
 

 
 การติดตั้ง  
ข้อควรระวังในการติดตั้ง  
ประสิทธิภาพของโครงการตรวจคัดกรองไข้นี้ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพแวดล้อม รูปแบบการ
ตรวจนี้จะใช้เฉพาะกับสภาพแวดล้อมในร่มเหล่านั้น หรือสถานการณ์ท่ีมีอากาศสงบ และอุณหภูมิที่
สอดคล้องกัน นอกจากนี้ต าแหน่งการติดตั้งที่สัมพันธ์กันของอุปกรณ์และแสงโดยรอบ (สว่างเกินไปหรือ
มืดเกินไป) มีผลอย่างมากต่อความแม่นย าของการตรวจจับใบหน้า เพ่ือปรับปรุงความแม่นย าในการวัด
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจจับใบหน้าได้ดีขึ้น สภาพแวดล้อมในการติดตั้งต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดบางประการ ดังนี้:  
1. เลือกสภาพแวดล้อมการติดตั้ง ด้วยการก าหนดทิศทางการเดินทางเดียว เพ่ือให้แน่ใจว่ากล้อง
สามารถจับภาพใบหน้าของผู้ท่ีผ่านการถ่ายภาพได้ท้ังหมด  
2. เลือกสภาพแวดล้อมการติดตั้งท่ีมีสภาพแสงนิ่งและเพียงพอ ต้องมีแสงเสริมภายใต้แสงไฟหรือสภาพ

แสงไม่เพียงพอเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน 

3. เลือกสภาพแวดล้อมในร่มท่ีมีอากาศสงบและอุณหภูมิที่สอดคล้องกัน ไม่แนะน าให้ใช้สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว  
4. หากใช้รูปแบบการวัดนี้ในฉากทางเข้าท่ีเช่ือมต่อกับสภาพแวดล้อมในร่มและกลางแจ้ง แนะน าว่าควร
ให้ต าแหน่งการติดตั้งไว้ท่ีระยะทางจากทางเข้า (เช่นด่านศุลกากรหรือจุดตรวจรักษาความปลอดภัย) 
บุคคลท่ีเข้ามาจากกลางแจ้งควรอยู่ในอาคารนานกว่า 5 นาทีก่อนการวัด ด้วยวิธีการเหล่านี้ ผลกระทบ
ของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิภายนอกท่ีมีต่ออุณหภูมิพื้นผิวร่างกายท่ีวัดได้จะลดลง  
5. หลีกเลี่ยงวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงหรือต ่าในท่ีมุมมองภาพ  
6. ควรติดตั้งอุปกรณ์ให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการตรวจจับใบหน้าและการวัดอุณหภูมิที่เกิด

จากการสั่นไหว 

 

 



การติดตั้งกล้อง  
- ควรตั้งกล้องไว้ด้านหน้าของเส้นทางเดินทางเดียวเพื่อจับภาพใบหน้าของคนท่ีเดินผ่าน แนะน า

ให้ตั้งความสูงในการติดตั้งเป็น 1.5-1.7 ม. และไม่เกนิ 2.5 ม. ส าหรับการติดตั้งแบบตายตัวกรณี

ปกติ 

 

 

- ระยะห่างท่ีแนะน าระหว่างกล้องและวัตถุที่วัดนั้นขึ้นอยู่กับความยาวโฟกัสของเลนส์ท่ีใช้ตาม
ค าแนะน าของแต่ละรุ่น สามารถตรวจสอบได้จาก data sheet  

- มีขาตั้งกล้องและอะแดปเตอร์ขาตั้งกล้องท่ี HIKVISION น าเสนอเพ่ือการจัดวางปรับเปลี่ยนได ้

แต่รายการเหล่านี้จ าเป็นต้องซื้อเพิ่มเติม หากคุณกังวลเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เราขอแนะน าให้ยกเว้น

การสั่งซื้ออะแดปเตอร์ส าหรับขาตั้งกล้อง สามารถแยกซื้อกับผลิตภัณฑ์ร่วมกันขาตั้งกล้องที่

เป็นไปตามมาตรฐาน ท่ีสามารถหาซื้อได้ในพื้นท่ี 

 

 
 
 



การติดตั้ง Blackbody  
ต ำแหน่งกำรติดตั้ง :  
ระยะห่างท่ีแนะน าระหว่างกล้องและ อุปกรณ์Blackbody อยู่ท่ี 1.2m แนะน าให้ติดตั้งที่ความสูงต ่าสุด

ท่ี 1.7 ม. ด้วยมุมเงย 20 ° ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกล้องสีด าปรากฏขึ้นที่มุมบนซ้าย / ขวาบนของ

มุมมองกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าจะไม่ถูกบล็อกโดยเป้าหมายอื่นใดในระหว่างการวัดอุณหภูมิ 

 

 

ขั้นตอนกำรก ำหนดค่ำ:  
1. เปิดเครื่อง;  

2. กด SEL เพ่ือตั้งค่าอุณหภูมิ กดขึ้นและลงเพื่อปรับอุณหภูมิของอุปกรณ์ blackbody เป็น 40 องศา
เซลเซียส  
3. ยืนยันการปรับค่า โดยกดปุ่ม SEL อีกครั้ง  
4. รอจนกระท่ังค่าอุณหภูมิที่แสดงถึง 40 องศาเซลเซียสและไม่เปลี่ยนแปลง  
 
 
 
 
 
 
 



การปรับตั้งค่า  
เลือกชนิดของแหล่ง VCA  
ขั้นตอน :  

1. ป้อนอินเตอร์เฟสประเภททรัพยากร VCA:  
 

 

 

2. เลือก Body Thermography  

3. คลิก Save และรอการรีสตาร์ทอุปกรณ์  
การก าหนดค่าภายในอุปกรณ์กล้อง  
ขั้นตอน :  

1. ไปที่อินเตอร์เฟซการก าหนดค่าภายใน : Configuration > Local  

 

 

 
 



2. คลิกเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าต่อไปนี้:  
Rules: อ้างถึงกฎบนเบราว์เซอร์ท้องถิ่นของคุณ เลือก Enable เพ่ือแสดงเครื่องหมายสีและข้อมูล
อุณหภูมิเมื่อตรวจจับใบหน้าเป้าหมาย  
Display Rules Info. on Capture: เลือก Yes เพ่ือแสดงข้อมูลกฎการจับภาพ  
Display Temperature Info.: เลือก Yes เพ่ือแสดงข้อมูลอุณหภูมิพร้อมอุณหภูมิหลังการวัดตามกฎ
ท่ีปรับค่าแล้ว  
Display Temperature Info. on Capture: เลือก Yes เพ่ือแสดงผลค่าอุณหภูมิที่จับภาพ  

3. คลิก Save 

 

การตั้งค่าการวัดอุณหภูมิร่างกาย  
ขั้นตอน:  
1. ไปที่อินเตอร์เฟซการตั้งค่าอุณหภูมิร่างกาย : Body Thermography > Basic Settings.  
 

 

2. ก าหนด การตั้งค่าต่อไปนี้:  



Channel No.: เลือกช่องสัญญาณกล้องตรวจจับความร้อน (โดยปกติอยู่ท่ี Camera 02).  

Enable Temperature Measurement: ท าเคร่ืองหมายท่ีช่องนี้เพื่อเปิดใช้งานการวัดอุณหภูมิ 

Display Temperature Info. on Stream: เลือกช่องนี้เพื่อแสดงข้อมูลอุณหภูมิบนสตรีม  
Emissivity: ความสามารถสัมพัทธ์ของพื้นผิววัสดุในการเปล่งพลังงานจากรังสี ส าหรับผิวหนังมนุษย์ค่า
นี้มักถูกตั้งค่าเป็น 0.98  
Distance: ระยะทางจริงระหว่างกล้องกับวัตถุท่ีวัด  
3. กด Save  

4. ไปที่อินเตอร์เฟซการตั้งค่าอุณหภูมิร่างกาย : Body Thermography > Body Thermography 
Configuration  
5. เลือกช่องสัญญาณกล้องปกติ(โดยปกติอยู่ท่ี Camera 01) 

 

6 ก าหนด การตั้งค่าต่อไปนี้:  

Enable Face Detection: ท าเคร่ืองหมายที่ช่องนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นตรวจจับใบหน้า  
Display Temperature: ท าเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อแสดงผลอุณหภูมิที่วัดได้  

Configuration: เลือกไปท่ี Targeting.  

Face Detection Parameters:  

ตั้ง Generation Speed และ Sensitivity ไว้ที ่5 เพ่ือการตรวจจับท่ีดีที่สุด  

แนะน าให้ตั้งค่า Alarm When Temperature is Below ไว้ที่ 37.5 องศาเซลเซียส, หรืออาจ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการอื่นๆ  



Draw Area: วาดพื้นที่สี่เหลี่ยม วัตถุในบริเวณนี้เท่านั้นท่ีจะถูกตรวจจับ เป็นเป้าหมายส าหรับการวัด
อุณหภูมิ  
7. กด Save. 

8. เลือกช่องสัญญาณกล้องตรวจจับความร้อน (โดยปกติอยู่ท่ี Camera 02)  
 

 

9. ท าการตั้งค่าดังต่อไปนี้:  

Black Body Parameters: หากใชb้lackbody เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีที่สุดของปรับการวัดอุณหภูมิ
ร่างกายแบบเรียลไทม์ ควรก าหนดค่าดังนี้  
Enable Blackbody Correction: ท าเครื่องหมายท่ีช่องนี้ถ้าใช้ blackbody ร่วมในการปรับวัด
อุณหภูมิ  

Distance: ระยะทางจริงระหว่างกล้องกับตัวเครื่อง blackbody  
ค่า Temperature และ Emissivity ด้วยค่าพารามิเตอร์จริงท่ีใช้กับเครื่อง blackbody.  

Draw Area: วางจุดอ้างอิงไว้ท่ีกึ่งกลางของเครื่อง blackbody ควรวาง Blackbody ไว้นอกพื้นที่

ตรวจจับใบหน้า (กรอบสีน ้าเงินในช่องทางความร้อน กรอบสีเหลืองในช่องแสง) และภายในช่วง

ถ่ายภาพของกล้องความร้อน (กรอบสีแดงในช่องแสง) 



 

Body Temperature Compensation: ชดเชยค่าท่ีวัดได้ตามอุณหภูมิสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์  
Enable: ท าเครื่องหมายท่ีช่องนี้เพื่อเปิดใช้งานการชดเชยอุณหภูมิของร่างกาย  
Compensation Type: แนะน าให้ตั้งค่าไว้ท่ี Auto ; ด้วยวิธีนี้, การชดเชยอัตโนมัติและค่าการ
ปรับเทียบด้วยตนเอง ค่าท้ังสองจะถูกเพิ่มเข้ากับค่าท่ีวัดได้  
Manual Calibration : ค่าท่ีตั้งไว้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าท่ีวัดได้ (หากค่านี้ถูกตั้งค่าเป็น 2 องศา
เซลเซียสและค่าท่ีวัดได้คือ 35 องศาเซลเซียสค่าท่ีแสดงจะเป็น 37 องศาเซลเซียส) อ้างอิงท่ี Manual 
Calibration เพ่ือรายละเอียดเพิ่มเติม  
Environment Temperature: แนะน าให้ตั้งค่าไว้ท่ี Auto ; ด้วยวิธีนี,้ อุหภูมิแวดล้อมจะถูกวัดโดย
อัตโนมัต ิ 

10. กด Save. 

 

การปรับละเอียดด้วยตนเอง(Manual Calibration)  
จุดประสงค์:  
ประสิทธิภาพของรูปแบบการวัดอุณหภูมิของร่างกายท่ีน าเสนอโดย HIKVISION นี้ จะได้รับผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมการท างานจริงท่ีแตกต่างกันไป และปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพแวดล้อมท่ีเสถียรท่ีสุดอาจ
ถือได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดของระบบ เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดขอแนะน าให้ท าการชดเชยค่าด้วยการ
ปรับละเอียดด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้ 
ขั้นตอน:  
1. อุปกรณ์เริ่มท างาน รอสักครู่ (มากกว่า 30 นาที) เพื่ออุ่นเครื่อง  
2. ส าหรับบุคคลท่ี 5 ถึง 10 ให้ท า 3 ขั้นตอนต่อไปนีใ้ห้สมบูรณ์ทีละข้อ ตามล าดับ:  



-ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิช่องหูหรือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบพิเศษอื่น ๆ เพ่ือให้ได้อุณหภูมิของร่างกายท่ี

แท้จริงและบันทึกค่า 

-ใช้กล้องความร้อนเพื่อให้ได้อุณหภูมิร่างกายของบุคคลเดียวกันและบันทึกค่า  
-หักลบตัวเลขทั้งสองนี้ แล้วบันทึกค่าส่วนต่าง  
.  
3. ตั้งค่า Manual Calibration ด้วยค่าเฉลี่ยของค่าความแตกต่างเหล่านี้ใน Body Temperature 

Compensation 

ตัวอย่ำง :  
หากข้อมูลที่บันทึกไว้ในระหว่างกระบวนการสอบเทียบเป็นดังตารางต่อไปนี้ 

 

หมายเหตุอื่นๆส าหรับการใช้งาน  
- ก่อนท่ีจะใช้อุปกรณ์ในการวัดอุณหภูมิร่างกายจริงควรใช้เวลามากกว่า 30 นาทีในการอุ่น  
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ส าหรับการคัดกรองเบื้องต้นส าหรับผู้ท่ีมีไข้ หลังจากการเตือนเกิดขึ้น ควรใช้

เทอร์โมมิเตอร์ทางการแพทย์เฉพาะทาง ในการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายเพิ่มเติมอีกครั้ง 

- การตั้งค่าหรือการใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุน่ กรุณาติดต่อตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ

ของท่านเพ่ือขอค าแนะน า 

 

 


