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ที่มา : http://cisl.stanford.edu/what_is/sim_modalities/mannequin_sim.html

Taking the underlying concepts described for the 
desktop simulation one step further is the 
recreation of the real physical patient in a realistic 
physical clinical environment. This is done 
because real patients don’t live in a virtual world –
they and the clinicians who care for them work in 
an actual physical world with real people. Thus, 
computerized mannequin stands in for the patient, 
and a variety of equipment can be used (either real 
clinical equipment or computer-driven replicas) to 
monitor and treat the patient.

The mannequin-based simulator has a computer 
representation of the patient similar to that in a desktop 
simulator, replacing the videos, drawings, and 
animations with actual functions of the “plastic person.” 
Among the functions that these mannequin-based 
simulators can replicate are:

- Simulation Modalities - Mannequin-based Simulation
- Spontaneous breathing (and the ability to breathe for 
the patient with a bag or ventilator)
- Real-time display of electronically monitored 
information (e.g. ECG, oxygen saturation, etc.)
- Pulses, heart sounds, breath sounds, pupil size, pupil 
response to light
- Obstruction of various parts of the airway



สรางสถานการณจําลอง

บุคคลการหอง OR, ICU, ER, WARD

ผูปวยจําลอง

เครื่องมืออุปกรณทางคลีนิค

สิ่งแวดลอม / สภาวะแวดลอม

Drugs

Gases

Airway

Clinical 

Interaction

ควบคุม Events, กดดัน/ผอนคลาย

เลือกกําหนดสภาวะของผูปวย

State หรือ Manual

สังเกต , ติดตาม และ

ประเมินการกระทํา

Phamacology

โตตอบสื่อสาร - ตามบทบาท

Physiological

สวนประกอบหลักของ simulator

Control Logic

คิด/ตัดสิน/ลงมือกระทํา

Input

Output

Input

Output
อาจารยผูสอน

ผูควบคุม

Visual  Auditory  tactileModels of the Patient

ศูนยฝกทักษะการดูแลผูปวยดวยสถานการณเสมือนจริง

Simulation Training Center - โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
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เอกสารสรุปการใชงาน โปรแกรม MUSE 2.1

สําหรับ METIman Prehospital

5. เมื่อเขาสูโปรแกรม - ปอนรหัสผูใชงาน และ รหัสผาน

ปอนรหัสผูใชงาน

ปอนรหัสผาน

Username : _____________

Password : _____________

6. หนาหลัก Home Page

7. เลือกบทเรียน SCE (สถานการณที่ตองการ) 

ตัวอยางนี้ ใหเลือก “Healthy Adult Male” จากนั้น กดปุม “Run”

SCE ยอมาจาก Simulated Clinical Experiences”* Note

2. ขั้นที่สอง --> เปดคอมพิวเตอร

และ เชื่อมตอ Wireless ไปที่ MMP1181

3. เปดโปรแกรม Browser เชน Safari (MAC)

หรือ Internet Explorer (Windows)

จากนั้น เขาไปที่เวป http://192.168.246.5

4. เลือก โปรแกรม MUSE (สําหรับ อาจารย ผูสอน)

รูปแสดงหนาจอ “Home Page” 

ปุม “Home”

เพื่อใหกลับไปหนาหลักเเริ่มตน

ปุม “Run”

เพื่อเริ่มบทเรียน/สถานการณ

ปุม “Review”

แกไข/อาน รายละเอียด

ปุม “New SCE”

สรางบทเรียน/สถานการณ

WIFI :

   _______________

IP Address :
   _______________

1. เปดหุน - รอจนกวาไฟจะหยุดกระพริบ (ประมาณ 2 นาที)

http://192.168.246.5
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8. หนาจอ “Run Screen” ใชเพื่อควบคุมลักษณะสถานการณ และ สภาวะตาง ๆ ตามสถานการณของผูปวยที่ อาจารยผูสอนเปนผูกําหนด

รูปแสดงหนาจอ “Run Screen” 

แถบเวลา และ Bookmark
ปุมแสดง เอกสาร/ฟลมประกอบ

ปุมดําเนินสถานการณ

ปุมพัก ปุมเรงเวลา
ชื่อสถานการณและชื่อผูปวย

ปุมหยุดสถานการณ

สวนแสดง

สัญญาณชีพ

(Vital Sign) 

สวนควบคุม

สถานการณ

(Scenarios)

ในสภาวะ

(State) ตาง ๆ

สวนแสดงบันทึกเหตุการณ

(Event Logs) ขณะดําเนินสถานการณ

สวนควบคุมสภาวะ

(Conditions)

รวมถึงในแบบ

Physiology Model

ของผูปวย

สวนกําหนด

การรักษาดวยยา

(Medications)

รวมถึงในแบบ

Phamacology Model

สวนกําหนด

การรักษาทางหัตถการ

(Interventions)

สวนควบคุมลักษณะตามระบบของรางกาย

ปุม “Return”

เพื่อใหกลับไปกอนหนา
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กดที่ “สมอง Brain”

เพื่อควบคุมระบบประสาท

Brain

Heart

Blood Droplet

ลําโพง Sounds

กดที่ “หัวใจ Heart”

เพื่อควบคุมระบบหัวใจ

กดที่ “ปอด Lung”

เพื่อควบคุมระบบการหายใจ

Lung

Speech Box

กดที่ “กลองคําพูด”

เพื่อสรางประโยคเสียงพูด Speech

9.1 การควบคุมลักษณะตามระบบของรางกาย แบบ Instructor Driven    9.2 การควบคุมลักษณะตามแบบ Physiological Model Driven

กดที่ “หยดเลือด Blood Droplet”

เพื่อสรางสถานการณ Trauma 

การใหสารละลาย และการใหเลือด

กดที่ “ลําโพง Sounds” เพื่อ สรางเสียง

Bowel Sounds, Breath Sounds, Heart Sounds

ในรูปแบบนี้ อาจารยสามารถควบคุมในลักษณะกําหนดสภาวะ

(Conditions) แบบ Physiology Model ของผูปวย

ซึ่งโปรแกรมจะคํานวณทางสรีรวิทยาใหโดยอัตโนมัติ

ในรูปแบบนี้ อาจารยสามารถควบคุมในแบบ Parameter ตามที่ตองการ

และตองคํานึงถึง Parameter ที่เปนไปไดและใหสอดคลองกัน

ในสภาวะหนึ่ง ๆ จะตองประกอบดวย อยางนอย 4 เงื่อนไข

ดังนี้ Cardiovascular: Blood Pressure

Cardiovascular: Heart Rate

Respiratory: Respiration Rate

Respiratory: Desaturation

จากนั้น ซอฟแวร Muse จะทํางานในลักษณะ

“Physiologically Driven”

ตัวอยาง เชน

      Desaturation + Tachypnea + Hypertension + Tachycardia 

ผลที่ไดคือ

1. จะเกิดเปนการคํานวณกลไลของ Physiological Model

2. Model จะชดเชยกัน ใหอยางอัตโนมัติ

3. Model จะสามารถตอบสนองตอยา Medication

ในลักษณะ Pharmacodynamic และ Pharmacokinetics

4. Model จะสามารถตอบสนองตอ Intervention ที่กระทํา

9. การควบคุมฟงกชันตาง ๆ สามารถควบคุมได 2 รูปแบบ คือ

A3



=> ใหกดเลือกที่ “สมอง Brain”

กลอง Reactive กําหนดการตอบสนองของมานตา

ทั้งขางซายและขวา โดยสามารถ

กําหนดคา Reactive, Non-Reactive, Pinpoint, Blown

กลองคุมการกระพริบตา กําหนดลักษณะเปลือกตาทั้งขางซายและขวา

สามารถกําหนดคา Auto, Blinking, Closed

กลองคุมอัตราการกระพริบตา

สามารถอัตราการกระพริบตา

ได 3 ระดับคือ Slow, Normal, Fast

Convulsions กําหนดใหหุนมีอาการสั่นชัก

ICP กําหนดคาความดันในสมอง

0.0 – 65.0 mmHg ( 8.0 mmHg)

NMB กําหนดระดับ Nero Muscular Blockage 

สามารถกําหนดระดับไดตั้งแต  0-100 %

Temperature: Body กําหนดระดับอุณหภูมิของรางกาย ตั้งแต 32-42 องศา C

Temperature: Blood ระดับอุณหภูมิของรางกาย ตั้งแต 32-42 องศา C

* Note

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

กดเลือกที่ “สมอง Brain”

รูปแสดงหนาจอ “ระบบประสาท Neurological” 10.  การควบคุมระบบประสาท Neurological
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=> ใหกดเลือกที่ “หัวใจ Heart”

Blood Pressure กําหนดความดันโลหิต Systolic, Diastolic

Heart Rate กําหนดอัตราการเตนของหัวใจ 30-220 bpm

Cardiac Rhythm กําหนดคลื่นไฟฟาหัวใจ ECG

Arterial Catheter กําหนดตําแหนงของ Arterial Catheter

ในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้

Atmosphere, Peripheral Artery, Left Ventricle 

Central Venous Catheter กําหนดตําแหนงของ Arterial Catheter

ในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้

Atmosphere, Extrathoracic Vein, 

Intrathoracic Vein,  Right Atrium

PA Catheter กําหนดตําแหนงของ PA Catheter

ในตําแหนงตาง ๆ ดังนี้

Atmosphere, Intrathoracic Vein, Right Atrium, 

Right Ventricle, Pulmonary Artery

PA Balloon กําหนดการ Inflate / Deflate Balloon 

เพื่อวัดคา PCWP 

Defib ทําการกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (แบบเสมือน)

เพื่อทําการกระตุนหัวใจดวยกระแสไฟฟา  (แบบเสมือน)

Pacing Current ปรับระดับกระแส mA 

Pacing Rate ปรับอัตราการ Pacing 

Pacing Capture Threshold ปรับระดับการตอบสนองของผูปวย

Cold Fluid Injection ควบคุมการฉีดน้ําเย็นเขาไปในหลอดเลือดหัวใจ

ปุม Pulse (จุดสีฟา)

เพื่อเปด/ปด ชีพจรตาม ตําแหนงตางๆ

กดเลือกที่

“หัวใจ Heart”

รูปแสดงหนาจอ “ระบบหัวใจ Cardiovascular” 

* Note

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

11. การควบคุมระบบหัวใจ Cardiovascular
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=> ใหกดเลือกที่ “ปอด Lung”

Swollen Tongue กําหนดระดับลิ้นมีลักษณะใหบวม

เพื่อสรางอุปสรรคในการใชทอชวยหายใจ

Airway Occluder กําหนดใหหุนมีลักษณะ ทางเดินหายใจอุดกลั้น

เพื่อสรางอุปสรรคในการใชทอชวยหายใจ

Laryngospasm กําหนดใหหุนมีลักษณะกลองเสียงเกร็งปด

หรือ (Vocal Cord ปด)และไมสามารถหายใจได

เพื่อสรางอุปสรรคในการใชทอชวยหายใจ

Needle Decompression เปด/ปด ชุดรับสัญญาณเพื่อรอการเจาะปอด

ควบคุมแยกเปนดานซาย และ ดานขวา

Bronchial Conclusion เปด/ปด ใหทางเดินหายใจอุดกลั้น

ควบคุมแยกเปนดานซาย และ ดานขวา

Respiration Rate กําหนดอัตราการหายใจ

สามารถกําหนดคาตั้งแต 4-40 Breaths/min

SPO2 กําหนดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

สามารถกําหนดคาตั้งแต 0-100 %

NMB กําหนดระดับการตอบสนองของกรามเนื้อ

และระบบประสาท ในหนวย %

(Neuro Muscular Blockage)

Tidal Volume กําหนดปริมาตรของปอด Tidal Volume

Intrapleural Vol:Left กําหนดปริมาณอากาศที่ติดคางในปอด ขางซาย

Intrapleural Vol:Right กําหนดปริมาณอากาศที่ติดคางในปอด ขางขวา

Chest Tube Flow: Left กําหนดอัตราการไหลของเลือด เมื่อใสทอระบายเลือด

Chest Tube Flow: Right  กําหนดอัตราการไหลของเลือด เมื่อใสทอระบายเลือด

รูปแสดงหนาจอ “ระบบหายใจ Respiratory” 12. การควบคุมระบบหายใจ Respiratory

กดเลือกที่

“ปอด Lung”

* Note

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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13. การควบคุมฟงกชันการสูญเสียเลือด และ การใหสารละลายทางหลอดเลือด

=> กดเลือกที่ “หยดเลือด Blood Drop”

Fluid Loss Blood สรางสถานการณสูญเสียเลือด

Fluid Loss Plasma สรางสถานการณสูญเสียพลาสมา

Colloid Infusion ใหสารละลาย plasma volume เพิ่มขึ้น

แตปริมาณเม็ดเลือดแดง (red blood cell volume)ไมเปลี่ยนแปลง

ใชเมื่อ fluid gelatin starch solutions, dextran และ human albumin

Crystalloid Infusion ใหสารละลาย plasma volume เพิ่มขึ้น

แตปริมาณเม็ดเลือดแดง (red blood cell volume)ไมเปลี่ยนแปลง

ใชเมื่อใหบอกถึง  salt solutions เชน  normal saline, dextrose in water 

และ Ringer’s Lactate

PRBC Infusion เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดง (red blood cells) 

ประกอบดวย  70% red blood cells และ  30% liquid plasma

Whole Blood Infusion เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดง (red blood cells) 

ประกอบดวย  40% red blood cells และ  60% liquid plasma

Bleeding Upper* สรางสถานการณสูญเสียเลือดจากแผลสวนบน (Upper)

Bleeding Lower* สรางสถานการณสูญเสียเลือดจากแผลสวนลาง (Lower)

* หมายเหตุ

การใชงาน Bleeding สามารถทําได

พรอมกัน 2 จุดคือ บริเวณ สวนบน

และสวนลาง โดยนําแผนแผลเทียม

มาเชื่อมตอและ นําไปประกบ

หรือ ติดกับ บริเวณที่ตองการ

การหามเลือดสามารถทําได

หุนสามารถตรวจรับการหามเลือดได
ตัวอยาง ชุดแผลเทียม Moulage Kit

บริเวณหัวไหลดานขวา

บริเวณสะโพกดานขวา

กดเลือกที่

“หยดเลือด”

ตําแหนง

การตอแผลเทียม
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เสียงกระเพาะอาหาร - Bowels Sound

Normal, Hypoactive, Hyperactive, None

เสียงหายใจ - Breath Sounds

Normal, Crackle, Diminished , 

Gurgling, Pleural Rub, Rhonchi, Wheezing

เสียงหัวใจ - Heart Sounds

Normal, S3, S4, S3 and S4, 

Early Systolic Murmur, 

Mid Systolic Murmur,

Late Systolic Murmur,

 Pan Systolic Murmur, 

Mid Diastolic Murmur,

เสียง Throat Sounds

None, Stridor

เสียงรอง - Vocal Sounds

Crying, Gagging, Gasping, Groaning, Long Loud Cough

Long Soft Cough, Wheezing, Mumbling

* การปรับระดับเสียงของ Vocal Sounds  

จะใชรวมกับควบคุมถึงไมคโครโฟนไรสาย

14. การควบคุมเสียงภายใน/ภายนอก (แบบตอเนื่อง) ของผูปวย

=> กดเลือกที่ “ลําโพง Sounds” (ดานลาง)

เสียงกระเพาะอาหาร

เสียงหายใจ

เสียงหัวใจ

( เมื่อตองการหยุดเสียงใหเลือก “None” )

( เมื่อตองการหยุดเสียงใหเลือก “None” )
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เอกสาร สรุปการพัฒนาสถานการณจําลอง

สําหรับ METIman Pre-Hospital

 ุ5. เมื่อเขาสูโปรแกรม - ปอนรหัสผูใชงาน และ รหัสผาน

ปอนรหัสผูใชงาน

ปอนรหัสผาน

Username : _____________

Password : _____________

6. หนาหลัก Home Page

7. เพื่อสรางบนเรียนใหม ใหกดปุม “New SCE”

SCE ยอมาจาก

“Simulated Clinical Experiences”

* Note

8. ใหเลือกผูปวย “ผูชาย” หรือ “ผูหญิง” จากนั้น กดปุม “Create”

1. ขั้นที่หนึ่ง --> เปดหุน (รอ 2 นาที)

2. ขั้นที่สอง --> เปดคอมพิวเตอร

และ เชื่อมตอ Wireless ไปที่ MMP764

3. เปดโปรแกรม Browser เชน Safari (MAC)

หรือ Mozilla Firefox

4. เลือก โปรแกรม MUSE (สําหรับ อาจารย ผูสอน)

รูปแสดงหนาจอ “Home Page” 

ปุม “Home”

เพื่อใหกลับไปหนาหลักเเริ่มตน

ปุม “Run”

เพื่อเริ่มบทเรียน/สถานการณ

ปุม “Review”

แกไข/อาน รายละเอียด

ปุม “New SCE”

สรางบทเรียน/สถานการณ

WIFI :

 __MMP1181__

IP Address :

 _http://192.168.246.5_

http://192.168.246.5
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9. ใหกําหนดชื่อบนเรียนใหม ตามที่ตองการ จากนั้น กดปุม “SAVE”

10. โปรแกรมจะเขาสู หนาจอ “SCE Editor” 

หรือ “สวนแกไขขอมูล บทเรียน”

ปุม “RUN” 

เพื่อเริ่มสถานการณ

ปุม “Print”

เพื่อสั่งพิมพเปน PDF

ปุม “Back”

เพื่อใหกลับไปกอนหนา

ปุม “Edit” 

เพื่อแกไขเนื้อหา

ตามหัวขอเสนสีสม

ชื่อ บทเรียน (SCE)

( อาจารยเปนผูกําหนด)

หนาขอมูลผูปวย

เชน อายุ น้ําหนัก เพศ

สวนจัดการขอมูล

ของบทเรียน

Content Management

สวนจัดการหนาจอ

ของอาจารย/นักเรียน

SCE Configuration

สถานการณ Scenario

ประกอบบทเรียนนี้

11. กําหนด ชื่อผูปวย , อายุ , เพศ , น้ําหนัก, หนาผูปวย

* Note

น้ําหนักของผูปวย

สงผลตอปริมาณยา Medication

รูปแสดงหนาจอ “SCE Editor” 
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12. เลือกรูปของผูปวย ใหสอดคลองกับ เพศ และ อายุ

13. กําหนดรายละเอียดบนเรียน (ใหอาจารยปอนขอมูลที่สําคัญ) 

เชน เรื่องยอ, วัตถุประสงคการ, วิธีการวัดผลการเรียน และคําถามซักถาม

ภาพรวมของบทเรียน

เนื้อเรื่องยอ

ผูแตง

ประวัติคนไข

ประวัติการรักษา

รายงานการรักษา

วัตถุประสงคการเรียน

การวัดผลการเรียนรู

คําถามที่เตรียมไว

รายการเครื่องมือและอุปกรณ

ขอมูลพื้นฐานของผูปวย

ขอมูลเตรียมการเรียนการสอน

หมายเหตุ

หมายเหตุ บท สําหรับผูสอน

คําถามสําหรับซักถามเมื่อจบภารกิจ

คําถามสําหรับถาม/ตอบ

เอกสารอางอิง

โครงสรางของบทเรียน ประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้
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14. กดปุม “Add Scenario” เพื่อเริ่ม สรางสถานการณ Scenario

15. กดปุม “New” เพื่อเริ่ม สรางสถานการณ Scenario ใหม

16. จากนั้น จะเขาสูกระดาษเปลา สําหรับเริ่มตนสรางสถานการณ

17. ใหกดปุม “Scenario” และเลือก “New State” 

เพื่อสรางสภาวะตามที่อาจารยตองการ

* Note

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

* Note

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

รูปแสดงหนาจอ “Scenario Designer” 
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18. เมื่ออาจารยไดเพิ่มสภาวะ (State) ตามที่ตองการ ทําการการตั้งชื่อดังนี้

ปุม “Collapse All”

เพื่อแสดงชื่อสภาวะ

ปุม “Expand All”

เพื่อแสดงรายละเอียดสภาวะ

รูปถังขยะ ใชเมื่อ

ตองการ “ลบ” 

สภาวะ (State)

อาการตาง ๆ ของผูปวย

18.2 ใหนําเมาสไป กดที่ชื่อ “State” และกดปุมซายของเมาส 2 ครั้ง

หรือ “Double Click ซาย”

18. 3 เมื่อสภาวะเปนสีสม ให และกดปุมซายของเมาส 2 ครั้ง

หรือ “Double Click ซาย”

18.1 เริ่มตนเปลี่ยนชื่อ

18.4 จากนั้น ตั้งชื่อตามที่ตองการ

18.5 และกดปุม “SAVE”

19. เริ่มสรางกําหนดรายละเอียด ในแตละสภาวะ

สวนกําหนด

Physiology 

สวนกําหนด

Physical ตาง ๆ

สวนกําหนด Transitions

การเปลี่ยนแปลง

สภาวะจาก A -> B

ชื่อสภาวะ

ปุม “Create” สรางเงื่อนไข

สําหรับ Transitions
20. การสรางกําหนดรายละเอียด ในแตละสภาวะ

สามารถทําได 2 รูปแบบ คือ

1. แบบ Parameters        2. แบบ Conditions

(Instructor Mode)                      (Physiology Mode)
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20.2 แบบ Conditions (Physiology Mode)20.1 แบบ Parameter (Instructor Mode)

* Note

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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21. การกําหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนสภาวะ (Transition)

ตัวอยาง กําหนดการเปลี่ยนแปลงดวยเวลา 5 นาที

20.1 ในชอง Transitions

กดปุม “Create”

20.2 ใหเลือก “Scenario”

แลวกดเมาสซาย 1 ครั้ง

20.3 ใหเลือก “Time In Scenario”

แลวกดเมาสซาย 1 ครั้ง

20.4 ใหกดกําหนดเวลา

พิมพ “300” สําหรับ 5 นาที

20.5 กดปุม “Accept” 
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22. ผูกเสนเชื่อมโยง Transition ไปยัง สภาวะถัดไป

ใหใช เมาส กดที่ ลูกศร สามเหลี่ยม จากนั้น เลือก ชื่อ สภาวะที่ตองการ

เชน เมื่อเวลาดําเนินอยูในสภาวะที่ 1 เปนระยะเวลา 5 นาที

เมื่อครบ 5 นาที แลว ใหไปสภาวะที่ 2

ใหใช เมาส กดที่ สามเหลี่ยม

เมื่อเชื่อมโยงสําเร็จ จะขึ้นเสนสีแดง ดังรูปดานลางนี้

23. เมื่อสรางสถานการณ เสร็จเรียบรอยแลว

ใหทําการบันทึก (Save) จัดเก็บขอมูล

หรือ กดปุม “ยอนกลับ” เพื่อกลับไปกอนหนา

ใหตั้งชื่อสถานการณ เปนชื่อเดียวกับชื่อของบทเรียน จากนั้นกด “Save”

ใหกดบันทึกขอมูล ใหกดปุม “Save”

ให กดปุม “Run” เพื่อทําการทดสอบ
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C1จากเอกสารประกอบการสอน Essential Of Simulation (CAE Healthcare ,  Wildford, 2011)

การเขียนสถานการณ



C2

ตัวอยาง การบานเรื่อง Asthma 



ตัวอยาง Asthma (เฉลย)
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C4



C5





3. การวัดความดัน NIBP และ Thermodilution C.O. 

ตองเลือก Numeric มากอน จากนั้น

สามารถกดปุมบริเวณมุมซายลาง

เพื่อวัดคาจากคอมพิวเตอรควบคุม หรือ ควมพิวเตอรแสดงสัญญาณชีพ

1.เลือก โปรแกรม “TouchPro” (สําหรับ ผูเรียน Learner)

2. สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลไดดังนี้คือ

แถวเสนกราฟ Waveform มีไดสูงสุด 6 แบบ

แถวดานลาง Numeric มีไดสูงสุดตัวเลข 4 ชอง

กรณี หนาจอเปนแบบสัมผัส สามารถปรับเปลี่ยนทันที
1 2 3 4

Waveform 6
Waveform 5
Waveform 4
Waveform 3
Waveform 2
Waveform 1

ตั้งคา Settingปดเสียง Alarm

เอกสารสรุปการใชงาน โปรแกรม TouchPro

เพื่อแสดงสัญญาณชีพของผูปวยจําลอง

4. การเลือกแสดงคา Waveform หรือ Numeric กําหนดโดยเลือกที่ชองตาง ๆ ที่ตองการ

5. กรณีที่ตองการปรับรูปแบบการแสดงผล ใหเลือก “Setting”

การตรวจ 12-Lead ECG ใหกดปุม

ปุมปด

หนาจอ

12-Lead

Report

สั่งพิมพ

12-Lead

Report

ปุม +, - ใชเพิ่ม/ลด จํานวน Wave TouchPro

รูปแบบ Layouts

สามารถ เลือก/บันทึก

และลบไดตองการ

วัดความดัน12-Lead ECG วัด C.O. แบบ Thermodilution Full Screen
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A. แนวทาง การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางสภาวะของผูปวย สําหรับหุน METIman ( กรณี เขียนดวยวิธี Physiology Model Driven )

Conditions Guidelines for Programming METIman

สัญญาณชีพของผูปวย ในสภาวะหนึ่ง ๆ จะตองประกอบดวย อยาง 4 สภาวะ

เชน Cardiovascular: Blood Pressure

Cardiovascular: Heart Rate

Respiratory: Respiration Rate

Respiratory: Desaturation

ซอฟแวร Muse ทํางานในลักษณะ “Physiologically Driven”

ตัวอยาง การสรางสภาวะเชน

Desaturation + Hypertension + Tachycardia + Tachypnea

จะเกิดเปนกลไลของ Physiological และจะคํานวณและชดเชยตาง ๆ อัตโนมัติ
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รายการอุปกรณสําหรับหุนผูปวย METIman Pre-hospital

B. สรุปรายการอุปกรณทางการแพทย และ ชองเชื่อมตออุปกรณตาง ๆ

หัวไหลดานขวา

หัวไหลดานซาย

บริเวณเอวดานขวา

ชองเชื่อมตอตาง ๆ
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C. สรุปลําดับการเปดระบบ Simulation Room

หองควบคุม
Control Room

หองผูปวย
Patient Room

MACBook
CAE Replay

Pati
en

t 
Mon

ito
r

Sound

Mic

Mic

หุนผูปวยจําลอง

1. เปดหุน METIman รอ 2 นาที

เครื่องอาจารย

2. เปด เครื่อง MACBook 

3. เชื่อม Wireless MMP-1181

4. เปด Web Browser ชื่อ “Firefox”

เขาโปรแกรม “Muse” สําหรับอาจารยผูสอน

เครื่อง Patient Monitor

5. เปดคอมพิวเตอร MSI

6. เชื่อม Wireless MMP-1181

7. เปด Web Browser ชื่อ “Internet Explorer”

เขาโปรแกรม “TouchPro” เพื่อแสดงสัญญาณชีพ

MMP-1181

2,3,4

8,911,12,13

1
5,6,7

CAE 
Replay

10

เครื่องเสียง

8. เปดเครื่องรวมเสียง Mixer บนโตะ

9. เปดเครื่องขายเสียง Amplifier  ใตโตะ

ระบบ Replay

10. เปดเครื่อง Replay One Box รอ 2 นาที

11. เปดเครื่องคอมพิวเตอรแบบสัมผัส

12. เปด Web Browser ชื่อ “Firefox”

13. เขาเวป “____________________”
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i

       

ไมคลอย 1 ไมคลอย 2 ไมคฐาน หองนักเรียน

หองอาจารย
หมุน สีมวง

หองผูปวย
หมุน สีขาว 1

2

1

2

1

2

1

2

สีขาว
หองนักเรียน

สีมวง
หองอาจารย

หามเปด 0% เสมอ

50-60%

30%

0-5%

40%

กรณี เสียงหอน
ปรับใหเปน 0%

T

0%

 

MetiVision
Computer

1

2
0%

หองสังเกตุการณ
หมุน น้ําเงิน

ระดับความไว
ไมคนักเรียน
ในหองผูปวย
ไมเกิน 2 ขีด

40%

30%30%

Main

50-60%ใชงาน

ไมใชงาน

Main

0%
0%

ใหปดเสียงที่
คอมพิวเตอร Acer ดวย

D. แบบที่ 1 - การตั้งคาสําหรับการใชหองเพื่อแบบ Real-time

นักเรียนเสียง
ดัง/เบา หมุนสีมวง2

เสียงอาจารยพูดดัง/เบา
ปรับที่ Level หรือ “สีขาว1”

L L L
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1.1 ปุมเปดอยูทางดานซายมือ

บริเวณสะโพกของ METIman

“เปดหุนกอน รอ 2 นาที จึงเปดคอมพิวเตอร”

1.2 กดปุมคางไว 3 วินาที

จะเห็นไฟกระพริบ

E. ขั้นตอนการเปดใชงานหุน METIman

1. เปดหุน METIman กอน 2. เปดคอมพิวเตอร MACBook

- ถามีเครื่องหมายถูก

หนา “MMP1181” 

แสดงวา ระบบพรอมใชงาน

2.1 กดปุมเปด

MacBook

2.2 ตรวจสอบ Wireless วา

ไดเชื่อมตอ “MMP1181” หรือไม ?

2.3 นําลูกศรเมาสมาวางไวที่ดานลาง กลางจอ 2.4 เลือกโปรแกรม “Safari" / "Firefox"

 

1.3 จากนั้น “รอประมาณ 2 นาที”

จนกวาจะ “ไฟสีเขียวติดคาง”

3. เขาโปรแกรมควบคุมหุนชื่อ “MUSE”



ขั้นตอนการเปดใชงานหุน METIman (Continue)

4. "http://192.168.246/ เขาโปรแกรม Muse

4.1 ปอนรหัสผูใชงานและรหัสผาน

Username : admin

Password : ______

5. เลือกสถานการณที่ตองการ กดปุม “Run” เพื่อเริ่มสถานการณ

เชน Health Adult Male

6. กดปุม “Run” เพื่อเริ่มสถานการณ

7. ควบคุมสถานการณ จากระบบฯ

กดที่รูปหุน เชน “หัวใจ”, “ปอด”

หรือ

เลือก State ของสถานการณ



F. ขั้นตอนการ ปด หุนรุน Metiman

1. กดปุม “Stop” เพื่อบันทึกและหยุด สถานการณปจจุบัน

2. กดปุม “Stop Simulation” เพื่อยืนยันการหยุด สถานการณปจจุบัน

4. ปดหุน โดย กดปุม “ON/OFF” 

อยูทางดานซายมือ บริเวณสะโพกของ

หุนผูปวยรุน METIman

4.1 กดปุมคางไว 3 วินาที แลวปลอยปุม

ไฟจะเริ่มกระพริบ

4.2 จากนั้น “รอประมาณ 30 วินาที”

รอจนกวาจะ “ไฟสีเขียวดับไป”

3. ปดคอมพิวเตอร

ไปกดที่รูป แอปเปล

เลือก “Shutdown”

“หยุดสถานการณ ปดคอมพิวเตอร กอนแลวจึง ปดหุน ”

ปุม “Stop Button”
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