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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการยอมรับการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) ของแพทย์และทันตแพทย์ในคลินิก
ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การยอมรับการใช้ EHRs ตลอดจนค้นหาข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมการยอมรับการใช้ EHRs
วิ ธีการ: เก็บข้อมูลจากแพทย์และทันตแพทย์ทเ่ี ปิ ดคลินิกในเขตสุขภาพที่ 10 ทัง้ หมด จานวน 441 แห่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ถึงมีนาคม 2560 ด้วยแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ผูว้ จิ ยั ปรับใช้แบบจาลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็ นกรอบใน
การศึกษา แบบสอบถามวัดความคิดเห็นประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ ต้นทุน EHRs การรับรูถ้ งึ
ประโยชน์ในการใช้ EHRs การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ EHRs และความตัง้ ใจในการใช้ EHRs ผลการวิ จยั : มีแบบสอบถาม
ตอบกลับจานวน 361 ฉบับ พบว่าร้อยละ 71.47 ไม่ได้ใช้งาน EHRs ในคลินิก ร้อยละ 25.24 ของผูท้ ่ใี ช้ EHRs ใช้เก็บข้อมูล
พืน้ ฐานผูป้ ่ วย เช่น เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ ระดับความคิดเห็นต่อประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ ต้นทุน ทีป่ ระหยัดได้
จากการใช้ EHRs การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการใช้ EHRs การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ EHRs และความตัง้ ใจในการใช้ EHRs
มีค่าเท่ากับ 3.95±0.75, 3.63±0.92, 3.84±0.75, 3.65±0.75 และ 3.80±1.08 ตามลาดับ (จากคะแนนเต็ม 5) ประสบการณ์การ
ใช้คอมพิวเตอร์ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการใช้ EHRs การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ EHR และความตัง้ ใจในการใช้ EHRs เป็ น
ตัวแปรทีส่ ามารถอธิบายโอกาสการยอมรับการใช้งาน EHRs ได้อย่างนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) สรุป: คลินิกแพทย์และทันต
แพทย์ส่วนใหญ่ยงั ไม่ยอมรับการใช้งาน EHRs ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั การยอมรับการใช้ EHRs ของคลินิกแพทย์และทันตแพทย์
คือ ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ การรับรูถ้ ึงประโยชน์ในการใช้ EHRs การรับรูถ้ ึงความง่ายในการใช้ EHRs และความ
ตัง้ ใจในการใช้ EHRs รัฐบาลควรมีน โยบายหรือ ออกกฎหมายการใช้ EHRs เพื่อ เพิ่ม การใช้ EHRs รวมทัง้ จัด ให้มีระบบ
แลกเปลีย่ นและส่งต่อข้อมูลระหว่างสถานบริการสุขภาพทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึง่ จะส่งผลช่วยให้เพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให้บริการทางการแพทย์ทงั ้ ระบบ
คาสาคัญ: การยอมรับการใช้ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คลินกิ แพทย์ คลินิกทันตแพทย์
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Abstract
Objective: To study the adoption of electronic health records (EHRs) of medical clinics and dental clinics
and to investigate factors associated with EHRs adoption, as well as suggestions and approaches to promote EHRs
adoption. Method: Data were collected from doctors and dentists practicing in 441 clinics located in public health
region 10 during February–March 2017 by mailed questionnaires. Modified technology acceptance model was
adopted as a framework in the study. The Questionnaire consisted of questions measuring 5 dimensions of opinions
including experiences in using computer, costs saving from EHRs, perceived benefits from EHRs use, perceived
ease of EHRs use and intention to use EHRs. Results: 361 questionnaires were returned. It was found that 71.47%
of clinics didn’t use EHRs. Only 25.24% of EHRs adopters used EHRs to collect basic patient information such as
gender, age and telephone number. The average scores of opinions on experiences in using computer, costs
saving from EHRs, perceived benefits from EHRs use, ease of EHRs use, and intention to use EHRs were
3.95±0.75, 3.63±0.92, 3.84±0.75, 3.65±0.75 และ 3.80±1.08, respectively (out of full score of 5). Experience in using
computer, perceived benefits of EHRs use, perceived ease of EHRs use and intention to use EHRs were significant
predictors of EHRs adoption (p<0.05). Conclusion: Most medical and dental clinics didn’t use EHRs. Experience in
using computer, perceived benefits of EHRs use, perceived ease of EHRs use and intention to use EHRs were
significant predictors of EHRs adoption. Government should issue a policy on or legislate EHRs adoption to
increase the adoption, as well as health information exchange among public and private healthcare organizations.
This can lead to increase in efficiency and quality medical services in healthcare system.
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บทนา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพชนิดหนึ่งทีถ่ ูก
น ามาใช้ ใ นงานด้ า นการบริห ารจัด การและบริก ารทาง
การแพ ท ย์ ท ั ้ง ภ าครั ฐ และเอกช น คื อ เวช ระเบี ย น
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (EHRs: Electronic health records) ซึ่ง มี
การบันทึกข้อมูลสุขภาพไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้
สามารถสืบค้น ประมวลผล แลกเปลีย่ น และส่งต่อข้อมูลได้

สะดวกรวดเร็ว รวมทัง้ ช่วยพัฒนาคุณภาพและลดโอกาส
เกิด ข้อ ผิด พลาด (1) ได้ แ ก่ ลดข้อ เสีย ของเวชระเบี ย น
กระดาษ เช่น การสูญหาย การอ่านไม่ออก การไม่สามารถ
ดู ข้ อ มู ล ของผู้ ป่ วยหลายคนพร้อ มกัน ได้ การมี ค วาม
หลากหลายในการบันทึก การแก้ไขข้อมูลภายหลัง ความ
เสีย่ งที่เกิดจากการเขียนใบสังยา
่ ความเสีย่ งจากการสังยา
่
โดยวาจาหรือ โทรศัพ ท์ แพทย์ ไ ม่ มี ข้อ มู ล ของผู้ ป่ วยที่
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ครบถ้วน ไม่มขี อ้ มูลยาที่เข้าถึงได้โดยสะดวก และบ่งชีต้ วั
ผูป้ ่ วยผิดพลาดได้ (2)
ในประเทศออสเตรีย ออสเตรเลีย เดนมาร์ ก
อั ง กฤษ เยอรมั น เนเธอแลนด์ นิ ว ซี แ ลนด์ นอร์ เ วย์
สกอตแลนด์ และสวีเดน มีก ารใช้ EHRs ในงานบริก าร
ผูป้ ่ วยนอกโดยใช้ในงานคลินิกมากทีส่ ดุ เพื่อดูผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการและแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านสุขภาพ จุด
แข็ง ของประเทศตะวัน ตกเหล่ า นี้ คือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสุขภาพเป็ นนโยบายสาธารณะ และรัฐบาล
ได้ออกกฎระเบียบการจ่ายเงินให้สาหรับการใช้ EHRs ซึ่ง
ถือ เป็ น แรงจูงใจที่มีอิท ธิพ ลต่ อการยอมรับ การใช้ EHRs
ส่งผลให้มีการเพิ่มขีดความสามารถของแพทย์อย่างเป็ น
ระบบในระดับที่น่าพอใจ ในปี ค.ศ. 2009 ภายใต้การน า
ของประธานาธิบดีโอบารัก โอบามาได้มกี ารออกกฎหมาย
เรีย กว่ า HITECH Act (Health Information Technology
for Economic and Clinical Health) เพื่อ กระตุ้น ให้มีก าร
ใช้ EHRs โดยหวังผลว่า เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้การ
ให้บ ริก ารทางการแพทย์ข องโรงพยาบาลและคลินิ ก ทัว่
ประเทศมีคุณภาพสูงขึน้ ตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จาเป็ นที่เกิดจากความขาดประสิทธิภาพและความซ้าซ้อน
ในระบบสุขภาพ (3)
การบริห ารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางสุขภาพของโรงพยาบาลจะต้องประกอบด้วย วิสยั ทัศน์
ของผู้นาองค์กร การอานวยความสะดวก เงื่อนไขการใช้
ขององค์กร และการทางานร่วมกันของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเต็มรูปแบบ (4) ดังนัน้ หากต้องการส่งเสริมให้มกี ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพมากขึน้ และยังยื
่ น ควร
ดาเนินการดังนี้ สร้างการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย
จัด ท ากลยุ ท ธ์ว างกรอบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อ สาร ส่ ง เสริม ให้ มี ก ารใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศทาง
สุขภาพ ออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นส่วนตัวและ
ความปลอดภัยของข้อมูล พัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
และส่งเสริมให้เพิม่ การใช้อย่างเป็ นระบบ
ในปั จจุบนั สถานบริการด้านสุขภาพหลายแห่ง ทัง้
ภาครัฐ และเอกชนได้ เริ่ม น า EHRs มาใช้ เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
คุณภาพให้กบั งานบริการทางการแพทย์มากขึน้ และช่วย
ลดค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดและการทางานทีซ่ ้าซ้อน
ในระบบสุ ข ภาพ สถานบริก ารด้ า นสุ ข ภาพ ดั ง กล่ า ว
ป ระกอบ ด้ ว ย โรงพ ย าบ าลส่ ง เสริ ม สุ ข ภ าพ ต าบ ล
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
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โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมทัง้ โรงพยาบาลเอกชน และ
คลินิกเอกชน (5) คลินิกแพทย์ซง่ึ ถือว่ามีบทบาทสาคัญใน
ระบบสุขภาพของประเทศไทย มีการยอมรับและใช้ EHRs
น้ อยเนื่องจากแพทย์ไม่มีเวลาเข้าฝึ กอบรมการใช้ EHRs
ท าให้ ไ ม่ คุ้ น เคย หรื อ กั ง วลในเรื่ อ งต้ น ทุ น สู ง ขึ้ น หรื อ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ความไม่สะดวกในการพิมพ์หรืออาจจะ
มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ จึงทาให้ EHRs
ถูกมองว่าเป็ นการเพิม่ ภาระงานให้ นอกจากนี้ แพทย์ยงั มี
การรับ รู้ป ระโยชน์ จากการใช้ EHRs ที่น้ อย ยังไม่ ค่อ ยมี
ความเชื่อมันในความเป็
่
นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
ข้อมูล ขาดแรงจูงใจ เชื่อว่า EHRs มีความซับซ้อน ต้องใช้
พื้ น ที่ ใ นการท างานมากขึ้น การแลกเปลี่ย นข้ อ มู ล ไม่
เพียงพอ และความกังวลเกีย่ วกับการยอมรับของผูป้ ่ วย สิง่
เหล่ า นี้ เกี่ย วข้อ งกับ ทัศ นคติท่ีมีผ ลต่ อ พฤติก รรมการใช้
EHRs ในคลินิกแพทย์ (6) สถานพยาบาลเหล่านี้มผี มู้ าใช้
บริการเป็ นจานวนมาก และมีขอ้ มูลประวัตกิ ารรักษาผูป้ ่ วย
ถ้าหากสามารถแลกเปลี่ยนและส่งต่อข้อมูลระหว่างสถาน
บริการสุขภาพทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้ จะส่งผลช่วยให้เพิม่
ประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ทงั ้
ระบบ และยังส่งผลต่อดีผู้ป่วยที่มารับบริการให้ได้รบั การ
รักษาทีด่ มี คี ุณภาพมากขึน้ (7) การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับการยอมรับการใช้ EHRs ของแพทย์และ
ทันตแพทย์ในคลินิกแพทย์และคลินิกทันตแพทย์ ปั จจัยทีม่ ี
ความสัม พั น ธ์ ก ับ การยอมรับ การใช้ EHRs ของคลินิ ก
แพทย์แ ละทัน ตแพทย์ ตลอดจนค้น หาข้อ เสนอแนะและ
แนวทางการส่งเสริมการยอมรับการใช้ EHRs ของคลินิก
แพทย์และทันตแพทย์
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จากการทบทวนวรรณกรรมและจากแบบจาลองการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (technology acceptance model
หรือ TAM) ซึ่งกล่าวถึงปั จจัย่มี ผี ลต่อความสาเร็จของการ
ใช้เทคโนโลยี (8) ในการศึก ษาการยอมรับ การใช้ระบบ
สารสนเทศครัง้ นี้วางสมมุตฐิ านว่า ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ

ยอมรับการ EHRs ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ดังนี้ เพศ อายุ
ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ ต้นทุน ที่ประหยัดได้จาก
การใช้ EHRs การรับถึงประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการใช้ EHRs
การรับ รู้ถึ ง การใช้ ง านที่ ง่ า ย และความตั ง้ ใจในการใช้
EHRs (7)
เครือ่ งมือการวิ จยั
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบกลับ
ทางไปรษณี ย์ท่ีพ ัฒ นาจากงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อง และผ่ าน
การตรวจสอบเนื้ อ หาโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น
ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายสถานพยาบาลและ
กากับ ดูแลสถานพยาบาล ได้แ ก่ ผู้อานวยการสานัก งาน
สนั บ สนุ น บริก ารสุ ข ภาพ เขต 10 จัง หวัด อุ บ ลราชธานี
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุบ ลราชธานี หัวหน้ า
กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานคณะกรรมการ
บริหารจัดการโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การคุม้ ครอง
ผู้บ ริโภค เขตสุ ข ภาพที่ 10) หัวหน้ าศู น ย์ IT ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์จากกลุ่มวิชาเภสัชกรรม
ปฎิ บ ัติ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย อุ บ ลราชธานี
ผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านมีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า
25 ปี ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถู กต้องเชิงเนื้อหาของ
คาถาม ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้
เนื้ อ หาแบบสอบถามแบ่ ง ออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ประกอบด้วยคาถาม 8 ข้อเกี่ยวกับข้อมูลทัวไป
่
ของผู้ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ประกอบด้ว ยค าถาม
4 ข้อ เกีย่ วกับสถานการณ์ปัจจุบนั และความคิดเห็นต่อการ
ใช้ EHRs ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นของแพทย์และ
ทันตแพทย์เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งาน
EHRs ใน 5 ด้าน คือ ด้านประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์
(4 ข้อ มีสมั ประสิทธิครอนบั
คอัลฟาเท่ากับ 0.88) ด้านต้นทุน
์
ที่ประหยัดได้จากการใช้ EHRs (2 ข้อ มีค่ าสัมประสิทธิค์
รอนบัคอัลฟาเท่ากับ 0.80) ด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการ
ใช้ EHRs (13 ข้อ มีส ัม ประสิท ธิค์ รอนบัค อัล ฟาเท่ า กับ
0.95) ด้านการรับรู้ถึงการใช้งานง่ายในการใช้ EHRs (7
ข้อ สัม ประสิท ธิค์ รอนบัค อัลฟาเท่ ากับ 0.62) ด้า นความ
ตัง้ ใจในการใช้ EHRs (4 ข้อ สัมประสิทธิ ์ ครอนบัคอัลฟา
เท่ า กับ 0.97) แบบสอบถามส่ว นนี้ เป็ น แบบมาตรวัด 5
ระดับ (เห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด)
ส่ ว นตอนที่ 4 เป็ นค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ เสนอแนะหรื อ

ข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ เ กิ ด การใช้ EHRs อย่ า ง
กว้างขวาง
ตัวอย่าง
ตัวอย่างในการศึกษา คือ แพทย์และทันตแพทย์ท่ี
เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรือผูด้ าเนินการสถานพยาบาลทีเ่ ปิ ด
คลินิ ก 441 แห่ ง ใน 5 จัง หวัด ของเขตสุ ข ภาพที่ 10 คือ
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 42 แห่ง จังหวัดยโสธร จานวน
39 แห่ ง จัง หวัด ศรีส ะเกษ จ านวน 103 แห่ ง จัง หวั ด
อุบลราชธานี จานวน 235 แห่ง และจังหวัดอานาจเจริญ
จ านวน 22 แห่ ง การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ท าโดยการส่ ง
แบบสอบถามชนิ ด ที่ ต อบด้ ว ยตนเองให้ ตั ว อย่ า งทาง
ไปรษณีย์ โดยกาหนดเวลาการส่งกลับเป็ นเวลา 2 สัปดาห์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาสรุปข้อมูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ระหว่ า งตัว แปรตาม คือ การใช้
EHRs กับ ตัว แปรอิสระ (เพศ อายุ ประสบการณ์ ก ารใช้
คอมพิวเตอร์ ต้นทุน ที่ประหยัดได้จากการใช้ EHRs การ
รับ รู้ถึงประโยชน์ ในการใช้ EHRs การรับ รู้ถึงการใช้งาน
ง่ายในการใช้ EHRs และความตัง้ ใจในการใช้ EHRs) ใช้
simple logistic regression แ ล ะ multiple logistic
regression ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์
กาหนดไว้ทร่ี ะดับ 0.05

ผลการวิ จยั
จากแบบสอบถามทัง้ หมด 441 ฉบับ ที่ส่งให้กบั
แพทย์แ ละทัน ตแพทย์ท่ีเปิ ด คลินิ ก ใน 5 จังหวัด ของเขต
สุ ข ภาพที่ 10 ได้ ร ับ กลับ คืน 361 ฉบับ (ร้อ ยละ 81.66)
สัดส่วนของตัวอย่างในจังหวัดต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 10
ที่ตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างจากสัดส่วนของตัวอย่าง
ทัง้ หมดที่ผู้วจิ ยั ส่งแบบสอบถามไปให้ (χ2=7.29, P=0.12)
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแพทย์และทันตแพทย์ทเ่ี ปิ ดคลินิก
ในจังหวัดอุบลราชธานีจานวน 206 แห่ง (ร้อยละ 57.06)
เป็ นเพศชายจ านวน 213 คน (ร้ อ ยละ 59.00) มี อ ายุ
ระหว่าง 26–35 ปี จานวน 136 คน (ร้อยละ 37.67) สาเร็จ
การศึ ก ษาระดับ ปริญ ญาตรีจ านวน 214 คน (ร้อ ยละ
59.28) จานวนคนไข้เฉลี่ยต่อวัน 21–30 คน จานวน 145
แห่ง (ร้อยละ 40.17) ระยะเวลาที่เปิ ดคลินิกน้ อยกว่า 5 ปี
จานวน 190 แห่ ง (ร้อยละ 52.63) เวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์
ระห ว่ า ง 10–15 ปี จ าน วน 132 ค น (ร้ อ ย ละ 36.57)
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ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน จานวน 311 คน
(ร้อยละ 86.15) และเคยใช้งานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 313 คน (ร้อยละ 86.70) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 แสดงการใช้งาน EHRs คลินิกไม่ได้ใช้
งาน EHRs จ านวน 258 แห่ ง (ร้อ ยละ 71.47) ส าหรับ
คลินิ ก ที่ ใช้ EHRs จ านวน 103 แห่ ง มีจ านวน 26 แห่ ง
(ร้อยละ 25.24) ใช้เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย เช่น เพศ
อายุ หมายเลขโทรศัพ ท์ และมีจานวน 24 แห่ ง (ร้อยละ
23.30) เก็บข้อมูลพืน้ ฐานผูป้ ่ วย เช่น เพศ อายุ เบอร์ตดิ ต่อ
ข้อมูลการวินิจฉัย และข้อมูลการรักษาผู้ป่ วย ตัวอย่างที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ การออกกฎหมายบังคับให้มี
การใช้ EHRs ในคลินิกมีจานวนพอ ๆ กัน
ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของแพทย์และทันตแพทย์
ต่ อ EHRs ในด้ า นประสบการณ์ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ตัวอย่างเห็นว่า “การใช้คอมพิวเตอร์เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นในชีวติ
การทางานประจาวันมากที่สุด ” (ค่าเฉลีย่ 4.29±0.72 จาก
คะแนนเต็ม 5) และเห็น ว่ า “การใช้ค อมพิว เตอร์ในงาน
ประจาทาให้ทราบถึงประโยชน์ของ EHRs มากขึน้ ” น้อย
ทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ 3.80±0.92 จากคะแนนเต็ม 5) ค่าเฉลีย่ ด้าน
ประสบการณ์ การใช้คอมพิวเตอร์เท่ากับ 3.95±0.75 จาก
คะแนนเต็ม 5
ในด้า นต้ น ทุ น ที่ป ระหยัด ได้ จ ากการใช้ EHRs
ตัวอย่างเชื่อว่า “EHRs ทาให้ประหยัดต้นทุนในการจัดทา
และจัดหาที่เก็บเวชระเบียนกระดาษมากที่สุด ” (ค่าเฉลี่ย
3.90±0.91 จากคะแนนเต็ ม 5) และเชื่อ ว่ า “EHRs ช่ ว ย
ประหยัดต้นทุ นการดาเนิ นงานเพราะสามารถลดจานวน
บุคลากรทีต่ อ้ งจ้าง” น้อยทีส่ ดุ (ค่าเฉลีย่ 3.35±1.10 จาก
ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง (N=361)
ข้อมูล
จานวน
ร้อยละ
จังหวัดทีต่ งั ้ คลินิก
อุบลราชธานี
206
57.06
ศรีสะเกษ
91
25.21
ยโสธร
26
7.20
อานาจเจริญ
16
6.09
มุกดาหาร
22
4.43
เพศ
ชาย
213
59.00
หญิง
148
41.00
ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง (N=361) (ต่อ)
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ข้อมูล

จานวน

อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
26–35 ปี
36–45 ปี
46–55 ปี
56–65 ปี
มากกว่า 65 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
หนังสืออนุมตั /ิ วุฒบิ ตั ร
อื่นๆ
จานวนคนไข้เฉลีย่ ต่อวัน
ไม่เกิน 10 คน
11–20 คน
21–30 คน
31–40 คน
41–50 คน
มากกว่า 50 คน
ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดคลินิก
ไม่เกิน 5 ปี
6–10 ปี
11–15 ปี
16–20 ปี
21–25 ปี
26-30 ปี
มากกว่า 30 ปี
เวลาทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์
น้อยกว่า 5 ปี
5–10 ปี
10–15 ปี
15–20 ปี
มากกว่า 20 ปี
การปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ใช่ (เอกชนหรือรัฐ)
ไม่ใช่
การเคยใช้งาน EHRs
เคย
ไม่เคย
ตารางที่ 2. การใช้งาน EHR (N=361)

ร้อยละ

13
136
124
66
16
6

3.60
37.67
34.35
18.28
4.43
1.66

214
140
7

59.29
38.78
1.94

5
126
145
65
13
7

1.39
34.90
40.17
18.01
3.60
1.94

190
71
42
31
6
12
9

52.63
19.67
11.63
8.59
4.99
2.49
52.63

20
86
132
89
34

5.54
23.82
36.57
24.65
9.42

311
50

86.15
13.85

313
48

86.70
13.30

จานวน
การใช้งาน EHRs ในคลินิก
ใช้
103
ไม่ใช้
258
การเคยใช้งาน EHRs เพื่อเก็บ
1) เก็บข้อมูลพืน้ ฐานผูป้ ่ วย เช่น
26
เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์
2) เก็บในข้อ 1 และเก็บข้อมูลการ
24
วินิจฉัยและการรักษาผูป้ ่ วย
3) เก็บในข้อ 1 และข้อมูลการสังใช้
่
11
ยา การแพ้ยา และข้อมูลยาอื่นๆ
4) เก็บในข้อ 2 และ ข้อ 3
8
5) เก็บในข้อ 4 และข้อมูลการ
24
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
6) เก็บในข้อ 5 และข้อมูล X-ray
10
หรือการตรวจทางรังสีวทิ ยา
การออกกฎหมายบังคับให้ใช้ EHRs ในคลินิก
เห็นด้วย
184
ไม่เห็นด้วย
177

ร้อยละ
28.53
71.47
25.24
23.30
10.68
7.77
23.30
9.71

50.97
49.03

คะแนนเต็ม 5) โดยมีค่าเฉลีย่ ด้านต้นทุนเท่ากับ 3.63±0.92
จากคะแนนเต็ม 5 (ตารางที่ 3)
ในด้ า นการรับ รู้ถึ ง ประโยชน์ ใ นการใช้ EHRs
ตัวอย่างเชื่อว่า “EHRs ช่วยให้การสืบค้นประวัติการรักษา
ของคนไข้ส ะดวกและรวดเร็ว ขึ้น ” มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ย
4.21±0.77 จากคะแนนเต็ ม 5) แต่ รู้ สึก ปานกลางหรือ
เฉย ๆ กับ ข้อ ความที่ว่ า “EHRs ช่ วยให้ก ารแลกเปลี่ย น
ข้อมูลระหว่างคลินิ ก สะดวกและรวดเร็วขึ้น ” และ “EHRs
ช่ ว ย ให้ ก า รแ ล ก เป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ระห ว่ างค ลิ นิ ก กั บ
สถานพยาบาลต่ าง ๆ มีป ระสิท ธิภาพมากขึ้น ” (ค่าเฉลี่ย
3.34±1.21 และ 3.29±1.23 จากคะแนนเต็ม 5 ตามลาดับ)
ค่าเฉลี่ยด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ในการใช้ EHRs เท่ากับ
3.84±0.75 จากคะแนนเต็ม 5 (ตารางที่ 3)
ในด้ า นการรับ รู้ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ EHRs
ตัว อย่ า งเชื่อ ว่ า “EHRs ท าให้ ค้น หาข้อ มู ล ที่ต้ อ งการได้
ภายในระยะเวลาอัน สัน้ ” มากที่สุด (ค่ าเฉลี่ย 4.16±0.73
จากคะแนนเต็ ม 5) แต่ รู้สึก ปานกลางหรือ เฉย ๆ กั บ
ข้อความทีว่ ่า “การใช้ EHRs ยุ่งยากหรือเพิม่ ภาระมากกว่า
การใช้เวชระเบีย นกระดาษ” (ค่ า เฉลี่ย 2.82±1.28 และ
2.85±1.22 จากคะแนนเต็ม 5 ตามลาดับ) ค่าเฉลีย่ ด้านการ
รับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ EHRs เท่ากับ 3.65±0.75

ตารางที่ 3. ความคิดเห็นของแพทย์และทันตแพทย์ต่อ EHRs
ความคิดเห็น
ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้คอมพิวเตอร์เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นในชีวติ การทางานประจาวัน
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานประจาจะช่วยให้การใช้ EHRs ง่ายขึน้
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานประจาช่วยให้ท่านคุน้ เคยกับการใช้งาน EHRs
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานประจาทาให้ท่านรับทราบถึงประโยชน์ของ EHRs มากขึน้

ค่าเฉลีย่

SD

รวม

4.29
3.88
3.84
3.80
3.95

0.72
0.92
0.93
0.92
0.75

รวม

3.90
3.35
3.63

0.91
1.10
0.92

4.21
4.13
4.13
4.12

0.77
0.80
0.82
0.81

ต้นทุนทีป่ ระหยัดได้จากการใช้ EHRs
การนา EHRs มาใช้ทาให้ประหยัดต้นทุนในการจัดทาและจัดหาทีเ่ ก็บเวชระเบียนกระดาษ
การใช้ EHRs จะช่วยประหยัดต้นทุนการดาเนินงานเพราะสามารถลดจานวนบุคลากรทีต่ อ้ งจ้างได้
การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการใช้ EHRs
การใช้ EHRs ช่วยให้การสืบค้นประวัตกิ ารรักษาของคนไข้ในคลินิกของท่านสะดวกและรวดเร็วขึน้
การใช้ EHRs ช่วยให้การจัดทาข้อมูลผูป้ ่ วยมีความถูกต้อง
การใช้ EHRs ช่วยให้การจัดทาข้อมูลผูป้ ่ วยมีความแม่นยา
การใช้ EHRs ช่วยลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ของเวชระเบียนกระดาษ เช่น การหาย การอ่านไม่ออก
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ตารางที่ 3. ความคิดเห็นของแพทย์และทันตแพทย์ต่อ EHRs (ต่อ)
ความคิดเห็น
ค่าเฉลีย่
การใช้ EHRs ช่วยให้การจัดทาข้อมูลผูป้ ่ วยมีความครบถ้วน
4.07
การใช้ EHRs ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้
3.91
การนา EHRs มาใช้ในคลินิกทาให้ขนั ้ ตอนการทางานรวดเร็วขึน้
3.83
สามารถประยุกต์ใช้งาน EHRsในงานคลินิกได้มากกว่าทีค่ าดไว้
3.77
การใช้ EHRs ลดหรือป้ องกันความเสีย่ งในการรักษาผูป้ ่ วย
3.74
EHRs มีประสิทธิภาพมากกว่าทีค่ าดไว้
3.74
การใช้ EHRs ทาให้ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเพิม่ มากขึน้
3.68
การใช้ EHRs ช่วยให้การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างคลินิกสะดวกและรวดเร็วขึน้
3.34
การใช้ EHRs ช่วยให้การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างคลินิกและสถานพยาบาลต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึน้
3.29
รวม 3.84
การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ EHRs
4.16
EHRs ทาให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลทีต่ อ้ งการภายในระยะเวลาอันสัน้
4.06
EHRs ทาให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลทีต่ อ้ งการได้ง่ายกว่าเวชระเบียนกระดาษ
4.00
EHRs ช่วยให้การจัดทาและจัดเก็บข้อมูลผูป้ ่ วยง่ายและเป็ นระบบมากขึน้
3.85
EHRs ทีม่ กี ารวางระบบเป็ นอย่างดีมขี นั ้ ตอนในการใช้งานทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
3.80
EHRs ใช้ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก
2.85
การใช้ EHRs มีความยุง่ ยากมากกว่าการใช้เวชระเบียนกระดาษ
2.82
การใช้ EHRs เป็ นการเพิม่ ภาระมากกว่าการใช้เวชระเบียนกระดาษ
รวม 3.65
ด้านความตัง้ ใจในการใช้ EHRs
ท่านมีความสนใจในการใช้ EHRs ในคลินิกของท่าน
3.86
ท่านมีความประสงค์ทจ่ี ะใช้ EHRs ในคลินิกของท่าน
3.78
ท่านจะใช้งาน EHRs ในคลินิกมากขึน้ ต่อไปในอนาคต
3.78
ท่านต้องการเปลีย่ นระบบการทาเวชระเบียนในปั จจุบนั ของคลินกิ จากเวชระเบียนกระดาษเป็ น EHRs
3.77
รวม 3.80
1: คะแนน 5 ระดับจากเห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) มากทีส่ ดุ (5)
ในด้ า นความตัง้ ใจในการใช้ EHRs ตัว อย่ า งมี
ความเห็น มากถึงมากที่สุด กับ ค าถามทุ ก ข้อ เช่ น ความ
สนใจในการใช้ EHRs มีค่าเฉลี่ย 3.86±1.04 จากคะแนน
เต็ม 5 ค่ า เฉลี่ย ด้า นความตัง้ ใจในการใช้ EHRs เท่ า กับ
3.80±1.08 จากคะแนนเต็ม 5 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 4 แสดงความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการ
ยอม รั บ การใช้ EHRs กั บ ตั ว แปรอิ ส ระต่ าง ๆ ด้ ว ย
simple logistic regression พ บว่ า การยอมรั บ การใช้
EHRs มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ตัว แปรอิสระ 5 ตัว คือ ความ
ตัง้ ใจในการใช้ EHRs การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ EHRs
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SD
0.86
0.92
1.04
0.98
0.99
0.99
1.04
1.21
1.23
.075
0.73
0.86
0.88
0.95
0.98
1.22
1.28
0.75
1.04
1.15
1.12
1.19
1.08

ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ใน
การใช้ EHRs และต้นทุ นที่ประหยัดได้จากการใช้ EHRs
การศึกษานี้จงึ เลือกตัวแปรทัง้ ห้าเป็ นตัวแปรอิสระในการ
วิเคราะห์ ด้ ว ย multiple logistic regression (ตารางที่ 4)
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความตัง้ ใจในการใช้ EHRs การรับรู้
ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ EHRs ป ระสบ การณ์ การใช้
คอมพิวเตอร์ และการรับ รู้ถึงประโยชน์ ในการใช้ EHRs
เป็ นตัวแปรที่สามารถใช้อธิบายโอกาสของการยอมรับการ
ใช้ง าน EHRs ของคลินิ ก แพทย์แ ละทัน ตแพทย์อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัวและการยอมรับการใช้งาน EHRs
ตัวแปร
simple logistic regression
multiple logistic regression
df
odds ratio
P
df
odds ratio
P
ความตัง้ ใจในการใช้ EHRs
1
2.71
<0.001
1
3.67
<0.001
การรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ EHRs
1
3.89
<0.001
1
4.11
<0.001
ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์
1
2.22
<0.001
1
1.90
0.023
การรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการใช้ EHRs
1
1.67
<0.01
1
0.17
<0.001
ต้นทุนทีป่ ระหยัดได้จากการใช้ EHRs
1
1.30
0.045
1
0.63
0.053
เพศ
1
0.77
0.26
อายุ
1
0.99
0.65
-

สรุปและการอภิ ปรายผล
การศึ ก ษานี้ มี ข้ อ ดี คื อ มี อ ั ต ราการตอบกลั บ
ค่ อ นข้ า งสู ง (ร้ อ ยละ 81.66) ดัง นั ้น ตั ว อย่ า งจึ ง น่ า จะมี
ลักษณะใกล้กบั ประชากรของคลินิก ใน 5 จังหวัดของเขต
สุข ภาพที่10 ผลการศึก ษาพบว่า คลินิ ก แพทย์และทัน ต
แพทย์รอ้ ยละ 28.50 ใช้ EHRs ซึง่ มีอตั รการใช้น้อยกว่าใน
ต่างประเทศ รายงานของHealth Information Technology
in the United States: Better Information Systems for
Better Care ในปี 2013 ได้สรุปไว้ว่า โรงพยาบาลในยุโรป
ร้อยละ 65 มีระบบ EHRs ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริก า
และแคนาดา แพทย์ ใ ช้ EHRs เพิ่ ม ขึ้น ระหว่ า งปี ค.ศ.
2009–2015 จากร้อยละ 46 เป็ น ร้อ ยละ 69 ในแคนาดา
เพิ่ม ขึ้น จากร้อยละ 37 เป็ น ร้อยละ 56 แต่ ย ังน้ อ ยกว่า ใน
สหราชอาณาจักรที่ใช้ EHRs ร้อยละ 97 นิวซีแลนด์ ร้อย
ละ 97 นอร์ เ วย์ ร้ อ ยละ 98 ฝรั ง่ เศ ส แคนาดา และ
สวิสเซอร์แ ลนด์มีอ ัต รายอมรับ การใช้ EHRs ร้อ ยละ 67
ร้อยละ 56 และร้อยละ 41 ตามลาดับ ประเทศเยอรมนี มี
การใช้ EHRs ในสถานพยาบาลตัง้ แต่ระดับปฐมภูมริ อ้ ยละ
64 โดยในโรงพยาบาลมีการยอมรับ EHRs ร้อยละ 90 (6)
จุดแข็งของประเทศตะวันตกเหล่านี้ คือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสุขภาพเป็ นนโยบายสาธารณะ และรัฐบาล
ได้ออกกฎระเบียบการจ่ายเงินให้สาหรับการใช้ EHRs ซึ่ง
ถือ เป็ น แรงจูงใจที่มีอิท ธิพ ลต่ อการยอมรับ การใช้ EHRs
ส่งผลให้มีก ารเพิ่ม ขีด ความสามารถของแพทย์ ในเรื่อ งนี้
อย่างเป็ นระบบในระดับทีน่ ่าพอใจ (3)
ผลการวิจยั นี้พบว่า เพศและอายุของแพทย์และ
ทัน ตแพทย์ไม่ มีความสัม พัน ธ์กบั การยอมรับ การใช้งาน
EHRs ในคลินิก ซึง่ ไม่สอดคล้องกับแบบจาลองการยอมรับ
และการใช้เทคโนโลยีข อง Viswanath Venkatesh (8) ที่

พบว่ า เพศชายยอมรับ การใช้ EHRs มากกว่ าเพศหญิ ง
และผูท้ อ่ี ายุน้อยยอมรับการใช้ EHRs มากกว่าผูท้ อ่ี ายุมาก
การศึก ษานี้ พ บว่ า ประสบการณ์ ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการใช้งาน EHRs ใน
คลินิ ก แพทย์ แ ละทัน ตแพทย์ กล่ า วคือ เมื่อ ระดับ ความ
คิด เห็น ด้านประสบการณ์ ก ารใช้ค อมพิว เตอร์เพิ่ม ขึ้ น 1
หน่วย ในขณะทีต่ วั แปรอิสระตัวอื่น ๆ คงที่ ความน่าจะเป็ น
ในการยอมรับ การใช้ EHRs เพิ่ ม ขึ้น 1.90 เท่ า ตั ว ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Viswanath Venkatesh (8) ที่
พบว่า ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์มคี วามสัมพันธ์กบั
การยอมรับการใช้งาน EHRs
ต้นทุนที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ EHRs มี
ไม่ มีค วามสัม พั น ธ์ ก ับ การยอมรับ การใช้ งาน EHRs ใน
คลิ นิ ก แพทย์ แ ละทั น ตแพทย์ ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของ Ajami และคณะที่พบว่าต้นทุนที่สูงขึน้ เป็ น
ปั ญหาและอุ ป สรรคในการยอมรับ ปรับ ใช้ EHRs ของ
แพทย์ (9) ในขณะทีก่ ารรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการใช้ EHRs
กับการยอมรับการใช้งาน EHRs มีความสัมพันธ์กนั ในเชิง
ลบกล่ า วคื อ เมื่ อ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า นการรับ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ในการใช้ EHRs เพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย ในขณะที่ตัว
แปรอิ ส ระอื่ น ๆ คงที่ จะท าให้ ค วามน่ า จะเป็ นในการ
ยอมรับการใช้ EHRs เป็ น 0.17 เท่าของระดับความคิดเห็น
เดิม ผลการศึกษานี้ตรงกันข้ามกับ แบบจาลองการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ Davis (6) ที่พบว่าการรับรู้
ถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่มอี ิทธิพล
เชิงบวกต่อความตัง้ ใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ อาจเนื่ อ งจากเกิ ด ปั ญหาภาวะ
เส้ น ต รงร่ ว ม พ หุ (multicollinearity) ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ ของ EHRs กับ
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การใช้งาน EHRs เป็ นไปในทางบวกเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ตั ว แปรอิ ส ระตั ว เดี ย ว (ตารางที่ 4, odds ratio
เท่ า กับ 1.67) แบบตัว แปรเดี่ย ว แต่ odds ratio เท่ า กับ
0.17 เมื่อ วิเคราะห์โดยมีตัวแปรอิสระหลายตัว ดังนัน้ ใน
การศึกษาครัง้ ต่อไปควรประเมินเส้นทางความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเหล่านี้อกี ครัง้
ผลการศึกษาพบว่า การรับรูถ้ ึงความง่ายในการ
ใช้ EHRs มีค วามสัม พัน ธ์เชิง บวกกับ การยอมรับ การใช้
งาน EHRs ในคลินิกแพทย์และทันตแพทย์ กล่าวคือเมื่อ
ระดับความคิดเห็นด้านประสบการณ์ การใช้คอมพิวเตอร์
เพิ่ ม ขึ้น 1 หน่ ว ย ในขณะที่ตัว แปรอิส ระตัว อื่น ๆ คงที่
ความน่ าจะเป็ นในการยอมรับการใช้ EHRs เพิม่ ขึน้ 4.11
เท่าตัว ซึ่งสอดคล้องกับแบบจาลองการยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทพ่ี บว่า การรับรูถ้ งึ การใช้งานง่ายมีอทิ ธิพล
ต่อความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ จะส่งผลต่อ
การใช้งานจริง (7) นอกจากนี้ความตัง้ ใจในการใช้ EHRs
กับการยอมรับการใช้งาน EHRs ในคลินิกแพทย์และทันต
แพทย์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกันกล่าวคือ เมื่อระดับความ
ตัง้ ใจในการใช้ EHRs เพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ในขณะที่ตัวแปร
อิสระอื่น ๆ คงที่ จะทาให้ความน่าจะเป็ นในการยอมรับการ
ใช้ EHRs เพิม่ เป็ น 3.67 เท่า ซึง่ สอดคล้องกับแบบจาลอง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (7)
ข้อ เสนอแนะที่ได้จ ากผู้ต อบแบบสอบถาม คือ
ควรมีโปรแกรมมาตรฐานทีม่ รี าคาถูก ซึง่ สามารถเชื่อมโยง
ข้อ มู ลไปยัง สถานบริก าร โรงพยาบาล และคลินิ ก อื่น ๆ
ตลอดจนต้ อ งสามารถใช้ ง านง่ า ยไม่ ซ ั บ ซ้ อ น หากมี
กฎ ห มายบั ง คั บ ให้ ทุ กคลิ นิ ก ต้ อ งใช้ EHRs ก็ ค วรมี
โปรแกรมทีใ่ ช้เหมือนกันทัง้ ประเทศ และสามารถใช้ได้ทงั ้
บนระบบ Windows และ Macintosh ตัวอย่างในการวิจยั
เห็น ข้อ ดีข อง EHRs คือ ใช้เวลาน้ อ ยในการเรีย กข้อ มู ล
เบื้องต้นของผู้ป่วยและไม่เปลืองพื้นที่จดั เก็บข้อมูล แต่ มี
ข้อเสียคือไม่สามารถส่งข้อมูลต่อได้ และอาจมีรายละเอียด
ไม่ครบถ้วน ตัวอย่างบางรายมีประสบการณ์เชิงลบในการ
ใช้ EHRs ที่โรงพยาบาล ซึ่ง ต้องมีการปรับ ปรุงมาหลาย
ครัง้ แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถตอบโจทย์ ก ารใช้ ง านได้ เ ต็ ม ที่
นอกจากนี้ ย ังมีป ระสบการณ์ ในโรงพยาบาลหลายครัง้ ที่
ระบบล่ม ทาให้ไม่สามารถเรียกดูประวัตผิ ปู้ ่ วยได้ ตัวอย่าง
บางส่วนจึงเห็นว่า ในการใช้งาน EHRs จริง ยังจาเป็ นต้อง
ใช้เวชระเบียนกระดาษควบคู่ดว้ ย
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ตัวอย่างบางส่วนเชื่อว่ า ต้นทุ น ความปลอดภัย
และการป้ องกัน ความเสี่ย งในการรัก ษาผู้ ป่ วยของเวช
ระเบียนกระดาษและ EHRs ไม่น่าจะต่างกัน ตัวอย่างเชื่อ
ว่า EHRs มีประโยชน์ในการดูขอ้ มูลคร่าว ๆ เช่น จานวน
ผูป้ ่ วย ราคา แต่ต้องแลกกับการต้องมีผดู้ ูแลระบบเพิม่ ขึน้
อีก 1 คน ในคลินิกทีใ่ ช้ EHRs ส่วนมากเจ้าของคลินิกจะมี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์จงึ สามารถแก้ปัญหาได้เอง
เมื่ อเกิ ด ปั ญ ห า ตั ว อย่ างเห็ น ว่ า ก ารใช้ EHRs ใน
โรงพยาบาลยังต้องมีช่างคอมพิวเตอร์คอยช่วยแก้ไขเมื่อ
เกิดปั ญหา ไม่เช่นนัน้ หากระบบมีปัญหา การตรวจรักษาจะ
หยุดชะงักทันที นอกจากนี้ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหาย
ข้ อ มู ล ก็ จ ะสู ญ หายหมด หรือ ถ้ า ระบบถู ก เจาะ อาจมี
ผลกระทบต่ อ ความลับ ของผู้ ป่ วย ตั ว อย่ า งบางส่ ว นให้
ข้อเสนอแนะว่า คลินิกทีม่ ขี นาดใหญ่และมีผู้ป่วยมาก ควร
ใช้ EHRs แต่ ในคลินิ ก ที่มีผู้ป่ วยจ านวนน้ อ ยอาจยัง ไม่
จ าเป็ น เพราะเป็ นการเพิ่ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย ท าให้ ผู้ ป่ วยต้ อ ง
รับภาระค่าใช้จ่ายมากขึน้ ไปด้วย
งานวิจยั นี้มีขอ้ จากัด คือ กลุ่มตัวอย่างถูกจากัด
อยู่ เพี ย งแค่ แ พทย์ แ ละทัน ตแพทย์ ท่ี เ ปิ ดคลินิ ก ในเขต
สุข ภาพที่ 10 เท่ า นั น้ หากท าการศึก ษาในหลากหลาย
วิชาชีพ เช่น พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และในทุกจังหวัด
อาจได้ผลวิจยั ทีอ่ าจแตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี้ระเบียบ
วิธีวิจ ัยของงานวิจ ัยนี้ เป็ น รูป แบบงานวิจยั เชิงปริม าณที่
อาศัย แบบสอบถามเป็ นเครื่อ งมือ และน าข้อ มู ล ที่ไ ด้ม า
ประมวลผลทางสถิติ ผู้วจิ ยั เสนอว่าควรศึกษาในรูปแบบ
งานวิจยั เชิงคุณภาพเพิม่ เติม เช่น งานวิจยั เชิงกรณีศกึ ษา
และการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้มาซึง่
แนวทางการส่งเสริมการยอมรับการใช้ EHRs ของคลินิก
ทุก ประเภท จะท าให้งานวิจยั ด้านนี้ มีค วามสมบูรณ์ ม าก
ยิ่งขึ้น และสามารถน าผลการวิจยั ไปประยุ ก ต์ ใช้ในทาง
ปฏิบตั เิ พื่อเกิดประโยชน์สงู สุดต่อไปในอนาคต
รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุ นให้เกิดการยอมรับ
การใช้ EHRs โดยกาหนดเป็ นกฎหมาย จัดการฝึ กอบรม
การใช้ EHRs อย่ า งสม่ า เสมอ จั ด ให้ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่
สามารถพัฒนาระบบ EHRs ทีม่ คี วามสมบูรณ์ ถูกต้อง ใช้
ง่าย และเข้าถึงได้สะดวก ซึง่ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลใน
การใช้ EHRs มากขึ้น เพื่อ แลกเปลี่ย นและส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล
ระหว่า งสถานบริก ารสุภ าพทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึ่ง จะ
ส่งผลช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ

ทางการแพทย์ท งั ้ ระบบ และยังส่งผลต่ อ ดีผู้ป่ วยที่ม ารับ
บริการให้ได้รบั การรักษาทีด่ มี คี ุณภาพ
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