
คู่มือการใช้งาน 
หุ่นจาํลองฝึกปฏิบัตกิารดูแลภาวะฉุกเฉินพร้อมอปุกรณ์  

HAL® S3201 Tetherless Patient simulator with automatic or Instructor control 
(S3101) 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประกอบหุ่น 
การประกอบส่วนขา  

 
 

ถอดแกนยดึส่วนขา บริเวณเข่าออก 

 
 

ต่อสายวงจรระหวา่งขาส่วนบน (เหนือเข่า) และขาส่วนล่าง (ใตเ้ข่า) แลว้ประกอบแกนยดึกลบัเขา้ดงัเดิม 
 

การต่อสายแบตเตอร่ีสํารอง 
หุ่นจาํลองมีแบตเตอร่ีสาํรองไฟอยูภ่ายในตวัหุ่น การเช่ือมต่อระบบเขา้กบัแบตเตอร่ีสาํรอง

ทาํไดต้ามขั้นตอนต่อไปน้ี 

                
 

สายแบตเตอร่ีสาํรองจะอยูบ่ริเวณขา้งลาํตวัหุ่นฝ่ังขวา     เปิดมุมของผวิหนงัหุ่นข้ึนเลก็นอ้ยแลว้ต่อสายดงัรูป 

                     
 

    เกบ็สายท่ีต่อเสร็จแลว้เขา้ภายในตวัหุ่น                        ปิดผวิหนงัส่วนท่ีเปิดแลว้ต่อสาย power ดงัรูป 



 

การต่อสายแบตเตอร่ีให้เปิดผวิหนังหน้าท้องหุ่นเฉพาะส่วนปลายดงัรูปเท่าน้ัน ไม่ต้อง
ถอดผวิหนังหุ่นออกมาทั้งหมด 

 
 

แบตเตอร่ี (INTERNAL BATTERY) 
แบตเตอร่ีสาํรองภายในหุ่น ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมงในการชาร์ทไฟจนเตม็ โดยสามารถ

สงัเกตระดบัไฟคงเหลือได ้ผา่นทางหนา้จอ Software ท่ีใชค้วบคุมหุ่น การชาร์ทไฟจนเตม็แต่ละ
คร้ังจะทาํใหหุ่้นสามารถใชง้านติดต่อกนัไดดป้ระมาณ 5 ชัว่โมง 
 
เคร่ือง TABLET PC 

การใช ้stylus ในการควบคุม - เคร่ือง Tablet PC สามารถใช ้stylus ในการควบคุมเหมือนการใช ้
mouse กบัเคร่ือง PC ทั้วไป การใช ้stylus ในการสัง่การมีขั้นตอนดงัน้ี 

 การกดเลือก (left click) ใชป้ลาย stylus กดบนนา้จอตรงตาํแหน่งท่ีตอ้งการใชง้าน 
 การกดเขา้สู่เมนู option (right click) ใชป้ลาย stylus ช้ีท่ีตาํแหน่งท่ีตอ้งการคา้งไวจ้นกวา่

หนา้จอ option จะแสดงข้ึน แลว้จึงใช ้stylus ในการเลือก option ยอ่ย 
 

การตั้งค่า stylus (CALIBRATING THE STYLUS) 
เคร่ือง Tablet PC ใชร้ะบบปฏิบติัการ WINDOW ซ่ึงสามารถใชใ้นการตั้งค่า Stylus ได ้เพื่อ

การใชง้านท่ีสะดวกและแม่นยาํยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใช้งานแบบเช่ือมต่อสัญญาณ wireless 
 

 
 

เคร่ือง tablet มาพร้อมกบั RF communication module สามารถเช่ือต่อกนัผา่นช่อง USB 
port แลว้จึงติดตั้ง RF communication module เขา้ท่ีดา้นหลงัเคร่ือง Tablet PC ดว้ยเทป Velcro 
การใช้งานแบบต่อสาย 
 

                   
นอกเหนือจากการเช่ือมต่อดว้ยระบบ wireless แลว้ หุ่นจาํลองยงัสามารถเช่ือมต่อเขา้กบั 

Tablet PC แบบสาย เพื่อการใชง้านในระยะเวลานาน โดยไม่ตอ้งห่วงถึงระดบัไฟในหุ่น 
 
หน้าจอ VIRTUAL MONITOR 
 

 
 

หุ่นจาํลองมาพร้อมกบัเคร่ือง computer แบบ touch screen ทาํหนา้ท่ีเป็นหนา้จอ Virtual 
Monitor แสดง Vital sign ของหุ่นตามท่ีถูกตั้งค่าไว ้

 
 



การตั้งค่าหน้าจอ Monitor 
1. วางเคร่ืองอยูใ่นตาํแหน่งท่ีสะดวกในการสงัเกตสญัญาณชีพผูป่้วย 
2. ต่อสาย power เขา้กบัเคร่ือง 
3. ต่อตวัรับสญัญาณ wireless ของทั้ง mouse และ keyboard เขา้ท่ีช่อง USB ของเคร่ือง 
4. เปิดเคร่ือง 

 
การเช่ือมต่อเคร่ือง Virtual Monitor กบัเคร่ือง Tablet PC ด้วยสัญญาณ Wireless 

1. เลือกสญัญาณ GaumardNet ทั้งบนเคร่ือง Tablet PC และเคร่ือง Virtual Monitor 

 
2. เม่ือเช่ือมต่อกบัสญัญาณ GaumardNet เรียบร้อยแลว้ กดเขา้ท่ี Gaumard Monitor บนเคร่ือง 

Virtual monitor ดงัรูป 

 
3. เคร่ือง Virtual Monitor และ Tablet PC จะเช่ือมต่อกนัโดยอตัโนมติั หนา้จอ Virtual 

Monitor จะแสดงสญัญาณชีพของหุ่น ดงัรูป 

 
 
การใช้งานโปรแกรม UNI 

โปรแกรม UNI เป็นโปรแกรมท่ีถูกออกแบบข้ึนสาํหรับการใชง้านกบัหุ่นจาํลองการฝึกขั้น
สูงของ Gaumard โดยเฉพาะ และจะถูกติดตั้งมากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ notebook และ แบบ 
Tablet PC ท่ีมากบัหุ่น จากทางโรงงาน  
 
 



การเร่ิมใช้งานโปรแกรม 

                                                                    
 

เปิดเคร่ือง Tablet PC หรือ notebook ท่ีมากบัหุ่น                             เลือก UNI บนหนา้จอ desktop 
 
 

 
 

เลือกรุ่นหุ่น + quick start + START ตามลาํดบั 
 
หน้าจอหลกัประกอบด้วยเมนูย่อยต่างๆดังนี ้
 

 



หน้าจอ STATUS/DETAIL 

 

 



การตั้งค่า 
ในแต่ละแถบเมนูของโปรแกรม UNI จะมีเมนูยอ่ยสาํหรับการตั้งค่าต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นเมนู

ยอ่ย เช่น EKG ประเภทต่างๆ เสียง heart sound ประเภทต่างๆ หรือแถบสาํหรับเล่ือนเพื่อตั้งค่า
ตวัเลข เช่น ความดงัเสียง ความเร็วการเตน้ของ หวัใจ  
 
ตวัอย่างการตั้งค่า Pupil dilation time 
 

 
1. เอา mouse มาช้ีท่ีแถบเมนู 
2. เล่ือนแกนซา้น ขวา เพื่อ เพิ่มลดระยะเวลา Pupil dilation time 
3. ตั้งเวลาโดยพมิพต์วัเลย 
4. ยนืยนัการตั้งค่า 

 
ตัวอย่างการตั้งค่า Tongue Edema 
 
      

     
 
 
 
 

1. เอา mouse มาช้ีท่ีแถบเมนู 
2. เลือก on/off 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการตั้งค่า Throat sound 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอา mouse มาช้ีท่ีแถบเมนู 
2. เลือกเสียงประเภทต่างๆ 
3. ปรับระดบัเสียง 
4. ยนืยนัการตั้งค่า 

 
หน้าจอแสดงผล 
 

 
 

 



หน้าจอแสดงผลมีเมนูหลกัทีส่ามารถเข้าใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี ้
1. QUICK LAUNCH 
2. VIRTUAL MENU 
3. PALETTE 
4. SCENARIO 
5. LAB 
6. SPEECH 
7. CPR 
8. PROVIDER ACTION 
การเขา้แต่ละเมนูหลกัสามารถเขา้ไดจ้ากหวัขอ้ท่ีเป็นตวัหนงัสือ (แนวนอน) หรือหวัขอ้ท่ีเป็น

รูปสญัลกัษณ์ (แนวตั้ง) กไ็ด ้
หน้าจอ QUICKLAUNCH 

 

 
 

หนา้จอ QUICK LAUNCH แสดงรายการ scenario โดยการจดักลุ่มอยูใ่นหวัขอ้รวม เพื่อให้
สามารถคน้หาและเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว เม่ือเลือกแลว้จะสามารถดูรายการ scenario ท่ี
อยูใ่นกลุ่มไดใ้นหนา้จอทางซา้ย โดยจะแสดงช่ือและรายละเอียด ของ scenario นั้นๆ 
 



 
 

ดา้นบนของรายการจะมีปุ่ม SELECT TO UPDATE FAVOURITES สาํหรับใหโ้ปรแกรม
จาํกลุ่ม scenario ท่ีถูกเลือกไวล่้าสุด เพื่อใหส้ามารถกดกลบัมาไดใ้นทนัที โดยไม่ตอ้งทาํการเลือกที
ละกลุ่มใหม่อีกคร้ัง 
 
หน้าจอ Virtual Monitor 
 

 
 

หนา้จอ Virtual Monitor แสดงสญัญาณชีพต่างๆ ทั้งแบบกราฟและตวัเลข เช่นเดียวกบับน
หนา้จอท่ีผูฝึ้กเห็น เพื่อใชใ้นการประเมินสถานการณ์คนไข ้ทางดา้นซา้นของหนา้จอจะมีรูปคนไข้
แบบสามมิติ โดยสามารถเอา mouse ไปวางไวบ้นตวัเพื่อเขา้สู่หวัขอ้ต่างๆในการตั้งค่า ดัง่เช่นใน 
Status/detail เช่น การเอา mouse วางไวท่ี้หนา้จะทาํใหเ้ขา้สู่หวัขอ้การตั้งค่าดวงตา และอาการ 
cyanosis ได ้



หน้าจอ PALETTE 
 

 
 

PALETTE คือ กลุ่ม Vital sign และการตั้งค่าต่างๆใน Status/detail เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
เปล่ียนสถานการณ์ในระหวา่ง scenario โดยในหนา้ PALETTE น้ี ผูใ้ชส้ามารถตั้งช่ือ PALETTE 
และคาํอธิบายลกัษณะ และจดักลุ่ม เช่น Healthy, Care require, Critical, Other  
ตวัอยา่ง PALETTE- Healthy resting 

 
 

1. กดช่ือ Healthy resting 
2. กด properties 
3. หนา้จอ detail จะข้ึนแสดงการตั้งค่าต่างๆใน Healthy resting น้ี 
4. กด NOW เพื่อทาํการเปล่ียนแปลงใหอ้ยูใ่นสถานการณ์ Healthy resting 
โปรแกรม  UNI มี PALETTE ท่ีไดอ้อกแบบข้ึนมาจากทางโรงงานแลว้ ทั้งน้ีผูใ้ชส้ามารถสร้าง 

PALETTE ข้ึนใหม่ หรือใชค้าํสัง่ edit เพื่อเปล่ียนแปลงการตั้งค่าบางตวัใน PALETTE กไ็ด ้
 



หน้าจอ SCENARIO 
 

 
 

SCENARIO คอืการนําเอา PALETTE หลายๆแบบมารวมกนัเป็นสถานการณ์ 
ขั้นตอนการเปิดใช้ SCENARI 

 
 

1. กด Load 
2. หนา้จอ Load Scenario จะปรากฏข้ึน พร้อมรายการ Scenario รูปแบบต่างๆ 
3. เลือก Scenario ท่ีตอ้งการ - Gerade (ตวัอยา่ง) 
4. กด Load 

 



 
 

ตัวอย่าง SCENARIO ของ PALETTE ทั้งหมด 4 อนัตามลาํดับคอื 
1. Gerade 
2. Respiratory Allergy 
3. Closed airway 
4. Healthy resting 

กดปุ่ม Play เพิ่มเร่ิม/หยดุ SCENARIO หรือใชค้าํสัง่ดา้นขวา (รูปดา้นบน) เพื่อปรับแต่ง
รูปแบบ SCENARIO ได ้

 
หน้าจอ LAB 
 

 



 
เพื่อความสมจริงในสถานการณ์การฝึก โปรแกรม UNI สามารถใชใ้นการสร้างผล LAB 

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจการรักษาผูป่้วย การสร้างเอกสาร LAB REPORT สามารถ
ทาํไดต้ามขั้นตอนดงัน้ี 
 

 
 

1. เลือก NEW LAB REPORT 
2. เล่ือก LAB TEMPLATE โดนกดปุ่มลูกศงลงเพื่อเลือกรายการ LAB TEMPLATE จากเมนู 
3. เลือก Lipid panel (ตวัอยา่ง) 
4. เม่ือเลือก LAB TEMPLATE  แลว้ทางโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดผล LAB ต่างๆ ท่ีควร

จะมีใน LAB หวัขอ้นั้นๆ แต่ละหวัขอ้จะมี reference range หรือค่าปกติ ซ่ึงามารถใชใ้นการ
เปรียบเทียบค่าของผูป่้วยท่ีใส่ลงในช่อง value และ comment ในช่องถดัไปได ้

5. ใส่ช่ือและคาํอธิบาย LAB 
6. เลือกสี เพื่อจดักลุ่มของผล LAB น้ีวา่อยูใ่นสถานะใด (Healthy / Critical / Care / Other) 
7. กด SAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสร้าง LAB TEMPLATE 
 

 
 

1. กด New Templete 
2. ใส่ช่ือและคาํอธิบาย 
3. กด ADD ในหวัขอ้ category เพื่อเพิ่มหวัขอ้หลกัใน Template (ตวัอยา่งหวัขอ้หลกัท่ีสร้าง

ข้ึน ช่ือ Category 1 ตวัอยา่ง) 
4. กด ADD ใตห้วัขอ้ Single entry เพื่อเพิ่มหวัขอ้ยอ่ย ในหวัขอ้หลกัท่ีสร้าง 
5. ใส่ขอ้มูลหวัขอ้ยอ่ย แลว้กด OK 
6. กด SAVE 
ผูใ้ชส้ามารถสร้าง LAB TEMPLATE ใวห้ลายๆประเภท เพื่อการสร้างผล LAB อยา่งง่ายดาย

และรวดเร็ว ในการสร้าง LAB REPORT เพื่อเป็นขอ้มูลส่งไปยงัหนา้จอ vital sign monitor ของผู ้
ฝึก ในการตดัสินใจขั้นตอนการรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 



การส่ง LAB REPORT ไปยงัหน้าจอ monitor ของผู้ฝึก 

 
 

1. กด LAB REPORT ท่ีสร้างข้ึน 
2. กด send to monitor 

 
หน้าจอ SPEECH 

 
 

1. กดปุ่มลาํโพงเพื่อลองฟังเสียง โดยเสียงจะออกจากลาํโพงของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
2. กดปุ่มเมนูเสียงหลกั เพื่อใหหุ่้นใหหุ่้นพดูหรือเปล่งเสียงนั้นๆ 

ต่อสายหูฟังเขา้กบัเคร่ือง คอมพิวเตอร์ การใชไ้มโครโฟนบนหูฟังในการพดูจะช่วยลดเสียง
สะทอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 
 

3. กดปุ่มรูปหูฟัง เพื่อฟังเสียงสนทนารอบหุ่น 
4. กดปุ่มรูปไมโครโฟน เพื่อพดูจากหุ่น 
5. กดปุ่ม REC เพื่อสร้างเมนูเสียง โดยการอดัเสียงเขา้ในโปรแกรม เพื่อกดใชใ้นภายหลงัโดย

ไม่ตอ้งพดูเอง 
6. ระดบั OUTPUT GAIN คือความดงัเสียงท่ีออกจากหุ่น (การปรับระดงัเสียงใหด้งัมากจะทาํ

ใหคุ้ณภาพของเสียงลดลง) 
7. กด Voice Activation เพื่อใหร้ะบบเขา้สู่ talk mode ทนัทีท่ีไดย้นิเสียงเขา้สู่ไมโครโฟน 

ปรับระดบั threshold เพื่อลดความ sensitive ของเสียงท่ีเขา้สู่ไมโครโฟน 
8. กดปุ่ม language เพื่อเลือกระหวา่งภาษาองักฤษและสเปน 

เพิ่มเติม การใชง้านขอ้ท่ี 3-8 ตอ้งมีการติดตั้งระบบ STREAMING AUDIO ซ่ึงเป็น Option 
เพิ่มเติม เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าจอ CPR 
 

 
 

1. ใส่รายละเอียดผูฝึ้กท่ีทาํหนา้ท่ี compression 
2. ใส่รายละเอียดผูฝึ้กท่ีทาํหนา้ท่ี ventilation 
3. กดดูรายงานผลการฝึก (report) หลงัเสร็จส้ินการฝึก 
4. กดเพื่อฟังเสียง guide line ระหวา่งการฝึก เช่น จงัหวะการทาํ compression และ ventilation 

ตามท่ีได ้setting ไว ้
5. เร่ิมการฝึก CPR 
6. แสดงอตัราความเร็วในการทาํ compression ในรูปแบบตวัเลนและกราฟ 
7. แสดงระดบัความลึกในการทาํ compression ในรูปแบบตวัเลนและกราฟ 
8. แสดงอตัราส่วน compression:ventilation 
9. แสดงปริมาตรอากาศจากการทาํ ventilation 
10. แสดงระยะเวลาการทาํ ventilation แต่ละคร้ัง 
11. กราฟแสดงประสิทธิภาพการทาํ compressionและ ventilation ในแต่ละคร้ัง โดยการทาํให้

อยูใ่นระดบัท่ีถูกตอ้ง กราฟตอ้งเขา้สู่แถบสีเขียว (สามารถตั้งค่าได)้ 
12. แสดงสถานการณ์ใส่ท่อ endotracheal tube เขา้สู่หุ่นวา่อยูใ่นระดบัท่ีพอดีหรือลุกเกินไป 

การใส่ท่อในระดบัท่ีลุกเกินไปจะส่งผลใหหุ่้นแสดง one lung intubation เม่ือบีบลมเขา้ไป 
 



 
 

ET tube อยูใ่นระดบัท่ีถูกตอ้ง ET tube อยูใ่นระดบัลึกเกินไป 
 
SHOCK/PACER 
 

หุ่นจาํลองสามารถใชฝ้นการฝึกช่วยชีวิตดว้ยวิธี  Defibrillation และ Pace ดว้ยเคร่ืองมือจริง
ได ้อยา่งไรกต็ามหากไม่มีเคร่ืองมือจริงกส็ามารถจาํลองการฝึกโดยใชค้าํสัง่จากโปรแกรมได ้ตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

เลือกอุปกรณ์ SHOCK/PACER จากโปรแกรม โดยการกด icon ตามน้ี 
 

 
 

เม่ือกด icon ดงักล่าว หนา้จอจะข้ึนหนา้ต่าง Shock/Pace panel 
 
เลือก vitual shock เพื่อช่วยชีวิตดว้ยวิธี Defibrillation 
 

 
 

1. เลือก Virtual Shock 
2. เลือกระดบัไฟท่ีตอ้งการ 
3. เลือก Sync  (แลว้แต่สถานการณ์) 

 
 
 



เลือก vitual Pacer เพื่อช่วยชีวิตดว้ยวิธี Pacer 
 

 
 

1. เลือก Virtual Pacer 
2. เลือกระดบั ppm ท่ีตอ้งการ 
3. เลือกระดบักระแสไฟ 

 
การตั้งค่า Option 
 

 
 

1. กดปุ่ม Option 
2. เลือกประเภทการตอบสนองจากการช่วยเหลือ 
 ALL OFF - ไม่มีการตอบสนองใดๆจากการช่วยเหลือ การเปล่ียนแปลง vital 

sign เกิดจากการตั้งค่าใหม่เอง 
 ALL PROMPT - ระบบมีการแจง้เตือนจากการช่วยเหลือพร้อมถามการ

เปล่ียนแปลง เช่น ผูป่้วยอยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉิน สญัญาณ EKG ประเภท 
Venticular Fibrillation ในโหมด Option ถูกตั้งค่า ALL PROMPT, 
Defibrillation ท่ี 200 Joules, เม่ือมีการทาํ defibrillation ในระดบัท่ีมากกวา่ 
200  joules ระบบจะมีการแจง้เตือน ดงัน้ี 



 
 

จากรูป หุ่นไดถู้ก defibrillation ท่ีระดบัไฟ 250  joules ระบบทาํการแจง้  
วา่จะใหเ้ปล่ียน vital sign เป็นแบบปกติหรือไม่ (เน่ืองจากระดบัไฟมากกวา่ 
200 joules ท่ีตั้งไว)้  กด yes เพื่อเปล่ียน หรือ กด NO เพื่อไม่เปล่ียน 

 ALL AUTO - ระบบจะทาํการเปล่ียนค่า vital sign ทนัทีท่ีมีการช่วยเหลือเกิน
กวา่ระดบัขั้นตํ่าท่ีไดต้ั้งไว ้

3. ตวัอยา่งการตั้งค่า 
 

 
 

เลือก Off หรือ Prompt หรือ Auto, ใน setting เลือกระดบั กระแสไฟขั้น
ตํ่า จากการทาํ defibrillation 

4. กด OK หลงัการตั้งค่า เสร็จส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medication 

 
 

ในกรณีท่ีมีการใหย้าเพื่อช่วยชีวิต ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่เมนูยา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
บนัทึก ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. กดปุ่ม medication 
2. เลือกเมนูยาจากรายการ 
3. เลือกปริมาณ 
4. กดใหย้า (admnster) 

 
หน้าจอ Provider Action 
 

 
1. กดปุ่ม Provider action 
2. ใส่ช่ือ session title (ตวัอยา่ง CPR morning session) 
3. ใส่ช่ือผูคุ้ม (ตวัอยา่ง JOHN) 
4. กด ADD Provider เพื่อใส่รายละเอียดผูฝึ้ก 

 



 
 

5. สมมุติวา่ผูฝึ้กคนท่ี 2 ไดท้าํ headtilt ใฟ้ทางผูคุ้มเคร่ืองทาํตามข้ึนตอนดงัน้ี 
 

 
 

กด open airway + เขา้เมนูยอ่ยของ open airway เลือก headtit   รายงาน headtilt 
โดยผูฝึ้ก 2 จะข้ึนในรายงาน 

6. ช่องดูรายงานการฝึก 
7. ช่องใส่ความเห็นอาจารย ์
8. ปุ่มใส่ความเห็นแบบเร็ว โดยเลือกท่ี icon ยิม้ หรือไม่ยิม้ 

 
 
 
 
 
 
 



Evaluation 
หนา้จอ evaluation ใชส้าํหรับการสร้างแบบฟอร์มสาํหรับประเมินการฝึก มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
 

 
 

1. กดปุ่ม Evaluation 
2. ใส่รายละเอียด 
3. กด ADD เพื่อสร้างหวัขอ้ (ตวัอยา่ง  CPR) 

 

 
เลือกลกัษณะแบบประเมิน (ตวัอยา่ง Yes/No)  ใส่ช่ือหวัขอ้ (ตวัอยา่ง CPR)  กด OK 

4. กด ADD เพื่อสร้างหวัขอ้ยอ่ย 
5. ใส่รายการท่ีตอ้งทาํการตรวจสอบ (ตวัอยา่ง ตรวจสอบการทาํ head tile, chin lift, suction 

ในหมวด CPR) 
 
 



ระบบ Airway 
หุ่นมีระบบ Surgical airway ท่ีสามารถทาํการฝึก tracheotomy หรือ needle cricothyrotomy 

exercises ไดอ้ยา่งสมจริง กลงัการฝึกสามารถเปล่ียนช้ินส่วนใหม่ได ้ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 
 

บริเวณคอจะมีช้ินส่วนสาํหรับการฝึกท่ีสามารถถอดเปล่ียนเม่ือชาํรุดได ้
 

 
 

ดึงช้ินส่วนคอออกโดยการดึงเชือกทั้งสองดา้น 
 

 
 

เปล่ียนช้ินส่วนอะไหล่ช้ินใหม่ แลว้กระกอบกลบัดงัเดิม 
 
BREATHING 

หุ่นมีคุณสมบติัในการแสดงการหายใจทางงหนา้อก (BILATERAL CHEST RISE) โดย
สามารถตั้งค่าใหห้ยดุการหายใจของปอดขา้งใดขา้งหน่ึงไดอ้ยา่งอิสระต่อกนั 
VENTILATION 
เม่ือตั้งค่า Ventilation rate เท่ากบั 0 จะสามารถฝึกการช่วยหายใจดว้ย bag valve mask ได ้โดย
โปรแกรมจะแสดงประสิทธิภาพการช่วยชีวิตแบบ real time  
 
 



VENTILATION CALIBRATION 
การตั้งค่าการประเมินประสิทธิภาพการทาํ ventilation 

 กด setup > Calibration > Ventilation > กด  NEXT\ 
 เร่ิมการบนัทึกคร้ังท่ี 1 ( ventilation #1) ทาํการช่วยหายใจจนไฟสีเขียวข้ึนจนเตม็ช่อง 
 เร่ิมการบนัทึกคร้ังท่ี 2 ( ventilation #2) ทาํการช่วยหายใจจนไฟสีเขียวข้ึนจนเตม็ช่อง 
 ทาํต่อไปจนเสร็จการบนัทึกคร้ังท่ี 5 ( ventilation #5) 
 เม่ือเสร็จทุกขั้นตอนแลว้กด SAVE  เพื่อบนัทึกการตั้งค่า 

 
BREATHING PATTERN 
หุ่นสามารถตั้งค่าลกัษณะการหายใจ โดยการตั้งค่าน้ีจะมีผลกบั การหายใจทางหนา้อกและเสียงการ
หายใจแบบอตัโนมติั  
 
DYNAMIC LUNG ( เฉพาะรุ่น S3201 เท่าน้ัน) 

 
หุ่นมีระบบ Dynamic lung เพื่อจาํลองสภาวะของปอด ดัง่เช่นกบัของคนไขจ้ริงๆ โดยสามารถ

ใชเ้คร่ือง Ventilator ในการช่วยหายใจหุ่นดว้นขั้นตอนการใชง้านและรายงานผลเช่นเดียวกบัมนุษย์
จริงๆ 

 ติดตั้งเคร่ืองช่วยหายใจ(Ventilator) เขา้กบัหุ่น ดัง่เช่นกบัคนไขจ้ริงๆ  
 ตั้งค่า volume และ pressure บนเคร่ืองช่วยหายใจ 
 ทาํการช่วยหายใจดว้ยเคร่ือง ดว้ย mode การตั้งค่าต่างๆ 
 ใชโ้ปรแกรม UNI คบคุมสภาวะปอดในขณะท่ีใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ โดยไม่ตอ้งทาํการหยดุ

การทาํงานใดๆก่อน 
 ตั้งค่า Lung compliance 10 ระดบั (15 – 90mL/cm H20) และ airway resistance 10 ระดบั 

เพื่อการจาํลองสถานการณ์ต่างๆ 
 หุ่นจาํลองจะยดึระดบั positive end-expiratory pressure (PEEP 2-50 cm H2O) แมว้า่จะมี

การเปล่ียนค่า Lung compliance และ resistance กต็าม 
 ตั้งค่า Inspiratory rate เม่ือตอ้งการใหเ้คร่ือง ventilator ช่วยหายใจ 



 
หุ่นจําลองถูกสร้างให้รับสถานการณ์การช่วยหายใจดัง่เช่นคนไข้จริง จึงควรทาํการช่วยเหลอื ดั่งเช่น
ในขั้นตอนทีค่วรกระทาํกบัคนไข้จริง เพือ่ลดความเส่ียงต่อการเสียหายของระบบ Dynamic lung 
 
อย่าใช้หุ่นจําลองในการทดสอบระบบเคร่ือง Ventilator การใช้งานแต่ละคร้ังให้เร่ิมตามขั้นตอนการ
ใช้เคร่ืองตามคู่มือได้เลย 
 
ห้ามใส่ของเหลว ยา หรือ gas เข้าในระบบทางเดินหายใจของหุ่นโดยเดด็ขาด 
 
การเร่ิมใช้งาน 

ในการเร่ิมใชง้านคร้ังแรก ระบบจะตั้งค่า respiratory rate ท่ีระดบั 13 คร้ังต่อนาที ทั้งน้ีไม่ควร
ทาํการติดตั้งเคร่ือง ventilator เขา้กบัหุ่นโดยเดด็ขาด เช่นเดียวกบัการปฏิบติั กบัผูป่้วยจริงหากยงั
แสดงการหายใจอยู ่กไ็ม่จาํเป็นท่ีจะใชเ้คร่ืองในการช่วยหายใจ 

1. ตั้งค่า respiratory rate เท่ากบั 0 
2. ตั้งค่าเคร่ืองช่วยหายใจ 

a. breath per minite frequency: 12-15 bpm 
b. max flow rate 40L/min 
c. tidal volume 550 mL 
d. patient weight 75kg 
e. ventilation control by volume 

 
3. ใน Uni softwareตั้งค่าหุ่นเขา้สู่ Lung compliance mode พร้อมสญัลกัษณ์ V หมายถึงการตั้ง

ค่า lung compliance จะมีหน่วยเป็น volume 
4. หากเคร่ือง Ventilator ถูกตั้งค่า control by pressure ใหต้ั้งค่าหุ่นเขา้สู่ Lung compliance 

mode พร้อมสญัลกัษณ์ P หมายถึงการตั้งค่า lung compliance จะมีหน่วยเป็น pressure 
5. หล่อล่ืน ET tube แลว้ทาํการช่วยหายใจหุ่น 
6. การตั้งค่า Dynamic lung ใดๆ ระบบจะใชเ้วลาประมาณ 60 วินาที ในการเขา้สู่สถานะท่ีตั้ง

ค่าไว ้ในขณะน้ี อยา่ทาํการตั้งค่าใดๆในระบปอดเดด็ขาด 



Lung compliance – คือสถานะความยดืหยุน่ของปอด ปอดจะมีความยดืหยุน่ท่ีสุดในการตั้งค่าระดบั 
9 และมีความยดืหยุน่นอ้ยท่ีสุดในระดบั 0 

Lung resistance  -   คือการเพ่ิมและลดแรงดนัของอากาศจากปอด 
Patient trigger rate – คือการตั้งค่าจาํนวนคร้ังท่ีหุ่นพยายามท่ีจะหายใจเขา้สู่ปอดใน 1 นาที  
 
HEMOTHORAX SITE 

หุ่นมีตาํแหน่ง chest drain ท่ีบริเวณ 5th intercostal space ทั้งฝ่ังซา้ยและขวาของตวัหุ่น
สาํหรับการฝึก Pneumo หรือ hemothorax exercise  
 

 
 

ในการฝึกใหใ้ชท่้อ 32 French straight thoracic catheter เท่านั้น และหา้มใส่นํ้าเขา้ใน
ตาํแหน่ง hemothorax site น้ีเดด็ขาด 
 
REAL CO2 EXHALTATION (เฉพาะรุ่น S3201 เท่าน้ัน) 

 
หุ่นจาํลองสามารถหายใจออกดว้ยก๊าซ CO2 โดยการติดตั้ง CO2 cartridge แลว้ใช้

โปรแกรมในการปรับระดบัปริมาณ CO2 ท่ีหายใจออก (CO2 cartridge ไม่รวมมากบัหุ่น) 
 
 
 
 
 
 



ข้อควรระวงั 

 ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัการใช ้CO2 cartridge ตามท่ีผูผ้ลิตไดร้ะบุไว ้
 อยา่นาํ CO2 cartridge หนัเขาสู่ตวัเองหรือผูอ่ื้นเดด็ขาด 
 หา้มซ่อมแซม CO2 cartridge ท่ีชาํรุดหรือร่ัวเองเดด็ขาด 
 อยา่เกบ็ CO2 cartridge ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 ใช ้CO2 cartridge คุณลกัษณะ 3/8-24UNF-2A เท่านั้น 
 อยา่ติดตั้ง CO2 cartridge แน่นเกินไป 
 ใชโ้ปรแกรมในการตรวจสอบระดบั CO2 ใน CO2 cartridge ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีหมดแลว้ 

ก่อนการถอดออกทุกคร้ัง 
การติดตั้ง CO2 cartridge 
 

 
 เปิดผวิหนงัขา แลว้ถอดกระดูก tibia ออก 

 

 
 หยบิตวัต่อ CO2 cartridge ข้ึนจากช่องใตก้ระดูก tibia 

 

 
 ติดตั้ง CO2 cartridge เขา้โดยการขนัสกรูจนแน่นพอดี 

 



 
 หาก CO2 cartridge ร่ัวจะรู้สึกเยน็ท่ีตวั CO2 cartridge ในกรณีน้ีอยา่ถอดออกทนัทีเดด็ขาด 

 
NEEDLE DECOMPRESSION 
 

 
 

หุ่นมีตาํแหน่ง needle decompression site ท่ีบริเวณ 2nd intercostal space ทั้งดา้นซา้นและข
วา การสร้างแรงดนัอากาศทาํไดโ้ดยใชโ้ปรแกรม software ในการควบคุมและสัง่การ ทั้งน้ีสามารถ
ทาํการปฏิบติั Tension Pneumothorax โดยการใชเ้ขม็เจาะเพื่อระบายอากาศออกไดจ้ริง 
การใชเ้ขม็ท่ีมีขนาดเลก็จะช่วยยดือายกุารใชง้านของหุ่นใหย้าวนานยิง่ข้ึน 
 
การวดัความดนั 

 
 

หุ่นสามารถทาํการฝึกวดัความดนัได ้จากแขนซา้ย เคร่ืองวดัความดนัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
แบบท่ีใชก้บัคนไขจ้ริง แต่ถูกดดัแปลงเพิ่มท่อรับแรงดนัท่ีจะตอ้งต่อเขา้กบัหวัไหล่หุ่น ดงัรูป ความ
ดนัหุ่นจะข้ึนอยูก่บัการตั้งค่าใน โปรแกรมทั้ง  systolic  และ diastolic และระดบัเสียง Korotkoff 
sound 



แขน IV 
หุ่นมีแขนท่ีสามารถใชใ้นการฝึกแทง IV ได ้มีส่วนประกอบดงัรูป 
 

 
 

การใช้งาน 
 

 
 

1. ดา้นขา้งของแขนจะมี port สาํหรับต่อท่อจาํนวน 2 port 
2. ต่อท่าท่ีมี syringe และท่อเปล่าท่ีมี clamp เขา้ท่ี port ทั้งสอง อนัไหนกไ็ด ้
3. เปิด clamp 
4. เติมนํ้าเขา้ใน syringe  แลว้บีบนํ้าเขา้ในแขนจนกวา่นํ้าจะออกอีกท่อหน่ึง 
5. เม่ือนํ้าออกจากอีกท่อหน่ึงโดยไม่มีอากาศหลงเหลืออยูภ่ายในแลว้ใหปิ้ด clamp 

 
DRUG RECOGNITION (เฉพาะรุ่น S3201 เท่าน้ัน) 

ระบบ drug recognition ถูกติดตั้งท่ีแขนขา้งขวาของหุ่น สามารถสงัเกตไดจ้ากช่องต่อท่อ
นํ้าท้ิงจะมีสีดาํเท่านั้น 
ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน 

 ทาํการเติมนํ้าเขา้ในแขนท่ีมีระบบ drug recognition ในขณะท่ีหุ่นจาํลองอยูใ่นสถานะ
เท่านั้น 

 
 



 เติมนํ้าเขา้ในช่องสีขาว และระบายนํ้าออกจากช่องสีดาํเท่านั้น 
 หา้มทาํการเติมนํ้าโดยไม่ต่อท่อระบายเดด็ขาด 
 ในการใหย้าในปราณมาก ตอ้งติดตั้งท่อระบายนํ้าทุกคร้ัง 
 Sensor ของระบบ drug recognition จะทาํงานต่อเม่ือมีของเหลวอยูใ่นระบบเท่านั้น 
 ใชเ้ลือดจาํลองของ GAUMARD เท่านั้น 
 Sensor ของระบบ drug recognition จะทาํงานต่อเม่ือมีของเหลวอยูใ่นระบบเท่านั้น 
 ใชเ้ลือดจาํลองของ GAUMARD เท่านั้น 

การใช้งาน 

 เปิดสวิทชหุ่์น 
 ต่อท่อเติมนํ้าเขา้กบัช่องสีขาว และท่อระบายนํ้าช่องสีดาํ 
 ใช ้syringe เติมนํ้าเขา้สู่ระบบผา่นช่องสีขาว จนกวา่นํ้าจะไหลออกจากท่อช่องสีดาํลงสู่

ภาชนะท่ีรองรับ จนไม่สามารถสงัเกตเห็นฟองอากาศไหลออกมา 
 ถอดท่อเติมและระบายนํ้าออก 
 Syringe ท่ีถูกตั้งค่าแลว้ตอ้งอยูใ่กลก้บัแขนเพื่อให ้sensor เกิดการอ่านค่าและรายงานเขา้สู่

ระบบ 
 ในระหวา่งการใช ้scenario ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่า auto response เพื่อเล่ือนสถานการณ์ไปยงั

ลาํดบัต่อไปเม่ือไดรั้บยาท่ีถูกตอ้ง 
 

การตั้งค่า 

 เปิดสวิสชหุ่์น 
 เขา้ setup, Set Med ID 

 
 วางแขน Drug recognition ใหอ้ยูใ่นลกัษณะหงายมือ แลว้ติดตั้งท่ีวาง syringe ไวท่ี้ขอ้มือ 

 



 วาง syringe ท่ีมี sensor ไวท่ี้ขอ้มือดงัรูป 

        
 เลือกประเภทยา และระดบั concentration ท่ีตอ้งการตั้งค่าใหก้บั syringe  
 กด ADD 
 สาํหรับการตั้งค่าคร้ังต่อไปใหเ้ลือก delete selected medication เพื่อลบการตั้งค่าเก่าท่ี 

syringe ก่อน 
 

ขา Intraosseous (เฉพาะรุ่น S3201 และ S3101 เท่าน้ัน) 

 
 

หุ่นมีช้ินส่วนขาท่ีสามารถเปิดผวิหนงัออกเพ่ือเขา้สู่กระดูก tibia สาํหรับการฝึก 
Intraosseous ได ้
ถอดกระดูกออก แลว้ใช ้syringe เติมนํ้าเขา้ในกระดูกทั้งสองช้ินก่อนประกอบกบัเขา้ไปดงัเดิม 
 
การฝึกสวนปัสสาวะ 

หุ่นจาํลองสามารถใชใ้นการฝึกสวนปัสสาวะไดท้ั้งเพศชายและหญิง มีขั้นตอนการเตรียม 
ดงัน้ี 

 
1. เปิดผวิหนงัดา้นขา้งหุ่นบริเวณส่วนสะโพก 
2. เปิดทั้งดา้นซา้ยและขวา ดงัรูป 
3. ใช ้syringe เติมนํ้าเขา้ในระบบ แลว้ปิดผวิหนงักลบัดงัเดิม 



การเปลีย่นเพศหุ่น 
หุ่นมีอวยัวะเพศหญิงติดตั้งมากบัตวั พร้อมช้ินส่วนอวยัวะเพศชายสาํหรับการติดตั้ง ตา

ขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 
 

1. ถอดช้ินส่วน adapter สาํหรับเพศหญิงออก 
2. ติดตั้งช้ินส่วนอวยัวะเพศชาย โดยใหท่้อปัสสาวะเสียงเขา้ในรู แลว้ยดึอวยัวะเพศชายเขา้กบั

หุ่นดว้ย Velcro 
 
การดูแลรักษา 

1. ปฏิบติักบัหุ่นอยา่งระมดัระวงัดัง่เช่นกบัการดูแลคนไขจ้ริงเพื่อยดือายกุารใชง้าน 
2. ระวงัคราบหมึกทั้งจากกระดาษหนงัสือพิมพห์รือปากกาลูกล่ืนเพราะหากเลอะแลว้จะไม่

สามารถเช็ดออกได ้
3. ถอดสายเช่ือมต่อ สาย power ออกจากหุ่นทุกคร้ังหลงัการใชง้าน 
4. เกบ็หุ่นในหอ้งมีมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อบัหรือร้อน 
5. หลีกเล่ียงการเกบ็หุ่นในท่ีๆโดนแสงแดดโดยตรง 
6. ใชผ้า้ชุบนํ้าเช็ดทาํความสะอาดหุ่นทุกคร้ังหลงัการใชง้าน 
7. หล่อล่ืนหุ่นทุกคร้ังท่ีมีการสอดใส่เคร่ืองมือใดๆเขา้ในหุ่น เช่น laryngoscope, intubation 

 
 


