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บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบันโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุมีหลายประเภท	เช่น	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเบาหวาน		โรคต้อกระจก	และโรคอัลไซเมอร์		
เป็นต้น	 ผู้สูงอายุจ�านวนมากจะอาศัยอยู่ในบ้านโดยไม่มีผู้ดูแล	 และมีปัญหาในการรับประทานยา	 เช่น	 การอ่านฉลากยาไม่ชัดเจน	 รับ
ประทานยาไม่ตรงเวลา	เป็นต้น	เพื่อช่วยลดปัญหาการรับประทานยาของผู้สูงอายุและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค	คณะวิจัยได้น�า
เสนอเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติส�าหรับผู้สูงอายุ	 โดยมีหลักการท�างานของเครื่องจะใช้การป้อนข้อมูลการรับประทานยาตามใบสั่งแพทย์	 ซึ่ง
การท�างานทกุส่วนจะถกูควบคมุด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์	โดยจ่ายยาออกทางช่องรบัยา	จากนัน้เครือ่งจะประมวลผลและส่งสญัญาณ
แจ้งให้ผู้สูงอายุทราบในรูปแบบเสียงเตือน

Abstract

 Nowadays the elders encounter numerous health problems such as high blood pressure, Diabetes, Cataract, and 
Alzheimer, etc.  Many elder people stay alone at home and often have problems in taking medicine. For instance, they 
may not understand medical instruction or simply forget to take the medicine. To solve these problems and enhance the 
effectiveness of medical treatments, the researchers present an automatic medicine distributor. Fully operating under 
Microcontroller System, the machine can receive input information regarding doctor’s prescription, process the order, 
distribute pills through the output box accordingly, and notify users with warning sound.

บทน�ำ

	 ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์	แม้ว่าในปัจจุบันวิทยาการจะเจริญก้าวหน้าไปมาก	และมีจ�านวนแพทย์
เพิม่มากขึน้กต็าม	เมือ่ถงึยามเจบ็ไข้ได้ป่วยประชาชนส่วนใหญ่กย็งัคงช่วยเหลอืตนเอง	โดยการซือ้ยาจากร้านขายยามารบัประทาน	อย่างไร
กต็าม	ในการใช้ยาทกุครัง้	สิง่ทีส่�าคญัคอืต้องใช้ให้ถกูต้อง	โดยการอ่านฉลากและเอกสารก�ากบัยา	เพราะจะท�าให้รูว่้าเป็นยาอะไรใช้อย่างไร
มีสรรพคุณรักษาอะไร	และมีค�าเตือนอย่างไรบ้าง	รวมถึงข้อมูลอื่นๆ	ที่มีอยู่บนฉลากและเอกสารก�ากับยา	[1]	เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้ยา	

1. อันตรำยจำกกำรใช้ยำโดยไม่อ่ำนฉลำกและเอกสำรก�ำกับยำ

	 ยาทุกชนิดอาจท�าให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้	 อันตรายที่เกิดขึ้นอาจจะน้อยหรือมากแล้วแต่ชนิดของยาและบุคคลที่ใช้	หากใช้โดย
ไม่ระมัดระวัง	หรือไม่อ่านฉลากให้ละเอียดก่อนใช้	อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้	อันตรายที่อาจเกิดขึ้นคือ
	 1.	การใช้ยาไม่ถกูต้อง	คอื	อาจใช้ไม่ถกูกบัโรค	ไม่ถกูกบัคน	หรอืไม่ถกูขนาด	ซึง่การใช้ยาไม่ถกูต้องจะท�าให้เกดิการดือ้ยา	เชือ้โรค
ดือ้ยารกัษาไม่ได้ผล	ถ้าใช้ไม่ถกูคน	เช่น	น�ายาส�าหรบัผูใ้หญ่มาให้เดก็รบัประทาน	เดก็อาจเป็นอนัตรายจากการได้รบัยาเกนิขนาดได้	
	 2.	แพ้ยา	อาจมีอาการเล็กน้อย	เช่น	มีลมพิษคัน	บวมเฉพาะที่	อาจมีอาการปวดร้อน	หรือปวดเหมือนเข็มแทง	คลื่นไส้อาเจียน	
ปวดศีรษะ	หรืออาจมีอาการรุนแรง	เช่น	แน่นหน้าอก	หอบ	หายใจมีเสียงดัง	แน่นในคอ	เสียงแหบ	ความดันต�่า	คล�าชีพจรไม่ได้	ซึ่งแล้ว
แต่บุคคลที่แพ้และชนิดของยา	 โดยการแพ้ยาจะเกิดเฉพาะบางคน	 และยาบางชนิดไม่ได้เกิดเหมือนกันทุกคน	 ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่าน
ฉลากและเอกสารก�ากับยาให้ละเอียด	

เครื่องจ่ำยยำอัตโนมัติ
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	 3.	ฤทธิ์ข้างเคียงของยา	 ยาทุกชนิดมีพิษ	 แต่อาจมีความ
รุนแรงไม่เท่ากัน	ฤทธิ์หรือพิษของยาจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน
กับทุกคนที่ใช้ยา	 เช่น	 ยาพวกแอสไพรินจะระคายเคืองกระเพาะ
อาหาร	 ถ้ารับประทานขณะท้องว่างอาจจะท�าให้เกิดแผลใน
กระเพาะอาหารได้	
	 4.	อาจใช้ยาเกินขนาด	คือรับประทานยามากกว่าขนาดที่
ก�าหนดไว้ในฉลาก	เช่น	ให้รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	หลังอาหาร
วันละ	3	ครั้ง	(รับประทานวันละ	3	เม็ดเท่านั้น)	ถ้ารับประทานครั้ง
ละ	2	เมด็	กจ็ะท�าให้ได้รบัยาในวนันัน้ถงึ	6	เมด็ซึง่อาจเกดิอนัตราย
ได้	

2. ประโยชน์ของกำรอ่ำนฉลำกและเอกสำรก�ำกับยำ

	 ฉลากและเอกสารก�ากับยาเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญมาก
ส�าหรับยาแต่ละต�ารับ	 โดยทั่วไปข้อมูลบนฉลากจะประกอบด้วย	
ชื่อยา	ส่วนประกอบ	สรรพคุณ	เลขทะเบียน	วิธีใช้	ค�าเตือน	ชื่อผู้
ผลิต	วันเดือนปีที่ผลิต	เป็นต้น	ประโยชน์ที่เราจะได้จากการอ่าน
ฉลากและเอกสารก�ากับยา	คือ
	 1.	ใช้ยาได้ถกูต้อง	เพราะในฉลากและเอกสารก�ากบัยาจะ
บอกถึงวิธีใช้ยานั้นๆ	ไว้อย่างชัดเจน	ใช้ถูกวิธี	
	 2.	ใช้ยาถกูกบัโรคทีเ่ป็น	เพราะในฉลากและเอกสารก�ากบั
ยาจะระบถุงึสรรพคณุของยาแต่ละต�ารบัไว้อยูแ่ล้ว	ถ้าใช้ตามทีร่ะบุ
ไว้ในฉลากและเอกสารก�ากับยาก็จะไม่เกิดอันตราย	และยังได้ผล
ในการรักษาโรคที่เป็นให้หายด้วย	
	 3.	รูถ้งึค�าเตอืนและข้อควรระวงัในการใช้ยาชนดินัน้ๆ	เช่น	
ยาแอสไพรนิไม่ควรรบัประทานขณะท้องว่าง	ห้ามใช้กบัผูป่้วยทีเ่ป็น
โรคไข้เลือดออก	 หรือใช้อย่างระมัดระวังกับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ			
โรคไต	เป็นต้น	
	 4.	รู้ชื่อผู้ผลิต	 และที่ตั้งของผู้ผลิต	 เมื่อเกิดปัญหาในการ
ใช้ยา	เราก็สามารถร้องเรียนให้เจ้าของรับผิดชอบได้	
	 5.	รู้ถึงวันเดือนปีที่ผลิตยาว่าผลิตมานานแล้วหรือยัง	 ถ้า
ผลิตมานานเกิน	5	 ปี	 ไม่ควรน�ายานั้นมารับประทาน	 หรือในยา
ปฏิชีวนะก็จะท�าให้เราทราบว่ายานั้นหมดอายุหรือยัง	 เพราะจะมี
การแสดงวันหมดอายุไว้ด้วย	

	 ในยุคปัจจุบันนี้	 ผู้สูงอายุจ�านวนมากจะอาศัยอยู่ภายใน
บ้านโดยไม่มผีูด้แูลอย่างใกล้ชดิ	จงึอาจเกดิปัญหาทีพ่บบ่อยส�าหรบั
ผู้สูงอายุ	คือ	การรับประทานยา	ในบางครั้งผู้สูงอายุอาจมีปัญหา
สุขภาพสายตาท�าให้อ่านฉลากยาผิดพลาด	และรับประทานยาไม่
ตรงตามเวลาที่แพทย์สั่ง	เป็นต้น	ดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ที่สามารถช่วยเตือนการรับประทานยาส�าหรับผู้สูงอายุก็จะท�าให้

ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้	ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้น�าเสนอเครื่องจ่ายยา
อตัโนมตัสิ�าหรบัผูส้งูอาย	ุเพือ่ช่วยให้ผูส้งูอายไุด้รบัประทานยาทีถ่กู
ต้อง	 โดยการก�าหนดเวลารับยานั้น	 ใช้หลักการตั้งเวลาเตือนเป็น
มื้อของการรับประทานอาหาร	 เมื่อได้เวลาที่ก�าหนดไว้	 เครื่องจะ
น�ายาออกมาทางช่องจ่ายยา	และส่งสญัญาณเตอืนในรปูแบบเสยีง
สัญญาณเตือนให้ผู้สูงอายุทราบว่าถึงเวลารับยาตามแพทย์สั่ง	

โครงสร้ำงกำรท�ำงำน

	 โครงสร้างการท�างานของเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติซึ่งถูก
ควบคมุด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์	สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ	
ดังแสดงในรูปที่	1

รูปที่	1	:		แสดงโครงสร้างของเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

	 การท�างานของไมโครคอนโทรลเลอร์	 [2]	 เมื่อถึงเวลาที่
ก�าหนดไว้	 จากนั้นเครื่องจะตรวจสอบการท�างานส่วนต่างๆ	 โดย
จะส่งสัญญาณไปควบคุมมอเตอร์ตัวที่	1	 เพื่อให้เลือกให้ชุดดันให้
ยาตรงกับแถวของช่องใส่ยาที่ต ้องการ	 หลังจากนั้นไมโคร
คอนโทรลเลอร์ก็จะส่งสัญญาณไปควบคุมมอเตอร์ตัวที่	2	 เพื่อดัน
ยาขึ้นให้ตรงกับช่องใส่ยาตามครั้งที่ต้องการ	และเมื่อชุดดันยาดัน
ช่องใส่ยาตามทีก่�าหนดไว้แล้ว	ยาจะตกลงมาทีก่ล่องรบัยาด้านล่าง
ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับยาที่อยู่ในกล่องรับยา	 เมื่อเซ็นเซอร์
ตรวจพบว ่ามียาในกล ่องรับยาจะส ่งสัญญาณไปที่ ไมโคร
คอนโทรลเลอร์	 เพื่อให้ท�าการส่งสัญญาณไปแสดงที่จอแสดงผล	
(LCD)	 และไซเรนเพื่อแจ้งเตือน	 แต่ถ้าเซ็นเซอร์ตรวจพบว่ายายัง
อยู ่ในกล่องรับยานานเท่ากับระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	 ไมโคร
คอนโทรลเลอร์จะส่งสญัญาณไปทีไ่ซเรนเพือ่แจ้งเตอืนซ�้าจนกว่าจะ
มีผู้มารับยาแล้วก็จะจบการท�างานและรอการท�างานในรอบถัดไป	
โดยรูปที่	2	แสดงโครงสร้างภายนอกของเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
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รูปที่	2	:	แสดงโครงสร้างภายนอกของเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

กำรทดลองและสรุปผลกำรทดลอง

	 คณะผูว้จิยัน�าเครือ่งจ่ายยาอตัโนมตัไิปทดลองกบัผูส้งูอายุ	
โดยท�าการติดตั้งเครื่องและน�ายาใส่ลงในช่องใส่ยาให้ครบทุกช่อง	
แล้วน�าไปใส่ไว้ทีเ่ครือ่งจ่ายยาพร้อมกบัประกอบส่วนต่างๆ	เข้าด้วย
กัน	ท�าการเปิดเครื่องและรอถึงเวลาที่ก�าหนดไว้ในโปรแกรม	แล้ว
ท�าการสังเกตว่าเครื่องจ่ายยาท�างานหรือไม่	เมื่อถึงเวลาที่ก�าหนด	
เครื่องได้ท�าการแจ้งเตือนให้ผู้สูงอายุมารับยาที่ช่องรับยาหรือไม่	
แล้วท�าการจดบันทึกผลการทดลองทุกช่วงเวลาที่ก�าหนด	 ซึ่งผู้สูง
อายุในที่นี้จะต้องอาศัยอยู่ภายในบ้านหรือบริเวณที่ไม่ห่างจากจุด

ที่ติดตั้งเครื่องจ่ายยามากนัก	 โดยทดลองในช่วงเวลาตั้งแต่	6.00-
21.00	น.	เป็นเวลา	7	วัน
	 โดยหลังจากการทดลองพบว่า	 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติมี
ความสามารถในการจ่ายยาตามเวลาที่ก�าหนด	 มีการแสดงวัน	
เดือน	ปี	และเวลา	ที่บนหน้าจอแสดงผล	และมีการแจ้งเตือนแก่ผู้
สูงอายุเมื่อถึงเวลารับประทานยาต่อครั้ง	 เครื่องจะท�าการหมุน
มอเตอร์ขึน้	1	ครัง้	เพือ่ท�าการดนัยาให้ยาตกลงบนกล่องรบัยาด้าน
ล่าง	และมเีสยีงแจ้งเตอืนแก่ผูส้งูอายทุกุครัง้เมือ่ถงึเวลารบัประทาน
ยา	พร้อมกับมีการตรวจจับการรับยา	จึงท�าให้สามารถทราบได้ว่า
ผู้สูงอายุได้รับยาหรือไม่	 ดังนั้นการน�าเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติมา
พัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์นั้น	 จะสามารถการลดต้นทุนในการผลิต	
คือใช้วัสดุที่มีราคาถูกแต่ยังสามารถท�างานได้	 เช่น	 เปลี่ยนจาก			
สเตนเลส	[3]	เป็นอะลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันท�าให้มีน�้า
หนกัเบา	และเปลีย่นชิน้ส่วนบางชิน้เป็นอะครลิกิเพือ่ลดต้นทนุการ
ผลติ	รวมตวัอปุกรณ์ต่างๆ	ทีใ่ช้งานให้อยูบ่นบอร์ดการท�างานเพยีง
บอร์ดเดยีวและสัง่ท�าในปรมิาณทีม่ากเพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการสัง่ซือ้
วัตถุดิบต่างๆ	เป็นต้น	การที่จะจ�าหน่ายเครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินั้น	
จะเน้นไปทางด้านโรงพยาบาลเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พยาบาลเพือ่มาจดัยาให้กบัผูป่้วยและยงัช่วยลดเวลาของพยาบาล
เพื่อที่จะได้มีเวลาไปท�าหน้าที่อื่นๆ	ได้
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