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1. บทนำา

อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ขณะนี้มีการแพร่กระจายของ

เชื้อไวรัสไข้หวัดหมู หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ชนิด A สายพันธุ์ H1N1 

ในหลายๆ ภูมิภาคทั่วโลก ด้วยระดับเตือนภัยสูงสุด คือ ระดับ 6 จาก

การประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) อันหมายถึง เชื้อไวรัส 

ดงักล่าวได้แพร่กระจายไปทัว่โลกแล้ว โดยมกีารตดิต่อจากคนสูค่น ณ 

ขณะนี้ มีผู้ป่วยยืนยันโรคนี้มากกว่า  100,000 ราย ใน 130 ประเทศ

ทัว่โลก ดงันัน้ ทกุประเทศจงึต้องออกมาตรการยบัยัง้การแพร่กระจาย

ของเชือ้ไวรสัดงักล่าวอย่างเร่งด่วน ด้วยมาตรการแตกต่างกนัไปตาม

ระดับความรุนแรง เช่น ในประเทศต้นทางอย่างเม็กซิโก ซึ่งนอกจาก

จะต้องยับยั้งไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคในระลอกที่สองแล้ว 

ยังต้องพยายามรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไปแล้วกว่าหมื่นคน

ด้วย ในขณะที่ในประเทศปลายทางอย่างประเทศไทยนั้นมาตรการ

เบื้องต้น ได้แก่ การติดตั้งเครื่องสแกนอุณหภูมิ (Thermo scan) ณ 

จุดตรวจภายในท่าอากาศยานระหว่างประเทศ โดยกรมควบคุมโรค

ส�าหรบัคดักรองผูท้ีม่อีาการไข้อย่างคร่าวๆ จากผูโ้ดยสารทัง้หมดโดย

ไม่ต้องสมัผสั ก่อนการวนิิจฉัยโรคอย่างเตม็ขัน้โดยแพทย์ผู้เชีย่วชาญ 

ข้อสังเกตของผู้เขียน คือ เครื่องมือดังกล่าวมีความถูกต้องและได้รับ

การใช้งานอย่างถูกต้องเพียงใด กล่าวคือหากเครื่องมือดังกล่าวอ่าน

ค่าอุณหภูมิออกมาต่างกว่าค่าจริงมากเกินไป ย่อมมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

ผ่านออกมาและแพร่เชื้อไปยังผู้อ่ืนต่อไปอีก จุดมุ่งหมายของผู้เขียน

ซ่ึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์แต่ในฐานะที่เป็น

ผู้รักษามาตรฐานด้านการวัดอุณหภูมิแบบแผ่รังสี (Radiation Ther-

mometry) ของประเทศ คอื ต้องการเผยแพร่ความรูใ้นการสอบเทยีบ

อณุหภมูแิละตรวจสอบความถกูต้องของเครือ่งมอืดงักล่าว ตลอดจน

ส่งเสริมให้ตรวจสอบเครื่องมือดังกล่าวก่อนน�าไปใช้งาน

การสอบเทียบอุณหภูมิและ

การตรวจสอบคุณสมบัติ

2. เทอร์โมสแกนคืออะไร 

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal camera) หรือที่เรียก

กันแพร่หลายในประเทศไทยว่าเทอร์โมสแกนนั้น สามารถเรียกได้

ทั้ง Thermal imaging หรือ Thermography camera สุดแล้วแต่ว่า 

ผู้ผลิตจะเรียกเครื่องมือของตัวเองว่าอย่างไร หรือน�าไปประยุกต์ใช้

ทางด้านใด โดยทั่วไปจะสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ส�าหรับ

สังเกตการณ์และส�าหรับวัดอุณหภูมิ กลุ่มแรกส่วนใหญ่ถูกน�าไปใช้

ทางทหาร หรือในสภาพที่ตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ในที่

มืด หรือพื้นที่ที่มีหมอกควัน ซึ่งเน้นความสามารถในการแยกแยะ

ภาพความร้อนเป็นอันดับแรก ส่วนกลุ่มหลังถูกน�าไปใช้งานใน

อุตสาหกรรมและทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเน้นความถูกต้อง

ในการวัดอุณหภูมิมากกว่าในกลุ่มแรก อย่างไรก็ตาม เพราะเหตุว่า

กลุ่มหลังเป็นที่นิยมและใช้งานกันแพร่หลายมากกว่าทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ อันเนื่องจากความสามารถในการน�าไปใช้งานได้

หลากหลายกว่า ดังนั้น ในที่นี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะกลุ่มที่น�าไปใช้กับ

การวัดอุณหภูมิเท่านั้น

เทอร์โมสแกนในความหมายที่เข้าใจกันแพร่หลาย หมายถึง 

เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด หรืออินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ 

(Infrared Thermometer) ชนิดหนึ่งที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้

มากกว่าหนึ่งต�าแหน่งในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุที่

ต้องการวัด ซึง่คล้ายกับการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรปูนัน่เอง โดยสิง่ที่

ตรวจจบั คือ รงัสอีนิฟราเรด (Infrared Radiation) ช่วงความยาวคลืน่

หนึง่แล้วแปลงเป็นอณุหภมูติามกฎการแผ่รงัสขีองแพลงค์ (Planck’s 

Radiation Law) และประมวลผลเป็นภาพสองมิติของอุณหภูมิที่

ค�านวณได้ในท้ายที่สุด หลักการท�างานของเครื่องมือดังกล่าวแสดง

ดังรูปที่ 1 

เทอร์โมสแกนของ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

รูปที่ 1 หลักการท�างานของเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จะขอกล่าวถึงเฉพาะ

เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ในด้านการแพทย์ (Medical Thermal Imaging) 

ที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองผู้ป่วยเท่าน้ัน หลักการใช้งานดังกล่าวอยู่

บนพื้นฐานความจริงที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยการเผา

ผลาญเอาพลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปท�าให้ร่างกายมีการปลด

ปล่อยความร้อนจากการเผาผลาญดังกล่าวออกมาอยู่เสมอ ใน

สภาวะปกตร่ิางกายมนษุย์จะมีอณุหภมูิค่อนข้างคงที่ประมาณ 35.5 

องศาเซลเซยีสถงึ 37.8 องศาเซลเซยีส โดยจะส่งผ่านความร้อนมายัง

ผวิหนงัท�าให้มอีณุหภมูท่ีิผิว (Surface Temperature) ต�า่กว่าอณุหภมูิ

ภายใน (Core Temperature) อยู่ 2-4 องศาเซลเซียส แต่ก็สูงกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงมีการถ่ายเทความร้อนจาก

ร่างกายทางผิวหนังไปยังส่ิงแวดล้อมโดยการแผ่รังสีอินฟราเรด ใน

กรณีที่ร่างกายมีอาการไข้ซึ่งท�าให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ คือ

มากกว่า 38 องศาเซลเซียส ตามหลักการส่งผ่านความร้อน ย่อมมี

การแผ่รังสอีอกมามากกว่าปกต ิความผดิปกตดิงักล่าวย่อมสามารถ

ถูกตรวจจับได้ผ่านการถ่ายภาพความร้อน หรือรังสีอินฟราเรดด้วย

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดดังกล่าว นั่นเอง และตามกฎการกระจายของ

วีน (Wien’s displacement law) ร่างกายมนุษย์จะแผ่รังสีสูงสุดที่

ความยาวคลื่นประมาณ 10 นาโนเมตร ซึ่งสามารถตรวจจับได้ด้วย

เทอร์โมมิเตอร์ดังกล่าว ซึ่งตอบสนองในช่วงความยาวคล่ืนตั้งแต่ 7 

นาโนเมตร ถึง 13 นาโนเมตร 

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายความร้อนเปรียบเทียบระหว่างคนป่วย

กับคนปกติ

คุณสมบัติส�าคัญของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบนี้ คือ มีมุมการ

มองเห็น (Field of View, FOV หรือ Total Field of View, TFOV) 

หรอืขอบเขตการวัดเป็นแบบสองมติิ ซึง่จะแตกต่างจากเทอร์โมมเิตอร์

แบบอินฟราเรดทั่วๆ ไป ที่มีขอบเขตการวัดเป็นวงกลมเล็กๆ เท่านั้น 

โดยทางผู้ผลิตจะระบุมาเป็นขนาดของมุมที่เทอร์โมมิเตอร์ดังกล่าว

สามารถมองเห็นทั้งในแนวระดับและแนวตั้ง เช่น 20 x 18 องศา 

เป็นต้น ดังนั้น ข้อดีของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้ คือ สามารถตรวจสอบ

กลุ่มเป้าหมายได้ทีละหลายๆ คน เพียงแค่เดินผ่านกล้องอย่างช้าๆ 

เท่านั้น ยิ่งขอบเขตการวัดใหญ่เท่าไหร่ย่อมหมายถึงสามารถตรวจ-

สอบกลุม่เป้าหมายขนาดใหญ่ได้มากเท่านัน้ อย่างไรกต็ามคณุสมบัติ

ที่ส�าคัญไม่แพ้กัน คือ ความละเอียดของภาพซึ่งนิยมบอกเป็นค่า 

Instantaneous Field of View (IFOV) อันหมายถึงขนาดเชิงมุมที่

ตัวตรวจจับหนึ่งตัว หรือหนึ่งพิกเซลมองเห็นโดยมีนัยยะบ่งบอกถึง

ความสามารถในการแยกแยะภาพ หรือก�าลังแยกเชิงพื้นที่ (Spatial 

Resolution) นั่นเอง ยิ่งค่าดังกล่าวมีค่าน้อยเท่าไหร่ ยิ่งหมายถึง

เทอร์โมมเิตอร์ดังกล่าวสามารถถ่ายภาพความร้อนได้ละเอียดเท่านัน้ 

โดยปกติบอกค่าเป็นหน่วยเรเดียนแทนหน่วยองศา เช่น 2 มลิลเิรเดยีน 

เป็นต้น เพือ่ให้เข้าใจง่ายขึน้ ขนาด FOV ทัง้หมดของตวักล้องกม็าจาก

ผลคูณของ IFOV กับจ�านวนพิกเซลของตัวกล้อง เช่น 320 พิกเซล x 

240 พิกเซล นั่นเอง 

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างมุมมองการมองเห็นของเทอร์โมสแกนทั้งสองแบบ

ที่มา: จำกวำรสำร Metrology Info Vol.12 No.54 สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ

         

 




