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บทสรุปตนแบบระบบ IoT สำหรับการบริการทางการแพทย

รูปที่ 1 แสดงระบบ IoT ตนแบบท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดย ทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใหกับ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ ระบบ IoT สำหรับบริการทางการแพทย ประกอบดวย                 

ระบบยอยที่ 1 ระบบหองแรงดันลบแบบปรับปรุงจากหองผูปวยเดิม ดวยระบบ IoT

รวมทั้ง อุปกรณอื่นที่จำเปนตองใชสำหรับศูนยขอมูลและการประมวลผลของทั้งระบบ IoT 

ดังกลาวขางตน ซึ่งมีรายละเอียดตามลำดับ ดังตอไปนี้

ระบบยอยที่ 1 ระบบหองแรงดันลบแบบปรับปรุงจากหองผูปวยเดิม ดวยระบบ IoT

ห้องแรงดันลบแบบปรับปรุงจากห้องผู้ป่วยเดิม

ด้วยระบบ Internet of Things : IoT

เพื่อความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยของทางโรงพยาบาล

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ติดตั้ง  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
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• ช่วงการวัด -20 C – 60 C  

• ความถูกต้อง ±0.5 C @ 25 C

• ช่วงการวัด 0% - 80%RH 

• ความถูกต้อง ±3% 
(@ 5% - 95% RH)

• ช่วงการวัด 0 - 5000 ppm 

• ความถูกต้อง ±(40ppm + 3% F.S) 

@25 C

• ช่วงการวัด 0 - 120 KPa 

• ความถูกต้อง: ±0.15 KPa 

@25 C, 75 kPa

• ช่วงการวัด 0 – 20 m/s 

• ความถูกต้อง: ±(0.2 m/s + 3% 
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ส่งเสริมและสนับสนุนโดย

รูปที่ 1 แผนผังในการติดตั้งเซ็นเซอร และการเดินสายหองแรงดันลบ

1. วัตถุประสงคของระบบยอยที่ 1

เพื่อพัฒนาหองแรงดันลบแบบปรับปรุงจากหองผูปวยเดิม ดวยระบบ Internet of Things (IoT)                 

พรอมติดตามและตรวจสอบสภาพแวดลอมภายในหองความดันลบ สำหรับความปลอดภัยกับบุคลากรทาง  

การแพทยและและการดูแลผูปวยของทางโรงพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการ พัฒนาระบบ IoT สำหรับการบริการทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ

โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบยอยที่ 1

2.1 ระบบจะประกอบดวยอุปกรณเซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ 

อัตราการไหลของอากาศ และปริมาณคารบอนไดออกไซด ที่ติดตั้งภายในหองแรงดันลบ 

และชุดเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ และปริมาณคารบอนไดออกไซด 

ที่ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน 

และภายนอกอาคาร โดยใชการเดินสายสัญญาณจากเซนเซอรที่จุดตางๆ ไปยังจุดควบคุม 

โดยใชการสื่อสารผานสายสัญญาณ RS485 

ที่มีชีลดปองกันสัญญาณรบกวนพรอมสายไฟเลี้ยงสำหรับอุปกรณและเซ็นเซอรตางๆ 

โดยคาจากเซนเซอรตางๆ จะใชบงบอกถึงสถานะการทำงานของหองความดันลบ 

สำหรับความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทยและและการดูแลผูปวยของทางโรงพยาบาลใหมีป

ระสิทธิภาพ

2.2 ชุดเชื่อมตอสัญญาณของเซ็นเซอรตางๆ 

ที่เดินสายมายังจุดควบคุมจะตอเชื่อมเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรดวยอุปกรณแปลงสัญญาณ RS485 

to USB เพื่อถายทอดคาสัญญาณการตรวจวัดจากเซ็นเซอรตางๆ ใหแกโปรแกรมอานคาสัญญาณ 

แสดงผล และบันทึกขอมูล ท่ีไดติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวนี้

2.3 เครื่องคอมพิวเตอรที่จุดความคุมนี้ จะใชจอแสดงผลขนาดใหญ (โทรทัศนขนาด 50 นิ้ว หรือใหญกวา) 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถสังเกตและติดตามการทำงานของระบบไดงาย 

เครื่องคอมพิวเตอรจะติดตั้ง (1). โปรแกรมที่ใหบริการ IoT Server 

เพื่อใชในการใหบริการขอมูลแกผูใชงานผานแอปพลิเคชันท่ีรองรับสถาปตยกรรม Web Service 

และ (2). โปรแกรมใชงานที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการอาน แสดงผล บันทึกขอมูลจากเซ็นเซอร 

และแจงเตือน

2.4 โปรแกรมใชงานที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ จะมีคุณสมบัติของโปรแกรม ดังตอไปนี้

2.4.1 อานคาจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ ความช้ืน ความดันบรรยากาศ อัตราการไหลของอากาศ 

และปริมาณคารบอนไดออกไซดผานการเชื่อมตอ USB

2.4.2 แสดงคาที่วัดไดจากเซ็นเซอรฯ และความถี่ในการจัดเก็บบันทึกขอมูลที่เหมาะสม (รอบละ 1 

นาทีหรือเร็วกวา)
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2.4.3 แสดงผลขอมูลจากเซ็นเซอรฯ ในรูปแบบตัวเลขและมาตรวัด 

และสามารถตั้งคาชวงการแสดงผลของมาตรวัดได

2.4.4 สามารถแจงเตือนทางหนาจอแสดงผล และสามารถตั้งเงื่อนไขในการแจงเตือนเมื่อคาที่วัด 

ไมไดตามมาตรฐาน (ที่สามารถตั้งคาได) 

เพื่อการดูแลรักษาระบบของหองใหมีความพรอมในการใชงาน 

สำหรับความปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทยและและการดูแลผูปวยของทางโรงพยาบ

าลใหมีประสิทธิภาพ

2.4.5 สามารถรองรับเซ็นเซอรไดขั้นต่ำ 150 ตัว

2.4.6 โปรแกรมสามารถสงผานและบันทึกขอมูลในระบบประมวลแบบกลุมเมฆได
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3. วัสดุอุปกรณ

ลำดับ ชื่ออุปกรณ จำนวน

1 เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ ความชื้น 

และปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

1 ชุด/4 หองผูปวย

1 ชุด/โถงทางเดิน

1 ชุด/ภายนอกอาคาร

2 เซ็นเซอรวัดความดันบรรยากาศ 1 ชุด/4 หองผูปวย

1 ชุด/โถงทางเดิน

1 ชุด/ภายนอกอาคาร

3 เซ็นเซอรวัดอัตราการไหลของอากาศ 1 ชุด/4 หองผูปวย

4 สายสัญญาณแบบมีชีลด 50 เมตร(โดยประมาณ)

5 กลองเชื่อมตอและกระจายสายสัญญาณ 3 กลอง

6 เครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด

7 โทรทัศนขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง

8 เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 1 เครื่อง

9 คาจางเหมาในการติดตั้งชุดเซ็นเซอรพรอมอุปกรณป

ระกอบ

1 งาน

10 โปรแกรม (หรือแอปพลิเคชัน) ในการอานคา 

แสดงผล บันทึกขอมูลเซ็นเซอร และแจงเตือน

1 แอปพลิเคชัน

11 คาจางเหมาบริการติดตั้งและปรับแกไขโปรแกรมอา

นคา แสดงผล และบันทึกขอมูลจากเซ็นเซอร 

และโปรแกรมระบบอื่นๆ ที่จำเปน

1 งาน

12 คาใชจายอื่นๆ ที่จำเปนตองใชในการดำเนินการ 1 งาน
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