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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการน้ีสําเร็จลงไดดวยความรวมมือรวมใจของคณะผูวิจัยและพัฒนา รวมทั้งไดรับความ
กรุณาจากทีมผูบริหารและแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสันทราย รวมถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดูแลรถกูภัย
และรถพยาบาลในเครือขายการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่ไดใหขอมูลความ
จําเปนและรูปแบบความตองการใชงานตาง ๆ เก่ียวกับระบบระบุพิกัด GPS และเครื่องวัดสัญญาณชีพ
พื้นฐาน อีกทั้งรวมทดสอบและใหคําแนะนําในการพัฒนาระบบการสงขอมูล จนสามารถพัฒนาระบบระบุ
พิกัด GPS และเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ที่สามารถวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ ชีพจร ความดันโลหิต และความ
อ่ิมตัวของออกซิเจน พรอมสงขอมูลไปยังระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
ขอขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีมงานหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ
(ODU) ที่คอยใหคําแนะนํา และประสานงานระหวางโครงการและชุดโครงการเปนอยางดี ขอขอบคุณ
บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ที่สนับสนุนซิมการดพรอมบริการขอมูลอินเทอรเน็ต 
ทายที่สุด ขอขอบคุณทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย ดานสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ 
สํานักงานบริหารการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการมาในการน้ี 
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บทคัดยอ 
 

เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานเปนหน่ึงในอุปกรณสําคัญในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
สัญญาณชีพเหลาน้ีมีผลตอการดูแลรักษาผูปวยระหวางการสงไปยังโรงพยาบาล หากบุคลากรทาง 
การแพทยที่รอรับผูปวยอยูที่ โรงพยาบาลสามารถรับทราบสัญญาณชีพเหลาน้ี พรอมทั้งพิกัดของ
รถพยาบาลฉุกเฉิน ดวยขอมูลที่เปนปจจุบันตลอดเวลาการเคล่ือนยายผูปวย จะทําใหสามารถวางแผนการ
รักษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการน้ีจึงมีแนวคิดในการสรางเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ไดแก 
คล่ืนไฟฟาหัวใจ ชีพจร ความดันโลหิต และความอ่ิมตัวของออกซิเจน ที่แสดงผลแบบเวลาปจจุบัน  
(Real-time) ใหกับผูชวยเหลือในรถพยาบาลฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทยที่รอรับอยู ณ โรงพยาบาล
ปลายทาง โดยวิธีการสงสัญญาณผานโครงขายโทรศัพทมือถือ คณะนักวิจัยไดสรางระบบบอกตําแหนง 
(GPS) ที่สามารถสงขอมูลเขาเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงขายโทรศัพทมือถือได จํานวน 20 เครื่อง  
สรางเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานที่สามารถวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ ชีพจร ความดันโลหิต และความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจน ที่สามารถสงสัญญาณเขาเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงขายโทรศัพทมือถือได จํานวน 25 
เครื่อง โดยไดทําการทดสอบการวัดคาพารามิเตอรตาง ๆ ในระดับหองปฏิบัติการ ทดสอบการสงขอมูล
ระหวางอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ตลอดจนสรางเว็บแอพพลิเคชันเพื่อแสดงผล
ขอมูลจากเครื่องวัดสัญญาณชีพที่กําลังถูกใชงาน และไดสงมอบระบบบอกตําแหนง (GPS) และเครื่องวัด
สัญญาณชีพพื้นฐานทั้งหมด พรอมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพื่อใชงานรถกูภัย/รถพยาบาลใน
เครือขายการแพทยฉุกเฉินโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยและการพัฒนา (research and development) มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดที่สามารถสงขอมูลเขาเครือขายอินเทอรเน็ต
ผานโครงขายโทรศัพทมือถือ กระบวนการในการพัฒนาแบงออกเปน 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห
สถานการณ โดยศึกษาปญหาและพัฒนาตนแบบระบบ CMUgency 2) ระยะดําเนินการเปนการนําตนแบบ
ระบบ CMUgency ที่พัฒนาขึ้นไปใช และ 3) ระยะประเมินผล โดยประเมินประสิทธิภาพของการนําระบบ 
CMUgency ไปใชในหองปฏิบัติการรวมกับการใชงานจริงในรถพยาบาลฉุกเฉิน ในพื้นที่เครือขายของ
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ไดแก โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลสะเมิง 
โรงพยาบาลแมแตง และโรงพยาบาลพราว 

 ผลการศึกษาทําใหไดระบบ CMUgency ซ่ึงประกอบดวย เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน อุปกรณระบุ
พิกัด (GPS) แอปพลิเคชันขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสําหรับผูปวย/ประชาชน แอปพลิเคชันสําหรับ
รถพยาบาลฉุกเฉิน แอปพลิเคชันสําหรับแพทย และแอปพลิเคชันการจัดการและแสดงคาจากเครื่องวัด
สัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบ (Administration) ภายหลังจากการนําระบบ CMUgency ไปใช 
พบวา 
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 1. ระบบ CMUgency สามารถทํางานตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง และแอปพลิเคชันสามารถแสดง
คาที่ไดจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและอุปกรณระบุพิกัด (GPS) บนรถพยาบาลฉุกเฉินไดอยางถูกตอง
และเปนปจจุบัน (Real-time) ซ่ึงสะทอนถึงการจัดการระบบประมวลผลกลางที่ดี และวิธีการจัดส่ือสาร
ระหวางอุปกรณที่เก่ียวของรวมถึงระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

 2. เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสามารถใชงานไดอยางเต็มรูปแบบสามารถวัดและแสดงคาสัญญาณ
ชีพพื้นฐานของผูทดสอบบนเครื่องได มีความใกลเคียงกับสัญญาณจริง เม่ือเทียบลักษณะสัญญาณและ 
คาตาง ๆ กับเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดที่ใชจริงในโรงพยาบาลและ
สามารถสงสัญญาณชีพพื้นฐานไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันตาง ๆ พรอมกัน ทั้งแอปพลิเคชันสําหรับแพทย
และแอปพลิเคชันของการจัดการและแสดงคาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบมีความตรง
ตามที่เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานวัดไดและเปนปจจุบัน  

 3. อุปกรณระบุพิกัด (GPS) สามารถติดตั้งไดบนรถพยาบาลฉุกเฉินและสามารถแสดงตําแหนงของ
รถพยาบาลฉุกเฉินขณะเคล่ือนที่บนแผนที่ในแอปพลิเคชันสําหรับแพทยและแอปพลิเคชันของการจัดการและ
แสดงคาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบไดตรงตามจริงและเปนปจจุบัน  

 อยางไรก็ตาม เม่ือนําเครื่องมือวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบระบุพิกัดไปใชในพื้นที่หางไกล 
พบวาการสงสัญญาณเขาระบบคอมพิวเตอรแมขายน้ัน มีการขาดการติดตอในบางชวงของการเคล่ือนยาย
ผูปวย ซ่ึงสาเหตุเกิดจากพื้นที่การใหบริการอินเทอรเน็ตของผูใหบริการ (Operator) ไมครอบคลุมในบาง
พื้นที่ของการสงผูปวย นอกจากน้ัน เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานยังมีการควบคุมการทํางานของอุปกรณ
ผานหนวยประมวลผลสองชุด ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานในอนาคตได ดังน้ัน  
การพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในเวอรชันตอไปควรจะมีการควบคุมอุปกรณยอยของเครื่องวัด
สัญญาณชีพพื้นฐานดวยหนวยประมวลผลเพียงชุดเดียวเพื่อความเสถียรในการทํางานของเครื่องวัด 
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1 โครงสรางของระบบ CMUgency 12 
2 ดานหนาเครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency 25 
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14 หนาจอแสดงผลคาสัญญาณชีพปกติในโปรแกรมโหมด Lead II ที่กําลังขยายปกติ 34 
15 (ก) เม่ือมีการกดเปล่ียนกําลังขยายเปน 2 เทา (ข) สัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจ

ที่กําลังขยายปกติเทียบกับ (ค) สัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจที่กําลังขยาย 2 เทา 
ของคล่ืนไฟฟาหัวใจ Lead II 

 
 

34 
16 หนาจอแสดงผลคาสัญญาณชีพผิดปกติ (Heart rate ต่ํามาก) ในโปรแกรม

โหมด 12 Lead 
 

35 
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สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพที่  หนา 
17 หนาจอแสดงผลคาสัญญาณชีพผิดปกติ (Heart rate ต่ํามาก) ในโปรแกรม

โหมด Lead II 
 

35 
18 หนาแรกของแอปพลิเคชันขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 40 
19 ขอความยืนยันการขอความชวยเหลือของแอปพลิเคชัน 41 
20 สถานะแอปพลิเคชันหลังจากยืนยันการขอความชวยเหลือ 42 
21 สถานะแอปพลิเคชันหลังจากทางเจาหนาที่โรงพยาบาลยืนยันคําขอ 43 
22 หนาล็อคอินของแอปพลิเคชันสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 47 
23 หนาการใชงานของแอปพลิเคชันสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉนิ 48 
24 หนาจอแสดงผลเม่ือไดรับมอบหมายใหไปรับผูปวย 49 
25 หนาล็อคอินของแอปพลิเคชันสําหรับแพทย 53 
26 หนาตางระบบติดตามผล (Monitor Page) ของแอปพลิเคชันสําหรับแพทย 54 
27 หนาตางระบบติดตามผลเม่ือมีการสงขอมูลมาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพ 54 
28 หนาจอแสดงผลคล่ืนไฟฟาหัวใจทั้ง 12 Lead 55 
29 ตัวอยางการแสดงผลคาทางการแพทยที่ผิดปกติ 55 
30 หนาล็อคอินบนแอปพลิเคชันสําหรับผูดูแลระบบ 56 
31 หนาหลักของแอปพลิเคชันสําหรับผูดูแลระบบ 57 
32 หนาจอแสดงการเพิ่มคํารองขอการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 58 
33 หนาจอแสดงหนาหลักเม่ือมีคํารองขอการใชบริการอยูในระบบ 59 
34 หนาจอแสดงการมอบหมายรถ 60 
35 หนาจอแสดงรายการรองขอการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 61 
36 หนาจอแสดงรายการรถพยาบาลฉุกเฉินที่กําลังปฏิบัติการอยู 62 
37 หนาจอแสดงสัญญาณชีพของผูปวยที่สงมาจากเครื่องวัดสัญญาณชพีพื้นฐาน

ในรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 

63 
38 หนาจอแสดงคล่ืนไฟฟาหัวใจทั้ง 12 Lead ที่สงมาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพ

พื้นฐานในรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 

63 
39 หนาจอแสดงสัญญาณชีพ ขณะที่ยังไมไดมีการสงสัญญาณจากเครื่องวัด

สัญญาณชีพพื้นฐาน 
 

64 
40 หนาจอแสดงประวัติสัญญาณชีพของผูปวย 65 
41 หนาจอแสดงสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจ 12 Lead ยอนหลัง 65 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สัญญาณชีพ (vital signs) เปนส่ิงที่บงบอกถึงการมีชีวิตของมนุษย ในทางการแพทยการวัด
สัญญาณชีพเปนส่ิงพื้นฐานสําคัญที่ใชในการประเมินความปกติหรือความผิดปกติของรางกายผูปวย 
ประกอบดวย อุณหภูมิรางกาย (body temperature) ความดันโลหิต (blood pressure) อัตราการเตน
ของหัวใจหรือชีพจร (heart rate or pulse) และอัตราการหายใจ (respiration rate) เครื่องวัดสัญญาณ
ชีพที่ไดมาตรฐานเปนอุปกรณที่สําคัญยิ่งที่จะชวยใหบุคลากรทางการแพทยสามารถนํามาใชในการประเมิน
อาการของผูปวยไดอยางเที่ยงตรงเพื่อนําไปสูการรักษาที่ถูกตองและเหมาะสม อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน 
การประเมินอาการผูเจ็บปวยฉุกเฉินกอนนําสงโรงพยาบาลสวนใหญทําไดเพียงการวัดคาความดันโลหิตสูง 
การสังเกตอัตราการหายใจ และการจับชีพจรโดยผูปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่ึงไมสามารถสงขอมูลการประเมิน
ผูปวยไปยังโรงพยาบาลปลายทางไดทันที (real-time) เน่ืองจากมีขอจํากัดเก่ียวกับเครื่องวัดสัญญาณชีพที่
ใชทําใหบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลไมสามารถเตรียมการรับผูปวยฉุกเฉินขณะมีอาการ
เปล่ียนแปลงไดอยางทันทวงที  

ดังน้ัน เพื่อใหผูปฏิบัติการฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทยสามารถรับรูอาการเปล่ียนแปลงของ
ผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดอยางทันทวงทีและวางแนวทางการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องวัดสัญญาชีพขั้น
พื้นฐานที่ประกอบดวยการวัดคาความดันโลหิต ชีพจร คล่ืนไฟฟาหัวใจ (electrocardiography: EKG) 
และความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเสนเลือด (oxygen saturation) ที่สามารถสงสัญญาณไดแบบทันทีผาน
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม เชน โครงขายโทรศัพทมือถือหรือไวไฟ (Wi-Fi) และอุปกรณที่สามารถระบุ
ตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉินจึงเปนอุปกรณที่สําคัญยิ่งในระบบการแพทยฉุกเฉิน โครงการน้ีจึงมีแนวคิด
ในการสรางเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ไดแก ความดันโลหิต ชีพจร คล่ืนไฟฟาหัวใจ และความอ่ิมตัว
ของออกซิเจนในเสนเลือด ที่แสดงผลใหกับผูปฏิบัติการฉุกเฉินภายในรถพยาบาลฉุกเฉินได นอกจากน้ี  
ยังสามารถสงสัญญาณชีพเหลาน้ีพรอมทั้งแสดงจุดพิกัดของรถพยาบาลฉุกเฉินแบบไรสายผานระบบส่ือสาร 
ซ่ึงในที่น้ีไดเลือกใชระบบโทรศัพทมือถือ เน่ืองจากมีพื้นที่ครอบคลุมมากกวาระบบไวไฟมาก โดยเฉพาะ
บริเวณถนนหลวงซ่ึงมักจะไมมีระบบไวไฟใหใช ซ่ึงจะทําใหมีความเปนไปไดในการการสงสัญญาณอยาง
ตอเน่ืองมากกวา การสรางเครื่องวัดสัญญาชีพพื้นฐานน้ีเปนการรวบรวมองคความรูที่มีมากอนหนา 
(background intellectual property) ของคณะผูวิจัยและพัฒนาเพื่อใหทํางานไดเหมาะสมกับความ
ตองการของการแพทยฉุกเฉิน 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานที่สามารถสงสัญญาณเขาเครือขายอินเทอรเน็ตผาน
โครงขายโทรศัพทมือถือ 

2. เพื่อพัฒนาระบบการระบุพิกัด (GPS) ที่สามารถสงขอมูลเขาเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงขาย
โทรศัพทมือถือ 

 
คําถามการวิจัย 

1. เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานที่สามารถสงสัญญาณเขาเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงขาย
โทรศัพทมือถือ มีลักษณะเปนอยางไร 

2. ระบบการระบุพิกัดที่สามารถสงขอมูลเขาเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงขายโทรศัพทมือถือ 
มีลักษณะเปนอยางไร 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยและการพัฒนา (research and development) เพื่อพัฒนาเครื่องวัด
สัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดที่สามารถสงขอมูลเขาเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงขาย
โทรศัพทมือถือ การศึกษาแบงออกเปน 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะหสถานการณ 2) ระยะดําเนินการ 
และ 3) ระยะประเมินผล การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมครอบคลุมเน้ือหาที่เก่ียวของกับหลักการการ
ประมวลผลสัญญาณและหลักเกณฑในการพิจารณาคาสัญญาณชีพดังน้ี 

 สัญญาณชีพ (vital signs) เปนส่ิงที่บงบอกถึงการมีชีวิตของมนุษย รวมถึงความปกติหรือความ
ผิดปกติของรางกายของบุคคลน้ัน ประกอบดวย ความดันโลหิต (blood pressure) อัตราการเตนของ
หั ว ใจหรื อชีพจร (heart rate or pulse)  อัตราการหายใจ ( respiration rate)  ค ล่ืนไฟฟ าหัวใจ 
(electrocardiography: EKG) และความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเสนเลือด (oxygen saturation) ความดัน
โลหิตเปนคาสัญญาณชีพเบื้องตนที่บงบอกถึงการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดในรางกาย โดยปกติการ
วัดคาความดันโลหิตจะมี 2 คา คือ 1) คาความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจหองลางบีบตัว (systolic 
blood pressure) และ 2) คาความดันของเลือดที่ต่ําสุดขณะหัวใจหองลางคลายตัว (diastolic blood 
pressure) ในภาวะที่มีความดันโลหิตปกติ จะมีคาความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจหองลางบีบตัว 
ประมาณ 120-130 มิลลิเมตรปรอท และคาความดันของเลือดที่ต่ําสุดขณะหัวใจหองลางคลายตัวประมาณ 
80-90 มิลลิเมตรปรอท แตหากบุคคลน้ันอยูในภาวะความดันโลหิตสูง (hypertension) จะมีคาความดัน
ของเลือดสูงสุดขณะหัวใจหองลางบีบตัวและคาความดันของเลือดที่ต่ําสุดขณะหัวใจหองลางคลายตัว
มากกวา 140 และ 90 มิลลิเมตรปรอท ซ่ึงเปนภาวะที่ผิดปกตทิี่เปนอันตรายตอสุขภาพ [1] และหากบุคคล
น้ันมีคาความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจหองลางบีบตัวและคาความดันของเลือดที่ต่ําสุดขณะหัวใจหอง
ลางคลายตัวนอยกวา 90 และ 60 มิลลิเมตรปรอท จะถือไดวามีความโลหิตต่ํา ซ่ึงมีความเส่ียงตอการเกิด
ภาวะช็อค (shock) ตามมา ซ่ึงมักพบไดบอยในผูเจ็บปวยฉุกเฉินที่มีอาการสาหัส หรือผูปวยที่เสียเลือดมาก 
[2] ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวควรนํามาประยุกตใชในเครื่องมือวัดสัญญาณชีพพื้นฐานเพื่อใหสงสัญญาณเตือน
เม่ือคาความดันโลหิตอยูในชวงผิดปกติ 

 อัตราการเตนของหัวใจ เปนส่ิงที่แสดงถึงความเร็วในการบีบตัวของหัวใจหองลางซาย ซ่ึงผูประเมิน
สามารถประเมินไดโดยการจับชีพจรที่เปนแรงสะเทือนของกระแสเลือดบริเวณขอมือหรือขอพับแขน  
โดยปกติในผูใหญหรือผูสูงอายุจะมีอัตราการเตนของหัวใจหรือชีพจรประมาณ 60 -100 ครั้งตอนาที  
แตหากบุคคลน้ันมีอัตราการเตนของหัวใจชากวา 60 ครั้งตอนาที หรือมากกวา 100 ครั้งตอนาที แสดงวามี
การเตนหัวใจชากวาปกติ (bradycardia) หรือหัวใจเตนเร็วผิดปกติ (tachycardia) ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหา
ทางสุขภาพตามมาเน่ืองจากหัวใจไมสามารถสูบฉีดเลือดและนําออกซิเจนไปเล่ียงอวัยวะสวนตาง ๆ  ของ
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รางกายไดอยางเพียงพอ ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวควรนํามาประยุกตใชในเครื่องมือวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน
เพื่อใหสงสัญญาณเตือนเม่ือคาอัตราการเตนของหัวใจอยูในชวงผิดปกต ิ

 การหายใจ (respiration rate) เปนการสังเกตจังหวะและจํานวนครั้งในการหายใจเขา-ออก  
โดยปกติในผูใหญหรือผูสูงอายุจะมีอัตราการหายใจประมาณ 16-24 ครั้งตอนาที แตหากบุคคลน้ันมีอัตรา
การหายใจชากวา 16 ครั้งตอนาที หรือมากกวา 24 ครั้งตอนาที แสดงวาอาจมีพยาธิสภาพในปอดหรือ
ความผิดปกติตาง ๆ ในรางกาย ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวควรนํามาประยุกตใชในเครื่องมือวัดสัญญาณชีพ
พื้นฐานเพื่อใหสงสัญญาณเตือนเม่ือคาอัตราการหายใจอยูในชวงผิดปกต ิ

 คาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดหรือคาความเขมขนของออกซิเจนในเลือด (Oxygen 
saturation) เปนคาที่บงบอกถึงประสิทธิภาพการใชออกซิเจนของรางกายและประสิทธิภาพการทํางาน
ของปอด โดยคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดปกติจะมีคาระหวางรอยละ 95 -100 หากคาความอ่ิมตัว
ของออกซิเจนในเลือดต่ํากวาชวงที่กําหนดจะแสดงวาผูถูกวัดมีภาวะความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดต่ํา 
(Hypoxemia) [3] ซ่ึงจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผูเจ็บปวยฉุกเฉินไมสามารถหายใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  
อันเกิดขึ้นจากพยาธิสภาพของหัวใจหรือปอดไดรับความเสียหาย ซ่ึงหลักเกณฑน้ีควรนํามาประยุกตใชใน
เครื่องมือวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน 

 คล่ืนไฟฟาหัวใจ เปนอีกหน่ึงสัญญาณชีพที่สําคัญในการวิเคราะหภาวะของผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุ 
หรือผูปวยที่มีภาวะการหายใจไมปกติ คล่ืนไฟฟาหัวใจสามารถวัดแบบละเอียดไดดวยการวัดคล่ืนไฟฟา
หัวใจแบบ 12 Lead มาตรฐาน (Standard 12-Lead ECG) ซ่ึงสามารถวัดไดผานอิเล็กโทรดจํานวน  
10 จุด (4 อิเล็กโทรดที่ตําแหนง RA, LL, LA, RL และ 6 อิเล็กโทรดที่ตําแหนง V1–V6) และคํานวณ
ค ล่ืน ไฟฟ าหั ว ใ จ ได  12 Lead ไ ด แ ก  Lead I, II, III, aVF, aVR, aVL, V1, V2, V3, V4, V5 และ  V6  
[4] โดยคล่ืนไฟฟาหัวใจที่ไดมาในแตละ Lead น้ันสามารถใชวิเคราะหผูปวยในภาวะที่แตกตางกัน อยางไร
ก็ตาม การวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจที่นิยมมากที่สุดในการวัดผูปวยในภาวะฉุกเฉิน คือ การวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
Lead II ซ่ึงคล่ืนไฟฟาหัวใจที่ไดมาจะมีลักษณะของ QRS complex P wave และ S wave ที่คอนขาง
ชัดเจน ในการประมวลผลสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจในเบื้องตนน้ัน จะตองมีการกําจัดสัญญาณรบกวน และ
สัญญาณแปลกปลอมตาง ๆ ที่ปนเขามากับคล่ืนไฟฟาหัวใจ เชน คล่ืนไฟฟาจากการขยับกลามเ น้ือ 
คล่ืนไฟฟาจากการขยับของอิเล็กโทรด หรือคล่ืนสัญญาณรบกวนจากธรรมชาติ จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผานมาพบวิธีการในการกําจัดสัญญาณแปลกปลอมตาง ๆ ดังน้ี 

 1. การกําจัดสัญญาณรบกวนออกจากคล่ืนไฟฟาหัวใจดวยการใชตัวกรองแบบปรับได (Adaptive 
filter) ที่มีการอัพเดทสัมประสิทธ์ิในการปรับพจนดวยการใชคาเฉล่ียความผิดพลาดกําลังสองที่นอยที่สุด 
(Least mean square error: LMS) จากการศึกษาของรามาน และคณะ [5] พบวา ระเบียบวิธีดังกลาว  
มีตนทุนในการคํานวณนอย นอกจากน้ียังสามารถเพิ่มคาอัตราสวนกําลังระหวางสัญญาณและสัญญาณ
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รบกวน (Signal to noise ratio: SNR) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยคุณสมบัติดังกลาวจึงเหมาะแกการ
นําไปใชในการประมวลผลแบบเวลาจริง 

 2. การกําจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการขยับของผูปวยบนรถพยาบาล โดยประยุกตระเบียบวิธี
ดิสครีตเวฟเล็ตทรานสฟอรม (Discrete wavelet transform: DWT) กับขอมูลคล่ืนไฟฟาหัวใจประเภท  
3 Lead จากการศึกษาของ โบรานิยา และเครีย [6] พบวา การกําจัดสัญญาณรบกวนดวยเวฟเล็ตประเภท 
Symlet4 และ Bior6.8 สามารถกําจัดสวนของความถี่ที่เกิดขึ้นจากการขยับตัวของผูปาวยไดดีที่สุด 

 3. การกําจัดสัญญาณรบกวนจากการขยับและสัญญาณรบกวนเกาส จากการศึกษาของ แฮชฮิม 
และคณะ [7] พบวา การปรับใชกระบวนวิธีที่มีพื้นฐานจากการแปลงเวฟเล็ตและตัวกรองความถี่ต่ําและสูง 
(low pass filter and high pass filter) สามารถตัดสัญญาณรบกวนเกาสและสัญญาณรบกวนที่เกิดจาก
ความถี่ที่นอกเหนือจากพิสัยที่ตองการได 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การศึกษาน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุ
พิกัด (GPS) ที่สามารถสงขอมูลเขาเครือขายอินเทอรเ น็ตผานโครงขายโทรศัพท มือถือ โดยใช
กระบวนการวิจัยและการพัฒนา ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ระยะการวิเคราะหสถานการณ  
โดยศึกษาปญหาและพัฒนาตนแบบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัด ระยะที่ 2 ระยะ
ดําเนินการเปนการนําตนแบบที่พัฒนาขึ้นไปใชในพื้นที่วิจัย และระยะที่ 3 ระยะประเมินผล โดยประเมิน
ประสิทธิภาพของการใชเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัด 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา (research and development) เพื่อพัฒนา
เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดที่สามารถสงขอมูลเขาเครือขายอินเทอรเ น็ต 
ผานโครงขายโทรศัพทมือถือ โดยทําการศึกษาในหองปฏิบัติการรวมกับการใชงานจริงในรถพยาบาลฉุกเฉินใน
พื้นที่เครือขายของโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดใหสามารถติดตาม
ขอมูลผูปวยและสงขอมูลไปยังระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) เพื่อที่จะแสดงผลบนหนาเว็บที่แพทยใน
หองฉุกเฉินสามารถเขาถึง ประกอบดวย  

1. บอรดประมวลผล Raspberry Pi 4 4GB หนาจอสัมผัสขนาด 10.1 น้ิว ยี่หอ Waveshare 
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2. บอรดประมวลผล Raspberry Pi พรอมพัดลม 

 
 
3. สายชารจแบตเตอรีลิเทียมขนาด 12.6V 5A 

 
 
4. แบตเตอร ีLithium iron phosphate (LiFePO4) 
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5. อุปกรณจัดการการชารจ BMS 3S 60A 

  
 

6. อุปกรณวัดชีพจรและออกซิเจนในเลือดแบบ USB 

  
 

7. หนวยประมวลผล Arduino Pro mini 
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8. อุปกรณปองกันแรงดันตกขนาด 12V 

                        
 

9. วงจรแปลงแรงดันจาก 12 V เปน 9V  

          
 
10. เครื่องวัดความดันโลหิต CONTEC 08A 
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11. โมดูล GPS G-Mouse 

            
 

12. อุปกรณเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต Huawei E8372h-155 
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ข้ันตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล 

 ในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
 
1. ข้ันเตรียมการดําเนินการวิจัย 

1. ประชุมทีมวิจัยและผูที่เก่ียวของเพื่อวางแผนการทํางานและออกแบบระบบ CMUgency  
ซ่ึงเปนระบบการใชงานสําหรับการขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่ติดตั้งอุปกรณระบุพิกัด (GPS) และ
เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานเพื่อที่จะนําสัญญาณจากอุปกรณระบุพิกัด (GPS) หรือเครื่องวัดสัญญาณชีพ
พื้นฐานมาแสดงผล 

2. ประชุมทีมวิจัยเพื่อติดตามการออกแบบระบบการระบุพิกัดและวางแผนการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปนในการสรางเครื่องจากทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3. หาผูรับจางผลิตแผงวงจรและจัดวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลงบนแผนวงจร  
4. หาผูรับจางออกแบบและผลิตกลองบรรจุภัณฑ สําหรับบรรจุวงจรทั้งหมด รวมทั้งเจาะรูสําหรับ

พอรตส่ือสารตาง ๆ และระบบ CMUgency 
 

2. ข้ันดําเนินการ แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก 

 ระยะที่ 1 ระยะวิเคราะหสถานการณ 

1. ประชุมทีมวิจัยและผูที่เก่ียวของเพื่อวิเคราะหปญหาและความตองการในการใชอุปกรณระบุพิกัด 
(GPS) และเครื่องวัดสัญญาณชีพภายในรถพยาบาลฉุกเฉิน 

2. ทีมวิจัยนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาระบบ CMUgency ประกอบดวย 
  2.1 จัดทําแผงวงจรตนแบบและจัดวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลงบนแผนวงจรตนแบบของ
อุปกรณระบุพิกัด (GPS) 
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  2.2 จัดทําแผงวงจรตนแบบและจัดวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลงบนแผนวงจรตนแบบของ
เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน พรอมทั้งออกแบบกลองตนแบบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและพัฒนาหนา
จอแสดงผลของเครื่องวัดสัญญาณชีพ ไดแก คาความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ 
คล่ืนไฟฟาหัวใจ และความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเสนเลือด  

 

 

  
  2.3 ออกแบบและพัฒนาระบบ CMUgency ใหมีโครงสรางระบบที่สามารถรองรับการใชงาน
ของเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและเครื่องระบุพิกัดเพื่อใหสามารถแสดงผลในเว็บแอปพลิเคชัน  
(Web application) ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมมีขอจํากัดของประเภทหรือระบบปฏิบัติการของอุปกรณ
ใชงาน (ภาพที ่1) ทั้งน้ี ไดพัฒนาแอปพลิเคชันใหเหมาะกับผูใชงาน 4 ระดับ ดังน้ี 

 

ภาพที ่1 โครงสรางของระบบ CMUgency 
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   2.3.1 แอปพลิเคชันขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสําหรับผูปวย/ประชาชน  
โดยออกแบบใหผูปวยหรือผูประสบเหตุสามารถเรียกใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินผานทางแอปพลิเคชันที่
สามารถเปดในโทรศัพทไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงผูปวยหรือผูประสบเหตุสามารถทราบถึงตําแหนงของ
รถพยาบาลฉุกเฉินบนแผนที่ในแอปพลิเคชันไดตลอดเวลาอยางเปนปจจุบัน (real time) 

      

   2.3.2 แอปพลิเคชันสํ าหรับรถพยาบาลฉุ กเฉิน ในกรณีที่ทางโรงพยาบาล 
(Administration center) ไดตอบรับคํารองขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจากผูปวยหรือผูประสบเหตุและได
มอบหมายใหรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผูปวย แอปพลิเคชันจะแสดงตําแหนงของผูปวยและรถพยาบาลฉุกเฉิน
บนแผนที่อยางเปนปจจุบัน (Real time) ซ่ึงจะทําใหรถพยาบาลฉุกเฉินสามารถรูตําแหนงและวางแผนเสนทาง
ในการไปรับผูปวยไดสะดวกและแมนยํามากขึ้น 
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   2.3.3 แอปพลิเคชันสําหรับแพทย โดยออกแบบมาเพื่อใหบุคลาการทางการแพทย
สามารถติดตามสัญญาณชีพพื้นฐานของผูปวยขณะอยูบนรถพยาบาลฉุกเฉินอยางเปนปจจุบัน ซ่ึงจะสงให
แพทยสามารถใหคําปรึกษาหรือเตรียมการรกัษาผูปวยไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

      

   2.3.4 แอปพลิเคชันการจัดการและแสดงคาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับ
ผูดูแลระบบ (Administration) โดยออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการคํารองขอบริการรถพยาบาลฉุกเฉินจาก
แอปพลิเคชันขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อที่จะไดจัดการสงรถพยาบาลฉุกเฉินที่เหมาะสมที่สุดไปรับ 
ผูรองขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยที่แอปพลิเคชันน้ีจะสามารถมองเห็นตําแหนงของผูปวยและ
รถพยาบาลฉุกเฉินทั้งหมดบนแผนที่ทําใหสามารถวางแผนการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง  
ยังสามารถแสดงคาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ในกรณีที่มีการใชงานกับผูปวยหรือผูประสบเหตุรายบน
รถพยาบาลฉุกเฉิน ทําใหแพทยหรือพยาบาลที่อยูในโรงพยาบาล สามารถทราบถึงคาสัญญาณชีพพื้นฐานของ
ผูปวยบนรถพยาบาลฉุกเฉินอยางเปนปจจุบัน (Real time)  
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3. ทีมวิจัยทดสอบตนแบบระบบ CMUgency ดังน้ี 

3.1 การทดสอบตนแบบระบบการระบุพิกัด (GPS)  
1) ทีมวิจัยทดสอบและตรวจสอบการทํางานระบบการระบุพิ กัด (GPS) ใน

หองปฏิบัติการ 

      

2) ทีมวิจัยรวมกับเจาหนาที่รถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลสันทรายนําตนแบบที่
ไดทดสอบในหองปฏิบัติการแลว ไปทดสอบในรถพยาบาลฉุกเฉิน  
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3.2 การทดสอบตนแบบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน 
1) ทดสอบบอรด ECG 

      

2) ทดสอบตนแบบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในหองปฏิบัติการ ซ่ึงไดพบปญหา
สัญญาณรบกวน 

      

3) แกไขสัญญาณรบกวนในตนแบบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน และเพิ่มการเช็ค
ความดันโลหิตอัตโนมัติทุก 5 นาที ในตนแบบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน 
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4) นําตนแบบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานให ผูชวยศาสตราจารย นพ.บริบูรณ 
เชนธนากิจ หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทดสอบใชกับ
หุนจําลอง พบวาสัญญาณที่เครื่องมือวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสามารถวัดได มีลักษณะที่เหมือนกับสัญญาณที่
กําเนิดจากเครื่องจําลองสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจ นอกจากน้ี การคํานวณคาสําคัญตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ 
การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ เชน QRS complex interval, QT interval และ ST interval เปนตน  

 

3.3 การทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชัน 
1) ดําเนินการติดตั้ง Software เพื่อเริ่มทําการทดสอบกับระบบการระบุพิกัด 

(GPS) และการออกแบบหนาแสดงผล และตรวจเช็คเก็บรายละเอียดความเรียบรอยของระบบการระบุ
พิกัด (GPS) 

      
 

2) ติดตามการแสดงผลพิกัด GPS บนหนาเว็บและบนหนาจอมือถือ โดยพบปญหา
เม่ือใชคอมพิวเตอรเรียกรถ ตําแหนงที่แสดงออกมาเปนตําแหนงของ router แทนตําแหนงจริงของ
คอมพิวเตอร 
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3) ทดสอบ server โดยใชขอมูลสัญญาณชีพจําลอง และวิเคราะหผลทดสอบ 
การใชงานของแอปพลิเคชัน โดยพบปญหาขอมูลหายขณะสงขอมูลขึ้น Server 

4. ทีมวิจัยนําผลการทดสอบตนแบบที่ไดมาปรับปรุงแกไข ดังน้ี 
4.1 เพิ่มระบบแจงเตือนเม่ือคาสัญญาณชีพพื้นฐานของผูปวยอยูในเกณฑผิดปกติ ไดแก 

1) คาอัตราการเตนของหัวใจหรือชีพจร นอยกวา 40 หรือมากกวา 180 
2) คาความอ่ิมตัวของออกซิเจน นอยกวา 95 
3) คาความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจหองลางบีบตัว (systolic blood 

pressure) นอยกวา 80 หรือมากกวา 140 
4) คาความดันของเลือดที่ต่ําสุดขณะหัวใจหองลางคลายตัว (diastolic blood 

pressure) นอยกวา 60 หรือมากกวา 100  
4.2 ปรับบอรด ECG ตัวใหม พรอมปรับเปล่ียนซอฟตแวร (software) เพื่อใหสามารถใช

งานกับบอรดตัวใหมได 
4.3 เพิ่มเสียงแจงเตือนของเครื่อง ECG และแกไขปญหาขอมูลหายขณะสงขอมูลไปยัง 

server 
4.4 เปล่ียนจากแอพลิเคชันบนมือถือ เปนเว็บไซตแทน และทําระบบเขาใชงานสําหรับผูใช 

(รองรับการสงขอมูลไปยังแท็บเล็ตประจํารถพยาบาลฉุกเฉินแตละคัน) 

4.5 เพิ่มขอมูลโรงพยาบาลที่กําลังเดินทางไป 
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5. นําตนแบบเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานที่ปรับแกไขไปทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องวัด
สัญญาณชีพที่ขายในทองตลาด ณ โรงพยาบาลสันทราย  

      

6. พัฒนาคูมือการใชงานเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและการใชงานแอปพลิเคชันตาง ๆ 

      

7. หาวิธีการติดตั้งเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานที่เหมาะสมในรถพยาบาลฉุกเฉิน 
8. ตรวจสอบปญหา GPS ที่ติดตั้งในเครื่องวัดสัญญาณชีพ และทดสอบใชงานบนรถพยาบาล

ฉุกเฉิน รวมถึงการจัดวางตําแหนงของเครื่องวัดสัญญาณชีพในรถพยาบาลฉุกเฉิน ซ่ึงผลการทดสอบ
เครื่องวัดสัญญาณชีพในรถพยาบาลฉุกเฉิน พบวา ตําแหนงการวางในรถพยาบาลฉุกเฉินแตละคันไม
เหมือนกัน และรถพยาบาลฉุกเฉินบางคันตองสรางชั้นวางเฉพาะ 
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9. อัพเดทผลการทดสอบการใชงานของเครื่องวัดสัญญาณชีพ และราคาการผลิตกลอง รวมถึง
ตรวจสอบมาตรฐานการสงขอมูลของผูปวย (HL7) 

10. ติดตอและทํางานรวมกับผูรับจางออกแบบและผลิตกลองบรรจุภัณฑ เพื่อใหไดกลองพลาสติก
ที่เหมาะสมสําหรับบรรจุวงจรตนแบบทั้งหมด รวมทั้งเจาะรูสําหรับพอรตส่ือสารตาง ๆ ตามที่ตองการ  
 

ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการใชงานระบบการระบุพิกัด (GPS) ณ โรงพยาบาล 
สันทราย  

      

2. อบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการใชงานเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานใหแก เจาหนาที่
การแพทยฉุกเฉินในเครือขายของโรงพยาบาลสันทราย ไดแก โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลแมแตง 
โรงพยาบาลพราว โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลสะเมิง หลังจากน้ัน นําเครื่องมือวัดสัญญาณชีพ
พื้นฐานไปทดสอบการใชงานอยางเต็มรูปแบบในโรงพยาบาลสันทรายและเครือขาย ไดแก การวัดคล่ืนไฟฟา
หัวใจ การวัดความดันโลหิต การวัดชีพจรและการวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด การใชงานโหมดตาง ๆ 
ภายในเครื่อง และการแสดงผลบนแอปพลิเคชัน  
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3. ปรับปรุงแกไขประสิทธิผลของการนําระบบ CMUgency ไปใช ดังน้ี 
4.1 แกไขปญหาการจายพลังงาน และการใช protocol การสงขอมูลแบบใหม 
4.2 ปรับการสงขอมูลของเครื่องระบุพิกัดใหเขากับ server ของเครื่องวัดสัญญาณชีพ 
4.3 ปรับปรุงหนาเว็บไซตเพื่อใหบุคลากรทางแพทยสามารถใชงานไดงายขึ้น 

4. ติดตอและทํางานรวมกับผูรับจางผลิตแผงวงจรและจัดวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลงบน
แผนวงจรตามตนแบบที่ไดสรางขึ้นมา เพื่อสรางแผงวงจรสําหรับระบบการระบุพิกัด (GPS) จํานวน 20 ชุด 
และสรางแผงวงจรสําหรับเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานจํานวน 25 ชุด 

5. ประกอบอุปกรณทั้งหมดเพื่อใหไดระบบการระบุพิกัด (GPS) ที่สามารถสงขอมูลเขาเครือขาย
อินเทอรเน็ตผานโครงขายโทรศัพทมือถือได จํานวน 20 เครื่อง และเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน 25 เครื่อง 
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6. ติดตั้งเครื่อง GPS ในรถพยาบาลฉุกเฉิน 

      

      

7. ติดตั้งเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยแรงดันไฟฟาที่สามารถใชงาน
เครื่องไดจะอยูในชวง 8.5 ถึง 9.9 โวลต 
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8. สงมอบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ใหบริการระบบ CMUgency (ทั้งในสวนของ
แอปพลิเคชันและฐานขอมูล) ใหกับทางโรงพยาบาลสันทราย 

      
 
 ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล  

 ผูวิจัยประเมินผลโดยการวัดประสิทธิผลของระบบ CMUgency ภายหลังการนําไปใชในพื้นที่
เครือขายของโรงพยาบาลสันทรายทันที 
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บทท่ี 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดที่
สามารถสงขอมูลเขาเครือขายอินเทอรเน็ตผานโครงขายโทรศัพทมือถือ ผลการดําเนินงานแบงเปน 2 สวน 
ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ระบบ CMUgency 
 สวนที่ 2 ประสิทธิผลของระบบ CMUgency 
 
สวนที่ 1 ระบบ CMUgency 

 ระบบ CMUgency เปนระบบการใชงานสําหรับการขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีการติดตั้ง
อุปกรณระบุพิกัด (GPS) และเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานเพื่อที่จะนําสัญญาณจากอุปกรณระบุพิกัดและ
เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานมาแสดงผลยังแอปพลิเคชันใหบุคลากรทางการแพทยใชประเมินและติดตาม
อาการของผูปวยเพื่อที่วางแผนการรักษาไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว ระบบ CMUgency ประกอบดวย 
เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน อุปกรณระบุพิกัด (GPS) และแอปพลิเคชัน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
 เคร่ืองวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน 

 จากผลการศึกษาปญหาและความตองการในบุคลากรทางการแพทยพบวา เครื่องวัดสัญญาณชีพ
พื้นฐานที่สามารถประเมินอาการของผูปวยฉแกเฉินไดอยางแมนยําและสามารถสงขอมูลไปยังโรงพยาบาล
เปาหมายไดอยางรวดเร็วเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล 
(pre-hospital care) ซ่ึงสัญญาณชีพพื้นฐานที่สําคัญในการประเมินผูปวยฉุกเฉิน ไดแก ชีพจร ความดัน
โลหิต คล่ืนไฟฟาหัวใจ และความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด ทีมผูวิจัยจึงไดพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณชีพ
พื้นฐานที่มีตัวเครื่องและสวนประกอบและอุปกรณ ดังน้ี 

1. ตัวเครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency ประกอบดวย 
1.1 ดานหนาเครื่อง มีสวนประกอบดังน้ี (ภาพที่ 2) 
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1) หนาจอมอนิเตอรแสดงสัญญาณและคาตาง ๆ ที่เก่ียวของรวมถึงเปนจอสัมผัสในการ
อินเตอรเฟสกับผูใช (Graphic user interface: GUI) 

 2) หมายเลขเครื่อง 
  3) ปุมเพื่อกดใชงานระบบวัดความดันโลหิต 

 

ภาพที่ 2 ดานหนาเครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency 

1.2 ดานหลังเครื่อง (ภาพที่ 3) 

 

ภาพที่ 3 ดานหลังเครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency 
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1.3 ดานบนเครื่อง (ภาพที่ 4) 

 

ภาพที่ 4 ดานบนเครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency 

1.4 ดานซายเครื่อง มีสวนประกอบดังน้ี (ภาพที่ 5) 
1) ชองเสียบสายสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจ (ECG) 
 2) ชองเสียบอุปกรณวัดอัตราการเตนของหัวใจ (Pulse rate) และความอ่ิมตัวของ

ออกซิเจน (Oxygen saturation), ชองเสียบอุปกรณระบุตําแหนง (GPS) 
 3) ปุมเปด – ปดเสียงเตือนเม่ือสัญญาณชีพผิดปกต ิ

      

ภาพที่ 5 ดานซายเครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency 
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1.5 ดานขวาเครื่อง มีสวนประกอบดังน้ี (ภาพที่ 6-7) 
1) หมายเลขเครื่อง 
 2) ชองเสียบอุปกรณวัดความดันโลหิต 
 3) ไฟแสดงสถานะแรงดันไฟฟาของเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานจะแสดงเม่ือเปด

เครื่องดังภาพที่ 6 โดยแรงดันไฟฟาที่ใชงานเครื่องไดจะอยูในชวง 8.5 ถึง 9.9 โวลต 
 4) ปุมเปด – ปดเครื่องวัดสัญญาณชีพ 
 5) กลองฟวสปองกันกระแสไฟฟาเกินของเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน 
 6) จุดเสียบเครื่องชารจไฟฟาของเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน 

      

ภาพที่ 6 ดานขวาเครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency   
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ภาพที่ 7 ดานขวาเครื่องหลังจากเสียบอุปกรณวัดความดันโลหิตแลว 
 

2. สวนประกอบและอุปกรณของเครื่องวัดสัญญาณชีพ CMUgency มีดังน้ี 
2.1 อุปกรณระบุตําแหนง (GPS) 
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2.2 อุปกรณวัดอัตราการเตนของหัวใจ และความอ่ิมตัวของออกซิเจน  

  

2.3 อุปกรณวัดความดันโลหิต 

 

2.4 สายวัดสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
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2.5 อะแดปเตอรชารจไฟ 

 

 วิธีการใชงานของเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน CMUgency มีดังน้ี 
1. ติดอุปกรณวัดอัตราการเตนของหัวใจและความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด แบงออกเปน 

2 แบบตามลักษณะเครื่องวัด คือ 
1.1 อุปกรณแบบครอบน้ิวผูปวย โดยนําน้ิวชี้ของผูปวยสอดเขาไปขางในอุปกรณ  

ดังแสดงในภาพที่ 8 

      

ภาพที่ 8 วิธีการวัดอัตราการเตนของหัวใจและความอ่ิมตัวของออกซิเจนโดยใชอุปกรณแบบครอบน้ิว 
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1.2 อุปกรณพันน้ิว วางน้ิวชี้ของผูปวยบนอุปกรณโดยใหเล็บอยูที่บริเวณเซนเซอร 
จากน้ัน พันอุปกรณใหรอบน้ิวของผูปวยใหแนน ดังแสดงในภาพที่ 9 

      

      

ภาพที่ 9 วิธีการพันอุปกรณเพื่อวัดอัตราการเตนของหัวใจและความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 
 

2. ติดอุปกรณวัดความดันโลหิต โดยสอดแขนของผูปวยเขาไปในปลอกสีเทา โดยใหแถบสีแดง
อยูเหนือขอพับและอยูดานหนาแขน ดังแสดงในภาพที่ 10  

      

ภาพที่ 10 วิธีการใชอุปกรณวัดความดันโลหิต 
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3. ติด chest lead บนตัวผูปวยเพื่อวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
4. กดเปดเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน CMUgency  ซ่ึงเครื่องจะเริ่มทําการวัดสัญญาณชีพ

ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ โดยจะสังเกตไดจากไฟแสดงสถานการณทํางานจะเปล่ียนจากสีดําเปนสีเขียว ทั้งน้ี  
การวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจจะมีโหมดการทํางานอยู 2 โหมด คือ โหมด 12 Lead และโหมด Lead II หากผูใช
ตองการเปล่ียนโหมดการทํางาน ใหกดปุม “switch mode” เพื่อเปล่ียนการแสดงผลจาก โหมด 12 Lead 
เปนโหมด Lead II โดยไฟสีเขียวหมายถึงโหมดที่ทํางานอยู (ภาพที่ 11-12) 

5. เ ม่ือโปรแกรมทํางานเสร็จ เครื่องจะแสดงผลการวัดทั้ งหมดบนหนาจอแสดงผล 
ประกอบดวย ชีพจร ความอ่ิมตัวของออกซิเจน ความดันโลหิต ภาพคล่ืนไฟฟาหัวใจ และคาที่คํานวณได
จากคล่ืนไฟฟาหัวใจ ไดแก QRS complex, PR interval, PR segment, ST interval และ ST segment 
(ภาพที่ 13-14)  

6. ผูใชสามารถขยายภาพคล่ืนไฟฟาหัวใจ โดยกดปุมที่ขยายสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจ 2 เทา 
(ภาพที่ 15) 

7. เม่ือเครื่องตรวจวัดพบสัญญาณชีพผิดปกติ เครื่องจะมีการรองเตือนและเปล่ียนสถานะไฟ
แสดงจากสีเขียวเปนสีแดง ใหผูใชกดปุมเปด – ปดเสียงเตือนเพื่อปดเสียงได อยางไรก็ตาม ไฟแสดงสถานะ
จะยังคงเปนสีแดง โดยไฟแสดงสถานะจะเปล่ียนเปนสีเขียว เม่ือสัญญาณชีพกลับมาเปนปกติ และกดอีก
ครั้งเพื่อเปดเสียง (ภาพที่ 16-17) 

 

 

ภาพที่ 11 หนาจอโปรแกรมโหมด 12 Lead เม่ือเปดเครื่อง 
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ภาพที่ 12 หนาจอโปรแกรมโหมด Lead 2 เม่ือเปดเครื่อง 
 

 

ภาพที่ 13 หนาจอแสดงผลคาสัญญาณชีพปกตใินโปรแกรมโหมด 12 Lead ที่กําลังขยายปกติ 
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ภาพที่ 14 หนาจอแสดงผลคาสัญญาณชีพปกติในโปรแกรมโหมด Lead II ที่กําลังขยายปกติ  
 
 

(ก) (ข) (ค) 

ภาพที่ 15 (ก) เม่ือมีการกดเปล่ียนกําลังขยายเปน 2 เทา (ข) สัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจที่
กําลังขยายปกติเทียบกับ (ค) สัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจที่กําลังขยาย 2 เทา ของคล่ืนไฟฟา
หัวใจ Lead II 
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ภาพที่ 16 หนาจอแสดงผลคาสัญญาณชีพผิดปกติ (Heart rate ต่ํามาก) ในโปรแกรมโหมด 12 Lead 
 

 

ภาพที่ 17 หนาจอแสดงผลคาสัญญาณชีพผิดปกติ (Heart rate ต่ํามาก) ในโปรแกรมโหมด Lead II  
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 อุปกรณระบุพิกัด (GPS) 

 เปนอุปกรณที่ใชเพื่อระบุตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉิน 

  
  
 แอปพลิเคชันขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสําหรับผูปวย/ประชาชน 

เปนแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อใหผูประสบเหตหุรือประชาชนที่พบเห็นเหตุการณสามารถเรียกใช
บริการรถพยาบาลฉุกเฉินผานทางแอปพลิเคชันที่สามารถเปดในโทรศัพทไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

 
วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน 
1. การติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS ดังน้ี 
   1. เปด Application Safari  2. ใส“pat.cmugency.com” และกด go 
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      3. กดปุมตามภาพ (ส่ีเหล่ียมมีลูกศรขึ้น) 
 

4. กด “Add to Home Screen” 
 

  
 

5. ตั้งชื่อ Application และกด “Add” 
 

 
6. Application จะปรากฏบนหนาจอ 
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2. การติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Android ดังน้ี 
         1. เปด Application “Google Chrome” 2. ใส “pat.cmugency.com” และกดยืนยัน 

 
 

 
 

3. กดไปที่ปุมดังภาพ 4. เลือก “Add to home screen” 
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5. ตั้งชื่อ Application 
 

  6. Application จะปรากฏบนหนาจอ 
 

  
 

ขั้นตอนการใชแอปพลิเคชัน 
1. กดเขาไปที่แอปพลิเคชันที่ไดติดตั้งไว โดยเม่ือเขาสูระบบแลว หนาจอจะแสดงผล 

ดังภาพที่ 18 ซ่ึงประกอบดวย 
ปุมยกเลิกคําขอ: ใชในการยกเ ลิกคําขอเ ม่ือมีการขอความชวยเหลือไปยั ง

โรงพยาบาล 
หนาตางบอกสถานะ: เปนหนาตางเพื่อบอกสถานะของแอปพลิเคชันเพื่อบงบอก

ขั้นตอนการใชงานซ่ึงมีดวยกัน 3 สถานะคือ พรอมใชงาน (สามารถขอความชวยเหลือได) รอการ
ตอบรับ (รอการตอบรับจากทางโรงพยาบาล) และกําลังมา (รถกูภัย หรือรถพยาบาลฉุกเฉินกําลังมารับ) 
โดยในสถานะสุดทายหนาตางสถานะจะแสดงปายทะเบียนของรถกูภัย หรือรถพยาบาลฉุกเฉินน้ัน ๆ 

แผนที่: ใชแสดงตําแหนงของผูขอความชวยเหลือ และตําแหนงของรถกูภัย หรือ
รถพยาบาลฉุกเฉินที่กําลังมารับผูปวย 

ปุมขอความชวยเหลือ: เ ม่ือบนแอปพลิเคชันมีสถานะ “พรอมใชงาน” ปุมน้ี 
จะสามารถกดเพื่อสงคําขอความชวยเหลือไปที่โรงพยาบาลได 
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ภาพที่ 18 หนาแรกของแอปพลิเคชันขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 
เม่ือสถานะของแอปพลิเคชันขึ้นวา “พรอมใชงาน” ผูใชสามารถกดปุมขอความชวยเหลือไดเ ม่ือ
ตองการขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุ โดยเม่ือกดปุมดังกลาวจะมีขอความขึ้นมาเพื่อใหยืนยันการ
ขอความชวยเหลือดังแสดงในภาพที่ 19 

2. เม่ือกด “ยืนยัน” หนาตาแอปพลิเคชันจะเปนดังแสดงในภาพที่ 20 โดยสถานะของ 
แอปพลิเคชันจะเปน “รอการตอบรับ” โดยเม่ือแอปพลิเคชันอยูในสถานะน้ีแสดงวาการสงคําขอความ
ชวยเหลือสําเร็จ และหลังจากน้ีตองรอใหทางเจาหนาที่โรงพยาบาลที่ควบคุมระบบเปนคนยืนยันคําขอ
เพื่อสงรถพยาบาลฉุกเฉินไปยังจุดเกิดเหตุ โดยเม่ือแอปพลิเคชันอยูในสถานะดังกลาว เราสามารถที่ 
จะยกเลิกคําขอความชวยเหลือไดโดยการกดที่ปุม “ยกเลิกคําขอ” ไดและหลังจากยืนยันการยกเลิกคํา
ขอแอปพลิเคชันจะกลับไปสูสถานะ “พรอมใชงาน” อีกครั้ง  

3. หลังจากทางโรงพยาบาลยืนยันคําขอของผูใช หนาตางสถานะจะถูกเปล่ียนจาก “รอการ
ตอบรับ” เปน “กําลังมา” โดยในสถานะดังกลาวน้ีหมายความวา ทางโรงพยาบาลกําลังสงรถพยาบาล
มารับผูปวย โดยชองสถานะดังกลาวจะแสดงถึงเลขทะเบียนของรถพยาบาลฉุกเฉินที่สงมารับดวย
เชนกัน ซ่ึงในขั้นตอนน้ี ถาสังเกตในแผนที่จะมีจุดสีแดงสองจุด ไดแก จุดบวกสีแดง (ตําแหนงของ
รถพยาบาลฉุกเฉิน) และจุดหมุดสีแดง (ตําแหนงผูปวยที่เรียกขอความชวยเหลือ) (ภาพที่ 21) และเม่ือ
รถพยาบาลไดรับผูปวยสงโรงพยาบาลเสร็จส้ินแลว แอปพลิเคชันจะกลับไปอยูที่สถานะแรก น่ันคือ 
“พรอมใชงาน” อีกครั้ง 

1. ปุมยกเลิก

คําขอ 

2. หนาตางบอก

สถานะ 3. แผนที่ 

4. ปุมขอความชวยเหลือ 
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ภาพที่ 19 ขอความยืนยันการขอความชวยเหลือของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 20 สถานะแอปพลิเคชันหลังจากยืนยันการขอความชวยเหลือ 

 



43 

 
ภาพที่ 21 สถานะแอปพลิเคชันหลังจากทางเจาหนาที่โรงพยาบาลยืนยันคําขอ 

 
 แอปพลิเคชันสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 เปนแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อใหพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินสามารถสามารถรูตําแหนงและ
วางแผนเสนทางในการไปรับ-สงผูปวยไดสะดวกและแมนยํามากขึ้น 
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วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน 

1. การติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS ดังน้ี 
1. เปด Application Safari 2. ใส “amb.cmugency.com” และกด go 

  
  

3. กดปุมตามภาพ (ส่ีเหล่ียมมีลูกศรขึ้น) 4. กด “Add to Home Screen” 

 
  



45 

5. ตั้งชื่อ Application และกด “Add” 6. Application จะปรากฏบนหนาจอ 

 
 

 
 

2. การติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Android ดังน้ี 
        1. เปด Application “Google Chrome” 2. ใส “amb.cmugency.com” และกดยืนยัน 
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3. กดไปที่ปุมดังภาพ 4. เลือก “Add to home screen” 

  
  

5. ตั้งชื่อ Application 6. Application จะปรากฏบนหนาจอ 
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ขั้นตอนการใชแอปพลิเคชัน 
1. กดเขาไปที่แอปพลิเคชันที่ไดติดตั้งไว จากน้ัน พิมพ Username และ Password เพื่อระบุ

ตัวตนของผูใช โดยผูใชสามารถรับรหัสไดจากเจาหนาที่โรงพยาบาล ซ่ึงรถพยาบาลฉุกเฉินจะไดรับรหัส
ตางกัน ขึ้นอยูกับวารถคันน้ันไดลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลวาเปนลําดับที่เทาไหร จากน้ัน กดปุม  
“ลงชื่อเขาใช” (ภาพที่ 22) 

 

ภาพที่ 22 หนาล็อคอินของแอปพลิเคชันสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 

2. จากน้ัน แอปพลิเคชันจะแสดงสถานะของรถพยาบาลฉุกเฉินและแผนที่ (ภาพที่ 23) โดยเม่ือ
เขามาครั้งแรกสถานะของหนาน้ีจะเปน “วาง” หากมีการมอบหมายใหไปรับผูปวยในพื้นที่ สถานะ 
จะเปล่ียนเปน “ตองไปรับผูปวย” (ภาพที่ 24) และในสวนของแผนที่จะแสดงสัญลักษณ 2 จุด คือ 
สัญลักษณรูปบวกสีแดง หมายถึง ตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉินในปจจุบัน และสัญลักษณรูปหมุดสีแดง 
หมายถึง ตําแหนงผูปวยที่ตองไปรับเพื่อมาสงยังโรงพยาบาล โดยจะมีการอัพเดตตําแหนงตลอดเวลาเพื่อใช
ในการนําทางเพื่อไปหาจุดที่ผูปวยอยู ซ่ึงถาเกิดมีการรับผูปวยสงโรงพยาบาลเสร็จส้ิน หนาตางสถานะ 
แอปพลิเคชันจะกลับไป “วาง” เชนเดิม 

 

1. ชองใส Username 

2. ชองใส Password 

3. ปุมลงชื่อเขาใช 



48 

 
ภาพที่ 23 หนาการใชงานของแอปพลิเคชันสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 
 

2. แผนที ่

1. หนาตางบอกสถานะ 
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ภาพที่ 24 หนาจอแสดงผลเม่ือไดรับมอบหมายใหไปรับผูปวย 
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แอปพลิเคชันสําหรับแพทย 
เปนแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อใหบุคลาการทางการแพทยสามารถติดตามสัญญาณชีพพื้นฐาน

ของผูปวยขณะอยูบนรถพยาบาลฉุกเฉินอยางเปนปจจุบัน (Real time)  เพื่อใหแพทยสามารถใหคําปรึกษา 
หรือเตรียมการรักษาผูปวย หรือผูประสบเหตุรายอยางทันทวงท ี

 
วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน 
1. การติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS ดังน้ี 

 
1. เปด Application Safari 2. ใส“er.cmugency.com” และกด go 

  
  

3. กดปุมตามภาพ (ส่ีเหล่ียมมีลูกศรขึ้น) 4. กด “Add to Home Screen” 
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5. ตั้งชื่อ Application และกด “Add” 6. Application จะปรากฏบนหนาจอ 

  
 

2. การติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Android 
1. เปด Application “Google Chrome” 2. ใส “er.cmugency.com” และกดเช็คถูก 
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3. กดไปที่ปุมดังภาพ 4. เลือก “Add to home screen” 

 
 

 
 

5. ตั้งชื่อ Application 6. Application จะปรากฏบนหนาจอ 
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ขั้นตอนการใชแอปพลิเคชัน 
1. กดเขาไปที่แอปพลิเคชันที่ไดติดตั้งไว จากน้ัน พิมพ Username และ Password เพื่อระบุ

ตัวตนของผูใช โดยผูใชสามารถรับรหัสไดจากเจาหนาที่โรงพยาบาล จากน้ัน กดปุม “ลงชื่อเขาใช”  
(ภาพที่ 25) 

2. เม่ือเขาสูระบบแลว แอปพลิเคชันจะแสดงหนาตางระบบติดตามผล (Monitor Page)  
โดยเม่ือเขามาครั้งแรกสถานะของหนาน้ีจะไมปรากฏขอมูลใด (ภาพที่ 26) แตเม่ือเจาหนาที่โรงพยาบาลได
กดมอบหมายใหรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผูปวย จะเริ่มมีขอมูลปรากฏดังน้ี (ภาพที่ 27)  

1) ขอมูลเบื้องตนของผูปวย ไดแก ขอมูลลําดับของคําขอ (Request Number)  
เบอรโทรศัพทมือถือของผูขอความชวยเหลือ (Mobile Number) วันและเวลาที่ทําการขอความชวยเหลือ 
(Request Date) และวันและเวลาที่ทางเจาหนาที่ยืนยันคําขอ และสงรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับตัวผูปวย 
(Accept Date) 

2) ผลการวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน ไดแก คาชีพจร ความดันโลหิต ความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด และคล่ืนไฟฟาหัวใจ ซ่ึงผูใชสามารถกดเลือกใหระบบแสดงไดวาตองการใหแสดงเฉพาะ 
Lead II หรือคล่ืนไฟฟาหัวใจทั้ง 12 Lead (ภาพที่ 28) ทั้งน้ี หากหากผูปวยมีสัญญาณชีพผิดปกติตามที่
เครื่องกําหนด ตัวเลขบนหนาจอแสดงผลจะเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีแดงดังแสดงในภาพที่ 29 

3. หากผูใชตองการทราบตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉิน ใหกดที่ปุม “แผนที่” เพื่อแสดงผล
ตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉินน้ัน  

 
ภาพที่ 25 หนาล็อคอินของแอปพลิเคชันสําหรับแพทย 

1 

2

3
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ภาพที่ 26 หนาตางระบบติดตามผล (Monitor Page) ของแอปพลิเคชันสําหรับแพทย 
 

 

ภาพที่ 27 หนาตางระบบติดตามผลเม่ือมีการสงขอมูลมาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพ 

1 

2 

3 

4 
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ภาพที่ 28 หนาจอแสดงผลคล่ืนไฟฟาหัวใจทั้ง 12 Lead 

 

ภาพที่ 29 ตัวอยางการแสดงผลคาทางการแพทยที่ผิดปกติ 
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แอปพลิเคชันการจัดการและแสดงคาจากเคร่ืองวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบ 
(Administration) 

 แอปพลิเคชันน้ีไดออกแบบมาเพื่อใชบริหารจัดการคํารองขอบริการรถพยาบาลฉุ กเฉิน 
จากแอปพลิเคชันขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อที่จะไดจัดการสงรถพยาบาลฉุกเฉินที่เหมาะสมที่สุดไปรับ
ผูรองขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยที่แอปพลิเคชันน้ีจะสามารถมองเห็นตําแหนงของผูทีร่องขอใชบริการ
รถพยาบาลฉุกเฉิน และตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉินทั้งหมดบนแผนที่ ทําใหสามารถวางแผนการใหบริการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี แอปพลิเคชันน้ียังสามารถแสดงผลที่มาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน
อยางเปนปจจุบัน (Real time) ในกรณีที่มีการใชงานกับผูปวยบนรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 
ขั้นตอนการใชแอปพลิเคชัน 

1. เขาไปที่  Web browser บนคอมพิวเตอร เชน Google Chrome Firefox Microsoft 
Edge หรือ Safari จากน้ัน พิมพชื่อ URL คือ www.cmugency.com และกด Enter 

2. ลงชื่อเขาใชระบบโดยกรอกรหัส Username และ Password จากน้ันกดปุม เขาสูระบบ 
(ภาพที่ 30) 

 

ภาพที่ 30 หนาล็อคอินบนแอปพลิเคชันสําหรับผูดูแลระบบ 
 

3. เม่ือเขาสูระบบแลว แอปพลิเคชันจะแสดงหนาหลักของแอปพลิเคชัน (Main page) ซ่ึงมี
องคประกอบ 4 สวน (ภาพที่ 31) คือ 

1) เมนู เปนสวนที่แสดงรายการตาง ๆ  ที่ใชบนแอปพลิเคชัน ประกอบดวย หนาหลัก 
รายการรองขอรถกําลังใชงาน สัญญาณชีพ และประวัติสัญญาณชีพ 

1 

2 

3 
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2) เพิ่มคํารอง เปนสวนที่ใชเพิ่มคําขอโดยตรง ในกรณีที่ผูปวยไมไดรองขอการใช
บริการผานแอปพลิคชัน 

3) รายการขอความชวยเหลือบางสวน เปนสวนที่ใชแสดงคําขอที่ถูกสงเขามายัง
โรงพยาบาล โดยคําขอจะถูกแสดงอยางจํากัด  

4) แผนที่  เปนสวนที่ ใชดูตําแหนงของผูปวยและรถพยาบาลฉุกเฉินทั้ งหมดที่
ลงทะเบียนในระบบ  

ในกรณีที่ผูปวยหรือผูพบเห็นเหตุการณรองขอการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินผานแอป
พลิเคชัน ระบบจะแสดงรายการขอความชวยเหลือ ในกลอง “รายการขอความชวยเหลือบางสวน” แตหาก
ผูปวยไมไดรองขอการใชบริการผานแอปพลิคชัน ใหผูใชกดที่ปุม “เพิ่มคํารอง” จากน้ัน กรอกขอมูลเบอร
ติดตอของผูปวย (ชองที่ 1) และเลือกตําแหนงของผูปวยในแผนที่ (ชองที่ 2) จากน้ัน กดปุม “ยืนยัน”  
ดังแสดงในภาพที่ 32 

 

 

ภาพที่ 31 หนาหลักของแอปพลิเคชันสําหรับผูดูแลระบบ 
 

1 

2 

3 

4 
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ภาพที่ 32 หนาจอแสดงการเพิ่มคํารองขอการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 

4. หลังจากเพิ่มคํารองเขาสูระบบแลว แอปพลิเคชันจะแสดงรายการขอความชวยเหลือใน
กลอง “รายการขอความชวยเหลือบางสวน” ประกอบดวย เลขคําขอ (Request Number) เบอรโทรศัพท
ของผูปวย หรือผูสงคํารอง (Mobile Number) และวันและเวลาที่สงคํารอง (Request Date) จากน้ันผูใช
สามารถเลือกจัดการกับการรองขอแตละรายการ (ภาพที่ 33) โดย  

1) เพิ่มขอมูลของผูปวย โดยกดปุม “เพิ่มขอมูลผูปวย” และกรอกรายละเอียดของ
ผูปวยเพิ่มเติม 

2) ดูพิกัด โดยกดปุม “ดูพิกัด” เพื่อเรียกแผนที่ที่แสดงพิกัดของผูปวยขึ้นมา 
3) มอบหมายรถ โดยกดปุม “มอบหมายรถ” จากน้ัน ระบบจะแสดงรายละเอียดของ

รถพยาบาลฉุกเฉินที่ยังวาง ประกอบดวย ไอดีของรถพยาบาลฉุกเฉิน (Available Car ID) ปายทะเบียนรถ 

1 

2 
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(Car License Plate) และวันและเวลาของรถพยาบาลฉุกเฉินที่เปดระบบลาสุด (Last time) เม่ือผูใช
ตองการมอบหมายใหรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผูปวย ใหกดปุม “มอบหมาย” (ภาพที่ 34) 

4) ยกเลิกคํารอง โดยกดปุม “ยกเลิกคํารอง” เพื่อใชยกเลิกคําขอเคสดังกลาว 

 

ภาพที่ 33 หนาจอแสดงหนาหลักเม่ือมีคํารองขอการใชบริการอยูในระบบ 
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ภาพที่ 34 หนาจอแสดงการมอบหมายรถ 
 

5. กดปุม “รายการรองขอ” ในหนาหลัก เพื่อตรวจสอบคํารองขอการใชบริการรถพยาบาล
ฉุกเฉินที่มีอยูในระบบทั้งหมด (ภาพที่ 35) ซ่ึงผูใชสามารถกดดูพิกัดของผูปวยและมอบหมายรถพยาบาล
ฉุกเฉินไปรับผูปวยผานหนารายการรองขอน้ีไดเชนกัน  
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ภาพที่ 35 หนาจอแสดงรายการรองขอการใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 
6. กดปุม “รถกําลังใชงาน” ในหนาหลัก เพื่อติดตามการทํางานของรถพยาบาลฉุกเฉินที่ไดรับ

มอบหมายไปรับ-สงผูปวยฉุกเฉิน โดยแอปพลิเคชันจะแสดงรายละเอียดของรถพยาบาลฉุกเฉินแตละคัน 
พรอมกับขอมูล ID ผูปวยฉุกเฉิน ซ่ึงผูใชสามารถกดปุม “ดูพิกัด” เพื่อติดตามตําแหนงของรถพยาบาล
ฉุกเฉินในปจจุบันได หรือ กดปุม “เสร็จส้ิน” เม่ือรถพยาบาลฉุกเฉินไดสงผูปวยไปยังโรงพยาบาลเปาหมาย
แลว (ภาพที่ 36) 
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ภาพที่ 36 หนาจอแสดงรายการรถพยาบาลฉุกเฉินที่กําลังปฏิบัติการอยู 
 

7. กดปุม “สัญญาณชีพ” ในหนาหลัก เพื่อติดตามสัญญาณชีพพื้นฐานของผูปวยอยางเปน
ปจจุบัน (Real time) ซ่ึงระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของผูปวย ประกอบดวย เลขคํารอง 
(Request Number) เบอรโทรศัพท (Mobile Number) วันและเวลาที่เพิ่มคํารอง (Request Date)  
วันและเวลาที่มอบหมายรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับ (Accept Date) คาชีพจร ความดันโลหิต ความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด และคล่ืนไฟฟาหัวใจ โดยผูใชสามารถเลือกไดวาจะใหระบบแสดงเฉพาะคล่ืนไฟฟาหัวใจ 
Lead II หรือคล่ืนไฟฟาหัวใจทั้ง 12 Lead  (ภาพที่ 37-38)  

อยางไรก็ตาม หากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถพยาบาลฉุกเฉินยังไมไดเปดใชงาน 
ระบบจะแสดงรายละเอียดของเลขคํารอง เบอรโทรศัพท วันและเวลาที่เพิ่มคํารอง และวันและเวลาที่
มอบหมายรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับเทาน้ัน สําหรับขอมูลสัญญาณชีพของผูปวยจะแสดงวา “ไมมีขอมูล…” 
ดังแสดงในภาพที่ 39  

 

1 
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ภาพที ่37 หนาจอแสดงสัญญาณชีพของผูปวยที่สงมาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถพยาบาลฉุกเฉิน 
 

 

       ภาพที่ 38  หนาจอแสดงคล่ืนไฟฟาหัวใจทั้ง 12 Lead ที่สงมาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานใน    
                     รถพยาบาลฉุกเฉิน 
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ภาพที่ 39 หนาจอแสดงสัญญาณชีพ ขณะที่ยังไมไดมีการสงสัญญาณจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน 
 

8. เม่ือรถพยาบาลฉุกเฉินไดสงผูปวยไปยังโรงพยาบาลเปาหมายเรียบรอยแลวใหผูใชกดปุม 
“รถกําลังใชงาน” ในหนาหลัก และกดปุม “เสร็จส้ิน” ของรถพยาบาลฉุกเฉินคันดังกลาว เพื่อยืนยัน 
การปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบรอยแลว และปรับสถานะของรถพยาบาลฉุกเฉินใหพรอมใชในการปฏิบัติ
ภารกิจตอไป  

9. หากผูใชตองการตรวจสอบประวัติสัญญาณชีพของผูปวยที่เคยนําสงโรงพยาบาลแลวให 
กดปุม “ประวัติสัญญาณชีพ” ในหนาหลัก ซ่ึงระบบจะแสดงขอมูลสัญญาณชีพของผูปวยยอนหลังภายใน
เวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเม่ือรถพยาบาลฉุกเฉินมาสงผูปวยถึงโรงพยาบาลเรียบรอยแลว โดยแตละแถวของ
ขอมูลจะประกอบดวย ID ของผูปวย ID ของรถที่ถูกมอบหมายใหไปรับ วันและเวลาที่คําขอถูกสงมา  
วันและเวลาเม่ือรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผูปวยมาสงโรงพยาบาลเสร็จส้ิน และคาสัญญาณชีพ ดังแสดงใน
ภาพที่ 40-41 
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ภาพที่ 40 หนาจอแสดงประวัติสัญญาณชีพของผูปวย 
 

 

ภาพที่ 41 หนาจอแสดงสัญญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจ 12 Lead ยอนหลัง 
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 โดยสรุป ขั้นตอนการทํางานของระบบ CMUgency แบงเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนปฏิบัต ิ อุปกรณ/แอปพลิเคชัน รายละเอียด 

1. ผูประสบเหตุเรียกใช
บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 

แอปพลิเคชันขอใชบริการ
รถพยาบาลฉุกเฉิน 

- ผูประสบเหตุสามารถเรียกและทราบ
ตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉินบนแผนที่ใน
แอปพลิเคชันไดตลอดเวลา 

2. ผูดูแลระบบ (admin) 
รับคํารองและมอบหมาย
รถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผู
ประสบเหตุราย 

แอปพลิเคชันการจัดการ
และแสดงคาจากเครื่องวัด
สัญญาณชีพพื้นฐาน  

- ผูดูแลระบบสามารถเห็นตําแหนงผู
ประสบเหตุและรถพยาบาลฉุกเฉิน  

3. เจาหนาที่รถพยาบาล
ฉุกเฉินทําการรับและติดตั้ง
อุปกรณวัดสัญญาณชีพ
พื้นฐานเขากับผูประสบเหตุ 

- อุปกรณระบุพิกัด 
- เครื่องวัดสัญญาณชีพ
พื้นฐาน 
- แอปพลิเคชันสําหรับ
รถพยาบาลฉุกเฉิน 

- เจาหนาที่รถพยาบาลฉุกเฉินสามารถเห็น
ตําแหนงผูประสบเหตุรายและตําแหนงรถ
ของตัวเอง 
- เจาหนาที่ทางการแพทยสามารถประเมิน
และติดตามสัญญาณชีพของผูประสบเหตุได
ตลอดเวลา 

4. รถพยาบาลฉุกเฉินทําการ
สงผูปวยไปยังโรงพยาบาล
เปาหมาย 

- อุปกรณระบุพิกัด 
- เครื่องวัดสัญญาณชีพ
พื้นฐาน 
- แอปพลิเคชันสําหรับ
แพทย 

- บุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล
เปาหมายสามารถประเมินและติดตาม
สัญญาณชีพพื้นฐานของผูประสบเหตุ พรอม
ตําแหนงของรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อ
เตรียมการชวยเหลือผูประสบเหตุไดอยาง
เหมาะสมและรวดเร็ว 

5. ผูดูแลระบบปดคํารอง
และตั้งคารถพยาบาลฉุกเฉิน
เปนพรอมใชงาน 

แอปพลิเคชันการจัดการ
และแสดงคาจากเครื่องวัด
สัญญาณชีพพื้นฐาน  
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สวนที่ 2 ประสิทธิผลของระบบ CMUgency    

 ผูวิจัยและพัฒนาไดทําการทดสอบระบบ CMUgency แบบเต็มระบบ (Full system) โดยเริ่มตั้งแต
การติดตั้งเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและอุปกรณระบุพิกัดในรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อสงขอมูลไปยัง 
แอปพลิเคชันตาง ๆ การจําลองการขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินผานทางแอปพลิเคชัน การรับคํารองขอใช
บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และการกําหนดใหรถพยาบาลฉุกเฉินไปรับผูขอใชบริการผานทางแอปพลิเคชัน  
เพื่อประเมินประสิทธิผลของการแสดงตําแหนงของผูใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินและตําแหนงของ
รถพยาบาลฉุกเฉิน และคาสัญญาณชีพพื้นฐานของผูปวยในสถานการณจริง ซ่ึงผลจากการทดสอบพบวา  

1. ระบบ CMUgency สามารถทํางานตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง และแอปพลิเคชันสามารถ
แสดงคาที่ไดจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและอุปกรณระบุพิกัด (GPS) บนรถพยาบาลฉุกเฉินไดอยาง
ถูกตองและเปนปจจุบัน (Real time) 

2. เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสามารถใชงานไดอยางเต็มรูปแบบ สามารถวัดและแสดงคา
สัญญาณชีพพื้นฐานของผูทดสอบบนเครื่องได มีความใกลเคียงกับสัญญาณจริง เม่ือเทียบลักษณะสัญญาณ
และคาตาง ๆ กับเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดที่ใชจริงในโรงพยาบาล 
และสามารถสงสัญญาณชีพพื้นฐานไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันสําหรับแพทยและแอปพลิเคชันของ 
การจัดการและแสดงคาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบไดตรงตามที่เครื่องวัด
สัญญาณชีพพื้นฐานวัดไดและเปนปจจุบัน (Real time)  

3. อุปกรณระบุพิกัด (GPS) สามารถติดตั้งไดบนรถพยาบาลฉุกเฉิน และสามารถแสดงตําแหนง
ของรถพยาบาลฉุกเฉินขณะเคล่ือนที่บนแผนที่ในแอปพลิเคชันสําหรับแพทยและแอปพลิเคชันของ 
การจัดการและแสดงคาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบไดตรงตามจริงและเปน
ปจจุบัน (Real time)  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยและการพัฒนา (research and development) มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบการระบุพิกัดที่สามารถสงขอมูลเขาเครือขายอินเทอรเน็ต
ผานโครงขายโทรศัพทมือถือ กระบวนการในการพัฒนาแบงออกเปน 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห
สถานการณ โดยศึกษาปญหาและพัฒนาตนแบบระบบ CMUgency 2) ระยะดําเนินการ เปนการนํา
ตนแบบระบบ CMUgency ที่พัฒนาขึ้นไปใช และ 3) ระยะประเมินผล โดยประเมินประสิทธิภาพของการ
นําระบบ CMUgency ไปใชในหองปฏิบัติการรวมกับการใชงานจริงในรถพยาบาลฉุกเฉิน ในพื้นที่เครือขาย
ของโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ไดแก โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาล 
สะเมิง โรงพยาบาลแมแตง และโรงพยาบาลพราว 

 ผลการศึกษาทําใหไดระบบ CMUgency ซ่ึงประกอบดวย เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐาน อุปกรณระบุ
พิกัด (GPS) แอปพลิเคชันขอใชบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสําหรับผูปวย/ประชาชน แอปพลิเคชันสําหรับ
รถพยาบาลฉุกเฉิน แอปพลิเคชันสําหรับแพทย และแอปพลิเคชันการจัดการและแสดงคาจากเครื่องวัด
สัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบ (Administration) ภายหลังจากการนําระบบ CMUgency ไปใช 
พบวา 

 1. ระบบ CMUgency สามารถทํางานตามขั้นตอนไดอยางถูกตอง และแอปพลิเคชันสามารถแสดง
คาที่ไดจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและอุปกรณระบุพิกัด (GPS) บนรถพยาบาลฉุกเฉินไดอยางถูกตอง
และเปนปจจุบัน (Real time) ซ่ึงสะทอนถึงการจัดการระบบประมวลผลกลางที่ดี และวิธีการจัดส่ือสาร
ระหวางอุปกรณที่เก่ียวของรวมถึงระบบคอมพิวเตอรแมขาย 

 2. เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสามารถใชงานไดอยางเต็มรูปแบบ สามารถวัดและแสดงคาสัญญาณชีพ
พื้นฐานของผูทดสอบบนเครื่องได มีความใกลเคียงกับสัญญาณจริง เม่ือเทียบลักษณะสัญญาณและคาตาง ๆ   
กับเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดที่ใชจริงในโรงพยาบาล และสามารถสง
สัญญาณชีพพื้นฐานไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันตาง ๆ พรอมกัน ทั้งแอปพลิเคชันสําหรับแพทยและ 
แอปพลิเคชันของการจัดการและแสดงคาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบ มีความตรง
ตามที่เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานวัดได และเปนปจจุบัน  
 3. อุปกรณระบุพิกัด (GPS) สามารถติดตั้งไดบนรถพยาบาลฉุกเฉิน และสามารถแสดงตําแหนงของ
รถพยาบาลฉุกเฉินขณะเคล่ือนที่บนแผนที่ในแอปพลิเคชันสําหรับแพทยและแอปพลิเคชันของการจัดการและ
แสดงคาจากเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานสําหรับผูดูแลระบบไดตรงตามจริงและเปนปจจุบัน  

 อยางไรก็ตาม เม่ือนําเครื่องมือวัดสัญญาณชีพพื้นฐานและระบบระบุพิกัดไปใชในพื้นที่หางไกล 
พบวาการสงสัญญาณเขาระบบคอมพิวเตอรแมขายน้ัน มีการขาดการติดตอในบางชวงของการเคล่ือนยาย
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ผูปวย ซ่ึงสาเหตุเกิดจากพื้นที่การใหบริการอินเทอรเน็ตของผูใหบริการ (Operator) ไมครอบคลุมในบาง
พื้นที่ของการสงผูปวย นอกจากน้ัน เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานยังมีการควบคุมการทํางานของอุปกรณ
ผานหนวยประมวลผลสองชุด ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานในอนาคตได  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในเวอรชันตอไป โดยควรมีการควบคุมอุปกรณ
ยอยของเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานดวยหนวยประมวลผลเพียงชุดเดียวเพื่อความเสถียรในการทํางาน
ของเครื่องวัด 

2. ควรมีการทดสอบเพื่อศึกษาประสิทธิผลของระบบ CMUgency เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง 

3. ควรนําระบบ CMUgency ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกตใชในหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินอ่ืนเพื่อใหการ
บริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งจังหวัดเชียงใหม 
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