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บทที่ 2 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

   การพัฒนาระบบการสแกนเอกสารประวัติการมาตรวจรักษาและการมารับบริการของ

ผูปวย ของโรงพยาบาลในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาทฤษฏีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ระบบท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับงานได โดยไดแบงออกเปนหัวขอตางๆ ไดดังตอไปน้ี 

 2.1   ระบบเวชระเบียน (Medical Record System) 

 2.2   ซอฟตแวรทเวน ( Twain Control )  

 2.3   การจัดเก็บขอมูลรูปภาพในฐานขอมูลแบบไฟรเบิรด (Firebird Database Management  

                     System )  

     2.4 เทคโนโลยีการสแกน 
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2.1 ระบบเวชระเบียน (Medical Record System) 

  ในการใหบริการตรวจรักษาผูปวยของโรงพยาบาลจะมีการบันทึกขอมูลการตรวจ

รักษาตางๆ ไวเปนประวัติของผูปวย เพ่ือเปนหลักฐานในการรักษาพยาบาลในแตละครั้งที่มา และเปน

ขอมูลประกอบการพิจารณา วินิจฉัยในการใหการรักษาและติดตามผลการรักษาโรคและอาการของ

ผูปวยตอไป เอกสารเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวในหนวยงานท่ีใหบริการ ของโรงพยาบาล คือ ที่ หองบัตร 

หองจายยา หองชันสูตรโรค หองรังสีรักษา และ หนวยงานตางๆ ท่ีทําหนาท่ีใหบริการและตรวจรักษา

ผูปวย โดยขอมูลหลักจะถูกจัดเก็บไวในหองบัตร (หองเวชระเบียน) ตามระเบียบของกระทรวง

สาธารณสุข จะใหมีการจัดเก็บเอกสารตางๆเหลานี้เปนเวลา 10 ป เอกสารที่มีผูปวยไมมาตรวจรักษาเกิน 

10 ป ก็จะถูกเสนอใหทําลาย ทําใหไมสามารถคนหาขอมูลในอดีตของผูปวยไดครบถวน ซ่ึงขอมูล

เหลาน้ีมีความจําเปนตอการพิจารณาตรวจรักษาผูปวยตอไป หากมีการกลับมารักษาอีก 

2.1.1. ขนาดของโรงพยาบาลและหนวยงานเวชระเบียน แบงเปน 3 ระดับ คือ 

2.1.1.1. โรงพยาบาลศูนย คือ โรงพยาบาลท่ีมีจํานวนเตียงท่ีสามารถรองรับการบริการ

ผูปวยใน ไดถึง 1,000 – 1,500 เตียง มีเจาหนาท่ีประจําหองเวชระเบียน 10 – 15 คน มีพื้นท่ีใน

การจัดเก็บเอกสาร ประมาณ 8 X 20 ตารางเมตร อัตราการใหบริการการตรวจรักษา ผูปวยนอก 

ประมาณ 1,500 คนตอวัน จํานวนเอกสารการตรวจรักษา ไมนอยกวา 4,000 ฉบับตอวัน 

โรงพยาบาลขนาดนี้ มีอยูประมาณ 20 แหงท่ัวประเทศ  

2.1.1.2. โรงพยาบาลทั่วไป คือ โรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงที่สามารถรองรับการ

บริการผูปวยใน ไดถึง 300 – 700 เตียง มีเจาหนาที่ประจําหองเวชระเบียน 10 คน มีพื้นท่ีในการ

จัดเก็บเอกสาร ประมาณ 8 X 10 ตารางเมตร อัตราการใหบริการการตรวจรักษา ผูปวยนอก 

ประมาณ 800 – 1,000 คนตอวัน จํานวนเอกสารการตรวจรักษา ไมนอยกวา 2,000 ฉบับตอวัน 

โรงพยาบาลขนาดนี้ มีอยูประมาณ 100 แหงทั่วประเทศ 
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2.1.1.3. โรงพยาบาลชุมชน คือ โรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงท่ีสามารถรองรับการ

บริการผูปวยใน ไดถึง 10 – 100 เตียง มีเจาหนาท่ีประจําหองเวชระเบียน 5 คน มีพื้นที่ในการ

จัดเก็บเอกสาร ประมาณ 6 X 8 ตารางเมตร อัตราการใหบริการการตรวจรักษา ผูปวยนอก 

ประมาณ 100 – 500 คนตอวัน จํานวนเอกสารการตรวจรักษา ไมนอยกวา 1,000 ฉบับตอวัน 

โรงพยาบาลขนาดนี้ มีอยูประมาณ 1000 แหงท่ัวประเทศ 

 2.1.2. ระบบขอมูลของโรงพยาบาลตางๆ จะมีระบบเครือขายทองถ่ินคอมพิวเตอร จัดการ

ขอมูลกระจายอยูในหนวยงานตางๆ ที่ใหบริการผูปวยโดยมีจํานวนเครื่องลูกขายใน หองบัตร 5 – 20 

เครื่องตามขนาดของโรงพยาบาล โดยมีการบันทึกขอมูล การตรวจรักษาในแบบขอมูลคอมพิวเตอร 

และ ระบบกระดาษเอกสารควบคูกันไป เนื่องจากระบบบันทึกขอมูลสวนใหญไมรองรับการบันทึก

ขอมูลไดครบถวน และเน่ืองจากขอกําหนดของระเบียบปฎิบัติและทางกฎหมาย 

 2.1.3. การจัดเก็บภาพเอกสารในรูปแบบของขอมูลคอมพิวเตอร ยังมีไมสมบูรณ ทั้งน้ีเนื่องจาก  
  2.1.3.1 ระบบคอมพิวเตอร เวชระเบียนสวนใหญยังไมไดรองรับการจัดเกบ็ขอมูลแบบ 
             รูปภาพ 
  2.1.3.2. สวนใหญ มีการจัดเก็บในรูปแบบ ระบบไฟลขอมูลโดยไมรวมกับขอมูลของ 
  ผูปวยหรือผูมารับบริการ ทําใหไมสามารถเรียกดูขอมูลไดโดยสะดวก 

2.1.3.3. ปริมาณเอกสารเกาที่มีจํานวนมาก การอานเก็บโดยเครื่องอานภาพเอกสารทํา
ไดชา ไมสะดวก และ ไมทันการ 

2.1.3.4. มีจํานวนเอกสารที่เพิ่มข้ึนในแตละวันมีจํานวนมากโดยระบบท่ีมีอยูไม
สามารถรองรับปริมาณงานน้ีได  

2.1.3.5. ระบบที่มีอยูโดยสวนใหญ ยังไมมีความสะดวกท่ีจะแสดงผล ภาพของเอกสาร
ที่มีอยูเพื่อใชประกอบในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  

              เนื่องจากโรงพยาบาลตางๆในปจจุบันมีระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใชงาน จึงมีความ

พรอมที่จะรองรับงาน การจัดเก็บรูปภาพเอกสารตางๆไดอยางดี และเปนการนําทรัพยากรที่มีอยู มาใช

อยางคุมคาตลอดจนเปนแนวทางท่ีจะลดปริมาณการใชกระดาษ ไดตอไปในอนาคต 
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2.2 ซอฟตแวรทเวน ( Twain Control )  
 

    ในป ค.ศ. 1992 กลุมอุตสาหกรรมผูผลิตอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ไดรวมตัวกันโดยใชช่ือวา 
Twain เพื่อกําหนดมาตรฐาน ระหวาง ซอฟตแวร กับ อุปกรณที่ทํางานเก่ียวกับรูปภาพโดยไดพัฒนา 
โดยมีองคประกอบหลักท่ีจะผลิต ซอฟแวรท่ีใชไดโดยไมคิดมูลคาคือ 

- ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 
- ซอฟตแวรจัดการเครื่องอานขอมูล ( Source Manager Software ) 
- ซอฟตแวรแหลงตนแบบขอมูล ( Data Source Software) 

อุปกรณตางๆท่ีทํางานกับระบบขอมูลรูปภาพ ไดแก เครื่องอานภาพเอกสาร (Scanner) กลองถายภาพ
ดิจิตอล จะมีซอฟตแวรเช่ือมตอ (Driver) ที่จะใชสง-รับขอมูลจากอุปกรณและระบบปฎิบัติการ มายัง
โปรแกรมประยุกตตางๆได ทําใหสามารถสรางระบบท่ีบังคับติดตอกับอุปกรณเหลาน้ีไดโดยสะดวก 
โดยซอฟตแวรที่ใชระบบ Twain Control นี้จะมีคุณสมบัติ ท่ีสําคัญคือ 

- ใชกับระบบปฎิบัติการตางๆไดหลายระบบ เชน ลีนุกซ (LINUX) ยูนิกซ(UNIX) 
วินโดว(WINDOWS) เปนตน 

- รองรบัระบบทั้ง 64 บิท และ 32 บิท 
- เปนซอฟตแวร โอเพน ซอรส 
- รองรับเอกสารแบบ PDF 
- รองรับอุปกรณภาพตางๆไดกวางขวาง เชน เครื่องอานภาพเอกสาร (Scanner) 

กลองถายภาพ ดิจิตอล เครื่องพิมพแบบตางๆ 
ในการพัฒนา โปรแกรมประยุกต นั้น นักพัฒนาสามารถใชชุดพัฒนาท่ีทางผูจัดทํา Twain สรางข้ึนและ
ใหนักพัฒนาระบบ นําไปใชโดยไมคิดมูลคาคือ Twain Developer Tool Kit ซ่ึงสามารถถายโอนมาใช
งานไดจาก เว็บไซด www.twain.org  โดยชุดพัฒนา ซอฟแวรนี้ ทําใหนักพัฒนาสามารถสรางโปรแกรม
เช่ือมตออุปกรณจับภาพตางๆกับโปรแกรมประยุกตไดโดยสะดวก และสามารถเช่ือมโยงทํางานไดกับ 
ภาษาคอมพิวเตอร ท่ีใชในการพัฒนาไดหลายภาษา โดยอาจใชสราง ไลบรารี่ สําหรับการเขียน
โปรแกรมตางๆ  
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2.3   การจัดเก็บขอมูลรูปภาพในฐานขอมูลแบบไฟรเบิรด (Firebird Database Management System )  

     ระบบฐานขอมูลไฟรเบิรด เปนระบบฐานขอมูลสัมพันธ ซ่ึงพัฒนามาจากฐานขอมูล อินเตอร

เบส (Interbase) โดยไฟรเบิรด จะเปนฐานขอมูลแบบ โอเพนซอรส (Open Source) ซ่ึงมีคุณสมบัติ ที่

เหมาะสมกับการนําไปใชในการจัดเก็บขอมูลรูปภาพ คือ  

  -    เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open Source)นํามาใชโดยไมเสียคาจดัซ้ือ 

  -   รองรับการทํางานกับขอมูลแบบขนาดใหญ (Binary Large Object) 

  -    รองรับขนาดของฐานขอมูลได 2-64 TB. ในระบบปฎิบัติการ ลีนุกซ ที่ใชระบบ

ไฟลแบบ EXT2 / EXT3  

  -  มีความเร็วในการทํางานสูง 

  -  มีการทํางานไดในหลายระบบปฎิบัติการ 

2.4   เทคโนโลยีการสแกน 
                 2.4.1   SCANNER  
                        สแกนเนอรเปนอุปกรณซ่ึงแปลงภาพหรือวัตถุจากรูปแบบท่ีจับตองไดที่เปน 3 มิติ และ2 
มิติ เปนดิจิตอลลงในคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถแสดงเปนภาพ 2 มิติ แลวจัดเก็บในรูปแบบของไฟลภาพ 
สแกนเนอรสามารถใชทํางานตางๆไดเชน งานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถายในเอกสาร บันทึกขอมูล
ลงในเวิรดโปรเซสเซอร FAX เอกสาร เพ่ิมแตงเติมภาพตาง ๆ ลงไปในผลิตภัณฑส่ือโฆษณาตาง ๆ  
สแกนเนอรแบงไดเปนหลายประเภทแยกตามการใชงาน  
                           2.4.1.1  ชนิดเลื่อนกระดาษ (Path-Through scanner)  
                           2.4.1.2  ชนิดนอน (flatbed scanner)  
                           2.4.1.3  ชนิดมือถือ (Hand-held Scanner) 
                           2.4.1.4  ชนิดอานบารโคด (Barcode Reader) 
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            2.4.2  ชนิดเลื่อนกระดาษ (Path-Through scanner)  
                         สแกนเนอรชนิดนี้จะทํางานคลายกับการทํางานของ FAX คือทําการรับกระดาษแลว
คอย ๆ เลื่อนหนากระดาษแผนนั้นใหผานหัวสแกนซ่ึงอยูกับที่ ขอจํากัดของสแกนเนอรแบบเลื่อน
กระดาษ คือสามารถอานภาพที่เปนแผนกระดาษไดเทาน้ัน แตไมสามารถรับวัตถุที่เปนแบบ 3 มิติได 
ในปจจุบันสแกนเนอรชนิดน้ีจะรวมอยูกับ Printer หรือ Fax  
  

 
                                                 รูปท่ี 2.1  ภาพ Scanner ชนิดเลื่อนกระดาษ 
           
            2.4.3 ชนิดนอน (Flatbed scanner)  
                        สแกนเนอรชนิดน้ีใชวิธีกาารคลาย ๆ กับเครื่องถายเอกสาร คือวางหนังสือ ภาพ หรือ
วัตถุไวบนแผนกระจกใส และเม่ือทําการสแกน หัวสแกนก็จะเคลื่อนท่ีจากปลายดานหน่ึงไปยังอีกดาน
หน่ึง ขอจํากัดของสแกนเนอร แบบแทนนอนคือแมวาอานภาพจากหนังสือได แตกลไกภายในตองใช
การสะทอนแสงผานกระจกหลายแผน ทําใหภาพมีคุณภาพไมดีเม่ือเทียบกับแบบแรก  

 

                                              รูปท่ี 2.2  ภาพ Scanner ชนิดนอน 
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            2.4.4 ชนิดมือถือ (Hand-held Scanner) 
                        การใชงานตองเลื่อนหัวสแกนเนอรไปบนหนังสือหรือรูปภาพเอง สแกนเนอร แบบมือ
ถือไดรวม เอาขอดีของสแกนเนอร ทั้งสองแบบเขาไวดวยกันและมีราคาถูก เพราะกลไกท่ีใชไม 
สลับซับซอน แตก็มีขอจํากัด ตรงท่ีวาภาพที่ไดจะมีคุณภาพแคไหน ขึ้นอยูกับความสมํ่าเสมอ ในการ
เลื่อนหัวสแกนเนอรของผูใชงาน นอกจากนี้หัวสแกนเนอรแบบนี้ยังมีหัวสแกนที่มีขนาดส้ัน ทําให
อานภาพบนหนาหนังสือขนาดใหญไดไมครบ 1 หนา ทําใหตองอานหลายคร้ังกวาจะครบหนึ่งหนา ซ่ึง
ปจจุบันมีซอฟตแวรหลายตัว ที่ใชกับสแกนเนอร แบบมือถือ ซ่ึงสามารถตอภาพที่เกิดจากการสแกน
หลายครั้งเขาตอกัน 

 

                                                รูปท่ี 2.3  ภาพ Scanner ชนิดมือถือ 
 
             2.4.5 เทคโนโลยีในการ Scan 
                          การจับภาพของสแกนเนอร ทําโดยฉายแสงบนเอกสารที่จะสแกน แสงจะผานกลับไป
มาและภาพ จะถูกจับโดยเซลลที่ไวตอแสง เรียกวา charge-couple device หรือ CCD ซ่ึงโดยปกติพื้นที่
มืดบน กระดาษจะสะทอนแสงไดนอยและพื้นท่ีที่สวางบนกระดาษจะสะทอนแสงไดมากกวา CCD จะ
สืบหาปริมาณแสงที่สะทอนกลับจากแตละพื้นที่ของภาพนั้น และเปลี่ยนคลื่นของแสงท่ีสะทอน 
กลับมาเปนขอมูลดิจิตอล หลังจากนั้นซอฟตแวรที่ใชสําหรับการสแกนภาพก็จะแปลงเอาสัญญาณ
เหลานั้นกลับมาเปนภาพบนคอมพิวเตอรอีกทีหนึ่ง หนึ่งในปจจัยในการแยกคุณภาพสแกนเนอรวาเปน
แบบ High-end ก็ดูไดจากสําเนาหรือภาพท่ีเห็นจากการสแกนแลววามีสีและความพรามัวของภาพ  
  
             2.4.6 การทํางานของ Line by Line 
                       Line by Line เปนเทคโนโลยีในการแสกนท่ีใชมานาน ซ่ึงวิธีการคือเม่ือ ภาพถูกแสกน 
ขอมูลแรกจะถูกจับโดย CCD sensor ซ่ึงจะทําการสรางและแบงเฉดสีออกเปน แดง เขียว น้ําเงิน ในเวลา
เดียวกัน และในขบวนการสุดทายสีท้ังหมดจะถูกทําการแยกออกกอนท่ีจะสงไปยังSoftware ใหทํางาน
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ตอไปอีกที 
                        อาการพลาดของวางเสนสายสีเกิดข้ึนเพราะความตอเนื่องของมอเตอรแสกนเนอรกับ
เวลาในการทํางานของระบบไมอนุญาตใหไดงานท่ีสมบูรณแบบ  ปญหาการจัดการเร่ืองเฉดสีน้ัน
สามารถแกไดแตเปนเพียงทฤษฎีเทาน้ันเพราะถามอเตอรของแสกนเนอรนั้นไมสามารถหยุดน่ิงเพ่ือเก็บ
รายละเอียดในการแสกน ในแตละเสนที่การแสกนลากผาน 

 
รูปท่ี 2.4  ภาพแสดงการทํางานของ Line by Line 

                        แสดงภาพที่ใชเทคโนโลยี Line by Line ซ่ึงจะเห็นความผดิพลาดในการจัดเฉดสีทั้ง แดง 
เขียว และน้ําเงิน (scan ใน Mode สีท่ี 300 dpi ขยายที่ 350%) 
  
             2.4.7  การทํางานของ Pixel by Pixel 
                         Pixel by Pixel เปนเทคโนโลยีที่ตางจาก Line by Line เพราะมันนําขอมูลของ CCD 
และ ทําการจําลองสีทั้ง 3 สี สีและภาพจะถูกแตงดวยตัวมันเองจึงทําใหเกิดปญหาการจัดการเฉดสีที่
ผิดพลาดนอยลง เนื่องจากปญหาที่มันติดตัวตามมาหลังจากทําการแสกนโดยใชมอเตอรซ่ึงยังแกไมได
Pixel by Pixel น้ันไมไดทําใหตลาดแสกนเนอรโตข้ึนมากมายนัก แตผลลัพธท่ีไดจากการแสกนโดยใช
วิธีน้ีจะไดภาพที่ชัดและภาพท่ีสมบูรณมากข้ึน ในการสังเกตภาพท่ีแสกนจากเทคนิคทั้ง2 แบบน้ีจะเห็น
ไดวาถาแสกนโดยใชวิธี Line by Line เม่ือขยายภาพแลวจะเห็นวามีสีแดง เขียวและน้ําเงินเกือบชัดเจน
แตถาใชวิธีการแบบ Pixel by Pixel น้ันภาพที่ไดเม่ือขยายแลวสีทั้ง 3 สีจะไมสามารถแยกแยะออกได
อยางชัดเจน 

 
รูปท่ี 2.5  ภาพแสดงการทํางานของ Pixel by Pixel 

แสดงภาพที่ใชเทคโนโลยี Pixel by Pixel มีการปรับแตงสีไดดีข้ึน (scan ใน Mode สีที่ 300 dpi ขยายที ่
350%) 
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             2.4.8  ประเภทของภาพที่เกิดจากการสแกน 
                          2.4.8.1 ภาพ Single Bit  
                                    เปนภาพท่ีมีความหยาบมากท่ีสุดใชพื้นที่ในการเก็บขอมูลนอยสุด แตขอดีของ
ภาพประเภทน้ีคือ ใชทรัพยากรของเครื่องนอยที่สุดใชพื้นที่ ในการเก็บขอมูลนอยที่สุด ใชระยะเวลาใน
การสแกนภาพนอยที่สุด Single-bit แบงออกไดสองประเภทคือ  
                                         - Line Art ไดแกภาพที่มีสวนประกอบเปนภาพขาวดํา ตัวอยางของภาพพวก
นี้ ไดแก ภาพท่ีไดจากการสเกต  
                                         - Halftone ภาพพวกนี้จะใหสีท่ีเปนโทนสีเทามากกวา แตโดยทั่วไปยังถูกจัด
วาเปนภาพประเภท Single-bit เนื่องจากเปนภาพหยาบๆ  
  
                          2.4.8.2 ภาพ Gray Scale  
                                      มีสวนประกอบมากกวาภาพขาวดํา โดยจะประกอบดวยเฉดสีเทาเปนลําดับข้ัน
ทําใหเห็นรายละเอียดดานแสง-เงา ความชัดลึกมากข้ึนกวาเดิมภาพพวกนี้แตละพิกเซลหรือแตละจุด
ของภาพอาจประกอบดวยจํานวนบิตมากกวา ตองการพื้นท่ีเก็บขอมูลมากข้ึน 
  
                          2.4.8.3 ภาพสี  
                                  หนึ่งพิกเซลของภาพสีน้ันประกอบดวยจํานวนบิตและใชพ้ืนท่ีเก็บขอมูลมาก
ควาามสามารถในการสแกนภาพออกมาไดละเอียดน้ันข้ึนอยูกับวาใชสแกนเนอรขนาดความละเอียด
เทาไร  
  
                          2.4.8.4 ตวัหนังสือ  
                                 ไดแก เอกสารตางๆ เชน ตองการเก็บเอกสารโดยไมตอง พิมพลงในแฟมเอกสาร
ของเวิรดโปรเซสเซอร ก็สามารถใชสแกนเนอรสแกนเอกสาร ดังกลาว และเก็บไวเปนแฟมเอกสารได 
นอก จากน้ีดวยเทคโนโลยีปจจุบันสามารถใช โปรแกรมท่ีสนับสนุน OCR (Optical Characters 
Recognize) มาแปลงแฟมภาพเปน เอกสารดังกลาวออกมาเปนแฟมขอมูลที่สามารถแกไขได 
   

 


