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บทคัดย่อ

about the symptoms and then a user has to answer
continuously based on the conditions of diagnosis rule in the
system until the conclusive diagnosis. The users know that
from the basis symptoms, the user probably has what
diseases. The system also facilitates in finding how to behave
initially when the symptoms occur before meeting a doctor.
The system can also recommend specific physicians and
hospitals to the users as well.

โรคเกี่ย กับทางเดิน ายใจนั้น ามารถเกิดได้กับคนทั่ ไปทุก
เพ ทุก ัย และอาจลุกลามติดต่อไปยังผู้อื่นได้ ากผู้ป่ ยไม่ทาการรัก า
อย่างร ดเร็ และถู กต้อ ง แต่เนื่องจากผู้ป่ ย ่ นใ ญ่มักคิด ่าอาการไม่
ร้ายแรง รอใ ้ ายเอง รือซื้อยามากินเอง อันอาจเป็นผลร้ายต่อ ุขภาพใน
ภาย ลัง ดังนั้น ัตถุประ งค์ของการ ึก า ิจัยในครั้งนี้ จัดทาเพื่อพัฒนา
ระบบ ินิ จ ฉั ย โรคระบบทางเดิ น ายใจโดยอา ั ย ฐานกฎผ่า นเครือ ข่ า ย
อิ น เทอร์เน็ ต ซึ่งใช้เงื่อ นไขการ ินิ จ ฉั ย ของแพทย์ผู้ เชี่ ย ชาญโรคระบบ
ทางเดิน ายใจมา ร้างเป็นกฎการ ินิจฉัยแล้ จัดเก็บในฐานข้อมูล ามารถ
เพิ่ม ปรับ ปรุงแก้ไขและลบกฎการ ินิจ ฉั ย ในภาย ลังได้ ในระ ่างการ
ินิจฉัยโรคระบบจะมีคาถามเกี่ย กับอาการที่ เป็นเพื่อใ ้ผู้ใช้ตอบอาการที่
ตนเป็นไปเรื่อยๆ ตามเงื่อนไขของกฎการ ินิจฉัยที่มีในระบบ จนระบบได้
ข้อ รุปการ ินิจฉัย ทาใ ้ผู้ใช้ทราบ ่า จากอาการที่บ่งชี้นั้นผู้ใช้น่าจะเป็น
โรคอะไรมากที่ ุด อีก ทั้งเพื่อ ใ ้ เกิดค าม ะด ก บายในการ า ิธีการ
ปฏิ บั ติตนเบื้ อ งต้ นเมื่อ เกิดอาการเจ็ บ ป่ ย เพื่อ บรรเทาอาการเจ็ บ ป่ ย
ก่อนที่จะไปพบแพทย์ ร มทั้งแนะนาแพทย์เฉพาะทางและโรงพยาบาลแก่
ผู้ใช้งานด้ ย
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1. คานา
ใน งการแพทย์ แ ละ าธารณ ุ ข ของไทย มี ก าร ่ งเ ริ ม ใ ้
ประชาชนมี ค ามรู้ ค ามเข้ า ใจและ ามารถดู แ ล ุ ข ภาพตั เองได้ แต่
เนื่องจากคนไทยนั้นเมื่อมีอาการเจ็บป่ ยมักมีพฤติกรรมรอใ ้ ายเอง รือ
ซื้อยามากินเองตามร้านขายยาทั่ ไป ซึ่งอาจจะทาใ ้ซื้อยามาผิด ไม่ตรงกับ
อาการ รือโรคที่ตนเองเป็น เมื่อรับประทานเข้าไปอาจมีอาการป่ ยเรื้อรัง
ายช้า อาจเป็นอันตรายต่อ ุขภาพมากก ่าเดิม รือทาใ ้เ ียชี ิตได้ บาง
โรค ามารถติดต่อผู้อื่นที่ใกล้ชิดเป็นโรคนั้นด้ ย กรณีเกิดอาการแล้ ไปพบ
แพทย์ อาจต้องใช้เ ลาในการเดินไปพบแพทย์ใน ถานพยาบาล และใช้
เ ลาในการรอคิ เพื่อรับ การ ินิจฉั ยจากแพทย์ ซึ่งทาใ ้เ ียเ ลาก ่าจะ
ทราบโรคที่เป็นและ า ิธีการป้องกันรัก า
โรคระบบทางเดิน ายใจ [1][2] เป็นโรคที่เกิดได้กับ คนทั่ ไป
ทุก เพ ทุก ัย ในบริเ ณจมูก ช่อ งลม ไซนั ท่อลม ลอดลม รือ ปอด
โดยเฉพาะในช่ งที่มีการเปลี่ยนแปลงของ ภาพอากา มีทั้งแบบ ามารถ
ติดต่อถึงกันได้และแบบไม่ติดต่อ ในการตร จ ินิจฉัย แพทย์มักจะใช้การ
ซักถามอาการและลงค ามเ ็น ซึ่งต้องใช้เ ลาในการเดินทางไปพบแพทย์
และการรอคิ บางกรณีอาจพบ ่าตนเองไม่ได้เป็นอะไรแต่ ิตกกัง ลไปเอง
ก็มีเช่นกัน ดังนั้น ากมีตั ช่ ยในการ ินิจฉัยโรคเ ล่านี้เบื้องต้นอย่างถูก ิธี
ตาม ลักการ ินิจฉัยอย่างแท้จริง ที่ ะด กแม้ในที่ ่างไกลแพทย์ได้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนทั่ ไป
ผู้พัฒ นาได้ตระ นัก ถึงบทบาทที่ าคัญของคอมพิ เตอร์และ
อิ น เตอร์ เน็ ต ที่ ได้ ค รอบคลุ ม ไปในทุ ก น่ ยงาน แม้ แ ต่ ใน งการทาง

คา าคัญ: การ ินิจฉัยโรค, ฐานกฎ, ระบบผู้เชี่ย ชาญ, โรคระบบทางเดิน
ายใจ

Abstract
Respiratory disease can occur in people of all gender
and age and may spread to other people if the patients are
not treated quickly and properly. Because most patients
generally think that their symptom is not severe, they wait for
the health get well or buy the medicine to eat by themselves,
it may be prejudicial to their health later. Therefore the
objective of this research study is to develop the rule-based
diagnosis system for the respiratory tract diseases via internet.
The system used the diagnostic condition of respiratory tract
disease doctor to make diagnosis rules and then store in the
database. These diagnosis rules can be added, updated and
deleted later. During diagnosis, the system will have questions
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การแพทย์ ที่มีก ารนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการบริการและรัก า
ผู้ป่ ย โดยได้มีการพัฒนาเป็นระบบ ินิจฉัยโรคเบื้องต้น [3][4][5] ยังไม่มี
การพัฒนาระบบ า รับ ินิจฉัยโรคระบบทางเดิน ายใจ จึงได้มีค ามคิดที่
จะพัฒนาระบบ า รับการ ินิจฉัยโรคระบบทางเดิน ายใจผ่านเครือข่าย
อิ นเทอร์เน็ ต โดยค ามรู้เกี่ ย กับ เงื่อ นไขการ ินิจ ฉั ย โรคระบบทางเดิ น
ายใจของแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ย ชาญนั้น จะมีการนามา ร้างเป็นฐานค ามรู้
ที่เรีย ก ่า ฐานกฎเพื่อ ใ ้ ระบบคอมพิ เตอร์นาไปใช้ อ้ า งอิง ประกอบการ
ินิจฉัยโรคเมื่อมีการระบุอาการต่างๆ ระบบที่ได้จะ ามารถอาน ยค าม
ะด กแก่ผู้ใช้ทั่ ไป ใ ้ ามารถทราบข้อมูลเบื้องต้นได้ ่าจากอาการที่บ่งชี้
นั้นน่าจะเป็นโรคอะไรมากที่ ุด ามารถทราบ ิธีการปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อ
เกิดอาการเจ็บป่ ยก่อนที่จะใ ้แพทย์รัก าในขั้นถัดไป

ลัก ณะของการถาม ่าใช่ รือไม่ใช่ เมื่อได้คาตอบจากการเก็บข้อมูลอาการ
ลักและอาการร่ ม จะทาการค้น าคาตอบของตามลาดับขั้นของแผนภูมิ
จนก ่าจะได้คาตอบ ุดท้าย ่าผู้ป่ ยเป็นโรคใด

3. การแ ดงค ามรู้ของโรคระบบทางเดิน ายใจโดยอา ั ย
ฐานกฎ
3.1 ฐานกฎ (Rule-Based)
ฐานกฎ (Rule Base) [6] เป็ นกฎอย่างง่ายๆ ที่ ใช้ในการแทน
ค ามรู้ รืออธิบายค ามเป็นเ ตุเป็นผล าคาตอบด้ ยคาถามที่ ิเคราะ ์
เ ตุผล โดยร บร มองค์ค ามรู้ ที่เ มาะ มทั้ง มดจากผู้เชี่ย ชาญและ
แปลงค ามรู้เ ล่านั้นมา ร้างเป็ นฐานกฎ ซึ่ง ามารถเขีย นอยู่ในรูป เชิง
ภา า า ตร์ คื อ อา ั ย รู ป ประโยคของ ถ้ า -แล้ ว (If..Then..Else) โดย
ประโยคที่ตาม ลัง ถ้า(If) คือเงื่อนไข ประโยคที่ตาม ลัง แล้ว(Then) คือ
ข้อ รุป ที่ตามมากรณี เงื่อ นไขเป็ นจริง ่ นประโยคที่ ตาม ลัง Else คือ
ข้อ รุปกรณีเงื่อนไขเป็นเท็จ ซึ่งอาจมี รือไม่มีก็ได้ แต่ละประโยค If..Then
จะเรียก ่ากฎ า รับกรณีที่มีกฎมากก ่า นึ่งกฎ และ ามารถร มกัน ได้
จะนา มาร มกันโดยใช้ และ (And) รือ หรือ(Or) มาร่ มได้ นอกจากนี้
ผลลัพธ์ของข้อ รุปไม่จาเป็นที่จะต้องมีข้อ รุปเดีย อาจจะมี ลายข้อ รุป
ในเงื่อนไขเดีย ได้เช่นกัน

2. โรคระบบทางเดิน ายใจและแน ทางในการ ินิจฉัย
โรคระบบทางเดิ น ายใจ [1][2] คื อ โรคต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
อ ัย ะที่เกี่ย ข้องกับระบบทางเดิน ายใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือโรค
ไม่ติดต่อและโรคติดต่อ โดยโรคไม่ติดต่อนั้น ่ นใ ญ่เกิดจากการอักเ บ
การมี ิ่งแปลกปลอม รือภูมิแพ้ ่ นโรคติดต่อ าเ ตุที่พบบ่อยคือการติด
เชื้อ ไ รั รองลงไปคือ ติดเชื้อ แบคทีเรีย ามารถติดต่อ ถึ งกันได้โดยการ
ั ม ผั โดยตรง การ ู ด ดม ายใจเอาเชื้ อ โรคที่ แ พร่ จ ากผู้ ป่ ย การ
รับประทานอา าร รือน้าดื่มที่มีเชื้อปนอยู่ รือผ่านพา ะ

3.2 ฐานกฎ า รับโรคระบบทางเดิน ายใจ

ตารางที่ 1 ชื่อโรคระบบทางเดิน ายใจ
ประเภทโรค
ชื่อโรค
โรคไม่ติดต่อ ภา ะปอดอุดกั้นเรื้อรัง / ลอดลมอั กเ บเรื้อรัง /ถุงลม
ปอดโป่ งพอง -– ปอดทะลุ/ภา ะมีลมในโพรงเยื่อ ุ้ ม
ปอด -– าลัก ิ่งแปลกปลอม/ ลอดลมอุดกั้นจาก ิ่ง
แปลกปลอม –- ืด –- ภูมิแพ้ –- เยื่อจมูกอักเ บเป็น
นอง –- ติ่งเนื้อเมือกจมูก –- ผนังกั้นจมูกคด –- เลือด
กาเดา –- ิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก –- ภา ะ ยุด ายใจ
ขณะ ลับ –- ครู้ป –- ไซนั อักเ บ
โรคติดต่อได้ ไข้ ั ด –- ไข้ ั ด ใ ญ่ –- ั ด –- ั ด เยอรมั น –ไทรฟอยด์ –- ุก ใ –- คางทูม –- คอ อยอักเ บ –อี ด าอี แ ดง –- ั ณ โรค –- คอตี บ /ฟี ที เรีย ดิ –- กล่ อ ง
เ ี ย งอั ก เ บ –- ไอกรน –- ลอดลมอั ก เ บ –ลอดลมพอง –- ลอดลมฝอยอักเ บ –- ปอดอักเ บ/
ปอดบ ม –- ภา ะมี นองในโพรงเยื่อ ุ้มปอด/ภา ะมี
น้าในโพรงเยื่อ ุ้มปอด –- เยื่อ ุ้มปอดอักเ บ

ผู้ ิจัยได้นา ลักการของฐานกฎ มาใช้ร่ มกับการ ินิจฉัยโรค
ระบบทางเดิน ายใจ ซึ่งเป็นการกา นดรายการคาถามเกี่ย กับอาการที่
เป็นของผู้ป่ ย เช่น “ท่านมีอาการไข้เกิน 1 เดือนหรือไม่?” (เงื่อนไข) และ
คาตอบของอาการนั้น ่าคือ “ใช่” รือ “ไม่ใช่” ากมีไข้เกิน 1 เดือนจริง
ข้อ รุปคือจะมีคาถามต่อ ่า “มีอาการไอและน้าหนักลดหรือไม่?” แต่ถ้ามี
ไข้ แ ต่ยังไม่ถึ งเดือ น ข้ อ รุป คือ มีคาถามต่อ ่า “ทอลซิลโตแดงหรือ เป็ น
หนองหรือไม่?” จะเ ็นได้ ่าข้อ รุปทั้งกรณีจริงและเท็จเป็นคาถามถัดไป
นั่น มายค าม ่า เป็นการไปเรียกใช้กฎถัดไปนั่นเอง ตั อย่างการ ร้างกฎ
า รับการ ินิจฉัยโรคเป็นดังนี้
กฎข้อที่ 1: If มีอาการไข้เกิน 1 เดือน Then ทากฎข้อ 1.1
Else ทากฎข้อที่ 2
กฎข้อที่ 1.1: If มีอาการไอและน้าหนักลด Then ทากฎข้อ ... ( รือ รุป)
Else ทากฎข้อที่ . . . ( รือ รุป)
กฎข้อที่ 2: If มีอาการทอลซิลโตแดงหรือเป็นหนอง Then ทากฎข้อ ...
( รือ รุป)
Else ทากฎข้อที่ . . . ( รือ รุป)

โดยทั่ ไปในการ ินิ จ ฉั ย โรคนั้ น แพทย์ จ ะใช้ ิ ธี ก ารซั ก ถาม
อาการจากผู้ป่ ย รือญาติ การตร จร่างกายเบื้องต้น รือการตร จจาก
้องปฏิบัติการ มาใช้ประกอบในการ ินิจ ฉัย ่าผู้ป่ ยเป็นโรคอะไร แล้
โดยขั้นตอนการ ินิจฉัยนั้น ามารถทาอา ัยแผนภูมิการ ินิจฉัยโรค ที่ทา
เป็นลาดับชั้นของการ ินิจฉัยจากอาการ ลัก ตามมาด้ ยอาการร่ มลาดับ
ถัดๆไป จนเป็นข้อ รุป ่าเป็นโรคใด โดยผู้ประกอบ ิชาชีพทางการแพทย์
ามารถใช้ ก ารซั ก ถามอาการผู้ ป่ ยตามแผนภู มิ ก าร ิ นิ จ ฉั ย โรคนี้ ใน

กรณีข้อ รุปไม่ใช่กฎอีกต่อไป จะ มายถึงเป็นโรคใดโรค นึ่งใน
โรคระบบทางเดิน ายใจ รือไม่ได้ รุป ่าเป็นโรคใดแต่บอก ่าต้องปฏิบัติ
ตั อย่างไร เช่น ไปพบแพทย์ เป็นต้น
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4. ิธีดาเนินการ ิจัย
4.1 การร บร มข้อมูล

ตารางที่ 2 ตั อย่างตารางโรค คาถามเกี่ย กับอาการ ลักของโรค และกฎ
การ ินิจฉัย
โรค
คาถามอาการ ลัก
ร ั
ชื่อโรค
ร ั
คาถาม
D001 ัณโรคปอด
Q1 มีไข้นานเกิน 1 เดือน?
D002 ทอนซิลอักเ บ
Q1.1 ไอและน้า นักลดฮ บ?
D003 ่าไข้
Q2 ทอนซิลโตแดง รือเป็น นอง?
D004
ลอดลมอักเ บ
Q3 ไข้ ูงตลอดเ ลา?
D005 ไซนั อักเ บ
Q3.1 เป็นในไข้ทารก?
D006 ไอกรน
... ...
...
...

ข้ อ มูล ที่ ใช้ในการ ึ ก าครั้งนี้ ที ม ผู้ ิจั ย ได้ ท าการ ึ ก าจาก
นั ง ื อ ต าราการตร จรั ก าโรคทั่ ไป [1][2][7] ซึ่ งแพทย์ ได้ รุป แน
ทางการ ินิจฉัยโรคในรูปของแผนภูมิการ ินิจฉัยไ ้ โดยทีมผู้ ิจัยใช้คาถาม
และคาตอบตามแผนภูมิการ ินิจฉัยของแพทย์ า รับนาไปใช้ในการ ร้าง
ฐานกฎของระบบและ า รับอ้างอิงตามกฎนั้นในระ ่างการ ินิจฉัย โรค
ระบบทางเดิน ายใจต่อไป

4.2 แน ทางการพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาระบบ ินิจฉัยโรคระบบทางเดิน ายใจโดยอา ัย
ฐานกฎจากข้ อ มู ล ที่ ได้ ร บร มมานั้ น ามารถ รุ ป องค์ ป ระกอบที่
เกี่ย ข้องและโมดูลการทางาน ลักของระบบได้ 3 ่ น ลักคือ 1) ่ น
การจัดการข้อมูล 2) ่ นการ ินิจฉัยโรค และ 3) ่ นการแ ดงผล ร มถึง
่ นที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ที่ประกอบด้ ยฐานกฎและฐานข้อมูล แ ดง
ดังรูป ที่ 1 โดยในการทางานของระบบนั้น ผู้ดูแ ลระบบ รือผู้เชี่ย ชาญ
ได้รับ ิทธิเป็นผู้จัดการข้อมูลพื้นฐานและจัดการกฎการ ินิจฉัยโรค ข้อมูล
ต่างๆ จัดเก็บในลัก ณะฐานข้อมูลและฐานกฎ ใน ่ นการ ินิจฉัยโรคนั้น
ระบบจะทาการ ร้างรายการคาถามต่างๆ เกี่ย กับอาการที่เป็น และการ
รอคอยใ ้ผู้ใช้ตอบคาถามต่างๆ จนครบ จากนั้นระบบจะทาการ ินิจฉัยโรค
โดยการอ้างอิงตามกฎที่มี นาไปแ ดงผลการ ินิจฉัยและการค้น าข้อมูลใน
่ นการแ ดงผล ซึ่งตั อย่างการ ร้างกฎในฐานกฎ รุปไ ้ดังตารางที่ 2

ร ั
Q1
Q1.1
Q1.1
Q1
Q2

กฎการ นิ ิจฉัย
ตอบ ข้อ รุป รือ
กฎถัดไป
Y
Y
N
N
Y

Q1.1
D001
Q2
Q2
D002

ร ั
Q2
Q3
Q3.1
Q3.1
Q3

กฎการ นิ ิจฉัย
ตอบ
ข้อ รุป รือ
กฎถัดไป
N
Y
Y
N
N

Q3
Q3.1
D003
รัก าตามอาการ
รัก าตามอาการ

5. ผลการ ึก าและอภิปรายผล
จากภาพร ม ่ นการทางานของระบบ ผลการพัฒนาของ ่ น
การจัดการข้อมูล ่ นการ ินิจฉัยโรค และ ่ นการแ ดงผล มีรายละเอียด
ดังนี้

5.1 ่ นการจัดการข้อมูล
ใน ่ นการจัดการข้อมูล ประกอบด้ ย ่ นการจัดการข้อมูล
พื้นฐาน ได้แ ก่ ข้ อมูลโรค ยา แพทย์ โรงพยาบาล เป็ นต้น และ ่ นการ
จัดการกฎการ ินิจฉัยโรค ซึ่งใน ั ข้อนี้จะเน้นอธิบายการทางานของ ่ น
การจัดการกฎการ ินิจฉัยโรค ผู้ใช้ใน ่ นการทางานนี้คือผู้ดูแลระบบ รือ
ผู้เชี่ย ชาญการ ินิจ ฉั ย โรคระบบทางเดิน ายใจ โดยเริ่ม ต้นระบบจะมี
รายการอาการ ลักมาใ ้ผู้ใช้เลือก จากนั้นใ ้ผู้ดูแลระบบ ร้างคาถามแรก
และคาตอบที่เป็นไปได้ตามอาการ ลั กนั้น ตั อย่างดังรูปที่ 2ก ซึ่ง ากมี
การเลือ กอาการ ลัก แล้ คื อ อาการไข้ ค าถามแรกของอาการไข้ ต าม
ลัก การ ินิจฉั ยคือ มีไข้ นานเกิน 1 เดือ น? โดยคาตอบมี 2 กรณีคือ ใช่
และ ไม่ใช่ โดยไม่ ่าจะเป็ น คาตอบแบบใด ากคาถามและคาตอบนั้ น
ามารถนาไป ู่การ รุปค ามได้เลย ่าเป็นโรคใด ผู้ดูแลระบบ ามารถเลือก
โรคระบบทางเดิน ายใจที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลได้เลย แต่ ากยัง รุป
ไม่ ได้ จะต้อ งมี ก าร ร้า งคาถามในระดับ ถั ด ไป ดั ง รูป ที่ 2ข ท าเช่น นี้ ไป
เรื่อยๆ จนก ่าจะ ิ้น ุดกระบ นการตามแผนภูมิการ ินิจฉัยโรคจากอาการ
ลักนั้น โดยทุกคาถามและคาตอบจะเก็บเป็นฐานกฎ ามารถแก้ไข รือ
ลบกฎออกได้

รูปที่ 1. ภาพร ม ่ นการทางานของระบบ
โดยระบบนี้ พั ฒ นาโดยใช้ ภ า า PHP และโปรแกรมจั ด การ
ฐานข้อมูล MySQL ทางานในลัก ณะเ ็บแอพพลิเคชัน
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เมื่อ ผู้ใช้ทั่ ไปเลือ กปุ่ ม เข้าระบบวินิจ ฉัยโรค ระบบจะเริ่มตั้ง
คาถามเพื่อใ ้ผู้ใช้ตอบ โดยตั อย่างของคาถามและการตอบของ “อาการ
ไข้ร่ มกับมีผื่น รือตุ่มขึ้น” แ ดงดังในรูปที่ 4

(ก) การ ร้างคาถามและคาตอบจากคาถามที่ 1

(ข) การ ร้างคาถามและคาตอบจากคาถามที่ 2
รูปที่ 2 น้าจอการ ร้างกฎการ ินิจฉัย ขั้น ร้างคาถามและคาตอบ

5.2 ่ นการ ินิจฉัยโรคและการแ ดงผล
ใน ่ นการ ินิจฉัยโรคนั้น ผู้ใช้ทั่ ไป ามารถทางานใน ่ นนี้ได้
โดยการระบุ อ าการเจ็ บ ป่ ยที่ ตนเองเป็ น ในเบื้ อ งต้ น ซึ่งจะมี คาอธิบ าย
ประกอบเพิ่มเติม ่าอาการที่เลือกนั้นเป็นอย่างไร ดังตั อย่างในรูปที่ 3 ที่
ผู้ใช้เลือก อาการไข้ร่วมกับมีผื่นหรือตุ่มขึน

รูปที่ 4 น้าจอคาถามและการตอบคาถามเพื่อการ ินิจฉัยโรค
เริ่มต้น ระบบจะตั้งคาถามกับผู้ใช้ ถึงอาการเริ่มแรกที่เป็นโดย
อิงตามฐานกฎที่มีอยู่ภายในระบบ ากผู้ใช้มีอาการนั้นใ ้ตอบ ใช่ ากไม่มี

รูปที่ 3 น้าจอเลือกอาการ ลักและการอธิบายอาการ ลัก
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7. รุป

อาการใ ้ตอบ ไม่ใช่ ลังการยืนยันคาตอบแล้ ระบบจะประม ลผลตาม
กฎการ ินิจฉัยเพื่อดู ่าจะต้องไปทาตามกฎข้อใดต่อ รือไม่ รือ ่า รุป
ผลได้เลย ากระบบยังไม่ ามารถ รุปผลการ ินิจฉัยได้ จะแ ดงคาถาม
ตามกฎข้อถัดไปเพื่อใ ้ผู้ใช้ตอบ พร้อมทั้งแ ดงคาถามคาตอบของผู้ใช้ก่อน
น้านั้นด้ ย เพื่อช่ ยใ ้ผู้ใช้ทราบ ่าก่อน น้านั้น ตนตอบคาถามอะไรไป
บ้างแล้ ทาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนก ่าจะได้ข้อ รุปผลการ ินิจฉัย โดย าก
การตอบคาถามนั้นไม่น่าจะถูกต้อง รือไม่แน่ใจ ผู้ใช้ ามารถย้อนกลับไป
ตอบใ ม่ได้
จากผล รุป การ ิ นิ จ ฉั ย โรคดั งกล่ า ผู้ ใช้ ยั ง ามารถเลื อ กดู
รายละเอี ยดเพิ่มเติมของข้อ รุป นั้นได้ ่า มี าเ ตุจ ากอะไร อาการเป็ น
อย่างไร และมี ิธีการปฏิบัติตั เบื้องต้นอย่างไร

ระบบ ินิจฉัยโรคระบบทางเดิน ายใจโดยอา ัยฐานกฎนี้ ได้
พัฒนาขึ้นเพื่ออาน ยค าม ะด กใ ้กับผู้ใช้ทั่ ไปที่ต้องการทราบ ่า จาก
อาการเบื้องต้นของตนนั้นน่าจะเป็นโรคอะไร รือต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึง
จะเ มาะ มที่ ุด โดยผู้ที่มี น้ าที่ดูแ ลระบบงาน ามารถจั ดการข้ อ มูล
พื้นฐานและจัดการกฎการรัก าโรคได้ ซึ่ง ามารถเพิ่มเติมโรคและแน
ทางการ ินิจ ฉั ย ตาม ลัก ทางการแพทย์ได้ต ลอดเ ลา โดยข้ อ มูลจะถู ก
จัดเก็บในรูปของฐานกฎที่ระบบ ามารถนาไปใช้อ้างอิงในการ ินิจฉัยโรคได้
โดยระบบ ามารถ ินิจฉัยโรคใ ้กับผู้ ใช้งานทั่ ไปโดยใ ้ระบุอาการ ลัก
ร มทั้งมีการตั้งคาถามเกี่ย กับอาการต่างๆ และใ ้ผู้ใช้ตอบ ่าใช่ รือไม่ใช่
จนกระทั่งได้ผลการ ินิจฉั ย ่าเป็ นโรคใดตามฐานกฎที่มี รือ บางทีอาจ
ไม่ได้บอก ่าเป็นโรคอะไรแต่บอกแน ทางการดูแลตั เองเบื้องต้นร มทั้ง
การแนะนาใ ้ไปพบแพทย์ด้ ยตนเอง ซึ่งระบบนี้ได้ผ่านการประเมินค าม
น่ า เชื่ อ ถื อ และค าม ามารถในการ ิ นิ จ ฉั ย โรคแล้ ผลอยู่ ในระดั บ ดี
อย่างไรก็ดี การจะทาใ ้ระบบนี้มีค ามน่าเชื่อถือมากขึ้นก่อนนาไปใช้จริง
ในอนาคตจาเป็นต้องนาระบบไปทด อบและใ ้ผ่านการรับรองโดยแพทย์
ผู้เชี่ย ชาญโรคระบบทางเดิน ายใจก่อน

6. การทด อบการใช้งานระบบ
ระบบที่ พั ฒ นานี้ ได้ผ่ า นการทด อบเบื้ อ งต้ น โดยแบ่ งเป็ น 2
ขั้นตอนคือ ทด อบค ามถูกต้องในการทางานของระบบโดยผู้พัฒนา และ
ทด อบระบบโดยใช้ ก าร อบถามค ามเ ็ น จากผู้ ท ดลองใช้ งาน คื อ ผู้
ประกอบ ิชาชีพทางการแพทย์จาน น 3 คน และบุคคลทั่ ไปจาน น 10
คน โดยใ ้ผู้ใช้ทดลองเลือกอาการ ลักที่เคยเกิดขึ้นกับตนและตอบคาถาม
ตามเงื่อนไขแบบต่างๆ แล้ ดูผล รุปจากการ ินิจฉัยของระบบเปรียบเทียบ
กับที่เคยได้รับการ ินิจฉัยจากแพทย์มาก่อน ทั้งนี้ระดับค ามถูกต้องของ
คาตอบแบ่งออกเป็น 6 ระดับ (5-มากที่ ุด 4-มาก 3-ปานกลาง 2-น้อย
1-น้อยมาก 0-ไม่ถูกต้องเลย)
ผู้ พั ฒ นาท าการทด อบค ามถู ก ต้ อ งในการท างานของ
โปรแกรมพบ ่า โปรแกรม ามารถแ ดงผลการ ินิจฉัยโรคระบบทางเดิน
ายใจได้อย่างถูก ต้อง โดย ามารถแ ดงผลโรคได้จาน นทั้ง ิ้น 32 โรค
จากนั้ น ผู้พั ฒ นาจึ งท าการ อบถามค ามเ ็ น จากผู้ ใช้ โดยผล รุป การ
ประเมินแ ดงดังตารางที่ 3 ซึ่งแ ดงใ ้เ ็น ่า ค ามน่าเชื่อถือของข้อมูล
และของระบบงานมี ค่ า เท่ า กั บ 3.96 และค่ า ค าม ามารถในการ
ินิจฉัยโรคระบบทางเดิน ายใจเบื้องต้นมีค่าเท่ากับ 4.01 ซึ่งค่าดังกล่า
แ ดงใ ้เ ็น ่า โปรแกรม ามารถใ ้ข้อมูลการ ินิจฉัยโรคระบบทางเดิน
ายใจได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือในระดับดี
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินการใช้งานระบบ
ั ข้อประเมิน
x̄ S.D ระดับ
1. ค ามง่ายต่อการใช้งานระบบงาน
4.22 0.63 ดี
2. ค าม ะด กประ ยัดเ ลาและค่าใช้จ่าย 4.51 0.32 ดีมาก
3. ค ามน่ าเชื่ อ ถื อ ขอ งข้ อ มู ล แ ละ ขอ ง 3.96 0.76 ปาน
ระบบงาน
กลาง
4. ค าม ามารถในการ ินิจฉั ยโรคเบื้ อ งต้น 4.01 0.86 ดี
ก่อนไปพบแพทย์
5. ค ามพึ ง พอใจโดยร มของการใช้ ง าน 4.33 0.53 ดี
ระบบงาน
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