
ทะเบียนพสัดุครุภัณฑ์ 

1.หมวดครุภัณฑ์ประเภทหุ่นฝึกปฏิบัติการ 

1.1 รายการหุ่นฝึกปฏิบติัการ: การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

ล าดับ รายการ จ านวน 

1.1.1 หุ่นฝึกการพยาบาลผูใ้หญ่เตม็ตวัพื้นฐาน 8 ตัว 

1.1.2 หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพผูใ้หญ่เตม็ตวั 1 ตัว 

1.1.3 หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพผูใ้หญ่แบบคร่ึงตวั 3 ตัว 

1.1.4 หุ่นคร่ึงตวัฝึกปฏิบติัการท าแผลผา่ตดั มีจ านวน  18 ตัว 

1.1.5 หุ่นส่วนแขนเยบ็แผล 2 ตัว 

1.1.6 หุ่นแขนผูใ้หญ่ส าหรับฝึกเจาะเลือด และให ้IV และใหเ้ลือด 3 ชุด 

1.1.7 หุ่นจ าลองร่างกายมนุษย ์ 1 ตัว 

1.1.8 โปสเตอร์ภาพระบบกลา้มเน้ือ  1 อนั 

1.1.9 หุ่นสรีระโครงกระดูก  1 ตัว 

1.1.10 โปสเตอร์ภาพระบบกลา้มเน้ือ 1 อนั 

1.1.11 โปสเตอร์ภาพระบบไหลเวยีนเลือดและต าแหน่งเส้นเลือด 1 อนั 

1.1.12 โปสเตอร์ภาพระบบระบบประสาท 1 อนั 

1.1.13 โปสเตอร์ภาพระบบทางเดินหายใจ 1 อนั 

1.1.14 โปสเตอร์ภาพระบบทางเดินอาหาร 1 อนั 

1.1.15 Model ภาพตดัขวางอวยัวะสืบพนัธ์ุ 1อนั 

1.1.16 Modelอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชาย 2 อนั 

1.1.17 Model ภาพตดัขวางไต 1 อนั 

1.1.18 หุ่น Anatomy ร่างกาย 2 อนั 

1.1.19 หุ่น ใส่ NG,OG แบบโปร่งใส 1 อนั 

1.1.20 Ambubag ขนาดใหญ่  1 อนั 

1.1.20 เตียงผูป่้วย 13 เตียง 
 

 

 



รายละเอยีดหุ่นปฏิบัติการพยาบาลข้ันพืน้ฐาน 
DELUXE PATIENT CARE SIMULATOR WITH INTERNAL ORGANS (P10)  

 
คุณลกัษณะทัว่ไป  

1. หุ่นน้ีท าจากวสัดุพิเศษ แขง็แรง ทนทาน ท าความสะอาดได ้ง่ายต่อการดูแลรักษา มือและเทา้ท าจาก
พลาสติกน่ิม 

2. ความสูงประมาณ 174 เซนติเมตร น ้าหนกัประมาณ 21 กิโลกรัม 
3. มีอายกุารใชง้านยาวนาน เม่ือไดรั้บการดูและใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. ข้อต่อทั้ งหมดของหุ่นท าจากโลหะปลอดสนิม มีความพิเศษในการเคล่ือนไหวท่ีนุ่มนวล และ

ใกลเ้คียงกบัคนไขจ้ริง 
5. สามารถปรับหุ่นใหอ้ยูใ่นท่านัง่ได ้โดยไม่ตอ้งพิงหรือพยงุ 

คุณลกัษณะพเิศษ 
1. หุ่นสาธิตน้ี ศีรษะ และแขน ขา สามารถประกอบ และถอดออกไดง่้าย โดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ และ

ขณะอยูใ่นเตียงก็สามารถนัง่ท่าตรงไดโ้ดยไม่ตอ้งพยงุ 
2. สามารถเปล่ียนอวยัวะเพศเป็นหญิงหรือชายได ้
3. มีอวยัวะต่างๆ ท่ีสามารถถอดออกได ้ดงัน้ี 

3.1 หวัใจ     1 ใบ 
3.2 กระเพาะอาหาร    1 ใบ 
3.3 ปอด      1 ใบ 
3.4 ล าไส้     1 ชุด 
3.5 แผน่ปิดหนา้อก    1 แผน่ 
3.6 แผน่ปิดหนา้ทอ้ง    1 แผน่ 
3.7 กระเพาะปัสสาวะ    1 ใบ 
3.8 อวยัวะเพศชาย    1 ชุด 
3.9 อวยัวะเพศหญิงพร้อมมดลูกและรังไข่  1 ชุด 

4. ส่วนส าหรับฝึกฉีดยา 6 ชุด 
4.1 ตน้แขน     2 จุด 
4.2 สะโพก     2 จุด 
4.3 หนา้ขา     2 จุด 

5. หนา้ทอ้งมีรูเปิด COLOSTOMY 
6. ช่องปากและจมูกสามารถเช่ือมผา่นไปยงัหลอดอาหาร ถึงกระเพาะอาหาร 



7. กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และส่วนของล าไส้เป็นวสัดุกนัน ้ า สามารถต่อกบัอวยัวะเพศ
ภายนอกและทวารหนักง่าย ส้ินพิเศษภายในจะป้องกนัการร่ัวออกของน ้ าจากกระเพาะปัสสาวะ 
และล าไส้ และจะมีแรงตา้นคลา้ยธรรมชาติเม่ือใส่สายสวน 

8. สามารถใชใ้นการฝึกสอนการสวนปัสสาวะทั้งในหญิงและชายได ้
9. อวยัวะภายในทั้งหมดสามารถถอดออกและท าความสะอาดทางช่องออก 
10.อวยัวะภายในท าจากวสัดุชนิดนุ่ม จึงทนทานมีอายกุารใชง้านยาวนาน 
11.หุ่นสาธิตน้ีใชใ้นการดูแลรักษาท่ีส าคญั ดงัน้ี 

11.1 การยก การเคล่ือนไหว 
11.2 การพนัผา้พนัแผลและการท าแผล รวมทั้งแผลหลงัถูกตดัอวยัวะ 
11.3 การลา้ง ตา หู จมูก ทอ้ง ล าไส้ กระเพาะปัสสาวะ 
11.4 การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือและใตผ้วิหนงั 
11.5 การลา้งทอ้งและการให้อาหารทางสายยางโดยสอดท่อผ่านทางจมูก Nano-gastric lavage 

and gavage 
11.6 การใหอ้อกซิเจน หรือการช่วยป่วยท่ีหายใจเองไม่ได ้
11.7 การดูแลแผลเจาะช่องคอ Tracheotomy care 
11.8 การสวนปัสสาวะ เพศชายและเพศหญิง 
11.9 การดูแลแผลเปิดบริเวณหนา้ทอ้ง ผูป่้วยตดัเปิดล าไส้ทางหนา้ทอ้ง 
11.10 การสวนอุจาระ 

12. อุปกรณ์ประกอบ 
12.1 สเปรยห์ล่อล่ืน 
12.2 วาสลินและแป้ง 
12.3 คู่มือการใชหุ่้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

13. เป็นผลิตภณัฑจ์ากประเทศเยอรมนี 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลตามคู่มือการใช้หุ่นของบริษัท 

 

 

 

 



1. หุ่นฝึกการพยาบาลผู้ใหญ่เต็มตัวพืน้ฐาน (P10) เพศหญิง 4 ตัว 

 

 

 

 



2. หุ่นฝึกการพยาบาลผู้ใหญ่เต็มตัวพืน้ฐาน (P10) เพศชาย 4 ตัว 

 

 

 

 



 3.  หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพผูใ้หญ่เต็มตัว / หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพผูใ้หญ่แบบคร่ึงตัว 

 

 

 

 



4. หุ่นคร่ึงตัวฝึกปฏิบัติการท าแผลผ่าตัด/เยบ็แผล 

 คุณสมบัติ  

  1.ฝึกท าแผล Colostomy 

  2.ฝึกท าแผลเยบ็ (Dry dressing) 

  3. Wet dressing 

  4. แผล Penrose-drain 

 

 

        

 



            5. หุ่นแขนผู้ใหญ่ส าหรับฝึกเยบ็แผล 2 ชุด            

          

6. หุ่นแขนผู้ใหญ่ 3 อนั 

 คุณสมบัต ิ: ฝึกปฏิบติั แทงน ้ าเกลือ เจาะเลือด ให ้IV และใหเ้ลือด 

 

 



 

 

 



7. ระบบกระดูก: หุ่น-ภาพโครงกระดูก 

 คุณสมบัติ  :  ใช้ส าหรับบรรยาย Anatomyกระดูก มนุษย์ 

                                        

8.โปสเตอร์ระบบกล้ามเน้ือ 

 คุณสมบัติ : ใช้ส าหรับบรรยาย Anatomyกล้ามเน้ือมนุษย์ 

 

 



9.โปสเตอร์ระบบหายใจ 

คุณสมบัต ิ : ใช้ส าหรับบรรยาย Anatomyระบบหายใจของมนุษย์ 

 

               

 

10. โปสเตอร์ระบบสืบพนัธ์ุ 

คุณสมบัติ  : ใช้ส าหรับบรรยาย Anatomyระบบสืบพนัธ์ุของมนุษย์ 

 

 



11. Modelอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชาย 

              
 

12. Model ภาพตัดขวางอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

 
 

 

13. Model ภาพตัดขวางไต 

 

                  
 



14. หุ่น Anatomy ร่างกาย 

                  

 

15. โปสเตอร์ภาพระบบเส้นเลือด 

 คุณสมบัติ : ใชส้ าหรับบรรยาย Anatomyระบบไหลเวยีนเลือด และต าแหน่งของเส้นเลือด 

         ของมนุษย ์

 

 

 



16. โปสเตอร์ภาพระบบประสาท 

คุณสมบัติ : ใชส้ าหรับบรรยาย Anatomyระบบระบบประสาท ของมนุษย ์

 

                 

 

17. โปสเตอร์ภาพระบบทางเดินอาหาร 

คุณสมบัต ิ : ใชส้ าหรับบรรยาย Anatomy ระบบทางเดินอาหารของมนุษย ์

 

                   
 



18. หุ่น ใส่ NG,OG แบบโปร่งใส 

 คุณสมบัติ : สอนสาธิตการใส่ NG,OG 

 

 
 

19. Ambubag ขนาดใหญ่ 

 

 
 



20.  เตียงผู้ป่วย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการ: การพยาบาลสาขาการพยาบาลเด็ก 

ล าดับ รายการ จ านวน 

1.2.1 หุ่นฝึกปฏิบติัการเด็กเอนกประสงค(์เพศหญิง) 9 ตัว 

1.2.2 หุ่นฝึกปฏิบติัการเด็กเอนกประสงค(์เพศชาย) 2 ตัว 

1.2.3 หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพเด็ก  1 ตัว 

1.2.4 ชุดประเมินพฒันาการเด็ก Denver II 9 ชุด 

1.2.5 ชุดประเมินพฒันาการเด็ก DSPM 9 ชุด 
 

หุ่นฝึกปฏิบัติการเด็กเอนกประสงค์ มีจ านวน 11 ตัว 

          1. ฝึกการอาบน ้าได ้ 

          2. ฝึกการห่อผา้ได ้การอุม้ 

          3. ฝึกใส่เส้ือผา้ใส่ผา้ออ้มได ้

          4. ฝึกออกก าลงัแขนขาได ้

          5. ฝึกป้อนอาหารได ้ 

1. หุ่นเด็กส าหรับปฏิบัติการพยาบาล : อาบน า้ เช็ดตัว ป้อนยา ป้อนนม เปลี่ยนผ้า การอุ้ม 

   

 
 

 



2. หุ่นฝึกการแต่งตัว สุขอนามัย 

 

                           

 

3. หุ่นเด็กเพศชาย 

 

                                   

 



4. หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพเด็ก 

 

 

 

5. ชุดตรวจพฒันาการเด็ก Denver II 

 

 

 



6. ชุดตรวจพฒันาการเด็ก DSPM 

 

 

7. Ambubag  ขนาดเลก็ 

 

 

 



1.3 รายการหุ่นฝึกปฏิบัติการ: การพยาบาลสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ 

ล าดับ รายการ จ านวน 

1.3.1 หุ่นฝึกปฏิบติัการท าคลอดเปิดหนา้ทอ้งได ้ 8 ชุด 

1.3.2 หุ่นตรวจทางนรีเวช คร่ึงท่อนล่าง  4 ชุด 

1.3.3 หุ่นการกระดูกเชิงกราน  6 ชุด 

1.3.4 หุ่นคร่ึงท่อนล่างท า PV  1 ตวั 

1.3.5 Model การเปิดขยายปากมดลูก  6 ชุด 

1.3.6 Model แสดงมดลูก  2 ชุด 
1.3.7 Model แสดงปากมดลูกระยะต ่างๆ  5 ช้ิน 

1.3.8 ชุดตรวจการเปิดขยายของปากมดลูก ระยะก่อนคลอด  2 ชุด 
1.3.9 หุ่นจ าลองส าหรับฝึกปฏิบติัการเยบ็แผล ฝีเยบ็ (ชนิดน่ิม) มีจ านวน  3 ชุด 
 

ภาพหุ่นฝึกปฏิบัติการ: การพยาบาลสูติศาสตร์ 

1 หุ่นฝึกปฏิบติัการท าคลอดเปิดหนา้ทอ้งได ้มีจ านวน 4 ชุด ประกอบดว้ย 

           1. ตวัหุ่นช่วงล่างสามารถเปิดหนา้ทอ้งได ้ 

           2. ตุก๊ตาเด็กชาย + รก +สายรก 

           3. ตุก๊ตาเด็กเพศหญิง+ รก +สายรก 

    

2. หุ่นจ าลองฝึกการท าคลอด มีจ านวน 4 ชุด ประกอบดว้ย  

          1. ตวัหุ่นช่วงล่างพร้อมฐานเล่ือนเด็ก  

          2. ตุก๊ตาเด็กทารก+สายรก+รก+ถุงน ้าคร ่ า  

         3. แผน่อวยัวะเพศหญิงส าหรับการตรวจภายใน และกอ้นมดลูกขนาดต่างๆ 



         4. แผน่อวยัวะเพศหญิงส าหรับฝึกเยบ็แผลฝีเยบ็  

      

 

     

3. หุ่นฝึกปฏิบัติการกระดูกเชิงกราน มีจ านวน 6 ชุด ประกอบดว้ย 

          1.แบบมีฐาน จ านวน 2 ชุด  

          2. แบบไม่มีฐาน จ านวน 1 ชุด 

 



4. หุ่นตรวจทางนรีเวช คร่ึงท่อนล่าง มีจ านวน 4 ชุด ประกอบดว้ย  

 1. ชั้นผวิหนงัของหุ่น  

 2. ส่วนโครงดา้นในแสดงถึงมดลูกและปีกมดลูก สามารถถอดเปล่ียนขนาดต่างๆ ได ้ 

 3. ปากมดลูกปกติ จ านวน 4 ช้ิน, ผดิปกติ 2 ช้ิน  

 4. มดลูกผดิปกติ 1 ช้ิน 

             

 

5. หุ่นคร่ึงท่อนล่างท า PV (คร่ึงท่อนคนท้อง) มีจ านวน 1  ตวั 

    

 

 

 

 



6. Model แสดงระยะฝังตัวของอสุจิ 

                     

7. Model แสดงระยะเร่ิมเป็นตัวอ่อน 

                     
8. Model แสดงระยะ 10 สัปดาห์ 

                       
 



9. Model แสดงระยะ 4-5 เดือน 

                          
 

10. Model แสดงระยะ 5 เดือนท่าขวาง 

                           

11.Model แสดงระยะ 5 เดือน คู่แฝด 

                           



12.  Model แสดงระยะ 7 เดือน 

                           
 

  13.  Model แสดงระยะ8-9 เดือนปกติ  

                                 
 

14.  Model แสดงระยะคลอดแล้ว 

 

     



 

15.  Model แสดงทารกแรกเกดิ 

                                
 

 

16. หุ่นจ าลองการเปลีย่นแปลงของเต้านมนม มีจ านวน 1 ชุด 

                        

17.  หุ่นจ าลองส าหรับฝึกปฏิบัติการเยบ็แผล ฝีเยบ็ (ชนิดน่ิม) มีจ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 

  1. หุ่นฝึกปฏิบติัการฝี เยบ็แบบแนวกลาง 1 ช้ิน  

  2. หุ่นฝึกปฏิบติัการฝี เยบ็แนวเฉียงขวา 1 ช้ิน  

  3. หุ่นฝึกปฏิบติัการฝี เยบ็แนวเฉียงซา้ย 1 ช้ิน 



              
 

 

 

 

 

 

1.4 อุปกรณ์อ่ืนๆ  

 1.4.1 ตู้หมายเลข 1-2 : เกบ็อุปกรณ์ ส าหรับ ฉีดยา 

 



 1.4.2 ตู้หมายเลข 3-4 : ชุดอุปกรณ์ให้สารน า้ 

 

 

 

 1.4.3 ตู้หมายเลข 5 : ชุดอุปกรณ์ Dressing แผล ,เยบ็แผล 

 

 



 1.4.4 ตู้หมายเลข 9: ชุดอุปกรณ์ใส่สายให้อาหารและเกบ็ส่ิงส่งตรวจ 

 

 

 

 1.4.5 ตู้หมายเลข 10: ชุดอุปกรณ์ใส่สายสวนปัสสาวะ  

 



 1.4.6 ตู้หมายเลข 11: ชุดอุปกรณ์ปราศจากเช้ือ 

 

 

 

 1.4.7 ตู้หมายเลข 12: ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจน 

 

 

 



 1.4.8 ตู้หมายเลข 13-14: ชุดอุปกรณ์ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล 

 

 

 1.4.9 ตู้หมายเลข 16-1: ชุดอุปกรณ์ตรวจร่างกาย 

 

 



สมุดทะเบียนพสัดุครุภัณฑ์ 

ห้องปฏิบัติการพยาบาล วทิยาลยับัณฑิตเอเชีย 

 

              

 

 

จัดท าโดย  
อาจารย์ โศภิษฐ์ นามข า และคณะ 

คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยับัณฑติเอเชีย 


