
ผลิตภัณฑ์สําหรบัการป้องกัน Covid-19  สําหรบัโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

�จจุบันสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ Covid-19 ไม่สามารถคาดเดาได ้ความเสี�ยงที�จะกลับมาแพรร่ะบาดอีกในชุมชนมีโอกาสสูง โดยเฉพาะในที�
สาธารณะ เช่น โรงเรยีน, ที�วา่เขต, และ อาคารสํานักงานตา่ง ๆ , สถานบรกิารทางการแพทย์และ โรงพยาบาล 

เราพบวา่หลายหน่วยงานและแผนกงาน คอยระแวดระวงัอย่างมากที�จะใช้เทคโนโลยี� ในการป้องกันและกําจัด แตก็่ยังไดร้บัเชื �อ ผู้ตรวจเช็คยังตอ้งมีการ
สัมผัส ดว้ยกระดาษ ที�แสตมป์ หรอื อุปกรณ์ทั�วไป  ซึ�งไม่รบัรองความปลอดภัยหรอืมีแหล่งที�มาไม่น่าเชื�อถือ

ในเวลาเดยีวกัน เทคโนโลยี�ที�กล่าวแล้วข้างตน้ ช่วยแก้�ญหาไดเ้พียงหนึ�งหรอืสอง�ญหาเรง่ดว่น แต่ไม่สามารถนําไปใช้แก้�ญหาที�หนักหน่วง
เช่นการสูญเสียความเป็นระเบียบในโรงพยาบาลซึ�งเกิดขึ �นบ่อยมาก ตน้ทุนในการป้องกันกําลังเพิ�มสูงขึ �น แตก่ารจัดการดว้ยวธิีเก่า ๆ เช่น การ
เดนิตรวจตรา การดกูล้องวงจรปิด ไม่ไดผ้ลอย่างจรงิจัง เนื�องปรมิาณที�มากของผู้คนที�เข้าออกในแตล่ะวนั ซึ�งทําให้เกิดความแออัดหรอืเกิดช่อง
วา่งของการดแูลความปลอดภัย ฉะนั�น มันจึงจําเป็นที�ตอ้งมีทางออกที�มีประสิทธิผล ซึ�งจะช่วยโรงพยาบาลในการจัดการการแพรร่ะบาดไดอ้ย่าง
ทันถ่วงที และทันเหตกุารณ์ และยังเพิ�มความมั�นในการรกัษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบตลอด 24 ชั�วโมงในอนาคต เราหวงัวา่ข้อเสนอ
ของเราจะช่วยให้หุ้นส่วนและลูกคา้ไดร้บัทางเลือกที�เหมาะสมกับโครงการที�ดทีี�สุด

การดแูลดา้นการแพทย์แบบรีโมทดว้ยระบบการจดจําใบหน้า
ผลิตภัณฑ์จดจําใบหน้าชนิดสามมิตคิณุภาพสูงของ MODiVISION จากเยอรมันนี ซึ�งมีอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภูมิจะทําการแสดงจอภาพ ใน
เวลาเดยีวกันกับที�ลูกคา้เข้าขอรบับรกิารทางการแพทย์ ในจุดที�ตดิตั �งจอภาพ และจะมีระบบควบคมุการเข้าออกพรอ้มระบบยืนยันตวัตนดว้ย 
ใบหน้า ทําการการตรวจสอบและเปิดประตโูดยอัตโนมัต ิระบบนี�เป็นที�นิยมแพรห่ลายในสหภาพยุโรปและโรงพยาบาลในนานาชาติ

 MODIVISION ตดิตั �งง่ายและสะดวก เหมาะสําหรบัทุกสถานที� ในอาคาร ท้องถนน หรอื สถานที�ตอ้งควบคมุผู้คน



กระบวนการยืนยันตวัตนเป็นไปตามนี�

1.ลงทะเบียบผ่านทางโทรศัพท์หรอืเครอืงคอมพิวเตอร ์ผู้ ใช้งานระบบเข้าระบบผ่าน ลิ �งคห์รอืรหัส QR  เพื�อกรอกข้อมูล และอืน ๆ ที�จําเป็น พรอ้มกันนั�น 
ก็ถ่ายรปูเพื�อยืนยันตวัตน ผู้ ใช้งานระบบมีทางเลือกที� จะแนบใบรบัรอง พาสปอรต์ บัตรประจําตวั ใบอนุญาตเดนิทาง หรอื อื�น ๆ ได้

2.ระบบการเข้าออกแบบไม่รวมศนูย์ ในกรณีที� ผู้พักอาศัย/ลูกจ้าง ในอาคาร สามารถลงทะเบียนเพียงครั �งเดยีวแต่ ใช้ ไดห้ลายครั �ง  เรายังสามารถ 
รวมเอาข้อมูลการเข้าออก การใช้ลิฟท์ ในอาคาร เข้าดว้ยกันไว้ ในระบบ กรณีของผู้มาเยือน การลงทะเบียนเพื�อเข้าและออก ตอ้งแนบเอกสารที�เกี�ยวข้อง 
ตามที�ระบุไว้

3.การจดจําผู้มาเยือน ที�ปลายทางผู้ ใช้ระบบตอ้งเข้ารบัการตรวจเช็คที� จุดตรวจ MODI  อุกปรณ์จะยืนยันตวัตนผู้ ใช้งานอัตโนมัต ิถ้าไดล้งทะเบียนไว้
ทางสถานีจะเปรยีบเทียบข้อมูลและยืนยันทันที หลังจากนั�นจะขอให้สวมหน้ากาก วดัอุณหภูมิอัตโนมัต ิและขอให้ล้างมือดว้ยสเปรย์ที�อยู่ ใตจ้อภาพ  
เมื�อเรยีบรอ้ยแล้ว สถานีจะส่งสัญญานให้แก่ศนูย์และอนุญาตให้ผ่านได้

 4.การเก็บข้อมูล การรายงานและการดงึข้อมูลมาใช้ เมื�อกระบวนการเข้าและออกสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลนี�จะถูกเก็บอย่างถูกตอ้งในระบบ ฝ่ายจัดการสามารถ
เรยีกรายงานพรอ้มภาพถ่าย วนัและเวลาของวตัถุที�ผ่านเข้าและออก ข้อมูลที�ถูกจะถูกคดักรองดว้ยเวลา สถานที� หรอื ดว้ยวตัถุ ระบบยังสามารถรวมและ
จัดการแบบรวมศนูย์แบบรีโมท สถานี MODI ตา่ง ๆ ไดห้ลายสิบสถานีในเรื�องเดยีวกัน คณะจัดการยังสามารถดกูล้องเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นสด ๆ ที�สถานี

ป้องกันการตดิเชื �อ  ระบบอัตโนมัตป้ิองกันการตดิเชื �อ พื �นที�ที�ปลอดเชื �อ มีอุปกรณ์ช่วยทําความสะอาดมือให้แก่ทุกคนที�เข้าและออก

ที�ทางเข้า สถานี MODI จะคอยขอให้ผู้คนที�กําลังเข้าและออกล้างมือของตวัเอง ฆ่าเชื �อดว้ยนํ�ายาหรอืเแอลกอฮอล์  เพื�อให้เกิดความมั�นใจเมื�อผ่านเข้า
โรงพยาบาล เครื�องล้างมืออัตโนมัตสิะดวกและใช้งานง่าย ลดการสัมผัส ความแออัดและเหมาะสําหรบัช่วงเวลาที�ผู้คนหนาแน่น

ระบบแสง   UV-C จะฆ่าเชื �อแบคทีเรยีอัตโนมัติ ได้ 99.9% ตามงานวจิัย แสงยูวหีรอืที�เรยีกวา่ แสงอัลตรา้ไวโอเล็ต มีความสามารถในการตา้นการกระจาย
ของไวรสั นี� เป็ นการยับยั �งเชื �อที� ไดป้ระสิทธิผลมากที�สุดเท่าที�มี ใน�จจุบัน อย่างไรก็ตาม มันมีผลกระทบตอ่สุขภาพของผู้ที� ไดร้บั อุปกรณ์ที� ไดร้บัการตดิ
ตั �งในห้อง จะเป็ ดอัตโนมัตแิละปิ ดอัตโนมัติ ทุกวนั ตามเวลาที�กําหนด หรอืเมื�อไม่ผู้คนแล้ว 



สําหรบัในพื �นที�เช่น ล็อบบี � โถงทางเดนิ  แสงที�รวมเข้ากับเซ็นเซอรต์รวจจับการเคลื�อนไหว จะถูกเปิดเมื�อไม่มีคนบรเิวณนั�น และ ถูกปิดเมื�อมีคนเดนิ
ผ่าน อุปกรณ์นี�มีชนิดที�สามารถหิ �วไปไดเ้ช่นกัน ทําให้ง่ายที�จะป้องกันการตดิเชื �อในหลาย ๆ พื �นที� โดยไม่จําเป็นตอ้งตดิตั �งบนฟ้าเพดาน ประหยัดและ
ไดผ้ลดสํีาหรบัผู้คน เป็นผลิตภัณฑ์ของ Trevos Lighting ผลิตภัณฑ์ ในเครอืของ Jablotron สาธารณรฐัเชก

ระบบพ่นสเปรย์ฆ่าเชื �อ จะไดร้บัการจัดให้มี ในบรเิวณ ห้องผ่าตดั แผนกตดิเชื �อ โถงใหญ่ ทํางานอัตโนมัติ ในเวลาที�กําหนดไวล้่วงหน้า  พรอ้มดว้ยกําลัง
พลในชุดฟอรม์ที�เข้มแข็ง เพื�อช่วยงานอย่างขันแข็ง สเปรย์จะกระจายอย่างทั�วถึงในห้อง ซึ�งจะเพียงพอที�จะฆ่าเชื �อโรค ไดร้บัการรบัรองโดยเฉพาะ 
สามารถฆ่าเชื �อโคโรน่าไวรสั จากสาธาณสุขสหภาพยุโรป ผลิตภัณฑ์ผลิตในอิตาลี ยี�ห้อ Sany

 ผลิตภัณฑ์เพื�อความปลอดภัยในโรงพยาบาล
เพื�อเป็นการป้องกันการแพรร่ะบาดของ โควดิ 19 โรงพยาบาลมีความจําเป็นตอ้งเพิ�มความเข้มงวดและความปลอดภัยในบรเิวณที�อ่อนไหว เพื�อทําให้
เกิดความมั�นใจในระบบรกัษาความปลอดภัย ความปลอดภัยในชีวติ การป้องกันไฟไหม้ ลดการโจรกรรม ป้องกันการบุกรกุและช่วยโรงพยาบาลไดป้ฏิบัติ
งานอย่างมั�นคง สะอาดและเป็นมิตรกับคนไข้และญาต ิซึ�งเป็นเรื�องที�สําคญัที�สุด โครงที� ไดร้บัการตดิตั �งที� โรงพยาบาลมีดงันี�



ิอุปกรณ์ป้องกันการบุกรกุ กันขโมย รกัษาความปลอดภัยบรเิวณนอกอาคาร บรเิวณประตแูละรั �ว จะไดร้บัการตดิตั �งดว้ยระบบลําเส้นแสงคณุภาพสูง
เชื�อมตอ่ดว้ย TCP/IP หาตาํแหน่งเกิดเหตไูดอ้ย่างรวดเรว็เมื�อมีเกิด�ญหา ลําแสงมี 4 เส้นขนานยาว 200 เมตร ทําให้ตรวจจับการปีนของขโมยได้
ง่าย การข้ามรั �ว และสามารถแยกแยะสัตวท์ี�ผ่านมาได ้หรอืนก และยังช่วยเพิ�มระดบัการรกัษาความปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลดว้ย ขณะเดยีวกัน
ในวอรด์ที�แยกเดี�ยว  ระบบนี�ยังช่วยลดเหตกุารณ์การหนีจากวอรด์ที�จะทําให้มีผลกระทบตอ่ชุมชนบ่อยครั �ง

ไม่วา่รั �วจะสูงแค่ไหน โจรก็จะสามารถปีนข้ามมาได ้ภายในบรเิวณโรงพยาบาล ที�ประตทูางเข้า ห้องปฏิบัตกิาร จะไดร้บัการตดิตั �งดว้ย เซ็นเซอรป์ระต ูและ
เซ็นเซอรต์รวจจับการเคลื�อนไหว เสียงกริ�งเตอืนและแสง ช่วยตรวจจับกรณีที�เกิดการบุกเข้ามา การทุบกระจกเข้ามา โจรที�พังเข้ามาหรอืพวกที�แอบเข้า
มา โดยเฉพาะในห้องเก็บยา ห้องเก็บของ ที�เก็บอุปกรณ์การแพทย์ราคาสูงและเอกสารสําคญั

ระบบจะทํางานอัตโนมัตหลังเวลาเลิกงานของโรงพยาบาลหรอืในเวลากลางคนื เซ็นเซอรจ์ะป้องกันทั�วโรงพยาบาลในทันที   ในกรณีที�เกิดอุปกรณ์ ไม่ทํา
งาน ระบบจะส่งสัญญานเตอืน หรอื สัญญานแสงจะทํางาน ระบบจะโทร ส่งข้อความ ดว้ยซอฟแวรห์รอืโทรศัพท์ บอกตาํแหน่งที�เกิด�ญหาอย่างชัดเจน 
รปภ จะทราบถือเหตกุารณ์ที�เกิดและตาํแหน่งที�เกิดไดอ้ย่างแม่นยําบนแผนที�อีเลคทรอนิค

การตรวจจับโจร โจรผู้ตอ้งสงสัยในโรงพยาบาล ดว้ยระบบจดจําใบหน้าที�ตดิตั �งในล็อบบี �และข้อมูลของโรงพยาบาล ระบบ MODi จะเตอืนอัตโนมัตพิรอ้ม
ไม่อนุญาตให้ผ่าน และบันทึกไว้ ในไฟล์ของโรงพยาบาล ซึ�งจะช่วยป้องกันการแอบเข้าออกของพวกลักขโมย เงิน ทรพัย์สินของโรงพยาบาล คนไข้และญาติ
การจัดการเรื�องเรง่ดว่น ในสถานการณ์ที�ฉุกละหุกในแผนกฉุกเฉิน ปุ่มฉุกเฉินไดร้บัการตดิตั �งที�แผนกฉุกเฉิน เคาน์เตอรต์รวจผู้ป่วย และเคาน์เตอรท์าง
เข้าของคนไข้ ในกรณีที�มีเหตฉุุกเฉินหรอืมีคนรา้ย เข้าจู่ โจมหรอืโจมต ีการจราจล ญาตขิองผู้ป่วยจะถูกเชิญออกดา้นนอก เพื�อให้พยาบาลและเจ้าหน้าที� ได้
กดปุ่มที� ใต้ โตะ๊หรอืที�แขน ดว้ยความระมัดระวงั ฉะนั�นการขอให้มีการป้องกันอย่างมืออาชีพเพื�อป้องการเหตรุา้ยเป็นการเพิ�มความมั�นใจในความปลอด
ภัยของเจ้าหน้าที�และผู้ป่วย

เป็นภาพของครอบครวัผู้ป่วยที�คอ่นข้างก้าวรา้ว เข้าบุกตหีมอ กล้องวงจรปิดจะช่วยมอนิเตอรเ์หตกุารณ์และบันทึกไว ้กล้องเป็นส่วนหนึ�งใน
ระบบรกัษาความปลอดภัยของ  Jablotron  กล้องวงจรปิดจะทํางานไปพรอ้ม ๆ กับระบบสัญญานกันขโมย เมื�อเกิดเหตรุา้ย อาทิ การพังเข้ามา
ไฟไหม้ หรอื การทํารา้ยกันของเลูกจ้าง สัญญานเตอืนภัยจะทํางาน กล้องจะส่งคลิปวดีี โอของเหตกุารณ์ให้กับ รปภ หรอื ผู้จัดการโรงพยาบาล
เพื�อรูถ้ึง�ญหาที�เกิดขึ �น  พรอ้มทั �งดาํเนินการและเก็บหลักฐาน



การป้องกันไฟไหม้ นํ�าท่วม แก๊สรั�ว 
สัญญานเตอืนภัยเมื�อมีควนัและนํ�าท่วมจะไดร้บัการตดตั �งในห้องผู้ป่วย ห้องปฏิบัตกิาร เป็นการแชร์ โครงสรา้งพื �นฐานของระบบสัญญานกัน
ขโมย เพื�อให้มีการตรวจจับและจัดการไดท้ันทีเมื�อเกิดไฟไหม้และการระเบิด  นํ�าท่วม แก๊สพิษรั�ว เพื�อความมั�นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย
แพทย์และทรพัย์สินของโรงพยาบาล ระบบจะรวมเอาการเตอืนภัยเข้าไวด้ว้ย รวมทั �งระบบยับยั �งไฟไหม้และกล้องวงจรปิดเพื�อให้ง่ายตอ่การ
รกัษาการณ์

ในเวลาเดยีวกัน เมื�อเกิดเพลิงไหม้ประตจูะถูกเปิดโดยอัตโนมัต ิเพื��อช่วยให้การหนีเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็

ไฟไหม้ฉับพลันในโรงพยาบาลในประเทศอินเดยี

ควบคมุการออก และจาํกัดการผ่านเข้าบรเิวณที�สําคญั เพื�อช่วยงานดา้นการแพทย์ ในโรงพยาบาล งานในการควบคมุการเข้าออกโรงพยาบาลเป็ นเรื�อง
สําคญัของทุกพื �นที� แผนกผู้ป่ วยตดิเชื �อ หรอื ห้องจ่ายยา ห้องเก็บอุปกรณ์ ตอ้งการการจัดการที�เข้มงวดและการปกป้ อง และโรงพยาบาลก็ยังไดร้บั
การตดิตั �งเทคโนโลยี�ที�ทันสมัยช่วยในการทํางาน

แผนกยา สมารท์ล็อคสําหรบัห้องเก็บวสัดทุางการแพทย์ การควบคมุการเข้าโกดงัเก็บวสัดุ
ทุกคร้�งที�มีการเข้าและออก กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัตแิละบันทึกไว ้เพื�อลดการจารกรรม พรอ้มกับตดิตั �งเซ็นเซอรต์รวจจับเพลิงไหม้และการ
เคลื�อนไหวในห้องเก็บยา เมื�อเลิกกะ ระบบสัญญานเตอืนภัยจะทํางานอัตโนมัต ิเจ้าหน้าที�รกัษาความปลอดภัยจะไดร้บัสัญญานเตอืนเมื�อเกิด�ญหา



ห้องแล๊บก้เหมือนกับแผนกยา ห้องแล๊บเป็นสถานที�ทําการคน้ควา้ของเจ้าหน้าที�ทางการแพทย์ที�อาวโุส จําเป็นตอ้งมีการป้องกันอย่างเข้มงวดกับการผ่าน
เข้าไปอย่างไม่ถูกกฏ ระบบสื�อสารภายในจะช่วยให้แผนกสื�อสารไดอ้ย่างรวดเรว็และสะดวก การสแกนนิ�วมือเพื�อล็อคประตเูป็นการง่ายสําหรบัแพทย์และ 
พยาบาลในการผ่านเข้าออก  เซ็นเซอรต์รวจจับเพลิงไหม้และสัญญานเตอืนจะช่วยปกป้องทรพัย์สินแม้กระทั�งหลังเลิกกะหรอืตอนกลางคนื

ออฟฟิศของกรรมการ จะไดร้บัการตดิตั �งเครื�องสแกนนิ�วมือ พรอ้มดว้ยระบบจะมอนิเตอร ์และปุ่มฉุกเฉินหากตอ้งการ เพื�อการควบคมุและเพื�อความ
มั�นใจในความปลอดภัยของที�ทํางาน ช่วยลดการผ่านเข้าออกที� ไม่ ไดร้บัอนุญาต ซึ�งเกี�ยวข้องกับการใช้ห้องทํางานและห้องนํ�าของพนักงานดา้นการ
แพทย์

ระบบเรยีกพยาบาล การสื�อสารภายใน  การช่วยเหลือผู้ป่วยดว้ยปุ่มเรยีกพยาบาลไดร้บัการตดิตั �ที�เตยีงพิเศษพรอ้มดว้ยอินเตอรค์อมในห้องผู้ป่วยรวม 
เมื�อผู้ป่วยและญาตติอ้งการความช่วยเหลือ ผู้ป่วยก็เพียงแตก่ดปุ่ม สัญญานจะถูกส่งทันทีไปห้องพยาบาลที�เข้าเวร หรอื ส่งข้อความทางโทรศัพท์ ไป
ยังเตยีงในตาํแหน่งที�คนป่วยตอ้งการความช่วยเหลือจรงิ ๆ



ในขณะเดยีวกัน พยาบาลยังสามารถสื�อสารกับผู้ป่วยจากระยะไกลผ่านหน้าจอหรอืดกูล้องเพื�อให้รูว้า่เกิดอะไรขึ �น จะไดม้ีแผนตอบสนองที�ทันท่วงที
อย่างเป็นมืออาชีพและสบาย ๆ  ช่วยให้ลดแรงกดดนัที�มีกับกําลังพลดา้นการแพทย์ ผลผลิตจะเพิ�มขึ �นถึง 70% เมื�อเทียบกับระบบทั�วไป ซึ�งหมาย
ความวา่พยาบาลหนึ�งคนสามารถจัดการเตยีงในโรงพยาบาลไดม้ากกวา่เดมิถึงสองเท่า

การคน้หาตาํแหน่ง การจัดการ และ การประสานงานรถพยาบาล ประตจูะเปิดอัตโนมัตเิมื�อรถมาถึงโรงพยาบาล รถพยาบาลแตล่ะคนัจะไดร้บัการ
ตดิตั �งดว้ย ระบบมอนิเตอรแ์ละกําหนดตาํแหน่งทางไกล Jablotron Athos  และจะไดร้บัการจัดการดว้ยแบบแพลตฟอรม์ที�ทาํงานรว่มกันได ้
ควบคมุโดยโรงพยาบาล ระบบนี�จะทําการตรวจสอบวา่ใครเป็นพนักงานขับรถ ตารางการเดนิทางของรถ ความเรว็ ระยะทาง และ ตาํแหน่งของรถ
พยาบาล จากจุดนี�เอง ทําให้การประสานงานง่ายและปลอดภัย

เมื�อรถมาใกล้ประตโูรงพยาบาล ตวัคน้หาตาํแหน่งจะสั�งการให้ประตเูปิดอัตโนมัต ิ10-20 วนิาทีก่อนรถมาถึงเพื�อช่วยลดเวลาในการรอคอยและช่วย
ให้การพยาบาลเบื �องตน้เป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็

เช่นเดยีวกัน คนขับก็สามารถเปิดประตไูดอ้ย่างง่ายดาย ดว้ยการกระพรบิไฟหน้ารถไปที�ประตอูัตโนมัต ิหรอื ที�กีดขวาง ซึ�งจะรบัคาํสั�งและทําการเปิด

เพื�อเพิ�มความมั�นใจในความปลอดภัย ระยะห่างและป้องกันการหนีจากที�กักบรเิวณ 
เป็นการพิเศษโดยเฉพาะพิ �นทีกักบรเิวณ �จจุบันผู้ป่วยและผู้ที�มีความเสี�ยงสูงในที�จะตดิเชื �อที�เป็นไปตามการหลีกเลี�ยงการแพรเ่ชื �อจากพื �นที�
กักกัน เช่นเดยีวกับการป้องกันการหลบหนีที�มีผลมากตอ่สุขภาพของสาธารณชนและกระทบการทํางานโดยรวมของโรงพยาบาลในชุมชน

ฉะนั�น กล้องอินฟราเรดและระบบตรวจจับ พรอ้มกับการกุญแจเม่เหล็กอัจฉรยิะ และ อุปกรณ์กีดขวางป้องกันการปีน  ไดร้บัการตดิตั �งรอบบรเิวณ
ที�กักกันโรค เมื�อไรก็ตามผู้คนจํานวนมากมารวมกันที�จุดใดจุดหนึ�ง ระบบจะส่งสัญญานเตอืน ให้ตื�นตวัและสั�งให้ลําโพงที�อยู่ ในบรเิวณ ดงักล่าว 
ทํางาน

ระบบป้องการการแพรร่ะบาดอื�น ๆ เช่น การป้องกันการตดิเชื �อ การวดัอุณหภูมิ ตะเกียงฆ่าเชื �อโรคควรนํามาใช้กรณีนี�ดว้ยเช่นกัน

การป้องกันการหกล้มในเขตของผู้ป่วย

ห้องพักรวมของโรงพยาบาล ศนูย์ฟื�นฟูสมรรถภาพ และสถานพยาบาล บ่อยครั �งมากที�การหกล้มจะเกิดขึ �นกับผู้ป่วยได้ โดยง่าย



การตรวจตราของยามรกัษาการณ์ เพื�อปรบัปรงุระบบรกัษาความปลอดภัย

นอกเหนือจากการมอนิเตอรท์างไกลแล้ว หน่วยรกัษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลจําเป็นตอ้งคอยเดนิตรวจตราเป็นระยะ ๆ เพื�อเพิ�มความมั�นใจในความ 
ปลอดภัยของผู้ป่วย เช่นเดยีวกับการตรวจจับความเสี�ยงภัยที�มี โอกาสเกิดขึ �นล่วงหน้า การตดิตั �งดว้ย Jablotron Active Track (Jablotron Patrol)  เป็น
อุปกรณ์ที�ประกอบดว้ย วอล์คกี � ทอล์คกี � และ เครื�องตรวจตรา และรวมถึง กล้องตดิตวัเจ้าหน้าที�ตาํรวจ เพื�อคน้หาตาํแหน่งและเพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การป้องกัน ผู้รบัผิดชอบสามารถตรวจดตูารางการทํางาน และทราบตาํแหน่งของยามรกัษาความปลอดภัยไดจ้ากซอฟแวร์

เป็นการจัดการแบบรวมศนูย์ ในรปูแบบเดยีวกัน

ระบบที�เสนอข้างตน้ทั �งหมด นั�นทํางานไปพรอ้ม ๆ กันไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ และไดร้บัการจัดการในรปูแบบเดยีวกัน จากที�เดยีว  ดงันั�นจึงเป็นการช่วย
ปรบัปรงุประสิทธิภาพและช่วยให้ง่ายตอ่กระบวนการบรหิารจัดการการรกัษาความปลอดภัยและการมอนิเตอรก์ารปฏิบัตกิารของโรงพยาบาล

หวงัเป็นอย่างยิ�งวา่บทความนี�และความเป็นสินคา้เทคโนโลยี�จากสหภาพยุโรป จากแหล่งกําเนิดที�ชัดเจน คณุภาพสูง พรอ้มดว้ยบรกิารและมาตร
ฐานยุโรป จะเป็นสิ�งที�ช่วยท่านได ้อุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องจะไดร้บัทางเลือกที�เหมาะสมและน่าเชื�อถือที�สุด ซึ�งมีประสิทธิภาพสูงและประหยัด
ตน้ทุนในการประกอบการ ลดแรงกดดนัตอ่พนักงาน แพทย์และพยาบาล


	hosptial1
	Blank Page

	hospital2
	Blank Page

	hospital3
	Blank Page

	hospital4
	Blank Page

	hospital5
	Blank Page

	hospital6
	Blank Page

	hospital7
	Blank Page

	hospital8
	Blank Page




