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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 
1. ชื่อครุภัณฑ์    ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง 
2. จ านวนที่ต้องการ 1 ชุด 
3. รายละเอียดทั่วไป 

จากเจตนารมณ์ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือให้หน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญยิ่งในการ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อชีวิตผู้รับบริการ 
งานพยาบาลเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการปฏิบัติ การได้เห็นและฝึกปฏิบัติในสถานการณ์คล้ายจริง ท าให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจ มั่นใจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนถือเป็นหัวใจส าคัญในกระบวนการเรียนรู้  

1. หุ่นจ าลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จ านวน      1  ตัว 
2. หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน     จ านวน     3  ตัว 
3. หุ่นฝึกสวนปัสสาวะหญิง      จ านวน     5  ตัว 
4. หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะและสวนล าไส้ใหญ่เพศชาย   จ านวน     5  ตัว 
5. หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดด า    จ านวน     5  ตัว 
6. ชุดจ าลองการฝึกตรวจร่างกายแบบครบวงจร    จ านวน     1  ชุด 
7. หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ     จ านวน     2  ตัว 
8. หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการดูดเสมหะและการให้อาหารทางสายยาง  จ านวน      2  ตัว 
9. หุ่นเด็กส าหรับการฝึกดูแลทารกเพศชาย     จ านวน     2  ตัว 
10. หุ่นเด็กส าหรับการฝึกดูแลทารกเพศหญิง     จ านวน     2  ตัว 
11. หุ่นจ าลองเด็กอายุ 1 ปีส าหรับฝึกดูแลขั้นพ้ืนฐาน    จ านวน     1  ตัว 
12. หุ่นจ าลองหญิงตั้งครรภ์แบบเต็มตัว      จ านวน     1  ตัว 
 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 หุ่นจ าลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง  จ านวน     1  ตัว 

เป็นหุ่นจ าลองผู้ใหญ่ขนาดเต็มตัว ใช้ส าหรับการฝึกช่วยชีวติขั้นสูง มีคุณลักษณะส าคัญดังนี้ 
4.1.1 Airway 

4.1.1.1 ควบคุมสภาพทางเดินหายใจได้ เช่น Tongue edema, 
Laryngospasm และ Pharyngeal swelling 

4.1.1.2 สามารถเลือก Upper airway sound ได ้
4.1.1.3 มีระบบ Right main stream intubation โดยจะแสดงอาการ 

Chest rise ข้างเดียว หากใส่ท่อช่วยหายใจในระดับลึกเกินไป 
4.1.1.4 มี Sensor ตรวจจับความลึกของการใส่ท่อ Intubation 
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4.1.1.5 สามารถท า Endotracheal intubation ได ้
4.1.1.6 สามารถท า Sellick maneuver เพ่ือสังเกตต าแหน่ง Vocal cords ได ้
4.1.1.7 มีต าแหน่ง Surgical trachea สามารถท าการฝึก Tracheostomy 

และ Needle criothyrotomy ได ้
4.1.2 Breathing 

4.1.2.1 สามารถควบคุม Respiration rate ได้โดยจะมีความสัมพันธ์กับ 
อาการchest rise บนหน้าอก 

4.1.2.2 สามารถเลือกเสียง Lung sounds ได้อย่างอิสระจากกันแต่ละ
ต าแหน่ง ดังนี้ 

4.1.2.2.1 Upper right front/back 
4.1.2.2.2 Lower right front/back 
4.1.2.2.3 Upper left front/back 
4.1.2.2.4 Lower left front/back 

4.1.2.3 การท า Ventilation และ Compression  จะถูกบันทึกใน Log บน
หน้าจอ Tablet ของอาจารย์ สามารถบันทึกและพิมพ์ออกมาได้ 

4.1.2.4 สามารถตั้งค่า CO2 on exhalation 
4.1.2.5 สามารถใช้เครื่องช่วยหายใจกับหุ่นได้ (Real mechanical ventilator) 
4.1.2.6 สามารถหายใจโดยแสดงอาการ chest rise ทั้งสองข้าง หรือข้างใด

ข้างหนึ่งได้ 
4.1.2.7 จ าลองสถานการณ์ Pneumothorax ได้ โดยจะมีต าแหน่งส าหรับ 

Needle decompression ที่บริเวณ Second intercostal ทั้ง
ด้านซ้ายและขวา 

4.1.2.8 มีระบบ Dynamic airway และ Lung compliance/resistance 
4.1.2.8.1 สามารถตั้งค่า Static compliance ได้ทั้งสิ้น 10 

ระดับ 
4.1.2.8.2 สามารถตั้งค่า Airway resistance ไดท้ั้งสิ้น 10 ระดับ 
4.1.2.8.3 สามารถวัดค่า CO2 จากลมหายใจออกได้ (Exhales 

real and measurable CO2) 
4.1.3 Cardiac 

4.1.3.1 สามารถแสดงค่า ECG ได้แบบ Real time 
4.1.3.2 สามารถปรับแต่งกราฟ ECG ให้ตรงตามแบบที่ต้องการได้ 
4.1.3.3 สามารถฟังเสียง Heart sounds ได ้โดยจะมีความสัมพันธ์กับ ECG 

ที่ตั้งค่าไว้ 
4.1.3.4 สามารถติดสาย ECG บนตัวหุ่นได้ แบบ 12 Leads 

4.1.4 Circulation 
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4.1.4.1 แสดงอาการ Cyanosis ได ้
4.1.4.2 สามารถวัดค่า Blood pressure โดยใช้เครื่องวัดความดันแบบที่ใช้

กับคนไข้จริง สามารถคล าต าแหน่งชีพจร หรือใช้หูฟังในการฟังได้ 
4.1.4.3 สามารถวัดค่า Oxygen Saturation โดยใช้เครื่องมือจริงได้ 
4.1.4.4 ชีพจรจะมีความสัมพันธ์กับระดับ BP และ Heart rate ที่ได้ตั้งค่าไว้ 
4.1.4.5 สามารถฝึกแทง IV ได้ที่แขนทั้งสองข้าง 
4.1.4.6 มีต าแหน่ง Sub Q และ IM injection sites 
4.1.4.7 สามารถท า Intraosseous ได้ที่ต าแหน่งกระดูก tibia 
4.1.4.8 สามารถวัดค่า ECG จากหุ่นได้ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้กับคนไข้จริง 
4.1.4.9 สามารถท า defibrillation, Cardiovert และ PACE โดยใช้เครื่องมือจริงได้ 
4.1.4.10 สามารถตั้งค่า Heart sound ได้หลายแบบ 
4.1.4.11 ชีพจรต าแหน่ง Carotid, Radial, Brachial, Femoral, Popliteal 

และ Pedal pulse มีความสัมพันธ์กับ ECG ที่เลือกไว้ 
4.1.4.12 มีระบบ Drug recognition system ที่มาพร้อมกับกระบอก Syringe 

พร้อม Wireless tag จ านวน 20 อัน สามารถใช้ Drug library ใน
การตั้งชื่อยา โดยหลังการตั้งชื่อยาที่กระบอก Syringe  แล้ว ระบบ
สามารถรับรู้ถึงชนิดของยาที่ให้เข้าไปในตัวหุ่น 

4.1.5 Neural Responses 
4.1.5.1 สามารถตั้งค่าต่างๆที่ดวงตาได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ tablet เช่น 

Pupillary response to light 
4.1.6 Speech 

4.1.6.1 มีระบบ Wireless Streaming audio สามารถพูดและฟังการ
สนทนาแทนหุ่นได้ 

4.1.6.2 สามารถสร้างเสียง Vocal response เป็นภาษาท่ีต้องการแล้วบันทึก
เก็บไว้ได้ 

4.1.7 Vital sign monitor 
4.1.7.1 ควบคุมหุ่นผ่าน Tablet PC ด้วยระบบ Wireless 
4.1.7.2 แสดงสัญญาณ Vital sign ต่างๆของหุ่นทั้งแบบ Waveform และ 

ตัวเลข 
4.1.7.3 สามารถตั้งค่าต่างๆบนหน้าจอ ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการได้  ด้วย

ระบบ Touchscreen บนหน้าจอ 
4.1.7.4 สามารถส่งข้อมูลต่างๆผ่านทางหน้าจอ Monitor ได้เช่น 

Ultrasounds, CT scan, Lab result เป็นต้น 
4.1.8 อ่ืนๆ 

4.1.8.1 แสดงอาการ Central cyanosis ได้ 
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4.1.8.2 สามารถฝึกการสวนปัสสาวะได้ (Foley catheterization) 
4.1.8.3 สามารถเปลี่ยนอวัยวะเพศชายหรือหญิงได้ 
4.1.8.4 สามารถใส่สายให้อาหารได้ (Feeding tube) 
4.1.8.5 มีเสียง Bowel sound 

4.1.9 User Interface 
4.1.9.1 มี Sensor จับการกระท าของผู้ฝึกเช่น Compression, 

Ventilation, Intubation 
4.1.9.2 การตั้งค่าต่างๆจะถูกบันทึกใน Log พร้อมแสดงเวลา 
4.1.9.3 ควบคุมการท างานด้วย Tablet PC พร้อม Stylus ผ่านระบบ Wireless 
4.1.9.4 มี Pre program scenario ส าหรับการฝึกในสถานการณ์ต่างๆ จากทาง

โรงงาน ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถสร้างขึ้นใหม่ หรือน า Scenario ที่มีอยู่แล้วมา
ดัดแปลงก็ได้ 

4.1.9.5 สามารถตั้งค่า Status/Details ต่างๆ และจัดเก็บในรูปแบบ Palette 
เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้งาน หรือน า Palette หลายๆรูปแบบมา
รวมกันเพื่อสร้างเป็น Scenario ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการฝึก CPR ได้ 

4.1.9.6 โปรแกรมจะแสดงประสิทธิภาพของการท า CPR ในรูปแบบกราฟ 
และสามารถเข้าสู่ COACH Mode โดยเครื่องจะส่งสัญญาณการท า 
Compression ตามความเร็วและอัตราส่วนที่ได้ตั้งไว้ โดยสามารถ
เก็บข้อมูลการฝึกและสั่งพิมพ์เป็น Report ออกมาได้ 

4.1.9.7 สามารถสร้าง Lab Report เพ่ือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการช่วยชีวิต
คนไข้ โดยใน Software จะมี Lab Template ซึ่งใช้ในการสร้าง Lab 
Report ประเภทต่างๆอย่างง่ายดาย โดยการใส่ค่า Result และ 
Comment ในหัวข้อต่างๆใน Lab Template เมื่อสร้าง Lab Report 
แล้วสามารถจัดเก็บแยกตามหมวดหมู่ต่างๆ ประกอบด้วย Healthy, 
Critical, Care required และ Other เพ่ือง่ายต่อการค้นหา 

4.1.9.8 ผล Lab Report ที่ถูกสร้าง สามารถส่งไปยังหน้าจอ Virtual 
Patient Monitor เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการช่วยชีวิตใน
สถานการณ์ต่างๆได้ 

4.1.10 การอบรม 
4.1.10.1 มีการอบรมและดูแลรักษาหุ่นอย่างละเอียดและชัดเจน  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการใช้งานแก่ผู้ใช้ ทั้งหุ่นแม่และ
เด็กทารกแรกเกิด  

4.1.10.2 อบรมการใช้งานชิ้นส่วนประกอบต่างๆ การประกอบ การเชื่อมต่อ
สัญญาณ ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิด
ขึ้นกับหุ่นจ าลอง 
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4.1.10.3 อบรมการสร้าง Scenario ทั้งแบบ Linear และ Branching โดยผู้ใช้
สามารถก าหนดรายละเอียดสถาณการณ์ที่ต้องการ ทางบริษัทจะ
ออกแบบสร้าง scenario ดังกล่าว พร้อมการช่วยเหลือระหว่างการ
ใช้งานจริง จนเกิดความช านาญ 

4.1.10.4 อบรมการจัดเก็บและดูแลรักษาหุ่นให้กับผู้ รับผิดชอบดูแลอย่าง
ละเอียด รวมถึงประเมินสภาพการใช้งานของชิ้นส่วนอะไหล่
สิ้นเปลืองต่างๆ เพ่ือความพร้อมส าหรับการใช้งานครั้งต่อไป 

4.1.11 การดูแลหลังการขาย 
4.1.11.1 มีการอบรมการใช้งานหลังการขาย ทั้งด้านการใช้งาน การติดตั้ง การเก็บ  

รักษา และการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างละเอียด ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 
4.1.11.2 บริการเขียนหรือแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรมส าหรับการสร้าง Scenario ทั้ง

ในรูปแบบ Linear และ Branching ตามที่ผู้ใช้ก าหนดตลอดอายุการใช้
งาน 

4.1.11.3 บริการดูแลความพร้อมการใช้งานของหุ่น และ Update โปรแกรมโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีฝ่ายซ่อมบ ารุงเข้าตรวจสอบ ความพร้อมของการใช้
งานหุ่นทุก 2-3 เดือนเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือทุกครั้งที่ต้องการใช้งานหุ่น
ตามความต้องการของผู้ใช้ 

4.1.11.4 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.1.11.5 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.1.11.6 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.2 หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน  จ านวน     3 ตัว 

เป็นหุ่นจ าลองท าจากวัสดุพิเศษ แข็งแรง ทนทาน ท าความสะอาดได้ ง่ายต่อการดูแลรักษา 
มือและเท้า ท าจากพลาสติกนิ่ม 

4.2.1 ส่วนศีรษะ แขนและขาของหุ่นจ าลอง สามารถประกอบและถอดออกได้ง่าย โดยไม่
ต้องใช้เครื่องมือและ สามารถจัดให้อยู่ในท่านั่งตรงขณะอยู่บนตียงได้โดยไม่ต้องพยุง 

4.2.2 สามารถเปลี่ยนอวัยวะเพศเป็นหญิงหรือชายได้ 
4.2.3 มีอวัยวะต่างๆที่สามารถถอดออกได้  ดังนี้ 

4.2.3.1 หัวใจ     1   ใบ 
4.2.3.2 กระเพาะอาหาร                  1   ใบ 
4.2.3.3 ปอด                   1   ใบ 
4.2.3.4 ล าไส้                   1   ชุด 
4.2.3.5 แผ่นปิดหน้าอก                               1   แผ่น 
4.2.3.6 แผ่นปิดหน้าท้อง                  1   แผ่น 
4.2.3.7 กระเพาะปัสสาวะ    1   ใบ 
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4.2.3.8 อวัยวะเพศชาย                  1   ชุด 
4.2.3.9 อวัยวะเพศหญิงพร้อมมดลูกและรังไข่  1   ชุด 

4.2.4 มีส่วนส าหรับฝึกฉีดยา 6 จุด ดังนี้ 
4.2.4.1 ต้นแขน     2   จุด 
4.2.4.2 สะโพก     2   จุด 
4.2.4.3 หน้าขา     2   จุด 

4.2.5 หน้าท้องมีรูเปิด Colostomy 
4.2.6 ช่องปากและจมูกสามารถเชื่อมผ่านไปยังหลอดอาหาร ถึงกระเพาะอาหาร 
4.2.7 กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และส่วนของล าไส้เป็นวัสดุกันน้ า สามารถต่อ

กับอวัยวะเพศภายนอกและทวารหนักได้ง่าย มีลิ้นพิเศษภายในป้องกันการรั่วออก
ของน้ าจากกระเพาะปัสสาวะ  และล าไส้ และจะมีแรงต้านคล้ายธรรมชาติเมื่อใส่
สายสวน 

4.2.8 อวัยวะภายในทั้งหมดสามารถถอดออกและท าความสะอาดได้ 
4.2.9 อวัยวะภายในท าจากวัสดุชนิดนุ่ม จึงทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 
4.2.10 สามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ส าคัญ ดังนี้ 

4.2.10.1 การดูแลผม (สระ หวี และเป่าผมผู้ป่วย) 
4.2.10.2 การดูแลและรักษาแผล (Surgical staple seam, Laceration และ 

abrasion) 
4.2.10.3 การดูแลและประเมินแผลเบาหวาน (Grade2-4) 
4.2.10.4 การยก การเคลื่อนไหว 
4.2.10.5 การพันผ้าพันแผลและการท าแผล รวมทั้งแผลหลังถูกตัดอวัยวะ 
4.2.10.6 การล้าง ตา หู จมูก ท้อง ล าไส้ กระเพาะปัสสาวะ 
4.2.10.7 การฉีดยา เข้ากล้ามเนื้อ 
4.2.10.8 การล้างท้องและการให้อาหารทางสายยางโดยสอดท่อผ่านทางจมูก 

Naso-gastric lavage and gavage 
4.2.10.9 การให้ออกซิเจน  
4.2.10.10 การดูแลแผลเจาะช่องคอ Tracheotomy care 
4.2.10.11 การสวนปัสสาวะ เพศชายและเพศหญิง 
4.2.10.12 การดูแลแผลเปิดบริเวณหน้าท้อง ผู้ป่วยตัดเปิดล าไส้ทางหน้าท้อง 
4.2.10.13 การสวนอุจาระ 

4.2.11 อุปกรณ์ประกอบ 
4.2.11.1 สเปรย์หล่อลื่น 
4.2.11.2 วาสลินและแป้ง 

4.2.12 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.2.13 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
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4.3 หุ่นฝึกสวนปัสสาวะหญิง จ านวน     5 ตัว 

4.3.1 เป็นหุ่นจ าลองท่อนล่างของสตรีตั้งแต่ส่วนเอวถึงต้นขา ส าหรับฝึกสวนปัสสาวะ
หญิง ส่วนอวัยวะเพศหญิง ท าจาก Silicone rubber ลักษณะอ่อนนุ่ม คล้ายจริง 

4.3.2 ส่วนของ Vulva และรูเปิด Urethra มีลักษณะคล้ายจริงมาก และอยู่ในต าแหน่งที่
ถูกต้อง 

4.3.3 บริเวณ Labia อ่อนนุ่มคล้ายจริง สามารถใช้ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติเทคนิคการ
สวนปัสสาวะได้อย่างดี 

4.3.4 มีถุงใส่น้ าอยู่ภายนอกหุ่น เพ่ือการเติมน้ าแทนน้ าปัสสาวะลงในกระเพาะปัสสาวะ 
4.3.5 กระเพาะปัสสาวะมีความจุประมาณไม่น้อยกว่า 500 ml.  
4.3.6 ส่วนของ Vulva และ Bladder สามารถถอดออกจากตัวหุ่นเพื่อท าความสะอาดได้ 
4.3.7 มีขนาด ประมาณ 24 x 38 x 20 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 1.5 กิโลกรัม 
4.3.8 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.3.9 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.3.10 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.4 หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะและสวนล าไส้ใหญ่เพศชาย  จ านวน     5 ตัว 

4.4.1 หุ่นจ าลองล าตัวเพศชายตั้งแต่เอวถึงโคนขา ส าหรับการฝึกสวนปัสสาวะและสวน
ล าไส้ใหญ่ (Glycerin edema) ท าจาก Silicone rubber ให้ความรู้สึกสมจริงจาก
การสัมผัสระหว่างการฝึก 

4.4.2 หุ่นจ าลองถูกออกแบบโครงสร้างท่อทางเดินปัสสาวะ (Urethral canal) และส่วน
ของท่อปัสสาวะที่อยู่ในองคชาติ (Bulbae urethra) ในลักษณะคล้ายจริง ท าให้
การใส่สายสวนปัสสาวะเป็นไปอย่างยากล าบาก หากไม่จัดต าแหน่งของอวัยวะเพศ
ชายให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง 

4.4.3 หุ่นมีโครงสร้างของ Foreskin สามารถใช้ในการสาธิตการท าความสะอาด 
4.4.4 โครงสร้างของล าตัวสามารถถอดแยกเป็นสองส่วนซ้ายและขวา เพ่ือสังเกต

โครงสร้างของอวัยวะภายในได้  
4.4.5 ภายในหุ่นมีกระเพาะปัสสาวะแบบใส สามารถสังเกตเม่ือสายสวนปัสสาวะเข้าถึง

กระเพาะปัสสาวะและต าแหน่งที่แสดง Balloon ภายในได้ 
4.4.6 ชิ้นส่วนของ Prostate สามารถถอดเปลี่ยนได้ โดยจะมีผลกับโครงสร้างของ 

Urethral structure ภายในหุ่น 
4.4.7 มีอุปกรณ์ส าหรับการฝึก Glycerin edema โดยสามารถสอดเข้าช่อง Anus ไปยัง 

Rectum ได้ 
4.4.8 มีขนาด ประมาณ 25 x 39 x 21 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 2.3 กิโลกรัม 
4.4.9 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
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4.4.10 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.4.11 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.5 หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดด า จ านวน     5 ตัว 

4.5.1 เป็นหุ่นจ าลองแขนตั้งแต่ต้นแขนถึงมือในลักษณะก ามือ ผิวหนังท าจาก Silicone 
rubber ลักษณะอ่อนนุ่มคล้ายจริง ให้ความรู้สึกคล้ายจริงขณะแทงเข็ม 

4.5.2 เส้นเลือดจ าลองเป็นเส้นเดียวกันตลอด โดยไม่มีรอยต่อ หรือข้อต่อ 
4.5.3 มีฐานรองพร้อมเสาแขวนกระบอกใส่เลือดเทียมจ านวน 2 กระบอก สามารถปรับ

ระดับสูงต่ าของกระบอกเลือดได้ และมีแกนยึดแขนเข้ากับเสา พร้อมหมอนรอง
เพ่ือให้แขนอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับการฝึกมากท่ีสุด 

4.5.4 ใช้ฝึกเทคนิคการเจาะเลือด  ฉีดยาและให้สารน้ าเข้าหลอดเลือดด า  
4.5.5 หุ่นจ าลองแขนนี้ดูแลท าความสะอาดง่าย สามารถเปลี่ยนผิวหนังและเส้นเลือดได้

สะดวก  โดยการรูดซิปยาวจากต้นแขนถึงมือ ท าให้อายุการใช้งานนานขึ้น และ
สะดวกในการดูแลรักษา 

4.5.6 อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับหุ่น มีดังนี้ 
4.5.6.1 เลือดเทียม 500 ซีซี.   1   ขวด 
4.5.6.2 หมอนรองข้อศอก   1   อัน 
4.5.6.3 เส้นเลือด    5   เส้น 
4.5.6.4 เสาแขวน พร้อมปุ่มปรับระดับสูงต่ าของกระบอกใส่เลือดเทียม  1   ชุด 
4.5.6.5 กระบอกใส่เลือดเทียม   2   กระบอก     
4.5.6.6 คู่มือการใช้งาน        1   เล่ม 
4.5.6.7 กระเป๋าบรรจุหุ่นแบบแข็ง   1   ใบ  

4.5.7 แขนมีขนาดประมาณ 59 x  9 x 9 เซนติเมตร และน้ าหนักประมาณ 2 กิโลกรัม 
4.5.8 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.5.9 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.5.10 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.6 ชุดจ าลองการฝึกตรวจร่างกายแบบครบวงจร  จ านวน     1 ชุด 

4.6.1 หุ่นจ าลองการฝึกฟังเสียงหัวใจ หายใจ เคาะปอด และตรวจต่อมไทรอยด์ และ 
Lymp Node 

4.6.1.1 หุ่นโครงสร้างล าตัวมนุษย์เพศชายตั้งแต่คอถึงเอว ไม่มีแขนและหัว
ใช้ส าหรับการฝึกตรวจร่างกายในรูปแบบต่างๆ เช่น 

4.6.1.1.1 การฝึกฟังเสียงหัวใจประเภทต่างๆ ภายใน
โครงสร้างมีล าโพงส าหรับเสียงหัวใจทั้งสิ้น 4 ตัว 
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4.6.1.1.2 การฝึกฟังเสียงหายใจประเภทต่างๆ ภายใน
โครงสร้างมีส าโพงส าหรับเสียงหายใจทั้งสิ้น 3 ตัว 

4.6.1.1.3 การฝึกเคาะปอด โดยสามารถบีบลมเข้าในปอด
ภายในหุ่นให้ขยายได้ ทั้งข้างซ้ายและขวา 

4.6.1.1.4 การฝึกคล าความผิดปกติของ Lympnode 
4.6.1.1.5 การฝึกคล าต่อมไทรอยด์ 

4.6.1.2 หุ่นมีโครงสร้างกระดูกซ่ีโครงภายใต้ผิวหนังเพื่อให้สามารถคล าผ่าน
ผิวหนังได้อย่างสมจริง เพ่ือหาต าแหน่งในการฟังเสียงหรือคล าหา
ความผิดปกติได้ ชิ้นส่วนผิวหนังด้านข้างมีซิบสามารถเปิดถอดเพ่ือ
การบ ารุงรักษาได้ 

4.6.1.3 หุ่นท าจาก Silicone rubber ผิวหนังนุ่มคล้ายธรรมชาติ 
4.6.1.4 สามารถฟังเสียงหัวใจประเภทต่างๆได้ดังนี้ 

4.6.1.4.1 NORMAL (WITHOUT SPLITTING OF S2) 
4.6.1.4.2 NORMAL (SPLITTING OF S2) 
4.6.1.4.3 ABNORMAL SPLITTING OF S2 
4.6.1.4.4 HYPERTENSION INCREASED INTENSITY OF 

S2 AT APEX 
4.6.1.4.5 S4 APEX  
4.6.1.4.6 INNOCENT MURMUR 
4.6.1.4.7 EJECTION SOUND AORTIC SITE 
4.6.1.4.8 MIDSYSTOLIC CLICK SOUND  
4.6.1.4.9 MIDSYSTOLIC CLICK MURMUR 
4.6.1.4.10 TRICUSPID REGURGITATION 
4.6.1.4.11 MITRAL STENOSIS 
4.6.1.4.12 MITRAL REGURGITATION 
4.6.1.4.13 AORTIC STENOSIS 
4.6.1.4.14 AORTIC REGURGITATION 
4.6.1.4.15 SUBAORTI STENOSIS 
4.6.1.4.16 ATRIA SEPTAL DEFECT 
4.6.1.4.17 VENTRICULAR SEPTAL 
4.6.1.4.18 PULMONIC STENOSIS 
4.6.1.4.19 PULMONIC STENO-REGURGITATION 
4.6.1.4.20 PATENT DUCTUS ARTERIOSUS 

4.6.1.5 สามารถฟังเสียงหายใจประเภทต่างๆได้ดังนี้ 
4.6.1.5.1 NORMAL VESICULAR SOUND 
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4.6.1.5.2 DISCONTINUOUS SOUND-FINE CRACKLES 
4.6.1.5.3 DISCONTINUOUS SOUND-COARSE CRACKLES 
4.6.1.5.4 RHONCHI 
4.6.1.5.5 WHEEZES 
4.6.1.5.6 MIXED SOUNDS (RHONCHI AND WHEEZES) 
4.6.1.5.7 NERVOUS DYSPENEIC RESPIRATION 
4.6.1.5.8 DYSPENEIC RESPIRATION AT REST 
4.6.1.5.9 CARDIAC ASTHMA 
4.6.1.5.10 DYSPENECI RESPIRATION IN ASTHMA 
4.6.1.5.11 CHEYNE-STOKES RESPIRATION 
4.6.1.5.12 BIOT’S RESPIRATION 

4.6.1.6 มีกล่องควบคุมที่สามารถปรับระดับเสียงหัวใจได้ทั้ง 4 ต าแหน่ง 
อย่างอิสระต่อกัน พร้อมเมนูการตั้งค่าต่างๆ 

4.6.1.7 กล่องควบคุมมีระบบตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง 110 และ 220 โวลล ์
4.6.1.8 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.6.1.9 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.6.1.10 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.6.2 หุ่นฝึกตรวจช่องท้องแบบมีพยาธิสภาพ 

4.6.2.1 หุ่นจ าลองช่วงล าตัวผู้ใหญ่เพศชาย ตั้งแต่หน้าอกถึงโคนขา (ไม่มี
แขน) ส าหรับการฝึกตรวจช่องท้องแบบมีพยาธิสภาพ 

4.6.2.2 หุ่นจ าลองมีโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ 
ประกอบด้วย Ribs, Costal Margin, Xiphisternum, Pubic 
crest และ Anterior superior iliac spines สามารถใช้ในการฝึก
ตรวจความผิดปกติด้วยวิธี Palpation, Auscultation และ 
Percussion ได้ 

4.6.2.3 มีโครงสร้างของอวัยวะภายในที่สามารถสลับเปลี่ยนได้ 
ประกอบด้วย 

4.6.2.3.1 ชิ้นส่วนตับ 3 ชิ้น แบบ Enlarged, Enlarged with 
smooth edge และ Enlarged with irregular edge 

4.6.2.3.2 ชิ้นส่วนม้าม 2 ชิ้น แบบ Slightly enlargedและ 
Markedly enlarged 

4.6.2.3.3 ชิ้นส่วนไตแบบ Enlarged 
4.6.2.3.4 ชิ้นส่วนเส้นเลือดใหญ่ แบบ Normal และ Aneurysmal 

aorta สามารถบีบลูกยางในการสร้างชีพจรได้ 
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4.6.2.3.5 ชิ้นส่วนความผิดปกติในช่องท้อง (Abdomininal 
pathologies) 6 ชนิด ทั้งแบบผิวเรียบและขรุขระ 

4.6.2.4 ผลิตจากวัสดุ Latex free 
4.6.2.5 มีแกนหมุนเพ่ือสร้าง Respiratory movement ของตับและม้ามได้ 
4.6.2.6 มีอุปกรณ์ล าโพงส าหรับสร้างเสียง Bowel sounds ภายในช่องท้อง

สามารถปรับระดับเสียง และเพ่ิมเสียงแบบต่างๆในลักษณะ mp3 
file ได้ เพื่อการสร้างสถานการณ์การฝึก ให้สามารถแยกแยะอาการ
ปกติและผิดปกติได้ 

4.6.2.7 มีชุด Distension Set ส าหรบัการสร้างสถานการณ์ Gaseous distension 
4.6.2.8 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.6.2.9 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.6.2.10 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.7 หุ่นฝึกตรวจเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ จ านวน     2 ตัว 

4.7.1 เป็นหุ่นจ าลองสตรีครึ่งท่อนบนช่วงบริเวณหน้าอก ตั้งแต่คอถึงบริเวณเหนือเอว ไม่
มีแขน ท าจาก Silicone rubber จึงมีความอ่อนนุ่มคล้ายเต้านมของคนจริง 

4.7.2 ส าหรับเรียนรู้ความผิดปกติของเต้านมในระยะที่เซลส์มะเร็งได้กระจายไปยังต่อม
น้ าเหลืองแล้ว สามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติต่างๆ ได้ดังนี้ 

4.7.2.1 Lump จะมีทั้งชนิดนิ่มและชนิดแข็ง 
4.7.2.2 Lymph node metastasis ซึ่งจะคล าได้ทั้งบริเวณคอและรักแร้ 
4.7.2.3 Nipple changes ประกอบด้วยความผิดปกติแบบ Displacement 

หรือ Depression of the nipple และความผิดปกติแบบ 
Eczematous change 

4.7.2.4 Skin change ประกอบด้วยความเปลี่ยนแปลงของผิวหนังแบบ 
“Orange-peel” appearance, Skin redness and swelling 
และ Skin dimpling 

4.7.3 มีขนาด ประมาณ 18 x 35 x 43 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 3.7 กิโลกรัม 
4.7.4 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.7.5 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.7.6 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.8 หุ่นจ าลองฝึกปฏิบัติการดูดเสมหะและการให้อาหารทางสายยาง จ านวน     2 ตัว 

4.8.1 เป็นหุ่นจ าลองศีรษะถึงเอว ท าจาก Silicone rubber ให้สัมผัสอ่อนนุ่มคล้ายผิวหนังจริง 
4.8.2 ส่วนของล าตัวยึดติดกับส่วนหัวด้วยสายรัดบริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้าง สามารถถอด

ออกได้อย่างง่ายดายเพ่ือสังเกตต าแหน่งของหลอดลมภายในหุ่น 
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4.8.3 ใช้ในการฝึกปฏิบัติการดูดเสมหะได้ทั้งทางจมูกและปาก โดยสอดสายผ่านทาง 
Nasal cavity, Oral cavity บริเวณรูเปิดหลอดลมด้วย tracheal cannula  

4.8.4 สามารถฝึกปฏิบัติการดูแลแผลรูเปิดของหลอดลมได้ 
4.8.5 สามารถใส่สายให้อาหารโดยภายในมีกล่องส าหรับบรรจุน้ า เพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติ 

Nasogastric tube feeding และ Gastrostomy management โดยส่วนของ
กล่องภายในมีท่อระบายน้ าออกได้ทั้งจากการท า Tube feeding และ 
Gastrostomy 

4.8.6 สามารถดูดของเหลวในกระเพาะอาหาร เพ่ือยืนยันการใส่สายให้อาหารที่ถูกต้อง 
4.8.7 มีช่องส าหรับใส่ Gastrostomy tube ส าหรับการฝึกดูแลรักษาได้ 
4.8.8 สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Anatomy ที่ส าคัญของ จมูก ปาก หลอดลม และหลอดอาหาร 
4.8.9 บริเวณใบหน้าซีกหนึ่งสามารถเปิดออกได้เพ่ือดูสาย Suction ภายใต้แผ่น Acrylic 

board ว่าอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งสาย Nasogastric ด้วย 
4.8.10 มีเสมหะจ าลองส าหรับใส่เข้าไปในบริเวณช่องว่างของจมูก ปาก หรือบริเวณรูเปิด

ของหลอดลม เพื่อให้การฝึกสมจริงมากขึ้น 
4.8.11 ใช้ Suction catheter ขนาดประมาณ 12-16 fr, feeding tube ขนาดประมาณ 

16 fr และ Gastrostomy tube ขนาดประมาณ 20 fr (Shaft length : 3 cm) 
ในการฝึก 

4.8.12 มีขนาด ประมาณ 72 x 31 x 20 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 4 กิโลกรัม 
4.8.13 มีกระเป๋าส าหรับบรรจุหุ่น 
4.8.14 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.8.15 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
 

4.9 หุ่นเด็กส าหรับการฝึกดูแลทารกเพศชาย จ านวน     2 ตัว 
4.9.1 เป็นหุ่นเด็กทารกเพศชาย ท าจาก Silicone rubber ผิวหนังนุ่มคล้ายธรรมชาติ 
4.9.2 หุ่นมีลักษณะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งตัวไม่มีข้อต่อจึงสามารถป้องกันน้ าได้เป็นอย่างดี 
4.9.3 หุ่นมีลักษณะที่ถูกต้องทาง Anatomy เช่น Anterior fontanel, Posterior 

fontanel, Sagittal sutures และ Coronal sutures 
4.9.4 หุ่นมีส่วนประกอบของ Clavicle สามารถคล าและรู้สึกได้ 
4.9.5 มีอวัยวะเพศชาย ซึ่งใช้ศึกษาการคล าลูกอัณฑะ (Scrotum includes testicles) 
4.9.6 สามารถคล ากระดูกสันหลังได้ 
4.9.7 สายสะดือสามารถถอดหรือต่อเข้ากับหุ่นเด็กส าหรับการฝึกดูแลได้ 
4.9.8 ใช้ส าหรับ การฝึกอาบน้ าทารก การท าความสะอาดช่องปาก จมูก คอ และการ

ฝึกท าความสะอาดสะดือ  เพราะออกแบบให้เหมือนกับทารกที่สะดือยังไม่หลุด  
4.9.9 รูเปิดของจมูกถึงหลอดลมประมาณ 5 เซนติเมตร 
4.9.10 รูเปิดของปากถึง กระเพาะอาหารประมาณ 15 เซนติเมตร 



13 
 

4.9.11 ช่อง Anal canal มีความลึกประมาณ 3 เซนติเมตร 
4.9.12 สามารถใส่ปรอททางทวารหนักได้ 
4.9.13 มีความสูงประมาณ 48 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม 
4.9.14 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.9.15 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.9.16 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.10 หุ่นเด็กส าหรับการฝึกดูแลทารกเพศหญิง จ านวน     2 ตัว 

4.10.1 เป็นหุ่นจ าลองเด็กทารกเพศหญิง ท าจากวัสดุ Silicone Rubber ที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีลักษณะอ่อนนุ่ม ให้ความรู้สึกในการสัมผัสคล้ายผิวหนังเด็กจริง 

4.10.2 หุ่นมีลักษณะเป็นชิ้นเดียวทั้งตัว ไร้รอยต่อและข้อต่อ  
4.10.3 หุ่นมีลักษณะที่ถูกต้องทาง Anatomy เช่น Anterior Fontanel, Posterior 

Fontanel, Sagittal Sutures และ Coronal Sutures 
4.10.4 สามารถคล ากระดูกสันหลังได้ 
4.10.5 สายสะดือสามารถถอดหรือต่อเข้ากับหุ่นเด็กส าหรับการฝึกดูแล 
4.10.6 หุ่นมีส่วนประกอบของ Clavicle สามารถคล าและรู้สึกได้ 
4.10.7 หุ่นมีรูเปิดของจมูกถึงหลอดลมประมาณ 5 เซนติเมตร  
4.10.8 รูเปิดของปากถึง กระเพาะอาหารประมาณ 15 เซนติเมตร 
4.10.9 สามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติดูแลทารกแรกเกิดในลักษณะต่างๆ เช่น 

4.10.9.1 Bathing 
4.10.9.2 Body monitoring and measurement 
4.10.9.3 Changing diaper 
4.10.9.4 Suction (เฉพาะเทคนิคการใส่สาย ไม่สามารถใส่เสมหะจ าลองได้) 
4.10.9.5 Umbilical care 
4.10.9.6 การใส่ปรอทวัดอุณภูมิทางทวารหนัก 
4.10.9.7 การออกก าลังการอย่างง่าย (Simple physical exercise) 

4.10.10 ช่อง Anal canal มีความลึกประมาณ 3 เซนติเมตร 
4.10.11 ปากถูกออกแบบให้สามารถจ าลองการฝึกให้นมเด็กได้ 
4.10.12 มีความสูงประมาณ 48 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 3 กิโลกรัม 
4.10.13 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.10.14 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.10.15 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.11 หุ่นจ าลองเด็กอายุ 1 ปีส าหรับฝึกดูแลขั้นพื้นฐาน จ านวน     1 ตัว 
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4.11.1 เป็นหุ่นจ าลองเด็กอายุประมาณ 1 ปี มีลักษณะทางกายวิภาคท่ีคล้ายจริง ส่วน
ของศีรษะ คาง ข้อศอก ข้อมือ และข้อเท้าขยับได้  

4.11.2 สามารถฝึกปฏิบัติการท า Nasal/Oral และ Digital intubation Tube ได้ 
4.11.3 มีต าแหน่ง Intraosseous infusion 
4.11.4 มีแขน IV arm 
4.11.5 มีต าแหน่งชีพจร สร้างโดยการบีบลูกยาง 
4.11.6 มีต าแหน่งส าหรับการฝึก Ileostomy, Colostomy exercise 
4.11.7 สามารถเปลี่ยนเพศชาย หญิงได้ 
4.11.8 สามารถฝึกสวนปัสสาวะชาย หญิงได้ 
4.11.9 การช่วยหายใจโดยใช้อุปกรณ์ Bag Value Mask จะท าให้หุ่นแสดงอาการ 

Chest rise ได ้
4.11.10 ฝึกปฏิบัติการท า CPR ได้ 
4.11.11 มีต าแหน่งส าหรับการฝึกดูแลแผลเจาะคอ (Tracheostomy care) 
4.11.12 ฝึกสวนทวารหนักได้ (Enema administration) 
4.11.13 มีต าแหน่งส าหรับฝึกแทง Intramuscular  บริเวณ Deltoid และ Upper thigh 
4.11.14 มีกระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.11.15 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.11.16 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 

 
4.12 หุ่นจ าลองหญิงตั้งครรภ์แบบเต็มตัว จ านวน     1 ตัว 

4.12.1 หุ่นจ าลองหญิงตั้งครรภ์แบบเต็มตัว พร้อมแขนและขา ท าจากวัสดุต่างๆ เช่น 
Silicone rubber และพลาสติก ให้ความรู้สึกคล้ายจริง มีข้อต่อต่างๆ ท าให้
สามารถจัดท่าทางต่างๆได้ตามต้องการ 

4.12.2 ใช้ในการสาธิตกระบวนการคลอด ตั้งแต่ก่อนคลอด ขณะคลอด จนถึงหลังคลอด 
เพ่ือเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางสูติศาสตร์ โดยรวมอยู่ในตัวหุ่นจ าลองตัวเดียว 

4.12.3 หุ่นจ าลองนี้ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้ 
4.12.3.1 OBSTETRIC ABDOMINAL PALPATION MODEL 

4.12.3.1.1 เป็นหน้าท้องของหญิงตั้งครรภ์ ขนาดอายุครรภ์
ประมาณ 36-40  สัปดาห์ 

4.12.3.1.2 มีแผ่น abdominal wall sheet อยู่ระหว่างผนัง
หน้าท้องและเด็ก มีลักษณะอ่อนนุ่ม ท าให้การฝึก
คล ามีความสมจริง 

4.12.3.1.3 สามารถบีบลมเข้าในครรภ์เพ่ือปรับสภาพความตึง
ของหน้าท้อง 
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4.12.3.1.4 ใช้ส าหรับการตรวจ การคล าและการวัดขนาด
ส่วนของทารกในครรภ์ (Leopold maneuvers) 

4.12.3.1.5 สามารถปรับความถี่การเต้นของหัวใจเด็กระหว่าง 
80-180 bpm. และฝึกฟังเสียงการเต้นของหัวใจ
เด็กผ่านทางหน้าท้องแม่ โดยเสียงจะมาจาก
ต าแหน่งหัวใจของเด็กในครรภ์ 

4.12.3.1.6 สามารถจัดต าแหน่งของเด็กในครรภ์ในรูปแบบ
ต่างๆ (Fetal position and orientation) เพ่ือ
การตรวจโดยการคล าผ่านหน้าท้อง 

4.12.3.1.7 ส่วนของทรวงอกสามารถฝึกดูแลและนวดหัวนมได้ 
4.12.3.2 VAGINAL EXAMINATION MODEL 

4.12.3.2.1 ชิ้นส่วนช่องคลอดส าหรับการตรวจ Cervical dilation 
สามารถประกอบเข้ากับ หุ่นแม่ได้ ท าจาก Silicone 
rubber เพ่ือความรู้สึกท่ีสมจริงที่สุด ในการตรวจ 

4.12.3.2.2 ใช้ในการฝึกตรวจทางช่องคลอดในระยะก่อนคลอด 
ด้วยการสอดใส่ปากมดลูก ซึ่งมีขนาดความกว้างต่างกัน 
3 ขนาด เพื่อดูความก้าวหน้า ในระยะก่อนคลอด 

4.12.3.2.3 มีชิ้นส่วน Fatal head สามารถ Confirm ท่าเด็กใน 
Position ต่างๆ ด้วยการตรวจ Sagittal suture และ 
Posterior fontanel ของศีรษะทารก 

4.12.3.3 OBSTETRIC MODEL 
4.12.3.3.1 ประกอบด้วยชิ้นส่วน Vulvaพร้อมเด็กทารก รก 

และสายสะดือ 
4.12.3.3.2 ชิ้นส่วน Vulva มีลักษณะอ่อนนุ่ม และยืดหยุ่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็กสามารถคลอดอออก
มาได้ทั้งท่าปกติและท่าก้น (Breech extraction)  

4.12.3.3.3 ยึดติดเข้ากับหุ่นแม่ด้วยการยึดสกรูสองตัว จึงมี
ความมั่นคงและไม่หลุดออกขณะท าคลอด 

4.12.3.3.4 หุ่นจ าลองเด็กทารกเพศชายมีลักษณะเป็นชิ้นเดียว 
ไม่มีรอยต่อ มีลูกอัณฑะ สามารถใส่ปรอททางทวาร
หนักได้ เด็กทารกอยู่ในลักษณะอ้าปากเพ่ือจ าลอง
การสอดสาย Suction และส าหรับการสอดนิ้ว
ในขณะคลอดท่าก้น มีน้ าหนักที่สมจริง ประมาณ 
2.3 กิโลกรัม รอบศีรษะ ประมาณ 30 เซนติเมตร 
ความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร 
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4.12.3.3.5 ในระหว่างการคลอดสามารถสาธิต Protection 
of the perineum, Obstetric assistance และ 
Cutting the umbilicalได้ 

4.12.3.3.6 มีชิ้นส่วนรกและสายสะดือ สามารถติดตั้งเข้ากับเด็ก
ทารกได้ ชิ้นส่วนรกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 
19 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 660 กรัม 

4.12.3.3.7 มีชิ้นส่วนของรกท่ีสามารถตัดได้หลังคลอด 
สามารถสั่งซื้อเป็นชุดอะไหล่เพ่ิมเติมได้ 

4.12.3.3.8 หุ่นแม่สามารถจัดท่าทางการท าคลอดในลักษณะต่างๆ 
(Free-style delivery) เช่น Hands and knee, 
Supine positionและ Lateral position ได้ 

4.12.3.4 PERINEAL SUTURE MODEL 
4.12.3.4.1 ใช้ในการฝึกปฏิบัติการเย็บแผลฝีเย็บ 
4.12.3.4.2 ชิ้นส่วนฝีเย็บสามารถถอดเปลี่ยนได้ มีทั้งแบบตัด

ข้างซ้าย และ ข้างขวา 
4.12.3.4.3 สามารถใช้ Forceps ในการช่วยเย็บได้ 

4.12.3.5 PUERPERAL UTERUS PALPATION MODEL 
4.12.3.5.1 ประกอบด้วยชิ้นส่วนมดลูกหลังคลอดจ านวน 4 

ชิ้น ฐานส าหรับสวมใส่ และผวิหนังหน้าท้อง 
4.12.3.5.2 ใช้ในการฝึกคล าระดับของมดลูกหลังคลอด เพ่ือ

การตรวจวิเคราะห์การฟื้นตัวของมดลูก 
4.12.3.5.3 มีมดลูกจ าลองให้ 4 แบบ ประกอบด้วย 

4.12.3.5.3.1 มดลูกจ าลองแบบปกติหลังคลอด
วันแรก 

4.12.3.5.3.2 มดลูกจ าลองแบบผิดปกติหลัง
คลอดวันแรก 

4.12.3.5.3.3 มดลูกจ าลองแบบปกติของ
หลังคลอดวันที่สาม 

4.12.3.5.3.4 มดลูกจ าลองแบบปกติหลังคลอด
วันที่ห้า 

4.12.4 หุ่นจ าลองมีขนาดประมาณ 177 x 44 x 25 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 17 กิโลกรัม 
4.12.5 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ อังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
4.12.6 กระเป๋า/กล่องส าหรับบรรจุหุ่น 
4.12.7 มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
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5.เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม 
5.1 ในการส่งมอบครุภัณฑ ์ให้ผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งาน, การดูแลและ
บ ารุงรักษา ที่เป็นต้นฉบับของจริงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งหมด อย่างน้อยอย่างละ 1
ฉบับ 
5.2 ผู้ขายต้องจัดท าแถบสติกเกอร์โดยให้ระบุ ดังนี้ 

5.2.1 รหัสครุภัณฑ์............................................ 
5.2.2 ชื่อหน่วยงาน........................................... 

5.3 การรับประกัน 
5.4 ก าหนดให้รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และในกรณีที่หุ่นบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ 
ผู้ขายจะต้องท าการแก้ไขหรือท าการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้จนกว่าหุ่นจะสามารถให้งาน
ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ภาระค่าใช้จ่าย  ทั้งปวงเป็นของผู้ขาย 

6.ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ 60  วัน 
7.ระยะเวลาการรับประกัน  2 ปี 
8.สถานที่ส่งมอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 
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คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
 
 
1. ลงชื่อ ..................................................................  ประธานกรรมการ  

    (พว.ดร.พรภิรมย์ หลงทรัพย์) 
 
2.ลงชื่อ ..................................................................  กรรมการ 

    (นางสาวทิฆัมพร มัจฉาชีพ) 
 
3. ลงชื่อ ..................................................................  กรรมการและเลขานุการ  

     (นางสาวศุลาลัย ชูดอนหวาย) 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ ...........................................................หัวหน้าหนว่ยงาน       
       (รองศาสตราจารย์สุนทรี      ภานุทัต) 

                      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 

 


