
บทคัดยอสําหรับงานมหกรรมคุณภาพ 2565 
 

1.ชื่อผลงานนวัตกรรม: 

                   เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสําหรับผูปวยโรคลมรอนSMART  Temperature  Meterfor  Heat stroke 

2.คําสําคัญ: เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ  โรคลมรอนSMART Temperature MeterHeat stroke 

3.สรุปผลงานโดยยอ:  

นวัตกรรมเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะและ Web Application สามารถวัดอุณหภูมิผูปวยโรคลมรอน และบันทึก

ขอมูลไปยัง IOT Server ของรพ.ในรูปแบบเรียลไทม ทําใหแพทยสามารถวิเคราะหและประเมินคนไขไดอยางถูกตอง 

รวดเร็วปลอดภัย  เปนนวัตกรรมที่ไมเคยมีมากอนในประเทศไทยใชกับพลทหารใหมทีเปนโรคลมรอน Heat  stroke ใน 

12 หนวยฝกจ. พิษณุโลก ระบบการดูแล Heat injury  ประกอบดวย Tag QR code ประวัติพลทหาร  SMART 

Cooling Bed เครื่องวัดอุณหภูมอิัจฉริยะและ Web Application  ที่มี function การ Identify พลทหาร   เสียงบอกวิธี

ปฏิบัติ Dashboard หนวยฝกแสดงขอมูลผูปวย อาการ   Core temp การตอบรับของหองฉุกเฉิน และเบอรโทรศัพท

หองฉุกเฉิน Dashboardหองฉุกเฉินแสดงขอมูลผูปวยไดแก อาการ   core temp แผนที่แสดงตําแหนง ระยะเวลาที่จะถึง

หองฉุกเฉินมีการนําไปใชกับหนวยฝกทั้ง 12 หนวยฝก ในผลัดที่ 1/64  2/64  และ 1/65 พบวา อัตราการสงสัญญาณคา

อุณหภูมิ Real Timeและดูขอมูลไดตอเน่ือง100%อัตราการประเมินผูปวยถูกตองในการใชเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะของ

นายสิบเสนารักษ  ได100%  พบอัตราการเสียชีวิตของผูปวย heat stroke 0% อัตราความพึงพอใจกับประโยชนและ

ความเหมาะสมของนวัตกรรม 97% และ 97.4%ไดขยายผลใหรพ.ทบ.ในกองทัพภาคที่ 2  3และ 4ใชในการฝกทหารใหม

ผลัด 1/65 ความภาคภูมิใจคือรพ.ไดรับรางวัล กพร. ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดี ป 2565 

4.หนวยงานเจาของผลงาน (กอง ศูนย หรือกรรมการ): 

                   ศูนยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

5. ชื่อ-นามสกุลของสมาชิกในทีม: 

  พ.อ.หญิงมลฤดี โภคศิริ หน.กองการพยาบาล ร.อ.ธีรธวัช สถิรรัตน แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 

  พ.อ.หญิง เยาวภา คงมั่น      เลขาศูนยพัฒนาคุณภาพ และทีมเวชสารสนเทศ  

6.ปญหาและสาเหตุโดยยอ: 

จากภาวะโลกรอนไดทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆทุกป  สงผลใหเกิดอุบัติการณการเจ็บปวยจากความรอนสูงข้ึน    

มีความรุนแรงสงผลตอการเสียชีวิตได  ในป 61 ทีมไดคิดผลิตภัณฑที่นอนลดความรอน SMART Cooling Bed           

ซึ่งสามารถลดความรอนไดดี ทําใหไดรับรางวัลทั้งในระดับกองทัพบก และระดับประเทศ   แตมองในมุมหาความเสี่ยง   

เชิงรุกพบวายังขาดการสื่อสารขอมูลชวงระหวางผูปวยจากหนวยฝกมายัง  รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

สอดคลองกับขอมูลอุบัติการณ ป 61-62 มีผูปวยที่เกิด Heat Stroke จํานวน 2 ราย  พบวาหนวยฝกไมสามารถบอก

ขอมูลอุณหภูมิที่ ถูกตองและตอเน่ืองได เน่ืองจากใชปรอทชนิดวัดทางรักแร เพื่อใหแพทยที่หองฉุกเฉินสามารถ           

วางแผนการดูแลรักษาไดอยางถูกตอง รวดเร็วทันที เมื่อผูปวยถูกสงตอจากที่เกิดเหตุถึงแผนกฉุกเฉิน โดยใชแนวคิด 

Rapid Response System ระบบการดูแล ผูปวยกอนวิกฤต เพื่อปองกันมิใหผูปวยที่มีสัญญาณชีพไมคงที่ หรือผูปวยที่มี

ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงจนนําไปสูการเสียชีวิต  นําสูการผลิตเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ  

7. เปาหมาย/วัตถุประสงค: 

วัตถุประสงค เปาหมาย 

1. เพื่อวัดอุณหภูมิผูปวยโรคลมรอนในรูปแบบ

เรียลไทมและเห็นแนวโนมการดําเนินของ

อุณหภูมิอยางตอเน่ือง  ลดข้ันตอน  และลด

1. อัตรา Identify ผูปวย Heat injury ถูกตอง   100% 

2. อัตราการประเมินผูปวยถูกตองของนานสิบเสนารักษ100% 

3. อัตราผูปวย Severe heat injury ไดรับการลดอุณหภูมิใหตํ่ากวา 38 ๐C



วัตถุประสงค เปาหมาย 

ระยะเวลาการรายงานอุณหภูมิ  ขอมูลพื้นฐาน

ผูปวย ใหทีมแพทย พยาบาลหองฉุกเฉินใชขอมูล

รวมกันไดวางแผนการรักษาไดถูกตอง รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

ภายใน 60 นาที 100% 

4. อัตราหองฉุกเฉินสามารถ Activated heat injury fast track ภายใน 5 

นาที หลังจากไดรับการแจงขอมูลจากหนวยฝก100% 

5. อัตรานายสิบพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางเมื่อมีผูปวย Heat injury 100% 

2.เพื่อใหทหารใหมมีความปลอดภัยเมื่อเกิดโรค

ลมรอน ไมมีภาวะแทรกซอน พิการ หรือเสียชีวิต 

6. อัตราการเกิดความพิการของผูปวย heat stroke 0% 

7.อัตราการเสียชีวิตของผูปวย heat stroke 0% 

3. เพื่อใหทีมดูแลทหารใหมมีความพึงพอใจตอ

การใชเครื่องวัดอุณหภูมิในผูปวยโรคลมรอน 

8. อัตราความพึงพอใจทีมดูแลทหารใหม > 90% 

 

8.กิจกรรมการพัฒนา: 

CQI 1 ป63-64พัฒนานวัตกรรมโดยใชทรัพยากรของรพ.ทุกข้ันตอนจนสําเร็จต้ังแตการวิจัย ออกแบบ พัฒนา 

ทดสอบ ติดตามประเมินผลทําการวิจัยและออกแบบนวัตกรรมโดยทีมสหวิชาชีพ โดยใชแนวคิดการพัฒนาคุณภาพรพ.

และเทคโนโลยี ผลิตเครื่องวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิคนไขโรคลมรอนและบันทึกขอมูลไปยัง IOT Server ของรพ.ในรูปแบบ 

Real Timeเขียน API และพัฒนา Web applicationเพื่อแสดงขอมูลที่สงมาจากเครื่องวัดอุณหภูมิบน DashBoardบน

มือถือของนายสิบเสนารักษ และทีมแพทยพยาบาลที่หองฉุกเฉินทําใหแพทยสามารถประเมินคนไขไดอยางถูกตอง 

รวดเร็วการนําผลงาน ไปสูการปฏิบัติ มีการพัฒนาบุคลากรผูใชนวัตกรรมอยางเปนระบบมีคูมือปฏิบัติ อบรม และการ

ฝกซอมการใชเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ 2 สวนดังน้ี1.หนวยฝกประกอบดวยผูฝก ครูฝก และนายสิบเสนารักษ 12 หนวย

ฝก 2.ทีมแพทยพยาบาลหองฉุกเฉิน  นําไปใชงานที่ หนวยฝกทหารใหม 12 หนวยฝก จ.พิษณุโลก 3 ผลัด ไดแก ผลัด 

1/64  2/64 และ 1/65นวัตกรรมอยูระหวางการดําเนินการขอจดสิทธิบัตรหมายเลข 21010009926 

CQI 2 ป 65 พัฒนาใหเปน Military ปรับขนาดเครื่องใหแข็งแรง พกพาไดงาย และแสดงสถานภาพแบตเตอรี่ได  

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ:  

Safe life: สามารถสงขอมูลอุณหภูมิได Real time รวมกับการรายงาน100% อัตรา Identify ผูปวย Heat 

injury ถูกตอง 100%อัตราการประเมินผูปวยถูกตองของนานสิบเสนารักษ100%อัตราผูปวย Severe heat injury ไดรับ

การลดอุณหภูมิใหตํ่ากวา 38 ๐C ภายใน 60 นาที 100%อัตราการเสียชีวิตของผูปวย heat stroke 0% อัตราอัตราการ

เกิดความพิการของผูปวย heat stroke 0% Safe time: อัตราหองฉุกเฉินสามารถ Activated heat injury fast track 

ภายใน 5 นาที หลังจากไดรับการแจงขอมูลจากหนวยฝก100% Safe team: อัตราความพึงพอใจกับประโยชนและความ

เหมาะสมของนวัตกรรม  97% และ 97.4% ผลการวัดความคุมคา ดานราคาตางประเทศราคาประมาณ 12,000บาท 

เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะผลิตเอง ราคา 1,073.50 บาทประหยัดเงิน 10,926.50 บาทตอเครื่อง 12 หนวยฝกประหยัด

เงินได 131,112 บาทWeb Application เขียนโดยโปรแกรมเมอรรพ.ไมเสียคาใชจายดานความทนทานและการใชงาน 

เครื่องวัดอุณหภูมิสามารถใชงานไดมากกวา 5 ป ดูแลผูปวยดูแลผูปวยHeat stroke ไมเกิดความพิการ ลดคาใชจายการ

รักษาประมาณรายละ 50,000 บาทข้ึนไป ในการนอน รพ. และลดการเสียชีวิตของทหารใหม  

10. บทเรียนท่ีไดรับ: 

รับการติดตามเย่ียมประเมินของทีมสวทช. ประเมินการใชเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะจริงที่หนวยฝก เมื่อ 7 ก.พ.65  

ความพึงพอใจในภาพรวม 92%  แนะนําการใช QR codeที่ใชระบุตัวผูปวยยังไมแข็งแรง มีแผนการพัฒนาเปน Wrist Band 

RFID เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  สวนเครื่องวัดอุณหภูมิมีประโยชนตอกระบวนการเฝาระวังและรายงานอาการผูปวยกอน

มาถึงรพ. มีขอมูลที่เปนประโยชนตอการรักษาดังน้ี การสงขอมูล Real time รวมกับการรายงานอาการเบื้องตนของผูปวย 

สามารถใชในผูปวยกลุมอื่นๆที่สําคัญ เชน ผูปวย Sepsis   หรือ ผูปวยที่ตองดูอุณหภูมิตลอดเวลา เน่ืองจากมีราคาถูก 



และใชงาย ไมซับซอน สามารถใชในการ Referผูปวย Heat strokeไปรพ.ที่มีขีดความสามารถสูงกวาไดอยางปลอดภัย  

และสามารถดูขอมูลยอนหลังไดใน Web Application ในมือถือเพื่อสามารถใชขอมูลใหเห็นประโยชนตอการประเมิน

ระดับอาการและรักษาไดทีมแพทย พยาบาล มีความพึงพอใจตอการเห็นขอมูลอุณหภูมิของผูปวย รวมทั้งอาการแสดง

เบื้องตน  และการระบุตัวที่ถูกตอง  สงผลใหผูปวยไดรับความปลอดภัยมากข้ึน 

พบปญหาการเปลี่ยนชุดครูฝกทุกผลัดสงผลใหทีมมีการพัฒนาระบบการสื่อสารกับผูปฏิบัติ เปน group lineคูมือ

ปฏิบัติเปน VDO และรูปแบบการอบรมและการประเมิน แบบ workshop  

11. การติดตอกับทีมงาน:ระบุช่ือผูที่สามารถติดตอได ที่อยู เบอรโทรศัพท E-mail address 

  1. พ.อ.หญิง มลฤดี  โภคศิริ     หน.กพย. รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

  มือถือ 081-937-6182  E-mail moluedee17@hotmail.com 

2. พ.อ.หญิงเยาวภา  คงมั่น เลขาศูนยพัฒนาคุณภาพ รพ.คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

มือถือ 081-911-9517  E-mail yaowapak21@yahoo.co.th 
 

 
 
แ บ บ ว ง จ ร ข อ ง เ ค ร ื่อ ง ว ัด อ ุณ ห ภ ูม ิ    เครื่องวัดอุณหภูม ิModel 1 

 

 
 

เครื่องวัดอุณหภูม ิModel 2 

 
             Web Application to Mobile Application การActivated Heat injury fast track ท่ีหองฉุกเฉิน 


