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บทคดัย่อ 
โครงงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการควบคุม

ปริมาณฟอสฟอรัสของอาหารในผูป่้วยท่ีเป็นโรคไตและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมี
สาเหตุจากการไดรั้บฟอสฟอรัสในปริมาณท่ีมากเกินไป เช่น โรคกระดูก
พรุน โดยใช้แอปพลิเคชัน่ในการคน้หาขอ้มูลของปริมาณฟอสฟอรัสใน
อาหาร และท าการค านวณปริมาณฟอสฟอรัสท่ียงัสามารถรับประทานได้
ในแต่ละวนั ซ่ึงค  านวณจากปริมาณตามท่ีแพทยส์ั่งกบัค่าเฉล่ียฟอสฟอรัส
ในอาหาร 1 หน่วยบริโภค เพ่ือให้ผูป่้วยควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสท่ีรับ
ในแต่ละวนัได ้โดยการท าเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด์,  ระบบรู้จ าเสียง, Hybrid Application,   Android Studio,  PHP, 
MySQL และ Java มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือสร้างเป็นแอปพลิเคชัน่บอกปริมาณ
ฟอสฟอรัสในอาหาร 

 
ค าส าคญั : ฟอสฟอรัส, ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์, ระบบรู้จ าเสียง, 
 แอปพลิเคชัน่ 
 

Abstract 
This project aims to fix problems in controlling phosphorus in 

food for patients with kidney disease and other disease caused by 
receiving too much phosphorus such as Osteoporosis. Using an 
application to search information about phosphorus amount in food and 
calculate daily phosphorus amount from the limit as the doctor ordered 
and average phosphorus amount in 1 consumer unit to help patients 
control their daily phosphorus amount. By using various technologies 
such as Android OS, Speech Recognition, Hybrid Application, Android 
Studio, PHP, MySQL and Java to create a food phosphorus teller 
application. 
 
Keywords:  phosphorus, Android, speech recognition, Application 
 

 

1. บทน า 
ในปัจจุบนั ฟอสฟอรัสในอาหารถือเป็นสาเหตุหน่ึงของการ

เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคไต ส่งผลให้ผู ้ป่วยต้องมีการควบคุมปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีได้รับในแต่ละวนัเพ่ือลดภาวะการท างานของไต และ
ฟอสฟอรัสยงัเป็นแร่ธาตุท่ีท  างานคู่กบัแคลเซียม ซ่ึงการไดรั้บฟอสฟอรัส
มากจนเกินไปยงัส่งผลให้ร่างกายขาดแคลเซียม เป็นสาเหตุของโรค
กระดูกพรุน ประกอบการท่ีผูป่้วยไม่สามารถประมาณค่าของฟอสฟอรัส
ท่ีมีในอาหารได ้ท าให้ผูป่้วยไม่สามารถท่ีจะควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
ร่างกายจะได้รับในแต่ละวนัได้ ส่งผลให้กลายเป็นโรคเร้ือรังและอาจมี
โรคแทรกซ้อนตามมา ดังนั้ น จึง มีความต้องการ ท่ีจะน าระบบ
โทรศัพท์มือถือเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยเหลือผู ้ป่วย โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลในการจดัเก็บขอ้มูลของอาหาร โดยมีการจดัเก็บช่ืออาหาร 
ปริมาณฟอสฟอรัสต่อ 1 หน่วยบริโภค  หมวดหมู่ของอาหารและ
ภาพประกอบ และใช้ระบบรู้จ าเสียงเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการคน้หา
ขอ้มูล 
 

2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
        2.1 ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ 

แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบติัการโอเพนซอร์ซท่ีมี
พ้ืนฐานอยู่บนลินุกซ์ ในอดีตถูกออกแบบมาส าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้จอ
สัมผสั เช่นสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัไดแ้พร่ไปยงั
อุปกรณ์หลายชนิดเพราะเป็นมาตรฐานเปิด 
 
        2.2 Android Studio 

Android Studio เป็น IDE Tool จาก Google ไวพ้ฒันา Android 
ส าหรับ Android Studio เ ป็น IDE Tools ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนา
โปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพฒันาจากแนวคิดพ้ืนฐานมาจาก 
InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการท างานของ Eclipse และ Android ADT 
Plugin  
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        2.3 Java 
 เ ป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ  (อังกฤษ: Object Oriented 
Programming) พฒันาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอ่ืน ๆ ท่ี ซัน ไม
โครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูกพฒันาข้ึนในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดย
เป็นส่วนหน่ึงของ โครงการกรีน (The Green Project) และส าเร็จออกสู่
สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซ่ึงภาษาน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือใชแ้ทน
ภาษาซีพลสัพลสั (C++) 
 

        2.4 ระบบรู้จ าเสียง 
 ระบบรู้จ าเสียง (Speech Recognition) คือระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถแปลงเสียงพูด (Audio File) เป็นขอ้ความตวัอกัษร 
(Text) โดยสามารถแจกแจงค าพูดต่าง ๆ  ท่ีมนุษย์สามารถพูดใส่
ไมโครโฟน โทรศพัท์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ และเขา้ใจค าศพัท์ทุกค  าอย่าง
ถูกตอ้งเกือบ 100% โดยเป็นอิสระจากขนาดของกลุ่มค าศพัท์ ความดัง
ของเสียงและลกัษณะการออกเสียงของผูพู้ด โดยระบบจะรับฟังเสียงพูด
และตดัสินใจวา่เสียงท่ีไดย้นินั้นเป็นค า ๆ ใด 
 

        2.5 MySQL 
    เ ป็นระบบจัดการฐานข้อมูล เ ชิ งสัมพันธ์  (Relational 
Database Management System) โดยใช้ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็น
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทัว่ไป 
โดยมีการพฒันาภายใตบ้ริษทั MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจดัการ 
MySQL ทั้งในแบบท่ีให้ใชฟ้รี และแบบท่ีใชใ้นเชิงธุรกิจ 
 

        2.6 PHP 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิฟเวอร์ - ไซด์ สคริปต์ โดย
ลิขสิทธ์ิอยูใ่นลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้ าหรับจดัท าเว็บไซต ์
และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมา
จากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อ
การเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือให้นกัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถ
เขียน เวบ็เพจ ท่ีมีการตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

3. การออกแบบ 
       3.1 การวิเคราะห์การออกแบบของระบบ 
 โครงงานน้ีน าเสนอ แอปพลิเคชัน่บอกปริมาณฟอสฟอรัสใน
อาหาร เป็นการแสดงข้อมูลปริมาณฟอสฟอรัสของอาหาร 1 หน่วย
บริโภค โดยผู ้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้จากการค้นหาด้วยการพิมพ์
ขอ้ความและใชเ้สียงพูด หรือเลือกตามหมวดหมู่ของอาหาร แสดงขอ้มูล
ของอาหารใน 1 หน่วยบริโภค และยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีเลือกค านวณ

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีรับไดใ้นแต่ละวนัหลงัรับประทานอาหารท่ีเลือกมา 
โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 
 

𝑃ท่ีรับได้ = 𝑃ท่ีแพทยส่ั์ง − 𝑃อาหาร                            (1) 
  

        3.2 ฐานขอ้มูล 
 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

ID FoodName FoodType PhosAmount Img 

00001 FoodName1 Beverage 70 /img/img1.jpg 

00002 FoodName2 Food 125 /img/img2.jpg 

00003 FoodName3 Dessert 50 /img/img3.jpg 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

n FoodNameN Type m /img/imgn.jpg 

 
        3.3 Activity Diagram 
  

 
รูปที่ 1 Activity Diagram การท างานของระบบคน้หา 



บทความวจิยั                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มทร.พระนคร คร้ังท่ี 4   
Proceedings of the 4th RMUTP Conference on Engineering and Technology  
 

31 พฤษภาคม 2562   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

4. ผลการด าเนินงาน 
        4.1 หนา้แสดงรายการหลกัของแอปพลิเคชัน่ 
 

 
รูปที่ 2 หนา้รายการหลกั 

 
        4.2 หน้าแสดงรายการคน้หาและและผลลพัธ์พร้อมค านวณปริมาณ
ฟอสฟอรัส 
 

  
รูปที่ 3 หนา้รายการคน้หาและผลการลพัธ์การค านวณ 

 

        4.3 หน้าแสดงรายการหมวดหมู่อาหารและรายช่ืออาหารใน
หมวดหมู่ 

 

  
รูปที่ 4 หนา้แสดงหมวดหมูแ่ละรายช่ืออาหารพร้อมขอ้มูล 

 
5. สรุป 

แอปพลิเคชั่นบอกปริมาณฟอสฟอรัสในอาหารสามารถท า
การค้นหาอาหารเพ่ือแสดงปริมาณฟอสฟอรัสของอาหารใน 1 หน่วย
บริโภค และค านวณปริมาณฟอสฟอรัสท่ีรับไดใ้นแต่ละวนั ท าให้ผูป่้วย
สามารถควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสท่ีตนได้รับในแต่ละวันได้ โดย
สามารถรับข้อมูลจากผูใ้ช้งานในรูปแบบขอ้ความและเสียง เพ่ิมความ
สะดวกสบายในการใช้งาน การทดสอบการใช้งานมีผลสรุปออกมาดงัน้ี 
แอปพลิเคชัน่สามารถคน้หา แสดงขอ้มูล และค านวณปริมาณฟอสฟอรัส
ในอาหารได ้
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