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บทคัดยอ 
 

บทความนี้นำเสนอการประยุกตใชการวัดความเร็วคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อลดความผิดพลาดของเครื่องวัด
อุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัส โดยการทดสอบหาระยะการวัดอุณหภูมิภายใตเงื่อนไขความแมนยำของเซ็นเซอรวัด
อุณหภูมิแบบไมสัมผัสที่ทำใหความผิดพลาดสัมพัทธต่ำกวารอยละ ±1.00 เพื่อนำระยะการวัดดังกลาวมากำหนดเปน
เงื่อนไขในการกำหนดคาเริ่มตนของการวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส โดยใชการวัดระยะเวลาเดินทางไป -กลับของคลื่นเสียง
ความถี่สูงมาแปลผลเปนระยะการวัดใหไมโครคอนโทรลเลอรใชประมวลผลสั่งวัดอุณหภูมิรางกาย ผลการทดสอบยืนยัน
ใหเห็นวาการวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสจะเกิดขึ้นในระยะการวัดตั้งแต 1 เซนติเมตร จนถึง 3 เซนติเมตรเทานั้น ที่
ความผิดพลาดสัมพัทธนอยกวารอยละ ±1.00 และจากการทดสอบวัดอุณหภูมิหนาผากของอาสาสมัครจำนวน 10 คน 
พบวาผลการวัดอุณหภูมิที่ไดรับมีความผิดพลาดสัมพัทธต่ำกวารอยละ ±1.00 ทุกคน 

 
คำสำคัญ : เครื่องวัดอุณหภมูิรางกายแบบไมสัมผัส  เซ็นเซอรวดัอุณหภมูิ  คลื่นเสียงความถ่ีสูง     

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the application of ultrasonic velocity measurement for error reduction in 

infrared forehead thermometer. A distance experimenting for temperature measurement under the 

specified precision of a non-contact temperature sensor is presented, to achieve a relative error of less 

than 1%. After that, an obtained distance is defined as the condition of temperature measurement. 

Using an ultrasonic sensor, the time between sending the high-frequency sound wave and the high-

frequency sound wave returning is used for processing of microcontroller. The experimental result 

confirmed that, a relative error of less than ±1.00%, within a range measurement of 1 – 3 centimeters. 

Furthermore, the forehead temperature measurements of 10 volunteers also achieved a relative error 

of less than ±1.00%. 
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บทนำ 
การวัดอุณหภูมิรางกาย ถือวาเปนหัตถการที่มีความสำคัญตอการเริ่มดูแลผูปวยที่มาพบแพทย เนื่องจากเปน

วิธีการตรวจวัดสัญญาณชีพเบื้องตน (Basic vital signs) วิธีหนึ่งที่มีการปฏิบัติมากที่สุดในถานบริการดานพยาบาล และ
สาธารณสุขตางๆ อยางไรก็ตาม การวัดอุณหภูมิรางกายในปจจุบันสามารถทำไดหลากหลายวิธี อาทิเชน การใช
เทอรโมมิเตอรแบบหลอดแกว การใชเครื ่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบดิจิตอล และการใชเครื ่องวัดอุณหภูมิดวยรังสี
อินฟราเรด ทั้งนี้การตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิรางกายแบบใดนั้น จะตองพิจารณาตามหลักการวาง
แผนการพยาบาลและผลลัพธ (Outcome identification and planning) เพื่อใหเกิดเหมาะสมกับผูปวยแตละคน เพื่อ
ความสะดวก ปลอดภัยและใชเวลานอย ตามที่ทราบและปรากฎหลักฐานทางการแพทยแลววาตั้งแตปลายป พ.ศ.2562 
จนถึงปจจุบัน ทั้งโลกกำลังเผชิญอยูกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเปนไวรัสที่ติดตอกันไดโดยงาย 
ดังนั้นการใชเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ซึ่งเปนการตรวจวัดแบบไมสัมผัสกับผูปวยจึงเปนวิธีการลดความเสี่ยงในการ
แพรเชื้อไวรัสไดเปนอยางดี สงผลใหปจจุบันมีเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสถูกผลิตออกมาวางจำหนายเปน
จำนวนมาก โดยมีตั้งแตราคาหลักรอยจนถึงหลักหลายพันบาท ทั้งนี้หากเลือกใชเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสมัผัส
รุนท่ีผานการทดสอบจากกองวิศวกรรมการแพทยนั้น พบวามีราคาคอนขางสูง และถึงแมการใชเครื่องวัดอุณหภูมิดังกลาว
จะชวยลดการสัมผัสระหวางผูทำการตรวจวัดกับตัวผูปวย แตอยางไรก็ตามผูทำการตรวจวัดก็ยังจำเปนจะตองถือเครื่องวัด
เพื่อวัดอุณหภูมิรางกายของผูปวยซ่ึงมีระยะหางนอยกวาระยะท่ีกำหนดตามมาตรการเวนระยะหาง (Social distancing) 

ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข 

ปจจุบันในสายงานระบบควบคุม (Control systems) ทางดานวิศวกรรม พบวามีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไม
สัมผัสถูกพัฒนาและผลิตขึ้นหลากหลายรุน ตั้งแตราคาไมสูงมากไปจนถึงราคาแพง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะหางของการ
ตรวจวัดและความละเอียดของการตรวจวัด จากการศึกษาพบวามีเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสที่มีความละเอียดใน
การวัดสูง ราคาไมสูงมาก แตมีระยะหางของการตรวจวัดนอยกวา 5 เซนติเมตร แตเนื่องจากอุปกรณดังกลาวเปนเพียง
เซนเซอร ดังนั้นหากตองการนำมาใชเพื่อวัดและแสดงคาอุณหภูมิก็จำจะเปนตองตอรวมกับอุปกรณที่ทำหนาท่ีประมวลผล
และแสดงผลเพิ่มเติม และหากตอใชงานไปแลวคาอุณหภูมิที่วัดไดอาจมีความคลาดเคลือ่นไปจากคาอุณหภูมจิริง หากสิ่งท่ี
ตรวจวัดอยูเกินระยะหางของการตรวจวัดที่กำหนดไว บทความนี้จึงไดนำเสนอการใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส 
บนพ้ืนฐานการกำหนดระยะการวัดที่สงผลใหความผิดพลาดมีคานอยกวารอยละ 1 โดยประยุกตใชการวัดดวยความเร็วใน
การเดินทางไป - กลับของคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Velocity) ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร มาสรางเปน
เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัส แสดงผลทางอุปกรณแสดงผลตัวเลขหรือตัวอักษรแบบแอลอีดี (7 - Segment) 

สำหรับใชตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของผูที่จะเขาไปยังอาคาร และสถานที่ตาง ๆ โดยไมจำเปนตองใชบุคลากรมาควบคุม
การทำงานของเครื่อง ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในการแพรเช้ือไวรัสที่กำลังแพรระบาดอยางมากในปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1.เพื่อทดสอบหาคาความผิดพลาดสัมพัทธจากการวัดอุณหภูมิของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไรสัมผัสรุน GY-906 

MLX90614ESF–BAA ที่ระยะการตรวจวัดตาง ๆ 
2.เพื่อออกแบบสรางเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัส โดยการประยุกตใชการวัดความเร็วคลื่นเสยีงความถ่ี

สูงในการกำหนดระยะการวัดที่สงผลใหความผิดพลาดสัมพัทธมีคานอยกวารอยละ 1 

3.เพื่อทดสอบผลการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสท่ีออกแบบและสรางขึ้น เทียบกับผลการ
วัดจากเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสที่ผานรับรอง 
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ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตการออกแบบและสรางอุปกรณ 

1.1 การวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสดวยเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสรุน GY-906 MLX90614ESF – 

BAA 

1.2 การตรวจจับระยะการวัดแบบไมสัมผัสดวยการวัดความเร็วคลื่นเสียงความถ่ีสูงจากอุปกรณอัลตราโซนิค 
HC-SR04 

1.3 การประมวลผลการทำงานดวยการใชไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลเอวีอาร (AVR) อาดุยโน UNO R3 

1.4 การแสดงคาอุณหภูมิที่วัดไดผานทางอุปกรณแสดงผลตัวเลขหรือตัวอักษรแบบแอลอีดี แบบ 4 ตัวอักษร 
1.5 การแสดงผลอุณภูมิรางกายในสภาวะปกติหรือมีไข จากแสงสีเขียวและแสงสีแดงของหลอดแอลอีดี 
1.6 การแจงเตือนผลการวัดอุณหภูมิของผูที่มีอุณหภูมิรางกายสูง ดวยแสงจากบัซเซอร 

2. ขอบเขตการทำงาน 

 2.1 การวัดคาอุณหภูมิของรางกายในชวง 36.00 – 37.50 องศาเซลเซียส จะแสดงสภาวะอุณหภูมิรางกาย
ปกติ (ไมมีไข) ดวยการแสดงแสงไฟสีเขยีวจากหลอดแอลอีดี 

 2.2 การวัดคาอุณหภูมิของรางกายในชวง 37.60 – 42.00 องศาเซลเซียส จะแสดงสภาวะอุณหภูมิรางกายมี
คาสูง (มีไข) ดวยการแสดงแสงไฟสีแดงจากหลอดแอลอีดีพรอมเสียงสัญญาณดังตอเนื่องเปนเวลา 2 

วินาที 
 2.3 กำหนดระยะหางของการวัดอุณหภูมิอยูระหวาง 0.01 เมตร จนถึง 0.03 เมตร 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. การออกแบบระบบการทำงาน 

  ในการออกแบบและสรางเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกใชเซ็นเซอรวัด
อุณหภูมิแบบไมสัมผัสรุน GY-906 MLX90614ESF – BAA ซึ่งมีราคาไมสูงมาก สามารถวัดอุณหภูมิของวัตถุได
ในชวง –70 องศาเซลเซียส จนถึง +380 องศาเซลเซียส ท่ีความแมนยำ 0.5 องศาเซลเซียส ในระยะการวัดไมเกิน 5 
เซนติเมตร สงขอมูลผานการสื่อสารอนุกรมแบบ I2C ใหกับตัวประมวลผล โดยเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล
เอวีอาร (AVR) เนื ่องจากเปนตัวประมวลผลที่พัฒนาขึ้นแบบเปดเผยขอมูลทั้งดานฮารดแวร (Hardware) และ
ซอรฟแวร (Software) สงผลผูใชงานสามารถพัฒนางานตาง ๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน 

 

AVR 

Microcontroller
IR Temperature 

Sensor 

LED 7-Segment

Buzzer
 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพระบบการทำงานเบ้ืองตนของอุปกรณตาง ๆ 
 

  ภายหลังจากไมโครคอนโทรลเลอรประมวลผลผลอุณหมิที่ไดรับมาจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแลว จะสง
ขอมูลอุณหภูมิที่วัดไดไปแสดงผลผานอุปกรณแสดงตัวเลขแบบแอลอีดี ทั้งนี้หากคาอุณหภูมิที่วัดไดสูงกวา 37.5 
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องศาเซลเซียส จะสั่งใหบัซเซอรสงสัญญาณเสียงแจงเตือนออกมาใหทราบดวย ซึ่งสามารถแสดงเปนระบบการ
ทำงานเบื้องตน ดังภาพท่ี 1 

 เนื่องจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสที่เลือกใช มีความแมนยำของการวัดในระยะไมเกิน 5 เซนติเมตร 
ดวยสาเหตุดังกลาวจึงจำเปนจะตองกำหนดเงื่อนไขของการวัดอุณหภูมิรางกายซึ่งจะตองเขามาอยูภายในระยะท่ี
กำหนดไว โดยการใชอุปกรณปลอยคลื่นเสียงความถี่สูง และประยุกตการวัดระยะเวลาการเดินทางไป - กลับของ
คลื่นเสียงความถ่ีสูง มาใชควบคุมการทำงานของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสอักครั้ง 
 

2. การหาระยะหางของการวัดอุณหภูมิที่สงผลตอความผิดพลาด 

  เนื่องจากเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไรสัมผัสรุน GY-906 MLX90614ESF–BAA ที่เลือกใช สามารถตรวจวัด
อุณหภูมิไดในชวงกวาง ตั้งแต –70 องศาเซลเซียส จนถึง +380 องศาเซลเซียส ที่ความแมนยำ 0.50 องศาเซลเซียส 
ในระยะไมเกิน 5 เซนติเมตร ซึ่งจากการทดลองใชพบวาเมื่อระยะการตรวจวัด และระดับอุณภูมิที่มคีวามแตกตางกัน
ออกไปภายใตของเขตที่กำหนดของเซนเซอร คาความถูกตองของการวัดท่ีไดรับจะมีความแตกตางกันออกไป ดังนั้น
เพื่อหาระยะหางของการวัดอุณหภูมิที่มีความผิดพลาดนอยที่สุด ภายใตการวัดคาอุณหภูมิของรางกายมนุษยซึ่งจะ
อยูในชวง 36.00 – 37.50 องศาเซลเซียสในกรณีสภาวะปกติ และชวง 37.60 – 42.00 องศาเซลเซียสในกรณีมีไข 
จึงไดทำการทดสอบตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การทดสอบหาระยะการวัดอุณหภูมิภายใตเงื่อนไขความแมนยำของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ 

ระยะ 
(cm) 

ผลการวัดของ
เครื่อง Microlife 
รุน FR1MF1 (๐C) 

ผลการวัดของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ 
แบบไมสัมผสัที่เลือกใช (๐C) 

ความ
ผิดพลาด

สัมพัทธ (%) ครั้งท่ี 1 
ครั้งท่ี 

2 
ครั้งท่ี 3 

ครั้งท่ี 

4 
ครั้งท่ี 

5 
คาเฉลี่
ย 

การทดสอบภายใตสภาวะอุณหภูมิปกติ 
1 36.80 36.30 36.50 36.40 36.70 36.30 36.40 0.98 

2 36.70 36.50 35.90 36.60 36.50 36.70 36.40 0.71 

3 36.70 36.40 36.40 36.70 36.50 36.50 36.50 0.54 

4 36.80 36.30 36.40 36.20 36.30 36.40 36.30 1.30 

5 36.80 36.30 36.20 36.00 36.10 36.10 36.10 1.79 

การทดสอบภายใตสภาวะอุณหภูมิมีไข 
1 37.90 37.60 37.50 37.60 37.80 37.50 37.60 0.79 

2 38.00 37.90 38.00 37.80 37.90 37.80 37.90 0.32 

3 38.00 37.90 37.90 38.00 38.00 37.80 37.90 0.21 

4 38.10 37.80 37.60 37.80 37.70 37.50 37.70 1.10 

5 38.00 37.60 37.40 37.70 37.50 37.50 37.50 1.21 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบการวัดอุณหภูมิเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสที่เลือกใช โดยกำหนด
ระยะหางของการวัดตั้งแต 1 เซนติเมตร และเพิ่มระยะหางขึ้นทีละ 1 เซนติเมตร จนถึง 5 เซนติเมตร โดยเปนการ
วัดอุณหภูมิจากเหลวท่ีถูกใหความรอน เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิใหอยูที่ระดับ 36.80 องศาเซลเซียส ในกรณีอุณหภูมิ
รางกายเปนปกติ) และระดับ 38.00 องศาเซลเซียส กรณีรางกายมีไข เปรียบเทียบกับผลการวัดจากเครื ่องวัด
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อุณหภูมิที่ผานการทดสอบจากกองวิศวกรรมการแพทย Microlife รุน FR1MF1 จากการทดสอบแสดงใหเห็นวาผล
การวัดอุณหภูมิของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสที่เลือกใชความผิดพลาดสัมพัทธคอนขางต่ำ แตหากพิจารณา
ถึงผลการวัดอุณหภูมิที่มีความผิดพลาดสัมพัทธที่ต่ำกวารอยละ 1 พบวาจะเกิดขึ้นที่ระยะหางของการวัดที่ไมเกิน 3 
เซนติเมตร โดยจะมีความผิดพลาดสัมพัทธต่ำที่สุดจากระยะหางของการวัดท่ีระย 3 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร และ 1 
เซนติเมตร ตามลำดับ 
 

START

Read TIME
(HC-SR04)

58.82 ≤ Time ≤  176.46

Yes

No

Call
Temp Check

END
                              

Temp Check

Read Temp
(GY-906)

GREEN LED “ON”

Yes

No Temp ≤  37.5

Display Temp

Delay 2 sec.

RED LED “ON”

Display Temp

Delay 2 sec.

Buzzer “ON”

Return  
(ก) (ข) 

     ภาพท่ี 2 ผังการทำงานของโปรแกรมท่ีไดออกแบบและสรางขึ้น (ก) โปรแกรมตรวจสอบระยะหางของการวัด
อุณหภูมิ  (ข) โปรแกรมวัดอณุหภมูิ แสดงผลอุณหภูมริางกายและการแจงเตือน 

 

3. การออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงาน 

  จากการทดสอบหาระยะหางของการวัดอุณหภูมิที่สงผลตอความผิดพลาดสัมพัทธของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ
แบบไมสัมผัสที่เลือกใช ในหัวขอที่ 2 พบวามีความผิดพลาดสัมพัทธจะมีคาต่ำกวารอยละ 1 ที่ระยะหางของการวัด
ไมเกิน 3 เซนติเมตร ดังนั้นนอกจากระบบวัดอุณหภูมิรางกายโดยใชเซนเซอรไรสัมผัสและการแสดงผลอุณหภูมิแลว 
อีกหนึ่งระบบควบคุมการทำงานที่จะชวยลดความผิดพลาดของการวัดไดก็คือ ระบบตรวจสอบระยะหา งการวัด
อุณหภูมิรางกายภายใตระยะหางที่กำหนด โดยการประยุกตใชการปลอยคลื่นเสียงความถี่สูงที่ความเร็วประมาณ 
340 เมตรตอวินาที จากอุปกรณ HC-SR04 ไปกระทบกับรางกายสวนที่ตองการวัดอุณหภูมิ และใชระยะเวลาการ
เดินทางไป -กลับของคลื่นเสียงความถี่สูง มาแปลความหมายเปนระยะหางของสวนที่ตองการวัดอุณหภูมิ ตาม
สมการดังนี ้

 
2 (m)(s)

340
DurationTime  (1) 

 

  เมื่อ Time คือ ระยะเวลาที่ใชเดินทางไป-กลับของคลื่นเสยีงความถ่ีสงู มีหนวยเปนวินาที (s) และ Duration 

คือ ระยะทางที่คลื่นกระทบกับสวนที่ตองการวัดอุณหภูมิ มีหนวยเปนเมตร (m) แตเนื่องจากระยะเวลาที่ใชเดินทาง
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ไป-กลับของคลื่นเสียงความถ่ีสูงจากอุปกรณ HC-SR04 จะถูกสงใหกับไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อการประมวลผลการ
สั่งงาน ซึ่งในการเขียนโปรแกรมรับและสงคาจะใชหนวยของเวลาเปนไมโครวินาที (μs) ดังนั้นจะไดวา 

 
62 10 ( )( )

340
Duration mTime s  (2) 

  จาก (2) หากกำหนดใหตัวแปร Duration มีคาอยูระหวาง 0.01 เมตร (1 เซนติเมตร) จนถึง 0.03 เมตร (3 

เซนติเมตร) ซึ่งเปนระยะหางของการวัดอุณหภูมิที ่มีความผิดพลาดสัมพัทธนอยกวารอยละ 1 จะใชระยะเวลา
เดินทางไป – กลับของคลื่นเสียงความถ่ีสูงอยูระหวาง 58.82 ไมโครวินาที (μs) จนถึง 176.46 ไมโครวินาที (μs) เพื่อ
ใชเปนคาตรวจสอบระยะหางในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเซนเซอรวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส ดังภาพ
ที่ 2(ก) 

  ภาพท่ี 2(ข) แสดงลำดับการทำงานของโปรแกรมวัดและแสดงผลอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัส โดยพบวา
หากรางกายสวนท่ีตองการวัดอุณหภูมิอยูในระยะหางที่กำหนด เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไรสัมผัสที่เลอืกใชจะทำการ
วัดอุณหภูมิ โดยคาอุณหภูมิที่วัดไดจะนำมาเปรียบเทียบกับตัวเลข 37.5 ทั้งนี้หากอุณหภูมิที่วัดไดต่ำกวา 37.50 
องศาเซลเซียส จะแสดงคาอุณหภูมิผานอุปกรณแสดงตัวเลขแบบแอลอีดีพรอมกับแสดงไฟสีเขียวคางไว 2 วินาที แต
หากอุณหภูมิที่วัดไดสูงกวา 37.50 องศาเซลเซียส จะยังคงแสดงคาอุณหภูมิผานอุปกรณแสดงตัวเลขแบบแอลอีดี
เชนเดิม แตจะแสดงแสงไฟสีแดงและเพิ่มเสียงบัซเซอรดังคางไว 2 วินาที เพื่อเปนการแจงเตือนใหทราบ 

 

ผลการวิจัย  
การยืนยันความเปนไปไดและความนาเช่ือถือของเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสที่ออกแบบและสรางขึ้น 

ผูวิจัยไดทำการทดสอบการวัดอุณหภูมิแบบไมสมัผัสจากน้ำท่ีถูกใหความรอนในระยะหางการวัดตาง ๆ เทียบกับผลการวัด
จากเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสที่ผานการทดสอบจากกองวิศวกรรมการแพทย Microlife รุน FR1MF1 รวมถึงการ
ทดลองใชวัดอุณหภูมิหนาผากของอาสาสมัครจำนวน 10 คน ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบวัดอุณหภูมิจากของน้ำท่ีถูกใหความรอนในระยะการวัดตาง ๆ 

ครั้งท่ี 
ผลการวัดของ

เครื่อง Microlife 
รุน FR1MF1  (๐C) 

ผลการวัดของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส 

ที่เลือกใช (๐C) ในระยะการวัดตาง ๆ 
ความ

ผิดพลาด
สัมพัทธ (%) 0.5 cm 1.0 cm 2.0 cm 3.0 cm 3.5 cm คาเฉลี่ย 

1 36.00 - 35.80 35.90 35.80 - 35.83 0.46 

2 37.20 - 37.00 37.20 37.10 - 37.10 0.27 

3 38.10 - 37.90 38.00 38.00 - 37.97 0.35 

4 39.00 - 38.90 39.00 38.90 - 38.93 0.17 

5 40.10 - 39.90 40.00 40.00 - 39.97 0.33 

 

 จากตารางที่ 2 เปนผลการทดสอบวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสจากน้ำที่ถูกใหความรอนจนมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เทากับ36.00 องศาเซลเซียส และใหความรอนจนอุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นทีละ 1 องศาเซลเซียส จนมีความรอนอยูที่ 
40.10 องศาเซลเซียส และทำการวัดอุณหภูมิโดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสที่ออกแบบและสรางขึ้นต้ังแต
ระยะการวัด 0.50 เซนติเมตรจนถึง 3.5 เซนติเมตร จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาท่ีระยะหางของการวัดนอยกวา 1.0
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เซนติเมตร และมากกวา 3.0 เซนติเมตร เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสที่ออกแบบและสรางขึ้นจะไมวัดคาอุณหภูมิ แต
จะวัดอุณหภูมิก็ตอเมื่อระยะหางของการวัดอยูในขอบเขตตั้งแต 1.0 เซนติเมตรและไมเกิน 3.0 เซนติเมตร โดยคาเฉลี่ย
ของอุณหภูมิที่วัดไดจากระยะหางของการวัดตาง ๆ มีความผิดพลาดสัมพัทธนอยกวารอยละ ±1.00 เมื่อเทียบกับผลการ
วัดจากเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัสที่ผานการทดสอบจากกองวิศวกรรมการแพทย 
 

ตารางที่ 3 ผลการวัดอุณหภูมิหนาผากของอาสาสมัครจำนวน 10 คน 

อาสาสมัคร
คนท่ี 

ผลการวัดของของ
เครื่อง Microlife 
รุน FR1MF1 (๐C) 

ผลการวัดของเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ 
แบบไมสัมผสัที่เลือกใช (๐C) 

ความ
ผิดพลาด

สัมพัทธ (%) ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 คาเฉลี่ย 

1 36.40 36.40 36.30 36.30 36.20 36.40 36.30 0.22 

2 36.80 36.80 36.60 36.60 36.70 36.70 36.70 0.33 

3 36.30 36.20 36.20 36.30 36.20 36.10 36.20 0.28 

4 37.10 36.90 37.00 37.00 37.10 36.90 37.00 0.32 

5 36.80 36.60 36.70 36.70 36.60 36.60 36.60 0.43 

6 36.70 36.70 36.50 36.60 36.70 36.70 36.60 0.16 

7 36.50 36.30 36.50 36.40 36.40 36.50 36.40 0.22 

8 36.40 36.20 36.40 36.30 36.40 36.30 36.30 0.22 

9 37.00 36.90 36.90 36.80 37.00 36.90 36.90 0.27 

10 36.70 36.50 36.70 36.60 36.60 36.70 36.60 0.22 

 

 จากตารางที่ 3 เปนผลการทดสอบวัดอุณหภูมิหนาผากของอาสาสมัครจำนวน 10 คน โดยอาสาสมัครแตละ
คนจะถูกวัดอุณหภูมิหนาผากจำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้การวัดอุณหภูมิหนาผากในแตละครั้งจะเวนชวงเวลา 5 วินาที และนำ
ขอมูลที่ไดจากการวัดอุณหภูมิหนาผากที่ไดทั้ง 5 ครั้งของแตละบุคคลมาคำนวณหาคาเฉลี่ยเพื่อมาเปรียบเทียบกับคา
อุณหภูมิที่ไดจากการใชเครื่องวัดอุณหภูมิที่ผานการทดสอบจากกองวิศวกรรมการแพทย  ซึ่งจากผลการคำนวณคาความ
ผิดพลาดสัมพัทธพบวา การใชเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสที่ออกแบบและสรางขึ้นกับอาสาสมัครทั้ง  10 คน
ไดผลการวัดที่มีความผิดพลาดสัมพัทธนอยกวารอยละ ±1.00 

 

สรุปผลการวิจัย 

ในสถานการณที่เกิดการแพรระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การใชเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไม
สัมผัสเพื่อตรวจวัดสัญญาณชีพเบื้องตนของรางกาย ถือเปนวิธีการลดความเสี่ยงในการแพรเช้ือไวรัสไดดีที่สุด แตเนื่องจาก
เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสที่ผานการทดสอบจากกองวิศวกรรมการแพทยนั้นมีราคาคอนขางสูง และการวัด
อุณหภูมิรางกายของผูปวยกับผูทำการตรวจวัดก็ยังมีระยะหางนอยกวาระยะที่กำหนดตามมาตรการเวนระยะหางของ
กระทรวงสาธารณสุข บทความนี้จึงไดนำเสนอการใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัส บนพื้นฐานการกำหนด
ระยะความผิดพลาดของการวัดนอยกวารอยละ ±1.00 โดยการประยุกตใชการวัดความเร็วคลื่นเสียงความถี่สูง ควบคุม
ดวยไมโครคอนโทรลเลอร ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสที่ออกแบบและสรางขึ้น
สามารถวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสเฉพาะในกรณีที่รางกายสวนท่ีตองการวัดอยูภายในระยะหางตั้งแต 1 เซนติเมตร 
จนถึง 3 เซนติเมตรเทานั้น ทำใหความผิดพลาดสัมพัทธจากการวัดมีคานอยกวารอยละ ±1.00 นอกจากนี้จากผลการ
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ทดลองใชกับอาสาสมัครจำนวน 10 คน พบวาอุณหภูมิหนาผากของอาสาสมัครที่วัดไดมีความผิดพลาดสมัพัทธต่ำกวารอย
ละ ±1.00 ทุกคน เมื่อเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิที่ผานการทดสอบจากกองวิศวกรรมการแพทย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการทดสอบการทำงานของเครื ่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสที ่ออกแบบและสรางขึ ้น โดยการ
ประยุกตใชการวัดความเร็วคลื่นเสียงความถี่สูงในการกำหนดระยะการวัด  แสดงใหเห็นวาสามารถวัดและแสดงคา
อุณหภูมิรางกายไดในชวง 36.00 – 42.00 องศาเซลเซียส ทีค่วามผิดพลาดสัมพัทธจากการวัดมีคานอยกวารอยละ ±1.00 
เทียบกับคาอุณหภูมิที่ไดจากการใชเครื่องวัดอุณหภูมิที่ผานการทดสอบจากกองวิศวกรรมการแพทย ซึ่งมีความผิดพลาด
สัมพัทธนอยกวาจากงานวิจัยเรื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัส ของกบิล สุขแสง และวัชระ ภากรถิรคุณ ท่ี
ไดรับผลการทดสอบที่มีความผิดพลาดสัมพัทธรอยละ ±1.55 นอกจากนี้ผลทดลองใชกับบุคคลที่เปนอาสาสมัคร พบวา
อุณหภูมิหนาผากของอาสาสมัครที่วัดไดจากเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสที่ออกแบบและสรางขึ้นในคร้ังน้ี ก็ยัง
มีความผิดพลาดสัมพัทธต่ำกวาดวยเชนกัน 
 

ขอเสนอแนะ 
การคำนวณหาระยะเวลาเดินทางไป - กลับของคลื่นเสียงความถ่ีสูงดวยการใชอัตราเร็วของคลื่นเสียงคงตัวที่ 340 

เมตร/วินาทีอาจเปนสาเหตุหนึ่งของความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะหางได เนื ่องจากอัตราเร็วของคลื่นเสียงจะ
แปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิของสภาพแวดลอม ดังนั้นจึงควรศึกษาผลกระทบของระยะเวลาเดินทางไป–กลับของคลื่นเสียง
ความถี่สูงจากอุณหภูมิของสภาพแวดลอมคาตาง ๆ เพื่อใชเปนตัวแปรในการกำหนดคา ซึ่งจะสงผลใหระยะหางที่วดัไดมี
ความถูกตองมากย่ิงข้ึน  
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