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บทคดัยอ่ 
การลม้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติของผูส้งูอายุ ผูว้จิยัมี
แนวคิดในการพฒันาระบบตรวจจบัการล้มแบบ 2 มติิด้วย Bluetooth 
accelerometer sensor ที่สามารถตรวจจบัการล้ม บอกลกัษณะการล้ม
ในรปูแบบว่า ลม้ไปดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นซ้าย หรอืดา้นขวา ภายหลงั
การลม้ ระบบสามารถตรวจจบัการเคลื่อนไหวรูส้กึตวัของผู้ลม้ได ้ท าให้
สามารถประเมินความรุนแรงที่เกิดจากการล้มได้ งานวิจยันี้ เลือกใช ้
Bluetooth accelerometer sensor ซึ่งมีเซนเซอร์ว ัดความเร่งขนาด 3 
แกน  (3-axis accelerometer) เป็นเซนเซอร์วดัความเร่งแกน X Y และ 
Z และส่งข้อมูลผ่านการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธ 4.0 (Bluetooth 
version 4.0) ไปยังสมาร์ท โฟน  (Smartphone) ระบบปฎิบัติการ 
android 4.3 ขึน้ไปแลว้ประมวลผลดว้ยโปรแกรมตรวจจบัการลม้โดยใช้
หลกัการตน้ไมต้ดัสนิใจ (Decision tree) เมือ่เกดิเหตุการณ์ลม้ โปรแกรม
จะเกบ็ขอ้มลูการลม้และแจง้เตอืนขอความช่วยเหลอืในรปูแบบเสยีง และ
ขอ้ความแจง้เตอืนทีส่มารท์โฟน ของผูล้ม้เพื่อขอความช่วยเหลอืจากผูท้ี่
อยู่ใกลเ้คยีง พรอ้มกบัส่งขอ้ความแจง้ลกัษณะการล้ม และต าแหน่งทีล่ม้
ไปยงัหมายเลขโทรศพัทผ์ูต้ดิต่อฉุกเฉนิทีต่ ัง้ค่าไว ้เพือ่การช่วยเหลอืผูล้ม้
ได้อย่างรวดเร็ว ระบบสามารถตรวจจบัการล้ม บอกลกัษณะการลม้ได้
ถูกตอ้งอยู่ในระดบั 83.33% ความเรว็ในการแจง้เตอืน 3.69 วนิาท ี
 
ค ำส ำคญั—สมารท์โฟน; เซนเซอรว์ดัความเร่ง; โปรแกรมตรวจจบัการ
ลม้; แจง้เตอืน 
 

1. บทน า 
การล้มอาจส่งผลร้ายแรงถ้าไม่ได้ร ับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงท ี
โดยเฉพาะผูส้งูอายุ ผูท้ีไ่มส่ามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้ ซึ่งการลม้อาจท า
ใหก้ระดกูหกั กระดูกเคลือ่น หรอือนัตรายถงึชวีติ ระบบตรวจจบัการลม้
แบบ 2 มติิด้วย Bluetooth accelerometer sensor ได้ออกแบบโดยใช้
ความรูจ้ากบทความงานวจิยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจจบัการล้ม
ประกอบการศกึษาและน าความรูด้า้นต่าง ๆ มาประยุกต์ใชร้่วมกนั  

บทความงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง [1] ได้พฒันาอุปกรณ์ตรวจจบั
การล้มโดยสรา้งอุปกรณ์ สื่อสารด้วยบลูทูธ ส่งขอ้มลูไปที่คอมพิวเตอร์
ประมวลผลด้วยหลกัการ Signal vector magnitude ติดอุปกรณ์บรเิวณ
เข็มขัดที่เอวตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย ์
อุปกรณ์มขีนาดใหญ่ ความแม่นย า 86.7%  [2] [3] [5] [6] ได้น าเสนอ
วิธีการตรวจจับการล้มโดยใช้เซ็นเซอร์ว ัดความเร่ง เข็มทิศดิจิตอล 
Electronic compass ที่มอียู่ในสมาร์ทโฟนมาพิจารณา พฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ เทคนิคการกรองสญัญาณแบบ High-
pass filtering และ Discrete wavelet transform เทคนิคการประมวลผล
ดว้ยอลักอรทิมึ Support vector machine เทคนิคกระบวนการค่าขดีแบ่ง
ค่า (Threshold algorithm) ซึ่ งผลที่ได้พบว่าให้ความถูกต้องอยู่ ใน
ระดบัสูง อุปกรณ์ตรวจจบัเป็นสมาร์ทโฟน มขีนาดใหญ่ [4] ได้ท าการ
วจิยัคดัแยกรูปแบบพฤตกิรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์โดยใชส้มารท์โฟนเกบ็
ค่าของแต่ละกจิกรรมที่เกดิขึน้ น ามาสรา้งเงือ่นไขของต้นไมต้ดัสนิใจ มี
ความแม่นย าที่ 80.29% [7] หาต าแหน่งที่ดทีี่สุดในการติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจจบัการล้ม โดยก าหนดต าแหน่งที่ใช้เปรียบเทียบในการติดตัง้
อุปกรณ์ดังนี้  บริเวณหัวไหล่  เอว หน้าแข้ง และต้นขา อุปกรณ์
ประกอบดว้ยเซนเซอรว์ดัความเร่ง และไจโรสโคป น าสญัญาณทีไ่ดจ้าก
เซนเซอร์ทัง้ 2 ตัวมาวิเคราะห์ผ่านกระบวนการขดีแบ่งค่า อุปกรณ์มี
ขนาดใหญ่ มสีายไฟที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มาก [8] เสนอระบบ
ตรวจจบัเฝ้าระวงัการล้มในลกัษณะของการล้มไปด้านหน้าและล้มไป
ด้านหลัง โดยอาศัยการหาค่ามุมที่เปลี่ยนไปของสัญญาณที่ได้จาก
เซนเซอร์วดัความเร่งขนาด 3 แกน จ านวน 2 ตวัติดตัง้บรเิวณหน้าอก 
และบรเิวณเอว น าค่าสญัญาณที่ได้ไปผ่านกระบวนการค่าขดีแบ่งค่า 
วเิคราะห์ว่าเป็นการลม้ [9] ใชเ้ซนเซอรว์ดัความเร่งขนาด 3 แกน และไจ
โรสโคป ตรวจจบัพฤติกรรมการล้ม 4 ประเภท ได้แก่ ล้มไปด้านหน้า 
ดา้นหลงั ดา้นซ้ายและดา้นขวา โดยอาศยัอลักอรทิมึต้นไมต้ดัสนิใจ และ 
Machine learning ในการช่วยวเิคราะห ์อุปกรณ์เป็นลกัษณะของเขม็ขดั
รดัที่อกมขีนาดใหญ่ มคีวามแม่นย าที่ 81% [10] น าเสนอการตรวจจบั
การล้มโดยสร้างอุปกรณ์ตรวจจบัการล้ม ประกอบด้วยเซนเซอร์ว ัด
ความเร่งขนาด 3 แกน 2 ตัว และไจโรสโคปขนาด 3 แกน 2 ตัวที่
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เหมอืนกนั แลว้น าอุปกรณ์ไปตดิตัง้ทีบ่รเิวณหน้าอก 1 ตวัทีเ่หลอืท าการ
ติดตัง้ที่บริเวณต้นขา น าค่าความเร่ง และมุมองศาที่ได้จากการท า
กจิกรรมต่าง ๆ มาวเิคราะห ์โดยใชอ้ลักอลทิมึ Linear acceleration และ
Rotational rate อุปกรณ์นี้สรา้งความยุ่งยากในการสวมใส่ [11] หาความ
แม่นย าของข้อมูลจากเซนเซอร์วดัความเร่ง ที่ติดตัง้ไว้บริเวณกลาง
หน้าอกไปยงัเครื่องประมวลผล ความแม่นย าของขอ้มลูต ่ากว่า 75% ไม่
สามารถน ามาใช้ได้จรงิ [12] พฒันาระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินส่วนบุคคล
โดยใชเ้ซนเซอรว์ดัความเร่ง ขอความช่วยเหลอืเวลาเกดิอุบตัเิหตุ โดยใช ้
เซนเซอร์วดัความเร่งต่อพ่วงกบัเครื่อง PDA ใช้วธิกีารต้นไมต้ัดสนิใจ
เพือ่จ าแนกค่าต่างๆ ว่าแตกต่างกนัอย่างไร อุปกรณ์นี้ตอ้งต่อพ่วงเขา้กบั
เครือ่ง PDA เท่านัน้ ไมส่ามารถใชง้านไดส้ะดวก จากบทความงานวจิยัที่
ได้ศกึษาส่วนใหญ่อุปกรณ์ตรวจจบัการล้มและตรวจจบัพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์มขีนาดใหญ่ ไม่สามารถบอกลกัษณะการ
ลม้ และไมส่ามารถตรวจจบัการเคลือ่นไหวหลงัการลม้ได ้ 

งานวจิยันี้ ผู้วจิยัจงึได้มุ่งเน้นการออกแบบและพฒันาระบบ
โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการล้มที่มีขนาดเล็ก ประหยัดพลังงานให้
สามารถตรวจจับการล้ม บอกลักษณะการล้ม แจ้งเตือนขอความ
ช่วยเหลอือย่างทนัททีนัใด เมือ่ทราบลกัษณะการรูส้กึตวัหลงัจากการลม้ 
ผู้ติดต่อฉุกเฉินจะสามารถประเมินความรุนแรงของการล้ม เพื่อวาง
แผนการช่วยเหลอืผูล้ม้ต่อไป 

 
2. วิธีวิจยัและการออกแบบ 

2.1. อปุกรณ์ท่ีใช้วิจยัและพฒันา 
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวจิยัและพฒันาม ี2 ชนิดคอื สมารท์โฟนระบบปฎิบตัิ
การ android 4.3 ขึ้นไปรองรบัการสื่อสารไรส้ายแบบบลูทูธ 4.0 รูปที่ 1 
(a) และ Bluetooth accelerometer sensor ขนาด 37.3mm X 37.3mm 
X 7mm ใช้พลงังานจากแบตเตอรี่ CR2032 รองรับการสื่อสารไร้สาย
แบบบลทููธ 4.0 ผ่านเทคโนโลย ีBluetooth low energy มอีายุการใชง้าน
แบตเตอรีน่านสงูสุด 1.5 ปี รปูที ่1 (b) [13] 
 
 
 

 
(a)                            (b) 

รปูที ่1. แสดงอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวจิยัและพฒันา (a) สมารท์โฟนระบบปฎบิตักิาร 
android 4.3 ขึน้ไปและ (b) Bluetooth accelerometer sensor  

 

2.2. ความสมัพนัธค่์าความเรง่กบัรปูแบบการล้ม 
เซนเซอร์วดัความเร่งของแรงโน้มถ่วง ดงัแสดงในรูปที่ 2 ท าหน้าที่วดั
ความเร่งโดยอาศยัการวดัแรงทีก่ระท าต่อน ้าหนัก อ้างองิทีเ่กดิจากแรง
โน้มถ่วงโลกซึง่แรงโน้มถ่วงของโลกจะชีไ้ปทีแ่กนกลางโลกเสมอ 

 
 
 

รปูที ่2. แสดงทศิทางความเร่งแกน x  y  z ของ IC nano accelerometer [14] 

ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วง g จากเลขฐานสองแปด
บิตแปลงเป็น เลขฐานสิบแกน X  Y และ Z  ที่ ได้จาก Bluetooth 
accelerometer sensor ในช่วงเวลาที่เกดิการล้ม โดยท าการทดลองใน
แต่ละรูปแบบจ านวน 30 ครัง้แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย เช่น ปกติ ล้มไป
ดา้นหน้า ดา้นขวา ดา้นซา้ย ดา้นหลงั ดงัรปูที ่3 - 6 ตามล าดบั 

จากรูปที่ 3 กราฟแสดงค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงตาม
แนวแกน X  Y และ Z  ในกรณีลม้ไปดา้นหน้า ทีเ่วลา 1 วนิาทถีงึเวลา 3 
วินาที ยืนปกติมคี่าความเร่งคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อล้มไปด้าน
หน้าที่จุด y1, z1  ค่าความเร่งของแกน  Y  Z มกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
สูงขึน้แต่ทีจุ่ด x1 ค่าความเร่งของแกน X เปลีย่นแปลงเลก็น้อย ลม้แล้ว
อยู่นิ่งถึงจุด x2, y2 และ z2 ทีเ่วลา 5 วนิาทถีึงเวลา 8 วนิาท ีแลว้ลุกขึ้น
ยนืปกติที่เวลา 9 วนิาทถีึงเวลา 11 วินาทีค่าความเร่งตามแนวแกน Y 
และ Z  ลดลงกลบัมาคงที่ และรูปที่ 4 กราฟแสดงค่าความเร่งของแรง
โน้มถ่วงตามแนวแกน X  Y และ Z  ในกรณีล้มไปด้านขวา ที่เวลา 1 
วนิาทถีึงเวลา 3 วนิาท ียนืปกติมคี่าความเร่งคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง และ
เมื่อลม้ไปดา้นขวาทีจุ่ด x1, y1, z1  ค่าความเร่งของแกน X Y และ Z มี
การเปลีย่นแปลงเพิม่สงูขึน้ทัง้ 3 แกน ลม้แลว้อยู่นิ่งถงึจุด x2, y2 และ z2 
ที่เวลา 5 วนิาทีถึงเวลา 8 วนิาท ีแล้วลุกขึ้นยนืปกติที่เวลา 9 วนิาทถีึง
เวลา 11 วนิาทีค่าความเร่งตามแนวแกน Y และ Z  ลดลงกลบัมาคงที ่
รูปที่ 5 และรูปที่ 6 ก็มคี่าความเร่งตามแนวแกนที่แตกต่างกนัไป แสดง
ให้เห็นความเร่งของแรงโน้มถ่วงแต่ละแกน มกีารเปลีย่นแปลงแตกต่าง
กนัตามรูปแบบการลม้แต่ละลกัษณะจงึใชก้ารเปลีย่นแปลงนี้ในการสรา้ง
เงือ่นไขตน้ไมต้ดัสนิใจขึน้  

 
 

รปูที ่3. แสดงค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงแกน x y z กรณีลม้ไปดา้นหน้า 
 

 
 

รปูที ่4. แสดงค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงแกน x y z กรณีลม้ไปดา้นขวา 
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รปูที ่5. แสดงค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงแกน x y z กรณีลม้ไปดา้นซา้ย 
 

 
 

รปูที ่6. แสดงค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงแกน x y z กรณีลม้ไปดา้นหลงั 

 
2.3. ขัน้ตอนวิธีของโปรแกรมตรวจจบัการล้ม 
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบวธิกีารตรวจจบัการลม้ดว้ยหลกัการต้นไมต้ดัสนิใจโดย
เริ่ ม จ าก ก า ร เชื่ อ ม ต่ อ  Bluetooth accelerometer sensor เข้ า กั บ
โปรแกรมผ่านการสื่อสารไรส้ายแบบบลทูธู 4.0 รบัค่าเริม่ตน้คอืความเร่ง
การยืน เดิน ที่ร่างกายตัง้ฉากกับพื้นโลก ดังรูปที่ 7 ระบบจะเริ่มการ
ตรวจจบัการล้มตามทีโ่ปรแกรมไว ้โปรแกรมมคีวามสามารถตรวจสอบ
ความแตกต่างระหว่างการนอนลงในด้านต่าง ๆ ปกตกิบัการลม้ในดา้น
ต่าง ๆ  ซึ่ งถ้ าเป็นการนอนลงปกติจะไม่ เกิดการแจ้งเตือนโดย
เปรยีบเทยีบเงือ่นไขตามสมการ 
 

                        Falln = M /\ X /\ Y /\ Z                       (1) 
             
เมือ่ n = รปูแบบลกัษณะการลม้ 
      /\ = ตวัเชือ่มประพจน์ตรรกะศาสตร ์“และ” 
     M = ค่าการเคลื่อนที่จาก Bluetooth accelerometer sensor เมื่อ
เคลือ่นที ่M = 1 อยู่กบัที ่M = 0 
     X = ค่าความเร่งแกน x จาก Bluetooth accelerometer sensor 
     Y = ค่าความเร่งแกน y จาก Bluetooth accelerometer sensor 
     Z = ค่าความเร่งแกน z จาก Bluetooth accelerometer sensor     

ถ้า Falln เป็นจริงตามสมการ (1) เช่นล้มไปด้านหน้า FallF 
ดา้นขวา FallR ด้านซ้าย FallL ดา้นหลงั FallB และด้านอื่นทีอ่าจเป็นไป
ได้คือ ล้มไปด้านหน้าทางซ้าย ด้านหน้าทางขวา ด้านหลงัทางซ้าย 
ด้านหลงัทางขวา จะท าการเก็บค่าการล้ม ส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมส่ง
ขอ้ความลกัษณะการลม้ ต าแหน่งทีอ่ยู่การลม้ไปยงัผูต้ดิต่อฉุกเฉิน หลงั
เกดิเหตุการณ์ลม้ขึน้แลว้ยงัรูส้กึตวัเคลื่อนไหวไดส้ามครัง้จะส่งขอ้ความ
แจ้งเตือนอีกครัง้ว่ารู้สึกตัวเคลื่อนไหวได้ในลักษณะนอนอยู่  L หรือ
ลกัษณะลุกขึน้นัง่หรอืยนืได ้U หรอืถา้หลงัเกดิเหตุการณ์ลม้ขึน้แลว้ไม่มี
การแจง้เตอืนเลยแสดงว่าผูล้ม้ไมม่คีวามรูส้กึตวัหรอืหมดสต ิ
 

 
 

รปูที ่7. แสดงขัน้ตอนวธิโีปรแกรมตรวจจบัการลม้ 
 
2.4. โครงสรา้งและการท างานของระบบ 
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบโครงสรา้งของระบบไวด้งัรปูที ่8 สามารถแบ่งออกเป็น
สองส่วนเริม่จากส่วนแรกเป็นสมาร์ทโฟนระบบปฎิบตัิการ android 4.3 
ขึ้ น ไ ป โด ย มี  Bluetooth 4.0 Receiver รับ ข้ อ มู ล จ า ก  Bluetooth 
accelerometer sensor แล้วส่งไปประมวลผลที่ Fall Detector Process 
ซึง่จะประมวลผลว่าเป็นลกัษณะการลม้แบบใด เมือ่ทราบลกัษณะการลม้ 
ระบบจะส่งข้อมูลการล้มไปเก็บที่ฐานข้อมูล SQLite เพื่อเก็บข้อมูล
ลกัษณะการล้ม วนั เวลา ต าแหน่งที่ล้มเป็น ละติจูด ลองจิจูด และส่ง
ขอ้ความลกัษณะการลม้ ต าแหน่งทีอ่ยู่ไปยงัผูต้ดิต่อฉุกเฉิน พรอ้มเสยีง
แจง้เตือน แสดงขอ้ความลกัษณะการล้มที ่Smartphone Interface ส่วน
ที่สองคือ Bluetooth accelerometer sensor ประกอบด้วยเซนเซอร์วดั
ความเร่งวัดค่าความเร่งแกน X Y และ Z ส่งข้อมูลไปยัง Bluetooth 
Accelerometer Interface และส่งต่อขอ้มูลในรูปแบบการสื่อสารไร้สาย
ไปยงัสมารท์โฟนดว้ย Bluetooth 4.0 Sender 



การประชมุวิชาการระดบัประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครัง้ท่ี 9 

 
 

 
รปูที ่8. แสดงโครงสรา้งของระบบ 

 
การท างานของระบบแสดงดังรูปที่  9 เริ่ม โดยติดตั ้ง 

Bluetooth accelerometer sensor บ ริเวณ ห น้ าอก  เปิ ด โป รแก รม
เชื่อมต่อด้วยสญัญาณบลูทูธ 4.0 เลือกเซนเซอร์เพื่อตรวจจบัการล้ม 
Bluetooth accelerometer sensor จะส่งข้อมูลให้กับโปรแกรมท าการ
ประมวลผลเมื่อมกีารลม้เป็นไปตามโปรแกรมก าหนดจะเกบ็ค่าลกัษณะ
การล้ม ต าแหน่งที่อยู่ วนั เวลา ลงในฐานขอ้มูลของสมาร์ทโฟนพร้อม
แสดงผล ส่งเสยีงแจง้เตอืนทีส่มาร์ทโฟนของผูล้ม้เพื่อขอความช่วยเหลอื
จากผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีง และส่งขอ้ความลกัษณะการลม้ ต าแหน่งทีอ่ยู่การลม้ 
ไปยงัผูต้ดิต่อฉุกเฉนิเพือ่ขอความช่วยเหลอื ผูต้ดิต่อฉุกเฉนิเปิดขอ้ความ 
กจ็ะทราบลกัษณะการลม้ ต าแหน่งทีอ่ยู่การลม้ สามารถคน้หาต าแหน่งผู้
ลม้จาก Google map ได ้

 
 

รปูที ่9. แสดงการท างานของระบบ 

2.5. หน้าจอโปรแกรม 
หน้าเมนูหลกัของโปรแกรมเฝ้าระวงัตรวจจบัการลม้ ประกอบดว้ย 4 เมนู 
คอื เริม่เฝ้าระวงัการลม้ ตัง้ค่าขอ้ความ  ความรูก้ารลม้  รายงาน  เมือ่กด
ปุ่ มตัง้ค่าขอ้ความสามารถตัง้การส่งขอ้ความไปยงัผูต้ดิต่อฉุกเฉินได ้กด
ปุ่ มเริม่เฝ้าระวงัการลม้โปรแกรมจะเริม่คน้หา Bluetooth accelerometer 
sensor เมื่ อ ค้ น ห าพ บ จ ะ เป็ น ดั ง รู ป ที่  10 (b) เลื อ ก  Bluetooth 
accelerometer sensor เพื่อเริม่เฝ้าระวงัตรวจจบัการล้ม เมื่อตรวจพบ
การล้มจะแสดงขอ้ความลกัษณะการล้มพร้อมเสยีงแจ้งเตือนที่หน้าจอ
สมารท์โฟนเกบ็ขอ้มลูการลม้ และส่งขอ้ความลกัษณะการลม้ ต าแหน่งที่
อยู่การลม้ไปยงัผูต้ดิต่อฉุกเฉนิดงัรปูที ่10 (c) และสามารถกดปุ่ มรายงาน
ตรวจดบูนัทกึเหตุการณ์ลม้ยอ้นหลงัไดด้งัรปูที ่10 (d) 

                         
                     (a)                                             (b) 

                                
                     (c)                                                      (d) 

รปูที ่10. แสดงหน้าจอโปรแกรม (a) หน้าเมนูหลกั (b) หน้าเลอืกเซนเซอร ์            
(c) หน้าแจง้เตอืน (d) หน้ารายงาน  

 

3. การทดสอบการท างานของระบบ 
จ าลองลกัษณะการล้มแล้วนอนไปด้านต่างๆ ด้วยหุ่นที่มรีูปร่างเหมอืน
มนุษย์จรงิ ผูท้ดสอบจรงิและกล่องสีเ่หลีย่มขนาดความสูงเท่ามนุษย์จรงิ 
เนื่องจากการลม้ไปดา้นหน้าและด้านหลงัอาจเป็นอนัตรายกบัผูท้ดสอบ
จริงจึงใช้หุ่นทดสอบแทน โดยทดสอบให้หุ่นยืนแล้วล้มไปด้านหลัง 
ดา้นหน้า ผูท้ดสอบจรงิเดนิยนืแลว้ลม้ไปดา้นซ้าย ดา้นขวา และใชก้ล่อง
สี่เหลี่ยมขนาดความสูงเท่ามนุษย์จรงิทดสอบการล้มไปด้านหลงัซ้าย 
ดา้นหลงัขวา ดา้นหน้าซา้ย และดา้นหน้าขวา ดงัรปูที ่11 - 14 
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รปูที ่11. แสดงการลม้แลว้นอนไปดา้นหลงั 

 
รปูที ่12. แสดงการลม้แลว้นอนไปดา้นหน้า 

 

 
 

รปูที ่13. แสดงการลม้แลว้นอนไปดา้นซา้ย 
 

 
 

 รปูที ่14. แสดงการลม้แล้วนอนไปดา้นขวา 
 

4. ผลการทดสอบการท างานของระบบ 
ผลการทดสอบความถูกตอ้งการลม้และความถูกต้องการรูส้กึตวัหาค่าได้
จากสมการ 
 

            An = Tn/N x 100                       (2)                                              
 

                          As = Ts/Tn x 100                        (3) 
 
เมือ่  n = รปูแบบลกัษณะการลม้ 

        S = รูปแบบลักษณะนอนอยู่หรือลักษณะลุกขึ้นนัง่หรือยืนได้
หลงัจากเกดิการลม้ 

      Tn = จ านวนครัง้ทีต่รวจจบัการลม้ไดต้รงลกัษณะการลม้พรอ้มแจง้
เตอืน 
       Ts = จ านวนครัง้ทีต่รวจจบัไดห้ลงัการลม้แลว้รูส้กึตวัเคลื่อนไหวได้
ตรงลกัษณะนอนอยู่หรอืลกัษณะลุกขึน้นัง่หรอืยนืได้พรอ้มแจง้เตอืน  

      N  = จ านวนครัง้ทีท่ดสอบ 
      An = ความถูกตอ้งการลม้ (%) 
       As = ความถูกตอ้งการรูส้กึตวั (%) 

ทดสอบจ านวน 30 ครัง้ต่อรปูแบบลกัษณะการลม้แลว้นอนไป
ด้านต่าง ๆ ตามการทดสอบที่จ าลองขึ้น แล้วน ามาสรุปผลดงัแสดงใน
ตารางที ่1 

ตาราง 1. แสดงผลความถกูตอ้งและเวลาในการแจง้เตอืนเมื่อเกดิการลม้ 

รปูแบบลกัษณะ
การลม้ 

ความ 
ถูกตอ้งการลม้

(%) 

ความเรว็ใน
การแจง้เตอืน

(s) 

ความ 
ถูกตอ้งการ
รูส้กึตวั(%) 

ดา้นหลงั 86.66% 3.63 100% 
ดา้นหน้า 86.66% 3.69 100% 
ดา้นซา้ย 83.33% 3.67 100% 
ดา้นขวา 83.33% 3.65 100% 

ดา้นหลงัซา้ย 90% 3.57 100% 

ดา้นหลงัขวา 90% 3.57 100% 
ดา้นหน้าซา้ย 89% 3.61 100% 
ดา้นหน้าขวา 89% 3.59 100% 

                       
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นระบบสามารถแจ้งเตือนการล้มตรงกับ
รูปแบบลักษณะการล้มมีความถูกต้องการล้มไปด้านหลัง ด้านหน้า  
ดา้นซ้าย ด้านขวา ดา้นหลงัซ้าย ดา้นหลงัขวา ด้านหน้าซ้าย ดา้นหน้า
ขวาอยู่ในระดบั 83.33% -  90% ระยะเวลาในการแจ้งเตือนอยู่ในระดบั 
3.57 - 3.69 วนิาท ีบอกการรูส้กึตวัเคลื่อนไหวไดห้ลงัจากเกดิการลม้ตรง
ตามลกัษณะนอนอยู่ ลกัษณะลุกขึน้นัง่หรอืยนืไดถู้กตอ้ง 100%  
 

5. สรปุ  
ระบบตรวจจบัการลม้แบบ 2 มติดิว้ย Bluetooth accelerometer sensor 
ที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับการล้ม บอกลักษณะการล้มว่า ล้มไป
ดา้นหน้า ด้านหลงั ดา้นซ้าย หรอืด้านขวา ระบบสามารถตรวจจบัการ
เคลื่อนไหวรู้สึกตัวของผู้ล้มภายหลังการล้มได้ ท าให้ผู้ติดต่อฉุกเฉิน
สามารถประเมนิความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ได ้จากผลการทดสอบพบว่าระบบ
ตรวจจับความถูกต้องการล้มอยู่ ในระดับ  83.33% - 90% ความถูก
ตอ้งการรูส้กึตวั 100% อย่างไรกต็ามระบบทีพ่ฒันายงัมขีอ้จ ากดัเรือ่งการ
ส่งข้อมูลที่ล่าช้าจาก Bluetooth accelerometer  sensor ไปยังสมาร์ท
โฟน ในกรณีที่สมาร์ทโฟนและ Bluetooth accelerometer  sensor อยู่
ห่างกนัเกนิกว่าสบิเมตร เนื่องจากความแรงของสญัญาณบลทููธลดลงท า
ใหส้่งขอ้มลูไดไ้มต่่อเนื่อง 

งานวจิยัในอนาคตผูว้จิยัจะพฒันาความสามารถของระบบให้
ส าม ารถ ต รว จ จับ ก ารล้ ม จ าก  Bluetooth accelerometer sensor 
มากกว่า 1 ตวัในระบบเดยีว ซึ่งการสือ่สารของเครอืข่ายบลูทธู สามารถ
รองรบัอุปกรณ์ได้ถึง 8 ตัวในเครือข่ายที่อยู่บรเิวณเดียวกนั เพื่อการ
ตรวจจบัการล้มของผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ ให้ได้
จ านวนมากขึน้ในสมารท์โฟนเครือ่งเดยีว 
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