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ดร.ชัชวิน นามมั่น
อัตราการเต้นของหัวใจ เครือข่ายแบบไร้สาย เซ็นเซอร์ตรวจจับการทางานของ
หัวใจ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่าน
เครือข่ายแบบไร้สาย โดยระบบประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย เครื่องแม่ข่ายจะทาหน้าที่
ประมวลผล แสดงผล และเก็บข้อมูล เครื่องลูกข่ายจะติดอยู่กับผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบอัตราการเต้น
ของหัวใจ แล้วส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย ระบบถูกพัฒนาขึ้นด้วย ภาษาซีบนอาดูยโน่ (Arduino) Nodered ฐานข้ อมู ล MongoDB และภาษาพี เ อชพี (PHP) และส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ ถู ก พัฒ นาจากบอร์ ด
ราสเบอรี่พาย Nod32s และเซ็นเซอร์ MAX30100
การวัดประสิทธิภาพของระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินด้านความคลาดเคลื่อน
ของระบบโดยนาข้อมูลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจจากระบบที่ส ร้างขึ้นมาเปรียบเทียบกับ
เครื่อง ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนร้อยละ
4.17 เพศและช่วงอายุไม่มีผลต่อการตรวจสอบของระบบที่สร้างขึ้น 2) การประเมินด้านความคงทน
ของเครื่องแม่ข่าย โดยการจาลองเครื่องลูกข่ายจานวนมาก เชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย
พบว่า จานวนเครื่องลูกข่ายสูงสุดที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายโดยใช้โปรโตคอล MQTT
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ไปยังเครื่องแม่ข่ายใช้ โปรโตคอล MQTT ที่ดีที่สุดไม่เกิน 35 เครื่อง จึงสรุปได้ว่า ระบบที่สร้างขึ้นมา
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
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This research aimed to design and develop heart rate monitoring system by using
wireless network. The system consisted of servers and client. The server served
processing, displaying and recording data while the client was attached to the user to
monitor the heart rate and send the heart rate to the server. The system was developed
by C language in Arduino, Node-red, MongoDB database, and PHP language. Moreover,
the hardware was developed by Raspberry Pi, Nod32s and Sensor MAX30100.
The system measurement was divided into 2 parts. 1) The system error was
evaluated by the data of the heart rate monitoring system generated to compare with
the standard heart rate monitor. The result indicated that the average error was 4.17%,
gender and age did not affect the built-up system. 2) The durability of the server was
evaluated by simulating many clients, connecting and sending data to the server. The
result indicated that the maximum number of clients connected and transmitted to
the server using the MQTT protocol at the server was not more than 45 and the best
number of clients connected and transmitted to the server using the MQTT protocol
was not more than 35. Therefore, the system can be used for heart rate monitoring.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
อัตราการเต้นของหัวใจของสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถบ่งบอกความปกติหรือผิดปกติของร่างกาย อัตรา
การเต้นของหัวใจยังใช้ในการประเมินประสิทธิภาพอวัยวะในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ หัวใจ
ปอด และสมอง นอกจากนั้นยังใช้ในการประเมินวินิจฉัยสุขภาพเบื้องต้น อัตราการเต้นของหัวใจของ
แต่ละบุคคลนั้นจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ร่างกายอยู่นิ่ง ๆ หรือกาลัง
เคลื่อนไหว แม้กระทั่งการได้พบได้เจอกับสิ่งเร้าที่ทาให้เกิดความตื่นเต้น หรือมีอาการเซื่องซึม การ
ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจนั้น สามารถทาได้หลายวิธี ทั้งใช้นิ้วมือกดทับที่เส้นเลือดใหญ่ ฟังด้วย
หู ฟั ง Stethoscope หรื อ ใช้ อุป กรณ์ท างด้า นอิ เล็ กทรอนิก ส์ ทั้ง เครื่อ ง Electrocardiogram และ
Doppler ultrasound แต่อุปกรณ์ดังกล่าวมานั้นมีราคาค่อนข้างสูงและใช้งานทางการแพทย์เท่านั้น
แต่ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากได้มีอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบพกพา
มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก ซึ่งนามาใช้ได้ในชีวิตประจาวัน และมีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น
นาฬิกา กาไล หรือแม้กระทั่ง สายคาดหน้าอก แต่อุปกรณ์เหล่านี้ มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ค่อนข้างจากัด
ใช้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ส่วนใหญ่จะใช้แสดงข้อมูลชั่วคราวไม่สามารถเก็บข้อมูลจานวนมาก เพื่อนาไป
วิเคราะห์หาผลอย่างอื่นได้ อีกทั้งราคาของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ค่อนข้างสูง
ผู้วิจัยได้นาปัญหาของอุปกรณ์เหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของ
หัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย ที่สามารถนาไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ มีความสามารถในการวัด
อัตราการเต้นของหัวใจเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับอุปกรณ์มาตรฐาน ใช้รูปแบบการเชื่อมต่อกันแบบ
ลูกข่ายและแม่ข่าย ซึ่งเครื่ องแม่ข่ายหนึ่งเครื่องจะมีการเชื่อมต่อจากเครื่องลู กข่ายได้ห ลายเครื่อง
จึงไม่ได้จ ากัดเพีย งใช้งานในด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังนาไปใช้งานในด้านอื่ น ๆ ได้ เช่น วิเคราะห์
สมรรถภาพของนักกีฬา ใช้ประเมินอัตราการเต้นของหัวใจต่อภาวะของอารมณ์ได้เช่นกัน และยังนาไป
ประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัว ใจผ่ านเครือข่ายแบบไร้ส าย ที่พัฒนาขึ้นมีลั กษณะการ
ทางานเป็นแบบฮาร์ดแวร์ร่วมกับซอฟแวร์ โดยกาหนดขอบเขตของระบบไว้ ดังนี้
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1.3.1 ระบบตรวจสอบอัตรำกำรเต้นของหัวใจผ่ำนเครือข่ำยแบบไร้สำย เป็นระบบฯที่จะรับ
ข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จากนั้นจะส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายไปยัง
อุปกรณ์เก็บข้อมูล ในที่นี่ใช้เป็นบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย เพื่อประมวลผล และแสดงผล อีกทั้งยังสามารถ
แสดงผลการตรวจสอบได้ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟสบุ๊ก หรือ ทวิสเตอร์
1.3.2 ควำมสำมำรถระหว่ำงเครื่องแม่ข่ำยและลูกข่ำย ได้แก่
1.3.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น แอคเซสพอยต์ (Access point)
1.3.2.2 ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดของเซ็นเซอร์
1.3.2.3 ข้อมูลของลูกข่ายและรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
1.3.2.4 ข้อมูลของลูกข่ายที่ส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย
1.3.2.5 รูปแบบการแสดงผลของเครื่องแม่ข่าย
1.3.2.6 ระบบสามารถที่จะแสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น แสดงในรูปแบบกราฟ แสดง
ในรูปแบบตัวเลข
1.3.2.7 ระบบสามารถแสดงผลได้ทั้งรายบุคคลและภาพรวม
1.3.2.8 เครื่องแม่ข่ายสามารถรองรับการเชื่อมต่อและการรับ-ส่งข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย
ได้พร้อมกันหลายเครื่อง
1.3.2.9 สามารถเรียกดูข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์
1.3.2.10 เครื่องแม่ข่ายมีระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของผู้ใช้งาน
และเครื่องลูกข่าย
1.3.2.11 เมื่อเครื่องแม่ข่ายตรวจพบความผิดปกติของผู้ใช้งาน โดยอ้างอิงจากข้อมูลของ
แต่ละบุคคลที่บั นทึกไว้ในฐานข้อมูล ระบบจะทาการแจ้งเตือนผ่านโซเชียล และแอปพลิเคชั่นทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแอนดรอยด์
1.3.2.12 สามารถเก็บและเรียกดูข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบได้
1.3.3 ขอบเขตด้ำนผู้ใช้งำนระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1.3.3.1 ผู้ใช้งานระบบ (User) สามารถเรียกดูข้อมูล ที่เก็บไว้ผ่ านเว็บบราวเซอร์โ ดย
สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
1.3.3.2 เครื่องแม่ข่าย จะใช้เป็นราสเบอร์รี่ พาย ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก แต่
สามารถใช้ทาเป็นเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลได้เหมือนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
1.3.3.3 เครื่องลูกข่าย จะติดอยู่กับผู้ใช้งานและวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จากนั้นจะส่ง
ข้อมูลที่ได้ผ่านเครือข่ายไร้สายไปเก็บข้อมูลยังบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย
1.4 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.4.1 ศึกษำ/รวบรวมข้อมูล/กำรวิเครำะห์ปัญหำ ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ ดังนี้
1.4.1.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของงาน
1.4.1.2 ศึกษาเนื้อหา/หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.4.1.2 พิจารณาข้อมูลนาเข้า
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1.4.1.3 พิจารณาการประมวลผล
1.4.1.4 พิจารณาข้อสนเทศนาออก
1.4.2 กำรออกแบบระบบ
1.4.2.1 ออกแบบระบบภาพรวม
1.4.2.2 ออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์
1.4.3 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
1.4.3.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบแม่ข่าย การแสดงผล และการรายงานผล
1.4.3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบลูกข่าย การรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์
1.4.3.3 พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างแม่ข่ายและลูกข่าย
1.4.3.4 แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงระบบในส่วนต่างๆ
1.4.4 จัดทำคู่มือกำรใช้งำน
1.4.5 ทำกำรทดสอบกำรทำงำนและประสิทธิภำพ
1.4.5.1 ทดสอบความถูกต้องของระบบ โดยทาการวัดแล้วนาผลของการวัดเปรียบเทียบ
กับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน ยี่ห้อ OMRON รุ่น HEM-7221
1.4.5.2 ทดสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและการส่งของมูล โดยหาจานวนของลูกข่าย
ที่สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังแม่ข่ายที่ดีที่สุด
1.4.6 นำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ำง
1.4.6.1 ปฐมนิเทศแก่ผู้ใช้งาน เพื่อแนะนาขั้นตอนในการใช้งานระบบ
1.4.6.2 ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยที่มี อายุ
เพศ และขนาดของร่างกายที่แตกต่างกัน
1.4.7 ประเมินและปรับปรุงระบบ
1.4.7.1 ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
1.4.7.2 สรุปผลการวิจัย/ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการวิจัย
1.4.7.3 สรุปข้อเสนอแนะ/แนวทางในการดาเนินการวิจัยต่อในอนาคต
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ
1.5.1 ด้ำนฮำร์ดแวร์
1.5.1.1 เครื่องแม่ข่าย
1) บอร์ดไมโครโพรเซสเซอร์ Raspberry Pi 2 จานวน 1 เครื่อง
2) อะแดปเตอร์จ่ายกระแสไฟขนาด 5 โวลต์ จานวน 1 ตัว
3) เราเตอร์ไร้สาย จานวน 1 เครื่อง
1.5.1.2 เครื่องลูกข่าย
1) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s จานวน 5 ตัว
2) เซ็นเซอร์วัดการเต้นของหัวใจ จานวน 5 ตัว
3) แบตเตอรี่ Li-Po 3.7v จานวน 5 ตัว
1.5.1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบ
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1) โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ Samsung galaxy note 3
2) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
3) เครื่องวัดอัตราการเต้นของหั วใจแบบมาตรฐาน ยี่ห้อ OMRON รุ่น HEM7221
1.5.2 ด้ำนซอฟแวร์
1.5.2.1 เครื่องแม่ข่าย
1) ระบบปฏิบัติการ Raspbian jessie
2) โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล mongo express
3) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล mongoDB
4) โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา nodejs,MQTT,node-red
1.5.2.2 เครื่องลูกข่าย ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ภาษา C บน arduino IDE
1.5.2.3 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาและทดสอบ
1) โปรแกรมเว็บบราวเซอร์
2) โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา Arduino IDE
3) โปรแกรมสื่อสารระยะไกล SSH
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.6.1 ได้ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
1.6.2 ได้ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สายสาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านต่าง ๆ

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในบทนี้ กล่ าวถึงทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับการพัฒ นาระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัว ใจผ่าน
เครือข่ายแบบไร้สาย และรายละเอียดเนื้อหาเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบ การเชื่อมต่อ การจัดเก็บ
ข้อมูล และติดตามการทางานของอุปกรณ์ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อนามาใช้ใน
การออกแบบและพัฒนา ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) หรือ ชีพจร (Pulse rate) บอร์ด
ราสเบอร์รี่พาย (Raspberry Pi) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s MQTT protocol ฐานข้อมูล
MongoDB โครงสร้างภาษา C บน Arduino และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) หรือ ชีพจร (Pulse rate)
อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) [1] หรือ ชีพจร (Pulse rate) คือ อัตราความเร็วของการ
บีบตัวของหัวใจเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีหน่วยในการวัดเป็นครั้งต่อนาที ซึ่ง
อัตราการเต้นของหัวใจของคนนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทา ไม่ว่าจะเป็นการ
ยืน นั่ง เดิน นอน และขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียด รวมทั้งสุขภาพร่างกายโดยรวม
อัตราการเต้นของหัวใจไม่เพียงแต่ช่วยทาให้ทราบได้ถึงสภาวะความผิดปกติของร่างกายเท่านั้น
แต่ยังช่วยบ่งบอกถึงสุขภาพของหัวใจได้อีกด้วย ยิ่งหัวใจเต้นเร็วก็แปลว่าประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ
หัวใจไม่ดีพอที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่ างกายได้อย่างเพียงพอ ตรงข้ามกับหัวใจเต้นช้าที่แปลว่า
กล้ามเนื้อหัวใจสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้โดยไม่ต้องบีบตัวบ่อย ๆ ตัวอย่าง เช่น นักกีฬา
และผู้ที่ออกกาลังกาย คนเหล่านี้จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่า แต่กลับมีสุขภาพแข็งแรงเนื่องมาจาก
หัวใจมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทาให้ไม่ต้องบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปร่างกายบ่อย ๆ
2.1.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีพจร [2]
2.1.1.1 อายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นอัตราการเต้นของชีพจรจะลดลง ในผู้ใหญ่อัตราการเต้นของ
ชีพจร 60-100 (เฉลี่ย 80 bpm)
2.1.1.2 เพศ หลังวัยรุ่น ค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของชีพจรของผู้ชายจะต่ากว่าหญิง
เล็กน้อย
2.1.1.3 การออกกาลังกาย อัตราการเต้นของชีพจรจะเพิ่มขึ้นเมื่อออกกาลังกาย
2.1.1.4 ไข้ อัตราการเต้นของชีพจรเพิ่มขึ้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความดันเลือดที่ต่าลง
ซึ่งเป็นผลมาจากเส้นเลือดส่วนปลายขยายตัวทาให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น (เพิ่ม Metabolic rate)
2.1.1.5 ยา ยาบางชนิด ลดอัตราการเต้นของชีพจร เช่น ยาโรคหัวใจ เช่น Digitalis ลด
อัตราการเต้นของชีพจร (กระตุ้น Parasympathetic)
2.1.1.6 Hemorrhage การสู ญเสียเลือดจะมีผ ลทาให้เพิ่มการกระตุ้นระบบประสาท
ซิมพาธิติค ทาให้อัตราการเต้นของชีพจรสูงขึ้น ในผู้ใหญ่มีเลือดประมาณ 5 ลิตร การสูญเสียเลือดไป
น้อยกว่า 10% จึงจะปราศจากผลข้างเคียง

6
2.1.1.7 ความเครียด เมื่อเครียดจะกระตุ้น Sympathetic nervous เพิ่ม การเต้นของ
ชีพจร ความกลัว ความวิตกกังวล และอาการเจ็บปวด กระตุ้นระบบประสาทซิมพาธิติค
2.1.1.8 ท่าทาง เมื่ออยู่ในท่ายืนหรือนั่งชีพจรจะเต้นเพิ่มขึ้น (เร็วขึ้น) ท่านอนชีพจรจะ
ลดลง (ช้า)
2.1.2 อัตราการเต้นของชีพจร
จานวนครั้งของความรู้สึกที่ได้จากคลื่นบนเส้นเลือดแดงกระทบนิ้วหรือการฟังที่ Apex
ของหัวใจในเวลา 1 นาที หน่วยเป็นครั้งต่อวินาที (bpm)
2.1.2.1 อัตราการเต้นของชีพจรปกติอยู่ในช่วง
ทารกแรกเกิด ถึง 1 เดือน
ประมาณ
120 - 160 bpm
1 - 12 เดือน
ประมาณ
80 - 140 bpm
12 - 2 ปี
ประมาณ
80 - 130 bpm
2 – 6 ปี
ประมาณ
75 - 120 bpm
6 – 12 ปี
ประมาณ
75 - 110 bpm
วัยรุ่น - วัยผู้ใหญ่
ประมาณ
60 - 100 bpm
2.1.2.2 ภาวะอัตราการเต้นของชีพจรผิดปกติ
1) Tachycardia: ภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่มากกว่า 100 bpm
2) Bradycardia: ภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่น้อยกว่า 60 bpm
2.1.3 วิธีประเมินชีพจร
2.1.3.1 Peripheral
1) ใช้นิ้วชี้ กลาง นาง วางตรงตาแหน่งเส้นเลือดแดง กดแรงพอประมาณ ให้
ความรู้สึกของการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดได้ ไม่ใช้นิ้วหัวแม่มือสัมผัส เพราะหลอดเลือดที่
นิ้วหัวแม่มือเต้นแรง อาจทาให้สับสนกับชีพจรของตนเองได้
2.1.3.2 Apical
1) ฟังด้วยหูฟัง (Stethoscope)
2) ใช้ Doppler ultrasound
3) Electrocardiogram (EKG)
2.1.4 ตาแหน่งชีพจร
2.1.4.1 Peripheral
1) Temporal เส้นเลือดเท็มพอรัสทอดผ่านเหนือกระดูก เท็มพอรัลของศีรษะ
2) Carotid อยู่ด้านข้างของคอ คลาได้ชัดเจนจุดบริเวณมุมขากรรไกรล่าง
3) Brachial อยู่ด้านในของกล้ามเนื้อ biceps ของแขน
4) Radial อยู่ ข้ อ มื อ ด้ า นในบริ เ วณกระดู ก ปลายแขนด้ า นนอกหรื อ ด้ า น
หัวแม่มือ เป็นตาแหน่งที่นิยมจับชีพจรมากที่สุด เพราะเป็นที่ที่จับได้ง่ายและไม่รบกวนผู้ป่วย
5) Femoral อยู่บริเวณขาหนีบ
6) Popliteal อยู่บริเวณข้อพับเข่า อยู่ตรงกลางข้อพับเข่า หาค่อนข้างยาก
แต่ถ้างอเข่าก็สามารถคลาได้ง่ายขึ้น
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7) Posterior tibial อยู่บริเวณหลังปุ่มกระดูกข้อเท้าด้านใน
8) Dorsalis pedis อยู่บริเวณหลังเท้าให้ดูตามแนวกลางตั้งแต่หัวเข่าลงไป
9) ชีพจรที่จับได้จะอยู่กลางหลังเท้าระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้
2.1.4.2 Apical pulse ฟั ง ที่ ย อดหั ว ใจ (Apex) ในผู้ ใ หญ่ จ ะอยู่ ที่ 5th intercostal
space, left midclavicular line
2.2 บอร์ดราสเบอร์รี่พาย (Raspberry Pi)
ราสเบอร์รี่พาย คือ บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีราคาถูก ทว่ามีความสามารถเทียบเท่ากับ
คอมพิวเตอร์ขนาดย่อม ๆ รองรับการใช้งานได้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ต่อจอภาพและอุปกรณ์
USB เพื่ อ ต่ อ ใช้ ง านได้ ไม่ ว่ า จะเป็ น เม้ า ส์ คี บ อร์ ด หรื อ USB Wi-Fi ทั้ ง ยั ง มี จุ ด เด่ น ที่ แ ตกต่ า งจาก
คอมพิวเตอร์ทั่วไปคือ มีพอร์ตอินพุตเอาต์พุต หรือ GPIO ให้ใช้งาน จึงทาให้นา Raspberry Pi จึงนาไป
ต่อใช้งานต่าง ๆ เพื่อประยุกต์การทางานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1 บอร์ด Raspberry Pi3 [3]
จุดประสงค์ของบอร์ด Raspberry Pi คือ ใช้ในด้านการศึกษาและเรียนรู้สาหรับเยาวชน แต่ด้วย
ความสามารถ ขนาดและราคา ท าให้ Raspberry Pi กลายเป็ น บอร์ ด ยอดนิ ย มส าหรั บ นั ก เล่ น
นั ก ทดลอง ระบบสมองกลฝั ง ตั ว ในวงกว้ า งเป็ น อย่ า งมาก เพราะประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้ ห ลากหลาย
นอกเหนื อจากด้า นการศึก ษา ไม่ว่ าจะเป็น ระบบอัต โนมัติ อย่ าง Home Automation หรือ ระบบ
เซิร์ฟเวอร์หรือหน่วยบริการข้อมูลขนาดย่อมก็ทาได้ ในปัจจุบั นมีผู้ผลิตสินค้าหลายรายนา Raspberry
Pi ไปใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์
2.2.1 บอร์ด Raspberry Pi 3 [4]
Raspberry Pi 3 Model B ใหม่จาก Raspberry Pi Foundation เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด
ที่รวมเอาหน่วยประมวลผล ARM Cortex-A53 สี่คอร์แบบ 64 บิตเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ได้รับการ
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ปรับปรุงพัฒนาอย่างมีนัยสาคัญ ตลอดจนนาเสนอการเชื่อมต่อ Bluetooth และ LAN ไร้สายที่เป็น
มาตรฐานของโครงการพัฒ นา Internet of Things (IoT) โดยที่ มีเป้าหมายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ในบ้าน และในโรงเรียนและผู้ร่วมงานทั่วโลก
Raspberry Pi 3 บู ทจากไมโคร SD การ์ด และใช้ ตัว จั ดการการติด ตั้ง NOOBS (New
Out Of the Box Software) ระบบปฏิบัติการ Raspbian มาตรฐานที่ติดตั้งมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน
การผลิ ต และเครื่ องมือด้านโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึง Node-RED เครื่องมือวิช วลนี้รองรับส าหรั บ
การเชื่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ API และบริการออนไลน์เข้าด้วยกัน ทาให้บอร์ดมีความเหมาะสมสาหรับ
การพัฒนาและสร้างต้นแบบโครงการ IoT อย่างรวดเร็ว
2.2.2 คุณสมบัติทางเทคนิคของบอร์ด
โดยที่ ตั ว บอร์ ด อยู่ บ นพื้ น ฐานของ Broadcom BCM2837 SoC ซึ่ ง รวมเอาหน่ ว ย
ประมวลผล ARM ortex-A53 แบบสี่คอร์ที่ความเร็ว 1.2GHz ร่วมกับอุปกรณ์การเชื่อมต่อ BCM43438
แบบคอมโบ ซึ่งให้การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายแบบ 802.11b/g/n, Bluetooth Classic และ Bluetooth
Low Energy BCM2837 มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลร่วมสาหรับมัลติมีเดีย VideoCore IV แบบ
คอร์คู่ ซึ่งช่วยในด้านต่อไปนี้
2.2.2.1 อัตราของฟีลเรตที่ 1.2 Gpixels/s และอัตราการวาดเท็กซ์เจอร์ที่ 1.8 Gtexel/s
2.2.2.2 ปริมาณการคานวนเชดเดอร์ที่ 29GFLOPs
2.2.2.3 รองรับ OpenGL ES 1.1/2.0
2.2.2.4 การถอดรหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ที่ 1080p60
2.2.2.5 การเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ที่ 1080p30
2.2.2.6 ไปป์ไลน์เซ็นเซอร์รูปภาพแบบฮาร์ดแวร์
ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางเทคนิคของบอร์ด Raspberry Pi 3 [5]
อุปกรณ์
System on a chip
CPU
GPU
Memory
USB 2.0 Ports
Video Input
Video Outputs

รายละเอียด
Broadcom BCM2837 ARM
Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex-A53 แบบ 64 bits
Broadcom VideoCore IV @ 400 MHz
1 GB (LPDDR2-900 SDRAM)
4 USB ports
A CSI input connector allows for the connection of RPF
designed camera module (ออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi
Camera Module โดยเฉพาะ)
Composite RCA (PAL and NTSC), HDMI (rev 1.3 & 1.4), raw LCD
Panels via DSI 14 HDMI resolutions from 640x350 to
1920x1200 plus various PAL and NTSC standards. (มีทั้งสองแบบ
คือ แบบ RCA และแบบ HDMI)
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ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติทางเทคนิคของบอร์ด Raspberry Pi 3 (ต่อ) [5]
อุปกรณ์
Audio Outputs
Onboard storage
Onboard network

Low-level
peripherals
Power source

รายละเอียด
3.5 mm jack, HDMI, and as of revision 2 boards, I2S audio
(also potentially for audio input)
SD/ MMC/ SDIO card slot (3.3V card power support only)
10/100 Ethernet (8P8C) USB adapter on the third port of the
USB hub
WiFi 2.4GHz 802.11n และ Bluetooth 4 (Bluetooth Low Energy BLE)
8 x GPIO, UART, I2C Bus, SPI Bus with two chip selects, I2S
audio +3.3V, +5V, Ground
5 Volt via Micro USB or GPIO header

2.3 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s [6]
บอร์ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s เป็ น บอร์ ด ที่ พั ฒ นาโดยบริ ษั ท ไอยาราฟั น ส์ จ ากั ด
ซึ่ ง Node32s นั้ น เป็ น การน าเอา SoC (System On Clip) อย่ า ง ESP32 ของบริ ษั ท Espressif
มาออกแบบเป็นบอร์ดพัฒนา โดย ESP32 เป็นไอซีที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก ESP8266 ที่นิยมอย่างมาก
เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีราคาถูก และ มี โมดูล WIFI ด้วย และใช้ Arduino เขียนโปรแกรมได้
ESP32 นี้ ยั ง เพิ่ม การเชื่อมต่อ Bluetooth Low-Energy (BLE, BT4.0, Bluetooth Smart) เข้าไป
อีก และยังมี GPIO ถึง 30 ขา บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s มีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้
2.3.1 ใช้ ESP-WROOM-32 จาก Espressif ซึ่งเป็น WiFi/BLE SoC (System On Clip)
2.3.2 Breadboard Friendly มีขนาดกว้าง 0.9″ วางบน breadboard จะเหลือข้างละ 1 ช่อง
2.3.3 ใช้ USB2Serial ตระกูล FTDI ชิปเพื่อการโหลดโปรแกรมแบบอัตโนมัติ ความเร็วสูงสุดถึง
921000
2.3.4 JST 2mm Connector สาหรับเสียบแบตเตอรี่
2.3.5 มีวงจรชาร์จ Lithium Ion และ Lithium Polymer (1 cell) พร้อมทั้งไฟแสดงสถานะ
2.3.6 มีวงจร PTC Fuse ตัดกระแสไฟเกินที่ 500mA
2.3.7 3.3V 600mA On-board Voltage Regulator
2.3.8 Push Button Switch ที่ขา IO0 และ EN (Reset)
2.3.9 Crystal 32.768KHz เพื่อใช้เลี้ยงวงจร RTC
2.3.10 เหมาะสาหรับงาน พัฒนาต้นแบบ อุปกรณ์รูปแบบ Portable และ Wearable
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ภาพที่ 2.2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s
2.4 MQTT protocol
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) [7] เป็นโปรโทคอลที่ถูกออกแบบมาให้มี
ขนาดเล็กสาหรับการสื่อสารแบบ M2M ( Machine to Machine ) โดยถือกาเนิดจากวิศวกรจาก IBM
และ Eurotech ในปี 1999 เพื่ อ น าไปใช้ ใ นระบบ SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) สาหรับเชื่อมต่อท่อส่งน้ามันบนเครือข่ายที่ไม่มีความเสถียรอย่างอินเตอร์เน็ตดาวเทียม
ก่อนที่จะถูกบริจาคกลายเป็น Open Standard ในปี 2014 โดย OASIS
โมเดลในการสื่อสารของ MQTT ในภาพที่ 2.3 จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Broker กับ Client

ภาพที่ 2.3 โมเดลการสื่อสารของ MQTT protocol [8]
2.4.1 Broker ทาหน้ า ที่เป็ นตั ว กลางในการรับส่ งข้ อมูล ระหว่า ง Client โดยมีวิ ธีการสร้า ง
เส้นทาง (Routing) ด้วยหัวข้อ (Topic) โดยที่ Client ต้องทาการ Subscribe ใน Topic ที่ต้องการ
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จากนั้น Broker ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ถูก Publish ใน Topic นั้นๆให้ โดยที่ Client สื่อสารกันโดยที่
ไม่รู้จักกัน ซึ่งถือเป็นข้อดีเมื่อต้องการขยายเครือข่ายก็สามารถดาเนินการได้ง่าย และหน้าที่ที่สาคัญ
มากอีกอย่ างของ broker คือรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เช่น การทา Authorization และ
Authentication ของ Client
2.4.2 Client เป็ น ได้ทั้ง Publisher หรือ Subscriber หรือ Publisher/Subscriber ในเวลา
เดี ย วกั น ตั ว Client จะต้ อ งเป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถรั น MQTT Client Library บน TCP/IP ได้
ซึ่ ง Library จะมี ข นาดเล็ ก ติ ด ตั้ ง ง่ า ย ใช้ ไ ด้ กั บ อุ ป กรณ์ ที่ มี ท รั พ ยากรจ ากั ด เพราะการใช้ โ มเดล
Publisher/Subscriber นั้นหน้าที่คิดคานวณจะถูกผลักไปยัง Broker
Client จาเป็นที่จะต้องเปิดการเชื่อมต่อ TCP/IP ไว้ตลอดเวลาเพื่อที่ Broker จะสามารถส่งข้อมูล
มาให้ได้ หากการเชื่อมต่อมีปัญหา Broker ก็จะเก็บข้อมูลนั้นไว้จนกว่า Client จะกลับมาออนไลน์อีก
รอบ
2.4.3 MQTT Topics จะมีก ารลั ก ษณะแบบ Path ของ File เลยครั บ คือ จะสามารถแยก
ลาดับชั้นด้วยการเครื่องหมาย “/” เช่น fibo/floor3/room304/temperature ซึ่ง Client สามารถ
เลื อ กท าการ Publish, Subscribe เฉพาะ Topic หรื อว่ า Publisher/Subscriber หลาย ๆ Topic
ในเวลาเดียวกันได้โดยใช้ Wildcard
Single-Level Wildcard (+) ตัวอย่างเช่น fibo/floor3/+/temperature หมายถึงการขอเขียน
หรือรับข้อมูล tamperature จากทุก ๆ ห้องใน fibo/floor3
Multi-Level Wildcard (#) ตัว อย่ า งเช่น fibo/floor3/# หมายถึ งการขอเขีย นหรื อรั บ ข้อ มู ล
ทั้งหมดที่มีใน Topic ที่ขึ้นต้นด้วย fibo/floor3
2.4.4 MQTT Control Packet Command control packet ทั้ ง หมดที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สาร
ระหว่าง Broker กับ Client มีทั้งสิ้น 14 Command ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 Command control packet การสื่อสาร [9]
Name
CONNECT

Value
Direction of flow
1
Client to Server

CONNACK
PUBLISH

2
3

PUBACK

4

PUBREC

5

Server to Client
Client to Server or Server to
Client
Client to Server or Server to
Client
Client to Server or Server to
Client

Description
Client request to connect
to Server
Connect acknowledgment
Publish message
Publish acknowledgment
Publish received (assured
delivery part 1)
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ตารางที่ 2.2 Command control packet การสื่อสาร (ต่อ) [9]
Name
PUBREL
PUBCOMP
SUBSCRIBE
SUBACK

Value
Direction of flow
6
Client to Server or Server to
Client
7
Client to Server or Server to
Client
8
Client to Server
9
Server to Client

UNSUBSCRIBE
UNSUBACK

10
11

Client to Server
Server to Client

PINGREQ
PINGRESP
DISCONNECT

12
13
14

Client to Server
Server to Client
Client to Server

Description
Publish release (assured
delivery part 2)
Publish complete
(assured delivery part 3)
Client subscribe request
Subscribe
acknowledgment
Unsubscribe request
Unsubscribe
acknowledgment
PING request
PING response
Client is disconnecting

MQTT เป็นเหมือนสเปคของซอฟท์แวร์ที่มี API ไม่กี่ตัวในการเชื่อมต่อ client เข้าด้วยกัน จึงไม่
สามารถใช้เป็นตัวกลางในการจัดเก็บและกระจายข้อมูล (Store-and-Forward) เหมือนเช่นในระบบ
MoM (Message Oriented Middleware) ที่ทาหน้าที่ในการจัดการคิวในการกระจายข้อมูลในระบบ
ที่ต้องการความน่าเชื่อถือและมีข้อความจานวนมาก ดังนั้นจึงมีการนา MQTT ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ
MoM เช่น RabbitMQ หรือ Redis เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์
ข้ อ ดี คื อ MQTT คื อ เหมาะกั บ การน าไปใช้ กั บ ระบบคลาวด์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบรวมศู น ย์ เ พราะ
ถูกออกแบบให้เหมาะกับการกระจายข้อมูลแบบ many-to-many ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่นา MQTT
ไปใช้อย่างแพร่หลายคงจะหนีไม่พ้น IoT Platform ที่มีอยู่ในท้องตลาดมากมาย แต่ก่อนหน้านี้ IoT
Platform จะผุ ด ขึ้ น มาเป็ น ดอกเห็ ด MQTT ก็ ไ ด้ พิ สู จ น์ ตั ว เองโดยการถู ก น าไปใช้ กั บ Facebook
Messenger ด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในการให้บริการโซลูชันด้าน IoT บนคลาวด์
อีกทั้งยังเป็นมิตรกับ Network Engineer มากด้วยเนื่องจาก device สามารถทาการสร้าง session
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยไม่ต้องทาการตั้งค่า NAT ให้วุ่นวาย อีกทั้งนักพัฒนาสามารถนาไปใช้กับ
ร่วมกับ TLS/SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลได้ด้วย
แม้ MQTT จะถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีข้อเสียสาหรับอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจากัด
เนื่ องจาก client ทุ กตั ว ต้ อ งรองรั บ TCP และท าการสร้า งการเชื่อ มต่ อ กับ broker ไว้ต ลอดเวลา
ซึ่งอาจเกิดปัญหาได้หากอยู่ในเครือข่ายที่ไม่เสถียร เช่น เน็ตหลุดบ่อย เป็นต้น
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2.5 ฐานข้อมูล MongoDB
ฐานข้อมูล MongoDB[10] เป็น open-source document database โดยเป็นฐานข้อมูลแบบ
NoSQL คือไม่มี relation (ความสั มพันธ์) ของตารางแบบ SQL ทั่ว ๆไป แต่จะเก็บข้อมูล เป็นแบบ
JSON (JavaScript Object Notation) แ ท น ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทุ ก ๆ record ใ น MongoDB
จะเรียกว่า Document ซึ่งจะเก็บค่าเป็น key และ value ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 2.4 คาสั่งแบบ JSON
และการเก็บข้อมูล document ใน MongoDB จะถูกเก็บไว้ใน Collections (เปรียบเทียบได้กับ
Table ใน Relational Database ทั่ ว ๆ ไป) แต่ แ ตกต่ า งกั น ที่ collection ไม่ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี
schema เหมือนกันก็สามารถบันทึกข้อมูลได้
ใน MongoDB ข้อมูล document ที่เก็บใน collection จะมี คีย์ _id ทาหน้าที่เปรียบเสมือ น
primary key อยู่ด้วย
2.5.1 Schemaless
Schemaless คือการไม่ต้องกาหนดโครงสร้างใด ๆ ให้เหมือนกับ SQL ปกติทั่วไป เช่น
collection User มีเก็บแค่ name ต่อมาสามารถเพิ่มการเก็บ position เข้ามาได้เลย

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างแบบ Schemaless
MongoDB ไม่รองรับการ join หรือ SQL เปรียบเทียบ MongoDB และ MySQL คร่าว ๆ ดังนี้
ตารางที่ 2.3 การเปรียบเทียบ MongoDB และ MySQL
MySQL
Table
Row
Column
Joins

MongoDB
Collection
Document
Field
Embedded documents, linking
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2.5.2 คาสั่ง และ Mongo Shell เบื้องต้น
หลังจากติดตั้ง และสั่ง start MongoDB server แล้ว การเข้าสู่ Mongo Shell ทาได้โดย
การพิมพ์บน Terminal ด้วยคาสั่ง

ภาพที่ 2.6 การเข้าสู่ Mongo Shell
หากไม่รู้ว่ามีคาสั่งอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้ใน Mongo Shell ให้พิมพ์ > help สามารถดู
รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมดด้วยคาสั่ง > show dbs จะแสดงรายชื่อฐานข้อมูลในเครื่อง

ภาพที่ 2.7 รายชื่อฐานข้อมูลทั้งหมด
สามารถเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจากรายชื่อได้ โดยใช้ use <db_name> เช่น

ภาพที่ 2.8 การเลือกฐานข้อมูล
ใช้คาสั่งเพื่อดูว่าฐานข้อมูลนี้มี collection อะไรบ้าง ด้วย > show collections
2.5.3 Insert
ใน Mongo Shell สามารถเซฟ collection ได้ด้วย db.collectionName.save() เช่น
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ภาพที่ 2.9 การเพิ่มข้อมูลใน collection
จากภาพที่ 2.9 เป็นการเซฟข้อมูลลง collection ชื่อว่า things อีกตัวอย่าง เช่น เซฟลง
collection ชื่อ players เช่น

ภาพที่ 2.10 การเพิ่มข้อมูลที่มีมากกว่า 1
2.5.4 Query
การค้นหาข้อมูล ใน Mongo Shell จะใช้คาสั่ง db.collectionName.find()
ตัวอย่างเช่น

ภาพที่ 2.11 การใช้คาสั่งในหารค้นหา
จากตัวอย่าง ทาการเพิ่มข้อมูลลงไปใน collection players ฉะนั้นลอง find() จะได้
ผลลัพธ์ดังนี้
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ภาพที่ 2.12 ผลการค้นหาข้อมูลจาก collection
การค้นหาโดยกาหนดเงื่อนไข เช่น ค้นหา collection ที่มี name เท่ากับ Lionel Messi

ภาพที่ 2.13 ผลการค้นหาข้อมูลจาก collection โดยมีเงื่อนไขเจาะจง
สามารถใช้ pretty() เพื่อแสดง result ให้สวยงามได้ เช่น db.players.find().pretty()
2.5.5 Update
การ Update ข้อมูล จะใช้ $set operator ดังเช่น

ภาพที่ 2.14 การแก้ไขข้อมูล
จากโค้ ด ด้ า นบน MongoDB จะท าการ query หา collection players ที่ มี name
เท่ากับ Lionel Messi จากนั้นก็ทาการ update โดยเพิ่ม age ให้มีค่า 28 ผลลัพธ์เมื่อลอง query ใหม่
จะได้เป็น

ภาพที่ 2.15 การแก้ไขข้อมูลโดยมีเงื่อนไข
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2.5.6 Remove
การลบข้ อ มู ล ใน MongoDB จะใช้ remove() เช่ น ลบข้ อ มู ล ที่ name ชื่ อ ว่ า Lionel
Messi

ภาพที่ 2.16 การลบข้อมูลออกจาก collection
หรือหากต้องการกาหนดว่าให้ลบแค่ 1 record ก็ได้ ด้วย flag justOne เช่น

ภาพที่ 2.17 การลบข้อมูลออกเพียงแค่ 1 record
2.6 โครงสร้างภาษา C บน Arduino [11]
โครงสร้างโปรแกรมภาษา C บน Arduino จะมีลักษณะแบบเดียวกับ C ทั่ว ๆ ไป แต่สาหรับท่าน
ที่ยังไม่เคยเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาใด ๆ มาก่อน ท่านต้องทาความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.6.1 ปรีโปรเซสเซอร์ไดเร็กทีฟ (Preprocessor directives)
โดยปกติแล้ วเกือบทุกโปรแกรมต้องมี โดยส่ วนนี้จะเป็นส่ วนที่คอมไพลเลอร์จะมีการ
ประมวลผลและทาตามคาสั่งก่อนที่จะมีการคอมไพล์โปรแกรม ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายไดเร็กทีฟ
(directive) หรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม # แล้วจึงตามด้วยชื่อคาสั่ งที่ต้องการเรียกใช้หรือกาหนด โดย
ปกติแล้วส่วนนี้จะอยู่ในส่วนบนสุด หรือส่วนหัวของโปรแกรม และต้องอยู่นอกฟังก์ชั่นหลักใด ๆ ก็ตาม
#include เป็น คาสั่งที่ใช้อ้างอิงไฟล์ ภายนอก เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่น หรือตัว แปรที่มีการ
สร้างหรือกาหนดไว้ในไฟล์นั้น รูปแบบการใช้งานคือ
#include <ชื่อไฟล์.h>
ตัวอย่างเช่น
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
จากตั ว อย่ า ง จะเห็ น ว่ า ได้ มี ก ารอ้ า งอิ ง ไฟล์ Wire.h และไฟล์ Time.h ซึ่ ง เป็ น ไลบารี่
พื้นฐานที่มีอยู่ใน Arduino ทาให้สามารถใช้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเวลาที่ไลบารี่ Time มีการสร้างไว้ให้ใช้งาน
ได้
การอ้างอิงไฟล์จากภายใน หรือการอ้างอิงไฟล์ไลบารี่ที่มีอยู่แล้วใน Arduino หรือเป็น
ไลบารี่ที่เพิ่มเข้าไปเอง จะใช้เครื่องหมาย <> ในการคร่อมชื่อไฟล์ไว้ เพื่อให้โปรแกรมคอมไพลเลอร์
เข้าใจว่าควรไปหาไฟล์เหล่านี้จ ากในโฟลเดอร์ไลบารี่ แต่หากต้องการอ้างอิงไฟล์ ที่อยู่ในโฟลเดอร์
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โปรเจค จะต้องใช้เครื่อหมาย "" คร่อมแทน ซึ่งคอมไพล์เลอร์จะวิ่งไปหาไฟล์นี้โดยอ้างอิงจากไฟล์
โปรแกรมที่คอมไพล์เลอร์อยู่ เช่น
#include "myFunction.h"
จากตัว อย่างด้านบน คอมไพล์ เลอร์จะวิ่งไปหาไฟล์ myFunction.h ภายในโฟลเดอร์
โปรเจคทันที หากไม่พบก็จะแจ้งเป็นข้อผิดพลาดออกมา
#define เป็นคาสั่งที่ใช้ในการแทนข้อความที่กาหนดไว้ ด้วยข้อความที่กาหนดไว้ ซึ่งการ
ใช้คาสั่งนี้ ข้อดีคือจะไม่มีการอ้างอิงกับตัวโปรแกรมเลย
รูปแบบ
#define NAME VALUE
ตัวอย่างเช่น
#define LEDPIN 13
จากตัวอย่าง ไม่ว่าคาว่า LEDPIN จะอยู่ส่วนใดของโค้ดโปรแกรมก็ตาม คอมไพล์เลอร์จะ
แทนคาว่า LEDPIN ด้วยเลข 13 แทน ซึ่งข้อดีคือไม่ต้องสร้างเป็นตัวแปรขึ้นมาเพื่อเปลืองพื้นที่แรม
และยังช่วยให้โปรแกรมทางานเร็วขึ้นอีกด้วยเพราะซีพียูไม่ต้องไปขอข้อมูลมาจากแรมหลาย ๆ ทอด
2.6.2 ส่วนของการกาหนดค่า (Global declarations)
ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการกาหนดชนิดตัวแปรแบบนอกฟังก์ชั่น หรือประกาศฟังก์ชั่น
เพื่อให้ฟังก์ชั่นที่ประกาศสามารถกาหนด หรือเรียกใช้ได้จากทุกส่วนของโปรแกรม เช่น
int pin = 13;
void blink(void) ;
2.6.3 ฟังก์ชั่น setup() และฟังก์ชั่น loop()
ฟั ง ก์ ชั่ น setup() และฟั ง ก์ ชั่ น loop() เป็ น ค าสั่ ง ที่ ถู ก บั ง คั บ ให้ ต้ อ งมี ใ นทุ ก โปรแกรม
โดยฟังก์ชั่น setup() จะเป็นฟังก์ชั่นแรกที่ถูกเรียกใช้ นิยมใช้กาหนดค่า หรือเริ่มต้นใช้งานไลบารี่ต่าง ๆ
เช่น ในฟังก์ชั่น setup() จะมีคาสั่ง pinMode() เพื่อกาหนดให้ขาใดๆก็ตามเป็นดิจิตอลอินพุต หรือ
เอาต์พุต ส่วนฟังก์ชั่น loop() จะเป็นฟังก์ชั่นที่ทางานหลังจากฟังก์ชั่น setup() ได้ทางานเสร็จสิ้นไป
แล้ว และมีการวนรอบแบบไม่รู้จบ เมื่อฟังก์ชั่น loop() งานครบตามคาสั่งแล้ว ฟังก์ชั่น loop() ก็จะถูก
เรียกขึ้นมาใช้อีกตัวอย่างจะแสดงในภาพที่ 2.18
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ภาพที่ 2.18 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา c บน arduino
จากตัวอย่าง จะเห็นว่ามีการประกาศตัวแปรแบบนอกฟังก์ชั่น ทาให้สามารถกาหนด หรือ
เรี ย กใช้จ ากในฟังก์ชั่นใด ๆ ก็ตามได้ ในฟังก์ชั่น setup() ได้มีการกาหนดให้ ขาที่ 13 เป็นดิจิตอล
เอาต์พุต และในฟังก์ชั่น loop() มีการกาหนดให้ พอร์ต 13 มีลอจิกเป็น 1 และใช้ฟังก์ชั่น delay()
ในการหน่ ว งเวลา 1 วิน าที แล้ ว จึ งกาหนดให้ พอร์ต 13 มี ส ถานะลอจิกเป็น 0 แล้ ว จึงหน่ว งเวลา
1 วิ น าที จบฟั ง ก์ ชั่ น loop() และจะเริ่ ม ท าฟั ง ก์ ชั่ น loop() ใหม่ ผลที่ ไ ด้ คื อ ไฟกระพริ บ บนบอร์ ด
Arduino Uno ในพอร์ตที่ 13 ทางานแบบไม่รู้จบ
ในทุก ๆ การทางานของฟังก์ชั่น จะต้องเริ่มด้ว ยการกาหนดค่าที่ส่ งกลับ ตามด้วยชื่อ
ฟังก์ชั่น แล้ ว ตามด้ ว ยเครื่ องหมายปี กกาเปิด { และจบด้ว ยเครื่องหมายปีกกาปิด ภายในฟังก์ชั่ น
หากจะเรียกฟังก์ชั่นใช้งานย่อยใด ๆ จะต้องมีเครื่องหมาเซมิโคล่อน ; ต่อท้ายเสมอ
การกาหนดชนิดค่าที่ส่งกลับเป็น void หมายถึงไม่มีการส่งค่ากลับ แต่สามารถใช้คาสั่ง
return; ตรง ๆ ได้ เพื่อให้จบการทางานของฟังก์ชั่นก่อนจะไปถึงบรรทัดสุดท้ายของฟังก์ชั่น
2.6.4 การสร้างฟังก์ชั่น และการใช้งานฟังก์ชั่น (Users-defined function)
ในการสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมา คาสั่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในฟังก์ชั่น ต้องอยู่ภ ายใต้เครื่องหมาย
ปีกกาเปิด { และปีกกาปิด } เท่านั้น ภายใต้เครื่องหมาย {} สามารถนาฟังก์ชั่นหรือคาสั่งใด ๆ ก็ได้มา
ใส่ไว้ แต่จะต้องคั่นแต่ละคาสั่งด้วยเครื่องหมายเซมิโคล่อน ; โดยจะนาคาสั่งทั้งหมดไว้บรรทัดเดียวกัน
หรือแยกบรรทัดกันก็ได้เพื่อความสวยงามของโค้ด (ไม่มีผลกับขนาดของโปรแกรมหลังคอมไพล์)
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ภาพที่ 2.19 ตัวอย่างการสร้างฟังก์ชั่น
2.6.5 ส่วนอธิบายโปรแกรม (Program Comments)
ส่วนอธิบายโปรแกรม หรือการคอมเม้นโปรแกรมเป็นส่วนที่สาคัญอย่างมากที่จะช่วยให้
ผู้ที่ไม่ได้เขียนโปรแกรม หรือเป็นผู้เขียนโปรแกรมเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้นโดยอ่านจากคอมเม้นแทน
การทาความเข้าใจโปรแกรมโดยอ่านแต่ละฟังก์ชั่น ส่วนอธิบายโปรแกรม หรือส่วนคอมเม้นนี้จะไม่มีผล
ใด ๆ กับ ขนาดของโปรแกรมหลั งคอมไพล์ เนื่อ งจากส่ ว นนี้ จะถูกตัดทิ้งทั้ งหมดเนื่องจากไม่ได้ถู ก
นาไปใช้งาน มีผลเพียงแค่ว่าไฟล์โค้ดโปรแกรมจะใหญ่ขึ้นมา หากมีการคอมเม้นโค้ดเยอะ ๆ แต่ขนาดก็
จะเพิ่มขึ้นตามตัวอักษร ดังนั้นการคอมเม้นโค้ดจึงไม่คิดพื้นที่มากนัก แต่ผู้เขียนแนะนาให้คอมเม้นโค้ด
ให้สั้น และกระชับ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทาความเข้าใจ และไม่ยาวจนต้องเลื่อนสกอร์บาร์ไป
ทางขวาเพื่ออ่านคอมเม้นเพิ่มเติมอีก
การคอมเม้นโค้ดมีอยู่ 2 รูปแบบ คือเปิดด้วย /* และปิดด้วย */ เป็นการคอมเม้นโค้ดแบบ
ข้ามบรรทัด คือตราบใดที่ยังไม่มี */ ตรงส่วนนั้นจะเป็นคอมเม้นทั้งหมด เช่น
/*
This code by IOXhop.com
17/5/2558
*/
void setup() { .... }
และแบบที่ 2 เป็นการคอมเม้นบรรทัดเดียว คือเปิดด้วยเครื่องหมาย // และปิดด้วยการ
ขึ้นบรรทัดใหม่ เช่น
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT); // Set pin 13 to output
}
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วีระพงษ์ ชิดนอก และคณะ (2552) [12] ได้ทาการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ตอบสนองของการระบายอากาศและอัตราการเต้นหั ว ใจต่อ การบริห ารกายด้ ว ยท่า ฤๅษีดั ดตนใน
อาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดี จานวน 30 คน (อายุเฉลี่ย 21.5 ± 0.13 ปี) โดยอาสาสมัครได้รับการ
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บริห ารกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนจ านวน 15 ท่า ท่าละ 5 ครั้ง เป็นระยะเวลา 30 นาที โดยวัดค่าการ
ระบายอากาศและอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้เครื่อง Cortex Biophysik, Metalyzer 3B ก่อนการ
บริหารกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน เป็นเวลา 5 นาที และขณะบริหารกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน ทุกๆ 5 นาที
เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี repeated measured ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า การบริ ห ารกายด้ว ยฤๅษีดัดตนทาให้ ก ารระบายอากาศในนาทีที่ 25 และ 30
(10.49 ± 0.86 และ 11.72 ± 0.92 ลิตรต่อนาที ตามลาดับ) และอัตราการเต้นของหัวใจในนาทีที่ 20,
25 และ 30 (101.98 ± 6.28, 110.31 ± 4.99 และ 111.66 ± 4.16 ครั้ ง ต่ อนาที ตามล าดั บ ) มี ค่ า
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับขณะพัก (7.92 ± 0.44 ลิตรต่อนาที)
ดังนั้น ผลการศึกษาวิจัยจึงสรุปได้ว่าการบริหารกายด้วยท่าฤๅษี ดัดตน สามารถเพิ่มการตอบสนองต่อ
การระบายอากาศและอัตราการเต้นของหัวใจ
ดารงศักดิ์ อรัญกูล และพันตรี โคมพิทยา (2558) [13] ได้นาเสนอแนวคิดการออกแบบและสร้าง
ชุดเตือนภัยสาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจระยะอาการเริ่มแรก การออกแบบประกอบด้วยชุดจับสัญญาณ
ชีพจร ชุดประมวลผลสัญญาณและตัว ส่งสัญญาณไปยังคอมพิว เตอร์ผ่านระบบไร้สาย ชุดตรวจจับ
สัญญาณชีพจรใช้การตกกระทบของแสงนั่นคือเมื่อส่องชุดตรวจจับนิ้วมือ ใบหู หรือบริเวณที่มีเส้น
โลหิตแดงไหลเวียนจานวนมากซึ่งมีการขยายตัวและหดตัวของเส้นโลหิตที่มาจากการเต้นของหัวใจนั้น
สะท้อนสัญญาณส่งกลับเข้าไปยังชุดประมวลผลสัญญาณการเต้นของสัญญาณชีพจรปกติอยู่ที่ 60 – 89
ครั้งต่อนาที ถ้าการเต้นของหัวใจมาถึงระดับ 100 ครั้งต่อนาทีแสดงว่าภาระผู้ป่วยไม่ปกติต้องเฝ้าระวัง
และถ้าการเต้นของหัวใจนั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าเกิดโรคหัวใจกาเริบ ชุดประมวลผลจะส่งสัญญาณ
แจ้งเตือนมายังผู้ดูแลผ่านระบบไร้สาย ผลการทดลองการทางานเครื่องต้นแบบชุดตรวจวัดการเต้น
หัวใจและส่งสัญญาณแจ้งเตือนพบว่าอัตราการเต้นของสัญญาณชีพจรของชุดตรวจวัดที่สร้างขึ้นเทียบ
กับเครื่องตรวจวัดความดันทั่วไปและแจ้งเตือนผ่านระบบไร้สายยังผู้ดูแลได้ถูกต้องร้อยละ 96.75
กิตตินัน สระสวย และคณะ (2557) [14] ได้นาเสนออุปกรณ์การควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติใน
ห้องคัมภีร์ไฟฟ้าของแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า มีการออกแบบให้ควบคุมการเปิด -ปิดระบบแสงสว่างและ
ระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยควบคุมสั่งการด้วยระบบเครือข่าย (LAN) และควบคุมด้วย
โทรศัพท์มือถือผ่านบอร์ดราสพ์เบอรี่ พาย (Raspberry Pi Board) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้ออกแบบ
การสร้างให้มีทั้งภาคส่งสัญญาณ และภาครับสัญญาณด้วยระบบเครือข่าย โดยที่ภาคส่งสัญญาณจะใช้
มือถือระบบแอนดรอยด์หรือใช้ระบบเครือข่าย (LAN) ในการสั่งเปิด -ปิดระบบไฟฟ้าโดยที่จะทาการ
ส่งไปยังภาครับสัญญาณซึ่งประกอบไปด้วย ราสพ์เบอรรี่ พาย ที่ทาหน้าที่รับสัญญาณจากมือถือระบบ
แอนดรอยด์หรือระบบเครือข่าย (LAN) แล้วจะนาเอาสัญญาณคาสั่งที่ได้รับมาไปประมวลที่อาดูโน่
เมก้า (Arduino Mega) จากนั้น จะสั่งการให้รีเลย์ของระบบไฟฟ้าในตาแหน่งที่ได้รับคาสั่งทางาน และ
อุปกรณ์ป้อนกลับ (Feedback) จะทาหน้าที่แสดงตาแหน่งของสวิตช์ที่ทางาน
ศราวุธ บุตรราช (2557) [15] นาเสนอเรื่อง ระบบจ้งเตือนรีเซ็ตสวิทช์อัตโนมัติผ่านเครือข่าย
ให้กับระบบพีเอบีเอ็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้ง่ายและมีความสะดวกสบายใน
การที่จะเข้าไปทาการรีเซ็ตระบบ รวมไปถึงการแจ้งเตือนเมื่อระบบใช้งานไม่ได้ เป็นแบบอัตโนมัติ โดย
ที่วิศวกรไม่ต้องเดินเข้าไปทาการรีเซ็ตสวิทช์ด้วยตัวเองในห้องเซิร์ฟเวอร์ภายในอาคาร โดยระบบ
สามารถท าการแจ้ ง เตื อ นส่ ง ไปทางอี เ มล์ ข องวิ ศ วกรได้ โ ดยเรี ย กใช้ ง านผ่ า เว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ โดยใช้
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คอมพิวเตอร์หรือมือถือในการสั่งงาน และในส่วนของระบบนั้นสามารถเช็คดูสถานะการทางานของ
พอร์ตโทศัพท์ได้ว่าใช้งานได้หรือไม่ และมีส่วนควบคุมการรีเซ็ตระบบเองและแจ้งเตือนส่งอีเมล์เมื่อ
ระบบใช้ได้
เบญจวรรณ อินทระ, พาณิชย์ สุดโคตร และฉัตรตระกูล สมบัติธีระ (2556) [16] พัฒนาระบบ
บริห ารจัดการข้อมูลอัตราการเต้น หัว ใจ โดยใช้โ ทรศัพท์เคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับจัดเก็บข้อมูลอัตราการเต้นของ
หัว ใจในการวินิ จฉัย โรค ซึ่งถือเป็ น กาสนับสนุนการรักษาผู้ ป่ว ยให้ แก่แพทย์ รวมทั้งยังสามารถส่ ง
ข้อความแจ้งเตือนแพทย์ในกรณีที่อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติได้อย่างทันท่วงที ซึ่งงานวิจัยนี้ได้มี
การพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อประยุ ก ต์ใ ช้ ในสารสนเทศทางการแพทย์ โดยการออกแบบและพัฒ นา
ระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจประยุกต์ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แสดงข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจใน
รู ป แบบของกราฟบนโทศั พท์เคลื่ อนที่และบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล จากผลการทดสอบระบบ
ต้นแบบสามารถจัดเก็บและแสดงข้อมูลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ป่วย รวมทั้งแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาล ซึ่ง ท าให้ มีค วามสะดวกในการแสดงข้ อมู ล เพื่ อวิ นิ จฉั ย โรค รวมทั้ งสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการที่จะพัฒนา
ระบบตรวจสอบอัตราการเต้น ของหั วใจผ่ านเครือข่ายแบบไร้ส าย เป็นระบบฯ ที่จะรับข้อมูลผ่ าน
เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จากนั้นจะส่งข้อมูลผ่ านเครือข่ายไร้สายไปยังอุปกรณ์
เก็บข้อมูลในที่นี่ ใช้เป็นบอร์ดราสเบอร์รี่ พาย เพื่อประมวลผล และแสดงผล อีกทั้งยังสามารถแสดงผล
การตรวจสอบได้ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟสบุค หรือ ทวิสเตอร์

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย เป็นระบบที่มีทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์อยู่ในระบบเดียวกันและแบ่งส่วนของการทางานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนของเครื่อง
แม่ข่าย และส่วนของเครื่องลูกข่าย โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการ ประกอบด้วย โครงสร้างของระบบ
รายละเอียดโครงสร้างองค์ประกอบแต่ละส่วน การออกแบบโปรโตคอลที่ใช้เชื่อมต่อกันระหว่างเครื่อง
แม่ข่าย เครื่องลูกข่าย และผู้ใช้งาน การออกแบบวงจรเครื่องลูกข่ายและแนวทางการพัฒนาอัลกอลิทึม
การออกแบบการทางานของเครื่องแม่ข่าย การออกแบบกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) การ
ออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) การออกแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
การวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของระบบ
3.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
3.1.1 ส่วนที่ 1 เป็น ส่ว นของเครื่องแม่ข่าย จะใช้บอร์ด raspberry pi เป็นเครื่องแม่ข่าย ทา
หน้าที่รับข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย ประมวลผล เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และแสดงผลให้ผู้ดูแลทราบ โดย
Raspberry pi ได้ติดตั้งแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Node.js Node-red MongoDB mosquito (MQTT)
apche2 php5
3.1.2 ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของเครื่องลูกข่ายจะติดอยู่กับผู้ใช้งานหรือผู้ที่ถูกทดสอบ ประกอบด้วย
เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ MAX30100 ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีไวไฟโมดูลในตั ว Node32s
และแบตเตอรี่ Li-Po 3.7v ซึ่งจะใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ แล้วส่งข้อมูลที่อ่านได้ไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทาหน้าที่คานวณข้อมูลที่ได้มา แล้วใช้ไวไฟโมดูลส่ง
ข้อมูลที่คานวณแล้ว โดยใช้โปรโตคอล MQTT ไปยังเครื่องแม่ข่าย โดยมีแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์
Li-Po จ่ายพลังงานให้ทั้งวงจร
โดยภาพรวมของทั้งสองส่วนจะแสดงในภาพที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 ภาพรวมของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
จากภาพที่ 3.1 เป็นภาพรวมของระบบตรวจสอบอัตราการเต้ นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบ
ไร้สาย โดยมีเครื่องลูกข่าย เครื่องแม่ข่าย และผู้ใช้งานเชื่อมต่อกันด้วยโปรโตคอล MQTT ในเครื่อง
แม่ข่าย 1 เครื่อง สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายหรือผู้ใช้งานได้มากกว่า 1 จุดเชื่อมต่อ
3.2 การออกแบบโปรโตคอลที่ใช้เชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย และผู้ใช้งาน
ในการเชื่อมต่อกัน ระหว่างเครื่องแม่ข่าย ใน MQTT จะเรียกเครื่องแม่ข่ายว่า Broker เครื่อง
ลู ก ข่ า ยและผู้ ใ ช้ ง านนั้ น จะเรี ย กว่ า client จะเชื่ อ มต่ อ กั น โดยใช้ โ ปรโตคอล MQTT ซึ่ ง มี รู ป แบบ
การสื่อสารแบบ M-2-M (Machine-to-Machine) ข้อดีของ MQTT คือ ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารกัน
นั้นมีขนาดเล็ก ทาให้สามารถมีจานวนเครื่องลูกข่ายได้มากกว่า 1 ตัว ต่อ เครื่องแม่ข่าย 1 เครื่อง
Sensor ปลายทางจะทาหน้ าที่เป็น client ทาการสร้างการเชื่อมต่อแบบ TCP ไปยัง Broker
ซึ่ ง Broker มี ห น้ า ที่ เ ป็ น เสมื อ นท่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล ในการรั บ ส่ ง Message ระหว่ า ง Client ที่ เ ป็ น ได้ ทั้ ง
Publisher และ Subscriber ดังภาพที่ 3.2
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ภาพที่ 3.2 โครงสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย
จากภาพที่ 3.2 เป็นโปรโตคอลการเชื่อมต่อการสื่อสารและส่งข้อมูลแบบ MQTT ระหว่างเครื่อง
แม่ ข่ า ย(Broker) เครื่ อ งลู ก ข่ า ยที่ เ ป็ น เซ็ น เซอร์ วั ด อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจที่ ติ ด อยู่ กั บ ผู้ ใ ช้ ง าน
(Publisher) และคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของผู้ดูแลระบบ (Subscriber) โดยการทางานจะเริ่ม
จากเครื่องลูกข่ายฝั่ง Publisher ขอการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล TCP เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว
จะขอการเชื่อมต่อ (Connect) โดยโปรโตคอล MQTT ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Broker) เมื่อเชื่อมต่อได้
แล้ ว เครื่ อ งแม่ ขายจะส่ ง การตอบรับ (Connect Ack) ไปยัง เครื่องลู ก ข่าย (Publisher) และจะคง
สถานการณ์เชื่อมต่อไว้อยู่อย่างนั้น
เครื่องลูกข่ายฝั่งผู้ดูแลระบบ (Subscriber) จะทาการขอเชื่อมต่อ (Connect) เครื่องแม่ข่ายผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ด้วยโปรโตคอล MQTT ถ้าเชื่อมต่อสาเร็จเครื่องแม่ข่ายจะส่งการ
ตอบรับ (Connect Ack) มายังเครื่องผู้ดูแล จากนั้นผู้ดูแลระบบจะส่งคาสั่ง Subscribe ไปยังเครื่อง
แม่ข่าย เพื่อสั่งให้เครื่องแม่ข่ายเปิดรับข้อความจากเครื่องลูกฝั่ง Publisher โดยจะมี Topic เป็นตัว
กากับช่องทางของข้อมูล ถ้าคาสั่งเปิดใช้งานสาเร็จ เครื่องแม่ข่ายจะส่งข้อ ความตอบรับ (Pub Ack)
มายังผู้ดูแลระบบ และจะคงสถานะ Subscribe ไว้เพื่อรับข้อความจากเครื่องลูกข่าย
เมื่ อ เครื่ อ งแม่ ข่ า ยเปิ ด Subscribe แล้ ว เครื่ อ งลู ก ข่ า ยที่ ท าการเชื่ อ มต่ อ และจะส่ ง ข้ อ ความ
ที่ประกอบไปด้วย Topic และ Data ไปยังเครื่องแม่ข่าย ถ้า Topic ที่ลูกข่ายส่งมานั้นตรงกับ Topic
ที่เครื่องแม่ข่ายเปิดไว้ ก็จะรับข้อความนั้นเข้ามาประมวลผล และส่งผลการตอบรับ (Publish) ไปยัง
เครื่องลูกข่าย และจะกลับมาส่งข้อความใหม่เรื่อย ๆ จนกว่าจะตัดการเชื่อมต่อ
เมื่อมีการส่งข้อความจากเครื่องลูกข่ายฝั่ง Publisher แล้ว เครื่องแม่ข่ายจะแสดงข้อความนั้น ให้
เครื่องลูกข่ายฝั่งผู้ดูแลระบบด้วยการ Publish ข้อความไปยังเครื่องลูกข่ายของผู้ดูแลระบบ
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3.3 การออกแบบการทางานของเครื่องแม่ข่าย
ส่วนของเครื่องแม่ข่าย จะใช้บอร์ด raspberry pi เป็นเครื่องแม่ข่าย ทาหน้าที่รับข้อมูลจากเครื่อง
ลูกข่าย ประมวลผล เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบ
3.3.1 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องแม่ข่าย
3.3.1.1 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Mongo-express เป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพ็น
ซอร์สที่มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รองรับระบบปฏิบัติการ Windows
และ Linux ใช้ งานผ่ า เว็ บ เบราว์ เซอร์ ผู้ วิ จัย ได้ศึก ษาวิธีก ารสร้า งฐานข้ อมูล แก้ไขโครงสร้างของ
ฐานข้ อ มู ล การเชื่ อ งโยงระหว่ า งข้ อ มู ล และการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ของระบบข้ อ มู ล
ผ่านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Mongo-express
3.3.1.2 ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาโปรแกรม PHP ซึ่ ง สามารถแสดงผลได้ ในเว็ บ
เบราว์เซอร์ สร้างฟอร์ มโต้ตอบ หรือรับ ส่ งข้อมูล กับผู้ใช้งานได้ สามารถเขียน Script เชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้ และมีความสามารถติดต่อกับโปรโตคอลได้หลายแบบ เช่น IMAP SNMP
NNTP POP3 และ HTTP สามารถเปิดพอร์ตการเชื่อมโยง (Socket) หรือสื่อสารโต้ตอบแบบอินเตอร์
แอ็คทีฟโดยผ่านโปรโตคอลอื่น ๆ ได้ด้วย
3.3.1.3 ฐานข้อมูลแบบ NoSQL เป็นฐานข้อมูลแบบใหม่ ที่ทางานโดยมีความสัมพันธ์กัน
แต่ว่าทางานได้เร็วกว่ามาก และไม่ได้ใช้ภาษา SQL ในการทางาน ซึ่งเป้าหมายหลักของ NoSQL ไม่ได้
อยู่ที่การไม่ใช้ภาษา SQL ในการทางานเท่านั้น แต่เป็นการลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในระบบ database
เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเพิ่มระบบป้องกันความผิดพลาด ในการทางานขึ้น
3.3.1.4 โปรแกรม Node-red เป็นเครื่องมือสาหรับนักพัฒนาโปรแกรมในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับ APIs (Application Programming Interface) ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรม
แบบ Flow-Based Programming ที่ มี ห น้ า UI (User Interface) ส าหรั บ นั ก พั ฒ นาให้ ใ ช้ ง านผ่ า น
เบราว์เซอร์ทาให้การเชื่อมต่อเส้นทางการไหลของข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย
3.3.2 การออกแบบรับข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย แสดงผล และการแจ้งเตือน
การรับข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายนั้น จะรับข้อมูลโดยใช้โปรโตคอล MQTT ที่จัดการผ่าน
Node-red จากนั้ น จะน าข้ อมูล ที่อ ยู่ในฐานข้อมูล มาเปรียบเที ยบอัตราการเต้นของหั ว ใจ ในการ
ตรวจสอบความผิดปกติของอัตราการเต้นของหัว ใจนั้น จะใช้วิธีการหาระยะของค่าสูงสูดที่เครื่อง
ลูกข่ายส่งเข้ามา เรียกว่า R Peak ณ ช่วงเวลาขณะนั้น โดยใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนค่า Threshold
ของ Pan-Tomkins Algorithm เข้ามาปรับใช้งาน หากค่าที่ได้นามาเทียบกับค่าเฉลี่ยของผู้ใช้งานที่ดึง
ออกมาจากฐานข้อมูลอยู่ในช่วง Threshold จะถือว่าปกติ ถ้าหากอยู่นอกเหนือจุดลิมิตถือว่าผิดปกติ
วิธีการคานวณหาค่าของ Pan-Tompkins Algorithm จานวน 8 ครั้งล่าสุด และการหาค่าพิกัดสูงสุด
ต่าสุด ดังแสดงในภาพที่ 3.3 และ Pan-Tompkins Algorithm ดังภาพที่ 3.4
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ภาพที่ 3.3 Flow chart การรับข้อมูลและแสดงผลของเครื่องแม่ข่าย
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ภาพที่ 3.4 Pan-Tompkins Algorithm
3.4 การออกแบบวงจรเครื่องลูกข่ายและขั้นตอนการทางานของลูกข่าย
ในการออกแบบลูกข่ายมี 2 ส่วน ได้แก่
3.4.1 ส่วนของฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาเครื่อง
ลูกข่าย ดังนี้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s เซ็นเซอร์ Max30100 แบตเตอรี่ Li-Po ขนาด 3.7 โวลต์
600 mAh และตัวต้านทานค่า 4.7KΩ

ภาพที่ 3.5 การต่อวงจรเครื่องลูกข่าย
ภาพที่ 3.5 แสดงการต่อวงจรเครื่องลูกข่าย ซึ่งมีหลั กการทางานดังนี้ วงจรเครื่องลูกข่ายใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-Po ขนาด 3.7 โวลต์ 600 mAh เป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กและน้าหนักเบา
จ่ายให้กับอุปกรณ์ทั้งหมดในวงจร เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ MAX30100 ใช้พลังงานในการ
ทางานที่ 1.8V – 3.3V เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้พลังงานต่า และสามารถที่จะทางานได้ต่อเนื่อง เมื่อมีการจ่าย
พลังงานจากแบตเตอรี่ เซ็นเซอร์จะอ่านค่าอัตราการเต้นของของหัวใจ แปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็น
ดิจิตอล และขยายสัญญาณมากขึ้น เซ็นเซอร์ส่ งข้อมูลผ่านขา 2 SCL และ ขา 3 SDA โดยข้อมูล ที่
ส่งออกมานั้นจะเป็นแบบดิจิตอล ขนาด 8 บิต ส่งต่อให้กับ Node32s
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จ ะรั บ ข้อ มูล ผ่ านขา GPIO22 SDL และขา GPIO21 SDA จากนั้นจะน า
ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลโดย โปรแกรมภายในที่เขียนขึ้นมา จากนั้นจะส่งข้อมูลที่ได้ผ่านโมดูลไวไฟ
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ในตัวไปยังเครื่องแม่ข่าย จากตารางที่ 3.1 แสดงการเชื่อมต่อในแต่ละขาระหว่าง Node32s เซ็นเซอร์
MAX30100 และแบตเตอรี่ Li-Po
ตารางที่ 3.1 ตาแหน่งการเชื่อมต่อระหว่าง Node32s และ Max30100
Pin out
VCC
GND
Serial clock
Serial data

Node32s
VBATT
GND
GPIO22
GPIO21

Max30100
VIN
GND
SCL
SDA

3.4.2 ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s
ในการพัฒ นาโปรแกรมบน Node32s นั้นในงานวิจัยนี้จะพัฒ นาด้วยภาษา C ผ่ านโปรแกรม
Arduino IDE โดยมี ขั้น ตอนการทางานดัง ภาพที่ 3.6 ที่ แ สดงล าดับ การท างานของเครื่ อ งลู ก ข่ า ย
โดยเริ่ มจากก าหนดค่ าเริ่ มต้ น ของเซ็นเซอร์กับ MQTT จากนั้น จะตรวจสอบการเชื่ อมต่อระหว่า ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s และเซ็ น เซอร์ MAX30100 ถ้ าการเชื่ อมต่ อ ล้ ม เหลวจะให้ แ สดง
“FAILED” ที่หน้าจอ Serial Monitor ถ้าเชื่อมต่อได้จะแสดงคาว่า “SUCCESS” จากนั้นจะรับข้อมูล
ที่ส่งมาจากเซ็นเซอร์ เมื่อรับข้อมูลแล้วจะทาการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ และส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล
MQTT ต่อไปยังเครื่องแม่ข่าย เมื่อส่งข้อมูลเสร็จแล้วจะหยุด 10 วินาที แล้วจะเริ่มกระบวนการใหม่
อีกครั้ง
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ภาพที่ 3.6 ขั้นตอนการทางานของ Node32s
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3.5 การออกแบบกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
แผนภาพแสดงกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) เป็นแผนภาพที่มีการวิเคราะห์แบบ
มีโครงสร้าง โดยแผนภาพกระแสข้อมูลนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างโปรเซสและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลในแผนภาพทาให้ทราบถึง
3.5.1 ข้อมูลมาจากที่ไหน
3.5.2 ข้อมูลส่งไปที่ไหน
3.5.3 ข้อมูลจัดเก็บที่ใด
3.5.4 เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลในระหว่างกระบวนการทางาน
สัญลักษณ์ในการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้จะใช้แบบ Gane and Sarson ซึ่ง
มีรูปแบบแสดงให้เห็นในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 สัญลักษณ์แผนภาพกระแสข้อมูลแบบ Gane and Sarson
ชื่อสัญลักษณ์

สัญลักษณ์

ความหมาย

Process

แสดงการประมวลผล (Process) ข้อมูล โดยแสดงให้เห็นว่า
ข้อ มู ล ที่ ถู ก ส่ ง มานั้ นจะถู ก เปลี่ ย นแปลงหรื อ ประมวลผล
อย่างไร

Entity

แสดงหน่วยข้อมูล (Entity) ของส่ วนที่เกี่ยวข้องภายนอก
ระบบ ซึ่งอาจจะหมายถึง บุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือ
ระบบอื่นๆ เพื่อแสดงถึงการส่งข้อมูลให้ระบบหรือรับข้อมูล
จากระบบ

Data store

แสดงการเก็บข้อมูล (Data Store) ซึ่งสามารถเก็บข้อมูล
หรือรับข้อมูลก็ได้

Data flow

แสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูล (Flow of Data) โดยทิศของ
ลูกศรจะบอกการเคลื่อนที่ของข้อมูล และแสดงให้เห็นถึง
เส้นทางการรับและส่งข้อมูล

3.5.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
เป็ น แผนภาพกระแสข้ อ มู ล ชั้ น บนสุ ด ที่ แ สดงภาพรวมการท างานของระบบที่ มี
ความสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการ
ทางานทั้งหมดที่มีอยู่ภายในว่ามีขั้นตอนใดบ้าง ซึ่งแสดงในภาพที่ 3.7
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ภาพที่ 3.7 แผนภาพบริบท ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
จากภาพที่ 3.7 เป็นการแสดงภาพรวมของระบบ แผนภาพบริบทของระบบตรวจสอบ
อัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สายนั้น ประกอบไปด้วย หน่วยข้อมูล (Entity) ที่เกี่ยวข้อง
2 ส่วน ได้แก่
ลาดับที่ 1 ผู้ดูแลระบบ หมายถึงผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ที่ได้รับการอบรมการใช้งานระบบ
ลาดับที่ 2 ผู้ใช้งาน หมายถึงผู้ที่ทาการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
3.5.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)
DFD Level 0 เป็นการแตกรายะเอียด โดยจะแสดงถึงโปรเซสหลั ก ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ รวมถึงการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการทางานหลัก ๆ ของระบบดังแสดงในภาพที่
3.10 ประกอบด้วยกระบวนการทางานอยู่ 4 กระบวนการ คือ
3.5.2.1 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
3.5.2.2 จัดการข้อมูลเซ็นเซอร์
3.5.2.3 ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
3.5.2.4 แสดงผล/แจ้งเตือน
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ภาพที่ 3.8 แผนภาพกระแสข้อมูลระบบ 0 (Data Flow Diagram Level 0)
จากภาพเมื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการของระบบตรวจสอบอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจผ่ า น
เครือข่ายแบบไร้สาย พบว่ามีเอ็นทิตี้ภายนอก (External Entities) กระบวนการ (Process) และข้อมูล
(Data) ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) รายการเอ็นทิตี้ภายนอก (List of External Entities)
1.1) ผู้ดูแลระบบ
1.2) ผู้ใช้งาน
2) รายการข้อมูล (List of data store)
2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน (User)
2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ (Nodesensor)
2.3) ข้อมูลการตรวจสอบ (hrtest)
3) รายการกระบวนการ (List of Process)
3.1) จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
3.2) จัดการข้อมูลเซ็นเซอร์
3.3) ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
3.4) แสดงผล/แจ้งเตือน
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3.6 การออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โ ดยใช้ E-R Diagram (Entity Relationship Diagram) ซึ่ง
เป็ น เครื่ องมือในการน าเสนอโครงสร้างของฐานข้อมูล ในระดับความคิด (Conceptual Level) ให้
ออกมาในลักษณะของแผนภาพ (Diagram) เพื่อที่จะสื่อความหมายระหว่างนักออกแบบฐานข้อมูล
และนั ก พั ฒ นาระบบให้ ง่ า ยต่ อ ความเข้ า ใจ ในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ใ ช้ รู ป แบบของ Chen Model ซึ่ ง ใช้
สัญลักษณ์แสดงในตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 สัญลักษณ์ในการออกแบบ E-R Diagram ในรูปแบบ Chen Model
สัญลักษณ์ Chen Model

ความหมาย
เอนทิตี้ (Entity) หรือ กลุ่มข้อมูล
Relationship แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Entity
Attribute ใช้อธิบายคุณสมบัติหรือลักษณะของแต่ละ Entity
การกาหนดคีย์ห ลัก (Primary Key) ด้วยการขีดเส้ นใต้ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ไม่ซ้ากัน

1
M

Relationship Line เส้นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
Relationship ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้แบบต่อหนึ่ง
Relationship ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้แบบต่อกลุ่ม

3.6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ภาพที่ 3.9 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล
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จากภาพที่ 3.9 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ดังนี้
3.6.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (user) กับ การตรวจสอบ (heartrate) ผู้ใช้งานหนึ่งคน
สามารถที่จะตรวจสอบได้หลายครั้ง การตรวจสอบแต่ละครั้งจะเป็นของผู้ใช้แต่ละคน
3.6.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเซ็นเซอร์ (nodesensor) กับ การตรวจสอบ เซ็นเซอร์หนึ่งตัว
สามารถนาไปใช้ตรวจสอบได้หลายครั้ง การตรวจสอบแต่ละครั้งจะเป็นของเซ็นเซอร์แต่ละตัว
3.7 การออกแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
พจนานุกรมข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ แสดงรายละเอียด
ตารางข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ชื่อข้อมู ล คาอธิบายข้อมูล ชนิดข้อมูล และขนาด
ข้อมูล โดยในงานวิจัยนี้สามารถออกแบบพจนานุกรมข้อมูลได้ดังตารางที่ 3.4 ถึงตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.4 พจนานุกรมข้อมูลผู้ใช้งาน
Field Name
user_id
user_name
user_gender
user_age
user_hr
user_desc

Field Type
Integer
Varchar
Varchar
Integer
Integer
Text

Size(Bytes)
6
100
2
2
2

Description
รหัสผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน
เพศ
อายุ
อัตราการเต้นของหัวใจ
รายละเอียด

Size(Bytes)
6
20

Description
รหัสเซ็นเซอร์
หมายเลข Mac Address

ตารางที่ 3.5 พจนานุกรมข้อมูล Node sensor
Field Name
node_id
node_mac

Field Type
Integer
Varchar

ตารางที่ 3.6 พจนานุกรมข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ
Field Name
hr_id
user_id
Sensor_id
hr_detect

Field Type
Integer
Integer
Integer
float

Size(Bytes)
6
6
6
4

Description
รหัสการตรวจสอบ
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสเซ็นเซอร์
อัตราการเต้นของหัวใจ
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3.8 ออกแบบแผนผังการทางานของโปรแกรมจัดการข้อมูลเครื่องแม่ข่าย
ภาพรวมการทางานของโปรแกรมจัดการข้อมูลเครื่องแม่ข่าย ระบบตรวจสอบอัตราการเต้น
ของหัวใจผ่าเครือข่ายแบบไร้สาย โดยจะแสดงรายละเอียดการจัดการข้อมูลของโปรแกรม ดังภาพที่
3.10

ภาพที่ 3.10 การออกแบบแผนผังโปรแกรม (บล็อกไดอะแกรม)
จากภาพที่ 3.10 เป็นการออกแบบผังการทางานของโปรแกรมจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน เซ็นเซอร์
และข้อมูลการตรวจสอบของผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบ โดยข้อมูลผู้ใช้งานและเซ็นเซอร์ สามารถที่จะเพิ่ม
ลบ แก้ ไ ข และแสดงรายการข้ อ มู ล ได้ หน้ า ตรวจสอบอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจจะแสดงรายการ
การตรวจสอบที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล
3.9 การออกแบบหน้าจอ
ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาได้แบ่งการทางานออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
3.9.1 การออกแบบหน้าจอหลักแสดงผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ เป็นหน้าจอหลัก
ที่ใช้แสดงข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องลูกข่าย สามารถแสดงได้ทั้งกราฟ และตัวเลขดังภาพที่ 3.11
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ภาพที่ 3.11 หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
จากภาพที่ 3.11 หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ เป็นหน้าจอที่แสดงผล
การตรวจสอบของผู้ใช้งานแต่ละคน โดยจะแสดงเป็นหน้าจอย่อ แต่ละหน้าจอย่อยจะประกอบไปด้วย
ชื่อผู้ใช้ (User name) เซ็นเซอร์ (Node sensor) อัตราการเต้นของหัวใจจากเครื่องมาตรฐาน (Heart
rate) และอัตราการเต้นของหัวใจที่ส่งมาจากเครื่องลูกข่ายที่แสดงเป็นกราฟ (Hr Graph และตัวเลข
(Hr 00)
3.9.2 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ เป็นหน้าจอสาหรับผู้ดูแลระบบและฟังก์ชั่นต่าง ๆ
ของระบบ ดังภาพที่ 3.12
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

ภาพที่ 3.12 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ
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จากภาพที่ 3.12 หน้าจอหลักของระบบ เป็นหน้าจอแสดงเมนูหลักของระบบ สาหรับการใช้งาน
ของผู้ดูแลระบบ ทาการเลือกเมนูไปยังส่วนต่าง ๆ ต่อไปดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของพื้นที่ในการแสดงโลโก้ของระบบที่พัฒนาขึ้นมา
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของพื้นที่แสดงเมนูสาหรับไปยังหน้าจัดการผู้ใช้งาน
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของพื้นที่แสดงเมนูสาหรับไปยังหน้าจัดการเซ็นเซอร์
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนของพื้นที่แสดงเมนูสาหรับไปยังหน้าแสดงข้อมูลการตรวจสอบอัตราการเต้น
ของหัวใจที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล
ส่วนที่ 5 เป็นส่วนของพื้นที่สาหรับแสดงชื่อผู้พัฒนาระบบ
3.9.3 การออกแบบหน้าจอหลัก สาหรับแสดงรายการของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
ดังภาพที่ 3.13
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่3

ส่วนที่ 4

ปุมกด

ปุมกด

ปุมกด

ปุมกด

ปุมกด

ปุมกด

ส่วนที่ 5

ภาพที่ 3.13 การออกแบบหน้าจอรายการผู้ใช้งาน
จากภาพที่ 3.13 หน้าจอหลักสาหรับจัดการผู้ใช้งาน แสดงรายการ ลบ แก้ไขของผู้ใช้งาน ต่อไป
ดังนี้
ส่วนที่ 1 พื้นที่สาหรับแสดงส่วนของโลโก้ของระบบ
ส่วนที่ 2 พื้นที่สาหรับเมนูเพื่อกลับไปยังหน้าหลักหรือไปยังหน้าต่าง ๆ
ส่วนที่ 3 พื้นที่สาหรับเพิ่มข้อมูลของผู้ใช้งาน
ส่วนที่ 4 พื้นที่สาหรับแสดงรายการของผู้ใช้งาน สามารถแสดงรายละเอียดเบื้องต้น และมีปุมกด
เพื่อลบหรือแก้ไขข้อมูล
ส่วนที่ 5 เป็นส่วนของพื้นที่สาหรับแสดงชื่อผู้พัฒนาระบบ
3.9.4 การออกแบบหน้าจอหลัก สาหรับแสดงรายการของเซ็นเซอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
ดังภาพที่ 3.14

39
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่3

ส่วนที่ 4

ปุมกด

ปุมกด

ปุมกด

ปุมกด

ปุมกด

ปุมกด

ส่วนที่ 5

ภาพที่ 3.14 การออกแบบหน้าจอรายการเซ็นเซอร์
จากภาพที่ 3.14 หน้าจอหลักสาหรับจัดการเซ็นเซอร์ แสดงรายการ ลบ แก้ไขของเซ็นเซอร์
ต่อไปดังนี้
ส่วนที่ 1 พื้นที่สาหรับแสดงส่วนของโลโก้ของระบบ
ส่วนที่ 2 พื้นที่สาหรับเมนูเพื่อกลับไปยังหน้าหลักหรือไปยังหน้าต่าง ๆ
ส่วนที่ 3 พื้นที่สาหรับเพิ่มข้อมูลของเซ็นเซอร์
ส่วนที่ 4 พื้นที่สาหรับแสดงรายการของเซ็นเซอร์ สามารถแสดงรายละเอียดเบื้องต้น และมีปุมกด
เพื่อลบหรือแก้ไขข้อมูล
ส่วนที่ 5 เป็นส่วนของพื้นที่สาหรับแสดงชื่อผู้พัฒนาระบบ
3.9.5 การออกแบบหน้าจอแสดงข้อมูลและผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ หน้าจอ
แสดงข้อมูลและผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ แสดงดังภาพที่ 3.15
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ปุมกด

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

ภาพที่ 3.15 หน้าจอแสดงข้อมูลและผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
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จากภาพที่ 3.15 เป็ น หน้ าจอแสดงข้ อมูล และผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหั ว ใจของ
ผู้ใช้งาน สามารถค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานที่เคยทาการตรวจสอบแล้ว โดยใช้คาสาคัญ หรือจากการ
กรองข้อมูลตามที่ต้องการ และทาการเลือกเมนูต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 พื้นที่สาหรับแสดงส่วนของโลโก้ของระบบ
ส่วนที่ 2 พื้นที่สาหรับคาค้น หรือคาสาคัญ สาหรับใช้ในการค้นหาข้อมูล
ส่วนที่ 3 พื้นที่สาหรับการกรองข้อมูลเพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 พื้นที่สาหรับแสดงรายการผลการตรวจสอบ หรือผลการค้นหาข้อมูล
ส่วนที่ 5 เป็นส่วนของพื้นที่สาหรับแสดงชื่อผู้พัฒนาระบบ
3.10 การออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
เครื่องมือที่นามาใช้ในการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ คือ
3.10.1 การประเมินด้านความคลาดเคลื่อนของระบบ (Error Testing) คือการนากลุ่มตัวอย่างที่
มีช่วงอายุ เพศ และสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน จานวน 30 คน มาตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
กับระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สายที่สร้างขึ้น และเครื่องวัดอัตราการ
เต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน จากนั้นนาผลการตรวจสอบของทั้งสองมาเปรียบเทียบกันโดยใช้ฟังก์ชัน
การคานวณในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล เพื่อหาความคลาดเคลื่อนจากการตรวจสอบอัตราการ
เต้นของหัวใจของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สายเทียบกับเครื่อง
ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน จากนั้นนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาว่า เพศ และช่วง
อายุมีผลต่อการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแตกต่างกันหรือไม่
ในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน ยี่ห้อ OMRON รุ่น HEM7221 ดังภาพที่ 3.16

ภาพที่ 3.16 เครื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน ยี่ห้อ OMRON รุ่น HEM7221
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3.10.2 การประเมินด้านความคงทนของเครื่องแม่ข่าย (Durability Test) คือการประเมินด้าน
ความคงทนจากการเชื่อมต่อและการส่งข้อมูล ว่าสามารถใช้งานกับเครื่องลูกข่ายได้มากที่สุดกี่เครื่อง
และจานวนเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานกับเครื่องแม่ข่ายได้ดีที่สุด

ภาพที่ 3.17 การจาลองการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย
จากภาพที่ 3.17 เป็นการออกแบบการทดสอบความคงทนของเครื่องแม่ข่าย โดยจะจาลองการ
เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT จากเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครื่อง 5 เครื่อง 8
เครื่อง 10 เครื่อง จนถึง 50 เครื่อง ตามลาดับ การทดสอบแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง บันทึก
ข้อมูลการประมวลผล และการใช้งานหน่วยความจาของเครื่องแม่ข่ายที่แสดงออกมาทางหน้าจอ
3.10.3 ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ฟั ง ก์ ชั น ในโปรแกรมไมโครซอฟท์ เ อ็ ก เซลในการค านวณและการ
ประมวลผลข้อมูล
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการ
งานวิจัย นี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ เพื่อออกแบบและสร้างระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัว ใจ
ผ่ านเครื อ ข่า ยแบบไร้ ส าย และเพื่อ หาประสิ ทธิ ภ าพของระบบตรวจสอบอั ตราการเต้น ของหั ว ใจ
ผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย ผู้จัดทาได้ทาการออกแบบและพัฒนาส่วนของเครื่องแม่ข่าย พัฒนาส่วนของ
เครื่องลูกข่าย และการประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่าย
ไร้สาย
4.1 การพัฒนาส่วนของเครื่องแม่ข่าย เครื่องแม่ข่ายเป็นเครื่องที่รับข้อมูล ประมวลผล และแสดงผล
การตรวจสอบ
4.1.1 การติดตั้งเครื่องแม่ข่าย จากการออกแบบภาพรวมของระบบตรวจสอบอัตราการเต้น
ของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย ในบทที่ 3 หัวข้อที่ 3.1.1 ผู้พัฒนาได้ออกแบบการติดตั้งเครื่ อง
แม่ข่ายทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องแม่ข่าย ดังนี้
4.1.1.1 การติดตั้งเครื่องแม่ข่ายในระบบเครือข่าย สามารถติดตั้งโดยใช้สายแลนเชื่อมต่อ
เข้ากับสวิตช์ได้โดยตรง และจะต้องมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อให้เครื่องลูกข่ายสามารถเชื่อ มต่อ
มายังเครื่องแม่ข่ายได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 การเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายในระบบเครือข่าย
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4.1.1.2 แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องแม่ข่าย ประกอบไปด้วย
1) ระบบปฏิบัติการ Rasbian jassie
2) โปรแกรมฐานข้อมูล MongoDB
3) โปรแกรม Nodejs เป็นแฟลตฟอร์มที่สร้างมาจาก JavaScript ใช้สาหรับ
เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์
4) โปรแกรม Mosquito เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับนาโปรโตคอล MQTT มาใช้
งาน
5) โปรแกรม Node-red เป็น เครื่ องมือส าหรับการพัฒ นาโปรแกรมในการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับ APIs
6) โปรแกรม Mongo-express ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล MongoDB
7) โปรแกรม Apache2 เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์
4.1.2 หน้าตรวจสอบแสดงผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
4.1.2.1 หน้ า แสดงผลการตรวจสอบอั ต ราการเต้ นของหั ว ใจของผู้ ใ ช้ ง าน จากการ
ออกแบบในหัวข้อที่ 3.9.1 พัฒนาหน้าจอแสดงผลและการประมวลด้วยโปรแกรม Node-red โดย
สามารถแสดงอัตราการเต้นของหัวใจได้ทั้งกราฟและตัวเลข ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 หน้าแสดงผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
4.1.2.2 ตัวการพัฒนาโปรแกรมหน้าจอแสดงผลและประมวลด้วยโปรแกรม Node-red
ดังภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างคาสั่งหน้าแสดงผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
จากภาพที่ 4.3 เป็น ตัวอย่างคาสั่ งหน้าแสดงผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
พัฒนามาจากโปรแกรม Node-red ซึ่งรูปแบบจะเป็นการเชื่อมต่อกันของ Block flow
4.1.3 หน้าแรกของระบบ
4.1.3.1 หน้าแรกโปรแกรมจัดการข้อมูลของเครื่องแม่ ข่าย จากการออกแบบในหัวข้อที่
3.9.2 สามารถนามาพัฒนาได้ต ามภาพที่ 4.4 เป็นหน้าที่ใช้แสดงเป็นเมนูสาหรับเข้าไปใช้งานในส่วน
ต่าง ๆ ของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย

ภาพที่ 4.4 หน้าแรกโปรแกรมจัดการข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย
4.1.3.2 ตัวอย่างชุดคาสั่งของหน้าแรกโปรแกรมจัดการข้อมูลเครื่องแม่ข่ายดังภาพที่ 4.5
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1
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
2
<link rel="stylesheet"
3 href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/css/bootstrap.min.css">
4
<!-- jQuery library -->
5
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js">
6 </script>
7
<!-- Popper JS -->
8
<script src=
9 "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.0/umd/popper.min.js" ></script>
10
<!-- Latest compiled JavaScript -->
<script src ="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.0/js/bootstrap.min.js">
11 </script>
12
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit:300,400,500"
rel="stylesheet">
13
<style>
14
@import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Kanit:300,400,500');
15
body{
16
font-family: 'Kanit', sans-serif;
padding-top:20px;
17
}
h1,h2,h3,h4,h5{
18
font-family: 'Kanit', sans-serif;
19
}
20
.panel-body .btn:not(.btn-block) { width:200px;margin-bottom:10px; }
21
22
</style>
23
</head>
24
<body>
25
<div class="container text-center">
26
<div class="row">
27
<div class="col-md-12">
28
<div class="text-center">
29
<div class="jumbotron">
30
<h4>
31
ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
32
</h4>
34
</div>
35
</div>
36
</div>
37
</div>

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างชุดคาสั่งของหน้าแรกโปรแกรมจัดการข้อมูลเครื่องแม่ข่าย
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38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">
</div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-xs-6 col-md-12">
<a href="usertable.php" class="btn btn-outline-primary btn-lg"
role="button"> <br/>User<br/></a>
<a href="nodetable.php" class="btn btn-outline-primary btn-lg"
role="button"> <br/>Node Sensor<br/></a>
<a href="stattable.php" class="btn btn-outline-success btn-lg"
role="button"> <br/>Heart rate test<br/></a>
<a href="//<?php echo $_SERVER['SERVER_ADDR']; ?>:1880"
target="_BLANK" class="btn btn-outline-danger btn-lg" role="button"><br/>Node-Red</a>
<a href="//<?php echo $_SERVER['SERVER_ADDR']; ?>:8081"
target="_BLANK" class="btn btn-outline-danger btn-lg" role="button"><br/>Mongoexpress</a>
</div>
</div>
<a class="btn btn-success btn-lg btn-block" role="button"> นายเริงศักดิ์
สายรัตน์ </a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

60
61
62
63
64
</body>
65 </html>

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างชุดคาสั่งของหน้าแรกโปรแกรมจัดการข้อมูลเครื่องแม่ข่าย (ต่อ)
จากภาพที่ 4.5 เป็นตัวอย่างชุดคาสั่งของหน้าแรกโปรแกรมจัดการข้อมูลเครื่องแม่ข่าย
บรรทัดที่ 5-27 เป็นส่วนของการเตรียมการทางานของเว็บไซต์โดยการกาหนดส่วนของเทมเพลทและ
ฟอนต์ บรรทัดที่ 55-59 เป็นคาสั่งสร้างเมนูเพื่อเข้าไปใช้งานยังส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม
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4.1.4 ตัวอย่างหน้าลงทะเบียนผู้ใช้งาน
4.1.4.1 จากการออกแบบในหัวข้อที่ 3.8.3 สามารถที่จะพัฒนาหน้าจอการลงทะเบียน
ผู้ใช้งาน โดยมีร ายละเอีย ดดังต่อไปนี้ หน้าจอการลงทะเบียนผู้ ใช้งานเป็นส่ ว นที่เพิ่ มรายละเอียด
ผู้ใช้งาน เข้าไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล เพื่อนาข้อมูลที่เก็บไว้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
ข้อมูลที่นาเข้าจะประกอบไปด้วย ชื่อ – สกุล เพศ อายุ อัตราการเต้นของหัวใจ และหมายเหตุ โดย
แสดงหน้าจอตามภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 หน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน
4.1.4.2 ตัวอย่างชุดคาสั่งหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน ดังแสดงในภาพที่ 4.7
1
2
3
4
5
6

<div class="container">
<div class="jumbotron" style="padding-top: 0;padding-bottom: 0;">
<form action="saveUser.php" method="post">
<!--For update -->
<INPUT TYPE="hidden" name="data_id" value="<?php echo $euser['_id'];
?>">

7
8
9
10

<INPUT TYPE="hidden" name="datetime" value="<?php echo
$euser['add_date']; ?>">
<div class="row">
<div class="form-group col-md-4">
<label for="user-title" class="control-label">Title:</label>

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

<select class="form-control" name="user_title" id="user-title"
onChange="changeGender(this)">
<option value="mr" <?php echo (($euser['user_title'] == "mr") ?
"selected" : ""); ?> >นาย</option>
<option value="mrs" <?php echo (($euser['user_title'] == "mrs") ?
"selected" : ""); ?> >นาง</option>
<option value="miss" <?php echo (($euser['user_title'] == "miss") ?
"selected" : ""); ?> >นางสาว</option>
</select>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
<label for="user-fname" class="control-label">Firstname:</label>
<input type="text" class="form-control" id="user-fname"
name="user_firstname" autocomplete="off" value="<?php echo $euser['user_firstname'];
?>" required>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
<label for="user-lnamee" class="control-label">Lastname:</label>
<input type="text" class="form-control" id="user-lname"
name="user_lastname" autocomplete="off" value="<?php echo $euser['user_lastname'];
?>" required>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="form-group col-md-12">
<label for="user-gender" class="control-label">Gender:</label>
<label class="radio-inline">
<input type="radio" name="gender" id="user-gender-m" value="m"
<?php echo (($euser['user_gender'] == "m") ? "checked" : ""); ?>>Male</label> &nbsp;
<label class="radio-inline">
<input type="radio" name="gender" id="user-gender-f" value="f"
<?php echo (($euser['user_gender'] == "f") ? "checked" : ""); ?>>Female</label>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="form-group col-md-6">
<div class="user-age">

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน (ต่อ)
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

<label for="user-name" class="control-label">Age:</label>
<input type="text" class="form-control" id="user-age" name="age"
autocomplete="off" placeholder="Years old" value="<?php echo $euser['user_age']; ?>"
required>
</div>
</div>
<div class="form-group col-md-6">
<div class="form-group">
<label for="user-hr" class="control-label">Heart rate:</label>
<input type="text" class="form-control" id="user-hr" name="hr"
autocomplete="off" placeholder="BPM" value="<?php echo $euser['user_hr']; ?>"
required>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="form-group col-md-12">
<?php
$status = $_GET['status'];
if ($status == 'edit') {
echo '<input type="submit" class = "btn btn-outline-primary" value = "Update"
style="width=70px" name="status">';
} else if ($status == 'update') {
echo '<input type="submit" class = "btn btn-outline-primary" value = "Insert"
style="width=70px" name="ok_click">';
} else {
echo '<input type="submit" class = "btn btn-outline-primary" value = "Save"
style="width=70px" name="Submit">';
}
?>&nbsp;<INPUT TYPE="reset" class = "btn btn-outline-primary" value="Reset">
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<!----------------------ตารางแสดงรายการ------------------>
<div class="section">
<div class="container">

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน (ต่อ)
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

<div class="row">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-hover table-bordered table-striped textcenter">
<thead>
<tr>
<th class="text-center">#</th>
<th class="text-center">Name</th>
<th class="text-center">Gender</th>
<th class="text-center">Age</th>
<th class="text-center">Heart rate</th>
<th class="text-center">Edit</th>
<th class="text-center">Delete</th>
</tr>
</thead>
<?php
$cursor = $collection->find();
if ($cursor->count() > 0):
?>
<?php $i = 1; ?>
<tbody>
<?php foreach ($cursor as $doc): ?>
<?php
if ($doc['user_title'] == "mr") {
$title = "นาย";
} else if ($doc['user_title'] == "mrs") {
$title = "นาง";
} else if ($doc['user_title'] == "miss") {
$title = "นางสาว";
} else {
# code...
}
?>
<tr>
<td><?php echo $i ?></td>
<td><?php echo $title . $doc['user_firstname'] .
'&nbsp;&nbsp;' . $doc['user_lastname'] ?></td>

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน (ต่อ)
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<td><?php echo (($doc['user_gender'] == "m") ? "ชาย" :
116 "หญิง") ?></td>
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

<td><?php echo $doc['user_age'] ?></td>
<td><?php echo $doc['user_hr'] ?></td>
<td>
<a href='?status=edit&id=<?php echo $doc['_id']; ?>'
class="btn btn-outline-success" >Edit</a>
</td>
<td>
<a href='delUser.php?status=del&id=<?php echo
$doc['_id'] ?>' class="btn btn-outline-danger" style="width: 70px;" onClick="return
Conf(this)">Delete</a>
</td>
</tr>
<?php $i++; ?>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน (ต่อ)
จากภาพที่ 4.7 เป็นตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียนผู้ใช้งาน บรรทัดที่ 3 เป็นฟอร์มส่ง
ข้อมูลไปยังหน้า จัดเก็บข้อมูล บรรทัดที่ 5-50 เป็นฟอร์มรับข้อมูลของผู้ใช้งาน บรรทัดที่ 57-67 เป็น
ปุ่มส่งข้อมูล และปุ่มรีเซตข้อมูล บรรทัดที่ 79-91 เป็นหัวตารางที่ใช้แสดงผลผู้ใช้งาน บรรทัดที่ 93 เป็น
โค้ดการเลือกข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูล MongoDB บรรทัดที่ 98-118 เป็นส่วนของการแสดงข้อมูล
ที่ดึงออกมาจากฐานข้อมูลและเรียงตามลาดับของหัวตาราง บรรทัดที่ 120 เป็นปุ่มแก้ไขข้อมูลของ
ข้อมูลแต่ละคน บรรทัดที่ 123 เป็นปุ่มสาหรับลบข้อมูลผู้ใช้งาน
4.1.5 ตัวอย่างหน้าลงทะเบียน Node sensor
4.1.5.1 จากการออกแบบหน้าจอการลงทะเบียนในหัวข้อที่ 3.9.5 สามารถนามาพัฒนา
และมีรายละเอียดดังนี้ เป็นส่ว นที่สาหรับเพิ่มข้อมูลของ Node sensor เข้าไปใช้งานในฐานข้อมูล
สาหรับนาไปใช้งานในการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ ข้อมูลที่นาเข้าจะประกอบไปด้วย รหัส
และหมายเลข Mac address โดยแสดงหน้าจอตามภาพที่ 4.8
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ภาพที่ 4.8 หน้าจอลงทะเบียน Node sensor
4.1.5.2 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียน Node sensor ดังภาพที่ 4.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

<body onLoad="loadGen()">
<div class="section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h1 class="text-center">Node sensor</h1>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!---------------------- เมนูกับปุ่มเพิ่ม------------------>
<div class="section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<ul class="breadcrumb">
<li>
<a href="#">Home</a>
</li>
<li>Node Sensor Table</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียน Node sensor
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//print_r($_GET);
?>
<!-- ---------------------- Modal update user---------------------------- -->
<?php
if (isset($_GET['id'])) {
$node = $collection->findOne(array("_id" => new MongoId($_GET['id'])));
//print_r($euser);
}
?>
<!-- ----------------------------collapse เพิ่มข้อมูล ---------------- -->
<div class="container">
<div class="jumbotron" style="padding-top: 0;padding-bottom: 0;">
<form action="saveNode.php" method="post">
<!--For update -->
<INPUT TYPE="hidden" name="data_id" value="<?php echo $node['_id'];
?>">
<INPUT TYPE="hidden" name="datetime" value="<?php echo
$node['add_date']; ?>">
<div class="row">
<div class="form-group col-md-4">
<label for="alias-name" class="control-label">Alias name:</label>
<input type="text" class="form-control" id="alias_name"
name="alias_name" autocomplete="off" value="<?php echo $node['alias_name']; ?>"
required>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
<label for="mac_address" class="control-label">Mac
address:</label>
<input type="text" class="form-control" id="mac"
name="mac_address" placeholder="00-00-00-00-00-00" autocomplete="off"
value="<?php echo $node['mac_address']; ?>" required>
</div>
<div class="form-group col-md-4">
<label for="button" class="control-label">#</label><br>
<?php
$status = $_GET['status'];

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียน Node sensor (ต่อ)
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if ($status == 'edit') {
echo '<input type="submit" class = "btn btn-outline-primary" value
= "Update" style="width=70px" name="status">';
} else if ($status == 'update') {
68 echo '<input type="submit" class = "btn btn-outline-primary" value = "Insert"
69 style="width=70px" name="ok_click">';
70
} else {
71
echo '<input type="submit" class = "btn btn-outline-primary"
value = "Save" style="width=70px" name="Submit">';
72
}
73
?>&nbsp;<INPUT TYPE="reset" class = "btn btn-outline-primary"
value="Reset">
74
</div>
75
</div>
76
</form>
77
</div>
78
</div>
79
<!----------------------ตารางแสดงรายการ------------------>
80
<div class="section">
81
<div class="container">
82
<div class="row">
83
<div class="table-responsive">
84
<table class="table table-hover table-bordered table-striped textcenter">
85
<thead>
86
<tr>
87
<th class="text-center">#</th>
88
<th class="text-center">Name</th>
89
<th class="text-center">Mac address</th>
90
<th class="text-center">Edit</th>
91
<th class="text-center">Delete</th>
92
</tr>
93
</thead>
94
<?php
95
$cursor = $collection->find();
96
if ($cursor->count() > 0):
97
?>
98
<?php $i = 1; ?>
99
<tbody>
100
<?php foreach ($cursor as $doc): ?>

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียน Node sensor (ต่อ)
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

<tr>
<td><?php echo $i ?></td>
<td><?php echo $doc['alias_name'] ?></td>
<td><?php echo $doc['mac_address'] ?></td>
<td>
<a href='?status=edit&id=<?php echo $doc['_id']; ?>'
class="btn btn-outline-success" >Edit</a>
</td>
<td>
<a href='delNode.php?status=del&id=<?php echo
$doc['_id'] ?>' class="btn btn-outline-danger" style="width: 70px;" onClick="return
Conf(this)">Delete</a>
</td>
</tr>
<?php $i++; ?>
<?php endforeach; ?>
<?php endif; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างโค้ดหน้าจอลงทะเบียน Node sensor(ต่อ)
จากภาพที่ 4.9 เป็นโค้ดตัวอย่างหน้าจอลงทะเบียน Node sensor บรรทัดที่ 33-34 เป็น
โค้ด ดึงข้อมูลที่เลือกจากฐานข้อมูล บรรทัดที่ 43-59 เป็นฟอร์มรับข้อมูลของ Node sensor บรรทัดที่
65-71 เป็นปุ่มเก็บข้อมูล บรรทัดที่ 73 เป็นปุ่มล้างข้อมูล บรรทัดที่ 87-91 เป็นหัวข้อสาหรับแสดง
ข้อมูล บรรทัดที่ 95 เป็นคาสั่งดึงข้อมูลออกมาจาก collection nodesensor บรรทัดที่ 100-104 เป็น
คาสั่งแสดงข้อมูลที่ดึงออกมาจากฐานข้อมูลให้ตรงกับหัวข้อที่ตั้งไว้ บรรทัดที่ 106 เป็นปุ่มสาหรับแก้ไข
ข้อมูล บรรทัดที่ 109 เป็นปุ่มลบข้อมูล
4.1.6 หน้าจอแสดงข้อมูลและผลการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายไร้สายใช้ฐานข้อมูลประเภท NoSQL
โดยจะเก็บ ข้อมูล การตรวจสอบของผู้ ใช้ง านแต่ล ะบุค คลลงในฐานข้อมูล mongoDB แสดงข้อมู ล
ออกมา ดังแสดงในภาพที่ 4.10

56

ภาพที่ 4.10 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล mongo-express
4.2 การพัฒนาส่วนของเครื่องลูกข่าย
เครื่องลูกข่ายในระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย แบ่งการทางาน
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
4.2.1 ส่วนของฮาร์ ด แวร์ หรื อส่วนของการต่อวงจร จะดาเนินการตามการออกแบบที่ได้
ออกแบบไว้ในหัวข้อที่ 3.4.1 แสดงดังภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.11 เครื่องลูกข่ายที่ต่อวงจรแล้ว
4.2.2 ส่ว นของโค้ ด ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาเครื่ อ งลู กข่ า ย ในการพัฒ นาเครื่อ งลู กข่า ยนั้ นจะใช้
Aduino IDE เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ภาษาซี ร่วมกับไลบรารี่ของ
MQTT ดังภาพที่ 4.12
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

#include <PubSubClient.h>
#include <Wire.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#define REPORTING_PERIOD_MS 1000
// Connect to the WiFi
const char* ssid = "Sayrat_wifi";
const char* password = "econground007";
const char* mqtt_server = "192.168.1.18";
PulseOximeter pox;
uint32_t tsLastReport = 0;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
const byte ledPin = 0; // Pin with LED on Adafruit Huzzah
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i=0;i<length;i++) {
char receivedChar = (char)payload[i];
Serial.print(receivedChar);
if (receivedChar == '0')
// ESP8266 Huzzah outputs are "reversed"
digitalWrite(ledPin, HIGH);
if (receivedChar == '1')
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
Serial.println();
}
void onBeatDetected()
{
Serial.println("Beat!");
}
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");

ภาพที่ 4.12 โค้ดที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องลูกข่าย
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46
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Serial.println(client.connected());
// Attempt to connect
if (client.connect("ESP8266 Client")) {
Serial.println("connected");
// ... and subscribe to topic
client.subscribe("ledStatus");
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
}
}
}
void setup()
{
Serial.begin(9600);
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.print("Initializing pulse oximeter..");
if (!pox.begin()) {
Serial.println("FAILED");
for(;;);
} else {
Serial.println("SUCCESS");
}
pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
}
void loop()
{
if (!client.connected()) {
Serial.println(mqtt_server);
reconnect();

ภาพที่ 4.12 โค้ดที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องลูกข่าย (ต่อ)
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}
pox.update();
if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
Serial.print("Heart rate:");
Serial.print(pox.getHeartRate());
Serial.print("bpm / SpO2:");
Serial.print(pox.getSpO2());
Serial.println("%");
tsLastReport = millis();
}
Callback(“node/test”, pox.getHeartRate(),0);
client.loop();
}

ภาพที่ 4.12 โค้ดที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องลูกข่าย (ต่อ)
จากภาพที่ 4.12 โค้ ด ที่ ใ ช้ พั ฒ นาเครื่ อ งลู ก ข่ า ย บรรทั ด ที่ 1-3 เป็ น การดึ ง ไลบรารี่
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาใช้งาน บรรทัดที่ 6-7 รหัสขอใช้งานเครือข่ายไร้สาย บรรทัดที่ 8 หมายเลขไอพีเครื่อง
แม่ข่าย บรรทัดที่ 9-13 ประกาศตัวแปรและค่าเริ่มต้น บรรทัดที่ 14-28 ฟังก์ชั่น callback บรรทัดที่
35-54 ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย บรรทัดที่ 62-63 เชื่อ มต่อเครื่องแม่ข่ายด้วยโปรโตคอล
MQTT บรรทัดที่ 66-71 เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ MAX30100 บรรทัดที่ 73 เริ่มอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ บรรทัด
ที่ 81 อัพเดทค่าจากเซ็นเซอร์ บรรทัดที่ 83-90 แสดงค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ บรรทัดที่ 92 ส่งค่า
ที่อ่านได้ไปยังเครื่องแม่ข่าย
4.3 การวัดประสิทธิภาพความถูกของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายไร้สาย
การวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของระบบ ใช้ค่ากลาง (Median) ค่าคะแนนเฉลี่ ย (Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการวัดการกระจายของข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 30 คน อายุ
ระหว่าง 17-43 ปี เป็นเพศชายจานวน 20 คน และเพศหญิงจานวน 10 คน ดังภาพที่ 4.13 ตรวจสอบ
อัตราการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องตรวจสอบมาตรฐาน คนละ 3 ครั้ง แล้วค่าเฉลี่ย จากนั้นนั้นนาข้อมูล
ที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจที่ตรวจสอบได้จากระบบตรวจสอบอัตราการเต้น
ของหั ว ใจผ่ านเครือข่ายแบบไร้ ส ายที่ส ร้างขึ้น คานวณหาค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อนในการ
ตรวจสอบอัตราการเต้น ของหั วใจ ของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบ
ไร้ ส าย เมื่ อ น ามาเที ย บกั บ เครื่ อ งตรวจสอบอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจแบบมาตรฐาน มี ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 4.17
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4.3.1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของเพศ ว่ามีผลต่อการตรวจสอบอัตราการ
เต้นของหัวใจ ที่ได้จากการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบ
ไร้สาย เปรียบเทียบกับเครื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน หรือไม่ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบระหว่างเพศที่มีผลต่อการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
ที่
1
2

รายการทดสอบ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม

𝐱̅
4.41
3.68
4.05

SD
1.22
1.28
0.04

จากตารางที่ 4.1 พบว่ า ผลการทดสอบความแตกต่ า งของค่ า กลางของเพศว่ า มี ผ ลต่ อ การ
ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ ที่ได้จากการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
ผ่านเครื อข่ายแบบไร้ ส ายเปรี ย บเทียบกับเครื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหั ว ใจแบบมาตรฐาน
หรือไม่ มีรายการดังนี้ เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 และเพศหญิง
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.68 ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28 พบว่าค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.05 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.04 สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างเพศไม่มีผลต่อการตรวจสอบอัตรา
การเต้นของหัวใจ ของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจที่สร้างขึ้น

ภาพที่ 4.13 จานวนกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง
4.3.2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของช่วงอายุ ว่ามีผลต่อการตรวจสอบอัตรา
การเต้นของหัวใจ ที่ได้จากการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่าย
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แบบไร้สาย เปรียบเทียบกับเครื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน หรือไม่ เนื่องจาก
ข้อมูลช่วงอายุของผู้ใช้งานมีค่ากระจายตัวค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงคานวณหาค่ากลาง (Median)
ของกลุ่มตัวอย่าง แล้วแบ่งช่วงอายุของผู้ใช้งานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 15
คน และ ช่ว งอายุ 20 ปี ขึ้นไป จานวน 15 คน ดังภาพที่ 4.14 จากนั้น คานวณหาค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละช่วงอายุ ดังตารางที่ 4.2

ภาพที่ 4.14 ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบระหว่างช่วงอายุที่มีผลต่อการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
ที่
1
2

รายการ
17-19 ปี
20-43 ปี
รวม

𝐱̅
4.25
4.55
4.40

SD
2.56
1.35
0.86

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการทดสอบความแตกต่างของค่ากลาง (Median) ของช่วงอายุของ
กลุ่ มตัว อย่ าง ว่ามีผ ลต่อการตรวจสอบอัตราการเต้นของหั ว ใจ ที่ได้จากการตรวจสอบจากระบบ
ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สายเปรียบเทียบกับเครื่องตรวจสอบอัตราการ
เต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน หรือไม่ มีรายการดังนี้ ช่วงอายุต่ากว่ายี่สิบปีจากกลุ่ มตัวอย่างคือ 17-19
ปี จานวน 15 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.56 และช่วงอายุตั้งแต่ยี่สิบปี
ขึ้นไป จากกลุ่มตัวอย่างคือ 20-43 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.35 พบว่า
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.86 สรุปได้ว่า ความแตกต่างระหว่างช่วง
อายุ ไม่มีผลต่อการตรวจสอบอัตราการเต้นของหั วใจ ของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหั วใจ
ที่สร้างขึ้น
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4.4 การวัดความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย
จากการออกแบบการทดสอบความคงทนของเครื่ อ งแม่ ข่ า ยในหั ว ข้ อ ที่ 3.9.2 โดยการวั ด
ความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายต่อเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลกันมากกว่า
หนึ่งตัว(ความคงทนของระบบ) ทดสอบโดยการเชื่อมต่อลูกข่ายตั้งแต่ 3 เครื่อง 5 เครื่อง 8 เครื่อง 10
เครื่ อง จนถึง 50 เครื่ อง ตามล าดับ การทดลองแต่ล ะครั้งจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อและส่ งข้อมูล
ต่อเนื่องครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยเครื่องลูกข่ายนั้นจะใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และจาลองการ
ส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT บันทึกผลที่ได้จากการทดลอง จากนั้นนามาสร้างกราฟด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ผลการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อได้แก่ ผลการทดสอบปริมาณการใช้งานซีพียู
(CPU) ดังภาพที่ 4.15 และผลการทดสอบปริมาณการใช้งานหน่วยความจา (RAM) ดังภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.15 ปริมาณการใช้งานซีพียูของเครื่องแม่ข่ายในการทดลองทุกชั่วโมง
จากภาพที่ 4.15 เป็นกราฟแสดงผลการทดลองการปริมาณการใช้งานซีพียูของเครื่องแม่ข่าย เมื่อ
เทียบกับจานวนของเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูล พบว่า เครื่องลูกข่ายตั้งแต่ 3 – 35 เครื่อง
เครื่องแม่ข่ายยังสามารถทางานได้ปกติ เครื่องลูกข่าย 40 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายมีอาการหน่วงแ ต่ยัง
สามารถทางานได้ เครื่องลูกข่าย 45 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายมีอาการหน่วงจนถึงค้างเป็นบางเวลา แต่ยัง
เครื่องแม่ข่ายยังสามารถทางานได้ต่อ เครื่องลูกข่าย 50 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายมีอาการค้างตั้งแต่นาที
ที่ 10 และไม่สามารถใช้งานได้ต่อ
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ภาพที่ 4.16 ปริมาณการใช้งานหน่วยความจาของเครื่องแม่ข่ายในการทดลอง
จากภาพที่ 4.16 เป็นกราฟแสดงปริมาณการใช้งานหน่วยความจาของเครื่อง เมื่อเทียบกับจานวน
เครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูล พบว่า เครื่องลูกข่ายตั้งแต่ 3- 45 เครื่อง เครื่องแม่ข่ายสามารถ
ทางานได้
จากผลการทดลองทั้ง 2 หัวข้อ สรุปได้ว่า จานวนเครื่องลูกข่ายสูงสุดที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยัง
เครื่องแม่ข่ายโดยใช้โปรโตคอล MQTT ที่เครื่องแม่ข่ายยังสามารถทางานได้ ไม่เกิน 45 เครื่อง และ
จานวนเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายใช้โปรโตคอล MQTT ที่ดีที่สุดไม่เกิน
35 เครื่อง

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย ได้ถูกวิเคราะห์และออกแบบ
รวมทั้งทดสอบระบบในหลาย ๆ กรณี ในบทนี้จึงเป็นการสรุปสาระสาคัญ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ
สรุ ป ผลการวิ จั ย และแผนการพั ฒ นาปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บในการพั ฒ นาแนวทางการพั ฒ นา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบ
ไร้สาย พบว่า ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
5.1.1 เพื่อออกแบบและสร้างระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
5.1.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ห นึ่ ง เป็ น เครื่ อ งลู กข่ายใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node32s ต่อ ร่ว มกับเซ็ นเซอร์ Max30100
เครื่องลูกข่ายทาหน้าที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วส่งข้อมูลนั้นไปยังเครื่องแม่ข่ายผ่านเครือข่ายแบบ
ไร้ ส าย ส่ ว นที่ส องเป็ น เครื่ องแม่ ข่า ยใช้ไ มโครโปรเซสเซอร์ Raspberry Pi ท าหน้าที่ เป็ นรั บข้ อมู ล
ประมวล แสดงผล และเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล
จากการดาเนินการตรวจสอบประสิ ทธิภาพความถูกต้องของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของ
หัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย พบว่า ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย
ที่สร้างขึ้น มีค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อน (Error Percentage) 3.27 เมื่อนาผลการตรวจสอบไป
เทียบกับเครื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐานและทดสอบความคงทน (Durability)
ของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย พบว่า จานวนเครื่องลูกข่ายที่
มากที่สุดที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย จานวน 45 เครื่อ ง และจานวนเครื่องลูกข่ายที่ดี
ที่สุดที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่าย จานวน 35 เครื่อง
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สายขึ้น
นาไปใช้ในการตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจได้พร้อมกัน ทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วสาหรับการ
ใช้งานหลายคนพร้อมกัน เช่น ใช้เฝ้าระวังนักเรียนที่เรียนวิชาพละศึกษา เป็นต้น ระบบตรวจสอบอัตรา
การเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สายมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานสามารถนาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลในด้านสุขภาพได้ ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สายใช้บอร์ด
ราสเบอร์ รี่ พาย เป็ น เครื่ องแม่ข่า ย และ Node32s เป็นเครื่อ งลู กข่าย ทาให้ ร ะบบฯ มี ขนาดเล็ ก
ใช้พลังงานต่า สามารถนาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ ผู้วิจัยได้นาเทคโนโลยี Node-red PHP MongoDB
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และภาษา C พัฒนาระบบ และพัฒนาการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับเครื่องลูกข่ายด้วย
โปรโตคอล MQTT ทาให้มีเครื่องลูกข่ายทางานร่วมกันได้หลายตัว
5.2.1 การวัดประสิทธิภาพความถูกต้องของระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่าย
แบบไร้สาย ใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน อายุระหว่าง 17-43 ปี เป็นเพศชายจานวน 20 คน และเพศหญิง
จานวน 10 คน ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องตรวจสอบมาตรฐาน คนละ 3 ครั้ง นามา
หาค่าเฉลี่ย จากนั้นนามาเปรียบเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจที่ตรวจสอบได้จากระบบตรวจสอบ
อัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สายที่สร้างขึ้น ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
ผ่านเครือข่ายแบบไร้สายมีร้อยละของความคลาดเคลื่อน (Error Percentage) 3.27 เมื่อนาผลการ
ตรวจสอบไปเทียบกับเครื่องตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจแบบมาตรฐาน
5.2.2 การวัดความสามารถในการเชื่ อมต่อและส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย
ที่เชื่อมต่อและส่งข้อมูลกันมากกว่าหนึ่งตัว(ความคงทนของระบบ) ทดสอบโดยการเชื่อมต่อ เครื่อง
ลูกข่ายจานวนมากไปยังเครื่องแม่ข่าย การทดลองแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูล
ต่อเนื่องครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยเครื่องลูกข่ายนั้นจะใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจาลองเป็นเครื่อง
ลูกข่าย และจาลองการส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT โดยจานวนเครื่องลูกข่ายที่สามารถเชื่อมต่อ
และส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายที่มากที่สุด แล้วเครื่องแม่ข่ายยังสามารถทางานต่อได้ จานวนไม่เกิน
45 เครื่ อง และจ านวนเครื่ องลู ก ข่า ยที่ส ามารถเชื่ อมต่อและส่ งข้ อมู ล ไปยัง เครื่องแม่ ข่ายที่ดี ที่สุ ด
ที่เครื่องแม่ข่ายสามารถทางานงานได้ จานวนไม่เกิน 35 เครื่อง
5.3 ข้อเสนอแนะ
ระบบตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย สามารถนาไปพัฒนาต่อหรือ
ปรับปรุงได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานที่มากขึ้น
5.3.1 ควรเปลี่ยนเซ็นเซอร์ที่ใช้สาหรับงานทางการแพทย์เพื่อนความแม่นยาในการวัดที่มากขึ้น
5.3.2 ถ้าต้องการที่จะเก็บข้อมูลผู้ใช้งานหรือข้อมูลการตรวจสอบ ควรเปลี่ยนไปใช้การ์ดความจา
ที่มีขนาดความจุที่สูงขึ้น
5.3.3 เพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น ควรเปลี่ยนระบบจัดการข้อมูลและการตรวจสอบให้อยู่ในจุด
เดียว
5.3.4 โปรแกรมจัดการข้อมูลพัฒนาจากภาษา PHP HTML สามารถที่จะนาภาษาอื่นเข้ามาร่วม
พัฒนาได้ เพื่อความสวยงามและความสะดวกมากขึ้น
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1. ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการของบอร์ด Raspberry Pi ลงใน SD CARD
เป็ น ที่ รู้ กั น ดี ว่ า บอร์ ด Raspberry Pi นั้ น ไม่ มี ห น่ ว ยความจ าประเภท Flash Memory อยู่ บ น
บอร์ ดทาให้ ต้อ งเก็บ ระบบปฏิ บั ติการต่าง ๆ ไว้ใน SD CARD ซึ่งถือว่ าเป็นข้อดีอย่า งหนึ่ง คือเวลา
เปลี่ยนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ทาได้ง่ายเพียงแค่ถอด SD CARD ออกแล้วเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปเท่านั้น
ซึ้งการติดตั้งระบบปฏิบัติการลงใน SD CARD มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ท าการดาวน์ โ หลดไฟล์ อิ ม เมจของระบบปฏิ บั ติ ก ารจากเวปของ Raspberry Pi ที่ ชื่ อ
Wheezy ให้เลือกโหลดเป็น .Zip ซึ่งตัวเลขจะต่างกันตามเวอร์ชั่น

ภาพที่ ก.1 การดาวโหลดไฟล์อิมเมจของระบบปฏิบัติการจากเว็บของ Raspberry Pi
1.2 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยทาการแตกไฟล์ จะได้ไฟล์ *.img แสดงดังภาพ

ภาพที่ ก.2 การแตกไฟล์ จะได้ไฟล์นามสกุล *.img
1.3 ทาการดาวน์โหลดโปรแกรม Win32DiskImager เพื่อใช้ในการเขียนและทาการอิมเมจไฟล์
ลงใน SD CARD แสดงดังภาพ
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ภาพที่ ก.3 การโหลด Win32DidkImager
1.4 นา SD CARD ขนาด 2GB ขึ้นไป ที่จะลงระบบปฏิบัติการไปเสียบเข้าที่ตัว Card Reader
จากนั้ น ให้ เ ปิ ด โปรแกรม Win32DiskImager คลิ ก ที่ ไ อคอนโฟลเดอร์ เ ลื อ กแล้ ว ไปที่ อิ ม เมจไฟล์ ที่
ดาวน์โหลดมาดังภาพ

ภาพที่ ก.4 ทาอิมเมจไฟล์ลงใน SD CARD
1.5 ทาการคลิกที่ปุ่ม Write เพื่อเริ่มการเขียนอิมเมจไฟล์เข้าสู่ SD CARD ซึ่งโปรแกรมจะถาม
ยื่นยันการเขียน ให้คลิก Yes

ภาพที่ ก.5 การ Write ในโปรแกรม
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1.6 รอจนโปรแกรมเขียนอิมเมจเสร็จเรียบร้อยดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ ก.6 การเขียนอิมเมจเสร็จเรียบร้อย
1.7 เริ่มต้นการต่อใช้งานบอร์ด Raspberry Pi หลังจากที่ได้ทาการลงระบบปฏิบัติการใน SD
CARD เสร็จเรียบร้อยแล้วทาการต่อการใช้งานของตัวเครื่องกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังภาพ

ภาพที่ ก.7 การต่อใช้งานกับอุปกรณ์
1.8 เมื่อทาการเปิดระบบหลั งจากนั้นจะแสดงข้อมูล การบูตของระบบบอร์ด Raspberry Pi
ดังภาพ
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ภาพที่ ก.8 การบูตของบอร์ด Raspberry Pi
1.9 หลั ง จากนั้ น จะปรากฏหน้ าต่ าง Raspberry Pi Software tool ให้ เ ลื อ กที่ Expand File
system และกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ดเพื่อขยายพื้นที่ SD CARD เพื่อใช้งานได้เต็มความจุ

ภาพที่ ก.9 การขยายพื้นที่ SD CARD เพื่อใช้งานได้เต็มความจุ
1.10 หลังจากนั้นให้เลือกที่เมนู Internationalization โดยการกดปุ่มลูกศรมาที่เมนูจากนั้นก็
กดปุ่ม Enter
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ภาพที่ ก.10 เลือกเมนู เมนู Internationalization
1.11 เลือกที่เมนู Change Local และ กดปุ่ม Enter ดังภาพ

ภาพที่ ก.11 การติดตั้งในส่วน Change Local
1.12 ทาการเลื่อนแทบสีแดงโดยใช้ปุ่มลูกศร มาเลือกที่ th_TH.UTF-8 UTF8 หลังจากนั้นก็กดที่
ปุ่ม Enter แสดงดังภาพ

ภาพที่ ก.12 การติดตั้งส่วน UTF8
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1.13 หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Enter อีกครั้งแสดงดังภาพ

ภาพที่ ก.13 ทาการกด Enter อีกครั้ง
1.14 ให้ ท าการเลื อ กเมนู Internationalization อี กครั้งและเลื อ กเมนู Change Timezone
แล้วหลังจากนั้นกดปุ่ม Enter

ภาพที่ ก.14 การตั้งค่า Timezone
1.15 ทาการเลื่อนแถบสีแดงลงมาที่ Asia โดยใช้ลูกศรจากนั้นกดปุ่ม Enter ดังภาพ
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ภาพที่ ก.15 การตั้งในส่วนของ Timezone
1.16 กดปุ่ม Tab บนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนแถบสีแดงลงมาที่ Finish จากนั้นให้กด Enter นั้นเองซึ่ง
มีรายละเอียดดังภาพ

ภาพที่ ก.16 การกด Finish สิ้นสุดการติดตั้ง
1.17 หลั ง จากนั้ น จะมีห น้ า ต่างถามว่ าต้อ งการรีบูตหรือไม่ ให้ เ ลื อก Yes และ กดปุ่ม Enter
รายละเอียดดังภาพ

78

ภาพที่ ก.17 ข้อความถามว่าต้องการรีบูตหรือไม่
1.18 หลังจากนั้นบอร์ดจะทาการรีบูตใหม่และให้ใส่ล็อคอิน Raspberry login ให้ใส่ Pi และกด
ปุ่ม Enter และใส่ Password เป็น raspberry และกดปุ่ม Enter ถ้าล็อคอินผ่านก็จะปรากฏหน้าจอ
ดังภาพ

ภาพที่ ก.18 การล็อคอินเข้าสู่ระบบ
1.19 จากที่ผ่านมาได้ทาการเข้าสู่ระบบโหมด Command Line ได้แล้วและถ้าต้องการเข้าสู่
โหมด X Window ก็สามารถทาได้โดยการพิมพ์คาสั่ง startx และ กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าอยู่ในโหมด
X Window ดังภาพ
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ภาพที่ ก.19 การเข้าอยู่ใช้ในโหมด X Window
1.20 แสดงการหาหมายเลข IP Address ของบอร์ ด Raspberry Pi โดยจะเข้ า ไปในโหมด
Command Line แล้ ว พิมพ์ คาสั่ ง ifconfig แล้ ว หลั ง จากนั้นก็ จะแสดงในส่ ว น IP Address ออกมา
ดังภาพ

ภาพที่ ก.20 การใช้คาสั่งเพื่อดู IP Address ของ Raspberry Pi
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1. การติดตั้งแอปพลิเคชั่นของเครื่องแม่ข่าย
ในส่วนของเครื่องแม่ข่ายนั้นใช้บอร์ด raspberry Pi เป็น ตัวกลาง(Broker) ในการรับ -ส่งข้อมูล
ประมวลผล และแสดงผล ดังนั้ น จึ งต้องติ ดตั้งแอปพลิ เคชั่ นดังนี้ mongodb, nodejs, node-red,
mosquito และ mongo-express
ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย มีดังนี้
1.1 หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian เสร็จแล้ว ตั้งค่าเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการโดย
ใช้คาสั่ง sudo raspi-config จะมีหน้าต่างตั้งค่าปรากฏขึ้นมาดังภาพที่ ข.1 จากนั้นให้เปิดใช้งานตาม
หัวข้อที่จาเป็นดังนี้
1.1.1 [1]Expand Filesystem เข้าไปเพื่อเปิดใช้งาน
1.1.2 [2]Change User Password ตั้งค่ารหัสเข้าใช้งานเครื่องแม่ข่าย
1.1.3 [8]Advance Option >> [A4]SSH เพื่อเปิดใช้งาน Secure shell

ภาพที่ ข.1 เมนูการตั้งค่าเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ Raspbian
เมื่อตั้งค่าครบแล้ว ให้เลือกที่ <Finish> จากนั้นระบบจะรีบูตอัตโนมัติ
1.2 ตรวจสอบและตั้งค่าหมายเลขไอพีแอดเดรส
1.3 อัพเดทระบบปฏิบัติการด้วยคาสั่ง sudo apt-get update รอจนกว่าจะเสร็จ
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ภาพที่ ข.2 การอัพเดทระบบปฏิบัติการ
1.4 อัพเกรดระบบปฏิบัติการด้วยคาสั่ง sudo apt-get upgrade รอจนกว่าจะเสร็จ

ภาพที่ ข.3 การอัพเกรดระบบปฏิบัติการ
1.5 อัพ เดท Nodejs และ Node-red เนื่ องจากระบบปฏิ บั ติก าร raspbian-Jessie ได้ มีก าร
ติดตั้ง Node.js และ Node-red มาแล้ ว แต่ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่า ดังนั้นจึงต้องทาการอัพเดทให้ เป็น
เวอร์ชั่นใหม่ก่อน โดยใช้คาสั่ง update-nodejs-and-nodered
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ภาพที่ ข.4 การอัพเดท Nodejs และ Node-red
หลังจากที่อัพเดทเสร็จแล้ว ใช้คาสั่ง node-red-start เพื่อนให้ node-red ทางาน และทดสอบ
การทางานของ Node-red ผ่านทาง web browser โดยใช้ไอพีของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตามด้วยพอร์ต
1880 ตามคาแนะนาในภาพที่ ข 5

ภาพที่ ข.5 การสั่งให้ Node-red ทางาน
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ภาพที่ ข.6 หน้าจอหลักของ Node-red ที่เปิดผ่าน web browser
1.6 ติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB ด้วยคาสั่ง sudo apt-get install mongodb -y รอจนกว่าจะ
ติดตั้งเสร็จ

ภาพที่ ข.7 การติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB
1.7 ติดตั้งปลั๊กอินของ MongoDB เพื่อใช้งานร่วมกับ Node-red ด้วยคาสั่ง npm install
node-red-node-mongodb รอจนกว่าจะเสร็จ
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ภาพที่ ข.8 การติดตั้ง ปลั๊กอินของ MongoDB เพื่อใช้งานร่วมกับ Node-red
1.8 เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ Node-red ดังนี้
1.8.1 ติดตั้งผู้ดูแลระบบด้วยคาสั่ง sudo npm install -g node-red-admin

ภาพที่ ข.9 การติดตั้งผู้ดูแลระบบของ Node-red
1.8.2 สร้างรหัสของผู้ดูแลระบบ ด้วยคาสั่ง node-red-admin hash-pw ระบบจะให้
กรอกรหัสของผู้ดูแลระบบ และจะสร้างรหัสใหม่ขึ้นมาเพื่อนาไปใช้งาน
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ภาพที่ ข.10 รหัสใหม่ที่ระบบสร้างขึ้นมา
1.8.3 จากนั้ น ให้ เ ปิ ด ไฟล์ settings.js ขึ้ น มา และค้ น หา aminAuth: จากนั้ น ให้ ล บ
เครื่องหมาย // ออกให้หมดและนารหัสที่ได้มาใสแทนที่รหัสเดิม ดังภาพ

ภาพที่ ข.11 การเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบและแทนที่รหัสใช้งานเดิม
1.8.4 ค้น หา httpNodeAuth ลบครื่องหมาย // ข้างหน้าออก เปลี่ ยน user ให้เป็ น
admin และแทนที่รหัสใช้งานเดิมด้วยรหัสใหม่ข้างต้น จากนั้นบันทึกข้อมูลด้วย ctrl+o , y และออก
จากโปรแกรมด้วย ctrl+x

ภาพที่ ข.12 การเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งานเป็นผู้ดูแลระบบ
1.8.5 สั่งให้ Node-red ทางานอัตโนมัติตั้งแต่ระบบปฏิบัติการเริ่มทางาน ด้วยคาสั่ง
sudo systemctl enable nodered.service

ภาพที่ ข.13 การสั่งให้ Node-red ทางานอัตโนมัติ
1.9 ติ ด ตั้ ง Mongo-express เป็ น เครื่ อ งมื อ บริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล MongoDB ผ่ า นเว็ บ
บราวเซอร์ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ติดตั้งโดยใช้คาสั่ง npm install mongo-express รอจนกว่าจะ
ติดตั้งเสร็จ
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ภาพที่ ข.14 การติดตั้ง Mongo-express
1.9.1 จากนั้นเข้าไปที่ cd ~/node_modules/mongo-express
1.9.2 เปลี่ยนชือ่ ไฟล์จาก config.default.js เป็น config.js
1.9.3 แก้ไขไฟล์ config.js ดังนี้

ภาพที่ ข.15 แก้ไขสิทธิให้มีการล็อกอินเข้าใช้งานโดยเปลี่ยน admin: true,

ภาพที่ ข.16 แก้ไขการเข้าถึงด้วย anonymous IP
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ภาพที่ ข.17 แก้ไขรหัสเข้าใช้งาน
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