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ปที่ 5 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2558

รศ. ทพญ. ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ
กรรมการกลาง สมาคมเวชสารสนเทศไทย

สมาคมเวชสารสนเทศนานาชาต ิ(International Medical Informatics 

Association, IMIA) เปนสมาคมของสมาคมเวชสารสนเทศของประเทศ

ตางๆ ทั่วโลก สมาชิกประกอบดวย 1) สมาคมเวชสารสนเทศของ 60 ประเทศ

ทั่วโลก 2) สถาบันการศึกษาดานเวชสารสนเทศ 44 แหง 3) องคกร หนวยงาน

หรือบริษัทดาน Informatics 6 แหง และตัวแทนของประเทศตางๆ ที่สมาคม 

เวชสารสนเทศนั้นยังไมไดเปนสมาชิกของ IMIA อยางเปนทางการ อีก 66 

ประเทศ สมาคมเวชสารสนเทศไทยเปนสมาชกิประเภทสมาคมของ IMIA ต้ังแต

ป พ.ศ. 2553 

Medinfo เปนงานประชุมวิชาการเวชสารสนเทศนานาชาติที่ IMIA 

เปนเจาภาพ จัดขึ้นทุกๆ 2 ป เวียนไปตามภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก ในป 2558 นี้ 

IMIA และสมาคมเวชสารสนเทศบราซิลรวมกันจัดงานประชุมวิชาการ 

Medinfo 2015 ขึ้นที่เมือง São Paulo ประเทศ Brazil ระหวางวันที่ 19-23 

สิงหาคม 2558 การประชุมสมัชชาเวชสารสนเทศนานาชาติ (IMIA General 

Assembly) จัดขึ้นระหวางการประชุมวิชาการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ใน

ปนี้ รศ.ทพญ.ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ เปนตัวแทนสมาคมเวชสารสนเทศไทย

เขารวมประชุม และขอนําเสนอแผนยุทธศาสตรสําหรับอนาคตของ IMIA 

ในป ค.ศ. 2016-2030 ดังนี้ 

IMIA จะดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับทิศทางของ United Nations 

ที่เนนเรื่อง Universal Health Coverage โดยการเช่ือมโยง 4 ดานคือ 

1) การวิจัยสูการปฏิบัติและนโยบาย 2) ประเทศที่กําลังพัฒนากับประเทศที่

พัฒนาแลว 3) องคกรระหวางประเทศที่ทํางานดานสุขภาพ และ 4) คนกับ

สุขภาพและเทคโนโลยี ซึ่งจะสําเร็จไดดวยการผลักดันใหสมาชิก IMIA รวมกัน

พัฒนางานดาน การศึกษา การวิจัย การบริการ และนวัตกรรม

ในสวนการประชมุวชิาการ Medinfo 2015 มหีวัขอหลกัในการประชมุ

คือ “eHealth-enabled Health” ประกอบดวยการนําเสนอผลงานดาน 

Health and Biomedical Informatics ในหลากหลายรปูแบบ (6 Keynotes, 

21 tutorials, 30 workshops, 17 demonstrations, 27 panels, 179 paper 

presentations และ 278 poster abstract presentations) โดยมี

กระบวนการ review ทีเ่ขมขนจากกวา 400 reviewers เพือ่คดักรองบทความ 

793 บทความ จากผูสงผลงาน 2,500 คน จาก 59 ประเทศทั่วโลก ในการ

ประชมุ Medinfo 2015 มตีวัแทนจากประเทศไทยนาํเสนอผลงานแบบ paper 

presentation 2 ทานคือ รศ. ทพญ. ดร.ศิริวรรณ สืบนุการณ นําเสนอเรื่อง 

“Recognizing clinical styles in a dental surgical simulator” และ

ผศ. ทพญ. ดร.พร สวรรค ธนธรวงศ นําเสนอเรื่อง “The improvement of 

dental posture using personalized biofeedback” ทานสามารถ 

download บทความฉบับสมบูรณไดจากฐานขอมูล Scopus และ PubMed 

ในครั้งตอไปการประชุมวิชาการ Medinfo 2017 จะจัดที่กรุงปกกิ่ง ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Medinfo 2019 จะจัดที่เมืองลีออง ประเทศ

ฝรั่งเศส

การประชุมสมัชชาและการประชุมวิชาการเวชสารสนเทศนานาชาติ
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มุมมองนักวิเคราะหกับขอมูลระบบสุขภาพ

ดร.ประพัฒน สุริยผล 
หนวยชีวสารสนเทศและจัดการขอมูลวิจัย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณบรรณาธิการจดหมายขาวสมาคมเวชสารสนเทศไทย ที่

ใหเกยีรตผิมมาแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณการทาํงานดานเวชสารสนเทศ 

โดยเนื้องานแ ลว งานหลักของผมจะอยูในสาขาที่เรียกวา ชีวสารสนเทศ 

เปนการนําเทคโนโลยีทางสารสนเทศมาใชในการวิเคราะหขอมูลทางชีวภาพ 

เชนขอมูลพันธุกรรมจีโนมของมนุษย เปนตน จึงมีความคุนเคยกับขอมูลที่มี

ขนาดใหญพอสมควร ผมเพ่ิงเขามาชวยวิเคราะหขอมูลระบบสุขภาพเม่ือไม

นานมานี้ จึงขออนุญาตมาแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะของนักวิเคราะหที่เพิ่ง

เขามาในวงการครับ

ผูที่คลุกคลีในวงการสาธารณสุขทราบกันดีวา ในกระบวนการทํางานมี

ความเกี่ยวของกับขอมูลจํานวนมหาศาล และขอมูลดังกลาวจะมีปริมาณมาก

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้น เรามีความ

พรอมเพียงใดในการนําขอมูลขนาดใหญเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชน

ความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล

เมื่อทํางานเกี่ยวกับขอมูล โดยเฉพาะขอมูลที่ถูกสงมาจํานวนมากจาก

สถานพยาบาลทั่วประเทศไทย ประเด็นสําคัญที่ถูกยกข้ึนมากลาวถึงในหมู

ผูวเิคราะหขอมลูคอื ความถกูตองและความนาเชือ่ถือของขอมลู ซึง่เราสามารถ

จําแนกออกมาเปน 2 ประเด็นใหญคือ

1)  ความถูกตองในรูปแบบของขอมูล เชน ขอมูลอายุตองเปนตัวเลข

ไมมีตัวอักษรปะปน ขอมูลปเปนป พ.ศ. ไมใชป ค.ศ. 

2) ความถกูตองครบถวนของขอมลู เชน ขอมลูอายเุปนอายจุรงิถกูตอง 

ขอมูลการวินิจฉัยถูกตอง มีขอมูลประวัติตางๆ ครบถวน 

ความถูกตองในรูปแบบของขอมูลสามารถบริหารจัดการไดโดยการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการตรวจสอบและคัดกรองขอมูล ประเด็นที่

ยากกวาในการบริหารจัดการคือประเด็นความถูกตองครบถวน ซึ่งไมสามารถ

ตรวจสอบไดงาย เมื่อมีขอมูลไมครบถวน ประโยชนจากการใชขอมูลก็ลดลง

การประสานการทํางานและขอมูลผานระบบ

ปจจบุนัเครือ่งมอื และอปุกรณทางการแพทยรุนใหมมคีวามสามารถใน

การสงออกขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ รวมทั้งภาพเพื่อการ

วินิจฉัยตาง ๆ ขอมูลดังกลาวจึงมีความถูกตองและนาเชื่อถือ สําหรับขอมูลใน

สวนนี้ จะมีปริมาณขอมูลอยูเปนจํานวนมาก และจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

เร่ือยๆ ซึ่งจะรวมไปถึง wearable device ที่เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นใน

ปจจุบัน ขอมูลจากอุปกรณตรวจวัดที่ติดตัวตลอดเวลานี้ จะเก็บขอมูลสุขภาพ

ไดอยางตอเนือ่ง และหากสามารถนาํมาวเิคราะห จะไดขอมลูทีม่คีวามละเอยีด

มากกวาการตรวจวัดที่สถานพยาบาลเทานั้น

ขอมูลที่มีความยากและมีความซับซอนในการนําเขาระบบมากที่สุด 

คือ ขอมูลในสวนของเวชระเบียนและประวัติการรักษา ซึ่งขอมูลเกือบทั้งหมด

เกิดจากขั้นตอนการดําเนินการตามปกติของบุคลากรดานสาธารณสุข เชน 

การตรวจรักษา การจายยา เปนตน หากระบบสารสนเทศยังไมสามารถ

ประสานงานใหเปนระบบงานเดียวกัน กระบวนการบางอยางจะตองมีการนํา

เขาขอมูลผานระบบแยกมาเปนอีกสวน ซึ่งเปนการเพิ่มภาระ คาใชจาย และ

ความยุงยาก สถานพยาบาลหลายแหงมีความพยายามที่จะมีกระบวนการนํา

เขาขอมูลเปนระบบอัตโนมัติ และแนวโนมในอนาคตนาจะมีการเก็บขอมูล

เวชระเบียนและประวัติการรักษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน หาก

กระบวนการทาํงานในแตละขัน้ตอนถกูออกแบบใหสอดคลอง และเอือ้ตอการ

ทํางานของบุคลากร ในขณะเดียวกันสามารถสรางขอมูลเพื่อสงเขาสูระบบ

สารสนเทศไดอยางถูกตองโดยอัตโนมัติ จะทําใหขอมูลมีความถูกตองและ

นาเชือ่ถอืมากขึ้น โจทยนีเ้ปนโจทยที่ยาก และตองการการบรหิารจดัการ และ

ความรวมมือจากทุกภาคสวน ไมเพียงเฉพาะแตสวนของสารสนเทศเทานั้น

ระบบ feedback ชวยการจัดการระบบเวชระเบียน

เวชระเบยีนถอืเปนหวัใจสาํคญัของการนาํขอมลูมาใชประโยชนเพือ่ตวั

ผูปวย สถานพยาบาลและระบบสาธารณสขุ การจะนาํขอมลูมาใชประโยชนได

อยางเต็มที่ ขอมูลจะตองถูกเก็บอยูในรูปแบบที่ทางสารสนเทศสามารถนําไป

ใชงานไดงาย ในประเทศไทยมีการนําขอมูลเวชระเบียนและการรักษาเขาสู

ระบบสารสนเทศไดระยะหนึ่งแลว และมีการสงขอมูลเขาสวนกลาง ซึ่งจุด

ประสงคหลักในปจจุบันของการนําเขาขอมูล คือเพื่อทําเรื่องเบิกคารักษา

พยาบาล 

เนื่องจากขอมูลมีความซับซอน และเชื่อมโยงกันหลายสวน เชน ขอมูล

ผูปวยกบัการรกัษาทีต่อเนือ่ง ยาทีไ่ดรบั และหตัถการทีไ่ดทาํ ขอมลูจงึมโีอกาส

ผิดพลาดได แตถาหากมีการนําขอมูลดังกลาวมาใชงาน มีการวิเคราะหและ

ศึกษาอยางตอเนื่อง จะมีโอกาสพบขอมูลที่ผิดพลาดมากขึ้น มีการแกไข เปน

วงจรที่จะพัฒนาใหไดขอมูลเวชระเบียนในระบบสารสนเทศที่สมบูรณตอไป

จากที่ไดเยี่ยมชมระบบงานสารสนเทศของสถานพยาบาลบางแหง ได

ขอมูลวา ปจจุบัน ขอมูลที่ถูกสงเขามายังสวนกลาง ขาดการประสานงานกับ

สถานพยาบาลผูเปนเจาของขอมลู เพือ่นาํขอมลูไปใชใหเกดิประโยชนมากกวา

ที่เปนอยู สถานพยาบาลไมทราบวาขอมูลที่สงไป ถูกนําไปวิเคราะหอยางไร 

และไดผลอยางไร หากผลการวิเคราะหสามารถนํามาแบงปน และมีการ

เปรียบเทียบกับสถานพยาบาลในกลุม นาจะเอ้ือใหเกิดความสนใจ และ

กระตอืรอืรนในการนาํขอมลูเวชระเบยีนมาใชในสถานพยาบาลตนทางมากขึน้

สรางนักวิเคราะหขอมูลและใชเครื่องมือที่เหมาะสม

ในมุมมองของผม ในฐานะนักวิเคราะหขอมูล ผมคิดวาปจจุบัน 

นักวิเคราะหขอมูลโดยเฉพาะขอมูลที่มีขนาดใหญอยางขอมูลดานสาธารณสุข

ยังขาดแคลน ประเทศไทยควรจะมีเจาภาพเพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการ

สรางนักวิเคราะหขอมูลทั้งในสวนกลางและ ณ สถานพยาบาล ใหเขาใจ

กระบวนการวิเคราะหและมุมมองในการบริหารจัดการขอมูลสาธารณสุข 

เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการนําขอมูลมาใชไดอยางจริงจัง โดยมีเครื่องมือท่ี

เหมาะสม สามารถใชงานไดงาย ไมจําเปนตองใชความรูทางสารสนเทศมาก 

ใหคําตอบไดรวดเร็ว ถึงแมขอมูลจะมีขนาดใหญ เม่ือมีผูที่สามารถวิเคราะห

ขอมูลจํานวนมากพอ ผมเชื่อวา จะมีการนําขอมูลมาใชประโยชน ผลการ

วิเคราะหสวนหนึ่งจะรายงานใหทราบถึงความผิดพลาดของขอมูลเพื่อนํากลับ

ไปแกไข การวิเคราะหบางอยางจะชี้ใหเห็นถึงความตองการนําเขาขอมูลอีก

หลากหลายประเภททีป่จจบุนัยงัไมไดนาํเขาสูกระบวนการวเิคราะห หากสถาน

พยาบาลไดมีการนําขอมูลมาใชประโยชนอยางเต็มที่ จะชวยให patient 

outcome ดีขึน้ เขาใจคาใชจาย และรายไดของสถานพยาบาล สามารถนํามา

วเิคราะห ดรูปูแบบ และแนวโนมของโรค การใชยา สามารถนาํมาเปรยีบเทยีบ

กับสถานพยาบาลอื่น เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู วิธีการบริหารจัดการ เพื่อ

ระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย
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ขอคิดประจําฉบับ
นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ
ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล
nawanan.the@mahidol.ac.th

อานตอหนา 4 ›〉

ผมไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง “To Err is Human” (“การทําสิ่งผิดพลาด 

เปนธรรมชาติของมนุษย”) ไปในจดหมายขาวฉบับกอนๆ แลว ซึ่งตอกยํ้าถึง

ความสําคัญของการปรับปรุงพัฒนา “ระบบ” และ “กระบวนการ” เพ่ือลด

ขอผิดพลาด (errors) ตางๆ ในงานใหบริการทางการแพทย และฉบับที่แลว

ก็ไดยกตัวอยางขอผิดพลาดทางการแพทยที่เกิดข้ึนไดหลายๆ ประเภท เชน 

perception errors จากการรบัรูของ sense ดานตางๆ ของมนษุย, attention 

errors ท่ีเกิดจากการขาดสมาธิในการทํางานหรืออยูในสภาพแวดลอมที่มี

ความวุนวายหรือสิ่งรบกวนเยอะ (ซึ่งเกิดขึ้นไดบอยในทางการแพทย เชน ใน

หองฉกุเฉนิ, ICU หรอืวอรดผูปวยใน ทีอ่าจตองดแูลผูปวยหลายคนพรอมๆ กนั 

เสี่ยงตอการเกิดขอผิดพลาดโดยสภาพงาน), memory errors ซึ่งเกิดจาก

ขอจํากัด (limitations) ของความจํามนุษย ทําใหจําไมหมด (inadequate 

memory) และจําไมแมน (inaccurate memory) และ cognitive errors 

จากความคิด การประมวลผลในสมอง และการตัดสินใจเลือกดําเนินการ

อยางใดอยางหนึ่ง ท่ีอาจถูกเหนี่ยวนําจากอารมณความรูสึก หรือวิธีคิดที่อาจ

มีขอผิดพลาด (cognitive biases) ได

จากขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดตามธรรมชาติของมนุษยดังที่กลาวมา 

คาํถามทีส่าํคญัคอื แลวเราจะปรบัปรงุแกไข “เชงิระบบ” อยางไร เพือ่ใหผูปวย

มีความปลอดภัยในการรับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น ฉบับนี้ ผมจะเสนอ

แนวคิดวา “คิดใหเปนอยาง Clinicians แลวจะเปนมือเซียนในงานเทคนิค” 

(“Think Like Good Clinicians, and You Will Become Great 

Technicians”) ครับ

บอยครั้งที่ผมพูดคุยกับนักเทคนิค (technicians) ซึ่งเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเทคนิคกวาผมมาก และพบวา สิ่งที่พวกเขา

มองวาเปนปญหาในระบบสุขภาพ ซึ่งเขามองวาเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไป

ชวยแกไขได มักไมคอยตรงกับสิ่งที่ผม ในฐานะที่ถูกฝกอบรมเปนแพทย 

(a physician by training) มองเทาไรนัก จากประสบการณของผม เมื่อเรา

คิดแบบนักเทคนิค เราจะเริ่มออกแบบระบบและพัฒนา solution ที่ไมยึดโยง

กบัปญหา บรบิท และการทาํงานของผูใชงาน ซึง่ในทีน่ีค้อื แพทยและบคุลากร

ทางการแพทย (clinicians) มากนัก และมักเปนสาเหตุที่ไอเดียดังกลาวไมได

รับการสนับสนุนมากนัก หรือแมทําเปนระบบสารสนเทศแลว ก็ไดรับความ

รวมมือในการใชงานคอนขางนอย

ในความเห็นของผม หัวใจสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล เพ่ือใหการไดรับการยอมรับในการใชงานจาก clinicians 

อยางเต็มที่ จะตองเริ่มตนจากการพยายามคิดแบบ clinicians (“Think like 

clinicians”) กอน ซึ่งตองยอมรับวาเปนเร่ืองทาทายสําหรับผูท่ีไมไดถูก

ฝกอบรมหรือทํางานในฐานะ clinicians มากอน แตแมนักพัฒนาซอฟตแวร

จะไมสามารถคิดแบบ clinicians ไดอยางสมบูรณแบบ แตการพยายามทํา

ความเขาใจวิธีคิด กระบวนการตัดสินใจ ของ clinicians จะนําไปสูการหา

ทางออกแบบระบบที่ “ตอบโจทย” ใหกับ clinicians ที่ตองเผชิญปญหาใน

ชีวิตจริง ไดดีกวาการ “มโน” หาแนวทางแกปญหาที่ดู “แฟนซี” “อลังการ” 

หรือ “โคตรเท” แบบที่นักเทคนิคบางคนชอบเพราะมองวาความสงางาม 

(elegance) ของ solution อยูที่ความซับซอนและแปลกใหมของเทคโนโลยี 

แทนที่จะมองวา ความสงางามที่แทจริงอยูที่ความเรียบงายของ solution 

และการที่ solution ตอบโจทยในการทํางานจริงไดดีที่สุด (“True elegance 

is in a solution’s simplicity and how it answers the real-life 

problems.”)

สําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเพื่อตอบโจทยของ 

clinicians นัน้ เราคงตองพยายามเขาใจกระบวนการคดิตดัสนิใจของบคุลากร

ทางการแพทย (โดยเฉพาะแพทย ซึ่งมีหนาที่ตัดสินใจในการตรวจ วินิจฉัย 

และรักษา เปนหลักในฐานะหัวหนาทีมการรักษาผูปวย) กอน ซึ่งนักวิชาการ

บางทาน[1] ไดอธิบายกระบวนการคิดตัดสินใจทางคลินิก (clinical decision-

making) ของบุคลากรทางการแพทย ไวดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล
nawanan.the@mahidol.ac.th“Think Like Good Clinicians, 

and You Will Become Great Technicians”
“คิดใหเปนอยาง Clinicians แลวจะเปนมือเซียนในงานเทคนิค”

ภาพแสดงกระบวนการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical 
Decision-making Model) โดยกระบวนการภายใน
กรอบสีเ่หลีย่มเกิดข้ึนภายในสมองมนษุย. ทาํซํา้โดยไดรบั
อนุญาตจาก Elson RB, Faughnan JG, Connelly DP. 
An industrial process view of information delivery 
to support clinical decision making: implications 
for systems design and process measures. J Am 
Med Inform Assoc. 1997;4(4):266-78. By 
permission of the American Medical Informatics 
Association and Oxford University Press.
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ตอจากหนา 3 ›〉 “Think Like Good Clinicians, and You Will Become Great Technicians”...

จากภาพ จะเห็นวา ในการตัดสินใจในกระบวนการตรวจ วินิจฉัย และ

รักษาผูปวยนั้น แพทยหรือบุคลากรทางการแพทย จะตองมีการรับรูขอมูล 

(perception) ผานการฟง ดู และสัมผัสผูปวยและขอมูลของผูปวย จากนั้นจะ

นําขอมูลที่ไดรับมาประมวลรวมกัน โดยมีสมาธิ (attention) มากพอ และมี

หนวยความจําชั่วคราว (working memory) ทําหนาที่คลายๆ RAM ของ

คอมพวิเตอร เพือ่เปนทีพ่กัของขอมลูจากแหลงตางๆ นอกจากนัน้ยงัตองดงึเอา

ความรูทางการแพทย และขอมลูเกีย่วกบัผูปวย (หากเปนผูปวยเกาทีเ่คยรกัษา

มากอน) ออกมาจากความจาํระยะยาวในสมองของตน (long-term memory) 

และนําขอมูลมาประมวลผลควบคูกับความรูและขอมูลจากหนวยความจํา

ภายนอกสมอง (external memory) เชน หนังสือตําราทางการแพทย บัญชี

ยาหรือ drug reference และเวชระเบียนของผูปวย หลังจากนั้นจะผาน

กระบวนการ “อนุมานและตัดสินใจ” (inference) และปรากฏผลลัพธเปน 

“การตัดสินใจ” (decision) ที่นําไปสูการสั่งการตรวจรักษาผูปวยตอไป

เม่ือนํา clinical decision-making model ดังกลาวมาพิจารณา

รวมกับประเภทของ errors ที่ผมกลาวกอนหนานี้ จะเห็นวาทุกกระบวนการ

ในการตัดสินใจทางคลินิก ที่เกิดขึ้นภายในสมองของ clinicians ของเรา 

มีโอกาสเกิดขอผิดพลาดไดมากมาย คําถามที่นักเทคนิคควรจะพยายามหา

คาํตอบคอื “แลวคอมพวิเตอรหรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ จะชวยลดขอผดิพลาด

เหลานีล้งไดอยางไร” หากเราตัง้คาํถามโดยยดึโยงกับกระบวนการตดัสนิใจทาง

คลินิกของ clinicians เชนนี้แลว เราจะพอมองทางออกวาระบบสารสนเทศ

ที่เรากําลังจะพัฒนานั้น ควรเนนแกปญหาที่ perception, attention, 

working memory, long-term memory หรือ inference เปนสําคัญ 

ซึ่งจะทําใหเราได solution ที่ “ตอบโจทย” ปญหาในชีวิตจริงที่สุด

การทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจทางคลินิก อาจใชเวลาและ

ไมงายนกั แตมคีวามสาํคัญสาํหรบัการพฒันาระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมครบั 

ฉบับหนาผมจะลองยกตัวอยางวาเทคโนโลยีสารสนเทศนาจะชวยลดขอผิด

พลาดในแตละขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจทางคลินิกไดอยางไรบาง ฉบับ

นี้ขอเพียงทานตระหนักวา ทานควร “คิดใหเปนอยาง Clinicians แลวจะเปน

มือเซียนในงานเทคนิค” กอน ก็มาถูกทางแลวครับ สวัสดีครับ

เอกสารอางอิง

[1] Elson RB, Faughnan JG, Connelly DP. An industrial process view 

of information delivery to support clinical decision making: 

implications for systems design and process measures. J Am 

Med Inform Assoc. 1997 Jul-Aug;4(4):266-78.

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนายุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ 

(eHealth Strategy) กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558-2563 ครั้งที่ 3 

ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งมีรองปลัดกระทรวง

สาธารณสุข นพ.สุริยะ วงศคงคาเทพ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

(CIO) ประจํากระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกลาวเปดงานผาน

ระบบประชุมทางไกล มีผูแทนกรม หนวยงานสวนกลาง สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล เขารวมระดมสมอง แลกเปลี่ยน

ประสบการณ  และไดรับเกียรติจาก รศ. นพ.อาทิตย อังกานนท 

ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ  นพ.ดาวฤกษ  สินธุวณิชย ดร.พรชัย  

ชันยากร และ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม รวมถายทอดความรู และ

ประสบการณ นพ.พลวรรธน วทิรูกลชติ ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวา การประชุม

เชิงปฏิบัติการครั้งนี้เปนความพยายามตอเนื่องของทางศูนยฯ ท่ีจะผลักดัน

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพ ฉบับประเทศไทย ใหเกิด

เปนรูปธรรมและเปนรางโครงสรางระดับองคกร (Enterprise architecture) 

ที่สําคัญของสารสนเทศของระบบสุขภาพของประเทศตอไป
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