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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ในการ
ติดตามสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ได้ด าเนินการตามหลักของวงจรการพัฒนาระบบ กระบวนการเริ่มต้นโดยการสัมภาษณ์
อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมจ านวน 5 คน เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามา
วิเคราะห์และออกแบบด้วย Data Flow Diagram และ Entity Relationship Diagram จากนั้นพัฒนาโดยใช้ Ionic 
Framework Firebase และ Visual Studio Code ซึ่งโมบายแอปพลิเคชันนี้สามารถบันทึกข้อมูลความดันโลหิต 
ระดับน้ าตาลในเลือดและน้ าหนัก จากนั้นน ามาแสดงผลในรูปแบบของกราฟ อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลการทาน
ยา แล้วแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดได้ เมื่อน าไปประเมินความพึงพอใจโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 20 คน พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.92, S.D. = 0.83) และประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
ประโยชน์ต่อผู้ดูแลผู้สงูอายุ (�̅�= 4.50, S.D. = 0.51) ส่วนประเด็นมีความพึงพอใจน้อยกว่าประเดน็อ่ืนๆ คือ ปริมาณ
ข้อมูลมีความเพียงพอต่อความต้องการ (�̅� = 3.40, S.D. = 0.82) 
ค าส าคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน / การติดตามสุขภาพผู้สูงอายุ / การแจ้งเตือนการทานยา 
 

Abstract 
 This study aimed at developing a mobile application for elderly’s health surveillance and 
evaluating user satisfaction toward the application.  The System Develop Life Cycle ( SDLC)  was 
employed in the study.  The process started with interviewing five village health volunteers and 
caregivers in order to gather problems and requirements, which were essential for analysis and 
design processes using Data Flow Diagram and Entity Relationship Diagram.  Thereafter, Ionic 
Framework and Firebase including Visual Studio Code were utilized.  The mobile application was 
able to record personal blood pressure data, blood sugar data and weight, then display each set 
of data in forms of line charts.  Furthermore, it was capable of recording lists of medications and 
setting the reminders. Thereafter, the results from 20 elderly caregivers’ user satisfaction revealed 
that the overall satisfaction was considerably high (�̅� = 3.92, S.D. = 0.83). The highest satisfactory 
aspect was the helpfulness toward the elderly’s caregivers (�̅� = 4.50, S.D. = 0.51). On the contrary, 
the lowest satisfactory aspect was the sufficient amount of information (�̅� = 3.40, S.D. = 0.82). 
Keywords: Mobile Application / Elderly’s Health Surveillance / Medication Reminder 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aged society) แล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากสัดส่วนของประชากร
สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 17.1 ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งเกณฑ์พิจาณาอยู่ที่ประชากรสูงอายุ เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (สุรพงศ์ มาลี, 2561) โดยทั่วไปแล้วเมื่ออายุสูงขึ้น ร่างกายย่อมประสบภาวะถดถอยทาง
สุขภาพ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา นอกจากนี้ยังพบว่า ประชากรสูงอายุไทยยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยมี 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะช่วยตัวเองไม่ได้  มากถึงร้อยละ 5 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561) อีกทั้ง
รายงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) ได้ชี้ให้เห็นว่า จ านวนผู้ป่วยโรค
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ไม่ติดต่อเรื้อรัง มีจ านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2560 
เพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 300,000 คน และจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานในช่วงปีเดียวกัน เพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่า 
170,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจนา ปัญญาธร (2557) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้สูงอายุ
มีปัญหาสุขภาวะ ร้อยละ 54.7 และป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ กว่า ร้อย
ละ 32.8 รวมไปถึงปัญหาทางด้านความต้องการการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความเหนื่อยล้าจากการ
ท างานหนัก ขาดความช่วยเหลือจากสมาชิกครอบครัว ขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุและมีความเครียด ซึ่งถ้าหาก
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลผู้สูงอายุได้ จะช่วยลดภาระของผู้ดูแลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังท าให้บางครอบครัวที่มี
ผู้ดูแลมากกว่า 1 คน จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้โดยไม่เกิดปัญหา  

จากภาวะสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังเมือง
ขนาดใหญ่ และความจ าเป็นในการการประกอบอาชีพ อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุบางส่วนได้รบัการดแูลที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุจึงมีบทบาทที่ชัดเจนข้ึน เช่น เพื่อนบ้าน อาสาสมัคร หรือผู้น าชุมชน (จีราพร ทองดี และ 
วราภรณ์ บุญเชียง, 2560)  ซึ่งหากกรณีที่มีผู้ดูแลผู้ป่วยหลายคน การสื่อสารถึงขั้นตอนการดูแลและการจัดเตรียมยา
ให้ผู้สูงอายุอาจมีข้อควรระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดได้ เช่น การให้ยาแก่ผู้สูงอายุแบบ
ซ้ าซ้อน หรือการละเลยการให้ยา หรือการให้ยาไม่ตรงตามปริมาณที่แพทย์สั่ง เป็นต้น 
 ในยุคที่เทคโนโลยีด้านต่างๆ พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีน ามาใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาใช้นี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 1) การ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 2) แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพ และ 3) การเข้าถึงบริการสุขภาพแบบ
ออนไลน์ (สุมิตรา โพธิ์ปาน และปัทมา สุพรรณกุล , 2562) โดยการจัดการข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล มีความยืดหยุ่น
ในการพัฒนาสูง เนื่องจากสามารถก าหนดขอบเขตการพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้และลักษณะการใช้งานจริง 
อีกทั้งจากข้อมูลทางสถิติของประเทศไทย พบว่า ในปี 2561 มีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ ถึงร้อยละ 89.6 ซึ่งมีแนวโน้ม
การใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ในขณะที่การใช้งานคอมพิวเตอร์กลับลดลงเล็กน้อยมาตลอด 
คงเหลือเพียง ร้อยละ 28.3 ในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ยังคงมีผู้ใช้ ร้อยละ 56.8 หรือ
ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด (กองสถิติเศรษฐกิจ, 2561)  
 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในการติดตามข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ความดันโลหิต ระดับค่าน้ าตาลในเลือด และน้ าหนัก รวมไปถึง
การทานยาและการแจ้งเตือนการทานยา เพื่อลดภาระผู้ดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย  โดยจะใช้การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
ส าหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อติดตั้งเพียงครั้งแรกเท่านั้น จากนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตส าหรับการ
ใช้งานโดยทั่วไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส าหรับการติดตาม
สุขภาพผู้สูงอายุ 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 

- ปัญหาในการดูแล
สุขภาพผูสู้งอาย ุ
- ความต้องการใช้งาน
ของผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ

โมบายแอปพลเิคชัน
ติดตามสุขภาพ

ผู้สูงอาย ุ

ระดับความพึงพอใจ
ในการใช้งาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้พัฒนาตามหลักการของ System Development Life Cycle (SDLC) (Kendall & 
Kendall, 2011) ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ระบุสภาพปัญหา โอกาสและวัตถุประสงค์ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อสรุปปัญหาที่
พบในการดูแลผู้สูงอายุ จากนั้นศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อสรุปสิ่งที่ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องใช้ 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยสร้างแผนภาพบริบท (context diagram) และ
แผนภาพกระแสข้อมูล (data flow diagram) จากนั้นทบทวนผลการวิเคราะห์กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของช้ินงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการ
ท างานในข้ันตอนท่ี 3 
 ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาระบบพร้อมทั้งจัดท าเอกสาร โดยพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ ที่สามารถท างานได้ตามขั้นตอนที่ 3 และใช้ระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ 4 จากนั้นท า
เอกสารประกอบโปรแกรม และคู่มือการใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบและติดตั้งระบบ เพื่อทดสอบความถูกต้องในการท างานของโมบายแอปพลิเคชันโดย
ใช้ข้อมูลทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 7 ใช้งานและประเมินระบบ โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน จากนั้น
กรอบแบบสอบถาม เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
 กลุ่มตัวอย่าง 

ในขั้นตอนท่ี 1 2 และ 3 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 2 คน และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ จ านวน 3 คน 

ในขั้นตอนท่ี 7 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 20 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

ในขั้นตอนท่ี 3 ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ระบบด้วย Data Flow Diagram (DFD)  
ในขั้นตอนท่ี 4 ใช้เครื่องมือออกแบบระบบฐานข้อมูล Entity – Relationship Diagram (ERD) 
ในขั้นตอนที่ 5 และ 6 ใช้เครื่องมือในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน คือ Ionic Framework 

Firebase และ Visual Studio Code 
ในขั้นตอนท่ี 7 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้ Likert Scale 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่ 1 สัมภาษณ์กลุ่มแรก 
ระยะที่ 2 ให้กรอกแบบสอบถาม หลังจากทดลองใช้โมบายแอปพลิเคชัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในขั้นตอนท่ี 7 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ระบบโมบายแอปพลิเคชันนี้ ตามข้อก าหนดว่า ผู้ใช้งานแต่ละคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่
ส่วนตัว ดังนั้นในระบบจะมีผู้ใช้งานเพียงคนเดียวเท่านั้น พบว่าได้  Data Flow Diagram ดังภาพที่ 2 และได้ ER 
diagram ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 2 Data Flow Diagram ของระบบ 

 

 
ภาพที ่3 ER diagram ของระบบ 
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 โดยโมบายแอปพลิเคชันนี้ สามารถจัดเก็บรายละเอียดการทานยาของผู้ใช้ โดยสามารถระบุรายละเอียด
ของยา ก าหนดเวลาทานยา พร้อมท้ังถ่ายรูปตัวอย่างของยาไว้ได้ ทั้งนี้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล 
ให้ทานยาได้ถูกต้องและตรงเวลา เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด ระบบจะแสดงข้อความและเสียงเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน
ได้รับทราบ กรณีที่เป็นยาทานก่อนอาหาร ระบบจะแจ้งเตือนก่อนเวลาที่ก าหนดไว้ ประมาณ 30 นาที กรณีที่เป็นยา
ทานหลังอาหาร ระบบจะแจ้งเตือนตามเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเวลาในการทานยาเองได้ตาม
ต้องการ ดังตัวอย่างภาพท่ี 4 
 

  
 (a)  (b) 

ภาพที ่4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลการทานยา และการก าหนดเวลาในการทานยา 
 

นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเอง เช่น ความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือด 
และน้ าหนัก ลงในแอปพลิเคชันได้ตามความต้องการ จากนั้นระบบสามารถแสดงข้อมูลความดันโลหิต ระดับน้ าตาล
ในเลือด และค่า BMI ของผู้ใช้งานในรูปแบบของกราฟได้ ดังภาพที่ 5  
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 (a)  (b) 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงกราฟความดันโลหิต กราฟระดับน้ าตาลในเลือด 
 
 เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาและทดสอบระบบแล้ว ได้ให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน ทดลองใช้แอปพลิเคชันนี้ 
แล้วตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ได้ผลลัพธ์ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
ด้านเนื้อหา  
1. ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการ  3.45 0.51 ปานกลาง 
2. ความสะดวกในการจัดการข้อมูล  4.05 0.83 มาก 
3. การเข้าถึงระบบได้ง่ายและรวดเร็ว 4.20 0.83 มาก 
4. ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน  3.55 0.69 มาก 
5. ปริมาณข้อมูลมีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.40 0.82 ปานกลาง 
ด้านการออกแบบ  
6. ความสวยงามและความน่าสนใจของระบบ  3.45 0.60 ปานกลาง 
7. เมนูง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน  4.15 0.67 มาก 
8. ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงผล  4.10 0.97 มาก 
9. ความเร็วในการแสดงข้อมูล  3.65 0.81 มาก 
10. สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม 4.35 0.88 มาก 
ด้านการน าไปใช้  
11. ความสะดวกในการใช้งานจริง  3.90 0.85 มาก 
12. ประโยชน์ต่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4.50 0.51 มากที่สุด 
13. การใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกันระหว่างผู้ดูแล และผู้สูงอายุ 4.15 0.88 มาก 
14. โอกาสที่จะน าไปใช้งานจริง 4.00 0.73 มาก 

รวม 3.92 0.83 มาก 
 
 จากผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.92, S.D. = 
0.83) และประเด็นที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ต่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( �̅� = 4.50, S.D. = 
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0.51) ส่วนประเด็นมีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ คือ ปริมาณข้อมูลมีความเพียงพอต่อความต้องการ ( �̅� = 
3.40, S.D. = 0.82) ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าโมบายแอปพลิเคชันนี้ไปใช้
งาน แต่ยังต้องการข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานต่อไปในอนาคต 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 แอปพลิเคชันส าหรับผู้สูงอายุบนโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ัน ควรออกแบบตามข้อจ ากัดทางกายภาพของผู้ใช้งาน 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานส าหรับผู้สูงอายุ ได้สอดคล้องกับค าแนะน าของพิมลอร ตันหัน (2559) 
และ นรรชนภ ทาสุวรรณ (2561) ในการออกแบบตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ สีไม่สว่างสดใสจนเกินไป ในแต่ละส่วน
เน้นสีที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยในการแยกแยะของสิ่งต่างๆ และไม่มีการท างานใด ที่ต้องให้ผู้ใช้งานคลิกแล้วลากไปวาง
ยังต าแหน่งอื่นๆ รวมทั้งจ ากัดข้อมูลไว้เพียงเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในส่วนที่สามารถใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์
ทดแทนได้ ก็จะก าหนดให้ใช้แทนท่ีจะเป็นข้อความยาว 
 ส าหรับด้านของการจัดการยาของผู้ใช้ ยังสอดคล้องกับงานของวีระโชติ ลาภผลอ าไพ และพีรยศ ภมรศิลป
ธรรม (2562) ในส่วนของการกรอกและบันทึกข้อมูลยา การจัดกลุ่มมื้อรับประทานยา และการแจ้งเตือนผ่าน 
notification เมื่อถึงเวลาทานยา อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าว ได้มุ่งเน้นไปท่ีการทานยาและปฏิบัติตัวของผู้ป่วย จึงมี
รายละเอียดในด้านอื่นๆ มากกว่าระบบในการศึกษานี้ เช่น จ านวนยาคงเหลือ ข้อมูลวันนัดแพทย์ วันนัดตรวจ
ห้องปฏิบัติการ และปฏิทินติดตามความสม่ าเสมอในการทานยา เป็นต้น ซึ่งเป็นความแตกต่างของกลุ่มผู้ใช้งานและ
วัตถุประสงค์การใช้งาน ที่ต้องการความสม่ าเสมอในการทานยามากกว่า นอกจากน้ี ระบบของวีระโชติ ลาภผลอ าไพ 
และพีรยศ ภมรศิลปธรรม (2562) ยังมีการตรวจสอบอื่นๆ เช่น ปฏิกิริยาระหว่างยาที่ทานร่วมกัน หรืออาการ
ข้างเคียงที่พบได้ในระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งไม่จัดอยู่ในความต้องการของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ เ นื่องจากยาที่
ผู้สูงอายุได้รับ จะมาจากการสั่งจ่ายยาโดยแพทย์เท่าน้ัน 
 นอกจากนี้ ด้านการประเมินค่า BMI นั้น ระบบสามารถแสดงผลในรูปของกราฟ ได้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของวรรษา เปาอินทร์ (2560) ว่า ระบบควรวิเคราะห์แนวโน้มของโรคอ้วนได้ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลต่างๆ 
เช่น เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูงเข้าไปในระบบ ส่วนด้านการส่งต่อข้อมูลประวัติสุขภาพของผู้ป่วยไปยังแพทย์นั้น 
(วรรษา เปาอินทร์, 2560) ระบบนี้สามารถบันทึกข้อมูลความดันโลหิต ค่าน้ าตาลในเลือด และค่า BMI ให้แสดงผล
ในรูปของกราฟ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแสดงข้อมูลให้กับแพทย์หรือพยาบาล เพื่อพิจารณาข้อมูลสุขภาพย้อนหลังได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ยังไม่รองรับการส่งต่อข้อมูลโดยตรงผ่านระบบออนไลน์ หรือการจัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ 
หรือช่องทางเครือข่ายทางสังคม (social networks) ซึ่งเป็นประเด็นท่ีสมควรน าไปพิจารณาในการพัฒนางานต่อไป  
 ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในการศึกษานี้ มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวีระโชติ ลาภผลอ าไพ และพีรยศ ภมรศิลปะธรรม (2562) ที่อยู่ในระดับมากเช่นกัน ถึงแม้ว่าผลที่ได้จะอยู่ใน
เกณฑ์การประเมินระดับเดียวกัน แต่ค่าเฉลี่ยที่ได้ยังมีความแตกต่างกันอยู่ ซึ่ งอาจเกิดจากความแตกต่างทางความ
ช านาญทางเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ทดลองใช้ ระหว่างผู้ดูแลผู้สูงอายุ กับผู้เช่ียวชาญทางด้านเภสัชกรรม หรืออาจเกิด
จากความไม่ครอบคลุมของระบบเองก็เป็นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้สูงอายุและผู้ดูแลควรใช้โทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว ในการบันทึกข้อมูลสุขภาพและการทานยา 
เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกัน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการทานยาซ้ าซ้อน 

2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรบันทึกข้อมูลสุขภาพเป็นประจ า เพื่อให้สังเกตความผิดปกติของสุขภาพได้เร็ว
ยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงระบบตามความต้องการให้มคีวามสมบรูณ์
เหมาะสมในการน าไปใช้ในวงกว้างมากยิ่งข้ึน 
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2. ควรพัฒนาการส่งต่อข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันกับระบบอื่นๆ เช่น แชร์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 
หรือ Google Drive หรือส่งผ่านอีเมล์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสขุในการพิจารณา
ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลต่อไป 
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