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Abstract
“Biomedical informatics,” also called “biomedical and health
informatics” and previously known as “medical informatics,”
is a relatively new discipline. To date, there has not
been an academic article in Thai that introduces this
discipline to the readers. This article, therefore, reviews
the literature to present its origin and development from
the past to present, describes efforts to define and
name the discipline by various academics in the field,
and synthesizes summary on its identity at the present
time. In short, it basically falls down to works that
aim to “achieve health through information.” It is

believed that this article would help readers understand
the field and better create values in this field and
ultimately toward the advancement of our health
systems.
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สู่สุขภาวะด้วยสารสนเทศ: บทความทบทวนสาขาวิชา Biomedical and
Health Informatics, ตอนที่ 1—กำ�เนิดของ Informatics และชื่อสาขา
อันหลากหลาย
นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

สาขาวิชา biomedical informatics หรือ biomedical and
health informatics (ซึ่ งในอดี ต นิ ย มเรี ย กว่ า medical
informatics หรือเวชสารสนเทศ) เป็นสาขาวิชาที่เกิดขึ้นมา
ไม่นานนัก และยังไม่มีบทความภาษาไทยที่แนะนำ�สาขาวิชานี้
ให้ผเู้ กีย่ วข้องเข้าใจตรงกัน บทความนีจ้ งึ ได้ทบทวนวรรณกรรม
เพือ่ นำ�เสนอทีม่ าและพัฒนาการของสาขาวิชานีใ้ นอดีต กล่าวถึง
ความพยายามให้ ค วามหมายและชื่ อ เรี ย กสาขาวิ ช านี้ โ ดย
นักวิชาการในสาขาวิชา และสังเคราะห์เป็นข้อสรุปเกี่ยวกับ
ตั ว ตนของสาขาวิ ช านี้ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง กล่ า วโดยสรุ ป คื อ เป็ น
การมุ่ง “สู่สุขภาวะด้วยสารสนเทศ” โดยหวังว่าบทความนี้

บทน�ำ

ในช่วง 10-15 ปีทผี่ า่ นมา เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา
มี บ ทบาทส�ำคั ญ ในวงการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ทั่ ว โลก
เป็นอย่างมาก1-3 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสถานพยาบาลเพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อผู้รับบริการ การน�ำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ ง านด้ า นสาธารณสุ ข และนโยบายสุ ข ภาพ
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ
ของผูป้ ว่ ยและประชาชนเอง บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ท�ำให้สาขาวิชา biomedical
and health informatics (หรื อ ที่ เ คยนิ ย มเรี ย กกั น ว่ า
“เวชสารสนเทศ” หรือ “medical informatics”) มีความส�ำคัญ
ต่อสุขภาวะ (health) ของผูป้ ว่ ยและประชาชน แต่เนือ่ งจาก
เป็นสาขาวิชาใหม่ ยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั มากนัก ทัง้ ยังไม่มบี ทความ
ภาษาไทยทีช่ ว่ ยแนะน�ำสาขาวิชานีใ้ ห้กบั บุคลากรทางการแพทย์
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จะช่ ว ยให้ ผู้ ส นใจสามารถทำ � ความเข้ าใจและสร้ า งคุ ณ ค่ า
ให้กับสาขาวิชานี้และระบบสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ: medical informatics, biomedical informatics,
health informatics, biomedical and health informatics,
informatics, information science, health information
technology, data, information, knowledge.
วันที่รับต้นฉบับ 19 เมษายน 2558; วันที่ตอบรับ 24
พฤษภาคม 2558
และสาธารณสุข และนักวิชาการในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ รวมถึง
นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
เข้าใจตรงกันถึงงานด้านนี้ และความเชือ่ มโยงระหว่างสาขาวิชา
นีก้ บั สาขาวิชาอืน่ ๆ จึงท�ำให้เสียโอกาสในการใช้ความเชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือ
บทความนี้เป็นบทความตอนแรกจาก 2 ตอน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแนะน�ำและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับที่มา
ความหมาย และตัวตนในภาพใหญ่ของสาขาวิชา biomedical
and health informatics เพือ่ ให้นกั วิชาการและบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องและสนใจ มีความเข้าใจสาขา
วิชานีม้ ากยิง่ ขึน้ และพร้อมจะช่วยพัฒนาและผลักดันงานด้านนี้
เพื่อสุขภาวะของผู้ป่วยและประชาชนต่อไป ส่วนในตอนที่ 2
จะกล่าวถึงแขนงวิชาย่อยของสาขาวิชานีใ้ นรายละเอียด รวมทัง้
อธิบายความสัมพันธ์กบั สาขาวิชาอืน่ ๆ

ที่มาของค�ำว่า Medical Informatics

มีบทความทางวิชาการที่พยายามจะแนะน�ำสาขาวิชานี้
หลายบทความ ซึง่ ย้อนหลังไปจนถึงช่วงทศวรรษที่ 1970s และ
1980s โดยในปี ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529) Morris F. Collen4
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ได้เขียนบทความบรรยายพัฒนาการของสาขานีใ้ นช่วงแรกเริม่
ไว้ อ ย่ า งละเอี ย ด รวมทั้ ง ได้ ท บทวนประวั ติ ศ าสตร์ ข องชื่ อ
สาขาวิชา ซึ่งพบว่า ตั้งแต่ยุค 1950s มีชื่อเรียกสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์หลายค�ำ
เช่น medical computing, medical computer science,
computer medicine, medical electronic data processing,
medical information science เป็นต้น และปรากฏการใช้ค�ำ
ว่า medical informatics ย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1974
(พ.ศ. 2517)5 โดย Collen อ้างอิงค�ำกล่าวของ John Anderson
ซึง่ อธิบายว่า ค�ำว่า “informatics” ในค�ำว่า “medical informatics”
มาจากค�ำในภาษาฝรั่งเศส คือ “informatique”4 ซึ่ง Harrap’s
New Standard French and English Dictionary6 แปลว่า
“การประมวลผลสารสนเทศ, การประมวลผลข้อมูล”i น�ำมาสู่
ชื่อสาขานี้ในภาษาฝรั่งเศสว่า “informatique medicale”
ซึ่งมีค�ำแปลว่า “medical computing”4,6 อย่างไรก็ดี Collen4
ยังอ้างด้วยว่า Oxford English Dictionary7 ระบุว่าค�ำว่า
“informatics” มีที่มาจากค�ำในภาษารัสเซียว่า “informatika”
และให้ความหมายไว้ว่า “Informatics คือสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติ (แต่ไม่ใช่บริบท
ที่จ�ำเพาะ) ของข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
ความเป็นระบบระเบียบของกิจกรรมด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และทฤษฎี ประวัตศิ าสตร์ ระเบียบวิธี และการจัดระเบียบของ
ข้อมูล”ii
Collen4 กล่าวต่อว่า นิยามของสาขาวิชา medical informatics
ทีป่ รากฏเป็นครัง้ แรกในสหรัฐอเมริกา ถูกเขียนขึน้ โดย Collen
เองในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) ในข้อความประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการ Third World Conference on Medical
Informatics (MEDINFO 80) ที่กรุงโตเกียว ซึง่ กล่าวว่า
medical informatics คื อ “การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในทุกแขนงของการแพทย์ คือ การรักษาพยาบาล
การเรียนการสอนทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์”iii
ซึง่ เป็นการระบุอาณาเขต (domain) อย่างชัดเจนเป็นครัง้ แรก
ว่าสาขาวิชานี้ ไม่ได้มุ่งสนใจในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลแต่เพียงด้านเดียว แต่รวมถึง
การน�ำมาสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ด้วย
อย่างไรก็ดี Edward H. Shortliffe ตั้งข้อสังเกตว่า medical
informatics เป็นมากกว่าการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทาง
การแพทย์ เพราะนักวิชาการในสาขาบางคนศึกษาวิทยาศาสตร์

พืน้ ฐาน (basic science) ของวิชาการคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
(medical computing) เป็นหัวข้อหลัก มากกว่าจะเป็นเครือ่ งมือ
เช่น การศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)
ทีช่ ว่ ยให้เกิดความก้าวหน้าด้าน medical information science
แม้จะยังไม่มีการประยุกต์ใช้ท่ีเป็นรูปธรรมก็ตาม8 น�ำมาสู่
ความหมายทีใ่ ห้ไว้โดย Association of American Medical
Colleges9 ว่า “Medical informatics เป็นองค์ความรูท้ ยี่ งั คง
มี พั ฒ นาการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศในองค์กรเพื่อสนับสนุนการวิจัย
ทางการแพทย์ แพทยศาสตรศึกษา และการรักษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ย ... Medical informatics รวมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เข้ากับเทคโนโลยีและแขนงวิชาต่างๆ ในวิทยาการคอมพิวเตอร์
และวิทยาการสารสนเทศ และน�ำมาซึง่ วิธกี ารต่างๆ ทีส่ งิ่ เหล่านี้
จะช่วยสนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ดีข้ึน
และน�ำมาสู ่ ก ารให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ดี ขึ้ น ในที่ สุ ด ” iv
ซึ่ ง เป็ น ความหมายของสาขาวิ ช าที่ เ ชื่ อ มโยงงานในสาขา
กับเป้าหมายในทางการแพทย์ทชี่ ดั เจนมากขึน้
จะเห็นได้วา่ ทีม่ าของชือ่ สาขาวิชานี้ มีความเกีย่ วข้องกับ
keyword 2 ค�ำเป็นพิเศษ คือ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลสารสนเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากที่มาของ
สาขานี้ ใ นช่ ว งแรก เกิ ด ขึ้ น จากพั ฒ นาการด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ซึ่งน�ำมาสู่การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีนี้ใน
วงการต่างๆ ซึง่ รวมถึงวงการแพทย์ดว้ ย จากนัน้ จึงมีความสนใจ
ในเรือ่ งการประมวลผล จัดการ และสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศ
ในล�ำดับต่อมา ซึ่ง Collen ได้เขียนบทความสรุปที่มาและ
พัฒนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุค 1950s
ถึง 1990s ไว้แล้ว10 และ William W. Stead11 ได้ถอดบทเรียน
เกีย่ วกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีเหล่านีต้ อ่ นักวิชาการในสาขา
medical informatics ในบทบรรณาธิการในฉบับเดียวกัน
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ส าขาวิ ช านี้ จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ทั้ ง
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน
ค่อนข้างมาก ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้พยายามเน้นย�้ำถึง
ความจ�ำเป็นในการจ�ำแนกความแตกต่างระหว่าง “ข้อมูล
สารสนเทศ (information)” ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ าขาวิชานีส้ นใจศึกษา
และ “คอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยในการศึกษา
และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ12,13 ดังจะเห็นได้จากการ
เลือกใช้ค�ำว่า “informatics” ซึ่งความหมายตามรากศัพท์
มุ่งสนใจที่ตัวข้อมูลสารสนเทศ (information) มากกว่า

“information processing, data processing”6
“Informatics is the discipline of science which investigates the structure and properties (not specific context) of scientific information, as well as
the regularities of scientific information activity, its theory, history, methodology and organization.”7
iii
“...defined the term: ‘medical informatics as the application of computer technology to all fields of medicine—medical care, medical teaching and
medical research.‘”4
iv
“Medical informatics is a developing body of knowledge and a set of techniques concerning the organizational management of information in
support of medical research, education, and patient care... Medical informatics combines medical science with several technologies and disciplines
in the information and computer sciences and provides methodologies by which these can contribute to better use of the medical knowledge base
and ultimately to better medical care.”9
i

ii
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ถึงขนาดที่มีค�ำกล่าวในเชิงกระทบ
กระเทียบที่น่าสนใจว่า การเรียกสาขาวิชา (bio)medical
informatics ว่า “คอมพิวเตอร์ในทางการแพทย์ (computers
in medicine)” เปรียบเสมือนการเรียกสาขาวิชา อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ (cardiology) ว่า “หูฟังในทางการแพทย์ (stethoscopes in medicine)”13 ซึ่งบ่งว่า ส�ำหรับสาขาวิชานี้แล้ว
คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น เพี ย งเครื่ อ งมื อ ในการช่ ว ยจั ด การและ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เช่นเดียวกับที่ stethoscope
เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้แพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
ได้เท่านั้น

พัฒนาการของชื่อและความหมายของสาขาวิชา

Robert A. Greenes และ Edward H. Shortliffe14
ได้ตีพิมพ์บทความลงในวารสาร Journal of the American
Medical Association (JAMA) ถึงความส�ำคัญของสาขาวิชา
เกิดใหม่ที่เรียกว่า medical informatics ต่อการท�ำหน้าที่
ด้านต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้อธิบายว่า
“Medical informatics เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับงานด้านการ
รับรู้และความคิด การประมวลผลข้อมูล และการสื่อสาร
ในเวชปฏิบัติ การศึกษา และการวิจัย รวมทั้งการใช้วิทยาการ
สารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น งาน
เหล่านี้”v ซึ่งนิยามนี้ ให้ความส�ำคัญกับฐานข้อมูลสารสนเทศ
(information base) ในฐานะที่เป็น “สาระ” ของการแพทย์
(“substance” of medicine) โดยได้อธิบายว่า information base
นี้ ประกอบด้วยข้อมูลดิบ (data), สารสนเทศ (information)
และความรู้ (knowledge) นอกจากนี้ Greenes & Shortliffe14
ยังได้ขยายความ โดยมองว่า medical informatics เป็นทั้ง
ศาสตร์ (science) และเทคโนโลยี โดยมีตัวอย่างกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องในสาขา ได้แก่ (1) งานวิจยั พืน้ ฐาน (basic research)
เช่นการสร้างแม่แบบ (model building), การพัฒนาทฤษฎี
และการทดลองเชิงศึกษาค้นคว้า (exploratory experiments);
(2) งานวิจัยประยุกต์ (applied research) เช่น การทดลอง
เป็นทางการ (formal experiments) และการประเมินประสิทธิผล
ของวิธกี ารต่างๆ; (3) งานเชิงวิศวกรรม (engineering) กล่าวคือ
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือส�ำหรับความต้องการบางอย่าง
ของผูใ้ ช้งาน; (4) การน�ำไปใช้งานจริง (deployment) คือ
การน�ำระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ (applications) ไปใช้ในงานทีป่ ฏิบตั ิ
จริง (operations) รวมทัง้ การจัดการ บ�ำรุงรักษา และปรับปรุง
แก้ ไ ขระบบเหล่ า นี้ ตลอดจนการฝึ ก อบรมและสนั บ สนุ น
v

ผู้ใช้งานด้วย; และ (5) การวางแผนและพัฒนานโยบาย
(planning and policy development) เพื่อน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้งานในบทบาทที่เหมาะสมในการให้บริการ
สุขภาพและการศึกษาด้านแพทยศาสตร์14
บทความของ Greenes & Shortliffe 14 ช่ ว ยเพิ่ ม
ความกระจ่างให้กับสาขาวิชา medical informatics อย่างน้อย
3 ประการ คือ 1. เป็นการต่อยอดความหมายของสาขาวิชานี้
ในอดีต4,9 โดยชี้ให้เห็นว่า ตัวข้อมูลสารสนเทศ เป็นจุดโฟกัส
ที่ ส�ำคั ญ ของสาขาวิ ช านี้ ในขณะที่ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นเพียงเครือ่ งมือในการท�ำงาน ทัง้ ยังยกตัวอย่างงาน (tasks)
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศด้วย 2. แม้ก่อนหน้านี้ 4,9
จะมีการระบุขอบเขตของงานด้าน medical informatics
เป็น domain ย่อยๆ แล้วว่ารวมถึงการจัดการข้อมูลและ
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการ
แพทย์ การศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์ แต่บทความนี้
ยกตัวอย่างกิจกรรมในสาขาวิชานีท้ ชี่ ดั เจนมากขึน้ และช่วยให้
เห็นภาพของผู้ที่ท�ำงานในบทบาทต่างๆ ในสาขาวิชานี้ได้ดี
ยิง่ ขึน้ 3. เป็นครัง้ แรกๆ ทีม่ กี ารกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
data, information และ knowledge ในการท�ำงานในสาขาวิชานี้
ทั้งนี้ Greenes & Shortliffe ได้ขยายความเพิ่มว่า datum
คือ ข้อมูลดิบหนึ่งหน่วยที่ยังไม่มีการแปลผล (“a single
uninterpreted observational point”) เช่น ค่าความดันเลือด
ของผู้ป่วย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ในขณะที่ information คือ
data ที่ผ่านกระบวนการจัดระเบียบ (organized) จนสื่อถึง
ความหมาย (meaning) บางอย่าง เช่น ข้อมูลที่ว่า ผู้ป่วยราย
หนึ่งมีภาวะความดันเลือดสูง (hypertension) ซึ่งเกิดจากการ
แปลผลความดันเลือดโดยใช้กฎหรือหลักเกณฑ์บางอย่างที่
ก�ำหนดว่าค่าความดันเลือดที่บ่งถึงภาวะความดันเลือดสูงเป็น
เท่าไร ส่วน knowledge คือความจริง (truths) โดยทั่วไป
ที่มาจากการวิเคราะห์ information ที่มี ซึ่งรวมถึงผลการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นทางการ และข้อเท็จจริง (facts) หรือ
ข้อสันนิษฐาน (assumptions) ทั่วๆ ไปด้วย เช่น การน�ำ
ข้อมูลของผู้ป่วยหลายรายมาศึกษาจนพบว่ามีความสัมพันธ์
ระหว่ า งภาวะความดั น เลื อ ดสู ง กั บ โรคหั ว ใจ เป็ น ต้ น 14
นักสารสนเทศมักเรียกแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์เป็น
ชั้นๆ ระหว่าง data, information และ knowledge (ตลอด
จน wisdom ซึ่งน�ำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมจากความรู้
นั้น) ว่า Data-Information-Knowledge-Wisdom (DIKW)
hierarchy หรือ DIKW pyramid15 (ภาพที่ 1)

“Medical informatics is the field concerned with the cognitive, information processing, and communication tasks of medical practice, education, and
research, including the information science and technology to support these tasks.”14
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ภาพที่ 1 DIKW Pyramid
ในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา นักวิชาการบางคนมองว่า
คำ � ว่ า “medical informatics” (หรื อ ที่ แ ปลเป็ นไทยว่ า
“เวชสารสนเทศ”) ทำ�ให้เกิดปัญหาในสาขาวิชา เนือ่ งจากคำ�ว่า
“medical” หากตีความในความหมายทีแ่ คบ อาจเข้าใจเพียงว่า
เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องเฉพาะการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพแพทย์ ไม่รวมวิชาชีพอื่นๆ เช่น พยาบาล ทันตแพทย์
เภสัชกร และนักสาธารณสุข นอกจากนี้ การนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลในงานวิจยั
พื้นฐานด้านชีวการแพทย์ (basic science research) ก็ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากจากงานวิจัยด้านพันธุศาสตร์และ
จีโนม (genetics and genomics research) ที่ก้าวหน้าตั้งแต่
ปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา เช่น โครงการ Human
Genome Project ซึ่งความต้องการด้านการประมวลผลและ
จัดการข้อมูล genome ทีซ่ บั ซ้อน ทำ�ให้เกิดแขนงวิชาทีเ่ รียกว่า
“bioinformatics” (แปลเป็ น ไทยว่ า “ชี ว สารสนเทศ”)
ซึ่งเป็นการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจัดการข้อมูลด้าน
การวิจัยทางชีววิทยา (biological research) จึงมีผู้ที่กังวลว่า
คำ�ว่า “medical” จะทำ�ให้แขนงวิชา bioinformatics ไม่ถกู มอง
ว่าเป็นส่วนหนึง่ ของสาขาวิชานี้16 ผูเ้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่จงึ ทยอย
เปลี่ยนจากการเรียกชื่อสาขาวิชานี้ว่า “medical informatics”
เป็น “biomedical informatics” (โดยมองว่า biomedicine หรือ
ชีวการแพทย์ เป็นสาขาวิชาที่กว้างกว่าและครอบคลุมการ

แพทย์ หรือ medicine) ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านนิยมใช้
ว่า “health informatics” เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงมุมมอง
แบบ medical model of disease และให้ความสำ�คัญกับคำ�
ว่า “health (สุขภาพ)” ทีก่ ว้างและรอบด้านกว่าแทน17 มุมมอง
เกี่ยวกับชื่อสาขาใหม่ที่แตกต่างกันนี้ทำ�ให้นักวิชาการบางส่วน
เรียกสาขาวิชานี้ด้วยชื่อรวมกันว่า “biomedical and health
informatics” เพื่อความครอบคลุม (comprehensiveness/
inclusiveness) อย่างไรก็ดี คำ�ว่า “medical informatics”
ยังคงถูกใช้อยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะในชือ่ สมาคมวิชาชีพหรือองค์กร/
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้ว และการเปลี่ยน
ชื่ออาจกระทบต่อตัวตนขององค์กร18 เช่น American Medical
Informatics Association (AMIA), International Medical
Informatics Association (IMIA) หรือชื่อภาษาอังกฤษ
ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย คือ Thai Medical Informatics
Association (TMI) รวมทั้งในบทความต่างๆ ที่ผู้เขียน
บางส่ ว นยั งไม่ ต ระหนั กในแนวโน้ ม การเรี ย กชื่ อ สาขาวิ ช าที่
เปลี่ยนแปลงไป
ในหนังสือของ Shortliffe16 ซึง่ ได้รบั การยอมรับในสาขาวิชา
นี้อย่างกว้างขวาง ได้นิยามสาขาวิชา biomedical informatics
ว่า “เป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับข้อมูล สารสนเทศ
และความรู้ทางชีวการแพทย์ ตั้งแต่การเก็บ การเรียกใช้ และ
การใช้งานอย่างเหมาะสมเพือ่ การแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจ”vi
ในขณะที่เขามองว่า ผู้ที่ใช้คำ�ว่า “health informatics” หรือ
“health care informatics” มีแนวโน้มที่จะไม่รวมการจัดการ
ข้อมูลในทางชีววิทยา จึงเน้นหนักไปในการประยุกต์ใช้ใน
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นหลัก จึงเป็นคำ�ที่แคบกว่า
คำ�ว่า biomedical informatics16
ส่วน William Hersh19 กล่าวถึงคำ�ว่า “informatics” ว่า
คำ� นี้โดยตัวมัน เอง ไม่ไ ด้จำ�กัดอยู่ที่งานด้า นชีวการแพทย์
และสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียว แต่ในสหรัฐอเมริกา คำ�นี้
ถู กใช้ บ่ อ ยที่ สุ ดในวงการนี้ โดย Hersh 19 ให้ นิ ย ามคำ � ว่ า
“informatics” ว่ า “สาขาวิ ช าที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ การได้ ม า
เก็บรักษา และใช้ข้อมูลสารสนเทศในบริบทหรือ domain
เฉพาะด้านด้านหนึ่ง”vii ซึ่ง Hersh19 มองว่าสิ่งที่แยกความ
แตกต่างระหว่าง “informatics” กับ “information science”
และ “computer science” คือรากเหง้าของ informatics
ที่ focus ที่ domain หนึ่งๆ และเน้นว่า informatics มุ่งสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ (information) มากกว่าเทคโนโลยีซึ่งเป็น
เพียงเครื่องมือในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ (แม้จะยอมรับว่า

vi

“...the scientific field that deals with biomedical information, data, and knowledge—their storage, retrieval, and optimal use for problem solving and
decision making.”16
vii
“...informatics is the discipline focused on the acquisition, storage, and use of information in a specific setting or domain.”19
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เทคโนโลยีกม็ คี วามสำ�คัญ) โดยได้กล่าวอ้างแนวคิดของ School
of Informatics ที่ State University of New York Buffalo
ที่ว่า informatics เป็น intersection ระหว่างคน (people),
ข้อมูลสารสนเทศ (information) และเทคโนโลยี19 จากนั้น
Hersh19 จึงอธิบายต่อว่า “biomedical and health informatics”
คือ “สาขาที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้เทคโนโลยีมาช่วย เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
ของบุคคล การให้บริการสุขภาพ สาธารณสุข และงานวิจัย
ทางชีวการแพทย์”viii ทัง้ นี้ Hersh มองว่า คำ�ย่อยทัง้ สองคำ� คือ
“biomedical informatics” และ “health informatics” มีความ
หมายเช่นเดียวกับ “biomedical and health informatics”19
จะเห็นได้ว่าคำ�นิยามของ Hersh19 เน้นความสำ�คัญของข้อมูล
สารสนเทศเหนือเทคโนโลยี และระบุ domain ของสาขาวิชา
คล้ายคลึงกับนิยามก่อนหน้านี4,9,14
้ แต่นยิ ามนี19้ เพิม่ เติมบริบท
ด้านสาธารณสุขเข้ามาให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งยังแยกเรื่องการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาสุขภาวะของบุคคล (individual
health) กับการใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการสุขภาพ (health
care) ออกจากกัน ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ป่วยและ
ประชาชนเองมี แ นวโน้ ม ในการใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ ว ยตนเองเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง อาจไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้บริการสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์
ในขณะที่ Bernstam, Smith & Johnson13 ได้ทบทวน
นิยามของสาขาวิชานี้จากงานของผู้เขียนคนอื่นแล้วพบว่ามี
ทั้งคำ�นิยามที่เน้นด้านแนวคิดหรือหลักการ (concept-based)
เช่ น อ้ า งอิ ง ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ data, information และ
knowledge 16 และคำ�นิยามที่เ น้น ด้า นงานหรือกิจกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้อมูลสารสนเทศ และ domain ของงานที่
เกี่ยวข้อง (task and domain-based)14,20 เป็นต้น เขาพบว่า
คำ�นิยามของสาขานีส้ ว่ นใหญ่ มักเกีย่ วข้องกับ data, information
และ knowledge จึงได้ทบทวนความหมายของคำ�เหล่านี้
จากสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ (information science)
และสรุปว่า คำ�ว่า “information” คือ ข้อมูลดิบที่มีการใส่
ความหมายเข้าไป (information = data + meaning,

syntax + semantics หรือ form + content)ix และเสนอคำ�นิยาม
ของคำ�ว่า “informatics” ว่า “เป็นศาสตร์ของข้อมูลสารสนเทศ
ซึ่งหมายถึงข้อมูลดิบที่มีความหมาย”x และให้ความหมายของ
สาขาวิชา “biomedical informatics” ที่ยึดโยงกับความหมาย
ของคำ�ว่า “information” ว่า “Biomedical informatics คือ
ศาสตร์ของข้อมูลสารสนเทศ (information) ที่ประยุกต์ใช้กับ
หรือทีศ่ กึ ษาในบริบทด้านชีวการแพทย์ ทัง้ นี้ ข้อมูลสารสนเทศ
เหล่านีบ้ างส่วนถือเป็นความรูด้ ว้ ย”xi 13 ซึง่ การมอง information
ว่าคือ data + meaning ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
งานด้าน biomedical informatics กับงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะงานด้าน informatics
จำ� เป็น ต้องสนับสนุน ผู้ใช้ง านในการเก็บ เรีย กใช้ ค้น พบ
และประมวลผลข้ อ มู ล สารสนเทศ (ซึ่ ง อาจไม่ ส ามารถใช้
กระบวนการอัตโนมัติ หรือ automation โดยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้งา่ ยนัก) ในขณะทีง่ านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลับเป็นเพียงการใช้เครื่องมือที่ถนัดเฉพาะการประมวลผล
และจัดการข้อมูลดิบ (data) เท่านั้น13
ภายหลังจากที่คำ�ว่า “medical informatics” เริ่มไม่เป็น
ที่นิยมในหมู่นักวิชาการในสาขาวิชานี้ American Medical
Informatics Association (AMIA) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพ
ของผูท้ ที่ �ำ งานในสาขาวิชานีใ้ นสหรัฐอเมริกา ได้เปลีย่ นไปเรียก
ชื่อสาขาวิชานี้อย่างเป็นทางการว่า “biomedical and health
informatics” แต่ในปัจจุบัน AMIA นิยมเรียกชื่อสาขาวิชานี้
ว่า “biomedical informatics” แทน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพล
จากแนวคิดของ Edward Shortliffe ซึ่งเคยเป็น AMIA
President and CEO ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2009-2012 (พ.ศ. 25522555) โดยในปัจจุบัน AMIA ได้ตีพิมพ์ AMIA Position
Paper18 ซึ่งนิยาม biomedical informatics (BMI) ว่า
“สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่นอีกหลายสาขา ซึ่งศึกษา
และค้นหาการใช้ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ทางชีวการ
แพทย์อย่างมีประสิทธิผล เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ โดยขับเคลื่อนด้วยความ
พยายามทีจ่ ะพัฒนาสุขภาวะของมนุษย์”xii นอกจากนี้ บทความ
นี้ยังได้ขยายความใน 4 มิติ18 ซึ่งสรุปได้ดังภาพที่ 2 ได้แก่

viii

“...the field that is concerned with the optimal use of information, often aided by the use of technology, to improve individual health, health care,
public health, and biomedical research.”19

ix

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2556) ให้ความหมายของคำ�ว่า “ข้อมูล” ไว้ว่า “ข้อมูล น. ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง
สำ�หรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำ�นวณ.” ให้ความหมายของคำ�ว่า “สารสนเทศ” ไว้ว่า “สารสนเทศ [สาระสนเทด, สานสดเทด] น. ข่าวสาร; การแสดงหรือชี้แจงข่าวสาร
ข้อมูลต่าง ๆ. (ส. สาร + สนฺเทศ; ป. สาร + สนฺเทส).” และให้ความหมายของคำ�ว่า “ความรู้” ไว้ว่า “ความรู้ น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้าน;
ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ เช่น ผู้ชายคนนี้เก่ง แต่ไม่มีความรู้เรื่องผู้หญิง.” นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถานยังมีการบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า คำ�ว่า “data” มีศัพท์บัญญัติคือ “ข้อมูล” และคำ�ว่า “information” มีศัพท์บัญญัติคือ “สารสนเทศ, สนเทศ, สารนิเทศ”
x
“...informatics is the science of information, where information is defined as data with meaning.”13
xi
“Biomedical informatics is the science of information applied to, or studied in the context of biomedicine.”13
xii
“Biomedical informatics (BMI) is the interdisciplinary field that studies and pursues the effective uses of biomedical data, information, and knowledge for scientific
inquiry, problem solving, and decision making, driven by efforts to improve human health.”18
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ขอบเขตและความกว้า งของสาขาวิช า: รวมถึง การให้
เหตุผล (reasoning), การจัดทำ�แม่แบบ (modeling),
การจำ�ลอง (simulation), การทดลอง (experimentation)
และการขยายผล (translation) ตลอด spectrum
ของงานด้านชีวการแพทย์ ตั้งแต่ระดับโมเลกุล ไปจนถึง
ระดับบุคคล และระดับประชากร และจากระบบทาง
ชีววิทยา (biological systems) ไปจนถึงระบบทาง
สังคม (social systems) และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
การวิจัยพื้นฐาน (basic research) กับงานวิจัยและ
เวชปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก (clinical research and
practice) และระบบบริการสุขภาพโดยรวม (healthcare
enterprise)
ทฤษฎีและระเบียบวิธีศึกษา: พัฒนา ศึกษา และประยุกต์
ใช้ทฤษฎี (theories) วิธกี าร (methods) และกระบวนการ
(processes) ต่างๆ เพื่อการสร้าง (generation), เก็บ
(storage), เรียกใช้ (retrieval), ใช้งาน (use), บริหาร

■

■

จัดการ (management) และแลกเปลี่ยน (sharing)
ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ทางชีวการแพทย์
แนวทางด้านเทคโนโลยี (Technological approach): สาขา
วิชานี้ ใช้องค์ความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) โทรคมนาคม
(telecommunication) วิทยาการสารสนเทศ (information
science) และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (information
technologies) โดยเน้นย้ำ�การประยุกต์ใช้ในทางชีวการ
แพทย์ (biomedicine)
บริบทที่เกี่ยวกับมนุษย์และมิติทางสังคม (Human and
social context): สาขาวิชานี้ตระหนักว่า ท้ายที่สุดแล้ว
คนคื อ ผู้ท่ีใ ช้ ข้อ มู ล สารสนเทศทางชี ว การแพทย์ จึ ง นำ �
องค์ความรูด้ า้ นสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (social
and behavioral sciences) มาช่วยในการออกแบบและ
ประเมินผลวิธกี ารทางเทคนิค นโยบาย และวิวฒ
ั นาการของ
ระบบเศรษฐกิจ จริยธรรม สังคม การศึกษา และองค์กร

Biomedical informatics(BMI)
education and research
Methods, techniques,
theories

Basic research
Bioinformatics and
structural (Imaging)
informatics
Applied
research
and
practice

Heaith informatics
(Hi):clinical
informatics and
public health
informatics

Informatics in translational science:
translational bioinformatics(TBI) and clinical
research informatics(CRI)
Molecules, cells, tissues, organs

Patients, individuals, populations, societies

ภาพที่ 2 สาขาวิชา biomedical informatics และแขนงวิชาในการประยุกต์และนำ�ไปใช้ ตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงระดับประชากร
และสังคม (ทำ�ซ้ำ�จาก Kulikowski CA, Shortliffe EH, Currie LM, et al. AMIA Board white paper: definition of
biomedical informatics and specification of core competencies for graduate education in the discipline. J Am
Med Inform Assoc. 2012;19(6):931-8. Figure. 1, Biomedical informatics and its areas of application and practice,
spanning the range from molecules to populations and society; p. 933. โดยได้รับอนุญาตจาก Oxford University
Press.)
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ในปั จ จุ บั น นั ก วิ ช าการในสาขา มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้
ค�ำว่า “biomedical informatics” เป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่ให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้าน informatics ในทางชีววิทยาและการวิจัยทาง basic
science ในขณะที่ยังมีผู้ที่นิยมใช้ค�ำที่มีความครอบคลุมอย่าง
ชัดเจนว่า “biomedical and health informatics” ในจ�ำนวน
พอสมควร และมีนกั วิชาการจ�ำนวนหนึง่ ยังคงใช้ค�ำว่า “health
informatics” เป็นหลัก โดยเฉพาะกลุม่ บุคลากรทางการแพทย์
หรือผู้ที่ให้ความส�ำคัญกับ domain ด้านสุขภาพของบุคคล
และประชากรเป็นหลัก ส่วนค�ำว่า “medical informatics”
ในความหมายกว้างทีค่ รอบคลุมทัง้ สาขาวิชา ไม่ได้รบั ความนิยม
แล้ว ด้วยปัญหาที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกเหนือจาก
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหน่วยงานที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ
หรือใช้โดยนักวิชาการส่วนน้อยหรือผู้ที่อยู่นอกสาขาวิชานี้
ที่ อ าจไม่ ท ราบความซั บ ซ้ อ นอั น น่ า สั บ สนของชื่ อ สาขาวิ ช า
(ซึ่ง Hersh19 เรียกว่า “adjective problem” ของสาขาวิชานี้)
อย่างไรก็ตาม มีการใช้ค�ำว่า “medical informatics” ในความ
หมายแคบบ้ า งในบางกรณี ซึ่ ง เจตนาหมายถึ ง งานด้ า น
informatics ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์โดยตรงเท่านั้น18
ทัง้ นี้ ส�ำหรับภาษาไทย ค�ำว่า “informatics” มีศพั ท์บญ
ั ญัติ
21
ว่า “สนเทศศาสตร์” แต่เนื่องจากยังไม่มีการก�ำหนดศัพท์
บั ญ ญั ติ ข องค�ำว่ า “biomedical informatics” ไว้ อ ย่ า ง
เป็ น ทางการ และหากใช้ ค�ำแปลตามรู ป ของค�ำแบบค�ำว่ า
“เวชสารสนเทศ (medical informatics)” เป็น “ชีวเวชสารสนเทศ”
แล้ว อาจสับสนกับค�ำว่า “ชีวสารสนเทศ (bioinformatics)”
ได้ง่าย ในปัจจุบันสมาคมเวชสารสนเทศไทย ยังคงใช้ค�ำว่า
“เวชสารสนเทศ” เป็นชื่อสาขาวิชาที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมเช่นเดียวกับค�ำว่า “biomedical informatics” ใน
ภาษาอังกฤษ ซึง่ รวมถึงสาขาย่อย “สารสนเทศสุขภาพ (health
informatics)” ด้วย อย่างไรก็ดี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในสาขาวิชา Biomedical and Health Informatics ของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้ชื่อสาขาเป็นภาษา
ไทย ในชื่ อ หลั ก สู ต รว่ า “สารสนเทศศาสตร์ ชี ว เวชและ
สุขภาพ”22

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่มา และเอกลักษณ์
ของสาขาวิชา

นอกจากบทความเกี่ ย วกั บ ที่ ม าและความหมายของ
สาขาวิชา biomedical and health informatics ตามข้างต้น
แล้ว ยังมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่มา
และเอกลักษณ์ของสาขาวิชานี้ ในประเด็นอื่นๆ ดังตัวอย่าง
ข้างล่างนี้
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อะไรคือ “ความท้าทายทีย่ งิ่ ใหญ่ (grand challenges)”23,24
หรือ “เป้าหมายและชิ้นงาน (aims and tasks)”25-35
ของสาขาวิชา medical informatics ซึ่งเป็นการอภิปราย
เกีย่ วกับอดีต ปัจจุบนั และอนาคตของสาขาวิชาในมุมมอง
ของนักวิชาการในช่วงทศวรรษที่ 1990s ซึ่งช่วยให้เข้าใจ
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องสาขาวิ ช าวิ ธี คิ ด ของนั ก วิ ช าการของ
สาขาวิชาในอดีต และโจทย์วิจัยที่ท้าทายในยุคสมัยนั้นๆ
ได้ดียิ่งขึ้น
การค้นหาเอกลักษณ์ ความจ�ำเพาะ และตัวตนของสาขา
วิชา biomedical informatics ซึ่งรวมถึงประเด็นที่ว่า
biomedical informatics ถือเป็นสาขาวิชาเฉพาะด้านที่
แตกต่างจากสาขาวิชาอืน่ หรือไม่ อย่างไร;14,36,37 biomedical
informatics ถือเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ (science)
หรือเป็นเพียงงานด้านวิศวกรรม (engineering); 38-47
ความเป็นวิทยาศาสตร์ (science) ของ biomedical informatics
อยูต่ รงไหน;48 สาขาวิชา biomedical informatics ถือเป็น
ศาสตร์ที่ mature พอ (เป็น mature science) แล้ว
หรือยัง;49 อะไรคือทฤษฎีบท (fundamental theorem)
ของสาขาวิชา;50-52 เราควรแยกงานด้านวิชาการ (การเรียน
การสอนและวิจัย) ของสาขาวิชา biomedical informatics
กับงานด้านปฏิบตั กิ าร (system implementation) ในองค์กร
ออกจากกันหรือไม่;53 ทิศทางของวัฒนธรรมประเพณีและ
แนวคิดในสาขาวิชา;54,55 และการท�ำความเข้าใจสาขาวิชา
biomedical informatics ด้วยทฤษฎีหรือแนวคิดต่างๆ เช่น
มุมมองเชิงระบบของสาขาวิชา,56 ระดับความซับซ้อนและ
การพึ่ ง พาผู ้ ใ ช้ ง านของ computer applications, 57
กระบวนการจัดท�ำแม่แบบ (modeling)58 เป็นต้น
ค�ำศัพท์และหลักการที่ส�ำคัญของสาขาวิชา biomedical
informatics59
สมรรถนะ (competencies) ของผูท้ ที่ �ำงานในสาขานี้ และ
การจัดการศึกษาและฝึกอบรมในสาขาวิชานี้ รวมทั้งใน
แขนงวิชาย่อย60-73
บทบาทและบุคลากร (workforce) ในสาขาวิชา biomedical
informatics14,71,74,75

ในตอนที่ 2 ของบทความนี76้ จะกล่าวถึงแขนงวิชาย่อยของ
สาขาวิชานีใ้ นรายละเอียด รวมทัง้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สาขาวิชา biomedical informatics กับสาขาวิชาอื่นๆ
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สรุป

สาขาวิชา biomedical informatics หรือ biomedical
and health informatics (หรือที่เดิมเรียกว่า medical
informatics) เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับชีวการแพทย์และสุขภาพ ตั้งแต่การเก็บรวบรวม/
ได้มา/สร้าง การเก็บรักษา การประมวลผล การสื่อสาร/
แลกเปลีย่ น/เผยแพร่/น�ำเสนอ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศนัน้ ไม่วา่ จะในบริบทหรือ domain ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งรวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนเอง การให้
บริการสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ งานวิจัยทางชีวการ
แพทย์และสุขภาพ การศึกษาด้านสุขภาพ และการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข โดยอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือ
ก็ได้ แต่มักเน้นที่การจัดการข้อมูลและระบบที่เกี่ยวข้องกับคน
และองค์กรมากกว่าตัวเทคโนโลยีเอง ทั้งนี้ โดยมองว่า ข้อมูล
สารสนเทศ (information) คือข้อมูลดิบ (data) ที่มีความ
หมาย (meaning) หรือบริบทต่างๆ มาช่วยให้สามารถแปลผล
หรือตีความได้ และเมื่อผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ และ
ประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง จะเกิดเป็นความรู้ (knowledge)
ที่มนุษย์สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและปฏิบัติ
งานต่อไปได้ สาขานี้แม้จะเป็นสาขาค่อนข้างใหม่ แต่ก็มี
พั ฒ นาการมาโดยล�ำดั บ และแม้ ว ่ า ตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น
จะมีชื่อเรียกหลายอย่าง แต่เมื่อมีองค์ความรู้และความเข้าใจ
ในตัวสาขามากขึ้น มีความนิยมในภาษาที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาทางสุขภาพที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา และการถกเถียง
ของนักวิชาการเพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน น�ำมาสูช่ อื่ เรียกสาขาวิชา
ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่า biomedical informatics (หรือ
biomedical and health informatics) ซึ่งสามารถกล่าวสรุป
ความหัวใจของสาขาวิชานี้ได้ตามส่วนต้นของชื่อบทความนี้
คือ เป็นการมุ่ง “สู่สุขภาวะด้วยสารสนเทศ”
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