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คู่มือการใช้งาน 
หุ่นจ าลองฝึกฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจเด็กอาย ุ5 ขวบ 
AUSCULTATION SIMULATOR WITH VIRTUAL  

STETHOSCOPETM 
INTERACTIVE TEACHING SYSTEM FEATURING 

SITE SPECIFIC HEART AND LUNG SOUNDS 
(S314.200.PK) 

PEDIATRIC—FIVE YEAR 
 

ค าน า 
หุ่นมีลกัษณะคร่ึงท่อนส่วนบนพร้อมหวั มีขนาดเท่ากบัเด็กอายปุระมาณ 5 ขวบ พร้อมต าแหน่ง 

Anatomic landmark ส าหรับการฝึกคล า รวมทั้งส้ิน 13 ต าแหน่ง (9 ต าแหน่งดา้นหนา้และ 4 ต าแหน่ง
ดา้นหลงั) โดยมีอุปกรณ์ ID Disk อยูภ่ายใตผ้ิวหนงัของแต่ละต าแหน่ง อุปกรณ์ Virtual Stethoscope ท่ีมากบั
หุ่นใชถ้่านขนาด 9v ในการท างาน 
 เมนูเสียง Heart and Lung Sound แสดงต าแหน่งและรายละเอียดทางดา้น Physiological Condition 
ของแต่ละเสียง 
 เสียงสามารถรับฟังเม่ือวางหูฟังลงบนต าแหน่งท่ีถูกตอ้งทั้งทางดา้นหนา้และดา้นหลงัของหุ่น โดย
สามารถต่อเขา้กบัอุปกรณ์ล าโพงในกรณีท าการสอนแบบเป็นหมู่คณะ 
 เคร่ือง Virtual Stethoscope จะมีแถบแสดงช่ือและรายละเอียดของแต่ละเสียงอยูท่างดา้นหลงัและมี
สวิตซ์อยูท่างดา้นขา้ง การเล่ือนสวิตซ์ไปยงัแต่ละสีทั้ง 5 สี เพื่อใหไ้ดเ้สียงท่ีตอ้งการในแต่ละต าแหน่งทั้ง 13 
ต าแหน่งท่ีต่างกนัไป ทั้งน้ีเพื่อการฝึกท่ีสมจริงเช่น เสียง Base Heart Sound จะสามารถไดย้นิในกรณีท่ีหูฟัง
วางอยูบ่นต าแหน่งเหนือส่วนฐานของหวัใจเท่านั้น หรือเสียง Tracheal Sound ท่ีสามารถไดย้นิในกรณีท่ีหู
ฟังวางอยูด่า้นใต ้Cricoid Cartilage เท่านั้น 
 เพื่อใหก้ารฝึกเป็นไปอยา่งสมจริง การจะรับฟังเสียงแต่ละเสียงนั้นตอ้งวางหูฟังลงบนต าแหน่งท่ี
ถูกตอ้งและแม่นย  า โดยอาจเร่ิมจากเสียงท่ีสามารถรับฟังไดง้่าย เช่น Tracheal Sounds  
 การฝึกกบัหุ่น Auscultation Simulator น้ีจะใหป้ระสบการณ์ดงัเช่นการฝึกกบัคนไขจ้ริงๆ 
 

**ห้ามท าการฝึก CPR Chest Compression กบัหุ่นโดยเดด็ขาด** 
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การฝึก Auscultation Training 
1. แกะหุ่นและส่วนประกอบต่างๆ ออกจากกล่องอยา่งระมดัระวงั 
2. บนตวัหุ่นจะมีจุดแสดงต าแหน่งการฟังเสียง Heart และ Lung Sound แต่ละจุดมีสีท่ีสามารถเห็นได้

ชดัเจนและสามารถถอดออกจากตวัหุ่นไดเ้พื่อให้ผูฝึ้กสามารถฝึกการคล าหาต าแหน่ง Auscultation 
Site ไดด้ว้ยตวัเองทั้งทางดา้นหนา้และดา้นหลงัของหุ่น 

3. เม่ือดึงแผน่ผิวหนงัชั้นนอกท่ีห่อหุม้ส่วนตวัหุ่นออก จะพบแผน่ ID Disk อยูด่า้นใตบ้ริเวณต าแหน่ง
ท่ีมีจุดแสดงต าแหน่งการฟังเสียง Heart และ Lung Sound ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหผู้ฝึ้กรู้หรือสัมผสัถึง
ต าแหน่ง Auscultation Location ได ้ตวัหุ่นมีส่วนประกอบของอวยัวะซ่ีโครง หวัใจและปอด 
เพื่อใหก้ารฝึกคล าหาต าแหน่งเป็นไปไดอ้ยา่งสมจริงและแสดงถึงความสัมพนัธ์ทางดา้น 
Physiology ระหวา่งแต่ละต าแหน่ง Auscultation Site กบัตวัหุ่น ภายใตผ้ิวหนงัประกอบดว้ย ID 
Disk 9 ต าแหน่งทางดา้นหนา้และ 4 ต าแหน่งทางดา้นหลงัของหุ่น 

4. เคร่ือง Virtual Stethoscope ท างานโดยใชถ้่านขนาด 9v  ติดตั้งโดยเปิดฝาใส่ถ่านทางดา้นหลงั 
5. น าสายเสียบ Stereo จากเคร่ือง Virtual Stethoscope ต่อเขา้กบัล าโพงท่ีไดใ้หม้า เสียบปลัก๊สาย

ล าโพง (ล าโพงมีใหเ้ลือกทั้งแบบใชไ้ฟ 110v หรือ 120v) การต่อดว้ยล าโพงน้ีเหมาะแก่การสอนเป็น
หมู่คณะ หากไม่ต่อเคร่ือง Virtual Stethoscope เขา้กบัล าโพงก็จะสามารถรับฟังเสียงไดผ้า่นอุปกรณ์
หูฟังเท่านั้น 

6. เปิดสวิตซ์ On/Off บริเวณดา้นหนา้ของเคร่ือง Virtual Stethoscope  
6.1 เร่ิมตน้การฝึกโดยการคล าหาต าแหน่งและวางหูฟังของเคร่ือง Virtual Stethoscope ท่ี

ต าแหน่ง 5th Intercostal Space ทางดา้นฝ่ังซา้ยของหุ่นบริเวณ Midclavicular Line ซ่ึง
เป็นต าแหน่ง APEX Point ท่ีสามารถรับฟังเสียงจาก Mitral Valve และเสียงหวัใจทาง
ฝ่ังซา้ยไดช้ดัเจนท่ีสุด (บริเวณ 5th Intercostal Space ประกอบดว้ย APEX Heart Sound 
ทั้งหมด 5 เสียง) 

7. ทางดา้นหลงัของเคร่ือง Virtual Stethoscope มีสวิตซ์ท่ีสามารถเล่ือนเพื่อเลือกสีท่ีแตกต่างกนั
ทั้งหมด 5 สี คือ แดง ส้ม เขียว น ้าเงิน และด า 

8. การปรับสวิตซ์ดา้นหลงัเคร่ือง Virtual Stethoscope แต่ละสีจะท าใหเ้สียงท่ีไดย้นิผา่นเคร่ือง Virtual 
Stethoscope แต่ละต าแหน่งบนร่างกายหุ่น (9 ต าแหน่งดา้นหนา้และ 4 ต าแหน่งดา้นหลงั) ท าการ
รับฟังเสียงของแต่ละสีหรืออาจท าการฟังเสียงโดยการเล่ือนสวิตซ์ไปยงัสีท่ีต่างกนัของแต่ละ
ต าแหน่งก็ได ้ทั้งน้ีประเภทของเสียงแต่ละสีจะแสดงอยูด่า้นหลงัของเคร่ือง Virtual Stethoscope 
เพื่อใหผู้ฝึ้กไม่สามารถมองเห็นไดข้ณะท าการฝึก 
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9. ทางดา้นหลงัของเคร่ือง Virtual Stethoscope บริเวณดา้นขา้งของแถบเล่ือนสวิตซ์จะมีรูส าหรับ
เสียบอุปกรณ์ Electric Screwdriver เพื่อปรับระดบัเสียงไดโ้ดยการหมุนในลกัษณะตามเขม็หรือ
ทวนเขม็นาฬิกาจนกวา่จะไดร้ะดบัเสียงท่ีตอ้งการ 

10. อยา่ลืมวา่แต่ละต าแหน่งรับฟังเสียงทั้ง 13 ต าแหน่งบนตวัหุ่นประกอบดว้ยเสียงยอ่ยภายใน 5 เสียง 
(แต่ละเสียงขึ้นอยูก่บัสีท่ีเลือกบนสวิตซ์เล่ือนของเคร่ือง Virtual Stethoscope)  

 

การดูแลรักษา 
1. ควรท าความสะอาดดว้ยน ้าสบู่อ่อนๆ หา้มใชน้ ้ายาท าความสะอาดผงซกัฟอกหรือสารท่ีมีฤทธ์ิกดั

กร่อน 
2. อยา่ใชป้ากกาหรือหมึกใดๆ  ขีดลงบนหุ่นเพราะจะท าใหล้า้งไม่ออก 
3. ไม่ควรห่อหุ่นดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพ ์ 
4. อยา่ใช ้น ้ายาโพวิโดน –ไอโอดีน กบัหุ่นจะท าให้เกิดรอยด่างบนผิวหุ่นได ้
5. ไม่ควรท าส่ิงไม่เหมาะสมกบัหุ่น ควรเก็บหุ่นไวใ้นกล่องท่ีมากบัหุ่น  
6. ไม่น าส่ิงของหนกัทบับนกล่องหรือตวัหุ่น  
7. เก็บหุ่นในท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่ร้อน  
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