
คูมือโปรแกรม Live Healthy v.0.99 
โครงงาน “ใชคอมฯ อยางสรางสรรค รูทันโรคภัย” 

 
บทนํา 

 

 ในปจจุบันคนจํานวนมากตองทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอรดวยเหตุผลท่ีแตกตางกันไปใน
วันละหลายๆ ช่ัวโมง เชน นักศึกษาใชคนควาทํารายงานหรือการบาน นักพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรใชอินเทอรเน็ตพูดคุยแลกเปล่ียนแกไขปญหาระหวางกลุมผูพัฒนาโปรแกรม บุคคล
ท่ัวไปใชทํางานตลอดจนเพือ่ความบันเทิง เปนตน บุคคลเหลานี้มีความเส่ียงตอโรคภัยตางๆ อันมี
สาเหตุมาจากการใชคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานานๆ  

เราจึงพัฒนาโปรแกรม Live Healthy ซ่ึงมีโครงสรางภาษารูปแบบของโปรแกรมสคริป 
อางอิงตามกฎของภาษา jscript ของบริษัทไมโครซอฟ และทํางานรวมกับ Windows Live 
Messenger และ Messenger Plus! Live สามารถดาวโหลดไปติดต้ังไดเองโดยไมเสียคาใชจาย 
ลักษณะการทํางานของโปรแกรมจะตรวจสอบระยะเวลาการออนไลนจากสถานะการออนไลนตาม
บัญชีผูใชขณะนั้น หากเพื่อนคนใดออนไลนตรงตามเง่ือนไขท่ีโปรแกรมกําหนดไว เชน ออนไลน
ตอเนื่องนานกวา 90 นาที เปนตน โปรแกรมจะแนะนําหรือสงคําหวงใยหรือเกร็ดความรูใหกับ
บุคคลดังกลาว โดยหวังจะใหเพื่อนกลุมออนไลนนานๆ ไดรับทราบขอมูลอันมีประโยชนและ
สงเสริมใหมีสุขภาพสําหรับการใชงานคอมพิวเตอรท่ีดยีิง่ข้ึน 

รูปตอไปนี้แสดงการทํางานโปรแกรมสคริป Live Healthy เวอรช่ัน 0.99 ซ่ึงติดต้ังอยูบน
เคร่ืองคอมพิวเตอรคุณผมรักเพื่อน พบวาคณุ ก. ไดออนไลน Window Live Messenger หรือผาน
ชองทางอ่ืน เชน Web Live Messenger อยางตอเนื่อง (โดยไมไดเปล่ียนสถานะหรือออกจากระบบ) 
ครบ 90 นาทีตามท่ีโปรแกรมต้ังคาไว โปรแกรมสคริปจึงสงขอความขอมูลเกี่ยวกับโรคภยัท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการใชคอมพิวเตอรเปนระยะเวลานาน และขอมูลอันเปนประโยชนอ่ืนๆ แสดงความ
หวงใยไปใหคณุ ก. และหากคุณ ก. ไดปฏิบัติตามคําแนะนําจะชวยใหคุณ ก. มีสุขภาพท่ีดีข้ึน และ

เม่ือคุณ ก. หรือเพื่อนคนอ่ืนๆ ของคุณผมรักเพื่อนเล็งเห็นประโยชนจากโปรแกรมและเวปของ
โครงการนี้ ซ่ึงงายตอการใชงานและการติดต้ัง จะเกิดการเผยแพรและนําไปใชงานอยางไมมีท่ี
ส้ินสุดตอไป 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่ิงจําเปนสําหรับโปรแกรมสคริป Live Healthy 
 

• คอมพิวเตอรซ่ึงใชระบบปฏิบัติการ MS Windows XP หรือสูงกวา 

• การเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็ว 56 kbps หรือสูงกวา 

• โปรแกรม MS Window Live Messenger v.8.0 หรือสูงกวา  
(ดาวนโหลดไดจาก : http://download.live.com/) 

• โปรแกรม Messenger Plus! Live v.4.8 หรือสูงกวา 
(ดาวโหลดไดจาก : http://www.msgpluslive.net/) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เวป http://care4friends.wordpress.com/ 

ซึ่งรวบรวมขอมูลอันมีประโยชนตอการมี
สุขภาพที่ดี เมื่อคุณตองใชคอมฯ เปนประจํา 

 เครือขาย
อินเทอรเน็ต 

กลุมเพ่ือน 

คุณ ก. 

คุณผมรักเพ่ือน  
กับโปรแกรมสคริป 
Live Healthy v.0.99 

จาก : คุณผมรักเพื่อน 
ถึง : คุณ ก. 
ขอความ :  “การปรับความสวางหนาจอใหเหมาะสมกับความสวาง
หอง ลดอาการปวดดวงตา และปวดหัวไดนะคะ... อานตอ คลิกที่นี่”  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
ดวยความปรารถนาดีจาก IT@KMITL และ THNICF ในโครงการ "ใช
คอมฯ อยางสรางสรรค รูทันโรคภัย" ทานสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ http://care4friends.wordpress.com 

คุณ ข. 
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การดาวนโหลด และการติดตั้ง 
 

 ทานสามารถดาวนโหลดโปรแกรมสคริป Live Healthy ไดจาก 

• http://care4friends.wordpress.com/ (เว็บบล็อกอยางเปนทางการของโครงงานน้ี) 

• http://www.msghelp.net/showthread.php?tid=90600 (เวบ็เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม) 

• http://www.msghelp.net/attachment.php?pid=962564 (ไฟลโปรแกรมสคริปเวอรช่ัน
ลาสุด) 

 
เม่ือทานไดดาวโหลดไฟล “LiveHealthy.plsc” มาแลวใหดับเบิลคลิกไฟลดังกลาว จะมี

หนาตางยืนยนัการติดต้ังดังภาพ 

 
คลิกยอมรับการติดตัง้และคลิกปุม Import จากนั้นโปรแกรมสคริป Live Healthy จะพรอม

ทํางานใน Messenger Plus! Live โดยอัตโนมัติ 
หมายเหตุ การติดต้ังโปรแกรมสคริปใดๆ เพิ่มเติม จําเปนท่ีตองติดต้ัง  Messenger Plus! 

Live รวมกับทําการออนไลน Window Live Messenger เสมอ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

การปรับแตงโปรแกรมสคริป 
 

 โดยปกติแลวโปรแกรมสคริปไดกําหนดคาเบ้ืองตน และพรอมทํางานทันทีเม่ือไดรับการ
> Live Healthy > Configuration ติดต้ัง ทานสามารถเลือกปรับแตงคาตางๆ จากคลิก  

ตามลําดับในภาพ 
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 ซ่ึงจะไดพบหนาตางสําหรับปรับแตงคาโปรแกรมสคริป Live Healthy ดังภาพ 

 
คาตางๆ ท่ีสามารถปรับแตงไดนั้นประกอบดวย 

• การยอมรับใหหนาท่ีหลักของโปรแกรมทํางาน คือ จะตรวจสอบรายช่ือท่ีมีสถานะ
ออนไลน (Available) หรือ สถานะไมวาง (Busy) ท่ีระยะเวลาตามท่ีกําหนดหรือไม (คา
เบ้ืองตนคือส่ังใหทํางาน และ เวลาท่ีออนไลนนานกวา 90 นาที) 

• โปรแกรมจะจดัสงอัตโนมัติหรือแสดงขอความกอนสงขอความดังกลาว (คาเบ้ืองตนคือ
แสดงขอความเพื่อใหเราเลือกสงขอความตอไป) 

• จะใหมีขอความโฆษณาแนบไปพรอมขอความท่ีเตรียมจะสงดวยหรือไม (คาเบ้ืองตนคือมี
ขอความโฆษณาแนบไปดวย โดยขอความโฆษณาถูกดงึมาจาก Banners.xml ซ่ึงจะ
กลาวถึงในลําดับตอไป)  

 



 5 

ผูใชสามารถแกไข/เพิ่ม/ลบขอความท่ีใชจดัสง รวมถึงขอความโฆษณาของทางผูพัฒนาได
จากไฟล Messages.xml และ Banners.xml ซ่ึงอยูในโฟลเดอรเดียวกับโปรแกรมสคริป ตาม
โครงสราง ..\Messenger Plus! Live\Scripts\Live Healthy\ ดังในรูป 
 

 
คําเตือน : การแกไขไฟล LiveHealthy.js, Interfaces.xml และ ScriptInfo.xml สามารถแกไข

ไดตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส แสดงท่ีมา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 

ประเทศไทย แตการแกไขท่ีไมถูกตองอาจจะทําใหโปรแกรมทํางานผิดพลาดได จึงควรศึกษา
โปรแกรมสคริปกอนแกไขใดๆ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

การแกไข/เพิ่มเติม/ลบ ขอความในไฟล Messages.xml 
 

 เราไดเตรียมขอความไวจํานวนหนึ่งซ่ึงเปนเพียงตัวอยางเทานั้น และเราหวังวาผูใชจะ
เพิ่มเติมหรือแกไขขอความท่ีเหมาะสมสําหรับเพื่อนๆ ของผูใชแตละคนดวยตัวทานเอง แตเนื่องจาก
โปรแกรมสคริปในเวอรช่ัน 0.99 ไมไดเตรียมหนาตางสําหรับแกไขขอความไวให หากผูใชงาน
ตองการจะแกไข Messages.xml สามารถแกไขดวยโปรแกรมอิดิเตอรท่ัวไป ดังเชน Notepad เปน
ตน เม่ือเปด Messages.xml ดวยโปรแกรม Notepad แสดงไดดังรูปตอไปนี้ 
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 ในไฟลดังกลาว ขอความจะถูกเตรียมไวในรูปแบบ XML โดยแตละขอความจะถูกครอบ
ดวยแท็กเปด <message>  แลวปดดวยแท็กปด </message> และทุกขอความจะอยูภายใน <root> … 
</root> อีกช้ันหนึ่ง  
 การแกไขขอความ เชน ตองการเพิ่ม “ยิ้มและพักสักนดิ กอนกลับไปนัง่หนาคอมฯ ตอนะ
ครับ” ตอในขอความแรกโดยใหอยูในบรรทัดถัดไป การเปล่ียนแปลงของไฟล Messages.xml 
แสดงไดดังภาพตอไปนี้ (ส่ิงท่ีเปล่ียนไปแสดงดวยขอความท่ีถูกเนน) 

 
 การเพิ่มขอความใหมจะมีความคลายกับการแกไขขอความ เพียงแตจะใช <message> … 
</message> คลอบขอความใหมดังเชนภาพตอไปนี้ (ส่ิงท่ีเปล่ียนไปแสดงดวยขอความที่ถูกเนน) 
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 เม่ือทําการบันทึกไฟล Messages.xml ขอความท้ังหมดท่ีถูกเตรียมไวกจ็ะพรอมให
โปรแกรมสคริป Live Healthy ดึงไปใชงานโดยอัตโนมัติ ซ่ึงขอความท้ังหมดจะถูกสุมเลือกเพ่ือสง
ใหเพื่อนๆ ท่ีตรงตามเง่ือนไขของโปรแกรมสคริป  

Tips : การเตรียมขอความไวมากจะชวยลดความเปนไปไดท่ีเพื่อนคนเดิมจะไดรับขอความ
ซํ้าจากคุณ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วิธียกเลิกการติดตั้งโปรแกรมสคริป Live Healthy 
 

 การยกเลิกการทํางานโปรแกรมสคริปใดๆ สามารถยกเลิกหรือส่ังใหทํางานไดจากจากคลิก  
> Script Preferences… แลวจะไดหนาตางควบคุมการทํางานสคริปตามภาพ 
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กรณีจะยกเลิกการทํางานของสคริปชั่วคราว  
ใหนําเคร่ืองหมายถูก  หนาสคริป (Live Healthy) ออก แลวคลิก OK หรือ APPLY 

สถานะสคริปดังกลาวจะเปล่ียนจาก running เปน stopped 
กรณียกเลิกสคริปแบบถาวรพรอมลบโปรแกรมออกจากเครื่อง 

ใหเลือกสคริป (Live Healthy) แลวคลิก Remove จะพบหนาตางใหยนืยันการลบดังภาพ 

 
คลิก Yes เพื่อยืนยนัการลบสคริปดังกลาวจะหายไป จากนั้นคลิก OK เพื่อออกจากหนาตาง 

script preferences เปนการเสร็จส้ินการถอดสคริปและลบสคริปออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของ
ทาน 

คําเตือน : การถอดสคริปออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนการลบโปรแกรมแบบถาวร หาก
ตองการใชโปรแกรมสคริปใหทําการติดต้ังใหม 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ขอจํากัด และหัวขอการพัฒนาโปรแกรมสคริปในอนาคต 
 

 แมวาโปรแกรมจะสามารถติดตามสถานะการออนไลนของเพื่อนในบัญชีรายช่ือ และ
สามารถสุมขอความท่ีเตรียมไวในไฟล Messages.xml แลวสงขอความดงักลาวออกไปไดแลวก็ตาม 
แตคุณสมบัติอ่ืนๆ ตอไปนี้ยังคงนาสนใจและควรไดรับการพัฒนาตอไป คุณสมบัติท่ีโปรแกรม
สคริป Live Healthy ขาดไป ประกอบไปดวย 

• ไมสามารถระบุรายช่ือท่ีโปรแกรมควรพจิารณาและเพิกเฉยการออนไลนแบบรายบุคคลได 

• ไมสามารถแกไข/เพิ่มเติม/ลบ ขอความท่ีถูกเตรียมไว (Messages.xml และ Banners.xml) 
ผานโปรแกรมสคริปนี้ไดทันที 

• ไมสามารถสงขอมูลชนิดอ่ืนๆ เชน winks, ไฟล หรือเสียง เปนตน  
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• ไมสามารถปองกันการนําโปรแกรมนี้ไปใชในทางท่ีไมสรางสรรคเชน การสงขอความ
โฆษณา หรือท่ีรูจักในช่ือ “ขอความสแปม” ซ่ึงจะสรางความรําคาญใหกับเพื่อนผูใช
โปรแกรม Window Live Messenger ดวยกัน 

• ไมสามารถตัดประโยคกรณขีอความท่ีเตรียมไวมีขนาดยาวเพื่อแยกสง หรือจัดการกับการ
สงขอความจํานวนมากในเวลาเดียวกัน ท่ี Window Live Messenger กําหนดขอจํากัดไว  

• ไมสามารถเปรียบเทียบเวอรช่ันโปรแกรม และอัพเดตใหทันสมัยโดยอัตโนมัติได 

• คา configurations ตางๆ ท่ีถูกแกไขจะถูกเก็บไวจนกระทั้งปด Window Live Messenger 
เม่ือโปรแกรมถูกโหลดข้ึนมาใหมคา configurations จะถูกต้ังคาใหมตามคาเบ้ืองตนของ
โปรแกรมสคริป 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เก่ียวกับโปรแกรมสคริป 
 
ผูพัฒนาโปรแกรม นายศักดิ์พงษ  เสรีเศวตรัตน  
 นักศึกษาระดับมหาบัณฑติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.โชติพัชร  ภรณวลัย  
 อาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 
สนับสนุนโดย  

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 
2. มูลนธิิศูนยสารสนเทศเครือขายไทย (Thai Network Information Center Foundation – 

THNICF) 
เงื่อนไขการใชและเผยแพรโปรแกรม 
งานนี้ใชสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส แสดงท่ีมา-ไมใชเพื่อการคา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 
ประเทศไทย ดูสําเนาสัญญาอนุญาตนี้ไดท่ี http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/th/
หรือสงจดหมายถึงครีเอทีฟคอมมอนส Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San 
Francisco, California, 94105, USA (สหรัฐอเมริกา) 
 



 10 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Download script file : http://www.msghelp.net/attachment.php?pid=962564 
Development web : http://www.msghelp.net/showthread.php?tid=90600  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คําถามท่ีมักถูกถามบอย (FAQ) 
 
Q : ไวรัสรึเปลาเนี้ย? 
A : ขอรับรองวาไมใชไวรัส 100% ครับ สคริปจะทํางานตามจุดประสงคท่ีออกแบบ ดังท่ีอธิบายไว
ขางตน ซ่ึงปจจุบันสามารถดาวโหลดไดจากโฮสท่ีเช่ือถือไดเพยีงแหงเดยีวเทานั้น คือ Download 
script file : http://www.msghelp.net/attachment.php?pid=962564 
การไดรับไฟลติดต้ัง (live healthy.plsc) จากแหลงอ่ืน เราไมสามารถรับรองถึงความปลอดภัยได
ครับ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


