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คู่มือการใช้งาน 
หุ่นจ าลองเดก็ทารก  NITA NEWBORN  

Infant Access Simulator 
 

เกีย่วกบัหุ่น 
 หุ่น Nita Newborn เป็นหุ่นเด็กแรกเกิดเพศหญิง ขนาด 4 ปอนด ์ล าตวัยาวประมาณ 16 น้ิว 

พฒันาข้ึนส าหรับการฝึก vascular access  
 ตวัหุ่นสามารถใชใ้นการฝึก accessing, securing, dressing, site care and maintenance จากการท า 

standard venipuncture, Central catheter, PICC lines และ Umbilical catheter  
 การแทงเขม็ในต าแหน่งท่ีถูกตอ้งจะมีเลือดไหลยอ้นออกมา โดยการแทงเขม็แต่ละคร้ัง สามารถ

ท าการฝึก blood withdraw, fluid infusion และ heparinization ของเคร่ือง IV device ได ้
 หุ่นมีอวยัวะ Umbilicus ท่ีสมจริงสามารถใชใ้นการฝึกใส่สายสวนเขา้ใน umbilical vein ได ้การ

ใส่สายสวนท่ีถูกตอ้งจะมีเลือดไหลยอ้นเกิดข้ึน สายผกูสะดือสามารถมดัรอบสะดือเพื่อยดึสาย
สวนดว้ย 

 ในระหวา่งการฝึกคล าหาเส้นเลือดผวิหนงัจะมีการเห่ียวยน่เม่ือถูกบีบ และเม่ือแทงเขม็เขา้ในเส้น
เลือดจะรู้สึกไดถึ้งสัญญาณ pop อยา่สมจริง 

 ขนาดของเส้นเลือดและผวิหนงัถูกออกแบบใหมี้ลกัษณะเหมาะดงัเช่นของเด็กแรกเกิด ผวิหนงัท่ี
บางจะท าใหส้ามารถมองทะลุเขา้ถึงเส้นเลือดสีน ้าเงินดา้นใตผ้วิหนงั และช้ินส่วนเส้นเลือดน้ีมี
คุณสมบติั self-sealing สามารถทนต่อการถูกแทงเขม็ไดห้ลายคร้ัง 

 หุ่น NITA NEWBORN สามารถติดตั้งและถอดเปล่ียนช้ินส่วนผวิหนงัและเส้นเลือดไดง่้าย  
 หุ่นมีรูจมูกและช่องปากสามารถใชใ้นการฝึก nasal airway potency, placement of cannula, 

suction of upper airway การวดัขนาดความยาวของสายใหอ้าหาร โดยใชต้ าแหน่งจุดอา้งอิงทาง
กายวภิาคและขั้นตอนของการใหอ้าหาร  

 

ช้ินส่วนประกอบ 
1. กระเป๋าใส่หุ่น 
2. หุ่นเด็กแรกเกิดหญิง 
3. ผวิหนงัศีรษะ 
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4. ผวิหนงัแขนขวา 
5. ผวิหนงัแขนซา้ย 
6. ผวิหนงัขาขวา 
7. เส้นเลือดพร้อม umbilical valve 
8. ถุงใส่เลือดพร้อมสายต่อ 
9. เลือดจ าลอง 1 กระป๋อง 
10.    ผา้ออ้ม 1 ชุด 
11.    ป้ายขอ้มือ 
12.    คู่มือการใชง้าน 

 

การติดตั้ง 
1. น าหุ่นออกจากกระเป๋าโดยแกะสายเทปท่ีรัดหุ่นออก 
2. น ากระป๋องใส่เลือดจ าลองออกจากกล่อง แลว้เติมน ้าลงไป 380cc ผสมใหเ้ขา้กนั 
3. วางหุ่นลงบนพื้นราบแลว้ถอดฝาครอบสีขาวท่ีปิดส่วนปลายของท่อท่ียืน่ออกมาจากส่วนหวั

และขาขวาออก  
4. น าถุงใส่เลือดพร้อมสายต่อออกจากกระเป๋า โดยปิด clamp ไวก่้อนเติมเลือดลงไปในถุง 
5. แขวนถุงเลือดไวสู้งจากหุ่นประมาณ 16 น้ิว 
6. ต่อท่อจากถุงเลือดเขา้กบัท่อท่ียืน่ออกมาจากช้ินส่วนศีรษะ 
7. เปิด clamp สีขาวท่ีปิดปลายท่อจากถุงเลือดและปลายท่อจากส่วนหวัออก  
8. ยกส่วนขาข้ึนใหสู้งกวา่ส่วนหวั 
9. วางท่อท่ียืน่ออกจากส่วนขาลงในภาชนะรองรับน ้า แลว้ค่อยๆเปิด clamp สีขาวจากท่อส่วน

ขาเพื่อใหเ้ลือดจ าลองไหลออกมาจากหุ่นจนกวา่อากาศภายในจะหมดไป 
10. ลดระดบัส่วนขาลง 
11. ต่อสาย IV catheter ขนาด 16g หรือ 18g (ถอดเขม็เหล็กออก) เขา้กบั syringe แลว้จึงสอดสาย 

catheter น้ีเขา้ใน umbilical vein ความลึกประมาณ 1 น้ิว ค่อยๆ ดูดออกชา้ๆ ในขณะท่ีถอด
สาย catheter ออก  ซ่ึงอาจจะตอ้งท าซ ้ าจนกวา่อากาศจะออกและเตรียมส าหรับการใส่เลือด
จ าลอง 
ขอ้ควรระวงั   หา้มใส่สายสวนเขา้ใน umbilical vale ในขณะท่ีมีเขม็เหล็กอยูภ่ายในเด็ดขาด 

12. ขณะน้ีหุ่นพร้อมส าหรับการใชง้านแลว้ 
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ต าแหน่งการแทงเขม็ 
 

 Frontal scalp vein บริเวณหนา้ผาก 
 Temporal scalp vein บริเวณดา้นซา้ยของหวั 
 Posterior auricular scalp vein ต าแหน่งดา้นซา้ยของหวับริเวณดา้นหลงัหู 
 Jugular ดา้นซา้ย 
 Basilica บริเวณดา้นขวาและซา้ยของแขน 
 Superficial vein บริเวณดา้นหลงัของแขนขวาดา้นใตน้ิ้วท่ีหน่ึงและสาม 
 Superficial vein บริเวณดา้นหลงัของแขนซา้ยดา้นใตน้ิ้วท่ีส่ี 
 Great saphenous vein, Dorsal venous arch และ small Saphenous vein ของขาขวา 
 Umbilical vein 

 

คุณสมบัติอ่ืนๆ 
 

 สามารถวดัระดบัความยาวของสายสวน โดยใชต้ าแหน่งจุดอา้งอิงทางกายวภิาค 
 ฝึก placing และ securing nasal cannulas 
 ฝึกดูดเสมหะและตรวจสอบช่องโพรงจมูก 
 Suctioning of upper airway 
 ของเหลวสามารถเติมเขา้ในช่องจมูกและปากไดส้ าหรับการฝึก aspiration แต่ตอ้งท าการถ่าย

หรือดูดออกใหห้มดหลงัการใชง้าน 
(ช่องจมูกมีความลึกประมาณ 8 เซนติเมตร และ ช่องปากมีความลึกประมาณ 16 เซนติเมตร) 

 

การดูแลรักษา 
 

1.   หลงัการใชง้านทุกคร้ังให้ปิด clamp จากถุงเลือดและจากท่อส่วนหวัทุกคร้ัง 
2. ถอดท่อเช่ือมต่อระหวา่งถุงเลือดและท่อส่วนหวัออก ลา้งถุงเลือดและส่วนท่อดว้ยน ้าสะอาด 
3. เติมน ้าสะอาดลงในถุงเลือดแลว้ต่อถุงเลือดเขา้กบัปลายท่อส่วนหวัอีกที 
4.    วางปลายท่อจากขาลงในภาชนะรองรับน ้าแลว้เปิด clamp จากถุงเลือดและปลายท่อส่วนหวั 
        เพื่อใหน้ ้าสะอาดไหลเขา้ในระบบแลว้ถ่ายออกจากท่อส่วนขาจนกวา่ภายในระบบจะสะอาด 
5. ถอดถุงเลือดออกแลว้เทน ้าท่ีเหลือทิ้ง 
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6.    ใช ้syringe ขนาด 12cc ต่อเขา้กบัท่อส่วนหวัแลว้บีบอากาศเขา้ในระบบซ ้ าๆ หลายๆ คร้ัง 
       จนกวา่จะไม่มีน ้าไหลออกจากท่อส่วนขาอีก 
7. คราบเป้ือนจากการใชง้านสามารถท าความสะอาดออกไดโ้ดยใชน้ ้าสบู่หรือน ้าอุ่น 
8. เก็บหุ่นเขา้ในกระเป๋าโดยเปิด clamp ต่างๆ ไวท้ั้งหมดเพื่อปล่อยใหท้่อภายในแหง้ 

 

การท าความสะอาดคราบเป้ือนสามารถใชส้าร  betadine/iodine ได ้อยา่งไรก็ตามการใส่สาร 
betadine ซ ้ ากนัหลายๆคร้ังจะท าใหผ้วิหนงัของหุ่นเป็นรอยด่างไดใ้นท่ีสุด อยา่งไรก็ตามเพื่อการใชง้านใน
สภาพหุ่นท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดขอแนะน าใหใ้ชน้ ้าสะอาดในการท าความสะอาดหุ่นเท่านั้น 

ช้ินส่วนผวิหนงัและเส้นเลือดมีอายกุารใชง้านท่ีจ ากดั และสามารถเปล่ียนใหม่ได ้ในระหวา่งการฝึก
ทุกคร้ังขอแนะน าใหใ้ชเ้ขม็ขนาด 20g หรือเล็กกวา่ เพื่อยดือายกุารใชง้านของผวิหนงัและเส้นเลือด 
 

อะไหล่หุ่น 
 

# 801   Replacement Skin and Vein set (ชุดผวิหนงัและเส้นเลือด) 
# 802   Replacement Umbilical valve 
# 510   เลือดจ าลองขนาด 1 pint  
 

การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 

ปัญหา  ไม่สามารถใชหุ่้นได ้
การแกไ้ข ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ clamp ของถุงเลือดและของท่อจากหุ่นถูกเปิดออกทั้งหมดรวมถึงฝา

สีขาวเช่นกนั ตรวจสอบเส้นเลือดภายในวา่มีการบิดหรือหกังอหรือไม่ 
 

ปัญหา ของเหลงไม่สามารถไหลเขา้สู่ระบบได ้
การแกไ้ข ตรวจสอบตามขั้นตอนขั้นตน้ และดูปริมาณของเหลวในถุงอยา่ใหเ้กิน 500cc 
 

ปัญหา มีอากาศในขณะเจาะเลือดออก 
การแกไ้ข ท าการไล่อากาศโดยใหข้องเหลวไหลเขา้และออกจากระบบจนกวา่อากาศภายในจะหมด

ไป 
 

ปัญหา ไม่สามารถสอดสาย Umbilical catheter ได ้
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การแกไ้ข ตรวจสอบดา้นหลงัของหุ่นเพื่อใหแ้น่ใจวา่ช้ินส่วน umbilical valve ถูกติดตั้งอยูใ่น

ต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง ในขั้นตอนน้ีอาจใช ้Vaseline ในปริมาณเล็กนอ้ยทาบริเวณสายสวน 
เพื่อใหส้ามารถสอดเขา้ง่ายข้ึน 

 

ปัญหา มีอากาศออกมาขณะเจาะเลือดออกจาก umbilical vein 
การแกไ้ข การติดตั้ง umbilical vein ไม่สมบูรณ์ 
 

หุ่น NITA NEW BORN ไดถู้กออกแบบ Umbilical valve ใหม่มีรายละเอียดการใชง้านดงัน้ี 
 

 umbilical valve แบบใหม่ของหุ่น NITA น้ีจะท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดเม่ือใชร่้วมกบัสาย 
umbilical catheter ขนาด 5FR การใชส้ายumbilical catheter ขนาด 3.5FR จะท าใหเ้กิดการร่ัวซึมได ้

 สายสวน สามารถใชไ้ดท้ั้งแบบ polyurethane และ silicone 
 ท าสัญลกัษณ์ต าแหน่ง ความห่าง 2.5 น้ิวจากส่วนปลายของสายสวน แลว้จึงสอดสายสวนเขา้ในเส้น

เลือดบริเวณส่วนปลายของสายสะดือ การสอดสามารถสอดเขา้เส้นเลือดเส้นใดก็ไดเ้น่ืองจากเส้น
เลือดท่ีเห็นทั้งหมดจะมารวมกนัเป็นเส้นเดียวกนั 

 การค่อยๆสอดสายสวนเขา้ไปท่ีเส้นเลือด  จะท าใหส้ายสวนอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม  
 ค่อยๆสอดสายสวนเขา้จนกวา่ต าแหน่ง 2.5 น้ิวท่ีท าไวอ้ยูบ่ริเวณส่วนปลายของสายสะดือพอดี 

ขั้นตอนน้ีควรท่ีจะกระท าอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากของเหลวภายในจะไหลออกมาจนกวา่ส่วนปลาย
ของสายสวนลงไปอุดส่วนช่องแคบของเส้นเลือดบริเวณต าแหน่งใต ้valve 

 ขณะน้ีหุ่นพร้อมส าหรับการฝึกใหส้ารน ้าหรือดูดของเหลวภายในผา่นทางสายสวน 
 ในต าแหน่งน้ีสายสวนจะไม่สามารถสอดเขา้ไปในต าแหน่งท่ีลึกข้ึน หากตอ้งการใหส่้วนปลายของ

สายสวนท่ียืน่ออกมาจากสายสะดือมีขนาดท่ีสั้นลง ใหท้  าการตดัสายสวนออกก่อนการสอดใส่ 
 การถอดสายสวนออกควรกระท าอยา่งรวดเร็วเพื่อใหข้องเหลวท่ีไหลร่ัวออกมามีปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุด 

อยา่ท าการถอดสายสวนออกแบบคร่ึงๆ กลางๆ เด็ดขาด 
 หลงัจากถอดสายสวนออกแลว้ใหถ้อดช้ินส่วน umbilical stump ออกแลว้ใช ้cotton butt เช็ดคราบ

ของเหลวบริเวณส่วนหวัของ valve ออกใหส้ะอาด 
 ประกอบกลบัเขา้ดงัเดิมโดยใหส้ัญลกัษณ์ต าแหน่งบน umbilical stump พอดีกบัสัญลกัษณ์ต าแหน่ง

บนช่อง umbilical opening ของเด็ก 
 


