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บทคัดย่อ 

 
บทความนี้นําเสนอการสร้างพัฒนา และหาประสิทธิภาพเคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกาย 

โดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เครื่องวัดมีการใช้เซนเซอร์เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของร่างกาย ได้แก่ เซนเซอร์วัดอัตรา
การเต้นของหัวใจ และวัดอุณหภูมิของร่างกาย ติดต้ังบริเวณข้อมือ ข้อมูลจากเซนเซอร์จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลย่อยบน
ข้อมือ จากนั้นส่งผ่านระบบไร้สายลอร่าไปยังหน่วยประมวลผลกลาง ท่ีติดต้ังส่วนแสดงผล ฐานข้อมูล และระบบแจ้งเตือนผ่าน
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมไลน์  

จากการทดสอบหาประสิทธิภาพ พบว่า เคร่ืองวัดมีค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 3 และ 5 เม่ือเทียบกับเคร่ืองมือ
วัดมาตรฐานตามลําดับ เคร่ืองวัดรองรับผู้สูงอายุได้มากกว่าหนึ่งคนต่อเคร่ือง การใช้งานครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช้งาน ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 400 เมตร ท้ังในท่ีโล่งและมีสิ่งกีดขวาง ระบบทํางานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ด้วยเทคนิคการประหยัด
พลังงาน อย่างไรก็ตามระบบยังมีข้อจํากัดในเร่ืองขนาดรูปทรงท่ีติดต้ังแล้วทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่สะดวก ตลอดจนปัญหาการอ่าน
ข้อมูลท่ีผิดพลาดของเซนเซอร์และการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย ซ่ึงควรได้มีการศึกษาและพัฒนาต่อไป 
 
คําสําคัญ: อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง  ระบบดูแลผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 
 This paper presents an invention; development and efficiency testing of a heart rate and body 
temperature measurement tool, by using the Internet of things. The monitor has  a sensor to detect body 
abnormalities, that is a sensor for heart rate and body temperature, which is attached to wrist when use. 
The heart rate and body temperature data will be sent to a sub processor in this sensor, and sent via 
the Laura wireless system to a central processing unit, that has equipped with a database display unit 
and a notification system to mobile phone network and Line program.  

From the efficiency testing, it was found that the invented measurement tool had an error value 
of less than 3% and 5% compared to the standard measurement tools respectively. The measurement 
tool supports more than one elderly person per device. Its usage area covers more than 400 meters 
distance, disregarded to obstacles. . The system can be operated continuously for at least 1 week with 
energy saving techniques. However, the system still has limitations; that are the size and shape that makes 
the user feel uncomfortable, the reading error of sensor and fault wireless data transmission. This should 
be further studied and developed. 
 
Keywords: IoTs, elderly care 
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1. บทนํา  
 

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีเป็นวัยซ่ึงมีความแตกต่างจากวัยอ่ืนความเสี่ยงสูงกับการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด สาเหตุสําคัญท่ี

ก่อให้เกิดโรคนี้ มาจากหลอดเลือดหัวใจตีบซ่ึงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ พบมากในผู้ท่ีเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูบบุหร่ี 
อ้วนลงพุง ขาดการออกกําลังกาย หรือคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ย่ิงทําให้โอกาสเป็นโรคสูงข้ึน อาการสําคัญคือ 
เจ็บแน่นหน้าอกระหว่างราวนม ลิ้นปี่ คล้ายมีอะไรมากดทับ หายใจไม่สะดวก อาจร้าวไปท่ีคอ กราม แขนซ้ายด้านใน และมี
อาการอ่ืนร่วมด้วย เช่น เหงื่อออก ตัวเย็น เย็นศีรษะ หน้ามืด เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ใจสั่น ดังนั้น เม่ือเกิดอาการเจ็บแน่น

หน้าอกและให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลสุขภาพ  
ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกาย

โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือแจ้งเตือนคนในครอบครัวในกรณีท่ีอุณหภูมิในร่างกายสูงและอัตราการเต้นของ

หัวใจสูงเกินกําหนดโดยจะแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์ ซ่ึงผู้วิจัยใช้ Sensor Heart Rate Monitor Sensor for Arduino 
เป็นเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจประสิทธิภาพสูงใช้พลังงานตํ่า และใช้มอดูลเซนเซอร์อุณหภูมิอินฟราเรดรุ่น GY-906 
เป็นตัววัดอุณหภูมิ เนื่องจากมีลักษณะเด่นคือสามารถตรวจจับอุณหภูมิของร่างกายได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ใช้งาน 

 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ESP32 เป็นโมดูลจากทาง Espressif มีความสามารถเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีสามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ และ
สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ มาพร้อมไมโครคอนโทลเลอร์สถาปัตยกรรม Tensilica LX6 สัญญาณนาฬิกา 240MHz แบบ 2 
แกนสมอง มาพร้อมกับ I/O ท้ังหมด 32 ขา รองรับ ADC จํานวน 12 ช่อง UART, SPI จํานวนอย่างละ 3 ช่อง และ I2S, I2C, 
DAC อย่างละ 2 ช่อง รองรับ PWM และมี Timer, RTC ภายใน 
 
 

 

ภาพท่ี 1 การต่อใช้งานของLoRa RA-02 กับ Esp 32 

 

ในการรับส่งข้อมูลของลอร่าสัญญาณคลื่นวิทยุ มีข้อยกเว้นสําหรับประเทศไทยจะสามารถใช้งานความถี่ 433 MHz 
โดยมีข้อกําหนดว่าจะต้องมีความแรงของกําลังส่งไม่เกิน 10 mW จึงจะได้รับการยกเว้นขอใบอนุญาต สําหรับมอดูลลอร่ารุ่น 
RA-02 ท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ มีความแรงของกําลังส่งไม่เกิน 10 mW  
 
 

 
 

ภาพที่ 2 การรับส่งข้อมูล LoRa 
 

LoRa  ตัวส่ง LoRa  ตัวรับ 
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ในส่วนของการส่งข้อมูลจากตัวรับไปยังบอร์ดประมวลผล Raspberry pi นั้นเลือกใช้การส่งในรูปแบบ UDP ซ่ึงมี
จุดเด่นท่ีความเร็ว ขนาดเล็ก และไม่มีการทํางานเกี่ยวการส่งข้อมูลซํ้าหรือคํานวณอัตราการส่งข้อมูล ซ่ึงจะเหมาะกับการส่ง

ข้อมูลแบบเวลาจริง ข้อมูลท่ีสูญหายบางส่วนหรือข้อมูลท่ีเกิดหน่วง จะถูกละความสนใจทําให้ส่งข้อมูลได้เร็วกว่ารูปแบบ TCP 
และจะไม่มีการสร้างเส้นทางเกิดข้ึน ทําให้ข้อมูลท่ีวิ่งในเครือข่ายมีน้อยลงด้วยเป็นการสื่อสารแบบ Connectionless คือข้อมูล
จะถูกแบ่งเป็นชิ้น ๆ ตามท่ีอยู่ปลายทาง แล้วผ่านตัวกลางไปยังปลายทาง อาจจะใช้เส้นทางคนละเส้นทางกันก็ได้ รวมท้ังข้อมูล

แต่ละชิ้นอาจจะถึงก่อนหลังแตกต่างกันไปได้ด้วย ทําให้การเริ่มต้นส่งทําได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาสร้างเส้นทาง 
 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การส่งข้อมูล LoRa ไปยัง Raspberry pi 
 

 การบันทึกลงฐานข้อมูลใช้โปรแกรม phpMyAdmin โดยสามารถที่จะทําการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทําการสร้าง 
TABLE ใหม่ ๆ และยังมี function ท่ีใช้สําหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้น ยังสามารถทําการ 
insert delete update หรือแม้กระท่ังใช้ คําสั่งต่าง ๆ เหมือนกับกันการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล 

 

ภาพท่ี 4 การส่งค่าจาก Python ไปยังฐานข้อมูล SQL 
 

การแสดงผลจะแสดงผลบน node-red-dashboard ในรูปแบบ กราฟ เกจ ตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      LoRa ตัวรับ 
 

   Raspberry pi 
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ภาพท่ี 5 การแสดงผลบนหน้าจอ node-red-dashboard ในรูปแบบ กราฟ เกจ ตาราง 

 

 ในส่วนการแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนไปท่ีโปรแกรมประยุกต์ไลน์ ถ้าข้อมูลท่ีได้มาเกินท่ีกําหนดไว้จะแจ้งเตือนไปยังคนใน

ครอบครัวให้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การแจง้เตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

ระบบการทํางานเมื่อเซ็นเซอร์จับการเต้นของหัวใจได้และจับค่าอุณหภูมิได้จะทําการส่งข้อมูลท่ีได้ไปยังตัวรับข้อมูล

ผ่านสัญญาณคลื่นวิทยุ เม่ือตัวรับข้อมูลได้ข้อมูลแล้วจะส่งข้อมูลไปยังราสเบอร์รี่พายผ่านพอร์ต UDP เม่ือราสเบอร์รี่พายได้รับ

ข้อมูลจะบันทึกลงไปยังฐานข้อมูล SQL ถ้าค่าท่ีได้รับมาเกินท่ีกําหนดไว้จะมีการแจ้งเตือนไปยัง Line เพ่ือให้คนในครอบครัว

รับทราบความผิดปกติของร่างกาย นอกจากน้ียังมีการแสดงผลไปยัง Node-Red-Dashboard จะแสดงค่าล่าสุดท่ีมีการบันทึก

ลงฐานข้อมูลคร้ังล่าสุดดังภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 บล็อกไดอะแกรมของระบบการสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพเคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิใน

ร่างกายโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
4. ผลการดําเนินงาน 
 

 ผู้วิจัยได้นําเคร่ืองท่ีพัฒนาข้ึนไปทดสอบหาประสิทธิภาพ ในด้านความถูกต้องของการวัดชีพจรอุณหภูมิเม่ือเทียบกับ

เครื่องมาตรฐาน ตําแหน่งท่ีเหมาะสมในการติดต้ัง ดังผลในการทดสอบต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองติดต้ังเซนเซอร์กับผู้ใช้งานนาน 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง 
ช่วงเวลา จุดบกพร่อง 

06.00 – 12.00  ถอดหนึ่งครั้งตอนอาบน้ํา ทําให้สายหลวมวัดไม่ได้หลายคร้ัง 
12.00 – 18.00  สายรัดคลายตัวเนื่องจากเดินบ่อย 
18.00 – 00.00  วัดค่าไม่ได้ตอนกินข้าวเย็นเน่ืองจากขยับแขนบ่อย 

.0000 – 06.00  สายรัดหลุดเนื่องจากนอนทับ 
 

สรุปการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งวัน พบว่าค่าจะวัดได้ตรงก็ต่อเม่ือเราอยู่เฉย ๆ นั่ง หรือนอนก็ได้แต่ถ้ามีการ

เคลื่อนไหวแขนมาก ๆ จะวัดค่าไม่ได้ ต้องถอดทุกครั้งเวลาจะเข้าห้องน้ําเพราะไม่สามารถโดนนํ้าได้เลยเร่ืองความร้อนไม่พบ

ปัญหาน้ีตอนนอนอาจจะมีความไม่สะดวกบ้างมีหลุดบ้างเนื่องจากไปเก่ียวกับถ้าหรือถ้าคนนอนดิ้นอาจจะไม่เหมาะกับการใส่นอน 
 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองวัดชีพจรตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย  
 

ตําแหน่ง 
ผลการทดลอง  

หมายเหตุ วัดได้ วัดไม่ได้ 
1. นิ้วมือ    
2. ข้อมือ    
3. ข้อศอก    
4. ขมับ    
5. คอ    
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
 

ตําแหน่ง 
ผลการทดลอง  

หมายเหตุ วัดได้ วัดไม่ได้ 
6. เหนือหัวเขา   ต้องเลือกติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 
7. หลังเท้า   ต้องเลือกติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 
8. ขาหนีบ    
9. ข้อเท้า   ต้องเลือกติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 
 

 สรุปการใช้เคร่ืองวัดในแต่ระตําแหน่งพบว่ามีบางตําแหน่งท่ีสามารถวัดได้บ้างไม่ได้บ้างต้องขยับหาจุดดี ๆ ในการวัด
ของตําแหน่งนั้นบ้างตําแหน่งพบว่าไม่สามรถวัดได้จากการทดลองทําให้เห็นว่าสามารถวัดได้หลายตําแหน่ง  
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความถูกต้องของการวัดชีพจรเปรียบเทียบกับเคร่ืองมาตรฐานย่ีห้อ OMRON HEM-7121 
ลําดับท่ี เครื่อง OMRON  HEM-7121 เครื่องท่ีสร้างข้ึนมา ค่าความผิดพลาด 

1 .วัดในสถานะปกติ 79 81 2.53 % 
2 .วัดในสถานะปกติ 80 82 2.50 % 
3 .วัดในสถานะปกติ 79 79 0 % 
4 .วัดในสถานะออกกําลังกาย 115 113 1.73 % 
5 .วัดในสถานะออกกําลังกาย 116 115 0.86 % 
6 .วัดในสถานะออกกําลังกาย 116 114 1.72 % 
 

ผลทดสอบการวัดชีพจรระหว่างเคร่ืองท่ีสร้างข้ึนกับเครื่องวัดมาตรฐานย่ีห้อ OMRON รุ่น HEM-7121 พบว่า ใน
สภาพปกติและในสภาพขณะเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกําลังกาย มีค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 3 ส่วนการวัดอุณหภูมิ

พบว่ามีค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5  โดยเปรียบเทียบกับเคร่ืองวัดอุณหภูมิมาตรฐานแบบอินฟาเรด รุ่น KI-8280 
รายละเอียดดังตรางท่ี 3 และ 4 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทําลองเปรียบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด Polygreen รุ่น KI-8280 
ลําดับท่ี เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ 

อินฟาเรด รุ่น KI-8280 
เครื่องท่ีสร้างขึ้นมา ค่าความผิดพลาด 

1. วัดในสถานะปกติ 37.4 39.17 4.73 % 
2. วัดในสถานะปกติ 36.0 37.21 3.36 % 
3. วัดในสถานะปกติ 35.6 36.99 3.90 % 
4. วัดในสถานะออกกําลังกาย 38.3 39.35 2.74 % 
5. วัดในสถานะออกกําลังกาย 38.5 39.65 2.98 % 
6. วัดในสถานะออกกําลังกาย 39.1 38.17 2.73 % 
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5. บทสรุป 
 

การสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพเคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิในร่างกายโดยใช้อินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้บริเวณข้อมือเป็นจุดติดต้ังอุปกรณ์เซนเซอร์ จากการทดสอบพบว่า ผู้ใช้งานเกิดความไม่สะดวก

และสายรัดข้อมือมีการคลายตัวต้องค่อยปรับอยู่ปล่อยคร้ัง การสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องแม่ข่ายภายในบ้านด้วย

เครือข่าย LoRA พบว่า มีประสิทธิภาพสูง ไม่พบความผิดพลาดในการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้ครอบคลุมบริเวณบ้านท้ังใน

แนวนอนแนวตั้งและมีสิ่งกีดขวาง อีกท้ังประหยัดพลังงานซ่ึงจะทําให้สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง การแสดงผลการทํางานมี

การใช้ Node-Red ซ่ึงทําให้สามารถออกแบบการแสดงผลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บในฐานข้อมูลจะเป็น

ประโยชน์ในการศึกษาย้อนหลังถึงสภาพร่างกายของผู้ใช้งาน ตลอดจนการใช้ Raspberry pi ทํางานเป็นเคร่ืองแม่ข่ายทําให้

ระบบมีราคาถูกและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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