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Knee and Prepatellar Bursa Aspiration Training Manikin 

หุ่นจ ำลองส่วนข้อเข่ำข้ำงขวำผู้ใหญ ่ 

1. สำมำรถใช้เพื่อฝึกกำรตรวจ fluctuation ของ prepatellar bursitis และตรวจ knee ballotment test 
ได้  

2. ใช้จ ำลองกำรฝึกท ำหัตถกำร knee aspiration และ prepatellar bursa aspiration ได้เสมือนจริง  
3. ประหยัดด้วยกำรออกแบบจ ำลองถุงน  ำในข้อเข่ำและ bursa ด้วยลูกโป่งยำงท่ีมีรำคำย่อมเยำว์ 

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

VDO Link    https://youtu.be/stWSbShrvBk 
 

 

https://youtu.be/stWSbShrvBk


   

 

Intraosseous Access Training Manikin 

หุ่นจ ำลองส่วนขำข้ำงซ้ำยเด็กอำยุประมำณ 1 ขวบ  

1. สำมำรถใช้ส ำหรับฝึกหัตถกำรเจำะไขกระดูกบริเวณ proximal tibia  
2. กระดูก tibia มีควำมแข็งเสมือนจริง มี tibia tuberosity landmark และมีเลือดเทียมในไขกระดูกเพื่อ

ตรวจสอบกำรฝึกเจำะที่ถูกต้อง 
3. สำมำรถเปลี่ยนกระดูก tibia และผิวหนัง ได้ 

ชิ นส่วนพิเศษ : กระดูกจ ำลองฝึกเจำะไขกระดูก ใช้ส ำหรับฝึกควบคุมมือในกำรออกแรงเจำะไขกระดูก เพื่อให้
ผู้เรียนทรำบถึงควำมแข็งและควำมรู้สึกขณะที่เข็มเจำะทะลุกระดูกชั น cortex เข้ำไปใน intraosseous cavity 
และมีเลือดเทียมภำยในกระดูก ออกแบบให้สำมำรถเจำะได้จ ำนวนมำกกว่ำ 50 ครั ง/ชิ น 

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

VDO Link    https://youtu.be/m-EE6xpFpkI  

  

https://youtu.be/m-EE6xpFpkI


    

 

Cricothyrodotomy Training Manikin 

หุ่นจ ำลองส่วนคอและศีรษะผู้ใหญ่ใช้ส ำหรับฝึกท ำหัตถกำร cricothyrodotomy จ ำลองบริเวณคอให้มีส่วนของ 
larynx และ trachea ที่มีผิวหนังคลุมอยู่ สำมำรถคล ำได้ส่วนของ larynx, cricothyroid membrane และ 
trachea จ ำลองกำรฝึกผ่ำเปิด cricothyroid membrane และสอดท่อช่วยหำยใจเข้ำไปใน trachea ได้เสมือน
จริง ส่วนกล่องเสียงและหลอดลมสำมำรถซ่อมและเปลี่ยนผิวหนังเพื่อใช้ซ  ำหลังจำกใช้งำนฝึกผ่ำไปแล้ว 

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

VDO Link   https://youtu.be/aTeCyGuQL60  

 

 

  

https://youtu.be/aTeCyGuQL60


  

 

Ear Examination, Foreign Body Removal, Intratympanic Injection and 
Myringotomy Training Manikin 

หุ่นจ ำลองส่วนศีรษะและหูของผู้ใหญ่ สำมำรถจัดให้หุ่นเสมือนอยู่ในท่ำนั่งและท่ำนอนศีรษะสูงเพื่อปรับกำรใช้งำน
ได้เหมำะสมกับกำรท ำหัตถกำรได้ ใบหูมีลักษณะนิ่มและถอดเปลี่ยนได้ รูหูมีควำมนิ่มและโค้งคล้ำยคนจริง ใช้
ส ำหรับ 

1. ฝึกตรวจรูหูและแก้วหู สำมำรถเปลี่ยนภำพโรคต่ำงๆของแก้วหูได้  
2. ใช้ฝึกท ำ foreign body removal ออกจำกรหูู และฝึก ear irrigation 
3. ใช้ฝึกท ำ intratympanic injection 
4. ใช้ฝึกท ำ myringotomy and grommet insertion 

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

VDO Link    https://youtu.be/o_mUGEJPhFE  

https://youtu.be/o_mUGEJPhFE


  
 

Anterior Nasal Packing and Foreign Body Removal 

หุ่นจ ำลองศีรษะติดตั งบนกล่องไม้ที่ม่ันคง มีชิ นส่วนจมูกและโพรงจมูกจ ำลองลักษณะคล้ำยคนที่สำมำรถถอด
เปลี่ยนชิ นส่วนส ำรองได้ ใช้ส ำหรับฝึกท ำ anterior nasal packing และ nasal foreign body removal ได้
เสมือนจริง  

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

VDO Link   https://youtu.be/AKgG4lz4ggA  

 

 
  

https://youtu.be/AKgG4lz4ggA


  

 

Mannual Removal of Retained Placenta Training Manikin 

หุ่นจ ำลองอุ้งเชิงกรำน มดลูก รก และสำยสะดือ ใช้ส ำหรับฝึกท ำหัตถกำรกำรล้วงรก โดยสำมำรถวำงรกลงในหุ่น
อุ้งเชิงกรำนเพื่อจ ำลองให้เห็นวิธีกำรล้วงรกที่ถูกต้อง และน ำรกใส่ลงไปในมดลูกเพื่อจ ำลองหัตถกำรกำรล้วงรก
เสมือนจริง 

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

VDO Link    https://youtu.be/Gzh5tQJ4IeU  

  

https://youtu.be/Gzh5tQJ4IeU


    

 

Lumbar Puncture Training Manikin : child & adult 

หุ่นจ ำลองส่วนหลัง เด็ก และ ผู้ใหญ่ ส ำหรับฝึกท ำหัตถกำร lumbar puncture สำมำรถคล ำ landmark บริเวณ 
iliac creast และ spinous process ได้ มีท่อน  ำต่อเข้ำกับถุงน  ำไขสันหลัง สำมำรถเปลี่ยนชิ นส่วนกระดูกสันหลัง
และถุงน  ำไขสันหลังได้ จ ำลองกำรท ำหัตถกำร lumbar puncture ได้เสมือนจริง 

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

VDO Link https://youtu.be/eWieL3Y9MXk  

  

https://youtu.be/eWieL3Y9MXk


 
 

Venipuncture training manikin 

หุ่นแขนจ ำลองฝึกเจำะเลือดที่บริเวณ cubital fossa ออกแบบให้มีรำคำประหยัด แขนท ำจำกโฟมยำง บริเวณ 
cubital fossa มีเนื อเยื่อและหลอดเลือดจ ำลองท่ีมีลักษณะคล้ำยของคน ใช้ฝึกเจำะเลือดได้เสมือนจริง มีน  ำหนัก
ประมำณ 300 กรัม  

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

VDO Link   https://youtu.be/LjrMb_ReeM4 

 

  

https://youtu.be/LjrMb_ReeM4


   
 

Ultrasound-Guided Breast Biopsy Training Manikin 

หุ่นเต้ำนมจ ำลองส ำหรับฝึกท ำ ultrasound-guided core needle breast biopsy ผิวของหุ่นสำมำรถเจำะ
แทงด้วยเข็ม biopsy ได้ และมีกำรรั่วซึมน้อยมำกหลังจำกเจำะ ภำยในมีเจลและก้อนเนื องอกจ ำลองท่ีแยกได้ด้วย
คลื่นเสียงสะท้อนควำมถี่สูง  

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

VDO Link   https://youtu.be/8j7Yh1LhXws   

 

  

https://youtu.be/8j7Yh1LhXws


               
 

Ultrasound-Guided Venous Access Training Manikin 

หุ่นจ ำลองทรงกล่องสี่เหลี่ยม ภำยในบรรจุเจลและมีหลอดเลือดจ ำลองต่ำงขนำดจ ำนวน 5 เส้น ใช้ส ำหรับฝึกแทง
ใส่สำย vascular catheter โดยใชก้ำรน ำทำงด้วยคลื่น ultrasound วัสดุหุ้มภำยนอกท ำด้วยยำงสังเครำะห์
ลักษณะนิ่ม  ใช้เข็มแทงผ่ำนได้ และเม่ือถอนเข็มออก รูเจำะจะปิดเองและมีกำรรั่วซึมน้อยมำก  

 

ผลิตโดย บริษัท ออร์โธเนียร์ จ ำกัด 

 

 


