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บทคัดย่อ 
ปัญหาการลืมรับประทานยาหรือการรับประทานยาเกินขนาด สามารถเกิดข้ึนได้กับผู้ป่วยทุก

เพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ งานวิจัยนี้น าเสนอการพัฒนา

หุ่นยนต์ “กะทิ” ส าหรับการจ่ายยาพร้อมการแจ้งเตือนเวลาภายในเครื่องเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหา

การลืมรับประทานยาและการรับประทานยาเกินขนาด พร้อมทั้งพัฒนาให้กลุ่มผู้พิการทางสายตา

สามารถใช้งานได้ อุปกรณ์หลักในการพัฒนาหุ่นยนต์จ่ายยา ประกอบด้วย บอร์ดราสเบอร์รี่พายสาม 

โมเดลบี (Raspberry Pi 3 Model B) บอร์ดอาดุยโน เมกะ (Arduino Mega) สเต็ปเปอร์มอร์เตอร์ 

และอุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง การท างานของหุ่นยนต์กะทิแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนเซิร์ฟเวอร์

ให้บริการเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล ส่วนซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์รับค าสั่งเสียงจากโทรศัพท์มือถือ 

ส่วนการควบคุมอุปกรณ์ และส่วนของแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ หุ่นยนต์กะทิได้รับการวัด

ประสิทธิภาพการท างานโดยการตั้งเวลาการแจ้งเตือน และทดลองการท างานในระยะเวลา 7 วัน 

ติดต่อกัน จากผลการทดลองสรุปได้ว่า หุ่นยนต์กะทิสามารถท างานได้อย่างถูกต้องและแม่นย าตาม

ก าหนด ทั้งการแจ้งเตือนการจ่ายยา และการแจ้งเตือนข้อความ และมีผลการประเมินความพึงพอใจ

จากผู้ทดลองใช้อยู่ในระดับสูงมาก 
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Abstract 

 The problem of forgetting to take medicine and overdose may occur to 

patients, especially the elder, which could be fatal for life.  This research presented 

the development of a robot named “KATI”  for medicine dispensing and medication 

alerts in the same tool. The development aimed to solve the problem of forgetting to 

take medicine and overdose.  In addition, it was also developed to enable visually 

impaired people to use it. The robot consists of Raspberry pi 3 model b board, Arduino 

mega HC-SR04 E18-D80NK and 28BYJ-48. The functional capability of KATI divides into 

four parts:  server for web and database application, socket server for listening voice 

commands, control unit, and android application.  KATI was tested for efficiency by 

scheduling alerts and working experiment for 7  consecutive days.  Based on the 

experimental results, Robot KATI can work correctly and accurately, including medicine 

dispensing alerts, message alerts and appropriate dose of dispensing. The result of the 

satisfaction rating was very high. 
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รายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จไดดวยความรวมมือของคณะผูวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาที่ไดใหทุนสนับสนุนงานวิจัยน้ี คณะผวิูจัยขอขอบคุณเจาหนา้ที่
ของสถาบันวิจัยทุกทานท่ีไดอ านวยความสะดวกใหกับคณะผูวิจัย ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่าน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้  ที่สละเวลาเอื้อเฟื้อข้อมูลและให้ความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ท าให้งานวิจัยสามารถส าเร็จลุลว่งปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
สุดท้ายนี้คุณค่าที่พึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ ผู้ประสาทวิชาความรู้ อันเป็นรากฐานความรู้แก่คณะวิจัย 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 

กลุ่มผู้ที่สูงอายุมักจะพบปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ มากมาย และบางราย

ยังมีอาการหลงลืมด้วย เช่น การลืมรับประทานยา การลืมว่าตนเองรับประทานยาไปแล้ว  ท าให้

รับประทานยาซ้ า ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีผลติภัณฑ์ที่ใช้ส าหรบัเตือนความจ าในการรบัประทานยา แต่ยัง

มีข้อจ ากัด เช่น เครื่องจ่ายยา Medqpillbox [1] ที่ออกแบบมาเฉพาะการแจ้งเตือนการรับประทาน

ยาตามเวลาเท่านั้น และยังออกแบบมาส าหรับคนที่มีร่างกายปกติ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือหุ่นยนต์ Pillo 

(Pillohealth) [2] สามารถจ่ายยาทั้งหมดลงไปในอุปกรณ์รับยา แต่ปัจจุบันมีราคาสูงและรองรับ

ภาษาอังกฤษเท่านั้น ท าให้คนที่มีปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษ หรือมีปัญหาด้านการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถใช้งาน Pillo ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้มีการแจ้งเตือนเพียง

การรับประทานยา ซึ่งในความเป็นจริง ผู้สูงอายุมักจะลมืในเรือ่งอื่นๆ นอกจากการรับประทานยา เช่น 

การลืมนัดหมาย การลืมรับประทานอาหาร เป็นต้น  

การลืมรับประทานยาหรือการรับประทานยาเกินขนาดนั้น ส่งผลกระทบด้านสุขภาพได้ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรงได้แก่ การดื้อยา ซึ่งอาจจะท าให้โรคที่รักษาอยู่หายช้ากว่า

ก าหนด หรืออาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ ส่วนผลกระทบทางอ้อมได้แก่ ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า เมื่อ

รับประทานยาไม่ครบตามก าหนด อาจมีผลกระทบทางจิตใจได้ เช่น การท าร้ายตนเอง หรือการฆ่าตัว

ตาย เป็นต้น นอกจากผลกระทบจากการลืมรับประทานยาแล้ว ยังมีผลกระทบจากการลืมกิจกรรม

อื่นๆ ของผู้ป่วย เช่น การลืมรับประทานอาหาร หรือการรับประทานยาหลังอาหาร  โดยทีไม่ได้

รับประทานอาหารก่อน ก็อาจจะท าให้เกิดผลเสียแก่สุขภาพได้ 

ผู้พัฒนาจึงได้น าแนวคิดของผลิตภัณฑ์แจ้งเตือนการรับประทานยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาต่อยอด

โดยพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถจ่ายยาและแจ้งเตือนความจ าให้ผู้ใช้งาน เมื่อถึงเวลาที่ต้องรับประทานยา 

และแจ้งเตือนเมื่อต้องกระท ากิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การแจ้งเตือนข้อความ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถก าหนด

เองได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาอาการหลงลืมในผู้สูงอายุ และยังท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้สูงอายุอีก

ด้วย โดยการออกแบบหุ่นยนต์จะออกแบบให้รองรับการใช้งานของกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้วย มีการ

ใช้เทคโนโลยีการรู้จ าเสียงพูดบนโทรศัพท์มอืถือที่มีใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเทคโนโลยี

การสังเคราะห์เสียงพูด โดยอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้ คือ บอร์ดราสเบอร์รี่พายสาม โมเดลบี 
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(Raspberry Pi 3 model B) และบอร์ดอาดุยโนเมกะ (Arduino mega) โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) 

ภาษาจาวา (JAVA) ภาษาซี (C) และภาษาไพธอน (Python) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุม

หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติน้ี  

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1  เพื่อศึกษาและพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถจ่ายยาไดอ้ย่างอัตโนมัต ิ
1.2.2  เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ที่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตาสามารถใช้งานได้ 
1.2.3  เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติที่สามารถแจ้งเตือนเวลาและการรับประทานยาได้

ตามที่ก าหนด 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 ขอบเขตทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
1)  สามารถจ่ายยาได้ถูกต้องตามเวลาที่ผู้ใช้งานก าหนด 
2)  สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานด้วยเสียงที่สังเคราะห์จากเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจาก

ข้อความ (Text To Speech) 
3)  สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วย ได้แก่ การ

รับประทานยา และการลืมรับประทานยา ไปยังผู้ดูแลของผู้ป่วยหรือแพทย์ประจ าตัวของผู้ป่วย 
4)  สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อยาหมด ไปยังผู้ดูแลของผู้ป่วยหรือแพทย์ประจ าตวั

ของผู้ป่วย 
5)  สามารถแจ้งเตือนเวลาที่ต้องรับประทานยาได้ ด้วยเสียงที่สังเคราะห์จากเทคโนโลยี

สังเคราะห์เสียงจากข้อความ และแจ้งเตือนด้วยข้อความบนหน้าจอแอลซีดี (LCD) 
6)  สามารถแจ้งเตือนความจ าได้ ด้วยเสียงที่สังเคราะห์จากเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียง

จากข้อความ และข้อความบนแอลซีดี  
7)  สามารถตอบค าถามทั่วไป เช่น เวลา วันที่ เป็นต้น 

1.3.2 ขอบเขตทางด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
1)  สามารถแสดงการแจ้งเตือนพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วย ผ่านแอปพลิเค-

ชันบนโทรศัพท์มือถือหรือเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเรียกดูได้โดยผู้ดูแลของผู้ป่วยหรือแพทย์
ประจ าตัวของผู้ป่วย 

2)  สามารถแสดงการแจ้งเตือนเมื่อยาหมด ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือ 
เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเรียกดไูดโ้ดยผู้ดูแลของผู้ป่วยหรือแพทย์ประจ าตัวของผู้ป่วย 

3)  สามารถจัดการข้อมูลยาได้ ผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยผู้ดูแลของผู้ป่วย 
4)  สามารถก าหนดเวลาการจ่ายยา ผ่านเว็บแอปพลิเคชันโดยผู้ดูแลของผู้ป่วย 



3 
 

5)  สามารถเรียกดูข้อมูลพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยย้อนหลัง ผ่านเว็บแอป
พลิเคชันหรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถเรียกดูได้โดยผู้ดูแลของผู้ป่วยหรือแพทย์
ประจ าตัวของผู้ป่วย 

6)  สามารถส่งค าสั่งไปถึงหุ่นยนต์ได้ในระยะไกล ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
โดยผู้ใช้งาน 

 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการทางสายตาสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง  

1.4.2 ช่วยป้องกันอันตรายจากการหลงลืม เช่น การลืมรับประทานยา การลืมรับประทาน

อาหาร ซึ่งการลืมเหล่าน้ีอาจจะส่งผลอันตรายแก่ผู้ป่วยได ้ 

1.4.3 ช่วยเตือนความจ า และช่วยให้ผู้ดูแลของผู้ป่วยสามารถติดตามการรับประทานยาของ

ผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด 

1.4.4 ช่วยรายงานพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และส่งผลให้ครอบครัวหรือแพทย์ สามารถวาง

แผนการรักษาต่อไปได้   

 

 

 



 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
2.1 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.1 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ

การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) เป็นสาขาย่อยของ
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (ภาษา
มนุษย์) และการใช้งานภาษาธรรมชาติ รวมทั้งการท าความเข้าใจภาษาธรรมชาติ เพื่อให้คอมพิวเตอร์
สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การรู้จ าค าพูด เป็นต้น โดยจะพบเห็นการใช้
ภาษาธรรมชาติในระบบผู้เช่ียวชาญ หรือปัญญาประดิษฐ์ เช่น Siri Cortana และ Alexar เป็นต้น ใน
การพัฒนาหุ่นยนต์กะทิมีการน าเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติของกูเกิ้ล (Google) ในเรือ่ง
การรู้จ าค าพูดมาใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์เป็นหลักเพื่อให้คนพิการทางสายตา สามารถใช้งานหุ่นยนต์
ได ้

การรู้จ าค าพูด  
การรู้จ าค าพูด คือการใช้หลักการออกเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการรู้จ าของระบบคอมพิวเตอร์

จะต้องใช้ศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์จะจ า
รูปแบบของเสียงที่เข้ามา มาสร้างเป็นฟังก์ชันที่จะใช้ค านวณของระบบคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับเสียงเข้า
มาก็จะน าเสียงไปเทยีบกับฟังก์ชันที่ได้สร้างขึ้น โดยการรู้จ าค าพูดจะมีพื้นฐานของการเรียนรู้เสียงดังนี้ 

1)  การวิเคราะห์คลื่นเสยีง คือการวิเคราะห์เสียงทีไ่ด้รับจากการรู้จ าเสยีง เพื่อเปลี่ยนแปลงจาก
ข้อมูลเสียงเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการรู้จ าเสียง โดยการวิเคราะห์คลื่นเสียงนั้นจะมีกลไกการ
ท างานที่เลียนแบบมาจากร่างกายมนุษย์คือ เมื่อมีเสียงเข้ามาการวิเคราะห์คลื่นเสียงจะแยกข้อมูล
เสียงที่จ าเป็นออกจากเสียงที่ได้รับมา และส่งข้อมูลนั้นไปประมวลผลในข้ันตอนต่อไปเพื่อลดความ
ผิดพลาด ซึ่งเหมือนกับร่างกายของมนุษย์คือเมื่อมีเสียงเ ข้าไปในหูเสียงนั้นจะถูกแปลงเป็น
สัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยังสมอง โดยเสียงที่ถูกส่งต่อไปยังสมองนั้นจะมเีพียงสญัญาณที่ถูกคัดเลอืก
จากระบบประสาทเท่านั้น 

2)  ตัวถอดรหัสการรู้จ า คือการแปลงข้อมูลเสียงให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล หลักการท างาน
ของตัวถอดรหัสการรู้จ าคือ การตัดสินใจบนองค์ประกอบรวมของข้อมูลคลื่นเสียง และภาษา 
ยกตัวอย่างเช่น ค าว่า “การบ้าน” มีการออกเสียงคล้ายกับ “กาล” ถึงแม้การพูดจะมีการออกเสียงผดิ
เป็นค าว่า “กาลบ้าน” แต่มนุษย์ก็สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องโดยอาศัยข้อมูลทางภาษา และบริบท
รอบข้าง 
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การตัดสินใจบนองค์ประกอบรวมของข้อมูลของคลื่นเสียง และข้อมูลของภาษาคือวิธีการบน
พื้นฐานสถิติความน่าจะเป็น ในส่วนของข้อมูลคลื่นเสียงจะอาศัยโมเดลคลื่นเสียงเพื่อวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะของคลื่นเสียงเพื่อรายการสัญลักษณ์การออกเสียง และหาค่าความน่าจะเป็นของ
สัญลักษณ์การออกเสียงแต่ละตัว การออกเสียงค าว่า “กาลบ้าน” อาจะวิเคราะห์ได้เป็นสัญลักษณ์การ
ออกเสียง “การบ้าน” และ “กาลบ้าน” โดยสัญลักษณ์การออกเสียงแต่ละตัวจะมีความน่าจะเป็น
ก ากับอยู่ จากนั้นจะน าสัญลักษณ์เสียงที่วิเคราะห์ได้ไปเปรียบเทียบกับค าที่มีในพจนานุกรม ใน
ตัวอย่างพบว่าค าว่า “การ” และ “กาล” มีในพจนานุกรมทั้งสองค า ข้ันตอนต่อมาจะให้โมเดลทาง
ภาษาเพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของบริบทภาษา ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อผู้ใช้ออกเสียง ร เรือไม่
ชัดเจนท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลคลื่นเสียงอาจพบว่า “กาลบ้าน” มีความน่าจะเป็น 70% ส่วน 
“การบ้าน” มีความน่าจะเป็น 30% แต่เมื่อน ามาวิเคราะห์กับโมเดลภาษาแล้ว อาจได ้“การบ้าน” มี
ความน่าจะเป็น 95% ส่วน “กาลบ้าน” มีความน่าจะเป็น 5%  

ความน่าจะเป็นของข้อมูลทางภาษาซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งานที่แตกต่างกัน
ออกไป ตัวอย่างค าว่า “จัย” ที่อาจมาจากค าว่าปัจจัย และค าว่า “ใจ” ที่อาจมาจากค าว่าหัวใจ หรือ
น้ าใจ ถ้าผู้ใช้ก าลังพูดเกี่ยวกับสุขภาพ ความน่าจะเป็นที่เป็นค าว่า “ใจ” อาจจะมากกว่าค าอื่นๆ ซึ่ง
การหาค่าความน่าจะเป็นตามลักษณะการใช้งานนี้ต้องอาศัย “โมเดลภาษา” และ “กฎไวยากรณ์” 

3)  กฎไวยากรณ์ คือวิธีการพูดที่มีขอบเขตจ ากัดในการแปลงข้อมูลเสียงพูดในระบบการรู้จ า
เสียง 

4)  โมเดลภาษา คือการวิเคราะห์การพูดที่ไม่มีรูปแบบตายตัวซึ่งในการแปลงข้อมูลจะไม่ได้
เทียบกับรูปแบบของการพูดเหมือนการใช้กฎไวยากรณ์ แต่จะเปลี่ยนข้อมูลเสียงพูดทั้งหมดของเป็น
ตัวอักษร โดยอาศัยความน่าจะเป็นของค าที่ประกอบข้ึนเป็นประโยคเข้ามาช่วยในการแปลงข้อมูล
เสียง 

การสังเคราะห์เสยีงพูด 
การสังเคราะห์เสียง คือเทคนิคในการสังเคราะห์เสียงออกมาเป็นเสียงพูดได้ตามความต้องการ 

ซึ่งในการใช้งานส่วนใหญ่จะต้องใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา ( Language 
Processing Technology) ท าให้ได้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ (Text-to-Speech 
Synthesis) ซึ่งประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูด ได้แก่ 

1)  สามารถน าเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดมาแปลงข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณมาก 
และมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  

2)  สามารถเผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่ายพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว เช่น เครือข่ายโทรศัพท์บ้าน 
โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งการเผยแพร่ทางเสียงเป็นวิธีการพื้นฐานที่เข้าถึงได้ทุกเครือข่าย
โดยไม่ต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติม 
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3)  ผู้รับข่าวสารสามารถรับข่าวสารโดยไม่ต้องละจากกิจกรรมที่ท าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่ผู้อยู่ในภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ขณะขับข่ีรถยนต์ เป็นต้น 

4)  สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ เช่น ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลโดยโทรสาร 
ในขณะที่ผู้ปลายทางสามารถรับฟังข้อความบนเอกสารโดยโทรศัพท์ทั่วไป 

5)  การเพิ่มโอกาสให้คนพิการ เช่น โปรแกรมอ่านข้อมูลเพื่อคนตาบอด หรืออุปกรณ์ช่วยพูด
แทนคนที่มีความบกพร่องทางด้านการพูด เป็นต้น 

ในการพัฒนาระบบหุ่นยนต์กะทิมีการน าเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงจากข้อความของกูเกิ้ล
มาใช้กับหุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ด้วยเสียงพูดจากการสังเคราะห์เสียงจาก
ข้อความ 

การค้นหาด้วยเสียง (Google Voice Search) 
การค้นหาด้วยเสียงคือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกูเกิ้ลที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้การพูดในการค้นหา

ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ การค้นหาด้วยเสียงมีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ วันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยในแอนดรอยด์ เวอร์ช่ัน 4.1 ข้ึนไปจะมีการรวมการค้นหาด้วยเสียงกับกเูกิล้
นาว (Google Now) เข้าด้วยกัน และในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ได้มีลักษณะใหม่ที่ถูกเพิ่มในการ
ค้นหาด้วยเสียงคืออนุญาตให้ผู้ใช้งานเลือกภาษา  5 ภาษา และแอปพลิเคชันจะเข้าใจภาษาพูดโดย
อัตโนมัต ิภาษาที่การค้นหาด้วยเสียงรองรับในปัจจุบันมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี Error! No text of specified style in document..2 ภาษาที่รองรับการค้นหาด้วยเสียง 
[3] 

ภาษา ป ีค.ศ. ท่ีรองรับ 
ภาษาแอฟริกาใต ้ 2010 
ภาษาแบสค์ 2012 
ภาษาบุลกาเรีย 2012 
ภาษามณฑลแคตาโลเนีย 2012 
ภาษาเชค 2010 
ภาษาเดนมาร์ก 2014 
ภาษาดัตช์ 2010 
ภาษาอังกฤษ 2008 
ภาษาฟิลิปปินส ์ 2013 
ภาษาฟีนแล็นด 2012 
ภาษาฝรั่งเศษ 2010 
ภาษากาลิเซีย 2012 
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ภาษาเยอรมัน 2010 
ภาษากรีก 2014 
ภาษาอิสราเอล 2011 
ภาษาฮังการ ี 2012 
ภาษาเกาะไอซแล็นด 2012 
ภาษาอิตาลี 2010 
ภาษาอินโดนีเซีย 2011 
ภาษาญี่ปุ่น 2009 
ภาษาเกาหล ี 2010 
ภาษาลิธัวเนีย 2015 
ภาษาจีนกลาง 2009 
ภาษามลายู 2011 
ภาษานอร์เว 2012 
ภาษาเปอรเ์ซีย 2013 
ภาษาโปแลนด์ 2010 
ภาษาโปรตุเกส 2012 
ภาษารูเมเนีย 2012 
ภาษารัสเซีย 2010 
ภาษาเซอร์เบีย 2012 
ภาษาสโลวาเกีย 2012 
ภาษาสเปน 2010 
ภาษาสวีเดน 2012 
ภาษาตุรกี 2010 
ภาษาสูล ู 2010 
ภาษาเวียตนาม 2015 

 
ในการพัฒนาหุ่นยนต์กะทิมีการน าเทคโนโลยกีารค้นหาด้วยเสียงจากกู้เกิ้ลมาใช้ในการรบั

ข้อมูลเสียงจากผู้ใช้งานบนมอืถือแอนดรอยด์เพื่อประมวลผลเป็นข้อความ และสง่ต่อไปประมวลผลใน
ระบบต่อไป 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Anjali S. Yeole และ D. R. Kalbande [4] ส ารวจการใช้เทคโนโลยีไอโอที ( Internet of 

Things) ในด้านการดูแลสุขภาพ ในงานวิจัยได้มีการแสดงความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไอทีในการผลิต

อุปกรณ์ดูแลสุขภาพโดยแบ่งเป็น 7 ส่วน คือ ไอโอทีส าหรับเด็กหัดเดิน ไอโอทีส าหรับเด็ก ไอโอที

ส าหรับดูแลโรคเรื้อรัง ไอโอทีส าหรับระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไอโอทีส าหรับให้

ค าแนะน าในการผ่าตัด ไอโอทีส าหรับผู้สูงอายุ และไอโอทีส าหรับการดูแลสุขภาพช่วยเรื่องการ

เคลื่อนไหว จากบทความดังกล่าวพบว่ามีการกล่าวถึง เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึน 

และแนวคิดในการพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในที่มาของแนวคิดการพัฒนาหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติกะทิ 

กฤษฎา นัฐพล ธนภณ และคณะ [5] พัฒนาเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อ

แก้ปัญหาการลืมรับประทานยา การรับประทานยาผิดเวลา การอ่านฉลากยาไม่ชันเจน เพื่อช่วยลด

ปัญหาการรับประทานยาของผู้สูงอายุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรค โดยการท า งานของ

เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติจะควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องจ่าย

ยาอัตโนมัติ และแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นด้วยการเตือนเวลาที่ผู้สูงอายุต้องรับประทานยา พร้อม

จ่ายยาทั้งหมดที่ต้องรับประมาณในเวลาน้ัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่าได้มี

การกล่าวถึงการพัฒนาเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ และปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการรับประทานยา คือ มี

จ่ายยาตามเวลาที่ก าหนดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสั่งจ่ายยาได้กรณีผู้สูงอายุมีอาการปวดหัว

ต้องการกินยาพารา เป็นต้น การแจ้งเตือนไม่ชัดเจน (แจ้งเตือนเป็นเสียง ไซเรนเท่านั้น) ไม่มี ส่วน

ติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ในการตั้งค่า ไม่มีการแจ้งเตือนข้อมูลยากรณีใกล้หมด อาจจะท าให้

ผู้ใช้งานรับประทานยาไม่ต่อเนื่องได้เพราะยาอาจหมดเครื่องจึงไม่สามารถจ่ายยาให้ได้ 

Mrityunjaya D H et al. [6] ได้กล่าวว่ากลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องพึ่งพายา เพื่อรักษาโรคที่

เป็นอยู่ หรือทาให้สุขภาพแข็งแรง แต่ตารางการกินยาของผู้สูงอายุนั้น มีความซับซ้อนมาก อาจน าไปสู่

ความผิดพลาด ได้แก่ การลืมกินยา กินยาไม่ครบ และการรับประทานยาเกินขนาด จึงเป็นที่มาในการ

พัฒนาอุปกรณ์จ่ายยาที่สามารถช่วยผู้สูงอายุในรับประทานยาให้ถูกต้องตามก าหนดเวลา  

Suraj Shinde และคณะ [7] ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะลืมรับประทานยา 

ซี่งอาจเป็นสาเหตุให้ระยะในการฟื้นตัวจากโรคนานข้ึน และบางครั้งผู้ป่วยรับประทานยาเกินขนาดซึ่ง

อาจจะทาให้เกิดปัญหารุนแรงได้ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องจ่ายยา
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อัจฉริยะที่สามารถการแจ้งเตือนเวลาการรับประทานยาได้ด้วย จากงานวิจัยดังกล่าวมีข้อจ ากัดคือ มี

การจ่ายยาตามเวลาที่ก าหนดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสั่งจ่ายยาตามความต้องการของผู้

ใช้ได้ เช่น หากผู้ใช้มีอาการปวดหัวต้องการยาแก้ปวด เป็นต้น ไม่มีการแจ้งเตือนข้อมูลยากรณีใกล้

หมดและยาหมด และการส่งข้อความแจ้งเตือนข้อมูลการรับประทานยาของผู้ป่วยไปหาผูดู้แลผู้ปว่ยใช้

การส่งด้วยข้อความเอสเอ็มเอส (SMS) ซึ่งอาจจะทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

จากปัญหาการลืมรับประทานยา รวมถึงผลิตภัณฑ์ส าหรับการจ่ายยาในปัจจุบันที่ยังไม่

สามารถตอบปัญหาการลืมรับประทานยาได้ครอบคลุมนัก ผู้พัฒนาจึงได้นาแนวคิดของผลิตภัณฑ์แจ้ง

เตือนการรับประทานยาจากงานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงที่มีจ าหน่ายในปัจจุบัน มาต่อยอดโดยพัฒนา

หุ่นยนต์ที่สามารถเตือนความจ าให้ผู้ที่ใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ต้องรับประทานยา และแจ้งเตือนเมื่อต้อง

กระท ากิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การแจ้งเตือนข้อความ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถก าหนดเองได้ เพื่อช่วย

แก้ปัญหาอาการหลงลมืในผู้สงูอายุ และยังท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้สูงอายุอีกด้วย โดยหุ่นยนต์

ได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานของกลุ่มผู้พิการทางสายตาด้วย มีการใช้เทคโนโลยีการรู้จ า

เสียงพูดบนมือถือที่ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูด โดย

อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้ คือ บอร์ดราสเบอร์รีพ่ายสาม โมเดลบี (Raspberry Pi 3 model B) และ

บอร์ดอาดุยโน เมกะ (Arduino mega) โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาจาวา (JAVA) ภาษาซี (C) 

และภาษาไพธอน (Python) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับควบคุมหุ่นยนต์ 



 

บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 

3.1 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 3.1.1 บอร์ดอาดุยโน่เมกะ (Arduino Mega) 

 บอร์ดอาดุยโน เมกะ [8] คือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ไมโครชิพ ATmega 2560 มี

พอร์ตดิจิตอล จ านวน 54 พอร์ต และอนาล็อก 16 พอร์ต ใช้แรงดันไฟฟ้า 5  VDC ในการท างาน ใน

การพัฒนาหุ่นยนต์กะทิจะใช้บอร์ดอาดุยโน เมกะ ติดต่อสื่อสารกับบอร์ดบอร์ดราสเบอร์รี่พาย เพื่อ

ควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์ จ านวน 8 ตัว ส าหรับใช้เป็นตัวควบคุมฟันเฟืองการจ่ายยา 

 

 
รูปท่ี 3.1 บอร์ดอาดุยโน เมกะ (Arduino Mega) 

 

 3.1.2 บอร์ดราสเบอร์รี่พายสาม โมเดลบี (Raspberry Pi 3 model B) 

 บอร์ดราสเบอร์รี่พายสาม โมเดลบี [9] คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถท างาน

พื้นฐานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไป ใช้หน่วยประมวลผล BCM2837 Quad Cortex A53 @ 1.2 

GHz มีพอร์ตจีพีไอโอ 40 พอร์ต ใช้แรงดันไฟฟ้า 5 VDC ในการท างาน โดยบอร์ดราสเบอรี่พายสาม 

โมเดลบี สามารถเช่ือมต่อเครือข่าย WIFI ได้ และมีความเร็วเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ในการ

พัฒนาหุ่นยนต์กะทิจะใช้บอร์ดราสเบอร์รี่พายสาม โมเดลบี เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เดต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ 

และซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์ (Socket Server) นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ควบคุม อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง

ทั้ง 2 ตัว  และท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบอร์ดอาดุยโน เมกะ 
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รูปท่ี 3.2 บอร์ดราสเบอรร์ี่พายสาม โมเดลบ ี

 

 3.1.3 อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง 

 อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง E18-D80NK [10] เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส าหรับวัด

ระยะทางด้วยคลื่นอินฟราเรด โดยใช้หลักการสะท้อนของคลื่นอินฟราเรด สามารถตรวจจับวัตถุได้ใน

ระยะ 3 - 80 เซนติเมตร ใช้ก าลังไฟ 5 โวลต์ ในการท างานมีหลักการท างาน คล้ายกับตัวตรวจจับ

ระยะทางด้วยคลื่นอัลตราโซนิก (HC-SR04) โดยแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วนคือ ตัวส่งคลื่นที่ท าหน้าที่

สร้างคลื่นเสียงออกไปในการวัดระยะแต่ละครั้ง  

 

 
รูปท่ี 3.3 อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง E18-D80NK 

 

 เมื่อคลื่นไปกระทบวัตถุ หรือสิ่งกีดขวาง คลื่นจะถูกสะท้อนกลับมายังตัวรับแล้ว

ประมวลผลด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในโมดูล ดังรูปที่ 3.4 โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเชิงตรรกะ คือ 0 

กับ 1 เมื่อ 0 คือไม่พบวัตถุในระยะ และ 1 คือพบวัตถุในระยะ อุปกรณ์ E18-D80NK สามารถปรับค่า

ระยะที่วัดได้โดยการตั้งค่าตัวต้านทาน ดังรูปที่ 3.5 และรูปที่ 3.6 
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รูปท่ี 3.4 หลกัการท างานของอุปกรณ์ E18-D80NK 

 

 
รูปท่ี 3.5 ระยะการวัดระยะทางเมื่อปรับค่าต้านทานสูง 

 

 
รูปท่ี 3.6 ระยะการวัดระยะทางเมื่อปรับค่าต้านทานต่ า 

 

 จากรูปจะสังเกตได้ว่าระยะทางการวัดแปรผันตามแรงดันไฟฟ้าในการพัฒนาหุ่นยนต์

กะทิจะใช้อุปกรณ์วัดระยะทาง E18-D80NK 2 ตัว ตัวที่ 1 ใช้ในการตรวจจับมนุษย์ที่อยู่หน้าหุ่นยนต์

กะทิ และตัวที่ 2 ใช้ในการตรวจจับแก้วจ่ายยา 

 3.1.4 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 28BYJ-48 

 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 28BYJ-48 [11] คือ อุปกรณ์ที่ใช้ก าลังไฟ 5 โวลต์ ในการท างานซึ่ง

สามารถน าไมโครคอนโทรลเลอร์มาท าการควบคุมได้ เหมาะส าหรับใช้งานควบคุมการหมุนที่ต้องการ

ต าแหน่ง และทิศทางที่แน่นอน ในการพัฒนาหุ่นยนต์กะทิจะใช้สเต็ปเปอร์มอเตอร์ในการควบคุมการ

เปิด-ปิด ช่องจ่ายยา 
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รูปท่ี 3.7 สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 28BYJ-48 

 

3.2 ส่วนประกอบของระบบ 

ระบบของหุ่นยนต์กะทิแบ่งการท างานออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่  

 3.2.1 ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ส่วนน้ีพัฒนาข้ึนด้วยภาษาพีเอชพี ท าหน้าที่ให้บริการเว็บแอปพลิเค

ชัน และฐานข้อมูล MySQL โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลเพื่อการตั้งค่าหุ่นยนต์กะทิผ่านทางเว็บ

แอปพลิเคชันได ้

 3.2.2 ส่วนซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์ ถูกพัฒนาข้ึนด้วยภาษาไพธอน ท าหน้าที่รับค าสั่งของผู้ใช้จาก

โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

 3.2.3 ส่วนการควบคุมอุปกรณ์ พัฒนาข้ึนด้วยภาษาภาษาไพธอน ท าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ 

และมีการจัดการฐานข้อมูลในส่วนของการแจ้งเตือนการรับประทานยา แจ้งเตือนด้วยข้อความ และ

ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลพฤติกรรมของผู้ป่วย ข้อมูลยา และส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยัง Firebase 

Cloud Message 

 3.2.4 ส่วนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือที่เลือกในการ

พัฒนาคือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พัฒนาข้ึนด้วยภาษาจาวา ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แอป

พลิเคชัน ได้แก่ แอปพลิเคชันรับการแจ้งเตือน ท าหน้าที่รับการแจ้งเตือนข้อมูลพฤติกรรมผู้ป่วย และ

ข้อมูลยาจาก Firebase Cloud Message และแอปพลิเคชันสั่งการหุ่นยนต์ด้วยเสียง ท าหน้าที่

ประมวลเสียงเป็นข้อความและส่งไปประมวลยังซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์ 
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3.3 วิธีการด าเนิน 

ข้ันตอนวิธีการพัฒนาระบบเป็นไปตามล าดับดังนี้ 

 3.3.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการทางสายตาเพื่อออกแบบความต้องการของ

ระบบให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 3.3.2 การออกแบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อในระบบหุ่นยนต์กะทิ 

 การออกแบบเครือข่ายในระบบหุ่นยนต์กะทิจะมีตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร คือ บอร์ด

ราสเบอร์รี่พาย โดยท าหน้าที่เป็น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เดต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ และซ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์ ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวงแลน โดยแบ่งการเช่ือมต่อเป็น 2 ส่วนได้แก่ อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับบอร์ด

ราสเบอร์รี่พายโดยตรง ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง E18-D80NK 2 ตัว ตัวที่ 1 ใช้ตรวจจับมนุษย์

ที่มารับยาหน้าเครื่อง ตัวที่ 2 ใช้ตรวจจับแก้วจ่ายยา และส่งข้อมูลไปประมวลผลบนบอร์ดราสเบอร์รี่

พาย และบอร์ดอาดุยโน เมกะ โดยอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับบอร์ดอาดุยโน เมกะ ได้แก่ สเต็ปเปอร์

มอเตอร์ 28BYJ48 และ ULN2003 ใช้ในการควบคุมช่องจ่ายยา โดยบอร์ดอาดุยโน เมกะ ท าหน้าที่

ติดต่อสื่อสารกับบอร์ดราสเบอร์รี่พาย เพื่อน าไปควบคุมช่องจ่ายยา สาเหตุที่ต้องใช้บอร์ดอาดุยโน เม

กะ มาควบคุมช่องจ่ายยาเพราะ พอร์ตจีพีไอโอของบอร์ดราสเบอร์รี่พาย มไีม่เพียงพอแก่การควบคุม 

สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 8 ตัว จึงต้องใช้บอร์ดอาดุยโน เมกะ ที่มีพอร์ตจีพีไอโอเพียงพอควบคุม อุปกรณ์ที่

เช่ือมต่อบอร์ดราสเบอร์รี่พายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตั้งค่าหุ่นยนต์กะทิ 

ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และบันทึกข้อมูลที่ท าการตั้งค่าลงฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้

แอนดรอยด์ มีการท างาน 2 ส่วนได้แก่ ส่วนการส่งค าสั่งเสียงโดยการรับเสียงจากผู้ใช้งาน จากนั้น

ประมวลผลข้อมูลเสียงด้วย Google Voice Search และส่งข้อความที่ได้จากการประมวลผลไปยังซ็

อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์ ส่วนการรับข้อมูลการแจ้งเตือนโดยจะรับข้อมูลการแจ้งเตือนผ่าน Firebase Cloud 

Message โดยข้อมูลการแจ้งเตือนจะถูกส่งมาจากบอร์ดราสเบอร์รี่พาย ข้อมูลการแจ้งเตือนจะ

สอดคล้องกับ ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล การเช่ือมต่อของระบบหุ่นยนต์กะทิ แสดงดังรูปที่ 3.8 

 



15 
 

 
รูปท่ี 3.8 ภาพรวมการเช่ือมต่อระบบของหุ่นยนต์กะทิ 

 

 3.3.3 การออกแบบช่องจ่ายยา 

 การออกแบบไกการจ่ายยาของอุปกรณ์จะน าแนวคิดการท างานของแม็กกาซีนในปืน

ลูกโม่มาใช้ ดังรูปที่ 3.9 

 

 
รูปท่ี 3.1 กลไกลการท างานของปืนลกูโม ่

 

 การจ่ายยาของอุปกรณ์จ่ายยาแต่ละชุด ถูกออกแบบให้สามารถจ่ายยาได้ครั้งละ 1 ช่อง 

โดยการเลื่อนกังหันจ่ายยาเหมือนการยิงปืนลูกโม่หนึ่งนัด รังเพลิงจะหมุนไป 1 ช่อง โดยช่องจ่ายยา

ประกอบด้วยสองส่วนดังรูปที่ 3.10 คือ ส่วนตัวกังหัน แบ่งถาดยาออกเป็น 16 ช่อง ดังรูปที่ 3.10 (ก) 

เพื่อใช้บรรจุยาลงไปในแต่ละช่อง และส่วนที่สองจะเป็นถาดส าหรับจ่ายยา ดังรูปที่ 3.10 (ข) โดยจะ

เว้นว่างไว้หนึ่งช่อง เพื่อให้ยาหล่นลงรูปทรงกรวยกรองให้ลงในแก้วจ่ายยา ดังรูปที่ 3.12 โดยการ

น าไปใช้งานจริงจะน าทั้ง 2 ส่วนมาประกอบกันจะได้ดังรูปที่ 3.11 
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รูปท่ี 3.10 การออกแบบช่องจ่ายยา 

 

 
รูปท่ี 3.11 การใส่ยาลงในช่องจ่ายยา 

 

 
รูปท่ี 3.12 กลไกการกรองยาลงแก้วจ่ายยา 
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 3.3.4 การออกแบบการท างานระบบหุ่นยนต์กะทิ 

 เมื่อมีการแจ้งเตือนการรบัประทานยาหุ่นยนต์กะทิจะแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดดังรูปที่ 3.13 

 

 
รูปท่ี 3.2 การแจง้เตือนการรับประทานยาด้วยเสียง 

 

 จากนั้นหุ่นยนต์กะทิจะตรวจสอบว่ามีมนุษย์เดินมาหน้าเครื่องหรือไม่  โดยใช้อุปกรณ์ 

ตรวจวัดระยะทาง E18-D80NK ดังรูปที่ 3.14 ถ้าไม่มีมนุษย์เดินมาหน้าเครื่อง ภายใน 30 นาที 

หุ่นยนต์กะทิจะส่งข้อความการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันบนมือถือแอน

ดรอยด์ว่าผู้ป่วยลืมรับประทานยา 

 
รูปท่ี 3.14 การตรวจสอบการมาหน้าเครื่อง 

 

 การออกแบบดังกล่าว ท าให้มั่นใจได้ว่า ยา จะไม่เสื่อมคุณภาพลงจากการสัมผัสอากาศ 

เนื่องจากยาจะถูกจ่ายตามเวลา ก็ต่อเมื่อมีมนุษย์เดินผ่านหน้าเครื่องเพื่อมาหยิบยาเท่านั้น ถ้าหุ่นยนต์

กะทิพบว่ามีมนุษย์เดินมาหน้าเครื่องดังรูปที่ 3.15 หุ่นยนต์กะทิจะท าการจ่ายยาลงในแก้วจ่ายยา และ

ตรวจสอบแก้วจ่ายยาว่ายังอยู่ในตัวเครื่องหรือไม่ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง E18-D80NK ถ้ายังอยู่

ในตัวเครื่องหุ่นยนต์จะท าการแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดดังรูปที่ 3.16 
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รูปท่ี 3.15 ข้ันตอนการจ่ายยาเมื่อมนุษย์มาหน้าเครื่อง 

 

 
รูปท่ี 3.16 การแจง้เตือนให้หยบิแก้วจ่ายยา 

 

 เมื่อผู้ใช้งานหยิบแก้วไปรับประทานยาแล้ว หุ่นยนต์กะทิจะแจ้งเตือนให้น าแก้วมาคืนที่

ตัวเครื่องด้วยเสียงพูดดังรูปที่ 3.17 พร้อมตรวจสอบว่าแก้วอยู่ในตัวเครื่องหรือไม่ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัด

ระยะทาง E18-D80NK 

 
รูปท่ี 3.17 การแจง้เตือนการน าแก้วกลับมาเกบ็ 
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 หลังจากนั้นหุ่นยนต์กะทิจะส่งข้อความการแจ้งเตือนบนเว็บแอปพลเิคชัน และแอปพลิเค

ชันบนมือถือแอนดรอยด์ว่าผู้ป่วยรับประทานยาแล้ว 

 3.3.5 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (User Interface) 

 3.3.6 การทดสอบระบบ  

 หุ่นยนต์กะทิมาทดสอบการใช้งาน ภายในช่วงระยะเวลา 7 วัน แล้วจึงน าไปปรับปรุง

แก้ไขข้อพกพร่อง 

 3.3.7 การประเมินผลการใช้งานระบบ  

 หุ่นยนต์กะทิได้ถูกน าไปสาธิตการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง 10 ท่าน และเก็บผล

ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน และน าผลไปวิเคราะห์ในล าดับต่อไป 

 



 

บทที่ 4 

ผลการทดลอง 
4.1 ผลการพัฒนาหุ่นยนต์กะทิ 

หุ่นยนต์กะทิได้รับการออกแบบใหม้ีความสูง 50 เซนติเมตร และ มีความกว้าง 50 เซนติเมตร 

โครงสร้างของหุ่นยนต์สร้างจากไม้อัดซึ่งท าให้หุ่นยนต์มีน้ าหนักเบา ส่วนด้านหน้าของหุ่นยนต์จะ

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก 3 ส่วน ที่ประกอบติดกับบอร์ดราสเบอร์รี่พาย ดังรูปที่ 4.1 ได้แก่  

 หมายเลข 1 และ 3 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง E18-D80NK  

 หมายเลข 2 เป็นจอแอลซีดี ขนาด 3.5 นิ้ว  

 
รูปท่ี 4.1 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ส่วนด้านหน้า 

ส่วนด้านบนของหุ่นยนต์จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วน ได้แก่ ช่องจ่ายยา (หมายเลข 1) 

และ อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง E18-D80NK (หมายเลข 2) ดังรูปที่ 4.2 โดยอุปกรณ์ในการควบคุม

ช่องจ่ายยาจะถูกซ่อนไว้ใต้ช้ันที่  1 ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วนได้แก่ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ 

(หมายเลข 1)  และอุปกรณ์ควบคุม สเต็ปเปอร์มอเตอร์ (หมายเลข 2)  ดังรูปที่ 4.3 

 
รูปท่ี 4.2 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ด้านบน 
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รูปท่ี 4.3 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ใต้ช้ันที่ 1 

ส่วนด้านในของตัวหุ่นยนต์จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 5 ส่วน ดังรูปที่ 4.4 ได้แก่  

 หมายเลข 1: สวิทช่ิงพาวเวอร์ ซัพพลาย 5 VDC 20 แอมป์  

 หมายเลข 2: อุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง E18-D80NK  

 หมายเลข 3: กรวยกรองยาลงในแก้วจ่ายยา  

 หมายเลข 4: ล าโพง  

 หมายเลข 5: บอร์ดอาดุยโนเมกะ  

  

 
รูปท่ี 4.4 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ส่วนด้านใน 
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4.2 ผลการพัฒนาในส่วนแอปพลิเคชัน 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับใช้ในการจัดการข้อมูลในระบบกะทิทั้งหมด ได้แก่ 

ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลบุคคลภายนอก ข้อมูลยา ข้อมูลช่องยา ข้อมูลตารางเวลา ข้อมูลค าถาม-ค าตอบ 

ข้อมูลรายงานพฤติกรรมผู้ป่วย และข้อมูลรายงานจ านวนยา ดังรูปที่ 4.5 

 
รูปท่ี 4.5 เว็บแอปพลิเคชัน 

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแบ่งออกเป็น 2 

แอปพลิเคชัน ได้แก่ 

 ก) แอปพลิเคชันรับการแจ้งเตือน สามารถเรียกข้อมูลการแจ้งเตือนข้อมูลพฤติกรรมผู้ป่วย 

และการแจ้งเตือนข้อมูลยาจากคลาวด์ ดังรูปที่ 4.6 

 
รูปท่ี 4.6 แอปพลเิคชันรับการแจง้เตือนบนโทรศัพทม์ือถือ 
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 ข) แอปพลิเคชันสั่งการหุ่นยนต์ด้วยเสียง โดยค าสั่งที่สามารถสั่งได้จะแบ่งออกเป็น 6 หมวด

ได้แก่ วันที่ เวลา การจ่ายยา สภาพอากาศ การค านวณทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเตือนความจ า 

ดังรูปที่ 4.7 

 
รูปท่ี 4.7 แอปพลเิคชันสั่งการหุน่ยนต์ด้วยเสียง 

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์กะทิ 

การทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์กะทิจะท าการตั้งค่าตารางเวลาทั้งการแจ้งเตือนการ

รับประทานยา และการแจ้งเตือนข้อความในระยะเวลา 7 วันดังตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ตารางการแจ้งเตือนที่ใช้ในการทดสอบ 

เวลาท่ีแจ้งเตือน ชนิดของการแจ้งเตือน 

(1) 6:00 น. การจ่ายยา 

(2) 7:00 น. ข้อความ 

(3) 12:00 น. ข้อความ 

(4) 12:30 น. การจ่ายยา 

(5) 18:00 น. ข้อความ 

(6) 18:30 น. การจ่ายยา 

(7) 21:00 น. การจ่ายยา 
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เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์กะทิเป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 วันพบว่าหุ่นยนต์กะทิ

ท างานได้ถูกต้องร้อยละ 100 ดังตารางที่ 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบการท างาน 

วันท่ี เวลา 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

  

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน ดังตารางที่ 4.3 

ได้แก่ 

 ด้านซอฟต์แวร์ มีหัวข้อย่อย ได้แก่ ความสมบูรณ์ของโปรแกรม ความเร็วในการ

ตอบสนองของโปรแกรม ความสะดวกในการใช้งาน การเข้าถึงหน้าจอ และความ

สวยงามของหน้าจอโปรแกรม  

 ด้านฮาร์ดแวร์ มีหัวข้อย่อย ได้แก่ วัสดุที่ใช้งาน ความสวยงามของอุปกรณ์  
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ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับ 

1.  ด้านซอฟต์แวร์ 

ความสมบูรณ์ของโปรแกรม 4.2 0.60 มากที่สุด 

ความเร็วในการตอบสนอง 4.9 0.30 มากที่สุด 

ความสะดวกในการใช้งาน 4.3 0.46 มากที่สุด 

การเข้าถึงหน้าจอ 4.1 0.54 มากที่สุด 

ความสวยงามของหน้าจอ 4.1 1.14 มากที่สุด 

2.  ด้านฮาร์ดแวร์ 

วัสดุที่ใช้งาน 4.7 0.46 มากที่สุด 

ความสวยงาม 4.7 0.46 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.48 0.60 มากท่ีสุด 

 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 หุ่นยนต์กะทิ ได้รับการพัฒนามาเพื่อแก้ไขปัญหาการลืมการรับประทานยาของผู้ป่วย โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส าหรับการจ่ายยาและแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจ่ายยาจาก
งานวิจัยก่อนหน้านั้น ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุม หุ่นยนต์กะทิจึงได้รับการออกแบบและ
ประกอบข้ึนจากอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกสข์นาดเลก็หลายช้ินส่วน ได้แก่ บอร์ดราสเบอร์รีพ่ายสาม โมเดล
บ ีบอร์ดอาดุยโน เมกะ สเต็ปเปอร์มอร์เตอร์ และอุปกรณ์ตรวจวัดระยะทาง บนโครงสร้างที่ท าจากไม้
อัด ท าให้มีน้ าหนักเบา การท างานของหุ่นยนต์กะทแิบ่งออกเปน็ 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของเซิร์ฟเวอร์
ให้บริการเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้งานได้ท าการตั้งค่าระบบ ส่วนของ    ซ็อกเก็ต
เซิร์ฟเวอร์ใช้รับค าสั่งจากโทรศัพท์มือถือ ส่วนของกลไกการควบคุมอุปกรณ์ และส่วนของแอปพลิเค
ชันแอนดรอยด์บนโทรศัพท์มือถือ 
 จากการทดสอบ และการเก็บผลประเมินความพึงพอใจพบว่าหุ่นยนต์กะทิสามารถท างานได้
อย่างถูกต้องตามค่าที่ก าหนด ทั้งการแจ้งเตือนการจ่ายยาและการแจ้งเตือนข้อความ ท าให้มีผล
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
 จากความสามารถของหุ่นยนต์กะทิที่ได้รับการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน ท าให้
หุ่นยนต์กะทิ สามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตา สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในระดับหนึ่ง ช่วยป้องกันอันตรายจากอาการหลงลืมได้ เช่น การลืมรับประทานยา และการลืม
รับประทานอาหาร ซึ่งการลืมเหล่านี้อาจจะส่งผลอันตรายแก่ผู้ป่วย และช่วยให้ผู้ดูแลของผู้ป่วย
สามารถติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด  
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อจ ากัดที่ส าคัญประการหนึ่งของหุ่นยนต์กะทิ คือ ไม่สามารถรองรับการจ่ายยาชนิดน้ าได้ การ

น าหุ่นยนต์กะทิไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์

กะทิให้ปลอดภัยย่ิงข้ึนต่อการเก็บรักษายา และเพิ่มระบบตรวจสอบยาที่ใส่ลงไปในเครื่องพร้อมบนัทกึ

ข้อมูลลงในฐานข้อมูลของระบบโดยอัตโนมัติ 
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