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การติดตั้ง 

                    
  1    2     

1. เสียบท่อยางใส (ส่วนหวัเป็นพลาสติกสีขาว) ส าหรับการบีบลมเพื่อสร้างชีพจร เขา้กบัส่วนฐานของหุ่น 

 

ระบบทางเดินหายใจ 

      
หุ่นจ าลองมีระบบทางเดินหายใจท่ีถูกตอ้งตามหลกักายวิภาค สามารถฝึกขั้นตอนการท า Jaw Thrust, 

Head Tilt และ Chin Lift ได ้



รายละเอยีดเคร่ืองมือท่ีใช้กบัหุ่น 

อุปกรณ์ ขนาดที่เหมาะสม 
- Intubation (blade size) 
- LMA 
- Nasal intubation 
- Oral intubation 

- ขนาด Miller 4 หรือ MAC 3.5 
- ขนาด Size 5 
- ขนาด 8mm outer diameter max 
- ขนาด ETT 7 หรือ 7.5 

 

** ท าการหล่อล่ืนก่อนสอดใส่อุปกรณ์เคร่ืองมือใด ๆ เขา้ในหุ่นทุกคร้ัง** 

 

การฝึกช่วยชีวิต 

        
 ventilation           chest compression 

 

Ventilation 

หุ่นจ าลองสามารถใชใ้นการฝึกช่วยหายใจไดท้ั้งโดนการใชอุ้ปกรณ์ BMV หรือการใส่ท่อช่วยหายใจ 

การใส่ท่อช่วยหายใจลึกเกินไปจะท าใหเ้กิดอาการ Right Mainstream Intubation โดยลมท่ีบีบเขา้สู่ระบบ Airway 

จะเขา้สู่ปอดขา้งเดียวเท่านั้น หากใส่ท่อช่วยหายใจผิดเขา้สู่หลอดอาหาร ลมท่ีบีบจะเขา้สู่กระเพาะอาหารของหุ่น 

สามารถสังเกตได ้

 

Chest Compression 

หุ่นจ าลองมีโครงสร้างท่ีถูกตอ้ง สามารถใชใ้นการหาต าแหน่งการวางมือส าหรับการท า Chest Compression 

ได ้

 

 

 



การฟังเสียงหัวใจและหายใจ 

หุ่นจ าลองฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ ท างานโดยใช้หูฟังเฉพาะท่ีถูกออกมาเพื่อใช้กบัหุ่นในการฟัง

เสียงหวัใจ และหายใจประเภทต่างๆมีหลกัการใชง้าน ดงัน้ี 

 

การเปิดสวิสต์  

 
กดปุ่ มเร่ิมการใช้งาน ดังรูป ไฟสีเขียวจะกระพริบขึ้นแสดงถึงการพร้อมส าหรับการใช้งาน หากไฟท่ี

กระพริบเป็นสีแดง แสดงว่าพลงังานแบตเตอร่ีต ่า ให้เปล่ียนถ่านใหม่ ในระหว่างการใชง้าน เคร่ืองจะท าการปิด

เคร่ืองเองโดยอตัโนมติัหากไม่มีการใช้งานติดต่อกันนาน 6 นาที หรือหลงัจาก 40 วินาทีท่ีไม่ได้รับสัญญาณ 

Sensor (จากในตวัหุ่น) เพื่อฟังเสียง 

 

การเลือกประเภทเสียง 

 
กดปุ่ มล่างเพื่อเลือกเสียงประเภทต่างๆ ในแต่ละต าแหน่ง ตามตารางเสียงท่ีให้ไว ้การเปล่ียนเสียงท าไดโ้ดย

กดปุ่ มคา้งไวป้ระมาณ 2 วินาที เพื่อเปล่ียนสีสัญญาณเป็นสีต่างๆ ตามตารางกลุ่มเสียง 

 

 

 

 

 



การฟังเสียง 

 
วางหูฟังลงบนต าแหน่งการฟังเสียงบนตวัหุ่นเม่ือหูฟังอยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งจะสามารถฟังเสียงตามกลุ่มสี

ท่ีไดเ้ลือกไว ้หากวางหูฟังนอกเหนือจากต าแหน่งท่ีถูกตอ้งไฟสัญญาณสีเขียวบนหูฟังจะหยดุกระพริบ 

 

การเปลีย่นแบตเตอร่ี 

 
หูฟังใชถ้่านแบบ CR2032 จ านวน 2 กอ้น (มีมาพร้อมกบัหุ่น 8 กอ้น) การเปล่ียนท าไดโ้ดย คลายสกรูฝาปิดด้

สนบนของหูฟังแลว้ถอดกอ้นแบตเตอร่ีออก ดงัรูป เปล่ียนใหม่แลว้จึงปิดฝากลบัดงัเดิม 

 

ต าแหน่งในการฟังเสียง 

หุ่นมี Sensor อยูใ่ตผ้ิวหนงับริเวณต าแหน่งส าคญัต่างๆ ในการฟังเสียง ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ดงัน้ี 

 

 
 

 

 



ตารางแสดงเสียงประเภทต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสี 

 
การเร่ิมใช้งาน อุปกรณ์ OMNI2 

• เสียบสาย Power เขา้กบัช่องเสียบท่ีบริเวณส่วนฐานของหุ่นจ าลอง 

• เปิดเคร่ือง OMNI2 

• กด Allow เพิ่มเปิดการเช่ือมต่อดว้ยสัญญาณ Bluetooth 

 
− แสดงหนา้จอหลกัของโปรแกรม OMNI2 และสถานการณ์เช่ือมต่อสัญญาณกบัตวัหุ่น 

− กด Home เพื่อเขา้สู่หนา้จอหลกัของการใชง้าน หรือกด Got It เพื่อดูค าแนะน า Tutorial อนัต่อไป 

− กดเขา้สู่หวัขอ้ Favorites 



− การปิดการท างานท าไดโ้ดยกดปุ่ ม Power ของเคร่ือง Tablet คา้งไว ้แลว้เลือก Power Off ท่ีหนา้ต่าง

ท่ีแสดงขึ้น 

 

การช่วยหายใจ 

 
− ตั้งค่า Respiratory Rate ท่ี 0 ก่อนการช่วยหายใจทุกคร้ัง 

− การท า Ventilation จะถูกบนัทึกเขา้ในรายงาน 

− หุ่นจ าลองจะแสดงอาการ Gastric Distension เม่ือ Excess Ventilation หรือ Esophageal Intubation 

ขอ้ควรระวงั – อยา่ท าการช่วยหายใจดว้ยวิธี Mouth to Mouth โดยไม่มีอุปกรณ์ส าหรับกรองเด็ดขาด 

 

ระบบ Circulation 

 
− ท าการนวดหนา้อก (Chest Compression) ดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบัคนไขจ้ริง 

− การท า Chest Compression อยา่งมีประสิทธิภาพจะท าใหเ้กิดชีพจรท่ีต าแหน่ง Carotid (การท างาน

ของชีพจรจะขึ้นกบัปัจจยัอ่ืนๆดว้ย เช่น Blood Pressure, Heart Rate และ rhyTHM 

− ระบบจะบนัทึกการท า Chest Compression ส าหรับการ Debrief 

 

 

 

 

 



การดูประสิทธิภาพการท า CPR 

 
− กด CPR เพื่อเขา้สู่หนา้ประเมินประสิทธิภาพการท า CPR 

− ในระหวา่งการท า CPR ใหส้ังเกตกราฟซ่ึงจะแสดงประสิทธิภาพการท า CPR แบบ Realtime 

 

การดูแลรักษา 

− ใชผ้า้ชุบน ้าเพื่อเช็ดท าความสะอาดหุ่นทุกคร้ังหลงัการใชง้าน 

− ระวงัคราบหมึกทั้งจากกระดาษหนงัสือพิมพ ์หรือจากปากกา เพราะหากถา้เลอะแลว้จะไม่สามารถ

เช็ดออกได ้


