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Abstract

The biomedical informatics discipline is important to
every area of biomedicine and health, since all such
areas use information. However, to date, there has not
been a review article that introduces the subfields of
biomedical informatics and the field’s relationships with
other disciplines. This article reviews the literature in
order to describe a number of its subfields and explain
how biomedical informatics relates to other disciplines.
With better understanding about its subfields, readers
would be better equipped to support and advance works
in certain areas in biomedical informatics in order to

produce high-quality information and information
systems that would ultimately serve as a useful
and important building block of the health systems.
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สู่สุขภาวะด้วยสารสนเทศ: บทความทบทวนสาขาวิชา Biomedical and
Health Informatics, ตอนที่ 2—แขนงวิชาของ Informatics และ
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆ
นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

สาขาวิชา biomedical informatics มีความส�ำคัญต่องาน
ด้านชีวการแพทย์และสุขภาพในทุกๆ ด้าน เนื่องจากงานทุก
ด้านจ�ำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ แต่เนื่องจากยังไม่มี
บทความภาษาไทยที่แนะน�ำแขนงวิชาต่างๆ ของสาขาวิชานี้
รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชานี้กับสาขาวิชาอื่นๆ ให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ บทความนี้จึงได้ทบทวนวรรณกรรมเพื่อ
แนะน�ำแขนงวิชาย่อยของสาขาวิชานี้ และอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างสาขาวิชา biomedical informatics กับสาขาวิชาอื่น
เพือ่ ให้ผสู้ นใจมีความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ และช่วยสนับสนุนงานใน
แขนงวิชาต่างๆ ของสาขาวิชานี้ เพือ่ ให้มขี อ้ มูลสารสนเทศและ

ระบบสารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นประโยชน์ในฐานะเสาเข็มหลัก
เสาหนึ่งของระบบสุขภาพต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: medical informatics, biomedical informatics,

health informatics, biomedical and health informatics,
bioinformatics, clinical informatics, public health
informatics, computational biology, translational medicine,
translational medical research
วันทีย่ น่ื 19 เมษายน 2558; วันทีต่ อบรับ 24 พฤษภาคม 2558
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พัฒนาการของสาขาวิชา biomedical informatics (หรือ
biomedical and health informatics) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ท�ำให้ตระหนักได้ว่า ข้อมูลสารสนเทศ มีประโยชน์ต่องาน
ด้านชีวการแพทย์และสุขภาพทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนเอง การให้บริการสุขภาพของ
บุคลากรทางการแพทย์ งานวิจัยทางชีวการแพทย์และสุขภาพ
การศึกษาด้านสุขภาพ และการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข1-4
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานแต่ละด้านเหล่านี้ มีลักษณะและ
ความต้องการเฉพาะ ท�ำให้เกิดแขนงวิชาต่างๆ ขึน้ ในสาขาวิชา
biomedical informatics มากมาย ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความสับสน
แก่ผทู้ ยี่ งั ไม่คนุ้ เคย แต่สนใจจะเข้ามาเรียนรูแ้ ละช่วยพัฒนางาน
ในสาขาวิชานี้ นอกจากนีน้ กั วิชาการในสาขาอืน่ ๆ อาจไม่เข้าใจ
ว่าสาขาวิชา biomedical informatics มีความเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาอื่นอย่างไรบ้าง ท�ำให้สาขาวิชานี้เสียโอกาสในการ

พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชา และดึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนางานด้านการจัดการสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศ เพือ่ ให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความ
เข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ และส่งผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ยและประชาชน
บทความนี้ เป็นบทความตอนที่ 2 จากทัง้ หมด 2 ตอน
ต่อเนื่องจากบทความตอนที่ 13 ซึ่งได้แนะน�ำภาพใหญ่ของ
สาขาวิชา biomedical informatics ผ่านการทบทวนวรรณกรรม
เกีย่ วกับทีม่ า ความหมาย และตัวตนของสาขาวิชา biomedical
informatics มาแล้ว บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�ำ
แขนงวิชาย่อยของสาขาวิชานี้ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
สาขาวิชา biomedical informatics กับสาขาวิชาอื่น ทั้งนี้
เพือ่ ให้นกั วิชาการและบุคลากรทางสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องและสนใจ
มีความเข้าใจสาขาวิชานีม้ ากยิง่ ขึน้ และพร้อมจะช่วยพัฒนาและ
ผลักดันงานด้านนีเ้ พือ่ สุขภาวะของผูป้ ว่ ยและประชาชนต่อไป
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ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า องค์ความรู้และเทคนิคในสาขา
วิชาเวชสารสนเทศ (medical informatics) สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลาย domain ในทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นในเวชปฏิบัติ (medical practice)
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หรือบริบททางคลินิก (clinical settings), การวิจัยทางชีวการ
แพทย์ (biomedical research)3 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลาย
ศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ความส�ำคัญ
ของข้ อ มู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ อ งาน
ด้านต่างๆ ในทางการแพทย์และสาธารณสุข ก็เริ่มทวีความ
ส�ำคัญ4 จึงมีชื่อเรียกแขนงย่อยของสาขาวิชานี้เพิ่มมากขึ้น
เช่น สาธารณสุขสารสนเทศ (public health informatics)
ซึ่ ง เน้ น ที่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ด้ า นสารสนเทศต่ อ งาน
ด้านสาธารณสุข ในขณะทีก่ ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด การข้ อ มู ล ด้ า น genomics และ
proteomics ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก น�ำมาสู่ความ
ก้าวหน้าในแขนงวิชาทีเ่ รียกว่า bioinformatics (ชีวสารสนเทศ)
จึงมีความพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแขนงวิชา
ต่างๆ ของสาขาวิชานี้ขึ้น โดย Shortliffe ได้น�ำเสนอแผนภาพ
ทีเ่ สนอความสัมพันธ์ระหว่างแขนงวิชาต่างๆ ของสาขาวิชานีไ้ ว้
ในการประชุมวิชาการในปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ซึ่งได้มี
การตีพิมพ์ในล�ำดับต่อมา4-6 (ภาพที่ 1) ซึ่งมองว่า วิธีการ
เทคนิค และทฤษฎีด้าน biomedical informatics นั้น เกิดขึ้น
ร่วมกันจากงานวิจยั พืน้ ฐาน (basic research) ซึง่ องค์ความรูน้ ี้
อาจถูกน�ำไปใช้และท�ำการศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์ (applied

research) เพิม่ เติมในหลากหลาย domain ตาม spectrum
ของงานด้านชีวการแพทย์ ตัง้ แต่
ระดับโมเลกุลและเซลล์ เกิดเป็นแขนงวิชาชีวสารสนเทศ
(bioinformatics) ซึ่งเน้นเรื่องการท�ำวิจัยและการจัดการ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พั น ธุ ก รรม genome โปรตี น ชี ว เคมี
เภสัชวิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานอื่นๆ
ระดับเนื้อเยื่อและอวัยวะ เกิดเป็นแขนงวิชาสารสนเทศ
ด้านภาพทางการแพทย์ (imaging informatics) ซึ่งช่วย
สนับสนุนงานด้านรังสีวิทยา พยาธิวิทยา และตจวิทยา
เป็นต้น
ระดับบุคคล เกิดเป็นแขนงวิชาสารสนเทศคลินิก (clinical
informatics) ซึ่งเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับ clinical settings
เช่น คลินิก สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาล รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายยา ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
ระดับประชากรและสังคม เกิดเป็นแขนงวิชาสาธารณสุข
สารสนเทศ (public health informatics) ซึ่งสนใจเรื่อง
เกีย่ วกับระบาดวิทยา การติดตามและสอบสวนโรค การน�ำ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในทางนโยบายหรือการบริหารระบบ
สุขภาพ เป็นต้น
■

■

■

■

ภาพที่ 1 สาขาวิชา biomedical informatics และแขนงวิชาในการประยุกต์และนำ�ไปใช้ ตั้งแต่ระดับโมเลกุลจนถึงระดับประชากร
และสังคม (ทำ�ซ้ำ�จาก Shortliffe EH. JBI status report. J Biomed Inform. 2002;35(5-6):279-80. Figure 1, The
relationship between biomedical informatics methods, techniques, and theories and the domains of
application that characterize the discipline; p. 279. โดยได้รับอนุญาตจาก Elsevier ภายใต้ Elsevier User License สำ�หรับ
Non-commercial use.)
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ในขณะเดี ย วกั น องค์ ค วามรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก applied
research ในแขนงวิชาต่างๆ ของ biomedical informatics
ก็อาจท�ำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่กลายเป็น “องค์ความรู้ร่วม”
ที่ ส ามารถน� ำ ไปใช้ ต ่ อ ยอดสู ่ ง านวิ จั ย พื้ น ฐานอื่ น ๆ หรื อ น� ำ
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นแขนงวิ ช าอื่ น ๆ ก็ ไ ด้ ยกตั ว อย่ า งเช่ น
การน�ำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศ
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลยาและมาตรฐานยา มาพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้ แ พทย์ สั่ ง ยาผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์
(computerized physician order entry หรือ CPOE)
เพื่ อ ลดข้ อ ผิ ด พลาดทางยา (medication errors) และ
ท�ำการวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการออกแบบที่แพทย์พึงพอใจและ
ลดข้ อ ผิ ด พลาดได้ ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง ถื อ เป็ น applied research
ในแขนงวิชา clinical informatics (เนื่องจากเป็นการประยุกต์
ใช้ แ ละการวิ จั ย ในบริ บ ทของการให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ทางคลินิก) แต่อาจได้องค์ความรู้เกี่ยวกับผลที่ไม่พึงประสงค์
(unintended consequences) จากการออกแบบระบบ
เฉพาะด้านอย่างระบบ CPOE ที่มีปัญหาและการใช้งานที่
ไม่เหมาะสม ซึ่งท�ำให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน�ำไปท�ำการ
ศึกษาวิจัยพื้นฐาน (basic research) ต่อเกี่ยวกับการรับรู้
วิธคี ดิ และการตัดสินใจของมนุษย์ (cognitive and decision
sciences) และ unintended consequences ของเทคโนโลยี

สารสนเทศสุ ข ภาพ (health information technology
หรือ health IT) ทั่วๆ ไป เพื่อให้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบ health IT รูปแบบต่างๆ ท�ำให้ได้องค์ความรู้พื้น
ฐาน ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ส� ำ หรั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห รื อ ท� ำ
applied research ในแขนงวิชาต่างๆ ได้ในล�ำดับต่อไป เช่น
การพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นๆ ในงานของโรงพยาบาล
(clinical informatics) หรือระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข
(public health informatics)
จะเห็นว่า แผนภาพนี้ ช่วยให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง
แขนงวิ ช าต่ า งๆ ในสาขาวิ ช า biomedical informatics
รวมทั้งการประยุกต์ใช้และต่อยอดองค์ความรู้ทั้งระดับ basic
research และ applied research ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ข อง AMIA 7 ยั ง อธิ บ ายเสริ ม ตามภาพ
นี้ว่าค�ำว่า “สารสนเทศสุข ภาพ (health informatics)”
เป็นการมองแขนงวิชา clinical informatics และ public
health informatics อย่างเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เนื่องจาก
ด้านหนึ่งเป็นการให้บริการสุขภาพที่ระดับตัวบุคคล และอีก
ด้านหนึ่งที่เป็นการดูแลสาธารณสุข คือ สุขภาพของประชากร
และสังคม อย่างไรก็ตาม ยังมีแขนงวิชาอื่นๆ ของสาขา
วิชา biomedical informatics ที่ไม่ได้น�ำเสนอในภาพที่ 1
ด้วย ซึ่ง Hersh8 ได้น�ำเสนอดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การจำ�แนกแขนงวิชาของสาขาวิชา biomedical and health informatics (ทำ�ซ้ำ�จาก Hersh W. A stimulus to define
informatics and health information technology. BMC Med Inform Decis Mak. 2009;9:24. Figure 1, Major
subcategories of the informatics field; p. 2. โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียนภายใต้ BioMed Central License Agreement
ซึ่งใช้ Creative Commons Attribution 4.0 License.)
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จากภาพที่ 2 จะเห็นว่า Hersh8 เน้นย�้ำว่า informatics
เกี่ยวข้องกับทั้ง people, information และ technology ซึ่ง
ช่วยแยกความแตกต่างระหว่าง informatics กับ information
science และ computer science จากนั้นจะเห็นว่า Hersh
ยกตัวอย่างว่า informatics อาจถูกน�ำไปใช้ได้ในหลากหลาย
domain เช่น ด้านกฎหมาย เกิดเป็นสาขาวิชา legal informatics หรือด้านเคมี เกิดเป็นสาขาวิชา chemoinformatics
และด้านชีวการแพทย์และสุขภาพ เกิดเป็นสาขาวิชา biomedical and health informatics ซึ่งสามารถแตกเป็นแขนงวิชา
ย่อยๆ ได้หลายแขนงวิชา บางแขนงวิชาสามารถแบ่งตาม
spectrum ของ biomedicine ตามแนวคิดของ Shortliffe
ในภาพที่ 1 ก่อนหน้านี้4-6 ได้ แต่บางแขนงวิชาอาจต้องมีการ
ขยายความเพิ่มจากแผนภาพของ Shortliffe4-6 โดยสามารถ
อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้
Bioinformatics (ชีวสารสนเทศ) คือ การประยุกต์ใช้
ความรู ้ ด ้ า น informatics ในด้ า นชี ว วิ ท ยาของเซลล์
และโมเลกุล (cellular and molecular biology) ซึ่ง
มักจะเน้นไปทางด้าน genomics นอกจากนี้ Hersh8
ยังกล่าวถึงแขนงย่อยของ bioinformatics ที่เรียกว่า
“translational bioinformatics” (อาจเรียกเป็นไทยว่า
“ชีวสารสนเทศปริวรรต”i) ซึ่งเป็นการน�ำความรู้ด้าน
bioinformatics มาใช้เพื่อสุขภาพของมนุษย์9
Imaging informatics (สารสนเทศด้ า นภาพทาง
การแพทย์ ) หรื อ บางครั้ ง อาจเรี ย กว่ า structural
informatics (สารสนเทศเชิงโครงสร้าง)5,10 คือ แขนง
วิ ช าของ informatics ที่ ส นใจศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาพ
(imaging) รวมทั้งการใช้ระบบ Picture Archiving and
Communication System (PACS) ส�ำหรับเก็บและ
เรียกใช้ภาพต่างๆ ในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วย 8
ซึ่งจากภาพที่ 2 จะเห็นว่าแขนงวิชานี้มีความเชื่อมโยง
กั บ bioinformatics และ clinical informatics
ด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ดั ง ในภาพที่ 1 ที่ ม องว่ า
scale ของแขนงวิชานี้ เน้นระดับเนื้อเยื่อและอวัยวะ
ซึ่งอยู่ระหว่าง bioinformatics ที่เน้นระดับเซลล์และ
โมเลกุล และ clinical informatics ที่เน้นระดับบุคคล
(ผู้ป่วย)
Clinical informatics (สารสนเทศคลินิก) หรือบางครั้ง
อาจเรียกว่า medical informatics ในความหมายที่
ค่อนข้างแคบ คือ เน้นการให้บริการสุขภาพกับตัวบุคคล
ซึง่ แขนงวิชานี้ สามารถแตกแขนงย่อยๆ ตามสาขาวิชาชีพ

■

■

■

■

■

■

ทางสุขภาพ เช่น nursing informatics (สารสนเทศ
ทางการพยาบาล), dental informatics (ทันตสารสนเทศ)
และ pathology informatics (พยาธิสารสนเทศ) เป็นต้น8
เนือ่ งจากแต่ละสาขาวิชาชีพเหล่านี้ มีความรูค้ วามช�ำนาญ
เฉพาะด้าน และต้องการข้อมูลสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศที่ มี ค วามจ� ำ เพาะและตอบโจทย์ ข องสาขา
วิชาชีพของตน ทั้งนี้ นอกเหนือจากแขนงวิชาย่อยที่
Hersh8 ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นแล้ว แขนงวิชา clinical
informatics ยังมีแขนงวิชาย่อยอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันด้วย เช่น pharmacy informatics
(เภสั ช สารสนเทศ), veterinary informatics หรื อ
veterinary medical informatics (สารสนเทศทาง
สัตวแพทย์) เป็นต้น
Public health informatics (สาธารณสุขสารสนเทศ) คือ
การประยุกต์ใช้ informatics ในงานด้านสาธารณสุข
(public health) เช่น การติดตามหรือเฝ้าระวังโรค
(surveillance) การรายงานข้อมูล (reporting) และการ
สร้างเสริมสุขภาพ (health promotion) เป็นต้น
Consumer health informatics (สารสนเทศสุขภาพ
ของผู้บริโภค) ซึ่งอาจมองเป็นแขนงวิชาย่อยแขนงหนึ่ง
ของ clinical informatics ได้ แต่แตกต่างจากแขนงวิชา
ย่อยอื่นๆ ของ clinical informatics คือ เน้นการมอง
informatics จากมุมของผู้บริโภค (consumer)8 ซึ่งรวม
ถึงผู้ป ่วย ผู้รับบริการสุข ภาพ และบุคคลที่สุข ภาพดี
และสนใจการจัดการข้อมูลของตนเองหรือคนรอบข้าง
ในขณะที่แขนงวิชาย่อยอื่นๆ ของ clinical informatics
เน้นการมอง informatics จากมุมของบุคลากรทางการ
แพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในฐานะผู้ให้บริการสุขภาพ
การมีแขนงวิชาย่อย consumer health informatics จึง
เป็นการรักษาสมดุล (balance) และเติมเต็มมุมมองของ
งานด้าน biomedical and health informatics ได้อย่างดี
Research informatics (สารสนเทศการวิจัย) คือ การน�ำ
ความรู้ด้าน informatics มาใช้เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ทางชีวการแพทย์และสุขภาพ (biomedical and health
research) ซึ่งรวมถึงแขนงวิชาย่อยที่เรียกว่า clinical
research informatics (สารสนเทศการวิจัยทางคลินิก)
ที่ ใ ช้ informatics เพื่ อ งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก (clinical
research) เช่น การท�ำการทดลองทางคลินิก (clinical
trials) หรือ observational studies ต่างๆ ทีเ่ ป็นการศึกษา
วิจัยในคนเกี่ยวกับการแพทย์ รวมทั้งงานวิจัยที่เรียกว่า

i

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2556) ให้ความหมายของคำ�ว่า “ปริวรรต” ไว้ว่า “ปริวรรต, ปริวรรต- [ปะริวัด, ปะริวัดตะ-] ก. หมุนเวียน เช่น
ปริวรรตเงินตรา; เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป. (ส. ปริวรฺต; ป. ปริวตฺต).
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translational research คือ งานวิจัยที่สนับสนุนการน�ำ
ผลการวิจัยจากห้องปฏิบัติการมาสู่การรักษาผู้ป่วยจริง
(“from bench to bedside”) และได้รับการน�ำมาใช้ใน
เวชปฏิบัติอย่างกว้างขวางด้วย8 ซึ่งก�ำลังได้รับความสนใจ

อย่างมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ จากภาพที่ 2 จะเห็นว่างาน
ด้าน research informatics เกีย่ วข้องกับแขนงวิชาอืน่ ๆ
ด้วย เช่น clinical informatics, consumer health
informatics และ public health informatics

ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางชีววิทยากับความรู้ทางคลินิกโดยแขนงวิชา translational bioinformatics (ทำ�ซ้ำ�จาก
Sarkar IN, Butte AJ, Lussier YA, Tarczy-Hornoch P, Ohno-Machado L. Translational bioinformatics: linking knowledge
across biological and clinical realms. J Am Med Inform Assoc. 2011;18(4):354-7. Figure 1, Bridging biological and
clinical knowledge using translational bioinformatics; p. 355. โดยได้รับอนุญาตจาก Oxford University Press ภายใต้
Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 License.)
Sarkar et al.11 อธิบายว่า แขนงวิชา translational
bioinformatics เป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกทางชีววิทยา
ซึ่ ง ใช้ ค วามรู ้ ใ นแขนงวิ ช า bioinformatics เป็ น หลั ก กั บ
โลกทางคลินิก ซึ่งใช้ความรู้ในแขนงวิชา health informatics
เป็นหลัก โดย translational bioinformatics เป็นแขนงวิชา
ที่เชื่อม 2 แขนงวิชานี้เข้าด้วยกัน โดยมีโจทย์วิจัยที่มักเป็น
ที่สนใจ ได้แก่ clinical genomics, genomic medicine
(หรือ personalized medicine), pharmacogenomics และ
genetic epidemiology ซึ่งโจทย์เหล่านี้ ต่างก็เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ด้านชีววิทยา (เช่น genome) ซึ่งมีข้อมูลที่มีลักษณะ
เฉพาะแตกต่างจากข้อมูลทางคลินิก แต่หากน�ำมาเชื่อมโยง
กับงานรักษาพยาบาล งานสร้างเสริมสุขภาพ หรืองานด้าน
สาธารณสุขแล้ว ก็อาจท�ำให้การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและ
ประชาชนได้ผลดีขึ้น เช่น personalized medicine ซึ่งสนใจ
หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรม (genotype)
กับลักษณะการแสดงออกทางคลินกิ (phenotype) ซึง่ อาจช่วย
ให้การรักษาผู้ป่วยตรงจุดมากขึ้น หรือ pharmacogenomics
ซึ่ ง เป็ น การหาลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมบางอย่ า งที่ อ าจมี ผ ล
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ต่อกระบวนการทางเภสัชวิทยาในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งอาจ
ช่วยให้การใช้ยารักษาผูป้ ว่ ย มีประสิทธิผลดีขนึ้ หรือปลอดภัย
มากขึ้นได้ เป็นต้น ความรู้ด้าน translational bioinformatics
จึงเป็นการบูรณาการ (integration) ข้อมูลจาก 2 ขั้วของ
biomedical spectrum ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น และ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ “from bench to bedside” ได้มาก
ขึ้ น 11 (ดู ภ าพที่ 3) ซึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 30 มกราคม 2558
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐอเมริกา ได้แถลง
เปิดตัวโครงการ Precision Medicine ซึ่งเป็นความพยายาม
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารแพทย์ ที่
มี ค วามแม่ น ย� ำ สู ง โดยการน� ำ ข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมและ
ข้อมูลทางคลินิกมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถ “ให้การรักษา
ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ทุกๆ ครั้ง กับผู้ป่วยถูกคน”
(“[deliver] the right treatments, at the right time,
every time to the right person”)12 ซึ่งยิ่งตอกย�้ำความ
ส�ำคัญและโอกาสของแขนงวิชา translational bioinformatics
มากยิ่งขึ้น

Nawanan Theera-Ampornpunt. Subfields of Informatics and Relationships with Other Fields
นอกจากนี้ Sarkar13 ยังได้แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
สาขาวิชา biomedical informatics กับ translational medicine
(เวชศาสตร์ปริวรรต) ดังภาพที่ 4 โดยชี้ให้เห็นว่า นอกจาก
เราจะแบ่งแขนงวิชาของ biomedical informatics ตาม
biomedical informatics continuum (หรือที่ Shortliffe
เรียกว่า spectrum ของงานด้าน biomedicine) แล้ว หากมอง
ในมุมของ translational medicine แล้ว ก็มี translational
medicine continuum ที่เริ่มต้นจากงานในห้องปฏิบัติการ
(bench) ซึ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม (innovation)
และขยายผลมาสู่การทดลองใช้ในการรักษาผู้ป่วย (bedside)
ซึง่ เน้นการวิจยั เพือ่ ทดสอบผลทางคลินกิ (clinical validation)
จากนัน้ จึงเป็นการขยายผลในวงกว้างในชุมชน (community)
เมื่อได้รับการยอมรับ (adoption) มากยิ่งขึ้น และอาจน�ำไป
สู่การพัฒนานโยบาย (policy) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้มาก
ยิ่งขึ้น13 ซึ่ง Sarkar13 กล่าวว่า บทบาทของ translational
medicine คือการอุดช่องว่างใน continuum นี้ ที่ท�ำให้
องค์ความรู้และนวัตกรรมจาก bench ก้าวมาไม่ถึง bedside
(เรียกว่า T1 translational barrier) หรือจาก bedside ไปไม่ถงึ
community adoption (T2 translational barrier) หรือแม้
จะมีการยอมรับในชุมชนของผู้ปฏิบัติแล้ว แต่ไปไม่ถึงระดับ
policy (T3 translational barrier) โดยมีแขนงวิชาของ
สาขาวิชา biomedical informatics 2 แขนงที่ท�ำหน้าที่
ช่วยสาขาวิชา translational medicine เชื่อมโยงหรือแปรผล
(“translate”) เพื่ อ ให้ ก ้ า วข้ า ม translational barriers

เหล่ า นี้ โดยแขนงวิ ช า translational bioinformatics
เน้นการอุดช่องว่างใน T1 translational barrier ในขณะทีแ่ ขนง
วิชา clinical research informatics จะช่วยอุดช่องว่างใน T2
และ T3 translational barriers เป็นหลัก โดยเขาได้ยกตัวอย่าง
หัวข้อด้าน biomedical informatics ที่อยู่ในความสนใจ
ของสาขาวิชา translational medicine เช่น การสนับสนุน
การตัดสินใจ (decision support), การประมวลภาษาธรรมชาติ
(natural language processing), มาตรฐาน (standards),
ระบบค้นคืนสารสนเทศ (information retrieval) และระเบียน
สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (electronic health records) เป็นต้น13
นอกจากนี้ Bernstam et al.14 ได้บรรยายถึงบทบาทและ
ความส�ำคัญของสาขาวิชา biomedical informatics และ
สาขาวิชาอืน่ ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่องานด้าน clinical
and translational research และ Greenes & Shortliffe15
ได้เน้นย�้ำถึงความแตกต่างระหว่างสาขาวิชา biomedical
informatics กับสาขาวิชาอืน่ ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่องาน
clinical and translational research ไว้ว่า biomedical
informatics professionals ไม่ ไ ด้ เ น้ น ที่ ตั ว เทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ (interactions) ระหว่างระบบ
สารสนเทศ คน และองค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายบางประการ
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า แม้ ใ นบริ บ ทของการวิ จั ย
นักวิชาการด้าน biomedical informatics ก็มีบทบาทส�ำคัญ
ในฐานะผู้ที่เข้าใจความซับซ้อนของงานด้านชีวการแพทย์และ
สุขภาพ ในมิติของมนุษย์ สังคม และองค์กร15

ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางชีววิทยากับความรู้ทางคลินิกโดยแขนงวิชา translational bioinformatics (ทำ�ซ้ำ�จาก
Sarkar IN. Biomedical informatics and translational medicine. J Transl Med. 2010;8:22. Figure 1, The synergistic
relationship across the biomedical informatics and translational medicine continua; p. 2. โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียน
ภายใต้ Creative Commons Attribution 2.0 License.)
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ส�ำหรับแขนงวิชา clinical informatics แม้จะไม่ได้จ�ำกัด
เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์แต่เพียงอย่างเดียว
แต่ ใ นปั จ จุ บั น ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ มี ก ารผลั ก ดั น จน
clinical informatics เป็นแขนงวิชาต่อยอดด้านแพทยศาสตร์
(medical subspecialty) ส�ำหรับแพทย์ที่มีวุฒิบัตรอื่นในสาขา
ใดสาขาหนึ่งแล้ว (U.S. board-certified physicians)16-21
โดยได้มกี ารก�ำหนดเนือ้ หาทีส่ ำ� คัญ (core content),22 แนวทาง
ของหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน (program requirements for
fellowship education)23 และมีการเปิดสอบวุฒิบัตรให้กับ
แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดเป็นครั้งแรกในปี
ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)20 ถือเป็นความก้าวหน้าของแขนง
วิชานี้ ส�ำหรับวิชาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกา และอาจเป็น
บรรทัดฐานของพัฒนาการของแขนงวิชา clinical informatics
ในวิ ช าชี พ อื่ น ๆ และส� ำ หรั บ วิ ช าชี พ แพทย์ ใ นประเทศอื่ น ๆ
ในอนาคต
มี นั ก วิ ช าการจ� ำ นวนหนึ่ ง ได้ ตี พิ ม พ์ บ ทความน� ำ เสนอ
เอกลั ก ษณ์ แ ละตั ว ตนของแขนงวิ ช าย่ อ ย เช่ น nursing
informatics และความสัมพันธ์ระหว่างแขนงวิชาย่อยกับ
สาขาวิชาใหญ่ คือ biomedical informatics รวมทั้งความ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆ เช่น พยาบาลศาสตร์ ด้วย24-28
ซึง่ แสดงให้เห็นตัวอย่างความสัมพันธ์และเชือ่ มโยงในหลายมิติ
ระหว่างสาขาวิชาและแขนงวิชาต่างๆ

■

■

■

ความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่น

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสาขาวิชา biomedical informatics
น�ำองค์ความรูจ้ ากสาขาวิชาอืน่ ๆ หลายสาขาวิชามาประยุกต์ใช้
ในบริบทด้านชีวการแพทย์และสุขภาพ สาขาวิชานี้จึงมีความ
เชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่น อาทิเช่น
สาขาวิ ช าด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ (computer science) วิทยาการสารสนเทศ
หรือสารสนเทศศาสตร์ (information science) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (information and communication technology) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer
engineering) และวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ (software
engineering) เป็นต้น
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ซึ่ ง นอกจากสาขาทางเทคนิ ค อย่ า ง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และวิศวกรรม
ไฟฟ้า (electrical engineering) ที่อาจเกี่ยวข้องแล้ว
การออกแบบระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับบริบทด้านชีว
การแพทย์และสุขภาพ ยังใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบ
กระบวนการทำ�งาน (business process reengineering)
ของวิศวกรรมอุตสาหการ (industrial engineering) ด้วย
นอกจากนี้ งานด้าน biomedical informatics บางอย่าง
■

■

■
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อาจเชื่ อ มโยงกั บ การออกแบบและผลิ ต อุ ป กรณ์ เ พื่ อใช้
ในการตรวจรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นงานในสาขาวิศวกรรมชีว
การแพทย์ (biomedical engineering) ด้วย
บรรณารักษศาสตร์ (library science) สารสนเทศศาสตร์
(information science) ระบบค้นคืนสารสนเทศ (information retrieval) และการจัดการความรู้ (knowledge
management) ซึ่ ง เป็ น สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศและความรูจ้ งึ เชือ่ มโยงกับงานด้าน biomedical
informatics
Cognitive science และ decision science ซึง่ เกีย่ วข้องกับ
การรับรู้ ความคิด และการตัดสินใจของมนุษย์ ซึง่ เป็นเรือ่ ง
สำ�คัญในการนำ�ระบบสารสนเทศมาช่วยบุคลากรทางการ
แพทย์ในการปฏิบตั งิ าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (social sciences and
humanities) เช่น สังคมวิทยา (sociology) ซึง่ เกีย่ วกับมิติ
ด้านสังคมของมนุษย์ และจิตวิทยา (psychology) ทีช่ ว่ ยให้
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในองค์กรและวิธีคิด
ของบุคคล ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนการนำ�ระบบ
สารสนเทศมาสนับสนุนการทำ�งานของคน โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการทำ�วิจัยเชิงคุณภาพ
บางรูปแบบซึ่งอาจนำ�แนวคิดและเทคนิคด้านมานุษยวิทยา
(anthropology) มาใช้ นอกจากนี้ยังงานในสาขาวิชา
biomedical informatics บางด้าน อาจเกีย่ วข้องกับความรู้
ด้านนิติศาสตร์ (law) และจริยศาสตร์ (ethics) เช่น
ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ หรือผล
ทางกฎหมายของการใช้ระบบสารสนเทศในการให้บริการ
รัฐศาสตร์ (political science) เช่น งานทีเ่ กีย่ วข้องกับระดับ
นโยบาย ตลอดจนภาษาศาสตร์ (linguistics) เช่น การวิจยั
เพื่อ พั ฒ นาเทคโนโลยี ท่ีช่ว ยให้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ข้ าใจและ
สือ่ สารกับมนุษย์ได้ดขี น้ึ ด้วย
ชีวสถิติ (biostatistics) ระบาดวิทยา (epidemiology) และ
ระเบียบวิธวี จิ ยั (research methodology) ซึง่ เป็นเทคนิค
และกระบวนการในการทำ�การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
งานด้านนี้จึงเชื่อมโยงกับการจัดการข้อมูลของสาขาวิชา
biomedical informatics นอกจากนีอ้ งค์ความรูข้ องสาขาวิชา
biomedical informatics ก็เกิดขึน้ จากการทำ�การศึกษาวิจยั
และใช้สถิตมิ าวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
ความรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (medical sciences)
และสาธารณสุขศาสตร์ (public health) รวมทัง้ สาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ทางสุขภาพ เช่น ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ซึง่ สาขาวิชาต่างๆ
ด้านชีวการแพทย์และสุขภาพ เป็น domain ทีง่ านส่วนใหญ่
ของ biomedical informatics พยายามจะตอบโจทย์ดว้ ย

Nawanan Theera-Ampornpunt. Subfields of Informatics and Relationships with Other Fields
วิทยาการจัดการ (management science) เนื่องจาก
งานด้าน biomedical informatics เป็นเรื่องที่ไม่ได้
เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั เกีย่ วข้อง
ทั้งกับคน ระบบและกระบวนการท�ำงาน (work systems
and work processes) และองค์กรด้วย จึงจ�ำเป็นจะต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
(management) นอกจากนี้ การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศในองค์กร ก็ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวคิดด้านการบริหารจัดการด้วย จึงจะประสบความ
ส�ำเร็จ
Shortliffe & Blois5 ได้แสดงแผนภาพที่ช่วยให้เข้าใจ
ความเชื่อมโยงระหว่างสาขาวิชาเหล่านี้ กับงานวิจัยพื้นฐาน
ด้าน biomedical informatics และงานเชิงประยุกต์ของ
สาขาวิชา biomedical informatics ไว้ในภาพที่ 5 และ
Kulikowski et al.10 ได้นำ�เสนอแผนภาพที่คล้ายคลึงกัน
ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่าง biomedical informatics
กับสาขาวิชาอื่นๆ (ท�ำซ�้ำจาก Shortliffe EH, Blois MS.
The computer meets medicine and biology: emergence
of a discipline. In: Shortliffe EH, Cimino JJ, editors.
Biomedical informatics: computer applications in health
care and biomedicine. 3rd ed. New York: Springer;
2006. Figure 1.22, Component sciences in biomedical
informatics; p. 37. With kind permission from Springer
Science and Business Media.)

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง biomedical informatics กับ
สาขาวิชาอื่นๆ (ท�ำซ�้ำจาก 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 4,
Component sciences and disciplines upon which biomedical informatics depends and to which it contributes;
p. 937. โดยได้รับอนุญาตจาก Oxford University Press.)

■

ความส�ำคัญของสาขาวิชาต่อระบบสุขภาพ

จะเห็นได้ว่า งานด้าน biomedical informatics แตกแขนง
ไปมากมาย ตามความกว้ า งและความลึ ก ของงานด้ า นชี ว
การแพทย์และสุขภาพ ทั้งนี้เพราะข้อมูลสารสนเทศมีความ
ส�ำคัญต่อการท�ำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในทุกภาคส่วน
Shortliffe ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส� ำ คั ญ ของข้ อ มู ล สารสนเทศ
ต่ อ การท� ำ เวชปฏิ บั ติ ข องแพทย์ ไ ว้ ใ นบทความที่ เ สนอว่ า
การศึกษาของแพทย์ในศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็นจะต้องมีทั้ง
3 ศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science)
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical science) และ
สารสนเทศศาสตร์ / วิ ท ยาการสารสนเทศ (information
science) โดยได้อ้างเหตุผลสนับสนุนว่าข้อมูลสารสนเทศ
มีความจ�ำเป็นส�ำหรับแทบทุกกิจกรรมในทางคลินิก และไม่ว่า
แพทย์ จ ะก� ำ ลั ง ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยอยู ่ ห รื อ ไม่ ก็ ต าม ในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ของแพทย์จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ป่วยเสมอ29

ในปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) องค์การอนามัยโลก
ได้เสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพ เรียกว่า “The
building blocks of the health system”30,31 ซึ่งนิยมเรียกกัน
ว่า “Six building blocks” ของระบบสุขภาพ โดยมองว่า ระบบ
สุขภาพใดๆ มีองค์ประกอบ (building blocks) ที่ส�ำคัญ
6 องค์ประกอบ ได้แก่ การจัดบริการสุขภาพ (service delivery);
บุคลากรสุขภาพ (health workforce); สารสนเทศสุขภาพ
(health information); เทคโนโลยีทางการแพทย์ (medical
technologies) ซึ่งรวมถึงยา เวชภัณฑ์ วัคซีน และเทคโนโลยี
อืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น; การเงินการคลังด้านสุขภาพ (health financing);
และการน�ำและการอภิบาลระบบ (leadership and governance)
ดังภาพที่ 731
จะเห็นว่า องค์การอนามัยโลกมองว่า ข้อมูลสารสนเทศ
สุขภาพ มีความส�ำคัญในฐานะ 1 ใน 6 เสาเข็มหลักของระบบ
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สุขภาพ โดยได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ระบบสุขภาพที่ดี พึงท�ำให้
มีการผลิต วิเคราะห์ เผยแพร่ และใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
เชื่อถือได้และทันสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
เกีย่ วกับปัจจัยก�ำหนดสุขภาพ (health determinants) ผลการ
ด�ำเนินงานของระบบสุขภาพ (health systems performance)
และสถานะสุขภาพ (health status)30,31 จะเห็นว่ากรอบแนวคิด
ขององค์การอนามัยโลก ตอกย�ำ้ ความส�ำคัญของข้อมูลสารสนเทศ
ในงานทุกด้านในทางชีวการแพทย์และสุขภาพ และท�ำให้เข้าใจ
ถึงความกว้าง ความลึก และความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งแตกแขนงวิชาย่อยๆ
ของสาขาวิชา biomedical informatics ได้เป็นอย่างดี
บทความนี้ ไม่อาจยกตัวอย่างเนื้องานและหัวข้อวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแต่ละแขนงวิชาของ biomedical informatics
ได้โดยละเอียด แต่เคยมีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับหัวข้อ
วิจัยของงานในแขนงวิชาต่างๆ ของ biomedical informatics
ในบริบทของประเทศไทยแล้ว32 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้
จากบทความดังกล่าว

สรุป

สาขาวิชา biomedical informatics หรือ biomedical and
health informatics มีการแตกแขนงวิชาเป็นหลายแขนง
โดยอาจแบ่งเป็นแขนงวิชาต่างๆ ได้ตาม spectrum ของงาน

ด้านชีวการแพทย์และสุขภาพ ตั้งแต่ระดับเซลล์และโมเลกุล
(bioinformatics) ไปจนถึงระดับประชากรและสังคม (public
health informatics) นอกจากนี้ยังมีแขนงวิชาย่อยๆ ของ
แขนงวิชา clinical informatics ตามวิชาชีพด้านสุขภาพต่างๆ
เช่น nursing informatics, dental informatics และ
pharmacy informatics รวมทั้งแขนงวิชาย่อยในมุมมอง
ของผู้ป่วยและประชาชน คือ consumer health informatics
ด้วย ทั้งยังมีแขนงวิชาที่เรียกว่า translational bioinformatics
และ clinical research informatics ช่วยอุดช่องว่างระหว่าง
spectrum และส่งเสริมให้เกิดการน�ำองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ไปใช้ต่อยอดในบริบทที่สูงขึ้น ตามแนวคิดของ translational
medicine ด้วย สาขาวิชา biomedical informatics และ
แขนงวิชาเหล่านี้ มีความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ มากมาย
ไม่เพียงเฉพาะสาขาวิชาด้านเทคนิค เช่น computer science
และ information science เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสาขาวิชา
ทาง social sciences และสาขาวิชาอืน่ ๆ อีกด้วย ความส�ำคัญ
ของสาขาวิชา biomedical informatics เกิดขึน้ จากความจ�ำเป็น
ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในแทบทุกกิจกรรมและทุกบริบท
ในทางชีวการแพทย์และสุขภาพ ท�ำให้สาขาวิชานี้ถือเป็น
ส่วนส�ำคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต ดังค�ำกล่าว
ที่ว่า “สู่สุขภาวะด้วยสารสนเทศ”

ภาพที่ 7 Six building blocks ของระบบสุขภาพและเป้าหมาย (ทำ�ซ้ำ�จาก de Savigny D, Adam T, editors. Systems
thinking for health systems strengthening. Geneva: World Health Organization; 2009. Figure 1.1, The building blocks
of the health system: aims and attributes; p. 31. โดยได้รับอนุญาตจาก World Health Organization.)
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