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บทคัดย่อ 
 โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนั้นสามารถเกิดได้กับคนทั่วไปทุก
เพศทุกวัย และอาจลุกลามติดต่อไปยังผู้อื่นได้ หากผู้ป่วยไม่ท าการรักษา
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง แต่เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักคิดว่าอาการไม่
ร้ายแรง รอให้หายเองหรือซื้อยามากินเอง อันอาจเป็นผลร้ายต่อสุขภาพใน
ภายหลัง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จัดท าเพื่อพัฒนา
ระบบวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจโดยอาศัยฐานกฎผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงใช้เง่ือนไขการวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบ
ทางเดินหายใจมาสร้างเป็นกฎการวินิจฉัยแล้วจัดเก็บในฐานข้อมูล สามารถ
เพิ่มปรับปรุงแก้ไขและลบกฎการวินิจฉัยในภายหลังได้ ในระหว่างการ
วินิจฉัยโรคระบบจะมีค าถามเกี่ยวกับอาการที่เป็นเพื่อให้ผู้ใช้ตอบอาการที่
ตนเป็นไปเร่ือยๆ ตามเง่ือนไขของกฎการวินิจฉัยที่มีในระบบ จนระบบได้
ข้อสรุปการวินิจฉัย ท าให้ผู้ใช้ทราบว่า จากอาการที่บ่งชี้นั้นผู้ใช้น่าจะเป็น
โรคอะไรมากที่สุด อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการหาวิธีการ
ปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย
ก่อนที่จะไปพบแพทย์ รวมทั้งแนะน าแพทย์เฉพาะทางและโรงพยาบาลแก่
ผู้ใช้งานด้วย 
 
ค าส าคัญ: การวินิจฉัยโรค, ฐานกฎ, ระบบผู้เชี่ยวชาญ, โรคระบบทางเดิน
หายใจ 
 

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 

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. 

Keywords: disease diagnosis, rule-based, expert system, 
respiratory tract disease 

 

1. ค าน า 
ในวงการแพทย์และสาธารณสุขของไทย มีการส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ แต่
เนื่องจากคนไทยนั้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยมักมีพฤติกรรมรอให้หายเองหรือ
ซ้ือยามากินเองตามร้านขายยาทั่วไป ซ่ึงอาจจะท าให้ซ้ือยามาผิด ไม่ตรงกับ
อาการหรือโรคที่ตนเองเป็น เมื่อรับประทานเข้าไปอาจมีอาการป่วยเร้ือรัง 
หายช้า อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าเดิมหรือท าให้เสียชีวิตได้ บาง
โรคสามารถติดต่อผู้อื่นที่ใกล้ชิดเป็นโรคนั้นด้วย กรณีเกิดอาการแล้วไปพบ
แพทย์ อาจต้องใช้เวลาในการเดินไปพบแพทย์ในสถานพยาบาล และใช้
เวลาในการรอคิวเพื่อรับการวินิจฉัยจากแพทย์ ซ่ึงท าให้เสียเวลากว่าจะ
ทราบโรคที่เป็นและหาวิธีการป้องกันรักษา 

โรคระบบทางเดินหายใจ [1][2] เป็นโรคที่เกิดได้กับคนทั่วไป
ทุกเพศทุกวัย ในบริเวณจมูก ช่องลม ไซนัส ท่อลม หลอดลม หรือปอด 
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มีทั้งแบบสามารถ
ติดต่อถึงกันได้และแบบไม่ติดต่อ ในการตรวจวินิจฉัยแพทย์มักจะใช้การ
ซักถามอาการและลงความเห็น ซ่ึงต้องใช้เวลาในการเดินทางไปพบแพทย์
และการรอคิว บางกรณีอาจพบว่าตนเองไม่ได้เป็นอะไรแต่วิตกกังวลไปเอง
ก็มีเช่นกัน ดังนั้น หากมีตัวช่วยในการวินิจฉัยโรคเหล่านี้เบื้องต้นอย่างถูกวิธี
ตามหลักการวินิจฉัยอย่างแท้จริง ที่สะดวกแม้ในที่ห่างไกลแพทย์ได้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป 

ผู้พัฒนาได้ตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ที่ได้ครอบคลุมไปในทุกหน่วยงาน แม้แต่ในวงการทาง
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การแพทย์ ที่มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการบริการและรักษา
ผู้ป่วย โดยได้มีการพัฒนาเป็นระบบวินิจฉัยโรคเบื้องต้น [3][4][5] ยังไม่มี
การพัฒนาระบบส าหรับวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ จึงได้มีความคิดที่
จะพัฒนาระบบส าหรับการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยความรู้เกี่ยวกับเง่ือนไขการวินิจฉัยโรคระบบทางเดิน
หายใจของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญนั้น จะมีการน ามาสร้างเป็นฐานความรู้
ที่เรียกว่าฐานกฎเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์น าไปใช้อ้างอิงประกอบการ
วินิจฉัยโรคเมื่อมีการระบุอาการต่างๆ ระบบที่ได้จะสามารถอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้ทั่วไป ให้สามารถทราบข้อมูลเบื้องต้นได้ว่าจากอาการที่บ่งชี้
นั้นน่าจะเป็นโรคอะไรมากที่สุด สามารถทราบวิธีการปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อ
เกิดอาการเจ็บป่วยก่อนที่จะให้แพทย์รักษาในขั้นถัดไป 

2. โรคระบบทางเดินหายใจและแนวทางในการวินิจฉัย 
โรคระบบทางเดินหายใจ [1][2] คือโรคต่างๆ ที่ เกิดขึ้นกับ

อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือโรค
ไม่ติดต่อและโรคติดต่อ โดยโรคไม่ติดต่อนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการอักเสบ 
การมีสิ่งแปลกปลอม หรือภูมิแพ้ ส่วนโรคติดต่อสาเหตุที่พบบ่อยคือการติด
เชื้อไวรัส รองลงไปคือติดเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อถึงกันได้โดยการ
สัมผัสโดยตรง การสูดดมหายใจเอาเชื้อ โรคที่ แพร่จากผู้ป่ วย การ
รับประทานอาหารหรือน้ าดื่มที่มีเชื้อปนอยู่ หรือผ่านพาหะ 

ตารางที่ 1 ชื่อโรคระบบทางเดินหายใจ 
ประเภทโรค ชื่อโรค 
โรคไม่ติดต่อ ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง/หลอดลมอักเสบเรื้อรัง/ถุงลม

ปอดโป่งพอง -– ปอดทะลุ/ภาวะมีลมในโพรงเยื่อหุ้ม
ปอด -– ส าลักสิ่งแปลกปลอม/หลอดลมอุดกั้นจากสิ่ง
แปลกปลอม –- หืด –- ภูมิแพ้ –- เยื่อจมูกอักเสบเป็น
หนอง –- ติ่งเนื้อเมือกจมูก –- ผนังกั้นจมูกคด –- เลือด
ก าเดา –- สิ่งแปลกปลอมเข้าจมูก –- ภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับ –- ครู้ป –- ไซนัสอักเสบ 

โรคติดต่อได ้ ไข้หวัด –- ไข้หวัดใหญ่  –- หัด –- หัดเยอรมัน  –- 
ไทรฟอยด์ –- สุกใส –- คางทูม –- คอหอยอักเสบ –- 
อีด าอีแดง –- วัณโรค –- คอตีบ/ฟีทีเรียดิ –- กล่อง
เสี ย งอั ก เสบ  –- ไอกรน  –- หลอดลมอัก เสบ  –- 
หลอดลมพอง –- หลอดลมฝอยอักเสบ –- ปอดอักเสบ/
ปอดบวม –- ภาวะมีหนองในโพรงเยื่อหุ้มปอด/ภาวะมี
น้ าในโพรงเยื่อหุ้มปอด –- เยื่อหุ้มปอดอักเสบ 

 
 โดยทั่วไปในการวินิจฉัยโรคนั้น แพทย์จะใช้วิธีการซักถาม
อาการจากผู้ป่วยหรือญาติ การตรวจร่างกายเบื้องต้น หรือการตรวจจาก
ห้องปฏิบัติการ มาใช้ประกอบในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไร แล้ว 
โดยขั้นตอนการวินิจฉัยนั้นสามารถท าอาศัยแผนภูมิการวินิจฉัยโรค ที่ท า
เป็นล าดับชั้นของการวินิจฉัยจากอาการหลัก ตามมาด้วยอาการร่วมล าดับ
ถัดๆไป จนเป็นข้อสรุปว่าเป็นโรคใด โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
สามารถใช้การซักถามอาการผู้ป่วยตามแผนภูมิการวินิจฉัยโรคนี้  ใน

ลักษณะของการถามว่าใช่หรือไม่ใช่ เมื่อได้ค าตอบจากการเก็บข้อมูลอาการ
หลักและอาการร่วม จะท าการค้นหาค าตอบของตามล าดับขั้นของแผนภูมิ 
จนกว่าจะได้ค าตอบสุดท้ายว่าผู้ป่วยเป็นโรคใด 

3. การแสดงความรู้ของโรคระบบทางเดินหายใจโดยอาศัย
ฐานกฎ 

3.1 ฐานกฎ (Rule-Based) 
ฐานกฎ (Rule Base) [6] เป็นกฎอย่างง่ายๆ ที่ใช้ในการแทน

ความรู้หรืออธิบายความเป็นเหตุเป็นผล หาค าตอบด้วยค าถามที่วิเคราะห์
เหตุผล โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่เหมาะสมทั้งหมดจากผู้เชี่ยวชาญและ
แปลงความรู้เหล่านั้นมาสร้างเป็นฐานกฎ ซ่ึงสามารถเขียนอยู่ในรูปเชิง
ภาษาศาสตร์ คืออาศัยรูปประโยคของ ถ้า-แล้ว (If..Then..Else) โดย
ประโยคที่ตามหลัง ถ้า(If) คือเง่ือนไข ประโยคที่ตามหลัง แล้ว(Then) คือ
ข้อสรุปที่ตามมากรณีเง่ือนไขเป็นจริง ส่วนประโยคที่ตามหลัง Else คือ
ข้อสรุปกรณีเง่ือนไขเป็นเท็จ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ละประโยค If..Then 
จะเรียกว่ากฎ ส าหรับกรณีที่มีกฎมากกว่าหนึ่งกฎ และสามารถรวมกันได้
จะน า มารวมกันโดยใช้ และ (And) หรือ หรือ(Or) มาร่วมได้ นอกจากนี้
ผลลัพธ์ของข้อสรุปไม่จ าเป็นที่จะต้องมีข้อสรุปเดียว อาจจะมีหลายข้อสรุป
ในเง่ือนไขเดียวได้เช่นกัน 

3.2 ฐานกฎส าหรับโรคระบบทางเดินหายใจ 
ผู้วิจัยได้น าหลักการของฐานกฎ มาใช้ร่วมกับการวินิจฉัยโรค

ระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเป็นการก าหนดรายการค าถามเกี่ยวกับอาการที่
เป็นของผู้ป่วย เช่น “ท่านมีอาการไข้เกิน 1 เดือนหรือไม่?” (เง่ือนไข) และ
ค าตอบของอาการนั้นว่าคือ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หากมีไข้เกิน 1 เดือนจริง  
ข้อสรุปคือจะมีค าถามต่อว่า “มีอาการไอและน ้าหนักลดหรือไม่?” แต่ถ้ามี
ไข้แต่ยังไม่ถึงเดือน ข้อสรุปคือมีค าถามต่อว่า “ทอลซิลโตแดงหรือเป็น
หนองหรือไม่?”  จะเห็นได้ว่าข้อสรุปทั้งกรณีจริงและเท็จเป็นค าถามถัดไป 
นั่นหมายความว่า เป็นการไปเรียกใช้กฎถัดไปนั่นเอง ตัวอย่างการสร้างกฎ
ส าหรับการวินิจฉัยโรคเป็นดังนี้ 

กฎข้อที่ 1:    If   มีอาการไข้เกิน 1 เดือน Then  ท ากฎข้อ 1.1 
      Else   ท ากฎข้อที่ 2 

กฎข้อที่ 1.1: If  มีอาการไอและน ้าหนักลด Then  ท ากฎข้อ ... (หรือสรุป) 
     Else   ท ากฎข้อที่ . . . (หรือสรุป) 

กฎข้อที่ 2:   If  มีอาการทอลซิลโตแดงหรือเป็นหนอง Then  ท ากฎข้อ ... 
(หรือสรุป) 

   Else   ท ากฎข้อที่ . . . (หรือสรุป) 

กรณีข้อสรุปไม่ใช่กฎอีกต่อไป จะหมายถึงเป็นโรคใดโรคหนึ่งใน
โรคระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ได้สรุปว่าเป็นโรคใดแต่บอกว่าต้องปฏิบัติ
ตัวอย่างไร เช่น ไปพบแพทย์ เป็นต้น 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 การรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจาก
หนังสือต าราการตรวจรักษาโรคทั่วไป [1][2][7] ซ่ึงแพทย์ได้สรุปแนว
ทางการวินิจฉัยโรคในรูปของแผนภูมิการวินิจฉัยไว้ โดยทีมผู้วิจัยใช้ค าถาม
และค าตอบตามแผนภูมิการวินิจฉัยของแพทย์ ส าหรับน าไปใช้ในการสร้าง
ฐานกฎของระบบและส าหรับอ้างอิงตามกฎนั้นในระหว่างการวินิจฉัยโรค
ระบบทางเดินหายใจต่อไป 

4.2 แนวทางการพัฒนาระบบ 
 ในการพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจโดยอาศัย
ฐานกฎจากข้อมูลที่ ได้รวบรวมมานั้น  สามารถสรุป องค์ประกอบที่ 
เกี่ยวข้องและโมดูลการท างานหลักของระบบได้ 3 ส่วนหลักคือ 1) ส่วน
การจัดการข้อมูล 2) ส่วนการวินิจฉัยโรค และ 3) ส่วนการแสดงผล รวมถึง
ส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ที่ประกอบด้วยฐานกฎและฐานข้อมูล แสดง
ดังรูปที่ 1 โดยในการท างานของระบบนั้น ผู้ดูแลระบบหรือผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับสิทธิเป็นผู้จัดการข้อมูลพื้นฐานและจัดการกฎการวินิจฉัยโรค ข้อมูล
ต่างๆ จัดเก็บในลักษณะฐานข้อมูลและฐานกฎ ในส่วนการวินิจฉัยโรคนั้น 
ระบบจะท าการสร้างรายการค าถามต่างๆ เกี่ยวกับอาการที่เป็น และการ
รอคอยให้ผู้ใชต้อบค าถามต่างๆ จนครบ จากนั้นระบบจะท าการวินิจฉัยโรค
โดยการอ้างอิงตามกฎที่มี น าไปแสดงผลการวินิจฉัยและการค้นหาข้อมูลใน
ส่วนการแสดงผล ซ่ึงตัวอย่างการสร้างกฎในฐานกฎ สรุปไว้ดังตารางที่ 2  

 

 
รูปที่ 1. ภาพรวมส่วนการท างานของระบบ 

 
โดยระบบนี้พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และโปรแกรมจัดการ

ฐานข้อมูล MySQL ท างานในลักษณะเว็บแอพพลิเคชัน 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างตารางโรค ค าถามเกี่ยวกับอาการหลักของโรค และกฎ
การวินิจฉัย 

โรค  ค าถามอาการหลกั 
รหัส ชื่อโรค  รหัส ค าถาม 

D001 วัณโรคปอด  Q1 มีไข้นานเกิน 1 เดือน? 
D002 ทอนซิลอักเสบ  Q1.1 ไอและน้ าหนักลดฮวบ? 
D003 ส่าไข้  Q2 ทอนซิลโตแดงหรือเป็นหนอง? 
D004 หลอดลมอักเสบ  Q3 ไข้สูงตลอดเวลา? 
D005 ไซนัสอักเสบ  Q3.1 เป็นในไข้ทารก? 
D006 ไอกรน  . . . . . . 
. . . . . .    

 

กฎการวินิจฉัย  กฎการวินิจฉัย 
รหัส ตอบ ข้อสรุปหรือ

กฎถัดไป 
 รหัส ตอบ ข้อสรุปหรือ 

กฎถัดไป 
Q1 Y Q1.1  Q2 N Q3 
Q1.1 Y D001  Q3 Y Q3.1 
Q1.1 N Q2  Q3.1 Y D003 
Q1 N Q2  Q3.1 N รักษาตามอาการ 
Q2 Y D002  Q3 N รักษาตามอาการ 

 
5. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

จากภาพรวมส่วนการท างานของระบบ ผลการพัฒนาของส่วน
การจัดการข้อมูล ส่วนการวินิจฉัยโรค และส่วนการแสดงผล มีรายละเอียด
ดังนี้ 

5.1 ส่วนการจัดการข้อมูล 
ในส่วนการจัดการข้อมูล ประกอบด้วยส่วนการจัดการข้อมูล

พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลโรค ยา แพทย์ โรงพยาบาล เป็นต้น และส่วนการ
จัดการกฎการวินิจฉัยโรค ซ่ึงในหัวข้อนี้จะเน้นอธิบายการท างานของส่วน
การจัดการกฎการวินิจฉัยโรค ผู้ใช้ในส่วนการท างานนี้คือผู้ดูแลระบบหรือ
ผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเริ่มต้นระบบจะมี
รายการอาการหลักมาให้ผู้ใช้เลือก จากนั้นให้ผู้ดูแลระบบสร้างค าถามแรก
และค าตอบที่เป็นไปได้ตามอาการหลักนั้น ตัวอย่างดังรูปที่ 2ก ซ่ึงหากมี
การเลือกอาการหลักแล้วคือ อาการไข้ ค าถามแรกของอาการไข้ตาม
หลักการวินิจฉัยคือ มีไข้นานเกิน 1 เดือน? โดยค าตอบมี 2 กรณีคือ ใช่ 
และ ไม่ใช่ โดยไม่ว่าจะเป็นค าตอบแบบใด หากค าถามและค าตอบนั้น
สามารถน าไปสู่การสรุปความได้เลยว่าเป็นโรคใด ผู้ดูแลระบบสามารถเลือก
โรคระบบทางเดินหายใจที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลได้เลย แต่หากยังสรุป
ไม่ได้ จะต้องมีการสร้างค าถามในระดับถัดไป ดังรูปที่ 2ข ท าเช่นนี้ไป
เร่ือยๆ จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการตามแผนภูมิการวินิจฉัยโรคจากอาการ
หลักนั้น โดยทุกค าถามและค าตอบจะเก็บเป็นฐานกฎ สามารถแก้ไขหรือ
ลบกฎออกได้ 

 

Proceeding of 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2016)

557



 
(ก) การสร้างค าถามและค าตอบจากค าถามที่ 1 

 

(ข) การสร้างค าถามและค าตอบจากค าถามที่ 2 

รูปที่ 2 หน้าจอการสร้างกฎการวินิจฉัย ขั้นสร้างค าถามและค าตอบ 
 

5.2 ส่วนการวินิจฉัยโรคและการแสดงผล 
ในส่วนการวินิจฉัยโรคนั้น ผู้ใช้ทั่วไปสามารถท างานในส่วนนี้ได้ 

โดยการระบุอาการเจ็บป่วยที่ตนเองเป็นในเบื้องต้น ซ่ึงจะมีค าอธิบาย
ประกอบเพิ่มเติมว่าอาการที่เลือกนั้นเป็นอย่างไร ดังตัวอย่างในรูปที่ 3 ที่
ผู้ใช้เลือก อาการไข้ร่วมกับมีผื่นหรือตุ่มขึ น 

 
รูปที่ 3 หน้าจอเลือกอาการหลักและการอธิบายอาการหลกั 

เมื่อผู้ใช้ทั่วไปเลือกปุ่ม เข้าระบบวินิจฉัยโรค ระบบจะเริ่มตั้ง
ค าถามเพื่อให้ผู้ใช้ตอบ โดยตัวอย่างของค าถามและการตอบของ “อาการ
ไข้ร่วมกับมีผื่นหรือตุ่มขึ้น” แสดงดังในรูปที่ 4 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปที่ 4 หน้าจอค าถามและการตอบค าถามเพื่อการวินิจฉยัโรค 

เร่ิมต้น ระบบจะตั้งค าถามกับผู้ใช้ ถึงอาการเร่ิมแรกที่เป็นโดย
อิงตามฐานกฎที่มีอยู่ภายในระบบ หากผู้ใช้มีอาการนั้นให้ตอบ ใช ่หากไม่มี
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อาการให้ตอบ ไม่ใช่ หลังการยืนยันค าตอบแล้ว ระบบจะประมวลผลตาม
กฎการวินิจฉัยเพื่อดูว่าจะต้องไปท าตามกฎข้อใดต่อหรือไม่  หรือว่าสรุป
ผลได้เลย หากระบบยังไม่สามารถสรุปผลการวินิจฉัยได้ จะแสดงค าถาม
ตามกฎข้อถัดไปเพื่อให้ผู้ใช้ตอบ พร้อมทั้งแสดงค าถามค าตอบของผู้ใช้ก่อน
หน้านั้นด้วย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าก่อนหน้านั้น ตนตอบค าถามอะไรไป
บ้างแล้ว ท าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ข้อสรุปผลการวินิจฉัย โดยหาก
การตอบค าถามนั้นไม่น่าจะถูกต้องหรือไม่แน่ใจ ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไป
ตอบใหม่ได ้

จากผลสรุปการวินิจฉัยโรคดังกล่าว ผู้ใช้ยังสามารถเลือกดู
รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อสรุปนั้นได้ว่า มีสาเหตุจากอะไร อาการเป็น
อย่างไร และมีวิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นอย่างไร 

6. การทดสอบการใช้งานระบบ 
ระบบที่พัฒนานี้ได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้นโดยแบ่งเป็น 2 

ขั้นตอนคือ ทดสอบความถูกต้องในการท างานของระบบโดยผู้พัฒนา และ
ทดสอบระบบโดยใช้การสอบถามความเห็นจากผู้ทดลองใช้งาน คือผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์จ านวน 3 คน และบุคคลทั่วไปจ านวน 10 
คน โดยให้ผู้ใช้ทดลองเลือกอาการหลักที่เคยเกิดขึ้นกับตนและตอบค าถาม
ตามเง่ือนไขแบบต่างๆ แล้วดูผลสรุปจากการวินิจฉัยของระบบเปรียบเทียบ
กับที่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์มาก่อน ทั้งนี้ระดับความถูกต้องของ
ค าตอบแบ่งออกเป็น 6 ระดับ (5-มากที่สุด  4-มาก  3-ปานกลาง 2-น้อย 
1-น้อยมาก 0-ไม่ถูกต้องเลย) 
 ผู้พัฒนาท าการทดสอบความถูกต้องในการท างานของ
โปรแกรมพบว่า โปรแกรมสามารถแสดงผลการวินิจฉัยโรคระบบทางเดิน
หายใจได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถแสดงผลโรคได้จ านวนทั้งสิ้น 32 โรค 
จากนั้นผู้พัฒนาจึงท าการสอบถามความเห็นจากผู้ใช้ โดยผลสรุปการ
ประเมินแสดงดังตารางที่ 3 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
และของระบบงานมี ค่าเท่ ากับ  3.96 และค่าความสามารถในการ
วินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจเบื้องต้นมีค่าเท่ากับ 4.01 ซ่ึงค่าดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมสามารถให้ข้อมูลการวินิจฉัยโรคระบบทางเดิน
หายใจได้อย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือในระดับดี  

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการใช้งานระบบ 

หัวข้อประเมิน x ̄ S.D ระดับ 
1. ความง่ายต่อการใช้งานระบบงาน 4.22 0.63 ดี 
2. ความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 4.51 0.32 ดีมาก 
3. ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขอ งข้ อมู ล และขอ ง

ระบบงาน 
3.96 0.76 ปาน

กลาง 
4. ความสามารถในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น

ก่อนไปพบแพทย์ 
4.01 0.86 ดี 

5. ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งาน
ระบบงาน 

4.33 0.53 ดี 

 
 

7. สรุป 
 ระบบวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจโดยอาศัยฐานกฎนี้ ได้
พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการทราบว่า จาก
อาการเบื้องต้นของตนนั้นน่าจะเป็นโรคอะไร หรือต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึง
จะเหมาะสมที่สุด โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลระบบงาน สามารถจัดการข้อมูล
พื้นฐานและจัดการกฎการรักษาโรคได้ ซ่ึงสามารถเพิ่มเติมโรคและแนว
ทางการวินิจฉัยตามหลักทางการแพทย์ได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลจะถูก
จัดเก็บในรูปของฐานกฎที่ระบบสามารถน าไปใช้อ้างอิงในการวินิจฉัยโรคได้ 
โดยระบบสามารถวินิจฉัยโรคให้กับผู้ใช้งานทั่วไปโดยให้ระบุอาการหลัก 
รวมทั้งมีการตั้งค าถามเกี่ยวกับอาการต่างๆ และให้ผู้ใช้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 
จนกระทั่งได้ผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคใดตามฐานกฎที่มี หรือบางทีอาจ
ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรแต่บอกแนวทางการดูแลตัวเองเบื้องต้นรวมทั้ง
การแนะน าให้ไปพบแพทย์ด้วยตนเอง ซ่ึงระบบนี้ได้ผ่านการประเมินความ
น่าเชื่อถือและความสามารถในการวินิจฉัยโรคแล้ว ผลอยู่ในระดับดี 
อย่างไรก็ดี การจะท าให้ระบบนี้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้นก่อนน าไปใช้จริง 
ในอนาคตจ าเป็นต้องน าระบบไปทดสอบและให้ผ่านการรับรองโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจก่อน 
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