฟังเสียงจากลาํโพง ( ) , การฟังเสียงจากหูฟัง ( ), 

การสัน่สะเทือนของ chest wall ( ), การแสดงชีพจร ( ) เป็นตน้ 

หมายเหตุ - หวัขอ้ท่ีมีสญัลกัษณ์  บางหวัขอ้ อาจมาพร้อม function การใชง้านเพ่ิมเติมคลา้ย  
ได ้ข้ึนอยูก่บัรายละเอียดของหวัขอ้นั้นๆ 



 

11. ตวัอยา่งและรายละเอียด หวัขอ้  The weakening or disappearance of breath sounds 

 
แสดงรายละเอียดคาํอธิบายแบบตวัหนงัสือ ไม่มีภาพประกอบ แต่มีปุ่ ม function การตั้งค่าเพ่ิมเติม 

12. ตวัอยา่งรายละเอียดหวัขอ้  Respiration rate 

 
 

13. เม่ือเสร็จส้ินการใชง้าน กดปุ่ม  เพ่ือออกจากโปรแกรม 
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