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การพัฒนาระบบไอนาวโปรเจ็ค (iNow project) เพ่ือการบูรณาการแบบอินเตอรแอ็คทีฟ 
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉิน 

The Development of iNow project from Geographic Information Technology 
and Interactive Integration for helping patients in crisis or emergency case 
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บทคัดยอ 

จากผลการวิจัยของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  (สพฉ) ป 2559 พบวาประชาชนไทยใชบริการ      
ผานหมายเลข 1669 เพียงรอยละ 18 และยังพบวาผูปวย STROKE และ STEMI ใชเวลาเดินทางถึงโรงพยาบาล
ท่ีมีขีดความสามารถในการใหยาละลายลิ่มเลือดภายในเวลาปลอดภัยคือ  3  ชั่วโมง  คิดเปนรอยละ  41.9  ซ่ึง
มีเพียงรอยละ  11.0 ท่ีใชระบบการแพทยฉุกเฉินในการมาโรงพยาบาลจากกรณีดังกลาว และถึงแมวาผูปวย
และญาติจะทราบหมายเลขโทรศัพท การแพทยฉุกเฉิน 1669 แตสวนใหญกลับเดินทางมาโรงพยาบาลเอง มี
เพียงรอยละ 4 เทานั้นท่ีโทรศัพทหมายเลข  1669 แจงการแพทยฉุกเฉิน(พัชราภรณ  อุนเตจะและศิริอร สินธุ.
2554:4) ในงานวิจัยนี้มุงเนนไปท่ีการเขียนโปรแกรมเพ่ือนํามาใชงานรวมกับระบบดังกลาวใหสามารถใชงานได
แบบก่ึงอัตโนมัติ และทําการทดสอบโปรแกรมท่ีเขียนข้ึน โดยเนนไปท่ีผูปวยกลุมเสี่ยงโรคเรื้อรังกลุมเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง กลุมเสี่ยง STROKE และ  STEMI  ซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอสราง,คอมอําเภอบานดุง 
จังหวัดอุดรธานี และอําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยใหผูปวย ญาติ หรือ อสม. ผูวิจัยไดพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีในการแจงเหตุฉุกเฉิน คือ iNow app และ LINE notify ผูทําหนาท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี ใชโทรศัพท
สมารทโฟนท่ีติดตั้งแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาข้ึนสงสัญญาณเขาสูฐานขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยมี
เจาหนาท่ีจากหนวยงานประกอบดวย เจาหนาท่ีER เจาหนาท่ีกูชีพสังกัดอปท. เจาหนาท่ีรพสต. เจาหนาท่ีกูภัย
มูลนิธิ คอยตรวจสอบสัญญาณท่ีถูกสงเขามาเพ่ือขอความชวยเหลือ ผานระบบไอนาวเว็บเซอรวิสและไอนาวโน
ติฟเคชั่น เพ่ือแสดงผลสัญญาณท่ีถูกสงเขามา เชื่อมโยงกับฐานขอมูลผูรับบริการในพ้ืนท่ีท้ังหมดเพ่ือแสดงขอมูล
ประวัติผูปวยรายนั้น ทําใหการออกปฏิบัติการชวยเหลือผูปวยเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว คนหาผูปวยไดอยางถูกตอง
แมนยํา และใชเวลานอยท่ีสุดเพ่ือนําผูปวยเขาสูกระบวนการรักษาโดยแพทยและทีมสหสาขาวิชาชีพ ลดภาวะ
เสี่ยงตอการสูญเสียชีวิตหรือทุพลภาพ รวมถึงเพ่ิมอัตราการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้เม่ือนําเอาแอพพลิเคชั่น iNow มาเชื่อมเขากับอากาศยานไรคนขับ (UAV:Drone) จะเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใหการรักษาผูปวยในภาวะฉุกเฉิน เรงดวน หรือมีปญหาอุปสรรคในการเขาถึงตัวผูปวย เชน กรณีเกิดภัย
พิบัติ อยูในพ้ืนท่ีเขาถึงยาก การจราจรติดขัด เปนตน เพ่ือชวยนําเวชภัณฑท่ีสําคัญและจําเปนสงถึงเจาหนาท่ี
หรือผูปวยไดอยางทันทวงทีโดยทางอากาศผาน Drone ซ่ึงจะ Tracking สัญญาณผานแอพพลิเคชั่น iNow 
นั่นเอง รวมถึงการออกสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือโรคระบาดในพ้ืนท่ี เพ่ือไดขอมูลแบบ Realtime และ
ภาพถายทางอากาศรวมถึงขอมูลสําคัญอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบวา 1.ผูปวยอาสาสมัครทดลองสงสัญญาณ 
ท้ังหมด 32 คน จาก 5 ตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี โปรแกรมสามารถแสดงพิกัดอุปกรณสง
สัญญาณได 30 จุด คิดเปนรอยละ 93.75 2.ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแตกดสงสัญญาณจนถึงเวลาท่ีสัญญาณแสดงบน
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แผนท่ีกูเก้ิลบนโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนคือ 24.66 วินาที(เวลาท่ีใชสงสัญญาณ 120 วินาที) 3.รถพยาบาลฉุกเฉิน
สามารถวิ่งออกไปยังจุดสงสัญญาณไดถูกตอง 30 จุด โดยการใชระบบ iNow Tracking ท่ีพัฒนาข้ึน   การบูร
ณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของคือการเชื่อมตอกับ HIS Databases ทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
สามารถ Monitor และทํางานรวมกันอยางสอดคลองจาก  iNow Systemและเกิดการปฎิบัติงานรวมกัน 
ระหวางภาครัฐและเอกชน ในดานการใหความชวยเหลือและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนวย
ปองกันภัยฝายพลเรือน  หนวยงานตํารวจ โรงพยาบาล กูภัยสาธารณะ หนวยงานดับเพลิง และหนวยงาน
ความม่ันคง ในพ้ืนท่ี        
คําสําคัญ :การบูรณาการแบบอินเตอรแอ็กทีฟ,การชวยเหลือฉุกเฉิน,การสอบสวนอุบัติเหตุ 

 
Abstract 

This  project  is  System  development  for  smartphone  user  that  include  Android 
Operating System and has Global Positioning System tracking inside. Include UAV(Drone)for 
find and give medicine to patient from the air.This development  can identified  the  
coordinating  device  for  real  time  by  sending  location  via  3G  cellular  phone signal.The 
target of this development is software system intregration for semi-automatic using in  
smartphone  and  demonstrating  the  software  system. Target  group  of  this  project  is 
STROKE and STEMI risk group patients in case of helping need for the Emergency medical 
service system that live in countryside in Noth-Eastern of Thailand,in 3 Amphur from 
Udonthani and Buengkan and cover by 3G cellular phone  signal. Volunteers  in  this  project  
are  patients  who  live  in  Amphur  Sangkhom ,Amphur Bandoong Udonthani Province and 
Amphur Sophisai Buengkhan Province.  There  are  amout  300  volunteers(family). These  
volunteers  used  smartphone  that  installed  the development  application name iNow 
application  to  send  coordination  and  orther  data    to  this  project  website.  These 
results show that 300 coordinates and orther data signal can show icons on google map on 
project’s  website. Tracking  all  volunteers  that  show  on  project’s  website  could  found  
by Sangkhom-Bandoong-Sophisai emergency medical service team.This project is integration 
of Multidisciplinary consist of NGO-Rescue teams,Goverment Rescue teams,EMS-Team 
Hospital.Use UAV(Drone) for survay and give medicine to patients from the air in risk area. 
Keywords: GPS tracker , EMS system , Real time tracking 
 
บทนํา  

ผูปวยกลุมเสี่ยง STROKE และ STEMI รวมถึงผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซ่ึงอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีอําเภอสราง,คอมอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี และอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  ผูพัฒนานําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนาเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของใชเวลานอยท่ีสุดในการคนหาและเขาถึงตัวผูปวย 
นั่นคือการนําเอาระบบระบุพิกัดบนโทรศัพทสมารทโฟน(Smartphone) โดยอาศัยดาวเทียมเพ่ือการระบุ
ตําแหนงไดแมนยําและถูกตอง (วฤษาย รมสายหยุด, 2553 :2) มาใชรวมกับแผนท่ีกูเก้ิล (Google map) 
เพ่ือใหสามารถแสดงพิกัดผูปวยเม่ือมีการสงสัญญาณขอความชวยเหลือ รวมถึงการพัฒนาใชระบบ Push 
Notification ผาน Line เพ่ิมชองทางการสื่อสารโดยตรงเขาโทรศัพทมือถือของทีมสหสาขาวิชาชีพแบบ
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เรียลไทม เพ่ือสรางการเชื่อมโยงขอมูล ใหทีมปฏิบัติการรับทราบขอมูลทันทวงที และการพัฒนา UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle : อากาศยานไรคนขับ) ติดตั้ง Super computer ประมวลผลสมรรถนะสูง ซ่ึง
จะทําใหการคนหาและเขาถึงผูปวยทําไดอยางรวดเร็วและแมนยํามากข้ึนและสามารถชวยเหลือผูปวยได
ทันทวงที ผูศึกษาจึงพัฒนาระบบท่ีเอ้ือตอการเขาถึงบริการการแพทย ของประชาชนซ่ึงสงผลตอความปลอดภัย
และทําใหสามารถขอรับบริการในทุกพ้ืนท่ีได  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสรางระบบแสดงพิกัดและคนหาผูปวยฉุกเฉิน 
2. พัฒนาโปรแกรมแสดงพิกัดและคนหาผูปวยฉุกเฉินเพ่ือใชในสมารทโฟน(Smartphone) ท่ีใช

ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด (Android Operating System) 
3. เพ่ือศึกษาการนําระบบไปใชในการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาในผูปวยกลุมเสี่ยง STROKE และ STEMI พ้ืนท่ีอําเภอบานดุง อําเภอสรางคอม และอําเภอ
หนองวัวซอ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอน รวมถึงกรรมวิธีการพัฒนา ประกอบดวย 
1. รายละเอียดการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน สถาปตยกรรมของระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาเทคนิค

หรือเทคโนโลยีท่ีใช  
1.1 วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

 
 
1.2 แผนงาน ข้ันตอน วิธีดําเนินการทํางาน เปนอยางไร  

2. การดําเนินงานหรือรายละเอียดของการพัฒนา ประกอบดวย 
2.1 พัฒนาแอพพลิเคชั่นสงขอมูลพิกัดโทรศัพทสมารทโฟนโดยใชภาษาจาวา (Java) 
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2.2 พัฒนาระบบรองรับการแสดงพิกัดบนแผนท่ีกูเก้ิล(Google map) รูปแบบเว็บเซอรวิส(Web 
service) สามารถแสดงผลบนเว็บบราวเซอร(Web Browser) โดยใชภาษาพีเอชพี (PHP),ภาษาเอชทีเอ็มแอล
(HTML),ภาษาจาวา(Java) ใชระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล(Mysql) 

2.3 ผูปวยกลุมเสี่ยง STROK และ STEMI ใชโทรศัพทสมารทโฟน (Smartphone) ทําการดาวน
โหลดและติดตั้ งแอพพลิ เคชั่น จากเว็บไซตผู พัฒนา (http://www.i-ems.com)  จาก Google play 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixels.inowprojectv1feb) หรือไดรับการติดตั้ง
ใหโดยทีมผูพัฒนา 

2.4 ทีมผูพัฒนาปรับแตงคาการเชื่อมตอแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนาเพ่ือใหสามารถเชื่อมตอกับ
ฐานขอมูลของผูพัฒนาได 

2.5 เปดแอพพลิเคชั่นของผูพัฒนากดปุม Start เพ่ือทําการสงสัญญาณจีพีเอส(GPS) จากโทรศัพท
สมารทโฟน(Smartphone) เขาสูฐานขอมูลของผูพัฒนา 

2.6 ศูนยคอมพิวเตอรและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถสั่งการใหรถพยาบาลฉุกเฉิน(Ambulance) 
เจาหนาท่ีกูชีพออกปฏิบัติการ รับผูปวยตามพิกัดท่ีปรากฏบนแผนท่ี โดยศูนยสั่งการสามารถมองเห็นการเดินทาง
ไปยังจุดหมายของรถพยาบาลฉุกเฉินตลอดเวลา 

2.7 ศูนยสงตอสามารถพูดคุยกับผูปวยหรือญาติเพ่ือเก็บขอมูลและประสานแพทยเวรเพ่ือเตรียมรับ
ผูปวยฉุกเฉิน 

2.8 ศูนยคอมพิวเตอรตรวจสอบการเขาถึงพิกัดบนแผนท่ี (Ambulane Tracking Monitor)และ
ประสานกับทีมกูชีพโดยเจาหนาท่ีกูชีพและพนักงานขับรถยนตสามารถตรวจสอบพิกัดผูปวยขณะเดินทางไดโดย
ใชแผนท่ีกูเก้ิลดึงขอมูลจากฐานขอมูลผูพัฒนาแบบเปนปจจุบัน (Realtime) 

2.9 ขอมูลสัญญาณชีพ (Vital sign) และขอมูลอ่ืนๆ จะถูกสงมายังศูนยคอมพิวเตอรและศูนยกูชีพ
โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี ทันทีท่ีผูปวยไดรับการชวยเหลือและเชื่อมอุปกรณ ECG Monitor กับตัวผูปวยขณะ
อยูบนรถพยาบาลฉุกเฉิน(เฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี) 
การติดตั้งแอพลิเคชั่น iNow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.i-ems.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixels.inowprojectv1feb
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หนาจอของแอพลิเคชั่น iNow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขาไปท่ีเว็บไซต www.iems.com/inow_project/ 
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การสงขอมูลแสดงพิกัดโดยอัตโนมัติผานระบบ SMS โดยสงขอความ ems ไปยังโทรศัพทสมารทโฟน 
ท่ีติดตั้งและเปดการทํางานระบบ iNow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ Push Notification ของระบบ iNow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบศูนยส่ังการ-เฝาระวังและติดตามแบบเรียลไทม 

สวนแสดงผลสําหรับศูนยสั่งการ รูปแบบ แผนท่ี Google map แสดงผลจุดพิกัดท่ีถูกสงมาจากโทรศัพท
สมารทโฟน(Smartphone) และแสดงจุดพิกัด สถานพยาบาล และ ตําแหนงรถฉุกเฉิน( Ambulance) ท่ีอยูใกล
ท่ีสุด 

  



      การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานวีิชาการ คร้ังที่ 4 

                                      “การวิจยัเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน”                                               

ห น า  | 793 

 
 

1. ผูปวยอาสาสมัครท่ีมีโทรศัพทสมารทโฟนหรือแท็ปเล็ต ติดตั้งแอพพลิเคชั่น iNow 
2. เปดแอพพลิเคชั่น iNow กดปุม start เพ่ือสงสัญญาณ GPS เขาสู iNow Server 
3. ศูนยคอมพิวเตอรและ ER สั่งรถ Ambulance ออกปฏิบัติการรับผูปวยตามพิกัดท่ีปรากฏบนแผนท่ี 
4. EMT ใชแท็ปเล็ตท่ีติดตั้งแอพพลิเคชั่น iNow ทําการ Tracking ตําแหนงรถและตําแหนงผูท่ีรองขอ

เพ่ือคนหาผูปวย 
5. ศูนยคอมพิวเตอรตรวจสอบการเขาถึงพิกัดบนแผนท่ี (iNow Tracking Monitor)และประสานกับ

รถพยาบาลฉุกเฉินและ EMT 
 
ลักษณะของผลงานโดยสรุป 

ระบบระบุพิกัดตําแหนงของอุปกรณสงขอมูล ณ.เวลาปจจุบัน โดยใชโทรศัพทมือถือท่ีติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Operating System) หลักการทํางานของระบบนั้นจะถูกแบงออกเปน 
2 สวนคือ 

1. สวนท่ีทํางานอยูบนคอมพิวเตอรซ่ึงทําหนาท่ีเปนแมขาย(Server) สําหรับการรับขอมูลจากโทรศัพท
สมารทโฟน(Smartphone) โดยขอมูลท่ีถูกสงมาจะประกอบดวยชื่อผูใชโปรแกรมกับพิกัดของตําแหนงจีพีเอส
(GPS) รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆไดแกหมายเลขประจําตัวเครื่อง(Serial Number)  

2. สวนท่ีทํางานอยู โทรศัพทสมารทโฟน(Smartphone)  จะทําหนาท่ีในการสงพิกัดละติจูด
(Latitude)กับลองติจูด(Longtitude) ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีอยูในขณะนั้นสงกลับมายังคอมพิวเตอรแมขาย เรียกวา 
Lacation-based services (เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ. http://www.vcharkarn.com/varticle/40674.) คือ
การระบุตําแหนงโทรศัพทสมารทโฟน 

3. สวนแสดงผลสําหรับศูนยสั่งการ รูปแบบ แผนท่ี Google map แสดงผลจุดพิกัดท่ีถูกสงมาจาก
โทรศัพทสมารทโฟน(Smartphone) และแสดงจุดพิกัด สถานพยาบาล และ ตําแหนงรถฉุกเฉิน( Ambulance) 
ท่ีอยูใกลท่ีสุด 
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การประยุกตใชงานระบบไอนาวโปรเจ็ค(iNow project) 
 
 
 
 
 
 

ในงานมหกรรม “ปนเพ่ือแม” จังหวัดอุดรธานี 
 

16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00-18.30 น. 
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การประยุกตใชงานระบบไอนาวโปรเจ็ค(iNow project) 
ในหนวยกูภัยอัตตสันโต อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (กันยายน 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธเชิงบวก/ประโยชนท่ีเกิดของ “นวัตกรรม”  

ผลลัพธเชิงบวกท้ังดานการเงิน และไมใชการเงิน: การใชเวลานอยท่ีสุดในการเขาถึงและรับผูปวยเม่ือมี
การสงสัญญาณขอความชวยเหลือและการเขาถึงจุดท่ีผูปวยหรือผูท่ีตองการความชวยเหลืออยางถูกตองแมนยํา 
โดยไมเสียเวลาในการสอบถามสถานท่ี หรือคนหาท่ีอยู 
 ผูวิจัยไดนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาโปรแกรมแสดงพิกัดและคนหาผูปวยฉุกเฉินแบบ
เคลื่อนท่ีในผูปวยกลุมเสี่ยง STROKE และ STEMI  การใชงานสามารถทําไดโดยใชโทรศัพทสมารทโฟนติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน  แลวสงสัญญาณพรอมกับโทรศัพทแจงเหตุเพ่ือขอความชวยเหลือ ทําให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบสามารถทราบตําแหนงของผูปวยไดในทันที จึงสามารถคนหาผูปวยไดอยางรวดเร็วและ
แมนยํา กรณีท่ีไมสามารถสงสัญญาณและแสดงผลพิกัดได อาจเปนผลมาจากความไมเสถียรของคลื่นโทรศัพท 
ความแรงของสัญญาณโทรศัพท ระยะทางระหวางโทรศัพทกับเสาสงสัญญาณของผูใหบริการ เปนตน ซ่ึงตองมี
การศึกษาตอไป 
 การคนหาผูปวยเม่ือทราบพิกัด ทําไดโดยการใชโปรแกรมท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยใชพิกัดท่ีไดจากการสง
สัญญาณขอความชวยเหลือมาสรางเสนทางจากจุดเริ่มตนท่ีโรงพยาบาลสรางคอม ไปยังพิกัดท่ีผูปวย
อาสาสมัครสงสัญญาณมาแสดงบนแผนท่ีกูเก้ิล โปรแกรมท่ีผูวิจัยพัฒนาจะคํานวณระยะทาง สรางเสนทาง
พรอมคํานวณเวลาเดินทางไปถึงจุดท่ีผูปวยอยูใหโดยอัตโนมัติ ดังภาพ 
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ผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคหลักในการคนหาผูปวยท่ีตองไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็ว โดย

ใชเวลาสั้นท่ีสุดต้ังแตไดรับสัญญาณขอความชวยเหลือจนถึงการคนหาผูปวยจนพบและใหความชวยเหลือ จึง
ไมไดทดลองเปรียบเทียบคาความแมนยําของการระบุพิกัดจีพีเอส สําหรับโทรศัพทสมารทโฟนของผูปวยกลุม
ทดลองดังกลาว แตใชวิธีวัดระยะเวลาในการใหบริการระบบเดิมกับระบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน พบวา  

1. ผูปวยอาสาสมัครทดลองสงสัญญาณ ท้ังหมด 32 คน จาก 5 ตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอสรางคอม จังหวัด
อุดรธานี โปรแกรมสามารถแสดงพิกัดอุปกรณสงสัญญาณได 30 จุด คิดเปนรอยละ 93.75 

2. ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแตกดสงสัญญาณจนถึงเวลาท่ีสัญญาณแสดงบนแผนท่ีกูเก้ิลบนโปรแกรมท่ี
พัฒนาข้ึนคือ 24.66 วินาที(เวลาท่ีใชสงสัญญาณ 120 วินาที) 

3. รถพยาบาลฉุกเฉินสามารถวิ่งออกไปยังจุดสงสัญญาณไดถูกตอง 30 จุด โดยการใชระบบ iNow 
Tracking ท่ีพัฒนาข้ึน 
 
สรุปและอภิปรายผล  

ระบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนใชเวลาตั้งแตสงสัญญาณขอความชวยเหลือจนถึงเวลาท่ีรถพยาบาลฉุกเฉิน
พรอมทีม EMS เดินทางถึงตัวผูปวย ใชเวลานอยกวาระบบเดิมถึง 10-15 นาที การวิจัยครั้งนี้ไมไดวัดความ
แมนยําของการระบุพิกัด ซ่ึงในทางทฤษฎี คาความคาดเคลื่อนของอุปกรณระบบนําทางจีพีเอส จะมีคาความ
คลาดเคลื่อนอยูท่ี 5-25 เมตรโดยข้ึนอยูกับอุปกรณ สัญญาณดาวเทียม สิ่งบดบังสัญญาณ การรบกวนสัญญาณ 
เปนตน 

ความเปนไปไดในการพัฒนาเปนระบบบริการ หรือศักยภาพในการใชประโยชนทางอ่ืนหรือในอนาคต 
และใน การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ีผูวิจัยตองการนําเสนอคือ การวิจัยตอยอดจากการวิจัยครั้งนี้คือการติดต้ังอุปกรณนํา
ทางดวยดาวเทียมจีพีเอส บนรถพยาบาลฉุกเฉินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคนหาผูปวยไดอยางแมนยํามาก
ข้ึน โดยการใชอุปกรณนําทางดวยดาวเทียมจีพีเอสสรางเสนทาง (way rout) และติดตาม (Tracking) สัญญาณ
จีพีเอสท่ีผูปวยสงสัญญาณขอความชวยเหลือ ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพสูงกวาการใหพนักงานขับรถคนหาจาก
ความคุนเคยในสถานท่ี หรือการคาดเดาจากประสบการณ เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนพนักงานขับรถยนตหรือ
เจาหนาท่ีท่ีไมชํานาญเสนทาง อาจเกิดความลมเหลวในการคนหาผูปวยและเสี่ยงตอชีวิตผูปวยได 
 การวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นวา ไมวาผูปวยจะพักอาศัยอยูในเมืองท่ีมีการจราจรติดขัด หรือในชนบทท่ี
หางไกล ก็สามารถไดรับบริการดานการแพทยฉุกเฉินไดอยางท่ัวถึง เพียงแคตองมีการวางระบบเครือขายกูชีพ
เอกชนและเครือขายบริการการแพทยฉุกเฉินของหนวยงานราชการและการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การ
เขาถึงผูปวยและใหการชวยเหลือก็จะสามารถทําไดอยางรวดเร็ว โดยหนวยกูชีพท่ีอยูใกลผูปวยท่ีสุดนั่นเอง 

ท้ังนี้เม่ือนําเอาแอพพลิเคชั่น iNow มาเชื่อมเขากับ Drone (UAV) จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหการ
รักษาผูปวยในภาวะฉุกเฉิน เรงดวน หรือมีปญหาอุปสรรคในการเขาถึงตัวผูปวย เชน กรณีเกิดภัยพิบัติ อยูใน
พ้ืนท่ีเขาถึงยาก การจราจรติดขัด เปนตน เพ่ือชวยนําเวชภัณฑท่ีสําคัญและจําเปนสงถึงเจาหนาท่ีหรือผูปวยได
อยางทันทวงทีโดยทางอากาศผาน Drone ซ่ึงจะ Tracking สัญญาณผานแอพพลิเคชั่น iNow นั่นเอง 
การบูรณาการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. การเชื่อมตอกับ Databases:HIS  [ Health    Information System] ทุกหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนสามารถ Monitor และทํางานรวมกันอยางสอดคลองจาก  iNow System 

2. การประสานการปฎิบัติงานรวมกัน ระหวางภาครัฐและเอกชน ในดานการใหความชวยเหลือและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กูภัย ตํารวจ โรงพยาบาล กูภัยสาธารณะ ดับเพลิง และหนวยงานความ
ม่ันคง เปนตน 

3. การประยุกตใชในกรณีเกิดโรคระบาด เพ่ือแจงพิกัดและสอบสวนการระบุพิกัดเพ่ือการสอบสวน
โรคในพ้ืนท่ี 

4. การประยุกตใชในกรณีการสอบสวนพิกัดพ้ืนท่ีเกิดอุบัติเหตุ และการระบุพิกัดมางระบาดวิทยา 
กรณีอุบัติเหตุจราจรและอุบัติเหตุอ่ืนๆ 
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