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บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒนาระบบการสแกนเอกสารประวัติการมาตรวจรักษาและการมารับบริการของ
ผูปวย ของโรงพยาบาลในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาทฤษฏีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ระบบที่สามารถนํามาประยุกตใชกับงานได โดยไดแบงออกเปนหัวขอตางๆ ไดดังตอไปนี้
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 เพื่อเปนหลักฐานในการรักษาพยาบาลในแตละครั้งที่มา และเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณา วินิจฉัยในการใหการรักษาและติดตามผลการรักษาโรคและอาการของ
ผูปวยตอไป เอกสารเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวในหนวยงานที่ใหบริการ ของโรงพยาบาล คือ ที่ หองบัตร
หองจายยา หองชันสูตรโรค หองรังสีรักษา และ หนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่ใหบริการและตรวจรักษา
ผู ป ว ย โดยข อ มู ล หลั ก จะถู ก จั ด เก็ บ ไว ใ นห อ งบั ต ร (ห อ งเวชระเบี ย น) ตามระเบี ย บของกระทรวง
สาธารณสุข จะใหมีการจัดเก็บเอกสารตางๆเหลานี้เปนเวลา 10 ป เอกสารที่มีผูปวยไมมาตรวจรักษาเกิน
10 ป ก็จะถูกเสนอใหทําลาย ทําใหไมสามารถคนหาขอมูลในอดีตของผูปวยไดครบถวน ซึ่งขอมูล
เหลานี้มีความจําเปนตอการพิจารณาตรวจรักษาผูปวยตอไป หากมีการกลับมารักษาอีก
2.1.1. ขนาดของโรงพยาบาลและหนวยงานเวชระเบียน แบงเปน 3 ระดับ คือ
2.1.1.1. โรงพยาบาลศูนย คือ โรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงที่สามารถรองรับการบริการ
ผูปวยใน ไดถึง 1,000 – 1,500 เตียง มีเจาหนาที่ประจําหองเวชระเบียน 10 – 15 คน มีพื้นที่ใน
การจัดเก็บเอกสาร ประมาณ 8 X 20 ตารางเมตร อัตราการใหบริการการตรวจรักษา ผูปวยนอก
ประมาณ 1,500 คนตอวัน จํานวนเอกสารการตรวจรักษา ไมนอยกวา 4,000 ฉบับตอวัน
โรงพยาบาลขนาดนี้ มีอยูประมาณ 20 แหงทั่วประเทศ
2.1.1.2. โรงพยาบาลทั่วไป คือ โรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงที่สามารถรองรับการ
บริการผูปวยใน ไดถึง 300 – 700 เตียง มีเจาหนาที่ประจําหองเวชระเบียน 10 คน มีพื้นที่ในการ
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 โรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียงที่สามารถรองรับการ
บริการผูปวยใน ไดถึง 10 – 100 เตียง มีเจาหนาที่ประจําหองเวชระเบียน 5 คน มีพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร ประมาณ 6 X 8 ตารางเมตร อัตราการใหบริการการตรวจรักษา ผูปวยนอก
ประมาณ 100 – 500 คนตอวัน จํานวนเอกสารการตรวจรักษา ไมนอยกวา 1,000 ฉบับตอวัน
โรงพยาบาลขนาดนี้ มีอยูประมาณ 1000 แหงทั่วประเทศ
2.1.2. ระบบขอมูลของโรงพยาบาลตางๆ จะมีระบบเครือขายทองถิ่นคอมพิวเตอร จัดการ
ขอมูลกระจายอยูในหนวยงานตางๆ ที่ใหบริการผูปวยโดยมีจํานวนเครื่องลูกขายใน หองบัตร 5 – 20
เครื่องตามขนาดของโรงพยาบาล โดยมีการบันทึกขอมูล การตรวจรักษาในแบบขอมูลคอมพิวเตอร
และ ระบบกระดาษเอกสารควบคูกันไป เนื่องจากระบบบันทึกขอมูลสวนใหญไมรองรับการบันทึก
ขอมูลไดครบถวน และเนื่องจากขอกําหนดของระเบียบปฎิบัติและทางกฎหมาย
2.1.3. การจัดเก็บภาพเอกสารในรูปแบบของขอมูลคอมพิวเตอร ยังมีไมสมบูรณ ทั้งนี้เนื่องจาก
2.1.3.1 ระบบคอมพิวเตอร เวชระเบียนสวนใหญยังไมไดรองรับการจัดเก็บขอมูลแบบ
รูปภาพ
2.1.3.2. สวนใหญ มีการจัดเก็บในรูปแบบ ระบบไฟลขอมูลโดยไมรวมกับขอมูลของ
ผูปวยหรือผูมารับบริการ ทําใหไมสามารถเรียกดูขอมูลไดโดยสะดวก
2.1.3.3. ปริมาณเอกสารเกาที่มีจํานวนมาก การอานเก็บโดยเครื่องอานภาพเอกสารทํา
ไดชา ไมสะดวก และ ไมทันการ
2.1.3.4. มีจํานวนเอกสารที่เพิ่มขึ้นในแตละวันมีจํานวนมากโดยระบบที่มีอยูไม
สามารถรองรับปริมาณงานนี้ได
2.1.3.5. ระบบที่มีอยูโดยสวนใหญ ยังไมมีความสะดวกที่จะแสดงผล ภาพของเอกสาร
ที่มีอยูเพื่อใชประกอบในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากโรงพยาบาลตางๆในปจจุบันมีระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใชงาน จึงมีความ
พรอมที่จะรองรับงาน การจัดเก็บรูปภาพเอกสารตางๆไดอยางดี และเปนการนําทรัพยากรที่มีอยู มาใช
อยางคุมคาตลอดจนเปนแนวทางที่จะลดปริมาณการใชกระดาษ ไดตอไปในอนาคต
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2.2 ซอฟตแวรทเวน ( Twain Control )
ในป ค.ศ. 1992 กลุมอุตสาหกรรมผูผลิตอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ไดรวมตัวกันโดยใชชื่อวา
Twain เพื่อกําหนดมาตรฐาน ระหวาง ซอฟตแวร กับ อุปกรณที่ทํางานเกี่ยวกับรูปภาพโดยไดพัฒนา
โดยมีองคประกอบหลักที่จะผลิต ซอฟแวรที่ใชไดโดยไมคิดมูลคาคือ
- ซอฟตแวรประยุกต (Application Software)
- ซอฟตแวรจัดการเครื่องอานขอมูล ( Source Manager Software )
- ซอฟตแวรแหลงตนแบบขอมูล ( Data Source Software)
อุปกรณตางๆที่ทํางานกับระบบขอมูลรูปภาพ ไดแก เครื่องอานภาพเอกสาร (Scanner) กลองถายภาพ
ดิจิตอล จะมีซอฟตแวรเชื่อมตอ (Driver) ที่จะใชสง-รับขอมูลจากอุปกรณและระบบปฎิบัติการ มายัง
โปรแกรมประยุกตตางๆได ทําใหสามารถสรางระบบที่บังคับติดตอกับอุปกรณเหลานี้ไดโดยสะดวก
โดยซอฟตแวรที่ใชระบบ Twain Control นี้จะมีคุณสมบัติ ที่สําคัญคือ
- ใชกับระบบปฎิบัติการตางๆไดหลายระบบ เชน ลีนุกซ (LINUX) ยูนิกซ(UNIX)
วินโดว(WINDOWS) เปนตน
- รองรับระบบทั้ง 64 บิท และ 32 บิท
- เปนซอฟตแวร โอเพน ซอรส
- รองรับเอกสารแบบ PDF
- รองรับอุปกรณภาพตางๆไดกวางขวาง เชน เครื่องอานภาพเอกสาร (Scanner)
กลองถายภาพ ดิจิตอล เครื่องพิมพแบบตางๆ
ในการพัฒนา โปรแกรมประยุกต นั้น นักพัฒนาสามารถใชชุดพัฒนาที่ทางผูจัดทํา Twain สรางขึ้นและ
ใหนักพัฒนาระบบ นําไปใชโดยไมคิดมูลคาคือ Twain Developer Tool Kit ซึ่งสามารถถายโอนมาใช
งานไดจาก เว็บไซด www.twain.org โดยชุดพัฒนา ซอฟแวรนี้ ทําใหนักพัฒนาสามารถสรางโปรแกรม
เชื่อมตออุปกรณจับภาพตางๆกับโปรแกรมประยุกตไดโดยสะดวก และสามารถเชื่อมโยงทํางานไดกับ
ภาษาคอมพิ ว เตอร ที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาได ห ลายภาษา โดยอาจใช ส ร า ง ไลบรารี่ สํ า หรั บ การเขี ย น
โปรแกรมตางๆ
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2.3 การจัดเก็บขอมูลรูปภาพในฐานขอมูลแบบไฟรเบิรด (Firebird Database Management System )
ระบบฐานขอมูลไฟรเบิรด เปนระบบฐานขอมูลสัมพันธ ซึ่งพัฒนามาจากฐานขอมูล อินเตอร
เบส (Interbase) โดยไฟรเบิรด จะเปนฐานขอมูลแบบ โอเพนซอรส (Open Source) ซึ่งมีคุณสมบัติ ที่
เหมาะสมกับการนําไปใชในการจัดเก็บขอมูลรูปภาพ คือ
- เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open Source)นํามาใชโดยไมเสียคาจัดซื้อ
- รองรับการทํางานกับขอมูลแบบขนาดใหญ (Binary Large Object)
-

รองรับขนาดของฐานขอมูลได 2-64 TB. ในระบบปฎิบัติการ ลีนุกซ ที่ใชระบบ

ไฟลแบบ EXT2 / EXT3
- มีความเร็วในการทํางานสูง
- มีการทํางานไดในหลายระบบปฎิบัติการ
2.4 เทคโนโลยีการสแกน
2.4.1 SCANNER
สแกนเนอรเปนอุปกรณซึ่งแปลงภาพหรือวัตถุจากรูปแบบที่จับตองไดที่เปน 3 มิติ และ2
มิติ เปนดิจิตอลลงในคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถแสดงเปนภาพ 2 มิติ แลวจัดเก็บในรูปแบบของไฟลภาพ
สแกนเนอรสามารถใชทํางานตางๆไดเชน งานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถายในเอกสาร บันทึกขอมูล
ลงในเวิรดโปรเซสเซอร FAX เอกสาร เพิ่มแตงเติมภาพตาง ๆ ลงไปในผลิตภัณฑสื่อโฆษณาตาง 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 เลื่อนหนากระดาษแผนนั้นใหผานหัวสแกนซึ่งอยูกับที่ ขอจํากัดของสแกนเนอรแบบเลื่อน
กระดาษ คือสามารถอานภาพที่เปนแผนกระดาษไดเทานั้น แตไมสามารถรับวัตถุที่เปนแบบ 3 มิติได
ในปจจุบันสแกนเนอรชนิดนี้จะรวมอยูกับ Printer หรือ Fax

รูปที่ 2.1 ภาพ Scanner ชนิดเลื่อนกระดาษ
2.4.3 ชนิดนอน (Flatbed scanner)
สแกนเนอรชนิดนี้ใชวิธีกาารคลาย ๆ กับเครื่องถายเอกสาร คือวางหนังสือ ภาพ หรือ
วัตถุไวบนแผนกระจกใส และเมื่อทําการสแกน หัวสแกนก็จะเคลื่อนที่จากปลายดานหนึ่งไปยังอีกดาน
หนึ่ง ขอจํากัดของสแกนเนอร แบบแทนนอนคือแมวาอานภาพจากหนังสือได แตกลไกภายในตองใช
การสะทอนแสงผานกระจกหลายแผน ทําใหภาพมีคุณภาพไมดีเมื่อเทียบกับแบบแรก

รูปที่ 2.2 ภาพ Scanner ชนิดนอน
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2.4.4 ชนิดมือถือ (Hand-held Scanner)
การใชงานตองเลื่อนหัวสแกนเนอรไปบนหนังสือหรือรูปภาพเอง สแกนเนอร แบบมือ
ถือไดรวม เอาขอดีของสแกนเนอร ทั้งสองแบบเขาไวดวยกันและมีราคาถูก เพราะกลไกที่ใชไม
สลับซับซอน แตก็มีขอจํากัด ตรงที่วาภาพที่ไดจะมีคุณภาพแคไหน ขึ้นอยูกับความสม่ําเสมอ ในการ
เลื่อนหัวสแกนเนอรของผูใชงาน นอกจากนี้หัวสแกนเนอรแบบนี้ยังมีหัวสแกนที่มีขนาดสั้น ทําให
อานภาพบนหนาหนังสือขนาดใหญไดไมครบ 1 หนา ทําใหตองอานหลายครั้งกวาจะครบหนึ่งหนา ซึ่ง
ปจจุบันมีซอฟตแวรหลายตัว ที่ใชกับสแกนเนอร แบบมือถือ ซึ่งสามารถตอภาพที่เกิดจากการสแกน
หลายครั้งเขาตอกัน

รูปที่ 2.3 ภาพ Scanner ชนิดมือถือ
2.4.5 เทคโนโลยีในการ Scan
การจับภาพของสแกนเนอร ทําโดยฉายแสงบนเอกสารที่จะสแกน แสงจะผานกลับไป
มาและภาพ จะถูกจับโดยเซลลที่ไวตอแสง เรียกวา charge-couple device หรือ CCD ซึ่งโดยปกติพื้นที่
มืดบน กระดาษจะสะทอนแสงไดนอยและพื้นที่ที่สวางบนกระดาษจะสะทอนแสงไดมากกวา CCD จะ
สืบหาปริมาณแสงที่สะทอนกลับจากแตละพื้นที่ของภาพนั้น และเปลี่ยนคลื่นของแสงที่สะทอน
กลับมาเปนขอมูลดิจิตอล หลังจากนั้นซอฟตแวรที่ใชสําหรับการสแกนภาพก็จะแปลงเอาสัญญาณ
เหลานั้นกลับมาเปนภาพบนคอมพิวเตอรอีกทีหนึ่ง หนึ่งในปจจัยในการแยกคุณภาพสแกนเนอรวาเปน
แบบ High-end ก็ดูไดจากสําเนาหรือภาพที่เห็นจากการสแกนแลววามีสีและความพรามัวของภาพ
2.4.6 การทํางานของ Line by Line
Line by Line เปนเทคโนโลยีในการแสกนที่ใชมานาน ซึ่งวิธีการคือเมื่อ ภาพถูกแสกน
ขอมูลแรกจะถูกจับโดย CCD sensor ซึ่งจะทําการสรางและแบงเฉดสีออกเปน แดง เขียว น้ําเงิน ในเวลา
เดียวกัน และในขบวนการสุดทายสีทั้งหมดจะถูกทําการแยกออกกอนที่จะสงไปยังSoftware ใหทํางาน
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ตอไปอีกที
อาการพลาดของวางเสนสายสีเกิดขึ้นเพราะความตอเนื่องของมอเตอรแสกนเนอรกับ
เวลาในการทํางานของระบบไมอนุญาตใหไดงานที่สมบูรณแบบ ปญหาการจัดการเรื่องเฉดสีนั้น
สามารถแกไดแตเปนเพียงทฤษฎีเทานั้นเพราะถามอเตอรของแสกนเนอรนั้นไมสามารถหยุดนิ่งเพื่อเก็บ
รายละเอียดในการแสกน ในแตละเสนที่การแสกนลากผาน

รูปที่ 2.4 ภาพแสดงการทํางานของ Line by Line
แสดงภาพที่ใชเทคโนโลยี Line by Line ซึ่งจะเห็นความผิดพลาดในการจัดเฉดสีทั้ง แดง
เขียว และน้ําเงิน (scan ใน Mode สีที่ 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 เนื่องจากปญหาที่มันติดตัวตามมาหลังจากทําการแสกนโดยใชมอเตอรซึ่งยังแกไมได
Pixel by Pixel นั้นไมไดทําใหตลาดแสกนเนอรโตขึ้นมากมายนัก แตผลลัพธที่ไดจากการแสกนโดยใช
วิธีนี้จะไดภาพที่ชัดและภาพที่สมบูรณมากขึ้น ในการสังเกตภาพที่แสกนจากเทคนิคทั้ง2 แบบนี้จะเห็น
ไดวาถาแสกนโดยใชวิธี Line by Line เมื่อขยายภาพแลวจะเห็นวามีสีแดง เขียวและน้ําเงินเกือบชัดเจน
แตถาใชวิธีการแบบ Pixel by Pixel นั้นภาพที่ไดเมื่อขยายแลวสีทั้ง 3 สีจะไมสามารถแยกแยะออกได
อยางชัดเจน

รูปที่ 2.5 ภาพแสดงการทํางานของ Pixel by Pixel
แสดงภาพที่ใชเทคโนโลยี Pixel by Pixel มีการปรับแตงสีไดดีขึ้น (scan ใน Mode สีที่ 300 dpi ขยายที่
350%)
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2.4.8 ประเภทของภาพที่เกิดจากการสแกน
2.4.8.1 ภาพ Single Bit
เปนภาพที่มีความหยาบมากที่สุดใชพื้นที่ในการเก็บขอมูลนอยสุด แตขอดีของ
ภาพประเภทนี้คือ ใชทรัพยากรของเครื่องนอยที่สุดใชพื้นที่ ในการเก็บขอมูลนอยที่สุด ใชระยะเวลาใน
การสแกนภาพนอยที่สุด Single-bit แบงออกไดสองประเภทคือ
- Line Art ไดแกภาพที่มีสวนประกอบเปนภาพขาวดํา ตัวอยางของภาพพวก
นี้ ไดแก ภาพที่ไดจากการสเกต
- Halftone ภาพพวกนี้จะใหสีที่เปนโทนสีเทามากกวา แตโดยทั่วไปยังถูกจัด
วาเปนภาพประเภท Single-bit เนื่องจากเปนภาพหยาบๆ
2.4.8.2 ภาพ Gray Scale
มีสวนประกอบมากกวาภาพขาวดํา โดยจะประกอบดวยเฉดสีเทาเปนลําดับขั้น
ทําใหเห็นรายละเอียดดานแสง-เงา ความชัดลึกมากขึ้นกวาเดิมภาพพวกนี้แตละพิกเซลหรือแตละจุด
ของภาพอาจประกอบดวยจํานวนบิตมากกวา ตองการพื้นที่เก็บขอมูลมากขึ้น
2.4.8.3 ภาพสี
หนึ่งพิกเซลของภาพสีนั้นประกอบดวยจํานวนบิตและใชพื้นที่เก็บขอมูลมาก
ควาามสามารถในการสแกนภาพออกมาไดละเอียดนั้นขึ้นอยูกับวาใชสแกนเนอรขนาดความละเอียด
เทาไร
2.4.8.4 ตัวหนังสือ
ไดแก เอกสารตางๆ เชน ตองการเก็บเอกสารโดยไมตอง พิมพลงในแฟมเอกสาร
ของเวิรดโปรเซสเซอร ก็สามารถใชสแกนเนอรสแกนเอกสาร ดังกลาว และเก็บไวเปนแฟมเอกสารได
นอก จากนี้ดวยเทคโนโลยีปจจุบันสามารถใช โปรแกรมที่สนับสนุน OCR (Optical Characters
Recognize) มาแปลงแฟมภาพเปน เอกสารดังกลาวออกมาเปนแฟมขอมูลที่สามารถแกไขได

