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4. ผลการดําเนินงาน
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และในยุค Thailand 4.0 ที่วิวัฒนาการทางการแพทย์สูงขึ้น
ประกอบกับผู้คนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ล้วนส่งผลให้คนมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น “นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ” จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างสูง ปัญหาเรื่องสุขภาพและโรคภัยไข้
เจ็บของผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการรับประทานยาผิดขนาดและผิดเวลา ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับยา
อย่างสม่ําเสมอตามที่แพทย์สั่ง ปริมาณยาในร่างกายไม่เพียงพอที่จะกําจัดเชื้อโรคหรืออาการติดเชื้อต่างๆ ให้
หายขาดได้ ทํ าให้ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นด้ านสุ ข ภาพ และส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ของผู้ สู งอายุ แนวทางการ
แก้ปัญหาและการส่งเสริมคุณภาพสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ นั่นคือ การได้รับยาตรงตามเวลาและต่อเนื่องครบ
ตามที่แพทย์ระบุ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “กล่องยาอัจฉริยะ” เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาให้กับผู้สูงอายุ
และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเตือนผู้ป่วยให้ไม่ลืมในการรับประทานยา และให้ได้รับ
ยาตรงตามเวลา นอกจากนี้ระบบแจ้งเตือนทานยาสําหรับผู้สูงอายุยังมีการแจ้งสถานะการรับประทานยาให้
ลูกหลานผู้อยู่รอบข้าง ผู้สังเกตการณ์ คุณหมอ หรือ ผู้ดูแล ทราบผ่านทาง Smartphone โดยแอพพลิเคชั่น
Line ได้ฎ ทําให้ลดอัตราการลืมหรือรับประทานยาให้ตรงเวลาได้

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมกล่องยาอัจฉริยะ

คณะทํางานจึงเล็งเห็นความสําคัญ และได้จัดทํา กล่องยาอัจฉริยะ ขึ้นมาโดยกล่องใส่ยา มี 7ช่อง
แบ่งเป็น เช้า 2 ช่อง (ก่อนและหลังอาหาร), เที่ยง 2 ช่อง(ก่อนและหลังอาหาร), เย็น 2 ช่อง (ก่อนและหลัง
อาหาร) และก่อนนอน 1 ช่อง สามารถอธิบายการทํางานได้ดังนี้

ภาพที่ 2 จ่ายไฟเลี้ยงให้กล่องยาอัจฉริยะ

ขั้นตอนที่ 1 เปิดการใช้งาน โดยเสียบปลั๊ก Adaptor 5 VDC เข้าที่ตัวเครื่อง และในกรณีที่พหพาไป
นอกสถานที่สามารถใช้แหล้งจ่ายเป็น Power Bank ได้กล่องยาจะทําการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet โดย
อัตโนมัติ

ภาพที่ 3 อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ

ขั้นตอนที่ 2 เมือ่ เปิดการใช้งาน อุปกรณ์จะทําการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ที่เรากําหนดไว้อัตโนมัติ
โดยกรณีที่หาไม่เจอจอแสดงผลจะแสดงข้อความ Connecting ไปเรื่อยๆ

ภาพที่ 4 อุปกรณ์แสดงเวลาตามจริง

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากเชื่อมสัญญาณ Internet ได้ อุปกรณ์จะอ้างอิงข้อมูลเวลาจาก Server โดยใช้
Time Zone ของประเทศไทยเพื่อลดข้อผิดพลาดในเรื่องเวลา และเพิ่มความแม่นยําในการแจ้งเตือนมากขึ้น

ภาพที่ 5 อุปกรณ์แจ้งเตือนการทานยา

ขั้ น ตอนที่ 4 เมื่ อ ถึ ง Timer ที่ ตั้ งไว้ สํ า หรั บ ทานยา (ตั ว อย่ า งกรณี แ จ้ งเตื อ นทานยาชิ่ งที่ 1) จะมี
สัญญาณเตือนผ่านลําโพงขนาดเล็ก (Buzzer) ทั้ง 2 ตัว และที่จอแสดงผล (OLED) มีข้อความแจ้งเตือนให้ทาน
ยา“Take No.1”

ภาพที่ 6 เปิดทานยา

ขั้นตอนที่ 5 ถ้าผู้ป่วยหรือผู้สงู อายุเปิดทานยาผิดช่องระบบจะยังแจ้งเตือนต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเปิด
ถูกต้อง ในกรณีเปิดถูกช่องจ่ายยา เสียงแจ้งเตือนจากลําโพงจะหยุดทํางาน และมีข้อความแสดง “No.1 OK”
ที่จอแสดงผล เป็นการลดความผิดพลาดในการทานยาที่ผิดชนิดและผิดขนาดได้

ภาพที่ 8 ระบบแจ้งเตือนผ่าน Smart Phone

ขั้นตอนที่ 6 กล่องยาอัจฉริยะยังมีการรับประทานแจ้งสถานการณ์ทานยาให้ลูกหลานผู้อยู่รอบข้าง ผู้
สังเกตการณ์ คุณ หมอ หรือ ผู้ดูแล ทราบผ่านทางมือถือโดยแอพพลิเคชั่น Line ทําให้ลดอัตราการลืมและ
รับประทานยาให้ตรงเวลาได้

ภาพที่ 8 ชิ้นงานจริงกล่องยาอัจฉริยะ

5. สรุปผลการดําเนินงาน
5.1 สรุปผลการพัฒนากล่องยาอัจฉริยะ
การดํ าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาต้ น แบบ “กล่ อ งยาอั จ ฉริย ะ” อุ ป กรณ์ ส ามารถแจ้ งเตื อ นและส่ ง
สัญญาณให้ผู้สูงอายุรับประทานยาได้ตรงตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะแจ้งเตือนให้หยิบยาที่ถูกต้องตามช่องจ่าย
ยาที่กําหนดบนกล่องยา โดยกล่องใส่ยา มี 7 ช่องจ่ายยา แบ่งเป็น เช้า 2 ช่อง (ก่อนและหลังอาหาร), เที่ยง 2
ช่อง(ก่อนและหลังอาหาร), เย็น 2 ช่อง (ก่อนและหลังอาหาร) และก่อนนอน 1 ช่อง ซึ่งหากผู้สูงอายุหยิบยาใน
ช่องที่ไม่ถูกต้อง ข้อความที่แสดงและเสียงแจ้งเตือนผ่านลําโพง จะยังคงทํางานต่อไป ดังนั้นจึงเป็นการลดความ
ผิดพลาดในการทานยาที่ผิดชนิดและผิดขนาดยาได้ นอกจากนี้แล้วความสามารถของระบบแจ้งเตือนทานยานี้
ยังสามารถแจ้งสถานะการรับประทานยาให้ลูกหลานรอบข้าง ผู้สังเกตการณ์ คุณหมอ หรือ ผู้ดูแล ได้ทราบ
ผ่านทาง Smartphone โดยแอพพลิเคชั่น Line ได้ฎ
ทั้งนี้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งเตือนทานยาสําหรับผู้สูงอายุนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยทั่วไป
หรือผู้พิการทางสายตาและหูหนวกได้ด้วย เนื่องจากระบบมีการแจ้งเตือนในรูปแบบการรับรู้สัมผัสที่สําคัญของ
ร่างกาย ทั้งการมองเห็นและการได้ยิน โดยกล่องยามีจอแสดงผล(OLED) และลําโพงขนาดเล็ก(Buzzer) ที่
ติดตั้งที่ตัวอุปกรณ์จํานวน 2 ตัว เพื่อแจ้งเตือนในรูปแบบของข้อความและเสียง อุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดเล็ก
น้ําหนักเบา พกพาสะดวก สามารถใช้พลังได้ทั้งแบบแบตเตอรี่ และไฟบ้าน
5.2 การนําอุปกรณ์ต้นแบบไปใช้
กล่องยาอัจฉริยะ ที่พัฒนาขึ้นได้ร่วมจัดแสดงในงานนวัตกรรมแก้ไขปัญหาทางสังคม “SUT DOD-Day ปี 2 สร้ างนวัต กรรมตามรอยพ่ อ ” โดยสํ านั ก งานอุ ท ยานวิท ยาศาสตร์แ ละนวัต กรรม เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ โถงอาคารเรียนรวม 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560 นําเสนอไอเดีย
และขั้นตอนการทํางานพร้อมแสดงชิ้นจริงต่อคณะกรรมการ ณ ห้อง B2102 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

(ก)

(ข)

ภาพที่ 13 กล่องยาอัจฉริยะจัดแสดงในงาน SUT DO-D-Day ปี 2 สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ
(ก) จัดแสดงผลงาน ณ โถงอาคารเรียนรวม 1
(ข) นําเสนอและแสดงชิ้นจริงต่อคณะกรรมการ

6. ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาในครั้งต่อไป
6.1 ออกแบบกล่องยาอัจฉริยะ ให้มขี นาดกระทัดรัด พกพาสะดวก ใช้งานง่าย
6.2 พัฒนาส่วนแจ้งเตือนทานยาจอแสดงผล(OLED) ให้มขี นาดใหญ่ และเสียงจากลําโพงให้ดังกว่าเดิม

ลงชื่อ ....................................................ผู้รายงาน
( นายวุฒินันท์ วามะกัน )
ตําแหน่ง วิศวกร
วันที่ 27 กันยายน 2560

