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บทคัดยอ 

 

เทคโนโลยีบล็อกเชนเปนเทคโนโลยีที่ชวยใหผูปวยสามารถแบงปนขอมูลสวนตัวทาง
การแพทยกับองคกรดานสุขภาพได โดยใชรหัสผานสวนตัวในการเขาถึงขอมูลดังกลาว โดยองคกรดาน
สุขภาพสามารถคนหาขอมูลของผูปวยที่ยังไมมีประวัติการรักษาในสถานพยาบาลนั้น ๆ รวมท้ัง
เทคโนโลยีนี้สามารถชวยขอมูลสวนตัวทางการแพทยของผูปวยถูกเขาถึงไดอยางปลอดภัยและทันตอ
เวลา ทําใหผูที่มีสวนเก่ียวของกับการรักษาสามารถเขาถึงขอมูลการรักษาลาสุดของผูปวยไดอีกดวย 

โดยระบบดังกลาวสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลารวมถึงขอมูลมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากถูก
เขารหัสที่เปนความลับเพ่ือปองกันความเปนสวนตัวของผูปวย ดังนั้นระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส
ที่อยูบนเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากชวยเพ่ิมความไววางใจและลดคาใชจายใน
การทําธุรกรรมสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลทางการแพทยของผูปวย โดยวัตถุประสงคของการศึกษา
นี้เพ่ือพัฒนาและทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลและแนวโนมของการประยุกตใช
เทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาล ในบริบทของผูปวยและ
บุคลากรทางการแพทย ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
การใหบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลท่ีใชระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ไดแก บุคลากรทาง
การแพทย ผูปวย งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสําหรับทําการวิจัย โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางผานแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัยนี้คนพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีบล็อกเชน สําหรับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาล มากท่ีสุด  นั้นคือ ความ
คาดหวังถึงประสิทธิภาพของระบบ และปจจัยดานความไววางใจท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี ความปลอดภัย และความเปนสวนตัว 
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เทคโนโลยีบลล็อกเชนเปนเทคโนโลยีที่ชวยใหผูปวยยสาามารถแบงปปนขอมูล
การแพพทยกัับองคกกรดานสุขภาพได โดยใชรหััสผานสวนตััวในนการเขาถึงขอมูลดังงกลาว โด
สุขภภาาพพสามารถคนหาขอมูลของผูปวยที่ยังไมมีประวัติการรักษาใในสถานพพยาบบาลนั้
เทคโนโลยีนี้สามารถชวยขขอมูลสวนนตัวทางการแพทยของผูปวยถูกกเเขาถึงไดอยางปปลอดภั
เวลา ทําใหผูที่มีสวนเก่ียววของกับการรักษาสสามารถเขาถถึงขอมูลการรรักกษษาาลลาสุดของผูป
โดยระบบดังกลาวสามารรถตรววจสอบไดตลออดเววลารวมถึงงขอมูลมีความปปลอดดภัยสูง 
เขารหัสสท่ีเปนความลับเพ่ืออปองกันคววามเปปนสวนตตัวขอองผูปวยย ดังนั้นระบบบเวชรระเบียนอิ
ที่อยูบนเทคโนโลยีบล็ออกกเชนจจึงมีปประสิททธิิภาพสูง เน่ืองจากชวยเพพ่ิิมความไววางงใจและลด
การทําธุรกรรมสําหรับการแลกเปลีี่ยนขอมูลลทางการรแพพทยของงผูปปวย โโดยววัตถุประสงคข
นี้เพ่ือพัฒนาและททดสออบสมมมติฐานเกก่ียวกัับปจจัยท่ีีมมีออิททธธิิพลและะแนวโนมของการ
เทคโนโลยีบล็อกเชนสําาหรรับรระะบบเวชระเบียนออิิเล็กทรอนิกสขอองโรงพยาบาล ในบริบทขอ
บุคลากรทางการแพทย ดังน้ันผผูวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีมีสวน
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 ABSTRACT 

 

Blockchain Technology allows patients to share personal data with health 

organizations by using a private key to access the share data. Healthcare organizations 

can find information of patients who cannot be personally identifiable and do not 

have the private key , and this technology helps the organizations to access patients’ 

data safely and timely. Persons concerned and having access into the latest 

information as well. The data system can be checked at any time. The data is safe 

because it is confidentially encrypted to protect the personal data of patients. 

Therefore, the electronics medical records system is more effective due to trust and 

a reduction in transaction costs in an exchange of personal data and central health 

information. The objective of this study is to develop and test hypotheses about 

influential factors and a tendency of recognizing Blockchain technology application for 

the electronic medical record system in hospitals in term of perspective of patients 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


