


2560 เป็นอีกหนึ่งปีของความเปลี่ยนแปลงใน
หลายด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อระบบ 
การค้าของโลก ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของนโยบายการค้า
ระหวา่งประเทศของผู้น�าคนใหมข่องสหรัฐอเมริกาอยา่ง  
โดนลัด์ ทรัมป์ และทา่ทีท่ีมีตอ่ประเทศจีน

ขณะท่ีกลุ่มอียูก็มีประเด็นส�าคัญท่ีส�าคัญอย่าง 
การเลอืกตัง้ของ 3 ประเทศส�าคญัของยโุรป ทัง้ เนเธอร์แลนด์ 
ฝร่ังเศส และเยอรมนี ปีท่ีผ่านมาองักฤษ เป็นประเทศ
แรกท่ีลงมตอิอกจากกลุม่สหภาพยโุรป และเป็นจดุเร่ิมต้น 
ให้ประเทศต่างๆ พิจารณาว่าจะยังคงอยู่ในกลุ่มอีย ู
ตอ่ไปหรือไม่

เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศแรกท่ีจะมีการเลือกตัง้  
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ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์โดย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

ทั่วไปในวันท่ี 15 มีนาคม 2015 พรรค Party for 
Freedom พรรคการเมืองฝ่ายขวาจดัของเนเธอร์แลนด์
ได้ประกาศว่า จะน�าเนเธอร์แลนด์ออกจากอีย ู ขณะ
ท่ีฝร่ังเศสจะเร่ิมเลือกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี 23 เมษายน 
2017 ซึง่ทัง้สองประเทศมีแนวโน้มท่ีพรรคฝ่ายค้านท่ี 
หยิบยกประเด็นออกจากอียูจะชนะการเลือกตัง้ 
เสียด้วย ถ้าเนเธอร์แลนด์ออกจากอียูเป็นประเทศ 
ท่ีสอง อียูอาจจะเผชิญกับชะตากรรมท่ีแตกแยก 
อยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

ผู้ประกอบการจึงต้องจับตาความเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพ่ือก�าหนดทิศทางการค้า
ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่อียตูอ่ไป  
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 จัดสัมมนาใหญ่ ชูแนวทาง National Product Catalogue เสริมความ
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ประชุม 30th Global GS1 Healthcare
Conference 2016

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ด้านการสบืย้อนกลบัเวชภณัฑ์ยา Pharmaceutical/Traceability
U.S. Food and Drug Administration โดย Connie Jung, RPh, PhD จาก Office of 
Drug Security, Integrity, and Response, Office of Compliance, Center for Drug 
Evaluation and Research ได้อพัเดตเร่ือง “USA Drug Supply Chain Security Act  
(DSCSA) Requirements and Implementation Plans” ซึง่กฎหมาย DSCSA ดงักลา่ว
เป็นระเบียบข้อท่ีสองในกฎหมาย DQSA หรือ Drug Quality Security Act ท่ีวา่ด้วยเร่ือง
คณุภาพของสนิค้าประเภทยา ถกูประกาศใช้เม่ือปลายปี 2556 ซึง่ DSCSA จะเป็นข้อบงัคบั
ส�าหรับยาท่ีจะสง่ขายในตลาดสหรัฐฯ วา่จะต้องสามารถสบืย้อนกลบัทางอิเลก็ทรอนิกส์
ได้ โดยมีการวางกรอบเวลาในการด�าเนินการไว้ดงันี ้ปี 2557-2558 ผู้ผลติ ผู้จดัจ�าหนา่ย

เมือ่วนัที ่ 25 – 27 ตุลาคม 2559 ทีผ่่านมา เจ้าหน้าทีส่ถาบันฯ พร้อมด้วยผู้แทน

จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ 

(LogHealth)  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปร่วมงานประชุม GS1 ด้านการ

สาธารณสุขในระดบัโลกประจ�าปี 2559 ทีจ่ดัข้ึน ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานด้านสาธารณสุข 

อนัประกอบด้วย GS1 ในแต่ละประเทศ ผูผ้ลิต ศนูย์กระจายสินค้า ผู้ซือ้รายใหญ่ 

(group purchasing organizations) ผูใ้ห้บริการสาธารณสุข ผู้ให้บริการโลจสิตกิส์ 

หน่วยงานภาครัฐ สมาคม (association) ผู้ให้บริการโซลูช่ัน และสถาบันการศกึษา 

ได้พบปะและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคืบหน้าในการประยกุต์ใช้ 

ระบบมาตรฐานสากล GS1 ด้านสาธารณสุข

ซ่ึงในคร้ังน้ี ทาง GS1 Global และสถาบนัรหสัสากล ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ดวงพรรณ 

กริชชาญชัย ผู้อ�านวยการศนูย์ LogHealth ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายเร่ือง National 

Drug Information Sharing in the Thailand Health Care Supply Chain ใน

งานดงักล่าวด้วย นอกจากนี ้ ภายในงานยังมกีารน�าเสนอเนือ้หาในหลากหลายโดย

เน้นไปท่ีประเดน็ Traceability หรือการสบืย้อนกลบัยาและเวชภัณฑ์เพือ่ส่งเสริมความ

ปลอดภยัให้แก่ผู้ป่วย โดยได้สรุปเป็นหวัข้อหลักๆ ท่ีน่าสนใจดงันี้

และผู้ให้บริการขนสง่ จะต้องเร่ิมรายงานข้อมลูธรุกรรม 
ประวัติธุรกรรม และรายงานการเคลื่อนไหว ในรูป
กระดาษหรืออิเลก็ทรอนิกส์ เม่ือ FDA ร้องขอ ภายในปี  
2560-2561 ยาต้องมีรหสับง่ชีท่ี้ระบสุนิค้าในระดบัรายชิน้ 
(Product Identification [Serialization]) และภายในปี 
2566 ยาจะต้องสามารถสบืย้อนกลบัทางอิเลก็ทรอนิกส์
ได้ในระดบัหน่วยย่อย (Product tracing down to  
package level)

ในสว่นของ Product Identification (Serialization) นัน้ มี
การระบอุยา่งชดัเจนวา่ รหสับง่ชีท่ี้จ�าเพาะนัน้จะต้องตดิ
ท่ีฉลากยาบนบรรจภุณัฑ์ โดยโรงงานผลติ (Manufacturers) 
ต้องด�าเนินการภายในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 และ
ผู้น�าสินค้ามาบรรจหีุบห่อใหม่ (Repackagers) ต้อง 
ด�าเนินการภายในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง 
องค์ประกอบของรหสับง่ชีจ้ะประกอบด้วย รหสัยา (Drug 
Code) เลขซีเรียล (Serial number) เลขท่ีครัง้ท่ีผลติ (Lot 
number) วนัหมดอาย ุ(Expiration Date) และจะต้องอยู่
ทัง้ในรูปแบบท่ีมนษุย์อา่นได้ (human readable) รวมถงึ
แบบท่ีอปุกรณ์อา่นได้อตัโนมตั ิ(machine readable)

ด้านรหัสบ่งช้ีอัตลักษณ์เครื่องมือแพทย์
และการสืบย้อนกลับ Unique Device 
Identification (UDI) and regulatory 
Track & Trace initiative for Medical 
Devices
European Commission โดย Salvatore Scalzo, 
Policy and Legal Officer European Commission, 
DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 
SMEs ได้น�าเสนอเร่ือง “The new EU Medical Device 
Regulations: device identification and traceability” 
โดย EU Medical Device Regulations เป็นกฎหมายวา่ 
ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ของสหภาพยุโรป ออกโดย 
คณะกรรมาธิการยโุรป มีระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 3 ฉบบัด้วยกนั 
ได้แก่ Directive 90/385/EEC วา่ด้วยเคร่ืองมือแพทย์ 
ชนิดท่ีฝังอยูใ่นร่างกายผู้ป่วย Directive 93/42/EEC วา่ด้วย 
เคร่ืองมือแพทย์ และ Directive 98/79/EC ท่ีว่าด้วย 
เคร่ืองมือแพทย์ชนิดท่ีใช้ส�าหรับการวินิจฉัยภายนอก 
ร่างกายผู้ ป่วย ซึง่นอกจากการจดัท�ารหสับง่ชีอ้ตัโนมตั ิ
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ท่ีเฉพาะเจาะจงตามระบบ UDI แล้วยงัมีการกลา่วถงึ 
ฐานข้อมลูเคร่ืองมือแพทย์ท่ีเรียกวา่ EU database 
on medical devices (EUDAMED) ด้วย

ซึง่รหสั Unique Device Identification หรือ 
UDI คือ รหสับ่งชีอ้ตัลกัษณ์เคร่ืองมือทางการ
แพทย์ ท่ีได้รับการผลกัดนัโดยสมชัชาผู้ควบคมุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์สากล (IMDRF) ซึง่มีการ
บริหารโดย FDA สหรัฐฯ กระทรวงสาธารณสขุ
ของแคนาดา คณะกรรมาธิการยโุรป กระทรวง
สุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงาน
ด้านเภสชักรรมและอปุกรณ์ทางการแพทย์ของ
ญ่ีปุ่ น ANVISA ของบราซลิ และหนว่ยควบคมุ
ก�ากบัยาประเทศออสเตรเลยี โดยมี WHO เป็น
ผู้สงัเกตการณ์แบบทางการ โดยมีเป้าหมายของ
ความร่วมมือ คือ การสร้างฐานข้อมลู UDI สากล 
(UDID) ท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั

ใจความสรุปของข้อก�าหนด UDI ระบวุา่ รหสั UDI 
(unique device identifier) ควรถกูก�าหนดมาจาก
เจ้าของผลติภณัฑ์ โดยแยกประเภทผลติภณัฑ์
ตามเวอร์ชัน่หรือโมเดล และรหสั UDI ควรจะมี 
รูปแบบทัง้แบบท่ีมนษุย์อา่นคา่ได้ และแบบระบบ
บง่ชีอ้ตัโนมตั ิ(Auto ID) ซึง่ข้อมลูดงักลา่วจะต้อง
มีอยูใ่นฉลากท่ีตดิบนผลติภณัฑ์แบบรายชิน้

โดยกรอบเวลาท่ีบังคับใช้จะแบ่งตามการจัด
ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ตามความเสีย่ง ดงันี ้
 • อุปกรณ์ Class III และอุปกรณ์ท่ีฝังใน
ร่างกาย (และ Class D IVD) บงัคบัใช้ภายใน  
1 ปีนบัจากวนัท่ีประกาศข้อบงัคบั
 • อปุกรณ์ Class IIa และ Class IIb (Class C 
and B IVDs) บงัคบัใช้ภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ี
ประกาศข้อบงัคบั
 • อปุกรณ์ Class I (Class A IVDs) บงัคบัใช้
ภายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ีประกาศข้อบงัคบั
 • อปุกรณ์ท่ีใช้ซ�า้ได้ ควรตดิบาร์โค้ด UDI บนตวั 
อปุกรณ์โดยตรง และมีระยะเวลาในการบงัคบัใช้ 
ภายใน  2  ปี นับไปจากวันท่ีเร่ิมบังคับใช้ 
ของอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอปุกรณ์นัน้ๆ

กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้มาตรฐาน 
GS1 ด้านการสาธารณสขุ
Centre of Logistics Management, Faculty of 
Engineering, Mahidol University, Thailand โดย 
Assoc. Prof. Dr. Duangpun Kritchanchai, PhD, 
Associate Professor, Healthcare & Logistics  

Supply Chain Excellence Centre, Mahidol 
University ได้น�าเสนอกรณีศกึษาในการพฒันา
องค์ความรู้และการสร้างฐานข้อมลูยา ในหวัข้อ 
“National Drug Information Sharing in the 
Thailand Health Care Supply Chain” ซึง่เป็น
โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะท�าให้ระบบ 
สบืย้อนกลบัยาในประเทศไทยเกิดขึน้อยา่งเตม็
รูปแบบ โดย รศ.ดร.ดวงพรรณได้เล่าถึงท่ีมา
ของโครงการท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการ
ฟังสมัมนาท่ี Global GS1 Healthcare เม่ือ
ประมาณ 6-7 ปีท่ีผ่านมา และได้กลบัมาริเร่ิม
โครงการศกึษาวิจยัการใช้รหสัมาตรฐานสากล
ด้านสาธารณสขุของประเทศไทยดงักลา่วโดยมี
สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ท�าหน้าท่ีให้
ค�าปรึกษาด้านมาตรฐานสากลในทกุโครงการ 
ท่ี เ ก่ียวข้อง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าระบบ 
โลจิสติกส์ และซพัพลายเชนด้านสาธารณสขุ
ของไทยยงัขาดการน�าเทคโนโลยีไปใช้บริหาร
จดัการ รวมถึงบคุลากรท่ีเก่ียวข้องก็ขาดความ
รู้ความเข้าใจและไม่ตระหนกัถึงประสิทธิภาพ 
ของเทคโนโลยีดงักลา่ววา่จะสง่ผลถงึการบริการ 
ช่วยลดต้นทนุ ลดความผิดพลาดและช่วยเพ่ิม
ความปลอดภยัให้แก่ผู้ป่วยได้อยา่งไร

โครงการดงักลา่วได้เร่ิมจากการท�าให้ทกุฝ่ายเหน็
ความส�าคญัของรหัสบ่งชีผ้ลิตภัณฑ์ยาท่ีเป็น
มาตรฐานสากล และการใช้รหสันัน้เป็นกญุแจ
ในการเข้าถึงข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในระบบ
ฐานข้อมลูยา ช่ือ DRUGNET ฐานข้อมลูนีจ้ะ
ใช้รหสั GTIN เป็นรหสัหลกัในการเข้าถงึและมี 
การเช่ือมโยงรหสัดงักลา่วกบัรหสัภายในท่ีใช้เพ่ือ

วตัถปุระสงค์ตา่งๆ เชน่ รหสัยา 24 หลกั หรือ
รหสั TMT ท่ีใช้ในการเบกิจา่ย เป็นต้น เม่ือได้
ด�าเนินการไประยะหนึง่จงึพบวา่ ความยาก
อยู่ท่ีผู้ เก่ียวข้องยงัไม่เห็นความส�าคญัของ
ฐานข้อมลูดงักลา่ววา่จะเช่ือมโยงไปถึงการ 
สบืย้อนกลบัยาได้อยา่งไร ดงันัน้การผลกัดนั
ให้ผู้ เก่ียวข้องสง่ข้อมลูยามาลงในฐานข้อมลู
จงึท�าได้ยาก ตอ่มาทางศนูย์ฯ จงึได้ปรับกลยทุธ์
มาเน้นในเร่ืองการน�าฐานข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ในการซือ้ขายยาทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ EDI 
(Electronic Data Interchange) แทนเพ่ือให้
โรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้ ใช้หลกัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
ผู้จดัจ�าหน่ายยาในประเทศไทยได้ตระหนกั
และเห็นประโยชน์ได้ชดัเจนขึน้ ซึง่โครงการ 
ดงักลา่วมีโรงพยาบาลท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ
เป็นจ�านวนมาก จึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของ 
ความร่วมมือท่ีส�าคัญ ปัจจุบันทางศูนย์ฯ 
ได้ผลกัดนัในระดบันโยบายจนได้รับความ 
เหน็ชอบจากกระทรวงสาธารณสขุโดยได้รับทนุ 
สนบัสนนุให้สร้างฐานข้อมลูยาแห่งชาติขึน้ 
ด้วยแนวคิดตัง้ต้นเดียวกนั ซึง่ถือเป็นความ
ส�าเร็จสงูสดุอย่างหนึ่งของโครงการท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากภาครัฐ

ทางศูนย์ฯ ได้วางแผนการด�าเนินงานไว้ 
เร่ิมจากการใช้มาตรฐานสากล การเช่ือมโยง
รหสัภายในประเทศเพ่ือให้ทกุฝ่ายสามารถ 
ใช้ข้อมูลในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องได้ การท�า 
ฐานข้อมลูกลางแหง่ชาต ิการซือ้ขายด้วยระบบ 
EDI การท�าระบบสืบย้อนกลบั และการท�า 
Business Intelligence/Big Data  
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ด้านการสบืย้อนกลบัเวชภณัฑ์ยา Pharmaceutical/Traceability
U.S. Food and Drug Administration โดย Connie Jung, RPh, PhD จาก Office of 
Drug Security, Integrity, and Response, Office of Compliance, Center for Drug 
Evaluation and Research ได้อพัเดตเร่ือง “USA Drug Supply Chain Security Act  
(DSCSA) Requirements and Implementation Plans” ซึง่กฎหมาย DSCSA ดงักลา่ว
เป็นระเบียบข้อท่ีสองในกฎหมาย DQSA หรือ Drug Quality Security Act ท่ีวา่ด้วยเร่ือง
คณุภาพของสนิค้าประเภทยา ถกูประกาศใช้เม่ือปลายปี 2556 ซึง่ DSCSA จะเป็นข้อบงัคบั
ส�าหรับยาท่ีจะสง่ขายในตลาดสหรัฐฯ วา่จะต้องสามารถสบืย้อนกลบัทางอิเลก็ทรอนิกส์
ได้ โดยมีการวางกรอบเวลาในการด�าเนินการไว้ดงันี ้ปี 2557-2558 ผู้ผลติ ผู้จดัจ�าหนา่ย

เมือ่วนัท่ี 25 – 27 ตุลาคม 2559 ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าทีส่ถาบันฯ พร้อมด้วยผู้แทน

จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ 

(LogHealth)  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปร่วมงานประชุม GS1 ด้านการ

สาธารณสุขในระดบัโลกประจ�าปี 2559 ทีจ่ดัข้ึน ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจนี 

งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโซ่อุปทานด้านสาธารณสุข 

อนัประกอบด้วย GS1 ในแต่ละประเทศ ผูผ้ลิต ศนูย์กระจายสินค้า ผู้ซือ้รายใหญ่ 

(group purchasing organizations) ผูใ้ห้บริการสาธารณสุข ผู้ให้บริการโลจสิตกิส์ 

หน่วยงานภาครัฐ สมาคม (association) ผู้ให้บริการโซลูช่ัน และสถาบันการศกึษา 

ได้พบปะและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคืบหน้าในการประยกุต์ใช้ 

ระบบมาตรฐานสากล GS1 ด้านสาธารณสุข

ซ่ึงในคร้ังน้ี ทาง GS1 Global และสถาบนัรหสัสากล ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ดวงพรรณ 

กริชชาญชัย ผู้อ�านวยการศนูย์ LogHealth ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายเร่ือง National 

Drug Information Sharing in the Thailand Health Care Supply Chain ใน

งานดงักล่าวด้วย นอกจากนี ้ ภายในงานยังมกีารน�าเสนอเนือ้หาในหลากหลายโดย

เน้นไปท่ีประเดน็ Traceability หรือการสบืย้อนกลบัยาและเวชภัณฑ์เพือ่ส่งเสริมความ

ปลอดภยัให้แก่ผู้ป่วย โดยได้สรุปเป็นหวัข้อหลักๆ ท่ีน่าสนใจดงัน้ี

และผู้ให้บริการขนสง่ จะต้องเร่ิมรายงานข้อมลูธรุกรรม 
ประวัติธุรกรรม และรายงานการเคลื่อนไหว ในรูป
กระดาษหรืออิเลก็ทรอนิกส์ เม่ือ FDA ร้องขอ ภายในปี  
2560-2561 ยาต้องมีรหสับง่ชีท่ี้ระบสุนิค้าในระดบัรายชิน้ 
(Product Identification [Serialization]) และภายในปี 
2566 ยาจะต้องสามารถสบืย้อนกลบัทางอิเลก็ทรอนิกส์
ได้ในระดบัหน่วยย่อย (Product tracing down to  
package level)

ในสว่นของ Product Identification (Serialization) นัน้ มี
การระบอุยา่งชดัเจนวา่ รหสับง่ชีท่ี้จ�าเพาะนัน้จะต้องตดิ
ท่ีฉลากยาบนบรรจภุณัฑ์ โดยโรงงานผลติ (Manufacturers) 
ต้องด�าเนินการภายในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 และ
ผู้น�าสินค้ามาบรรจหีุบห่อใหม่ (Repackagers) ต้อง 
ด�าเนินการภายในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง 
องค์ประกอบของรหสับง่ชีจ้ะประกอบด้วย รหสัยา (Drug 
Code) เลขซีเรียล (Serial number) เลขท่ีครัง้ท่ีผลติ (Lot 
number) วนัหมดอาย ุ(Expiration Date) และจะต้องอยู่
ทัง้ในรูปแบบท่ีมนษุย์อา่นได้ (human readable) รวมถงึ
แบบท่ีอปุกรณ์อา่นได้อตัโนมตั ิ(machine readable)

ด้านรหัสบ่งชี้อัตลักษณ์เครื่องมือแพทย์
และการสืบย้อนกลับ Unique Device 
Identification (UDI) and regulatory 
Track & Trace initiative for Medical 
Devices
European Commission โดย Salvatore Scalzo, 
Policy and Legal Officer European Commission, 
DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 
SMEs ได้น�าเสนอเร่ือง “The new EU Medical Device 
Regulations: device identification and traceability” 
โดย EU Medical Device Regulations เป็นกฎหมายวา่ 
ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ของสหภาพยุโรป ออกโดย 
คณะกรรมาธิการยโุรป มีระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 3 ฉบบัด้วยกนั 
ได้แก่ Directive 90/385/EEC วา่ด้วยเคร่ืองมือแพทย์ 
ชนิดท่ีฝังอยูใ่นร่างกายผู้ป่วย Directive 93/42/EEC วา่ด้วย 
เคร่ืองมือแพทย์ และ Directive 98/79/EC ท่ีว่าด้วย 
เคร่ืองมือแพทย์ชนิดท่ีใช้ส�าหรับการวินิจฉัยภายนอก 
ร่างกายผู้ ป่วย ซึง่นอกจากการจดัท�ารหสับง่ชีอ้ตัโนมตั ิ
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ท่ีเฉพาะเจาะจงตามระบบ UDI แล้วยงัมีการกลา่วถงึ 
ฐานข้อมลูเคร่ืองมือแพทย์ท่ีเรียกวา่ EU database 
on medical devices (EUDAMED) ด้วย

ซึง่รหสั Unique Device Identification หรือ 
UDI คือ รหสับ่งชีอ้ตัลกัษณ์เคร่ืองมือทางการ
แพทย์ ท่ีได้รับการผลกัดนัโดยสมชัชาผู้ควบคมุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์สากล (IMDRF) ซึง่มีการ
บริหารโดย FDA สหรัฐฯ กระทรวงสาธารณสขุ
ของแคนาดา คณะกรรมาธิการยโุรป กระทรวง
สุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงาน
ด้านเภสชักรรมและอปุกรณ์ทางการแพทย์ของ
ญ่ีปุ่ น ANVISA ของบราซลิ และหนว่ยควบคมุ
ก�ากบัยาประเทศออสเตรเลยี โดยมี WHO เป็น
ผู้สงัเกตการณ์แบบทางการ โดยมีเป้าหมายของ
ความร่วมมือ คือ การสร้างฐานข้อมลู UDI สากล 
(UDID) ท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั

ใจความสรุปของข้อก�าหนด UDI ระบวุา่ รหสั UDI 
(unique device identifier) ควรถกูก�าหนดมาจาก
เจ้าของผลติภณัฑ์ โดยแยกประเภทผลติภณัฑ์
ตามเวอร์ชัน่หรือโมเดล และรหสั UDI ควรจะมี 
รูปแบบทัง้แบบท่ีมนษุย์อา่นคา่ได้ และแบบระบบ
บง่ชีอ้ตัโนมตั ิ(Auto ID) ซึง่ข้อมลูดงักลา่วจะต้อง
มีอยูใ่นฉลากท่ีตดิบนผลติภณัฑ์แบบรายชิน้

โดยกรอบเวลาท่ีบังคับใช้จะแบ่งตามการจัด
ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ตามความเสีย่ง ดงันี ้
 • อุปกรณ์ Class III และอุปกรณ์ท่ีฝังใน
ร่างกาย (และ Class D IVD) บงัคบัใช้ภายใน  
1 ปีนบัจากวนัท่ีประกาศข้อบงัคบั
 • อปุกรณ์ Class IIa และ Class IIb (Class C 
and B IVDs) บงัคบัใช้ภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ี
ประกาศข้อบงัคบั
 • อปุกรณ์ Class I (Class A IVDs) บงัคบัใช้
ภายใน 5 ปีนบัจากวนัท่ีประกาศข้อบงัคบั
 • อปุกรณ์ท่ีใช้ซ�า้ได้ ควรตดิบาร์โค้ด UDI บนตวั 
อปุกรณ์โดยตรง และมีระยะเวลาในการบงัคบัใช้ 
ภายใน  2  ปี นับไปจากวันท่ีเร่ิมบังคับใช้ 
ของอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัอปุกรณ์นัน้ๆ

กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้มาตรฐาน 
GS1 ด้านการสาธารณสขุ
Centre of Logistics Management, Faculty of 
Engineering, Mahidol University, Thailand โดย 
Assoc. Prof. Dr. Duangpun Kritchanchai, PhD, 
Associate Professor, Healthcare & Logistics  

Supply Chain Excellence Centre, Mahidol 
University ได้น�าเสนอกรณีศกึษาในการพฒันา
องค์ความรู้และการสร้างฐานข้อมลูยา ในหวัข้อ 
“National Drug Information Sharing in the 
Thailand Health Care Supply Chain” ซึง่เป็น
โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะท�าให้ระบบ 
สบืย้อนกลบัยาในประเทศไทยเกิดขึน้อยา่งเตม็
รูปแบบ โดย รศ.ดร.ดวงพรรณได้เล่าถึงท่ีมา
ของโครงการท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการ
ฟังสมัมนาท่ี Global GS1 Healthcare เม่ือ
ประมาณ 6-7 ปีท่ีผ่านมา และได้กลบัมาริเร่ิม
โครงการศกึษาวิจยัการใช้รหสัมาตรฐานสากล
ด้านสาธารณสขุของประเทศไทยดงักลา่วโดยมี
สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ท�าหน้าท่ีให้
ค�าปรึกษาด้านมาตรฐานสากลในทกุโครงการ 
ท่ี เ ก่ียวข้อง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าระบบ 
โลจิสติกส์ และซพัพลายเชนด้านสาธารณสขุ
ของไทยยงัขาดการน�าเทคโนโลยีไปใช้บริหาร
จดัการ รวมถึงบคุลากรท่ีเก่ียวข้องก็ขาดความ
รู้ความเข้าใจและไม่ตระหนกัถึงประสิทธิภาพ 
ของเทคโนโลยีดงักลา่ววา่จะสง่ผลถงึการบริการ 
ช่วยลดต้นทนุ ลดความผิดพลาดและช่วยเพ่ิม
ความปลอดภยัให้แก่ผู้ป่วยได้อยา่งไร

โครงการดงักลา่วได้เร่ิมจากการท�าให้ทกุฝ่ายเหน็
ความส�าคญัของรหัสบ่งชีผ้ลิตภัณฑ์ยาท่ีเป็น
มาตรฐานสากล และการใช้รหสันัน้เป็นกญุแจ
ในการเข้าถึงข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในระบบ
ฐานข้อมลูยา ช่ือ DRUGNET ฐานข้อมลูนีจ้ะ
ใช้รหสั GTIN เป็นรหสัหลกัในการเข้าถงึและมี 
การเช่ือมโยงรหสัดงักลา่วกบัรหสัภายในท่ีใช้เพ่ือ

วตัถปุระสงค์ตา่งๆ เชน่ รหสัยา 24 หลกั หรือ
รหสั TMT ท่ีใช้ในการเบกิจา่ย เป็นต้น เม่ือได้
ด�าเนินการไประยะหนึง่จงึพบวา่ ความยาก
อยู่ท่ีผู้ เก่ียวข้องยงัไม่เห็นความส�าคญัของ
ฐานข้อมลูดงักลา่ววา่จะเช่ือมโยงไปถึงการ 
สบืย้อนกลบัยาได้อยา่งไร ดงันัน้การผลกัดนั
ให้ผู้ เก่ียวข้องสง่ข้อมลูยามาลงในฐานข้อมลู
จงึท�าได้ยาก ตอ่มาทางศนูย์ฯ จงึได้ปรับกลยทุธ์
มาเน้นในเร่ืองการน�าฐานข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ในการซือ้ขายยาทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ EDI 
(Electronic Data Interchange) แทนเพ่ือให้
โรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้ ใช้หลกัท่ีมีอิทธิพลต่อ 
ผู้จดัจ�าหน่ายยาในประเทศไทยได้ตระหนกั
และเห็นประโยชน์ได้ชดัเจนขึน้ ซึง่โครงการ 
ดงักลา่วมีโรงพยาบาลท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ
เป็นจ�านวนมาก จึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของ 
ความร่วมมือท่ีส�าคัญ ปัจจุบันทางศูนย์ฯ 
ได้ผลกัดนัในระดบันโยบายจนได้รับความ 
เหน็ชอบจากกระทรวงสาธารณสขุโดยได้รับทนุ 
สนบัสนนุให้สร้างฐานข้อมลูยาแห่งชาติขึน้ 
ด้วยแนวคิดตัง้ต้นเดียวกนั ซึง่ถือเป็นความ
ส�าเร็จสงูสดุอย่างหนึ่งของโครงการท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากภาครัฐ

ทางศูนย์ฯ ได้วางแผนการด�าเนินงานไว้ 
เร่ิมจากการใช้มาตรฐานสากล การเช่ือมโยง
รหสัภายในประเทศเพ่ือให้ทกุฝ่ายสามารถ 
ใช้ข้อมูลในส่วนท่ีเ ก่ียวข้องได้ การท�า 
ฐานข้อมลูกลางแหง่ชาต ิการซือ้ขายด้วยระบบ 
EDI การท�าระบบสืบย้อนกลบั และการท�า 
Business Intelligence/Big Data  
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Standards Save 
GS1 Canada endorses new research

into patient safety
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ผลการวิจัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตวัผลงานวิจัยของ 
นกัวิจยัอิสระ Dr. Anne Snowdon เร่ือง การมองเห็นทะลุ
ปรุโปร่ง : เพ่ิมคณุค่าในระบบสขุภาพให้กบัองค์กร World 
Health Innovation Network (Visibility: The New Value 
Proposition for Health Systems for the World Health 
Innovation Network (WIN) at the Economic Club in 
Toronto) รายงานนีป้ระกอบไปด้วยการศกึษาวิจยัร่วม 2 ปี 
โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญกวา่ 50 ทา่น (จาก 7 จงัหวดั 
ผู้น�าจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจกัร) 
รวมถึงบทวิจารณ์จากโรงพยาบาล บนัทกึจากภาครัฐ และ
ผลงานวิจยัท่ีผา่นมาของประเทศแคนาดาและระดบัสากล

The findings were announced as part of the launch of 
independent researcher Dr. Anne Snowdon’s newest 
research paper, Visibility: The New Value Proposition 
for Health Systems for the World Health Innovation 
Network (WIN) at the Economic Club in Toronto. The 
report covers two years of research, including in-depth 
interviews with over 50 Canadian experts (including 
seven provinces and global leaders from the USA, 
Australia and the UK), a detailed review of hospital and 
government records, inclusion of prior Canadian and 
international research. 

3 ตุลาคม 2559 – GS1 ประเทศแคนาดาได้รับรอง 
การเปิดตัวงานศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าการ 
ยอมรบัมาตรฐานสากลนัน้สามารถท�าให้เกดิความเป็นไปได้ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของคนไข้

October 3, 2016 – GS1 Canada today endorsed 
the launch of new research showcasing 
how the adoption of global standards can 
open massive untapped potential for health 
system efficiency and patient safety. 
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“งานวิจัยนีไ้ด้เผยให้เห็นว่า ย่ิงสาธารณสุขของแคนาดา
ในปัจจุบันดีมากเท่าไหร่ ก็ย่ิงมีโอกาสท่ีจะท�าให้มันดี 
ย่ิงขึน้ ปลอดภัยมากขึน้ หรือแม้กระทั่งมีประสิทธิภาพ 
มากขึน้ไปอีก” กลา่วโดย John King  ผู้ด�ารงต�าแหนง่ประธาน 
GS1 Canada’s Healthcare Advisory Council และอดีต
รองประธานบริหารโรงพยาบาล St. Michael รัฐโตรอนโต 
“ทกุๆ จดุในซพัพลายเชนด้านสขุภาพ เราสามารถประยกุต์
ใช้มาตรฐานเพ่ือการพฒันาสิ่งส�าคญัท่ีสดุของทกุคน นัน่ก็
คือความปลอดภยัของคนไข้”

งานศึกษาวิจัยยังได้แสดงให้เห็นถึงจ�านวนพืน้ท่ีหลกัๆ ท่ี
ประเทศแคนาดาต้องการพฒันานโยบายและการปฏิบตังิาน
ท่ีเข้มแข็งด้วยมาตรฐานสากลท่ีมีในวงการสขุภาพ หากเกิด 
การเข้าร่วมประเทศผู้น�าของโลก เชน่ สหราชอาณาจกัรและ
ออสเตรเลีย

GS1 ประเทศแคนาดาในขณะนี ้ได้ร่วมงานกบัผู้บริหารด้าน
สขุภาพและผู้น�าทางด้านซพัพลายเชนเพ่ือท�าให้เกิดความ
ก้าวหน้าในการขบัเคลื่อน การยอมรับมาตรฐานสากล GS1 
ในระบบสขุภาพของประเทศแคนาดาทัง้หมด

“ผู้ ให้บริการทางด้านสุขภาพและองค์กรดูแลด้านความ
ปลอดภัยของผู้ ป่วยนัน้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาความ
เข้าใจมาตรฐานสากลในด้านสขุภาพให้มีความสอดคล้อง
อย่างมีกลยทุธ์กบันโยบายและทิศทางด้านสขุภาพในระดบั
โลก” Miguel Lopera ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานและ CEO 
ของ GS1 กลา่ว

“ในท่ีๆ มีความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประเทศนัน้ ๆ สามารถเพ่ิม 
ความปลอดภยัของคนไข้ ท�าให้เกิดการจดัการต้นทนุด้าน
สุขภาพและลดความเสี่ยงท่ีจะผิดพลาดและความไม่มี
ประสทิธิภาพโดยรวม” ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมสามารถดไูด้ท่ี 
www.gs1ca.org/jointhemovement  

ข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อ: 
GS1 Canada Media Contact Karen Touma, Senior Director, 

Marketing & Communications, GS1 Canada

Phone: (416) 775-9641, 

Email: Karen.Touma@gs1ca.org 

GS1 Global Media Contact Tania Snioch, Director  

Healthcare, GS1 Phone: +32 2-788-7892, 

Email: tania.snioch@gs1.org

“This research shows that, as good as Canadian  
healthcare currently is, there are significant opportunities 
to make it even better, even safer, even more efficient.” 
says John King, Chair of GS1 Canada’s Healthcare 
Advisory Council, and former EVP of St. Michael’s  
Hospital in Toronto. “At every point in the healthcare 
supply chain, we have the ability to use standards  
to improve everyone’s number one priority - patient 
safety.”

The paper showcases a number of key areas 
where Canada needs to develop stronger policies  
and practices around global standards in healthcare  
if it is to join world leaders such as the UK and  
Australia.

GS1 Canada is currently working with healthcare 
executives and supply chain leaders to advance the 
movement to the adoption of GS1 standards across 
Canada’s entire healthcare system.

“Healthcare providers and patient safety organizations 
will benefit from developing a greater understanding  
of global standards in healthcare and strategically 
aligning with international healthcare policies and  
directions,” says Miguel Lopera, President and CEO 
of GS1.

“Where global standards have been successfully 
implemented in countries around the world they have 
increased patient safety, enabled the management 
of healthcare costs and reduced the risk of error and 
overall inefficiencies.” For more information, please visit 
www.gs1ca.org/jointhemovement  

For more information, contact: 
GS1 Canada Media Contact Karen Touma, Senior  

Director, Marketing & Communications, GS1 Canada 

Phone: (416) 775-9641, 

Email: Karen.Touma@gs1ca.org 

GS1 Global Media Contact Tania Snioch, Director  

Healthcare, GS1 Phone: +32 2-788-7892, 

Email: tania.snioch@gs1.org  
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Standards Save 
GS1 Canada endorses new research

into patient safety
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ผลการวิจัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตวัผลงานวิจัยของ 
นกัวิจยัอิสระ Dr. Anne Snowdon เร่ือง การมองเห็นทะลุ
ปรุโปร่ง : เพ่ิมคณุค่าในระบบสขุภาพให้กบัองค์กร World 
Health Innovation Network (Visibility: The New Value 
Proposition for Health Systems for the World Health 
Innovation Network (WIN) at the Economic Club in 
Toronto) รายงานนีป้ระกอบไปด้วยการศกึษาวิจยัร่วม 2 ปี 
โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญกวา่ 50 ทา่น (จาก 7 จงัหวดั 
ผู้น�าจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจกัร) 
รวมถึงบทวิจารณ์จากโรงพยาบาล บนัทกึจากภาครัฐ และ
ผลงานวิจยัท่ีผา่นมาของประเทศแคนาดาและระดบัสากล

The findings were announced as part of the launch of 
independent researcher Dr. Anne Snowdon’s newest 
research paper, Visibility: The New Value Proposition 
for Health Systems for the World Health Innovation 
Network (WIN) at the Economic Club in Toronto. The 
report covers two years of research, including in-depth 
interviews with over 50 Canadian experts (including 
seven provinces and global leaders from the USA, 
Australia and the UK), a detailed review of hospital and 
government records, inclusion of prior Canadian and 
international research. 

3 ตุลาคม 2559 – GS1 ประเทศแคนาดาได้รับรอง 
การเปิดตัวงานศึกษาวิจัยช้ินใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าการ 
ยอมรบัมาตรฐานสากลนัน้สามารถท�าให้เกดิความเป็นไปได้ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของคนไข้

October 3, 2016 – GS1 Canada today endorsed 
the launch of new research showcasing 
how the adoption of global standards can 
open massive untapped potential for health 
system efficiency and patient safety. 
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“งานวิจัยนีไ้ด้เผยให้เห็นว่า ย่ิงสาธารณสุขของแคนาดา
ในปัจจุบันดีมากเท่าไหร่ ก็ย่ิงมีโอกาสท่ีจะท�าให้มันดี 
ย่ิงขึน้ ปลอดภัยมากขึน้ หรือแม้กระทั่งมีประสิทธิภาพ 
มากขึน้ไปอีก” กลา่วโดย John King  ผู้ด�ารงต�าแหนง่ประธาน 
GS1 Canada’s Healthcare Advisory Council และอดีต
รองประธานบริหารโรงพยาบาล St. Michael รัฐโตรอนโต 
“ทกุๆ จดุในซพัพลายเชนด้านสขุภาพ เราสามารถประยกุต์
ใช้มาตรฐานเพ่ือการพฒันาสิ่งส�าคญัท่ีสดุของทกุคน นัน่ก็
คือความปลอดภยัของคนไข้”

งานศึกษาวิจัยยังได้แสดงให้เห็นถึงจ�านวนพืน้ท่ีหลกัๆ ท่ี
ประเทศแคนาดาต้องการพฒันานโยบายและการปฏิบตังิาน
ท่ีเข้มแข็งด้วยมาตรฐานสากลท่ีมีในวงการสขุภาพ หากเกิด 
การเข้าร่วมประเทศผู้น�าของโลก เชน่ สหราชอาณาจกัรและ
ออสเตรเลีย

GS1 ประเทศแคนาดาในขณะนี ้ได้ร่วมงานกบัผู้บริหารด้าน
สขุภาพและผู้น�าทางด้านซพัพลายเชนเพ่ือท�าให้เกิดความ
ก้าวหน้าในการขบัเคลื่อน การยอมรับมาตรฐานสากล GS1 
ในระบบสขุภาพของประเทศแคนาดาทัง้หมด

“ผู้ ให้บริการทางด้านสุขภาพและองค์กรดูแลด้านความ
ปลอดภัยของผู้ ป่วยนัน้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาความ
เข้าใจมาตรฐานสากลในด้านสขุภาพให้มีความสอดคล้อง
อย่างมีกลยทุธ์กบันโยบายและทิศทางด้านสขุภาพในระดบั
โลก” Miguel Lopera ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานและ CEO 
ของ GS1 กลา่ว

“ในท่ีๆ มีความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประเทศนัน้ ๆ สามารถเพ่ิม 
ความปลอดภยัของคนไข้ ท�าให้เกิดการจดัการต้นทนุด้าน
สุขภาพและลดความเสี่ยงท่ีจะผิดพลาดและความไม่มี
ประสทิธิภาพโดยรวม” ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมสามารถดไูด้ท่ี 
www.gs1ca.org/jointhemovement  

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: 
GS1 Canada Media Contact Karen Touma, Senior Director, 

Marketing & Communications, GS1 Canada

Phone: (416) 775-9641, 

Email: Karen.Touma@gs1ca.org 

GS1 Global Media Contact Tania Snioch, Director  

Healthcare, GS1 Phone: +32 2-788-7892, 

Email: tania.snioch@gs1.org

“This research shows that, as good as Canadian  
healthcare currently is, there are significant opportunities 
to make it even better, even safer, even more efficient.” 
says John King, Chair of GS1 Canada’s Healthcare 
Advisory Council, and former EVP of St. Michael’s  
Hospital in Toronto. “At every point in the healthcare 
supply chain, we have the ability to use standards  
to improve everyone’s number one priority - patient 
safety.”

The paper showcases a number of key areas 
where Canada needs to develop stronger policies  
and practices around global standards in healthcare  
if it is to join world leaders such as the UK and  
Australia.

GS1 Canada is currently working with healthcare 
executives and supply chain leaders to advance the 
movement to the adoption of GS1 standards across 
Canada’s entire healthcare system.

“Healthcare providers and patient safety organizations 
will benefit from developing a greater understanding  
of global standards in healthcare and strategically 
aligning with international healthcare policies and  
directions,” says Miguel Lopera, President and CEO 
of GS1.

“Where global standards have been successfully 
implemented in countries around the world they have 
increased patient safety, enabled the management 
of healthcare costs and reduced the risk of error and 
overall inefficiencies.” For more information, please visit 
www.gs1ca.org/jointhemovement  

For more information, contact: 
GS1 Canada Media Contact Karen Touma, Senior  

Director, Marketing & Communications, GS1 Canada 

Phone: (416) 775-9641, 

Email: Karen.Touma@gs1ca.org 
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ความสามารถในการตามรอยเส้นทาง
ของเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์
Traceability of Drugs And Medical Devices

การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
เป็นสิ่งส�าคญัท่ีได้รับความสนใจมาอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมา การพัฒนา
คุณภาพจะเน้นท่ีการวางระบบงานและ
กระบวนงานให้มีคุณภาพโดยมีการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการจดัการก�าลงัคน
ให้มีจ�านวนท่ีเพียงพอและมีศกัยภาพท่ีได้
มาตรฐาน และในยคุปัจจบุนั ความสนใจ
เร่ืองคณุภาพได้ขยายไปครอบคลมุปัจจยั
น�าเข้าท่ีส�าคญัอีกตวัหนึง่ คือ เวชภณัฑ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีน�าเข้าสูก่ระบวน
งานรักษาพยาบาล เพราะถ้าเวชภณัฑ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ไม่ได้มาตรฐาน 
เสยีแล้ว ถงึแม้จะมีบคุลากรและกระบวนงาน 
ท่ีดีเพียงไร ผลลพัธ์การรักษาพยาบาลก็อาจ 

ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังได้ องค์ความรู้ 
และเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างคุณภาพในการ
จัดการเวชภัณฑ์และเคร่ืองมือทางการ
แพทย์ท่ีมีการพัฒนาขึน้เป็นอย่างมาก 
ในช่วง 5 -10 ปีท่ีผ่านมานี ้ คือ การ
จดัการสายหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain  
management) และการใช้เทคโนโลยี 
บาร์โค้ดเพ่ือการตามรอยเวชภัณฑ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ 

ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจากการมีระบบ
บาร์โค้ดท่ีเป็นสากล และมีกระบวนการ
ตามรอยยาและเคร่ืองมือทางการแพทย์  
มีดังนี้
1. ช่วยให้สามารถตามรอยการจัดส่งยา
และเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้ตลอด

8-15 Health Care_Edit 5.indd   8 3/17/2560 BE   12:00 PM

วารสารสถาบันรหัสสากล

9GS1 Thailand January - March  2017

วารสารสถาบันรหัสสากล

สายห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้ลดโอกาสท่ีจะ 
ได้รับผลิตภัณฑ์ปลอม หรือผลิตภัณฑ์ท่ี 
ไมไ่ด้มาตรฐาน และยงัชว่ยในการเรียกคืน
ผลิตภณัฑ์ใน lot ท่ีมีปัญหากลบัคืนจาก
ตลาด ท�าให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพของ
ยาและเคร่ืองมือทางการแพทย์ ซึง่สง่ผลตอ่
คณุภาพของการรักษาพยาบาลและความ
ปลอดภยัของผู้ ป่วย

2 .  ช่ วยในการติดตามการขนส่ง ไ ด้
ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน จึงช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทาน

3. เพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการคลงั
พัสดุ ท�าให้ลดภาระและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการคลังพัสดุ และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดการเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ได้ด้วย

4. เป็นการพัฒนาการรักษาพยาบาล 
เ พ่ือรองรับข้อก�าหนดทางกฎหมายท่ี 
ก�าลงัเปลี่ยนแปลงไปทัว่โลก รวมทัง้ท่ีจะ
เกิดขึน้ในประเทศไทยในอนาคต

GS1
GS1 เป็นหนว่ยงานระดบัโลกท่ีรับผิดชอบ 
ใ น ก า ร อ อ ก ร หัส ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ท่ี 
เก่ียวกับห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุน 
การน�ารหสัมาตรฐานเหล่านีม้าใช้ในการ 
ด�าเนินงานและประกอบธุรกิจ และรหสันี ้
ยงัสามารถน�ามาใช้ในการตามรอยเวชภณัฑ์ 
และเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้เป็นอยา่งดี 
(ทัง้ในแง่ของการขนส่งมายงัโรงพยาบาล 
และการใ ช้งานจ ริง ท่ี เ กิดขึ น้ภายใน 
โรงพยาบาล)  GS1 เ ป็นหน่วยงาน 
ไม่แสวงหาก�าไร มีส�านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 
กรุง Brussels ประเทศ Belgium

GS1 มีองค์กรสมาชิกมากกวา่ 110 องค์กร
กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก  
ในประเทศไทยก็มีเครือข่ายของ GS1  
ตัง้อยู่  คือ สถาบันรหัสสากล (GS1 
Thailand) ซึ่งด�าเนินงานภายใต้สภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

องค์ความรู้และเคร่ืองมือ 

ท่ี ช ่ วยสร ้ า ง คุณภาพ 

ในการจัดการเวชภัณฑ์

และเคร่ืองมือทางการ

แพทย ์ที่ มี การพัฒนา 

ขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง	

5	 -10	 ปีที่ผ่านมาน้ีคือ	

การจัดการสายห่วงโซ่

อุปทาน	(Supply	chain	

management)	และการ

ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเพื่อ

การตามรอยเวชภัณฑ์และ

เครื่องมือทางการแพทย์

8-15 Health Care_Edit 5.indd   9 3/17/2560 BE   12:00 PM



GS1 Thailand January - March  20178

Scoop Hil ight + GS1 HealthcareThailand Newsletter

Article by / บทความโดย :  Dr. Kittinan Anakamanee, Deputy Director -The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)  
	 	 นายแพทย์กิตตินันท์	อรรฆมณี		:	รองผู้อ�านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)

ความสามารถในการตามรอยเส้นทาง
ของเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์
Traceability of Drugs And Medical Devices

การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
เป็นสิ่งส�าคญัท่ีได้รับความสนใจมาอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมา การพัฒนา
คุณภาพจะเน้นท่ีการวางระบบงานและ
กระบวนงานให้มีคุณภาพโดยมีการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการจดัการก�าลงัคน
ให้มีจ�านวนท่ีเพียงพอและมีศกัยภาพท่ีได้
มาตรฐาน และในยคุปัจจบุนั ความสนใจ
เร่ืองคณุภาพได้ขยายไปครอบคลมุปัจจยั
น�าเข้าท่ีส�าคญัอีกตวัหนึง่ คือ เวชภณัฑ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีน�าเข้าสูก่ระบวน
งานรักษาพยาบาล เพราะถ้าเวชภณัฑ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ไม่ได้มาตรฐาน 
เสยีแล้ว ถงึแม้จะมีบคุลากรและกระบวนงาน 
ท่ีดีเพียงไร ผลลพัธ์การรักษาพยาบาลก็อาจ 

ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังได้ องค์ความรู้ 
และเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างคุณภาพในการ
จัดการเวชภัณฑ์และเคร่ืองมือทางการ
แพทย์ท่ีมีการพัฒนาขึน้เป็นอย่างมาก 
ในช่วง 5 -10 ปีท่ีผ่านมานี ้ คือ การ
จดัการสายหว่งโซอ่ปุทาน (supply chain  
management) และการใช้เทคโนโลยี 
บาร์โค้ดเพ่ือการตามรอยเวชภัณฑ์และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ 

ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจากการมีระบบ
บาร์โค้ดท่ีเป็นสากล และมีกระบวนการ
ตามรอยยาและเคร่ืองมือทางการแพทย์  
มีดังนี้
1. ช่วยให้สามารถตามรอยการจัดส่งยา
และเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้ตลอด
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สายห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้ลดโอกาสท่ีจะ 
ได้รับผลิตภัณฑ์ปลอม หรือผลิตภัณฑ์ท่ี 
ไมไ่ด้มาตรฐาน และยงัชว่ยในการเรียกคืน
ผลิตภณัฑ์ใน lot ท่ีมีปัญหากลบัคืนจาก
ตลาด ท�าให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพของ
ยาและเคร่ืองมือทางการแพทย์ ซึง่สง่ผลตอ่
คณุภาพของการรักษาพยาบาลและความ
ปลอดภยัของผู้ ป่วย

2 .  ช่ วยในการติดตามการขนส่ง ไ ด้
ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน จึงช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทาน

3. เพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการคลงั
พัสดุ ท�าให้ลดภาระและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการคลังพัสดุ และสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดการเคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ได้ด้วย

4. เป็นการพัฒนาการรักษาพยาบาล 
เ พ่ือรองรับข้อก�าหนดทางกฎหมายท่ี 
ก�าลงัเปลี่ยนแปลงไปทัว่โลก รวมทัง้ท่ีจะ
เกิดขึน้ในประเทศไทยในอนาคต

GS1
GS1 เป็นหนว่ยงานระดบัโลกท่ีรับผิดชอบ 
ใ น ก า ร อ อ ก ร หัส ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ท่ี 
เก่ียวกับห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุน 
การน�ารหสัมาตรฐานเหล่านีม้าใช้ในการ 
ด�าเนินงานและประกอบธุรกิจ และรหสันี ้
ยงัสามารถน�ามาใช้ในการตามรอยเวชภณัฑ์ 
และเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้เป็นอยา่งดี 
(ทัง้ในแง่ของการขนส่งมายงัโรงพยาบาล 
และการใ ช้งานจ ริง ท่ี เ กิดขึ น้ภายใน 
โรงพยาบาล)  GS1 เ ป็นหน่วยงาน 
ไม่แสวงหาก�าไร มีส�านกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 
กรุง Brussels ประเทศ Belgium

GS1 มีองค์กรสมาชิกมากกวา่ 110 องค์กร
กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก  
ในประเทศไทยก็มีเครือข่ายของ GS1  
ตัง้อยู่  คือ สถาบันรหัสสากล (GS1 
Thailand) ซึ่งด�าเนินงานภายใต้สภา
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

องค์ความรู้และเคร่ืองมือ 

ท่ี ช ่ วยสร ้ า ง คุณภาพ 

ในการจัดการเวชภัณฑ์

และเคร่ืองมือทางการ

แพทย ์ที่ มี การพัฒนา 

ขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง	

5	 -10	 ปีที่ผ่านมาน้ีคือ	

การจัดการสายห่วงโซ่

อุปทาน	(Supply	chain	

management)	และการ

ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเพื่อ

การตามรอยเวชภัณฑ์และ

เครื่องมือทางการแพทย์
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รหัสข้อมูลภายใต้ระบบ GS1
ฐานข้อมูลและแนวทางการจดัการฐาน
ข้อมูลที่ส�าคัญภายใต้ระบบ GS1 ได้แก่

1. รหัสจ�าเพาะส�าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด ซึง่มีช่ือเรียกวา่ เลขหมายประจ�าตวั
สนิค้าสากล (Global Trade Item Number 
หรือ GTIN)

2. รหสัจ�าเพาะท่ีใช้ระบผุู้ผลิต ผู้กระจาย
สนิค้า และผู้ รับมอบผลติภณัฑ์ (ในระบบ
การรักษาพยาบาล ก็คือ โรงพยาบาล) ซึง่
มีช่ือเรียกวา่ รหสับง่ชีท่ี้ตัง้สากล (Global 
Location Number หรือ GLN)

3. Global Data Synchronization Network 
หรือ GDSN ซึ่งใช้เป็นหลกัในการสร้าง 
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของประเทศ  
(National Product Catalogue หรือ NPC) 
เพ่ือใช้ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  
ซึง่จะใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงในการซือ้ขายใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเหล่านี ้
เชน่ ลกัษณะและคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ 
หนว่ยนบั ลกัษณะของบรรจภุณัฑ์ ประเภท
ยอ่ยของผลติภณัฑ์ ข้อมลูด้านสขุภาพและ
ข้อพึงระวงัเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
ผลติภณัฑ์ และราคาจดัจ�าหนา่ย เป็นต้น

4. GS1 XML เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
โปรแกรมการซือ้ขายต่างๆ (Electronic 
Data Interchange หรือ EDI) 

Global Trade Item Number (GTIN)
รหัสท่ีจ�าเพาะส�าหรับสินค้าแต่ละชนิด  
เป็นหัวใจส�าคัญของข้อมูลการซือ้ขาย 
และจัดส่งสินค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะท�าให้การสื่อสารทัว่โลกพูดคุยกัน
ด้วยรหสัเดียวกนั จงึชว่ยลดข้อผิดพลาดใน
การ key ข้อมลูรหสัเข้าไปใหมใ่นโปรแกรม
แต่ละจุดในสายห่วงโซ่อุปทาน และลด
เวลาตลอดจนขัน้ตอนท่ีต้องเพ่ิมขึน้ถ้า
รหสัในแตล่ะจดุมีการก�าหนดไมเ่หมือนกนั 
ซึ่งในระบบ GS1 รหัสผลิตภัณฑ์ก็คือ 
GTIN โดย GTIN ในประเทศไทยจะถูก

ควบคมุการออกรหสัโดย GS1 Thailand 
ตวัเลขใน GTIN จะประกอบด้วยชดุตวัเลข 
จ�านวน 12 หลกัและ 13 หลกั ส�าหรับบง่ชี ้
สนิค้าค้าปลีก และ 14 หลกั ส�าหรับบง่ชี ้
สนิค้าค้าสง่ (จะดจูากจดุประสงค์การขาย
และการใช้งานเป็นหลกั)

นอกจาก GTIN ซึ่งถือเป็นรหัสพืน้ฐาน 
ท่ีใช้ระบตุวัผลติภณัฑ์แล้ว ยงัมีการเพ่ิมเตมิ 
รหสักลุ่มท่ีเรียกโดยรวมว่า Application 
Identifiers (AI) หรือรหสับ่งชีก้ารใช้งาน 
ซึ่งจะเป็นชุดตัวเลข 2-4 หลักท่ีอยู่ใน

Scoop Hil ight + GS1 Healthcare
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ตัวอย่างลักษณะ
ของบรรจุภัณฑ์

ลักษณะของรหัส
บาร์โค้ดที่ควรจัดท�า

ประโยชน์ที่จะได้รับ

GTIN 

(ถ้าปฏบัิติได้	ควรระบุ	expiry	date

+ lot number (+ serial number) 

ด้วยเพื่อช่วยในการสืบค้น)

•		ได้ข้อมูลรายละเอียดในการจัด

	 จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย	

•		ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัด

	 จ่ายยา

GTIN	+	expiry	date	

+ lot number 

(+ serial number)

•		ยืนยันชนิดยา	ตรวจนับยา

	 ที่คลังย่อย

•	กรณีเป็นเครื่องมือทางการแพทย์	

	 จะมีประโยชน์ในการเรียกคืน

	 เมื่อเกิดปัญหา	

	 (ต้องมี	serial	number	ด้วย)

GTIN	+	expiry	date	

+ lot number 

(+ serial number)

•		การจัดการขนส่งยา

•		การบริหารคลังยา

•		ช่วยในการเรียกคืนยา	

	 เมื่อเกิดปัญหา

วงเลบ็ ตอ่เข้าไปกบั GTIN ด้วย เพ่ือชว่ย
ให้สามารถตามรอยการใช้งานผลิตภณัฑ์
ได้ละเอียดมากขึน้ เพราะรหัสในกลุ่มนี ้
สามารถระบุข้อมูลเพ่ิมเติมต่างๆ ตาม
ท่ีต้องการได้ เช่น AI(17) วันหมดอาย ุ 
(expiry date), AI(10) ล็อตการผลิต 
(batch – lot) และ AI(21) ล�าดบัท่ีผลิต 
(serial number) เป็นต้น

ในทางปฏิบตัิ เลข GTIN และ AI จะใช้
ควบคูไ่ปกบัเทคโนโลยีบาร์โค้ด (barcode) 
เพราะชว่ยให้เกิดความสะดวก ความเป็น
อตัโนมตัิและความแม่นย�าสงูในการเก็บ
รหัสเหล่านีเ้ข้าไปในโปรแกรมต่างๆ ซึ่ง
ในปัจจุบนับาร์โค้ดมีทัง้ลกัษณะบาร์โค้ด
แบบ 1 มิต ิ ท่ีเป็นเส้น (linear barcode) 
และบาร์โค้ด 2 มิติ (2D barcode) ซึง่มี
อยู่หลายชนิด แต่ตามมาตรฐานสากล
มี 2 ชนิด คือ GS1 QR Code และ GS1 
DataMatrix ซึง่บาร์โค้ดชนิด 2 มิตจิะชว่ย
ให้สามารถเก็บข้อมลูจ�านวนมากเข้าไปใน
บาร์โค้ด โดยใช้พืน้ท่ีขนาดเลก็ จงึสามารถ
รองรับข้อมลูบาร์โค้ดท่ีมีความซบัซ้อนสงู
แตมี่เนือ้ท่ีพิมพ์จ�ากดัได้

รหสัของผลิตภณัฑ์ควรจะถูกพิมพ์อยู่ใน 
รูปแบบทัง้ท่ีมนษุย์อา่นคา่ได้ และรูปแบบท่ี 
อา่นโดยเคร่ือง นอกจากนี ้การจะพิมพ์บาร์โค้ด 
อยู่ท่ีบรรจุภัณฑ์ (package) ในระดับ 
ใดบ้าง ก็เป็นเร่ืองท่ีต้องมีการออกแบบ 
เชน่เดียวกนั โดยแบง่เป็นระดบัได้ ดงันี ้

•  A barcode on dispensing unit 
 (บรรจภุณัฑ์ท่ีอยูช่ัน้ในสดุ ตดิกบัตวั
 ผลติภณัฑ์)
•  A barcode on sales package 
 (บรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นหนว่ยในการซือ้ขาย)
•  A barcode on logistics package 
 (บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ในการขนสง่)

•		รหัส	GTIN	คือ	ตัวเลขที่ตามหลัง	AI(01)	

				ในที่นี้	คือ	10857674002017	

•		รหัส	expiry	date	คือ	ตัวเลขที่ตามหลัง	

	 AI(17)	ในที่นี้	คือ	141120

•	 รหัส	batch	–	lot	คือ	สิ่งที่ตามหลัง	AI(10)	

	 ในที่นี้	คือ	1234AB	

•	 รหัส	serial	number	คือ	สิ่งที่ตามหลัง

	 AI(21)	ในที่นี้ไม่มีการก�าหนด	

 serial number

บาร์โค้ดลักษณะนี้เป็นบาร์โค้ด	1	มิติ	หรือ	

linear	barcode	ชนิด	GS1-128

การจัดท�าบาร์โค้ดในระดับต่างๆ มีลักษณะและจุดประสงค์ที่ต่างกัน สรุปได้ดังนี้

A barcode on dispensing unit A barcode on sales package A barcode on logistics package

บาร์โค้ดลักษณะนี้เป็น	2D	barcode	

ชนิด	GS1	DataMatrix

8-15 Health Care_Edit 5.indd   11 3/17/2560 BE   12:00 PM



GS1 Thailand January - March  201710

Thailand Newsletter

Simple scans
enable safer care

รหัสข้อมูลภายใต้ระบบ GS1
ฐานข้อมูลและแนวทางการจดัการฐาน
ข้อมูลที่ส�าคัญภายใต้ระบบ GS1 ได้แก่

1. รหัสจ�าเพาะส�าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด ซึง่มีช่ือเรียกวา่ เลขหมายประจ�าตวั
สนิค้าสากล (Global Trade Item Number 
หรือ GTIN)

2. รหสัจ�าเพาะท่ีใช้ระบผุู้ผลิต ผู้กระจาย
สนิค้า และผู้ รับมอบผลติภณัฑ์ (ในระบบ
การรักษาพยาบาล ก็คือ โรงพยาบาล) ซึง่
มีช่ือเรียกวา่ รหสับง่ชีท่ี้ตัง้สากล (Global 
Location Number หรือ GLN)

3. Global Data Synchronization Network 
หรือ GDSN ซึ่งใช้เป็นหลกัในการสร้าง 
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของประเทศ  
(National Product Catalogue หรือ NPC) 
เพ่ือใช้ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  
ซึง่จะใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงในการซือ้ขายใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเหล่านี ้
เชน่ ลกัษณะและคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ 
หนว่ยนบั ลกัษณะของบรรจภุณัฑ์ ประเภท
ยอ่ยของผลติภณัฑ์ ข้อมลูด้านสขุภาพและ
ข้อพึงระวงัเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
ผลติภณัฑ์ และราคาจดัจ�าหนา่ย เป็นต้น

4. GS1 XML เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
โปรแกรมการซือ้ขายต่างๆ (Electronic 
Data Interchange หรือ EDI) 

Global Trade Item Number (GTIN)
รหัสท่ีจ�าเพาะส�าหรับสินค้าแต่ละชนิด  
เป็นหัวใจส�าคัญของข้อมูลการซือ้ขาย 
และจัดส่งสินค้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพราะท�าให้การสื่อสารทัว่โลกพูดคุยกัน
ด้วยรหสัเดียวกนั จงึชว่ยลดข้อผิดพลาดใน
การ key ข้อมลูรหสัเข้าไปใหมใ่นโปรแกรม
แต่ละจุดในสายห่วงโซ่อุปทาน และลด
เวลาตลอดจนขัน้ตอนท่ีต้องเพ่ิมขึน้ถ้า
รหสัในแตล่ะจดุมีการก�าหนดไมเ่หมือนกนั 
ซึ่งในระบบ GS1 รหัสผลิตภัณฑ์ก็คือ 
GTIN โดย GTIN ในประเทศไทยจะถูก

ควบคมุการออกรหสัโดย GS1 Thailand 
ตวัเลขใน GTIN จะประกอบด้วยชดุตวัเลข 
จ�านวน 12 หลกัและ 13 หลกั ส�าหรับบง่ชี ้
สนิค้าค้าปลีก และ 14 หลกั ส�าหรับบง่ชี ้
สนิค้าค้าสง่ (จะดจูากจดุประสงค์การขาย
และการใช้งานเป็นหลกั)

นอกจาก GTIN ซึ่งถือเป็นรหัสพืน้ฐาน 
ท่ีใช้ระบตุวัผลติภณัฑ์แล้ว ยงัมีการเพ่ิมเตมิ 
รหสักลุ่มท่ีเรียกโดยรวมว่า Application 
Identifiers (AI) หรือรหสับ่งชีก้ารใช้งาน 
ซึ่งจะเป็นชุดตัวเลข 2-4 หลักท่ีอยู่ใน

Scoop Hil ight + GS1 Healthcare
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ตัวอย่างลักษณะ
ของบรรจุภัณฑ์

ลักษณะของรหัส
บาร์โค้ดที่ควรจัดท�า

ประโยชน์ที่จะได้รับ

GTIN 

(ถ้าปฏบัิติได้	ควรระบุ	expiry	date

+ lot number (+ serial number) 

ด้วยเพื่อช่วยในการสืบค้น)

•		ได้ข้อมูลรายละเอียดในการจัด

	 จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย	

•		ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัด

	 จ่ายยา

GTIN	+	expiry	date	

+ lot number 

(+ serial number)

•		ยืนยันชนิดยา	ตรวจนับยา

	 ที่คลังย่อย

•	กรณีเป็นเครื่องมือทางการแพทย์	

	 จะมีประโยชน์ในการเรียกคืน

	 เมื่อเกิดปัญหา	

	 (ต้องมี	serial	number	ด้วย)

GTIN	+	expiry	date	

+ lot number 

(+ serial number)

•		การจัดการขนส่งยา

•		การบริหารคลังยา

•		ช่วยในการเรียกคืนยา	

	 เมื่อเกิดปัญหา

วงเลบ็ ตอ่เข้าไปกบั GTIN ด้วย เพ่ือชว่ย
ให้สามารถตามรอยการใช้งานผลิตภณัฑ์
ได้ละเอียดมากขึน้ เพราะรหัสในกลุ่มนี ้
สามารถระบุข้อมูลเพ่ิมเติมต่างๆ ตาม
ท่ีต้องการได้ เช่น AI(17) วันหมดอาย ุ 
(expiry date), AI(10) ล็อตการผลิต 
(batch – lot) และ AI(21) ล�าดบัท่ีผลิต 
(serial number) เป็นต้น

ในทางปฏิบตัิ เลข GTIN และ AI จะใช้
ควบคูไ่ปกบัเทคโนโลยีบาร์โค้ด (barcode) 
เพราะชว่ยให้เกิดความสะดวก ความเป็น
อตัโนมตัิและความแม่นย�าสงูในการเก็บ
รหัสเหล่านีเ้ข้าไปในโปรแกรมต่างๆ ซึ่ง
ในปัจจุบนับาร์โค้ดมีทัง้ลกัษณะบาร์โค้ด
แบบ 1 มิต ิ ท่ีเป็นเส้น (linear barcode) 
และบาร์โค้ด 2 มิติ (2D barcode) ซึง่มี
อยู่หลายชนิด แต่ตามมาตรฐานสากล
มี 2 ชนิด คือ GS1 QR Code และ GS1 
DataMatrix ซึง่บาร์โค้ดชนิด 2 มิตจิะชว่ย
ให้สามารถเก็บข้อมลูจ�านวนมากเข้าไปใน
บาร์โค้ด โดยใช้พืน้ท่ีขนาดเลก็ จงึสามารถ
รองรับข้อมลูบาร์โค้ดท่ีมีความซบัซ้อนสงู
แตมี่เนือ้ท่ีพิมพ์จ�ากดัได้

รหสัของผลิตภณัฑ์ควรจะถูกพิมพ์อยู่ใน 
รูปแบบทัง้ท่ีมนษุย์อา่นคา่ได้ และรูปแบบท่ี 
อา่นโดยเคร่ือง นอกจากนี ้การจะพิมพ์บาร์โค้ด 
อยู่ท่ีบรรจุภัณฑ์ (package) ในระดับ 
ใดบ้าง ก็เป็นเร่ืองท่ีต้องมีการออกแบบ 
เชน่เดียวกนั โดยแบง่เป็นระดบัได้ ดงันี ้

•  A barcode on dispensing unit 
 (บรรจภุณัฑ์ท่ีอยูช่ัน้ในสดุ ตดิกบัตวั
 ผลติภณัฑ์)
•  A barcode on sales package 
 (บรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นหนว่ยในการซือ้ขาย)
•  A barcode on logistics package 
 (บรรจภุณัฑ์ท่ีใช้ในการขนสง่)

•		รหัส	GTIN	คือ	ตัวเลขที่ตามหลัง	AI(01)	

				ในที่นี้	คือ	10857674002017	

•		รหัส	expiry	date	คือ	ตัวเลขที่ตามหลัง	

	 AI(17)	ในที่นี้	คือ	141120

•	 รหัส	batch	–	lot	คือ	สิ่งที่ตามหลัง	AI(10)	

	 ในที่นี้	คือ	1234AB	

•	 รหัส	serial	number	คือ	สิ่งที่ตามหลัง

	 AI(21)	ในที่นี้ไม่มีการก�าหนด	

 serial number

บาร์โค้ดลักษณะนี้เป็นบาร์โค้ด	1	มิติ	หรือ	

linear	barcode	ชนิด	GS1-128

การจัดท�าบาร์โค้ดในระดับต่างๆ มีลักษณะและจุดประสงค์ที่ต่างกัน สรุปได้ดังนี้

A barcode on dispensing unit A barcode on sales package A barcode on logistics package

บาร์โค้ดลักษณะนี้เป็น	2D	barcode	

ชนิด	GS1	DataMatrix
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ตัวอย่างการใช้งานรหัส GS1 บนกล่องยา

GTIN	 รหัสที่จ�าเพาะ

ส�าหรับสินค ้าแต ่ละ

ชนิดเป็นหัวใจส�าคัญ

ของข้อมูลการซ้ือขาย

และจัดส ่ ง สินค ้ า ใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส	์

เพราะท�าให้การสือ่สาร

ทั่วโลกพูดคุยกันด้วย

รหัสเดียวกัน

Thailand Newsletter Scoop Hil ight + GS1 Healthcare

โรงพยาบาล (ผู้ซือ้) : ได้รับข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัของผลติภณัฑ์ท่ีจะซือ้จาก NPC

      จบัคูร่หสัผลติภณัฑ์จาก NPC เข้ากบัรหสัผลติภณัฑ์
      ในฐานข้อมลูการจดัซือ้ของโรงพยาบาล

การส่ังซือ้ : โรงพยาบาลเลือกผู้ขาย โดยสื่อสารข้อมลูการสัง่ซือ้
                   บนพืน้ฐานของ Electronic Data Interchange (EDI)

       โรงพยาบาลออกใบสัง่ซือ้ (purchasing order)

      ผู้ผลติ/ผู้จดัจ�าหนา่ย จดัสง่สนิค้าและออกใบสง่สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์

      โรงพยาบาลตรวจสอบสนิค้าเทียบกบัใบสง่สนิค้าและใบสัง่ซือ้สนิค้า 
                   หลงัจากนัน้ จงึออกใบรับสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์

      ผู้ผลติ/ผู้จดัจ�าหนา่ย ออกใบแจ้งหนีอิ้เลก็ทรอนิกส์

ตัวอย่างการจัดส่งเวชภัณฑ์ผ่านระบบ barcode 
และ Vendor Managed Inventory (VMI)

ผู้ผลิต/ผู้ขาย : สร้างรหสั GTIN ของผลติภณัฑ์

         จบัคูร่หสั GTIN เข้ากบัรหสัในฐานข้อมลูผลติภณัฑ์ของผู้ผลติ

          เก็บรายละเอียดของข้อมลูผลติภณัฑ์ 
          เพ่ือน�าเข้าไปใน National Product Catalogue (NPC)
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ตารางแสดงความสอดคล้องกันของรหัส UDI และรหัส GS1

UDI (Unique Device Identification)
รหสั UDI (Unique Device Identification) หรือรหสั 
บ่งชีอ้ัตลักษณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ เป็น
รหสัท่ีถูกน�ามาใช้ในการบ่งชีเ้คร่ืองมือทางการ
แพทย์ เพ่ือป้องกันการซ�า้ซ้อนกัน เกิดความ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่โลก ท�าให้เกิดความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ ป่วย และเกิดความสะดวก
รวดเร็วในระบบการบริการด้านสาธารณสขุ โดย
องค์การอาหารและยาแหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(U.S.FDA) เป็นหน่วยงานแรกท่ีประกาศใช้เป็น
กฎหมายเม่ือเดือนกนัยายน 2556 ซึง่เคร่ืองมือ
ทางการแพทย์ในท่ีนีมี้ความหมายท่ีกว้างมาก 
คือ ครอบคลมุตัง้แต่เคร่ืองมือท่ีมีความซบัซ้อน
สงูมาก ไปจนถงึเคร่ืองมือธรรมดาสามญัท่ีมีราคา 
ไม่แพง ตวัอย่างเช่น CT scan, endoscope,  
ventilator, surgical instrument, infusion 
pump, implants, lens, gloves, condom 

ข้อมูลของเลข UDI ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
 • Device Identifier (DI) ซึง่เป็นข้อมลูท่ีคงท่ี 
(Static) เชน่ ช่ือสนิค้า ช่ือโรงงานผู้ผลติช่ือ Model 
catalog no. เป็นต้น

 • Product Identifier (PI) ซึง่เป็นข้อมลูท่ีเปลีย่น
ไปตามชุดการผลิต (Dynamic) เช่น Batch/ 
Lot no. Serial no. วนัเดือนปีท่ีผลติ วนัหมดอาย ุ
เป็นต้น

UDI
Unique Device Identification

DI
Device Identifier (DI)

PI
Production  Identifier (PI)

(If applicable)

DI +  PI = UDI

GS1 Standard
Product Identification

GTIN
Global Trade Item Number

AI
Application Identifier (AI)

•	Expiration	Date	AI(17)	-	eg.	141120

•	Lot/Batch	AI(10)	-	eg.	1234AB

•	Serial	Number	AI(21)	-	eg.	12345XYZ

GTIN or GTIN + AI(s)=UDI
Production  Identifier data will vary by medical  device type and manufacturer current practice

End-to-end verification system + risk based verifications

Manufacturer Wholesaler Wholesaler Wholesaler

VerrifyBarcode

Repository with data

Verrify+
decommission

Retailer/
Pharmacist/

Hospital
Patient

Verification of the safety fertures (III)

วารสารสถาบันรหัสสากล
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UDI
Unique Device Identification

DI
Device Identifier (DI)

PI
Production  Identifier (PI)

(If applicable)

DI +  PI = UDI

GS1 Standard
Product Identification

GTIN
Global Trade Item Number

AI
Application Identifier (AI)

•	Expiration	Date	AI(17)	-	eg.	141120

•	Lot/Batch	AI(10)	-	eg.	1234AB

•	Serial	Number	AI(21)	-	eg.	12345XYZ

GTIN or GTIN + AI(s)=UDI
Production  Identifier data will vary by medical  device type and manufacturer current practice

End-to-end verification system + risk based verifications

Manufacturer Wholesaler Wholesaler Wholesaler

VerrifyBarcode

Repository with data

Verrify+
decommission

Retailer/
Pharmacist/

Hospital
Patient

Verification of the safety fertures (III)

วารสารสถาบันรหัสสากล
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องค์กร GS1 เป็นหน่วยงานหนึง่ท่ีทาง U.S. 
FDA แต่งตัง้ให้เป็นผู้ แทนในการออกรหัส 
(issuing agency) โดยได้รับการรับรองเม่ือ
วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 หลกัการและวิธีการท่ี
ใช้ในการจดัการเวชภณัฑ์ก็สามารถน�ามาใช้ 
ในการจัดการเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้ 
เช่นเดียวกัน โดยรหัสท่ีใช้ในการระบุชนิด 
เคร่ืองมือ (Device Identifier - DI) ก็คือ GTIN  
เชน่เดียวกนั สว่นรหสัท่ีใช้ระบไุปถงึตวัเคร่ืองมือ 
แตล่ะชิน้ ท�าให้เป็นเหมือนเลขประจ�าตวัของ
เคร่ืองมือแตล่ะชิน้ ก็คือ serial number ซึง่มกั
จะมีเฉพาะในเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพง เม่ือน�า
ข้อมลู GTIN และ serial number มาตอ่กนั 

จงึท�าให้เกิดเป็น UDI ของเคร่ืองมือแตล่ะชิน้
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจบุนั 
ท�าให้บางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น สามารถ 
สลกัรหัส UDI แบบ 2D barcode ลงบน 
เคร่ืองมือท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นกัได้ โดยท�าให้ 
บาร์โค้ดมีขนาดเพียงประมาณ 1 มม. X 3 มม.  
ได้จงึสามารถตามรอยการใช้เคร่ืองมือเหลา่นี ้
ผา่นการจดัเก็บข้อมลูด้วยการ scan บาร์โค้ด
ได้สะดวกมากขึน้

สาระส�าคัญของการใช้ UDI ของเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ท่ีต่างไปจากเวชภัณฑ์ ก็คือ 

นอกจากจะใช้รหัสนีเ้พ่ือการจัดการด้านการ

รหัส	 UDI	 หรือรหัสบ ่งชี ้

อัตลักษณ์เคร่ืองมือทางการ

แพทย์	 เป็นรหัสที่ถูกน�ามาใช้

ในการบ่งช้ีเคร่ืองมือทางการ

แพทย์	เพือ่ป้องกันการซ�า้ซ้อน

กัน	 เกิดความเป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั่วโลก

Thailand Newsletter Scoop Hil ight + GS1 Healthcare
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ขนสง่แล้ว ยงัสามารถใช้ UDI ในการตดิตามการ

ใช้งานเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้ตลอดช่วงอายุ

การใช้งานของเคร่ืองมือชิน้นัน้ เชน่ ใช้ข้อมลูจาก

การ scan เคร่ืองมือผา่ตดัท่ีก�าลงัจดั set เพ่ือน�า 

ไปฆ่าเชือ้  เ พ่ือดักจับเหตุการณ์ท่ีมีการจัด 

เคร่ืองมือเข้า set ผิดพลาด หรือใช้ในการตรวจสอบวา่ 

มีเคร่ืองมือผา่ตดัอะไรบ้างท่ีอยูใ่น set ผา่ตดัท่ีมี

อตัราการใช้ต�า่มาก เพ่ือท่ีในอนาคตจะได้ไมต้่อง

น�าเคร่ืองมือชิน้นัน้มาใสใ่น set ผา่ตดั

สรุป
การใช้รหสัของ GS1 ประกอบกบับาร์โค้ดเพ่ือ

ระบรุหสัของเวชภณัฑ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 

ก�าลังเป็นแนวโน้มท่ีเกิดขึน้ทั่วโลก เพราะ

มีประโยชน์ในหลายด้าน และการด�าเนินการ 

นา่จะมีผลบงัคบัทางกฎหมายในหลายประเทศ 

ในระยะ 3 – 5 ปีข้างหน้านี ้ส�าหรับประเทศไทย 

การด�าเนินการยงัลา่ช้ากวา่อีกหลายประเทศ แต่

ด้วยแนวโน้มดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น ประเทศไทย

ก็คงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังนัน้ โรงพยาบาลท่ีมี

การพัฒนาคุณภาพมาในระดับหนึ่งแล้ว ควร

สนใจเ ร่ืองนีแ้ละเตรียมการในทุกด้านเพ่ือ 

เข้าสู่ระบบ GS1 เพ่ือไม่ให้ต้องถกูบีบบงัคบัให้

เปลีย่นแปลงอยา่งเร่งรีบ ด้วยแรงจากกลไกตลาด

หรือกฎหมายท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต  

วารสารสถาบันรหัสสากล

electrode of endoscope

new technology
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เดียวกันทั่วโลก
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การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1 กับกระบวนการจับปลาตั้งแต่ต้นน�้า 
(WILD CAUGHT VESSEL) (PART 1/4)

มาตรฐานอาหารปลอดภัยมีความส�าคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตด้านอาหาร
มากมาย เช่น ไข้หวัดนก โรควัวบ้า หรือมีสารเคมีปนเปื้อนในอาหารจนท�าให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิต

GS1 Traceabil ity Thailand Newsletter

GS1 ฉบบันีจ้งึน�ำเสนอเร่ืองกำรตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) ผลติภณัฑ์อำหำรท่ีถกูพดูถงึกนัมำกในปีท่ีผำ่นมำ ซึง่จะชว่ยเพ่ิมควำมปลอดภยั
ให้แก่อำหำรและท�ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมมัน่ใจในกำรเลือกซือ้อำหำร นอกจำกนี ้ เพ่ือให้ผู้อำ่นได้เข้ำใจและเห็นภำพกระบวนกำรประยกุต์ใช้
มำตรฐำนสำกล GS1 เพ่ือกำรตรวจสอบย้อนกลบัสินค้ำมำกขึน้ จึงจะยกตวัอย่ำงระบบตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมการประมง  
โดยเร่ิมตัง้แต่การจบัปลาขึน้จากทะเล การระบุรหสัสินค้าและรหสัแหล่งที่จบัปลาได้ ไปจนถงึมือผู้บริโภคบนโต๊ะอาหาร รวมถงึการ
แบ่งปันข้อมูลสินค้าระหว่างคู่ค้า โดยจะมีการใช้มาตรฐานสากล GS1 เชน่ กำรระบสุนิค้ำด้วยรหสั GTINs (Global Trade Item Number) 
และกำรระบตุ�ำแหนง่ท่ีตัง้ด้วยรหสั GLNs (Global Location Number) ในระบบดงักลำ่วด้วย แตใ่นฉบบันีจ้ะเป็นเร่ืองของกำรตรวจสอบย้อนกลบั
ท่ีกระบวนกำรจบัปลำตัง้แตต้่นน�ำ้ (WILD CAUGHT VESSEL)

“มาตรฐานสากล GS1 ท�าให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างไร?”

Where does your journey start?

17-19 Traceability 4.indd   17 3/17/2560 BE   11:39 AM



Thailand Newsletter GS1 Traceabil ity

Identify products
and containers

synchronise and 
share product data

Identify  locations

GS1 Thailand January – March  201718

Thailand Newsletter GS1 Traceabil ity

synchronise and 
share product data

การเช่ือมต่อและการแบ่งปันข้อมูล
คุณรู้หรือไม่
ปัจจบุนั บริษัทค้ำปลกีระดบัโลกอยำ่ง METRO Cash & 
Carry สำมำรถสแกนบำร์โค้ดบนผลติภณัฑ์อำหำรทะเล
และรู้ได้เลยว่ำปลำถกูจบัมำจำกท่ีไหน จบัมำอย่ำงไร 
รวมถงึรู้วนัท่ีควรบริโภคก่อน และข้อมลูส�ำคญัอ่ืนๆ ท่ี
ล้วนได้มำจำกผู้หำปลำโดยตรง

ประโยชน์
ท�ำให้ลกูค้ำได้รับข้อมลูผลิตภณัฑ์ท่ีถกูต้องจำกแหล่งท่ี
น่ำเช่ือถือตลอดหว่งโซอ่ปุทำน เพ่ือสนบัสนนุกำรด�ำเนิน
ธรุกิจให้มีประสทิธิภำพและกำรแบง่ปันข้อมลูท่ีนำ่เช่ือถือ 
ต่อผู้ บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจเลือกซือ้สินค้ำได้ 
อย่ำงถกูต้อง ยัง่ยืน ช่วยป้องกนักำรปลอมแปลงสินค้ำ
และสนบัสนนุระเบียบข้อบงัคบัท่ีต้องกำรให้เจ้ำของสนิค้ำ
ระบขุ้อมลูส�ำคญับนผลติภณัฑ์ของตนเอง

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1
เลขประจ�ำตวัสินค้ำสำกลและหมำยเลขบ่งชีท่ี้ตัง้สำกล 
(GTINs และ GLNs) จะถกูน�ำไปใช้ตัง้แต่แหล่งก�ำเนิด 
และถูกแชร์ให้กับคู่ค้ำผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกำร
ค้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ฐำนข้อมูลสินค้ำสำกล  
(GDSN) หรือระบบบนัทกึกำรเคลือ่นท่ีของสนิค้ำระหวำ่ง
กำรขนสง่ (EPCIS)

SYNCHRONISE AND SHARE 
PRODUCT DATA
Did you know?
Customers at global retailing company METRO Cash & Carry can now 
scan barcodes for seafood products to understand where the fish was 
caught, how it was caught, the best-by-date, and other important data – all 
information provided directly by fish suppliers.

Benefits
Capturing accurate product data at the source empowers customers 
along the foodservice supply chain to rely on that information 
to support efficient business practices and to ultimately share 
that information with consumers. This helps enable sustainable  
buying decisions, ensures authenticity and satisfies regulations that require 
companies to maintain reliable data on the sustainability of their products.

GS1 standards in action
Product and location identifiers (GTINs and GLNs) are created at the 
source so barcodes can be shared with trading partners via Electronic  
Data Interchange (EDI), the Global Data Synchronisation Network (GDSN), or 
Electronic Product Code Information Service (EPCIS).
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ฉะนัน้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครในซัพพลายเชน 
เ ช่น ชาวประมง ผู้ ค้าปลีก ผู้ ค้า ส่ง  
ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเป็นเพียง 
ผู้บริโภค จะเหน็ว่าการบริการด้านอาหาร
นัน้มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปมาก 
ซึ่ง GS1 กมี็มาตรฐานพร้อมรองรับและช่วย

การระบุต�าแหน่งที่ตั้งหรือแหล่งที่มาของสินค้า
คุณรู้หรือไม่
ในยโุรปมีกฎหมำย EC 1224/2009 และ EC 404/2011 ท่ีวำ่ด้วย
ข้อก�ำหนดเฉพำะเก่ียวกับกำรแบ่งปันข้อมลูและกำรตรวจสอบ
ย้อนกลบัส�ำหรับปลำและสตัว์น�ำ้ตัง้แตแ่หลง่ท่ีมำไปจนถงึผู้บริโภค

ประโยชน์
ในกำรระบตุ�ำแหนง่โดยใช้มำตรฐำนสำกล GS1 จะชว่ยให้ข้อมลู
และสนิค้ำมีควำมถกูต้องแมน่ย�ำในกำรเรียกคืนสนิค้ำ ซึง่มีควำม
ส�ำคญัอยำ่งย่ิงโดยเฉพำะในอำหำรสด เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่ใจ
ให้ลกูค้ำและผู้บริโภค

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1
เลขหมำยบง่ชีท่ี้ตัง้สำกล (GLNs) จะถกูใช้ในกำรบง่ชีแ้หลง่ท่ีมำ
ของสนิค้ำ/อำหำร โดยเป็นรหสัท่ีใช้ระบสุถำนท่ี รวมถงึเรือ ทำ่เรือ 
และสถำนท่ีบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมถึงร้ำนอำหำร โรงแรม และ
ต�ำแหน่งท่ีตัง้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรซือ้ขำย หรือบริโภคสินค้ำ/
อำหำรนัน้ๆ

IDENTIFY LOCATIONS
Did you know?
In Europe, law EC 1224/2009 and EC 404/2011 make specific stipulations 
regarding the capturing and sharing of traceability information  
for fish and aquaculture products from source to consumers.

Benefits
The ability to uniquely identify locations using GS1 standards increases 
product traceability and enables more accurate and precise recalls, 
rerouting, market withdrawals - which are particularly important in fresh 
food categories for enhancing customer and consumer confidence.

GS1 standards in action
Global Location Numbers (GLNs) can be assigned at the source 
of harvesting and are used to identify locations including vessels,  
loading docks, processing and packaging locations, and also  
restaurants, takeaways, hotels and any other location where food is 
bought and eaten.

สนับสนุนทกุๆ ภาคส่วนได้
ในฉบบัต่อไปจะเป็นเร่ืองการประยุกต์

ใช้มาตรฐานสากล GS1 ในกระบวนการ
และขัน้ตอนการผลิตสินค้าเบือ้งต้น ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเหน็ภาพได้ชัดเจน
มากขึน้ โปรดตดิตามต่อในฉบบัหน้าค่ะ  
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การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
คุณรู้หรือไม่
ในระบบซพัพลำยเชน  ระบบมำตรฐำนสำกล GS1 ถกูน�ำมำใช้อยำ่ง 

แพร่หลำยมำกท่ีสดุในโลก

ประโยชน์
มำตรฐำนสำกล GS1 ช่วยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรและสร้ำง

รำกฐำนในกำรมองเห็นได้ตลอดซพัพลำยเชน ซึง่ควำมสำมำรถ

ในกำรบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นสำกลนีไ้ด้ช่วยสร้ำง

รำกฐำน ท่ีนอกจำกจะท�ำให้ซพัพลำยเชนมีประสทิธิภำพแล้ว ยงั

ท�ำให้เกิดกำรน�ำวิธีกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีใสใ่จสิ่งแวดล้อมและควำม

ยัง่ยืนไปสูก่ำรด�ำเนินงำนจริงได้อีกด้วย

บทบาทของ มาตรฐาน GS1 
หมำยเลขประจ�ำตวัสนิค้ำสำกล (GTINs) ถกูน�ำมำใช้ในกำรบง่ชี ้

ผลิตภณัฑ์ หมำยเลขเรียงล�ำดบัสินค้ำเพ่ือกำรขนส่ง (SSCCs) 

ถกูน�ำมำใช้ในกำรบ่งชีห้น่วยกำรขนส่ง โดยข้อมลูนีจ้ะถกูบนัทึก

ลงในสญัลกัษณ์บำร์โค้ด เช่น บำร์โค้ด GS1-128 เพ่ือกำรขนสง่ 

ซึง่สำมำรถเก็บข้อมลูอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิได้อีก เชน่ Batch/Lot กำรผลติ 

ช่วยให้สำมำรถระบตุ�ำแหน่งของผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ได้ใน

ทกุๆ จดุของซพัพลำยเชน

IDENTIFY PRODUCTS AND CONTAINERS
Did you know?
The GS1 System of standards is the most widely used supply chain  
standards system in the world.

Benefits
GS1 standards optimise business processes and build the foundation 
for supply chain visibility. The ability to uniquely identify products and 
containers globally also builds the foundation not only for efficient 
supply chain functions, but also for the integration of environmentally 
conscious and sustainable business practices into operations.

GS1 standards in action
Global Trade Item Numbers (GTINs) uniquely identify products. Serial 
Shipping Container Codes (SSCCs) identify logistic. This information is 
embedded into a barcode such as GS1-128 barcodes for case-level 
identification, which can also hold extended product data, such as batch/
lot number, allowing you to identify products and containers, wherever they 
are in the supply chain.

วารสารสถาบันรหัสสากล
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การเชื่อมต่อและการแบ่งปันข้อมูล
คุณรู้หรือไม่
ปัจจบุนั บริษัทค้ำปลกีระดบัโลกอยำ่ง METRO Cash & 
Carry สำมำรถสแกนบำร์โค้ดบนผลติภณัฑ์อำหำรทะเล
และรู้ได้เลยว่ำปลำถกูจบัมำจำกท่ีไหน จบัมำอย่ำงไร 
รวมถงึรู้วนัท่ีควรบริโภคก่อน และข้อมลูส�ำคญัอ่ืนๆ ท่ี
ล้วนได้มำจำกผู้หำปลำโดยตรง

ประโยชน์
ท�ำให้ลกูค้ำได้รับข้อมลูผลิตภณัฑ์ท่ีถกูต้องจำกแหล่งท่ี
น่ำเช่ือถือตลอดหว่งโซอ่ปุทำน เพ่ือสนบัสนนุกำรด�ำเนิน
ธรุกิจให้มีประสทิธิภำพและกำรแบง่ปันข้อมลูท่ีนำ่เช่ือถือ 
ต่อผู้ บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจเลือกซือ้สินค้ำได้ 
อย่ำงถกูต้อง ยัง่ยืน ช่วยป้องกนักำรปลอมแปลงสินค้ำ
และสนบัสนนุระเบียบข้อบงัคบัท่ีต้องกำรให้เจ้ำของสนิค้ำ
ระบขุ้อมลูส�ำคญับนผลติภณัฑ์ของตนเอง

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1
เลขประจ�ำตวัสินค้ำสำกลและหมำยเลขบ่งชีท่ี้ตัง้สำกล 
(GTINs และ GLNs) จะถกูน�ำไปใช้ตัง้แต่แหล่งก�ำเนิด 
และถูกแชร์ให้กับคู่ค้ำผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกำร
ค้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ฐำนข้อมูลสินค้ำสำกล  
(GDSN) หรือระบบบนัทกึกำรเคลือ่นท่ีของสนิค้ำระหวำ่ง
กำรขนสง่ (EPCIS)

SYNCHRONISE AND SHARE 
PRODUCT DATA
Did you know?
Customers at global retailing company METRO Cash & Carry can now 
scan barcodes for seafood products to understand where the fish was 
caught, how it was caught, the best-by-date, and other important data – all 
information provided directly by fish suppliers.

Benefits
Capturing accurate product data at the source empowers customers 
along the foodservice supply chain to rely on that information 
to support efficient business practices and to ultimately share 
that information with consumers. This helps enable sustainable  
buying decisions, ensures authenticity and satisfies regulations that require 
companies to maintain reliable data on the sustainability of their products.

GS1 standards in action
Product and location identifiers (GTINs and GLNs) are created at the 
source so barcodes can be shared with trading partners via Electronic  
Data Interchange (EDI), the Global Data Synchronisation Network (GDSN), or 
Electronic Product Code Information Service (EPCIS).
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In Europe, law EC 1224/2009 and EC 404/2011 make specific stipulations 
regarding the capturing and sharing of traceability information  
for fish and aquaculture products from source to consumers.

Benefits
The ability to uniquely identify locations using GS1 standards increases 
product traceability and enables more accurate and precise recalls, 
rerouting, market withdrawals - which are particularly important in fresh 
food categories for enhancing customer and consumer confidence.

GS1 standards in action
Global Location Numbers (GLNs) can be assigned at the source 
of harvesting and are used to identify locations including vessels,  
loading docks, processing and packaging locations, and also  
restaurants, takeaways, hotels and any other location where food is 
bought and eaten.

สนับสนุนทกุๆ ภาคส่วนได้
ในฉบบัต่อไปจะเป็นเร่ืองการประยุกต์

ใช้มาตรฐานสากล GS1 ในกระบวนการ
และขัน้ตอนการผลิตสินค้าเบือ้งต้น ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเหน็ภาพได้ชัดเจน
มากขึน้ โปรดตดิตามต่อในฉบบัหน้าค่ะ  
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5 Key Trends for manufacturers
and distributions in 2017

GS1 Thailand January – March  201720

According to Nielsen, at the recent Outlook for Consumer 
Goods in 2017, organized by AECOC 2016 will end with 
a growth in consumer demand of around 2.4%. One of 
the best years for the sector according to experts, after 
8 years of crisis.

But what are the key issues in 2017 that will continue to 
improve and grow consumer demand Rosario Pedrosa, 
manager of the demand area of AECOC, points out 
5 key area’s on which to focus our attention for 2017,  
according to data extracted from AECOC reports (AECOC 
Shopperview, Benchmarking and International Training).

1. Transformation of the discounters
With concepts that evolve from hard to smart discount  
(Lidl and Aldi) and with the introduction of premium  
products and more brands.

2. The omnichannel
The boundaries between offline and online are blurred. It is 
necessary to approach the buyer through all channels and 
for this it will be essential to have an omnichannel vision.

การส�ารวจของ Nielsen ในภาพรวมของตลาดสนิค้าอปุโภค
บริโภคในปี 2017 ท่ีจดัโดย AECOC 2016 จบลงด้วยการ 
เจริญเตบิโตในด้านความต้องการของผู้บริโภคประมาณ 2.4%  
นบัเป็นหนึง่ในปีท่ีดีท่ีสดุหลงัจาก 8 ปีของวิกฤต

ปัจจยัใดเป็นตวัขบัเคลือ่นการเตบิโตของสนิค้าอปุโภคบริโภค 
Rosario Pedrosa ผู้จดัการด้าน demand area ของ AECOC 
ชี ้5 สิง่ท่ีเป็นประเดน็ส�าคญัในปี 2017 ท่ีจะพฒันาการเตบิโต
ในความต้องการของผู้บริโภค ตามข้อมลูท่ีได้จาก AECOC 
reports (AECOC Shopperview, Benchmarking and 
International Training) มีดงันี ้

1. การเปลี่ยนแปลงของการลดราคาสินค้า
จากแนวคิดท่ีพัฒนาขึน้มาจากการลดราคาแบบ Hard  
discount หรือการจ�าหนา่ยผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพด้วยราคา
ท่ีถูกท่ีสุดมาเป็นการลดราคาแบบสมาร์ท (อย่างเช่นร้าน  
Lidl และ Aldi) ด้วยการเปิดตวัผลติภณัฑ์และแบรนด์พรีเม่ียม
มากขึน้

2. Omnichannel
ขอบเขตระหวา่งออฟไลน์และออนไลน์ไมช่ดัเจน จงึจ�าเป็นท่ี 
จะต้องเข้าถงึผู้ ซือ้ผา่นชอ่งทางทัง้หมด 

5 แนวโน้มส�าคัญส�าหรับผู้ผลิตและการกระจายในปี 2017  
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3. Use of technology
Using new technologies to make the buying experience 
differentiated and more impactful. The use of  artificial 
intelligence, augmented reality, virtual reality and facial 
recognition will be some of the main  trends in 2017. 

4. Innovation 
Consumers demand around innovation is growing and 
the 5 key concepts that are gaining the most  traction 
are: green fever (eco, bio and healthy products etc.); 
Craftsmanship, authentic and local; Convenience and 
on the-go; Premium products and the birth of new ways 
of eating.  

5. Simplicity
You have to ensure the basics. Efficiency and collaboration 
are essential to gain competitiveness and maintaining 
focus on serving the end customer better.  

3. การใช้เทคโนโลยี 
ใช้เทคโนโลยีใหมท่ี่จะให้ประสบการณ์การซือ้ท่ีแตกตา่งและ
มีประสทิธิภาพมากขึน้ การใช้ปัญญาประดษิฐ์ โลกแหง่ความ 
เสมือนจริงและการจดจ�าใบหน้าจะเป็นบางสว่นของแนวโน้ม
หลกัในปี 2017 

4. นวัตกรรม 
ความต้องการของผู้บริโภคด้านนวตักรรมมีการเติบโตและ  
5 แนวคิดส�าคัญท่ีจะดึงดูดมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์เพ่ือ 
สขุภาพ ผลิตภณัฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม งานฝีมือของแท้และ 
ท้องถ่ิน ความสะดวกสบาย สนิค้าพรีเม่ียม และแนวทางใหม่
ของการรับประทานอาหาร

5. ความเรียบง่าย
สว่นท่ีส�าคญัท่ีสดุท่ีควรจะต้องมี คือ ประสทิธิภาพและการ
ท�างานร่วมกัน นบัเป็นสิ่งส�าคญัท่ีจะเพ่ิมศกัยภาพในการ
แขง่ขนัและยงัคงมุง่เน้นท่ีจะพฒันาการบริการลกูค้าในทางท่ี
ดีขึน้ตอ่ไปในอนาคต  
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เชญิ แชะ ชวน แชร์

บริการถ่ายภาพสินค้า
พร้อมบันทึกลงฐานข้อมูล

สินค้าระดับประเทศ
INPUT

CAPTURE

SHARE

 สิทธิพิเศษ ส�าหรับสมาชิก
สถาบันรหัสสากล  เท่านั้น!!!

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะเปิดโอกาส

ทางธุรกิจของท่านเพิ่มมากขึ้น

1

2

3

GS1 Thailand
Studio Service
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ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ีฝ่าย GS1 Thailand Studio Service
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โทรศัพท์ 0-2345-1214, 0-2345-1208 โทรสาร 0-2345-1217-8
Email : tsdgs1@gs1thailand.org

โครงการระบบฐานข้อมูลสินค้า
(NPC: National Product Catalogue)
จากโครงการศกึษาแนวทางเช่ือมโยงข้อมลูสินค้าและกระบวนการตรวจสอบ 

ย้อนกลับสินค้า (Traceability) ได้มีการเปิดตัว GS1 Thailand Studio Service 

ให้บริการถ่ายภาพสินค้ากับสมาชิกสถาบันรหัสสากล ให้ได้ภาพสินค้าที่มีความสวยงาม 

ชัดเจน มีมุมภาพที่น่าสนใจ สะดุดตา  เพื่อน�ารูปภาพและรายการสินค้าไปลงในระบบฐานข้อมูล

สินค้า (NPC : National Product Catalogue) บริการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิก 

เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการจากทางสถาบันฯ ดังนี้ 

1.  ติดต่อนัดหมายก�าหนดการที่จะน�าสินค้าเข้ามารับบริการถ่ายภาพ

2.  น�าสินค้ามาส่งที่สถาบันฯ เพื่อรอรับคิวบริการถ่ายภาพโดยกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ท่านสามารถ

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลได้ที่ Link >> http://bit.ly/2gXmy4q พร้อมลงนามและประทับ

 ตราบริษัทข้อก�าหนดและเง่ือนไขการจดัท�าข้อมูลสนิค้าลงฐานข้อมูลสนิค้าแห่งชาต ิ(National Product 

 Catalogue) กรุณาน�าตราประทับบริษัทมาด้วย 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าทุกชิ้นให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันฯ 

 (ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบภาพถ่ายสินค้า กรณีที่สมาชิกไม่มีการส่งข้อมูลสินค้ากลับมาให้สถาบันฯ)

4.  เมื่อครบก�าหนด ทางสถาบันฯ จะติดต่อให้มารับสินค้าคืนผ่านทางอีเมล์เท่านั้น 

หมายเหตุ : บริการนี้ส�าหรับสมาชิกสถาบันรหัสสากลที่มีสถานะปกติและช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกถึงปีปัจจุบันแล้วเท่านั้น

  เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ ก�าหนด 
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โซลชูัน่ของ Stanley Healthcare รวมถึงป้ายสื่อสารแบบไร้สายระบบ RFID ท่ี
ท�าให้พยาบาล แพทย์ และบคุลากรท่านอ่ืนสามารถใช้งานในการระบตุ�าแหน่ง
ของตนเองและขอความช่วยเหลือได้

โรงพยาบาล Valley ในเมืองริดจ์วู้ด รัฐนิวเจอร์ซ่ี ได้น�าระบบแสดงต�าแหน่งและ
การเคลื่อนท่ีในเวลาจริง (RTLS) มาใช้ในการบ่งชีส้ถานท่ีและระบุตวัตนของ
พนกังานท่ีกดป้ายฉกุเฉิน ซึง่ก่อนท่ีโรงพยาบาลจะน�าระบบนีม้าใช้นัน้ มีบคุลากร
เพียงร้อยละ 50 ท่ีรู้สกึถึงความปลอดภยัในท่ีท�างาน แต่เม่ือเร่ิมใช้ระบบ RTLS 
ตวัเลขก็เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 85

โรงพยาบาล Valley ไม่ค่อยประสบกับเหตุการณ์รุนแรงในห้องฉุกเฉิน แต่มี
เหตกุารณ์หนึ่งท่ีพนกังานแจ้งว่าเกิดความรู้สกึอึดอดั เม่ือมีสมาชิกในครอบครัว
ของผู้ ป่วยกนัไมใ่ห้พยาบาลออกจากห้องพกัผู้ ป่วย พยาบาลจงึขอให้โรงพยาบาล
หาวิธีในการปกป้องบุคลากรจากเหตุการณ์เหล่านี ้ ฝ่ายอาคารสถานท่ีท่ีดูแล 

The Stanley Healthcare solution includes Wi-Fi RFID badges 
that nurses, physicians and other personnel can use to identify 
their locations and call for assistance.

The Valley Hospital, in Ridgewood, N.J., has been using a 
real-time location system (RTLS) to monitor the locations and 
identities of staff members who press their emergency badge. 
Before the hospital deployed the system, only 50 percent 
of personnel reported a sense of workplace safety. Once 
those workers began utilizing the RTLS, provided by Stanley  
Healthcare, that figure rose to 85 percent.

The Valley Hospital rarely experiences violence in its ER, but 
there have been incidents in which employees have indicated 
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feeling uncomfortable, the hospital reports. After members of 
a patient’s family prevented a nurse from leaving that patient’s 
room, that nurse asked the hospital to institute a better means of 
protecting personnel. The facility, which treats 74,000 patients 
in its emergency department each year, already offered wired 
emergency alarms in each room, but it decided that a wireless 
system would provide greater support to employees wherever 
they were in that department. The solution consists of Stanley 

Healthcare Wi-Fi-enabled call badges and software 
that helps security personnel identify who has 

placed a distress call, as well as where 
that person is located and what he or 

she looks like.

If a nurse requires assistance, 
she can press the button on  
her AeroScout T2s badge to 
summon help.

Dan ie l  Coss ,  The  V a l l ey  
Hospital’s director of security  

and public safety, says that in 2015, 
his organization took a three-pronged  

approach to improving safety. The hospital 
increased training and education, created  

a “Disruption Team” to respond to emergency  
calls and introduced Stanley Healthcare’s AeroScout Staff 
Safety RTLS.

The wired panic-alarm system is still in place, enabling staff 
members in each room to reach for the alert box and pull its 
handle in order to receive assistance. However, Coss notes, 
the boxes may not always be easy for employees to find, and is 
not discreet. In contrast, a worker wearing an AeroScout badge 
could easily press its button without that action being noticeable 
to others in the room.

Coss was already familiar with the AeroScout Staff Safety  
solution, a technology deployed by his previous employer,  
a Las Vegas hospital. The system consists of a Wi-Fi-enabled 
badge, as well as AeroScout software running on the facility’s 
server to determine the identity and location of any individual 
who presses the badge’s button.
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ผู้ ป่วย 74,000 คนของแผนกฉกุเฉินในแต่ละปี ได้น�าเสนอให้ติดสญัญาณ
เตือนภัยฉุกเฉินแบบมีสายในแต่ละห้อง แต่มันก็เป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่า
ระบบไร้สายจะช่วยเหลือพนักงานได้ดีกว่าเวลาท่ีพวกเขาอยู่ในแผนก  
ระบบดังกล่าวประกอบด้วยป้ายสื่อสารแบบไร้สายของ Stanley  
Healthcare ท่ีสามารถใช้สื่อสารได้รวมถึงซอฟต์แวร์ท่ีช่วยให้เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยสามารถระบุได้ว่าใครส่งสัญญาณแจ้งเหตุร้าย 
เช่นเดียวกบัการระบสุถานท่ีและรูปร่างหน้าตาของเจ้าหน้าท่ีคนนัน้ด้วย

หากพยาบาลต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถกดปุ่ มบน
ป้าย AeroScout T2s เพ่ือขอความช่วยเหลือได้

Daniel Coss ผู้ อ�านวยการด้านการรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภัย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภัย 
สาธารณะของโรงพยาบาล Valley กลา่ววา่ 
ในปี 2015 องค์กรของเขาใช้กลยุทธ์
แบบสามง่ามในการปรับปรุงด้าน
ความปลอดภัย โดยโรงพยาบาลได้
เพ่ิมการฝึกอบรมและการศกึษา สร้าง 
“Disruption Team” เพ่ือตอบสนอง
ต่อสายฉุกเฉิน พร้อมน�าเสนอระบบ 
Stanley Healthcare’s AeroScout Staff 
Safety RTLS

ระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเ ฉินแบบมีสาย
ยังคงอยู่ ท่ีเดิม เพ่ือช่วยให้พนักงานในแต่ละห้อง 
เข้าถงึกลอ่งแจ้งเตือนและดงึคนัโยกเพ่ือขอรับความชว่ยเหลอื 
อย่างไรก็ตาม Coss กล่าวว่า กล่องแจ้งเตือนเหล่านัน้อาจจะไม่ได้หาได้
ง่ายๆ และไม่ได้รอบคอบเสมอไป ในทางกลบักนัเจ้าหน้าท่ีท่ีสวมใส่ป้าย 
AeroScout นัน้สามารถกดปุ่ มแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีใครใน
ห้องพกัสงัเกตเห็นได้

Coss คุ้นเคยกบัระบบ AeroScout Staff Safety แล้ว ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ี 
นายเก่าของเขาใช้ท่ีโรงพยาบาล Las Vegas ระบบประกอบด้วยป้ายสือ่สาร
แบบไร้สาย และซอฟต์แวร์ AeroScout ท่ีท�างานบนเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ของฝ่าย
อาคารสถานท่ีเพ่ือตรวจสอบตวัตนและสถานท่ีตัง้ของบคุคลใดๆ ท่ีกดปุ่ ม
บนป้าย

Coss แนะน�าระบบนีใ้ห้กบัโรงพยาบาล Valley ซึ่งก็ได้ติดตัง้เทคโนโลยี
นีเ้ม่ือฤดูใบไม้ผลิท่ีผ่านมา เขาอธิบายว่าด้วยเทคโนโลยีในการเข้าถึง 
เครือข่ายแบบไร้สายท่ีโรงพยาบาลมีอยู่  ท�าให้เกิดความแม่นย�าใน 
การระบสุถานท่ีได้ประมาณ 8 – 10 ฟตุ  โดย Rebecca Young หวัหน้า
งานแผนกฉกุเฉินตอนเหนือของโรงพยาบาล Valley กล่าวว่า ฝ่ายอาคาร
สถานท่ียงัเลือกท่ีจะติดตัง้ตวัปล่อยสญัญาณ AeroScout อีกเกือบ 12 จดุ 
เพ่ือปรับปรุงความละเอียดและให้มัน่ใจว่ามนัสามารถระบุต�าแหน่งของ 
ผู้ปฏิบตัิงานภายในระยะ 2 ฟตุได้
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โซลชูัน่ของ Stanley Healthcare รวมถึงป้ายสื่อสารแบบไร้สายระบบ RFID ท่ี
ท�าให้พยาบาล แพทย์ และบคุลากรท่านอ่ืนสามารถใช้งานในการระบตุ�าแหน่ง
ของตนเองและขอความช่วยเหลือได้

โรงพยาบาล Valley ในเมืองริดจ์วู้ด รัฐนิวเจอร์ซ่ี ได้น�าระบบแสดงต�าแหน่งและ
การเคลื่อนท่ีในเวลาจริง (RTLS) มาใช้ในการบ่งชีส้ถานท่ีและระบุตวัตนของ
พนกังานท่ีกดป้ายฉกุเฉิน ซึง่ก่อนท่ีโรงพยาบาลจะน�าระบบนีม้าใช้นัน้ มีบคุลากร
เพียงร้อยละ 50 ท่ีรู้สกึถึงความปลอดภยัในท่ีท�างาน แต่เม่ือเร่ิมใช้ระบบ RTLS 
ตวัเลขก็เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 85

โรงพยาบาล Valley ไม่ค่อยประสบกับเหตุการณ์รุนแรงในห้องฉุกเฉิน แต่มี
เหตกุารณ์หนึ่งท่ีพนกังานแจ้งว่าเกิดความรู้สกึอึดอดั เม่ือมีสมาชิกในครอบครัว
ของผู้ ป่วยกนัไมใ่ห้พยาบาลออกจากห้องพกัผู้ ป่วย พยาบาลจงึขอให้โรงพยาบาล
หาวิธีในการปกป้องบุคลากรจากเหตุการณ์เหล่านี ้ ฝ่ายอาคารสถานท่ีท่ีดูแล 

The Stanley Healthcare solution includes Wi-Fi RFID badges 
that nurses, physicians and other personnel can use to identify 
their locations and call for assistance.

The Valley Hospital, in Ridgewood, N.J., has been using a 
real-time location system (RTLS) to monitor the locations and 
identities of staff members who press their emergency badge. 
Before the hospital deployed the system, only 50 percent 
of personnel reported a sense of workplace safety. Once 
those workers began utilizing the RTLS, provided by Stanley  
Healthcare, that figure rose to 85 percent.

The Valley Hospital rarely experiences violence in its ER, but 
there have been incidents in which employees have indicated 
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feeling uncomfortable, the hospital reports. After members of 
a patient’s family prevented a nurse from leaving that patient’s 
room, that nurse asked the hospital to institute a better means of 
protecting personnel. The facility, which treats 74,000 patients 
in its emergency department each year, already offered wired 
emergency alarms in each room, but it decided that a wireless 
system would provide greater support to employees wherever 
they were in that department. The solution consists of Stanley 

Healthcare Wi-Fi-enabled call badges and software 
that helps security personnel identify who has 

placed a distress call, as well as where 
that person is located and what he or 

she looks like.

If a nurse requires assistance, 
she can press the button on  
her AeroScout T2s badge to 
summon help.

Dan ie l  Coss ,  The  Va l l ey  
Hospital’s director of security  

and public safety, says that in 2015, 
his organization took a three-pronged  

approach to improving safety. The hospital 
increased training and education, created  

a “Disruption Team” to respond to emergency  
calls and introduced Stanley Healthcare’s AeroScout Staff 
Safety RTLS.

The wired panic-alarm system is still in place, enabling staff 
members in each room to reach for the alert box and pull its 
handle in order to receive assistance. However, Coss notes, 
the boxes may not always be easy for employees to find, and is 
not discreet. In contrast, a worker wearing an AeroScout badge 
could easily press its button without that action being noticeable 
to others in the room.

Coss was already familiar with the AeroScout Staff Safety  
solution, a technology deployed by his previous employer,  
a Las Vegas hospital. The system consists of a Wi-Fi-enabled 
badge, as well as AeroScout software running on the facility’s 
server to determine the identity and location of any individual 
who presses the badge’s button.
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ผู้ ป่วย 74,000 คนของแผนกฉกุเฉินในแต่ละปี ได้น�าเสนอให้ติดสญัญาณ
เตือนภัยฉุกเฉินแบบมีสายในแต่ละห้อง แต่มันก็เป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่า
ระบบไร้สายจะช่วยเหลือพนักงานได้ดีกว่าเวลาท่ีพวกเขาอยู่ในแผนก  
ระบบดังกล่าวประกอบด้วยป้ายสื่อสารแบบไร้สายของ Stanley  
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เช่นเดียวกบัการระบสุถานท่ีและรูปร่างหน้าตาของเจ้าหน้าท่ีคนนัน้ด้วย

หากพยาบาลต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถกดปุ่ มบน
ป้าย AeroScout T2s เพ่ือขอความช่วยเหลือได้

Daniel Coss ผู้ อ�านวยการด้านการรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภัย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภัย 
สาธารณะของโรงพยาบาล Valley กลา่ววา่ 
ในปี 2015 องค์กรของเขาใช้กลยุทธ์
แบบสามง่ามในการปรับปรุงด้าน
ความปลอดภัย โดยโรงพยาบาลได้
เพ่ิมการฝึกอบรมและการศกึษา สร้าง 
“Disruption Team” เพ่ือตอบสนอง
ต่อสายฉุกเฉิน พร้อมน�าเสนอระบบ 
Stanley Healthcare’s AeroScout Staff 
Safety RTLS

ระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเ ฉินแบบมีสาย
ยังคงอยู่ ท่ีเดิม เพ่ือช่วยให้พนักงานในแต่ละห้อง 
เข้าถงึกลอ่งแจ้งเตือนและดงึคนัโยกเพ่ือขอรับความชว่ยเหลอื 
อย่างไรก็ตาม Coss กล่าวว่า กล่องแจ้งเตือนเหล่านัน้อาจจะไม่ได้หาได้
ง่ายๆ และไม่ได้รอบคอบเสมอไป ในทางกลบักนัเจ้าหน้าท่ีท่ีสวมใส่ป้าย 
AeroScout นัน้สามารถกดปุ่ มแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีใครใน
ห้องพกัสงัเกตเห็นได้

Coss คุ้นเคยกบัระบบ AeroScout Staff Safety แล้ว ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ี 
นายเก่าของเขาใช้ท่ีโรงพยาบาล Las Vegas ระบบประกอบด้วยป้ายสือ่สาร
แบบไร้สาย และซอฟต์แวร์ AeroScout ท่ีท�างานบนเคร่ืองเซร์ิฟเวอร์ของฝ่าย
อาคารสถานท่ีเพ่ือตรวจสอบตวัตนและสถานท่ีตัง้ของบคุคลใดๆ ท่ีกดปุ่ ม
บนป้าย

Coss แนะน�าระบบนีใ้ห้กบัโรงพยาบาล Valley ซึ่งก็ได้ติดตัง้เทคโนโลยี
นีเ้ม่ือฤดูใบไม้ผลิท่ีผ่านมา เขาอธิบายว่าด้วยเทคโนโลยีในการเข้าถึง 
เครือข่ายแบบไร้สายท่ีโรงพยาบาลมีอยู่  ท�าให้เกิดความแม่นย�าใน 
การระบสุถานท่ีได้ประมาณ 8 – 10 ฟตุ  โดย Rebecca Young หวัหน้า
งานแผนกฉกุเฉินตอนเหนือของโรงพยาบาล Valley กล่าวว่า ฝ่ายอาคาร
สถานท่ียงัเลือกท่ีจะติดตัง้ตวัปล่อยสญัญาณ AeroScout อีกเกือบ 12 จดุ 
เพ่ือปรับปรุงความละเอียดและให้มัน่ใจว่ามนัสามารถระบุต�าแหน่งของ 
ผู้ปฏิบตัิงานภายในระยะ 2 ฟตุได้
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Coss recommended the system to The Valley Hospital, which 
installed the technology last fall. With the hospital’s existing 
Wi-Fi system, he explains, it provided location accuracy of 
approximately 8 to 10 feet. The facility opted to also install 
nearly a dozen AeroScout exciters to improve that granularity, 
says Rebecca Young, the supervisor of The Valley Hospital’s 
Emergency Department North, to ensure that it could pinpoint 
a worker’s location within 2 feet.

The system is voluntary, so only personnel who opt to use 
the technology receive a T2s badge, which is linked to that 
individual’s name and photo in the AeroScout software  
residing on the hospital’s server. The tags emit their unique 
identifiers to area access points via Wi-Fi signals, and 
the exciter transmits a unique ID number that is linked in  
the software to its exact location. The badge receives 
the low-frequency (LF) 125 kHz transmissions from the  
nearest AeroScout exciter, then transmits that exciter 
ID, along with the badge’s identifier, thereby increasing  
location granularity. 

If an employee presses the button, the software identifies 
that an emergency is taking place, and an audible alert is 
sounded in three locations: at the desktops of Young and 
the clinical shift supervisor, as well as in the security office. 
The software displays the individual’s name, an image of that 
person and a view of the emergency department map, with 
an icon representing where the button was pressed. If the 
individual is moving, Young says, the very close granularity 
can help security personnel determine where he or she is 
headed, enabling them to be efficient in finding that employee.

The solution, Coss says, was less expensive than installing  
additional wired panic alarms. What’s more, he says, it is easier 
for staff members to use, and helped him to achieve his goal 
of deploying a system that would be “low-cost and high-yield.”

The hospital offered the badges to each of the 170 staff 
members who work in the emergency department. To date, 
approximately 100 employees are using the tags. Before  
the AeroScout system was installed, a survey found that 
respondents who agreed or strongly agreed with the  
statement “I feel that workplace safety is taken seriously in 
my department” increased from 50 percent in September 
2015 to 85 percent in June 2016. Those agreeing or strongly 
agreeing with the statement “I feel that I can easily contact 
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ระบบนีเ้ป็นระบบสมคัรใจ ดงันัน้จะมีเพียงบคุลากรท่ีเลือกใช้เทคโนโลยีนีไ้ด้
รับป้าย T2s ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงช่ือและรูปภาพของแต่ละบุคคลในซอฟต์แวร์  
AeroScout ท่ีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาล ตัวแท็กจะปล่อยรหัสบ่งชี ้
ท่ีเฉพาะไปยังตัวกระจายสัญญาณผ่านสัญญาณ Wi-Fi จากนัน้ตัวปล่อย
สัญญาณจะถ่ายทอดสัญญาณรหัสบ่งชี ท่ี้ เฉพาะนัน้ ท่ีถูกเ ช่ือมโยงกับ
ซอฟต์แวร์ไปยังสถานท่ีท่ีแน่นอน ตัวป้ายจะรับสัญญาณความถ่ีต�่า (LF) 
125 kHz จากตวัปล่อยสญัญาณของ AeroScout แล้วส่งต่อข้อมลูรหสัของ 
ตวัปล่อยสญัญาณดงักล่าวไปพร้อมกับรหสับ่งชีเ้ฉพาะของป้าย ซึ่งจะช่วย 
เพ่ิมความละเอียดในการระบสุถานท่ี

เม่ือพนกังานกดปุ่ ม ซอฟต์แวร์จะระบวุ่าเกิดเหตฉุกุเฉินขึน้และเสียงเตือนจะ
ดงัขึน้ในสามสถานท่ี คือ ท่ีโต๊ะท�างานของ Young ท่ีผู้บงัคบับญัชาของคลินิก
ประจ�ากะนัน้ และท่ีแผนกรักษาความปลอดภยั โดยซอฟท์แวร์จะแสดงผลช่ือ
และรูปของเจ้าหน้าท่ีและแผนท่ีของแผนกฉกุเฉินท่ีมีไอคอนแสดงสถานท่ีท่ีถกู
กดปุ่ ม Young กลา่ววา่ เม่ือเจ้าหน้าท่ีเคลื่อนไหว ด้วยความละเอียดของระบบ
จะชว่ยให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตรวจสอบได้วา่ต้องไปทางไหน ท�าให้
พวกเขาค้นหาเจ้าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

Coss กลา่ววา่ระบบนีมี้คา่ใช้จา่ยน้อยกวา่การติดตัง้สญัญาณเตือนภยัฉกุเฉิน
แบบมีสายมาก ย่ิงไปกวา่นัน้ มนัยงังา่ยตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานและชว่ยท�าให้เขา
บรรลเุป้าหมายท่ีจะติดตัง้ระบบท่ี “ต้นทนุต�่าและผลตอบแทนสงู”

โรงพยาบาลแจกป้ายให้พนกังาน 170 คนท่ีท�างานในแผนกฉกุเฉิน ซึง่ตอนนี ้
มีประมาณ 100 คนท่ีใช้งานป้ายนีอ้ยู่ ก่อนท่ีจะติดตัง้ระบบ AeroScout 
นัน้ จากผลส�ารวจพบวา่มีคนท่ีเหน็ด้วยอยา่งย่ิงกบัความคิดเหน็ท่ีวา่ “ฉนัรู้สกึ
ว่ามีการด�าเนินการอย่างจริงจังในเร่ืองความปลอดภัยในท่ีท�างานในแผนก 
ของฉนั” เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 50 ในเดือนกนัยายน ปีค.ศ. 2015 เป็นร้อยละ 85  
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security if help is needed anywhere in the department” grew 
from 50 percent to 88 percent during the same period. Those 
percentages, Young says, are expected to further increase 
during future surveys.

So far, Coss reports, no emergency events have occurred 
within the 12 months since the system’s implementation. There 
have been accidental alerts when employees pressed their 
badge button in error, however, so the hospital knows that 
the technology works properly.

In the future, Young says, she expects to offer the system to all 
new hires and to educate them about the technology’s value, 
which could increase the adoption rate. However, she adds, 
The Valley Hospital intends to continue offering the solution 
only on a voluntary basis. “We didn’t want to make them feel 
they had to use it,” she states. Eventually, the hospital plans 
to expand the technology’s use to entry points throughout the 
facility, and to its pediatric and obstetrics units.  

ในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 2016 ผู้ ท่ีเห็นด้วยอย่างย่ิงกับความคิดเห็นท่ีว่า 
“ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถติดต่อหน่วยรักษาความปลอดภยัได้ง่ายย่ิงขึน้หาก
ต้องการความช่วยเหลือท่ีใดก็ตามในแผนก” เพ่ิมสงูขึน้จากร้อยละ 50 เป็น
ร้อยละ 88 ในช่วงเวลาเดียวกนั Young กล่าวว่า ผลส�ารวจเหล่านีค้าดว่าจะ
เพ่ิมสงูขึน้ระหว่างการส�ารวจในอนาคต

Coss รายงานว่าจนถึงขณะนีไ้ม่มีเหตกุารณ์ฉกุเฉินเกิดขึน้ภายใน 12 เดือน
นับตัง้แต่การติดตัง้ระบบ มีการแจ้งเตือนจากการกดปุ่ มโดยไม่ได้ตัง้ใจ 
ของพนักงานบ้าง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลรู้ว่าเทคโนโลยีนัน้ท�างาน 
อย่างถกูต้อง

Young กล่าวว่า เธอมีความคาดหวังว่าท่ีจะน�าเสนอระบบนีใ้ห้แก่
พนกังานเข้าใหม่ทัง้หมดในอนาคต และให้ความรู้พวกเขาเก่ียวกับคณุค่า 
ของเทคโนโลยีซึ่งอาจจะเพ่ิมอตัราการยอมรับได้ และได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล Valley มุ่งมัน่ท่ีจะด�าเนินการใช้ระบบนีต้่อตาม
ความสมัครใจ เธอกล่าวว่า “เราไม่อยากให้พวกเขารู้สึกว่าจ�าเป็นท่ีจะ 
ต้องใช้” ท้ายท่ีสุดโรงพยาบาลมีแผนจะขยายการใช้เทคโนโลยีในจุดการ
เข้าใช้งานพืน้ท่ีอ�านวยความสะดวกต่างๆ และใช้งานในแผนกกมุารเวชและ 
สตูินรีเวชด้วย  

วารสารสถาบันรหัสสากล
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Coss recommended the system to The Valley Hospital, which 
installed the technology last fall. With the hospital’s existing 
Wi-Fi system, he explains, it provided location accuracy of 
approximately 8 to 10 feet. The facility opted to also install 
nearly a dozen AeroScout exciters to improve that granularity, 
says Rebecca Young, the supervisor of The Valley Hospital’s 
Emergency Department North, to ensure that it could pinpoint 
a worker’s location within 2 feet.

The system is voluntary, so only personnel who opt to use 
the technology receive a T2s badge, which is linked to that 
individual’s name and photo in the AeroScout software  
residing on the hospital’s server. The tags emit their unique 
identifiers to area access points via Wi-Fi signals, and 
the exciter transmits a unique ID number that is linked in  
the software to its exact location. The badge receives 
the low-frequency (LF) 125 kHz transmissions from the  
nearest AeroScout exciter, then transmits that exciter 
ID, along with the badge’s identifier, thereby increasing  
location granularity. 

If an employee presses the button, the software identifies 
that an emergency is taking place, and an audible alert is 
sounded in three locations: at the desktops of Young and 
the clinical shift supervisor, as well as in the security office. 
The software displays the individual’s name, an image of that 
person and a view of the emergency department map, with 
an icon representing where the button was pressed. If the 
individual is moving, Young says, the very close granularity 
can help security personnel determine where he or she is 
headed, enabling them to be efficient in finding that employee.

The solution, Coss says, was less expensive than installing  
additional wired panic alarms. What’s more, he says, it is easier 
for staff members to use, and helped him to achieve his goal 
of deploying a system that would be “low-cost and high-yield.”

The hospital offered the badges to each of the 170 staff 
members who work in the emergency department. To date, 
approximately 100 employees are using the tags. Before  
the AeroScout system was installed, a survey found that 
respondents who agreed or strongly agreed with the  
statement “I feel that workplace safety is taken seriously in 
my department” increased from 50 percent in September 
2015 to 85 percent in June 2016. Those agreeing or strongly 
agreeing with the statement “I feel that I can easily contact 
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Coss กลา่ววา่ระบบนีมี้คา่ใช้จา่ยน้อยกวา่การติดตัง้สญัญาณเตือนภยัฉกุเฉิน
แบบมีสายมาก ย่ิงไปกวา่นัน้ มนัยงังา่ยตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานและชว่ยท�าให้เขา
บรรลเุป้าหมายท่ีจะติดตัง้ระบบท่ี “ต้นทนุต�่าและผลตอบแทนสงู”

โรงพยาบาลแจกป้ายให้พนกังาน 170 คนท่ีท�างานในแผนกฉกุเฉิน ซึง่ตอนนี ้
มีประมาณ 100 คนท่ีใช้งานป้ายนีอ้ยู่ ก่อนท่ีจะติดตัง้ระบบ AeroScout 
นัน้ จากผลส�ารวจพบวา่มีคนท่ีเหน็ด้วยอยา่งย่ิงกบัความคิดเหน็ท่ีวา่ “ฉนัรู้สกึ
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security if help is needed anywhere in the department” grew 
from 50 percent to 88 percent during the same period. Those 
percentages, Young says, are expected to further increase 
during future surveys.

So far, Coss reports, no emergency events have occurred 
within the 12 months since the system’s implementation. There 
have been accidental alerts when employees pressed their 
badge button in error, however, so the hospital knows that 
the technology works properly.

In the future, Young says, she expects to offer the system to all 
new hires and to educate them about the technology’s value, 
which could increase the adoption rate. However, she adds, 
The Valley Hospital intends to continue offering the solution 
only on a voluntary basis. “We didn’t want to make them feel 
they had to use it,” she states. Eventually, the hospital plans 
to expand the technology’s use to entry points throughout the 
facility, and to its pediatric and obstetrics units.  

ในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ. 2016 ผู้ ท่ีเห็นด้วยอย่างย่ิงกับความคิดเห็นท่ีว่า 
“ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถติดต่อหน่วยรักษาความปลอดภยัได้ง่ายย่ิงขึน้หาก
ต้องการความช่วยเหลือท่ีใดก็ตามในแผนก” เพ่ิมสงูขึน้จากร้อยละ 50 เป็น
ร้อยละ 88 ในช่วงเวลาเดียวกนั Young กล่าวว่า ผลส�ารวจเหล่านีค้าดว่าจะ
เพ่ิมสงูขึน้ระหว่างการส�ารวจในอนาคต

Coss รายงานว่าจนถึงขณะนีไ้ม่มีเหตกุารณ์ฉกุเฉินเกิดขึน้ภายใน 12 เดือน
นับตัง้แต่การติดตัง้ระบบ มีการแจ้งเตือนจากการกดปุ่ มโดยไม่ได้ตัง้ใจ 
ของพนักงานบ้าง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลรู้ว่าเทคโนโลยีนัน้ท�างาน 
อย่างถกูต้อง

Young กล่าวว่า เธอมีความคาดหวังว่าท่ีจะน�าเสนอระบบนีใ้ห้แก่
พนกังานเข้าใหม่ทัง้หมดในอนาคต และให้ความรู้พวกเขาเก่ียวกับคณุค่า 
ของเทคโนโลยีซึ่งอาจจะเพ่ิมอตัราการยอมรับได้ และได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล Valley มุ่งมัน่ท่ีจะด�าเนินการใช้ระบบนีต้่อตาม
ความสมัครใจ เธอกล่าวว่า “เราไม่อยากให้พวกเขารู้สึกว่าจ�าเป็นท่ีจะ 
ต้องใช้” ท้ายท่ีสุดโรงพยาบาลมีแผนจะขยายการใช้เทคโนโลยีในจุดการ
เข้าใช้งานพืน้ท่ีอ�านวยความสะดวกต่างๆ และใช้งานในแผนกกมุารเวชและ 
สตูินรีเวชด้วย  

วารสารสถาบันรหัสสากล
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OTOP City

สถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
กรมการพฒันาชมุชน ในการพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการสนิค้า
ชมุชน OTOP ทัว่ประเทศ และยกระดบัสนิค้าชมุชน OTOP ให้มี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

โดยสถาบันรหัสสากลร่วมออกบูธภายในงาน OTOP City 
2016 ท่ีจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 18-26 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร 
ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้
ค�าแนะน�าด้านบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 แก่ผู้ประกอบการ 

บทความโดย : อุบลรัตน์ ทองในธรรม
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วารสารสถาบันรหัสสากลวารสารสถาบันรหัสสากล

OTOP และผู้ ท่ีสนใจ พร้อมทัง้ให้บริการรับสมัครสมาชิก 
บาร์โค้ด และให้บริการถ่ายภาพสินค้าพร้อมเก็บข้อมลูสินค้า 
ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายในงานดงักลา่วอีกด้วย 

นอกจากนี ้ ทางสถาบันรหัสสากลยังจัดงานสัมมนาการ 
จัดเก็บฐานข้อมูลและการเช่ือมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ  
(National Product Catalogue) ครัง้ท่ี 5 (รอบท่ี 1-2) 
ระหว่างวนัท่ี 20-21 ธนัวาคม 2559 ณ ห้องจปิูเตอร์ อิมแพค 
เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ความรู้ในการ 
จดัเก็บข้อมลูสินค้าตามมาตรฐานสากลท่ีมีความถูกต้องและ 
มีความน่าเช่ือถือ อีกทัง้ยังสามารถเช่ือมโยงข้อมูลร่วมกับ 
หน่วยงานต่างๆ ในการตรวจสอบข้อมูลมาตรฐานสินค้าเพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคและการสร้างมาตรฐานคณุภาพสนิค้าไทย 
ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลได้ โดยมีผู้ประกอบการสินค้า
ชมุชน OTOP จากทัว่ประเทศเข้าร่วมงานจ�านวน 562 คน   
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ข้อมูลโดย : บริษัท ซินโค้ด เทคโนโลยีส์ จ�ำกัด

Patient Safety Awareness 
การตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย
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คงไม่มีใครอยากเป็นผู้ ป่วย แต่เม่ือถึงคราว 
ต้องป่วย เราทกุคนต่างก็ต้องอยากหายป่วย
ด้วยกันทัง้นัน้  ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม  
ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ยามาทานเอง หรือแม้แต่
ไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งไม่
วา่จะเป็นวิธีการใดก็แล้วแต ่คงปฏิเสธไมไ่ด้วา่ 
ยา หรือเวชภณัฑ์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความ
ส�าคญั และจ�าเป็นในการรักษาทัง้สิน้

การตระหนกัถงึความปลอดภยัของผู้ป่วยก็เป็น 
อีกหนึ่งความส�าคญั ซึ่งโรงพยาบาล คลินิก 
หรือแม้แต่ตามสถานประกอบการต่างๆ ท่ีมี
ห้องปฐมพยาบาล ต่างก็ให้ความส�าคญักับ
ความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นอนัดบัต้นๆ ด้วย
นโยบายการลดความเสี่ยง
*องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้นิยามว่า 
ความปลอดภยัของผู้ ป่วย หมายถึง การลด
ความเสี่ยง ท่ีเกิดขึน้จากภัยหรืออันตรายท่ี 
ไม่ควรเกิดขึน้จากการบริการสุขภาพ หรือ 
ให้เกิดขึน้น้อยท่ีสดุเทา่ท่ีสามารถยอมรับได้

แล้วเราจะลดความเสี่ยง ได้อย่างไร? 
เทคโนโลยีและการบริหารจดัการความเสี่ยง 
ถูกน�ามาใช้จนเป็นแนวทางท่ีแพร่หลาย
ในองค์กรต่างๆ โดยในท่ีนีเ้ราจะกล่าวถึง
กระบวนการการผลิตวัสดุและอุปกรณ์การ
แพทย์เป็นส�าคัญ ซึ่งจะเร่ิมบริหารตัง้แต่
กระบวนผลิต กระบวนการขนส่ง จนถึง
กระบวนการใช้งาน โดยผู้ ใช้งาน (ผู้ ป่วยและ
ผู้ดแูลผู้ ป่วย)

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการ
จัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบย้อนกลับ  ( t rack  and  
traceability)ไปได้จนถึงต้นทางของการ 
ผลติ รวมไปถงึแหลง่ของวตัถดุบิตา่งๆ ได้ ยอ่ม
สร้างความอุ่นใจ และลดปัจจยัความเสี่ยงใน
กระบวนการผลิตได้มากกว่าการไม่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้

ในทุกบรรจุภัณฑ์ของเวชภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น ยา หรือเคร่ืองมือ อปุกรณ์การแพทย์
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีบาร์โค้ด (barcode)  
ท่ีระบถุงึตวัตนของเวชภณัฑ์ (บาร์โค้ด ออกโดย
สถาบนัรหสัสากล (GS1) ซึง่เป็นนายทะเบียน
ในการจัดสรรออกเลขรหัสและควบคุมดูแล 
เลขหมายบาร์โค้ด)  และกระบวนการตรวจสอบ 
ตา่งๆ ทัง้คณุภาพการผลติ ความเรียบร้อยของ
บรรจภุณัฑ์ ความถกูต้องของฉลากตา่งๆ รวมถงึ 
ทัง้วนัท่ีผลิต วนัหมดอายขุองเวชภณัฑ์ ฯลฯ 
กระบวนการหรือขัน้ตอนการผลติและตรวจสอบ 
ทัง้หลายเหล่านี ้ หากเป็นสมัยเม่ือ 20 ปี  
ก่อน เรายงัมีการใช้แรงงานมนษุย์จ�านวนมาก 
ในการผลติ บรรจ ุและตรวจสอบ แตห่ลายปัจจยั 
ปัญหาอนัเกิดจากมนษุย์ ซึง่มีทัง้
 • ความเม่ือยล้า
 • สภาวะทางอารมณ์
 • ความสม�า่เสมอและความคงท่ีของผลงาน
 • การตดัสนิใจท่ีไมเ่ป็นมาตรฐาน
 • ความไมเ่ข้าใจในงาน และอ่ืนๆ ฯลฯ
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จากตวัอยา่งท่ีผา่นมา ท�าให้สถานประกอบการ 
ทัง้หลายมีความสนใจหนัมาใช้ระบบเคร่ืองจกัร
อตัโนมตัใินกระบวนการผลติมากย่ิงขึน้

ตวัอย่างของการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อความปลอดภยัของผู้ป่วย
 • มีการน�าสัญลักษณ์รหัสบาร์โค้ดมาใช้  
เพ่ือความถกูต้องและรวดเร็วในการกรอกข้อมลู
 • การใช้บาร์โค้ดและเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด  
ในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบัได้
 • การใช้เคร่ืองตดิบาร์โค้ดอตัโนมตั ิ เพ่ือให้ได้
บาร์โค้ดท่ีถกูต้องและต�าแหนง่คงท่ี และแมน่ย�า 
 • การออกแบบและพฒันาโปรแกรมต่างๆ 
เพ่ือตรวจสอบซ�า้ หรือตรวจสอบย้อนกลบั
 • มีการใช้ระบบกล้อง camera vision system 
เพ่ือการตรวจสอบในแตล่ะจดุของการผลติ
 • การใช้โปรแกรมในการควบคมุเคร่ืองจกัร
 • การใช้ระบบกล้อง เป็นส่วนหนึ่งของ  
Automation หรือท�างานร่วมกบัแรงงานมนษุย์ 
เพ่ือการ rework งาน
 • การใช้เค ร่ืองมือตรวจวัดต่างๆ เ พ่ือ 
ตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ เพ่ือให้ถกูต้อง
ตรงกบัมาตรฐานขององค์กรตา่งๆ
 • การใช้ RFID เพ่ือติดตามสถานะการ 
ไหลเวียนของผลติภณัฑ์ในการผลติ 
 • ฯลฯ

จึงจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยี
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้มากมาย ดังเช่น

กรณีตัวอย่างที่ 1 
บริษัทผลติยาและอปุกรณ์การแพทย์ AA มีการ
ตรวจพบปัญหา ดงันี ้
1.  พนักงานท�าการคีย์ข้อมูลวันท่ีผลิตกับ 
วนัหมดอายไุมถ่กูต้อง
2. เคร่ืองพิมพ์ท�าการพิมพ์วนัหมดอาย ุตกหลน่ 
พิมพ์ซ�า้ และอ่านไม่ออก แต่พนกังานในสาย
การผลติไมส่ามารถตรวจสอบได้ครบทกุชิน้
3.  งาน pre-print บนซอง/บรรจภุณัฑ์ ท่ีได้รับ
มาจาก โรงพิมพ์  เลอะเลอืนไมส่มบรูณ์ เม่ือน�า
ชิน้งานบรรจุในซอง/บรรจุภณัฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์  
จงึท�าให้กลายเป็นงานเสีย NG ทัง้ลอ็ต

เทคโนโล ยี ท่ีน� ามาใ ช้ ในการตรวจสอบ
เพ่ือลดความเสี่ยง คือ ใช้ระบบกล้องเพ่ือ 
ตรวจสอบความถกูต้อง ความคมชดั และความ 

ครบถ้วนของการพิมพ์ วัน-เดือน-ปี ท่ีผลิต  
โดยมีโปรแกรมค�านวณความถูกต้องของ 
วนัหมดอายผุลิตภณัฑ์แต่ละประเภท ท่ีพิมพ์ 
บนบรรจุภัณฑ์  จึ ง เ ป็นการตรวจสอบท่ี
สมบูรณ์แบบในกระบวนการก่อนส่งซอง 
เข้าสูก่ระบวนการบรรจุ

กรณีตัวอย่างที่ 2
บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ BB ประสบ
ปัญหาบาร์โค้ดไม่ได้มาตรฐาน ทัง้ท่ีเคร่ือง
อ่านบาร์โค้ดสามารถอ่านบาร์โค้ดได้ถูกต้อง  
แตถ่กูปลายทางตีคืนสินค้ากลบัมา เน่ืองจาก
ตรวจพบวา่บาร์โค้ดไมถ่กูต้องตรงตามมาตรฐาน
เง่ือนไขการสง่สนิค้าเข้าประเทศโซนยโุรป
เทคโนโลยี ท่ีน�ามาใช้ คือ
 1. ระบบกล้องวิชชั่น ซึ่งสามารถอ่าน 
และวิเคราะห์บาร์โค้ดหลงัจากท่ีเคร่ืองพิมพ์
บาร์โค้ด/ วนัท่ีผลิต/ วนัหมดอาย ุ (ด้วยระบบ
เลเซอร์)  และประมวลผลการพิมพ์บาร์โค้ด 
ออกมาเป็นเกรด A,B,C,D ตามมาตรฐาน
ของ GS1 ในลกัษณะกึง่ real time เม่ือพิมพ์ 

บาร์โค้ดแล้ว จะมีการอา่น และวิเคราะห์
เกรดของการพิมพ์ทันที เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้มีการติดบาร์โค้ด และการพิมพ์ 
วนัหมดอายท่ีุไมไ่ด้มาตรฐาน ตดิไปบน
บรรจภุณัฑ์และสนิค้า

 2.  เคร่ืองตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ด 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพการ
พิมพ์บาร์โค้ดขัน้ตอนสดุท้าย พร้อมมี
ผลการตรวจสอบเป็นรายงานประกอบ
ไปพร้อมกบัการขนสง่

ผลที่ได้รับ : 
 • ลดงานท่ีตีคืนจากปัญหาคณุภาพ
บาร์โ ค้ดและความผิดพลาดจาก 
การพิมพ์ 
 •  ลดเวลาการตรวจสอบบรรจภุณัฑ์ 
ในกระบวนการบรรจ ุ
 •  ลดความเสี่ยงของพนักงานจาก
การท�างานใกล้เคร่ืองจกัรท่ีมีความร้อน
และรังสี  
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คงไม่มีใครอยากเป็นผู้ ป่วย แต่เม่ือถึงคราว 
ต้องป่วย เราทกุคนต่างก็ต้องอยากหายป่วย
ด้วยกันทัง้นัน้  ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม  
ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ยามาทานเอง หรือแม้แต่
ไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งไม่
วา่จะเป็นวิธีการใดก็แล้วแต ่คงปฏิเสธไมไ่ด้วา่ 
ยา หรือเวชภณัฑ์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความ
ส�าคญั และจ�าเป็นในการรักษาทัง้สิน้

การตระหนกัถงึความปลอดภยัของผู้ป่วยก็เป็น 
อีกหนึ่งความส�าคญั ซึ่งโรงพยาบาล คลินิก 
หรือแม้แต่ตามสถานประกอบการต่างๆ ท่ีมี
ห้องปฐมพยาบาล ต่างก็ให้ความส�าคญักับ
ความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นอนัดบัต้นๆ ด้วย
นโยบายการลดความเสี่ยง
*องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้นิยามว่า 
ความปลอดภยัของผู้ ป่วย หมายถึง การลด
ความเสี่ยง ท่ีเกิดขึน้จากภัยหรืออันตรายท่ี 
ไม่ควรเกิดขึน้จากการบริการสุขภาพ หรือ 
ให้เกิดขึน้น้อยท่ีสดุเทา่ท่ีสามารถยอมรับได้

แล้วเราจะลดความเสี่ยง ได้อย่างไร? 
เทคโนโลยีและการบริหารจดัการความเสี่ยง 
ถูกน�ามาใช้จนเป็นแนวทางท่ีแพร่หลาย
ในองค์กรต่างๆ โดยในท่ีนีเ้ราจะกล่าวถึง
กระบวนการการผลิตวัสดุและอุปกรณ์การ
แพทย์เป็นส�าคัญ ซึ่งจะเร่ิมบริหารตัง้แต่
กระบวนผลิต กระบวนการขนส่ง จนถึง
กระบวนการใช้งาน โดยผู้ ใช้งาน (ผู้ ป่วยและ
ผู้ดแูลผู้ ป่วย)

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการ
จัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบย้อนกลับ  ( t rack  and  
traceability)ไปได้จนถึงต้นทางของการ 
ผลติ รวมไปถงึแหลง่ของวตัถดุบิตา่งๆ ได้ ยอ่ม
สร้างความอุ่นใจ และลดปัจจยัความเสี่ยงใน
กระบวนการผลิตได้มากกว่าการไม่สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลบัได้

ในทุกบรรจุภัณฑ์ของเวชภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น ยา หรือเคร่ืองมือ อปุกรณ์การแพทย์
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีบาร์โค้ด (barcode)  
ท่ีระบถุงึตวัตนของเวชภณัฑ์ (บาร์โค้ด ออกโดย
สถาบนัรหสัสากล (GS1) ซึง่เป็นนายทะเบียน
ในการจัดสรรออกเลขรหัสและควบคุมดูแล 
เลขหมายบาร์โค้ด)  และกระบวนการตรวจสอบ 
ตา่งๆ ทัง้คณุภาพการผลติ ความเรียบร้อยของ
บรรจภุณัฑ์ ความถกูต้องของฉลากตา่งๆ รวมถงึ 
ทัง้วนัท่ีผลิต วนัหมดอายขุองเวชภณัฑ์ ฯลฯ 
กระบวนการหรือขัน้ตอนการผลติและตรวจสอบ 
ทัง้หลายเหล่านี ้ หากเป็นสมัยเม่ือ 20 ปี  
ก่อน เรายงัมีการใช้แรงงานมนษุย์จ�านวนมาก 
ในการผลติ บรรจ ุและตรวจสอบ แตห่ลายปัจจยั 
ปัญหาอนัเกิดจากมนษุย์ ซึง่มีทัง้
 • ความเม่ือยล้า
 • สภาวะทางอารมณ์
 • ความสม�า่เสมอและความคงท่ีของผลงาน
 • การตดัสนิใจท่ีไมเ่ป็นมาตรฐาน
 • ความไมเ่ข้าใจในงาน และอ่ืนๆ ฯลฯ
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จากตวัอยา่งท่ีผา่นมา ท�าให้สถานประกอบการ 
ทัง้หลายมีความสนใจหนัมาใช้ระบบเคร่ืองจกัร
อตัโนมตัใินกระบวนการผลติมากย่ิงขึน้

ตวัอย่างของการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อความปลอดภยัของผู้ป่วย
 • มีการน�าสัญลักษณ์รหัสบาร์โค้ดมาใช้  
เพ่ือความถกูต้องและรวดเร็วในการกรอกข้อมลู
 • การใช้บาร์โค้ดและเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด  
ในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบัได้
 • การใช้เคร่ืองตดิบาร์โค้ดอตัโนมตั ิ เพ่ือให้ได้
บาร์โค้ดท่ีถกูต้องและต�าแหนง่คงท่ี และแมน่ย�า 
 • การออกแบบและพฒันาโปรแกรมต่างๆ 
เพ่ือตรวจสอบซ�า้ หรือตรวจสอบย้อนกลบั
 • มีการใช้ระบบกล้อง camera vision system 
เพ่ือการตรวจสอบในแตล่ะจดุของการผลติ
 • การใช้โปรแกรมในการควบคมุเคร่ืองจกัร
 • การใช้ระบบกล้อง เป็นส่วนหนึ่งของ  
Automation หรือท�างานร่วมกบัแรงงานมนษุย์ 
เพ่ือการ rework งาน
 • การใช้เค ร่ืองมือตรวจวัดต่างๆ เ พ่ือ 
ตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ เพ่ือให้ถกูต้อง
ตรงกบัมาตรฐานขององค์กรตา่งๆ
 • การใช้ RFID เพ่ือติดตามสถานะการ 
ไหลเวียนของผลติภณัฑ์ในการผลติ 
 • ฯลฯ

จึงจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยี
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้มากมาย ดังเช่น

กรณีตัวอย่างที่ 1 
บริษัทผลติยาและอปุกรณ์การแพทย์ AA มีการ
ตรวจพบปัญหา ดงันี ้
1.  พนักงานท�าการคีย์ข้อมูลวันท่ีผลิตกับ 
วนัหมดอายไุมถ่กูต้อง
2. เคร่ืองพิมพ์ท�าการพิมพ์วนัหมดอาย ุตกหลน่ 
พิมพ์ซ�า้ และอ่านไม่ออก แต่พนกังานในสาย
การผลติไมส่ามารถตรวจสอบได้ครบทกุชิน้
3.  งาน pre-print บนซอง/บรรจภุณัฑ์ ท่ีได้รับ
มาจาก โรงพิมพ์  เลอะเลอืนไมส่มบรูณ์ เม่ือน�า
ชิน้งานบรรจุในซอง/บรรจุภณัฑ์ท่ีไม่สมบูรณ์  
จงึท�าให้กลายเป็นงานเสีย NG ทัง้ลอ็ต

เทคโนโล ยี ท่ีน� ามาใ ช้ ในการตรวจสอบ
เพ่ือลดความเสี่ยง คือ ใช้ระบบกล้องเพ่ือ 
ตรวจสอบความถกูต้อง ความคมชดั และความ 

ครบถ้วนของการพิมพ์ วัน-เดือน-ปี ท่ีผลิต  
โดยมีโปรแกรมค�านวณความถูกต้องของ 
วนัหมดอายผุลิตภณัฑ์แต่ละประเภท ท่ีพิมพ์ 
บนบรรจุภัณฑ์  จึ ง เ ป็นการตรวจสอบท่ี
สมบูรณ์แบบในกระบวนการก่อนส่งซอง 
เข้าสูก่ระบวนการบรรจุ

กรณีตัวอย่างที่ 2
บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ BB ประสบ
ปัญหาบาร์โค้ดไม่ได้มาตรฐาน ทัง้ท่ีเคร่ือง
อ่านบาร์โค้ดสามารถอ่านบาร์โค้ดได้ถูกต้อง  
แตถ่กูปลายทางตีคืนสินค้ากลบัมา เน่ืองจาก
ตรวจพบวา่บาร์โค้ดไมถ่กูต้องตรงตามมาตรฐาน
เง่ือนไขการสง่สนิค้าเข้าประเทศโซนยโุรป
เทคโนโลยี ท่ีน�ามาใช้ คือ
 1. ระบบกล้องวิชชั่น ซึ่งสามารถอ่าน 
และวิเคราะห์บาร์โค้ดหลงัจากท่ีเคร่ืองพิมพ์
บาร์โค้ด/ วนัท่ีผลิต/ วนัหมดอาย ุ (ด้วยระบบ
เลเซอร์)  และประมวลผลการพิมพ์บาร์โค้ด 
ออกมาเป็นเกรด A,B,C,D ตามมาตรฐาน
ของ GS1 ในลกัษณะกึง่ real time เม่ือพิมพ์ 

บาร์โค้ดแล้ว จะมีการอา่น และวิเคราะห์
เกรดของการพิมพ์ทันที เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้มีการติดบาร์โค้ด และการพิมพ์ 
วนัหมดอายท่ีุไมไ่ด้มาตรฐาน ตดิไปบน
บรรจภุณัฑ์และสนิค้า

 2.  เคร่ืองตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ด 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพการ
พิมพ์บาร์โค้ดขัน้ตอนสดุท้าย พร้อมมี
ผลการตรวจสอบเป็นรายงานประกอบ
ไปพร้อมกบัการขนสง่

ผลที่ได้รับ : 
 • ลดงานท่ีตีคืนจากปัญหาคณุภาพ
บาร์โ ค้ดและความผิดพลาดจาก 
การพิมพ์ 
 •  ลดเวลาการตรวจสอบบรรจภุณัฑ์ 
ในกระบวนการบรรจ ุ
 •  ลดความเสี่ยงของพนักงานจาก
การท�างานใกล้เคร่ืองจกัรท่ีมีความร้อน
และรังสี  
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สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand)
ร่วมออกคูหานิทรรศการในงาน 

สถาบันรหัสสากลได้รับเชิญเข้าร่วม
โครงการเผยแพร่ความรู้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

MOI Open House: พลิกธุรกิจ สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0

บทความโดย : ปทิตตา  คิมประโคน 

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ร่วมออกบธูประชาสมัพนัธ์ระบบมาตรฐานสากล GS1 และ
แนะน�าหลกัสตูรฝึกอบรมในโครงการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีบง่ชีอ้ตัโนมตัิในภาคอตุสาหกรรมสูเ่ศรษฐกิจดิจิทลั ซึง่จดัร่วมกบั
ส�านกัพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม ในงาน “MOI Open House: พลกิธรุกิจ สูย่คุอตุสาหกรรม 4.0 และ  
SMEs 4.0” ซึง่ภายในงานพบกบักิจกรรมการออกบธู การให้บริการในด้านตา่งๆ ของกระทรวงอตุสาหกรรมและหนว่ยงานเครือขา่ย
เพ่ือสง่เสริมผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จดัโดยกระทรวงอตุสาหกรรม ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา 

เม่ือวันท่ี 18-20 มกราคมท่ีผ่านมา สถาบันรหัสสากล 
(GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ได้รับเชิญ
เข้าร่วมบรรยาย แนะน�าเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล 
GS1 ในโครงการเผยแพร่ความรู้มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จัดโดยส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกดรหัสและอาร์เอฟไอดี  
ในสปป.ลาว ร่วมกนัจดังานดงักลา่ว เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั 
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการน�า
มาตรฐานสากล GS1 เข้าเป็นสว่นหนึ่งในการยกระดบัและ
พฒันาผู้ประกอบการในภาคธรุกิจของสปป.ลาว  

ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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วารสารสถาบันรหัสสากล

กระทรวงดิจิทัลฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ
จับมือ 5 หน่วยงานภาครัฐ  จัดสัมมนาใหญ่ 
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หลกัสตูรการอบรม มกราคม – มนีาคม 2560  
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดตา่งๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อยา่งถกูต้อง เป็น
ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกจิ 
และอุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัิเป็นสมาชิก

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ารองที่น่ังได้ท่ี www.gs1thailand.org 

ทางสถาบนัฯ จดัโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนมกราคม – มนีาคม 2560 ดงันี้
      หลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ มาตรฐาน
สากล GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน 

เจาะลึกนวัตกรรมเทคโนโลยี
RFID

    วันที่จัด
10,24  มกราคม
7,14,21 กุมภาพันธ์
7,14,21  มีนาคม

28 กุมภาพันธ์

27 เมษายน

   อัตราค่าอบรม
สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

สมาชิก GS1 : 2,400 บาท 
บุคคลทั่วไป : 2,800 บาท

                   เนื้อหาหลักสูตร
• บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ 

• บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)
• การใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

• ท�าความรู้จักเทคโนโลยี RFID
• ความคุ้มทุนในการใช้เทคโนโลยี RFID

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมจัดการ
สมัมนาสร้างความรู้ความเข้าในแนวทางการจดัเก็บฐานข้อมลูสนิค้า
แหง่ชาต ิครัง้ท่ี 6 ระหวา่งวนัท่ี 18-19 มกราคม 2560 ณ ห้องราชเทวี 
2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ปลกุผู้ประกอบการสินค้าทัว่ประเทศต่อ 
การขานรับโครงการจัดเก็บฐานข้อมลูและการเช่ือมโยงข้อมลูของ
ประเทศ (National Product Catalogue) เพ่ือเสริมความแข็งแกร่ง
ผู้ ประกอบการไทย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในการสัมมนาครัง้นี ้
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีออกมาตรฐานต่างๆ อาทิ 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านกังานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหง่ประเทศไทย ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  
และส�านักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริโภค ซึ่งประกอบด้วย  
การบรรยายหวัข้อตา่งๆ อาทิ “สร้างโอกาสทางการค้าด้วยฐานข้อมลู
สินค้าแห่งชาติ” “การย่ืนค�าขออนญุาตผ่านระบบ E-Submission”  
“การขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาล” “สินค้าไทยได้คณุภาพ ต้องมี 
ใบอนญุาต มอก.” “เปิดเส้นทางการขายสนิค้าหนว่ยงานภาครัฐ กบัระบบ 
E-Market  กรมบญัชีกลาง” “ขายสนิค้าออนไลน์ยงัไง ไมมี่ปัญหา” และ 
การสาธิตการถ่ายภาพสนิค้าพร้อมทัง้กรอกข้อมลูลงฐานข้อมลู  

ชูแนวทาง National Product Catalogue เสริมความแข็งแกร่ง
ผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
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สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand)
ร่วมออกคูหานิทรรศการในงาน 

สถาบันรหัสสากลได้รับเชิญเข้าร่วม
โครงการเผยแพร่ความรู้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

MOI Open House: พลิกธุรกิจ สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0

บทความโดย : ปทิตตา  คิมประโคน 

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ร่วมออกบธูประชาสมัพนัธ์ระบบมาตรฐานสากล GS1 และ
แนะน�าหลกัสตูรฝึกอบรมในโครงการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีบง่ชีอ้ตัโนมตัิในภาคอตุสาหกรรมสูเ่ศรษฐกิจดิจิทลั ซึง่จดัร่วมกบั
ส�านกัพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม ในงาน “MOI Open House: พลกิธรุกิจ สูย่คุอตุสาหกรรม 4.0 และ  
SMEs 4.0” ซึง่ภายในงานพบกบักิจกรรมการออกบธู การให้บริการในด้านตา่งๆ ของกระทรวงอตุสาหกรรมและหนว่ยงานเครือขา่ย
เพ่ือสง่เสริมผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จดัโดยกระทรวงอตุสาหกรรม ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา 

เม่ือวันท่ี 18-20 มกราคมท่ีผ่านมา สถาบันรหัสสากล 
(GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ได้รับเชิญ
เข้าร่วมบรรยาย แนะน�าเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล 
GS1 ในโครงการเผยแพร่ความรู้มาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
จัดโดยส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกดรหัสและอาร์เอฟไอดี  
ในสปป.ลาว ร่วมกนัจดังานดงักลา่ว เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั 
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการน�า
มาตรฐานสากล GS1 เข้าเป็นสว่นหนึ่งในการยกระดบัและ
พฒันาผู้ประกอบการในภาคธรุกิจของสปป.ลาว  

ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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กระทรวงดิจิทัลฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ
จับมือ 5 หน่วยงานภาครัฐ  จัดสัมมนาใหญ่ 
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หลกัสตูรการอบรม มกราคม – มนีาคม 2560  
เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดตา่งๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อยา่งถกูต้อง เป็น
ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกจิ 
และอุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัิเป็นสมาชิก

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ารองท่ีน่ังได้ท่ี www.gs1thailand.org 

ทางสถาบนัฯ จดัโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนมกราคม – มนีาคม 2560 ดังนี้
      หลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ มาตรฐาน
สากล GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน 

เจาะลึกนวัตกรรมเทคโนโลยี
RFID

    วันที่จัด
10,24  มกราคม
7,14,21 กุมภาพันธ์
7,14,21  มีนาคม

28 กุมภาพันธ์

27 เมษายน

   อัตราค่าอบรม
สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

สมาชิก GS1 : 2,400 บาท 
บุคคลทั่วไป : 2,800 บาท

                   เนื้อหาหลักสูตร
• บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ 

• บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)
• การใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

• ท�าความรู้จักเทคโนโลยี RFID
• ความคุ้มทุนในการใช้เทคโนโลยี RFID

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมจัดการ
สมัมนาสร้างความรู้ความเข้าในแนวทางการจดัเก็บฐานข้อมลูสนิค้า
แหง่ชาต ิครัง้ท่ี 6 ระหวา่งวนัท่ี 18-19 มกราคม 2560 ณ ห้องราชเทวี 
2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ปลกุผู้ประกอบการสินค้าทัว่ประเทศต่อ 
การขานรับโครงการจัดเก็บฐานข้อมลูและการเช่ือมโยงข้อมลูของ
ประเทศ (National Product Catalogue) เพ่ือเสริมความแข็งแกร่ง
ผู้ ประกอบการไทย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในการสัมมนาครัง้นี ้
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีออกมาตรฐานต่างๆ อาทิ 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านกังานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหง่ประเทศไทย ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  
และส�านักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริโภค ซึ่งประกอบด้วย  
การบรรยายหวัข้อตา่งๆ อาทิ “สร้างโอกาสทางการค้าด้วยฐานข้อมลู
สินค้าแห่งชาติ” “การย่ืนค�าขออนญุาตผ่านระบบ E-Submission”  
“การขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาล” “สินค้าไทยได้คณุภาพ ต้องมี 
ใบอนญุาต มอก.” “เปิดเส้นทางการขายสนิค้าหนว่ยงานภาครัฐ กบัระบบ 
E-Market  กรมบญัชีกลาง” “ขายสนิค้าออนไลน์ยงัไง ไมมี่ปัญหา” และ 
การสาธิตการถ่ายภาพสนิค้าพร้อมทัง้กรอกข้อมลูลงฐานข้อมลู  

ชูแนวทาง National Product Catalogue เสริมความแข็งแกร่ง
ผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
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บทความโดย : Digital Team
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2560 เป็นปีแห่งความท้าทายของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจของ
ประเทศในอาเซียน ภายหลงัการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มาได้ 1 ปี ภายใต้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นได้ทัง้อปุสรรคและโอกาส 
ส�าหรับธรุกิจและผู้ประกอบการของไทย มาดกูนัวา่ธรุกิจไทยเป็นดาวรุ่ง 
และธรุกิจไหนจะเป็นดาวร่วงของอาเซียน

5 ธุรกิจรุ่ง รับการเติบโตอาเซียน
5 ธรุกิจรุ่งนัน้สว่นใหญ่แล้วเป็นธรุกิจท่ีได้ประโยชน์การปรับเตบิโตของ
โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ และธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการเตบิโตของ
เทคโนโลยี โดยธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง 
ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธรุกิจผลติและจ�าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค

ธรุกิจสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหนึง่ธรุกิจท่ีเตบิโตอยา่ง
รวดเร็วทนัใจอาเซียนควบคูก่บัการเตบิโตของดจิิทลั ซึง่ครอบคลมุไปถงึ
การเปลีย่นแปลงของธรุกิจการเงินการธนาคารท่ีก้าวสู ่Digital Banking 
และอีกหนึง่ธรุกิจท่ีเกาะกระแสการเตบิโตอยา่งรวดเร็วของการค้าและ
การเคลื่อนย้าย คือ ธรุกิจโลจิสตกิส์

ธุรกิจก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม
กลุม่ประเทศเกิดใหมใ่นอาเซียน แตล่ะประเทศยงัมีอตัราการเตบิโตของ

CLMV
กับ 5 ธุรกิจ 
ดาวรุ่ง 2017

เศรษฐกิจสงูในระดบัประมาณ 7% ตอ่ปี ควบคูก่บัการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในทกุด้าน ท�าให้กลุม่ประเทศในอาเซียนมีความต้องการวสัดุ
ก่อสร้างพืน้ฐานคอ่นข้างมากทัง้  อิฐ หิน ปนู ทราย ซึง่สว่นหนึง่ต้อง 
น�าเข้าจากประเทศไทยและประเทศจีน วัสดุก่อสร้างจึงเป็นธุรกิจ 
อนัดบัหนึง่ของธรุกิจดาวรุ่งของกลุม่ประเทศอาเซียน

ส�าหรับประเทศท่ีเหมาะสมกบัการลงทนุของธรุกิจดาวรุ่งอนัดบัหนึง่นัน้  
เมียนมา เป็นประเทศหนึ่งท่ีน่าสนใจเน่ืองจากมีการเติบโตของราคา
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสงูมาก อย่างไรก็ตามในการลงทนุควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสม เพราะบางเมืองราคาอสงัหาริมทรัพย์อาจจะสงูเกิน
พืน้ฐาน อีกประเทศหนึง่ท่ีนา่สนใจลงทนุ คือ เวียดนาม ท่ีเร่ิมฟืน้ตวัจาก
ฟองสบูแ่ตก จงึมีโอกาสทางธรุกิจในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ
อสงัหาริมทรัพย์อีกมาก

สินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม, กมัพชูา, สปป.ลาว
หนึง่ในสนิค้าปัจจยัพืน้ฐานท่ีเตบิโตควบคูก่บัการขยายตวัของเศรษฐกิจ
เช่นกนั โดยสินค้าอปุโภคบริโภคของไทย ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
ประเทศในอาเซียนอยา่งมาก จงึเป็นโอกาสท่ีดีของผู้ประกอบการเอสเอม็อี 
ในการขยายธรุกิจในอาเซียน แตก่ระนัน้การขยายธรุกิจก็ต้องใช้ความ
ระมดัระวงั เพราะสนิค้าหลายรายการมีผู้ประกอบการท่ีสง่ออกไปอยูแ่ล้ว 
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ส�าหรับประเทศท่ีนา่สนใจ กลุม่ CLMV เป็นโอกาสท่ีนา่สนใจส�าหรับ
สนิค้าอปุโภคบริโภค ซึง่ สปป. ลาว และกมัพชูานัน้ เป็นกลุม่ท่ีได้รับ
อิทธิพลทางวฒันธรรมจากประเทศไทยอยูแ่ล้ว จงึมีความนิยมในสนิค้า
ไทยอยูเ่ป็นพืน้ฐาน โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีต้องการสนิค้าท่ีมีคณุภาพดี 
ขณะท่ีเมียนมาและเวียดนามนัน้ มีตลาดท่ีเปิดกว้างและมีสินค้าท่ีมี
ความหลากหลายมากกวา่ แตส่นิค้าไทยก็เป็นท่ียอมรับในด้านคณุภาพ

โมเดิร์นเทรดและธุรกิจค้าปลีก
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม, กมัพชูา
การผลกัดนัสินค้าอปุโภคบริโภคให้เข้าถึงผู้บริโภคนัน้ ธุรกิจค้าปลีก 
เป็นอีกหนึง่ธรุกิจท่ีมีบทบาทส�าคญั ปัจจบุนัธรุกิจค้าปลกีได้บกุเบกิเข้า
สูก่ลุม่ประเทศไทยอาเซียนและขยายตวัอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
เมืองใหญ่ท่ีมีการเตบิโตของกลุม่คนท่ีมีรายได้ปานกลาง ปัจจบุนักลุม่
ประเทศในอาเซียน มีความต้องการโมเดร์ินเทรดในทกุระดบัทัง้ พลาซา่ 
ห้างสรรพสนิค้า ดสิเคาน์สโตร์ และคอนวีเนียนสโตร์  โมเดร์ินเทรดและ 
ธุรกิจค้าปลีก จงึเป็นธุรกิจดาวรุ่งอนัดบัท่ีต้นๆ กบัโอกาสท่ีเปิดกว้าง
เชน่กนั

ส�าหรับประเทศท่ีน่าสนใจส�าหรับธุรกิจค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดนัน้ 
เวียดนามเป็นประเทศแรกท่ีมีความนา่สนใจมากท่ีสดุ ทัง้ในด้านจ�านวน
ประชากรในประเทศท่ีมีกวา่ 90 ล้านคน และการเตบิโตของกลุม่ประชากร
รายได้ปานกลาง ซึง่เป็นฐานลกูค้าหลกัของโมเดร์ินเทรด

ธุรกิจสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการสื่อสารทัง้ 3G และ 4G เป็น
สว่นส�าคญัท่ีผลกัดนัพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าสูย่คุดิจิทลั พฤติกรรม
การใช้งานโซเชียลมีเดียและออนไลน์ ไม่ได้เกิดขึน้เฉพาะประเทศไทย  
แต่เกิดขึน้กบักลุม่ประเทศในอาเซียนทกุแห่ง และวนันีเ้ทคโนโลยีของ 
ทกุประเทศก็ก้าวสูร่ะดบัของ 4G แล้ว

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศสู่ระดับ 4G ยังก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สังคมออนไลน์  ทัง้การเกิดขึน้ของธุรกิจ  
eCommerce การเกิดขึน้ของระบบการช�าระเงินผ่านทางออนไลน์  
ผา่นโมบาย และการใช้งานเงินดจิิทลัอีกด้วย

ส�าหรับประเทศท่ีนา่สนใจนัน้ เมียนมาดจูะเป็นโอกาสทองท่ีสดุส�าหรับ
ธุรกิจสื่อสาร หลงัจากท่ีเมียนมาได้ลงทนุ 4G เม่ือต้นปี 2016 และมี
แผนติดตัง้โครงขา่ย 4G ให้ครอบคลมุการใช้งาน 95% ของประชากร
ในปีนี ้ การเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นโอกาสท่ีดีของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
การสื่อสาร ทัง้เคร่ืองสมาร์ทโฟน แอพพลเิคชัน่ และบริการท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงบริการทางการเงินและระบบการช�าระเงินท่ีจะเติบโตอย่าง 
ก้าวกระโดดไปสูโ่มบายอีกด้วย

ธุรกิจขนส่ง 
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เวียดนาม, สปป.ลาว, เมียนมา
การพัฒนาเส้นทางหลวงอาเซียนเพ่ือเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่ง 
ของประเทศในกลุม่อาเซียนเข้าด้วยกนั เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญั
ของการคมนาคมพืน้ฐานของประเทศในอาเซียน และท�าให้การ
คมนาคมขนสง่ท�าได้อยา่งสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้

ปัจจบุนัเส้นทางหลวงอาเซียนเหนือ-ใต้ สามารถเช่ือมโยงกลุม่ประเทศใน
อาเซียนจากมณฑลยนูนานประเทศจีน ผา่นภาคเหนือของประเทศไทย 
ภาคกลาง ออกสู่ภาคใต้ เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ขณะท่ี 
เส้นทางหลวงอาเซียนตะวนัออก-ตะวนัตกนัน้ เช่ือมโยงจากประเทศ
เวียดนาม ผา่นประเทศลาว  กมัพชูา ไทย และออกสูป่ระเทศเมียนมา

การคมนาคมขนสง่ท่ีเช่ือมโยง เหนือ-ใต้ ตะวนัออก-ตะวนัตก นี ้ท�าให้ 
การขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศในอาเซียนเพ่ิมขึน้ ตามความต้องการ
ของผู้ บริโภค ธุรกิจขนส่งจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งของอาเซียน
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ของ CLMV จงึเป็นโอกาส
ท่ีดีของธุรกิจขนสง่ อยา่งไรก็ตาม การขนสง่ยงัต้องเติบโตควบคูไ่ปกบั
ขนาดเศรษฐกิจและการค้าระหวา่งประเทศ

ทัง้ 5 ธุรกิจดาวรุ่งนี ้ ยงัเป็นโอกาสในการเติบโตท่ีดีของผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอี และเป็นโอกาสอนัดีของผู้ประกอบการไทย ภายใต้ความ 
ได้เปรียบท่ีสินค้าไทยได้รับความนิยมจากประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว   
ผู้ ประกอบการท่ีสนใจสามารถปรึกษากับผู้ เช่ียวชาญจากภาครัฐ 
หรือสถาบนัการเงินชัน้น�า เพ่ือเดนิหน้าธรุกิจสง่ออกไปยงักลุม่ประเทศ
อาเซียนได้ทนัที  
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2560 เป็นปีแห่งความท้าทายของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจของ
ประเทศในอาเซียน ภายหลงัการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มาได้ 1 ปี ภายใต้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นได้ทัง้อปุสรรคและโอกาส 
ส�าหรับธรุกิจและผู้ประกอบการของไทย มาดกูนัวา่ธรุกิจไทยเป็นดาวรุ่ง 
และธรุกิจไหนจะเป็นดาวร่วงของอาเซียน

5 ธุรกิจรุ่ง รับการเติบโตอาเซียน
5 ธรุกิจรุ่งนัน้สว่นใหญ่แล้วเป็นธรุกิจท่ีได้ประโยชน์การปรับเตบิโตของ
โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ และธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการเตบิโตของ
เทคโนโลยี โดยธุรกิจท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง 
ธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธรุกิจผลติและจ�าหนา่ยสนิค้าอปุโภคบริโภค

ธรุกิจสือ่สารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหนึง่ธรุกิจท่ีเตบิโตอยา่ง
รวดเร็วทนัใจอาเซียนควบคูก่บัการเตบิโตของดจิิทลั ซึง่ครอบคลมุไปถงึ
การเปลีย่นแปลงของธรุกิจการเงินการธนาคารท่ีก้าวสู ่Digital Banking 
และอีกหนึง่ธรุกิจท่ีเกาะกระแสการเตบิโตอยา่งรวดเร็วของการค้าและ
การเคลื่อนย้าย คือ ธรุกิจโลจิสตกิส์

ธุรกิจก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม
กลุม่ประเทศเกิดใหมใ่นอาเซียน แตล่ะประเทศยงัมีอตัราการเตบิโตของ

CLMV
กับ 5 ธุรกิจ 
ดาวรุ่ง 2017

เศรษฐกิจสงูในระดบัประมาณ 7% ตอ่ปี ควบคูก่บัการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในทกุด้าน ท�าให้กลุม่ประเทศในอาเซียนมีความต้องการวสัดุ
ก่อสร้างพืน้ฐานคอ่นข้างมากทัง้  อิฐ หิน ปนู ทราย ซึง่สว่นหนึง่ต้อง 
น�าเข้าจากประเทศไทยและประเทศจีน วัสดุก่อสร้างจึงเป็นธุรกิจ 
อนัดบัหนึง่ของธรุกิจดาวรุ่งของกลุม่ประเทศอาเซียน

ส�าหรับประเทศท่ีเหมาะสมกบัการลงทนุของธรุกิจดาวรุ่งอนัดบัหนึง่นัน้  
เมียนมา เป็นประเทศหนึ่งท่ีน่าสนใจเน่ืองจากมีการเติบโตของราคา
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสงูมาก อย่างไรก็ตามในการลงทนุควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสม เพราะบางเมืองราคาอสงัหาริมทรัพย์อาจจะสงูเกิน
พืน้ฐาน อีกประเทศหนึง่ท่ีนา่สนใจลงทนุ คือ เวียดนาม ท่ีเร่ิมฟืน้ตวัจาก
ฟองสบูแ่ตก จงึมีโอกาสทางธรุกิจในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ
อสงัหาริมทรัพย์อีกมาก

สินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม, กมัพชูา, สปป.ลาว
หนึง่ในสนิค้าปัจจยัพืน้ฐานท่ีเตบิโตควบคูก่บัการขยายตวัของเศรษฐกิจ
เช่นกนั โดยสินค้าอปุโภคบริโภคของไทย ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
ประเทศในอาเซียนอยา่งมาก จงึเป็นโอกาสท่ีดีของผู้ประกอบการเอสเอม็อี 
ในการขยายธรุกิจในอาเซียน แตก่ระนัน้การขยายธรุกิจก็ต้องใช้ความ
ระมดัระวงั เพราะสนิค้าหลายรายการมีผู้ประกอบการท่ีสง่ออกไปอยูแ่ล้ว 
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ส�าหรับประเทศท่ีนา่สนใจ กลุม่ CLMV เป็นโอกาสท่ีนา่สนใจส�าหรับ
สนิค้าอปุโภคบริโภค ซึง่ สปป. ลาว และกมัพชูานัน้ เป็นกลุม่ท่ีได้รับ
อิทธิพลทางวฒันธรรมจากประเทศไทยอยูแ่ล้ว จงึมีความนิยมในสนิค้า
ไทยอยูเ่ป็นพืน้ฐาน โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีต้องการสนิค้าท่ีมีคณุภาพดี 
ขณะท่ีเมียนมาและเวียดนามนัน้ มีตลาดท่ีเปิดกว้างและมีสินค้าท่ีมี
ความหลากหลายมากกวา่ แตส่นิค้าไทยก็เป็นท่ียอมรับในด้านคณุภาพ

โมเดิร์นเทรดและธุรกิจค้าปลีก
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม, กมัพชูา
การผลกัดนัสินค้าอปุโภคบริโภคให้เข้าถึงผู้บริโภคนัน้ ธุรกิจค้าปลีก 
เป็นอีกหนึง่ธรุกิจท่ีมีบทบาทส�าคญั ปัจจบุนัธรุกิจค้าปลกีได้บกุเบกิเข้า
สูก่ลุม่ประเทศไทยอาเซียนและขยายตวัอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
เมืองใหญ่ท่ีมีการเตบิโตของกลุม่คนท่ีมีรายได้ปานกลาง ปัจจบุนักลุม่
ประเทศในอาเซียน มีความต้องการโมเดร์ินเทรดในทกุระดบัทัง้ พลาซา่ 
ห้างสรรพสนิค้า ดสิเคาน์สโตร์ และคอนวีเนียนสโตร์  โมเดร์ินเทรดและ 
ธุรกิจค้าปลีก จงึเป็นธุรกิจดาวรุ่งอนัดบัท่ีต้นๆ กบัโอกาสท่ีเปิดกว้าง
เชน่กนั

ส�าหรับประเทศท่ีน่าสนใจส�าหรับธุรกิจค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดนัน้ 
เวียดนามเป็นประเทศแรกท่ีมีความนา่สนใจมากท่ีสดุ ทัง้ในด้านจ�านวน
ประชากรในประเทศท่ีมีกวา่ 90 ล้านคน และการเตบิโตของกลุม่ประชากร
รายได้ปานกลาง ซึง่เป็นฐานลกูค้าหลกัของโมเดร์ินเทรด

ธุรกิจสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการสื่อสารทัง้ 3G และ 4G เป็น
สว่นส�าคญัท่ีผลกัดนัพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าสูย่คุดิจิทลั พฤติกรรม
การใช้งานโซเชียลมีเดียและออนไลน์ ไม่ได้เกิดขึน้เฉพาะประเทศไทย  
แต่เกิดขึน้กบักลุม่ประเทศในอาเซียนทกุแห่ง และวนันีเ้ทคโนโลยีของ 
ทกุประเทศก็ก้าวสูร่ะดบัของ 4G แล้ว

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศสู่ระดับ 4G ยังก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สังคมออนไลน์  ทัง้การเกิดขึน้ของธุรกิจ  
eCommerce การเกิดขึน้ของระบบการช�าระเงินผ่านทางออนไลน์  
ผา่นโมบาย และการใช้งานเงินดจิิทลัอีกด้วย

ส�าหรับประเทศท่ีนา่สนใจนัน้ เมียนมาดจูะเป็นโอกาสทองท่ีสดุส�าหรับ
ธุรกิจสื่อสาร หลงัจากท่ีเมียนมาได้ลงทนุ 4G เม่ือต้นปี 2016 และมี
แผนติดตัง้โครงขา่ย 4G ให้ครอบคลมุการใช้งาน 95% ของประชากร
ในปีนี ้ การเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นโอกาสท่ีดีของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั
การสื่อสาร ทัง้เคร่ืองสมาร์ทโฟน แอพพลเิคชัน่ และบริการท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงบริการทางการเงินและระบบการช�าระเงินท่ีจะเติบโตอย่าง 
ก้าวกระโดดไปสูโ่มบายอีกด้วย

ธุรกิจขนส่ง 
ตลาดท่ีนา่สนใจ : เวียดนาม, สปป.ลาว, เมียนมา
การพัฒนาเส้นทางหลวงอาเซียนเพ่ือเช่ือมโยงการคมนาคมขนส่ง 
ของประเทศในกลุม่อาเซียนเข้าด้วยกนั เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญั
ของการคมนาคมพืน้ฐานของประเทศในอาเซียน และท�าให้การ
คมนาคมขนสง่ท�าได้อยา่งสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้

ปัจจบุนัเส้นทางหลวงอาเซียนเหนือ-ใต้ สามารถเช่ือมโยงกลุม่ประเทศใน
อาเซียนจากมณฑลยนูนานประเทศจีน ผา่นภาคเหนือของประเทศไทย 
ภาคกลาง ออกสู่ภาคใต้ เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ขณะท่ี 
เส้นทางหลวงอาเซียนตะวนัออก-ตะวนัตกนัน้ เช่ือมโยงจากประเทศ
เวียดนาม ผา่นประเทศลาว  กมัพชูา ไทย และออกสูป่ระเทศเมียนมา

การคมนาคมขนสง่ท่ีเช่ือมโยง เหนือ-ใต้ ตะวนัออก-ตะวนัตก นี ้ท�าให้ 
การขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศในอาเซียนเพ่ิมขึน้ ตามความต้องการ
ของผู้ บริโภค ธุรกิจขนส่งจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งของอาเซียน
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการคมนาคมขนสง่ของ CLMV จงึเป็นโอกาส
ท่ีดีของธุรกิจขนสง่ อยา่งไรก็ตาม การขนสง่ยงัต้องเติบโตควบคูไ่ปกบั
ขนาดเศรษฐกิจและการค้าระหวา่งประเทศ

ทัง้ 5 ธุรกิจดาวรุ่งนี ้ ยงัเป็นโอกาสในการเติบโตท่ีดีของผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอี และเป็นโอกาสอนัดีของผู้ประกอบการไทย ภายใต้ความ 
ได้เปรียบท่ีสินค้าไทยได้รับความนิยมจากประเทศเพ่ือนบ้านอยู่แล้ว   
ผู้ ประกอบการท่ีสนใจสามารถปรึกษากับผู้ เช่ียวชาญจากภาครัฐ 
หรือสถาบนัการเงินชัน้น�า เพ่ือเดนิหน้าธรุกิจสง่ออกไปยงักลุม่ประเทศ
อาเซียนได้ทนัที  
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บทความโดย    :  โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

เรียบเรียงโดย   :  นิตดา กาญจนาธนเกียรติ

ที่มา  :  http://www.nkp-hospital.go.th/institute/pj/articleDetail.php?aID=2
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ทกุทา่นอาจเคยได้ยินค�ากลา่วท่ีวา่ ใจเป็นนาย กายเป็นบา่ว มาบ้าง ซึง่
หมายความวา่ การมีสขุภาพจิตท่ีดี ก็จะท�าให้สขุภาพกายดีตามไปด้วย 
Health me ฉบบันีจ้งึขอน�าเสนอบทความเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพจิต

“สภาพจิตใจท่ีเป็นสขุ สามารถมีสมัพนัธภาพและรักษาสมัพนัธภาพกบั
ผู้ อ่ืนไว้ได้อย่างราบร่ืน สามารถท�าตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะ 
สิง่แวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางสงัคม และลกัษณะความเป็นอยู่
ในการด�ารงชีพ วางตวัได้อยา่งเหมาะสม และปราศจากอาการป่วยของ
โรคทางจิตใจและร่างกาย”  ค�านิยามจากองค์การอนามยัโลก

องค์ประกอบของสุขภาพจิต
1.  ปัจจยัทางร่างกาย ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค
2.   ปัจจยัทางจิตใจ  ประกอบด้วย
 • ความคดิ คดิดี คดิเป็น  คดิสร้างสรรค์
 • อารมณ์หรือความรู้สกึ สดช่ืน ร่าเริง  สนกุสนาน  ปีต ิ มีความสขุ  สงบ
 • จิตวิญญาณ พอใจตนเอง เมตตาผู้ อ่ืน  ส�านกึในสิง่แวดล้อม
3.  ปัจจยัทางสงัคมและสิง่แวดล้อม  มีสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัผู้ อ่ืน 
วางตวัเหมาะสม มีอาชีพ และการด�าเนินชีวิตท่ีดี  เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน

Health me ในฉบับท่ีแล้ว  ๆมาเราได้มกีารพดูถงึการออกก�าลังกาย 

อย่างถูกวิธี การกินอาหารที่มีประโยชน์ และกินอาหารคลีน 

ไปแล้ว แต่มีอกีหน่ึงอย่างท่ีส�าคัญไม่น้อยไปกว่าการออกก�าลังกาย 

และการกินนั่นก็คือ สุขภาพจิตที่ดี 

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับความเครียด
ชีวิตคนตัง้แตเ่กิดมาต้องมีการปรับตวัให้เกิดความสมดลุในการด�ารงชีวิต 
ความเครียดเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาตขิองมนษุย์ ท่ีเกิดขึน้เม่ือต้องเผชิญ
กับปัญหา การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ความเครียดท่ีเหมาะสม จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการปรับตวั แก้ไขปัญหา 
เกิดการพฒันาและสร้างสรรค์ แตค่วามเครียดท่ีมากเกินไปเป็นผลเสยีตอ่
ร่างกายและจิตใจ  เกิดความไมส่บายใจ ท�าให้เกิดอาการตา่งๆ เชน่ ท�าให้
ปรับตวัไมไ่ด้  แก้ไขปัญหาได้ต�่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง หรือเกิดโรค
ทางร่างกายหลายโรคท่ีอาการเกิดขึน้สมัพนัธ์กบัความเครียด

ความเครียดจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่ีทกุคนจะต้องเผชิญ และฝึกฝน
เอาชนะ  แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดอาการของความเครียด  คนท่ีสขุภาพ 
จิตดี คือ คนท่ีมีวิธีการปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ หรือความเครียด 
ได้ดี

การส่งเสริมสุขภาพจิต
การส่งเสริมสุขภาพจิต  ท�าได้โดยการสร้างปัจจัยป้องกันและลด 
ปัจจยัเสี่ยงของสาเหตปัุญหาสขุภาพจิตด้านตา่ง ๆ  ดงันี ้
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การกระท�าสิง่ตา่งๆ  สร้างความรู้สกึดีตอ่ตนเอง  ให้อภยัตนเองได้  
มีกิจกรรมสร้างความสขุและความสงบ
  • มีความเข้าใจตนเองรู้จุดดีจุดอ่อนของตน  มีความ 
ภาคภมิูใจในตนเอง ยอมรับตวัเอง  สร้างแรงจงูใจจากภายในให้มี 
ความชอบ ความส�าเร็จ  สนกุกบังาน  ไมท้่อแท้ผิดหวงักบัความ 
ล้มเหลว  มองความผิดพลาดเป็นครู หรือบทเรียนท่ีจะพฒันาตนเอง  
แก้ไขปรับปรุงตวัเองให้ดีขึน้  ได้ทางออกทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ 
ท่ีดีกวา่เดมิ

การดแูลและการฝึกจิตใจนัน้ส�าคญัพอๆ กับการออกก�าลงักาย  
เม่ือกายพร้อม ใจพร้อม และมีการหัดดูแลจิตรวมถึงตามรู้ทัน 
จิตใจของตนเองก็สามารถท�าให้เราเผชิญกบัปัญหา ความเครียด
ต่างๆ ได้ รวมถึงท�าให้มีสติปัญญาในการแก้ไขและจัดการกับ
ปัญหานัน้ได้ หากมีการฝึกทัง้กายทัง้ใจขนาดนีรั้บรองได้เลยวา่ทา่น 
ผู้ อ่านจะมีสขุภาพท่ีแข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจตามแบบฉบบั 
ของ Health Me อย่างแน่นอน และในฉบบัตอ่ไปนัน้จะเป็นเร่ือง
อะไร โปรดตดิตามคะ่…  

1. การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
  • การรักษาร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรค
  • การออกก�าลงักาย

2. การส่งเสริมทางจิตใจ
  • การฝึกสู้ ปัญหาให้เกิดความเคยชิน  ไมห่ลบเลี่ยงปัญหา พฒันา
ตนเองให้ปรับตวัได้มากขึน้เม่ือพบปัญหา  มองหาทางแก้อยา่งท้าทาย  
พิจารณาหาสาเหตขุองปัญหา  และแก้ไขท่ีสาเหต ุ   
  • เปลีย่นแปลงตนเองให้คุ้นเคย ยอมรับสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงให้ได้  ท�าใจ
ให้ยอมรับ  สนกุกบัการเปลี่ยนแปลง
  • สร้างวิธีคดิท่ีดี  มีทกัษะคดิเป็น  คดิดี  คดิถกูทาง  เบนความคดิ  
มองโลกในแง่ดี มองโลกหลายมมุมอง  ควบคมุความคิด  หยดุคิดได้  
อารมณ์ขนั  มีทกัษะการแก้ปัญหาอยา่งถกูทาง 
  • มีสติเตือนตนเอง  รู้จกัตนเอง  พิจารณาตนเอง ว่ามีความคิด  
อารมณ์ความรู้สกึอยา่งไร รู้ตวัเม่ือมีความกงัวล  ความเครียด ความกลวั  
สขุภาพจิตดีหรือไม ่ มีสาเหตจุากอะไร
  • มีทกัษะในการจดัการอารมณ์ตนเอง  ลดความเครียด ลดอารมณ์
เศร้าได้ด้วยตนเอง  ปลกุปลอบใจให้ก�าลงัใจตนเองได้  สร้างแรงจงูใจใน

ความเครียดจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตท่ีทุกคนจะต้องเผชิญ และ
ฝึกฝนเอาชนะ แก้ไขปัญหาไม่ให้
เกิดอาการของความเครียด  
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บทความโดย    :  โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

เรียบเรียงโดย   :  นิตดา กาญจนาธนเกียรติ

ที่มา  :  http://www.nkp-hospital.go.th/institute/pj/articleDetail.php?aID=2
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ทกุทา่นอาจเคยได้ยินค�ากลา่วท่ีวา่ ใจเป็นนาย กายเป็นบา่ว มาบ้าง ซึง่
หมายความวา่ การมีสขุภาพจิตท่ีดี ก็จะท�าให้สขุภาพกายดีตามไปด้วย 
Health me ฉบบันีจ้งึขอน�าเสนอบทความเก่ียวกบัการสง่เสริมสขุภาพจิต

“สภาพจิตใจท่ีเป็นสขุ สามารถมีสมัพนัธภาพและรักษาสมัพนัธภาพกบั
ผู้ อ่ืนไว้ได้อย่างราบร่ืน สามารถท�าตนให้เป็นประโยชน์ได้ภายใต้ภาวะ 
สิง่แวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางสงัคม และลกัษณะความเป็นอยู่
ในการด�ารงชีพ วางตวัได้อยา่งเหมาะสม และปราศจากอาการป่วยของ
โรคทางจิตใจและร่างกาย”  ค�านิยามจากองค์การอนามยัโลก

องค์ประกอบของสุขภาพจิต
1.  ปัจจยัทางร่างกาย ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค
2.   ปัจจยัทางจิตใจ  ประกอบด้วย
 • ความคดิ คดิดี คดิเป็น  คดิสร้างสรรค์
 • อารมณ์หรือความรู้สกึ สดช่ืน ร่าเริง  สนกุสนาน  ปีต ิ มีความสขุ  สงบ
 • จิตวิญญาณ พอใจตนเอง เมตตาผู้ อ่ืน  ส�านกึในสิง่แวดล้อม
3.  ปัจจยัทางสงัคมและสิง่แวดล้อม  มีสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัผู้ อ่ืน 
วางตวัเหมาะสม มีอาชีพ และการด�าเนินชีวิตท่ีดี  เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน

Health me ในฉบับท่ีแล้ว  ๆมาเราได้มกีารพดูถึงการออกก�าลังกาย 

อย่างถูกวิธี การกินอาหารที่มีประโยชน์ และกินอาหารคลีน 

ไปแล้ว แต่มีอกีหน่ึงอย่างทีส่�าคัญไม่น้อยไปกว่าการออกก�าลังกาย 

และการกินนั่นก็คือ สุขภาพจิตที่ดี 

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับความเครียด
ชีวิตคนตัง้แตเ่กิดมาต้องมีการปรับตวัให้เกิดความสมดลุในการด�ารงชีวิต 
ความเครียดเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาตขิองมนษุย์ ท่ีเกิดขึน้เม่ือต้องเผชิญ
กับปัญหา การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ความเครียดท่ีเหมาะสม จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการปรับตวั แก้ไขปัญหา 
เกิดการพฒันาและสร้างสรรค์ แตค่วามเครียดท่ีมากเกินไปเป็นผลเสยีตอ่
ร่างกายและจิตใจ  เกิดความไมส่บายใจ ท�าให้เกิดอาการตา่งๆ เชน่ ท�าให้
ปรับตวัไมไ่ด้  แก้ไขปัญหาได้ต�่ากวา่ความสามารถท่ีแท้จริง หรือเกิดโรค
ทางร่างกายหลายโรคท่ีอาการเกิดขึน้สมัพนัธ์กบัความเครียด

ความเครียดจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่ีทกุคนจะต้องเผชิญ และฝึกฝน
เอาชนะ  แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดอาการของความเครียด  คนท่ีสขุภาพ 
จิตดี คือ คนท่ีมีวิธีการปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ หรือความเครียด 
ได้ดี

การส่งเสริมสุขภาพจิต
การส่งเสริมสุขภาพจิต  ท�าได้โดยการสร้างปัจจัยป้องกันและลด 
ปัจจยัเสี่ยงของสาเหตปัุญหาสขุภาพจิตด้านตา่ง ๆ  ดงันี ้
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การกระท�าสิง่ตา่งๆ  สร้างความรู้สกึดีตอ่ตนเอง  ให้อภยัตนเองได้  
มีกิจกรรมสร้างความสขุและความสงบ
  • มีความเข้าใจตนเองรู้จุดดีจุดอ่อนของตน  มีความ 
ภาคภมิูใจในตนเอง ยอมรับตวัเอง  สร้างแรงจงูใจจากภายในให้มี 
ความชอบ ความส�าเร็จ  สนกุกบังาน  ไมท้่อแท้ผิดหวงักบัความ 
ล้มเหลว  มองความผิดพลาดเป็นครู หรือบทเรียนท่ีจะพฒันาตนเอง  
แก้ไขปรับปรุงตวัเองให้ดีขึน้  ได้ทางออกทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ 
ท่ีดีกวา่เดมิ

การดแูลและการฝึกจิตใจนัน้ส�าคญัพอๆ กับการออกก�าลงักาย  
เม่ือกายพร้อม ใจพร้อม และมีการหัดดูแลจิตรวมถึงตามรู้ทัน 
จิตใจของตนเองก็สามารถท�าให้เราเผชิญกบัปัญหา ความเครียด
ต่างๆ ได้ รวมถึงท�าให้มีสติปัญญาในการแก้ไขและจัดการกับ
ปัญหานัน้ได้ หากมีการฝึกทัง้กายทัง้ใจขนาดนีรั้บรองได้เลยวา่ทา่น 
ผู้ อ่านจะมีสขุภาพท่ีแข็งแรงทัง้ร่างกายและจิตใจตามแบบฉบบั 
ของ Health Me อย่างแน่นอน และในฉบบัตอ่ไปนัน้จะเป็นเร่ือง
อะไร โปรดตดิตามคะ่…  

1. การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
  • การรักษาร่างกายให้แขง็แรงปราศจากโรค
  • การออกก�าลงักาย

2. การส่งเสริมทางจิตใจ
  • การฝึกสู้ ปัญหาให้เกิดความเคยชิน  ไมห่ลบเลี่ยงปัญหา พฒันา
ตนเองให้ปรับตวัได้มากขึน้เม่ือพบปัญหา  มองหาทางแก้อยา่งท้าทาย  
พิจารณาหาสาเหตขุองปัญหา  และแก้ไขท่ีสาเหต ุ   
  • เปลีย่นแปลงตนเองให้คุ้นเคย ยอมรับสิง่ท่ีเปลีย่นแปลงให้ได้  ท�าใจ
ให้ยอมรับ  สนกุกบัการเปลี่ยนแปลง
  • สร้างวิธีคดิท่ีดี  มีทกัษะคดิเป็น  คดิดี  คดิถกูทาง  เบนความคดิ  
มองโลกในแง่ดี มองโลกหลายมมุมอง  ควบคมุความคิด  หยดุคิดได้  
อารมณ์ขนั  มีทกัษะการแก้ปัญหาอยา่งถกูทาง 
  • มีสติเตือนตนเอง  รู้จกัตนเอง  พิจารณาตนเอง ว่ามีความคิด  
อารมณ์ความรู้สกึอยา่งไร รู้ตวัเม่ือมีความกงัวล  ความเครียด ความกลวั  
สขุภาพจิตดีหรือไม ่ มีสาเหตจุากอะไร
  • มีทกัษะในการจดัการอารมณ์ตนเอง  ลดความเครียด ลดอารมณ์
เศร้าได้ด้วยตนเอง  ปลกุปลอบใจให้ก�าลงัใจตนเองได้  สร้างแรงจงูใจใน

ความเครียดจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตท่ีทุกคนจะต้องเผชิญ และ
ฝึกฝนเอาชนะ แก้ไขปัญหาไม่ให้
เกิดอาการของความเครียด  
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สดัส่วนประมาณ 54% ธุรกิจร้านอาหารมีมลูค่า
รวม 385,000 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 
40% และธุรกิจกาแฟ เบเกอร่ี และไอศกรีมมี 
มูลค่ารวม 62,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ประมาณ 6% 

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาพฤติกรรมการบริโภคของ 
ชาวไทยเปลีย่นแปลงอยา่งมาก จากท่ีช่ืนชอบกบัการ 
รับประทานอาหารภายในบ้าน ได้ปรับเปลี่ยนสู่
การนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยผลวิจยั
พบวา่ปัจจบุนัคนไทยกวา่ 70% รับประทานอาหาร
นอกบ้านสปัดาห์ละ 3-6 ครัง้ บางรายรับประทาน
อาหารนอกบ้านทกุวนั ไมว่า่จะเป็นการรับประทาน
ร้านอาหาร ร้านฟาสต์ฟู้ ด ร้านริมทาง รถเข็น หรือ
ร้านสะดวกซือ้ 

ความเปลี่ยนแปลงดงักล่าวท�าให้บริษัทหลายแห่ง
หันมาตอบรับความต้องการของผู้ ประกอบการ 
กลุม่นีม้ากขึน้ หนึง่ในผู้ประกอบการท่ีเจาะตลาดกบั
ลกูค้ากลุม่นี ้คือ  Makro

โอกาสก้าวสู่อาเซียน

GS1 Thailand January – March  201738

Makro เป็นหนึ่งในโมเดิร์นเทรดท่ีประกาศให้ความ
ส�าคัญกับกลุ่ม HORECA อย่างชัดเจน เพราะ
กลุม่ HORECA นัน้มีอตัราการเตบิโตปีละ 15-20%  
สูงกว่ากลุ่มลูกค้าโชว์ห่วยท่ีมีอัตราเติบโตเพียง 
ปีละ 5-7% เทา่นัน้ ขณะท่ีกลุม่ HORECA เป็นกลุม่
ลกูค้าท่ีมี Brand Loyalty สงูมาก เน่ืองจากเป็นกลุม่
ท่ีให้ความส�าคญักบัคณุภาพของสินค้าและวตัถดุิบ
อยา่งมาก และเม่ือได้ร้านค้าท่ีมีคณุภาพวตัถดุบิตาม
ต้องการแล้ว ก็มกัจะไมเ่ปลี่ยนแหลง่ซือ้สนิค้า

แม้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา HORECA จะมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าปีละ 10% 
แต่เม่ือมองไปข้างหน้าแล้วโอกาสของกลุ่ม 
HORECA กยั็งค่อนข้างสดใส โดยเฉพาะการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท�าให้ไทยสามารถ
ส่งออกบริการการท่องเที่ ยวไปยังประเทศ 
เพื่อนบ้านได้ ดังนัน้ HORECA จึงเป็นโอกาส 
ในการลงทุนที่ น่าสนใจส�าหรับผู้ประกอบการ 
เอสเอม็อี ที่มองเหน็โอกาส และมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

บทความโดย  :  Content Team

HORECA

ภาคบริการเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจส�าคัญท่ีช่วย 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากภาค 
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม ช่วงท่ีผ่านมาภาค 
บริการมีสว่นอย่างมากในการสนบัสนนุการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย อาทิ เชน่ ธรุกิจด้านการทอ่งเท่ียว  
ธรุกิจบริการสขุภาพ รวมถงึธรุกิจอาหาร ปัจจบุนัมี
การรวมกลุม่ธรุกิจในสว่นนีเ้ป็นภาคธรุกิจ HORECA 
(Hotel, Restaurant และ Catering หรือ Café)

HORECA เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีบทบาทส�าคัญใน
หลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศยโุรป เชน่ 
เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์นัน้ HORECA มีบทบาท
ส�าคญัอยา่งมากในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ ส�าหรับ
ประเทศไทยนัน้ HORECA เป็นภาคธุรกิจท่ีมี
บทบาทมากขึน้ด้วยอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ปีละ 10 กวา่เปอร์เซน็ต์

กลุม่ HORECA ประกอบด้วยธรุกิจโรงแรม (Hotel) 
ธุรกิจร้านอาหาร (Restaurant) และธุรกิจกาแฟ 
และธุรกิจจัดเลีย้ง (Café and Catering) โดย 
ทัง้ 3 กลุม่ ไมไ่ด้รองรับแคค่นไทยเทา่นัน้ แตเ่มนหลกั 
จะรองรับนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ สง่ผลให้ตลาด 
HORECA มีมลูคา่ตลาดรวมกวา่ 1 ล้านล้านบาท 
เ รียกได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีตลาดใหญ่ครอบคลุม 
ทัว่ประเทศ รวมถงึประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนอีกด้วย 
ท�าให้ผู้ ประกอบการหลายรายท่ีต้องการเข้ามา 
ชิงสว่นแบง่การตลาดนี ้

พงษ์ศกัดิ์ นนัตวรรณกุล กรรมการบริหาร เอเชีย 
โฮเรก้า เปิดเผยว่า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง
ปัจจุบนั กลุ่มธุรกิจ HORECA มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 
10-20% ในแตล่ะปี โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมาตลาด
มีมลูคา่รวมประมาณ  974,000 ล้านบาท โดยกลุม่  
ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มโรงแรม  
มีมูลค่าประมาณ  527,000 ล้านบาท คิดเป็น

HORECA โอกาสใหม่ทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วย

อัตราการเติบโตปีละ 10-20% ควบคู่กับการเติบโตในอาเซียน กลุ่ม 
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สดัส่วนประมาณ 54% ธุรกิจร้านอาหารมีมลูค่า
รวม 385,000 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 
40% และธุรกิจกาแฟ เบเกอร่ี และไอศกรีมมี 
มูลค่ารวม 62,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ประมาณ 6% 

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาพฤติกรรมการบริโภคของ 
ชาวไทยเปลีย่นแปลงอยา่งมาก จากท่ีช่ืนชอบกบัการ 
รับประทานอาหารภายในบ้าน ได้ปรับเปลี่ยนสู่
การนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยผลวิจยั
พบวา่ปัจจบุนัคนไทยกวา่ 70% รับประทานอาหาร
นอกบ้านสปัดาห์ละ 3-6 ครัง้ บางรายรับประทาน
อาหารนอกบ้านทกุวนั ไมว่า่จะเป็นการรับประทาน
ร้านอาหาร ร้านฟาสต์ฟู้ ด ร้านริมทาง รถเข็น หรือ
ร้านสะดวกซือ้ 

ความเปลี่ยนแปลงดงักล่าวท�าให้บริษัทหลายแห่ง
หันมาตอบรับความต้องการของผู้ ประกอบการ 
กลุม่นีม้ากขึน้ หนึง่ในผู้ประกอบการท่ีเจาะตลาดกบั
ลกูค้ากลุม่นี ้คือ  Makro

โอกาสก้าวสู่อาเซียน
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Makro เป็นหนึ่งในโมเดิร์นเทรดท่ีประกาศให้ความ
ส�าคัญกับกลุ่ม HORECA อย่างชัดเจน เพราะ
กลุม่ HORECA นัน้มีอตัราการเตบิโตปีละ 15-20%  
สูงกว่ากลุ่มลูกค้าโชว์ห่วยท่ีมีอัตราเติบโตเพียง 
ปีละ 5-7% เทา่นัน้ ขณะท่ีกลุม่ HORECA เป็นกลุม่
ลกูค้าท่ีมี Brand Loyalty สงูมาก เน่ืองจากเป็นกลุม่
ท่ีให้ความส�าคญักบัคณุภาพของสินค้าและวตัถดุิบ
อยา่งมาก และเม่ือได้ร้านค้าท่ีมีคณุภาพวตัถดุบิตาม
ต้องการแล้ว ก็มกัจะไมเ่ปลี่ยนแหลง่ซือ้สนิค้า

แม้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา HORECA จะมีอัตรา
การเติบโตอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่าปีละ 10% 
แต่เม่ือมองไปข้างหน้าแล้วโอกาสของกลุ่ม 
HORECA กยั็งค่อนข้างสดใส โดยเฉพาะการเปิด
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท�าให้ไทยสามารถ
ส่งออกบริการการท่องเที่ ยวไปยังประเทศ 
เพื่อนบ้านได้ ดังนัน้ HORECA จึงเป็นโอกาส 
ในการลงทุนที่ น่าสนใจส�าหรับผู้ประกอบการ 
เอสเอม็อี ที่มองเหน็โอกาส และมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

บทความโดย  :  Content Team

HORECA

ภาคบริการเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจส�าคัญท่ีช่วย 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากภาค 
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม ช่วงท่ีผ่านมาภาค 
บริการมีสว่นอย่างมากในการสนบัสนนุการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย อาทิ เชน่ ธรุกิจด้านการทอ่งเท่ียว  
ธรุกิจบริการสขุภาพ รวมถงึธรุกิจอาหาร ปัจจบุนัมี
การรวมกลุม่ธรุกิจในสว่นนีเ้ป็นภาคธรุกิจ HORECA 
(Hotel, Restaurant และ Catering หรือ Café)

HORECA เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีบทบาทส�าคัญใน
หลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศยโุรป เชน่ 
เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์นัน้ HORECA มีบทบาท
ส�าคญัอยา่งมากในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ ส�าหรับ
ประเทศไทยนัน้ HORECA เป็นภาคธุรกิจท่ีมี
บทบาทมากขึน้ด้วยอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง
ปีละ 10 กวา่เปอร์เซน็ต์

กลุม่ HORECA ประกอบด้วยธรุกิจโรงแรม (Hotel) 
ธุรกิจร้านอาหาร (Restaurant) และธุรกิจกาแฟ 
และธุรกิจจัดเลีย้ง (Café and Catering) โดย 
ทัง้ 3 กลุม่ ไมไ่ด้รองรับแคค่นไทยเทา่นัน้ แตเ่มนหลกั 
จะรองรับนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ สง่ผลให้ตลาด 
HORECA มีมลูคา่ตลาดรวมกวา่ 1 ล้านล้านบาท 
เ รียกได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีตลาดใหญ่ครอบคลุม 
ทัว่ประเทศ รวมถงึประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนอีกด้วย 
ท�าให้ผู้ ประกอบการหลายรายท่ีต้องการเข้ามา 
ชิงสว่นแบง่การตลาดนี ้

พงษ์ศกัดิ์ นนัตวรรณกุล กรรมการบริหาร เอเชีย 
โฮเรก้า เปิดเผยว่า ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง
ปัจจุบนั กลุ่มธุรกิจ HORECA มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 
10-20% ในแตล่ะปี โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมาตลาด
มีมลูคา่รวมประมาณ  974,000 ล้านบาท โดยกลุม่  
ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มโรงแรม  
มีมูลค่าประมาณ  527,000 ล้านบาท คิดเป็น

HORECA โอกาสใหม่ทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วย

อัตราการเติบโตปีละ 10-20% ควบคู่กับการเติบโตในอาเซียน กลุ่ม 
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ธรรมชาติบ�าบัด
เทรนด์ฮิตดูแลรักษาสุขภาพปี 2560

สมุนไพร
สาเหตท่ีุ “สมนุไพร” จะเฟ่ืองฟ ูกลายเป็นเทรนด์ฮิต 
ในการดูแลสุขภาพของคนไทยนัน้ สาเหตุหลัก 
เพราะรัฐบาลเองก็สนบัสนนุ และมีนโยบายผลกัดนั 
ให้ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใน 
การดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจประเทศทัง้การซือ้ใช้ในประเทศและการ
ส่งออก รวมไปถึงการส่งเสริมภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
เอาไว้ไมใ่ห้สญูหาย

นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดกีรมพฒันาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลา่วา่ 
รัฐบาลมีทิศทางท่ีชดัเจนแนน่อนวา่ต้องการผลกัดนั
สมนุไพรไทย ทัง้ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และ นพ. ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ก็ให้ความส�าคญั 
โดยขณะนีมี้การจดัท�าแผนแมบ่ทแหง่ชาติวา่ด้วย
การพฒันาสมนุไพรไทย ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 
ซึง่จะสง่เสริมการพฒันาสมนุไพร เช่ือมโยงตัง้แต่
การปลกูสมนุไพรไทย การสง่เสริมการน�าไปใช้ทัง้
การสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค และการรักษา
พยาบาล การแปรรูปเป็นวตัถดุบิ การผลติในระดบั
อตุสาหกรรม รวมไปถงึการสง่เสริมการตลาดเพ่ือให้
คนไทยหนักลบัมาใช้ ไมว่า่จะเป็นในรูปแบบของยา
สมนุไพร หรือเวชภณัฑ์ อาหาร หรืออาหารเสริม และ
เคร่ืองส�าอาง ทัง้เพ่ือการใช้เองในประเทศไทยและ
การสง่ออก ซึง่หากผลกัดนัให้ประสบความส�าเร็จ
จะชว่ยสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย
ได้อยา่งมาก โดยวางไว้วา่ภายใน 5 - 10 ปี จะชว่ย
ให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึน้ ท่ีส�าคญั คนไทย
ยงัได้ดแูลสขุภาพตวัเองด้วยวตัถดุบิและผลติภณัฑ์
ภายในประเทศเองด้วย

“ปัจจุบันคนไทยมีความต่ืนตัวในเร่ืองสุขภาพ
สงูมาก ทัง้เร่ืองของอาหารเพ่ือสขุภาพ หรือการ 
ออกก�าลงักายคนไทยต่ืนตวักนัมากขึน้ รวมไปถงึการใช้ 
สมนุไพรในการดแูลสขุภาพก็มีความต่ืนตวัและหนั
มาใช้กนัมากขึน้ เพียงแตปั่ญหา คือ แม้จะหนัมาใช้ 
แตย่งัขาดองค์ความรู้ในการใช้ ซึง่ตรงนีก้รมฯ จะเร่ง

สง่เสริม เพราะเป็นหนึง่ในการด�าเนินงานตามแผน
แมบ่ทด้วย ซึง่ลา่สดุกรมฯ ได้จดัท�าแอพพลเิคชัน่ 
“สมนุไพรไทย” หรือ “Thai Herbs” ซึง่เวอร์ชัน่แรกจะ
มีข้อมลูสมนุไพรกวา่ 100 ชนิด ในการให้ค�าแนะน�า
วิธีการปลกู สรรพคณุตา่งๆ ของสมนุไพรและการน�า
ไปใช้ในการดแูลสขุภาพตวัเองวา่ท�าได้อยา่งไร เพ่ือ
เป็นการสง่เสริมให้เกิดการใช้” นพ. สเุทพ กลา่ว

นอกจากการให้ความรู้แล้วนัน้ นพ. สเุทพ กลา่ววา่ 
ยังต้องส่งเสริมการตลาดสมุนไพรไทยด้วย  
เพ่ือให้คนไทยเกิดการใช้ยาสมนุไพรเพ่ิมมากขึน้ 
โดยจะมีความร่วมมือกบัทัง้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอตุสาหกรรม 
เป็นต้น รวมไปถึงการควบคมุคณุภาพมาตรฐาน
ของสมนุไพรไทยและผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยให้ได้
มาตรฐาน ไมมี่การปนเปือ้นของเชือ้โรค ตวัเนือ้ยา
ได้ตามมาตรฐาน และโรงงานผลติต้องได้มาตรฐาน 
GMP เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจใน
การใช้ยาสมนุไพรและเกิดการใช้เพ่ิมขึน้

นพ. สเุทพ กล่าวว่า ส�าหรับในโรงพยาบาลก็จะ 
สง่เสริมให้เกิดการใช้ยาสมนุไพรเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ขณะนี ้
จ�านวนโรงพยาบาลสงักดั สธ. ท่ีมีการใช้ยาสมนุไพร
ซึ่งอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วไม่ต�่ากว่า 

หลายคนอาจมีวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพท่ีแตกต่างกันออกไป แต่จากแนวโน้มของข่าวด้าน
สุขภาพและสาธารณสุขในช่วงปีวอก 2559 ที่ผ่านมา อาจพูดได้เลยว่า เทรนด์ในการดูแล
รักษาสุขภาพของคนไทยน่าจะพลิกกลับมาสู่ในเรื่องของ ”ธรรมชาติบ�าบัด“ มากขึ้น 
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ร้อยละ 80 สว่นอตัราการใช้ยาสมนุไพรในแตล่ะ 
โรงพยาบาลในปี 2559 ตัง้เป้าอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
18.5 สว่นปี 2560 เราตัง้เป้าให้เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 
20 คือ เข้ามาท่ีโรงพยาบาล 50 คน ต้องได้รับการ
จา่ยยาสมนุไพร 1 คน 

นอกจากนี ้ จะร่วมกบัราชวิทยาลยัอายรุแพทย์
แห่งประเทศไทยสง่เสริมให้เกิดแนวทางการใช้
ยาสมนุไพรเป็นล�าดบัแรกในการรักษา (First 
Line Drug) เพ่ิมขึน้ด้วย หมายความวา่หากเข้า 
มาด้วยอาการเช่นนี ้ เข้าเกณฑ์เช่นนีใ้ห้ใช้ 
ยาสมนุไพรตวันีท้นัที ซึง่ขณะนีมี้อยู ่ 2 ตวั คือ 
ฟ้าทะลายโจรและขมิน้ชนั สว่นความไมม่ัน่ใจใน 
การใช้ยาสมนุไพรของแพทย์แผนปัจจบุนั กรมฯ 
มีการจดัอบรมระยะสัน้ให้แก่แพทย์ พยาบาล 
นกัวิชาการสาธารณสขุ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมัน่ใจในการใช้ยาสมนุไพร โดยจะร่วมมือกบั 
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัตา่งๆ ให้มี 
การบรรจหุลกัสตูรแพทย์แผนไทยและสมนุไพรไทย 
ในการเรียนการสอนด้วย เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการ
ใช้ยาสมนุไพรเพ่ิมมากขึน้

แม้ปัจจุบนัคนไทยจะหนัมาใช้สมนุไพรในการ
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ดแูลสขุภาพเพ่ิมขึน้ แตย่งัมีปัญหาในเร่ืองของ
องค์ความรู้ โดยเฉพาะข้อมลูบนสือ่โซเชียลมีเดีย 
ท่ีวา่กินนัน่แล้วดี กินน่ีแล้วหายจากมะเร็ง ทัง้ท่ี
ยงัไมมี่องค์ความรู้ท่ีแนช่ดั เร่ืองนี ้นพ. สเุทพ ให้ 
ค�าแนะน�าว่า สมนุไพรจะมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 
สขีาว คือ กลุม่ท่ีมีความปลอดภยั เพราะผา่นการ 
วิจยัมีข้อมลูท่ีชดัเจน ก็จะสง่เสริมให้ใช้ กลุม่สเีทา 
คือ น่าจะมีประโยชน์ อย่างพวกท่ีส่งกันผ่าน 
สือ่โซเชียลมีเดีย คือ พอมีข้อมลู แตย่งัไมช่ดัเจน 
ต้องมีการศึกษาเพ่ิม ไม่ใช่ว่าออกมาเตือน 
เพราะวา่ไมส่ง่เสริมการใช้สมนุไพร แตก่่อนจะ
ใช้ต้องมัน่ใจเสียก่อน ซึง่ในกลุม่ท่ียงัไมช่ดัเจน
นีอ้ยากให้รอการวิจยัให้เรียบร้อยว่าใช้ได้ไม่มี
ปัญหา เพราะอย่างสมุนไพรท่ีอ้างว่ารักษา
มะเร็งข้อมลูก็ยงัไมช่ดัเจนวา่ มีสารตวัใด ต้อง
ใช้ปริมาณมากเพียงใด เกิดผลข้างเคียงอะไร 
หรือไม่ ซึ่งการกินสุ่มสี่สุ่มห้าโดยขาดความรู้
อาจเป็นอนัตรายได้ และสดุท้ายคือกลุม่สดี�าท่ี
มีอนัตราย และไมส่ง่เสริมให้ใช้

รับประทานอาหารตามแนวธรรมชาติ
เป็นความนิยมตอ่เน่ืองมาจากสมนุไพร เพราะการ
ผลกัดนัให้เกิดการใช้สมนุไพรนัน้ นอกจากเป็น
ยาสมนุไพร ผลติภณัฑ์เสริมอาหารจากสมนุไพร
แล้ว ยงัสนบัสนนุให้มีการน�าสมนุไพรมาประกอบ
เป็นอาหารรับประทาน เพราะสมนุไพรแตล่ะอยา่ง
มีสรรพคณุท่ีแตกตา่งกนัออกไป ตามแตล่ะพืน้ท่ี 
ท้องถ่ิน ซึง่ นพ. สเุทพ ย�า้วา่ จะผลกัดนัให้เกิดการน�า
สมนุไพรมาใช้รับประทานเป็นอาหารด้วย โดยจะ 
จดัท�าให้เกิดองค์ความรู้วา่ พืชผกัสมนุไพรท้องถ่ินนี ้
ท�าให้ในพืน้ท่ีถงึนิยมให้กิน กินแล้วชว่ยเร่ืองอะไร 
โดยจะน�าวิทยาศาสตร์มาอธิบายควบคู่กนัไป 
เม่ือเกิดองค์ความรู้ท่ีชดัก็จะสนบัสนนุสง่เสริม 
ให้เกิดการรับประทานวา่ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งไร
       
อยา่งไรก็ตาม นอกจากน�าสมนุไพรมาเป็นอาหาร
เพ่ือดแูลร่างกายแล้ว เช่ือวา่ หลายคนต้องเคย
ได้ยินว่า กินอย่างไรก็ได้อย่างนัน้ แน่นอนว่า 
หากกินอาหารหวานมนัเค็ม ย่อมน�ามาซึง่โรค
เรือ้รังในอนาคตแน่นอน แต่หากรับประทาน
อาหารท่ีสดสะอาด ปลอดสารพิษ ลดหวานมนั
เคม็ กินรสจืด เน้นผกัผลไม้ และรับประทานแบบ 
หมนุเวียนเปลีย่นไปเร่ือย  ๆก็จะเป็นการดแูลร่างกาย 
ตัง้แตต้่นทาง เพราะน�าสิง่ดีๆ เป็นประโยชน์เข้า
ร่างกาย ดงันัน้ ปัจจุบนัคนไทยท่ีหันมานิยม 
รับประทานอาหารเพ่ือสขุภาพมากขึน้ หากยดึตาม 
แนวทางดงักลา่วก็เช่ือว่าจะช่วยให้มีสขุภาพดี 
หลีกเลี่ยงโรคภยัไข้เจ็บได้ ตามแนวคิดท่ีวา่กิน
อาหารให้เป็นยา แทนท่ีปัจจบุนัซึง่คนไทยเรากิน
ยาเป็นอาหารไปเสยีแล้ว

ธาราบ�าบัด (Hydrotherapy)
ธาราบ�าบัดมีองค์ความรู้ ท่ีแน่ชัดมานาน 
แล้วว่า สามารถช่วยดูแลสุขภาพและฟื้นฟู
ร่างกายได้ โดยอาศยัความอุ่นและความร้อน 
ของน�า้ในการช่วยฟืน้ฟรู่างกาย เพราะช่วยให้
หลอดเลือดขยาย การไหลเวียนของเลือดดีขึน้ 
กล้ามเนือ้ดีขึน้ ย่ิงแห่งใดท่ีมีน�า้แร่ก็จะได้รับ
ประโยชน์จากแร่ธาตตุา่งๆ ด้วย รวมไปถงึการ
เคลื่อนไหวในน�า้ ท่ีช่วยในเร่ืองของการฟืน้ฟู
ร่างกายควบคูไ่ปกบัการท�ากายภาพบ�าบดั
       
ธาราบ�าบัด มีการศึกษา วิจัย และพัฒนา 
รูปแบบการออกก�าลงักายในผู้สงูอายท่ีุมีปัญหา 
ข้อ เข่ า เสื่ อมและมีภาวะ อ้วนขึ น้  อย่ าง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร  
เพ่ือผู้ สูงอายุ จ.ชลบุรี ก็มีการใช้แนวทาง 
ดงักลา่วในการดแูลผู้สงูอาย ุ โดยจดัโปรแกรม
การออกก�าลงักายร่วมกบัเคร่ืองมือท่ีเสริมสร้าง 
ก�าลังกล้ามเนือ้ในน�า้ หลักการใช้น�า้บ�าบัด 
คือ การใช้มวลน�า้อุ้ มน�า้หนักตัวแทน และ
ใช้ความอุ่นของน�า้สร้างความสุขสบาย โดย
ใช้น�า้อุ่น อณุหภูมิความร้อน 30 - 34 องศา
เซลเซียส เม่ือน�า้อยู่ในระดับเสมอไหล่ มวล
น�า้จะอุ้มพยุงน�า้หนักตวั น�า้หนักตวัจะเหลือ
เพียงร้อยละ 10 ข้อเข่าไม่ต้องรับน�า้หนักตวั 
และแรงกระแทก ร่างกายเคลื่อนไหวดีขึน้ 
ความอุ่นของน�า้จะช่วยกล้ามเนือ้ผ่อนคลาย 
ได้เกือบทุกส่วน เอือ้ให้การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายได้มากขึน้ และไม่เจ็บปวด สามารถ 
บริหารกล้ามเนือ้ สร้างความแข็งแรงและ 
ทนทานมากขึน้

นพ. สเุทพ กลา่ววา่ รัฐบาลสนบัสนนุในเร่ืองของ
การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพด้วย โดยแต่ละพืน้ท่ี
ก็ชูของดีของตวัเองขึน้มา ซึ่งบางแห่งอาจให้
สมนุไพร บางแหง่อาจให้แหลง่น�า้แร่ของตวัเอง
มาด�าเนินการธาราบ�าบดั ซึง่พืน้ท่ีท่ีเหน็เดน่ชดั 
คือ จ.ระนอง โดย รพ.ระนอง ท่ีมีการจดับริการ
ธาราบ�าบดั ทัง้สง่เสริมฟืน้ฟสูขุภาพและบริการ
สปา ซึง่ตรงนีก็้จะชว่ยสง่เสริมการทอ่งเท่ียว
       
การสวดมนต์บ�าบัด หรือสมาธิบ�าบัด
การสวดมนต์บ�าบัด คือ หลักการหนึ่งของ  
Vibrational Therapy คือ การใช้คณุสมบตัขิอง
คลื่นบางคลื่นมาบ�าบดัความเจ็บป่วย ส�าหรับ
การสวดมนต์ด้วยตัวเอง เป็นการเหน่ียวน�า
ตวัเอง ถือเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสดุ เพราะหากใคร
สักคนคิดท่ีจะสวดมนต์ นั่นหมายความว่า
เขาก�าลังมีความปรารถนาดีต่อตนเอง โดย
วิธีการสวดมนต์ด้วยตนเองควรปฏิบัติดังนี ้ 

1. ไมค่วรสวดมนต์หลงักินอาหารทนัที ควรทิง้ชว่ง 
ให้ร่างกายเร่ิมผ่อนคลาย อาจเป็นเวลาก่อน 
เข้านอน หาสถานท่ีท่ีเงียบสงบ 2. สวดบทสัน้ๆ  
3 - 4 พยางค์ โดยใช้เวลาประมาณ 10 -15 
นาทีขึ น้ ไป จะท�าให้ ร่างกายได้หลั่งสาร 
ซีโรโทนิน ซึง่เป็นสารสื่อประสาท ช่วยควบคมุ
ความหิว อารมณ์ และความโกรธ โดยหาก 
สวดมนต์ด้วยบทยาวๆ จะได้ความผ่อนคลาย
และความศรัทธา

ขณะท่ีการท�าสมาธิจะท�าให้สมองหลั่งสาร 
เอ็นดอร์ฟิน (Endorphine) ซึ่งเป็นสารแห่ง 
ความสขุ ชว่ยให้ร่างกายสดช่ืนมีภมิูต้านทานโรค 
จากผลวิจยัทางการแพทย์พบวา่ ผู้ป่วยโรคความ
ดนัโลหิตสงูท่ีมีการฝึกท�าสมาธิโดยการหายใจ 
ช้าและลกึ วนัละประมาณ 15 นาที ตดิตอ่กนั 
เป็นเวลา 2 เดือน ค่าความดันโลหิตลดลง 
มากกวา่ผู้ป่วยกลุม่ท่ีไมไ่ด้เข้ารับการฝึกท�าสมาธิ 
ซึง่ สธ. ก็สนบัสนนุให้คนไทยทกุคนหนัมาฝึกการ
ท�าสมาธิและควรท�าต่อเน่ืองเป็นประจ�าทกุวนั  
เร่ิมจากวนัละ 5 นาที เพ่ิมเป็น 10 นาทีในวนัตอ่ไป  
และเพ่ิมเป็น 15 นาทีตามล�าดบัขึน้ไปเร่ือยๆ เพ่ือ
ช่วยในการดแูลสขุภาพของตวัเอง ซึง่ในหลาย
โรงพยาบาลก็เร่ิมมีการน�าแนวทางดังกล่าว
มาใช้แล้ว และเหน็ผลได้จริง อยา่งชว่งสง่ท้าย 
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คนไทยก็หนัมาสวดมนต์ 
ข้ามปีมากขึน้ หากสามารถน�ามาปฏิบตัเิพ่ิมใน
ชีวิตประจ�าวนัด้วย ก็เช่ือวา่จะเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งท่ีจะได้รับความนิยมในการน�ามาดูแล
สขุภาพกายและจิตของตวัเองให้ดีขึน้
       
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การรักษาพยาบาล
ขณะนี ้กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) มีแนวทาง 
สง่เสริมในเร่ืองของโรงพยาบาลสเีขียว โดยให้ทกุ
โรงพยาบาลจดัสภาพแวดล้อมให้มีความร่มร่ืน 
ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีดีมีผลต่อการรักษาฟื้นฟู
ของผู้ป่วย ซึง่ปี 2560 นา่จะมีการด�าเนินการใน 
เร่ืองนีม้ากขึน้เพ่ือส่งเสริมดแูลรักษาผู้ ป่วยใน 
โรงพยาบาล ก็จะเป็นอีกหนึง่แนวทางการบ�าบดั
ท่ีจะพบเหน็มากขึน้ในปี 2560
       
เรียกได้ว่า ในระดบันโยบายมีความชดัเจนท่ี 
จะสง่เสริมให้คนไทยให้มาใช้สมนุไพรไทยในการ 
ดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึน้  
ขณะเดียวกนั คนไทยเองก็หนัมาใช้สมนุไพรเพ่ิม
มากขึน้เช่นกัน รวมไปถึงการจดัสวดมนต์ท�า
สมาธิบ�าบดั ธาราบ�าบดั และการจดัสิง่แวดล้อม 
สธ. ก็มีการสนับสนุน จึงพูดได้ว่าแนวโน้ม 
ในปี 2560 “ธรรมชาตบิ�าบดั” มาแรงแนน่อน  
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วารสารสถาบันรหัสสากล

บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย  : ฝ่ายงานสมาชิก

Member Zone

ช่วงปลายเดือน ธ.ค. จนถึงต้นเดือน ม.ค. สถาบนัฯ ได้มีการส่ง
เอกสารการช�าระคา่บ�ารุงสมาชิกประจ�าปี (หรือการตอ่อายสุมาชิก) 
ซึ่งสมาชิกหลายๆ ท่าน อาจยงัไม่ได้รับ หรือได้รับแล้วแต่ข้อมลู 
ไมถ่กูต้อง เพราฉะนัน้สมาชิกสามารถย่ืนเร่ืองเปลีย่นแปลงข้อมลูได้  
เชน่ การเปลี่ยนแปลงข้อมลูช่ือ ท่ีอยูข่องสมาชิกสถาบนัรหสัสากล 
เม่ือทางสมาชิกมีการเปลีย่นแปลงข้อมลู เชน่ เปลีย่นแปลงช่ือบคุคล 
บริษัท ท่ีอยูใ่บก�ากบัภาษี ซึง่สมาชิกสามารถแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลู
ของท่านมาท่ีสถาบนัฯ ได้ตลอดเวลา การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมลู
จะเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิก ในกรณีการจดัสง่เอกสาร วารสารเพ่ือ
เป็นการอพัเดตขา่วสารจากทางสถาบนัฯ จะท�าให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และถกูต้องในการออกใบก�ากบัภาษี 

เอกสารที่ใช้ ในการเปล่ียนแปลงข้อมูลกับทางสถาบันฯ 
กรณีเป็น (บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด)
 1. กรอกแบบฟอร์ม ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทัง้ภาษาไทยและ 
  ภาษาองักฤษ (สามารถดาวน์โหลดได้ ท่ี www.gs1thailand.org 
  หรือตดิตอ่ขอรับได้ท่ี info@gs1thailand.org)
 2.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ทัง้ชุด (ย้อนหลงัได้ 
  ไมเ่กิน 3 เดือน)
 3.  ส�าเนาบตัรประจ�าตวัผู้ เสียภาษี หรือ ภพ.20,01 หรือ 09  
  อยา่งใดอยา่งหนึง่
 4.  กรณีกรรมการ (ผู้ มีอ�านาจท�าการ) เป็นชาวต่างชาต ิ 
  แนบส�าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport)
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ดแูลสขุภาพเพ่ิมขึน้ แตย่งัมีปัญหาในเร่ืองของ
องค์ความรู้ โดยเฉพาะข้อมลูบนสือ่โซเชียลมีเดีย 
ท่ีวา่กินนัน่แล้วดี กินน่ีแล้วหายจากมะเร็ง ทัง้ท่ี
ยงัไมมี่องค์ความรู้ท่ีแนช่ดั เร่ืองนี ้นพ. สเุทพ ให้ 
ค�าแนะน�าว่า สมนุไพรจะมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 
สขีาว คือ กลุม่ท่ีมีความปลอดภยั เพราะผา่นการ 
วิจยัมีข้อมลูท่ีชดัเจน ก็จะสง่เสริมให้ใช้ กลุม่สเีทา 
คือ น่าจะมีประโยชน์ อย่างพวกท่ีส่งกันผ่าน 
สือ่โซเชียลมีเดีย คือ พอมีข้อมลู แตย่งัไมช่ดัเจน 
ต้องมีการศึกษาเพ่ิม ไม่ใช่ว่าออกมาเตือน 
เพราะวา่ไมส่ง่เสริมการใช้สมนุไพร แตก่่อนจะ
ใช้ต้องมัน่ใจเสียก่อน ซึง่ในกลุม่ท่ียงัไมช่ดัเจน
นีอ้ยากให้รอการวิจยัให้เรียบร้อยว่าใช้ได้ไม่มี
ปัญหา เพราะอย่างสมุนไพรท่ีอ้างว่ารักษา
มะเร็งข้อมลูก็ยงัไมช่ดัเจนวา่ มีสารตวัใด ต้อง
ใช้ปริมาณมากเพียงใด เกิดผลข้างเคียงอะไร 
หรือไม่ ซึ่งการกินสุ่มสี่สุ่มห้าโดยขาดความรู้
อาจเป็นอนัตรายได้ และสดุท้ายคือกลุม่สดี�าท่ี
มีอนัตราย และไมส่ง่เสริมให้ใช้

รับประทานอาหารตามแนวธรรมชาติ
เป็นความนิยมตอ่เน่ืองมาจากสมนุไพร เพราะการ
ผลกัดนัให้เกิดการใช้สมนุไพรนัน้ นอกจากเป็น
ยาสมนุไพร ผลติภณัฑ์เสริมอาหารจากสมนุไพร
แล้ว ยงัสนบัสนนุให้มีการน�าสมนุไพรมาประกอบ
เป็นอาหารรับประทาน เพราะสมนุไพรแตล่ะอยา่ง
มีสรรพคณุท่ีแตกตา่งกนัออกไป ตามแตล่ะพืน้ท่ี 
ท้องถ่ิน ซึง่ นพ. สเุทพ ย�า้วา่ จะผลกัดนัให้เกิดการน�า
สมนุไพรมาใช้รับประทานเป็นอาหารด้วย โดยจะ 
จดัท�าให้เกิดองค์ความรู้วา่ พืชผกัสมนุไพรท้องถ่ินนี ้
ท�าให้ในพืน้ท่ีถงึนิยมให้กิน กินแล้วชว่ยเร่ืองอะไร 
โดยจะน�าวิทยาศาสตร์มาอธิบายควบคู่กนัไป 
เม่ือเกิดองค์ความรู้ท่ีชดัก็จะสนบัสนนุสง่เสริม 
ให้เกิดการรับประทานวา่ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งไร
       
อยา่งไรก็ตาม นอกจากน�าสมนุไพรมาเป็นอาหาร
เพ่ือดแูลร่างกายแล้ว เช่ือวา่ หลายคนต้องเคย
ได้ยินว่า กินอย่างไรก็ได้อย่างนัน้ แน่นอนว่า 
หากกินอาหารหวานมนัเค็ม ย่อมน�ามาซึง่โรค
เรือ้รังในอนาคตแน่นอน แต่หากรับประทาน
อาหารท่ีสดสะอาด ปลอดสารพิษ ลดหวานมนั
เคม็ กินรสจืด เน้นผกัผลไม้ และรับประทานแบบ 
หมนุเวียนเปลีย่นไปเร่ือย  ๆก็จะเป็นการดแูลร่างกาย 
ตัง้แตต้่นทาง เพราะน�าสิง่ดีๆ เป็นประโยชน์เข้า
ร่างกาย ดงันัน้ ปัจจุบนัคนไทยท่ีหันมานิยม 
รับประทานอาหารเพ่ือสขุภาพมากขึน้ หากยดึตาม 
แนวทางดงักลา่วก็เช่ือว่าจะช่วยให้มีสขุภาพดี 
หลีกเลี่ยงโรคภยัไข้เจ็บได้ ตามแนวคิดท่ีวา่กิน
อาหารให้เป็นยา แทนท่ีปัจจบุนัซึง่คนไทยเรากิน
ยาเป็นอาหารไปเสยีแล้ว

ธาราบ�าบัด (Hydrotherapy)
ธาราบ�าบัดมีองค์ความรู้ ท่ีแน่ชัดมานาน 
แล้วว่า สามารถช่วยดูแลสุขภาพและฟื้นฟู
ร่างกายได้ โดยอาศยัความอุ่นและความร้อน 
ของน�า้ในการช่วยฟืน้ฟรู่างกาย เพราะช่วยให้
หลอดเลือดขยาย การไหลเวียนของเลือดดีขึน้ 
กล้ามเนือ้ดีขึน้ ย่ิงแห่งใดท่ีมีน�า้แร่ก็จะได้รับ
ประโยชน์จากแร่ธาตตุา่งๆ ด้วย รวมไปถงึการ
เคลื่อนไหวในน�า้ ท่ีช่วยในเร่ืองของการฟืน้ฟู
ร่างกายควบคูไ่ปกบัการท�ากายภาพบ�าบดั
       
ธาราบ�าบัด มีการศึกษา วิจัย และพัฒนา 
รูปแบบการออกก�าลงักายในผู้สงูอายท่ีุมีปัญหา 
ข้อ เข่ า เสื่ อมและมีภาวะ อ้วนขึ น้  อย่ าง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร  
เพ่ือผู้ สูงอายุ จ.ชลบุรี ก็มีการใช้แนวทาง 
ดงักลา่วในการดแูลผู้สงูอาย ุ โดยจดัโปรแกรม
การออกก�าลงักายร่วมกบัเคร่ืองมือท่ีเสริมสร้าง 
ก�าลังกล้ามเนือ้ในน�า้ หลักการใช้น�า้บ�าบัด 
คือ การใช้มวลน�า้อุ้ มน�า้หนักตัวแทน และ
ใช้ความอุ่นของน�า้สร้างความสุขสบาย โดย
ใช้น�า้อุ่น อณุหภูมิความร้อน 30 - 34 องศา
เซลเซียส เม่ือน�า้อยู่ในระดับเสมอไหล่ มวล
น�า้จะอุ้มพยุงน�า้หนักตวั น�า้หนักตวัจะเหลือ
เพียงร้อยละ 10 ข้อเข่าไม่ต้องรับน�า้หนักตวั 
และแรงกระแทก ร่างกายเคลื่อนไหวดีขึน้ 
ความอุ่นของน�า้จะช่วยกล้ามเนือ้ผ่อนคลาย 
ได้เกือบทุกส่วน เอือ้ให้การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายได้มากขึน้ และไม่เจ็บปวด สามารถ 
บริหารกล้ามเนือ้ สร้างความแข็งแรงและ 
ทนทานมากขึน้

นพ. สเุทพ กลา่ววา่ รัฐบาลสนบัสนนุในเร่ืองของ
การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพด้วย โดยแต่ละพืน้ท่ี
ก็ชูของดีของตวัเองขึน้มา ซึ่งบางแห่งอาจให้
สมนุไพร บางแหง่อาจให้แหลง่น�า้แร่ของตวัเอง
มาด�าเนินการธาราบ�าบดั ซึง่พืน้ท่ีท่ีเหน็เดน่ชดั 
คือ จ.ระนอง โดย รพ.ระนอง ท่ีมีการจดับริการ
ธาราบ�าบดั ทัง้สง่เสริมฟืน้ฟสูขุภาพและบริการ
สปา ซึง่ตรงนีก็้จะชว่ยสง่เสริมการทอ่งเท่ียว
       
การสวดมนต์บ�าบัด หรือสมาธิบ�าบัด
การสวดมนต์บ�าบัด คือ หลักการหนึ่งของ  
Vibrational Therapy คือ การใช้คณุสมบตัขิอง
คลื่นบางคลื่นมาบ�าบดัความเจ็บป่วย ส�าหรับ
การสวดมนต์ด้วยตัวเอง เป็นการเหน่ียวน�า
ตวัเอง ถือเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสดุ เพราะหากใคร
สักคนคิดท่ีจะสวดมนต์ นั่นหมายความว่า
เขาก�าลังมีความปรารถนาดีต่อตนเอง โดย
วิธีการสวดมนต์ด้วยตนเองควรปฏิบัติดังนี ้ 

1. ไมค่วรสวดมนต์หลงักินอาหารทนัที ควรทิง้ชว่ง 
ให้ร่างกายเร่ิมผ่อนคลาย อาจเป็นเวลาก่อน 
เข้านอน หาสถานท่ีท่ีเงียบสงบ 2. สวดบทสัน้ๆ  
3 - 4 พยางค์ โดยใช้เวลาประมาณ 10 -15 
นาทีขึ น้ ไป จะท�าให้ ร่างกายได้หลั่งสาร 
ซีโรโทนิน ซึง่เป็นสารสื่อประสาท ช่วยควบคมุ
ความหิว อารมณ์ และความโกรธ โดยหาก 
สวดมนต์ด้วยบทยาวๆ จะได้ความผ่อนคลาย
และความศรัทธา

ขณะท่ีการท�าสมาธิจะท�าให้สมองหลั่งสาร 
เอ็นดอร์ฟิน (Endorphine) ซึ่งเป็นสารแห่ง 
ความสขุ ชว่ยให้ร่างกายสดช่ืนมีภมิูต้านทานโรค 
จากผลวิจยัทางการแพทย์พบวา่ ผู้ป่วยโรคความ
ดนัโลหิตสงูท่ีมีการฝึกท�าสมาธิโดยการหายใจ 
ช้าและลกึ วนัละประมาณ 15 นาที ตดิตอ่กนั 
เป็นเวลา 2 เดือน ค่าความดันโลหิตลดลง 
มากกวา่ผู้ป่วยกลุม่ท่ีไมไ่ด้เข้ารับการฝึกท�าสมาธิ 
ซึง่ สธ. ก็สนบัสนนุให้คนไทยทกุคนหนัมาฝึกการ
ท�าสมาธิและควรท�าต่อเน่ืองเป็นประจ�าทกุวนั  
เร่ิมจากวนัละ 5 นาที เพ่ิมเป็น 10 นาทีในวนัตอ่ไป  
และเพ่ิมเป็น 15 นาทีตามล�าดบัขึน้ไปเร่ือยๆ เพ่ือ
ช่วยในการดแูลสขุภาพของตวัเอง ซึง่ในหลาย
โรงพยาบาลก็เร่ิมมีการน�าแนวทางดังกล่าว
มาใช้แล้ว และเหน็ผลได้จริง อยา่งชว่งสง่ท้าย 
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คนไทยก็หนัมาสวดมนต์ 
ข้ามปีมากขึน้ หากสามารถน�ามาปฏิบตัเิพ่ิมใน
ชีวิตประจ�าวนัด้วย ก็เช่ือวา่จะเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งท่ีจะได้รับความนิยมในการน�ามาดูแล
สขุภาพกายและจิตของตวัเองให้ดีขึน้
       
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การรักษาพยาบาล
ขณะนี ้กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) มีแนวทาง 
สง่เสริมในเร่ืองของโรงพยาบาลสเีขียว โดยให้ทกุ
โรงพยาบาลจดัสภาพแวดล้อมให้มีความร่มร่ืน 
ซึ่งสภาพแวดล้อมท่ีดีมีผลต่อการรักษาฟื้นฟู
ของผู้ป่วย ซึง่ปี 2560 นา่จะมีการด�าเนินการใน 
เร่ืองนีม้ากขึน้เพ่ือส่งเสริมดแูลรักษาผู้ ป่วยใน 
โรงพยาบาล ก็จะเป็นอีกหนึง่แนวทางการบ�าบดั
ท่ีจะพบเหน็มากขึน้ในปี 2560
       
เรียกได้ว่า ในระดบันโยบายมีความชดัเจนท่ี 
จะสง่เสริมให้คนไทยให้มาใช้สมนุไพรไทยในการ 
ดูแลตัวเองและการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึน้  
ขณะเดียวกนั คนไทยเองก็หนัมาใช้สมนุไพรเพ่ิม
มากขึน้เช่นกัน รวมไปถึงการจดัสวดมนต์ท�า
สมาธิบ�าบดั ธาราบ�าบดั และการจดัสิง่แวดล้อม 
สธ. ก็มีการสนับสนุน จึงพูดได้ว่าแนวโน้ม 
ในปี 2560 “ธรรมชาตบิ�าบดั” มาแรงแนน่อน  
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บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย  : ฝ่ายงานสมาชิก

Member Zone

ช่วงปลายเดือน ธ.ค. จนถึงต้นเดือน ม.ค. สถาบนัฯ ได้มีการส่ง
เอกสารการช�าระคา่บ�ารุงสมาชิกประจ�าปี (หรือการตอ่อายสุมาชิก) 
ซึ่งสมาชิกหลายๆ ท่าน อาจยงัไม่ได้รับ หรือได้รับแล้วแต่ข้อมลู 
ไมถ่กูต้อง เพราฉะนัน้สมาชิกสามารถย่ืนเร่ืองเปลีย่นแปลงข้อมลูได้  
เชน่ การเปลี่ยนแปลงข้อมลูช่ือ ท่ีอยูข่องสมาชิกสถาบนัรหสัสากล 
เม่ือทางสมาชิกมีการเปลีย่นแปลงข้อมลู เชน่ เปลีย่นแปลงช่ือบคุคล 
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เอกสารที่ใช้ ในการเปล่ียนแปลงข้อมูลกับทางสถาบันฯ 
กรณีเป็น (บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด)
 1. กรอกแบบฟอร์ม ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทัง้ภาษาไทยและ 
  ภาษาองักฤษ (สามารถดาวน์โหลดได้ ท่ี www.gs1thailand.org 
  หรือตดิตอ่ขอรับได้ท่ี info@gs1thailand.org)
 2.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ทัง้ชุด (ย้อนหลงัได้ 
  ไมเ่กิน 3 เดือน)
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  อยา่งใดอยา่งหนึง่
 4.  กรณีกรรมการ (ผู้ มีอ�านาจท�าการ) เป็นชาวต่างชาต ิ 
  แนบส�าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport)
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 5.  กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอร์ม 
  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือเทา่นัน้
 6.  กรณีเปลีย่นแปลงท่ีอยู/่ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงานกบัทาง 
  สถาบนัฯ สามารถลงนามและประทบัตราบริษัทในเอกสาร 
  ทกุแผน่ได้ พร้อมแนบส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน
 7.  กรณีเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท/ช่ือผู้มีอ�านาจท�าการ กรรมการผู้มี 
  อ�านาจตามหนงัสือรับรอง ลงนามและประทบัตราบริษัทใน 
  เอกสารทกุแผน่ พร้อมแนบส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

เอกสารที่ใช้ ในการเปล่ียนแปลงข้อมูลกับทางสถาบันฯ 
กรณีเป็น (บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ร้านค้า)
 1.  กรอกแบบฟอร์ม ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทัง้ภาษาไทยและ 
  ภาษาองักฤษ (สามารถดาวน์โหลดได้ ท่ี www.gs1thailand.org 
  หรือตดิตอ่ขอรับได้ท่ี info@gs1thailand.org)
 2.  ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน
 3.  ส�าเนาทะเบียนบ้าน
 4.  ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
 5.  ส�าเนาหนังสือรับรองการจัดตัง้คณะบุคคลจากกระทรวง 
  พาณิชย์ (กรณีเป็นคณะบคุคล)
 6.  กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอร์ม 
  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเทา่นัน้

 7.  เอกสารทุกแผ่นต้องเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้อง โดยเจ้าของ 
  กิจการ/ผู้มีอ�านาจลงนามเอกสารท่ีต้องใช้ในการเปลีย่นแปลง 
  ข้อมลูในนามบคุคล/ร้านค้า

หมายเหตุ : เอกสารแนบท่ีใช้เปลีย่นแปลงไมค่รบถ้วนทางสถาบนัฯ
ไมส่ามารถท�าการเปลี่ยนแปลงได้
ส่งเอกสารมาที่ :  info@gs1thailand.org

การ Update E-mail สมาชิกสถาบันฯ
    สถาบนัฯ จะส่งข้อมลูข่าวสารต่างๆ ไปยงัสมาชิกทาง E-mail  
เช่น แจ้งเร่ืองคอร์สอบรมของสถาบนัฯ โครงการตา่งๆ ท่ีสถาบนัฯ  
จดัขึน้ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก ขณะนีส้ถาบนัฯ ได้ด�าเนินงาน 
โครงการเก็บข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูล ท่ีน่าเ ช่ือถือได้  “NPC  
(National Product Catalogue)” ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจาก
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เก่ียวกับข้อมูลบริษัท รายละเอียด 
ของสินค้า เพ่ือเป็นแหล่งข้อมลูในการพฒันาระบบในการบริการ
ค้นหาข้อมลูส�าหรับผู้บริโภคและประชาชนทัว่ไป สถาบนัฯ จงึขอให้
ทา่นสมาชิกแจ้ง E-mail ท่ีใช้งาน ณ ปัจจบุนัมาทางสถาบนัฯ ด้วย  
จกัขอบคณุย่ิง  
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