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The independent study aims to develop a Prototype of Appling Citizen ID
Smartcard in healthcare services for medical record to solve the problem occurring in the
existing system the new computerized system is proposed to use Citizen ID Smartcard instead
of ID Card for patient and can use every hospital.
The new computerized can exchange data which is stored from various healthcare
system can communication with each other that can be accessed over web service technology
by using Extensible Markup Language (XML) via Internet network. In B hospital, the
searchpatient service is used to search the patient record and the search_treatpatient is used to
search the treatment record. In C hospital, the searchpatient_hosos is used to search the patient
record and the search_treatpatient is used to search the treatment record. In the case that no
has treatment data from any hospital, Civil Registration Section can help to search patient
record by using showdetail. The exchange data in each organization has to match data
according to the HL7 standard both receiving and sending data.
The results obtained from the study revealed that the exploration of the using Citizen
ID Smartcard instead of ID card for patient. It can provide faster service for users, timely and
reliable information and the use of web service technology and HL7 version3 standard aim to
support transferring information. These approaches could also reduce the limitations concerning
the differences of the structure and the operations as well as the redundancy and errors of the
works. The satisfaction level evaluated from the users showed that they had the good
satisfaction the average are 3.91 for using new computerized system and 4.42 for system
processing Therefore, the research can apply in healthcare service system and can provided
lead to the highest potential of the system and able to create the more effective .
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันมีผูปวยเขามารักษาในโรงพยาบาลเปนจํานวนมาก ทั้งในโรงพยาบาลของ
รัฐบาลและเอกชน ซึ่งทําใหการบริหารจัดการในโรงพยาบาลนั้นจําเปนตองมีระบบในการใหบริการ
เขารับการรักษาผูปวยที่ทันสมัย มีความสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกตองแมนยํา เพื่อรองรับจํานวน
ผูปวยที่มากขึ้นในแตละวัน โดยทั่วไปในการเขารับการรักษา ผูปวยตองทําบัตรประจําตัวผูปวยของ
โรงพยาบาลที่เขารับการรักษานั้นเสียกอนและจึงทําการเขารับการรักษา
ในกรณีที่เปนผูปวยใหมจะตองขอแบบฟอรมประวัติผูปวยและทําการเขียนประวัติพรอม
แจงอาการตอเจาหนาที่ของโรงพยาบาลเพื่อใหเจาหนาที่ทําการลงทะเบียนประวัติของผูปว ยลงใน
ระบบและทําการออกบัตรประจําตัวผูปวยใหกับผูปวยเพื่อใชในการขอรับการรักษาในครั้งตอไป
และกรณีผูปวยที่มีประวัติการรักษาอยูแลวจะตองแสดงบัตรประจําตัวผูปวยพรอมกับแจงอาการ
ตอเจาหนาที่เพื่อคนหาประวัติผูปวยและรอเขารับการรักษา
จากกระบวนการในการเขารับการรักษาดังกลาว ทําใหพบปญหาที่เกิดขึ้นทั้งในดานของ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการใหบริการตอผูปวย ดังนี้
1. ผูปวยจําเปนตองนําบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวผูปวยและสําหรับผูที่ใชสิทธิ
ประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคก็ตองนําบัตรประกันสุขภาพถวนหนาหรือบัตรทองมาแสดงเพื่อเขา
รับการรักษาพยาบาล ซึ่งทําใหไมสะดวกในการพกพา และอาจเกิดการสูญหายไดงาย
2. เกิดความลาชาในขั้นตอนการลงทะเบียนเขารับการรักษาของผูปวยใหม เนื่องจาก
จําเปนตองกรอกขอมูลของผูปวยเพื่อทําการบันทึกประวัติในการเขารับการรักษาในกรณีที่ผูปวยไม
สามารถแสดงรายละเอียดของตนเองได อาจเนื่องมาจากการเขียนหนังสือไมได พิการ หรือจาก
อาการปวย ทําใหขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เกิดความลาชา
3. ในกรณีที่ไมไดนําบัตรประจําตัวผูปวยมาแสดงตอเจาหนาที่อาจเกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน เชน พิมพชื่อนามสกุลของผูปวยผิดซึ่งความเปนจริงผูปวยอาจจะมีชื่อนามสกุลที่
เหมือนกันหรือคลายกัน (สะกดไมเหมือนกัน) อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการคนหาประวัติของ
ผูปวยได
4. ถาผูปวยเขารับการรักษาในหลายโรงพยาบาลจะทําใหมีบัตรประจําตัวผูปวยหลาย
ใบทําใหยุงยากตอการเก็บรักษาและพกพา
1

2
ผู พั ฒ นามี แ นวคิ ด ในการนํา บั ต รประจํา ตั ว ประชาชนสมาร ท การ ด มาใชแ ทนบัตร
ประจํา ตัว ผูปว ยใหส ามารถใชเ ขารับ การรัก ษาไดใ นทุกโรงพยาบาลเพื่อทําใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ในขั้น ตอนการลงทะเบีย นเขารับการรัก ษา บัตรประจําตัว ประชาชนสมารทการด เปน
แนวความคิดที่จะใหประชาชนใชบัตรเพียงใบเดียวแทนบัตรประเภทตางๆ ที่รัฐอออกใหทั้งหมด
เพื่อใหเกิดความสะดวกตอประชาชนในการพกพาบัตรและเปนการประหยัดงบประมาณของรัฐใน
การออกบัต รประเภทตา งๆ ตลอดจนใหเ กิด ความเปน มาตรฐานเดีย วกัน ในสัง คมไทย แตใ น
หนว ยงานตา ง ๆ นั้น มี ก ารจั ด เก็บ ขอ มู ล ที่แ ตกต า งกัน ตามความเหมาะสมของการใชงานใน
หน ว ยงานนั้ น ๆ ทํา ใหเ กิด ความแตกตา งระหว า งแอพพลิเ คชัน ที่ถูก พั ฒ นามาจากหลากหลาย
แพลตฟอรม และหลากหลายภาษา ถึงแมวาองคกรตางๆ สามารถที่จะเชื่อมตอแอพพลิเคชันตางๆ
เขาดวยกันได แตการทําเชนนั้นก็มีคาใชจายที่สูง และมีความซับซอนมาก ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหมี
ความตองการมาตรฐานกลาง เพื่อทําใหการติดตอสื่อสารและทํางานรวมกันกับองคกรงาย และ
รวดเร็วมากขึ้น มาตรฐานกลางนั่นก็คือเว็บเซอรวิสและในการศึกษาครั้งนี้ไดนํามาตรฐาน HL7
Version 3.0 มาใชเปนมาตรฐานในการออกแบบฐานขอมูลของระบบโรงพยาบาล
Health Level 7 (HL7) เปนหนึ่งในมาตรฐานขอมูล (Protocol) ที่พัฒนาโดย ANSI
(American National Standards Institute) Accredited Standards Developing Organization (SDOs)
ใชในการแลกเปลี่ย นขอมูลกัน ทํา ใหเปนมาตรฐานเดีย วกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลผูปว ยใน
ฐานขอมูลที่มาจากที่แตกตางกัน และHL7 Version 3.0 นี้ไดรองรับมาตรฐาน เอ็กซเอ็มแอล ดวย
ซึ่งทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลในรูปแบบ เว็บเซอรวิสทําไดงายยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบัตรประจําตัวประชาชนสมารทการดใหสามารถใชแทนบัตรผูปวยในการ
เขารับการรักษาไดทุกโรงพยาบาล
2. เพื่อประเมินผลระบบการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการด
ในการรับบริการดานสุขภาพ
ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาเทคโนโลยีบัตรประจําตัวประชาชนสมารทการด การสแกนลายนิ้วมือ เว็บเซอรวิส
และ มาตรฐาน HL7 Version 3.0
2. จําลองสภาพแวดลอมในระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลเพื่อใชในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล 3 โรงพยาบาลที่ฐานขอมูลแตกตางกัน
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3. ศึกษาขอมูลระบบทะเบียนราษฎรเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลประวัติผูปวย
4. ระบบสามารถ คนหา แสดง และบันทึกขอมูลของผูปวยได โดยใชเทคโนโลยี เว็บเซอรวิส
ในการพัฒนาระบบ
5. ระบบมีความปลอดภัย และมีความนาเชื่อถือ สามารถที่จะระบุและยืนยันไดวาผูทถี่ ือ
บัตรประจําตัวประชาชนสมารทการดเปนเจาของบัตรจริงโดยการสแกนลายนิว้ มือ
6. เพื่อพัฒนาระบบการสงขอมูลระหวางโรงพยาบาลโดยใชเว็บเซอรวิสและHL7 Version 3.0
ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาระบบ
1. สรางระบบเชื่อมตอกับโรงพยาบาลในรูปแบบเว็บเซอรวิส และเรียกใชขอมูลของผูปวย
เพื่อทําการ คนหา แสดง และ บันทึกขอมูล
2. ศึกษาวิธกี ารใชเครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชนสมารทการดและพิสูจนเอกลักษณ
ตัวบุคคลดวยลายนิว้ มือ
3. เปดบริการขอมูลในรูปแบบเว็บเซอรวิสเพื่อใหโรงพยาบาลตางๆไดสามารถเรียกใช
ขอมูลผูปวยเพือ่ เปนประโยชนในการรักษา
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ระบบสามารถรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการคนหาขอมูล แสดงขอมูล
และบันทึกขอมูลผูปวย
2. เปนตนแบบมาตรฐานของระบบบัตรประจําตัวประชาชนสมารทการดใหสามารถ
ใชแทนบัตรผูปวยได
3. สะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดเวลาในกระบวนการเขารับการรักษา
4. ผูปวยสามารถเขารับการรักษาไดทุกโรงพยาบาลโดยไมตองทําการลงทะเบียนประวัติ
ผูปวยใหม
5. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอระบบโรงพยาบาล

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสถาบัน
วิจยั และใหคําปรึกษาแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ TU-RAC 2547 : 29 - 37)
บัตรประจําตัวประชาชน คือหลักฐานที่รัฐออกใหเพื่อรับรองวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน
พลเมืองของรัฐ ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับการรับรองจะไดรับการปกปองและคุมครองจากรัฐในเรื่องของ
อํานาจและหรือผลประโยชนภายใตกรอบที่กฎหมายกําหนด อาทิ สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิใน
การศึกษาเลาเรียนฟรี กรรมสิทธิ์ ในทรัพยสิน และที่ดิน เปนตน โดยแตละประเทศจะมีการบันทึก
ขอมูลของประชาชนเก็บไวในฐานขอมูล เพื่อใชในการตรวจสอบ และถือเปนการปองกันปญหา
ที่อาจจะเกิดกับประเทศไดไมวาจะเปนในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องของปากทอง สิทธิในการ
ครอบครองที่ดินและการประกอบอาชีพนอกจากนี้แลวบัตรประจําตัวประชาชนยังถือเปนการปองกัน
ปญหาหรืออันตรายที่อาจจะเกิดกับประเทศหรือประชาชนในประเทศได ไมวาจะเปนปญหาในดาน
ผูรา ยขา มแดน ปญหาการกออาชญากรรมขามชาติ ปญหาการกอวินาศกรรม และการลักลอบ
เขาประเทศอยางผิดกฎหมายซึ่งปญหาเหลานี้นับวาเปนภัยคุกคามอยางรายแรงยิ่งในปจจุบัน การใช
บัตรประจําตัวประชาชนในประเทศไทย ซึ่งปจจุบันก็กําลังมาถึงการพัฒนากาวสําคัญในการนําระบบ
ของบัตรสมารทการดมาใชกับบัตรประจําตัวประชาชน โดยเนื้อหาในบทนี้จะเปนการนําเสนอขอมูล
ของพัฒนาการของบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเปนฐานขอมูลศึกษาวิเคราะหวิจัยตอไป
บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด (บัตรรุนที่ 5 เริ่มใช พ.ศ.2547)
บัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด เปนบัตรแบบอเนกประสงคที่อํานวยประโยชน
ตอเจาของบัตรในดานตาง ๆ มากขึ้น เชน ใชแทนทะเบียนบานเปนบัตรเสียภาษี เปนใบขับขี่ ฯลฯ ใน
บัตรเดียวกัน จะเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไปทั้งนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ไดนํารอง ออกบัตรใหกับประชาชนไปแลว จํานวน 10,000 ใบ ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนเปน
จํานวนมาก ซึ่งมีรูปแบบของบัตรแสดงดังภาพที่ 1

4

5

ภาพที่ 1 บัตรประชาชนแบบสมารทการด
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/ TU-RAC. การคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่จัดเก็บในบัตรประจําตัวแบบ
อเนกประสงค(Smart Card), (ม.ป.ท.,2547),26.
แนวคิดและความจําเปนในการนําบัตรแบบอเนกประสงคหรือแบบสมารทการด มาใช
บัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงคหรือแบบสมารทการด (Smart Card) มีจุด
เริ่มจากแนวความคิดของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่จะใหประชาชนใชบัตรเพียงใบเดียว
แทนบัตรประเภทตาง ๆ ที่รัฐออกใหทั้งหมด เพื่อใหเกิดความสะดวกตอประชาชนในการพกพาบัตร
และเปนการประหยัดงบประมาณของรัฐในการออกบัตรประเภทตาง ๆ ตลอดจนใหเกิดความเปน
มาตรฐานเดีย วกัน (One standard) ในสังคมไทย ซึ่ง เมื่อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2546 ไดมีม ติ
คณะรัฐมนตรีใหประชาชนใชบัตรแบบอเนกประสงคเปนบัตรประจําตัวประชาชนเพียงบัตรเดียว
เพื่อแสดงตนและขอรับบริการจากรัฐและเอกชน และตอมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 คณะรัฐมนตรี
ก็ไดมติเห็นชอบใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดหาบัตรและ IC CHIP และ
มอบใหกระทรวงมหาดไทยเตรียมขอมูลบัตรรวมทั้งบริหารการออกบัตรใหกับประชาชน หาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไมพรอม ใหกระทรวงมหาดไทยจัดทําบัตร
ที่เหมาะสมไปพลางกอน นอกจากนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงาน
จัดหาเครื่องอาน/เขียนบัตร ( Card Reader ) สนับสนุนหนวยงานราชการ
กระทรวงมหาดไทยได เ สนอแนวทางดัง กลา วตอ คณะรั ฐ มนตรีเ พื่ อ พิจ ารณาและ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 เห็นชอบในหลักการโครงการขยายการจัดทําระบบ
ใหบริการประชาชนดานการทะเบียนและบัตรแบบใหม ตามที่กระทรวง มหาดไทยเสนอและ
มอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวิทย คุณกิตติ) ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ( e-GOVERNMENT ) ไปพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการ
จั ด ทํา บั ต รให ป ระชาชนมี บั ต รประจํา ตัว เพีย งใบเดี ย วร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งโดยดว น
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บัตรประชาชนแบบสมารทการด นอกจากจะเปนบัตรประจําตัวประชาชนแบบใหมที่จะออกใหกับ
ประชาชนภายในเวลาไมเกิน 15 นาทีตอราย และกระจายการบริการบัตรไปยังสํานักทะเบียนอําเภอ/
กิ่งอําเภอและทองถิ่นหลัก ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคแลว ยังมีลักษณะเปนหนวยความจําเก็บ
สํารองขอมูลของประชาชน ไมวาจะเปนดานสุขภาพ ดานสิทธิประโยชน ดานธุรกรรม และดาน
โครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่สวนราชการควรจัดเก็บไว เพื่อใหเปนหนวยขอมูลที่สําคัญในการติดตอใช
บริการจากรัฐหรือเอกชน โดยไมจําเปนตองเตรียมหลักฐานที่ทางราชการออกใหไปแสดงอีกตอไป
ซึ่งจะชวยใหเกิดการประหยัดทั้งงบประมาณที่จะลงทุนในการสรางฐานขอมูลของหนวยงานรัฐที่อาจ
ซ้ําซอนกันและประหยัดคาใชจายของประชาชนในการไปติดตอราชการหรือสําเนาหลักฐานและ
ประหยัดเวลายิ่งไปกวานั้น ระบบขอมูลที่อยูในบัตรของแตละบุคคลยังจะไดรับการออกแบบ และ
ระบบใหเชื่อมโยงใชประโยชนรวมกันไดระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนตามที่เจาของอนุญาต
รูปแบบของบัตรสามารถที่จะพัฒนาใชแทนหนังสือเดินทางตางประเทศ และการพิสูจนยืนยันตัว
บุคคลขามประเทศเนื่องจากการใชระบบเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เปนดัชนีกลางในการ
ตรวจสอบ และยืนยันรับรอง โดยรัฐบาลไดมอบใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรวมกันออกแบบและใชงานใหบัตรใบเดียวสามารถเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ประชาชนไวหลาย ๆ ดาน และใหสามารถใชบัตรใบเดียวทดแทนเอกสารอื่น ๆ ที่ราชการออกให ซึ่ง
เปนการลดทั้งตนทุนและภาระของประชาชนดวย
วัตถุประสงคของการใชงานบัตรประชาชนแบบสมารทการด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการใชงาน บัตร
ประชาชนแบบสมารทการด ใหกับประชาชนทั่วไป มีทั้งสิ้น 7 ประการดังนี้
1. คุมครองและรักษาสิทธิ ซึ่งคนไทยทุกคนจะไดรับสิทธิและความคุม ครองตามกฎหมาย
2. ปองกันการละเมิดสิทธิ มีการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลตามขอมูลในบัตรที่ผูอื่น
ไมสามารถนําไปใชประโยชนตาง ๆ อันอาจเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลได
3. จัดระเบียบสังคมสูความมั่นคง ปองกันปญหาแรงงานเถื่อนและผูที่ลักลอบเขามา
ทําธุรกรรมตาง ๆ โดยผิดกฎหมาย
4. พัฒนาระบบบริการสูสังคมที่นาอยูที่จะทําใหระบบราชการไทยสามารถรองรับบริการตาง ๆ
ไดอยางเบ็ดเสร็จและรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
5. เสริมสรางผลิตภัณฑมวลรวมประเทศของชาติ ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางงานในรูปแบบ
ใหมและเปนตนแบบ สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูประเทศเพื่อนบาน
6. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใชบัตรประชาชนแบบสมารทการด
1. ไดรับการบริการจากรัฐเทาเทียมกัน โดยขอทําบัตรไดที่สํานักทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น
ทุกแหงทัว่ ประเทศ
2. ปองกันการทุจริตปลอมแปลงบัตรและการสวมตัวบัตรดวยระบบรักษาความปลอดภัย
ของในตัวบัตร และการตรวจสอบเปรียบเทียบลายพิมพนวิ้ มือ ซึ่งมีผลดานความมัน่ คงสามารถปองกัน
ไมใหคนที่ไมใชสัญชาติไทยสวมรอยเปนคนไทยได
3. สามารถใชประโยชนไดมากขึ้นใชแสดงตน ใชเลขประจําตัวประชาชน เพื่อเขาสูระบบ
บริการแบบเครือขายภาครัฐและเอกชนในสาขาตาง ๆ (One Number Multi Service: ONMS) ใชแทน
บัตรสมาชิกและทะเบียนเกี่ยวกับบุคคลประเภทตาง ๆ ใชเปนบัตรเอทีเอ็ม (กับธนาคารที่เขารวมใช
งาน) ใชเปนเดบิตการด และเครดิตการดกับธนาคารที่เขารวมใชงาน)
4. ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการใชงานขอมูล อิเล็กทรอนิกส โดยมีรหัส
สวนบุคคล (PIN Code : Personal Identification Number Code) ใชในการรับ-สงอีเมล และยืนยันตัว
บุคคล กอนเขาระบบบริการภาครัฐ สามารถนํา PKI (PKI : Public Key Infrastruction) สวนบุคคลไป
ใชในการจัดทําลายมือชื่ออิเลคทรอนิกส เพื่อจัดทําธุรกรรมพื้นฐานกับภาครัฐหรือเอกชน และรับ-สง
อีเมลท่ีมีผลผูกพันผูรับผูสง ในกรณีที่ตองการความปลอดภัยเปนพิเศษ สามารใชบริการตรวจสอบ
เปรียบเทียบลายพิมพนิ้วมือทีเ่ ก็บอยู ณ สํานักทะเบียนกลางเพื่อยืนยันตัวบุคคลได
ระบบบัตรประจําตัวแบบอเนกประสงคที่ใชในประเทศไทย
บัตรสมารทการด (Smart Card) คือ “ชื่อเรียกของเทคโนโลยีในการทําบัตรพลาสติกที่มี
ขนาดเทากับบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งมีการฝงไมโครชิพไวภายในบัตร ชิพดังกลาวจะเปนที่
เก็บขอมูลตางๆ จํานวนมากในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนจุดที่แตกตางจากเทคโนโลยีบัตร
แถบแมเหล็กที่ใชกันแตเดิม โดยบัตรสมารทการดสามารถบรรจุขอมูลไดมากกวาบัตรแถบแมเหล็ก
ธรรมดาถึง 100 เทา”
1. ระบบของบัตรสมารทการด ที่ใชอยูในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน 3 แบบใหญ ๆ คือ
1.1 สมารทการดแบบมีการสัมผัส (contact smart cards) ซึ่งการใชงานจําเปนตองมี
การสอดใสเขาไปในเครื่องอานสมารทการด (smart cards reader) สมารทการด มีการสัมผัสเปนบัตร
ที่มีการผนึก ชิพ ทองขนาดเล็ก เสน ผา ศูน ยก ลางประมาณครึ่ง นิ้ว ไวที่ดา นหนา บัต รแทนการใช
แถบแมเหล็ก (Maganatic stripe) ดังแสดงในภาพที่ 2 ที่เคยพบเห็นใชกันมากที่สุดในบัตรเครดิต
หรือบัตรเอทีเอ็ม เมื่อผูใชสอดใสบัตรเขาไปในเครื่องอานบัตรสมารทการดแลว มันจะสัมผัสกับ
หัวตอหรือคอนเน็กเตอรทางไฟฟาซึ่งจะทําการสงถายขอมูลเขาและออกจากชิพ
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ภาพที่ 2 สมารทการดแบบมีการสัมผัส (Contact Cards)
ที่มา : Alpha Card Systems, RFID Cards - Contactless Smart Cards [Online], เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2551.
เขาถึงจาก http://www.alphacard.com/id-cards/rfid-cards.shtml
1.2 สมารทการดแบบไมมีสัมผัส (contactless smart card) ซึ่งในการใชงานตองการ
เพียงใหวางอยูใกล ๆ กับสายอากาศเทานั้น สมารทการดแบบไมมีการสัมผัสเปนบัตรที่มองดูรูปราง
ภายนอกแลวคลายกับบัตรเครดิตพลาสติกแบบหนึ่งที่ภายในมีการผนึกชิพคอมพิวเตอรและขดลวด
สายอากาศไวภายใน ซึ่งใชในการติดตอกับเครื่องรับ/เครื่องสงที่อยูในระยะไกล (remote receive/
transmitter) โดยทั่ว ๆ ไปเรามักใชบัตรแบบนี้ เมื่อตองมีการดําเนินการทางดานรายการ (transactions)
อยางรวดเร็ว ตัวอยาง เชนบัตรที่ใชกับการจัดเก็บเงินคาผานทางดวนดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 สมารทการดแบบไมมีการสัมผัส (Contactless smart cards)
ที่มา : Alpha Card Systems, RFID Cards - Contactless Smart Cards [Online], เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2551.
เขาถึงจาก http://www.alphacard.com/id-cards/rfid-cards.shtml
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1.3 สมารทการดแบบผสมผสาน (Combi card)
เปนบัตรที่รวมคุณสมบัติของสมารทการดแบบมีการสัมผัส และสมารทการด
แบบไมมีการสัมผัส ไวในบัตรใบเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชนในการใชงานมากขึ้น
ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 สมารทการดแบบผสมผสาน (Combi card)
ที่มา : Alpha Card Systems, RFID Cards - Contactless Smart Cards [Online], เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2551.
เขาถึงจาก http://www.alphacard.com/id-cards/rfid-cards.shtml
2. หนาสัมผัสของสมารทการด
สมารทการดมีจุดสัมผัสที่หนาสัมผัสทั้งหมด 8

จุดซึ่งมีหนาที่ตางๆ ดังแสดง

ในภาพ ที่ 5

ภาพที่ 5 จุดสัมผัสบนหนาสัมผัสของสมารทการด
ที่มา : Alpha Card Systems, RFID Cards - Contactless Smart Cards [Online], เขาถึงเมื่อ 6 สิงหาคม
2551. เขาถึงจาก http://www.alphacard.com/id-cards/rfid-cards.shtml
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Vcc คือ จุดจายกําลังไฟเขาสูบัตรสมารทการด
RST คือ จุ ด ที่ ใ ช สํ า หรั บ ส ง สั ญ ญาณรี เ ซตใหกั บ หน ว ยประมวลผลที่ อ ยู ใ นบั ต ร
สมารทการด
CLK คือ จุดสําหรับสงสัญญาณนาฬิกา (Clock)
GND คือ จุดกราวด
Vpp คือ จุดจายกําลังไฟในสมารทการดรุนเกา
I/O คือ จุดที่ใชสําหรับสงผานขอมูลและคําสั่งระหวางสมารทการดกับภายนอก
RFU คือ จุดที่สํารองไวใชในอนาคต
ดังนั้นบัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค จึงเปนบัตรประชาชนรุนใหมที่ใช
เทคโนโลยีดังกลาวมาใชแทนทําบัตรประชาชนที่ใชเทคโนโลยีบัตรแถบแมเหล็ก กลาวคือเปน
บัตรประจําตัวประชาชนที่ใชแสดงตนที่มี IC CHIP สามารถบันทึกขอมูลบุคคลของทางราชการ
รวมทั้งขอมูลสวนบุคคลของผูถือบัตรที่ผูถือบัตรยินยอม และใชเปนกุญแจมาตรฐาน ในการเขาถึง
ขอมูลของสวนราชการที่เกี่ยวของกับตนตลอดจนสามารถใชขอเขารับบริการจากทุกหนวยงานใน
วันนี้หรือในอนาคต เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการและลดขั้นตอนการทํางานและเอกสารของ
ทางราชการสําหรับความแตกตางระหวางการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบเดิม (ติดรูปถาย)
และบัตรอเนกประสงค(Smart Card) นั้น อยูที่บัตรประจําตัวประชาชนระบบเดิม (ติดรูปถายดวยมือ)
เปนการจัดทําบัตรแบบรวมศูนยทําที่สวนกลาง(Centralization)และทําดวยมือทําใหตองใชเวลานาน
กวาประชาชนจะได รับ บั ต รรวมทั้ง ทํา การปลอมแปลงไดงา ยแตบั ต รประจํา ตั ว ประชาชนแบบ
อเนกประสงคเปนการจัดทําบัตรระบบกระจายการทําบัตรไปยังสํานักทะเบียน(Decentralization)
และใชระบบอิเล็กทรอนิกสทําใหประชาชนไดรับบัตรรวดเร็วขึ้น ขอทําบัตรที่สํานักทะเบียนแหงใด
ก็ไดและ จะไดรับบัตรทันที ภายใน 15 นาทีปลอมแปลงยาก และงายตอการใชประโยชน ซึ่งชิพจะ
เปนหัวใจสําคัญของการเก็บขอมูลในบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงคนี้
3. การใชประโยชนจากบัตรประชาชนแบบสมารทการด
กรมการปกครองไดเสนอแผนการใชประโยชนจากบัตรประชาชนแบบสมารทการด
ไว 4 ระยะ ดังนี้
3.1 ระยะที่ 1 พ.ศ.2547
3.1.1 การยืนยันตัวบุคคลเพื่อเขาสูระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชบัตร
และ PINCode หรือบัตรและลายพิมพนิ้วมือ หรือบัตรพรอม PIN Code และลายพิมพนิ้วมือ
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3.1.2 การลงลายพิมพนิ้วมืออิเล็กทรอนิกสในระบบอีเมลหรือการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
3.1.3 การตรวจคัด สํา เนารายการทะเบีย นบา นและบัต รประจําตัวประชาชน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดภาระการแสดงหลักฐานในการติดตอขอรับบริการจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน
3.1.4 การใชบัตรเพื่อการลงทะเบียนประเภทตาง ๆ ดวยความสะดวกและ
รวดเร็วและมีระดับความปลอดภัยสูงและการใชงานใสระบบทะเบียนคนยากจน และปญหาสังคม
3.1.5 การใชบัตรเพื่อขอรับบริการดานสาธารณสุขตามโครงการ 30 บาท
3.1.6 การใชบัตรเพื่อขอรับบริการดานประกันสังคม
3.1.7 การใชบัตรเพื่อการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
การรักษาความปลอดภัยระดับสูงของการเขาถึงขอมูล
3.1.8 การใชบัตรแทนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
3.1.9 การใชบัตรแทนบัตรบุคคลตางดาว หรือบุคคลสําคัญที่ไมมีสัญชาติไทย
ประเภทตางๆ
3.1.10 การใชบัตรแทนบัตรเอทีเอ็มระยะแรก
3.1.11 การใชบัตรรวมรายการกับการบริการบนเว็บไซตคนไทยดอทคอม
3.1.12 การใชบัตรรวมกับการบริการบนตู MPM ระยะแรก
3.2 ระยะที่ 2 พ.ศ.2548
3.2.1 การใชบัตรเพื่อการยายที่อยูโดยอัตโนมัติ
3.2.2 การใชบัตรเพื่อการลงประชามติหรือการเลือกตั้ง
3.2.3 การใชบัตรเปนบัตรเงินสด บัตรเครดิตและบัตรเดบิตเพื่อจายคาบริการ
และสินคาภายในประเทศ
3.2.4 การใชบัตรเพื่อขอรับบริการภาครัฐของหนวยงานตาง ๆ
3.2.5 การใชบัตรโทรศัพท
3.2.6 การใชบัตรรวมกับการบริการบนตู MPM ระยะที่ 2
3.3 ระยะที่ 3 พ.ศ.2549
3.3.1 การใชบัตรแทน Passport หรือ Boarderpass
3.3.2 การใชบัตรแทนใบขับขี่รถยนต และจักรยานยนตสวนบุคคลทั้งในประเทศ
และ ตางประเทศ
3.3.3 การใชบัตรเพื่อเปนบัตรเครดิตเดบิทและเงินสดในระดับสากล
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3.3.4 การใชบัตรแทนบัตรเอทีเอ็ม ระยะที่ 2
3.3.5 การใชบัตรรวมกับการบริการบนตู MPM ระยะที่ 3
3.4 ระยะที่ 4 พ.ศ.2550
ทางเลือกในการใชบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด แบบ Dual Contact
(Contract and Contractless) ในเบื้องตน ไดมีการตกลงขอมูลที่จะบรรจุลงบนบัตรประชาชนแบบ
อเนกประสงคของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สรุปรวม 82 รายการ ประกอบดวย กรมการปกครอง
32 รายการ สํานักงานประกันสังคม 13 รายการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 15 รายการ
สํานักงาน ก.พ. 16 รายการ และสวนของทะเบียนคนจน 6 รายการหากกลาวโดยสรุปบัตรประจําตัว
ประชาชนแบบสมารทการด นี้มีประโยชนทั้งตอหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนหลายประการ
ไดแก
3.4.1 ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ จะเปนการลดขั้นตอนที่ซ้ําซอนของการทํา
บัตรของหนวยงานภาครัฐเปนการใชทรัพยากรของหน ว ยงานรว มกัน และประหยั ดงบประมาณ
ประเทศ
3.4.2 ประโยชนตอประชาชน จะเปนการประหยัดเวลาในการจัดทําบัตรซึ่งเดิม
ใชเวลา 3 เดือน เหลือ 15 นาที การยืนยันตัวบุคคลเพื่อเขาสูระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกสของ
ภาครัฐหรือ เอกชนที่จะเขารวมและจะไดรับบริการภาครัฐที่ครบถวนมากขึ้น โดยใชบัตรเพียง
ใบเดียวทั้งนี้ก็ยังมีประโยชนของบัตรอื่นๆ คือ ใชบริการ E-mail และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของ
ภาครัฐในระยะแรกจากWeb Site://www.khonthai.com ใชบัตรลงทะเบียน เพื่อขอรับการบริการของ
ภาครัฐ ที่รวดเร็วสะดวกและปลอดภัยสูง,ใชบัตรขอรับบริการดานการสาธารณสุขตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพ(30 บาทรักษาทุกโรค) ใชบัตรเพื่อขอรับบริการดานการประกันสังคม ใชบัตร
เพื่อการปฏิบัติงานการเขาถึงขอมูลที่ตองเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยระดับสูงของภาครัฐ
ใชเปนบัตรแทนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ที่มีการปลอมแปลงไดยาก ใชตรวจสอบขอมูล
การทะเบียนบุคคลตางดาวและผูที่ไมมีสัญชาติไทยประเภทตางๆ ใชตรวจสอบขอมูลการทะเบียน
ของประชาชนแบบ on-Line เฉพาะบุคคลได และอนาคตสามารถใชเปนบัตรเพื่อลงประชามติหรือ
การเลือกตั้ง ตลอดจนใชเปนบัตรแทนใบขับขี่รถยนต และจักรยานยนตสวนบุคคล
4. ขอมูลที่จะจัดเก็บบนบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด
ในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมารทการด จะมีการกําหนดพื้นที่ บนบัตร
และระบบการรักษา ความปลอดภัย (Security) ไว ทั้งนี้ความจุในชิพตามขอกําหนดมีความจุ 66 K
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แตบัตรรุน แรกที่ไ ดรับมีเ พีย ง 28 K ซึ่ง ตามแผนในเบื้องตน ไดมีก ารวางไววา จะมีการจัด เก็บ
ประกอบดวยขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก
4.1 ขอมูลการทะเบียนราษฎร และทะเบียนอื่น ๆ ที่จําเปน
4.2 รูปภาพ
4.3 ลายพิมพนวิ้ มือ (Finger Print) มีการจัดเก็บเปนรหัสลายพิมพนวิ้ มือ(MINUTAIE)
4.4 กุญแจเขาสูระบบ (Public Key lnfrastructures: PKI) เปนกุญแจสาธารณะเขาสูระบบ
4.5 พื้นที่ของผูถือบัตรสําหรับเขาใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Buffer E-Mail)
4.6 พื้นที่เก็บขอมูลสวนตัวของผูถือบัตร (Buffer E-Memo)
4.7 รหัสผานเขาสูระบบของผูถือบัตร (User Password) และสวนเชื่อมเครือขาย
(Authorization) เขาสูระบบของแตละหนวยงานที่เขาเชื่อม (Application) ในแตละหนวยงาน
การใชลายนิ้วมือในการระบุตัวบุคคล (กษิรพันธ มาสกุล 2550)
ลายนิ้วมือของแตละคน เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแตเปนตัวออนอายุ 3 ถึง 4 เดือนในครรภมารดา
ซึ่งเปนผิวหนังสวนที่มีรอง (Furrow) และมีสัน (Ridge) เอาไวใชสําหรับอํานวยความสะดวกในการ
หยิบจับสิ่งของ สันและรองที่ปรากฏนี้มีคุณลักษณะที่สําคัญสองประการ คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบตามกาลเวลา (แตอาจเปลี่ยนขนาดได) และ การมีรูปแบบเฉพาะในแตละคน ลายนิ้วมือ
ไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) ตั้งแตแรกเกิด จนกระทั่งวันที่เราตาย แตอาจเปลี่ยนแปลง
ขนาดไดตามขนาดรางกาย เหมือนกับการที่เราวาดรูปไวบนลูกโปง ซึ่งไมวาลูกโปงจะเล็ก หรือถูก
เปาใหพองใหญอยางไร ก็ยังเปนรูปเดิมเพียงแตมีขนาดใหญขึ้นเทานั้น การที่ลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะ
ในแตละคน (Individuality) เปนคุณสมบัติที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของลายนิ้วมือนั้น ตั้งแตเริ่มมีการใช
เก็บและเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใชวิธีสมัยใหม ซึ่งมีมารอยกวาปแลว ยังไมมีการตรวจพบวามี
การเหมือนกันของลายนิ้วมือ อีกทั้งถาจะอธิบายดวยหลักการทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ก็มี
การศึกษาของ Sir Francis Galton (1892) ซึ่งไดประมาณไววา โอกาสที่คนสองคนจะมีลายนิ้วมือ
เหมือนกันนั้นมีความนาจะเปนอยูที่ 1/64,000,000,000 ซึ่งเปนการประเมินคาโดยใชการแบง
รายละเอียดรูปแบบของลายนิ้วมือออกเปนสวนๆ และหาความนาจะเปนของการซ้ํากันของแตละสวนนั้น
แลวนําความนาจะเปนของแตละสวนมาคูณกันเพื่อหาความนาจะเปนทั้งหมด ทาน Sir Francis Galton นี้
เปนผูที่เริ่มทําการวิจัยอยางจริงจังกับลายนิ้วมือ และถือวาเปนบุคคลแรกที่ศึกษาถึงการใชลายนิ้วมือ
ในการระบุตัว บุคคล เปน บุคคลแรกที่ทําการพิสูจ นวาลายนิ้ว มือของแตละคนมีลัก ษณะเฉพาะ
(Individuality) และไมมีการเปลี่ย นแปลงรูปแบบ (Permanence) อีก ทั้งยัง เปน ผูที่กํา หนดและ
แบงแยกประเภทของรูปแบบลายนิ้วมือที่ใชกันอยูจนถึงปจจุบันนี้
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ลายนิ้วมือของแตละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะมากจนกระทั่งแมแต คูแฝดแท (Identical Twin)
ก็ยังมีลายนิ้วมือที่แตกตางกัน (แตมีรูปแบบ DNA เหมือนกัน) อยางไรก็ตามรูปแบบของลายนิ้วมือนั้น มี
ลักษณะความคลายกันของคนภายในครอบครัว หรือพูดไดอีกอยางหนึ่งวา รูปแบบของลายนิ้วมือมี
การถายทอดกันทางพันธุกรรม ซึ่งรูปแบบของลายนิ้วมือ สามารถแบงออกไดเปนประเภทใหญๆ ได
3 ประเภท คือแบบลายกนหอย (Whorl), ลายมัดหวาย (Loop) และ ลายโคง (Arch) ดังแสดง ใน
ภาพที่ 6

ลายกนหอย (Whorl)

ลายมัดหวาย (Loop)

ลายโคง (Arch)

ภาพที่ 6 ลักษณะของลายนิ้วมือ
ที่มา : กษิรพันธ มาสกุล, ไบโอเมทริก (Biometrics) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2550.
เขาถึงไดจาก http://www.spu.ac.th/~bmetric/fp_intro.htm

ภาพที่ 7 รูปแบบของการตรวจสอบลักษณะลายนิ้วมือ
ที่มา : กษิรพันธ มาสกุล, ไบโอเมทริก (Biometrics) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2550.
เขาถึงไดจาก http://www.spu.ac.th/~bmetric/fp_intro.htm
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รูปแบบลายนิ้วมือนี้สามารถแบงยอยใหละเอียดขึ้นไปไดเปน ลายมัดหวายเอียงขวา
(Right Loop) ลายมัดหวายเอียงซาย (Left Loop) ลายโคงสูงแบบกระโจม (Tented Arch) เปนตน
ลายนิ้วมือแบบลายกนหอย (Whorl) มีประมาณ 30% ลายนิ้วมือแบบลายมัดหวาย (Loop) มีประมาณ
65% และลายนิ้วมือแบบลายโคง (Arch) มีประมาณ 5% การแบงลายนิ้วมือออกเปนหลายประเภทนี้
เพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือ แตไมไดเปนสิ่งที่ใชในการ
บอกความเหมือ นหรือ ความแตกตา งระหวางลายนิ้ว มือ แตเ ปน การใชลัก ษณะของสัน (Ridge)
ของลายนิ้วมือเชน การสิ้นสุดของสัน (Ridge Ending) สันแบบลายจุด (Dots) สันที่แตกแขนง
(Bifurcations) หรือรูปแบบตางๆของสันที่เกิดขึ้น เปนสิ่งที่ใชในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ ดังแสดง
ในภาพที่ 7
ตัวอยางอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner)
อุปกรณที่ใชสแกนลายนิ้วมือในปจจุบันมีราคาถูกลงมาก และมีแนวโนมที่จะมีราคา
ลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากความแพรหลาย และการประยุก ตใชลายนิ้ว มือกันในงาน
ดานตางๆ มากขึ้น ราคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือสวนใหญมีราคาต่ํากวา 10,000 บาท อุปกรณที่ใชใน
การเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ มีอยูหลายประเภท เชนอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ มีอยู
หลายประเภท ดังแสดงในภาพที่ 8

เครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยเฉพาะ

เมาสที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ภาพที่ 8 อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ
ที่มา : กษิรพันธ มาสกุล, ไบโอเมทริก (Biometrics) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2550.
เขาถึงไดจาก http://www.spu.ac.th/~bmetric/fp_intro.htm
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เว็บเซอรวิส (Web Services) (ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และ ประภัทร รุงเรื่องอนันต 2547: 25-30)
1. ความหมายของเว็บเซอรวิส เว็บเซอรวิส (Web Services) คือ แอพพลิเคชันหรือ
โปรแกรม ซึ่งทํางานอยางใดอยางหนึ่งในลักษณะใหบริการ โดยจะถูกเรียกใชงานจาก แอพพลิเคชัน
หรือ โปรแกรมอื่นๆ ผานเว็บ ในรูปแบบ RPC (Remote Procedure Call) หรือระบบสั่งงานระยะไกล
การใหบริการของเว็บเซอรวิส จะมีเอกสารอธิบายคุณสมบัติของบริการกํากับไวมีภาษาที่ถูกใชเปนสื่อ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล คือ เอ็กซเอ็มแอล ทําใหผูใชสามารถเรียกใชบริการตางๆของ แอพพลิเคชัน
ที่อยูบน แพลตฟอรม ใด ๆ ก็ได บนโปรโตคอล HTTP สําหรับ World Wide Web อันเปนชองทางที่
ไดรับการยอมรับทั่วโลกในการติดตอสื่อสารกันระหวางแอพพลิ เ คชั น กั บ แอพพลิ เ คชั น และมี
การนําเสนอใหสาธารณชนรับทราบ ผูใชบริการจึงสามารถคนหาเว็บเซอรวิส ไดโดยที่ไมจําเปนตอง
รูที่อยูจริงของแอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมนั้น
2. มาตรฐานที่ใชในการพัฒนาเว็บเซอรวิส
มาตรฐานในการพัฒนาเว็บเซอรวิส ที่สําคัญมี 3 อยาง ดังนี้
2.1 SOAP (Simple Object Access Protocol)
เปน เอ็กซเอ็มแอล-based โปรโตคอล (lightweight protocol) สําหรับ การแลกเปลี่ยน
ขอมูลในสภาวะแวดลอมแบบกระจายศูนย (decentralized, distributed environment) SOAP ได กําหนด
เมเสจจิ้งโปรโตคอล (Messaging Protocol) ระหวางผูขอบริการ (requestor) กับผูใหบริการ (provider)
เชน ผูขอบริการสามารถติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูใหบริการโดยใช RMI (Remote Method
Invocation) ตามวิธีการของ โปรแกรมแบบออปเจ็ค บริษัทไมโครซอฟท ไอบีเอ็ม โลตัส ยูสเซอร
แลนด (User Land) และ ดีเวลลอปเปอรเมนเตอร (Developer Mentor) ไดรวมกันกําหนดมาตรฐาน
ของ SOAP ขึ้น ซึ่งตอมาไดมีบริษัทอีก 30 กวาบริษัทเขารวมและ จัดตั้งเปน W3C เอ็กซเอ็มแอล
Protocol Workgroup ขึ้น SOAP ไดกําหนดรูปแบบพื้นฐานของการสื่อสารแบบกระจายขึ้นโดย การ
พัฒนา SOAแมวา SOA จะไมไดกําหนดเมจเสจจิ้งโปรโตคอล (Messaging Protocol) ไว แต SOAP
ไดถูกกําหนด ใหเปน Services-Oriented Architecture Protocol เรียบรอยแลว เนื่องจากมันไดถูกใช
ในการพัฒนา SOA อยางแพร หลายแลวนั่นเอง จุดเดนของ SOAP ก็คือเปนโปรโตคอลที่เปนกลาง
กลาวคือ ไมมีใครเปนเจาของและเปนโปรโตคอล ที่ทํางานกับโปรโตคอลอื่นหลายชนิด การพัฒนา
ก็อ นุญ าตใหทํ า ไดอ ยา งอิส ระตามแพลตฟอรม ระบบปฏิบ ัติก าร แบบจํา ลองทางวัต ถุ (Object
model) และภาษาโปรแกรมของผูที่ทําการพัฒนา
ดังนั้น SOAP เปนโปรโตคอลชนิดหนึ่งที่ทําใหเว็บเซิรฟเวอรสามารถติดตอและ
เขาใจ เว็บเซอรวิสได (ไมสนใจวาอยูบนแพลตฟอรมใด) และ SOAP ทํางานอยูบน โปรโตคอล
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HTTP ซึ่งเปนโปรโตคอลมาตรฐาน ดังนั้น SOAP จึงทํางานผานไฟลวอลลไดโดยไมติดปญหาแต
อยางใด
2.1.1 โครงสรางของ SOAP
เอกสาร SOAP นั้นมีโครงสรางในรูปแบบเอ็กซเอ็มแอล ซึ่งเราสามารถ
แบงเปนสวนของเอกสารไดเปน 3 สวนหลัก ตามภาพที่ 9 ดังนี้คือ
2.1.1.1 SOAP Envelope เปนสวนเนื้อหาสาระของเอกสารทั้งหมด เปน
สวนนอกสุดหอหุมขาวสาร ทั้งหมดเอาไว
2.1.1.2 SOAP Header เปนทีบ่ รรจุเอาคุณลักษณะและคาที่แสดงถึงวิธีการ
ติดตอเรียกใชบริการ
2.1.1.3 SOAP Body เปนพื้นที่เก็บขอมูลสําหรับรับขาวสารและวิธีการ
ตอบขอผิดพลาดกลับไป

ภาพที่ 9 โครงสรางของเอกสาร SOAP
ที่มา : ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และ ประภัทร รุงเรื่องอนันต, “ระบบใหบริการระบุตําแหนงโดยใช
ภาษาเอ็กซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส.” (ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547), 27.
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ภาพที่ 10 แสดง ลักษณะขอความที่รับ-สงผานโพรโตคอล SOAP ซึ่งเปนไปตามรูปแบบของ XML
ที่มา : ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และ ประภัทร รุงเรื่องอนันต. “ระบบใหบริการระบุตําแหนงโดยใช
ภาษาเอ็กซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส.” (ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547), 26.
จากภาพที่ 10 อธิบายไดดังนี้
ผูขอใชบริการ (Service Requester) สรางSOAP Message เพื่อเรียกใช
บริการของ เว็บเซอรวิส แลวสงผานโปรโตคอลเครือขายไปยังผูใหบริการ ในที่นี้ SOAP message
ที่รับ-สงไปมานั้น อยูในรูปแบบ เอ็กซเอ็มแอล และตองมีการแปลงกลับมาอยูในรูปแบบที่โปรแกรม
หรือเว็บเซิรฟเวอรเขาใจ โดยมีโปรแกรมที่ทําหนาที่แปลความหมายของเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล คือ
XML Parser
ผูใหบริการ (Service Provider) ไดรับ SOAP Message จากผูขอใชบริการ
จากนั้น จึงแปลขอความนั้นกลับมาอยูในรูปแบบที่เว็บเซิรฟเวอรเขาใจ แลวตรวจสอบวา ผูใชบริการ
ตองการเรียกใช เว็บเซอรวิส ชื่ออะไร เมธอดอะไร และสงพารามิเตอรอะไร มาดวย จากนั้นจึงสงไป
ใหแกคอมโพเนนตที่ใหบริการ เว็บเซอรวิส นั้นๆดําเนินการประมวลผล
หลังจากคอมโพเนนตที่ใหบริการ เว็บเซอรวิส สงผลลัพธก ลับมาแลว
ผูใหบริการก็จะสราง SOAP Message ที่มีผลลัพธนั้นออกมาดวย แลวจึงสงผานทางโปรโตคอล
เครือขายกลับคืนไปยังผูขอใชบริการ
ผูขอใชบริการไดรับ SOAP Message ที่อยูในรูปแบบ เอ็กซเอ็มแอล จึง
แปลขอความนั้นกลับมาในรูปแบบที่โปรแกรมของผูขอใชบริการเขาใจแลวนําผลลัพ ธไปใชงาน
เชน แสดงผล หรือไปทําอยางอื่น แลวแตวามีการเขียนโปรแกรมรองรับไวใหทําอยางไรและจะมี
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SOAP Listener ทําหนาที่คอยรับฟงวามีการเรียกใช เว็บเซอรวิส จากผูใช การบริการของ เว็บเซอรวิส
แตละบริการจะมีไฟล SOAP Listener จํานวน 1 ไฟล เมื่อใดที่มีการเรียกใช เว็บเซอรวิส ไฟลโปรแกรม
ที่เปน SOAP Listener ก็จะไปปลุกให เว็บเซอรวิสทํางาน
2.1.2 ขอดีของการใชโปรโตคอล SOAP
2.1.2.1 โปรโตคอล SOAP สามารถใหเราเรียกใชคอมโพเนนต หรือ เว็บ
เซอรวิส ขามเครื่อง ขาม แพลตฟอรมหรือขามภาษา ได โดยอาศัยโปรโตคอลที่มีอยูเดิมในอินเทอรเน็ต
อยาง HTTP
2.1.2.2 โครงสรางขอมูลของ SOAP เปนรูปแบบขอความที่สื่อสารกันดวย
ภาษาเอ็กซเอ็มแอล ซึ่งมีลักษณะเปนขอความธรรมดาๆ ปดลอมดวยแท็ก ทําใหเขาใจไดใน ทุกแพลตฟอรม
2.1.2.3 โปรโตคอล SOAP สามารถทํางานผานระบบไฟลวอลล ไดงาย
เนื่องจาก SOAP ทํางานอยูกับ โปรโตคอล HTTP ซึ่งโดยธรรมชาติของไฟลวอลล จะเปดใหการ
สื่อสารดวย HTTP ผานไดอยางสะดวก
2.1.2.4 SOAP นั้นสนับสนุนจากหลายคาย เชน IBM, MS, SUN
2.1.3 ขอเสียของการใชโปรโตคอล SOAP
2.1.3.1 เนื่องจากลักษณะของ SOAP message เปนเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล
ทําใหเสียเวลาในการแปลกลับมาเปนรูปแบบที่โปรแกรมเขาใจ
2.1.3.2 ในกรณีที่ SOAP ทํางานอยูกับโปรโตคอล HTTP ซึ่งมีสมรรถนะ
ในการรับ-สงขอมูลต่ํากวาโปรโตคอล DCOM, RMI, หรือ IIOP จึงทําใหโปรโตคอล SOAP มีอัตรา
การรับ-สงขอมูลต่ํา
2.2 WSDL (Web Services Description Language)
เปนภาษาที่ใชอธิบายคุณลักษณะการใชบริการของ เว็บเซอรวิสและวิธีการติดตอกับ
เว็บเซอรวิสโดยใชภาษา เอ็กซเอ็มแอล, WSDL เกิดจากการรวมแนวคิดของ NASSL (The Network
Accessible Service Specification Language), WDS (Well-Defined Services) ของบริษัทไอบีเอ็ม
SDL (The Service Description Language) และ SCL (the SOAP Contract Language) ของบริษัท
ไมโครซอฟท ปจจุบัน WSDL เปนภาษา ที่อยูในการดูแลของ W3C (World Wide Web Consortium)
ซึ่งยังไมเปนมาตรฐานที่สมบูรณ เวอรชันที่ใชงานอยูใน ปจจุบันคือ WSDL 1.1
ดังนั้น WSDL จึงเปนโปรโตคอล ที่มีหนาที่เสมือนคูมือคําอธิบาย โดย WSDL
จะอยูในรูปภาษา เอ็กซเอ็มแอล ที่อธิบายสวนประกอบตางๆ ของ เว็บเซอรวิสไมวาจะเปนชื่อของ
Method, Parameters, Data, Data types, Result, Return etc.
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2.3 UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)
UDDI เปนมาตรฐานที่ใหชุดพื้นฐาน APIs (Application Programming Interface)
ของ SOAP ที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาเปนตัวแทนของผูใหบริการ (Service broker) UDDI ใช
สําหรับคนหาบริการ ที่ตองการและเมื่อไดมาแลว UDDI ยังจัดหาขอตกลงในวิธีการที่จะใชงาน
เปรียบไดกับบริการ Search Engine รูปแบบหนึ่ง
UDDI เปนมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม บริษัทไมโครซอฟต และ
บริษัทอารีบา (Ariba) ปจจุบันมีบริษัทที่รวม กันกําหนดมาตรฐานของ UDDI มากกวา 70 บริษัท ซึ่ง
มาตรฐานของ UDDI ถูกกําหนดใหเปนมาตรฐานสําหรับ B2B interoperability ในการทําธุรกิจ
อยางใดไมก็อยางหนึ่ง
UDDI เปนที่ที่เตรียมกลไกสําหรับลงทะเบียนแบงหมวดหมูของเว็บเซอรวิส
ที่จะนําเสนอไวและเปนที่ที่สามารถคนหาเว็บเซอรวิส ที่ตองการไดดวย ตัวของ UDDI เองก็เปน
เว็บเซอรวิส ผูใ ชงานสามารถติด ตอกับ UDDI ไดดว ย ขาวสาร SOAP เมื่อมีการคน หา เว็บ
เซอรวิส ในสวนของผูพัฒนาจะมีการสอบถามบริการ เว็บเซอรวิส และคนหาธุรกิจที่มีรูปแบบของ
การบริการที่ตองการ ผูพัฒนาจะไดรับ ไฟล WSDL ซึ่งอธิบายถึงอินเทอรเฟซของบริการเหลานั้น
UDDI นั้นเปนรีจีสทรีชนิดที่มีวัตถุประสงคทั่ว ๆ ไป ที่สามารถใชลงทะเบียนบริการโปรแกรม
ใดๆ ก็ได ไมจํากัดเพียงแค เว็บเซอรวิส อยางเดียวเทานั้น UDDI ไมไดจํากัดวาบริการที่จะ
ลงทะเบียนนั้น ตองสนับสนุนอินเทอรเฟซของ SOAP หรือวาจะตองอธิบายโดยใช WSDL ซึ่งใน
การใชเทคโนโลยีของเว็บเซอรวิส เหลานี้ไมไดมีขอจํากัดใดๆ แตการที่ใชเทคโนโลยีเหลานี้รวมกันนั้น
จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 11 ความสัมพันธระหวาง Requester กับ Provider และ UDDI
ที่มา : ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และ ประภัทร รุงเรื่องอนันต. “ระบบใหบริการระบุตําแหนงโดยใช
ภาษาเอ็กซเอ็มแอลและเว็บเซอรวิส.” (ปริญญานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2547), 30.
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จากภาพที่ 11 UDDI เปรียบเสมือนฐานขอมูลที่เก็บรายละเอียดของ เว็บเซอรวิสไว
และรอใหผูใชบริการ มาคนหาบริการ บทบาทนี้เรียกวา Service Discovery สวนในกรณีของ
ผูใหบริการก็ตองนําขอมูลเกี่ยวกับ เว็บเซอรวิสของตนไปเก็บไวใน UDDI บทบาทนี้ของ UDDI คือ
การเผยแพรบริการสูสาธารณะ (Service Publication)
3. หลักการทํางานของเว็บเซอรวิส

ภาพที่ 12 แสดงความสัมพันธของผูใชบริการกับผูใหบริการ และ UDDI
ที่มา : สุชาติ รัตนบํารุงศิลป, “Web Services จากความฝนสูความเปนจริง”, ไมโครคอมพิวเตอร1(2545) : 93.
จากภาพที่ 12 สามารถอธิบายหลักการทํางานของเว็บเซอรวิสไดดังนี้
3.1 ผูใหบริการเว็บเซอรวิส เปนผูสรางเว็บเซอรวิส ใหสามารถนําไปใชไดในระบบ
อินเทอรเน็ต และสรางไฟลเพื่ออธิบายการใชเว็บเซอรวิส และนําไปประกาศสูสาธารณะ โดยมีการ
บอกถึงแหลงที่ใหบริการเว็บเซอรวิสและที่อยูของไฟล รวมทั้งชี้ถึงตําแหนงที่เก็บไฟลที่ใชในการ
อธิบายใช
3.2 ผูขอเรียกใชบริการ (Service Client) จะคนหาบริการเว็บเซอรวิสทีเ่ ปดใหใชบริการ
จากทะเบียนเว็บเซอรวิส แลวทําการดึงขอมูลที่อธิบายการใชงานของเว็บเซอรวิสมาใชติดตอกับผูให
บริการเพื่อเรียกใชบริการ และแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูใหบริการ
3.3 ทะเบียนของเว็บเซอรวิส (UDDI Registry) นั้นเปนเสมือนศูนยกลางของ เว็บ
เซอรวิส เพราะวาเปนตัวกลางที่คอยเก็บคําอธิบายสําหรับเว็บเซอรวิสรวมทั้งชี้ถึงตําแหนงที่เก็บ
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ไฟลท่ีใชในการอธิบายการใชงานของเว็บเซอรวิสและใหรายชื่อของบริการประเภทตางๆและแต
ละประเภทมีรายชื่อของผูใหบริการเว็บเซอรวิส มีการสรางขึ้นที่สรางโดย ผูใหบริการเว็บเซอรวิส
เอ็กซเอ็มแอล (Extensible Markup Language) (ฐานันดร พงศภัทรวัฒน และ ประภัทร รุงเรื่องอนันต
2547 : 23-31)
1. ความหมายของ เอ็กซเอ็มแอล เอ็กซเอ็มแอล เปนภาษา Markup ที่เปน Text-based
ซึ่งทําใหเปนภาษามาตรฐานในการแลกขอมูลอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็วผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบและ
กําหนดมาตรฐานเอ็กซเอ็มแอลคือ World Wide Web Consortium (W3C) ความแตกตางของ
เอ็กซเอ็มแอล คือ HTML ถูกนํามาใชในการสราง Web Page ที่สามารถแสดงผลไดโดยโปรแกรม
บราวเซอรแตเอ็กซเอ็มแอลจะใสแท็ก (Tag) ไดอยางอิสระแลวทําการสงเอ็กซเอ็มแอลชุดนี้ไป
ประมวลผลยังแอพพลิเคชันใดๆที่สามารถใชขอมูลในเอ็กซเอ็มแอลนี้เชนดังที่แสดงในภาพที่ 13

<ComputerBook>
<book>
<name>เว็บเซอรวิส</name>
<price>10.00$</price>
</book>
<book>
<name>เอ็กซเอ็มแอล</name>
<price>10.00$</price>
</book>

ภาพที่ 13 ตัวอยางเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล
เอ็กซเอ็มแอล จะมีการใหรายละเอียดของเนื้อหาเอกสารที่เรียกวา Document Type
Definition (DTD) ที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอกสารวาจะแสดงหรือซอนสวนไหนของเอกสารบาง
สวน XSL (Exensible Style Sheet Language) เปนภาษาที่ใชสําหรับแปลง หรือ
จัดรูปแบบใหกับเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล โดยสามารถนําขอมูลออกจากเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล ของผูใช
จากแบบหนึ่งไปสูอีกแบบ การแปลงเอกสารมีประโยชนในกรณีที่บริษัทแหงหนึ่งใช Schema แบบหนึ่ง
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และลูกคาใช Schema อีกแบบหนึ่ง แตบริษัทแหงนี้สามารถแปลงเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล ของลูกคา
ที่ใช Schema ตางกันมาเปน Schema ของบริษัทได โดยขอมูลภายในเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล
ยังเหมือนเดิม อีกทั้งสามารถปรับแตงขอมูล ใหตรงตามชนิดอุปกรณรอบขาง และยังสามารถเขียน
สคริปตเพื่อแปลงเอกสารไดดวย
2. โครงสรางของเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล

ภาพที่ 14 โครงสรางเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล
จากภาพที่ 14 แสดงโครงสรางของเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล ประกอบดวย
2.1 สวนแรก (Prolog) ในสวนนี้ จะประกอบดวย
2.1.1 เอ็กซเอ็มแอล declaration เปนการประกาศใหรูวาเอกสารนี้คือ เอ็กซเอ็ม
แอล และเปนการประกาศเวอรชันของ เอ็กซเอ็มแอล (ในตัวอยางเปนเวอรชัน 1.0) การใสคา เอ็กซ
เอ็มแอล declaration จะประกาศหรือไมประกาศก็ได แตควรมีขอกําหนดนี้ในเอกสาร
2.1.2 บรรทัดวาง เพื่อชวยใหเอกสารนาอานขึ้น ตัวประมวลผลของ เอ็กซเอ็มแอล
(เอ็กซเอ็มแอล Processor) จะขามและไมนําบรรทัดวางเหลานั้นมาประมวลผล
2.1.3 หมายเหตุ (Comment) เพื่อใหสามารถพิมพขอความที่ตองการ อาจจะเปน
ขอความ ที่ใชอธิบายจุดประสงคของเอกสาร เปนตน จะมีหรือไมมีก็ได เชนเดียวกันกับบรรทัดวางตัว
ประมวลผลของ เอ็กซเอ็มแอล จะขามและไมนําหมายเหตุมาประมวลผล
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2.2 สวนที่สอง (Document element)
ในสวนที่สองเรียกวา Document element หรือ Root element สามารถบรรจุ
Element เพิ่มเติมในเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล ไดโดยในเอกสาร เอ็กซเอ็มแอล นั้น Element จะ
แสดงลักษณะโครงสรางของเอกสาร และแสดงสวนประกอบของเนื้อหาเอกสารที่อยูภายในเนื้อหา
ภายใน Element สามารถ เปนไดทั้งขอมูล หรือ Element อื่นๆ ที่ซอนอยูภายใน หรือทั้งสองแบบ
จากที่ภาพที่ 14 ขอมูลใน Book Element ประกอบดวย TITLE AUTHOR PRICE
Health Level 7 (HL7) (ปกรณ หอมหวลดี 2551)
1. ความเปนมาของ HL7
เมื่อประเทศตางๆพัฒนามากขึ้น รัฐบาลของแตละประเทศจะพยายามสรางหลักประกัน
ทางสังคมแกประชาชนทุกคนโดยถวนหนา หลักประกันดานสุขภาพเปนหลักประกันที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหทรัพยากรที่สําคัญที่สุดพัฒนาไปโดยไมใหปญหาสุขภาพ
มาเปนอุปสรรคขัดขวาง ในประเทศไทยแมรัฐบาลจะยังไมสามารถสรางหลักประกันดานสุขภาพ
ใหครอบคลุมประชาชนโดยทั้งหมดได แตในภาวะที่มีแผนประกันสุขภาพหลายแผนครอบคลุม
กลุมเปาหมายหลายกลุม เชน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ สวัสดิการ ประชาชนดานการรักษาพยาบาล การสงเคราะหผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล
สวัสดิการรักษา พยาบาลของขาราชการ และครอบครัว บัตรประกันสุขภาพรวมทั้งการประกัน
สุขภาพของบริษัทเอกชน ฯลฯ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางมาตรฐานของขอมูลใหแผนประกันสุขภาพ
เหลานั้นสามารถแลกเปลี่ยนสื่อสารขอมูลกันได ในขณะเดียวกันสถานพยาบาลที่ใหบริการผูปวย
ที่ครอบคลุมดวยแผนประกันสุขภาพตางๆลดความยุงยากซับซอนในการบริหารขอมูล ตลอดจน
สามารถนําขอมูลเหลานั้นมาแลกเปลี่ยนเพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ
ระหวางกันได
2. Health Level 7 (HL7)
Health Level Seven (HL7) เปนชื่อมาตรฐานขอมูล (Protocol) ของการจัดสงขอมูล
สาธารณสุข ที่ประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางการแพทยไดนํามาใช เกิดขึ้นเมื่อป 1987 ภายใต
ความตองการที่จะเห็นการบริหารขอมูลมีประสิทธิภาพมากกวาภาวะที่เปนอยู ดังนั้นสถานพยาบาล
ผูขายเครื่องมือ และที่ปรึกษาในวงการสารสนเทศสาธารณสุข จึงรวมตัวกันทํางานสรางมาตรฐาน
ในรูปคณะกรรมการมี การประชุมกันอยางตอเนื่องทุกๆ 3-4 เดือน กําหนดของ HL7 ผานการรับรอง
เปนหนวยหนึ่งขององคการพัฒนามาตรฐานระดับชาติของสหรัฐอเมริกา คือ ANSI (American
National Standards Institute ) Accredited Standards Developing Organization จนมาถึงปจจุบัน
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เปน HL7 Version 3.0 ซึ่งเวอรชันนี้ไดรองรับมาตรฐาน เอ็กซเอ็มแอล ดวยซึ่งทําใหการแลกเปลี่ยน
ขอมูลในรูปแบบเว็บเซอรวิสไดงายยิ่งขึ้น มี 32 ประเทศที่ใชมาตรฐานนี้ ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ
อังกฤษ ในเอเชีย-แปซิฟก มีญี่ปุน จีน อินเดีย มาเลเซีย เกาหลีใต และไตหวันที่ใชมาตรฐานนี้
3. ขอดีของการใชมาตรฐาน HL7
โรงพยาบาลที่ตองการใชมาตรฐาน HL7 ไมจําเปนตองรื้อระบบไอที หรือลงทุน
ดานไอทีใหมเพียงแตตองเขียนโปรแกรมตัวกลางเพื่อทําหนาที่เชื่อมโยงระบบที่ใชอยูในปจจุบัน
หรือ ศูนยกลางจัดเก็บสารสนเทศระบบงานสาธารณสุขโดยใชงานผานอินเทอรเน็ต
จะเหมาะมากหากเกิดโรคระบาดในพื้นที่ เชน กรณีเกิดการระบาดของไขหวัดนก
ซึ่งเกิดขึ้นหลายพื้นที่ หากสามารถประมวลผลกรณีโรคระบาดที่คลายกัน HL7 ก็จะทําใหควบคุม
และรับสงขอมูลไดรวดเร็วขึ้น ก็เหมือนกับที่เราสามารถใชบัตรเอทีเอ็มไปกดเงินสดจากตางธนาคาร
ทั้งในและตางประเทศได เพราะธนาคารเหลานั้นมีมาตรฐานกลางรวมกัน แตไมสามารถเขาถึง
ขอมูลเบื้องลึกสวนตัวของเจาของบัตรได ยกเวนธนาคารเจาของบัตร
4. ปญหาของการใชมาตรฐาน HL7
อยางไรก็ตาม มาตรฐานระดับการใชงานของ HL7 มีความยุงยากซับซอน และ
สิ้นเปลืองมากกวาที่ระบบสาธารณสุขของไทยจะนํามาใชไดในทันที
5. HL7 Data Model แบบจําลอง HL7 แสดงดังภาพที่ 15
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HL7 Modeling
Abstractions:
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ภาพที่ 15 HL7 Modeling
ที่มา : Hooda, Jagbir S, Erdogan Dogdu, and Raj Sunderraman, Health Level-7 Compliant Clinical
Patient Records System, London:Commonwealth Secretariat, 2004.
6. Structure HL7 Version 3.0 แบบจําลอง Structure HL7 Version 3.0 แสดงดัง
ภาพที่ 16
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ภาพที่ 16 Structure HL7 Version 3.0
ที่มา: Hooda, Jagbir S, Erdogan Dogdu, and Raj Sunderraman, Health Level-7 Compliant Clinical
Patient Records System, London: Commonwealth Secretariat, 2004.
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. การพัฒนาระบบการใหบริการออกหนังสือรับรองการจางงานดวยบัตรสมารทการด
นพดล ผูมีจรรยา (2549) งานวิจัยนี้กลาวถึงการพัฒนาระบบการใหบริการออกหนังสือ
รับรองการจางงานโดยมีการนําบัตรสมารทการด มาออกแบบโปรแกรมภายในบัตรสําหรับเก็บ
ขอมูลสวนตัวของพนักงานและพัฒนาระบบใหบริการพนักงานสําหรับพิมพหนังสือรับรองการทํางาน
และหนังสือรับรองเงินเดือน โดยใชบัตรสมารทการดเปนอุปกรณในการเขาใชในระบบ งานวิจัยนี้
ไดเรงเห็นความสําคัญในความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งทางผูวิจัยไดนําการเขารหัสขอมูลแบบกุญแจ
สมมาตรและกุญแจอสมมาตรมาใชรวมกันเพื่อปองกันการโจรกรรมขอมูล บัตรสมารทการดที่นํามาใช
เปนบัตรที่ใชภาษาจาวาควบคุมการทํางานของบัตรสมารทการดและออกแบบฐานขอมูลอางอิงจาก
ฐานขอมูลพนักงานของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดย
ผลของการพัฒนาระบบทําใหไดบัตรสมารทการดที่มีความปลอดภัยสูงสําหรับใชเปนบัตรพนักงาน
มีโปรแกรมระบบลงทะเบียนบัตรสมารทการดและโปรแกรมใหบริการออกหนังสือรับรองเงินเดือน
ดวยบัตรสมารทการด
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2. การพัฒนาระบบลงทะเบียนกลางดวยเว็บเซอรวิส: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นลินรัตน ศรีราจันทร (2549) งานวิจัยนี้กลาวถึงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใชหลักการของเว็บเซอรวิสในการพัฒนาระบบทางผูวิจัย
ได ทํา การออกแบบฐานข อ มู ล ของระบบลงทะเบี ย นกลางเพื่ อ ใช จั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จาก
เว็ บ เซอรวิสของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขารวมโครงการและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียน
โดยเนนในเรื่องการรับสงขอมูลระหวางเครื่องแมขายที่ใหบริการเว็บเซอรวิส ซึ่งผลของการพัฒนา
ระบบเมื่อทําการทดสอบระบบที่พัฒนาทําใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไดผานทางระบบการลงทะเบียนกลางและเว็บเซอรวิส ระบบสามารถรับสงขอมูลระหวางเครื่องแมขาย
ไดในจํานวนมากและรวดเร็ว และสามารถจัดเก็บขอมูลที่มีโครงสรางแตกตางกันใหอยูในรูปแบบ
เดียวกันไดทําใหชวยลดภาระงานของผูดูแลระบบ
3. การพัฒนาตนแบบสําหรับการทองเที่ยวโดยใชเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
ณัฎฐนรี สุขจิต (2549 ) งานวิจัยนี้ไดกลาวถึงการนําเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสมาพัฒนา
เปนตนแบบในงานบริการดานการทองเที่ยวในระบบงานโรงแรม ระบบงานรานอาหาร ระบบงาน
รานขายของฝาก โดยการพัฒนาตนแบบการบริการลูกคาทางดานการจองหองพักโรงแรม จองโตะอาหาร
จากรานอาหาร สั่งสินคาจากรานขายของฝาก นอกจากนั้นยังมีระบบยกเลิกการจองและปรับปรุง
ขอมูลที่ไดสั่งจองไวแลว ซึ่งการพัฒนาระบบงานที่เปนตนแบบสําหรับการทองเที่ยวนี้ไดใชเทคโนโลยี
เว็บเซอรวิสมาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบงานโดยผูวิจัยไดเลือกเครื่องมือในการพัฒนาที่
มีความสามารถในการทํางานบนเว็บเซอรวิสไดรองรับการทํางานทุกแพลตฟอรม คือ ASP.NET,
C#.NET, ODT for 10g และ ฐานขอมูล Oracle 10g
4. Integrating smart card access to Web-based medical information systems
Alvin T. S. Chan (2003) งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึงการพัฒนาระบบ
สมารทการด ของการจัดการฐานขอมูลในทางการแพทย สมารทการดเปน อุปกรณขนาดเล็ก
และมีร ะบบความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูลในการวินิจฉัยโรค ไดอยางดี และเปนรายบุคคล
จุดเดนของงานวิจัยนี้คือการนําเทคโนโลยีอันทันสมัยของ world wide web และ สมารทการดเขา
มาชวยในการพัฒนาในการจัดการฐานขอมูลทางการแพทยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังนําเอา
เทคโนโลยีบนเว็บซึ่งถือวามีประโยชนมากมาชวยในการพัฒนาระบบผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการ
นําเอารูปแบบการบริการเว็บการดมาเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอร เพื่อถายโอนขอมูล จัดเก็บ
ขอมูล และประมวลผลเพื่อแสดงผานโครงขายบนเว็บ และสําคัญยิ่งกวานั้นยังนําเอา Http และ
โปรโตคอลมาจัดการกับระบบฐานขอมูลในสมารทการดอีกดวย นอกจากนี้เว็บการดยังสามารถแสดง
ขอมูลพื้นฐานใหกับผูปวยซึ่งสามารถดูขอมูลไดจากหนาจอคอมพิวเตอรผานทางเว็บ นอกจากนี้
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การสนับสนุน โครงสรางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ยังเปนสวนสําคัญในการพัฒนาการ
จัดการฐานขอมูลทางการแพทย ที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบการทํางานของเว็บการดอีกดวย
5. Health Level-7 compliant clinical patient records system
Jagbir S. Hooda, Erdogan Dogdu, and Raj Sunderraman (2004 ) งานวิจัยนี้ได
นําเสนอการออกแบบระบบการเก็บขอมูลผูปว ย โดยใชมาตรฐาน HL7 ซึ่ง เปน มาตรฐานใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลและบันทึกขอมูลระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลโดยใชเว็บเปนเครื่องมือ
ในการจัดเก็บฐานขอมูล HL7 เปนมาตรฐานพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลการรักษาและเวชระเบียน
ซึ่งเปนระบบการจัดการฐานขอมูลในการรักษาคนไข ในป 1996 รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไดออก
กฎหมายที่ใหความสําคัญกับสิทธิสวนบุคคลดานการแพทย ซึ่งเปนการรักษาความปลอดภัยขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และตองอยูภายใตการตรวจสอบอยางใกลชิดของกฎระเบียบที่เกิดขึ้นมาใหมเพื่อ
ควบคุมการจัดเก็บรักษาขอมูลไว อีกทั้งยังมีการปองกันขอมูลจากไวรัส อันตรายทางกายภาพ และ
ระบบปฏิบัติการ ซึ่งพื้นฐานของการจัดเก็บฐานขอมูลในมาตรฐาน HL7 Version 3.0 นี้ไดรองรับ
มาตรฐานเอ็กซเอ็มแอล ดวยซึ่งทําใหการแลกเปลี่ยนขอมูลในรูปแบบเว็บเซอรวิสไดงายยิ่งขึ้นใน
สถาปตยกรรมของระบบขอมูลโรงพยาบาล CRPS ( CLINICAL PATIENT RECORDS SYSTEM)
เปนระบบที่อ อกแบบมาเพื่อ การติด ตอ สื่อ สารกัน ทางการแพทยและการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยมี
มาตรฐานกลาง HL7 ที่ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลที่เก็บกันอยางกระจัดกระจายในสถานพยาบาลตางๆ
ใหสามารถใชขอมูลและจัดการขอมูลไดตลอดทุกที่ตามความตองการของผูใช
6. แบบจําลองการควบคุมเขาใชงานระบบโดยพิสูจนลายพิมพลายนิ้วมือ
สุจิตรา อดุลยเกษม และคนอื่น ๆ (2550) งานวิจัยนี้ นําเสนอแบบจําลองการควบคุ ม
เขาใชงานระบบโดยใชการพิสูจนลายพิมพนิ้วมือ (System Access ControlModel using Fingerprint
Verification) โดยแบบจําลองทํางานในลักษณะไคลเอนต-เซิรฟเวอร แบบจําลองสามารถทําการ
ยืนยันบุคคลที่มีสิทธิ์เขาใชพื้นที่/ระบบ และสามารถพิสูจนบุคคลดวยลายนิ้วมือ เปอรเซ็นตความ
ถูกตองในการพิสูจนบุคคลดวยลายนิ้วมือเปน 80.56 % และแบบจําลองสามารถตรวจสอบการเขา
ใชระบบ โดยมีเปอรเซ็นตความถูกตอง 98.12 %
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3.2.2 )= (Software)
3.2.2.1 < Microsoft Windows XP Professional SP2
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3.2.2.4 $@ #* MySQL
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บทที่ 4
ผลดําเนินการวิจัย
จากการดําเนินการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับ
บริการดานสุขภาพ ระบบมุงเนนไปที่การนําบัตรประชาชนสมารทการด เขามาใชแ ทนบัตร
ประจําตัวผูปวยโดยใชการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเปนการยืนยันตัวบุคคลและการแลกเปลี่ยนขอมูล
ประวัติผูปวยและประวัติการรักษาโดยใชเว็บเซอรวิสและมาตรฐาน HL7 Version 3 เขามาใชใน
กระบวนการรับสงขอมูล ซึ่งใชระบบโรงพยาบาล Hospital OS ระบบโรงพยาบาล Hospital XP และ
ระบบสํานักงานทะเบียนราษฎรในการทดลองการแลกเปลี่ย นขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลที่
แตกตางกัน และสราง แอพพลิเคชัน ดวยโปรแกรม Visual Basic.Net2005 (VB.NET) เขามาใน
การพัฒนาระบบเวชระเบียนทําใหสามารถแลกเปลี่ย นขอมูลไดอยางถูก ตองและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีผลทําใหกระบวนการทํางานในระบบเวชระเบียนมีความสะดวกรวดเร็วและงายตอการใชงาน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
1. ผลการทดสอบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลที่แตกตางกัน
2. ผลการพัฒนาระบบตนแบบดวยเว็บเซอรวิส
3. ประเมินผลการทดสอบระบบ
1. ผลการทดสอบการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลที่แตกตางกัน
ในการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลนั้นผูวิจัยไดทําการจําลองสภาพแวดลอม
ในระบบโรงพยาบาลเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนขอมูล 3 โรงพยาบาลที่ฐานขอมูลแตกตางกัน โดย
มี A Hospital และ B Hospital ใชระบบฐานขอมูล MySQL ของ HOSxP Application C Hospital
ใชระบบฐานขอมูล PostgreSQL ของ Hospital OS Application และระบบสํานักงานทะเบียน
ราษฎรใชระบบฐานขอมูลคือ Microsoft Access มาทําการทดสอบการแลกเปลี่ยนขอมูลประวัติ
ผูปวยและขอมูลประวัติการรักษาของผูปวยโดยผลของการทดสอบสามารถทําการแลกเปลี่ยนกัน
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
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2. ผลการพัฒนาระบบตนแบบดวยเว็บเซอรวิส
การพัฒนาตนแบบการประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพ
ผูวิจัยไดทําการสรางเว็บเซอรวิสขึ้นมาในการแลกเปลี่ยนขอมูลดังนี้
2.1 เว็บเซอรวิส B Hospital ทําหนาในการใหบริการขอมูลประวัติผูปวยและประวัติ
การรักษาโดยใชระบบ HOSxP ฐานขอมูล คือ MySQL
2.1.1 ชื่อเซอรวิส : searchpatient แสดงดังภาพที่ 34
2.1.1.1 ใหบริการขอมูล : ประวัติผูปวยที่เขารับการรักษาใน B Hospital
2.1.1.2 รับคาขอมูล : cidvalue (หมายเลขประจําตัวประชาชน)แสดงดังภาพที่ 35
2.1.1.3 สงคาขอมูล : ประวัติผูปวย

ภาพที่ 34 แสดงเว็บเซอรวิส searchpatient ของโรงพยาบาลผูใหบริการขอมูล B Hospital

ภาพที่ 35 แสดงเว็บเซอรวิส searchpatient ของโรงพยาบาลผูใหบริการขอมูล B Hospital ที่รับคา
ขอมูล cidvalue (รหัสประจําตัวประชาชน)
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ในการใหบริการขอมูลของ B Hospital เว็บเซอรวิสของ searchpatient ตองการ
รับคาหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเพื่อเขาไปคนหาประวัติผูปวยในระบบฐานขอมูล
หากพบขอมูลประวัติผูปวยจะสงผลที่ไดออกมาเปนเอกสารเอ็กซเอ็มแอลแสดงดังภาพที่ 36

ภาพที่ 36 แสดงโครงสรางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลของเซอรวิส searchpatient ของโรงพยาบาลผู
ใหบริการขอมูลB Hospital
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2.1.2 ชื่อเซอรวิส : search_treatpatient
2.1.2.1 ใหบริการขอมูล : ประวัติการรักษาของผูปวยที่เขารับการรักษาใน
B Hospital แสดงดังภาพที่ 37
2.1.2.2 รับคาขอมูล : cidvalue (หมายเลขประจําตัวประชาชน) แสดงดังภาพที่ 38
2.1.2.3 สงคาขอมูล : ประวัติการรักษาของผูปวย

ภาพที่ 37 แสดงเว็บเซอรวิส search_treatpatient ของโรงพยาบาลผูใหบริการขอมูลB Hospital

ภาพที่ 38 แสดงเว็บเซอรวิส search_treatpatient ของโรงพยาบาลผูใหบริการขอมูล B Hospital ที่รับ
คาขอมูล cidvalue (รหัสประจําตัวประชาชน)
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ในการใหบริการขอมูลของ B Hospital เว็บเซอรวิสของ search_treatpatient
ตองการรับคา หมายเลขบัต รประจํา ตัว ประชาชนของผูปว ยเพื่อ เขา ไปคน หาประวัติการรักษาใน
ระบบฐานขอมูล หากพบขอมูลประวัติการรักษาของผูปวยจะสงผลที่ไดออกมาเปนเอกสารเอ็กซเอ็มแอล
แสดงดังภาพที่ 39

ภาพที่ 39 แสดงโครงสรางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเว็บเซอรวิส search_treatpatient ของโรงพยาบาล
ผูใหบริการขอมูล B Hospital
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2.2 เว็บเซอรวิส C Hospital ทําหนาในการใหบริการขอมูลประวัติผูปวยและประวัติ
การรักษาโดยใชระบบ Hospital OS ฐานขอมูล คือ PostgreSQL
2.2.1 ชื่อเซอรวิส : searchpatient_hosos แสดงดังภาพที่ 40
2.2.1.1 ใหบริการขอมูล : ประวัติผูปวยทีเ่ ขารับการรักษาใน C Hospital
2.2.1.2 รับคาขอมูล : cidvalue (หมายเลขประจําตัวประชาชน) แสดงดังภาพที่ 41

ภาพที่ 40 แสดงเว็บเซอรวิส searchpatient_hosos ของโรงพยาบาลผูใหบริการขอมูล C Hospital

ภาพที่ 41 แสดงเว็บเซอรวิส searchpatient_hosos ของโรงพยาบาลผูใหบริการขอมูล C Hospital ที่
รับคาขอมูล cidvalue (รหัสประจําตัวประชาชน)
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ในการใหบริการขอมูลของ C Hospital เว็บเซอรวิสของ searchpatient_hosos
ตองการรับคาหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเพื่อเขาไปคนหาประวัติผูปวยในระบบ
ฐานขอมูล หากพบขอมูลประวัติของผูปวยจะสงผลที่ไดออกมาเปนเอกสารเอ็กซเอ็มแอล แสดงดัง
ภาพที่ 42

ภาพที่ 42 แสดงโครงสรางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเว็บเซอรวิส searchpatient_hosos ของโรงพยาบาลผู
ใหบริการขอมูล C Hospital
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2.2.2 ชื่อเซอรวิส : search_treatpatient แสดงดังภาพที่ 43
2.2.2.1 ใหบริการขอมูล : ประวัติผูปวยที่เขารับการรักษาใน C Hospital
2.2.2.2 รับคาขอมูล : cidvalue (หมายเลขประจําตัวประชาชน) แสดงดังภาพที่ 44

ภาพที่ 43 แสดงเว็บเซอรวิส search_treatpatient ของโรงพยาบาลผูใหบริการขอมูล C Hospital

ภาพที่ 44 แสดงเว็บเซอรวิส search_treatpatient ของโรงพยาบาลผูใหบริการขอมูล C Hospital
ที่รับคาขอมูล cidvalue (รหัสประจําตัวประชาชน)
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ในการใหบริการขอมูลของ C Hospital เว็บเซอรวิสของ search_treatpatient
ตองการรับคาหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเพื่อเขาไปคนหาประวัติการรักษาของ
ผูปวยในระบบฐานขอมูล หากพบขอมูลประวัติการรักษาของผูปวยจะสงผลที่ไดออกมาเปนเอกสาร
เอ็กซเอ็มแอล แสดงดังภาพที่ 45

ภาพที่ 45 แสดงโครงสรางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเว็บเซอรวิส search_treatpatient ของโรงพยาบาลผู
ใหบริการขอมูล C Hospital
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2.3 เว็บเซอรวิสสํานักงานทะเบียนราษฎรทําหนาในการใหบริการขอมูลประจําตัว
ประชาชน ใชระบบฐานขอมูล Microsoft Access
2.3.1 ชื่อเซอรวิส : showdetail แสดงดังภาพที่ 46
2.3.1.1 ใหบริการขอมูล : ขอมูลประจําตัวประชาชน
2.3.1.2 รับคาขอมูล : cidvalue (หมายเลขประจําตัวประชาชน) แสดงดังภาพที่ 47

ภาพที่ 46 แสดงเว็บเซอรวิส showdetail ของสํานักงานทะเบียนราษฎร

ภาพที่ 47 แสดงเว็บเซอรวิส showdetail ของสํานักงานทะเบียนราษฎรที่รับคาขอมูล cidvalue
(รหัสประจําตัวประชาชน)
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ในการใหบริการขอมูลสํานักงานทะเบียนราษฎร เว็บเซอรวิสของ showdetail
ตองการรับคาหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเพื่อเขาไปคนหาขอมูลของประชาชนใน
ระบบฐานขอมูล หากพบขอมูลประชาชนของผูปวยจะสงผลที่ไดออกมาเปนเอกสารเอ็กซเอ็มแอล
แสดงดังภาพที่ 48

ภาพที่ 48 แสดงโครงสรางเอกสารเอ็กซเอ็มแอลเว็บเซอรวสิ showdetail ของสํานักงานทะเบียนราษฎร
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3. ประเมินผลการทดสอบระบบ
ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบโดยมีเจาหนาที่เวชระเบียน
จํานวน 2 คน พยาบาลจํานวน 10 คน จากโรงพยาบาลสนามจันทร จังหวัด นครปฐม และ แพทย
จํานวน 2 คน จากโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทําการทดลองใชระบบและประเมินวาระบบ
สามารถทํางานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม เชน การคนหาขอมูลไดผลลัพธถูกตอง
หรือไมและการบันทึกขอมูลถูกตองหรือไม ผลจากการประเมินจะถูกบันทึกไวในตารางที่ 3-8 โดยมี
หลักการใหคะแนนความพึงพอใจดังนี้
5 คะแนน เทากับ ดีมาก
4 คะแนน เทากับ ดี
3 คะแนน เทากับ พอใช
2 คะแนน เทากับ ปรับปรุง
1 คะแนน เทากับ ไมเหมาะสม
โดยแบงการประเมินออกเปนสองสวนคือ
3.1 การประเมินความพึงพอใจ
3.1.1 ประเมินความพึงพอใจในดานการใชงานระบบ
3.1.2 ประเมินความพึงพอใจในดานการทํางานของระบบ
ตารางที่ 3 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงานของเจาหนาที่เวชระเบียน
รายละเอียดตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงานของระบบการพัฒนาตนแบบ
การประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพของเจาหนาที่เวชระเบียน
เจาหนาเวชระเบียน
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
ไม
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
เหมาะสม
ขั้นตอนการทํางานเปนระบบ งายตอการใช
0
1
1
0
0
งานไมซับซอน
ขอมูลครบถวนตามความตองการ
0
1
1
0
0
การประมวลผลจากระบบไดผลลัพธถูก ตอง
0
2
0
0
0
ตามเหตุการณจริง
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ตารางที่ 3 (ตอ)
รายละเอียดตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงานของระบบการพัฒนาตนแบบ
การประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพของเจาหนาที่เวชระเบียน
เจาหนาเวชระเบียน
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
ไม
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
เหมาะสม
รูปแบบของหนาจอสีตัวอักษรและรูปภาพที่
0
2
0
0
0
ใชประกอบมีความเหมาะสม
เปนประโยชนตอการนํามาใชในระบบเวช
0
1
1
0
0
ระเบียน
ตารางที่ 4 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงานของระบบของพยาบาล
รายละเอียดตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงานของระบบการพัฒนาตนแบบการ
ประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพของพยาบาล
พยาบาล
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
ไม
ดี
ดี พอใช ปรับปรุง
เหมาะสม
มาก
ขั้นตอนการทํางานเปนระบบ งายตอการใชงานไม
0
5
5
0
0
ซับซอน
ขอมูลครบถวนตามความตองการ
0
6
4
0
0
การประมวลผลจากระบบไดผลลัพธถูก ตองตาม
0
10
0
0
0
เหตุการณจริง
รูปแบบของหนาจอสีตัวอักษรและรูปภาพที่ใช
0
8
2
0
0
ประกอบมีความเหมาะสม
เปนประโยชนตอการนํามาใชในระบบเวชระเบียน 8
2
0
0
0
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ตารางที่ 5 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงานของแพทย
รายละเอียดตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจดานการใชงานของระบบการพัฒนาตนแบบ
การประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพของแพทย
แพทย
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
ไม
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
เหมาะสม
ขั้นตอนการทํางานเปนระบบ งายตอการใช
0
1
1
0
0
งานไมซับซอน
ขอมูลครบถวนตามความตองการ
0
2
0
0
0
การประมวลผลจากระบบไดผลลัพธถูก ตอง
0
2
0
0
0
ตามเหตุการณจริง
รูปแบบของหนาจอสีตัวอักษรและรูปภาพที่
0
2
0
0
0
ใชประกอบมีความเหมาะสม
เปนประโยชนตอการนํามาใชในระบบเวช
1
1
0
0
0
ระเบียน
ตารางที่ 6 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจดานการทํางานของระบบของเจาหนาที่เวชระเบียน
รายละเอียดตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจดานการทํางานของระบบการพัฒนาตนแบบการ
ประยุกตใชบตั รประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพของเจาหนาที่เวชระเบียน
เจาหนาที่เวชระเบียน
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
ไม
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
เหมาะสม
สะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูล
0
2
0
0
0
ขอมูลที่สืบคนมีความถูกตอง
0
2
0
0
0
ขอมูลที่จัดเก็บมีความถูกตอง
0
2
0
0
0

67
ตารางที่ 6 (ตอ)
รายละเอียดตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจดานการทํางานของระบบการพัฒนาตนแบบการ
ประยุกตใชบตั รประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพของเจาหนาที่เวชระเบียน
เจาหนาที่เวชระเบียน
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
ไม
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
เหมาะสม
ความถูกตองในการแกไขขอมูล
0
2
0
0
0
ความเร็วในการประมวลผลขอมูล
0
1
1
0
0
ความเร็วในการรับสงขอมูล
0
2
0
0
0
ตารางที่ 7 ผลการเมินความพึงพอใจดานการทํางานของระบบของพยาบาล
รายละเอียดตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจดานการทํางานของระบบการพัฒนาตนแบบ
การประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพของพยาบาล
พยาบาล
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
ไม
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
เหมาะสม
สะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูล
3
7
0
0
0
ขอมูลที่สืบคนมีความถูกตอง
9
1
0
0
0
ขอมูลที่จัดเก็บมีความถูกตอง
10
0
0
0
0
ความถูกตองในการแกไขขอมูล
8
2
0
0
0
ความเร็วในการประมวลผลขอมูล
2
8
0
0
0
ความเร็วในการรับสงขอมูล
3
6
1
0
0
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ตารางที่ 8 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจดานการทํางานของระบบของแพทย
รายละเอียดตาราง : ผลการประเมินความพึงพอใจดานการทํางานของระบบการพัฒนาตนแบบการ
ประยุกตใชบตั รประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพของแพทย
แพทย
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
ไม
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
เหมาะสม
สะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูล
0
2
0
0
0
ขอมูลที่สืบคนมีความถูกตอง
0
2
0
0
0
ขอมูลที่จัดเก็บมีความถูกตอง
0
2
0
0
0
ความถูกตองในการแกไขขอมูล
0
2
0
0
0
ความเร็วในการประมวลผลขอมูล
0
1
1
0
0
ความเร็วในการรับสงขอมูล
0
2
0
0
0
3.2 สรุปผลการวิเคราะห
ผลที่ไดจากการทําแบบประเมินความพึงพอใจจากการทดลองใชงานระบบตนแบบ
การประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพ ผูวิจัยไดนําผลมาวิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย () ดังตารางที่ 9-10
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจในดานการใชงานระบบ
รายละเอียดตาราง : คาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจระบบตนแบบการประยุกตใชบัตร
ประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพดานการใชงานระบบ
รายการประเมิน
1. ขั้นตอนการทํางานเปนระบบ งายตอการใชงานไมซับซอน
2. ขอมูลครบถวนตามความตองการ
3. การประมวลผลจากระบบไดผลลัพธถูก ตองตามเหตุการณจริง
4. รูปแบบของหนาจอสีตัวอักษรและรูปภาพที่ใชประกอบมีความ
เหมาะสม
5. เปนประโยชนตอการนํามาใชในระบบเวชระเบียน

คาเฉลี่ย ()

ระดับ

3.50
3.64
4.00

พอใช
ดี
ดี

3.86

ดี

4.57

ดี
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ตารางที่ 9 (ตอ)
รายละเอียดตาราง : คาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจระบบตนแบบการประยุกตใชบัตร
ประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพดานการใชงานระบบ
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย ()

ระดับ

3.91

ดี

รวมดานการใชงานระบบ

3.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในดานการใชงานระบบผูใชมีความพึงพอใจแสดง
ดังตารางที่ 9 มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.91 อยูในระดับดี เนื่องจากระบบมีความสะดวกตอการใชงาน การ
ประมวลผลลัพธถูกตอง รูปแบบหนาจอมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอการนํามาใชใน
ระบบเวชระเบียน
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยของผลการประเมินความความพึงพอใจในดานการทํางานของระบบ
รายละเอียดตาราง : คาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจระบบตนแบบการประยุกตใชบตั ร
ประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพดานการทํางานของระบบ
รายการประเมิน
1. สะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูล
2. ขอมูลที่สืบคนมีความถูกตอง
3. ขอมูลที่จัดเก็บมีความถูกตอง
4. ความถูกตองในการแกไขขอมูล
5. ความเร็วในการประมวลผลขอมูล
6. ความเร็วในการรับสงขอมูล
รวมดานการทํางานชองระบบ

คาเฉลี่ย ()

ระดับ

4.21
4.64
4.71
4.57
4.00
4.14
4.42

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในดานการทํางานของระบบผูใชมีความพึงพอใจ
แสดงดังตารางที่ 10 มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.42 อยูในระดับดี เนื่องจากระบบมีความสะดวกรวดเร็ว
และถูกตองในการสืบคนขอมูล จัดเก็บขอมูล และการแกไขขอมูล

บทที่ 5
บทสรุป
โครงงานการพัฒ นาตน แบบการประยุก ตใ ชบัต รประชาชนสมารท การด ในการรับ
บริการดานสุขภาพ ( Prototype Development of Appling Citizen ID Smartcard in healthcare
services ) ผูวิจัยทําการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลให
สามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนสมารทการดเขามาใชแทนบัตรประจําตัวผูปวยโดยใหมีการระบุ
ตัวตนวาเปนเจาของบัตรโดยการสแกนลายนิ้วมือวาเปนเจาของบัตรจริง ในลักษณะของจัดการระบบ
ขอมูลเวชระเบียนนั้น ผูวิจัยไดนําเว็บเซอรวิสเขามาใชในการรับสงขอมูลระหวางโรงพยาบาลที่
ใหบ ริก ารข อ มู ล และสํา นั ก ทะเบีย นราษฎรไ ดโ ดยที่ ไ มคํา นึง ถึง ความแตกตา งแพลตฟอรม
ฐานขอ มู ล และแอพพลิเคชัน เนื่องจากการพัฒนาระบบของในแตละโรงพยาบาลหรือหนวยงาน
ทั่วไปมีการทําไดโดยอิสระระบบจึงมีความแตกตางกันตามความตองการของนโยบายการพัฒนา
ระบบของแตละหนวยงาน ผูวิจัยจริงนํามาตรฐาน HL7 version 3 เขามากําหนด Metadata ของ
ขอมูลที่จัดเก็บในระบบโรงพยาบาลใหผูรับ และผูสง เกิด ความเขา ใจตรงกัน ในการจัด รูป แบบ
ของขอมูลที่ตองการสงและจัดรูป แบบขอ มูลเมื่อ ผูรับ นํา ขอมูล เขา มาใชใ นระบบโดยทํา การแม็
พขอมูลใหอยูในรูปแบบของมาตรฐาน HL7
สรุปผลการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพ
1. ผูวิจัยไดนําเครื่องอานบัตรประชาชนสมารทการดและพิสูจนเอกลักษณตัวบุคคลดวย
ลายนิ้วมือ รุน IRIS XP-BIOCARDREADER เขามาทดสอบการอานขอมูลในบัตรและการเปรียบ
การสแกนลายนิ้วมือวาผูถือเปนบัตรเจาของบัตรประจําตัวประชาชนจริงเพื่อปองกันปลอมแปลง
บัตรประจําตัวประชาชนจากผูที่ตองการสิทธิในการรักษา ซึ่งจากการทดสอบระบบการทํางานของ
เครื่อง IRIS XP-BIOCARDREADER สามารถใชเปรียบเทียบลายนิ้วมือกับขอมูลในบัตร
ประชาชนไดอยางถูกตอง
2. ผลการรับสงขอมูลผานเว็บเซอรวิสระหวางระบบ Hospital OS ซึ่งใช ฐานขอมูล
MySQL และ HOSxP ใชฐานขอมูล PostgreSQL สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางถูกตองทั้งในสวน
ของผูรับและผูสงภายใตมาตรฐาน HL7 Version 3
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3. ผลการรับสงขอมูลผานเว็บเซอรวิสระหวางระบบสํานักงานทะเบียนราษฎรโดยใช
ฐานขอมูล Microsoft Access กับระบบโรงพยาบาลที่ใชฐานขอมูล MySQL สามารถรับสงขอมูล
ไดอยางถูกตอง
4. ผลการแลกเปลี่ยนขอมูลในระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกันให
สามารถรับ-สงขอมูลกันไดดวยเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสในโครงสรางของเอกสารเอ็กซเอ็มแอลผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดย B Hospital มีเซอรวิส searchpatientไวทําการคนหาประวัติผูปวย และ
search_treatpatient ไวทําการคนหาประวัตกิ ารรักษา ใน C Hospital มีเซอรวิส searchpatient_hosos ไว
ทําการคนหาประวัติของผูปวยและ search_treatpatient คนหาประวัติการรักษา ในสํานักงานทะเบียน
ราษฎรมีเซอรวิส showdetail ไวคนหาประวัติผูปวยในกรณีที่ไมพบขอมูลการรักษาจากโรงพยาบาล
ใดเลย ซึ่งในการแลกเปลี่ยนขอมูลในแตละหนวยงานนัน้ ตองทําการแม็พขอมูลใหเปนมาตรฐานของ
HL7 ทั้งการรับและการสงขอมูล
สรุปผลประเมินระบบการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับ
บริการดานสุขภาพ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบการพัฒนาตนแบบการประยุกตใช
บัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพในการทดลองใชจํานวน 14 คน แบง
ออกเปน 3 กลุม คือ เจาหนาที่เวชระเบียนจํานวน 2 คน นางพยาบาล 10 คน จากโรงพยาบาล สนาม
จันทร จังหวัดนครปฐม และแพทยจํานวน 2 คน จากโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในดานการใชงานระบบผูใชมีความพึงพอใจโดยมีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.91 อยูใ น
ระดับดี เนื่องจากระบบมีความสะดวกตอการใชงาน การประมวลผลลัพธถูกตอง รูปแบบหนาจอมีความ
เหมาะสมและเปนประโยชนตอการนํามาใชในระบบเวชระเบียนและผลการประเมินความพึงพอใจใน
ดานการทํางานของระบบผูใชมีความพึงพอใจโดยมีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.42 อยูในระดับดี เนื่องจาก
ระบบมีความสะดวกรวดเร็วและถูกตองในการสืบคนขอมูล จัดเก็บขอมูล และการแกไขขอมูล ผู
ทดลองใชเห็นวาระบบสามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วและถูกตองซึ่งจะเปนประโยชนอยางมาก
หากนําระบบเขามาพัฒนาในระบบงานของโรงพยาบาลจริงๆ แตวาการใชงานในสวนของการ
สแกนลายนิ้วมือคอนขางซับซอนจึงควรลดขั้นตอนในสวนของวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมือใหงาย
ตอการใชงานใหมากกวานี้
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ขอจํากัดของการศึกษา
1. ระบบนี้จะครอบคลุมขอมูลเวชระเบียนในโรงพยาบาล ทําการ คนหา แกไข บันทึก ลบ
ขอมูลประวัติผูปวย และคนหาประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ใหบริการขอมูลเทานั้น
2. ระบบนี้จะมุงเนนการทํางานไปที่ผูที่มีบัตรประจําตัวประชาชนสมารทการดเทานั้น
3. ขอมูลผูปวยที่ไดจากโรงพยาบาลที่ใหบริการขอมูลนั้นจะเปนขอมูลในสวนที่โรง พยาบาล
นั้นยินยอมที่จะเปดเผยและอนุญาตใหนําขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง
ขอเสนอแนะ
1. ในการแลกเปลี่ยนขอมูลผานเว็บเซอรวสิ ควรมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลโดย
การเขารหัสขอมูลในสวนของรหัสบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล และขอมูลการรักษา เพื่อไมใหรูวา
ขอมูลที่จัดสงไปนี้เปนขอมูลของผูปวยผูใด
2. ในระบบควรมีการสงรูปถายใบหนาผูถือบัตรประจําตัวประชาชนจากสํานักทะเบียนราษฎร
ไดเพื่อใหเจาหนาที่เวชระเบียนตรวจสอบถึงใบหนาของผูถือบัตรวารูปถายใบหนาตรงกับในบัตร
และผูถือบัตรหรือไม เพื่อปองกันการปลอมแปลงบัตรประจําตัวประชาชนจากมิจฉาชีพ
3. ในสวนของโรงพยาบาลควรเพิ่มจุดบริการ การตรวจสอบขอมูลการรักษาเพื่อใหผูปว ย
ที่ตองการทราบวาเคยเขารับการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลใดมาบางและมีวิธีการรักษาอยางไรโดย
ในการเขาถึงขอมูลในแตละครั้งผูปวยตองนําบัตรประชาชนสมารทการดและทําการตรวจสอบ
ลายนิ้วมือกอนใชระบบเชนกัน
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ภาคผนวก ก
คูมือการใชงาน
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คูมือการใชงานระบบตนแบบการประยุกตใชบัตรประชาชนสมารตการด
ในการรับบริการดานสุขภาพ
มีขั้นตอนการใชงานดังนี้
1. เรียกใชโปรแกรมจะปรากฏหนาจอ ดังภาพ

2. กรอก username และ password แลวเลือกปุม login ดังภาพดานลางเพือ่ ที่จะเขาสูระบบ

78
3. หนาจอระบบเวชระเบียนจะแสดงดังภาพดานลาง

4. เลือกปุม

เพื่อเปดหนาจอระบบสแกนลายนิว้ มือ ดังภาพดานลาง

79
5. แสดงหนาจอระบบการสแกนลายนิว้ มือดังภาพดานลาง
6. เลือก [1] open reader 1 จากหนาจอ Read data เพื่อแสดงระบบสถานะพรอมการใชงาน ดัง
ภาพดานลาง

7. แสดงสถานะพรอมใชงานของเครื่องอานบัตรประชาชนแบบสมารทการดและพิสูจน
เอกลักษณตัวบุคคลดวยลายนิ้วมือ รุน IRIS XP-BIOCARDREADER ดังภาพดานลาง

80
8. ใสบัตรประชาชนแบบสมารทการดในเครื่องอา นบั ต รประชาชนสมารทการด และ
พิสูจ นเ อกลั ก ษณตัวบุคคลดวยลายนิ้วมือ รุน IRIS XP-BIOCARDREADER
9. เลือก [2] Get card type จากหนาจอ Read data เพื่อเลือกใชการอานขอมูลจาก
บัตรประชาชนแบบสมารทการดดังภาพดานลาง
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10. เลือก MOI ใน [3] Request Private data จากหนาจอ Read data เพื่อเปนการเลือกใช
ขอมูลจากฐานขอมูลกรมการปกครองดังภาพดานลาง

11. เลือกปุม Select AMD จากหนาจอ Read data เพื่อยืนยันการใชฐานขอมูลของ
กรมการปกครองเพื่อเลือกใชฐานขอมูลของกรมการปกครอง แสดงดังภาพดานลาง
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12. เลือกปุม [5.2.1] Get Authorize จากหนาจอ Read data เพื่อใชการยืนยันตัวตนโดย
การสแกนลายนิ้วมือ ดังภาพดานลาง
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13. เลือก FP1 แลวเลือกปุม [5.2.1.2.1] Set Required FP เพื่อเปนการเลือกสแกนนิว้ ชี้
ดานซาย หรือเลือก FP2 เพื่อเปนการเลือกสแกนนิว้ ชี้ดานขวา หรือ เลือก FP1 AND 2 เพื่อเปนการเลือก
สแกนนิว้ ชี้ดานซายและขวา แลวเลือกปุม [5.2.1.2.1] Set Required FP เพื่อเปนการยืนยันการเลือกใชนิ้ว
ในการสแกนดังภาพดานลาง

14. เลือกปุม [5.2.1.2.2] Verify FP จะแจงขอความใหวางนิ้วที่เลือกในการสแกนบน
เครื่องอานบัตรประชาชนแบบสมารทการดและพิสูจนเอกลักษณตัวบุคคลดวยลายนิว้ มือ รุน IRIS
XP-BIOCARDREADER ดังภาพดานลาง
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15. เลือกปุม OK เพื่อใหเจาของบัตรวางนิว้ บนเครื่องสแกนดังภาพดานลาง

16. เลือกปุม OK จากขอ 15 ถาลายนิ้วมือผูถือบัตรตรงกับขอมูลลายนิ้วมือในบัตรจะ
ปรากฏขอความ ดังภาพดานลาง
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17. ถาลายนิ้วมือผูถือบัตรไมตรงกับขอมูลลายนิ้วมือในบัตรจะขึ้นขอความดังภาพ
ดานลาง

18. เมื่อการสแกนลายนิ้วมือตรวจสอบอยางถูกตองเรียบรอยแลวระบบจะแสดงหนาจอ
ระบบเวชระเบียนเพื่อขอลงทะเบียนเขารับการรักษาโดยทําการคนหาจากรหัสบัตรประจําตัวประชาชนที่
ดึงออกมาจากบัตรแลวเลือกปุม
ยัง ดังภาพขางลาง

เพื่อทําการคนหาวาผูปวยมีประวัติในระบบเวชระเบียนหรือ

86
19. หากผูปวยเคยเขารับการรักษามาแลวจะปรากฏขอมูลประวัติบนหนาจอดังภาพ
ดานลาง
19.1 เลือกปุม

เพื่อทําการการแกไขขอมูลผูปวย

19.2 เลือกปุม

เพื่อทําการเพิ่มขอมูลผูปวย

19.3 เลือกปุม

เพื่อทําการลบประวัติขอมูลผูปวย

19.4 เลือกปุม

เพื่อทําการสงตรวจรักษา

19.5 เลือกปุม

เพื่อปดหนาตางระบบเวชระเบียน

20. หากไมพบประวัติผูปวยระบบจะตองทําการลงทะเบียนเปนผูปวยใหมโดยเลือกปุม
เพื่อทําการคนหาประวัติผูปวยจากผูใหบริการขอมูลและทําการสงหมายเลขประจําตัว
ประชาชนไปคนหา ดังภาพดานลาง
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21. ปรากฏหนาจอการคนหาประวัติผูปวยจากผูใหบริการขอมูลดังภาพดานลาง

88
22. ทําการเลือกโรงพยาบาลที่ตองการคนหาประวัติผูปวยทีใ่ หบริการขอมูล ดังภาพ
ดานลาง

23. เลือก 3240800215861 หมายเลขบัตรประชาชนเพื่อทําการสงขอมูลไปยังหนาจอ
ระบบเวชระเบียน

89
24. ประวัติผูปว ยจะแสดงบนหนาจอของระบบเวชระเบียน เลือกปุม
บันทึกประวัตผิ ูปวยใหมในระบบเวชระเบียน ดังภาพดานลาง

เพื่อทําการ

25. ในกรณีที่ไมพบประวัตเิ ขารับการรักษาจากโรงพยาบาลใดเลยใหเลือกคนหาประวัติ
จากสํานักงานทะเบียนราษฎรดังภาพดานลาง
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26. เลือกที่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 2340700006986 เพื่อสงขอมูลประวัติ
ขอมูลประชาชนจากสํานักงานทะเบียนราษฎร ดังภาพดานลาง

27. แสดงประวัติขอมูลประชาชนบนหนาจอระบบเวชระเบียน ดังภาพดานลาง
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28. ทําการเพิ่มขอมูลประวัติผูปวยใหสมบูรณตามความตองการของระบบ หากผูป วยมี
ขอมูลที่อยูที่สามารถติดตอไดตรงตามทะเบียนบานใหเลือกที่อยูที่สามารถติดตอไดตามบัตรประชาชน
ดังภาพดานลาง

29. ขอมูลที่สามารถติดตอไดจะแสดงขอมูล ดังภาพดานลาง
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30. เลือกปุม
เพื่อทําการบันทึกขอมูลผูปวยลงในระบบเวชระเบียน
31. ทําการเลือกหองการ / ตรวจรักษาเพื่อจัดการขอมูลการรักษาของผูปวย ดังภาพ
ดานลาง

32. แสดงหนาจอการตรวจ / รักษา ดังภาพดานลาง
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33. คนหาประวัติการรักษาโดยเลือกจากปฏิทินการรักษาจะแสดงประวัติการรักษาที่
ผูปวยเขาเคยเขามารักษา ดังภาพดานลาง

34. เมื่อทําการวินิจฉัยโรคแลวแพทยสามารถบันทึกขอมูลการรักษาไดโดยเลือกปุม
เพื่อทําการบันทึกขอมูลการรักษาดังภาพดานลาง
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35. ในกรณีทแี่ พทยตองการเลือกดูประวัตกิ ารักษาจากโรงพยาบาลผูใหบริการขอมูลจะ
แสดงขอมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาลที่แพทยไดทําการเลือก ดังภาพดานลาง

36. ในกรณีทผี่ ูใชตองการเขาไปจัดการขอมูลผูใชระบบ สามารถเลือกเมนูไดดังภาพ
ดานลาง
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37. แสดงหนาจอขอมูลผูใชงานระบบ ดังภาพดานลาง

38. ทําการกรอกขอมูลประวัติแลวเลือก
ดานลาง

เพื่อบันทึกขอมูลผูใชระบบ ดังภาพ
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39. เมื่อตองการคนหาขอมูลผูใชงานระบบ กรอกรหัสพนักงานลงในชองคนหา ดังภาพ
ดานลาง

40. แสดงขอมูลผูใชระบบ และ สามารถ บันทึก แกไข และ ลบขอมูลได ดังภาพดานลาง
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41. การเปลี่ยน Username : Password ทําไดโดยเลือกเมนู เปลี่ยน Username : Password
ดังภาพดานลาง

42. แสดงหนาจอการเปลี่ยน Username : Password จากภาพดานลาง
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43. เมื่อผูใชตองการเปลี่ยน Username : Password ทําไดโดยการกรอกรหัส Password
เดิมลงในชอง old password เพื่อเปนการยืนยันการขอเปลี่ยน Password และทําการกรอก Password ใหม
ลงใชชอง new password และ confirm password แลวเลือกปุม
Username : Password ดังภาพดานลาง

เพื่อทําการยืนยันการเปลี่ยน

ภาคผนวก ข
แบบประเมินผลการทดสอบระบบ
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอระบบการพัฒนาตนแบบการประยุกตใชบตั รประชาชน
สมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพ
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้มีความมุงหมายทีจ่ ะศึกษาความพึงพอใจที่มีตอระบบการพัฒนาตนแบบ
การประยุกตใชบัตรประชาชนสมารทการดในการรับบริการดานสุขภาพ เพื่อนําผลการวิจัยไปใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นในดานความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชงานของระบบ จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานความพึงพอใจเกี่ยวกันการทํางานของระบบ จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองตามที่ไดทําการทดสอบการใชงานระบบ
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นในดานความพึงพอใจเกีย่ วกับการใชงานของระบบมีจํานวน 5 ขอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบตนแบบการ
ขอ ประยุกตใชบตั รประชาชนสมารทการดใน มาก
การรับบริการดานสุขภาพ
ที่สุด
ขั้นตอนการทํางานเปนระบบ งายตอการ
1
ใชงานไมซับซอน
2 ขอมูลครบถวนตามความตองการ
การประมวลผลจากระบบไดผลลัพธถูก
3
ตองตามเหตุการณจริง
รูปแบบของหนาจอสีตัวอักษรและรูปภาพ
4
ที่ใชประกอบมีความเหมาะสม
เปนประโยชนตอการนํามาใชในระบบเวช
5
ระเบียน

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในดานความพึงพอใจเกีย่ วกันการทํางานของระบบ จํานวน 6 ขอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบตนแบบการ
ประยุกตใชบตั รประชาชนสมารทการด
ขอ
ในการรับบริการดานสุขภาพ
1 สะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูล
2 ขอมูลที่สืบคนมีความถูกตอง
3 ขอมูลที่จัดเก็บมีความถูกตอง
4 ความถูกตองในการแกไขขอมูล
5 ความเร็วในการประมวลผลขอมูล
6 ความเร็วในการรับสงขอมูล

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
ตารางการแม็พขอมูลที่อยูในรูปแบบของมาตรฐาน HL7 Version 3
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ตารางที่ 11 ตาราง patient (นิยามของขอมูล Metadata) เก็บขอมูลที่เปน Metadata สําหรับการ
แม็พขอมูลสวนตัวของผูปวย
HL7 Metadata
Personid
Patient.id
Patient.name.prefix
Patient.name.given
Patient.name.family
Patient.addr.housenumber
Patient.addr.streetname
Patient.addr.precinct
Patient.addr.district
Patient.addr.city
Patient.addr.province
Patient.addr.country
Patient.administrativeGenderCode
Patient.birthTime
Patient.educationLvelCode

Description
หมายเลขบัตรประชาชน
รหัสประจําตัวผูปวย
คํานําหนาชื่อของผูปวย
ชื่อของผูปวย
นามสกุลของผูปวย
เลขที่บาน ที่ผูปวยอาศัยอยู
ถนน ที่ผูปวยอาศัยอยู
หมูบาน ที่ผูปวยอาศัยอยู
ตําบล ที่ผูปวยอาศัยอยู
อําเภอ ที่ผูปวยอาศัยอยู
จังหวัด ที่ผูปวยอาศัยอยู
ประเทศ ที่ผูปวยอาศัยอยู
เพศของผูปวย
วันเกิดผูปวย
ระดับการศึกษาของผูปวย

Patient.telecom.home

เบอรโทรศัพทบานของผูปวย

Patient.telecom.workplace
Patient.telecom.mobile

เบอรโทรศัพทที่ทํางานของผูปวย
เบอรโทรศัพทมือถือของผูปวย

Patient.maritalStatsCode
Patient.ethnicGroupCode
Patient.religiousAffiliationCode
Patient.raceCode
Patient.occupationCode

สถานะภาพของผูปวย
สัญชาติของผูปวย
ศาสนาที่ผูปวยนับถือ
เชื้อชาติของผูปวย
อาชีพของผูปวย
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ตารางที่ 12 การแม็พขอมูล (เปนการแม็พขอมูลระหวาง HOSxP และ HospitalOS ไปเปน HL7
Metadata)
HL7 Metadata
personid

FieldHOSxP
patient.cid

patient.id
patient.name.prefix

patient.hn
patient.pname

patient.name.given

patient.fname

patient.name.family

patient.lname

FieldHospitalOS
t_patient.t_patient_id

Description
หมายเลขบัตร
ประชาชน
t_patient.patient_hn
รหัสประจําตัวผูปวย
t_patient.patient.f_patient คํานําหนาชื่อของ
_prefix_id
ผูปวย
t_patient.patient_firstnam
ชื่อของผูปวย
e
t_patient.patient_lastnam นามสกุลของผูปวย
e
t_patient.patient_house
เลขที่บาน

patient.addr.housenumb patient,addpart
er
patient.occupationCode patient.occupation t_patient.f_patient_occupa
tion_id
patient.addr.streetname
patient.road
t_patient.patient_road
patient.addr.precinct
patient.mopart
t_patient.patient_moo
patient.addr.district
patient.tmbpart t_patient.f_address.addres
s_tambol_type
patient.addr.city
patient.amppart t_patient.f.address.address
_amphur_id
patient.addr.province
patient,chwpart t_patient.f_address.addres
s_changwat_id
patient.administrativeGe
patient.sex
t_patient.f_sex_id
nderCode
patient.birthTime
patient.birthday t_patient.patient_birthday
patient.maritalStatsCode patient.marystatus t_patient.f_patient_marria
ge_status_id

รหัสอาชีพ
ถนน
หมูบาน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสเพศ
วัน เดือน ป เกิด
รหัสถานะภาพการ
สมรส
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ตารางที่ 12 (ตอ)
HL7 Metadata
FieldHOSxP
FieldHospitalOS
Description
patient.ethnicGroupCode patient.citizenship t_patient.f_patient_nation
รหัสเชื้อชาติ
_id
patient.raceCode
patient.nationality t_patient.f_patient_race_i
รหัสสัญชาติ
d
patient.religious
patient.religion t_patient.f_patient_religio
รหัสศาสนา
AffiliationCode
n_id
patient.educationLevel
patient.educate t_patient.f_patient_educati
รหัสการศึกษา
Code
on_type_id
patient.telecom.home
patient.worktel t_patient.f_patient_phone หมายเลขโทรศัพทที่
_number
บาน
ตารางที่ 13 MarritalStatus (Vocabulary) ตารางเก็บขอมูลรหัสของสถานภาพสมรส
รหัส
A
D
M
S
W
L

คําอธิบาย
Annulled
Divorced
Married
Single
Widowed
Legally separated
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ตารางที่ 14 AdministrativeGender(Vocabulary) เก็บขอมูลรหัสของเพศ
รหัส
F
M

คําอธิบาย
Female
Male

ตารางที่ 15 Ethnicity (Vocabulary) เก็บขอมูลรหัสของสัญชาติ
รหัส
2046-1
2051-1
2032-1
2034-7
2041-2
…

คําอธิบาย
thai
singaporean
burmese
chinese
laotian
…

ตารางที่ 16 ReligiousAffiliation (Vocabulary) เก็บขอมูลรหัสของศาสนา
รหัส
1029
1020
1023
1013
…

คําอธิบาย
Mahayana
Hinduism
Islam
Christian
…
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ตารางที่ 17 EducationLevel (Vocabulary) เก็บขอมูลรหัสของระดับการศึกษา
รหัส
ASSOC
BD
POSTG
ELEM
GD
SCOL
PB
SEC

คําอธิบาย
Associate’s or technical degree complete
College or baccalaureate degree complete
Doctor or post graduate education
Elementary school
Graduate or professional Degree complete
Some College education
Some post-baccalaureate education
Some secondary or high school education

ตารางที่ 18 Mapping administrativeGender การแม็พขอมูลรหัสเพศระหวาง HOSxP และ hospitalOS
HOSxP
1
2
3

HL7 vocabulary
M
F
UN

hospitalOS
2
1
0

Description
ชาย
หญิง
ไมระบุ

4

W

5

หมาย

5

D

4

หยา

6

L

3

ราง
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ตารางที่ 19 Mapping marritalStatus การแม็พขอมูลรหัสสถานภาพระหวาง HOSxP และ hospitalOS
HOSxP
1
2

HL7 vocabulary
S
M

hospitalOS
1
2

Description
โสด
คู

ตารางที่ 20 Mapping religiousAffiliation การแม็พขอมูลรหัสศาสนาระหวาง HOSxP และ hospitalOS
HOSxP
01

HL7 vocabulary
1029

hospitalOS
2

Description
พุทธ

02

1013

3

คริสต

03

1023

4

อิสลาม

04

1020

5

ฮินดู

ภาคผนวก ง
ตารางฐานขอมูลระบบ
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ฐานขอมูลของระบบ
1. ฐานขอมูลของโรงพยาบาล C (Hospital OS application)
ตารางที่ 21 t_patient ประวัติผูปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : ประวัติผูปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type size Description
patient_hn
VARCHAR 255 หมายเลข HN
ของผูปวย
patient_cid
VARCHAR 255 หมายเลขบัตร
ประชาชนของ
ผูปวย
f_patient_prefix_id
VARCHAR 255 รหัสคํานําหนา
patient_firstname
VARCHAR 255 ชื่อผูปวย
patient_lastname
VARCHAR 255 นามสกุลผูปวย
f_sex_id
VARCHAR 255 รหัสเพศ
patient_birthday
DATE
255 ว/ด/ป วันเกิด
ของผูปวย
patient_address_code
VARCHAR 255 ที่อยูของผูปวย
ไดแก
บานเลขที่
patient_address_road
VARCHAR 255 ถนน
Patient_address_tambon
VARCHAR 255 ตําบล
Patient_address_amphur
VARCHAR 255 อําเภอ
patient_province_id
VARCHAR 255 รหัสจังหวัด
patient_province_zip_code
รหัสไปรษณีย
VARCHAR 255
จังหวัด
f_patient_marriage_status
VARCHAR 255 รหัส
_id
สถานะภาพ
การสมรส

Link Table

f_patient_symtom

f_prefix

f_sex

f_address_province

f_patient_marriage_
status
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ตารางที่ 21 (ตอ)
รายละเอียดตาราง : ประวัติผูปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type size
Description
f_patient_occupation_id
VARCHAR 255
รหัสอาชีพ
f_patient_race_id
VARCHAR 255 เชื้อชาติ
f_patient_nation_id
VARCHAR 255 สัญชาติ
f_patient_religion_id
VARCHAR 255 ศาสนา
f_patient_education_type_id
VARCHAR 255 การศึกษา
f_patient_bloodgroup_id

VARCHAR 255

รหัสหมูเลือด

patient_phone_number

VARCHAR 255

patient_mobile_phone
patient_mother_firstname
patient_mother_lastname
patient_father_firstname
patient_father_lastname
patient_move_in_date_time

VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
DATE

เบอรโทรศัพท
ของผูปวย
เบอรมือถือผูปวย
ชื่อมารดา
นามสกุลมารดา
ชื่อบิดา
นามสกุลบิดา
ว/ด/ปที่เขามา
รักษา

255
255
255
255
255

Link Table
f_patient_occupati
on
f_patient_nation
f_patient_nation
f_patient_religion
f_patient_educatio
n_ type
f_patient_bloodgro
up

ตารางที่ 22 f_patient_prefix คํานําหนาในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : คํานําหนาในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type size
Description
VARCHAR 1
f_sex_id
รหัสของเพศ
VARCHAR
20
sex_description
คําอธิบายรหัสของเพศ
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ตารางที่ 23 f_sex เพศในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
ราละเอียดตาราง : เพศในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type size
Description
VARCHAR 255 รหัสของคํานําหนา
f_patient_prefix_id
VARCHAR
prefix_description
255 คําอธิบายรหัสของคํานําหนา
ตารางที่ 24 f_address_province จังหวัดในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : จังหวัดในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type size
Description
VARCHAR 255 รหัสจังหวัด
address_province_id
address_province_description VARCHAR 255 คําอธิบายจังหวัด
ตารางที่ 25 f_patient_occupation อาชีพในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : อาชีพในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type size
Description
VARCHAR 255 รหัสของอาชีพ
f_patient_occupation_id
patient_occupation_description VARCHAR 255 คําอธิบายรหัสของอาชีพ
ตารางที่ 26 f_patient_marriage_status สถานะภาพการสมรส ในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : สถานะภาพการสมรส ในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME

Data Type

size

VARCHAR

255

patient_marriage_status_description VARCHAR

255

f_patient_marriage_status_id

Description
รหัสของสถานะภาพการ
สมรส
คําอธิบายรหัสของ
สถานะภาพการสมรส
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ตารางที่ 27 f_patient_nation สัญชาติและเชื้อชาติในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
ลายละเอียดตาราง : สัญชาติ และเชื้อชาติ ในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
f_patient_nation_id
patient_nation_description

Data Type
VARCHAR
VARCHAR

size
255
255

Description
รหัสของสัญชาติ และ เชื้อชาติ
คําอธิบายรหัสของสัญชาติ
และเชื้อชาติ

ตารางที่ 28 f_patient_religion ศาสนาในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : ศาสนา ในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type size
Description
VARCHAR 255 รหัสของศาสนา
f_patient_religion_id
VARCHAR
255 คําอธิบายรหัสของศาสนา
patient_religion_description

ตารางที่ 29 f_patient_blood_group กลุมเลือกในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
ลายละเอียดตาราง : กลุมเลือด ในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type
VARCHAR
f_patient_blood_group_id
patient_blood_group_description VARCHAR

size
255
255

Description
รหัสของกลุมเลือด
คําอธิบายรหัสของกลุมเลือด
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ตารางที่ 30 f_patient_symptom ประวัตกิ ารปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : ประวัติการปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME

Data Type

Patient_hn

VARCHAR

Date_treat

DATE

patient_symptom_record
patient_symptom_diagnosis
patient_symptom_treatment_result
patient_symptom_common_name
patient_symptom_drug_allergy

VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR

size
255

255
255
255
255
255

Description
หมายเลข HN ของ
ผูปวย
ว/ด/ปที่เขามารับการ
รักษา
ประวัติการปวย
การวินจิ ฉัยโรค
การรักษาที่ไดใหไวแลว
ยาที่แพ
อาการแพ

ตารางที่ 31 f_patient_education_type ประเภทของการศึกษาในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : ประเภทของการศึกษา ในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type
size
Description
รหัสของประเภทของ
smallint
255
f_patient_education_type_id
การศึกษา
patient_education_type_description char
255
คําอธิบายรหัสของประเภท
ของการศึกษา
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2. ฐานขอมูลของโรงพยาบาล A และ B ( HOSxP application )
ตารางที่ 32 patient ขอมูลผูปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล A และ B ( HOSxP application )
รายละเอียดตาราง : : ขอมูลผูปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type
Size
Description
Hn
VARCHAR 7
หมายเลขประจําตัว
ผูปวย
Pname
CHAR
15
คํานําหนาชื่อผูป วย
Fname
VARCHAR
30
ชื่อจริงของผูปวย
Lname
VARCHAR
30
นามสกุลของผูปวย
Birthday
DATE
วันเกิดของผูปวย
Citizenship
CHAR
3
รหัสเชื้อชาติ
Nationality
CHAR
3
รหัสสัญชาติ
Occupation
CHAR
3
รหัสอาชีพ
Bloodgrp
CHAR
5
รหัสหมูเลือด
Religion
CHAR
2
รหัสศาสนา
Addrpart
VARCHAR
50
บานเลขที่ผูปวย
Amppart
VARCHAR
อําเภอ
Tmbpart
VARCHAR
ตําบล
Road
VARCHAR
50
ถนน
Chwpart
CHAR
รหัสจังหวัด
po_code
VARCHAR
5
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพทบาน
Hometel
VARCHAR
20
ผูปวย
Sex
CHAR
1
รหัสเพศ
cid
VARCHAR
13
หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
รหัสการศึกษาของ
Educate
CHAR
1
ผูปวย
marrystatus
CHAR
1
รหัสสถานภาพสมรส

Link Table
descript_drugallergy
pname

nationality
nationality
occupation
bloodgrp
religion

chwpart

sex
symptom
educate
marrystatus
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ตารางที่ 32 (ตอ)
ลายละเอียดตาราง : : ขอมูลผูปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type
Size
Description
fathername.
VARCHAR
50
ชื่อบิดา
fatherlname
VARCHAR
30
นามสกุลบิดา
mathername
VARCHAR
50
ชื่อมารดา
matherlname
VARCHAR
30
นามสกุลมารดา
Firstday
DATE
ว/ด/ปที่เขามาครั้งแรก
last_visit
DATE
ว/ด/ปที่เขามาครั้งสุดทาย
informaddr
VARCHAR
200

Link Table

ตารางที่ 33 pname คํานําหนาชื่อในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : คํานําหนาชื่อในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
pname
name

Data Type
CHAR
VARCHAR

Size
2
15

Description
รหัสคํานําหนาชื่อ
คํานําหนาชื่อ

ตารางที่ 34 nationality สัญชาติและเชื้อชาติในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : สัญชาติ และเชื้อชาติในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
nationality
name

Data Type
CHAR
VARCHAR

Size
3
50

Description
รหัสสัญชาติ และเชื้อชาติ
สัญชาติ และเชื้อชาติ
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ตารางที่ 35 occupation อาชีพในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : อาชีพในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
occupation
name

Data Type
CHAR
VARCHAR

Size
3
50

Description
รหัสอาชีพ
อาชีพ

ตารางที่ 36 blodgrp หมูเลือดในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : หมูเลือดในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
bloodgrp
name

Data Type
CHAR
VARCHAR

Size
1
2

Description
รหัสหมูเลือด
หมูเลือด

ตารางที่ 37 religion ศาสนาในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : ศาสนาในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
religion
name

Data Type
CHAR
VARCHAR

Size
2
15

Description
รหัสศาสนา
ศาสนา
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ตารางที่ 38 symptom ประวัติของการปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : ประวัตขิ องการปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
hn
Date_treat
namedrug
drugsymptom
symptom_history
diagnosis
treatment

Data Type
VARCHAR
DATE
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR

Size
5
50
200
255
255
255

Description
หมายเลขประจําตัวผูป วย
วันเวลาที่เขามารักษา
ชื่อยาที่แพ
อาการแพยา
ประวัติการปวย
วินิจฉัยโรค
การรักษาที่ไดใหไวแลว

ตารางที่ 39 chwpart จังหวัดในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : จังหวัดในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
chwpart
name

Data Type
CHAR
VARCHAR

Size
2
20

Description
รหัสจังหวัด
จังหวัด

ตารางที่ 40 sex เพศในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : เพศในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
Data Type
Size
sex
CHAR
1
name
VARCHAR 15

Description
รหัสเพศ
เพศ
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ตารางที่ 41 educate การศึกษาในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : การศึกษาในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
educate
name

Data Type
CHAR
VARCHAR

Size
2
50

Description
รหัสการศึกษา
การศึกษา

ตารางที่ 42 marrystatus สถานะการสมรสของผูปวยในฐานขอมูลของโรงพยาบาล
รายละเอียดตาราง : สถานะการสมรสของผูป วยใ นฐานขอมูลของโรงพยาบาล
FieldNAME
code
name

Data Type
CHAR
VARCHAR

Size
1
20

Description
รหัสสถานะปจจุบัน
สถานะปจจุบนั

ตารางที่ 43 admin ผูใชงานระบบ
รายละเอียดตาราง : ผูใชงานระบบ
FieldNAME
Data Type
username
NVARCHAR
password
NVARCHAR
name
NVARCHAR
surname
NVARCHAR
position
TINYINT

Size
15
50
20
30
1

Description
รหัสผูใช
รหัสผาน
ชื่อ
นามสกุล
รหัสสิทธิ์การใชงาน

Link Table

priority
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3. ฐานขอมูลสํานักงานทะเบียนราษฎร
ตารางที่ 44 Personal ขอมูลประวัติประชาชน
รายละเอียดตาราง : ขอมูลประวัติประชาชน
FieldNAME
Data Type
Size
Pname
CHAR
15
Fname
VARCHAR
30
Lname
VARCHAR
30
Birthday
DATE
Citizenship
CHAR
3
Nationality
CHAR
3
Occupation
CHAR
3
Bloodgrp
CHAR
5
Religion
CHAR
2
Addrpart
VARCHAR
50
Amppart
VARCHAR
Tmbpart
VARCHAR
Road
VARCHAR
50
Chwpart
CHAR
po_code
VARCHAR
5
Hometel

VARCHAR

20

Sex
cid

CHAR
VARCHAR

1
13

marrystatus
fathername.
fatherlname
mathername
matherlname

CHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR

1
50
30
50
30

Description
คํานําหนาชื่อ
ชื่อจริงของ
นามสกุล
วันเกิด
รหัสเชื้อชาติ
รหัสสัญชาติ
รหัสอาชีพ
รหัสหมูเลือด
รหัสศาสนา
บานเลขที่
อําเภอ
ตําบล
ถนน
รหัสจังหวัด
รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพทบาน
ผูปวย
รหัสเพศ
หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
รหัสสถานภาพสมรส
ชื่อบิดา
นามสกุลบิดา
ชื่อมารดา
นามสกุลมารดา

Link Table
pname

nationality
nationality
occupation
bloodgrp
religion

chwpart

sex
symptom
marrystatus
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปเกิด
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548

ชลธิชา จิวารัตนพงศ
16 กันยายน พ.ศ. 2525
77/3 ถ.สวนตะไคร ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม

สําเร็จการศึกษาชั้นประถมปที่ 6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน(ม.3)
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

