ชื่อนวัตกรรม

ภาษาไทย : เครื่องตรวจจับความชื้น เตือนยาเคมีรั่ว
ภาษาอังกฤษ : Sensor Chemo Leaked

ผูป/ ระดิษฐ6คิดค/น และ/หรือผู/ร<วมประดิษฐ6คิดค/น
1. นางสาวเกศินี
บาลจบ
รหัสนักศึกษา 602101016
2. นางสาวจุฑามาศ
ศรีหริ่ง
รหัสนักศึกษา 602101038
3. นางสาวชฎาพร
วรรณกาล
รหัสนักศึกษา 602101041
4. นางสาวชรินรัตน\
อินทรกง
รหัสนักศึกษา 602101046
5. นางสาวชลธิชา
พินิจมนตรี
รหัสนักศึกษา 602101048
6. นางสาวชลธิชา
เพลิดพราว
รหัสนักศึกษา 602101049
7. นางสาวพรรณพร
อินทราภา
รหัสนักศึกษา 602101094
8. นางสาวมะลิวัลย\
อะโคตรมี
รหัสนักศึกษา 602101107
นักศึกษาพยาบาลศาสตร\ ชั้นปeที่ 3 รุfนที่ 26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
9.นายอัครยา
ไชโย
รหัสนักศึกษา 61001301111
คณะเทคโนโลยี สาขาวิศวะกรรมอิเล็กทรอนิก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย6ที่ปรึกษา
อาจารย\ ปรานต\ศศิ เหลfารัตน\ศรี
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

บทคัดย<อ
โรคมะเร็งยังพบวfาเปkนปlญหาสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งองค\การอนามัยโลกพบวfา โรคมะเร็งเปkนสาเหตุ
ของการเสียชีวิตอับดับตoนๆ ของผูoคนทั่วโลก และมีแนวโนoมวfาจำนวนจะเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆ ปe หลายปeที่ผfานมา
การใชoยาเคมีบำบัดในการรักษาผูoปuวยมะเร็งเปkนที่แพรfหลายมาก และมีผปูo uวยจำนวนมากประสบความสำเร็จใน
การรักษาดoวยยาเคมีบำบัด แตfในขณะที่มีการใหoเคมีบำบัดพบวfาอาจจะเกิดปlญหายาเคมีบำบัดรั่วซึมไดo ซึ่งจาก
การสำรวจขoอมูลเบื้องตoนเกี่ยวกับอุบัติการณ\การรั่วของยาเคมีบำบัดที่หอผูoปuวยในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
จากการสัมภาษณ\พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่หอผูoปuวย และจากสัมภาษณ\ผูoปuวยที่ไดoรับยาเคมีบำบัด พบวfายาเคมี
บำบัดมักรั่วซึมออกทางขoอตfอสามทาง (Three ways stopcock) มากที่สุด ดังนั้นคณะผูoจัดทำนวัตกรรมจึง
เล็งเห็นถึงความสำคัญของอันตรายที่เกิดจากการรั่วของยาเคมีบำบัดที่จะสfงผลเสียตfอผูoปuวยและพยาบาลที่
สัมผัสดังนี้ คืออาจจะทำใหoเกิดการระคายเคืองผิวหนังที่สัมผัสยาโดยตรง ทำใหoเกิดการเปลี่ยนแปลงของสาร
พันธุกรรม และยังสามารถทำใหoเกิดมะเร็งชนิดอื่นตามมาไดo
คณะผูoจัดทำจึงไดoคิดคoนนวัตกรรมเครื่องตรวจจับความชื้น เตือนยาเคมีรั่ว (Sensor Chemo Leak)
ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค\จัดทำขึ้นเพื่อป•องอันตรายจากการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดออกจากขoอตfอสามทาง
(Three ways stopcock) เพื่อแจoงเตือนผูoปuวยและผูดo ูแลในขณะที่มียารั่วออกจากขoอตfอสามทาง (Three
ways stopcock) และเพื่อแจoงเตือนพยาบาลในขณะที่มียารั่วออกจาขoอตfอสามทาง (Three ways
stopcock) ของผูoปuวย โดยนวัตกรรมชิ้นนี้จะมีกลไกที่สามารถตรวจจับความชื้นไดoเมื่อมีการรั่วซึมของยาเคมี
บำบัดและยังสามารถแจoงเตือนใหoผูoปuวยและพยาบาลทราบ เพื่อรีบแกoไขปlญหาที่เกิดจากการรั่วของยาเคมี
บำบัดตfอผูoปuวยและญาติ สรุปผลการนำนวัตกรรมไปตรวจสอบประสิทธิภาพกับผูoเชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาล
มะเร็ง อุดรธานี เนื่องจากนวัตกรรมชิ้นนี้ เปkนเพียงแบบจำลองหรือชิ้นงานตัวอยfางที่สรoางขึ้น เพื่อใหoเห็นแนว
ทางการสรoางนวัตกรรม เครื่องตรวจจับความชื้น เตือนยาเคมีรั่ว (Sensor Chemo Leaked) จากการวางแผน
ในการทำครั้งแรกจะไมfมีฝาครอบตัวเครื่องทำใหoหากนำไปใชoจะมีการแจoงเตือนแมoจะไมfมีการรั่วของยา ทำใหo
เกิดความไมfเสถียรของนวัตกรรม นวัตกรรมยังตoองใชoการเชื่อมตfอกับPowerbank ทำใหoตัวของนวัตกรรมมี
ขนาดใหญfและตoองใชoอุปกรณ\เพิ่มเติมในการจัดเก็บ และมีขoอจำกัดของนวัตกรรมทีP่ owerbank เมื่อเชื่อมกับ
ตัวเครื่องจะไมfมีการดูดไฟ ตoองใชoการตfอกับปลั๊กโดยตรงและสามารถใชoกับขoอตfอสามทางไดoเพียง ๒ ตัวตfอ
เครื่อง ดังนั้นชิ้นงานนวัตกรรมจึงตoองมีการพัฒนาตfอยอดตfอไป เพื่อใหoชิ้นงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน\
สูงสุดกับผูoใชoนวัตกรรม
คำสำคัญ : อันตรายที่เกิดจากการรั่วของยาเคมีบำบัด , เครื่องตรวจจับความชื้น เตือนยาเคมีรั่ว (Sensor
Chemo Leak) , ยารั่วออกจากขoอตfอสามทาง

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานการประดิษฐ6คิดค/น
1. ที่มาของการประดิษฐ6คิดค/น
ในปlจจุบันนี้มีโรคไมfติดตfอเรื้อรัง 5 โรค สfงผลกระทบอยfางมากตfอระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ซึ่ง 5 โรคสำคัญ ดังกลfาว ไดoแกf โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิ ตสูง โรคหั วใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง โดยเฉพาะโรคมะเร็งยังพบวfาเปkนปlญหาสาธาณสุขทั่วโลก ซึ่งองค\การอนามัยโลกพบวfา โรคมะเร็ง
เปk น สาเหตุ ของการเสียชีวิตอับ ดับ ตoน ๆ ของผูoค นทั่ วโลก และมี แนวโนo ม วfาจำนวนจะเพิ่ ม ขึ้น สูงในทุ กๆ ปe
(กรมการแพทย\ กระทรวงสารธาณสุข, 2561)
จากสถิติในแตfละปeมีจำนวนผูoปuวยมะเร็งรายใหมfที่มารับบริการ (new cancer patients) เมื่อเทียบ
กับจำนวนผูoปuวยรายใหมfที่มารับบริการทั้งหมด (All new patients) มีแนวโนoมที่คงที่ ปe 2556 คิดเปkนรoอยละ
18.07 ปe 2557 คิดเปkนรoอยละ 16.88 ปe 2558 คิดเปkนรoอยละ 13.55 ปe 2559 คิดเปkนรoอยละ 13.71 และปe
2560 คิดเปkนรoอยละ 15.47 (สถาบันมะเร็งแหfงชาติ, 2560)
ในการรักษาโรคมะเร็งนั้น มีหลากหลายแนวทาง หลากหลายวิธีการ โดยพิจารณาจากกoอนมะเร็งปฐม
ภู มิ แ ละการแพรf ก ระจายของโรคเปk น หลั ก 1) การผf า ตั ด เปk น การรั ก ษาหลั ก สำหรั บ โรคมะเร็ ง โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค\ เพื่ อ การควบคุ ม โรคเฉพาะที่ แ ละเพื่ อ การหายขาดจากโรค 2) การฉายแสง โดยใชo รังสี เอ็ ก ซ\
พลังงานสูงเพื่อฆfาเซลล\มะเร็ง ในมะเร็งที่มีการลุกลามไมfมาก 3) การรักษาโดยการใชoยา (Drug therapy)
ประกอบดoวย ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) ฮอร\โมน (Hormonal therapy) ยารักษาโรคมะเร็งกระดูก
(Bisphosphonates) และการรักษาแบบจำเพาะตfอเซลล\มะเร็ง (Targeted Therapy) ซึ่งพบวfาการใหoเคมี
บำบัดเปkนวิธีการรักษาที่ไดoรับความนิยม ซึ่งหลายปeที่ผfานมาการใชoยาเคมีบำบัดในการรักษาผูoปuวยมะเร็งเปkนที่
แพรfหลายมาก และมีผูoปuวยจำนวนมากประสบความสำเร็จในการรักษาดoวยยาเคมีบำบัด แตfก็มีผูoปuวยบางสfวน
ที่ไมfสามารถควบคุมโรคมะเร็งไดo หรือกลับมาเปkนซ้ำ ซึ่งผลการศึกษาทางการแพทย\มีสfวนสำคัญในการเลือกใชo
สูตรยาเคมีบำบัดเพื่อใหoผูoปuวยไดoรับผลการรักษาที่ดีที่สุด (สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร\
จุฬาลงกรณ\มหาวิทยาลัย, 2559) แตfในการใชoยาเคมีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งจะมีอันตรายตfอตัวผูoปuวยและ
พยาบาลหากมีการรั่วซึมของยาออกจากสายใหoยา แมoจะไมfไดoสัมผัสตัวยาเคมีโดยตรงแตfอาจจะสfงผลเสีย ซึ่ง
อาจจะทำใหoเกิดการระคายเคืองผิวหนังที่สัมผัสยาโดยตรง ทำใหoเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม และ
ยังสามารถทำใหoเกิดมะเร็งชนิดอื่นตามมาไดo (รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา,2559) และจากการศึกษาคoนควoา
ขoอมูล พบวfาที่ผfานมาไมfมีเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ชfวยตรวจสอบการรั่วซึมของยาเคมีบำบัด แตfจะมีเพียงการ
ป•องกันในการสัมผัสยาเคมีบำบัดและการกำจัดโดยวิธีที่พิเศษ พยาบาลผูoใหoยาเคมีบำบัดตoองสวมใสfแวfนตา ถุง
มือ และเสื้อเพื่อป•องกัน และผูoที่ทำการผสมยาจะตoองทำในที่ที่จัดเตรียมไวoเปkนพิเศษ เพื่อป•องกันการหกและ
ระเหยขณะทำการผสมยา สำหรับอุปกรณ\ในการผสมยา คือ ถุงมือ เสื้อกาวน\ ตoองไดoรับการกำจัดโดยวิธีพิเศษ
เมื่อมีการรั่วหรือหกของยาเคมีบำบัดตoองมีการจัดการอยfางระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
จากการสำรวจขo อ มู ล เบื้ อ งตo น เกี่ ย วกั บ อุ บั ติ ก ารณ\ ก ารรั่ว ของยาเคมี บ ำบั ด ที่ ห อผูo ปu ว ยสามั ญ ชาย
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จากการสัมภาษณ\พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่หอผูoปuวย พบวfามีสาเหตุมาจากสายใหoยา

เคมีบำบัดหลุดขณะผูoปuวยทำกิจกรรมบนเตียง และขณะผูoปuวยไปเขoาหoองน้ำ ซึ่งพบประมาณ 10-15% และจาก
สัมภาษณ\ผูoปuวยที่ไดoรับยาเคมีบำบัด จำนวน 11 คน พบวfายาเคมีบำบัดรั่วออกทาง ขoอตfอสามทาง (Three
ways stopcock) จำนวน 4 คน ผูoปuวยที่ยาเคมีบำบัดรั่วออกทางหลอดเลือดดำ จำนวน 3 คน ผูoปuวยที่ยาเคมี
บำบัดรั่วออกทั้งทาง ขoอตfอสามทาง (Three ways stopcock) และทางหลอดเลือดดำจำนวน 1 คน ผูoปuวยที่
ไมfเคยมีการรั่วของยาเคมีบำบัด จำนวน 3 คน จากขoอมูลพบวfาอุบัติการณ\การรั่วของยาเคมีบำบัดที่พบไดoบfอย
มากที่สุดคือทาง ขoอตfอสามทาง (Three ways stopcock)
ดังนั้นคณะผูoจัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอันตรายที่เกิดจากการรั่วของยาเคมีบำบัด จึงไดoคิดคoน
นวัตกรรมเครื่องตรวจจับความชื้น เตือนยาเคมีรั่ว (Sensor Chemo Leak) ขึ้นมา ซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้จะมีกลไก
ที่สามารถตรวจจับความชื้นไดoเมื่อมีการรั่วของยาเคมีบำบัดและยังสามารถแจoงเตือนใหoผูoปuวยและพยาบาล
ทราบ เพื่อรีบแกoไขปlญหาที่เกิดจากการรั่วของยาเคมีบำบัดตfอผูoปuวยและญาติ
2. วัตถุประสงค6ในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ
2.1 เพื่อป•องอันตรายจากการรั่วซึมของยาเคมีบำบัดออกจากขoอตfอสามทาง (Three ways stopcock)
2.2 เพื่อแจoงเตือนผูoปuวยและผูoดูแลในขณะที่มียารั่วออกจากขoอตfอสามทาง (Three ways stopcock)
2.3. เพื่อแจoงเตือนพยาบาลในขณะที่มียารั่วออกจากขoอตfอสามทาง (Three ways stopcock) ของผูoปuวย
3. กลุ<มเปSาหมายในการใช/งานนวัตกรรมสุขภาพจริง
ผูoปuวยมะเร็งที่ไดoรับยาเคมีบำบัดแบบฉีดทางหลอดเลือดดำที่หอผูoปuวย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
จำนวน 15 คน และพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่หอผูoปuวย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จำนวน 5 คน
4. วิธีดําเนินการพัฒนานวัตกรรม (ขั้นตอนการดําเนินงาน PDCA/วิธีการ/อุปกรณ\/งบประมาณ/ระยะเวลา)
ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแตf 10 สิงหาคม2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562
ขั้นตอนการดําเนินงาน PDCA
4.1 แผนการจัดทำนวัตกรรม
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน
สิงหาคม

กันยายน

1 2 3 4 1 2 3 4
รfวมกันรวบรวมปlญหารfวมกันเสนอจากปlญหา
ในการออกแบบนวัตกรรม
เสนอปlญหาและรูปแบบนวัตกรรมกับอาจารย\ที่

ตุลาคม

พฤศจิกายน

1 2 3 4 1 2 3 4

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน
สิงหาคม

กันยายน

1 2 3 4 1 2 3 4
ปรึกษา
เก็บขoอมูลเพื่อนำมาสนับสนุนนวัตกรรม ณ
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
นำขoอมูลจากการไดoลงเก็บขoอมูลมานำเสนอกับ
อาจารย\ที่ปรึกษาและเริ่มสืบคoนขoอมูลสนับสนุน
นวัตกรรมพรoอมกับออกแบบนวัตกรรม
นำขoอมูลที่สืบคoนไปและนวัตกรรมที่ออกแบบไวo
ครfาวๆนำเสนออาจารย\
สรoางสัมพันธภาพกับเพื่อนตfางสถาบันและ
รวบรวมปlญหา พรoอมระดมความคิดออกแบบ
นวัตกรรม
นำเสนอนวัตกรรมกับอาจารย\วิศวะและปรึกษา
กับอาจารย\ที่ปรึกษานวัตกรรมรfวมกับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร\มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขoองกับนวัตกรรม
รfวมกันออกแบบนวัตกรรมรfวมกับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร\มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
จัดหาวัสดุ อุปกรณ\ ในการประดิษฐ\ชิ้นงาน
นวัตกรรมรfวมกับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร\มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตุลาคม

พฤศจิกายน

1 2 3 4 1 2 3 4

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน
สิงหาคม

กันยายน

1 2 3 4 1 2 3 4

ตุลาคม

พฤศจิกายน

1 2 3 4 1 2 3 4

ดำเนินประดิษฐ\ชิ้นงานนวัตกรรมตามรูปแบบ
และขั้นตอนการประดิษฐ\ที่ไดoเขียนไวo รfวมกับ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร\มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
พรoอมกับเอกสารจริยธรรม
นำเสนอความกoาวหนoาชิ้นงานนวัตกรรม
ทดลองใชoนวัตกรรมในกลุfมเป•าหมาย
แกoไขนวัตกรรม
นำเสนอนวัตกรรม ครั้งที่ 1
นำเสนอนวัตกรรม ครั้งที่ ๒ พรoอมกับสรุปและ
จัดทำรูปเลfม
4.2 รายละเอียดแผนการจัดทำนวัตกรรม PDCA
4.2.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
1) ประชุมเลือกหัวขoอในการสรoางนวัตกรรม จากปlญหาและประสบการณ\ในการฝ™กปฏิบัติงาน
บน หอผูoปuวยและชุมชน
2) นำหัวขoอไปปรึกษากับอาจารย\ที่ปรึกษา
3) ลงสำรวจเก็บขoอมูลเพื่อนำมาสนับสนุนการของนวัตกรรม
4) นำเสนอหัวขoอนวัตกรรมรfวมกับนักศึกษาและอาจารย\วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส\เพื่อประเมิน
ความเปkนไปไดoในการสรoางนวัตกรรม
5) วางแผนการสรoางนวัตกรรมในระยะเวลาที่กำหนด
4.2.2 ขั้นตอนการลงมือทำ (Do)
1) จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ\ที่ใชoสำหรับการทำนวัตกรรม โดยการนำอุปกรณ\อิเล็กทรอนิกส\ที่หา
ไดoงfาย และมี sensor ชfวยแจoงเตือนผfานแสงและเสียง เมื่อมีความชื้น เพื่อสามารถชfวยเหลือผูoปuวยไดoทนั ทfวงที
2) จัดทำนวัตกรรมที่ไดoวางแผนไวo

3) ดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย\จากคณะกรรมการจริยธรรมวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี อุดรธานี
4) นำนวัตกรรมไปทดลองใชoกับกลุfมเป•าหมาย
4.2.3 ขั้นตอนการกำกับติดตาม (Check)
1) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินปlญหาของนวัตกรรมและคูfมือการใชoนวัตกรรมโดยปรึกษากับ
อาจารย\ที่ปรึกษาเพื่อใหoขoอเสนอแนะเกี่ยวกับนวัตกรรม กระทำควบคูfไปกับการดำเนินงาน
2) ประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการใชo ง านและความพึ ง พอใจในการใชo ง านนวั ต กรรมรf ว มกั บ
กลุfมเป•าหมายโดยการสอบถามผfานแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชoนวัตกรรม
4.2.4 ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (Act)
นำผลการประเมินนวัตกรรมจากแบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรม และขoอเสนอแนะมาใชo
ในการปรับแกoคุณภาพของนวัตกรรมตfอไป
ขั้นตอนการประดิษฐ6นวัตกรรม
1) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ\ที่ใชoในการประดิษฐ\ประกอบดoวย
อุปกรณ6
1. เซ็นเซอร6น้ำฝนความชื้น

จำนวน

ราคา

1 เครื่อง

55

อุปกรณ6

จำนวน

ราคา

2. สำลีแผ<น

1 แผfน

1

3. หลอดไฟ LED

1 หลอด

1

4. สายรัด (cuff)

1 อัน

39

อุปกรณ6

จำนวน

ราคา

5. Buzzer module 5V

1 เครื่อง

40

6. Arduino Nano mini USB

1 เครื่อง

140

7. Power bank

1 เครื่อง

100

อุปกรณ6

จำนวน

ราคา

๘. กลfองพลาสติก

๑ กลfอง

๒0

๙. เทปดำพันสายไฟ

1 มoวน

10

๑ สาย

๒๐

๖ สาย

๔๐

๑๐. สายยางซิลิโคน

๑๑. สายถนอมหูฟ†ง

2) วิธีการประดิษฐ\
2.1 ใชoบอร\ด Arduino Nano mini ซึ่งจะใชoทั้งหมด 5 ขา คือ
2.1.1 ขา ไฟ 5 V
2.1.2 กราวด\ GND
2.1.3 ขา D4
2.1.4 ขาD13
2.1.5 ขาA5
2.2 เตรียมอุปกรณ\ ดังนี้
2.2.1 Buzzer module 5V - 3.3V
2.2.2 Sensor rain
2.2.3 ตัวตoานทาน 100 โอห\ม
2.2.4 หลอดไฟ LED ขนาดเล็ก
2.3 ขั้นตอนในการประกอบอุปกรณ\
2.3.1 เขียนโคoดในโปรแกรม Arduino
2.3.2 เบิร\นโปรแกรมลงบอร\ด Arduino Nano mini
2.3.3 จากนั้นเริ่มตfอแตfละวงจร
2.3.4 ตfอขาD4เขoากับขาขั้วบวกของหลอด LED ขาขั้วลบตfอเขoากับขาตัวตoานทานขาหนึ่ง อีกขาหนึ่ง
ตfอเขoากับ GND จะไดoวงจรของหลอด LED
2.3.5 ตfอขา D13 เขoากับ Buzzer ขั้ว I/O ตfอขา GND เขoากับ GND และตfอขา VCC เขoากับ ขาไฟ
5V จะไดoวงจร Buzzer
2.3.6 ตfอขา A5 เขoาขา AO ของ sensor rain ตfอขา GND เขoากับ GND และตfอขา VCC เขoากับไป
5V จะไดoวงจร sensor rain
2.3.7 ตfอขา GND จากบอร\ด Arduino Nano mini เขoากับขา GND ของแตfละอุปกรณ\ (พfวงกัน)
2.3.8 จากนั้นทำประกอบและทดลองระบบโปรแกรม
2.4 ประกอบนวัตกรรม
2.4.1 จัดทำกลfองล็อกขoอตfอสามทาง (Three ways stopcock) โดยนำกลfองพลาสติกใสมาตัดเปkน
ที่ล็อกขoอตfอสามทาง
2.4.2 นำน็อตที่เตรียมไวoมาติดบริเวณรูที่จัดทำขึ้นเพื่อยึดสายรัดแขนไวoกับกลfองขoอตfอสามทาง
(Three ways stopcock)
2.4.3 นำนวัตกรรมไปใชoจริง

3) วัสดุที่ใชoในการประดิษฐ\คิดคoน
3.1 บัดกรี
3.2 กรรไกร
3.3 กระเป¥า
3.4สายถนอมหูฟlง
3.5 ตะไบ
3.6สายยางซิลิโคน
3.7 Power bank
3.8 เซ็นเซอร\น้ำฝนความชื้น
3.9 Arduino Nano mini USB
3.10 Buzzer module 5 V
3.11 สายรัด (cuff)
3.12 หลอดไฟ LED
3.13 แผfนรองรับความชื้นและสำลีแผfน
3.14 เทปดำพันสายไฟ
3.15 กลfองพลาสติก
4) งบประมาณที่ใชoในการประดิษฐ\คิดคoน
ประมาณ 466 บาท/ชิ้น โดยใชoงบประมาณสfวนตัวของผูoศึกษานวัตกรรม
- แบบสอบถาม 20 ชุด ราคาประมาณ 40 บาท
- รูปเลfม ราคาประมาณ 100 บาท
- ตัวนวัตกรรม ราคาประมาณ 466 บาท/ชิ้น
5. ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลงานประดิ ษ ฐ6 คิ ด ค/ น (โดยผู/ เชี่ ย วชาญและการนํ า
สิ่งประดิษฐ6ไปทดลองใช/กับกลุ<มเปSาหมาย)
จากการตรวจสอบการใชoงานโดยผูoเชี่ยวชาญ ยังมีขoอบกพรfองในการทำงาน ยังไมfมีฝาครอบบริเวณที่
วางขoอตfอสามทาง เพราะเมื่อผูoปuวยไปเขoาหoองน้ำอาจจะมีการกระเด็นของน้ำมาโดนแผงตรวจจับความชื้น ทำ
ใหoเครื่องแจoงเตือน กลไกที่เปkนการตfอกับตัวเครื่องทำใหoการใชoงานของผูoปuวยไมfสะดวก รวมถึงความปลอดภัย
ในการใชoงาน

6. อภิปรายผล
เนื่องจากนวัตกรรมชิ้นนี้ เปkนเพียงแบบจำลองหรือชิ้นงานตัวอยfางที่สรoางขึ้น เพื่อใหoเห็นแนวทางการ
สรoางนวัตกรรม เครื่องตรวจจับความชื้น เตือนยาเคมีรั่ว (Sensor Chemo Leaked) จากการวางแผนในการ
ทำครั้งแรกจะไมfมีฝาครอบตัวเครื่องทำใหoหากนำไปใชoจะมีการแจoงเตือนแมoจะไมfมกี ารรั่วของยา ทำใหoเกิด
ความไมfเสถียรของนวัตกรรม นวัตกรรมยังตoองใชoการเชื่อมตfอกับพาวเวอร\แบงค\ทำใหoตัวของนวัตกรรมมีขนาด
ใหญfและตoองใชoอุปกรณ\เพิ่มเติมในการจัดเก็บ
ดังนั้นชิ้นงานนวัตกรรมจึงตoองมีการพัฒนาตfอยอดตfอไป เพื่อใหoชิ้นงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน\สูงสุดกับผูoใชoนวัตกรรม
7. ข/อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมครั้งต<อไป
7.1 พัฒนานวัตกรรมใหoมีขนาดเล็กลงและไมfรบกวนการทำงานหรือการทำหัตถการของเจoาหนoาที่
7.2 พัฒนานวัตกรรมใหoมีปุuมเป¨ด-ป¨ดการใชoงาน
7.3 พัฒนาใหoมีการแจoงเตือนผfานทางแอปพลิเคชั่น
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