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บทคัดย่อ
การล้มเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่ วยและเสียชีวติ ของผูส้ งู อายุ ผูว้ จิ ยั มี
แนวคิดในการพัฒนาระบบตรวจจับการล้มแบบ 2 มิติด้วย Bluetooth
accelerometer sensor ที่สามารถตรวจจับการล้ม บอกลักษณะการล้ม
ในรูปแบบว่า ล้มไปด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย หรือด้านขวา ภายหลัง
การล้ม ระบบสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวรูส้ กึ ตัวของผู้ลม้ ได้ ทาให้
สามารถประเมิน ความรุน แรงที่เกิดจากการล้มได้ งานวิจยั นี้เลือ กใช้
Bluetooth accelerometer sensor ซึ่ งมีเซนเซอร์ว ัด ความเร่งขนาด 3
แกน (3-axis accelerometer) เป็ นเซนเซอร์วดั ความเร่งแกน X Y และ
Z และส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นการสื่อ สารไร้ ส ายแบบบลู ทู ธ 4.0 (Bluetooth
version 4.0) ไปยั ง สมาร์ ท โฟ น (Smartphone) ระบบปฎิ บ ั ติ ก าร
android 4.3 ขึน้ ไปแล้วประมวลผลด้วยโปรแกรมตรวจจับการล้มโดยใช้
หลักการต้นไม้ตดั สินใจ (Decision tree) เมือ่ เกิดเหตุการณ์ลม้ โปรแกรม
จะเก็บข้อมูลการล้มและแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือในรูปแบบเสียง และ
ข้อความแจ้งเตือนทีส่ มาร์ทโฟน ของผูล้ ม้ เพื่อขอความช่วยเหลือจากผูท้ ่ี
อยู่ใกล้เคียง พร้อมกับส่งข้อความแจ้งลักษณะการล้ม และตาแหน่งทีล่ ม้
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ผตู้ ดิ ต่อฉุกเฉินทีต่ งั ้ ค่าไว้ เพือ่ การช่วยเหลือผูล้ ม้
ได้อย่างรวดเร็ว ระบบสามารถตรวจจับการล้ม บอกลักษณะการล้มได้
ถูกต้องอยู่ในระดับ 83.33% ความเร็วในการแจ้งเตือน 3.69 วินาที
คำสำคัญ—สมาร์ทโฟน; เซนเซอร์วดั ความเร่ง; โปรแกรมตรวจจับการ
ล้ม; แจ้งเตือน

1. บทนา
การล้ม อาจส่ ง ผลร้า ยแรงถ้ า ไม่ ไ ด้ร ับ การช่ ว ยเหลือ อย่ า งทัน ท่ ว งที
โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ ผูท้ ไ่ี ม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งการล้มอาจทา
ให้กระดูกหัก กระดูกเคลือ่ น หรืออันตรายถึงชีวติ ระบบตรวจจับการล้ม
แบบ 2 มิติด้ว ย Bluetooth accelerometer sensor ได้อ อกแบบโดยใช้
ความรูจ้ ากบทความงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับการล้ม
ประกอบการศึกษาและนาความรูด้ า้ นต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

บทความงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง [1] ได้พฒ
ั นาอุปกรณ์ ตรวจจับ
การล้มโดยสร้างอุปกรณ์ สื่อสารด้วยบลูทูธ ส่งข้อ มูลไปที่คอมพิวเตอร์
ประมวลผลด้วยหลักการ Signal vector magnitude ติดอุปกรณ์บริเวณ
เข็ม ขัด ที่เอวตรวจวัด พฤติก รรมการเคลื่อ นไหวของร่ างกายมนุ ษ ย์
อุปกรณ์ มขี นาดใหญ่ ความแม่น ยา 86.7% [2] [3] [5] [6] ได้นาเสนอ
วิธีก ารตรวจจับ การล้ม โดยใช้เซ็ น เซอร์ว ัด ความเร่ง เข็ม ทิศ ดิจิ ต อล
Electronic compass ที่มอี ยู่ในสมาร์ทโฟนมาพิจารณา พฤติกรรมการ
เคลื่อ นไหวของร่างกายมนุ ษ ย์ เทคนิ ค การกรองสัญ ญาณแบบ Highpass filtering และ Discrete wavelet transform เทคนิคการประมวลผล
ด้วยอัลกอริทมึ Support vector machine เทคนิคกระบวนการค่าขีดแบ่ง
ค่ า (Threshold algorithm) ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ พ บว่ า ให้ ค วามถู ก ต้ อ งอยู่ ใ น
ระดับสูง อุ ปกรณ์ ตรวจจับเป็ น สมาร์ทโฟน มีขนาดใหญ่ [4] ได้ทาการ
วิจยั คัดแยกรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุ ษย์ โดยใช้สมาร์ทโฟนเก็บ
ค่าของแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึน้ นามาสร้างเงือ่ นไขของต้นไม้ตดั สินใจ มี
ความแม่น ยาที่ 80.29% [7] หาตาแหน่ งที่ดที ่สี ุ ดในการติดตัง้ อุปกรณ์
ตรวจจับ การล้ม โดยก าหนดต าแหน่ งที่ใช้เปรีย บเทีย บในการติด ตัง้
อุ ป กรณ์ ดัง นี้ บริเ วณ หั ว ไหล่ เอว หน้ า แข้ ง และต้ น ขา อุ ป กรณ์
ประกอบด้วยเซนเซอร์วดั ความเร่ง และไจโรสโคป นาสัญญาณทีไ่ ด้จาก
เซนเซอร์ทงั ้ 2 ตัว มาวิเคราะห์ผ่ านกระบวนการขีดแบ่งค่ า อุ ปกรณ์ ม ี
ขนาดใหญ่ มีส ายไฟที่ใช้ในการเชื่อ มต่ อ อุ ปกรณ์ มาก [8] เสนอระบบ
ตรวจจับเฝ้ าระวังการล้มในลักษณะของการล้มไปด้านหน้ าและล้มไป
ด้านหลัง โดยอาศัย การหาค่ ามุ ม ที่เปลี่ย นไปของสัญ ญาณที่ไ ด้จ าก
เซนเซอร์วดั ความเร่งขนาด 3 แกน จานวน 2 ตัวติดตัง้ บริเวณหน้าอก
และบริเวณเอว น าค่ าสัญ ญาณที่ได้ไปผ่ านกระบวนการค่ าขีดแบ่งค่ า
วิเคราะห์ว่าเป็ นการล้ม [9] ใช้เซนเซอร์วดั ความเร่งขนาด 3 แกน และไจ
โรสโคป ตรวจจับพฤติกรรมการล้ม 4 ประเภท ได้แก่ ล้มไปด้านหน้ า
ด้านหลัง ด้านซ้ายและด้านขวา โดยอาศัยอัลกอริทมึ ต้นไม้ตดั สินใจ และ
Machine learning ในการช่วยวิเคราะห์ อุปกรณ์เป็ นลักษณะของเข็มขัด
รัดที่อกมีขนาดใหญ่ มีความแม่นยาที่ 81% [10] นาเสนอการตรวจจับ
การล้ม โดยสร้างอุ ป กรณ์ ต รวจจับ การล้ม ประกอบด้ว ยเซนเซอร์ว ัด
ความเร่ ง ขนาด 3 แกน 2 ตัว และไจโรสโคปขนาด 3 แกน 2 ตัว ที่
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เหมือนกัน แล้วนาอุปกรณ์ ไปติดตัง้ ทีบ่ ริเวณหน้าอก 1 ตัวทีเ่ หลือทาการ
ติด ตัง้ ที่บ ริเวณต้ น ขา น าค่ า ความเร่ง และมุ ม องศาที่ไ ด้จ ากการท า
กิจกรรมต่าง ๆ มาวิเคราะห์ โดยใช้อลั กอลิทมึ Linear acceleration และ
Rotational rate อุปกรณ์น้สี ร้างความยุ่งยากในการสวมใส่ [11] หาความ
แม่น ย าของข้อ มูล จากเซนเซอร์ว ดั ความเร่ง ที่ติด ตัง้ ไว้บ ริเวณกลาง
หน้าอกไปยังเครื่องประมวลผล ความแม่นยาของข้อมูลต่ากว่า 75% ไม่
สามารถน ามาใช้ได้จริง [12] พัฒนาระบบแจ้งเตือนฉุ กเฉินส่ว นบุคคล
โดยใช้เซนเซอร์วดั ความเร่ง ขอความช่วยเหลือเวลาเกิดอุบตั เิ หตุ โดยใช้
เซนเซอร์ว ดั ความเร่งต่ อพ่ วงกับ เครื่อ ง PDA ใช้วธิ กี ารต้น ไม้ต ัดสิน ใจ
เพือ่ จาแนกค่าต่างๆ ว่าแตกต่างกันอย่างไร อุปกรณ์น้ตี อ้ งต่อพ่วงเข้ากับ
เครือ่ ง PDA เท่านัน้ ไม่สามารถใช้งานได้สะดวก จากบทความงานวิจยั ที่
ได้ศกึ ษาส่วนใหญ่ อุปกรณ์ ตรวจจับการล้มและตรวจจับพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวของร่างกายมนุ ษย์มขี นาดใหญ่ ไม่สามารถบอกลักษณะการ
ล้ม และไม่สามารถตรวจจับการเคลือ่ นไหวหลังการล้มได้
งานวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั จึงได้มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยใช้ อุ ป กรณ์ ต รวจจับ การล้ม ที่ม ีข นาดเล็ก ประหยัด พลัง งานให้
สามารถตรวจจับ การล้ม บอกลัก ษณะการล้ม แจ้ง เตื อ นขอความ
ช่วยเหลืออย่างทันทีทนั ใด เมือ่ ทราบลักษณะการรูส้ กึ ตัวหลังจากการล้ม
ผู้ติด ต่ อ ฉุ ก เฉิน จะสามารถประเมิน ความรุน แรงของการล้ม เพื่อ วาง
แผนการช่วยเหลือผูล้ ม้ ต่อไป

2. วิ ธีวิจยั และการออกแบบ
2.1. อุปกรณ์ที่ใช้วิจยั และพัฒนา

ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วง g จากเลขฐานสองแปด
บิ ต แปลงเป็ นเลขฐานสิ บ แกน X Y และ Z ที่ ไ ด้ จ าก Bluetooth
accelerometer sensor ในช่วงเวลาที่เกิดการล้ม โดยทาการทดลองใน
แต่ ล ะรูป แบบจ านวน 30 ครัง้ แล้ว น ามาหาค่ าเฉลี่ย เช่น ปกติ ล้ม ไป
ด้านหน้า ด้านขวา ด้านซ้าย ด้านหลัง ดังรูปที่ 3 - 6 ตามลาดับ
จากรูป ที่ 3 กราฟแสดงค่ า ความเร่ ง ของแรงโน้ ม ถ่ ว งตาม
แนวแกน X Y และ Z ในกรณีลม้ ไปด้านหน้า ทีเ่ วลา 1 วินาทีถงึ เวลา 3
วิน าที ยืน ปกติมคี ่ าความเร่งคงที่ไม่เปลี่ย นแปลง และเมื่อ ล้มไปด้าน
หน้ าที่จุด y1, z1 ค่ าความเร่งของแกน Y Z มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
สูงขึน้ แต่ทจ่ี ุด x1 ค่าความเร่งของแกน X เปลีย่ นแปลงเล็กน้อย ล้มแล้ว
อยู่นิ่งถึงจุด x2, y2 และ z2 ทีเ่ วลา 5 วินาทีถึงเวลา 8 วินาที แล้วลุกขึ้น
ยืน ปกติท่เี วลา 9 วิน าทีถึงเวลา 11 วินาทีค่ าความเร่งตามแนวแกน Y
และ Z ลดลงกลับมาคงที่ และรูปที่ 4 กราฟแสดงค่าความเร่ง ของแรง
โน้ มถ่ ว งตามแนวแกน X Y และ Z ในกรณีล้มไปด้านขวา ที่เวลา 1
วินาทีถึงเวลา 3 วินาที ยืนปกติมคี ่าความเร่งคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง และ
เมื่อล้มไปด้านขวาทีจ่ ุด x1, y1, z1 ค่าความเร่งของแกน X Y และ Z มี
การเปลีย่ นแปลงเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ 3 แกน ล้มแล้วอยู่นิ่งถึงจุด x2, y2 และ z2
ที่เวลา 5 วินาทีถึงเวลา 8 วินาที แล้วลุกขึ้นยืนปกติท่เี วลา 9 วินาทีถึง
เวลา 11 วินาทีค่าความเร่งตามแนวแกน Y และ Z ลดลงกลับมาคงที่
รูปที่ 5 และรูปที่ 6 ก็มคี ่าความเร่งตามแนวแกนที่แตกต่างกันไป แสดง
ให้เห็นความเร่งของแรงโน้มถ่วงแต่ละแกน มีการเปลีย่ นแปลงแตกต่าง
กันตามรูปแบบการล้มแต่ละลักษณะจึงใช้การเปลีย่ นแปลงนี้ในการสร้าง
เงือ่ นไขต้นไม้ตดั สินใจขึน้

อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั และพัฒนามี 2 ชนิดคือ สมาร์ทโฟนระบบปฎิบตั ิ
การ android 4.3 ขึ้นไปรองรับการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธ 4.0 รูปที่ 1
(a) และ Bluetooth accelerometer sensor ขนาด 37.3mm X 37.3mm
X 7mm ใช้พ ลังงานจากแบตเตอรี่ CR2032 รองรับ การสื่อ สารไร้ส าย
แบบบลูทูธ 4.0 ผ่านเทคโนโลยี Bluetooth low energy มีอายุการใช้งาน
แบตเตอรีน่ านสูงสุด 1.5 ปี รูปที่ 1 (b) [13]

รูปที่ 3. แสดงค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงแกน x y z กรณีลม้ ไปด้านหน้า

(a)

(b)

รูปที่ 1. แสดงอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั และพัฒนา (a) สมาร์ทโฟนระบบปฎิบตั กิ าร
android 4.3 ขึน้ ไปและ (b) Bluetooth accelerometer sensor

2.2. ความสัมพันธ์ค่าความเร่งกับรูปแบบการล้ม
เซนเซอร์วดั ความเร่งของแรงโน้มถ่วง ดังแสดงในรูปที่ 2 ทาหน้าที่วดั
ความเร่งโดยอาศัยการวัดแรงทีก่ ระทาต่อน้ าหนัก อ้างอิงทีเ่ กิดจากแรง
โน้มถ่วงโลกซึง่ แรงโน้มถ่วงของโลกจะชีไ้ ปทีแ่ กนกลางโลกเสมอ

รูปที่ 2. แสดงทิศทางความเร่งแกน x y z ของ IC nano accelerometer [14]

รูปที่ 4. แสดงค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงแกน x y z กรณีลม้ ไปด้านขวา
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ถ้า Falln เป็ น จริงตามสมการ (1) เช่น ล้มไปด้านหน้ า FallF
ด้านขวา FallR ด้านซ้าย FallL ด้านหลัง FallB และด้านอื่นทีอ่ าจเป็ นไป
ได้ค ือ ล้ม ไปด้านหน้ าทางซ้ าย ด้านหน้ า ทางขวา ด้า นหลัง ทางซ้า ย
ด้านหลังทางขวา จะทาการเก็บค่ าการล้ม ส่ งเสีย งแจ้งเตือนพร้อ มส่ ง
ข้อความลักษณะการล้ม ตาแหน่ งทีอ่ ยู่การล้ม ไปยังผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉิน หลัง
เกิดเหตุการณ์ ลม้ ขึน้ แล้วยังรูส้ กึ ตัวเคลื่อนไหวได้สามครัง้ จะส่งข้อความ
แจ้งเตือ นอีก ครัง้ ว่ ารู้ส ึก ตัว เคลื่อ นไหวได้ในลัก ษณะนอนอยู่ L หรือ
ลักษณะลุกขึน้ นังหรื
่ อยืนได้ U หรือถ้าหลังเกิดเหตุการณ์ลม้ ขึน้ แล้วไม่ม ี
การแจ้งเตือนเลยแสดงว่าผูล้ ม้ ไม่มคี วามรูส้ กึ ตัวหรือหมดสติ

รูปที่ 5. แสดงค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงแกน x y z กรณีลม้ ไปด้านซ้าย

รูปที่ 6. แสดงค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงแกน x y z กรณีลม้ ไปด้านหลัง

2.3. ขัน้ ตอนวิ ธีของโปรแกรมตรวจจับการล้ม
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบวิธกี ารตรวจจับการล้มด้วยหลักการต้นไม้ตดั สินใจโดย
เริ่ ม จ า ก ก า ร เชื่ อ ม ต่ อ Bluetooth accelerometer sensor เข้ า กั บ
โปรแกรมผ่านการสื่อสารไร้สายแบบบลูทธู 4.0 รับค่าเริม่ ต้นคือความเร่ง
การยืน เดิน ที่ร่างกายตัง้ ฉากกับพื้น โลก ดังรูปที่ 7 ระบบจะเริ่ม การ
ตรวจจับการล้มตามทีโ่ ปรแกรมไว้ โปรแกรมมีความสามารถตรวจสอบ
ความแตกต่างระหว่างการนอนลงในด้านต่าง ๆ ปกติกบั การล้มในด้าน
ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ถ้ า เป็ นการน อนลงปกติ จ ะไม่ เ กิ ด การแจ้ ง เตื อ นโดย
เปรียบเทียบเงือ่ นไขตามสมการ
Falln = M /\ X /\ Y /\ Z

(1)

เมือ่ n = รูปแบบลักษณะการล้ม
/\ = ตัวเชือ่ มประพจน์ตรรกะศาสตร์ “และ”
M = ค่ า การเคลื่อ นที่ จ าก Bluetooth accelerometer sensor เมื่อ
เคลือ่ นที่ M = 1 อยู่กบั ที่ M = 0
X = ค่าความเร่งแกน x จาก Bluetooth accelerometer sensor
Y = ค่าความเร่งแกน y จาก Bluetooth accelerometer sensor
Z = ค่าความเร่งแกน z จาก Bluetooth accelerometer sensor

รูปที่ 7. แสดงขัน้ ตอนวิธโี ปรแกรมตรวจจับการล้ม

2.4. โครงสร้างและการทางานของระบบ
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบโครงสร้างของระบบไว้ดงั รูปที่ 8 สามารถแบ่งออกเป็ น
สองส่วนเริม่ จากส่วนแรกเป็ นสมาร์ทโฟนระบบปฎิบตั ิการ android 4.3
ขึ้ น ไ ป โ ด ย มี Bluetooth 4.0 Receiver รั บ ข้ อ มู ล จ า ก Bluetooth
accelerometer sensor แล้วส่งไปประมวลผลที่ Fall Detector Process
ซึง่ จะประมวลผลว่าเป็ นลักษณะการล้มแบบใด เมือ่ ทราบลักษณะการล้ม
ระบบจะส่ ง ข้อ มูล การล้ม ไปเก็บ ที่ฐ านข้อ มูล SQLite เพื่อ เก็บ ข้อ มูล
ลักษณะการล้ม วัน เวลา ต าแหน่ งที่ล้มเป็ น ละติจู ด ลองจิจูด และส่ ง
ข้อความลักษณะการล้ม ตาแหน่ งทีอ่ ยู่ไปยังผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉิน พร้อมเสียง
แจ้งเตือน แสดงข้อความลักษณะการล้มที่ Smartphone Interface ส่วน
ที่ส องคือ Bluetooth accelerometer sensor ประกอบด้ว ยเซนเซอร์ว ดั
ความเร่ ง วัด ค่ า ความเร่ ง แกน X Y และ Z ส่ ง ข้อ มูล ไปยัง Bluetooth
Accelerometer Interface และส่งต่อข้อมูลในรูปแบบการสื่อ สารไร้สาย
ไปยังสมาร์ทโฟนด้วย Bluetooth 4.0 Sender
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2.5. หน้ าจอโปรแกรม
หน้าเมนูหลักของโปรแกรมเฝ้ าระวังตรวจจับการล้ม ประกอบด้วย 4 เมนู
คือ เริม่ เฝ้ าระวังการล้ม ตัง้ ค่าข้อความ ความรูก้ ารล้ม รายงาน เมือ่ กด
ปุ่มตัง้ ค่าข้อความสามารถตัง้ การส่งข้อความไปยังผูต้ ดิ ต่อฉุ กเฉินได้ กด
ปุ่มเริม่ เฝ้ าระวังการล้มโปรแกรมจะเริม่ ค้นหา Bluetooth accelerometer
sensor เมื่ อ ค้ น ห า พ บ จ ะ เป็ น ดั ง รู ป ที่ 10 (b) เลื อ ก Bluetooth
accelerometer sensor เพื่อเริม่ เฝ้ าระวังตรวจจับการล้ม เมื่อตรวจพบ
การล้มจะแสดงข้อความลักษณะการล้มพร้อมเสียงแจ้งเตือนที่ ห น้าจอ
สมาร์ทโฟนเก็บข้อมูลการล้ม และส่งข้อความลักษณะการล้ม ตาแหน่งที่
อยู่การล้มไปยังผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉินดังรูปที่ 10 (c) และสามารถกดปุ่มรายงาน
ตรวจดูบนั ทึกเหตุการณ์ลม้ ย้อนหลังได้ดงั รูปที่ 10 (d)

รูปที่ 8. แสดงโครงสร้างของระบบ

การท างาน ข องระบ บแสดงดั ง รู ป ที่ 9 เริ่ ม โดยติ ด ตั ้ง
Bluetooth accelerometer sensor บ ริ เ ว ณ ห น้ าอ ก เปิ ด โป รแก รม
เชื่อ มต่ อ ด้ว ยสัญ ญาณบลูทูธ 4.0 เลือ กเซนเซอร์เพื่อ ตรวจจับ การล้ม
Bluetooth accelerometer sensor จะส่ ง ข้อ มูล ให้ก ับ โปรแกรมท าการ
ประมวลผลเมื่อมีการล้มเป็ นไปตามโปรแกรมกาหนดจะเก็บค่าลักษณะ
การล้ม ตาแหน่ งที่อยู่ วัน เวลา ลงในฐานข้อมูลของสมาร์ทโฟนพร้อม
แสดงผล ส่งเสียงแจ้งเตือนทีส่ มาร์ทโฟนของผูล้ ม้ เพื่อขอความช่วยเหลือ
จากผูท้ อ่ี ยู่ใกล้เคียง และส่งข้อความลักษณะการล้ม ตาแหน่งทีอ่ ยู่การล้ม
ไปยังผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉินเพือ่ ขอความช่วยเหลือ ผูต้ ดิ ต่อฉุกเฉินเปิ ดข้อความ
ก็จะทราบลักษณะการล้ม ตาแหน่งทีอ่ ยู่การล้ม สามารถค้นหาตาแหน่งผู้
ล้มจาก Google map ได้

(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 10. แสดงหน้าจอโปรแกรม (a) หน้าเมนูหลัก (b) หน้าเลือกเซนเซอร์
(c) หน้าแจ้งเตือน (d) หน้ารายงาน

3. การทดสอบการทางานของระบบ
จาลองลักษณะการล้มแล้วนอนไปด้านต่างๆ ด้วยหุ่นที่มรี ูปร่างเหมือน
มนุ ษย์จริง ผูท้ ดสอบจริงและกล่องสีเ่ หลีย่ มขนาดความสูงเท่ามนุษย์จริง
เนื่องจากการล้มไปด้านหน้าและด้านหลังอาจเป็ นอันตรายกับผูท้ ดสอบ
จริงจึงใช้หุ่ น ทดสอบแทน โดยทดสอบให้หุ่ น ยืน แล้ว ล้ม ไปด้านหลัง
ด้านหน้า ผูท้ ดสอบจริงเดินยืนแล้วล้มไปด้านซ้าย ด้านขวา และใช้กล่อง
สี่เหลี่ย มขนาดความสูงเท่ามนุ ษ ย์จริงทดสอบการล้มไปด้านหลังซ้าย
ด้านหลังขวา ด้านหน้าซ้าย และด้านหน้าขวา ดังรูปที่ 11 - 14

รูปที่ 9. แสดงการทางานของระบบ
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N = จานวนครัง้ ทีท่ ดสอบ
An = ความถูกต้องการล้ม (%)
As = ความถูกต้องการรูส้ กึ ตัว (%)
ทดสอบจานวน 30 ครัง้ ต่อรูปแบบลักษณะการล้มแล้วนอนไป
ด้านต่าง ๆ ตามการทดสอบที่จาลองขึ้น แล้วน ามาสรุปผลดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตาราง 1. แสดงผลความถูกต้องและเวลาในการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการล้ม

รูปที่ 11. แสดงการล้มแล้วนอนไปด้านหลัง

รูปแบบลักษณะ
ความ
ความเร็วใน
การล้ม
ถูกต้องการล้ม การแจ้งเตือน
(%)
(s)
3.63
ด้านหลัง
86.66%
3.69
ด้านหน้า
86.66%
3.67
ด้านซ้าย
83.33%
3.65
ด้านขวา
83.33%
3.57
ด้านหลังซ้าย
90%
3.57
ด้านหลังขวา
90%
3.61
ด้านหน้าซ้าย
89%
3.59
ด้านหน้าขวา
89%

รูปที่ 12. แสดงการล้มแล้วนอนไปด้านหน้า

ความ
ถูกต้องการ
รูส้ กึ ตัว(%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็น ระบบสามารถแจ้ง เตือ นการล้ม ตรงกับ
รูป แบบลัก ษณะการล้ม มีค วามถู ก ต้อ งการล้ม ไปด้านหลัง ด้านหน้ า
ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลังซ้าย ด้านหลังขวา ด้านหน้าซ้าย ด้านหน้า
ขวาอยู่ในระดับ 83.33% - 90% ระยะเวลาในการแจ้งเตือนอยู่ในระดับ
3.57 - 3.69 วินาที บอกการรูส้ กึ ตัวเคลื่อนไหวได้หลังจากเกิดการล้มตรง
ตามลักษณะนอนอยู่ ลักษณะลุกขึน้ นังหรื
่ อยืนได้ถูกต้อง 100%

รูปที่ 13. แสดงการล้มแล้วนอนไปด้านซ้าย

5. สรุป
รูปที่ 14. แสดงการล้มแล้วนอนไปด้านขวา

4. ผลการทดสอบการทางานของระบบ
ผลการทดสอบความถูกต้องการล้มและความถูกต้องการรูส้ กึ ตัวหาค่าได้
จากสมการ
An = Tn/N x 100

(2)

As = Ts/Tn x 100

(3)

เมือ่ n = รูปแบบลักษณะการล้ม
S = รู ป แบบลัก ษณะนอนอยู่ ห รือ ลัก ษณะลุ ก ขึ้น นั ง่ หรือ ยื น ได้
หลังจากเกิดการล้ม
Tn = จานวนครัง้ ทีต่ รวจจับการล้มได้ตรงลักษณะการล้มพร้อมแจ้ง
เตือน
Ts = จานวนครัง้ ทีต่ รวจจับได้หลังการล้มแล้วรูส้ กึ ตัวเคลื่อนไหวได้
ตรงลักษณะนอนอยู่หรือลักษณะลุกขึน้ นังหรื
่ อยืนได้พร้อมแจ้งเตือน

ระบบตรวจจับการล้มแบบ 2 มิตดิ ว้ ย Bluetooth accelerometer sensor
ที่พ ัฒ นาขึ้น สามารถตรวจจับ การล้ม บอกลัก ษณะการล้ม ว่ า ล้ม ไป
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย หรือด้านขวา ระบบสามารถตรวจจับการ
เคลื่อ นไหวรู้ส ึก ตัว ของผู้ ล้ม ภายหลังการล้ม ได้ ทาให้ผู้ติดต่ อ ฉุ กเฉิน
สามารถประเมินความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ได้ จากผลการทดสอบพบว่าระบบ
ตรวจจับ ความถู ก ต้ อ งการล้ ม อยู่ ใ นระดับ 83.33% - 90% ความถู ก
ต้องการรูส้ กึ ตัว 100% อย่างไรก็ตามระบบทีพ่ ฒ
ั นายังมีขอ้ จากัดเรือ่ งการ
ส่ งข้อ มูล ที่ล่ าช้าจาก Bluetooth accelerometer sensor ไปยัง สมาร์ท
โฟน ในกรณีท่สี มาร์ทโฟนและ Bluetooth accelerometer sensor อยู่
ห่างกันเกินกว่าสิบเมตร เนื่องจากความแรงของสัญญาณบลูทูธลดลงทา
ให้ส่งข้อมูลได้ไม่ต่อเนื่อง
งานวิจยั ในอนาคตผูว้ จิ ยั จะพัฒนาความสามารถของระบบให้
ส าม าร ถ ต ร ว จ จั บ ก าร ล้ ม จ าก Bluetooth accelerometer sensor
มากกว่า 1 ตัวในระบบเดียว ซึ่งการสือ่ สารของเครือข่ายบลูทธู สามารถ
รองรับ อุ ปกรณ์ ได้ถึง 8 ตัว ในเครือ ข่ายที่อ ยู่บ ริเวณเดีย วกัน เพื่อ การ
ตรวจจับการล้ม ของผู้สูงอายุ ผู้ท่ไี ม่ส ามารถช่วยเหลือตัว เองได้ ให้ได้
จานวนมากขึน้ ในสมาร์ทโฟนเครือ่ งเดียว
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