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แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

 
[  / ] ประเภท Oral Presentation : [   ] วิจัย         [   ] R2R          [   ] CQI (Clinic)        

[  ] CQI (Non Clinic)     [ /  ] นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
[   ] ประเภท Photo Voice : [   ] ในสถานบริการ [   ] ในชุมชน 
[   ] หนังสั้น 
กลุ่ม                [  / ] รพช.      [   ]  รพ.สต. /ศสม./ PCU  [   ] สสอ./สสจ. 
ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย์   [  ]  ทันตแพทย์  [  ]  เภสัชกรรม    [  ]  พยาบาล  [  ]  คุ้มครองผู้บริโภค        

          [  ]  วิทยาศาสตร์การแพทย์     [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
          [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทั่วไป    [  ]  การแพทย์แผนไทย   
          [  ]  ป้องกันและควบคุมโรค     [ / ]  อ่ืนๆ...ศูนย์คอมพิวเตอร์.................................. 

การเสนอผลงาน   [ / ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน     [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
 
ชื่อเรื่อง ....ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแจ้งเตือนห้องควบคุมอุปกรณ์สื่อสารสายสัญญาณ และอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ(ห้อง server)............................................ 
ผู้จัดท าผลงาน 
      ผู้จัดท าผลงาน:      ชื่อสกุล..ว่าที่ ร.ต. ภุชงค์  เพชรบางโกระ..ต าแหน่ง..นายช่างเทคนิค................  
       เบอร์โทร..0653958830... 
       ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี):  ชื่อสกุล...........................ต าแหน่ง...............................เบอรโ์ทร...................... 
หน่วยงาน....โรงพยาบาลจะนะ...........................อ าเภอ....จะนะ.....................จังหวัด...สงขลา..................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ...0653958830......................E-mail…puchong49@hotmail.com........... 

เนื้อหาโดยย่อ 
 ห้อง Server เป็นศูนย์รวมข้อมูลและอุปกรณ์ควบคุมของโรงพยาบาล  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Server มี
ระบบโทรคมนาคม มีอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณและ Network  อย่างเช่น Switch และ Hub ซึ่งอุปกรณ์
ชิ้นต่าง ๆ เหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง  นั่นหมายความว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องเกิด
ความร้อนข้ึน และในห้องก็จ าเป็นที่จะต้องมีระบบระบายอากาศ จะต้องมีแอร์ติดตั้งเพ่ือการระบายความร้อนที่
ดี แต่ในขณะเดียวกันการมีแอร์และระบบท าความเย็นให้กับห้องก็จะต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิเย็นจัดจนเกินไป
ด้วย  เพราะถ้าห้องเย็นมากเกินไปก็อาจเกิดความชื้น ท าให้เกิดละอองไอเย็นที่เป็นไอน้ า ซึ่งอาจไปเกาะติดอยู่
ตามผนังและหยดลงมาใส่เครื่องServerอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือพ้ืนห้องที่ท ายกระดับไว้ได้ จึงมีการก าหนด
มาตรฐานอุณหภูมิ ห้อง Serverไว้เป็นสากลว่า อุณหภูมิที่เหมาะสม ควรอยู่ที่ประมาณ 20 – 22 องศา 
หากอุณหภูมิภายในห้องเปลี่ยนแปลงหรือ เครื่องปรับอากาศไม่ท างาน   ก็จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ภายใน
ห้องได้ ดังนั้น สิ่งส าคัญเมื่อต้องการจะควบคุมอุณหภูมิ ห้อง Server คือ ระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ หรือ 
ระบบบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น เพ่ือดูย้อนหลัง และมีการแจ้งเตือนหากอุณหภูมิเกินค่าทีตั้งไว้ ท าให้
สามารถทราบไดท้ันทหีากอุณหภูมิภายในห้องสูงขึ้นหรือต่ าลง   

จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการ จัดสร้าง ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแจ้งเตือน
ห้องควบคุมอุปกรณ์สื่อสารสายสัญญาณ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ(ห้องเซิร์ฟเวอร์) เพ่ือช่วยในการ
จัดการปัญหาดังกล่าว  
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แบบฟอร์มผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประเภท CQI และ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
1. ช่ือเรื่อง...ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแจ้งเตือนห้องควบคุมอุปกรณ์สื่อสารสายสัญญาณ และ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ(ห้องเซิร์ฟเวอร์)............................................ 
2. ผู้จัดท าผลงาน  
    ผู้จัดท าผลงาน:     ชื่อสกุล..ว่าที่ ร.ต. ภชุงค์  เพชรบางโกระ...ต าแหน่ง..นายช่างเทคนิค...................  
      หน่วยงาน..โรงพยาบาลจะนะ................ 
     ผู้ร่วมจัดท าผลงาน (ถ้ามี): ชื่อสกุล...........................ต าแหน่ง...............................หนว่ยงาน.........................  
3. บทน า 
 ห้อง Server เป็นศูนย์รวมข้อมูลและอุปกรณ์ควบคุมของโรงพยาบาล  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ที่
จัดเก็บข้อมูลการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยและเป็นศูนย์รวมของข้อมูลจากทุกจุดบริการ  มีระบบ
โทรคมนาคม มีอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณและ  Network  อย่างเช่น Switch และ Hub ที่ท าให้การ
ให้บริการผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นต่าง ๆ เหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง   
ภายในห้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   ตามมาตรฐานการควบคุมอุณหภูมิ ห้อง  Server การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศเป็นระบบที่แยกออกมาจากระบบปรับอากาศอ่ืน ๆ คือ เป็นระบบปรับอากาศเฉพาะของ
ห้อง Serverอย่างเดียว จ านวน 2 ตัวเพ่ือใช้ท างานสลับกัน กรณีมีตัวใดตัวหนึ่งเสียก็จะมีตัวส ารองที่ท างานแทน
กันได้ ท าให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตลอดเวลา หากเครื่องปรับอากาศภายในห้องท างานผิดปรกติ หรือ
ช ารุด ท าให้ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ภายในห้องได้  เนื่องจากเจ้าหน้าผู้ดูแลไม่ได้อยู่ภายในห้อง 24 ชั่วโมง    
ท าให้ไม่สามารถทราบไดท้ันที  หากอุปกรณ์เกิดความเสียหายและไม่สามารถท างานได้ก็จะส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการภายในโรงพยาบาล  จึงจ าเป็น ต้องมีอุปกรณ์ ที่สามารถ บันทึกและแจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น ที่
สามารถแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์ได้ อีกทั้งยังสามารถดูผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา และมีระบบการ
แจ้งเตือนผ่าน line notify 
  
4. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนผ่านระบบออนไลน์หากเครื่องปรับอากาศช ารุดเสียหาย หรือท างาน 
     ผิดปรกต ิ

2. เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกไว้ มาตรวจสอบการท างานของเครื่องปรับอากาศภายในห้องเซิร์ฟเวอร์ 
    ย้อนหลัง 
3. เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหากเครื่องปรับอากาศภายในห้องเซิร์ฟเวอร์เสียหรือช ารุด 
 

5. วัสดุ 
 1. WEMOS D1 mini ESP8266 
 2. Sensor DHT22 
 3. LCD TFT 1.8"  
 4. Resistor (ตัวต้านทาน) 
 5. DC Power shield V1.1.0 for WEMOS D1 mini 
 6. Adapter 9v 1A  
 7. สาย mini USB  
 8. บอร์ดเอนกประสงค์ 
 9. กล่องพลาสติก อเนกประสงค์ 
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 10. สายไฟ 
 11. โปรแกรม Arduino IDE 
 
 
 
  

รูปที ่1 WEMOS D1 mini ESP8266 

 
 

รูปที่ 2  Sensor DHT22 

 

รูปที่ 3  LCD TFT 1.8" 

 
 

รูปที่ 4 Resistor 

 

รูปที่ 5  DC Power shield V1.1.0 for WEMOS D1 mini 

 

รูปที่ 6  Adapter 9v 1A 

 

รูปที่ 7  สาย mini USB รูปที่ 8  บอร์ดอเนกประสงค์ 
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รูปที่ 9  กล่องพลาสติก อเนกประสงค์ 

 

รูปที่ 10 สายไฟ 

 
รูปที่ 11  โปรแกรม Arduino IDE 

 

 
 

 
วิธีการท า 
 1. ก าหนดการท างานที่ต้องการของเครื่อง 

2. ออกแบบและเลือก อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพ่ือน ามาใช้งาน 
3. เขียนโปรแกรมเพ่ือใช้ในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ 

 4. ทดสอบการท างาน และเก็บข้อมูลเพ่ือปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
 5. ประกอบเครื่องเพ่ือน าไปใช้งานจริง 
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1.ก าหนดการท างานที่ต้องการของเครื่อง 

 การท างานของเครื่องทีต้องการ ใช้ในการวัดและบันทึกอุณหภูมิ และแจ้งเตือนในเวลาเดียวกัน และมี
จอแสดงผล เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยผ่าน WiFi โดยเมื่ออุณหภูมิเกินก าหนดจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ และสามารถ
ดูข้อมูลย้อนหลังได้ 
 

2.ออกแบบและเลือกอุปกรณ์ที่เหมะสมเพื่อน ามาใช้งาน 
 อุปกรณ์ที่น ามาใช้งานเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (อังกฤษ: Microcontroller มักย่อว่า µC, uC 
หรือ MCU) คือ อุปกรณ์ ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวม เอาซีพียูหน่วยความจ าและพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักส าคัญของระบบ
คอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน  และยังสามารถโปรแกรมค าสั่งเพ่ือควบคุมขา Input / Output (Port I/O) เพ่ือ
สั่งงานให้ไป ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้พอเหมาะ  สามารถน าอุปกรณ์อ่ืนๆมาเชื่อมต่อได้  ซึ่ง
ประกอบด้วย จอ TFT, Sensor DHT22, WEMOS D1 ที่ใช้ชิพ ESP8266  เซ็นเซอร์ที่น ามาใช้งานเลือกใช้ 
Sensor DHT22 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถวัด อุณหภูมิและความชื้นภายในห้องได้  จอที่เลือกใช้งานเป็นจอ 
TFT เป็นจอสี ท าให้สามารถดูได้ง่ายขึ้นกว่าจอสีเดียว    ระบบ Web Service ส าหรับใช้ในการบันทึกข้อมูล 
ซึ่งเป็น Cloud Service โดยบันทึกข้อมูลที่ส่งมาจากเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ สามารถแสดงผลเป็น กราฟ 
และส่งออกข้อมูลเป็น Excel ย้อนหลังได ้

 
 

รูปที่ 12 วงจรการเชื่อมต่อบอร์ด WemosD1R2 จะเชื่อมต่อ Relay เพ่ือควบคุมการท างาน 
 
          3.เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ 
 การเขียนโปรแกรมเพ่ือน ามาใช้ในการควบคุม Wemos D1 เลือกใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการ
เขียน โดยที่ลักษณะการท างานของโปรแกรมที่ใช้ควมคุมการท างานของ Wemos D1 จะเป็นการท างานแบบ 
Multitasking คือ ท างานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน การท างานเบื้องต้น Wemos D1  จะอ่านค่า จาก 
Sensor DHT22 แล้วน ามาแสดง ผ่านจอ TFT ในขณะเดียวกันจะคอยตรวจสอบอุณหภูมิความชื้น เกินก าหนด
หรือไม่หากเกินก าหนดค่าท่ีอ่านได้จะถูกส่งแจ้งเตือนผ่านไลน์ ในเวลาเดียวกันอุณหภูมิความชื้นจะส่งไปบันทึก
ใน Cloud Service  
 
 



6 

 
การติดตั้งจะมีขั้นตอน 
1. ติดตั้ง USB Driver 
2. ติดตั้ง Arduino IDE 
3. เพ่ิม Additional Board Manager URLs ที่รองรับ ESP8266 
4. เพ่ิม board esp8266 ใน board manager 
5. ทดสอบ Example Blink (ไฟกระพริบ) 
6. ทดสอบ Example WiFiWebserver เชื่อมต่อ WiFi เพ่ือท าเป็น Webservice 

 
 
      รูปที่ 13 การเขียนโปรแกรมค าสั่ง 
 

       4. ทดสอบการท างาน และเก็บข้อมูลเพื่อปรับให้เหมะสมกับการใช้งาน 
             ท าการตรวจสอบโค๊ดว่ามีส่วนที่ผิดพลาดหรือไม่ โดยท าการ Compile โดยเลอืกท่ีเมนูตามรูป
ข้างล่าง 

 
รูปที่ 14 การ Compile  เพื่อทดสอบการใช้งาน 

 
     การทดสอบการท างาน โดยใช้โดยเลือกท่ีเมนูตามรูปข้างล่าง 
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รูปที่ 15  ทดสอบ Example WiFiWebserver เพื่อต่อเชื่อมต่อ WiFi และท าตัวเป็น webserver 
ประกอบเครื่องเพื่อน าไปใช้งานจรงิ 

 

 
                 รูปที่ 16  รูปจากการใช้งานจริง 

 
5 ผลการทดลอง 

จากการศึกษาเรื่อง ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแจ้งเตือนห้องควบคุมอุปกรณ์สื่อสา
สายสัญญาณ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ(ห้อง server)  พบว่า ตัวอุปกรณ์สามารถวัดอุณหภูมิได้
จริงและสามารถเก็บค่าอุณหภูมิไว้ดูย้อนหลังได้และเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่ก าหนดก็จะมีการแจ้งเตือน
ผ่านระบบ line notify ไปยังผู้ดูแลเพ่ือให้สามารถรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันที ดังรูปที่
แสดง  
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                                            รูปที่ 17  แสดงค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้น 

 
 

   รูปที่ 18  แสดงการเก็บค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้นตามช่วงเวลา 
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                 รูปที่ 19 แสดงการเก็บค่าการวัดอุณหภูมิและความชื้นตามช่วงเวลาผ่านเว็บ browser 
 

 
                       รูปที่ 20 แสดงการแจ้งเตือนอุณหภูมิเม่ืออุณหภูมิเกินค่าที่ก าหนด 
 
7. วิจารณ์ 
         อุณหภูมิและความชื้นที่ก าหนดไว้อยู่ในช่วง 20-27 C เนื่องจากภายในห้อง server ยังมีเจ้าหน้าที่
บางส่วนอยู่ภายในห้อง  ท าให้ยังไม่สามารถก าหนดให้อยู่ในช่วง 20-22 องศา ได้ ท าให้ยังไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ตามความต้องการ 
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8. สรุป 

ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแจ้งเตือนห้องควบคุมอุปกรณ์สื่ อสาสายสัญญาณ และอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ (ห้อง server)  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้จริงอยู่ในช่วง 25 – 27 องศาและ
สามารถเก็บค่าอุณหภูมิไว้ดูย้อนหลังได้ผ่าน web browser  และเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่ก าหนด ก็จะมีการแจ้ง
เตือนผ่านระบบ line notify ไปยังผู้ดู  เพ่ือให้สามารถรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันที ท าให้ลด
ปัญหาการเกิดอุปกรณ์ที่เสียหายที่เกิดจากความร้อนของการใช้งานอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมงได้ ท าให้การ
ให้บริการภายในโรงพยาบาลสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น 

 
9. เอกสารอ้างอิง 
[1] เจนศึก นุชพ่วง. การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ในการควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก. รายงาน
วิจัยฉบับ สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547 

 

 
 

 
 
 
 

 


