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บทคดัย่อ 

 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน อดุหนุน หรือชดเชยปฏบิัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยชุด-

ปฏบิตักิารทางบกเป็นปฏบิตักิารส่วนหน่ึงที่ใช้เงนิจากกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มี

การพัฒนาตามแนวทางปฏริปูและยกระดบัการบริหารงานภาครัฐ บทความน้ีได้มกีารทบทวนแนวคิดการน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชน

มาประยุกตใ์ช้ อย่างไรกต็าม การน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้กบัการท�างาน อาจก่อให้เกดิผลกระทบซ่ึงมทีั้งข้อดแีละข้อเสยี 

จ�าเป็นอย่างย่ิงทีบุ่คคลทีเ่กี่ยวข้องและหน่วยงาน ควรตระหนักถงึการใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนในการวางแผนการท�างาน การจัดการ

มติข้ิอมูล การประเมนิความเสี่ยง และการป้องกนัความเสยีหายหรือปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในอนาคต นอกจากน้ีการวางโครงสร้าง

การก�ากบัดูแล การใช้งานเทคโนโลยีอย่างรัดกุม มนีโยบาย ระเบยีบวิธปีฏบิตัอิย่างเพียงพอเหมาะสม รวมถงึมกีารวิจัยและการ

พัฒนาเทคโนโลยีบลอ็กเชน เพ่ือใช้ในการตดัสนิใจและพัฒนากระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพต่อไป บทความน้ีจึงน�าเสนอ

แนวคิดการน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในการจ่ายเงินค่าชดเชยการออกปฏบิัติการฉุกเฉินทางบกมาทดแทนระบบเดิมหรือ

ระบบ E-budget เพ่ือแก้ปัญหาการจ่ายเงนิล่าช้าและจ่ายเงนิซ�า้ซ้อน ลดต้นทุนในการด�าเนินงาน ลดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่

กบัหน่วยปฏบิตักิาร และป้องกนัเจ้าหน้าที่ทุจริต อนัจะน�าไปสู่การสร้างความโปร่งใส ความน่าเช่ือถอื และความเช่ือมั่นต่อการ

จ่ายค่าชดเชยการปฏบิตักิารฉุกเฉินทางบก 
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งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งอุดหนุนหรือเป็นค่า

ชดเชยให้กบัผู้ปฏบิัติการ หน่วยปฏบิัติการ หรือสถาน

พยาบาลที่ด�าเนินการเกี่ยวกบัการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งน้ี โดย

ค�า นึงถึ งการปฏิบัติการ ฉุกเ ฉินในเขต พ้ืนที่ ห รือ

ภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือ

บทน�า
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินถูกจัดตั้งขึ้ นตาม พ.ร.บ. 

การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 33 ให้จัดตั้ง

กองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในสถาบนั เรียกว่า “กองทุนการ

แพทย์ฉุกเฉิน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการปฏบิัติ



แนวคิดเทคโนโลยบีล็อกเชนและการประยกุตใ์ชก้บังานจ่ายเงินกองทุนการแพทยฉุ์กเฉิน

วารสารการแพทยฉุ์กเฉินแห่งประเทศไทย 2565 ปีที ่2 ฉบบัที ่2 215

สถานพยาบาลเพียงพอ(1) และมาตรา 15 (3) จัดให้มี

ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและ

พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏบิตักิารฉุกเฉิน(1) 

สถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิมรีะบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการกองทุน (E-budget) ซ่ึงถูกพัฒนา

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหาร

จัดการงบกองทุน โดยให้หน่วยปฏิบัติการทุกระดับ

สามารถเข้าถงึข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงานน้ันๆ ได้ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน (E-bud-

get) จะได้รับข้อมูลจากการบนัทกึข้อมูลของหน่วยปฏบิตัิ

การที่บันทึกลงในระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน  

(information technology for emergency medical  

service: ITEMS) ซ่ึงทุกเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 

และ 20 ของเดอืน (2 รอบต่อเดอืน) ข้อมูลจาก ITEMS 

จะมกีารค�านวณเงนิเบื้องต้นส�าหรับจ่ายค่าชดเชยการออก

ปฏิบัติการ และส่งข้อมูลไปยังระบบ E-budget เพ่ือ

พิจารณาอนุมตัจ่ิายเงนิ โดยผู้รับผดิชอบงานจะด�าเนินการ

ตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณแ์ล้วก่อนท�าการจ่ายค่าชดเชย

การออกปฏบิตักิารผ่านระบบ E-budget ซ่ึงปัจจุบนัพบ

ว่าข้อมูลมีจ�านวนมากขึ้น ท�าให้การจ่ายเงินล่าช้า และมี

การจ่ายเงินซ�า้ซ้อน น�าไปสู่การโต้แย้งระหว่างเจ้าหน้าที่

กบัหน่วยปฏบิตักิาร ท�าให้สถาบนัฯ ขาดความน่าเช่ือถอื 

ขาดความเช่ือมั่นและความโปร่งใส มีผลกระทบต่อ

ประสทิธภิาพการใช้จ่ายเงนิกองทุนหมุนเวียน(2) 

ปัจจุบัน เทคโนโลยีบลอ็กเชนได้เข้ามามีส่วนท�าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงการด�าเนินธุรกิจและพฤติกรรม

อย่างมีนัยส�าคัญจนสามารถแทนที่ผลิตภัณฑ์หรือ

เทคโนโลยีเดิมในตลาดได้ส�าเรจ็ (disrupt technology) 

และขยายวงกว้างขึ้น เป็นผลให้ภาคธุรกจิมคีวามต้องการ

ในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกบั บลอ็กเชน คริปโทเคอร์เรนซี 

บติคอยน์ และเมตะเวิร์ศ มากขึ้น ด้วยความที่มีจุดเด่น

ของตัวระบบบลอ็กเชน เป็นระบบกระจายอ�านาจ (de-

centralize) ทุกอย่างขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะใน

ปัจจุบนัหรืออนาคต ธุรกจิทุกภาคส่วนพัฒนาระบบเข้าสู่

เทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้ น เช่น ธุรกิจการเงิน การ

ธนาคาร การท่องเที่ยว การบริการและโรงแรม เป็นต้น
(3,4) 

แนวทางการปฏริูปและยกระดับการบริหารงานภาค

รัฐมีความจ�าเป็นต้องเช่ือมโยงการท�างานระหว่างหน่วย

งานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือแชร์ข้อมูลและฐาน

ข้อมูลกลางในการท�างานอย่างเป็นเอกภาพ แต่ในปัจจุบนั

ระบบสารสนเทศของภาครัฐยังกระจัดกระจายอยู่ตาม

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท�าให้เกดิการจัดเกบ็ข้อมูลที่ซ�า้

ซ้อน ขาดความถูกต้อง หากน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้

ในการบริหารงานภาครัฐ โดยมีการควบคุมการเข้าถึง

ข้อมูลอย่างเหมาะสม จะสามารถท�าให้เกดิการใช้ข้อมูล

ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องได้ เช่น การน�า

ข้อมูลโปรไฟล์ของประชาชนที่ถูกจัดเกบ็จากหน่วยงาน

ต่างๆ ของภาครัฐ มาบูรณาการให้ใช้เป็นข้อมูลชุด

เดยีวกนับนเครือข่ายระบบบลอ็กเชน ทัง้น้ี ภาครัฐสามารถ

น�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาปรับใช้กบัการขับเคล่ือนการ

บริหารงานภาครัฐในหลายด้าน เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง 

เป็นต้น

ที่ผ่านมายังไม่มีแนวทางหรือแนวคิดใช้เทคโนโลยี

บลอ็กเชนส�าหรับการจ่ายเงินกองทุนต่างๆ ของภาครัฐ 

การทบทวนแนวคิดเทคโนโลยีบล็อกเชนน้ี เพ่ือเสนอ

แนวคิดในการน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาประยุกต์ใช้กบั

งานจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือสนับสนุน 

อดุหนุน หรือชดเชยการปฏบิตักิารฉุกเฉินทางบกในช่วง

เวลาที่เหมาะสมในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ใช้งานเกดิความ

เช่ือมั่นว่า ข้อมูลการจ่ายเงนิหรือเอกสารดจิิทลัมคีวามถูก

ต้อง แม่นย�า และสามารถตรวจสอบได้ 

บทความน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบั

เทคโนโลยีบลอ็กเชนตั้งแต่ค�านิยาม แนวคิดและทฤษฎทีี่

เกี่ยวข้อง ประเภทเทคโนโลยีบลอ็กเชน รวมถงึประโยชน์

และผลกระทบของเทคโนโลยีบลอ็กเชนต่อการจ่ายเงิน

กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือสร้างความเข้าใจและน�าไป

สู่การวางแผนการด�าเนินงานและการตัดสินใจของผู้

บริหาร ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง อนัจะเป็นประโยชน์
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ต่อการเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี

บลอ็กเชนดงักล่าวต่อไป 

เทคโนโลยบีล็อกเชน  

(Blockchain Technology)
ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีต่างๆ เป็นไป

อย่างรวดเรว็ จนบางคร้ังเรากใ็ช้งานมันอยู่อย่างไม่รู้ตัว 

ซ่ึงเทคโนโลยีบลอ็กเชนเป็นอีกเทคโนโลยีที่เร่ิมเข้ามาสู่

ชีวิตประจ�าวัน มีผลต่ออุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น 

อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมยานยนต์ สื่อ หรือ

แม้แต่การแพทย์ ตลอดจนการท�าประกันภัยต่างๆ 

เป็นต้น ซ่ึงเทคโนโลยีบลอ็กเชนจะมีบทบาทส�าคัญใน

อนาคตอนัใกล้ โดยจะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพ่ือความ

มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและทันสมัย มุ่งเน้นขยาย

ขอบเขตความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไปใน

อนาคต(3)

เทคโนโลยีบลอ็กเชน เป็นการจัดเกบ็ข้อมูลแบบหน่ึง

ที่ท�าให้เกดิการรวมศนูย์ข้อมูลกลาง หรือ เรียกว่า cen-

tralized data(5) ด้วยโครงสร้างการจัดเกบ็ข้อมูลแบบ

กระจายศนูย์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียกว่า distributed led-

ger แต่มีกระบวนการตรวจสอบ รวมถงึการป้องกนัการ

แก้ไขข้อมูลโดยพลการของผู้ถอืข้อมูลส่วนกลางโดยไม่ได้

รับอนุญาต (corrupt) ข้อมูลได้ ดงัน้ันลักษณะส�าคัญดงั

กล่าวสามารถสรุปกระบวนการท�างานของเทคโนโลยี

บลอ็กเชน(6) ตามภาพที่ 1 

ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยบีล็อกเชน
บลอ็กเชน คือ เทคโนโลยีบญัชีแบบกระจายศนูย์ ที่

ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาของระบบแบบรวมศนูย์

ทีม่อี �านาจการควบคุมและตดัสนิใจเพียงคนเดยีว การเกบ็

ข้อมูลของบลอ็กเชนจะเป็นรูปแบบของบลอ็ก (block) 

และเช่ือมโยงกนัในเครือข่ายแบบห่วงโซ่ (chain) ทุกคน

สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลชุดเดียวกนั เช่ือมโยงต่อ

กนัแบบคนสูค่น (peer-to-peer) กล่าวคือ ทุกคนสามารถ

ตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดที่เกดิขึ้นบนเครือข่ายได้ และ

ใช้ consensus algorithm เป็นฉันทามติอีกคร้ังเมื่อมี

ธุรกรรมใหม่เกดิขึ้น(7)

องคป์ระกอบของเทคโนโลยบีล็อกเชน
1) Block คือการเกบ็ข้อมูลในรปูแบบกล่อง (block) 

และเมื่อเกบ็แล้วข้อมูลภายในกล่องห้ามเปล่ียนแปลง โดย

ม ีhash หรือ private key หรือ public key บนหน้ากล่อง

ภาพที ่1 กระบวนการท�างานของเทคโนโลยบีล็อกเชน
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2) Chain คือการเอา hash ของแต่ละ block มาเรียง

ต่อกันเป็น chain เวลาท�าธุรกรรมจะเช่ือถือได้ต่อเมื่อ 

hash ล่าสดุของบญัชีมาเทยีบแล้วตรงกนั แต่ถ้าจะแก้ไข

ข้อมูลในบางกล่อง (block) จะต้องแก้ chain ทั้งหมดใน

ทุก block

3) Consensus ฉันทามติ คือ วิธีการตกลง หรือ

ก�าหนดข้อตกลง ว่า block ถัดไปจะเกบ็อย่างไร โดย

สมาชิกต้องยอมรับกฎระเบียบร่วมกัน ด้วยกลไกการ

ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลในทุก block ผ่านอลักอ-

ริทมึต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องเที่ยงตรง เป็น

ข้อมูลชุดเดียวกัน รวมทั้งชุดข้อมูลมีการจัดเก็บที่

สอดคล้องและมลี�าดบัการจัดเกบ็ตรงกนั กระบวนการท�า 

consensus มอียู่ด้วยกนัหลายวิธี

4) Validation คือ การตรวจสอบความถูกต้อง โดย

ใช้ digital signature (private key) เพ่ือรับประกนัว่าผู้

เข้าถงึบญัชีเป็นคนท�าธุรกรรม กเ็ป็นส่วนหน่ึงของ con-

sensus ที่เรียกว่า proof of work ในการท�า validation น้ัน

มจุีดประสงค์อยู่ 3 อย่างได้แก่

1. วิธีการในการยอมรับ/ปฏเิสธในรายการ block 

น้ันๆ

2. วิธีการตรวจสอบที่ทุกคนในแต่ละ chain/node 

ยอมรับร่วมกนั

3. วิธตีรวจสอบความถูกต้องของแต่ละ block หรือ

การท�า validation น้ันอาจจะมขีั้นตอนมากกว่าน้ีขึ้นอยู่กบั

การออกแบบในการเกบ็ข้อมูลใน block ของแต่ละค่าย

ประเภทของบล็อกเชน
เทคโนโลยีบลอ็กเชนที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือใจใน

การท�าธุรกรรมที่มีมูลค่า แบ่งเป็น 3 ประเภท โดย

พิจารณาจากข้อก�าหนดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

เครือข่าย ประกอบด้วย

1. บลอ็กเชนแบบเปิดสาธารณะ (public blockchain) 

คือ บลอ็กเชนที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานไม่ว่า

จะเป็นการอ่าน หรือการท�าธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างอสิระ 

โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือรู้ จักกนัในอกีช่ือคือ permis-

sion less blockchain

ข้อดี

-  การท�าธุรกรรมน้ันไม่จ�าเป็นต้องลงทุนหรือซ้ือ

เคร่ือง Server มาตดิตั้งเอง

-  การท�าธุรกรรมออนไลน์ การเปล่ียนแปลงหรือ

ปลอมแปลงข้อมูลท�าได้ยาก เน่ืองจากระบบเปิด

ให้เช่ือมต่อได้อสิระมีจ�านวนเคร่ืองที่เข้ามาเช่ือม

ต่อหรือเกบ็ข้อมูลธุรกรรมที่เหมือนกนัทุกเคร่ือง 

ท�าให้การปลอมแปลงท�าได้ยากขึ้น

ข้อเสยี

- ไม่เหมาะแก่การเกบ็ข้อมูลที่เป็นความลับ

-  ข้อมูลหรือธุรกรรมต่างๆ ที่เกดิขึ้นในโครงข่ายน้ัน

จะถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ

2. บลอ็กเชนแบบปิด (private blockchain) คือ 

บลอ็กเชนเป็นวงปิดที่เข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต

เทา่น้ัน ส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้งานภายในองค์กร 

ข้อมูลการท�าธุรกรรมต่างๆ จะถูกจ�ากดัอยู่เฉพาะภายใน

เครือข่ายที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเทา่น้ัน 

ดงัน้ัน บลอ็กเชนแบบปิดเหมาะกบัองค์กรทีต้่องการรักษา

ความปลอดภัยข้อมูลขั้นสงูสดุ

ข้อดี

-  การท�าธุรกรรมต่างๆ ในบลอ็กเชนแบบปิดน้ัน 

องค์กรที่ไม่ได้อยู่โครงข่าย จะไม่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ 

-  มคีวามปลอดภยัของข้อมูลสงู เพราะองค์กรที่เข้า

ร่วมด้วยเทา่น้ันจึงจะเข้าถงึข้อมูลหรือท�าธุรกรรม

ได้

-  สามารถก�าหนดเงื่อนไขของการท�าธุรกรรมได้ เช่น 

ท�าธุรกรรมแล้วต้องการให้เสร็จภายในเวลาที่

ก�าหนดได้ เป็นต้น

ข้อเสยี

-  องค์กรต้องลงทุนในการสร้างระบบโครงสร้างพ้ืน

ฐานขึ้นมาให้รองรับการท�างานภายในองค์กร

-  เสี่ยงต่อการกู้คืนข้อมูลไม่ได้ เมื่อระบบล่มหรือ

เกดิปัญหา ข้อมูลหรือธุรกรรมทีเ่คยเกดิขึ้นจะหาย
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ไปและไม่สามารถกู้คืนได้

3. บลอ็กเชนแบบเฉพาะกลุ่ม (consortium block-

chain) คือ บลอ็กเชนเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน โดยการผสม

ผสานระหว่างบลอ็กเชนแบบเปิดและบลอ็กเชนแบบปิด 

ส่วนมากเป็นการรวมตัวกนัขององค์กรที่มีลักษณะธุรกจิ

เดียวกันหรือเหมือนกันที่ต้องมีการแลกเปล่ียนข้อมูล

ระหว่างกนัอย่างสม�่าเสมอจึงมีการตั้งบลอ็กเชนน้ีขึ้นมา 

เน่ืองจากการท�าธุรกรรมและข้อมูลที่จัดเกบ็เป็นข้อมูลที่

เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนตวัภายในองค์กร ส่งผลให้ไม่

สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่สาธารณะได้ ดงัน้ันผู้เข้า

ร่วม บลอ็กเชนเฉพาะกลุ่มจ�าเป็นต้องได้รับการอนุญาต

จากตวัแทนเสยีก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ เช่น เครือ

ข่ายระหว่างธนาคาร เป็นต้น

ข้อดี

-  เหมาะส�าหรับการท�างานร่วมกันขององค์กรที่

ต้องการแลกเปล่ียนข้อมูลกนั

-  ข้อมูลไม่หลุดออกสู่ภายนอก

ข้อเสยี

-  องค์กรใดองค์หน่ึงอยากเปล่ียนระบบหรืออพัเดท

ระบบจะต้องผ่านความเหน็ชอบจากองค์กรสมาชิก 

อื่นๆ ก่อน หากข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มตัวเองหายจะ

ไม่สามารถกู้คืนจากกลุ่มอื่นได้เน่ืองจากเกบ็ข้อมูล

ไม่เหมอืนกนั

4. บลอ็กเชนแบบอนุญาต (permission blockchain) 

คือ บลอ็กเชนที่พัฒนามาจากบลอ็กเชนแบบปิด สามารถ

เลือกได้ว่าต้องการแลกเปล่ียนข้อมูลหรือท�าธุรกรรมกบั

องค์กรไหนในโครงข่าย โดยองค์กรที่ไม่ถูกเลือกจะไม่

สามารถเข้าถงึข้อมูลหรือดูธุรกรรมน้ันได้

ข้อด ี

-  สามารถเลือกองค์กรที่ส่งข้อมูลหรือท�าธุรกรรมได้

ข้อเสยี

-  การจัดเกบ็ข้อมูลไม่เป็นแบบกระจาย ในระบบ

โครงข่ายเก็บข้อมูลบางส่วนที่ ไม่เหมือนกัน 

เน่ืองจากมสีทิธิ์การเข้าถงึข้อมูลที่ไม่เหมอืนกนั

คุณลกัษณะพื้ นฐานทีส่�าคญัของ 

เทคโนโลยบีล็อกเชน
การจัดเกบ็ข้อมูลในรปูแบบของ block โดยเช่ือมต่อ

แต่ละ block ด้วย hash function และกระจายให้ทุกๆ 

node เกบ็ข้อมูล ท�าให้เกดิคุณสมบัติที่ส �าคัญของบลอ็ก

เชน 3 ประการ คือ ความถูกต้องเทีย่งตรงของข้อมูล (data 

integrity) ความโปร่งใสในการเข้าถงึข้อมูล (data trans -

parency) และความสามารถในการท�างานได้อย่างต่อ

เน่ืองของระบบ (availability)(6)

1. ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล (data integrity) 

เน่ืองจากการเช่ือมโยง block ปัจจุบันและ block ก่อน

หน้าด้วย hash function และท�าการกระจายให้ทุก node 

เกบ็ข้อมูล ท�าให้ข้อมูลที่ถูกบนัทกึลงในบลอ็กเชนแล้วไม่

สามารถแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลได้ (immutability) 

ดงัน้ันหากมคีวามพยายามในการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง

ข้อมูลที่ถูกบนัทกึลงใน block แล้วจะท�าให้ทราบได้ทนัที

เน่ืองจากข้อมูลใน node ดงักล่าว จะมข้ีอมูลที่ต่างออกไป

จาก node อื่นๆ ในระบบและไม่สามารถสร้าง consensus 

กบั node อื่นได้ ท�าให้ถูกแยกออกจาก chain หลักไปใน

ที่สดุ

2. ความโปร่งใสในการเข้าถงึข้อมูล (data transpar-

ency) เน่ืองจากทุก node ในระบบบลอ็กเชนจะเกบ็ข้อมูล

เดยีวกนัทั้งหมด โดยไม่ม ีnode ใด node หน่ึงเป็นตวักลาง

ที่มอี�านาจแต่เพียงผู้เดยีวในการเกบ็ข้อมูล ดงัน้ันการเข้า

ถึงข้อมูลใดๆ จึงท�าได้จาก node ตัวเองทันที โดยไม่

จ�าเป็นต้องร้องขอข้อมูลจากตวักลาง จึงเรียกว่าเป็นระบบ

ที่มคีวามโปร่งใสในการเข้าถงึข้อมูลสงูมาก

3. ความสามารถในการท�างานได้อย่างต่อเน่ืองของ

ระบบ (availability) เน่ืองจากทุก node ในระบบ บลอ็ก

เชนจะเกบ็ข้อมูลเดียวกันทั้งหมด จึงสามารถท�างาน

ทดแทนกนัได้เมื่อมี node ที่ไม่สามารถให้บริการได้ใน

ขณะน้ัน โดยระบบจะท�าการคัดลอกส�าเนาข้อมูลให้เป็น

ข้อมูลชุดเดียวกนัเมื่อ node กลับขึ้นมาให้บริการได้อกี

คร้ัง
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รูปแบบการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยบีล็อกเชน

และการประยกุตใ์ชใ้นงานบริการภาครฐั
ในปัจจุบันเทคโนโลยีบลอ็กเชน ถือได้ว่าอยู่ในช่วง

เร่ิมต้นของการน�าไปใช้งาน โดยมข้ีอมูลจาก World Eco-

nomic Forum Survey ปี พ.ศ.2558 พบว่า มูลค่ารวมใน

การท�าธุรกรรมที่มีการใช้งานอยู่บนเทคโนโลยี block-

chain น้ันยังมีปริมาณค่อนข้างน้อยเมื่อเทยีบกบั GDP 

ของโลก โดยมปีริมาณเพียง 0.025% หรือคิดเป็นมูลค่า

ประมาณสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐน่ันเอง (Global GDP 

มมูีลค่า 80 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แต่จากรายงานแสดง

ให้เหน็ว่า การใช้งานเทคโนโลยีบลอ็กเชน มแีนวโน้มจะ

เป็นไปอย่างก้าวกระโดดภายใน 10 ปี เน่ืองจากภาคธุรกจิ

ต่างๆ ได้เห็นถึงประโยชน์และความส�าคัญของการน�า

เทคโนโลยีบลอ็กเชนไปใช้งาน โดยในปัจจุบนัได้มกีารน�า

เทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้งานกนัอย่างกว้างขวางขึ้น ไม่

จ�าเพาะแค่เพียงภาคการเงนิและการธนาคารเทา่น้ัน การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชนในงานบริการภาครัฐมี

แนวโน้มสงูขึ้นอย่างมาก โดยพบว่ามากกว่า 30 ประเทศ

ทั่วโลก ตวัอย่างเช่น เอสโตเนีย แคนาดา องักฤษ บราซิล 

จีน และอนิเดยี เร่ิมมกีารศกึษาทดลอง รวมถงึการพัฒนา

จนน�าไปสู่การน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ส�าหรับงาน

บริการภาครัฐอย่างเป็นรปูธรรม ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกบั

รายงานผลการส�ารวจความคิดเหน็ของผู้บริหารเทคโน-

โลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office: 

CIO) พบว่าส่วนใหญ่ตระหนักและให้ความส�าคัญกับ

การน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในงานบริการภาครัฐ

หลกัการท�างานของเทคโนโลยบีล็อกเชน
เทคโนโลยีบลอ็กเชนมลัีกษณะการท�างานแบบ dis-

tributed network โดยทุกคนในระบบมหีน้าที่เกบ็รายการ

การท�าธุรกรรมระบบของทุกคนไว้ที่ตนเอง หากมกีารท�า

ธุรกรรมการโอนเงนิ หรือปรับปรงุ แก้ไขข้อมูลจะเกดิเป็น

รายการเดนิบญัชีข้อมูลแบบน้ีต่อไปเร่ือยๆ โดยมรีายการ

เดินบัญชีข้อมูลไว้ที่ผู้ใช้งานทุกคนในระบบเช่นกัน ดัง

ภาพที ่2 โดยหลักการท�างานพ้ืนฐานส�าคัญของเทคโนโลยี

บลอ็กเชนประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ(5) ได้แก่

1. Create คือ การสร้างบลอ็กที่บรรจุค�าสั่งขอท�า

รายการธุรกรรมทุกรายการ

2. Broadcast คือ การกระจายบลอ็กใหม่ให้กบัทุกๆ 

node ในระบบและบนัทกึรายการธุรกรรมลง Ledger ให้

กบัทุก node เพ่ืออพัเดทว่ามบีลอ็กใหม่เกดิขึ้น

3. Validation คือ node อื่นๆ ในระบบท�าการยืนยัน

และตรวจสอบข้อมูลของแต่ละบลอ็กน้ันว่าถูกต้องตาม

เงื่อนไข validation โดยกระบวนการท�า consensus ถอืว่า

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการท�าตรวจสอบตามเงื่อนไข

4. Add to chain คือ การน�าบลอ็กมาเรียงต่อจาก

บลอ็กก่อนหน้า

จากภาพที่ 2 แสดงให้เหน็กระบวนการท�างานของ

เทคโนโลยีบลอ็ก เป็นการบันทกึธุรกรรมที่บลอ็กแต่ละ

บลอ็กจะถูกระบุตวัตนโดยการเข้ารหัสลับของแฮช (hash) 

โดยแต่ละบลอ็กจะอ้างถึงแฮชของบลอ็กที่อยู่ก่อนหน้า 

จากน้ันจึงเกดิการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างบลอ็กโดย

จะสร้างห่วงโซ่ (chain) ของบลอ็ก เรียกว่าบลอ็กเชน(7) 

ภาพที ่2 การท�ารายการธุรกรรมและแฮชไปยงับล็อก
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มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้ถูกจัดเกบ็ด้วยเทคโนโลยีบลอ็กเชน

น้ันมคีวามมั่นคงปลอดภยั ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไข

ได้ หน่วยงานภาครัฐของหลายๆ ประเทศจึงได้หันมาให้

ความสนใจศกึษาถงึหลักการและแนวทางการประยุกตใ์ช้ 

จนน�าไปสู่การน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ส�าหรับงาน

บริการภาครัฐอย่างเป็นรปูธรรมกนัมากขึ้น(6)

ประโยชนข์องเทคโนโลยบีล็อกเชน
จากการศึกษาสามารถสรุปประโยชน์ของการน�า

เทคโนโลยีบลอ็กเชนมาประยุกตใ์ช้กบังานจ่ายเงนิกองทุน

การแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือสนับสนุน อดุหนุนหรือชดเชยการ

ปฏบิตักิารฉุกเฉินทางบก ดงัตารางที่ 1

เป็นอย่างมาก(6) 

ประโยชน์ของการน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในงาน

บริการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือการจัดเกบ็ข้อมูล

น้ัน สามารถสร้างความโปร่งใส (transparency) และการ

ป้องกนัการปลอมแปลง (tamper-proof) แนวคิดของ

รัฐบาลดจิิทลั คือ การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการ

บริหารจัดการภาครัฐ รวมถงึการให้บริการแก่ประชาชน

ที่ดีขึ้ น อย่างไรกต็ามการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องมี

ความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดงั

น้ันคุณสมบตัขิองเทคโนโลยีบลอ็กเชนสามารถตอบสนอง

ความต้องการดงักล่าวได้ ด้วยหลักการท�างานแบบ dis-

tributed ledger technology และ cryptography จึงท�าให้

ตารางที ่1  ประโยชนก์ารน�าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาประยกุตใ์ชก้บังานจ่ายเงินกองทุนการแพทยฉุ์กเฉิน เพือ่สนบัสนุน อดุหนุน

หรือชดเชยการปฏิบติัการฉุกฉินทางบก

               ประโยชน์                                                            รายละเอยีด

1. ลดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ 

หรือ งบประมาณของรัฐ

2. แสดงกระบวนการท�างานที่มี

ประสทิธภิาพในการด�าเนินงานตาม

ขั้นตอนมากขึ้น

3. เพ่ิมความโปร่งใสและความสามารถ

ในการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ของ

การท�าธุรกรรมการจ่ายเงินกองทุน

การแพทย์ฉุกเฉิน

4. สร้างความน่าเช่ือถอืและไว้วางใจ

ของการจ่ายเงนิกองทุนการแพทย์

ฉุกเฉิน

5. ลดความผดิพลาดที่เกดิจาก

บุคลากรที่ท�าหน้าที่จ่ายเงนิกองทุน

การแพทย์ฉุกเฉิน รวมถงึการท�า

ทุจริตในระบบ

6. ลดต้นทุนในการตรวจสอบข้อมูล 

(audit data)

7. การรักษาความลับของข้อมูล

- เทคโนโลยีบลอ็กเชนสามารถลดความไม่แน่นอนเศรษฐกจิหรืองบประมาณของรัฐได้ ตวับลอ็ก

เชนเองจะเป็นตวักลางในการจัดการท�าธุรกรรมได้เหมอืนกบัสถาบนัการเงนิ หรืองานจ่ายเงนิ

กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน หรือคนกลาง จึงช่วยลดความไม่แน่นอน ความแตกต่างของธุรกรรมได้

- ช่วยตดิตามสถานการท�างานของการท�าธุรกรรมการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินต่างๆ ได้

อตัโนมตัิ

- มกีารก�าหนดระดบัการเข้าถงึกระบวนการต่างๆ ท�าให้เกดิความถูกต้อง เที่ยงธรรม และความ

โปร่งใสของทุกกระบวนการท�างานต่างๆ

- สามารถท�างานได้รวดเรว็ มคีวามถูกต้องของข้อมูล

- รายการท�าธุรกรรมจะถูกเกบ็ไว้หลายที่และมกีารจัดท�าส�าเนาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ท�าให้ข้อมูลที่

น�าเสนอมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส สะดวกในการเข้าถงึและตรวจสอบได้ทนั

- เทคโนโลยีบลอ็กเชนมกีารก�าหนดของเข้าถงึและการท�าธุรกรรมต่างๆ สามารถเข้าได้โดยมีการเข้า

รหัส ท�าให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกดิในระบบบลอ็กเชนน้ันได้รับการตรวจสอบจากหลาย node ตามผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องเทา่น้ัน

- เทคโนโลยีบลอ็กเชนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการท�างานของมนุษย์ เพ่ือลดความผดิพลาด

จากมนุษย์ได้ ลดการทุจริตฉ้อโกง เน่ืองจากข้อมูลไม่สามารถแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงได้

- เทคโนโลยีบลอ็กเชนมกีารเข้ารหัสแต่ละบลอ็กสามารถตรวจสอบได้ว่าใครรับผดิชอบ ท�าให้ง่าย

ต่อการตรวจสอบ ลดต้นทุน หรือลดความเสี่ยงที่เกดิขึ้น

- เทคโนโลยีบลอ็กเชนเกบ็รักษาความลับของกจิกรรม หรือธุรกรรมของหน่วยงาน จะมกีารเข้ารหัส

ท�าให้ข้อมูลต่างๆ มีความปลอดภัยมากขึ้น



แนวคิดเทคโนโลยบีล็อกเชนและการประยกุตใ์ชก้บังานจ่ายเงินกองทุนการแพทยฉุ์กเฉิน

วารสารการแพทยฉุ์กเฉินแห่งประเทศไทย 2565 ปีที ่2 ฉบบัที ่2 221

ตารางที่ 1 แสดงให้เหน็ว่า เทคโนโลยีบลอ็กเชนส่ง

ผลดใีนด้านการท�าธุรกรรมการเงนิ โดยการสร้างข้อมูลที่

ถูกที่ต้อง โปร่งใส และการแสดงขั้นตอนการท�างานและ

กระบวนการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินที่โปร่งใส 

น่าเช่ือถือ น�าสู่การลดต้นทุนและท�าให้การด�าเนินงานมี

ประสทิธภิาพ นอกจากน้ี ระบบการกระจายบัญชีข้อมูล

ของเทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้กิจการหรือกิจกรรม

ต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงในการน�าเสนอข้อมูลและ

ความเสี่ยงในการด�าเนินงาน และท�าให้การท�าธุรกรรม

ต่างๆ เช่น การท�าจ่ายเงนิ สะดวก รวดเรว็ ลดข้อผดิพลาด 

เป็นต้น นอกจากน้ีการเข้ารหัสข้อมูลและการแสดงผลข้อ

มูลแบบเรียลไทม์ ท�าให้ข้อมูลมีคุณภาพสงู ยากแก่การ

ปลอมแปลง และช่วยให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอื่นๆ มคีวาม

เช่ือมั่น

ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการ

ประยุกต์ใช้กบังานจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือ

สนับสนุน อดุหนุนหรือชดเชยการปฏบิตักิารฉุกเฉินทาง

บก

จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์สรุปข้อดีและข้อเสยี

ของการน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาประยุกตใ์ช้กบังานจ่าย

เงนิกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือสนับสนุน อดุหนุนหรือ

ชดเชยการปฏบิตักิารฉุกเฉินทางบก ดงัตารางที่ 2 

ปัจจัยส�าคัญที่อาจส่งผลต่อการยอมรับการน�า

เทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในการจ่ายเงินค่าชดเชยการ

ออกปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกมาทดแทนระบบเดิม 

(E-budget) ได้แก่

1. ประสทิธภิาพการใช้งาน ควรพัฒนาแอพพลิเคช่ัน

ให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะใช้แอพพลิ

เคช่ันเพ่ือการสื่อสารกบัผู้ใช้งานในองค์กร

2. ความปลอดภัย เทคโนโลยีบลอ็กเชนถอืได้ว่าเป็น

เทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่สดุในขณะน้ี ยังไม่มผู้ีใดสามารถ

เจาะระบบหรือเข้าสู่ระบบได้ เพราะมีกุญแจรหัส

3. ความคิดเหน็ที่มต่ีอไอท ีถอืว่าบลอ็กเชน มคีวาม

ทันสมัย มีฟังก์ช่ันการใช้งานหลากหลาย สามารถเข้า

สถานการณปั์จจุบนัของเทคโนโลยีที่มกีารพัฒนาอย่างต่อ

เน่ือง

ขอ้จ�ากดัของเทคโนโลยบีล็อกเชน
ปัจจุบันมีการพูดถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนและ

ประโยชน์ของบลอ็กเชนกนัอย่างมากมาย แต่บลอ็กเชน

ยังมปัีญหาหรือจุดอ่อนอยู่ ปัญหาในการท�าแฮชในบลอ็ก

เชนจะม ีprivate key และ public key ซ่ึงเจ้าของเทา่น้ัน

ที่ทราบ โดยทั่วไปแล้ว private key จะเกบ็ได้ทุกที่เขยีน

บนที่เกบ็ข้อมูลบนคลาวด์ หากมีแฮก็เกอร์กส็ามารถเข้า

ตารางที ่2 ขอ้ดีและขอ้เสียของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการประยุกตใ์ชก้บังานจ่ายเงินกองทุนการแพทยฉุ์กเฉินเพือ่สนบัสนุน 

อุดหนุนหรือชดเชยการปฏิบติัการฉุกเฉินทางบก

                                          ข้อด ี                                                                 ข้อเสยี

1.  ระบบไม่สามารถกลับไปแก้ไขการท�าธุรกรรมการเงนิที่ได้รับการยืนยันความ

ถูกต้องจากหน่วยปฎบิตักิารฉุกเฉินมาแล้ว ท�าให้การออกหนังสอืแจ้งการโอน

เงนิค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินมคีวามถูกต้องและน่าเช่ือถอื

2.  ป้องกนัปัญหาการทุจริตและใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสร้างความโปร่งใส

ในการจ่ายเงนิกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

3.  สามารถลดเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของการท�าธุรกรรมทางการเงนิ

จากหน่วยปฏบิตักิารหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.  ลดต้นทุนในการด�าเนินงานแทนวิธกีารเดมิในปัจจุบนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ

1.  งบประมาณลงทุนเป็นจ�านวนมากในการน�าระบบ

เทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ทดแทนระบบเดมิ

2.  เจ้าหน้าที่และหน่วยปฏบิตักิารที่เกี่ยวข้องยังไม่มี

ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีบลอ็กเชน เน่ืองจาก

เป็นเทคโนโลยีใหม่

3.  ขณะน้ียังไม่มกีฎหมายเร่ืองบลอ็กเชนโดยตรงแต่

อย่างใด มเีพียงกฎหมายที่เกี่ยวกบัเงนิตราเสมือน 

(virtual currency) เช่น บติคอยน์ เป็นต้น

4.  นโยบายจากภาครัฐยังไม่ชัดเจนที่จะน�าเทคโนโลยี

บลอ็กเชนมาใช้อย่างจริงจัง
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บทสรุป
เทคโนโลยีบลอ็กเชน เป็นกลไกส�าคัญที่น�าไปสู่การ

ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ทางการบริหารการ

เงิน (financial management) ของงานจ่ายเงินกองทุน

การแพทย์ฉุกเฉินท�าให้สามารถลดปัญหาความล่าช้า 

ความซ�า้ซ้อนของขั้นตอน และลดระยะเวลาในการตรวจ

สอบ ท�าให้การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางด้านการเงนิและไม่ใช่

การเงนิเป็นไปแบบเรียลไทม ์ท�าให้นักบญัชี หรือผู้ตรวจ

สอบบัญชี หรือเจ้าหน้าที่การเงิน สามารถลดการจัดท�า

รายงานและสามารถขยายขอบเขตงานไปท�าส่วนงานอื่นๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น เช่ือได้ว่าเทคโนโลยี

บล็อกเชนท�าให้งานจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

รวดเรว็และมีประสทิธภิาพมากขึ้น เพ่ิมความน่าเช่ือถือ 

และลดความเสี่ยงจากข้อผดิพลาดต่างๆ ได้ 

นอกจากน้ีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีบลอ็ก

เชนกบัขั้นตอนการด�าเนินงาน การประมวลผลข้อมูล และ

การจัดท�าสรปุรายงานต่างๆ รวมถงึให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกบั

การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีบลอ็กเชนกบัต้นทุนที่เสยี

ไปยังถอืเป็นสิง่ที่ต้องให้ความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างย่ิงที่

ต้องเรียนรู้ เพ่ิมเตมิในเชิงเทคนิค เพ่ือจัดการวางแผนการ

ท�างานให้มปีระสทิธภิาพและลดความเสี่ยงให้มากขึ้น

ดังน้ัน การน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาสร้างความ

โปร่งใสในการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเป็น

แนวคิดหน่ึงในการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ป้องกัน

การทุจริตหรือข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่และป้องกัน

ปัญหาการจ่ายเงนิซ�า้ซ้อน และการจ่ายเงนินอกหลักเกณฑ์

หรือแบบกรณพิีเศษที่มอียู่ในปัจจุบนั เพ่ือสร้างความเป็น

ธรรมกบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี รวมทั้งลดข้อพิพาทระหว่าง

เจ้าหน้าที่รัฐกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการแพทย์

ฉุกเฉินให้ลดน้อยลง จึงต้องมีการศึกษาต่อไปถึงความ

เป็นไปได้ที่จะน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้อย่างเป็นรูป

ธรรม เพ่ือเลง็ถงึประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการน�าเทคโนโลยี

น้ีมาใช้แก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างแท้จริง เพ่ือ

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักนิตธิรรม 

ถงึข้อมูลได้ ปัจจุบนัเทคโนโลยีบลอ็กเชนยังไม่มมีาตรฐาน

ใดรับรองว่าการท�างานของเทคโนโลยีบลอ็กเชนเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดหรือไม่

ข้อจ�ากดัของการน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ในงาน

บริการภาครัฐ

1. เร่ืองของสทิธส่ิวนบุคคล คือ การที่ข้อมูลใดๆ เมื่อ

ถูกบนัทกึเข้าสู่ระบบบลอ็กเชนแล้วจะไม่สามารถลบออก

หรือแก้ไขได้ ต้องมกีารท�า consensus ก่อนทีจ่ะท�าธุรกรรม 

จึงอาจเป็นข้อจ�ากดัของการน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้

งานเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ข้อมูลของภาครัฐซ่ึงเกี่ยวข้องกบั

สทิธใินความเป็นส่วนตวัโดยเฉพาะ

2. ลิขสทิธิ์ คือการน�าเทคโนโลยีบลอ็กเชนไปใช้ใน

การจัดเกบ็ข้อมูลอาจมองได้ 2 มุม คือ ในมุมของเจ้าของ

ลิขสทิธิ์ และผู้ละเมดิลิขสทิธิ์ หากมกีารเผยแพร่ข้อมูลที่

เป็นละเมดิลิขสทิธิ์เข้าสูร่ะบบบลอ็กเชนแล้วจะไม่สามารถ

ลบออกจากระบบได้ ดังน้ันจึงต้องระมัดระวังในการน�า

เทคโนโลยีบลอ็กเชนมาใช้ เพ่ือจัดเกบ็ข้อมูลที่มีลิขสทิธิ์ 

หากมกีารเผยแพร่ข้อมูลที่มกีารละเมดิลิขสทิธิ์เข้าสูร่ะบบ

บลอ็กเชนแล้วจะท�าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ยากต่อการตรวจ

สอบผู้กระท�าผดิ เน่ืองจากหลักการปกปิดตวัตน (anon-

ymous)

3. การเซน็เซอร์ข้อมูล คือ หน่วยงานภาครัฐที่ท�า

หน้าที่ก�ากบัดูแลเร่ืองต่างๆ รวมถงึการกระท�าความผิด

กฎหมายจะตรวจสอบได้ยากขึ้นหากข้อมูลดงักล่าวถูกจัด

เกย็โดยเทคโนโลยีบลอ็กเชน ซ่ึงมผีลกระทบต่อหน่วยงาน

ด้านความมั่นคง

ดังน้ัน ส�าหรับงานการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์

ฉุกเฉินซ่ึงถอืเป็นงานบริการภาครัฐ การที่จะใช้เทคโนโลยี

บลอ็กเชนอาจจะเกดิความเสี่ยงต่างๆ ดังกล่าวได้ เช่น 

ความเสี่ยงด้านเทคนิค ความถูกต้องในการท�างานของตวั

โปรแกรม และความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซ่ึงอาจ

น�าไปสู่ความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
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Abstract
The Concept of Blockchain Technology and Its Application for Emergency Medical Fund Payments to Support, 

Reimburse, or Compensate for Emergency Ground Operation 

Bundit Pheeraphan

National Institute for Emergency Medicine, Thailand

Journal of Emergency Medicial Services of Thailand 2022;2(2):214-24.

 The purpose of emergency medical fund is to support, reimburse or compensate for operation cost in emergency 

medical services. The ambulatory transportation and in-land medical care are main proportion of the payment by this fund. 

In addition, the overhaul reform of emergency medical system by blockchain technology will leverage civil service given by 

state organization. This review article addresses the concept and application of Blockchain Technology in the field of emer-

gency medical service system. However, blockchain technology has some pros and cons. It is imperative of that all involved 

workforce and the agency should be aware of the use of blockchain technology in work planning, dimension data manage-

ment, risk management, prevention and mitigation in advance, including the structure of control and monitor, technology 

utilization, policy and procedure establishment, research and blockchain technology development for effective decision-mak-

ing and further work process development. This article presents the concept of using blockchain technology to reimburse or 

compensate for emergency ground operation cost instead of using e-budgeting system to resolve late and duplicate payments, 

to reduce dispute and to prevent corruption led to transparency, reliability, and certainty.

Keywords: blockchain technology; emergency medical fund; compensate for emergency medical operation cost;  

               dimension data

Corresponding author: Bundit Pheeraphan, email: bundit.p@niems.go.th


