
 

 

 

คู่มือการใชง้าน  

 

 

 

 



 

 

  

หุ่นจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงผูใ้หญ่  เป็นหุ่นส าหรับการเรียนการสอนใสถานการณ์วกิฤต 

ทางดา้นการกูชี้พขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง เพื่อฝึกทกัษะการวนิิจฉยั การดูแลผูป่้วย เหมาะส าหรับบุคลากรทาง

การแพทยแ์ละพยาบาล เพื่อใหไ้ดรั้บประสบการณ์และเกิดความช านาญ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  

ในคู่มือการใชง้านหุ่นจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงผูใ้หญ่จะประกอบไปดว้ย  
•   อุปกรณ์ประกอบการใชง้าน  

• การติดตั้งหุ่นจ าลองและอุปกรณ์ประกอบ  

•  การตั้งค่าการใชง้านหุ่นจ าลอง และการใชโ้ปรแกรม Müse  

•  การใชง้านโปรแกรม Touch Pro  

• การดูแลรักษาหุ่นจ าลอง  

•  ขอ้ควรระวงัและค าเตือนในการใชง้าน  

 
 

 
 

 

 

 

 

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 



 

วธีิการติดตั้ง 

ขั้นตอนที1่  วางหุ่นในหอ้งปฏิบติัการ  
- วางหุ่นในบริเวณท่ีสามารถใชไ้ฟส าหรับหุ่นได ้พ้ืนท่ีอยา่งนอ้ย 3 เมตรx 4 เมตร หุ่นและคอมพิวเตอร์ควบคุมสามารถ

เช่ือมกนัไดแ้บบ wireless 

ขั้นตอนที ่2  เปิดหุ่น 

- กดปุ่ม on/off ท่ีสะโพกดา้นซา้ยของหุ่น ประมาณ 3 วนิาที  รอจนกวา่ไฟจะหยดุกระพริบ(ประมาณ 2 นาที ) 

 

 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนที3่  เปิดคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่น 

- วางคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นในบริเวณท่ีใชง้านสะดวกและสามมารถชาร์ตไฟได ้ 

วธีิการติดตั้งหุ่น 
1 วางหุ่นบนเตียงผูป้าวย 
2 เปิดหุ่น 
3 เปิดคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่น 
4 เช่ือมระบบ network ของหุ่น 
5 เช่ือมสาย SpO2 Probe กบัหุ่น 
6 เตรียมการจ าลองสถานการณ์ Bleeding 
7 เช่ือมระบบ network กบั touchpro 



 

- เปิดคอมพิวเตอร์ควบคุม 

 
ขั้นตอนที4่  เช่ือมระบบ network ของหุ่น 

- เช่ือม wifi หุ่น ในmacbook 
และเปิด wifi 

 

- เช่ือม wifi  ช่ือ APPXXX  

ถา้ติด password  คือ metiadmin. 

 

 

 

 

 

 

 

- ถา้เช่ือมกบั laptop ตอ้งติดตั้งดงัน้ี 

1. คลิกท่ี Wireless Network  ใน wireless toolbar 

2. เลือก wifi ช่ือ APPXXX 

3. กดเช่ือมต่อและใส่ password 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนที5่   เช่ือมสาย SpO2 Probe กบัหุ่น 

1. เช่ือมสาย SpO2 Probe กบัหุ่นบริเวณสะโพกดา้นซา้ย 

2.เช่ือม  SpO2 probe ท่ี  SPO2 port. 

3 น า probe ติดตั้งท่ีหุ่น ตรงน้ิว   
 

 

ขั้นตอนที6่  เตรียมการจ าลองสถานการณ์ Bleeding  
 ** ใชน้ ้ ากลัน่ปริมาณ 3.8 ลิตร   
1. น า trauma fill tankและขวดเช่ือมกนั  
 
 

 

 

 

2.เช่ือม Trauma Fill Tank กบัหุ่นดงัน้ี 
a. FILL port เช่ือมกบั VENT port ของหุ่น. 
b. FILL เช่ือม VENT  ตามป้ายท่ีติดไว ้ 

3. เพ่ิมความดนัในtank ดว้ยการป๊ัม ประมาณ 25-35 คร้ัง/ น ้ า 2 ลิตร  
4. ปล่อยใหน้ ้ าไหลเขา้หุ่น  
5.การปล่อยน ้ าออก ใหห้มนุลอ็คตรงสว่นบนของ tank ใหล้มออก 

** ข้อควรระวงั** 

- ใชเ้ฉพาะน ้ ากลัน่เท่านั้น  สามารถผสมสีแดงจ าลองเป็นเลือดได ้

- อยา่ใชน้ ้ าเกิน 6 ลิตร 

- หา้มป๊ัมเกิน 35 คร้ัง 
 

ขั้นตอนที ่7 เช่ือมระบบ network กบั touchpro 

- เช่ือมระบบ network กบั touchproดว้ย คอมพิวเตอร์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

การตั้งค่าการใช้งานหุ่นจ าลอง และการใช้โปรแกรม Müse 

ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรม Müse  

1. เปิด macbook หรือคอมพิวเตอร์ควบคุม และ ใช ้web browser ใหข้ึ้นเป็นหนา้ดงักล่าว  
 

 

 

 

 

 

2. เลือกโปรแกรม Müse แลว้ log-in 

 

 

 

 

 



3. จะเขา้หนา้หลกั

4. เลือกบทเรียนจาก SCE

5. หน้าจอ “Run Screen” ใชเ้พื่อควบคุมลกัษณะสถานการณ์และ สภาวะต่าง ๆ ตามสถานการณ์ของผูป่้วยท่ีอาจารยผ์ูส้อน

เป็นผูก้  าหน



 

6. การควบคุมฟังกช์นัต่างๆมี 2 รูปแบบคือ  

1. แบบ Instructor Driven 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การควบคุมลกัษณะตามแบบ Physiological Model Driver 



 

ในรูปแบบน้ี สามารถควบคุมในลกัษณะก าหนดสภาวะ (condition)แบบ physiology Model ของผูป้วยซ่ึงโปรแกรมจ าค านวณ

ทางสรีรวทิยาใหโ้ดยอตัโนมติั 

 

 

 

ในสภาวะหน่ึงๆ จะตอ้งประกอบดว้ย อยา่งนอ้ย 4 เง่ือนไข ดงัน้ี 

Cardiovascular:   Blood Pressure    

Cardiovascular:  Heart Rate     

Respiratory:  Respiration Rate  

Respiratory:  Desaturation 

 จากนั้น ซอฟแวร์ Muse จะท างานในลกัษณะ“ Physiologically Driven “ 

การควบคุมระบบประสาท Neurological   ใหก้ดเลือกท่ี “สมอง  Brain ” 

กล่อง Apply To Both Eyes 

ก าหนดใหโ้ปรแกรมการควบคุมคร้ังเดียว 2  ขา้ง พร้อมกนั 

กล่องขนาดรูม่านตา  

ก าหนดการตอบสนองของม่านตา เช่น  Reactive,Non-Reactive,Pinpoint  หรือ ก าหนดขนาดรูม่านตาในขนาดต่างๆทั้ง

ซา้ยและขวา 

กล่องควบคุมการกระพริบตา 

ก าหนดลกัษณะเปลือกตาทั้งซา้ยและขวา สามารถก าหนดค่า  Auto , Blink speed 

กล่องควบคุมอตัราการกระพริบตา 

สามารถก าหนดอตัราการกระพริบตาได ้ 3  ระดบั คือ Slow, Normal ,Fast 

กล่องปิดการตอบสนองต่อแสง 

ก าหนดไม่ตอบสนองต่อแสง 

กล่องก าหนด Light  Reactivity Speed 



 

Seizures ก าหนดใหหุ่้นมีอาการสัน่ชกั  

ICP  ก าหนดค่าความดนัในสมอง 0.0-65.0 mmHg (8.0 mmHg) 

NMB ก าหนดระดบั Nero Muscular Blockageไดต้ั้งแต่ 0-100% 

Temperature Body ก าหนดระดบัอุณหภูมิของร่างกายตั้งแต่ 32-42 องศาเซลเซียส 

Temperature Blood ระดบัอุณหภูมิของร่างกายตั้งแต่ 32-42 องศาเซลเซียส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมระบบหัวใจ Cardiovascular “ใหก้ดเลือกท่ี ปอด Heart” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blood Pressure   ก าหนดความดนัโลหิต Sytolic,Diastolic  

Heart Rate   ก าหนดอตัราการเตน้ของหวัใจ 30-220 bpm 

Heart Rate Factor   ก าหนดอตัราการเตน้วธีิ ตวัคูณ 

Cardiac Rhythm   ก าหนดคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ ECG 

Arterial Catheter   ก าหนดต าแหน่งของ Arterial Catheter   

Central Venous Catheter  ก าหนดต าแหน่งของ Central Venous Catheter  

PA Catheter    ก าหนดต าแหน่งของ PA Catheter 

PA Balloon    ก าหนดการ Inflate/Deflate Balloon เพ่ือวดัค่า PCWP 

Defib   ท าการกระตุกหวัใจดว้ยไฟฟ้า (แบบเสมือน)  

Pacing Current   ปรับระดบักระแส mA 

Pacing Rate   ปรับอตัราการ Pacing 

Pacing Capture Threshold            ปรับระดบัการตอบสนองของผูป่้วย 

Cold Fluid Injection                     ควบคุมการฉีดน ้ าเยน็เขา้ไปในหลอดเลือดหวัใจ 
 

 



 

การควบคุมระบบหายใจ (Respiration) “ให้กดเลือกที ่ปอด Lung” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronchial Occlusion เปิด/ปิด ใหท้างเดินหายใจอุดกลั้น ควบคุมแยกเป็นดา้นซา้ย และขวา 

Respiration Rate  ก าหนดอตัราการหายใจ สามารถก าหนดค่าตั้งแต่ 4-40 breath/min 

Respiration Rate Factor  ก าหนดอตัราการหายใจ ดว้ยวธีิตวัคูณ 

Shunt Fraction  ก าหนดค่าสดัส่วนจ าเพาะ Shunt ของปอด 

SPO2   ก าหนดระดบัความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด สามารถตั้งค่า 0-100% 

NMB   ก าหนดระดบัการตอบสนองของกลา้มเน้ือ และระบบประสาทใน % 

Tidal Volume  ก าหนดปริมาตรของปอด Tidal Volume 

Intrapleural Vol:Left ก าหนดปริมาณอากาศท่ีคา้งผิดปกติในปอดขา้งซา้ย 

Intrapleural Vol:right ก าหนดปริมาณอากาศท่ีคา้งผิดปกติในปอดขา้งขวา 

Fraction of Inspired O2 ก าหนด% ระดบัออกซิเจนในอากาศท่ีใชห้ายใจและใชใ้นการค านวณ Physiology 
 

 

 



การควบคุมเสียงภายใน/ภายนอก(แบบต่อเน่ือง) ของผู้ป่วย “กดเลิอก ล าโพง sound (ดา้นล่าง)” 

เสียงหายใจ(Breath Sound)

 Normal, Crackle, diminished, 

Gurgling, Pleural  Rub, Rhonchi,  Whezzing 

เสียงหัวใจ(Heart Sound) Normal,S3,S4,S3และS4,Early Systolic Murmur, Mid 

Systolic Murmur, 

Late Systolic Murmur, Pan Systolic Murmur, Mid Diastolic Murmur 

เสียงหายใจภายนอก(Audible Breath Sound)    เช่น  Normal , Whezzing 

เสียงร้องสอดคล้องกบัการบบีตวัของมดลูก(UA Synchronized Vocal Clip)  เช่น Soft Push, Long Push 

เสียงเดก็ร้อง(หลงัคลอด)-Neonate Cry Selection เช่น Crying 

เสียงหัวใจเดก็(Fetal Heart Sound Location) None, Breech-Left side, Breech-Right side, Cephalic-Left side, 

Cephalic- Mid, Cephalic-Right side 

การใช้งานมอนิเตอร์ TouchPro 

การเรียกใชง้านมอนิเตอร์ TouchPro สามารถเรียกไดโ้ดย 



1. เปิดโปรแกรม Browser เช่น Safari หรือ Internet Explorer เป็นตน้ จากนั้นเขา้ไปท่ีเวบ็ 192.168.XXX.5

2. เลือกโปรแกรม TouchPro

3. จากนั้นโปรแกรมจะปรากฏหนา้ต่างดงัภาพดา้นล่าง

 

เลือกโปรแกรมTouchPro 

ปุ่ ม Mute 
ส าหรับเปิด/
ปิดสญัญาณ
เตือน 

ปุ่ ม 12-Lead ECG 
ส าหรับเรียกดู ECG 
12 Lead 

ปุ่ ม Snapshot เพ่ือ

บันทกึค่าพารามเิตอร์ 

ณ ขณะนั้นๆ 

ปุ่ ม Manual NIBP  
ส าหรับกดวดัค่าความดนัโลหติ 

ปุ่ ม Full Screen 
ส าหรับเรียกใช้งานแบบเตม็หน้าจอ 



 

 

 

 

การดูแลรักษา 

หลงัจากเสร็จการใชง้งาน ควรดูแลรักษาตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.ปิดหุ่น และอุปกรณ์ทั้งหมด 

2.ใหอ้ยูใ่นหอ้งท่ีอุณหภูมิปกติไม่ร้อน และ ช้ืนมาก 

ข้อควรระวงั 

1.ควรระวงัหมึกจากปากกา หา้มมิใหส้ัมผสักบัผวิหุ่นจ าลอง 

2.หากตอ้งใส่ท่อช่วยหายใจ ควรใชส้เปรยห์รือน ้ามนัเพื่อความสะสะดวกและง่ายในการใชง้าน 

3.ควรเก็บหุ่นในห้องท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 39 องศาเซลเซีย 

 

 

 

 

 

 

 




