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  กติตกิรรมประกาศ 

   โ ค ร ง ง า น เ ร่ื อ ง  ส า ย รั ด ข้ อ มื อ อั จ ฉ ริ ย ะ  ส า เ ร็ จ ไ ด้ ด้ ว ย ดี  
ได้ รับความ ช่วย เห ลือและค าแนะน า จ ากท่ านอาจารย์อ ภิชา ติ  ชัยชนะ  อาจารย์ร าชันย์  รองพล 
และย ังรวมถึงอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ีกรุณาอบรมสั่งสอนและให้ค  าปรึกษาต่างๆ แก่พวกเรา 
พวกเราตระหนกัถึงความรุณาและความทุ่มเทของอาจารยอ์ยา่งแทจ้ริง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้
ณ ท่ีน้ี 

   พวกเราหวงัวา่โครงงานเร่ืองน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการพฒันาต่อยอด 
และส าหรับขอ้บกพร่องต่างๆท่ีเกิดข้ึนนั้น 
พวกเราขอนอ้มรับผดิและยนิดีท่ีจะรับฟังค าแนะน าจากทุกคนท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการตพฒันาต่อยอดต่อไป 

                          คณะผูจ้ทั  า 
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บทคดัย่อ 

การจดัท าโครงงานมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความสะดวก 
ความปลอดภยัใหก้บัทางโรงพยาบาลและผูป่้วยทางจิต คณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
จึงท าใหค้ณะผูท้  าจดัประดิษฐส์ายรัดขอ้มืออจัฉริยะข้ึนไวส้ าหรับผูป่้วยทางจิตท่ีมีปัญหาทางความจ าและแกปั้ญ
หาส ารับกรณีท่ีผูป่้วยออกนอกบริเวณโรงพยาบาล หรือหลบหนีออกจากโรงพยาบาล 
และยงัสามารถวดัอตัตราการเตน้ของชีพจรของผูป่้วย 
เพื่อใหท้ราบวา่ในขณะนั้นผูป่้วยมีอตัตราการเตน้ของชีพจรเป็นอยา่งไร 
หากต ่าเกินไปจะไดท้  าการปฐมพยาลไดท้นัเวลา 

   อีกทั้งบนสายรัดขอ้มือ 
ทางคณะผูจ้ดัท าไดส้ร้างคิวอาร์โคด้ไวเ้พื่อแสกนใหท้ราบถึงประวติัและขอ้มูลโรคประจ าตวัของผูป่้วย 
รวมไปถึงช่องทางการติดต่อของโรงพยาบาลนั้นๆ  
หากผูป่้วยไดก้ระท าการหลบหนีออกนอกบริเวณโรงพยาบาล และเม่ือมีบุคคลมาพบ 
บุคลลนั้นจะสามารถแจง้ทางโรงพยาบาลไดอ้ยา่งรวดเร็ว จากขอ้มูลในคิวอาร์โคด้ 



 

   ผลการจดัท าโครงงานพบวา่ สายรัดขอ้มืออจัฉริยะ สามารถวดัอตัราการเตน้ของชีพจรและสามารถรับค่า 
ลองจิจูด แต่ไม่สามารถแสดงค่าของลิจิจูดละติจูดผลบนหนา้จอ LED ได ้
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บทที ่1 

ที่มาและความส าคญั 

ทีม่าและความส าคัญ 

         เหตุผลส าคญัท่ีท าใหค้ณะผูจ้ดัท าสร้างสายรัดขอ้มืออจัฉริยะ (Where are your bracelet)ข้ึนมานั้น 
เน่ืองจากมีสถานการณ์ท่ีผูป่้วยทางจิตหนีออกจากโรงพยาบาล หรือคน้หาไม่พบตวัผูป่้วย 
และในกรณีท่ีผูป่้วยทางจิตอาจจะเกิดอาการช็อก เป็นลมหมดสติ  หรืออตัราการเตน้ของหวัใจนั้นต ่าลง 
เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งตรวจเช็คชีพจรของผูป่้วย ซ่ึงจะใชเ้วลาอยูพ่กัใหญ่กวา่จะรู้วา่การเตน้ของชีพจรเป็นอยา่งไร 

        คณะผูจ้ดัท าจึงประดิษฐ์สายรัดขอ้มือท่ีสามารถตรวจวดัชีพจรได ้เม่ือเจา้หนา้ท่ีไปพบผูป่้วยท่ีมีอาการช็อค 
หรือหมดสติ ก็สามารถตรวจดูชีพจรไดเ้ลย อีกทั้งยงัมีGPS หากวา่มีเหตุการณ์ท่ีผูป่้วยหนีออกจากโรงพยาบาล 
ทางโรงพยาบาลก็จะสามารถคน้หาผูป่้วยไดอ้ยา่งรวดเร็ว ก่อนท่ีผูป่้วยจะไดรั้บอนัตรายหรือไปท าร้ายใคร 
ท่ีสายรัดขอ้มือจะมีคิวอาร์โคด้ท่ีบอก ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูป่้วยในเร่ืองของประวติัส่วนตวั โรคประจ าตวั 
โรคท่ีก าลงัท าการรักษา ช่ือและเบอร์โทรของโรงพยาบาลท่ีรักษาผูป่้วย หากใครพบเห็นก็สามารถ  แสกนได ้
และใหรี้บแจง้โรงพยาบาลทนัที 

วตัถุประสงค์ 

         สร้างสายรัดขอ้มืออจัฉริยะ และศึกษาขอ้มูลของโปรแกรมท่ีตอ้งใช ้
เพื่อสร้างท่ีวดัชีพจรของผูป่้วยทางจิตในกรณีท่ีมีการตรวจสุขภาพเพื่อความรวดเร็ว 
หรือเม่ือเจา้หนา้ท่ีไปพบผูป่้วยท่ีมีอาการช็อค หรือหมดสติ ก็สามารถตรวจดูชีพจรไดเ้ลย 
อีกทั้งยงับอกต าแหน่งของผูป่้วยเม่ือผูป่้วยออกนอกบริเวณหรือหาตวัผูป่้วยไม่เจอท าใหมี้ความสะดวกสบายในก
ารหาตวัผูป่้วย ซ่ึงอาจเกิดเหตุการณ์บางอยา่ง เช่น ตามหาผูป่้วยไม่พบ 
หรือในกรณีท่ีผูป่้วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาล มีการบอกประวติัส่วนตวั โรค 
ช่ือและเบอร์โทรของทางโรงพยาบาล หากมีผูพ้บเห็นจะไดติ้ดต่อไดท้นัที 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ระบบความปลอดภยัของทางโรงพยาบาลจะสะดวกข้ึน  

2. ช่วยเหลือผูป่้วยทางจิตท่ีประสบปัญหาการหายตวั หรือเกิดอาการหมดสติ ซ่ึงอาจจะน าไปสู่การเสียชีวติ 

 



 

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

ใช ้Heart rate sensor embed วดัชีพจรของผูป่้วยแลว้แสดงผลไปท่ี หนา้จอ tft lcd 

ใช ้GPS Ublox NEO-6M GPS บอกพิกดัของผูป่้วย 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ระบบความปลอดภยัของทางโรงพยาบาลจะสะดวกข้ึน 
2. ช่วยเหลือผูป่้วยทางจิตท่ีประสบปัญหาการหายตวัหรือเกิดอาการหมดสติซ่ึงอาจจะน าไปสู่การเสียชีวติไ

ดท้นัเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

          โครงงานของพวกเราจ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรม Arduino และอุปกรณ์ในการท าโครงงาน 
จึงจ าเป็นจะตอ้งมีขอ้มูลและวธีิการใชต่้างๆ เก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีเราตอ้งใช ้
เพื่อความถูกตอ้งและไดใ้ชป้ระสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี 
 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 
Arduino  
           อ่านวา่ (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ 
อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ท่ีมีการพฒันาแบบ Open 
Source คือมีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งดา้น Hardware และ Software ตวั 
บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านไดง่้าย ดงันั้นจึงเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษา 
ทั้งน้ีผูใ้ชง้านยงัสามารถดดัแปลง เพิ่มเติม พฒันาต่อยอดทั้งตวับอร์ด หรือโปรแกรมต่อไดอี้กดว้ย 
          ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ 
คือผูใ้ชง้านสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแลว้เช่ือมต่อเขา้มาท่ีขา I/O ของบอร์ด (ดูตวัอยา่งรูปท่ี 1) 
หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกบับอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ (ดูตวัอยา่งรูปท่ี 2) 
เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino GPRS Shield เป็นตน้ 
มาเสียบกบับอร์ดบนบอร์ด Arduino แลว้เขียนโปรแกรมพฒันาต่อไดเ้ลย 
การเขียนโปรแกรม 
1.เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 

ผา่นทางโปรแกรม ArduinoIDE ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก Arduino.cc/en/main/software 

2. หลงัจากท่ีเขียนโคด้โปรแกรมเรียบร้อยแลว้ 

ใหผู้ใ้ชง้านเลือกรุ่นบอร์ด Arduino ท่ีใชแ้ละหมายเลข Comport                                                                                      

                                                   3. กดปุ่ม Verify เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ Compile โคด้โปรแกรม 

จากนั้นกดปุ่ม Upload โคด้ โปรแกรมไปยงับอร์ด Arduino ผา่นทางสาย USB เม่ืออบัโหลดเรียบร้อยแลว้ 

จะแสดงขอ้ความแถบขา้งล่าง “Done uploading” และบอร์ดจะเร่ิมท างานตามท่ีเขียนโปรแกรมไวไ้ดท้นัที   

http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/unofficial-shields.html
https://www.thaieasyelec.com/xbee-shield-v2-0.html
https://www.thaieasyelec.com/music-shield-v2-0.html
https://www.thaieasyelec.com/relay-shield-v3-0.html
https://www.thaieasyelec.com/gprs-shield-v3-0.html
https://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/official-boards-made-in-italy.html
http://www.arduino.cc/en/main/software


 

 

 

 

Heart rate sensor embed  

          ตวั Light Photo Sensor จะตรวจจบัแสงสีแดงท่ีสะทอ้นจากผวิหนงัท่ีมีเส้นเลือดแดงอยู ่ โดยมี LED 
คอยปล่อยแสงสีเขียวออกมากระทบกบัหลอดเลือดแดงใตผ้วิหนงัตลอดเวลา 
แลว้จะส่งสัญญาณท่ีมีลกัษณะคลา้ยเป็นคล่ืนหวัใจซ่ึงเป็นคล่ืนอนาล็อกผา่นสายสัญญาณ Signal 
เขา้  Microcontroller Heart Rate Sensor  จะประกอบไปดว้ย 3 เส้น 

1.) สาย Vcc ท่ีมีไฟ 5V 

2.) สาย Ground 

3.) สาย Signal ท่ีใชต่้อเขา้กบั Microprocessor โดยใชพ้อร์ทในช่อง Analog Signal 

ค่าท่ีไดจ้าก Microcontroller จะเป็นค่าท่ีถูกแปลงจากพอร์ท ADC โดยมีช่วงระหวา่ง 400 ลงมา 
คือต ่าสุดเม่ือหวัใจหยดุบีบตวั และค่า 700+ จะเป็นค่าสูงสุดของหวัใจขณะบีบตวั 
โดยจะน าขอ้มูลท่ีเก็บไดเ้หล่าน้ีมาคิดอลักอริทึมในการเขียนโปรแกรมหาค่าอตัราการเตน้ของหวัใจ 

จอ tft lcd 

         การท่ีเราเห็นเป็นภาพนั้น แทจ้ริงแลว้การควบคุมจอนั้นจะท าไปทีละ pixel 
แต่กวาดไปทั้งจอดว้ยความเร็วท่ีตาเราจะมองแยกไม่ออก หรือ ท่ีเรียกหลกัการน้ีวา่ "Persistence of Vision" 
หรือการเกิภาพเคล่ือนไหว 

          เร่ืองแรก คือจอ TFT ท่ีมีขายกนัทัว่ไปในร้านอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยมากจะมีแรงดนัท างาน (Operating 
Voltage) ท่ีระดบั 3.3 V นะครับ  แต่บอร์ดบางรุ่น โดยเฉพาะรุ่นยอดนิยมอยา่ง Arduino UNO R3 และ Arduino 
Mega 2560 นั้น  มีแรงดนัท่ีแต่ละ PIN ท่ี 5 V  ถา้เอาจอ TFT ไปต่อโดยตรงกบับอร์ด ก็จะท าใหเ้สียหาย 
วธีิแกไ้ขก็คือการใชต้วัตา้นทานมาต่อให้เป็น Voltage Divider  

https://www.arduitronics.com/product/8/arduino-uno-r3free-usb-cable
https://www.arduitronics.com/product/5/arduino-mega2560-rev3free-usb-cable
https://www.arduitronics.com/product/5/arduino-mega2560-rev3free-usb-cable


 

          ใหก้บัทุกขาของ TFT   แต่วธีิน้ีท่าทางจะใชเ้วลาและแรงกายเยอะไปหน่อย  วธีิท่ีง่ายกวา่ 
(แต่ตอ้งใชเ้งินแลกซ้ือ) ก็คือการใช ้TFT01 Arduino Shield    ซ่ึงก็มีหลายรุ่น ส าหรับบอร์ดแต่ละแบบ 

   เร่ิมตน้จากการใชง้านเพื่อแสดงผลเป็นจออยา่งเดียว (Universal TFT : UTFT)  

           ในการติดต่อคุยกบัจอ TFT   จะตอ้งคุยผา่น Controller Chip ซ่ึงจะใชก้ารส่ือสารแบบ SPI (Serial 
Peripheral Interface) นะครับ  การส่ือสารแบบน้ีมีมาใหเ้ป็นขามาตรฐานของบอร์ด Arduino 
อยูแ่ลว้  และก็ไม่ตอ้งตกใจครับ เราสั่งตวั Controller chip กบั จอ TFT น้ีโดยเรียกใช ้Library 
ไม่ตอ้งมานัง่เขียนเองตั้งแต่เร่ิม 

           การส่ือสารและควบคุมบอร์ดก็จะมีทั้งแบบ 8 บิต และ 16 บิต  แต่ท่ีเราจะใชก้บับอร์ดรุ่นเล็กๆ 
อยา่ง  Arduino UNO R3 ก็จะเป็นแบบ 8 บิต 

2. UTFT Library by Henning Karlsen 

OLED Display (white) 

          โมดูล OLED ท่ีไดเ้ลือกมาทดลองใชง้าน สามารถแสดงผลไดแ้บบสีเดียว (Monochrome) มีขนาดจอภาพ 
0.96" ความละเอียด 128x64 พิกเซล ซ่ึงถือวา่มีขนาดเล็ก และใชแ้รงดนัไฟเล้ียง +3.3V 
แมว้า่จะมีขนาดเล็กแต่ก็เหมาะส าหรับน าไปใชก้บัระบบ embedded systems 
ท่ีตอ้งการส่วนแสดงผลกราฟิกขนาดเล็ก มีพื้นท่ีจ  ากดั เป็นตน้   ภายในโมดูลมีชิป SSD1306 
เป็นตวัควบคุมการท างาน สามารถเช่ือมต่อกบัโมดูลโดยใชบ้สั SPI หรือ I2C ถา้ตอ้งการแสดงขอ้ความ 
จะตอ้งมีขอ้มูลส าหรับสร้างตวัอกัษร (FONT) แต่ละตวัซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ Bitmap 
เก็บไวใ้นหน่วยความจ าของไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น เก็บไวใ้นหน่วยความจ าส าหรับโปรแกรมท่ีเรียกวา่ 
Program Memory (เป็นแบบ Flash Memory) เพื่อประหยดัการใชพ้ื้นท่ีใน SRAM ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

          การจดัการหน่วยความจ าภายในของ SSD1306 ท่ีเรียกวา่ Graphic Display Data RAM (GDDRAM) 
ส าหรับขนาด 128x64 พกิเซล แบ่งเป็น Column และ Page ซ่ึงมีทั้งหมด 128 คอลมัน์ (หมายเลข 0..127) 
และมีทั้งหมด 8 เพจ (หมายเลข 0..7) แต่ละเพจ จะประกอบดว้ย 8 บรรทดั ดงันั้นจึงมี 8x8 = 64 บรรทดั 
(rows)   การแสดงผลของจอภาพข้ึนอยูก่บัค่าบิต (0 หรือ 1) 
ส าหรับแต่ละพิกเซลท่ีไดเ้ขียนขอ้มูลลงในหน่วยความจ า GDDRAM 

https://www.arduitronics.com/product/193/tft01-arduino-shield-v2-0-by-elecfreaks
https://www.arduitronics.com/product/8/arduino-uno-r3free-usb-cable
http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51


 

           การส่ือสารขอ้มูลกบัชิป SSD1306 ท าไดโ้ดยผา่นบสั SPI หรือ I2C โดยตอ้งส่งค าสั่ง (Command) 
เพื่อก าหนดค่าต่างๆในการท างาน (ศึกษารายละเอียดไดจ้าก Datasheet ของผูผ้ลิต) เช่น ค าสั่ง turn on/off display 
ค าสั่งเลือกรูปแบบ memory addressing mode ค าสั่งก าหนดค่า Start Address และ End Address ส าหรับ Column 
และ Page เป็นตน้ และการเขียนขอ้มูล (Data) เป็นการเขียนขอ้มูลลงใน GDDRAM 

           เพื่อศึกษาการเขียนโคด้และใหง่้ายต่อการเขียนโคด้ส าหรับใชง้านโมดูล OLED ดงักล่าว (ส าหรับขนาด 
128x64 เท่านั้น) จึงไดจ้ดัท าเป็นไลบราร่ี (C++ class) ไวใ้ชส้ าหรับ Arduino (โดยไดศึ้กษาจากเอกสาร datasheet 
โคด้ตวัอยา่งและไลบราร่ีของ Adafruit) 
แบ่งเป็นสองคลาสคือ OLED_SSD1306_I2C และ OLED_SSD1306_SPI ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตรงท่ีขาสัญญา
ณ I/O ท่ีใช ้และรูปแบบการส่งค าสั่งและขอ้มูล (I2C หรือ SPI) ของโมดูล OLED 

โคด้ส าหรับ OLED ท่ีไดเ้ขียนไวน้ี้ ใชห้น่วยความจ า SRAM เพื่อเก็บขอ้มูลพิกเซลและใชง้านเป็น Display 
Buffer ซ่ึงมีขนาด 128 x 64 / 8 = 1024 ไบต ์และจะตอ้งมีส่งขอ้มูลทั้งหมดใน Display Buffer ไปยงัโมดูล OLED 
เพื่ออพัเดทหนา้จอ ดงันั้นจึงเป็นขอ้ควรระวงั: ส าหรับกรณีท่ีมีการน าไปใชง้านร่วมกบัโคด้อ่ืนๆ 
ท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีใน SRAM ค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัความจุ SRAM ทั้งหมดของไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Sourcecode: OLED_SSD1306_I2C_Demo.zip และ OLED_SSD1306_SPI_Demo.zip 

Ublox NEO-6M 

           ส าหรับโมดูล Ublox NEO-6M จะสามารถรับสัญญาณ GPS ไดอ้ยา่งเดียว 
สามารถส่ือสารกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ไดห้ลายแบบ ทั้ง I2C SPI และ UART ในบทความน้ีผมจะใช ้GY-
NEO6MV2 GPS module NEO6MV2 with antenna ซึงรองรับเฉพาะ UART เท่านั้น 

การดึงขอ้มูลแต่ละส่วนออกมา จ าเป็นตอ้งมีการจดัการสตริง แต่เดิมเร่ืองจากจดัการสตริงผมจะใช ้Regex 
แต่เน่ืองจาก Arduino ไม่สามารถใชง้านได ้จริงตอ้งมีการจดัการสตริงแบบดิบ ๆ แทน 

เร่ิมจากการดึงขอ้มูลท่ีส่งออกมาจาก UART มาทีละบรรทดั จากนั้นจึงเร่ิมตดั โดยใชเ้คร่ืองหมาย , 
แบ่งไปเก็บไวใ้นอาเรยที์ละตวั  

จากนั้นจึงน าขอ้มูลแต่ละตวัมาแปลงใหถู้กรูปแบบ เช่น ขอ้มูลความเร็วจากเดิมเป็นสตริง ก็แปลงกลบัเป็น float 
แลว้ท าการค านวณ ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ จากหลกัการท่ีไดอ้ธิบายไปแลว้ ไดพ้ิมพโ์คด้ข้ึนมาไดด้งัน้ี 

http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/oled-ssd1306/OLED_SSD1306_I2C_Demo.zip
http://cpre.kmutnb.ac.th/esl/learning/oled-ssd1306/OLED_SSD1306_SPI_Demo.zip
https://www.ioxhop.com/product/453/gy-neo6mv2-gps-module-neo6mv2-with-antenna
https://www.ioxhop.com/product/453/gy-neo6mv2-gps-module-neo6mv2-with-antenna


 

ท่านสามารถต่อวงจร แลว้อพัโหลดเพื่อดูผลไดเ้ลย เปิด Serial Moniter ข้ึนมา เราสามารถน าค่าพิกดัท่ีได ้
ไปหมุดลงใน Google Map ไดเ้ลย 

[BATTERY] Li-Po Battery 

           ความจุมีหน่วยเป็น mAh หรือ มิลลิแอมป์ชัว่โมงเป็น ปริมาณกระแสไฟฟ้าทีจ่่ายได้ภายในเวลา 1 
ช่ัวโมง ค่ายิง่มากก็จะใชง้านไดน้านข้ึน เช่นเดียวกบัตวัเลขท่ีระบุในสมาร์ทโฟนท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 
ถา้ตอ้งการใหหุ่้นยนตใ์ชง้านไดน้านๆ ก็ตอ้งหาความจุท่ีมาก แต่เม่ือความจุมากขนาดก็ใหญ่ข้ึนไปดว้ย 
จึงตอ้งค านวณกระแสท่ีหุ่นยนตใ์ชง้าน เทียบกบัเวลาท่ีใชง้าน ก็จะไดป้ริมาณท่ีตอ้งการ โดยปกติหุ่นยนต ์POP-
BOT XT เม่ือขบัมอเตอร์ไฟตรงท่ีแรงดนั 7.4 โวลตจ์ะใชก้ระแสประมาณ 500 mA ดงันั้น ถา้เราใชแ้บต Li-Po 
ขนาด 1000 mAh ก็จะใชง้านต่อเน่ืองไดป้ระมาณ 2 
ชัง่โมง (อาจนอ้ยกวา่น้ีเน่ืองจากผูผ้ลิตบอกค่ามาเกินจริงไปบา้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

วธีิการด าเนินงาน 

วสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือโปรแกรม 

1. บอร์ด Arduino  

2. เซนเซอร์วดัชีพจร  (Heart rate sensor embed) 

3. GPS (Ublox NEO-6MV2) 

4. โปรแกรม  Arduino 

5. จอ LED (OLED Diหplay) 

6. แบตเตอร์ร่ี (Li-Polymer Rechargeble Battery 500mAh) 

7. (ithium battery charger module) 

8. สาย usb 

9. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 

10. เวบ็ไซตท่ี์ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร www.facebook.com,www.hotmail.com 

11. โปรแกรม Autodesk Inventor profession 

12. เคร่ือง 3D print 

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงงาน 

1. คิดหวัขอ้โครงงานเพื่อน าเสนอครูท่ีปรึกษาโครงงาน 

https://www.facebook.com/
http://www.hotmail.com/?fbclid=IwAR28RyvurH_EAdFMUoPK9ZdbZ0Uops2L-O7O1THMyXeU_xHn_1qMrDAHBBE


 

2. ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีสนใจ คือเร่ือง 

นาฬิกาท่ีสามารถวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ และนาฬิกาท่ีฝัง GPS ลงไป 

วา่มีเน้ือหามากนอ้ยเพียงใด และตอ้งศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเพียงใดจากเวบ็ไซตต่์างๆ 

และเก็บขอ้มูลไวเ้พื่อจดัท าเน้ือหาต่อไป 

3. ศึกษาการเขียนโคช้ ของโปรแกรม Arduino จากเอกสารและเวบ็ไซตต่์างๆ 

ท่ีมีการสอนวธีิการเขียนอยู ่และจากอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาคอมพิวเตอร์ 

4. จดัท าโครงร่าง ท่ีมาและความส าคญัของ โครงงานเพื่อน าเสนอครูท่ีปรึกษาโครงงาน 

5. ปฏิบติัการจดัท าโครงงาน เร่ือง สายรัดขอ้มืออจัฉริยะ 

ลงมือเขียนโปรแกรมใหก้บัเซนเซอร์วดัชีพจร จีพีเอส 

และการดึงขอ้มูลจากเคร่ือวดัชีพจรและจีพีเอสใหข้ึ้นบนหนา้จอLED 

#include <Arduino.h> 

 

#include <Adafruit_GPS.h> 

 

#include <Wire.h> 

 

#include <U8g2lib.h> 

  

Adafruit_GPS GPS(&Serial1); 

 

int UpperThreshold = 518; 

int LowerThreshold = 490; 

int reading = 0; 

float BPM = 0.0; 

bool IgnoreReading = false; 

bool FirstPulseDetected = false; 

unsigned long FirstPulseTime = 0; 



 

unsigned long SecondPulseTime = 0; 

unsigned long PulseInterval = 0; 

 

U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g(U8G2_R0, /* reset=*/ 

U8X8_PIN_NONE);  

 

void dashboard(){ 

  Serial.println("start dashboard"); 

  // picture loop 

  u8g.firstPage();   

  do { 

    drawpanel(); 

  } while( u8g.nextPage() ); 

   

  // rebuild the picture after some delay 

  delay(5); 

} 

 

void setup(void) { 

  Serial.begin(115200); 

  Wire.begin(); 

  u8g.begin();            

  GPS.begin(115200); 

  GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA); 

  GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ); 

  GPS.sendCommand(PGCMD_ANTENNA); 

  delay(1000); 



 

  // flip screen, if required 

  // assign default color value 

    u8g.setColorIndex(3);         // white 

  

} 

 

void drawFrame() { 

  u8g.drawPixel(2, 2);  

  u8g.drawPixel(125, 2); 

  u8g.drawPixel(2, 61);  

  u8g.drawPixel(125, 61);  

  u8g.drawFrame(0,0,128,64); 

} 

 

void drawTop() { 

  u8g.setFont(u8g_font_6x12); 

  u8g.setCursor(0, 12); 

  u8g.print("  Patient Tracking  "); 

} 

 

 

 

void drawpanel(void) { 

 

  drawFrame(); 

  drawTop(); 

  int bpm; 



 

  float lat; 

  float lon; 

  unsigned long Dlat; 

  unsigned long Dlon; 

   

  lat = GPS.latitude; 

  lon = GPS.longitude; 

 

  Dlat = lat/100; 

  Dlon = lon/100; 

  lat = (lat-(Dlat*100))/60; 

  lon = (lon-(Dlon*100))/60; 

  lat = Dlat+lat; 

  lon = Dlon+lon; 

 

  reading = analogRead(A0);  

      if(reading > UpperThreshold && IgnoreReading == false){ 

        if(FirstPulseDetected == false){ 

          FirstPulseTime = millis(); 

          FirstPulseDetected = true; 

        } 

        else{ 

          SecondPulseTime = millis(); 

          PulseInterval = SecondPulseTime - FirstPulseTime; 

          FirstPulseTime = SecondPulseTime; 

        } 

        IgnoreReading = true; 



 

      } 

      if(reading < LowerThreshold){ 

        IgnoreReading = false; 

      }   

 

      bpm = (1.0/PulseInterval) * 60.0 * 1000; 

 

  u8g.setCursor(15, 60); 

  u8g.print(lat); 

  u8g.print(", "); 

  u8g.print(lon); 

    

  u8g.setFont(u8g2_font_freedoomr25_tn); 

  u8g.setCursor(15, 45); 

 

  u8g.setCursor(30, 45); 

  u8g.print(bpm); 

 

  u8g.print(" "); 

   

  u8g.setFont(u8g_font_6x12); 

  u8g.setCursor(100, 45);   

  u8g.print("bpm"); 

  

} 

void loop(){ 

 



 

      dashboard(); 

 

} 

6. น าเสนอรายงานความกา้วหนา้ของงานเป็นระยะๆ ซ่ึงครูท่ีปรึกษาจะใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ 

เพื่อใหจ้ดัท าเน้ือหาและน าเสนอท่ีน่าสนใจต่อไป ทั้งน้ีเม่ือไดรั้บค าแนะน าก็จะน ามาปรับปรุง 

แกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

7. จดัท าเอกสารรายงานของโครงงาน 

8. น าเสนองาน 

 

 

 

 

 
 

บทที ่4 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการศึกษาและคน้ควา้การท างานในอุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ ท าใหก้ารท างาน 

ไม่วา่จะเป็นการรู้และเขา้ใจถึงการเขียนโคด้ ในโปรแกรม Arduino การศึกษาเซนเซอร์ ,  หนา้จอ LED  

ท  าใหก้ารท าสายรัดขอ้มือผา่นไปไดด้ว้ยดีในบางส่วน แต่ยงัมีปัญหาในเร่ืองของ GPS นั้นสามารถรับค่า ลองจิจูด 

และละติจูดได ้ไม่สามารถแสดงผลบนหนา้จอ LED ได ้

             ในปัจจุบนัมีส่ือการเรียนการศึกษาท่ีหลากหลายส่ือส่ือต่างๆ นั้นต่างมีขอ้มูลท่ีจะศึกษาแตกต่างกนั 

จึงท าใหย้งัไม่แน่ชดัในการท่ีจะศึกษาหรือน ามาประยกุตใ์ช ้



 

เราจึงเล็งเห็นวา่ควรท่ีจะใชเ้วลาในการศึกษาพอสมควร ดงันั้น ในส่วนของ GPS น้ี ทางคณะผูจ้ดัท า 

จะศึกษาและน าไปพฒันาต่อไป 
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