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Abstract 

 
Diabetes is a chronic disease, of which the 

patients have to continually monitor their 

health conditions. Generally, the patients 

record their health conditions in patients’ log 

book. An android application had been 

developed for the patients to use as an 

alternative to the log book. The program can be 

set to notify the patients on their medication 

intakes. The program can also connect to a 

server so that personal health and medication 

intake data were transferred for the doctor to 

see in the form of web application. The 

program received the satisfaction score of 4.07 

out of 5.0 when tested by general users. 
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บทคัดย่อ 

 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื+ อรังซึ� งผูป่้วยจะตอ้งติดตาม
สภาวะทางสุขภาพอยา่งต ่อเ นื�อง  โดยทั �วไปผู ป่้วยจะ
บนัทึกค่าสุขภาพในสมุดบนัทึกประจาํตวั โดยการศึกษานี+
ไดพ้ฒันาแอนดรอยด์แอปพลิเคชนัซึ� งผูป่้วยสามารถใช้
แทนสมุดบนัทึกประจาํตวัได ้โปรแกรมสามารถตั+งเตือน
การกินหรือฉีดยาได ้นอกจากนี+ โปรแกรมยงัมีการเชื�อมต่อ
ขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลกลาง โดยสามารถถ่ายโอนขอ้มูล
สุขภาพและขอ้มูลการกินยาของผูใ้ชง้านไปยงัเครื�องแม่
ข่าย ซึ� งแพทยผ์ูร้ักษาสามารถเรียกดูขอ้มูลดงักล่าวไดใ้น
รูปของเวบ็แอปพลิเคชนัอีกดว้ย ผลการประเมินการใช้

โปรแกรมผ่านอุปกรณ์เคลื�อนที�แสดงระดบัเฉลี�ยความพึง
พอใจผูใ้ชที้� 4.07 จาก 5.00 

 

คาํสําคัญ  แอนดรอยด์แอปพลิเคชนั, เบาหวาน 

1. บทนํา 
เบาหวานเป็นโรคที�แทรกซึมและแอบแฝงในสังคม 

และมีแนวโน้มจาํนวนผูป่้วยที�เพิ�มขึ+น โดยรายงานจาก
สมาพนัธ์เบาหวานนานาชาติแสดงขอ้มูลจํานวนผูป่้วย
เบาหวานวา่มี 285 ลา้นคนทั�วโลก โดยไดค้าดคะเนวา่ใน
ปี พ.ศ. 2573 ผูที้�เป็นโรคเบาหวานจะเพิ�มสูงขึ+นถึง 435 

ลา้นคนทั �วโลก สําหรับในประเทศไทยมีรายงานใน ปี 
พ.ศ. 2552 วา่จาํนวนผูป่้วยเบาหวานที�ตอ้งพกัรักษาตวัที�
โรงพยาบาลรวมกนัทั+งหมดถึง 558,156 ครั+ ง และมีการ
เสียชีวิตจากโรคเบาหวานรวม 7,019 คน [1] นอกจากนี+
ย งัม ีรายงานวา่คนไทยที �อาย ุเกิน  15 ปีและ เ ป็น
โรคเบาหวานนั+นพบไดถึ้ง 7%  [2] 

สภาวะเบาหวานสามารถนาํไปสู่โรคร้ายแรงต่าง ๆ ที�
เขา้มาแทรกซ้อนได ้เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
ไตวาย การสูญเสียอวยัวะจากการติดเชื+อลุกลาม เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตามผู ป่้วยเบาหวานสามารถลดสภาวะแทรก
ซ้อนต่าง ๆ ได ้โดยมีรายงานวา่ การที�ผูป่้วยบนัทึกและ
ติดตามผลนํ+ าตาลในเลือดเป็นประจาํนั+น ทาํให้ลดอตัรา
การเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ของผูป่้วยอยา่งมีนัยสําคญั 
[3, 4, 5] ทั+งนี+ ในการติดตามบนัทึกสภาวะเบาหวานนั+น 
ผูป่้วยมกัจะใชส้มุดบนัทึกประจาํตวั ซึ� งผูป่้วยใชบ้นัทึกค่า



สุขภาพต่าง ๆ รวมถึง ค่าความดนัและปริมาณนํ+ าตาลใน
เลือด เพื�อใชใ้นการติดตามสภาวะเบาหวาน 

ในปัจจุบนัการใชอุ้ปกรณ์เคลื�อนที�นั+นไดร้ับความนิยม
อยา่งมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์เคลื�อนที�แอนดรอยด์ซึ� งมี
อตัราการเจริญเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดที�เพิ �มขึ+น
อยา่งรวดเร็ว [6, 7, 8] ดงันั+นการพฒันาโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชนับนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์จึงเป็นที�
น่าสนใจ โดยมีรายงานวา่ในปี พ.ศ. 2555 จาํนวนแอน
ดรอยด์แอปพลิเคชนัมีอยูป่ระมาณ 700,000 รายการ [9] 

ในส่วนของโปรแกรมสําหรับการใชต้ิดตามสภาวะ
เ บ าห ว าน ที �ม ีอ ยู ใ่ น เ ว บ็ ไซต ์ Google Play 

(https://play.google.com/store) นั+น มีอยูม่ากกวา่ 
1,000 รายการ อยา่งไรก็ตามไม่พบวา่มีโปรแกรมที�
แสดงผลเป็นภาษาไทยและไม่มีการเชื�อมต่อขอ้มูลให้
แพทยส์ามารถติดตามผลสุขภาพผูป่้วยได ้

บทความนี+ จึงนาํเสนอโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื�อนที�
แอนดรอยด์โดยมีการแสดงผลเป็นภาษาไทย เพื�อช่วย
อาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านให้สามารถบนัทึกและ
ติดตามสภาวะเบาหวานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเพิ�ม
คุณลกัษณะอื�น ๆ ที�สมุดบนัทึกเบาหวานไม่สามารถทาํได ้
นอกจากนี+ โปรแกรมยงัเพิ�มส่วนที�สามารถถ่ายโอนขอ้มูล
ออนไลน์ไปยงัแพทยผ์ู ร้ ักษาสามารถติดตามสภาวะ
เบาหวานผ่านทางเวบ็แอปพลิเคชนัไดอี้กดว้ย 

2. การออกแบบระบบ 

ในส ่ว น นี+ จ ะ อ ธ ิบ า ย ถ ึง ค ุณ ล กัษณะ ข อ ง ร ะ บบ 
โครงสร้างของฟังก์ชนัภายใน ซึ� งจะแสดงให้เห็นถึงการ
ทาํงานของระบบแต่ละส่วนดงันี+  

2.1. คุณลักษณะของระบบ 

ในการออกแบบการทดลองครั+ งนี+  ไดแ้บ่งส่วนระบบ
ออกเป็น 3 ส่วนโดยในแต่ละส่วนมีคุณลกัษณะดงัต่อไปนี+  
1. แอนดรอยด์แอปพลิเคชนัในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัผูป่้วย 

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนยอ่ยคือ  
1) ส่วนการบนัทึกขอ้มูลสุขภาพส่วนตวัของผูป่้วย 

ซึ� ง โปรแกรมจะตอ้งสามารถ  บ นัทึกข อ้ม ูล

นํ+ าตาลในเลือด ความดนัโลหิตและนํ+ าหนักตวั 
โดยจะตอ้งแกไ้ขหรือลบขอ้มูลได ้และสามารถ
แสดงขอ้มูลในรูปแบบตารางหรือกราฟไดอ้ีก
ดว้ย 

2) ส่วนของการใช ย้าของผู ป่้ วย  ซึ� งโปรแกรม
จะตอ้งสามารถเพิ�มชนิดและจาํนวนยาพร้อมทั+ง
แกไ้ข/ลบชนิดและจํานวนยาได ้อีกทั+งยงัตอ้ง
สามารถแจง้เตือนในการกิน/ฉีดยา เตือนยาใกล้
จะหมด รวมถึงการแกไ้ขและยกเลิกการแจง้
เตือนต่าง ๆ ได ้

2. เวบ็แอปพลิเคชนัที�เกี�ยวขอ้งกบัแพทยผ์ูใ้ห้การรักษา 
ประกอบดว้ย ซึ� งจะตอ้งสามารถติดตามค่าความดนั
โลหิต/นํ+ าตาลในเลือด รวมถึงการกินยาของผูป่้วยได ้

3. ส่วนของการเชื�อมต่อฐานขอ้มูล ซึ� งจะทาํการอปัเดต
ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลภายในอุปกรณ์เคลื�อนที�แอน
ดรอยด์ ไปยงัฐานขอ้มูลกลางแบบออนไลน์ได ้

2.2. โครงสร้างของฟังก์ชันภายใน 

จากคุณลกัษณะในขอ้ 2.1 จึงนํามาสู่การกาํหนด
โครงสร้างของฟังก์ชนัภายในเกี�ยวกบัการจดัการขอ้มูล
ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนยอ่ยได ้7 ส่วนดงัต่อไปนี+  
1. ส่วนของการตรวจสอบการเขา้ใชง้าน  

– กรณีเขา้ใชง้านในครั+ งแรกระบบจะให้ผูใ้ชง้าน
ระบุรหัสผ่านที�ใชใ้นการระบุตวัตนในการเขา้ใช้
งานโปรแกรม  

– กรณีมีขอ้มูลผูใ้ชง้านอยูแ่ลว้จะทาํการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งก่อนที�จะอนุญาตให้ใชง้านในส่วนอื�น 

2. ส่วนของการเพิ�มขอ้มูลสุขภาพของผูป่้วย จะรับค่า
ความดนัโลหิต ค่านํ+ าตาลในเลือด ค่านํ+ าหนักตวั ตาม
วนัและ เ วลา ที �เ ล ือกและทําการบ นัท ึกค ่าไปย งั
ฐานขอ้มูลภายใน 

3. ส่วนของการแกไ้ขขอ้มูลสุขภาพของผูป่้วย เป็นส่วน
ที�ใชใ้นการแกไ้ขค่านํ+ าตาลในเลือด นํ+ าหนักตวัหรือ
ความดนัโลหิตของผู ป่้วยตามที�เลือก และทําการ
ปรับปรุงไปยงัฐานขอ้มูลภายในอุปกรณ์เคลื�อนที�แอน
ดรอยด์ 



4. ส่วนของการแสดงผลขอ้มูลสุขภาพผูป่้วยในรูปแบบ
กราฟ จะแสดงผลขอ้มูลสุขภาพผูป่้วยในรูปแบบของ
กราฟของ นํ+ าตาลในเลือด นํ+ าหนักตวั หรือ ความดนั
โลหิต แยกแสดงผลตามเดือนซึ� งผูใ้ชง้านสามารถ
กาํหนดเดือนที�ตอ้งการให้โปรแกรมแสดงผลได ้

5. ส่วนของการเพิ�มนัดหมาย เป็นส่วนที�ใชใ้นการเพิ�ม
การนัดหมายแจง้เตือน  
– ในกรณีที�มีขอ้มูลนัดหมายอยูแ่ลว้โปรแกรมจะ

แสดงรา ยการน ัดหมาย ที �บ นัท ึกไ ว แ้ล ว้ ใน
ฐานขอ้มูลภายใน 

– ในกรณีที�ยงัไม่มีขอ้มูลนัดหมายโปรแกรมจะให้
ผูใ้ชง้านบนัทึกรายการนัดหมายแจง้เตือนใหม่  

– สามารถเพิ �มรายการน ัดหมายแจง้เตือน โดย
โป ร แกร มจ ะทํา ก า ร ร ับ ค ่า  ว นั  เ ว ล า แล ะ
รายละเอียดของนัดหมาย บนัทึกไปยงัฐานขอ้มูล
ภายใน และ ทําการตั+งการแจง้เตือนโดยใชเ้พ
นดิ+งอินเทน(pending intent) เพื�อตั+งเวลา
เตือนตามวนัและเวลาที�ผูใ้ชง้านกาํหนด 

– สามารถแกไ้ขปรับปรุง/ยกเลิกรายการนัดหมาย
แจง้ เตือน โดยโปรแกรมจะทําการรับค่า  วนั 
เวลาและรายละเอียดของนัดหมาย ทาํการแกไ้ข/
ยกเลิกการนัดหมายที�ผูใ้ชง้านเลือกในฐานขอ้มูล
ภายในอุปกรณ์เคลื�อนที�แอนดรอยด์ และ ทาํการ
แกไ้ข/ยกเลิกการแจง้เตือนตามวนัและเวลาที�
ผูใ้ชง้านกาํหนด 

6. ส่วนของขอ้มูลยา : เป็นส่วนที�ใชใ้นการ 
– แสดงขอ้มูลยา  
– เพิ �ม/แกไ้ข/ลบ ยาขอ้มูลในฐานขอ้มูลภายใน

อุปกรณ์เคลื�อนที�แอนดรอยด์  
– ตั+งค่าการแจง้เตือนยาใกลจ้ะหมดหรือยาหมด 

– ตั+งค่าในการแจง้เตือนทานยา  
– ตั+ง ค ่าส่ง ข อ้ค วามสั+นฉุก เ ฉินกรณีไม ่ม ีก า ร

ตอบสนอง  
7. การถ่ายโอนขอ้มูล โดยในการเชื�อมต่อฐานขอ้มูล

ภายนอกนั+น โปรแกรมจะทาํการโพสตวัแปรแบบเอช
ทีทีพี (POST HTTP Parameter) ไปยงัเวบ็

เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เพื�อทาํการสร้างขอ้มูล
แบบเจซัน (JSON) ขึ+นมา เพื�อใชใ้นการติดต่อ
ฐ านข อ้ ม ูลภ า ยนอกขอ ง เ ซ ิร ์ฟ เ ว อ ร ์ต ่อ ไป  ซึ� ง
กระบวนการดงักล่าวแสดงในรูปที� 1 โดยในส่วน
ของการแสดงผลเป็นหน้าจอเวบ็นั+น ขอ้มูลต่าง ๆ จะ
ถูกดึงผ่านพีเอชพีสคริป (PHP Script) โดย
ให้บริการผ่านอาปาเช่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Apache Web 

Server) ในการใชง้านหน้าจอเวบ็นั+นจะมีการ
ตรวจสอบผูใ้ชง้าน จากนั+นจึงให้ผูใ้ชง้านเรียกดูผลค่า
ขอ้มูลสุขภาพผูป่้วย ขอ้มูลการทานยาหรือขอ้มูลการ
ปฏิเสธการทานยาไดอี้กดว้ย 

 

 

รูปที� 1 กระบวนการเชื�อมต่อระหวา่งฐานขอ้มูลภายใน
อุปกรณ์กบัฐานขอ้มูลภายนอก 

3. ผลการพัฒนาโปรแกรม 

ไดท้ําการพฒันาแอนดรอยด์แอปพลิเคชนั โดยการ
ทดสอบการใช ง้ านโปรแกรม เ บื+อ งต น้ทํา ใน เค รื�อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยผ่านโปรแกรมจาํลองอุปกรณ์
เคลื�อนที�แอนดรอยด์ (Android emulator) จากนั+นจึง
ติดตั+งโปรแกรมที�พฒันาแลว้ลงในอุปกรณ์แอนดรอยด์ 2 
ประเภทคือ โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟน (HTC Desire 

A8181) และอุปกรณ์แท็บเล็ต (Archos 70 Internet 

Tablet) แลว้ทดสอบการใชง้านสามารถใชง้านได้
ครบถว้นตามที�ไดอ้อกแบบไวใ้นขอ้ 2 

ในการใชง้านโปรแกรมระบบแจง้ให้ผูใ้ชง้านตั+งค่า
รหัสผ่านในครั+ งแรกที�ใชง้าน และ จะตอ้งมีการตรวจสอบ
รหัสผ่านทุกครั+ งก่อนเขา้ใชโ้ปรแกรม (รูปที� 2) โดยเมื�อ
เขา้ใชโ้ปรแกรมแลว้โปรแกรมจะแสดงผลหน้าจอที�มีเมนู
จาํนวน 6 เมนู (รูปที� 3 (ก)) 

 

  



  

รูปที� 2 หน้าจอการตั+งค่ารหัสผ่านและล็อคอิน 

 

รูปที� 3 (ข) เป็นหน้าจอแสดงผลของเมนู “เพิ�มขอ้มูล” 
ซึ� งผูใ้ชส้ามารถบนัทึกค่านํ+ าตาลในเลือด นํ+ าหนักตวั ความ
ดนัโลหิต โดยตั+งค่าวนัที�และเวลาที�บนัทึกได ้

ในส่วนของเมนู “แกไ้ขขอ้มูล” จะแสดงรายการขอ้มูล
สุขภาพผูป่้วยที�เคยบนัทึกเอาไวใ้นระบบ โดยผูใ้ชง้าน
สามารถคลิกเพื�อแกไ้ขขอ้มูล หรือ คลิกคา้งไวเ้พื�อลบ
ขอ้มูลที�ตอ้งการได ้(รูปที� 4) 

ในเมนู “กราฟ” ผูใ้ชส้ามารถเลือกค่าตวัแปรสุขภาพที�
ตอ้งการให้แสดงผลไดโ้ดยการแสดงผลเป็นแบบรายเดือน 
(รูปที� 5) 
ในเมนู “น ัดหมาย” ผูใ้ชส้ามารถเพิ�มการแจง้เตือน 

โดยเมื�อถึงเวลาที�ตั+งให้แจง้เตือน โปรแกรมจะทาํการป๊อบ
อพั ขอ้ความที�บนัทึกไวที้�แถบแจง้เตือน (รูปที� 6) 
เมื�อคลิกเมนู “ยา” ในหน้าจอหลกั ผูใ้ชส้ามารถเพิ�ม 

ชื�อยา จาํนวนยา การแจง้เตือนทานยา แจง้เตือนยาใกลจ้ะ
หมดได ้(รูปที� 7 และ 8) 

 

 

(ก) 
 

(ข) 
รูปที� 3 (ก) หน้าจอหลกัและ (ข) หน้าจอการเพิ�มขอ้มูล 

โปรแกรมสามารถตั+งค ่าขอ้ความสั+นเ พื �อส่งไปยงั
หมายเลขที�ตั+งค่าไวใ้นกรณีฉุกเฉินที�ผูใ้ชง้านไม่ตอบสนอง
ต่อการแจง้เตือนทานยาโดยอตัโนมติัได ้(รูปที� 9) 
 

  

รูปที� 4 หน้าจอแสดงการแกไ้ขและลบขอ้มูล 

 

 

  

รูปที� 5 หน้าจอในส่วนเมนูการแสดงผลดว้ยกราฟ 

 

 

  

รูปที� 6 หน้าจอในส่วนเมนูการนัดหมาย และการแจง้
เตือนนัดหมาย 

 



ถา้ผูใ้ชง้านคลิกเมนู “ถ่ายโอนขอ้มูล” โปรแกรมจะทาํ
การอพั เดตขอ้ม ูลสุขภาพและข อ้ม ูลการทานยาของ
ผูใ้ชง้านไปยงัเครื�องเซิร์ฟเวอร์ ซึ� งแพทยส์ามารถเรียกดู
ขอ้มูลที�อพัเดตไดผ้่านเวบ็แอปพลิเคชนั (รูปที� 10) 

 

 

 

รูปที� 7 หน้าจอในส่วนเมนูยาแสดงการเลือกยาและการตั+ง
ค่าเตือนการกินยา 

 

 

รูปที� 8 หน้าจอแสดงการแจง้เตือนการกินยา 
 

 

 

รูปที� 9 หน้าจอแสดงการตั+งค่าและผลการส่งขอ้ความไป
ยงัหมายเลขโทรศพัท์หลงัปฏิเสธการกินยา 3 ครั+ ง 

 

 

รูปที� 10 หน้าจอแสดงผล (web-based) ส่วนของแพทย ์

4. ผลการทดสอบใช้งานโปรแกรม 

เมื�อนาํโปรแกรมไปทดสอบการใชง้าน โดยผูท้ดสอบ
เป็นบุคคลทั�วไปจาํนวน 10 คน ซึ� งมี 8 คน ที�มีส่วน
เกี�ยวขอ้งกบัผูป่้วยเบาหวาน ผลประเมินความพึงพอใจใน
การใชโ้ปรแกรมพบวา่ผูท้ดสอบใชม้ีความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อประเด็นการใชง้านในส่วนต่าง ๆ ที�ระดบั 
4.07 จาก 5.0 โดยผูใ้ชม้ีความพึงพอใจต่อการใชง้าน
ส่วนการกรอก แกไ้ขและการแสดงประวตัิขอ้มูลที�กรอก
แลว้ ส่วนประเด็นที�ผูใ้ชย้งัมีความพึงพอใจค่อนขา้งตํ�าคือ
การใชง้านเมนูยา เนื�องจากความซับซ้อนในการเพิ�มขอ้มูล
ยา การดูขอ้มูลในรูปกราฟที�เลือกแสดงผลไดเ้ป็นราย
เดือนเท่านั+น และการแจง้เตือนนัดหมายที�ไม่สามารถเลือก
การเตือนล่วงหน้าก่อนถึงรายการนัดนั+น ๆ ได ้
นอกจากนี+ ผลการประเมินความเห็นเกี�ยวกบัประโยชน์

ของโปรแกรมพบวา่ผูท้ดสอบใชเ้ห็นวา่โปรแกรมจะมี
ประโยชน์ต่อผูป่้วยเบาหวานโดยเป็นทางเลือกสําหรับ
ผูป่้วยใชง้านแทนบนัทึกประจาํตวั ช่วยลดการลืมกินยา/
ฉีดยา และกินยา/ฉีดยาไม่ตรงเวลา ช่วยให้ผูป่้วยไม่ตอ้ง
ขาดยาในกรณียาหมดก่อนพบแพทย  ์ และเ พิ �ม
ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวงัตนเองของผูป่้วย 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการพฒันาโปรแกรมบนัทึกประจําต วัผู ป่้ วย
เบ าหวานผ ่านอ ุปกรณ์เ ค ลื �อนที �แอนดรอยด ์ พบว า่ 
โปรแกรมสามารถใชง้านบนอุปกรณ์เคลื�อนที�ไดจ้ริง และ
บรรลุวตัถ ุประสงค ์ของการพฒันาโปรแกรม ผลการ
สํารวจการทดลองใชโ้ปรแกรมของผูใ้ชง้านบนอุปกรณ์
เคลื�อนที�พบวา่ผูท้ดลองใชม้ีความพึงพอใจต่อการใช้



โปรแกรมในระดบัดี โดยผูท้ดลองใชเ้ห็นประโยชน์ของ
โปรแกรมต่อผูป่้วยโรคเบาหวาน ดงันั+นจึงสามารถสรุป
ไดว้า่โปรแกรมที�พฒันาขึ+นนี+สามารถใชง้านและเป็น
ประโยชน์ต่อผูป่้วยโรคเบาหวาน 

อยา่งไรก็ตามโปรแกรมที�พฒันาขึ+น ยงัมีส่วนที�อาจจะ
ได ร้ ับกา รพฒันาต ่อไป เ พื �อ การทํา ง าน ที �ง ่า ย และ มี
ประสิทธิภาพมากขึ+น  โดยข อ้ เสนอแนะการพฒันา
โปรแกรมเป็นดงัต่อไปนี+  
1) ส่วนการแสดงผลเป็นกราฟ ในกรณีที�ขอ้มูลที�จะ

แสดงของ เด ือนนั+น  ๆ  ไม ่ได เ้ ริ�ม ที �ต น้ เด ือน  ให้
โปรแกรมแสดงผลเริ�มจากวนัที�มีขอ้มูล 

2) ในส่วนของการแจง้เตือนนัดหมาย อาจเพิ�มตวัเลือก
ให้ผูใ้ชเ้ลือกไดว้า่จะให้โปรแกรมแจง้เตือนก่อนเวลา
นัดหมายเป็นเวลานานเท่าใด 

3) ในการแจง้เตือนการนัดหมาย ให้ผูใ้ชส้ามารถเลือก
ได ว้ า่จะให ้ม ีการ เต ือนซํ+ า กี �ค รั+ ง  และระยะ เวลา
ระหวา่งการเตือนซํ+ าเป็นเท่าใด 

4) ส่วนของการเพิ�มจาํนวนยา อาจเพิ�มส่วนให้ผูใ้ชก้รอก
ขอ้มูลตวัเลขไดโ้ดยตรง 

5) ควรมีการบีบอดัขอ้มูลในกรณีที �ม ีข อ้ม ูล เก ่า เ ป็น
จาํนวนมาก กรณีที�ผูใ้ชใ้ชง้านโปรแกรมเป็นระยะ
เวลานาน 

6) เพิ�มส่วนขอ้ความของระบบ (push message) ส่ง
จากแพทยสู่์อุปกรณ์ของผูใ้ชโ้ดยตรงในกรณีที�แพทย์
ตอ้งการ 

7) เพิ�มฟังก์ชนัการนัดหมายระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย 
8) ควรมีการดึงขอ้มูลทะเบียนผูป่้วยจากที�อื�นมาในเวบ็

แอปพลิเคชนัได ้
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