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รายละเอียดคณุลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จํานวน 1 รายการ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสขุศาสตร ์1 ห้อง 

--------------------------- 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสขุศาสตร์       จํานวน 1 ห้อง 
 ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ สําหรับการเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุขศาสตร์   
โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังน้ี 

1. หุ่นจําลองคร่ึงตัวย่อส่วน แยกช้ินส่วนได้  จํานวน 2 ชุด 
2. หุ่นแขนฝึกเย็บแผล   จํานวน 2 ชุด 
3. หุ่นขาฝึกเย็บแผล  จํานวน 2 ชุด 
4. หุ่นฝึกตรวจเต้านมปลอม    จํานวน 1 ชุด 
5. หุ่นจําลองช่วยฟ้ืนคืนชีพ ผู้ใหญ่ ครึ่งตัวแบบมีกล่องสัญญาณไฟ   จํานวน 2 ชุด 
6. หุ่นฝึกการดูแลทารกแรกเกิด  จํานวน 1  ชุด 
7. ชุดเคร่ืองตรวจหู ตา คอ จมูก ปาก  จํานวน 5  ชุด 
8. เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล  จํานวน 10 เครื่อง 
9. เครื่องวัดความดันแบบต้ังโต๊ะ  จํานวน 10 เครื่อง 
10. เครื่องวัดความจุปอด     จํานวน 5 เครื่อง 
11. หุ่นจําลองกล้ามเน้ือ  จํานวน 2 ชุด 
12. เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย  จํานวน 1 เครื่อง 
13. โมเดลอาหารสําหรับเด็กแรกเกิด   จํานวน 1 อัน 
14. โมเดลอาหารสําหรับหญิงต้ังครรภ์  จํานวน 1 อัน 
15. โมเดลชุดธงโภชนาการ    จํานวน 1 อัน 

 

 1.  หุ่นจําลองคร่ึงตัวย่อส่วน แยกชิ้นส่วนได้ 15 ชิ้น (สลบัเพศได้)   จํานวน 2 ชุด 
 รายละเอียด 
  1.1 เป็นหุ่นจําลองร่างกายมนุษย์ครึ่งตัว (ศรีษะถึงต้นขา/ต้นแขน) ขนาดคร่ึงท่อ ความสูงไม่น้อยกว่า 
43 เซนติเมตร 

1.2  แสดงโครงสร้างทางกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ทั้งภายนอกและภายในสามารถสลับเพศชาย-หญิงได้ 
1.3  ซีกหน่ึงของศีรษะเปิดให้เห็นโครงสร้างภายใน ได้แก่ สมองที่ถอดออกมาได้ 
1.4  ด้านหน้าของตัวหุ่นเปิดให้เห็นช่องอกและช่องท้องเพ่ือศึกษาโครงสร้างอวัยวะภายใน 
1.5  ลําคอเปิดให้เห็นหลอดเลือดใหญ ่และภายนอกของกล่องเสียง 
1.6  แสดงให้เห็นช้ันของผิวหนัง ช้ันไขมัน ช้ันกล้ามเน้ือ ของหน้าอก รวมถึงช้ันกระดูกซี่โครงและ 

Intercostal muscle 
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1.7  สามารถถอดแยกช้ินส่วนต่างๆ ได้ 15 ช้ิน ได้แก่ 

 ช้ินส่วนหลัก (ลําตัว) 

 ศีรษะ 2 ซีก มสีมองที่ถอดได้ 

 ปอดซ้าย 

 ปอดขวา 

 หัวใจที่แยกช้ินส่วนได้ 2 ช้ิน 

 ตับ 

 กระเพาะอาหาร 

 ลําไส้ (เปิด caecum ได้) 

 อวัยวะเพศชาย 2 ช้ิน 

 อวัยวะเพศหญิง 2 ช้ิน 
1.8  ตัวหุ่นต้ังอยู่บนฐาน (ตัวหุ่นยืนอยู่ในแนวต้ัง) 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. มีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
2. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
3. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
 
2.  หุ่นแขนฝกึเย็บแผล       จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะท่ัวไป 

 เป็นหุ่นจําลองแขนผูใ้หญ ่สําหรับฝึกการกรดีและฝึกเย็บผวิหนัง เหมาะสําหรับนิสิต นักศึกษาและบุคลากร
ทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการผ่าตัดและการเย็บก่อนรักษาผู้ป่วยจริง 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นหุ่นจําลองแขนผูใ้หญ่ด้านซ้าย มีรายละเอียดของผิวหนังคล้ายจริง ได้แก่ ลายมือ ลายน้ิวมือ และ 

รอยย่นข้อมือ 
2. ทําจากยางสังเคราะห์ (ยางไวนิล) คณุภาพสูง ซึ่งมีความทนทาน มีผิวสมัผัสอ่อนนุ่มคลา้ยจริง 
3. ผิวหนังมีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่ายเมื่อมีการดึงไหมเย็บแผล 
4. ผู้ใช้สามารถสร้างรอยแผลสําหรับการฝึกได้เองตามความต้องการเพ่ือใช้สําหรับการฝึกเย็บแผล  

การผูกไหม การตัดไหม และการพันแผล 
5. ตัวหุ่นมีร่องรอยบาดแผลจํานวน 3 ตําแหน่ง คือ บริเวณน้ิวโป้ง แขนด้านใน และต้นแขน 
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6. เมื่อกรีดแผลผา่นช้ันผิวหนังจะพบช้ันกล้ามเน้ือสีแดง 
7. สามารถสร้างรอยแผลได้มากกว่า 100 แผล โดยแต่ละแผลสามารถฝึกเย็บได้หลายครั้ง 
8. มีใบรับรองคุณภาพ ISO9001-2008 
ส่วนประกอบ 
1. หุ่นจําลองแขนฝึกเย็บแผล     1 ชุด 
2. กระเป๋าบรรจุ       1 ใบ 
3. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ   1 เล่ม 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1.  มหีนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
2.  รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
3.  ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
 
3.  หุ่นขาฝึกเย็บแผล       จํานวน 2 ชุด 
วัตถุประสงค ์
หุ่นจําลองขาผู้ใหญส่ําหรับฝึกการกรีดแผล เย็บแผลบริเวณขา เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความชํานาญให้กับนิสิต 

นักศึกษา และบุคลากรทางแพทย์และพยาบาล 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นหุ่นจําลองขาและเท้าผู้ใหญ่ มีรายละเอียดของรอยนูนของเส้นเลือด และรอยย่นและรูขุมขนบน

ผิวหนังคล้ายจริง 
2. ทําจากวัสดุสังเคราะห์ (ยางไวนิล) คณุภาพสูง ซึ่งมีความทนทาน มีผิวสมัผัสอ่อนนุ่ม 
3. ผิวหนังมีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่ายเมื่อมีการดึงไหมเย็บแผล 
4. ผู้ใช้สามารถสร้างรอยแผลสําหรับการฝึกได้เองตามความต้องการ เพ่ือใช้สําหรับการฝึก เย็บแผล  

การผูกไหม การตัดไหม และการพันแผล 
5. มีรอยแผลจําลองการโดนกรีดจํานวน 3 แผล บริเวณเหนือข้อเท้า ,บริเวณหน้าขา และบริเวณใต้เข่า  
6. รอยแผลจําลองทั้ง 3 แผล สามารถทําการเย็บซ้ําได้ 
7. สามารถสร้างรอยแผลใหม่ได้มากกว่า 100 แผล โดยแต่ละแผลสามารถฝึกเย็บได้หลายครั้ง 
8. มีใบรับรองคุณภาพ ISO9001 
9. มีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
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ส่วนประกอบ 
1. หุ่นจําลองขาฝึกเย็บแผล  1 ตัว 
2. อุปกรณ์เย็บแผล   1 ชุด 
เงื่อนไขเฉพาะ 
1. รับประกันคณุภาพ 1 ปี 
2. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

 
4. หุ่นฝึกการตรวจเต้านมปลอม      จํานวน 1 ชุด 
วัตถุประสงค ์
เป็นหุ่นฝึกการตรวจเต้านม สําหรับบุคคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 

ผู้ฝึกทักษะเกิดความรู้ความเขา้ใจและนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
คุณลักษณะ 
1. เป็นหุ่นลําตัวมนุษย์เพศหญิง ซึ่งมีผิวหนังหน้าอกพร้อมเต้านมจําลองสําหรับสวมทับตัวหุ่น 
2. ลําตัวสีขาวทําจากวัสดุสังเคราะห์เน้ือแข็ง มีความทนทาน และมี Landmark ได้แก่กระดูกไหปลาร้า  

ผิวหนังเต้านมทําจากยางสังเคราะห์คุณภาพสูงมีความอ่อนนุ่มคล้ายจริง 
3. เต้านมสามารถฝึกตรวจได้ทั้ง 2 ข้าง มีส่วนประกอบคือ ช้ันนอกเป็นแผน่ผิวหนัง ช้ันกลางเป็นแผ่นอ่อน

นุ่ม และช้ันในประกอบด้วยฐานที่เป็นแผ่นรองรับก้อนเต้านมช้ันใน โดยที่เต้านมช้ันในและฐานมีรรูวมกันจํานวน 
ไม่น้อยกว่าข้างละ 25 รู สําหรับติดก้อนพยาธิสภาพจําลองที่ตําแหน่งต่างๆ ในเต้านมตามต้องการ 

4. สามารถถอดผวิหนังหน้าอกพร้อมเต้านมจําลองออกจากตัวหุ่นเพ่ือสวมใส่กับร่างกายคนจริงเพ่ือฝึก
ตรวจด้วยตนเองได้ 

5. จําลองพยาธิสภาพ ได้แก่ carcinomas: 2cm, 3cm, 5cm, cyst, fibrocystic disease, และ
fibroadenoma 

6. พยาธิสภาพแต่ละแบบ สามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้ง่ายตามความต้องการของผู้ใช้ 
7. มีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
ส่วนประกอบ 
1. หุ่นลําตัว      1 ตัว 
2. ผิวหนังหน้าอกแบบสวมพร้อมเต้านมจําลอง   1 ชุด 
3. ก้อนพยาธิสภาพเต้านมจําลอง    6 ช้ิน 
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5.  หุ่นจําลองช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้ใหญ่ ครึ่งตัว (Brad) แบบมีกล่องสญัญาณไฟ จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะ 
1. เป็นหุ่นจําลองผู้ใหญ่ครึ่งตัวต้ังแต่ศีรษะถึงเอว สามารถใช้ฝึกกดหน้าอกเพ่ือป๊ัมหัวใจและช่วยหายใจด้วย

การเป่าปาก หรือใช้หน้ากากช่วยหายใจแบบมีท่อสําหรับเป่า หรือใช้ ambu bag ได้ 
2.  มีการเคลื่อนไหวของหน้าอกเมื่อมีการป๊ัมหัวใจและการช่วยหายใจ 
3.  บริเวณปากและจมูกของหุ่นสามารถถอดเปลี่ยนทําความสะอาดได้ 
4.  คอของหุ่นมีข้อต่อสามารถเชยคางได้ 
5.  มีปอดทีม่ีทางเดินหายใจเช่ือมต่อกับปากและจมูก 
6.  ตัวหุ่นทําจากวัสดุสังเคราะห์คุณภาพสูง ผิวด้านนอกทําจาก soft vinyl plastic และภายในทําจาก 

polyurethane foam ที่อ่อนนุ่มสามารถยุบตัวและคืนรูปเดิมได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีการกดหน้าอก 
7.  ลําตัวยาวลงไปถึงใต้สะดือ สามารถใช้ฝึกท่าทางในการปฐมพยาบาลกรณีมีการอุดตันทางเดินหายใจหรือ

การสําลัก ด้วยวิธีกดกระตุกใต้ลิ้นป่ี (abdominal thrust) ได้ 
8.  มีโครงสร้างทางกายวิภาคเป็นlandmark ที่สําคญัสําหรับการฝึกได้แก่ กระดูกสันอก กระดูกซี่โครง  

ลิ้นป่ี ราวนม 
9.  มสีัญญาณไฟแยกจากตัวหุ่นโดยเช่ือมต่อผ่านสายเคเบิลใช้พลังงานแบตเตอรี่ AA 4 ก้อน ซึ่งทําหน้าที่ 

บ่งบอกความถูกต้องของการฝึกดังน้ี 
8.1 สัญญาณไฟสีฟ้าสว่างเมื่อกดหน้าอกได้ถูกตําแหน่ง 
8.2 สัญญาณไฟสีเขียวสว่างเมื่อปริมาณอากาศที่เป่าเข้าไปเพียงพอ 
8.3 สัญญาณไฟสีขาวสว่างเมื่อความลึกในการกดหน้าอกเพียงพอ (2 น้ิว) 

9. มีกระเป๋าบรรจุที่สามารถใช้เป็นแผ่นรองหัวเข่าของผู้ฝึกได้ 
ส่วนประกอบ 
1. หุ่นจําลอง CPR    1 ตัว 
2. ชุดสัญญาณไฟ     1 ชุด 
3.  ส่วนปากและจมูก (mouth/nose piece)  3 ช้ิน 
4.  ปอดจําลอง     3 ชุด 
5.  กระเป๋าบรรจุ     1 ใบ 
6.  คู่มือภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อย่างละ  1 เล่ม 
 
 



6 
 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1.  มหีนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
2.  รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
3.  ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
 
6.  หุ่นฝึกดูแลทารกแรกเกิด      จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 
1. เป็นหุ่นเด็กทารกเพศชายขนาดเท่าจริง ความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร (งอเข่า) 
2. ตัวหุ่นมีข้อต่อที่คอ, หัวไหล่, สะโพก สามารถขยับแขน, ขา และหันศรีษะได้ 
3. มีผิวหนังพับย่นที่บริเวณต่างๆ เช่น ท้อง หน้าอก เท้า แขน ข้อมือ ต้นขา คอ คาง ใต้รกัแร้ เพ่ือใช้ฝึกการ

ดูแลทําความสะอาด 
4. สําหรับการฝึกทักษะการดูแลเด็กทารก ได้แก่ 
 4.1  การอุ้มเด็กทารก 
 4.2  การเช็ดตัว 
 4.3  การทําความสะอาดสะดือเด็กทารก 
 4.4  การเปลี่ยนเสื้อผ้าและผา้อ้อม 
 4.5  การวัดรอบอก รอบศีรษะ และรอบเอว 
 4.6  การฝึกทา่ทางการป้อนนม 
 4.7  ทักษะอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. นํ้าหนัก 1.1 กิโลกรัม 
6. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
ส่วนประกอบ 
1. ตัวหุ่นจําลองทารกเพศชาย   1 ตัว 
 
7.  ชุดเครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก ปาก      จํานวน 5 ชุด 
คุณลักษณะ 
1. มีชุดตรวจ ตา หู คอ จมกู ครบชุดในกล่องเดียวกัน วัสดุที่ใช้เป็นโลหะชุบโครเมี่ยม 
2. หลอดไฟสําหรับ หัวตรวจหู, หัวตรวจคอ เป็นสูญญากาศ 2.7 โวลท์, สําหรับหัวตรวจตาเป็นซีนอน  

2.5 โวลท์ 
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10.  เครื่องวัดความจุปอด       จํานวน 5 เครือ่ง 
วัตถุประสงค์การใช้งาน  
เป็นอุปกรณ์สําหรับวัดความจุปอด ใช้ได้ทั้งใน สถานพยาบาล,สถานออกกําลังกาย หรือที่บ้าน 
คุณสมบัติทั่วไป  
1. ขนาดเล็ก, นํ้าหนักเบา สะดวกพกพา  
2. ตัวเคร่ืองเป็นพลาสติกสีฟ้า หน้าปัดสีนํ้าเงิน ตัวเลข และเข็มสีขาว มองเห็นชัดเจน คุณสมบัติทางเทคนิค  
ช่วงการวัด 1,000-7,000 ลกูบาศก์เซนติเมตร  
อุปกรณ์ประกอบใช้งานในชุด  
Disposable Plastic Mouthpieces 50 ช้ิน 
เงื่อนไขเฉพาะ  
1. รับประกันคณุภาพ 1 ปี  
 
11.  หุ่นจําลองกล้ามเนื้อ       จํานวน 2 ชุด 
วัตถุประสงค ์

 หุ่นจําลองกล้ามเน้ือมนุษย์น้ีถูกออกแบบมาเพ่ือการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคช่วยให้ผู้ได้สามารถ
เข้าใจถึงรูปร่างและตําแหน่งของกล้ามเน้ือต่างๆ  ทําใหผู้้เรียนมีความเขา้ใจมากขึ้น 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นหุ่นจําลองกล้ามเน้ือเต็มตัวขนาด 1/3 เท่า ความสงู 62 เซนติเมตร 
1. แสดงโครงสร้างของกล้ามเน้ือในร่างกายมนุษย์เพศชาย (ไม่มีอวัยวะเพศ) 
2. ซีกขวาของหุ่นแสดงให้เห็นโครงสร้างของกล้ามเน้ือส่วนต้ืน และเส้นเลือด 
3. ซีกซ้ายของหุ่นแสดงให้เห็นโครงสร้างของกล้ามเน้ือส่วนลึก และบางส่วนของกระดูก ได้แก่ ซี่โครง 

กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลงัระดับคอ ข้อเข่า ข้อเท้า สะบัก และไหปลาร้า 
4. แขนขวาของหุ่นอยู่ในลักษณะห้อยลง แขนซ้ายยกขึ้น 
5. แขนทั้ง 2 ข้างสามารถถอดออกได้ 
6. มีนํ้าหนัก 5.1 กิโลกรัม 
7. ตัวหุ่นต้ังอยู่บนฐาน (ตัวหุ่นยืนอยู่ในแนวต้ัง) 
8. มีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
อุปกรณ์ประกอบ 
1. หุ่นจําลองกล้ามเน้ือเต็มตัวพร้อมฐาน  1 ชุด 
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เงื่อนไขเฉพาะ 
1. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี 
2. มีบริการหลังการขายทุก 6 เดือน 
3. บริษัทมีหนังสอืแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
 
12.  เครื่องวิเคราะห์องคป์ระกอบของร่างกาย    จํานวน 1 เครือ่ง 
คุณลักษณะท่ัวไป 

 เป็นเคร่ืองมือสําหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยหลักการอ่านค่าจากความต้านทาน ของ 
กระแสไฟฟ้าต่อเซลลใ์นร่างกาย (Bioelectrical Impedance Analysis)  

คุณลักษณะเฉพาะ  
1. เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับวัดนํ้าหนัก หรือปริมาณองค์ประกอบสําคัญต่าง ๆ ของร่างกายอันได้แก่  

มวลไขมันรวมในร่างกาย มวลร่างกายที่ไร้ไขมัน และมวลกล้ามเน้ือที่ไรก้ระดูก และไขมันในช่องท้อง นอกจากน้ัน  
ยังวิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือช่วยประเมินหรือวินิจฉัย โรคอ้วน และเป็นสญัญาณเตือนสาํหรับความผิดปกติ หรือ  
โรคแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย  

2. ทํางานวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ ในร่างกาย  
(Bioelectrical Impedance Analysis) โดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท้า และแขนทั้งสองข้าง (Leg to Leg & Hand  
to Hand) ผ่านประจุไฟฟ้า (Electrode) 4 แผ่น ส้นเท้า 2 แผ่น ปลายเท้า 2 แผ่น พรอ้ม 2 คลื่นความถ่ีเพ่ิม 
ประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์  

3. สามารถวัดและวิเคราะห์ค่าต่าง ๆ เพ่ือการวินิจฉัยและรักษา  
3.1 องค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) โดยแยกเป็น  

 1) มวลไขมันรวมในร่างกายหน่วยเป็นกิโลกรัม (Fat Mass) และเปอร์เซน็ต์ไขมันต่อนํ้าหนักตัว         
(Body Fat Percent)  

2) มวลไขมันในช่องท้อง (Trunk Fat หรือ Visceral Fat) 
3) มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass)  
4) ปรมิาณรวมของนํ้าในร่างกาย (Total Body Water) หน่วยเป็นกิโลกรัม  
5) นํ้าหนักรวม (Body Weight)  
6) มวลกระดูก (Bone Mass)  
7) ระดับสัดส่วนกล้ามเน้ือกับไขมัน (Physique Rating)  
8) แสดงดัชนีของผลการวัดเทียบกับค่ามาตฐาน อ่านผลง่าย  
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3.2 วินิจฉัยภาวะโรคอ้วน (Obesity Diagnosis) โดยแสดงค่า  
1) ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)  
2) เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percent)  
3) เปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง (Trunk Fat Percent)  

ซึ่งค่าต่าง ๆ มกีารแสดงในลกัษณะเปรียบเทียบค่าปกติด้วย ตลอดจนประเมินเป็นระดับปกติหรือมีภาวะโรคอ้วน  
(Obesity)  

3.3 การจัดการนํ้าหนัก (Weight Management) โดยแสดงค่า  
1) นํ้าหนักรวมที่ควรจะเป็น  
2) ปรมิาณไขมนัในร่างกายที่ปกติ ตํ่ากว่าหรือเกินกว่ามาตรฐาน  
3) อัตราการใช้พลังงานข้ันพ้ืนฐานของร่างกาย (Basal Metabolic Rate)  

3.4 มคีําแนะนําการควบคุมนํ้าหนัก ซึ่งแสดงทั้งนํ้าหนักเป้าหมาย (Target Weight) การเพ่ิม หรือลด
นํ้าหนักรวมและของไขมัน  

4. สามารถประเมินผล (Evaluate) ของเคร่ือง พิจารณาที่ข้อมูลส่วนตัวผูถู้กวัด ได้แก่ อายุ เพศ และสว่นสูง  
และสามารถประเมินผลพิเศษสําหรับนักกีฬา (Athletes)  

5. สามารถวัดความละเอียดของน้ําหนัก 100 กรัม และความละเอียดของเปอร์เซ็นต์ไขมัน 0.1%  
6. สามารถช่ังนํ้าหนักได้สูงสุด 270 กิโลกรมั  
7. สามารถวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์ไขมันสําหรับกลุม่อายุ 5-99 ปี  
8. SD card : บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ผล ในรูปแบบไฟล์ Excel  

 9. สามารถระบุเวลาในการวัดค่าได้ และสามารถพิมพ์แสดงผลผ่านกระดาษ Thermal โดยตรงกับเคร่ืองช่ัง 
หรือ พิมพ์ผลผา่น GMON software ด้วยฟอร์มต่าง ๆ และมีค่าแสดงผลบนจอ LCD ขนาดใหญ่อ่านผลได้ชัดเจน
และเข้าใจง่าย  

10. เช่ือมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ RS-232C (D-sub 9 pins Male Connector) และ USB  
11. เวลาในการวัดค่า แต่ละคร้ังไม่เกิน 30 วินาที และสามารถพิมพ์แสดงผลได้  
12. พร้อมหนังสือคู่มือการใช้งาน การดูแลบํารุงรักษาและการตรวจซ่อม (Operation manual and  

Service Manual)  
13. เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001  
14. รับประกันตัวเคร่ืองและอุปกรณ์ทุกช้ินโดยไม่คิดค่าบริการ (ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่) 2 ปี ในการใช้งาน 

ปกติ ตามเง่ือนไขการรับประกัน  
13.  โมเดลอาหารสาํหรบัเด็กแรกเกิด     จํานวน 1 อัน 
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วัตถุประสงค ์
โมเดลอาหารสําหรับเด็กแรกเกิด สําหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านโภชนาการทางการแพทย์และ 

การพยาบาล  ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ผลิตจากเรซิน 
2. ภาชนะเป็นเมลามีนอย่างดี 
3. ซิลพลาสติกกันฝุ่นกันนํ้า 
4. เคลื่อนย้ายสะดวก 
5. จัดเก็บได้ง่าย  
6. ชุดโมเดลอาหารแบ่งเป็น 

6.1 หมวดข้าว 3 ทพัพี 
 6.1.1 ข้าว 3 ช้อน 
 6.1.2 ข้าว 4 ช้อน 
 6.1.3 ข้าว 5 ช้อน 
 6.1.4 ข้าว 5 ช้อน 

   6.2   หมวดเน้ือสัตว์ 
 6.2.1 ไข่แดง ½ ฟอง/ปลา 2 ช้อน/ตับบด 1 ช้อน 
 6.2.2 ไข่ 1 ฟอง/ปลา 2 ช้อน/หมู 2 ช้อน 
 6.2.3 ไข่ 1 ฟอง /ปลา 2 ช้อน /หมู 2 ช้อน 
 6.2.4 ไข่ 1 ฟอง/ปลา 2 ช้อน/หมู 2 ช้อน/ตับบด 1 ช้อน 

6.3 หมวดผัก 1 จาน 
 6.3.1 ผักสุก ½ ช้อน/ฟักทอง ½ ช้อน 
 6.3.2 ผักสุก 1 ½ ช้อน/ฟักทอง 1 ½ ช้อน 
 6.3.3 ผักสุก 2 ช้อน/ฟักทอง 2 ช้อน 
 6.3.4 ผักสุก 2 ช้อน/ฟักทอง 2 ช้อน 

6.4 หมวดผลไม้ 1 จาน 
 6.4.1 ส้ม 2 กลีบ 
 6.4.2 มะม่วง 2 ช้ิน 
 6.4.3 กล้วย 1 ผล 



13 
 

 6.4.4 ส้ม 1 ผล 
อุปกรณ์ประกอบ 
1. โมเดลอาหารสําหรับเด็กแรกเกิด 1  ชุด 
 
14.  โมเดลอาหารสาํหรบัหญิงต้ังครรภ์     จํานวน 1 อัน 
วัตถุประสงค ์
โมเดลอาหารสําหรับหญิงต้ังครรภ์ สําหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านโภชนาการทางการแพทย์ 

และการพยาบาล  ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  ผลิตจากเรซิน 
2.  ภาชนะเป็นเมลามีนอย่างดี 
3.  ซิลพลาสติกกันฝุ่นกันนํ้า 
4.  เคลื่อนย้ายสะดวก 
5.  จัดเก็บได้ง่าย  
6.  ชุดโมเดลอาหารแบ่งเป็น 
6.1  หมวดข้าว-แป้ง 9 ทัพพี 

6.1.1 ข้าว 3 ทัพพี 
6.1.2 ข้าว 3 ทัพพี 
6.1.3 ข้าว 3 ทัพพี 
6.1.4 ข้าวเหนียว 1 ทัพพีครึ่ง 
6.1.5 ก๋วยเต๋ียว 3 ทพัพี 
6.1.6 ขนมจีน 3 ทัพพี 
6.1.7 บะหมี่เหลือง 3 ทัพพี 

6.2 หมวดผัก 6 ทัพพี 
 6.2.1  ถั่วฝักยาว 2 ทัพพี  

6.2.2  ตําลึง 2 ทัพพี 
6.2.3  ฟักทอง 2 ทัพพี 
6.2.4  บวบ 2 ทัพพี 
6.2.5  กวางตุ้ง 2 ทัพพี 
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6.2.6  ถั่วงอก 2 ทัพพี 
6.2.7  ผักบุ้ง 2 ทัพพี 

6.3 หมวดผลไม้ 6 ส่วน 
6.3.1 สับปะรด 12 ช้ิน 
6.3.2 กล้วยนํ้าว้า 2 ผล 
6.3.3 ส้ม 2 ผล 
6.3.4 มะละกอ 12 ช้ิน 
6.3.5 ฝรั่ง 1 ผล  
6.3.6 ชมพู่ 4 ผล 
6.3.7 มะม่วงสุก 1 ผล 

6.4 เน้ือสัตว์ 12 ช้อนกินข้าว 
6.4.1 ไข่ไก่ 1 ฟอง 
6.4.2 เน้ือไก่ 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.3 ตับ 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.4 ปลากระป๋อง 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.5 เน้ือวัว 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.6 ถั่วเขียวต้ม 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.7 เต้าหู้แข็ง 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.8 เน้ือหมู 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.9 ปลาทู 2 ช้อนกินข้าว  
6.4.10 ปลาเล็กปลาน้อย 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.11 หอยแมลงภู่ 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.12 ปลา 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.13 ถั่วแดงต้ม 2 ช้อนกินข้าว 
6.4.14 เต้าหู้อ่อน 2 ช้อนกินข้าว 

6.5 หมวดนม 3 แก้ว 
6.5.1 นมสดรสจืด 1 กล่อง 
6.5.2 นมสดรสจืด 1 กล่อง  
6.5.3 นมสดรสจืด 1 กล่อง 



15 
 

6.5.4  นมผง 3 ช้อนโต๊ะ 
6.5.5 นมถั่วเหลือง 1 แก้ว 
6.5.6 นมสด 1 ถุง 
6.5.7 นมสด 1 กระป๋อง 

6.6 หมวดนํ้ามัน 5 ช้อนกินข้าว 
6.6.1 นํ้ามันพืช 1 ช้อนชา 
6.6.2 นํ้ามันพืช 2 ช้อนชา 
6.6.3 นํ้ามันพืช 2 ช้อนชา 
6.6.4 นํ้ามันจากสัตว์ 1 ช้อนชา 
6.6.5 หัวกะทิ 1 ช้อนโต๊ะ  
6.6.6 เนยเทียม 1 ช้อนชา 
6.6.7 เนยสด 1 ช้อนชา 

อุปกรณ์ประกอบ 
1. โมเดลอาหารสําหรับหญิงต้ังครรภ์ 1  ชุด 
 
15.  โมเดลโมเดลชุดธงโภชนาการ      จํานวน 1 อัน 
วัตถุประสงค ์
โมเดลอาหารชุดธงโภชนาการ สําหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านโภชนาการทางการแพทย์และ 

การพยาบาล  ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังน้ี 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ผลิตจากเรซิน 
2.  ภาชนะเป็นเมลามีนอย่างดี 
3.  ซิลพลาสติกกันฝุ่นกันนํ้า 
4.  แพ็คเกจเป็นกระเป๋าผ้าลากเดินทาง 
5.  เคลื่อนย้ายสะดวก 
6.  จัดเก็บได้ง่าย  
7.  แถมธงแนะนําการสอน 
8.  ชุดโมเดลประกอบด้วย 
 8.1  นม 1 แก้ว 
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 8.2  เงาะ 1 จาน 
 8.3  กล้วย 1 จาน  
 8.4  มังคุด 1 จาน  
 8.5  สับปะรด 1 จาน        
 8.6  ส้ม 1 จาน 
 8.7  นํ้ามัน,นํ้าตาล,เนย 3 ช้อน 1 จาน     
 8.8  ข้าวกล้อง 1 ทัพพี 
 8.9  ข้าวเหนียว 1 ทัพพี       
 8.10  ข้าวสวย 1 ทัพพี 
 8.11  ตําลึง 1 ทัพพี       
 8.12  เส้นใหญ่ 1 ทัพพี 
 8.13  บะหมี่เหลือง 1 ทัพพี      
 8.14  เส้นหมีข่าว 1 ทัพพี 
 8.15  ขนมจีน 1 ทัพพี       
 8.16  ถั่วฝักยาว 1 ทัพพี 
 8.17  เกาลัด 1 ทัพพี       
 8.18  มันเทศ 1 ทัพพี 
 8.19  ขนมปัง 1 ทัพพี       
 8.20  แครอท 1 ทัพพี 
 8.21  มะระ 1 ทัพพี        
 8.22  ดอกกระหล่ํา 1 ทัพพี 
 8.23  ฟักทอง 1 ทัพพี       
 8.24  คะน้า 1 ทัพพี 
 8.25  ข้าวโพดอ่อน 1 ทัพพี      
 8.26  บล็อกโคลี่ 1 ทัพพี 
 8.27  เผือก 1 ทัพพี       
 8.28  นํ้ามัน 1 ช้อน 
 8.29  เลือด 1 ช้อน        
 8.30  ไข่ต้มครึง่ลูก 1 ช้อน 
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 8.31  ปลาทคูรึ่งตัว 1 ช้อน     
 8.32  เน้ือปลา 1 ช้อน 
 8.33  เต้าหู้ 1 ช้อน       
 8.34  หมูสับ 1 ช้อน 
 8.35  ถั่วเหลือง 1 ช้อน      
 8.36  ไสห้มู 1 ช้อน 
 8.37  กุ้ง 1 ช้อน       
 8.38  ปลาหมกึ 1 ช้อน 
 8.39  ตับ 1 ช้อน       
 8.40  เน้ือไก่ 1 ช้อน 
 8.41  ถั่วดํา 1 ช้อน       
 8.42  ถั่วแดง 1 ช้อน 
อุปกรณ์ประกอบ 
1.  ชุดโมเดลอาหารธงโภชนาการ 1  ชุด 

 
--------------------------------------------- 

 


