
ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 1 
 

 
 

ทะเบียนครุภัณฑ์พร้อมรูปภาพของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 

1    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัต
การเด็กเพศชาย 

2556 พบ.5725120000017(ผบ.) 

 

2    ชุดท าแผล 2553 พบ.2-02-0000924-00001/53 

 

3    ชุดเย็บแผล 2553 พบ.2-02-0000925-00001/53 

 

4    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ าเกลือ 2558 พบ.5825140000026 (ผบ.) 

 

5    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ าเกลือ 2558 พบ.5825140000027 (ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 2 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
6    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ าเกลือ 2558 พบ.5825140000028 (ผบ.) 

 

7    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ าเกลือ 2558 พบ.5825140000029 (ผบ.) 

 

8    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ าเกลือ 2558 พบ.5825140000030 (ผบ.) 

 

9    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ าเกลือ 2558 พบ.5825140000031 (ผบ.) 

 

10    หุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ าเกลือ 2558 พบ.5825140000032 (ผบ.) 

 

11    หุ่นจ าลองการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กทารกที่คลอดก่อน
ก าหนด 

2556 พบ.5725120000016(ผบ.) 

 

12    หุ่นจ าลองการพยาบาลพื้นฐาน 2558 พบ.5825140000018 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 3 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
13    หุ่นจ าลองการพยาบาลพื้นฐาน 2558 พบ.5825140000019 

 

14    หุ่นจ าลองการพยาบาลพื้นฐาน 2558 พบ.5825140000020 (ผบ.) 

 

15    หุ่นจ าลองการพยาบาลพื้นฐาน 
ยังไม่ได้ประกอบ 

2558 พบ.5825140000021 (ผบ.) 

 
16    หุ่นจ าลองการพยาบาลพื้นฐาน 2558 พบ.5825140000022 (ผบ.) 

 

17    หุ่นจ าลองการพยาบาลพื้นฐาน 2558 พบ.5825140000023 (ผบ.) 

 

18    หุ่นจ าลองขาส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000007/57(ผบ.) 

 

19    หุ่นจ าลองขาส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000008/57(ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 4 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
20    หุ่นจ าลองขาส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000009/57(ผบ.) 

 

21    หุ่นจ าลองขาส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000010/57(ผบ.) 

 

22    หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000001/57(ผบ.) 

 

23    หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000002/57(ผบ.) 

 

24    หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000003/57(ผบ.) 

 

25    หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000004/57(ผบ.) 

 

26    หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000005/57(ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 5 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
27    หุ่นจ าลองแขนส าหรับฝึกเย็บแผล 2557 พบ.5725140000006/57(ผบ.) 

 

28    หุ่นจ าลองเด็กทารกพร้อมหน้า
จอแสดงผล 

2558 พบ.5825140000052 (ผบ.) 

 

29    หุ่นจ าลองเด็กทารกส าหรับฝึกช่วย
ฟื้นคืนชีพ 

2558 พบ.5825140000050 (ผบ.) 

 

30    หุ่นจ าลองเด็กทารกส าหรับฝึกช่วย
ฟื้นคืนชีพ 

2558 พบ.5825140000051 (ผบ.) 

 

31    หุ่นจ าลองเด็กฝึกพยาบาล 2558 พบ.5825120000006 (ผบ.) 

 

32    หุ่นจ าลองเด็กฝึกพยาบาล 2558 พบ.5825120000007 (ผบ.) 

 

33    หุ่นจ าลองทารกคลอดเพศหญิง
ส าหรับฝึกการอาบน้ าและดูแลเด็ก 

2556 พบ.5725120000021(ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 6 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
34    หุ่นจ าลองทารกเพศชาย

เอนกประสงค์ 
2556 พบ.5725120000007(ผบ.) 

 

35    หุ่นจ าลองทารกเพศหญิง
เอนกประสงค์ 

2556 พบ.5725120000008(ผบ.) 

 

36    หุ่นจ าลองทารกแรกคลอดเพศชาย
ส าหรับการฝึกอาบน้ าและดูแลเด็ก 

2556 พบ.5725120000011(ผบ.) 

 

37    หุ่นจ าลองบาดแผล 2553 พบ.2-02-0000714-00001/53 

 

38    หุ่นจ าลองบาดแผล 2554 พบ.2-02-0000943-00001/54 

 

39    หุ่นจ าลองบาดแผล 2554 พบ.2-02-0000943-00002/54 

 

40    หุ่นจ าลองบาดแผล 2554 พบ.2-02-0000943-00003/54 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 7 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
41    หุ่นจ าลองส าหรับการฝึกการดูแล

ทารกแรกเกิดเพศหญิง 

2556 พบ.5725120000010(ผบ.) 

 

42    หุ่นจ าลองส าหรับฝึกการดูแลทารก
แรกเกิดเพศหญิง 

2558 พบ.5825120000004 (ผบ.) 

 

43    หุ่นจ าลองส าหรับฝึกการดูแลทารก
แรกเกิดเพศหญิง 

2558 พบ.5825120000005 (ผบ.) 

 

44    หุ่นจ าลองอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 
หาคู่มือด้วย 

2558 พบ.5825140000049 (ผบ.) 

 

45    หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกคลอด 2556 พบ.5725120000014(ผบ.) 

 

46    หุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกคลอด 2556 พบ.5725120000015(ผบ.) 

 

47    หุ่นเด็กทารกแรกเกิดพร้อม
สัญญาณชีพ 

2558 พบ.5825140000048 (ผบ.) 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
48    หุ่นเด็กส าหรับฝึกดูแลทารกเพศ

ชาย 

2558 พบ.5825140000046 (ผบ.) 

 

49    หุ่นเด็กส าหรับฝึกดูแลทารกเพศ
ชาย อาบน้ าได ้

2558 พบ.5825140000047 (ผบ.) 

 

50    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000033 (ผบ.) 

 

51    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000034 (ผบ.) 

 

52    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000035 (ผบ.) 

 

53    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000036 (ผบ.) 

 

54    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชาย 2558 พบ.5825140000037 (ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 9 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
55    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000038 (ผบ.) 

 

56    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000039 (ผบ.) 

 

57    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000040 (ผบ.) 

 

58    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000041 (ผบ.) 

 

59    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000042 (ผบ.) 

 

60    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000043 (ผบ.) 

 

61    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000044 (ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 10 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
62    หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิง 2558 พบ.5825140000045 (ผบ.) 

 

63    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000008 (ผบ.) 

 

64    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000009 (ผบ.) 

 

65    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000010 (ผบ.) 

 

66    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000011 (ผบ.) 

 

67    หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร 2558 พบ.5825120000012 (ผบ.) 

 

68    หุ่นฝึกการให้พยาบาลเด็กอายุ
ประมาณ 3 ปี 

2556 พบ.5725120000012(ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 11 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
69    หุ่นฝึกการให้พยาบาลเด็กอายุ

ประมาณ 3 ปี 

2556 พบ.5725120000013/56(ผบ.) 

 

70    หุ่นฝึกเด็กโตส าหรับใส่สายให้
อาหาร 

2558 พบ.5825140000024 (ผบ.) 

 

71    หุ่นฝึกเด็กโตส าหรับใส่สายให้
อาหาร 

2558 พบ.5825140000025 (ผบ.) 

 

72    หุ่นฝึกท าคลอด 2556 พบ.5625120000014(ผบ.) 

 

73    หุ่นฝึกท าคลอด 2556 พบ.5625120000015(ผบ.) 

 

74    หุ่นฝึกท าคลอด 2556 พบ.5625120000016(ผบ.) 

 

75    หุ่นฝึกท าคลอด 2556 พบ.5625120000017(ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 12 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
76    หุ่นฝึกท าคลอด 2556 พบ.5625120000018(ผบ.) 

 

77    หุ่นฝึกท าคลอด 2556 พบ.5625120000019(ผบ.) 

 

78    หุ่นฝึกท าคลอดไฟฟูา 2558 พบ.5825120000001 (ผบ.) 

 

79    หุ่นฝึกท าคลอดไฟฟูา 2558 พบ.5825120000002 (ผบ.) ยังไม่ได้ประกอบ 
80    หุ่นฝึกท าคลอดไฟฟูา 2558 พบ.5825120000003 (ผบ.) ยังไม่ได้ประกอบ 
81    หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

เด็กอายุประมาณ 3 ปี 

2556 พบ.5725120000009/56(ผบ.) 

 

82    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2558 พบ.5825140000053 (ผบ.) 

 

83    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กเพศ
ชาย 

2556 พบ.5725120000018(ผบ.) 

 

84    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กเพศ
หญิง เปลี่ยนเพศได้ 

2556 พบ.5725120000019(ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 13 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
85    หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล เด็ก 2556 พบ.5725120000020(ผบ.) 

 

86    หุ่นฝึกผู้ใหญ่ส าหรับช่วยชีวิตขั้นสูง 2558 พบ.5825140000017 (ผบ.) 

 

87    หุ่นฝึกให้การพยาบาลเด็กทารก 2558 พบ.5825140000056 (ผบ.) 

     
88    หุ่นฝึกให้การพยาบาลเด็กทารก 2558 พบ.5825120000057 (ผบ.) 

 

89    หุ่นฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ
ปอดผู้ใหญ่รุ่นพิเศษ 

2558 พบ.5825140000054 (ผบ.) 

 

90    หุ่นฟังเสียงหัวใจและเสียงหายใจ
ปอดผู้ใหญ่รุ่นพิเศษ 

2558 พบ.5825140000055 (ผบ.) 

 

92    หุ่นสาธิตการเย็บแผลฝีเย็บ 2554 พบ.2-02-0000946-00001/54 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 14 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
93    หุ่นสาธิตการเย็บแผลฝีเย็บ 2554 พบ.2-02-0000946-00002/54 

 

94    หุ่นสาธิตการเย็บแผลฝีเย็บ 2554 พบ.2-02-0000946-00003/54 

 

95    หุ่นสาธิตการเย็บแผลฝีเย็บ 2554 พบ.2-02-0000946-00004/54 

 

96    หุ่นสาธิตคลอดแสดงเชิงกรานและ
กระโหลกศรีษะทารก 

2554 พบ.2-02-0000945-00001/54 

 

97    หุ่นแสดงระยะการคลอด 2554 พบ.2-02-0000947-00001/54 

 

2    เครื่องดดูเสมหะของเหลว 2554 พบ.2-08-0000655-00001/54 

 

3    เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 2557 พบ.5725120000026/57(ผบ.) 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 15 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 

 

4    เครื่องตรวจหู 2557 พบ.5725120000027/57(ผบ.) 

 

5    เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง 2553 พบ.2-08-0000704-00004/53 

 

6    เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง 2553 พบ.2-08-0000704-00002/53 

 

7    เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง 2553 พบ.2-08-0000704-00001/53 

 

8    เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง 2553 พบ.2-08-0000704-00003/53 

 

9    เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง 2553 พบ.2-08-0000704-00005/53 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 16 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
10    เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมหูฟัง 2553 พบ.2-08-0000704-00006/53 

 

11    เครื่องส้อมเสียง  Tuning Fork 2557 พบ.5725120000025/57(ผบ.) 

 

12    โคมไฟส าหรับห้องคลอด 2554 พบ.2-02-0000950-00001/54 

 

13    ชุดท าแผลฝีเย็บ 2554 พบ.2-02-0000952-00001/54 

 

14    เตียงเด็กอ่อนสแตนเลสพร้อมเบาะ 2554 พบ.2-02-0000944-00001/54 

 

15    เตียงเด็กอ่อนสแตนเลสพร้อมเบาะ 2554 พบ.2-02-0000944-00002/54 

 

16    เตียงตรวจภายใน 2554 พบ.2-02-0000951-00001/54 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 17 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
17    เตียงท าคลอด 2554 พบ.2-02-0000948-00001/54 

 

18    เตียงผู้ปุวยมือหมุน แบบ 3 ไกร ์ 2553 พบ.2-02-0000934-00001/53 

 

19    เตียงผู้ปุวยมือหมุน แบบ 3 ไกร ์ 2553 พบ.2-02-0000934-00002/53 

 

20    เตียงผู้ปุวยมือหมุน แบบ 3 ไกร ์ 2553 พบ.2-02-0000934-00003/53 

 

21    เตียงผู้ปุวยมือหมุน แบบ 3 ไกร ์ 2553 พบ.2-02-0000934-00004/53 

 

22    เตียงผู้ปุวยมือหมุน แบบ 3 ไกร ์ 2553 พบ.2-02-0000934-00005/53 

 

23    เตียงผู้ปุวยมือหมุน แบบ 3 ไกร ์ 2554 พบ.2-02-0000934-00006/54 
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ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี หน้า 18 
 

ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
24    เตียงผู้ปุวยมือหมุน แบบ 3 ไกร ์ 2554 พบ.2-02-0000934-00007/54 

 

25    เตียงผู้ปุวยมือหมุน แบบ 3 ไกร ์ 2554 พบ.2-02-0000934-00008/54 

 

26    เตียงผู้ปุวยมือหมุน แบบ 3 ไกร ์ 2554 พบ.2-02-0000934-00009/54 

 

27    ถังเตะสแตนเลสล้อเลื่อน 2554 พบ.2-02-0000949-00001/54 

 

28    ถังเตะสแตนเลสล้อเลื่อน 2554 พบ.2-02-0000949-00002/54 

 

29    ถังออกซิเจน 2554 พบ.2-02-0000942-00001/54 

 

30    ถังออกซิเจน 2554 พบ.2-02-0000942-00002/54 
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ล าดับ รายการ ปีท่ีได้ หมายเลขครุภัณฑ์ รูปภาพ 
31    ถังออกซิเจน 2554 พบ.2-02-0000942-00003/54 

 

32    รถเข็นฉีดยาสแตนเลสแบบมีท่ีรัด
ขวดยาสแตนเลส 

2553 พบ.2-02-0000929-00001/53 

 

33    รถเข็นท าแผลสแตนเลส 2553 พบ.2-02-0000928-00001/53 

 

34    รถเข็นพยาบาลท าการฉุกเฉินส
แตนเลส 

2553 พบ.2-02-0000930-00001/53 

 

2   เตียงตรวจผู้ปุวย แบบ 2 ไกร ์ 2558 พบ.5825120000015 

 

3   เตียงตรวจผู้ปุวย แบบ 2 ไกร ์ 2558 พบ.5825120000016 

 

4 หุ่นจ าลองการตรวจเต้านม 2558 พบ.5825120000017 
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