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บทคัดยอ
เทคโนโลยี บลล็็อกเชนเปนเทคโนโลยี ท่ีชวยใหผูปวยยสามารถแบ
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ในนการเขาถึงขอมูลดังกลาว โดยองค
โด กรดาน
การแพทย
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ในสถานพพยาบบ าลนั้ น ๆ รวมทั้ ง
สุ ข ภาพสามารถค
ษาในสถานพยาบาลนั
ยขขอ มูลสวนตั
นตัวทางการแพทยของผูปวยถูกเข
เขาถึงไดอยางปลอดภั
งปปลอดภัยและทันตอ
เทคโนโลยีนี้สามารถชวยข
เวลา ทําใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวข
วของกับการรักษาส
สามารถเขาถึถึงขอมูลการรั
การรรักษาล
ษาลาสุดของผูปวยไดอีกดวย
ษาสามารถเข
รถตรววจสอบไดตลอดเวลารวมถึ
ลออ ดเววลารวมถึงขอมู ลมีความปลอดภั
วามปป ลอดดภัยสูง เนื่ องจากถูก
โดยระบบดังกล าวสามาร
วสามารถตรวจสอบได
ความเป
นตัตัวขอ
ของผู
เขารหัสที่เปนความลับเพื่อปองกันคว
วามเปปนสวนต
องผูปวย ดังนั้นระบบเวชระเบี
ระบบบเวชรระเบียนอิเล็กทรอนิกส
ที่อยูบนเทคโนโลยีบล็อกกเชนจึ
เชนจจึงมีประสิทธิิภาพสูง เนื่องจากชวยเพ
งใจและลด าใชจายใน
ยเพิพิ่มความไววาง
างใจและลดค
การทําธุรกรรมสําหรับการแลกเปลีี่ยนขอมูลทางการ
รแพพทยของ
งผูปวย โโดยวั
ดยววัตถุประสงคของการศึกษา
ทางการแพทย
องผู
นี้ เ พื่ อพั ฒ นาและทดสอบสมมติ
นาและทท ดสออ บสมม มติฐ านเก
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ลและแนวโน
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บุคลากรทางการแพทย ดังนั้นผผููวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูที่มีสวนนเกี่ ยวของกั บ
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ABSTRACT
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application for
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di l recordd system
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h it l iin term
t off perspective
ti of patients
the electronic
and medical personnel. Online questionnaire was developed from literature with
performance expectation, trust, and risk concepts. Online survey sent to patients and
medical personnel. The research results showed that the most influential factor
affecting the acceptance is performance expectation which includes the recognition of
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technological benefits and relative advantages. Trust factor has impact on acceptance
and low risk has positive impact of the Blockchain technology.
Keywords: Blockchain Technology, Electronic Medical Record System, Health
Information
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