
 
 

ความรู้เบื้องต้นและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ :  
ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์และการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ 

ในเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ๑ 
 
  นักวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  (AI) เชื่อว่า มีความเป็นไปได้ถึงประมาณร้อยละ ๕๐  
ที่ AI จะมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ในเวลา ๔๕ ปีข้างหน้า และจะสามารถเข้ามาท างานแทนที่มนุษย์ 
ได้ทั้งหมดภายในเวลา ๑๒๐ ปี  ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ประมาณร้อยละ ๑๐ ว่า เครื่องจักรที่มีทักษะสูง 
(High-level machine intelligence: HLMI) จะถูกพัฒนาขึ้นภายในเวลา ๙ ปีข้างหน้า โดยนักวิจัย 
ได้คาดการณ์ไว้ว่า AI จะสามารถแปลภาษาได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๔ สามารถเขียนเรียงความระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๖ สามารถขับรถบรรทุกได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๗ สามารถ
ท างานในร้านค้าปลีกได้ภายในปี  ค.ศ. ๒๐๓๑ สามารถเขียนหนังสือขายดีได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๔๙  
และสามารถท างานเป็นศัลยแพทย์ได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๓  อนึ่ง นักวิจัยชาวเอเชียคาดการณ์ว่าเหตุการณ์
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่นักวิจัยจากอเมริกาเหนือคาดการณ์เอาไว้ เช่น เคยมีการคาดการณ์
กันไว้ว่า AI จะสามารถชนะมนุษย์ในเกมส์หมากล้อม (Go) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ แต่อย่างไรก็ดี เหตุการณ์
ดังกล่าวได้เกิดข้ึนแล้วในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ 
  นอกจากนี้ นักวิจัยยังเชื่ออีกว่าเทคโนโลยีจะสามารถเข้ามาแทนที่งานบางประเภทของแพทย์
ได้ประมาณร้อยละ ๘๐ โดยเฉพาะงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้การประมวลผลจากข้อมูลจ านวนมาก 
เพ่ือน าไปใช้ในการวินิจฉัยโรค 
 

 
 
  จากแผนภูมิแสดงการคาดการณ์รายได้จากการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในตลาดโลก  
จะเห็นได้ว่ารายได้ดังกล่าวจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเทคโนโลยีการแพทย์
และการดูแลสุขภาพจะสามารถท าเงินได้ถึง ๗,๓๖๖.๔ ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ 
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  ๑. ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในปี ค.ศ. ๑๙๕๐ นักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Alan Touring ได้คิดค้น 
“การทดสอบของทัวริง” (Touring Test) ขึ้น โดยการทดสอบนี้เป็นการทดสอบความสามารถของ AI  
ว่าสามารถใช้ความคิดได้ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับมนุษย์หรือไม่ ซึ่งในการทดสอบจะก าหนดให้ปัญญาประดิษฐ์
ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสินพิจารณาว่าการกระท านั้นเกิดจากปัญญาประดิษฐ์หรือจากมนุษย์  
หากผู้ตัดสินที่เป็นมนุษย์แยกแยะไม่ได้ ปัญญาประดิษฐ์นั้นก็จะผ่านการทดสอบ  ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าว 
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและได้ถูกน ามาใช้เป็นการทดสอบหลักในการวัดขีดความสามารถของ  AI 
ในเวลาต่อมา และในปี ค.ศ. ๑๙๕๖ ค าว่า Artificial Intelligence (AI) ได้ถือก าเนิดขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ John McCarthy ได้ให้ค าจ ากัดความของค าดังกล่าวไว้ในการประชุม “Dartmouth Conferences” 
 ในปี ค.ศ. ๑๙๖๕ ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยศาสตราจารย์ Edward 
Feigenbaum ได้สร้าง “ระบบผู้เชี่ยวชาญ” ระบบแรก ชื่อว่า DENDRAL ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ผลทางด้านเคมี ระบบ DENDRAL นี้เป็นการน าความรู้ของผู้เชี่ยวชาญไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
คอมพิวเตอร์สามารถจดจ าและมีความรู้เสมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง 
 ในระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๔ – ๑๙๘๐ และระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๘๗ – ๑๙๙๓ หรือยุค  
“AI Winter” เป็นยุคที่นักวิจัยประสบกับความยากล าบากในการแก้ปัญหาและพัฒนา AI ให้ดีขึ้นไปกว่าเดิม ท าให้
นักลงทุนเริ่มไม่เชื่อมั่นในระบบ AI และท าให้ทุนวิจัยในสาขาดังกล่าวลดน้อยลงจนท าให้การค้นคว้าหยุดชะงัก 
 หลังปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ถือเป็นยุคใหม่ของการประยุกต์ใช้ AI โดยการเชื่อมต่อระบบ AI  
เข้ากับอินเทอร์เนต ส่งผลให้เป็นการขยายฐานความรู้ที่ป้อนเข้าสู่  AI เนื่องจาก AI สามารถเข้าถึง เรียนรู้  
และพัฒนาตนเองจากข้อมูลจ านวนมากที่มีอยู่ในอินเทอร์เนตได้ จึงท าให้การเรียนรู้ของ AI รวดเร็วขึ้น  ทั้งนี้ 
ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ ได้มีการแข่งขันหมากรุกระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ โดยเป็นการแข่งขันระหว่าง
แชมป์โลกหมากรุก Garry Kasparov และเครื่องคอมพิวเตอร์ของ IBM ที่มีชื่อว่า Deep Blue โดยในการ
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แข่งขันครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ Kasparov เป็นผู้ชนะ แต่ในปีถัดมา Deep Blue สามารถพัฒนาตนเอง 
จนกลับมาเอาชนะได้ การแข่งขันครั้งนี้ท าให้เกิดการยอมรับปัญญาประดิษฐ์ในสาขาเกมและก่อให้เกิด
ความคิดในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
 หลังจากปี ค.ศ. ๒๐๐๐ นักวิจัยและนักพัฒนา AI ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ASIMO หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้า  
รถที่ขับเคลื่อนได้เอง เครื่องคอมพิวเตอร์ของ IBM ที่มีชื่อว่า Watson ซึ่งสามารถสร้างระบบถาม - ตอบ
ค าถามที่อิงกับลักษณะภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ (natural language) IBM Watson เป็นที่รู้จักครั้งแรก
เมื่อชนะการแข่งขันในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ของอเมริกาที่ชื่อว่า  Jeopardy! Apple Siri และ 
Amazon Alexa ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ และ Google Alpha GO ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเอาชนะมนุษย์
ในเกมส์หมากล้อมได้ 
 
  ๒. ค าจ ากัดความและค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับ AI  
 

 “Development of computer systems able to perform tasks that normally require 
human intelligence, such as visual perception speech recognition, decision making.” 
 

 

 นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ John McCarthy ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า Artificial 
Intelligence (AI) ในการประชุม “Dartmouth Conferences” ในปี ค.ศ. ๑๙๕๖ เพ่ือใช้สื่อความหมายถึง
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถปฏิบัติงานที่ โดยปกติแล้วจ าเป็นต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์  
เช่น ความสามารถในการจดจ าภาพ การรู้จ าเสียงพูด และการตัดสินใจ 
 นอกจากนี้ การใช้ค าว่า AI ยังอาจสื่อความหมายไปถึงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการ
แก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์ เช่น การแนะน า
ภาพยนตร์หรือเพลงให้เหมาะสมกับประเภทของผู้ชมและผู้ฟัง การตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสาร การใช้
ระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านอัจฉริยะ รวมไปถึงการใช้การจดจ าหน้าตาจากรูปภาพใน Facebook  
การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในวีดีโอเกมส์  และการใช้ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ  ทั้งนี้ มีกลุ่มค าศัพท์หลัก 
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ 
 Artificial Intelligence (AI) หมายความถึงระบบที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ ได้ 
จากข้อมูลและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือประมวลผลออกมาได้เสมือนการประมวลผลด้วยสติปัญญา 
ของสิ่งมีชีวิต 
 Machine Learning (ML) เป็นการเรียนรู้ชนิดหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์  โดยรวม 
ศาสตร์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และชีววิทยา  
Machine Learning เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ท าให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากฐานข้อมูล  
ทั้งนี้ อาจแบ่ง Machine Learning ออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑) Supervised Learning : การเรียนรู้โดยต้อง
อาศัยมนุษย์ในการสอน AI ในการเรียนรู้ข้อมูล และ ๒) Unsupervised Learning: การเรียนรู้โดยไม่มีการ
สอนข้อมูล 
 Deep Learning (DL) คือศาสตร์แขนงหนึ่งของ Machine Learning ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น โดยใช้การประมวลผลที่ เลียนแบบระบบเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์  (Neural 
Network) ซึ่งมีความสามารถในการคาดเดา แยกแยะ และสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลและการประมวลผล
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
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 Neural network (NN) คือเทคนิคการสร้ าง  Machine Learning แบบต่าง  ๆ  
เช่น การใช้เทคนิค Convolutional Neural Network (CNN) ซึ่งเป็นอัลกอริทึ่มที่ใช้ในการการพัฒนา 
ให้คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้หรือมองเห็นได้เหมือนกับตาของมนุษย์  และ Deep learning ก็คือการใช้ 
เทคนิค CNN โดยเชื่อมโยงระบบประมวลผลที่ เลียนแบบระบบเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์จ านวน
หลายชั้นเข้าด้วยกัน 
 Cognitive Computing คือระบบคอมพิวเตอร์เสมือนมนุษย์ที่จ าลองการรับรู้และระบบ
การประมวลผลของสมองมนุษย์ ซึ่งรวมไปถึงการจัดล าดับสมมติฐาน 
 

 
 

 หนึ่งในตัวอย่างของความก้าวหน้าระบบปัญญาประดิษฐ์โดยใช้  Deep Learning  
คือการที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ของ Google สามารถเรียนรู้จากภาพนิ่งที่น ามาจาก YouTube และแยกแยะ
ได้ว่าภาพที่ดูอยู่เป็นภาพของแมวหรือไม่  ทั้งนี้ โดยใช้การเรียนรู้โดยไม่มีการสอนข้อมูลก่อนเลยว่าภาพใด
เป็นภาพของแมว 
 
  ๓. เทคนิคหลักท่ีใช้ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ 
 Logic and Rules-Based Approach vs. Machine Learning (Pattern-Based 
Approach) ในขณะที่ Logic and Rules-Based Approach เป็นเทคนิคการประมวลผลที่เน้นการใช้กฎ
และตรรกะ โดยชุดความคิดจะถูกสร้างและป้อนให้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะท าให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้
ภายในกรอบของชุดความคิดนั้น แต ่Machine Learning เป็นเทคนิคการประมวลผลที่เน้นการใช้อัลกอริทึ่ม
ในการหารูปแบบของข้อมูลและเรียนรู้จากข้อมูล เพ่ือให้ AI สร้างและพัฒนากระบวนการคิดและประมวลผล
ได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบัน Machine Learning เป็นเทคนิคหลักในการท างานของ AI 
 Machine Learning vs. Natural Language Processing ในขณะที่  Machine 
Learning เป็นเทคนิคการประมวลผลที่เน้นการใช้อัลกอริทึ่มในการให้ AI เรียนรู้จากฐานข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ และเป็นเทคนิคการประมวลผลที่อิงวิธีการทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ  
แต่ Natural Language Processing เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และ AI ที่เน้น
การใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และภาษาธรรมชาติของมนุษย์  เพ่ือสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ 
ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลจากข้อมูลทางด้านภาษา สามารถเข้าใจความหลากหลายและซับซ้อน
ของภาษามนุษย ์และสามารถประมวลผลและโต้ตอบกับมนุษย์ได้เสมือนเป็นมนุษย์เช่นกัน 
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  ๔. ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ 
 “Weak” Pattern-Based Artificial Intelligence (Narrow AI) คือชื่อที่ใช้เรียก
คอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างมาเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบ 
Narrow AI เป็นระบบ AI ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากที่สุด อาทิเช่น การใช้ระบบ
อัตโนมัติในรถยนต์ และการแปลภาษา  
 “Strong” Artificial Intelligence (Artificial General Intelligence: AGI)  
คือชื่อที่ใช้เรียกคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้เสมือนมนุษย์ ซึ่งจะสามารถคิด 
และประมวลผลในเชิงนามธรรมได้ และ จะสามารถสร้าง Narrow AI ขึ้นได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีผู้ใด
สามารถพัฒนา AGI ขึ้นมาได้ และยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าการพัฒนา AI ไปสู่ AGI จะเกิดขึ้นเมื่อใด 
 SI (Super Intelligence) Nick Bostrom นักปรัชญาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ได้คาดการณ์ไว้ว่า เมื่อ AI กลายเป็นเครื่องจักรที่มีสติปัญญาและความสามารถ
เหนือกว่าสมองมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในทุกสาขา รวมถึงความคิดเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้เชิง 
ภูมิปัญญา และทักษะทางสังคม จะถือได้ว่า “เครื่องจักรทรงภูมิปัญญา” (Artificial Super Intelligence: ASI) ได้
ถือก าเนิดขึ้นแล้ว  อนึ่ง Nick Bostrom ยังได้คาดการณ์ไว้อีกว่าเครื่องจักรทรงภูมิปัญญาที่จะเกิดขึ้นนั้น จะ
สามารถสร้าง AGI ที่มีความสามารถเหนือกว่าตนเองได้ และอาจเกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “การระเบิดทาง
สติปัญญา” (Intelligence explosion) ที่จะท าให้  ASI ฉลาดขึ้นถึงขีดสุดจนมนุษย์ ไม่อาจควบคุม 
หรือเข้าใจมันได้อีกต่อไป จนอาจส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของมนุษยชาติเลยทีเดียว 
 Ray Kurzweil นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันคือเจ้าของทฤษฎี Technological 
Singularity หรือ “เอกภาวะทางเทคโนโลยี” โดย Ray Kurzweil คาดการณ์ว่าในอนาคตการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
ระดับสูง (artificial super intelligence) จะท าให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จนท าให้ 
อารยธรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่สามารถจินตนาการได้  ทั้งนี้ เขาเชื่อว่าปรากฎการณ์นี้จะเกิดขึ้น
ภายในปี ค.ศ. ๒๐๔๕ 
 
  ๕ United Nations และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการจัดท าเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 

 
 

 เนื่องด้วยเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) 
จะสิ้นสุดลงในป ีค.ศ. ๒๐๑๕  UN จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
(post-2015 development agenda) โดยประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕  
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คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และมีวาระการพัฒนา
ทั้งสิ้นจ านวน ๑๗ ข้อ โดยองค์การสหประชาชาติ  (UN) ได้บรรจุการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไว้ 
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ในจ านวนถึง ๗ เป้าหมายด้วยกัน คือ เป้าหมายที่ ๑ 
ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ ๓ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่เท่าเทียม 
เป้าหมายที่ ๘ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์
อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

๖. ความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาและน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบปัญญาประดิษฐ์ 

ท าให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวเกิดความกังวลถึงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีนี้  
 เมื่อไม่กีป่ีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และผู้คนจากองค์กรด้านเทคโนโลยี รวม ๑๑๗ ราย 

ได้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกยื่นต่อองค์การสหประชาชาติ (UN) เพ่ือให้ยุติการใช้อาวุธสังหารอัตโนมัติ 
จดหมายเปิดผนึกนี้ Toby Walsh อาจารย์ด้าน AI จากมหาวิทยาลัย New South Wales เป็นคนน ามา
เปิดเผยในงานประชุมร่วมว่าด้วยเรื่องปัญญาประดิษฐ์นานาชาติ  (International Joint Conference  
on Artificial Intelligence: IJCAI ๒๐๑๕) ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๐๑๕ 

 จดหมายเปิดผนึกดังกล่าวมีสาระส าคัญระบุว่า กลุ่มผู้เรียกร้องต้องการที่จะให้ UN 
เตือนให้หยุดการพัฒนาอาวุธที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุม เช่นอาวุธที่สามารถเลือกเป้าหมายโจมตีเองได้
โดยไม่ต้องรอค าสั่งมนุษย์ หรืออาวุธที่สามารถสั่งการได้โดยอัตโนมัติ ขณะนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการผลิตอาวุธ
ประเภทนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีรายงานว่าระบบการโจมตีอัตโนมัติก าลังถูกพัฒนาในหลายสิบประเทศ 
ทั่วโลก  อนึ่ง เหล่าผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าภัยคุกคามจากอาวุธสังหารอัตโนมัตินี้อาจท าให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ 
ขึ้นได้  ทั้งนี้ มีรายงานว่าเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๐๑๘ ฐานทัพของประเทศรัสเซียในซีเรียได้ถูกจู่โจมโดย 
หมู่โดรนทางทหาร ซึ่งเป็นการจู่โจมด้วยโดรนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์  
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 นอกจากนี้ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น Bill Gates, ศาสตราจารย์ 
Hawking, Nick Bostrom, Eric Schmidt และ Elon Musk ก็ได้ออกมาเตือนถึงภัยคุกคามอ่ืน ๆ ของการ
ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  และได้เตือนว่าหากเราใช้ปัญญาประดิษฐ์โดยปราศจากการควบคุมที่ดี  
อันตรายที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเสี่ยงต่อการด ารงอยู่ของอารยธรรมมนุษย์เลยก็เป็นได้ 

 ประเด็นทางจริยธรรมกับการพัฒนา AI เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมา
พูดถึง โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI๒ และองค์กรระหว่างประเทศ๓ ได้ตีพิมพ์รายงานและแนวปฏิบัติออกมา 
เพ่ือเรียกร้องให้นักวิจัยและนักพัฒนา AI ค านึงถึงประเด็นทางจริยธรรมในการพัฒนา AI ด้วย  ทั้งนี้ ประเด็น
หลักที่ได้รับการพูดถึงคือประเด็นเรื่องความรับผิด การควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความเป็นอิสระ
ในการน าข้อมูลไปใช้ ซึ่งอาจยกตัวอย่างกรณีที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยี AI ไปใช้ได้ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) Face prediction and Face Reconstruction 
 บริษัท Human Longevity, Inc. (HLI) ได้ตีพิมพ์รายงานฉบับหนึ่งในการประชุมของ 
National Academy of Sciences (PNAS) ซึ่งรายงานนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองใช้ระบบ AI ในการ
ท านายลักษณะทางกายภาพของบุคคลจากข้อมูลทางพันธุกรรม โดยระบบจะจัดล าดับจีโนมของอาสาสมัคร
จ านวนทั้งหมด ๑,๐๖๑ คน ที่มีวัย ภูมิหลัง และเชื้อชาติที่แตกต่างกัน และน าข้อมูลทางพันธุกรรมที่ได้มา
ประมวลผลร่วมกับภาพ 3D คุณภาพสูงของใบหน้าของผู้เข้าร่วมวิจัย เพ่ือหาข้อแตกต่างของพันธุกรรม  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะใบหน้า เช่น ความสูงของโหนกแก้ม และปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความสูง น้ าหนัก อายุ 
ลักษณะเสียง และสีผิว 
 ตามรายงานฉบับนี้ ระบบ AI สามารถท านายลักษณะทางกายภาพและระบุตัวบุคคล
ของคน ๑ คนจากจ านวน ๑๐ คนได้ โดยมีความแม่นย าประมาณร้อยละ ๗๔ ผู้วิจัยจึงได้ร้องขอหน่วยงาน 
ผู้บังคับใช้กฎหมาย นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลอ่ืน ๆ ที่มีข้อมูลจีโนมมนุษย์ ให้ปกป้องข้อมูลดังกล่าว 
อย่างระมัดระวัง  อย่างไรก็ดี นักวิจารณ์และแม้แต่ผู้ร่วมตีพิมพ์รายงานนี้บางรายยังคงคิดว่าความสามารถ
ของ AI ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ข้อมูลพันธุกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวในการระบุตัวบุคคลได้ 

 (๒) China eyes ‘black tech’ 
 ประเทศจีนเริ่มทดสอบเครื่องมือรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ที่จุดตรวจทางหลวง 

ในเขตชานเมืองของกรุงปักกิ่ง ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนี้เป็นแว่นตาอัจฉริยะที่ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้สวมใส่
สามารถสแกนใบหน้าผู้ขับขี่ยานพาหนะและป้ายทะเบียนรถยนต์ และจับคู่ข้อมูล ณ ปัจจุบันกับฐานข้อมูล 
ผู้ต้องสงสัย 

 การทดสอบนี้แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันของผู้น าจีนในการยกระดับเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงในประเทศ ซึ่งน าไปสู่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่จีนจะน าระบบการเฝ้าระวังที่ซับซ้อนนี้ไปใช้
ในการปราบปรามความขัดแย้งต่าง ๆ  นอกจากนี้ ประเทศจีนก าลังขยายฐานข้อมูลเสียงไบโอเมตริกซ์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจดจ าเสียงจีนและก าลังพัฒนาเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ด้วย เช่น หุ่นยนต์ต ารวจ 
เพ่ือช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราพ้ืนที่แถบชายแดน ระบบอัจฉริยะเพ่ือติดตามและตรวจสอบพฤติกรรม
ออนไลน์ รวมถึงเครื่องอ่านข้อมูลโทรศัพท์มือถือและสุนัขต ารวจที่มีกล้องเสมือนจริง 

 
                                                           

  ๒Responsible Autonomy, โดย Virginia Dignum https://www.ijcai.org/proceedings/2017/0655.pdf 
  ๓Ethically Aligned Design (EAD), โดย The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) 
https://ethicsinaction.ieee.org/ และ Asilomar AI Principles โดย Future of life Institute (FLI) https://futureoflife.org/ai-principles/ 
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 (๓) Kuwait’s plan for mandatory DNA database 
 ประเทศคูเวตได้เพิกถอนกฎหมายฉบับแรกของโลกซึ่งประกาศใช้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

เนื่องจากการเรียกร้องของกลุ่มทนายความ กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้พลเมืองและผู้มาเยือนทุกคน 
ส่งตัวอย่าง DNA ของตนทั้งหมดเพ่ือน าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางของประเทศ  นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศคูเวตยังตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวยังเป็นการละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง 
ตามรัฐธรรมนูญอีกด้วย 

 
๗. การน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้โดยท่ัวไป 
 ปัจจุบัน บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งจากสหรัฐอเมริกา เช่น Amazon, Google, Facebook, 

Microsoft, Apple และ IBM และจากประเทศจีน เช่น Baidu, Alibaba และ Tencent ต่างแข่งขันกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งอาจยกตัวอย่างได้ ดังต่อไปนี้  

 (๑) ซอฟท์แวร์ Amazon Alexa ผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะ ซึ่ง Google ได้น าไปใส่ไว้ 
ในอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยค าสั่งเสียงหลายอุปกรณ์ เช่น Amazon Echo และ Amazon Echo Dot ที่เป็น
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายในบ้านโดยการใช้ค าสั่งเสียง 

 (๒) โครงการ “AI first” ของ Google ที่มีหลักการว่าปัจจุบันนี้ เราก าลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า 
ยุค AI First ซึ่งก็คือ ยุคท่ีปัญญาประดิษฐ์ จะกลายมาเป็นผู้ช่วยส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์  
ดังนั้น Sundar Pichai CEO ของบริษัท Google จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ของ
บริษัทโดยเน้นการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

 (๓) Google Alpha GO ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเอาชนะมนุษย์ในเกมส์หมากล้อมได้  
ซ่ึง Alpha GO นั้น ใช้วิธีการแข่งขันกับมนุษย์เพ่ือพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อมของตนเองจนกระทั่งสามารถ
เอาชนะมนุษย์ได้ในที่สุด และในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ บริษัท Google DeepMind ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ดังกล่าว
ก็ได้พัฒนาความสามารถของ Alpha GO ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง โดยเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟท์แวร์ ที่ใช้ชื่อว่า 
“AlphaZero” มีความสามารถในการพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อมได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูล
การเล่นหมากล้อมของมนุษย์มาช่วยในการพัฒนาฝีมือแม้แต่น้อย 

 (๔) ซอฟท์แวร์ DeepText ของ Facebook ซี่งเป็นระบบที่สามารถเข้าใจภาษาได้ 
ถึง ๒๐ ภาษา รวมไปถึงค าแสลง ส านวน และค าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ท าให้ซอฟท์แวร์นี้สามารถเข้าใจ  
และวิเคราะห์ข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บน Facebook จึงสามารถท างานหลายอย่างแทนมนุษย์ได้  
เข่น การกรองข่าวจริงออกจากข่าวปลอม หรือการน าเสนอข่าวสารและบริการให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน 

 (๕) คอมพิวเตอร์ IBM Watson ซึ่งสามารถสร้างระบบถาม - ตอบค าถามที่อิงกับ
ลักษณะภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ (natural language) และสามารถเอาชนะมนุษย์ในการแข่งขันรายการ
เกมโชวท์างโทรทัศน์ของอเมริกาท่ีชื่อว่า Jeopardy! ได ้
 

๘. การน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในทางกฎหมาย 
 ในปัจจุบัน สามารถแบ่งการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในทางกฎหมายออกได้เป็น ๒ แบบ 

ตามเทคนิคการะประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ ดังนี้  



๙ 
 

 (๑) ระบบ Machine Learning อาทิเช่น การใช้ AI ในการพิจารณาคดี การรวบรวม
พยานหลักฐานโดยการใช้ระบบ E-Discovery ซึ่งเป็นการค้นหาหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ 
การด าเนินคดีหรือการสืบสวนจากแหล่งข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น แล็ปท็อป เซิร์ฟเวอร์อีเมล เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ 
และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ หรือการท า Predictive Coding ซึ่งเป็นการเรียนรู้และท าความเข้าใจเอกสารด้วยการ
ตรวจสอบจากการตอบสนองของมนุษย์ในการอ่านเอกสารแต่ละชุด และวิเคราะห์ว่าเอกสารใดเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นใดทางกฎหมายบ้าง  

     เนื่องจากในปัจจุบันมีกฎหมายอยู่เป็นจ านวนมาก การใช้ AI ในการตรวจสอบสัญญา
แต่ละฉบับว่าถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จะท าให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ระบบ NLP หรือ Natural Language Processing โดยซอฟท์แวร์จะน าตัวอย่างเอกสาร 
ที่มีอยู่มาวิเคราะห์ว่าเนื้อหาส่วนใดควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้าง เพ่ือให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย 
รวมถึงการใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินสถานการณ์ (Predictive Analytics)  ทั้งนี้ เพ่ือช่วย 
นักกฎหมายในการตัดสินใจ และการใช้ AI ในการช่วยค้นคว้าข้อมูล 

 (๒) การใช้ระบบ Logic and Rules-Based Approaches อาทิเช่น การใช้ซอฟท์แวร์ 
Compliance Engines ในการประเมินประสิทธิภาพในการท างานของนักกฎหมายในองค์กร การใช้ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ และซอฟท์แวร์ในการช่วยรวบรวมเอกสารและจัดเรียงการท างานให้เป็นขั้นตอน 

 
๙. การน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ 
 ในเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๘ สามบริษัทยักษ์ใหญ่ คือ Amazon, Berkshire Hathaway 

และ JP Morgan ได้ประกาศร่วมมือกันเพ่ือก่อตั้งบริษัทเก่ียวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข ที่จะให้บริการ 
ในราคาประหยัดกับพนักงาน ๑.๒ ล้านคนของทั้ง ๓ ธุรกิจดังกล่าวข้างต้น โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือยกระดับ 
การให้บริการและลดค่าใช้จ่าย  อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนในรูปแบบการท าธุรกิจว่าจะออกมาในรูปแบบใด 
โดยมีข้อมูลเพียงว่าบริษัทที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้จะมุ่งเน้นการให้บริการแบบไม่มีก าไร หรือมีก าไรน้อยที่สุด และจะน า
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุด 

 ด้วยความสามารถของ AI ที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ 
สมองของมนุษย์ จึงท าให้ AI เป็นเทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้ในทางการสาธารณสุขมากขึ้นเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น  
การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง เช่น การวิเคราะห์แนวทางการรักษาผู้สูงอายุ  
ซึ่งเลือกใช้ชีวิตสูงวัยในบ้านตนเอง และการวิเคราะห์โรคเพ่ือจัดเตรียมรถพยาบาลให้เหมาะสม การวิจัย
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การตรวจหาโรค การวิจัยเกี่ยวกับยาและระบบพันธุกรรม (Genomics) การเลือกใช้
วิธีการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประเมินสถานการณ์ส าหรับผู้ป่วยใน การดูแล
สุขภาพประชากร การวินิจฉัยภาพ เช่น การวินิจฉัยในสาขาโรคผิวหนังหรือรังสีวิทยา และการตรวจสอบ
สุขภาพจิต  นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการช่วยเหลือแพทย์ในการจัดขั้นตอนการงาน การจดจ ารูปแบบการพูด 
และการน าอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things : IoT) มาใช้ท างาน 



๑๐ 
 

 
 บริษัท Accenture analysis ได้วิ เคราะห์และประเมินผลการใช้งาน AI ในทาง

การแพทย์และการดูแลสุขภาพจ านวน ๑๐ รูปแบบ โดยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการน ามาใช้ 
ผลกระทบ และความคุ้มค่าต่อสุขภาพ เช่น การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ผู้ช่วยพยาบาลเสมือน และความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับกระบวนการท างานด้านบริหาร  ทั้งนี้ Accenture analysis คาดการณ์ว่า การน า AI มาใช้จะท าให้
สหรัฐอเมริการสามารถประหยัดงบประมาณส าหรับการดูแลสุขภาพไปได้ถึง ๑๕๐ พันล้านเหรียญต่อปี ภายในปี 
ค.ศ. ๒๐๒๖  อนึ่ง สามารถยกตัวอย่างการน าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแล
สุขภาพได้ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การใช้ AI ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลทางการแพทย ์
      Google DeepMind : บริษัท DeepMind ของ Google ในชื่อว่า DeepMind 

Health ได้หันมาจับตลาดการแพทย์และการให้บริการสาธารณสุข เ พ่ือน าระบบปัญญาประดิษฐ์ 
มาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรค โดยการเก็บข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย และใช้เป็นเครื่องมือในการช่วย
บุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องส าหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้



๑๑ 
 

อย่างรวดเร็วขึ้น  ทั้งนี้ ระบบยังสามารถตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าผู้ป่วยทุกรายที่ต้องการการดูแลที่ซับซ้อน
หรือเร่งด่วนจะถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมทันที 

      DeepMind ไดป้ระกาศความร่วมมือกับมูลนิธิ Royal Free London NHS หรือบริการ
สุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ท าให้ DeepMind Health สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ของ
ผู้ป่วยที่ใช้บริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้ จากสถิติพบว่าระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ป่วยจ านวนถึง ๑.๖ ล้านคน ซึ่งท าให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับข้อมูลคนไข้ว่า ควรหรือไม่ที่จะให้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลคนไข้ระหว่างบริการสุขภาพแห่งชาติ กับ Deepmind ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Google  นอกจากนี้ DeepMind 
Health ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (Department of Veteran Affairs)  
ในการพัฒนา Machine Learning เพ่ือตรวจจับการเสื่อมลงของร่างกายผู้ป่วยที่ก าลังอยู่ระหว่างการรักษา 
ในโรงพยาบาล โดยได้เริ่มท าการศึกษาจากเรื่องภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury) โดยเป้าหมาย
ของ DeepMind คือการฝึกให้ Machine Learning สามารถตรวจพบภาวะที่ก่อให้เกิดไตวายเฉียบพลัน 
ได้เร็วที่สุด เพ่ือให้แพทย์ท าการรักษาได้อย่างทันท่วงที  

      Microsoft’s AI-infused healthcare services and software : Microsoft 
เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เข้ามาลงทุนในตลาดการแพทย์ยุคดิจิทัล โดยจัดตั้งกลุ่มวิจัย Healthcare NexT  
เพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผล จัดเก็บข้อมูล 
และใช้งานระบบต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ (Cloud Computing) เพ่ือช่วยให้นักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์
ทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ เอกสารทางวิชาการ และผลการวินิจฉัยต่าง ๆ ได้ง่ายข้ึน 
      IBM Watson Health Cloud : Watson คือบริการของ IBM ที่ พัฒนาตาม
แนวทางของ Cognitive Computing และท าหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มส าหรับเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
เพ่ือน าไปใช้วิเคราะห์ต่อในอนาคต โดยมี Watson Health Cloud เป็นระบบที่แยกออกมาเพ่ือใช้ส าหรับ 
เป็นแพลตฟอร์มย่อยส าหรับงานทางการแพทย์ของ Watson ด้วยระบบค าแนะน าที่ช่วยให้แพทย์สามารถ
รักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้นและแม่นย าขึ้น  ทั้งนี้ IBM ยังคงยืนยันว่าจะรักษามาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล 
ทางการแพทย์ของผู้ป่วยให้สอดคล้องกับแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลของระบบสาธารณสุข เพ่ือให้มั่นใจว่า
ข้อมูลดังกล่าวจะไม่หลุดไปสู่สาธารณะ IBM Watson Health เป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาล
ต่าง ๆ ทั่วโลก และโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในไทยแห่งแรก ก็ได้น าเอาเทคโนโลยี
ดังกล่าวมาใช้ในการช่วยรักษาผู้ป่วยแล้ว 

      อย่างไรก็ดี องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : 
FDA) ยังคงแสดงความกังวลถึงปัญหาในการเก็บและจัดการกับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย  ทั้งนี้ FDA 
โดย Center for Devices and Radiological Health ได้จัดตั้งคณะท างานขึ้นเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการ
กับข้อมูลทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพยุคใหม่ที่เรียกว่า “การแพทย์บนโลกดิจิทัล” (Digital Health) 
โดยคณะท างานมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เครือข่ายประสาทเทียม การจดจ า
รูปแบบข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 

 (๒) การใช้ AI เพื่อช่วยลดเวลาการวินิจฉัยโรค (Reducing time in Clinical Sequencing) 
      นอกจากจะมีการน า AI เข้ามาใช้งานในด้านการเก็บข้อมูลทางการแพทย์ 

ซึ่งมีจ านวนมหาศาลแล้ว AI ยังถูกน ามาใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนแพทย์ในการวินิจฉัยโรคด้วย และท าให้แพทย์
สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นย าขึ้นในหลายขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

      การศึกษาจีโนม : genome (จีโนม) หรือ ข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จ าเป็น 
ในการสร้างและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างปกติของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง  ซึ่งเป็นข้อมูลทางชีวภาพ 
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ที่มีความจ าเป็นมากในการวินิจฉัยโรค  อย่างไรก็ดี การหารหัสทางพันธุกรรมนี้มีความยุ่งยากและใช้เวลานาน 
ในปัจจุบันจึงได้มีการน าระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานเพ่ือให้การวิเคราะห์รหัสจีโนมดังกล่าวเป็นไป
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้เครื่องหาล าดับจีโนม เช่น Illumina HiSeq X Ten และ Illumina NovaSeq 

      การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือการกลายพันธุ์
ของเซลล์ร่างกาย (Somatic Mutations) : ซึ่งอาจมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายบางส่วน 
ไปจากเดิม เช่น เกิดเนื้องอกหรือโรคมะเร็ง เป็นต้น  

      การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และเอกสารทางวิชาการ การน า 
AI มาใช้ในเรื่องดังกล่าวท าให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก เนื่องจาก AI สามารถ
รวบรวม ค้นหาเอกสารที่จ าเป็น และยังประมวลผลจากเอกสารดังกล่าวได้อีกด้วย 

      การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย (Drugs Candidate)  
 

 

  จากแผนภาพนี้แสดงไว้จะเห็นได้ว่า AI ใช้เวลาเพียง ๑๐ นาทีในการประมวล
ข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง ๔ ขั้นตอนเพ่ือวินิจฉัยโรคและเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ในขณะที่แพทย์ต้องใช้เวลา
ถึง ๒ สัปดาห์ 
 (๓) การใช้ AI เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ (Using AI as a 
support system)  
      การวิเคราะห์ภาพเป็นศาสตร์ด้านหนึ่งที่ AI สามารถกระท าได้อย่างแม่นย า  ดังนั้น 
จึงได้มีการน าเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของแพทย์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ภาพ โดยการใช้ AI ร่วมกับการวิเคราะห์จากมนุษย์จะช่วยลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ภาพลง 
เช่น การส่องกล้องในล าไส้เพ่ือค้นหาเซลล์มะเร็ง ซึ่ง AI สามารถท าการวิเคราะห์ดังกล่าวได้ในทันที   
(Real Time) ในขณะที่แพทย์ต้องน าภาพจากการส่องกล้องมาวิเคราะห์ในภายหลัง การใช้ AI จึงท าให้
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สามารถประหยัดเวลาไปได้มาก และ AI ยังสามารถเปรียบเทียบภาพที่ได้จากการส่องกล้องกับภาพของ
เซลล์มะเร็งที่มีอยู่ในฐานข้อมูล จึงท าให้การวิเคราะห์แม่นย าขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีการน า AI มาใช้ในทาง 
รังสีวิทยาเพ่ือวิเคราะห์ฟิล์ม X-ray และ MRI Scan รวมไปถึงการตรวจเนื้อเยื่อหามะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ผิวหนังอีกด้วย 
  

บทสรุป 
 เมื่อ AI ถูกพัฒนาจนมีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะถูกน ามาใช้งานในด้านต่างๆ มากขึ้น 

เช่น การพัฒนาวัคซีน การวิเคราะห์ฟิล์ม X-ray และ MRI Scan การพัฒนายาฆ่าเชื้อ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้
การวินิจฉัยโรคและการป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงการใช้  AI ได้
มากขึ้นและระบบจะได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ Ai จะเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์
มากยิ่งขึ้น โดยอาจท างานแทนแพทย์ในบางกรณีเลยก็เป็นได้ และเทคโนโลยี AI อาจช่วยแก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุขของโลก  อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลว่าการพัฒนา AI จะถูกผูกขาดโดยสหรัฐอเมริกาและจีน
หรือไม่ และในการพัฒนา AI นั้น ผู้พัฒนาจะต้องค านึงถึงประเด็นทางด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคมด้วย 

 ส าหรับการน า AI มาใช้ในด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพนั้น ยังคงมีปัญหาที่ยาก
ต่อการตัดสินใจอยู่อีกหลายประการ เช่น  

 (๑) หน่วยงานก ากับดูแลจะสามารถอนุมัติการรักษาโรคจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก AI 
ได้อย่างไร 

 (๒) ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบการวินิจฉัยโรคนั้น มนุษย์หรือ AI 
 (๓) ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจชี้ขาด มนุษย์ AI บริษัทผู้ผลิต หรือหน่วยงานก ากับดูแล 
 (๔) จะมีการควบคุมการเข้าถึงยาที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่กระท าการรักษาอย่างไร 
 (๕) ควรจะท าอย่างไรกับผลการวิจัยระดับรอง (Secondary findings) 
 (๖) ควรจะจัดให้ผู้รับบริการทางการแพทย์สามารถเข้ารับการตรวจรักษาจาก AI โดยตรง 

(โดยไม่ผ่านการควบคุมจากแพทย์) หรือไม่ 
 (๗) ความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร 
 (๘) ใครจะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ได้ 
 (๙) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศควรเป็นไปในรูปแบบใด 


