
คู่มือการใช้งาน 

หุ่นจ าลองสาธิตการท าคลอด  

(S550.100) 
 

การประกอบหุ่น 
 

การประกอบส่วนขา 

1. วางหุ่นบนท่ีราบ 

2. เปิดหนา้ทอ้งและอุปกรณ์ต่างๆ ในช่องทอ้ง
ออก 

3. ถอดแกนยดึดา้นในของสะโพก 

4. ถอดช้ินส่วน IM บริเวณตน้ขาแลว้ประกอบ
เขา้กบัสะโพก 

 

 
 

5. ติดตั้งตวัยดึดา้นในเขา้ดงัเดิม 

 

 
 
 
 

 
 

 

การต่อสายล าโพงเสียงหัวใจเด็ก 

ต่อสายล าโพงจากหน้ าท้องกับ ช่องบ ริเวณ
ดา้นขา้งของเคร่ืองท าคลอดในหุ่น 

 

 
 

สาย Power 
ต่อสาย Power เขา้กบั Port บริเวณดา้นขา้งตวัหุ่น
ดงัรูป 

 

 
 

 

ข้อควรระวงั 
 

 

ในระหวา่งการใชง้านใหต่้อสาย Power อยูต่ลอดเวลา 

 



 

การต่อเคร่ือง Omni Controller 
ต่อสายเช่ือมระหวา่งเคร่ือง Omni และหุ่นแม่ 
ดงัรูป 
 

 
 
เคร่ือง Omni ใชไ้ฟจากหุ่นแม่ 
 

 
 
หลังการติดตั้งเคร่ือง Omni จะเขาสู่หน้าจอหลัง
โดยอตัโนมติั 
 

 

การใช้เคร่ือง Omni 
 

หน้าจอหลกั 
หนา้จอหลกั Omni แบ่งออกเป็นสามส่วนประกอบ 
คือ  Feedback Graphics และ Current Setting 

 

 
 

หน้าจอ Feedback Graphics 
แส ด งก ารท า  compressions แล ะ  ventilations 
แบบ real time 
 

 
 

หน้าจอ Current Setting 
แสดงรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆ 
 

 

ข้อควรระวงั 
 

 

หา้มต่อเคร่ือง Omni เขา้กบัอปุกรณ์ใดๆ นอกจากหุ่น
แม่เท่านั้น 

 



การตั้งค่า 
เคร่ือง Omni สามารถตั้งค่าต่างๆ จากเมนูการตั้ง
ค่าทางดา้นขวามีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

การตั้งค่าความเร็วการเต้นของหัวใจ 
กดเขา้ FHR กด + เพื่อเพิ่มความเร็ว กด - เพื่อลด
ความเร็ว กด OK เพื่อตั้ งค่า กด CANCEL เพื่อ
ยกเลิก 
 

 
 
 
 

การตั้งค่าความเร็วในการคลอด 
การตั้งค่าความเร็วในกาคลอดสามารถตั้งเวลาการ
คลอดได้ถึง 30 นาที กด Speed และปุ่ม + หรือ - 
เพื่อก าหนดระยะเวลาการคลอด 
 

 
 

 
 

การคลอดไหล่ติด 
กดเลือก Dystocia ON หรือ OFF เพื่อก าหนดการ
ลอดแบบไหล่ติด 
 

 
 

หยุดช่ัวคราว 
กด Pause เพื่อหยดุการคลอดชัว่คราวและกด 
RESUME เพื่อท าการคลอดต่อไป 
 

 

อตัราการเตน้หวัใจเดก็ 
ระยะเวลาการคลอด 
แสดงการคลอดแขน
ไหล่ติด 
หยดุการคลอดชัว่คราว 

Reset การตั้งค่า 

ตั้ง backlight time และดู 
serial number 

เพ่ิมเวลาการคลอด 

ตั้งค่าท่ีตั้งไว ้

ยกเลิก 



การรีเซทระบบ 
กด RESET เพื่อรีเซทการคลอดไปยงัจุดเร่ิมตน้
ใหม ่
 

 
 

อ่ืนๆ 
กด MORE เพื่อเขา้สู่การตั้งค่า CPR 
 

 
 

การใช้งานหุ่น NOELLE 
หุ่น NOELLE สามารถใชใ้นการสาธิตการฝึก
ประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 

การฝึกพนัแผล 
การฝึกให้ยาทางหู 
การฝึกดูแลดวงตา 
ฝึกสระผมอาบน า้เช็ดตัว 
จัดท่าทางต่างๆ  
โดยแขนขาของหุ่นสามารถงอได ้
 

การหายใจ 
หุ่นสามารถแสดงการหายใจ chest rise เม่ือมีลม
เขา้ปอดจากการช่วยชีวติได ้

การท า CPR 
 

 
 

 
 

ระบบ Circulation 
ชีพจร  
หุ่น NOELLE มีต าแหน่งชีพจรบริเวณ carotid, 
brachial, radial และ femoral สามารถสร้างชีพจร
โดยการบีบลูกยางเขา้ในหุ่น 

 

 
 

ต าแหน่ง Injection Sites  
หุ่นมีแขนส าหรับแทง IV และมีต าแหน่งส าหรับ
แทง IM บริเวณแขนและขา 
 
 
 
 

ข้อควรระวงั 
 

 

อยา่ท าการ ventilation ดว้ยวธีิ mouth to mouth 



ระบบ Airway 
หุ่นสามารถใชใ้นการฝึก Intubation ไดท้ั้งทาง 
Nasal และ Oral มีส่วนประกอบของหลอดลม
และปอดท่ีสามารถขยายเม่ือมีลมเขา้ไปได ้การ
ช่วยหายใจสามารถท าไดท้ั้งการใช ้BVM และ 
intubation 
 

 
 

ขนาดของอปุกรณ์ต่างๆ ส าหรับการ
ช่วยชีวติหุ่น NOELLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการคลอด 
หุ่น NOELLE สามารถใชใ้นการสาธิตขั้นตอน
ต่างๆ ของกระบวนการคลอดได ้ดงัน้ี 

 Fetal palpation 
 Vaginal delivery 
 Shoulder dystocia 
 Cesarean delivery 
 Complete, frank and footling breech 

deliveries 
 External version 
 Cord prolapse 
 Placenta previa 
 Vacuum or forceps delivery 

 

ระบบคลอดอตัโนมตัิ และเคร่ือง Omni 
การท า Leopold Maneuvers 
1. ตั้งค่าระบบคลอดไปยงัจุดเร่ิมตน้ 
2. วางถาดรองเด็กดงัรูป 

 

 
 
3. ปิดผวิหนงัหนา้ทอ้ง 
4. วางหุ่นเด็กบนถาดรองในท่าท่ีตอ้งการ เช่น 

vertex, breech หรือ transverse position บีบ
ลมเขา้ในถาดรองเพื่อยกระดบัของเด็กให้อยู่
ชิดกบัผนงัหนา้ทอ้งของแม่ใหม้ากท่ีสุด 

ข้อควรระวงั 
 

 

ท าการหลอ่ล่ืนก่อนทกุคร้ังท่ีจะน าเคร่ืองมืออุปกรณ์
ใดๆ มาใชก้บัหุ่น อยา่ใส่ของเหลวใดๆ เขา้ในปากหรือ
จมูกหุ่นเดด็ขาด 



 
 

Dilating Cervix 
หุ่น NOELLE มีช้ินส่วน Cervix ท่ีมีคุณสมบติั
พิเศษสามารถยดืขยายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เพื่อจ าลองสถานการณ์การคลอดท่ีสมจริงยิง่ข้ึน 
 

 
 

การท าคลอด 
1. เปิดผนงัหนา้ทอ้ง 
2. หล่อล่ืนหวัและไหล่เด็ก 

 

 
 

3. หล่อล่ืนช้ินส่วน (cervix ทั้งภายในและ
ภายนอก) 

 

 
 

 
 

4. ต่อสายสะดือเขา้กบัเด็ก 
 

 
 

 

ข้อควรระวงั 
 

 

ท าการหลอ่ล่ืนทกุคร้ังก่อนการท าคลอด 

ข้อควรระวงั 
 

 

จดัต าแหน่งสายสะดืออยา่ใหเ้ขา้ไปพนักบัระบบท า
คลอด 



 
 
5. ต่อสายสะดืออีกขา้งเขา้กบัรก 

 

 
 
6. ยดึรกเขา้กบัผนงัช่องทอ้งในหุ่นดว้ยเทป 

Velcro 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
7. ติดตั้งแกนเหล็กเขา้กบัเคร่ืองท าคลอด 
8. ประกอบเขา้กบัเด็ก 
9. จดัเด็กในทอ้งใหอ้ยูใ่นท่า ROA 

 

 
 

 
 
10. ต่อเคร่ือง Omni เขา้กบัหุ่น NOELLE 
11. ตั้งค่า fetal heart rate กด OK 

 
 

ข้อควรระวงั 
 

 

จดัวางต าแหน่งรกในช่องทอ้งโดยใหแ้ถบ Velcro ของ
ทั้งสองอยูใ่นแนวขนานกนั 

ข้อควรระวงั 
 

 

ต่อแกนเหลก็ระหวา่งเคร่ืองท าคลอดกบัเดก็ โดยให้
ต าแหน่งสีน ้าเงินของแกนเหลก็เรียงกนั ดงัรูป 

การจดัท่าเดก็ก่อนคลอด 

- ROA         nose down crowning         shoulder 
rotation 

- LOA         nose up presentation 
- Breach position 

ข้อควรระวงั 
 

 



 
 
ระดบั fetal heart rate สามารถเปล่ียนแปลงไดทุ้ก
เม่ือในระหวา่งการคลอด 
 

12. เลือกความเร็วของกระบวนการคลอด กด 
OK 

 

 
 
13. หลงัการตั้งค่า กด RESUME เพื่อเร่ิม

กระบวนการคลอด 
 

 
 
ในระหวา่งการคลอดสามารถหยดุโดยปุ่ม Pause 
และ Resume เพื่อคลอดต่อกลไกการคลอดจะท า
การ Rotation เด็กในระหวา่งการคลอด โดยผูฝึ้ก
จะตอ้งช่วยเหลือเด็กจนกวา่จะสามารถคลอดส่วน
หวัและไหล่ออกมาได ้ผูฝึ้กสามารถฟังเสียงหวัใจ
เด็กผา่นทางหนา้ทอ้งในระหวา่งการคลอด 

 
 

 
 

สาธิตการ Suction เด็กทั้งทางปากและจมูก 
 

 
 

แสดง External rotation เพื่อใหไ้หล่เด็กอยูใ่น
ต าแหน่งท่ีถูกตอ้งก่อนคลอด 
 

 



การใช้เคร่ือง OMNI 

1. หนา้จอเคร่ือง OMNI แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ Feedback Graphic, current setting และ 
Navigation menu 

 
 

2. ตวัอยา่งหนา้จอ Feedback 

 
 

3. ตวัอยา่งหนา้จอ current setting 

 
 

4. ตวัอยา่งหนา้จอ Navigation Menu 

 
 

 



การฝึก CPR 

หุ่นจ าลองควบคุมการฝึก CPR ดว้ยเคร่ือง OMNI codeblue มีเมนูส าคญัส าหรับการเลือกใชง้านดงัน้ี 

 CPR test หรือ coach mode 
เขา้สู่ coach mode ส าหรับการช่วยเหลือในการฝึก CPR โดยเคร่ืองจะส่งเสียง audio tone 

เป็นจงัหวะส าหรับการท า compression และ ventilation ใหไ้ดต้ามอตัราและความเร็วท่ีตั้ง

ไว ้

 การตั้งค่า C:V ratio 

 
ตั้งอตัราส่วน C:V ratio เพื่อใหเ้คร่ืองสามารถตั้งจงัหวะการท า CPR ใน coach mode อยา่ง

ถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ 

 การตั้งค่า compression rate และ ventilation rate 
 ตั้งความเร็ว compression rate และ ventilation rate ต่อนาที 

 

 
 การตั้งค่าเคร่ือง (calibration menu) 

 

 
 



ขั้นตอนการตั้งค่าเคร่ือง (Compression) 

o เลือก C cal 
o กด start 

 

 
 

o เคร่ืองจะใหท้ าการกด compression ในระดบัท่ีถูกตอ้งทีละคร้ัง 
o กด compression ท่ีถูกตอ้งตามท่ีเคร่ือง OMNI บอก 
o กด SAVE 

 

ขั้นตอนการตั้งค่าเคร่ือง (Ventilation) 

o เลือก V cal 
o กด start 
o เคร่ืองจะใหท้ าการ ventilation ในระดบัท่ีถูกตอ้งทีละคร้ัง 
o ท า ventilation ท่ีถูกตอ้งตามท่ีเคร่ือง OMNI บอก 
o กด SAVE 

 

 การ reset  เคร่ือง OMNI 
o กด reset ในเมนู compression/ventilation calibration 
o หลงัการ reset เคร่ืองเสร็จส้ิน เคร่ืองจะข้ึนค าวา่ 

DONE 
o กด SVAE 

 
 
 
 
 



 เมนู HELP 
o ค าสั่ง Help ใชใ้นการตั้งค่ารายละเอียดเคร่ืองต่างๆ เช่น backlight time การดู serial 

number 
 

 
 

 backlight - ค่า backlight  เร่ิมตน้จากโรงงานคือ 10 นาที คือหากไม่มีการใชเ้คร่ืองนาน 
ติดต่อกนั 10 นาที เคร่ืองจะปิดตงัเองอตัโนมติั การตั้งค่า back light timer ท าไดโ้ดยใชปุ่้ม
ค าสั่ง + และ - ดงัรูป 

 

 
 

 serial number กดปุ่มเพื่อดู serial number ของเคร่ือง OMNI ได ้ดงัรูป 
 

 
 โปรแกรม CPR LINK 

o เคร่ือง OMNI มาพร้อมกบัแผน่โปรแกรม CPR link 
o ท าการติดตั้งโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซี หรือ notebook 



o เคร่ืองพีซี หรือ notebook ตอ้งมีคุณสมบติั ขั้นต ่าคือ ใชร้ะบบปฏิบติัการ windows 
XP หรือ Windows7, processor 1gigahertz หรือมากกวา่, memory 1GB, RAM 
(32bit) หรือ 2GB (64bit), HARDDISK 4GB, USB port 

o กดปุ่มเขา้หนา้จอ โปรแกรม 
 

               
 

o เม่ือกดเขา้แลว้จะมีรูปหวัใจปรากฏอยูใ่ตช่้องกราฟบนเคร่ือง OMNI  ดงัรูป แสดง
วา่เคร่ือง OMNI และ คอมพิวเตอร์ แสดงวา่เคร่ืองไดท้  าการเช่ือมต่อกนั เรียบร้อย
แลว้ 

 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม CPR link และค าอธิบาย 
 

 
o การท า compression และ ventilation จะแสดงผลทางกราฟ โดยตอ้งใหก้ราฟอยูใ่น

ระดบัโซนสีเขียว จึงจะถูกตอ้ง 
o ค่าท่ีแสดงเป็นตวัเลขประกอบดว้ย 



 ความเร็วของการท า compression 
 ความลึกของการท า compression 
 ปริมาณของการท า ventilation 
 ระยะเวลาท า ventilation 

o สามารถเขา้ท าการตั้งค่าเคร่ืองผา่นปุ่ม option ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

การดูแลรักษา 

1. ท าความสะอาดหุ่นทุกคร้ังหลงัการใชง้าน ดว้ยน ้าสะอาด 
2. อยา่ใชส้ารเคมีหรือน ้ายาท าความสะอาดแบบแรงเพราะอาจท าใหสี้ผวิหุ่นช ารุดได ้
3. ใชผ้า้ชุดน ้าสะอาดเช็ดท าความสะอาดหุ่น หลงัใชง้าน ปล่อยใหแ้หง้สนิทก่อนเก็บ 
4. ระวงัคราบหมึกเช่นจากปากกาลูกล่ืน หมึกซึม หรือแมแ้ต่คราบจากส่ิงพิมพ ์เช่นกระดาษ

หนงัสือพิมพ ์เพราะหากเลอะแลว้จะไม่สามารถเช็ดออกได ้
 
 
 
 
 
 



การใช้งานหุ่นทารกแรกเกดิส าหรับช่วยชีวติ 

 
การเร่ิมใชง้าน 

1. วางหุ่นลงบนพื้นท่ีราบ 
2. ต่อสาย power และสายเช่ือต่ออุปกรณ์ OMNI ดงัรูป 

   
 ต่อสาย power    เช่ือต่อเคร่ือง OMNI 

3. ต่อสายส าหรับระบบของเหลวต่างๆดงัน้ี 

 
 ท่อท่ี 1 ท่อน ้าทิ้งแขน IV 
 ท่อท่ี 2 ท่อเติมน ้าแขน IV 
 ท่อท่ี 3 ท่อเติมน ้าสายสะดือ  
 ท่อท่ี 4 ท่อระบายน ้าสายสะดือ 
 ท่อท่ี 5 ท่อระบายน ้าจากกระเพาะอาหาร  
 ท่อท่ี 6 ท่อเติมน ้าเขา้กระดูก Tibia 
 ท่อท่ี 7 ท่อระบายน ้าออกจากกระดูก Tibia 

 
 
 



การใช้เคร่ือง OMNI ส าหรับตั้งค่าสถานการณ์ Cyanosis 

1. ใชเ้คร่ือง OMNI ในการตั้งค่าสถานการณ์ Cyanosis โดยสามารถเลือกระดบัไดต้ั้งแต่ 0-100 

ดว้ยเคร่ืองมาาย + และ - แลว้กด ok 

 
2. เขา้เมนู STATUS เพื่อเลือกสถานการณ์สามรูปแบบประกอบดว้ย 

a.  PAUSE  สถาณการณ์ Cyanosis คงท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง 

b. IMPROVE  สถานการณ์ Cyanosis ดีข้ึนเร่ืองๆจนถึงระดบั 0 

c. WORSEN สถานการณ์ Cyanosis แยล่งเร่ืองๆจนถึงระดบั 100 ยกเวน้แต่มี

การช่วยเหลือท่ีถูกวธีิ สถานการ์จะดีข้ึนเอง 

3. เขา้เมนู LEVEL เพื่อเลือกระดบัความยากง่าย ในการช่วยเหลือ 

 

 

การใช้เคร่ือง OMNI ส าหรับฝึก CPR 

1. หนา้จอเคร่ือง OMNI แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ Feedback Graphic, current setting และ 
Navigation menu 

 



 

2. ตวัอยา่งหนา้จอ Feedback 

 
 

3. ตวัอยา่งหนา้จอ current setting 

 
 

4. ตวัอยา่งหนา้จอ Navigation Menu 

 
 

 

การฝึก CPR 

หุ่นจ าลองควบคุมการฝึก CPR ดว้ยเคร่ือง OMNI codeblue มีเมนูส าคญัส าหรับการเลือกใชง้านดงัน้ี 

 CPR test หรือ coach mode 
เขา้สู่ coach mode ส าหรับการช่วยเหลือในการฝึก CPR โดยเคร่ืองจะส่งเสียง audio tone 

เป็นจงัหวะส าหรับการท า compression และ ventilation ใหไ้ดต้ามอตัราและความเร็วท่ีตั้ง

ไว ้

 การตั้งค่า C:V ratio 



 
ตั้งอตัราส่วน C:V ratio เพื่อใหเ้คร่ืองสามารถตั้งจงัหวะการท า CPR ใน coach mode อยา่ง

ถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ 

 การตั้งค่า compression rate และ ventilation rate 
 ตั้งความเร็ว compression rate และ ventilation rate ต่อนาที 

 

 
 การตั้งค่าเคร่ือง (calibration menu) 

 

 
 

ขั้นตอนการตั้งค่าเคร่ือง (Compression) 

o เลือก C cal 
o กด start 

 



 
 

o เคร่ืองจะใหท้ าการกด compression ในระดบัท่ีถูกตอ้งทีละคร้ัง 
o กด compression ท่ีถูกตอ้งตามท่ีเคร่ือง OMNI บอก 
o กด SAVE 

 

ขั้นตอนการตั้งค่าเคร่ือง (Ventilation) 

o เลือก V cal 
o กด start 
o เคร่ืองจะใหท้ าการ ventilation ในระดบัท่ีถูกตอ้งทีละคร้ัง 
o ท า ventilation ท่ีถูกตอ้งตามท่ีเคร่ือง OMNI บอก 
o กด SAVE 

 

 การ reset  เคร่ือง OMNI 
o กด reset ในเมนู compression/ventilation calibration 

 

 
 

o หลงัการ reset เคร่ืองเสร็จส้ิน เคร่ืองจะข้ึนค าวา่ DONE 
o กด SVAE 

 
 



 เมนู HELP 
o ค าสั่ง Help ใชใ้นการตั้งค่ารายละเอียดเคร่ืองต่างๆ เช่น backlight time การดู serial 

number 
 

 
 

 backlight - ค่า backlight  เร่ิมตน้จากโรงงานคือ 10 นาที คือหากไม่มีการใชเ้คร่ืองนาน 
ติดต่อกนั 10 นาที เคร่ืองจะปิดตงัเองอตัโนมติั การตั้งค่า back light timer ท าไดโ้ดยใชปุ่้ม
ค าสั่ง + และ - ดงัรูป 

 

 
 

 serial number กดปุ่มเพื่อดู serial number ของเคร่ือง OMNI ได ้ดงัรูป 
 

 
 โปรแกรม CPR LINK 

o เคร่ือง OMNI มาพร้อมกบัแผน่โปรแกรม CPR link 
o ท าการติดตั้งโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซี หรือ notebook 



o เคร่ืองพีซี หรือ notebook ตอ้งมีคุณสมบติั ขั้นต ่าคือ ใชร้ะบบปฏิบติัการ windows 
XP หรือ Windows7, processor 1gigahertz หรือมากกวา่, memory 1GB, RAM 
(32bit) หรือ 2GB (64bit), HARDDISK 4GB, USB port 

o กดปุ่มเขา้หนา้จอ โปรแกรม 
 

               
 

o เม่ือกดเขา้แลว้จะมีรูปหวัใจปรากฏอยูใ่ตช่้องกราฟบนเคร่ือง OMNI  ดงัรูป แสดง
วา่เคร่ือง OMNI และ คอมพิวเตอร์ แสดงวา่เคร่ืองไดท้  าการเช่ือมต่อกนั เรียบร้อย
แลว้ 

 ตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม CPR link และค าอธิบาย 
 

 
o การท า compression และ ventilation จะแสดงผลทางกราฟ โดยตอ้งใหก้ราฟอยูใ่น

ระดบัโซนสีเขียว จึงจะถูกตอ้ง 
o ค่าท่ีแสดงเป็นตวัเลขประกอบดว้ย 



 ความเร็วของการท า compression 
 ความลึกของการท า compression 
 ปริมาณของการท า ventilation 
 ระยะเวลาท า ventilation 

o สามารถเขา้ท าการตั้งค่าเคร่ืองผา่นปุ่ม option ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 

การดูแลรักษา 

5. ท าความสะอาดหุ่นทุกคร้ังหลงัการใชง้าน ดว้ยน ้าสะอาด 
6. อยา่ใชส้ารเคมีหรือน ้ายาท าความสะอาดแบบแรงเพราะอาจท าใหสี้ผวิหุ่นช ารุดได ้
7. ใชผ้า้ชุดน ้าสะอาดเช็ดท าความสะอาดหุ่น หลงัใชง้าน ปล่อยใหแ้หง้สนิทก่อนเก็บ 
8. ระวงัคราบหมึกเช่นจากปากกาลูกล่ืน หมึกซึม หรือแมแ้ต่คราบจากส่ิงพิมพ ์เช่นกระดาษ

หนงัสือพิมพ ์เพราะหากเลอะแลว้จะไม่สามารถเช็ดออกได ้
 
 
 

 


