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04 GS1 Global News : GS1 Asia Pacific Regional Forum 2017
 24-27 October 2017 | Tokyo, Japan

06 GS1 Standard : GS1 และ ISO องค์กรมาตรฐานพนัธมติร 
 ความร่วมมอืทีม่มีาอย่างยาวนานและต่อเนือ่ง
 GS1 and ISO: Partnering for Standards a long and 
 active collaboration

 8 Scoop Hilight : วนัมาตรฐานโลก (World Standard Day) องค์กร 
 GS1 แสดงให้เหน็ว่ามาตรฐานสากลช่วยให้การดแูลสขุภาพ มีประสิทธิภาพ
 และปลอดภัยขึ้นได้
 On World Standards Day GS1 shows how standards
 allow for safer, more efficient healthcare

12 GS1 Healthcare : ระบบการจัดซื้อออนไลน์ (E-Procurement) 
 ที่โรงพยาบาล St James’s กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
 (Part 2/2)

16 GS1 Traceability : Discover GS1 in food service 

20 ECR Corner : ECR Talk 2017 : Conquering eCommerce 
 Logistics 

24 RFID Corner : “LAWSON” Japanese Convenience Store 
 Chains Propose RFID for The Automation Cashier
 ร้านสะดวกซื้อสัญชาติญี่ปุ่นชูเทคโนโลยี RFID ในระบบคิดเงินอัตโนมัติ

28 GS1 Society : เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ประโยชน์ของผู้ผลิต ความมั่นใจ
 ของผู้บริโภค

30 Training Buzz : เปิดตวั โครงการศูนย์ดจิทิลัชมุชน กิจกรรม Village 
 E-Commerce (ONDE Village E-Commerce Grand Opening)

 •  ผลตัดสินการประกวดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ
  ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

 •  ร่วมงาน Pack Print International 2017

 • Roadshow ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมใช้มาตรฐานสากล GS1 
  ณ จังหวัดอุดรธานี
 
 • กิจกรรมของหน่วยงานกดรหัสสากลบาร์โค้ด และอาร์เอฟไอดี สปป. ลาว

34 Biz Breakthrough : เปิดมุมมองธุรกิจด้วย BIG DATA

35 Health Me : เทคนิคทางจิตวิทยาที่สามารถไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

38 Kitchen of The World : เครื่องปรุงส�าเร็จมัดใจแม่บ้านยุคใหม่

39 Trendy Tech : GS1 Cloud ฐานข้อมูลกลางเลขหมายประจ�าตัวสินค้าทั่วโลก

41 Member Zone : E-CATALOGUE SERVICE ระบบแลกเปลี่ยนรายการ
 ข้อมูลสินค้า/บริการโดยใช้รหัสมาตรฐานสากล (UNSPSC)

ผมขอใช้โอกาสนีใ้นการสง่ท้ายปีเก่า 2560 พร้อมต้อนรับ 

ปีใหม ่2561 ขอให้เป็นปีท่ีทกุทา่นมีแตค่วามสขุ พบแตค่วามส�าเร็จ 

และในความส�าเร็จมกัจะมาพร้อมกบัโอกาสใหม่ๆ เสมอ และ

หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าปีใหม่นี ้ จะมีสญัญาณท่ีดีขึน้ของเศรษฐกิจ 

ในประเทศไทยนะครับ

วารสาร GS1 ฉบบันีจ้ะเป็นฉบบัส่งท้ายปีท่ีมาพร้อมกับ 

ข้อมลู เนือ้หา และสาระท่ีคบัคัง่เชน่เคย เร่ิมต้นด้วยการแชร์ข้อมลู 

ความรู้ สาระท่ีน่าสนใจต่างๆ ในโอกาสท่ีเจ้าหน้าท่ีสถาบันฯ  

ได้เข้าร่วมประชมุ GS1 Asia Pacific Regional Forum 2017 

พร้อมกบัการอพัเดทเทคโนโลยี และกรณีศกึษาการประยกุต์ใช้

รหสัสากลในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้งานควบคูก่บั 

Mobile Application ท่ีเป็นทิศทางใหม่ในการประยุกต์ใช้เลข 

รหสัสากลอยา่งมีประสทิธิภาพ

EDITOR’S TALK

อีกทัง้คอลมัน์ Scoop Hilight ท่ีน�ามาอพัเดทข้อมลูจากงาน 

World Standard Day ได้ระบไุว้วา่การสแกนบาร์โค้ดในอตุสาหกรรม

การแพทย์ท่ีเพ่ิมขึน้ ก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ทัง้ผู้ป่วย และผู้ให้บริการ

ทางการแพทย์ นอกจากนีย้งัมีกรณีศกึษาการตรวจสอบย้อนกลบั 

ในธุรกิจร้านอาหาร ในคอลมัน์ GS1 Traceability การใช้งาน

มาตรฐาน GS1 ควบคูก่บัการใช้งาน ISO ในคอลมัน์ GS1 Standard 

จากคอลมัน์ท่ีวารสาร GS1 น�าเสนอนัน้ หวงัวา่จะเป็นคอลมัน์

ท่ีเป็นประโยชน์ สามารถน�าไปประยกุต์ปรับใช้ในการด�าเนินงานของ

ทกุทา่นได้จริง และวารสาร GS1 จะน�าเสนอข้อมลู เนือ้หา และสาระ

ดีๆ มาฝากในปีตอ่ๆ ไปครับ  

2561 ปีที่มาพร้อมกับโอกาสใหม่
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ข้อมูลโดย  : ปทิตตา คิมประโคน

GS1 Asia Pacific Regional Forum 2017 
24-27 October 2017 | Tokyo, Japan

ผู้แทนจากสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ได้
เข้าร่วมการประชมุ GS1 Asia Pacific Regional 
Forum 2017 จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 24 - 27 ตลุาคม 
2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั โตเกียว 
เบย์ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมี GS1  
Japan เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยการประชุม 
ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์จดัขึน้เพ่ือให้ประเทศสมาชิก 
GS1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เข้าร่วมอบรม 
ทางด้านวิชาการและศกึษาการพฒันาเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานสากล GS1 รวม
ไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น
และน�าเสนอผลการด�าเนินงานจากประเทศ
สมาชิกเก่ียวกบัโครงการตา่ง ๆ ของ GS1 เพ่ือให้ 
การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สามารถน�าไปพฒันาตอ่ยอดในภาคอตุสาหกรรม
ของประเทศได้ รวมไปถงึความร่วมมือกนัระหวา่ง
ประเทศสมาชิก GS1 ในอนาคต

ในการประชุมดังกล่าว มีผู้ เข้าร่วมการประชุม
มากกว่า 80 ท่านจากประเทศสมาชิก GS1 ใน
แถบภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก เข้าร่วมประชมุจ�านวน 
17 ประเทศ ได้แก่ 1.) GS1 Australia 2.) GS1 
China 3.) GS1 Macau 4.) GS1 Hong Kong  
5.) GS1 India 6.) GS1 Indonesia 7.) GS1 Japan 
8.) GS1 Korea 9.) GS1 Malaysia 10.) GS1 New 
Zealand 11.) GS1 Philippines 12.) GS1 Singapore  
13.) GS1 Cambodia 14.) GS1 Vietnam   
15.) GS1 Taiwan 16.) GS1 Mongolia และ 
17.) GS1 Thailand โดยมี Mr. Miguel Lopera,  

President  & CEO of GS1 ได้กลา่วต้อนรับผู้เข้าร่วม 
ประชมุ ซึง่ประเดน็ของการประชมุดงักลา่ว มีเร่ืองท่ี
นา่สนใจมากมาย ดงันี ้

GS1 Cloud 
GS1 Cloud พฒันาขึน้เพ่ือเป็นแหล่งฐานข้อมลู
มาตรฐานสินค้าท่ีน่าเช่ือถือท่ีใหญ่ท่ีสดุระดบัโลก  
และเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการท่ีผู้ บริโภค 
จะได้รับข้อมูลเก่ียวกับสินค้าได้อย่างน่าเช่ือถือ  
ซึ่งระยะแรกของการด�าเนินงานของคณะท�างาน 
GS1 ได้เร่ิมตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 โดยมี 
รูปแบบในการกรอกข้อมูลสินค้าจากโครงสร้าง
ฐานข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลสินค้าท่ีได้นัน้จะได้
รับความยินยอมจากบริษัทผู้ ผลิตหรือเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ สามารถลงทะเบียนในการกรอก
ข้อมลูตามเง่ือนไขท่ี GS1 ก�าหนดประกอบด้วย  

7 คุณลักษณะ (Attributes) และจากความ 
ร่วมมือของทุกประเทศสมาชิก GS1 ในการ
รวบรวมข้อมูลสินค้ารวมถึง GS1 Thailand  
ด้วยนัน้คาดการณ์จะสามารถเช่ือมโยงข้อมลูกนั 
ได้ทัว่โลกภายในเดือนมกราคม 2561   

ADB-GMS Training Project
โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) 
ภาครัฐ และกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการ
ค้าในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ADB project  with  
Government and Industry to improve  
Agri-Food trade in Southeast Asia)
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องค์กร GS1 ร่วมมือกับ Food Industry Asia 
(FIA) ได้ประกาศความร่วมมือในภาคการเกษตร 
กบัธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) และกลุม่ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น� า้โขง (Greater Mekong  
Sub-region หรือ GMS) ซึ่งประกอบด้วย  
6 ประเทศ ได้แก่ พมา่ ไทย ลาว กมัพชูา เวียดนาม 
และจีน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปท่ี 
การเพ่ิมความปลอดภัยและความยั่งยืนของ
ซพัพลายเชนอาหารท่ีส่งข้ามไปมาระหว่างกลุ่ม
ประเทศ GMS

EPC/RFID: Using RFID Technology 
for Smart Store
กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
EPC/RFID ของ Lawson Inc.
Lawson ปัจจบุนัมีมากกวา่ 13,000 สาขา และมี
ทัง้สนิค้าและบริการตา่งๆ มากมาย โดย Lawson 
ได้วางเป้าหมายไว้วา่ “ภายในปี พ.ศ. 2568 สนิค้า
ทุกชิน้ท่ีวางจ�าหน่ายภายในร้านสะดวกซือ้จะ
ต้องมีการติด EPC/RFID Tag”  ซึง่เป็นข้อตกลง 
ความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจ  
การค้าและอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น (The Ministry 
of Economy, Trade and Industry: METI)  
เซเว่น อีเลฟเว่น (Seven-Eleven Japan)  
แฟลิม่ีมาร์ท (Family Mart) ลอว์สนั (Lawson) 
มินิสต๊อป (Ministop) และเจ อาร์ อีสต์ รีเทล เน็ต 
(JR East Retail Net) 

จากข้อตกลงดงักลา่ว Lawson ได้ท�าการประยกุต์
ใช้ EPC/RFID Tag กับสินค้าท่ีวางจ�าหน่าย 
ภายในร้านสะดวกซือ้ โดยท�าการติด Tag เข้ากบั
สินค้าทกุชิน้ และพบว่า “ผู้บริโภคให้ความสนใจ
และตระหนักรู้ถึงการประยุกต์ใช้ EPC/RFID 
Tag มากขึน้” ซึง่ทัง้ผู้ผลิต ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ 
ผู้ จัดจ�าหน่าย และผู้บริโภค สามารถตรวจสอบ 

ย้อนกลบั (Traceability) ถงึแหลง่ท่ีมาของสนิค้า
ได้ (เน่ืองจากมีการบนัทกึข้อมลูเก็บไว้บน Cloud 
 ท่ีเรียกว่า RFID Open Platform) แต่ด้วย 
ข้อจ�ากดับางประการ เชน่ ความแมน่ย�าของข้อมลูท่ี 
ได้จากการอ่าน ราคาของ EPC/RFID Tag ท่ี 
คอ่นข้างสงู มาตรฐานในการบนัทกึข้อมลู และระบบ 
การบริหารจดัการข้อมลู จงึต้องอาศยัความร่วมมือ
กนัของผู้ประกอบการ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจดุ
และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

โดยทาง GS1 Thailand จะน�ากรณีศึกษานีม้า
เผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการร้านสะดวกซือ้ในไทย 
เพ่ือเป็นต้นแบบและแนวทางในการน�าเทคโนโลยี 
EPC/RFID มาประยกุต์ใช้ในธรุกิจ ให้ก้าวทนัและ
ทดัเทียมกบัตลาดโลก

กรณีศึกษา : การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
บนมือถือ โดยใช้การสแกนบาร์ โค้ด
บนสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลสินค้าและตรวจสอบสินค้าจริง
หรือปลอม
1. GS1 Hong Kong : น�าเสนอแอพพลิเคชัน่ 
บนมือถือท่ีช่ือว่า Real Barcode เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบสนิค้านัน้ๆ วา่เป็นสนิค้าของแท้หรือของ 
ปลอม โดยใช้วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดรูปแบบใหม่ 
ท่ีช่ือวา่ Real Barcode Printing เป็นเทคโนโลยี
ท่ีซ่อนลายพิมพ์พิเศษไว้ท่ีตวัเลขใต้แท่งบาร์โค้ด 
นอกจากนีแ้อพพลิเคชั่นนีย้ังแสดงรายละเอียด
ข้อมลูของสนิค้าอีกด้วย ท�าให้ผู้บริโภคมัน่ใจได้วา่
สนิค้าท่ีซือ้มานัน้เป็นของแท้ มีคณุภาพ 

2. GS1 India : น�าเสนอแอพพลเิคชัน่บนมือถือ
ท่ีช่ือวา่ Smart Consumer พฒันาขึน้เพ่ือชว่ยให้
เจ้าของสินค้าใส่ข้อมูลของฉลากสินค้าดิจิทัลท่ี
เป็นข้อมลูเก่ียวกบัตวัสนิค้าตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ไปยังผู้ บริโภคให้สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วย
ตนเองผ่านหน้าจอมือถือ นอกจากนีย้งัได้รับการ
ยอมรับจากกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหารและ
การจดัจ�าหนา่ยสาธารณะ (Ministry of Consumer 
Affairs, Food and Public Distribution) ให้เป็น
แอพพลเิคชัน่เดียวท่ีสามารถให้ผู้บริโภคตรวจสอบ
ข้อมลูสนิค้าบนผลติภณัฑ์ได้อยา่งถกูต้อง

3. GS1 Taiwan : น�าเทคโนโลยี Becon ไปเป็น
สว่นหนึง่ในแอพพลเิคชัน่บนมือถือ ซึง่ Becon เป็น
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ท่ีสามารถสง่
ข้อมลูไปยงัผู้ ใช้งาน เม่ือเดินเข้าไปใกล้วตัถ ุ เช่น  
จะเห็นโปรโมชัน่ใหม่ๆ เม่ือเข้าไปในร้านค้า โดย
แอพพลเิคชัน่นีมี้ช่ือวา่ Check me ถกูพฒันาเพ่ือ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สามารถเช็ค
โปรโมชัน่ของสินค้า และนอกจากนีเ้ม่ือซือ้สินค้า
แล้วจะได้รับแต้มสะสมเพ่ือน�าไปแลกซือ้สินค้า
ได้อีกด้วย

Technology Visit : Haneda 
Chronogate Visitor Tour 
เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคมท่ีผ่านมา ทางเจ้าภาพ 
จัดงาน GS1 ประเทศญ่ีปุ่ น น�าคณะเจ้าหน้าท่ี
จากประเทศสมาชิกตา่งๆ ของ GS1 เข้าเย่ียมชม 
และศกึษาดงูาน ณ บริษัท YAMATO TRANSPORT 
CO.,LTD. หรือ ท่ีรู้จกักนัในนาม บริษัทแมวด�า ซึง่ 
เป็นบริษัทขนส่งช่ือดังรายใหญ่ของญ่ีปุ่ น ซึ่ง 
คณะเจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้ในเร่ืองของระบบโลจิสตกิส์ 
และดรูะบบการน�าเข้า-สง่ออกสนิค้า รวมถงึระบบ
การคดัแยกสนิค้า ใช้ระบบอตัโนมตั ิ(Automation 
system) ในการคัดแยกสิ่งของท่ีจะจัดส่งพัสดุ
ปลายทางมีความสามารถคดัแยกได้สงูสดุต่อวนั 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายฐานการบริการ ไปยัง
ประเทศตา่งๆ มากมาย  
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Article by / บทความโดย: GS1 AISBL  
Translated by / แปลโดย: Metinee Wanlayangkoon / เมธิณี วรรลยางกูร

GS1 and ISO: Partnering for Standards
a long and active collaboration

GS1 มีความภูมิใจในการท�างานร่วมกันกับองค์การมาตรฐานสากล  
(International Organization for Standardization) หรือ ISO ซึง่เป็นองค์กร
อิสระ ปัจจบุนัมีสมาชิกรวม 163 ประเทศ GS1 และ ISO มีเป้าหมายและ 
ความเช่ือเดียวกันในเร่ืองความส�าคญัของมาตรฐานสากลท่ีจะต้องมีความ 
เป็นกลาง และเป็นฉนัทามติ ทัง้นีส้ององค์กรมีความสมัพนัธ์ท่ีดีและเข้มแข็ง
ยาวนานมากวา่ 20 ปีแล้ว โดยกลุม่สมาชิกของ GS1 ได้เข้าไปมีสว่นร่วมกบั
คณะกรรมการพฒันามาตรฐาน ISO หรือแม้กระทัง่ท�าหน้าท่ีเป็นประธานหรือ
เลขาธิการของ ISO อีกด้วย

มาตรฐาน GS1 มกัปรากฏอยูใ่นภาคอตุสาหกรรมท่ีจ�าเป็นต้องมีการควบคมุ
ดแูล เชน่ ภาคอตุสาหกรรมการดแูลสขุภาพ (Healthcare) ภาคอตุสาหกรรม
อาหารและการบริการด้านอาหาร เป็นต้น โดยมาตรฐาน GS1 ถกูน�ามาใช้เป็น
พืน้ฐานส�าคญัส�าหรับการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) และการป้องกนัการ 
ปลอมแปลงสนิค้าและบริการ ซึง่ในบริบทนีก้ารท�างานร่วมกนักบั ISO จงึมีความ
ส�าคญัมากขึน้กวา่ท่ีเคยมีมา

นอกจากนี ้ GS1 ยงัมีการท�างานร่วมกนักบัหน่วยงานพนัธมิตร สมาคมการ
ค้า องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานด้านมาตรฐานอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่  
ศูนย์สหประชาชาติเพ่ือการอ�านวยความสะดวกด้านการค้าและธุรกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ (UN / CEFACT) องค์การศลุกากรโลก (WCO) องค์การอนามยั
โลก (WHO) องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) เวิลด์ไวด์เว็บ 
คอนซอร์เทียม (W3C) เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนงัสอื (ISBN) เลขมาตรฐาน
สากลประจ�าวารสาร (ISSN) และหนว่ยงานอ่ืน ๆ อีกมากมาย

We are proud of our long and active working relationship with ISO, 
the International Organization for Standardization. Independent and 
non-governmental, ISO has a membership of 163 national standards 
bodies. GS1 and ISO share the same values and the same beliefs in the 
vital importance of neutral, consensus-based global standards. Our two 
organizations have had a strong and constructive relationship for more 
than 20 years. A number of GS1 team members participate actively in 
ISO standard development committees, or even serve as their Chair or 
secretariat.

GS1 standards are now present in highly regulated sectors such as 
healthcare, fresh foods and foodservice. They are being used as the 
foundation for traceability or anticounterfeiting services. In this context, 
our collaborative work with ISO is more important than ever before.

In addition GS1 enjoys strong working partnerships and alliances 
with a variety of trade associations, governmental organizations and  
standards bodies, including UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade  
Facilitation and Electronic Business), the World Customs Organization 
(WCO), The World Health Organization (WHO), the U.S. Food and 
Drug Administration (FDA), the W3C (World Wide Web Consortium)  
International Standard Book Number (ISBN) International Standard  
Serial Number (ISSN) and many more.

GTIN (Global Trade Item Number)  ISO/IEC 15459-6

SGTIN (Serialized Global Trade Item Number)  ISO/IEC 15459-4

GLN (Global Location Number)  ISO/IEC 6523

SSCC (Serial Shipping Container Code)  ISO/IEC 15459-1

GIAI (Global Individual Asset Identifier)  ISO/IEC 15459-4 & 5

GRAI (Global Returnable Asset Identifier)  ISO/IEC 15459-5

GSRN (Global Service Relationship Number)  ISO/IEC 15418

GDTI (Global Document Type Identifier)  ISO/IEC 15418

GINC (Global Identification Number for Consignments)  ISO/IEC 15418

GSIN (Global Shipment Identification Number)  ISO/IEC 15459-6

GCN (Global Coupon Number)  ISO/IEC 15418

CPID (Component / Part Identifier)  ISO/IEC 15418

GS1 และ ISO องค์กรมาตรฐานพันธมติร
ความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง

มาตรฐานหน่วยงาน
External standard

มาตรฐาน GS1
GS1 component

มาตรฐาน GS1 ที่ได้รับการยอมรับจาก ISO และหน่วยงานมาตรฐานอืน่ ๆ
GS1 standards recognized by ISO and other standard bodies
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Application Identifiers ISO/IEC 15418

Global Product Classification (GPC)  ISO 22274

EPC URI Syntax  IETF RFC 3986

EANCOM Syntax  ISO 9735

EANCOM Content  UN/CEFACT UNSMs

GS1 XML Syntax  W3C XML

GS1 XML Content  W3C XML

Symbology Identifiers  ISO/IEC 15424

EAN/UPC  ISO/IEC 15420

ITF-14  ISO/IEC 16390

GS1-128  ISO/IEC 15417

GS1 DataBar  ISO/IEC 24724

GS1 DataMatrix  ISO/IEC 16022

GS1 Composite  ISO/IEC 24723

GS1 QR Code  ISO/IEC 18004

UHF Class 1 Gen 2  ISO/IEC 18000-63

HF Class 1 Gen 2  ISO/IEC 18000-3

EPC Tag Data Standard  ISO/IEC 15962

Low-level Reader Protocol (LLRP)  ISO/ICE 24791-5

Application Level Events (ALE)  ISO/IEC 24791-2

Reader Management (RM)  ISO/IEC 24791-3

Discovery, Configuration, and Initialization (DCI)  ISO/IEC 24791-3

EPC Information Services (EPCIS)  ISO/IEC 19987

GS1 Core Business Vocabulary (CBV)  ISO/IEC 19988

มาตรฐาน ISO ท่ีอ้างองิถึงมาตรฐาน GS1
ISO 15394  บรรจภุณัฑ์ -- บาร์โค้ดและสญัลกัษณ์สองมิตสิ�าหรับการจดัสง่ 

 การขนสง่ และฉลากการรับสนิค้า

ISO 22742  บรรจภุณัฑ์ -- บาร์โค้ดและสญัลกัษณ์สองมิตสิ�าหรับบรรจภุณัฑ์

 ของผลติภณัฑ์

ISO 28219  บรรจภุณัฑ์ -- การตดิฉลากและการท�าเคร่ืองหมายบนผลติภณัฑ์

 โดยตรงด้วยบาร์โค้ดและสญัลกัษณ์สองมิติ

ISO 17363  การประยกุต์ใช้ RFID ในซพัพลายเชน -- ตู้คอนเทนเนอร์ขนสง่สนิค้า

ISO 17364  การประยกุต์ใช้ RFID ในซพัพลายเชน -- รายการขนสง่ท่ีสามารถ

 สง่คืนได้ (RTIs) และรายการบรรจภุณัฑ์ท่ีสามารถสง่คืนได้ (RPIs)

ISO 17365  การประยกุต์ใช้ RFID ในซพัพลายเชน -- หนว่ยขนสง่

ISO 17366  การประยกุต์ใช้ RFID ในซพัพลายเชน -- บรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์

ISO 17367  การประยกุต์ใช้ RFID ในซพัพลายเชน -- การตดิป้ายระบบุง่ชี ้

 ผลติภณัฑ์

ISO/TS 16791  สารสนเทศศาสตร์สขุภาพ -- ข้อก�าหนดส�าหรับรหสัท่ีระบบุง่ชีบ้น

  บรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์ยาท่ีเป็นสากลสามารถอา่นได้ระหวา่ง

  ประเทศ

ISO 11615   สารสนเทศศาสตร์สขุภาพ -- การระบบุง่ชีผ้ลติภณัฑ์ยา

  องค์ประกอบข้อมลูและโครงสร้างส�าหรับการบง่ชีอ้ตัลกัษณ์และ

  การแลกเปลีย่นข้อมลูผลติภณัฑ์ยาท่ีมีการควบคมุ

ISO/TS 18530  สารสนเทศศาสตร์สขุภาพ -- การระบบุง่ชีอ้ตัโนมตัแิละการเก็บ

  ข้อมลูการท�าเคร่ืองหมายและการตดิฉลาก -- เร่ืองการดแูล

  ตรวจสอบผู้ให้บริการรายบคุคล

ISO 10685-1   ทศันศาสตร์ -- แคตตาลอ็กกรอบแวน่ตาและแวน่ตากนัแดด

  อิเลก็ทรอนิกส์และการระบบุง่ชี ้-- สว่นท่ี 1: การจดัล�าดบัผลติภณัฑ์

  แคตตาลอ็กอิเลก็ทรอนิกส์

CEN/CLC/   การตรวจสอบย้อนกลบัอปุกรณ์ทางการแพทย์โดยรหสั

TR 14060  บง่ชีอ้ตัลกัษณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ (UDI)

ISO application standards which refer to GS1 standards
ISO 15394  Packaging -- Bar code and two-dimensional symbols for 

 shipping, transport and receiving labels 

ISO 22742  Packaging -- Linear bar code and two-dimensional symbols 

 for product packaging

ISO 28219  Packaging -- Labelling and direct product marking with 

 linear bar code and two-dimensional symbols

ISO 17363  Supply chain applications of RFID -- Freight containers

ISO 17364  Supply chain applications of RFID -- Returnable transport 

 items (RTIs) and returnable packaging items (RPIs)

ISO 17365  Supply chain applications of RFID -- Transport units

ISO 17366  Supply chain applications of RFID -- Product packaging

ISO 17367  Supply chain applications of RFID -- Product tagging

ISO/TS 16791 Health informatics -- Requirements for international 

 machine-readable coding of medicinal product package 

 identifiers

ISO 11615  Health informatics -- Identification of Medicinal Products - 

 Data elements and structures for the unique identification 

 and exchange of regulated Medicinal Product information

ISO/TS 18530  Health Informatics -- Automatic identification and data 

 capture marking and labelling -- Subject of care and 

 individual provider identification

ISO 10685-1  Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses 

 electronic catalogue and identification -- Part 1: Product 

 identification and electronic catalogue product hierarchy

CEN/CLC/  Medical device traceability enabled by unique device 

TR 14060 identification (UDI) 
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กรณีศึกษาจากทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าการสแกนบาร์โค้ดและ 
มาตรฐานสากลด้านการดูแลสุขภาพ สามารถช่วยเพ่ิม 
ความปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้โดย

 • มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับยาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
 • สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้ายาและเครื่องมือ
  แพทย์ได้
 • ช่วยลดภาระการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์

Case studies from around the world demonstrate 
that barcode scanning and 
global standards in healthcare can improve patient 
safety by: 
 • Ensuring patients get the right medicine 
  at the right time
 • Enabling traceability of medical products
 • Reducing clinical staff workload

Translated By / แปลโดย : Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์
Edited by / เรียบเรียงโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์
Source by / ที่มา : GS1 Global Healthcare 

14 October, Brussels – GS1, the global standards organisation, is 
celebrating World Standards Day by shining a light on the use of 
standards in healthcare. The healthcare industry’s increasing use 
of GS1 standards and barcode scanning is leading to profound and 
positive outcomes for patients and healthcare providers. 

GS1 has now documented case studies from North and South 
America, Europe and Asia in which use of standards has led to 
safer, more efficient care. The case studies highlight three broad 
areas where standards make a significant difference: medication 
administration via bedside scanning; medicine and medical device 
traceability; and clinical staff workload. 

“Global standards are essential to enable interoperability between 
all parties in healthcare, from the manufacturer to the hospital 
using the product for the patient at point of use.  They allow these 
same parties to optimize their processes, practices and ultimately 
their investments to focus efforts to enhance patient safety as 
well as accuracy of overall healthcare supply chain.  Adoption by  
manufacturers to identify and barcode products using global  
standards has been strong over the last ten years, largely 
driven by market policies enacted to prevent errors and mitigate  
counterfeiting.  As a healthcare community our focus should 
now be to ensure healthcare provider organizations can use the  
barcodes provided on medical products as a foundational element 
of their clinical and business processes”, said Rich Hollander, Vice 
President, Packaging and Delivery Systems, Pfizer.

14 ตลุาคม, บรัสเซลส์ – องค์กรมาตรฐานสากล GS1 ได้เฉลมิฉลองวนั
มาตรฐานโลก หรือ World Standards Day โดยการน�าเสนอมาตรฐานใน
การดแูลสขุภาพ การใช้งานมาตรฐานสากล GS1 และการสแกนบาร์โค้ด
ในอตุสาหกรรมการแพทย์ท่ีเพ่ิมขึน้ ก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ทัง้ผู้ ป่วยและ
ผู้ให้บริการทางการแพทย์

ปัจจบุนั GS1 ได้จดัท�ากรณีศกึษาจากอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยโุรป และ
เอเชีย ซึง่มีการน�ามาตรฐานไปใช้ ท�าให้การดแูลรักษามีความปลอดภยั
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ กรณีศึกษาเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในภาคอตุสาหกรรมการดแูลสขุภาพ หลงัจากน�ามาตรฐาน
ไปใช้ในสามสว่นคือ การบริหารจดัการยาโดยการสแกนบาร์โค้ดท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้ ป่วย (Bedside Scanning) การตรวจสอบย้อนกลบัยาและเคร่ืองมือ
แพทย์ และการลดภาระงานของบคุลากรทางการแพทย์

Rich Hollander รองประธานฝ่ายบรรจภุณัฑ์และระบบการจดัสง่สินค้า 
บริษัท Pfizer กลา่ววา่ “มาตรฐานสากลเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะท�าให้ทกุฝ่าย
ท�างานร่วมกนัได้ ตัง้แต่ผู้ผลิตจนถึงโรงพยาบาล โดยมาตรฐานจะช่วย
เพ่ิมประสทิธิภาพให้ทกุฝ่ายทัง้ในกระบวนการท�างาน การปฏิบตังิาน และ
การลงทนุเพ่ือยกระดบัความปลอดภยัของผู้ ป่วยและความถกูต้องของทัง้
ซพัพลายเชน การระบแุละติดบาร์โค้ดท่ีผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล 
ได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางจากผู้ผลติมานานกวา่ 10 ปี ซึง่สว่นใหญ่ 
เป็นผลมาจากนโยบายด้านการตลาดท่ีก�าหนดขึน้เพ่ือป้องกันความ 
ผิดพลาดและการปลอมแปลง ในฐานะท่ีเป็นสงัคมด้านการดแูลสขุภาพ 
เราควรมุง่เน้นเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ ให้บริการด้านการดแูลสขุภาพสามารถน�า
บาร์โค้ดไปใช้บนผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ โดยเป็นองค์ประกอบพืน้ฐาน
ในกระบวนการทางธรุกิจและทางคลนิิกของพวกเขาได้”

On World Standards Day 
GS1 shows how standards

allow for safer, more efficient healthcare 

วันมาตรฐานโลก (World Standard Day)
องค์กร GS1 แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานสากลช่วยให้การดูแลสุขภาพ

มีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้นได้

08-11 Scoop Hilight Edit 1.indd   8 12/20/2560 BE   11:49 AM



วารสารสถาบันรหัสสากล

9GS1 Thailand October – December  2017

Scoop Hil ight

Thomas De Rijdt หวัหน้าแผนกเภสชักรรมท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 
UZ Leuven ซึง่เป็นหนึง่ในโรงพยาบาลของสถานศกึษาชัน้น�าในเบลเยียม
กลา่ววา่ การตรวจสอบย้อนกลบัผลติภณัฑ์สขุภาพ ตัง้แตผู่้ผลติไปจนถงึ
ผู้ ป่วยสามารถเป็นไปได้หรือมีประสทิธิภาพด้วยการใช้มาตรฐานบาร์โค้ด
สากล ซึง่เขาได้ส่งเสริมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในด้านการดแูลสขุภาพทกุคนใช้
ประโยชน์จากมาตรฐานสากล และร่วมมือกนัปรับปรุงความปลอดภยัของ
ผู้ ป่วย เพราะยาและเคร่ืองมือแพทย์ควรท่ีจะสามารถบง่ชีไ้ด้อยา่งเจาะจง
และสามารถสแกนบาร์โค้ดได้ทัว่โลกเชน่เดียวกบัน�า้อดัลม

ตัวอย่างการใช้มาตรฐานท่ีช่วยเพิ่มความปลอดภัยและ
การดูแลที่ดีขึ้นทั่วโลก
โรงพยาบาลและบริษัทยาต่างเห็นถึงประโยชน์ของมาตรฐานสากล  
โรงพยาบาล Antonius ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้สแกนบาร์โค้ดมาตรฐาน
สากล GS1 ท่ีใช้บนบรรจุภัณฑ์ยาแต่ละชิน้หรือแต่ละชุด ซึ่งยาเม็ด 
ท่ีบรรจุแบบแยกชิน้นีจ้ะได้รับการจ่ายยาโดยเภสัชกร บาร์โค้ดจะถูก 
สแกน และยาจะถกูสง่ไปยงัแผนกผู้ ป่วยท่ีเหมาะสม ซึง่ในแผนกผู้ ป่วยจะ
มีการสแกนบาร์โค้ดบนสายรัดข้อมือของผู้ ป่วยก่อนท่ีจะมีการให้ยา และ 
มีการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพ่ือยืนยนัว่าผู้ ป่วยจะได้รับยาท่ี 
ถกูต้องในเวลาท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนัจะมีการบนัทกึข้อมลู Batch/Lot 
และวนัหมดอาย ุ ระบบการลงทะเบียนโดยใช้บาร์โค้ดนีท้�าให้การบริหาร
จดัการยามีความปลอดภยัขึน้และยงัช่วยปรับปรุงความปลอดภยัให้แก่
ผู้ ป่วยอีกด้วย แนวทางนีแ้สดงให้เห็นว่าความผิดพลาดจากการบริหาร
จดัการสามารถป้องกนัได้มากถงึร้อยละ 50 โดยใช้การตรวจสอบบาร์โค้ด
ระหวา่งการจดัการทางการแพทย์

ในขณะเดียวกนั Prati-Donaduzzi ผู้ผลติยาชาวบราซลิ ได้เร่ิมใช้รหสับง่ชี ้
และบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ในบรรจภุณัฑ์ยาชนิดหนว่ยเดียว 
ส�าหรับโรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยาเหลา่นี ้ ได้พิสจูน์ให้เห็นว่าการพฒันานี ้
ชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพด้านความปลอดภยัและการดแูลผู้ ป่วย มัน่ใจได้วา่
ผู้ ป่วยจะได้รับยาท่ีถกูต้องในปริมาณและเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากนีก้าร
ใช้มาตรฐานสากล GS1 ยงัชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพของโรงพยาบาลและชว่ย
ลดคา่ใช้จา่ยการจดัการยาได้ถงึร้อยละ 30 – 42

การบ่งชีท่ี้เฉพาะเจาะจงและการใช้บาร์โค้ดในยาถือเป็นสิ่งส�าคัญ 
อย่างย่ิง เน่ืองจากความผิดพลาดจากการบริหารจดัการยาสามารถน�า 
ไปสูเ่หตกุารณ์ร้ายแรงได้ นอกจากนีก้ารบง่ชีเ้ฉพาะทางการแพทย์ทัง้หมด
ด้วยมาตรฐานสากลยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ 
เรียกคืนสนิค้าได้อีกด้วย

“เพ่ือการันตีความปลอดภยัของผู้ ป่วย เภสชักรในโรงพยาบาลจ�าเป็นต้อง
ใช้ยาชนิดหนว่ยเดียวท่ีมีการบง่ชีท่ี้ชดัเจนและมีบาร์โค้ดทัง้หมด โดยการ

Thomas De Rijdt, the Head of Pharmacy at University Hospital 
UZ Leuven, one of Belgium’s leading academic hospitals, said:  
“Traceability of healthcare products from manufacturer to patient is 
only possible or effective using a worldwide standard for barcoding.  
I encourage all healthcare stakeholders to leverage global standards 
and work collaboratively to improve patient safety as ultimately my 
medications and medical devices should be uniformly identifiable 
and scannable around the globe – just as my cola is.” 

Examples of Standards Leading to Safer, Better 
Care around the World
Hospitals and pharmaceutical companies alike are seeing the  
benefits of global standards. The Antonius hospital in the  
Netherlands scans GS1 barcodes applied to each single-unit  
medication package. A single packaged pill is issued by the 
pharmacy, the barcode is scanned and the medication sent to 
the appropriate ward. On the ward, the barcode on the patient’s  
wristband is scanned just before the medication is administered 
and the display on the computer screen confirms that the right  
medication is being administered at the right time to the right patient. 
At the same time, the medication batch number and expiry date is 
recorded. This barcode-based administration registration system 
has made the administration of medications safer, improving patient 
safety. This implementation has shown that serious administration 
errors can be prevented by as much as 50 percent by using barcode 
verification during medication administration.  

Similarly, Prati-Donaduzzi, the Brazilian-based drug manufacturer,  
started using GS1 identifiers and barcodes for its pharmaceutical 
drugs at the single-unit level. For the hospitals using these  
products, the move has demonstrably improved the care and 
safety for patients, ensuring that patients get the right medicine 
at the right time in the right doses. The use of GS1 standards has 
also increased efficiency for hospitals where medication unitisation 
costs have been reduced by 30-42%. 

Unique identification and barcoding of medications is extremely 
important since medication administration error can lead to serious 
adverse events. Furthermore, globally standardised identification of 
all medications can also improve the efficiency of recall processes.
“To guarantee patient safety, hospital pharmacists need all  
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สแกนบาร์โค้ดเหล่านีท่ี้จุดบริหารจดัการ เราสามารถมัน่ใจได้ว่าเราจะ 
จดัการยาท่ีถูกต้องให้กับผู้ ป่วยท่ีถูกคนในเวลาท่ีเหมาะสมจากผู้ดูแลท่ี 
ได้รับอนญุาต  โดยโรงพยาบาล UZ Leuven ได้ใช้บาร์โค้ด โดยการสแกน
บาร์โค้ดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วย (Bedside Scanning) ซึง่เป็นกลยทุธ์ท่ีตัง้ใจ
ใช้เพ่ือปรับปรุงความปลอดภยัของผู้ ป่วย Bedside Scanning จะท�าให้เรา
มีบาร์โค้ด และบาร์โค้ดจะท�าให้เรามีโอกาสในการปรับปรุงระบบโลจิสตกิส์
ซึง่ชว่ยท�าให้เกิดประโยชน์อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ผู้ ป่วยและโรงพยาบาลของเรา
ตอ่ไป”  Thomas De Rijdt แหง่โรงพยาบาล UZ Leuven กลา่ว

แต่การใช้บาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 นัน้ไปไกลกว่าการบ่งชีย้า  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Fukui ในญ่ีปุ่ นได้ประยุกต์เอามาตรฐาน
สากล GS1 มาบรูณาการเข้ากบัระบบการฆา่เชือ้ โดยการบง่ชีเ้คร่ืองมือ
ผ่าตดัจ�านวนกว่า 20,000 ชิน้ ในการจดัชุดเคร่ืองมือผ่าตดั เจ้าหน้าท่ี 
โรงพยาบาลจะสแกนบาร์โค้ด GS1 ท่ีพิมพ์อยู่บนเคร่ืองมือโดยตรง ผล
ท่ีได้คือโรงพยาบาลสามารถลดเวลาท่ีใช้ในการจัดชุดเคร่ืองมือผ่าตัด 
ได้ถึง 2,000 ชัว่โมงต่อปี และเวลาในกระบวนการจดัเตรียมการผ่าตดั
โดยรวมลดลง 500 ชัว่โมงตอ่ปี ปัจจบุนัโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั Fukui 
มีระบบการบันทึกกระบวนการผ่าตัดแบบเฉพาะท่ีต้องใช้เคร่ืองมือ 
แบบพิเศษในการผา่ตดัอีกด้วย

เม่ือไมน่านมานีโ้รงพยาบาล Derby Teaching มลูนิธิ NHS Foundation 
Trust ในประเทศองักฤษ ซึง่ให้บริการประชาชนกวา่ 60,000 คน ได้เหน็
ถงึความจ�าเป็นในการจดัการกระบวนการเรียกคืนสนิค้า รวมทัง้ปรับปรุง
กระบวนการในห้องผ่าตัดให้ดีขึน้ ด้วยการใช้มาตรฐานสากล GS1  
โรงพยาบาลได้รับข้อมลูท่ีสมบรูณ์และแม่นย�าเพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็น
ไปอย่างอตัโนมตัิ ลดการท�างานท่ีต้องใช้แรงงานมนษุย์และความเสี่ยงท่ี
เกิดขึน้จากความผิดพลาดของมนษุย์ ซึง่ผลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลง
เหลา่นีคื้อบคุลากรทางการแพทย์มีเวลาในการดแูลผู้ ป่วยเพ่ิมขึน้ แพทย์
สามารถใช้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้มาใช้พัฒนาการท�างานให้ดีขึน้ และด้วย 
ขัน้ตอนการเรียกคืนสินค้าท่ีรวดเร็วแม่นย�ามากขึน้ท�าให้ความปลอดภยั
ของผู้ ป่วยสงูขึน้ด้วย นอกจากนีย้งัมีประโยชน์ในด้านการบริหารจดัการ
อีกมากมาย ทัง้สต็อกสินค้า ท่ีสามารถท�าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแบบ
อตัโนมตัิ มลูนิธิได้รับข้อมลูการด�าเนินงานท่ีถกูต้องและสมบรูณ์ และยงั
ชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ยได้เกือบ 800,000 ปอนด์ในปี ค.ศ. 2015 – 2016 
และอีกกวา่ 1.2 ล้านปอนด์ในปี ค.ศ. 2016 – 2017

Kevin Downs ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและการปฏิบตักิารของโรงพยาบาล 
Derby Teaching มลูนิธิ NHS Foundation Trust กลา่ววา่ “การด�าเนินงาน
โรงพยาบาลถือเป็นความทา้ทายอย่างมาก และข้อมูลทีเ่ราไดร้ับมาจาก
มาตรฐานสากล GS1 มีส่วนท�าใหโ้รงพยาบาลประสบความส�าเร็จอย่าง
มาก ตัง้แต่มีการน�าเอามาตรฐานสากล GS1 มาใชใ้นการจดัการสินคา้
คงคลงั แคตตาล็อกสินคา้ และระบบการเงิน พบว่าเราไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพ
โดยช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายไดก้ว่า 1.2 ลา้นปอนด์ในปีแรก นีเ่ป็นตวัเลข
จากการเร่ิมใชร้ะบบแค่ในหอ้งผ่าตดั การส่องกลอ้งตรวจกระเพาะอาหาร
และหอ้งปฏิบติัการส�าหรบัการสวนหวัใจและหลอดเลือดหวัใจ ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงศกัยภาพอนัย่ิงใหญ่ของการน�ามาตรฐานสากล GS1 มาประยกุต์
ใชใ้นดา้นอืน่ๆ”

single-unit medications clearly identified and barcoded. By  
scanning these barcodes at the point of administration we can be 
sure that the right medication is being administered to the right 
patient at the right time by an authorised caregiver,” said Thomas 
De Rijdt of University Hospital UZ Leuven. “At UZ Leuven we have 
implemented barcodes for bedside scanning as a deliberate 
strategy to improve patient safety.  Bedsides scanning brought 
us barcodes, barcodes brought us opportunities for logistics  
improvements which continue to be enhanced for further benefit to 
our patients and our hospital.” 

But the use of GS1 barcodes goes broader than the identification 
of medications. The University of Fukui Hospital in Japan applied 
GS1 standards to enable an integrated sterilisation management 
system for the identification of 20.000 surgical instruments. When 
assembling instruments for surgical operations, University of Fukui 
Hospital staff scan the GS1 barcodes directly marked on the 
instruments. As a result the hospital reduced the time required to 
assemble instruments by 2,000 hours per year. Overall surgical 
operation preparation process time was reduced by 500 hours 
per year. Today, the University of Fukui Hospital has a system  
recording the specific surgical procedures in which particular  
surgical instruments were used. 

In the UK, Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, which 
serves a population of over 600,000 people recently saw a need 
to better manage product recalls as well as streamline its theatre 
processes. By using GS1 standards, Derby now captures complete, 
accurate information to automate its operations, reducing the need 
for manual intervention and the associated risk of human error. As a 
direct result of these changes, Derby’s clinical staff can now spend 
more time taking care of patients, clinicians are able to use trusted 
data to collaborate for improvements in practices, and with a faster 
and more precise recall process, patient safety has increased.  
In addition, administrative benefits are numerous. Stock is  
automatically updated, the Trust is provided with a complete and 
accurate record of the operation, and the Trust has benefitted from 
efficiency savings of nearly £800,000 in 2015/16, with a further 
£1.2m saved in 2016/17.

Kevin Downs, Director of Finance and Performance for Derby  
Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, said: “Running a hospital 
is a considerable challenge and the data we’re able to harness 
from GS1 standards has significantly contributed to the hospital’s 
success. Since integrating GS1 standards with our inventory  
management, product catalogue and financial system we have 
created efficiencies that saved us £1.2m in the first year. This is 
just from our rollout in theatre, endoscopy and cardio cath labs, 
demonstrating the massive potential of implementing GS1 standards 
in other areas.” 
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Keith Jones, Clinical Director of Surgery for Derby Teaching  
Hospitals NHS Foundation Trust, added: “Barcodes are definitely 
not the preserve of the retail industry. We scan everything that takes 
place in our theatres and have recorded over 100,000 surgical 
procedures so far. That’s a major database of clinical information 
that, for example, I can use to look at clinical variation in surgery to 
make sure we’re working as efficiently as we can. GS1 standards 
are also vital for patient safety. For a product recall it used to take 
50 hours to trace who had been affected. Using GS1 standards, 
I now know exactly who has been affected in just 30 minutes and 
this has vastly improved our response times, ultimately benefiting 
the patient.” 

Also in the UK, Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation 
Trust, which provides health services for more than 1.5 million 
people and employs approximately 6,500 clinicians and staff, now 
uses GS1 standards for greater control and visibility of operating 
theatre inventory levels. This move has resulted in less product 
waste, reduced costs and dramatically fewer out-of-stock situations. 
Significantly, more than 7,100 hours each year in clinical staff time 
has been re-allocated to patient care.

“For patients and caregivers, a scanned barcode has a significant 
impact,” explains Ulrike Kreysa, Vice President, GS1 Healthcare.  
“A simple scan can help to ensure that a patient receives the right 
medical product at the right time and that caregivers have the benefit 
of additional certainty in their processes. Scanning GS1 barcodes 
helps minimise errors due to wrong identification of patient or product, 
and ensure the correct product is in the hospital when the patient 
needs it. As we are seeing in case studies from around the world, 
the use of barcode scanning can contribute to doctors and nurses 
being able to focus even more on caring for their patients.” 

Keith Jones ผู้อ�านวยการทางคลินิกในด้านการผ่าตดัของโรงพยาบาล 
Derby Teaching มลูนิธิ NHS Foundation Trust กล่าวเพ่ิมเติมว่า  
“บาร์โค้ดไม่ได้เป็นส่วนส�าคญัส�าหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกเท่านัน้ เรา
สแกนทกุอย่างในหอ้งผ่าตดัและมีการบนัทึกขัน้ตอนการผ่าตดัไวม้ากกว่า 
100,000 รายการแลว้ นัน่ถือเป็นฐานขอ้มูลทางการแพทย์ทีส่�าคญั เช่น 
เราสามารถดูขอ้มูลรูปแบบการผ่าตดัทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ใหแ้น่ใจว่าเราจะ
ท�างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทีส่ดุเท่าทีท่�าได ้มาตรฐานสากล GS1 ยงั
มีความส�าคญัต่อความปลอดภยัของผูป่้วย ในอดีตการเรียกคืนผลิตภณัฑ์
เคยใชเ้วลานานถึง 50 ชัว่โมงเพือ่ติดตามว่าผูป่้วยคนใดไดร้บัผลกระทบ แต่
เมือ่ใชม้าตรฐานสากล GS1 เราใชเ้วลาเพียง 30 นาทีเท่านัน้ มนัช่วยให้
เราปรบัปรุงเวลาในการตอบสนองต่อผูป่้วยของเราไดดี้ข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อผูป่้วยในทา้ยทีส่ดุ”

นอกจากนีโ้รงพยาบาล Lancashire Teaching มลูนิธิ NHS Foundation 
Trust ในประเทศองักฤษ ซึง่ให้บริการผู้ ป่วยมากกว่า 1.5 ล้านคน และ
มีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีกว่า 6,500 คน ปัจจุบนัได้น�า
มาตรฐานสากล GS1 มาใช้ควบคมุและท�าให้ความสามารถในการมองเหน็ 
จ�านวนสินค้าคงคลงัในห้องผ่าตดัดีขึน้ การพฒันานีช้่วยลดจ�านวนของ
เสีย ลดค่าใช้จ่าย และลดการเกิดเหตกุารณ์สินค้าหมดสต็อก ท่ีส�าคญั
ท�าให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถจัดสรรเวลาในการดูแลผู้ ป่วยได้ 
เพ่ิมขึน้กวา่ 7,100 ชัว่โมง

Ulrike Kreysa รองประธาน GS1 Healthcare อธิบายวา่ “ส�าหรับผู้ ป่วย
และผู้ ให้บริการ การสแกนบาร์โค้ดเป็นสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมาก ด้วย 
การสแกนง่ายๆ สามารถช่วยให้มัน่ใจได้ว่าผู้ ป่วยจะได้รับยาท่ีถกูต้องใน
เวลาท่ีเหมาะสม และผู้ ให้บริการนัน้ก็มัน่ใจในกระบวนการท�างานของ
เขามากขึน้ การสแกนบาร์โค้ด GS1 จะชว่ยลดความผิดพลาดท่ีเกิดจาก
การระบตุวัผู้ ป่วยหรือผลติภณัฑ์ และมัน่ใจวา่จะมีผลติภณัฑ์ท่ีถกูต้องอยู่
ในโรงพยาบาลในเวลาท่ีผู้ ป่วยต้องการ อยา่งท่ีเราเห็นในกรณีศกึษาจาก
ทัว่โลก การใช้วิธีสแกนบาร์โค้ดจะช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถให้
ความส�าคญักบัผู้ ป่วยได้เพ่ิมมากขึน้”  
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ระบบการจดัซือ้ออนไลน์
(E-Procurement) ท่ีโรงพยาบาล St James’s
กรงุดบัลนิ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Part 2/2)

ในฉบับนี้ เราจะมาดูกันต่อในวิธีการด�าเนินการขั้นที่ 2 ของระบบการจัดซ้ือออนไลน์ หรือ  

E-Procurement ของโรงพยาบาล St James’s กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซ่ึงหาก 

ท่านใดพลาดตอนแรกไป กส็ามารถเข้าไปดบูทความย้อนหลังได้จากวารสาร GS1 Thailand Vol. 24 

No.3 ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ค่ะ
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การด�าเนินการขั้นที่ 2: มาตรฐานการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับขัน้ตอนนี ้ โรงพยำบำล St James’s ได้ท�ำงำนร่วมกบัผู้ให้บริกำรระบบ EDI 
(EDI Provider) Atlas Products เพ่ือช่วยท�ำให้กำรแลกเปลี่ยนข้อควำมกำรจดัซือ้
ท่ีเป็นมำตรฐำนทัง้ 4 ข้อควำมเป็นไปได้สะดวกขึน้ โดย GS1 ประเทศไอร์แลนด์ ได้
ร่วมพฒันำข้อควำมกำรจดัซือ้นี ้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Data Interchange: EDI) 
คือกำรแลกเปลี่ยนทำงอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลทำงธุรกิจโดยกำรใช้รูปแบบท่ี 
เป็นมำตรฐำน ซึง่เป็นกระบวนกำรท่ียินยอมให้บริษัทหนึง่สง่ข้อควำมทำงธรุกิจ เชน่ 
ใบสัง่ซือ้ และ ใบแจ้งหนี ้ไปยงับริษัทอ่ืนๆ ท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์มำกกวำ่กำรใช้เอกสำร 
EDI ตำมระบบมำตรฐำนสำกล อนญุำตให้ข้อควำมถกูแลกเปลี่ยนได้อยำ่งรวดเร็ว  
มีประสทิธิภำพ และถกูต้องแมน่ย�ำระหวำ่งคูค้่ำ และเพ่ือขจดักระบวนกำรท่ีใช้เอกสำร
ด้วยวิธีกำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นอตัโนมตัิของข้อมลูทำงธุรกรรมระหว่ำง 
โรงพยำบำลกบัซพัพลำยเออร์ โดยข้อควำมทัง้หมดจะถกูแลกเปลีย่นผำ่น EDI Partners 
ในรูปแบบมำตรฐำน GS1 XML

ตัวอย่างของข้อความอิเล็กทรอนิกส์

GLN ผู้ ซือ้ = เช่ือมโยงไปยงัช่ือและท่ีอยูข่องโรงพยำบำล St James’s

รหสัสนิค้ำของรำยกำรท่ีได้รับค�ำสัง่ซือ้ =เช่ือมโยงไปยงัข้อมลูจำก NPC

รำคำสอดคล้องกบั NPC (ทำงเลือก)

จ�ำนวน GTIN ท่ีได้รับค�ำสัง่ซือ้ = หน่วยกำรขำยระหว่ำงผู้ จดัจ�ำหน่ำยและโรงพยำบำล 
ซึง่สอดคล้องกบั NPC

ข้อควำมยงัใช้ “Ship to” GLNs เพ่ือระบจุดุจดัสง่ในโรงพยำบำล

GLN ผู้จดัจ�ำหนำ่ย = เช่ือมโยงไปยงัช่ือและท่ีอยูข่องผู้จดัจ�ำหนำ่ย
หมายเหต:ุ ขอ้มูล GLN มีอยู่ใน GS1 Registry ของ GS1 ไอร์แลนด์

SJH Purchase Order
Message header
Buyer  GLN
Vender  GLN
Order Number & Dates

Message text

Order Line Number

GTIN

Quantity

Price
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เริ่มต้นด้วยการสั่งซื้อจนถึงใบแจ้งหนี้ (order-to-invoice)

Identifiers

Choose EDI Provider

PO

ASN

RAN

Invoice

ยืนยันซัพพลายเออร์ถึงการด�าเนินการข้อความการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัส GTIN และ GLN

โดยทั่วไป EDI Partner จะถูกเลือกให้จัดการกับการแปลและการส่งผ่านของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน 

GS1 XML 3.0

SJH สร้าง EDI Purchase Order (PO) ซึ่งถูกถ่ายทอดตามการแปลของผู้ให้บริการ EDI ไปยังซัพพลายเออร์ 

การแปลไปยังรูปแบบทั่วไปจะถูกใช้กับแต่ละข้อความตามล�าดับ

เมื่อได้รับค�าสั่งซื้อ ซัพพลายเออร์จะเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง และส่งข้อความแจ้งเตือนการขนส่งล่วงหน้า หรือ EDI 

Advance Shipping Notice (ASN) ซึ่งมีรายละเอียดสินค้าและเวลาที่จะส่ง ไปยัง SJH

การรับสินค้า พนักงานที่คลังสินค้าของ SJH จะเปรียบเทียบข้อมูลการจัดส่งจาก ASN โดยยืนยันการรับสินค้า

และส่งข้อความ EDI Receiving Advice Notice (RAN) กลับไปยังซัพพลายเออร์

ซัพพลายเออร์สร้าง EDI Invoice ตามข้อมูลใน RAN เพื่อแจ้งขั้นตอนการช�าระเงิน

12-15 Health Care Edit 4.indd   14 12/18/2560 BE   11:52 AM



วารสารสถาบันรหัสสากล

15GS1 Thailand October – December  2017

ค่าใช้จ่าย
กำรก�ำหนดค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของ
โมเดลนี ้ ส่วนใหญ่จะเก่ียวกับกำรปรับแก้ระบบ
ของ SJH กำรว่ำจ้ำงผู้ ให้บริกำร EDI และกำร 
เข้ำร่วมในแคตตำล็อกสินค้ำ หลังจำกนีจ้ะมี 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้งำนระบบอย่ำงต่อเน่ือง  
ซึ่งคำดว่ำจะไม่เกินค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ในปัจจุบัน 
และมีแนวโน้มท่ีจะประหยัดมำกขึน้เม่ือระบบ 
มีกำรขยำยออกไป

ผลประโยชน์
โรงพยำบำล St James’s เร่ิมด�ำเนินโครงกำร
นีต้ำมควำมเช่ือท่ีว่ำ วิธีท่ีดีสุดในกำรส่งมอบ
ควำมปลอดภัยแก่ผู้ ป่วยนัน้ต้องมีกำรออกแบบ
กระบวนกำรท�ำงำนตัง้แต่ต้นจนจบ และยึด
มำตรฐำนท่ีเป็นสำกล ซึ่งผลประโยชน์ท่ีส�ำคญั
ได้แก่
 • ปรับปรุงควำมปลอดภัยของผู้ ป่วยด้วย 
  กำรลดขัน้ตอนท่ีซ�ำ้ซ้อน
 • เ พ่ิมควำมสำมำรถในกำรสืบย้อนกลับ  
  (Traceability) และเรียกคืน (Recall) ได้อยำ่ง 
  ถกูต้องแมน่ย�ำ

โรงพยาบาล St James’s 
เริ่มด�าเนินโครงการนี้
ตามความเชื่อที่ว่า วิธี
ที่ดีสุดในการส่งมอบ
ความปลอดภยัแก่ผูป่้วย
นั้นต้องมีการออกแบบ
กระบวนการท�างาน
ตั้งแต่ต้นจนจบ และยึด
มาตรฐานทีเ่ป็นสากล

 • ข้อมลูสนิค้ำมีมำตรฐำนและถกูต้องแมน่ย�ำ
 • ขจัดงำนเอกสำรท่ีไม่มีประสิทธิภำพและ 
  กำรกรอกข้อมลูท่ีซ�ำ้ซ้อน
 • ลดกำรจัดเก็บสินค้ำและลดควำมสูญเสีย 
  จำกกำรจดัเก็บสนิค้ำ
 • ลดจ�ำนวนกำรออกใบลดหนีห้รือใบรับคืน 
  สนิค้ำ (Credit Note)
 • จบัคูใ่บแจ้งหนีอ้ตัโนมตัิ
 • ท�ำให้กำรจดักำรซพัพลำยเชนและกำรเงินมี 
  ประสทิธิภำพมำกย่ิงขึน้

บทสรุปและขั้นต่อไป
กำรเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงกำรด�ำเนินโครงกำร 
ถกูน�ำมำใช้ในกำรพฒันำชดุข้อมลูระยะสดุท้ำยและ 
หลกัเกณฑ์ทำงธุรกิจ ซึง่ท�ำให้เกิดซพัพลำยเออร์ 
รำยแรกท่ีเร่ิมใช้งำนระบบจริงกับโรงพยำบำล  
St James’s ในเดือนกันยำยน ปี ค.ศ. 2014  
ทัง้นีค้วำมต้องกำรในเร่ืองกำรใช้มำตรฐำน GS1 
ได้ถูกก�ำหนดอยู่ในข้อเสนอ ซึ่งโรงพยำบำล  
St James’s ท�ำงำนร่วมกับซพัพลำยเออร์หลกั 
ในโครงกำรนี ้ 
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ในฉบับน้ี เราจะมาดูขั้นตอนสุดท้ายของการบ่งช้ีสินค้าเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ นั่นก็คือกระบวนการ 
ในร้านค้าปลีกหรือร้านอาหาร ซึ่งถือเป็นจุดส�าคัญของการเคลื่อนที่ของสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค

GS1 Traceabil ity

ร้านอาหาร (PART 4/4)
ตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบัน
ร้านอาหารในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ ด อาหารกล่อง  
โรงอาหาร และร้านอาหารสาธารณะต่างๆ (เช่น โรงพยาบาลและ
โรงเรียนอนบุาล) เป็นสถานท่ีท่ีซบัซ้อน ด้วยความคาดหวงัของผู้บริโภค
ท่ีมีมากขึน้กวา่เดมิ การบริการท่ีต้องรวดเร็วมากขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
ผู้บริโภคก็ยงัคงต้องการให้อาหารท่ีจะบริโภคนัน้ปลอดภยั และต้องการ
ข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัอาหารเหลา่นัน้ด้วย เชน่ ข้อมลูทางโภชนาการ 
สารท่ีก่อให้เกิดอาการแพ้ หรือแม้แต่ส่วนผสมทัว่ไป โดยประโยชน์ 
ท่ีได้จากข้อมลูท่ีเช่ือถือได้และมาตรฐานของซพัพลายเชน คือ ท�าให้ 
ผู้ ให้บริการด้านอาหารสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ด้วยการปรับปรุงความปลอดภยัอาหาร การรับรองความนา่เช่ือถือ  
รวมถึงข้อมูล และหากสินค้ามีปัญหาก็สามารถเรียกคืนสินค้าได้
รวดเร็วขึน้

RESTAURANT (PART 4/4)
Meeting the expectations of today’s consumers
Today’s restaurants, fast-food outlets, takeaways, canteens 
and public kitchens (e.g. at hospitals and kindergartens) are 
complex places – with customers expecting more choice than 
ever before, served as quickly as possible. But customers 
also demand that the products they eat are completely safe, 
and they want to know more what they are eating – such as 
nutritional or allergen information, or simply the ingredients. By 
leveraging trusted data and supply chain standards, foodservice  
providers can meet customer demands with improved product 
safety, authentication and information – and if the worst does 
happen, faster recalls.

GS1 Thailand October – December  201716

RECEIVE GOODS

INVENTORY
MANAGEMENT

ADDITIONAL PRODUCT 
INFORMATION

PRODUCT RECALL AND 
WITHDRAWAL

DIGITAL COUPON

16-18 Traceability Edit 2.indd   16 12/18/2560 BE   11:55 AM



17GS1 Thailand October – December  2017

GS1 Traceabil ity Thailand Newsletter

Did you know? - In the UK, leading foodservice operator Mitchells and 
Butlers use GS1 standards to manage the delivery of the goods to their 2,000 
pubs. Within half an hour of a pub making an order, an acknowledgement 
note is sent to the ordering system electronically. The supplier then sends 
Mitchell and Butlers a Despatch Advice (or ASN) with the delivery details, 
including the product codes or GTINs. This speeds up goods receiving 
considerably at the pubs.

Benefits - GS1 standards for Electronic Data Interchange (EDI)  
messaging ensure that the cases and products identified during the  
manufacturing process and through distribution end up at the correct  
location and match the order sent by the foodservice operator.

GS1 standards in action - Validated Global Trade Item Numbers (GTINs) are 
used to verify receipt of cases from distributors and link them to data encoded into 
data carriers, including Batch/Lot Numbers and Sell By/Use By dates for each case.

คุณรู้หรือไม่ - ในสหราชอาณาจกัร ผู้ประกอบการร้านอาหารชัน้น�า Mitchells and 
Butlers ใช้มาตรฐานสากล GS1 จดัการการขนส่งสนิค้าไปยังสาขากว่า 2,000 ร้าน ภายใน
ครึ่งชั่วโมงเมื่อสาขาเริ่มสั่งสินค้า ข้อความการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังระบบการสั่งซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลายเออร์จะส่งข้อความแจ้งเตือนการขนส่งล่วงหน้า (หรือ ASN) ให้
ร้าน Mitchells and Butlers โดยมีรายละเอียดการจัดส่ง รวมถึงรหัสสินค้าหรือ GTINs 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการรับสินค้าที่หน้าร้านเหล่านั้น

ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ส�าหรับการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ช่วยให้มัน่ใจว่าสินค้าจะถูกบ่งช้ีระหว่างกระบวนการผลิตและตลอดเส้นทางการจดัจ�าหน่าย  
ไปจนถึงปลายทางในต�าแหน่งที่ถูกต้องและตรงกับใบสั่งซื้อ

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายประจ�าตัวสินค้าสากล (GTINs) ที่
ถูกต้อง จะถูกใช้ในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของสินค้าจากผู้จัดจ�าหน่าย และเชื่อมโยง 
ไปยงัข้อมูลท่ีบรรจอุยูใ่นสัญลกัษณ์บาร์โค้ด ซ่ึงรวมถึงข้อมูล Batch/Lot  ช่ือผู้จดัจ�าหน่าย
และวันหมดอายุของแต่ละสินค้าด้วย

การรบัสินค้า
RECEIVE GOODS

Did you know? - In the US, given average yearly fresh food sales of 
about $255 billion, improved inventory and ordering could allow retailers 
to save approximately $60,000 per store per year, according to The Nielsen 
Co. Homescan Consumer Facts 2010 Report.

Benefits - GS1 standards improve inventory management through 
increased product visibility and traceability data. The use of various data 
carriers, including barcodes and EPC/RFID tags can reduce time to locate 
products and vastly increase inventory count accuracy.

GS1 standards in action - Global Trade Item Numbers (GTINs) and  
corresponding product data are used to drive inventory replenishment. Data 
is synchronised via the Global Data Synchronisation Network (GDSN). Orders  
are managed, and inventory/delivery information is stored. Real-time physical 
event data information can be shared using GS1 Electronic Product Code  
Information Services (EPCIS).

คุณรู้หรือไม ่- ในสหรัฐอเมริกามียอดขายอาหารสดมากถึง 2.55 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งการปรับปรุงสินค้าคงคลังและการสั่งซื้อสินค้าจะช่วยให้ร้านค้าปลีกประหยัดเงิน
ได้มากถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อสาขาต่อปี (Nielsen Co. Homescan Consumer 
Facts, 2010)

ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ช่วยปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง เพิ่ม
ความสามารถในการมองเห็นสถานะของสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล การใช้ 
Data carriers แบบต่างๆ ทั้งบาร์โค้ด และ EPC/RFID จะช่วยลดเวลาในการค้นหาสินค้า 
และเพิ่มความถูกต้องแม่นย�าในการตรวจนับสินค้าคงคลังได้

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายประจ�าตัวสินค้าสากล (GTINs) และ
ข้อมูลของสินค้าท่ีเก่ียวข้อง ถูกน�ามาใช้ในการขับเคล่ือนระบบการเติมเต็มสินค้าคงคลัง 
ข้อมูลจะถูกเช่ือมโยงผ่านระบบ Global Data Synchronization Network (GDSN) 
ค�าส่ังซ้ือจะถูกด�าเนินการและข้อมูลคลังสินค้าและการจัดส่งจะถูกรวบรวม ข้อมูลการ
เคล่ือนทีข่องสินค้าแบบ real-time จะถูกแชร์ผ่านระบบ GS1 Electronic Product Code 
Information Services (EPCIS)

การจดัการสินค้าคงคลัง
INVENTORY MANAGEMENT

Did you know? - With traceability, Frontera Produce was able to limit 
the scope of a recall to just 12 percent of the total cilantro cases in stores. 
Before their traceability system was in place, they would have had no choice 
but to pull a 100 percent of all cases, according to a case study published 
by GS1 US.

Benefits - GS1 standards throughout the supply chain improve the 
readiness for fast and precise recalls. They facilitate the identification,  
capturing and sharing of product data between trading partners, which 
enables a product to be traced back to its source – and to locate and quickly 
remove all unsafe produces from store shelves.

GS1 standards in action - Industry-supported recall notifications for specific 
Global Trade Item Numbers (GTINs) and associated production data can trigger 
automatic reports alerting stores of potential issues.

คุณรู้หรือไม่ - ด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ บริษัทผู้ผลิต Frontera สามารถ
จ�ากัดขอบเขตในการเรียกคืนผักชีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ของผักชีทั้งหมด จากเดิมท่ี 
ยังไม่มีการน�าระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาไม่มีทางเลือก
จึงต้องมีการเรียกคืนสินค้าทั้งหมด (อ้างอิงจากกรณีศึกษาของ GS1 US)

ประโยชน์ - การใช้มาตรฐานสากล GS1 ตลอดซัพพลายเชน จะช่วยปรับปรุง 
และเตรียมพร้อมส�าหรับการเรียกคืนสินค้าท่ีรวดเร็วแม่นย�ามากข้ึน โดยการบ่งช้ี  
การบันทึกข้อมูล และการแชร์ข้อมูลสินค้าระหว่างคู่ค้า จะช่วยให้สินค้าสามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้จนถึงแหล่งผลิต รวมถึงวางสินค้าและน�าสินค้าที่มีปัญหาออกช้ันวาง 
ได้อย่างรวดเร็ว

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - ระบบแจ้งเตือนการเรียกคืนสินค้าส�าหรับ
หมายเลขประจ�าตัวสินค้าสากล (GTINs) ที่จ�าเพาะและข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้อง 
สามารถกระตุ้นให้เกิดรายงานการแจ้งเตือนปัญหาไปยังร้านค้าต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ

การตรวจสอบย้อนกลับและการเรยีกคนืสินค้า
PRODUCT RECALL AND WITHDRAWAL
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Did you know? - Consumer demand for health foods, locally-sourced 
items, clean ingredients, and eco-friendly products, as well as allergen-free, 
vegan and/or vegetarian menu options, continues to grow. A report by GS1 
US shows how foodservice sales can increase by providing complete and 
accurate product data.

Benefits - Consumers increasingly want to know more about the 
products they eat – where it’s from, if it’s organic or Fairtrade, how  
nutritious is it, if it contains allergens and much more. Thanks to the Global 
Data Synchronisation Network (GDSN) this information can be shared 
between trading partners in the foodservice supply chain, and then easily 
shown to the consumer, on a menu, on a notice or even on a smartphone app.

GS1 standards in action - Product attributes such as nutrition, allergen and 
ingredient information, as well as supply chain data such as the height, width, 
depth and weight of a product or case, can be shared between trading partners 
in the foodservice supply chain using the Global Data Synchronization Network 
(GDSN). Suppliers or producers only need to enter the data once, and the same 
accurate, trusted data can be seen and used by foodservice operators and all other 
trading partners, regardless of sector.

คุณรู้หรือไม่ - ความต้องการของผู้บริโภคทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้า 
ท้องถิ่น วัตถุดิบที่สะอาดและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาหารมังสวิรัต ิ
และอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยรายงานจาก GS1 US 
แสดงให้เห็นว่า สามารถเพิ่มยอดขายอาหารขึ้นได้ โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
แก่ผู้บริโภค

ประโยชน์ - ผู้บริโภคมีความต้องการรับรู้ข้อมูลของสินค้าที่รับประทานมากข้ึน  
ว่ามีแหล่งผลิตจากท่ีไหน เป็นสินค้าอินทรีย์ หรือเป็นสินค้าเพื่อการค้าที่เป็นธรรม และ
มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร รวมถึงมีสารท่ีก่อให้เกิดอาการแพ้หรือไม่ ซ่ึงต้อง 
ขอบคุณระบบ GDSN ท่ีท�าให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถแชร์ระหว่างคู่ค้าในซัพพลายเชน 
อาหารได้ และผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายทั้งบนเมนู บนฉลาก หรือแม้แต่ 
ในแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - คุณลักษณะของสินค้า เช่น ข้อมูลโภชนาการ 
สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และส่วนประกอบ รวมถึงข้อมูลด้านซัพพลายเชน เช่น  
ความสูง น�้าหนัก ความกว้าง ความลึก ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สามารถแชร์ข้อมูล
ระหว่างคู ่ค้าในซัพพลายเชนอาหาร โดยใช้ระบบ GDSN ซ่ึงซัพพลายเออร์หรือ 
ผู้ผลิตแค่ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือเพียงคร้ังเดียวข้อมูลนี้จะแชร์ ไปให้ผู ้ที ่
เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนใช้ได้ทั้งหมด

ข้อมลูเพิม่เติมของสินค้า
ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION

Did you know? - Location-based marketing is increasing annually - 
and changing how promotions work. As the world becomes increasingly  
mobile-dependent, more consumers are looking to their phones for relevant 
deals and offers while shopping, eating out or ordering takeaways. In 2015, 
in the US alone there were over 90 million users of mobile coupons.

Benefits - The GS1 Digital Coupon Management standard helps at every 
stage in the lifecycle of a digital coupon, including set-up and communication, 
 discovery and acquisition, validation and redemption, presentation, reporting 
and financial settlement.

GS1 standards in action - With the growth of smartphone apps and online 
food ordering, coupons can now be used in many more channels to reach  
consumers. To keep things simple, the GS1 Digital Coupons Management standard 
provides a common secure and reliable process for managing digital coupons – by 
foodservice operators, restaurants or takeaways.

คุณรู้หรือไม่ - การตลาดท่ีอิงพิกัดสถานท่ีของผู้บริโภคก�าลังเป็นที่นิยมมากข้ึน 
ทุกปี และก�าลังเปล่ียนวิธีการท�าโปรโมช่ันท่ีได้ผล เพราะโลกกลายมาเป็นโลกที่พึ่งพา 
มอืถือเพิม่มากขึน้ ผู้บริโภคส่วนมากดโูทรศพัท์มือถือเพือ่มองหาข้อเสนอในการซือ้สินค้า 
การรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการสั่งอาหารกลับบ้าน ในปี ค.ศ. 2015 แค่ประเทศ
สหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว มีผู้ใช้คูปองดิจิตอลผ่านมือถือมากกว่า 90 ล้านคน

ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ส�าหรับการบริหารจัดการคูปองดิจิตอล  
จะช่วยในทุกขั้นตอนของวงจรคูปองดิจิตอล รวมถึงการตั้งค่าและการสื่อสาร การค้นหา
และการจัดหา การตรวจสอบและการซื้อคืน การน�าเสนอ การรายงานและการช�าระเงิน

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - ด้วยการเติบโตของการส่ังอาหารผ่าน 
แอพพลิเคช่ันบนมือถือและระบบออนไลน์ ท�าให้คูปองถูกน�ามาใช้ในหลายๆ ช่องทาง
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเพื่อท�าให้ทุกอย่างง่าย มาตรฐานสากล GS1 ส�าหรับ
การบริหารจัดการคูปองดิจิตอล จึงมีบริการที่ปลอดภัยและมีขั้นตอนที่เ ช่ือถือได ้
ส�าหรับการจัดการคูปองดิจิตอลโดยผู้ประกอบการด้านอาหารและร้านอาหาร

คปูองดจิติอล
DIGITAL COUPON
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Article by / บทความโดย : ECR Thailand  

ECR Talk 2017: Conquering eCommerce Logistics

Thailand Newsletter ECR Corner

On August 16th, at Bangkok International Trade & Exhibition Center 
(BITEC), ECR (Efficient Consumer Response) Thailand brought together 
a panel of executives from leaders of logistic companies, to give the  
firsthand information and experience about doing last mile delivery 
business. More than 120 guests joined the event, followed by cocktail 
networking session, as it hosted experts in logistics, supply chain  
management, retailers, manufacturers, and related fields. 

Consumer’s behavior and expectation have 
changed in rapidly growing eCommerce
Anybody have heard about the word “Instant Gratification”, which is 
the hall mark of the digital age economy. Consumers would like to 
have speed, convenience, comparison, choices, and flexibility. The 
online shopping has enable and empower the consumer anywhere, 
without going out of their residential area. This drives the big change 
in the consumer behavior and expectation. With this so many choices,  
“effortless shopping” also means the “effortless switching”, once the 
consumers are not happy with something, they can change the retailer at 
the fingertip. The retailer must be able to find the way to keep the loyalty 
of the consumer, and to differentiate themselves among competitors. For 
example, Lalamove offers on-demand delivery service with 15 minutes 
arrival time or 60 minutes completion.

Risk of failed delivery and how to deal with it
DHL has done some experiment, looking at the data collected over  
times. For the COD customer, the speed of delivery does have very strong 
coordination to the percentage of acceptance. If you can deliver next 
day, for example, people might still have money in the pocket and they 
don’t have time to change their mind. If you deliver in three days, then 
something emergency coming in, they have to spend those money, so 
the rate of acceptance is lower. That’s from our experience. Even though 
we are promoting cashless or non-COD, we do encourage our customers 
to promote the COD, as way to build up consumers’ confidence in online 
ordering. Having the COD means that the customers have a chance to 
see the parcel and the shipment in front of their door step. That is the 
way to build up the confidence. 

Kerry Express has 97% of first-attempt deliverables, less than 1% return, 
0.015% damage or lost, and less than 0.5% drop calls. Two years ago, 
we launched the fleet “Bangkok Same Day” delivery to anywhere in 
Bangkok, allowed COD and Line Pay.

Disruptive technologies that is being talked 
in e-Commerce Logistics
DHL started using drone “Parcelcopter 3.0” both in warehouse  
operation and last mile delivery. It has the robot technology that can avoid 
the obstacle. This help the carrier improve productivity because it can 
carry up 10 kg of parcels, and be able to access the area which cannot 
access by car. The technology also includes car trunk delivery, that you 

เม่ือวนัท่ี 16 สงิหาคม 2560 ECR (Efficient Consumer Response) Thailand 
ได้จดังานเสวนาในหวัข้อ Conquering eCommerce Logistics ตามด้วย 
cocktail networking ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ซึง่ได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้บริหารบริษัทบริการโลจิสติกส์ชัน้น�ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ 
และข้อคดิเหน็เก่ียวกบัธรุกิจ Last mile delivery รวมถงึได้รับความสนใจเข้า 
ร่วมงานจากผู้เก่ียวข้องกวา่ 120 ราย ECR Thailand ขอสรุปเนือ้หาสัน้ๆ ตลอด 
3 ชัว่โมงของการเสวนา ดงันี ้

พฤตกิรรมและความคาดหวงัของผูบ้รโิภค
ในยคุท่ีอคีอมเมร์ิซเตบิโตข้ึนอย่างรวดเรว็
 “Instant Gratification” เกิดขึน้ในยคุดิจิทลัท่ีให้อ�านาจแก่ผู้บริโภคในด้าน
ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย มีตวัเลอืกให้เปรียบเทียบหลากหลาย ท�าให้
พฤตกิรรมและความคาดหวงัของผู้บริโภคเปลีย่นไป การไมต้่องลงแรงช้อปปิง้ 
(effortless shopping) ท่ีเกิดขึน้นี ้ ถือเป็น effortless switching ด้วยเชน่กนั 
เม่ือผู้บริโภคไมยิ่นดีกบัสนิค้าหรือบริการใดก็สามารถเปลีย่นใจได้ทนัที กลยทุธ์
ตา่งๆ ของผู้ให้บริการ Last mile delivery อาทิ Lalamove มีบริการขนสง่ 
ดว่นตามความต้องการของลกูค้า (on-demand) ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่  
รับประกันการรับของภายใน 15 นาทีและส่งของภายใน 60 นาที ก็เพ่ือ 
ตอบโจทย์พฤตกิรรมและความคาดหวงัของผู้บริโภคในยคุนี ้

ความเส่ียงจากการปฏเิสธการรบัของ
และแนวทางการรบัมือ
DHL มีการรวบรวมข้อมลูพบว่า ความเร็วในการจดัส่งมีผลส�าหรับลกูค้า 
ช�าระเงินปลายทาง ย่ิงสง่ของได้เร็วลกูค้าก็มกัจะไมเ่ปลีย่นใจ และแม้วา่จะมี
การสง่เสริมให้ลกูค้าหนัมาช�าระเงินออนไลน์มากขึน้ แตก็่ยงัให้ความส�าคญักบั
การช�าระเงินปลายทาง เน่ืองจากต้องการให้ลกูค้าได้เหน็สนิค้าก่อนช�าระเงิน
เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการสัง่ออนไลน์ แตเ่ม่ือลกูค้าช�าระเงินมาแล้ว ย่ิงสง่ได้
รวดเร็วเทา่ไหร่ก็ย่ิงสง่ผลตอ่ความมัน่ใจในบริการของลกูค้ามากขึน้

Kerry Express ก็มีการเก็บข้อมลูพบวา่ สดัสว่นการสง่สนิค้าท่ีไมมี่ปัญหาอยู่
ท่ี 97% โดยมี 1% ท่ีโดนตีกลบั สดัสว่นการสญูหายของพสัดมีุอตัราเฉลีย่ท่ี 
0.015% สดัสว่นสาย call center ท่ีไมไ่ด้รับอยูท่ี่ 0.5% และ 2 ปีท่ีผา่นมาได้
เพ่ิมบริการ Bangkok Same Day และสามารถช�าระเงินผา่น Line pay ได้ด้วย 

เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีม่าเปล่ียนแปลงบรกิาร
อคีอมเมร์ิซโลจสิติกส์ 
เม่ือปีท่ีแล้ว DHL เร่ิมใช้โดรนท่ีมีช่ือวา่ Parcelcopter 3.0 ทัง้ในคลงัสนิค้าและ
การขนสง่ สามารถรับน�า้หนกัได้ถงึ 10 กิโลกรัมและสามารถเข้าถงึท่ีท่ีรถยนต์
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can receive the parcel in parking lot without leaving the meeting room. 
This is something that start to be commercialize in Europe right now.

For disruptive technology, SCG Yamato Express summarizes into  
2 issues. 1) “Shopping” can be fully digitalized and be changed to  
no-F2F for both tangible and intangible products and services. 2)  
“Last Mile Delivery” of tangible items can partially be changed to non-F2F 
but not majority and can’t be fully digitalized. 

It’s still majority by the people, changing life style of the people, they are 
not convenient to receive parcel on weekdays or working hours. Some 
people want to receive non F2F basis, so these technologies will support 
help improving efficiency of delivery for the delivery service providers, 
consumers, and parcel receivers. Last mile delivery need to improve 
in terms of efficiency. It can be disrupted by technology but supported 
by technology.

What we did in Lalamove is pre-disruptive, but not actually technology, 
it’s business model. It’s really how we operate the technologies.  
Lalamove wants to provide the most reliable service. We offer training to 
the drivers, they have to come to an office, learn about the policy, how 
to use our apps, so on.

Thailandpost Distribution (THPD) needs to work with each other because  
everyone has its strengths, to minimize operating cost, maximize  
customer satisfaction. THPD, cover the whole country, remote area.  
However, we still lack of many IT driven like automation, IoT, etc. We need 
to purchase sourcing machine, conveyer belt to instore in each branch.

Cost of delivery upcountry and Bangkok, 
especially in remote area
Last mile delivery in Thailand for the coming years with new technology, 
with more densities, and the cost of deliveries in Thailand is going down 
very fast. Economy of scale goes up, truck utilization goes up, the refusal 
at door goes down, so the rate of cost will actually start going down. For 
the remote area, if there is the reverse logistic of the truck, it will start 
to be utilize, the optimization goes up, so the cost will come down. The 
zone is not separate by Bangkok and upcountry but by density, the more 
density, the lower delivery cost.

The evaluation of the e-Commerce Logistics
All the roads are heading to e-Commerce, as such, all the roads are 
heading to e-Commerce Logistics. In the past few years, we see a little 
new entrance coming in Thailand market, some of them from logistic 
background, some of them from the start-up background, back up by 
the heavy investment, ventured capital, investors. We believe that all 
combinations will make the market becomes much more competitive 
going forward. There will be more players in the market. There still a 
lot of big names that has not jumped in, but looking at the market very 
closely. However, in long term it will be the exit and consolidation (working  
as partner or merging of operation).  

ไมส่ามารถเข้าถงึได้ นอกจากนี ้ยงัมี Car Trunk Delivery ท่ีให้รถของเราชว่ย 
ให้สามารถรับของได้โดยท่ีเราไมต้่องออกจากห้องประชมุและเร่ิมใช้ในยโุรปแล้ว 

SCG Yamato Express มองวา่เป็นเร่ืองของการซือ้สนิค้าและบริการผา่นดจิิทลั 
แตใ่นสว่นของการขนสง่สนิค้าอาจจะยงัไมเ่ข้าสูด่จิิทลัเตม็ตวั และการเปลีย่น
ไลฟ์สไตล์ของผู้คนท่ีไม่อาจสะดวกรับของอยู่บ้านอีกตอ่ไป จงึจ�าเป็นต้องมี
บริการมารองรับตรงนี ้และผู้ให้บริการขนสง่จ�าเป็นต้องพฒันาประสทิธิภาพท่ี
อาจถกูเปลีย่นโดยเทคโนโลยีแตข่ณะเดียวกนัก็สง่เสริมโดยเทคโนโลยีเชน่กนั

ส�าหรับ Lalamove สิ่งส�าคญัคือแนวทางการท�าธุรกิจและการปรับตวั เรา
ต้องการเป็นผู้ให้บริการท่ีลกูค้าให้ความไว้วางใจ โดยมีการอบรมผู้ขบัรถ ผู้ขบัข่ี
จะต้องเข้ามาเรียนรู้วิธีปฏิบตังิานและนโยบายของบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย ดีสทริบิวชัน่ ซึ่งมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุทัง้ประเทศและ 
มีพนักงานจ�านวนมาก มีความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือลดต้นทุน 
ในการบริการและสร้างความพงึพอใจแก่ผู้บริโภค แตย่งัขาดเทคโนโลยีระดบัสงู 
ซึ่งก็มีแผนจัดหาเคร่ืองจักรกลท่ีจะช่วยพัฒนาบริการให้ดีขึน้ นอกจากนี ้ 
ยงัมองหาโซลชูัน่ใหม่ๆ  ท่ีจะชว่ยลดต้นทนุแตใ่ห้บริการรวดเร็วเพ่ือให้สามารถ
แขง่ขนัได้ เชน่ การศกึษาการใช้เคร่ืองยนต์พลงังานไฟฟ้า เป็นต้น

แนวโน้มค่าบรกิาร Last Mile Delivery และการขนส่ง
ในพืน้ทีร่ะยะไกล
จากมุมมองของผู้บริหารทุกท่านมองว่าค่าบริการขนส่งในไทยมีแนวโน้ม 
จะถกูลงเร่ือยๆ อย่างรวดเร็ว จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ประกอบกบัความนิยม 
ใช้บริการมากย่ิงขึน้ ส่วนแนวโน้มค่าขนส่งในพืน้ท่ีระยะไกล หากพืน้ท่ีใด 
มีการใช้บริการจ�านวนมาก ก็จะสง่ผลให้คา่บริการย่ิงถกูลง

ทศิทางของธรุกจิอคีอมเมร์ิซโลจสิตกิส์
เม่ือถนนทุกสายมุ่งสู่อีคอมเมิร์ซ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องก็จะมีการแข่งขนัสงูขึน้  
ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเราเห็นผู้ ขนส่งรายใหม่เข้ามาท�าตลาดในประเทศไทยทัง้ 
จากธรุกิจโลจิสตกิส์ กลุม่สตาร์ทอพั หรือการร่วมทนุจากตา่งประเทศ ซึง่กลุม่
เหล่านีจ้ะช่วยขยายตลาดอีคอมเมิร์ซโลจิสติกส์ให้มีผู้ เล่นเพ่ิมขึน้ และยงัมี 
รายใหญ่อีกมากท่ียงัไม่เข้ามาท�าตลาดอย่างเต็มตวัแต่ก�าลงัจบัตาดอูย่าง 
ใกล้ชิด อย่างไรก็ตามในระยะยาวก็อาจจะมีผู้ประกอบการบางส่วนท่ีออก 
จากธรุกิจ หรืออาจจะเกิดความร่วมมือในรูปแบบใหม่ๆ  ขึน้อีกด้วย  

ECR Thailand would like to thanks for our panelists as follows: 1. Mr. Kiattichai 
Pitpreecha, DHL eCommerce Thailand 2. Mr. Alex Ng, Kerry Express  
3. Mr. Santit Jirawongkraisorn, Lalamove Thailand 4. Mr. Yoji Hamanishi, 
SCG Yamato Express Co., Ltd. 5. Dr. Thitipong Nandhabiwat, Thailandpost 
Distribution and moderator by Mr. Kraisar Gilitwala

See more photos and video at https://www.ecrthailand.com or 
https://www.facebook.com/ECRThailand/
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Lawson started a store in 1993 by dairy owner James J.J. 

Lawson at his Broad Boulevard dairy plant in Ohio, United 

States to sell his milk name “Mr. Lawson’s milk store”.  The 

Lawson’s Milk Company grew to a chain of stores. 

In 1959, Lawson was bought out by Consolidated Food 

(Sara Lee Corporation) in 1959 and renamed as Dairy Mart. 

In June 1975, consolidated signed a formal agreement 

with Daiei, Inc. to open the first Lawson stores in Japan. 

The first store opened in Sakurazuka, Toyonaka, Osaka. 

Lawson became one of the top convenience store chains 

in Japan. Now, Lawson operates over 13,492 stores in all 

over Japan as well as in overseas country; China, Thailand, 

Philippines, Indonesia etc. 

ลอว์สนั (LAWSON) เร่ิมเปิดกิจการร้านค้าครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 1993 

โดยเจ้าของฟาร์มโคนมนามว่า James J.J. Lawson ท่ีฟาร์มโคนม

ของตวัเองในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือขายนมท่ีเขาผลติ

ขึน้โดยใช้ช่ือร้านค้าวา่ “Mr. Lawson’s milk store” บริษัทนมลอว์สนั 

เติบโตขึน้จนเป็นกลุ่มร้านค้า

หลงัจากนัน้ในปีค.ศ. 1959 ลอว์สนัได้ถกูซือ้กิจการโดยกลุ่มบริษัท 

Consolidated Food (Sara Lee Corporation) และต่อมาได้มีการ

เปลี่ยนช่ือร้านเป็น Dairy Mart ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1975  

ได้มีการเซ็นสญัญากันระหว่างกลุ่ม Consolidated Food และ

บริษัท Daiei เพ่ือเปิดร้านลอว์สันแห่งแรกในญ่ีปุ่ นซึ่งตัง้อยู่ ท่ี 

Sakurazuka เมืองโทโยนากะ จงัหวดัโอซาก้า ท�าให้ลอว์สนัได้กลาย

เป็นหนึง่ในเครือขา่ยร้านค้าสะดวกซือ้ชัน้น�าในญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัลอว์สนั 

มีสาขากว่า 13,492 สาขาทั่วประเทศญ่ีปุ่ น และยังมีสาขาใน 

ต่างประเทศทัง้ประเทศจีน ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ

Article by / บทความโดย : TAKUYASHIRAIISHI, Senior Vice President, Director of Open Innovation CenterLawson, Inc.
Translated by  / แปลโดย : Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์
Edited By / เรียบเรียงโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์
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“LAWSON” 
ร้านสะดวกซือ้สญัชาติญ่ีปุน่ชเูทคโนโลยี RFID 
ในระบบคดิเงนิอตัโนมตัิ

Japanese Convenience Store Chains Propose RFID 
for The Automation Cashier

24-27 RFID Conner Edit 2.indd   24 12/19/2560 BE   11:26 AM



วารสารสถาบันรหัสสากล

25GS1 Thailand April – June 2017 25GS1 Thailand October – December  2017

This year, Lawson try to invest more on new technology 

and information, including RFID and camera sensor. 

And they plan to use robotic to support the automation 

cashier, plants, and logistic. Apply more AI technology 

with big data. Also, the 3D printer, Drones, Foodtech, 

Sharing economy, Fintech and Enterprise SAAS. 

LAWSON X RFID 
This year, Lawson and Panasonic have launched the 

industry-first experimental demonstration of Regi-Robo, 

the automated checkout system using with RFID 

Tags. The experiment was conducted at the Lawson 

Panasonic-Mae store in Moriguchi, Osaka, which is an 

experimental store of the next-gen convenience store 

with the support of Japanese government. Lawson 

and Panasonic conducted the experiment by realizing 

speedier checkouts without the need to scan purchased 

items before payments in the future and reduce human 

error, they aimed to further enhance convenience for 

customers. So, attached RFID tags instead of barcodes, 

which enabled the communication information and  

eliminated the need of product scanning.

ในปีนีล้อว์สันมีความพยายามเพ่ิมการลงทุนในด้านเทคโนโลยี 

และข้อมลูใหม่ๆ รวมถึงระบบ RFID และ กล้องเซ็นเซอร์ และยงั

วางแผนท่ีจะใช้หุ่นยนต์ช่วยในระบบแคชเชียร์อัตโนมัติ โรงงาน 

และด้านโลจิสติกส์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI กับ Big data 

รวมถงึลงทนุกบัเคร่ืองพิมพ์ 3D โดรน Foodtech Sharing Economy 

Fintech และ Enterprise SAAS

LAWSON X RFID
เม่ือต้นปีท่ีผ่านมา ลอว์สนัและพานาโซนิคได้เปิดตัวการทดลอง

สาธิตครัง้แรกของ “Regi-Robo” ซึ่งเป็นระบบคิดเงินอัตโนมัต ิ

โดยใช้แท็ก RFID การทดลองได้ด�าเ นินการท่ี ร้านลอว์สัน  

พานาโซนิค - Mae ในเมืองโมริกชิู จงัหวดัโอซาก้า ซึง่เป็นร้านทดลอง

ส�าหรับร้านค้ารุ่นต่อๆ มาท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น  

ลอว์สนัและพานาโซนิคได้ท�าการทดลองนีโ้ดยตระหนักถึงความ

รวดเร็วในการคิดเงินและลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษย์  

ในอนาคตการคิดเงินไม่จ�าเป็นต้องสแกนบาร์โค้ดสินค้าเพ่ือจะ 

จ่ายเงิน และช่วยยกระดบัเพ่ิมความพึงพอใจให้กับลกูค้า เขาจึง

เลือกการติดแท็ก RFID แทนบาร์โค้ด ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสาร

ข้อมลูและลดความจ�าเป็นในการสแกนผลิตภณัฑ์
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ลอว์สนัเร่ิมโครงการเม่ือปี ค.ศ. 2015 ด้วยความหวงัท่ีวา่เทคโนโลยี 

RFID จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานในซพัพลายเชนทัง้หมด 

พวกเขาได้ท�าการวิจยัและพฒันาในช่วงปี ค.ศ. 2016 – 2017 และ

เร่ิมการทดสอบน�าร่องโดยท่ีสาขาหนึ่งของลอว์สนัมีเป้าหมายท่ีจะ

ติดแท็ก RFID ในทกุสินค้าภายในปีนี ้จากผลการทดสอบพวกเขา

พบว่าแท็ก RFID ท่ีติดบนสินค้าสามารถบนัทึกความเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของลูกค้าได้ และยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านีใ้นการ 

ดูแลจัดการร้านค้าได้ตรงจุด ลอว์สนัได้ติดแท็ก RFID อย่างถูก

กฎหมาย และติดแท็กท่ีผลิตภัณฑ์ทุกตัวด้วยตัวเองโดยการจ้าง

พนกังานมาติดทีละชิน้ ในปี 2018 ลอว์สนัจะมีการทดสอบน�าร่อง

ส�าหรับการต้อนรับกีฬาโอลิมปิกท่ีจะจดัขึน้ท่ีกรุงโตเกียว

ส�าหรับประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว ความปลอดภัยในอาหารถือเป็น 

เร่ืองส�าคัญส�าหรับลูกค้า และแท็ก RFID สามารถใช้ตรวจสอบ 

ย้อนกลบัสินค้า สถานท่ีผลิต ล็อต วันหมดอายุ และค�าแนะน�า

ส�าหรับการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่แค่ลูกค้าเท่านัน้ท่ีได้รับประโยชน์  

แต่ตลอดทัง้ซพัพลายเชนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ศนูย์โลจิสติกส์ และ

ร้านค้าต่างก็ได้รับประโยชน์ทัง้หมดด้วยเช่นกนั  

Lawson started the project since 2015 with the hope 

that RFID technology will improve all the productivity in 

supply chain. In 2016, they’ve worked on research and 

development until February 2017, then started to have 

the pilot testing by using one of their store. Lawson’s 

goal is to attach all the product with RFID tags by 2015 

- 2025. For this year test, they found that the RFID tag 

which attached on the product can record the change of 

behavior in customer and they can use the information 

to operate the store in the direct way. Lawson legally 

to attach RFID tag on every products manually, they 

hire people to attach the tag piece by piece. Next year 

they will continue to have more pilot test for welcoming 

Olympic Games which will set up in Tokyo.

In Japan, product security is important for the consumer. 

RFID tag can check traceability, production plant, lot 

number, expiration date and recommendation for heal 

care. Not only for customer, but also the whole supply 

chain, manufacturer, logistics center and store all get 

the benefit.  
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วิธีการใช้ Regi-Robo
 1. ลกูค้าเลือกสินค้าท่ีต้องการ และสแกนบาร์โค้ดสินค้าท่ีด้านหน้า 

  ของตะกร้า จากนัน้ใส่สินค้าลงไปในตะกร้า ‘Smart Basket’  

  ซึง่เป็นตะกร้าพิเศษท่ีใช้ในระบบ

 2. วางสนิค้าลงบนเคาน์เตอร์คดิเงิน

 3. ระบบจะจดัการเก็บเงินอตัโนมตัแิละน�าสนิค้าใสใ่นถงุพลาสตกิ

How to use Regi-Robo
 1. Customers picked up items and scan the item’s barcode  

  then put the items into the ‘Smart Basket’, a special basket  

  for the system.

 2. Placed the basket into the dedicated checkout counter.

 3. The system automatically settled the transaction and placed  

  the purchased items into a plastic bag.
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บทความโดย : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์  และ นันท์นรี พานิชกุล

เรียบเรียงโดย : อวิกา พอกเพิ่มดี

Thailand Newsletter GS1 Society

เครือ่งหมาย
รับรองมาตรฐาน
ประโยชน์ของผูผ้ลติ ความมัน่ใจของผูบ้รโิภค

เค ร่ืองหมายรับรองมาตรฐานไม่ได้มีไ ว้แปะประกอบ 
บรรจุภัณฑ์ลอยๆ หรือพิมพ์มาติดบริเวณร้านค้าให้ด ู
น่าเกรงขาม หากจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับผู้ประกอบการท่ีจะ
ต้องการปรับตวัพฒันาคณุภาพของอาหาร และผลิตภณัฑ์
ตามมาตรฐานสากลท่ีก�าหนดโดยองค์กรต่างๆ เพ่ือสร้าง
คณุภาพผลติภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับจากผู้บริโภคไมว่า่จะเป็น
ตลาดภายในหรือต่างประเทศ การันตีได้ด้วยเคร่ืองหมาย
รับรองจากหลายสถาบนั

เม่ือมองจากฝ่ังผู้ประกอบการ เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
เหล่านีช้่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันท่ีได้
มาตรฐาน ผา่นการรับรองคณุภาพประเภทตา่งๆ สร้างความ
น่าเช่ือถือในตวัผลิตภัณฑ์ และชิงความได้เปรียบทางการ
ตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และหากลองหนัมามอง

จากมมุของผู้บริโภค เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
ก็ยงัสร้างความมัน่ใจในการเลือกบริโภคอาหาร
หรือเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ นอกจากนี ้ ได้ช่วยเพ่ิม
คณุค่าทางด้านจิตใจเม่ืออาหารหรือผลิตภณัฑ์
นัน้ๆ  ได้รับการรับรองจากองค์กรเพ่ือชมุชน สงัคม 
หรือสิง่แวดล้อม

เครือ่งหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นองค์กรท่ีให้การ
รับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
ว่ามีคณุภาพได้มาตรฐานตามท่ีก�าหนดมีความ
ปลอดภยัในการอปุโภค บริโภค มีประสทิธิภาพใน
การใช้งาน และมีคณุภาพสมราคา ปัจจบุนั สมอ. 
รับรองเคร่ืองหมายไว้ 3 ประเภทคือ

1. เคร่ืองหมายมาตรฐานทัว่ไป ส�าหรับผลติภณัฑ์
อปุโภคบริโภค ผู้ผลิตสามารถย่ืนขอการรับรอง
ด้วยความสมคัรใจเพ่ือพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนดมาตรฐาน

2. เคร่ืองหมายมาตรฐานบงัคบั เป็นเคร่ืองหมาย
ผลติภณัฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ผลติต้องท�าตาม
มาตรฐาน และต้องแสดงเคร่ืองหมายผลติภณัฑ์ 
เพ่ือความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค

3. เคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน (มผช.) 
เป็นเคร่ืองหมายท่ีให้การรับรองผลติภณัฑ์ท่ีผลติ
โดยชมุชนเพ่ือช่วยพฒันาและยกระดบัคณุภาพ
ของผลติภณัฑ์ชมุชน ตามโครงการหนึง่ต�าบลหนึง่
ผลติภณัฑ์ของรัฐบาล
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เครื่องหมายมาตรฐาน Q 
ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
องค์กรท่ีให้การรับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร
และอาหารท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
และเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ เป็น
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ส�าหรับฟาร์มหรือแหลง่ปลกู
ท่ีด�าเนินการตาม GAP (Good Agriculture 
Practices  หรือการปฏิบตัิทางการเกษตร 
ท่ีดีและเหมาะสม)  มีมาตรฐาน COC (Code 
of Conduct หรือข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องกบั 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม) และระบบ
ประกนัคณุภาพ GMP (Good Manufacturing  
Practice หรือหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดี 
ในการผลติอาหาร)

เครื่องหมายอาหารและยา 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) เป็นองค์กรท่ีให้การรับรองผลติภณัฑ์
สขุภาพ (อาหาร ยา เวชภณัฑ์ และเคร่ือง
ส�าอาง) โดยผลติภณัฑ์สขุภาพเหลา่นัน้ต้อง
มีคณุภาพมาตรฐานและปลอดภยั โดยหาก
เป็นผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป เคร่ืองหมาย
อาหารและยาจะรับรองผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ภาชนะปิดบรรจสุนิท 

เครื่องหมายมาตรฐาน
อาหารฮาลาล 

ส ถ า บั น ม า ต ร ฐ า น อ า ห า ร ฮ า ล า ล 
คณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 
เป็นองค์กรท่ีให้การรับรองมาตรฐานอาหาร
ฮาลาลแห่งชาติ หรือผลิตภัณฑ์อาหารท่ี
ผา่นกรรมวิธีในการท�า ผสม ปรุง ประกอบ 
หรือแปรสภาพตามศาสนบญัญตัิ เพ่ือการ
รับประกันให้ชาวมสุลิมสามารถบริโภคได้
อยา่งสนิทใจ

เครื่องหมายมาตรฐาน
ไอเอสโอ 

สถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
(International for Standardization) เป็น
องค์กรท่ีให้การรับรองมาตรฐานสากล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ในด้านระบบบริหาร
คณุภาพและระบบบริหารสิง่แวดล้อม

สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นองค์กรท่ีให้การรับรอง
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิต
ทางการเกษตรท่ีค�านึงถึงการใช้ปัจจัยการ
ผลิตจากสารอินทรีย์ เพ่ือรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารสงัเคราะห์ท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษใน
สภาพแวดล้อม

สุขภาพดเีริม่ที่
อาหารปลอดภยั 

(Safe Food Good Health) 
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรท่ีให้การ
รับรองเคร่ืองหมายสุขภาพดีเร่ิมท่ีอาหาร
ปลอดภัย  โดย เ ป็นสัญลักษณ์ใ ห้กับ 
ร้านค้า แผงจ�าหน่ายอาหารสด ตลาดสด 
และซูเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือรับรองคุณภาพ
อาหาร ได้แก่ อาหารสด อาหารแปรรูป 
อาหารปรุงจ�าหน่าย พร้อมตรวจสอบสาร
เคมีปนเปื้อนท่ีเป็นอันตรายกับสุขภาพ  
เช่น บอแรกซ์ สารพิษตกค้างจากสารเคมี 
สารฟอกขาว สารเร่งเนือ้แดง เป็นต้น

29GS1 Thailand October – December  2017

28-29 GS1 Society Edit 3.indd   29 12/18/2560 BE   12:01 PM



Thailand Newsletter Training Buzz

GS1 Thailand October – December  201730

เปิดตัว โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce 
(ONDE Village E-Commerce Grand Opening)

ผลตัดสินการประกวดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน / เปรมฤดี คุณณา 

เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 สถาบันรหัสสากล 
(GS1 Thailand) ร่วมแถลงขา่วเปิดตวั “โครงการศนูย์ดจิิทลั
ชมุชน กิจกรรม Village E-commerce” ณ ห้องชฎาแกรนด์
บอลรูม อาคาร 2 ชัน้ 2 โรงแรมบางกอกชฎา โดยได้รับเกียรต ิ
จาก นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการ 
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
เป็นประธานในงานแถลงขา่วเปิดตวัการพฒันาต้นแบบหมูบ้่าน/ 
ชมุชนพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือ Village E-commerce 

ในงานดงักลา่วมีหน่วยงานท่ีร่วมด�าเนินการโครงการฯ 
อาทิ สถาบันรหัสสากล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด  
บริษัท อี-อินดสัทรี เน็คเวิร์ค จ�ากัด และบริษัท แอลเอ็น 
ดบัเบิล้ยูช็อป จ�ากัด เข้าร่วมงานและร่วมเสวนาในหวัข้อ  
“การขบัเคลื่อนสนิค้าชมุชนสูผู่้บริโภค ผา่นร้านค้าออนไลน์” 
เพ่ือให้ความรู้และแนวทางการขยายช่องทางการตลาด
สนิค้าชมุชนผา่นออนไลน์อีกด้วย ซึง่สถาบนัรหสัสากลได้ร่วม 
ออกบธูให้ความรู้ด้านบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 แก่ผู้ เข้า
ร่วมงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถน�าไปประยกุต์ 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยภายในงานมี 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ผู้ประกอบการชุมชน 
เข้าร่วมงานกวา่ 300 ทา่น   

นายประวิทย์ โชติปรายนกลุ ผู้อ�านวยการสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ร่วมเป็น 
คณะกรรมการตดัสินการประกวดผลงานโครงการเสริมสร้างศกัยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มด้วยทรัพย์สนิทางปัญญา จดัโดยกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ เพ่ือสง่เสริมผู้ประกอบการท่ีผลติสนิค้าอาหาร สนิค้าเกษตรแปรรูป ให้สามารถพฒันา
สนิค้าให้มีความแตกตา่งและมีมาตรฐานสากลเพ่ือขยายชอ่งทางการตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 

โดยผู้อ�านวยการสถาบนัฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสนิการประกวดผลงานระดบัภมิูภาค
ตา่งๆ เพ่ือคดัเลอืกผลงานเข้าประกวดระดบัประเทศ ระหวา่งวนัท่ี 21-22 กนัยายน 2560 ณ ห้อง
มโนปกรณ์ กรมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบนัรหสัสากลร่วมสนบัสนนุ 
ของรางวลั 7 รางวลั ได้แก่ เลขหมายบาร์โค้ดฟรี 1 ปี (มลูคา่ 1,500 บาท) ให้แก่ผู้ชนะการประกวด
โครงการฯ ดงักลา่ว พร้อมทัง้มีโปรโมชัน่พิเศษส�าหรับผู้ประกอบการท่ีเข้ารอบระดบัประเทศทัง้  
30 ทีมจากทัว่ประเทศท่ีต้องการสมคัรบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 อีกด้วย  
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ร่วมงาน Pack Print International 2017

Roadshow ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมใช้มาตรฐานสากล GS1 
ณ จังหวัดอุดรธานี

สถาบนัรหัสสากล ได้รบัเกียรติจากสมาคมการบรรจภุณัฑ์ไทยเชญิเป็น
วิทยากรบรรยายในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559/2560

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ออกบูธประชา
สมัพนัธ์สถาบนัฯ ร่วมกบัสมาคมบรรจุภณัฑ์ไทย  ในงาน 
Pack Print International 2017 ท่ีจดัระหว่างวนัท่ี 20-23 
กนัยายน 2560 ณ Hall 100-101 ศนูย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา โดยนายประวิทย์ โชติปรายนกุล  
ผู้อ�านวยการสถาบนัฯ ได้ให้การต้อนรับ นายสมชาย หาญหิรัญ 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ในการเย่ียมชมบธูของสถาบนัฯ 

นอกจากนี ้สถาบนัฯ ยงัได้จดักิจกรรมอบรมสมัมนาให้
ความรู้กบัผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีกบับรรจภุณัฑ์ ใน
หวัข้อเร่ือง “สร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ด้วย
การใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1” ในวนัท่ี 22 
กนัยายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง MR 213 
ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา อีกด้วย   

สถาบนัรหสัสากล ร่วมกบั สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัอดุรธานี จดักิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านการประยกุต์ใช้บาร์โค้ดเร่ือง “การส่งเสริมธุรกิจให้ก้าวไกล ด้วยการใช้เทคโนโลยี
มาตรฐานสากล” ในวนัองัคารท่ี 26 กนัยายน 2560 ณ โรงแรมประจกัษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล 
จ.อดุรธานี ซึง่มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมอบรมกวา่ 80 ทา่น ใน จ.อดุรธานี จงัหวดัใกล้เคียง 
และผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว จากหลากหลายอตุสาหกรรม อาทิ กลุม่ทอผ้าพืน้เมือง สมนุไพร
แปรรูป กลุม่แปรรูปอาหาร ผลติภณัฑ์ทางการเกษตร และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

นอกจากนีย้งัมีวิทยากร จากบริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ด รีเทล จ�ากดั ได้มาแนะน�าเร่ืองการน�าสนิค้า
ประเภทผลติภณัฑ์ชมุชนไปวางจ�าหนา่ยใน TOPs Supermarket อีกด้วย  
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หลักสูตรการอบรม ตุลาคม – ธันวาคม 2560    
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีขึน้ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่างถกูต้อง 

เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชิกรายใหมท่กุราย ต้องผา่นการอบรม ความรู้เบือ้งต้นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกจิและ 

อุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม ่ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัรับอนมุตัิเป็นสมาชิก

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

ทางสถาบันฯ จึงจัดโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ  ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2560 ดังนี้
      หลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ มาตรฐาน
สากล GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน 

    วันที่จัด

3,10,17 ตุลาคม

7,14,21 พฤศจิกายน

6,12,19 ธันวาคม

24 ตุลาคม

26 ธันวาคม 

   อัตราค่าอบรม

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

สมาชิก GS1 :  ฟรี* 

บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

                   เนื้อหาหลักสูตร

• บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1

• โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System

• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมายประจ�าตวัสนิค้า

• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ 

• บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128

• GS1- 128  Application Identifiers (AI’s)

• การใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128

• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

กจิกรรมของหน่วยงานกดรหัสสากลบาร์โค้ด
และอาร์เอฟไอดี สปป.ลาว

หน่วยงานกดรหัสสากลบาร์โค้ดและอาร์เอฟไอดี  
กรมมาตรฐานและวัดแทก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้เดินทางไปบรรยายให้ความรู้เผยแพร่ 
เร่ืองบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้กับนักลงทุน ท่ีมา
ลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Saysetha Development Zone  
ณ บริษัท ร่วมทุน ลาว-จีน จ�ากัด นครหลวงเวียงจันทน์  
เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 และหน่วยงานกดรหัสสากล 
บาร์โค้ดและอาร์เอฟไอดี ยังได้เดินทางไปบรรยายด้าน 
การประยกุต์ใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้กบัโรงงาน  
ผะลดิน�า้บอลสิดุ คนูลาว เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560   
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บาร์โค้ดของท่าน
ปัจจุบัน บาร์โค้ดที่สามารถเชื่อถือได้ 100% นับเป็นส่วนสำาคัญ

อย่างย่ิงในระบบซัพพลายเชน หากบาร์โค้ดน้ันไม่สามารถสแกน 

ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำาหรือใช้เวลาในการสแกนนานแล้ว จะ 

ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนท้ังระบบ ต้ังแต่ผู้ผลิตท่ีเกิดความ 

ผิดพลาดและความไม่แม่นยำาในการรับ-ส่งสินค้า  ผู้ค้าปลีกไม่สามารถ

จัดเก็บสินค้าได้ และลูกค้าไม่สามารถซ้ือสินค้าได้ บาร์โค้ดท่ีสแกน 

ได้ในคร้ังแรกและสแกนได้ตลอดในทุกๆ คร้ังจะช่วยให้สินค้าของท่าน

สามารถระบุบ่งช้ีได้ตลอดซัพพลายเชนตั้งแต่ระดับกล่องบรรจุภัณฑ์

ไปจนถึงผู้บริโภค

ลองจินตนาการถึงผลกระทบต่อธุรกิจของท่านหากรถบรรทุก

ที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ของท่านถูกตีกลับมาที่ศูนย์กระจายสินค้าของ

ร้านค้าปลีก? ต้องเสียค่าใช้จา่ยเทา่ไหร่สำาหรับการทำาบรรจภัุณฑ์ใหม่? 

สินค้าจะสูญเสียไปเท่าไหร่? ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของท่านกับ 

ผู้ค้าปลีกจะเป็นอย่างไร?

ท้ังน้ีการบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดจะให้คำาแนะนำาและ

ความรู้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนบรรจุภัณฑ์ของ 

ผลิตภัณฑ์จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหากเกิดปัญหาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ 

และแก้ไขโดยการตรวจประเมินคุณภาพบาร์โค้ด อาจทำาให้ธุรกิจ

ของท่านสูญเสียเงินหลายแสนบาท การประเมินคุณภาพบาร์โค้ดที่

เป็นกลางทำาให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถสแกนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางตลอดซัพพลายเชน

ควบคุมคุณภาพให้ดีขึ้น
 • ป้องกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนจากความผิดพลาดของบาร์โค้ด 

  ในขั้นตอนการออกแบบรวมถึงกรณีที่ต้องมีการแก้ไข

  บรรจุภัณฑ์ใหม่

 • ลดเวลาและทำาให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับการบรรจุ 

  และจัดส่งอย่างถูกต้อง

 • ทำาให้การรับรู้ของลูกค้าดีขึ้นและเพิ่ม Brand Value 

 • ลดความล่าช้าและความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ

  ด้วยมือ เพราะผู้ซื้ออาจไม่สามารถทนรอต่อแถวนานๆ 

  หากสินค้านั้นไม่สามารถสแกนได้

ประหยัดเงินและเวลา
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการแก้ไขรวมทั้งการทำาบรรจุภัณฑ์ใหม่ การติดฉลาก และค่าจ้างแรงงาน

 • ทำาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของท่านจำาหน่ายด้วยราคาที่ถูกต้องและได้รับการบันทึกในระบบ 

  ของร้านค้าปลีก

 • ลดความล่าช้าและการสูญเสียยอดขายในซัพพลายเชนของท่านด้วยบาร์โค้ดที่ ถูกต้อง 

  และเชื่อถือได้

รายงานการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
รายงานการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดของ GS1 Thailand ครอบคลุมทุกระดับการตรวจสอบ

และรายละเอียดท่ีจำาเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการตรวจสอบมีการติดฉลากและบาร์โค้ด 

อย่างถูกต้อง ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่คำาถามที่ว่า “บาร์โค้ดนี้สแกนได้หรือไม่?”  แต่สถาบันฯ ได้ตรวจสอบ

ถึงรายละเอียดมากกว่านั้น โดยส่ิงท่ีสถาบันฯ ตรวจสอบ ได้แก่ ความเหมาะสมสำาหรับการสแกนท่ีมี 

ความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการสแกน ณ จุดขาย (Point-of-Sale) ในร้านค้าปลีก และสายพานลำาเลียง

ในคลังสินค้าที่มีความเร็วสูง ตำาแหน่งบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับทุกระดับของบรรจุภัณฑ์ ขนาดและความสูง

ของบาร์โค้ด โครงสร้างแท่งบาร์โค้ดและพื้นที่ว่าง (Quiet Zone) ซ้าย-ขวา ความถูกต้องของหมายเลข 

บาร์โค้ด วัสดุท่ีใช้ในการพิมพ์และคุณภาพการพิมพ์ ตลอดจนปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ ท่ีบ่อยคร้ัง 

มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า

การบริการการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
สมาชิก GS1 Thailand จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดฟรี 20 ใบรายงานผล 

ในแต่ละปี เฉพาะเลขหมายบาร์โค้ดที่ออกโดย GS1 Thailand ซ่ึงมีรหัสประเทศ (Country Prefix)  

ขึ้นต้นด้วย 885 เท่านั้น สำาหรับสมาชิก GS1 Thailand ที่มีความประสงค์ตรวจสอบใบที่ 21 เป็นต้นไป 

หรือนำาบาร์โค้ดรหัสประเทศอื่นมาตรวจสอบ จะได้รับอัตราค่าบริการตรวจสอบในราคาสมาชิก 250 บาท

ต่อใบรายงานผล กรณีไม่เป็นสมาชิก GS1 Thailand อัตราค่าบริการอยู่ที่ 500 บาทต่อใบรายงานผล 

โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ได้รบัการตรวจสอบแล้วหรอืยงั?

บาท/ใบรายงานผล ไม่มีค่าใช้จ่าย

1-20 ใบรายงานผลแรก

ไม่เป็นสมาชิก 
GS1 Thailandใบรายงานผลที่ 21 เป็นต้นไป 

หรือน�าบาร์โค้ดรหัสประเทศอื่น
มาตรวจสอบ

500250

ค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

สมาชิก GS1 Thailand 

* หมายเหตุ : สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Big Data
เปิดมุมมองธุรกิจด้วย

Big Data เป็นข้อมลูขนาดใหญ่ทีม่คีวามหลากหลาย ไม่มี

โครงสร้างและรูปแบบที่แน่นอน ซึ่งเกิดขึ้นและถูกรวบรวม

ได้อย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัลเช่น ข้อมูลที่ได้จาก  

call center, text message ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย  

อย่าง Facebook, Instagram หรือ Twitter 

ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึน้จากการเติบโตของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และ
อปุกรณ์อจัฉริยะท่ีสามารถสง่ข้อมลูถงึกนั รวมไปถงึการใช้งานสมาร์ทโฟน 
และโซเชียลมีเดีย ท่ีคนชอบรีวิว กดไลค์ คอมเมนต์ สง่ผลให้ Big Data  
ในลกัษณะข้อความ ภาพ เสยีง วิดีโอถกูสร้างขึน้ตลอดเวลา ตา่งจากข้อมลู
แบบดัง้เดิมซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมลูขนาดใหญ่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
เชน่ ยอดขาย ฐานข้อมลูลกูค้า เป็นต้น
 
ในเชิงธุรกิจนัน้ การวิเคราะห์ Big Data จะช่วยให้ธุรกิจสามารถค้นพบ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จริงและตวัแปรในรูปแบบใหม่ๆ 
มากขึน้ ในขณะท่ีข้อมลูแบบดัง้เดิม มีโครงสร้างท่ีแน่นอนอาจน�ามาใช้

คาดการณ์ได้จ�ากดั ธุรกิจจึงสามารถน�าข้อมลูภายในบริษัทและข้อมลูท่ี
กระจดักระจายอยูบ่นโลกออนไลน์ อยา่งไลฟ์สไตล์ของลกูค้า สภาพอากาศ 
ข้อมลูของคูแ่ขง่ มาประกอบกนัเพ่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ สร้าง insight 
ให้กบัธรุกิจ และคาดการณ์แนวโน้มให้ถกูต้องแมน่ย�าได้

ปัจจุบัน หลายบริษัทได้เร่ิมน�า Big Data มาใช้พัฒนาการขายและ 
การตลาด จากข้อมลูของบริษัทชัน้น�าไทยกวา่ 60 แหง่พบวา่ ธรุกิจเกินคร่ึงน�า 
Big Data มาใช้แล้ว 1-3 ปี โดยภาคบริการและภาคการผลติน�ามาวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาการขายและการตลาดมากท่ีสุด เช่น การตัง้ราคาและจัด 
โปรโมชัน่ให้เหมาะกบักลุม่ลกูค้า และคาดวา่ภายใน 3 ปีข้างหน้า Big Data  
จะถกูน�ามาใช้ประโยชน์ในภาคธรุกิจไทยมากขึน้ โดยกวา่ 70% ของบริษัท
ท่ียงัไม่ได้เร่ิมใช้ Big Data วางแผนจะน�าข้อมลูดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ 
ในอนาคต 

อีไอซีพบวา่ผู้บริโภคไทยกวา่ 80% คาดหวงัให้สนิค้าและบริการมีลกัษณะ
ตามท่ีตนเองต้องการมากท่ีสุด โดยยกให้คุณภาพมีความส�าคัญเป็น 
อนัดบัหนึง่ และยงัมีแนวโน้มท่ีจะมีความภกัดีตอ่แบรนด์น้อยลง ซึง่ทัง้หมด
นีเ้ป็นความท้าทายท่ีธรุกิจต้องเผชิญ

โดยธุรกิจจะได้ประโยชน์จากการสร้างและเก็บ Big Data มาวิเคราะห์ 
เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคไทยยุคใหม่ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคซบัซ้อนขึน้  
อีกทัง้การประยกุต์ใช้ Big Data ยงัสามารถลดต้นทนุ ยกระดบักระบวน 
การผลติ และพฒันาทรัพยากรบคุคล เพ่ือแก้ปัญหา “เงิน งาน คน” ภายใน
บริษัททา่มกลางการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ในอนาคต

อีไอซีใช้เคร่ืองชีว้ดัส�าคญั 3 ด้าน ได้แก่ ความพร้อมของข้อมลู ประโยชน์ 
เชิงธรุกิจท่ีได้รับ และระยะเวลาเตรียมตวั อีไอซี พบวา่ ธรุกิจค้าสง่ค้าปลกี 
ขนส่งและโลจิสติกส์ โทรคมนาคมและสื่อมีโอกาสใช้ประโยชน์จาก  
Big Data ได้สูงกว่าธุรกิจอ่ืน เน่ืองจากเป็นธุรกิจภาคบริการท่ีใกล้ชิด 
กบัลกูค้า ข้อมลูของธุรกิจถูกสร้างขึน้อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมลูจากการ 
ซือ้ของออนไลน์ จาก GPS จากการใช้บริการโทรศพัท์แบบ voice และ 
data เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม การใช้ Big Data ให้ประสบความส�าเร็จจ�าเป็นต้องมีการตัง้ 
วตัถปุระสงค์ให้ชดัเจน มีโจทย์ท่ีต้องการตอบอย่างแน่ใจ เลือกใช้ข้อมลู 
ท่ีเหมาะสมและมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ แม้ใน 
บางครัง้ผู้ประกอบการจะใช้ประสบการณ์หรือสญัชาตญาณในการตดัสนิใจ 
ด�าเนินธุรกิจแต่ก็ควรใช้ประโยชน์จากข้อมลูให้ได้มากท่ีสดุเพ่ือลดอคต ิ
ส่วนบุคคล ซึ่งสิ่งส�าคัญของการน�าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ให้เกิดมูลค่า 
ในเชิงธรุกิจอยูท่ี่การเลอืกข้อมลูท่ีต้องการใช้ให้ถกูต้อง ใช้กระบวนการคดิ 
และเคร่ืองมือการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีตอบโจทย์
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีได้วางไว้ อยา่งไรก็ตาม การวิเคราะห์ Big Data 
ไมใ่ชเ่คร่ืองมือเพียงชนิดเดียวท่ีการันตีความส�าเร็จของธรุกิจ ผู้ประกอบการ 
ยังต้องมองรอบด้านแล้วปรับตัวไปตามเทรนด์ของอุตสาหกรรมเพ่ือ 
การเตบิโตของธรุกิจอยา่งยัง่ยืน  
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เทคนคิ
ทางจติวทิยา
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ที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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ในฉบับท่ีแล้ว Health me ได้น�ำเสนอวิธีกำร
คิดบวกจำกจิตใต้ส�ำนึก รวมถึงเทคนิคต่ำงๆ 
ในกำรคดิบวกด้วย ซึง่ในฉบบันีข้อน�ำเสนอเทคนิค
ทำงจิตวิทยำเพ่ิมเติมท่ีเรำสำมำรถน�ำไปใช้ หรือ
สงัเกตคนรอบตวัเรำได้ และน�ำไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวนัได้ 

 1. เม่ือคนทัง้กลุ่มก�ำลังหัวเรำะพร้อมกัน  
คนเรำจะมองไปท่ีคนท่ีชอบและอยำกใกล้ชิด  
หรือคนท่ีสนิทท่ีสดุโดยไมท่นัตัง้ตวั
 2. เวลำคยุกบัคนอ่ืนให้ลองสงัเกตท่ีเท้ำของ 
คู่สนทนำ หำกว่ำเท้ำของคู่สนทนำเร่ิมห่ำงจำก
คุณเม่ือไหร่แปลว่ำเขำต้องกำรหยุดบทสนทนำ
กบัคณุแล้วละ่

 3. กำรเดทกันครัง้แรกพำกันไปท�ำกิจกรรม 
ท่ีน่ำต่ืนเต้นก็มีส่วนช่วยกระชบัควำมสมัพนัธ์ให้
รักกนัย่ิงขึน้นะจ๊ะ
 4. เวลำท่ีคณุสบตำกบัใครลองสงัเกตท่ีสีตำ
ของเขำจะได้มองตำกนัได้นำนขึน้ เขำว่ำกนัว่ำ
จริงๆ แล้วมนษุย์เรำชอบ
 5.  หำกว่ำคุณท�ำงำนท่ีศูนย์บริกำรลูกค้ำ 
หรือลกูค้ำสมัพนัธ์ ลองวำงกระจกไว้ท่ีหลงัท่ีนัง่
คุณสิ รับรองว่ำท่ำทีของลูกค้ำท่ีเข้ำมำติดต่อ 
จะสุภำพและซอฟท์ลงอย่ำงเห็นได้ชัดเลยล่ะ 
เพรำะวำ่ไมมี่ใครอยำกเหน็หน้ำโหด ๆ  ของตวัเอง
กบักำรสื่อสำรกนัผำ่นแววตำนะจ๊ะ
 6. มีหลำยคนท่ีเข้ำใจค�ำว่ำเช่ือมัน่ในตวัเอง
แบบผิดๆ จริงๆ แล้วควำมเช่ือมัน่ในตวัเองก็คือ
กำรมั่นใจในกำรกระท�ำของตวัเองแล้วคนอ่ืนๆ 
ก็จะเช่ือและท�ำตำมคณุเองโดยไมต้่องสัง่เลย
 7. ปฏิ กิ ริยำจำกควำมกดดันและควำม 
ต่ืนเต้นนัน้เหมือนกัน (ท�ำให้หำยใจแรงขึน้และ
หัวใจเต้นเร็ว) ลองปรับอำรมณ์เวลำท่ีคุณรู้สึก 
ต่ืนเต้นหรือกดดนั แล้วควำมตึงเครียดของคุณ 
จะถกูแปลงเป็นควำมสขุ
 8. เวลำท่ีคณุไปพบใครถ้ำคณุท�ำทำ่ทีต่ืนเต้น 
มำกเท่ำไหร่คนท่ีเห็นคุณจะรู้สึกยินดีมำกขึน้ 
(เหมือนวิธีท่ีน้องหมำใช้เวลำเจอคณุไงละ่)
 9. เวลำไปสัมภำษณ์งำนควรจะคิดว่ ำ
กรรมกำรท่ีสมัภำษณ์เรำเป็นเพ่ือนคนหนึ่งเพียง
แคนี่ก็้สำมำรถลดควำมต่ืนเต้นในกำรสมัภำษณ์
ได้ดีเลยละ่
 10. กำรแสดงออกทำงอำรมณ์เป็นวิธีท่ีจะ
เปิดเผยควำมรู้สึกท่ีแท้จริงของคนเรำ เพรำะ
ฉะนัน้ลองมำยิม้ด้วยรอยยิม้ท่ีเต็มไปด้วยควำม
สขุกนัเถอะ
 11. เวลำทะเลำะกันควรจะน่ิงไว้และหำ 
ต้นเหตุท่ีแท้จริงของปัญหำ เพียงแค่นีเ้ด๋ียวอีก 
ฝ่ำยเขำจะรู้สกึละอำยใจไปเองละ่
 12. ถ้ำคณุรู้สกึเครียด ลองเคีย้วหมำกฝร่ังดสู ิ
สมองจะหลอกวำ่คณุก�ำลงักินอะไรอยูไ่มไ่ด้ตกอยู่
ในอนัตรำยหรือมีอะไรหนกัหนำสกัหนอ่ย

ลองน�ำเทคนิค วิธีกำรตำ่งๆ  เหลำ่นีไ้ปใช้กนัดนูะคะ 
อำจจะท�ำให้คณุลดควำมกงัวลและควำมเครียด
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้ Health me ก็ขอให้ 
ผู้ อ่ำนทุกท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจท่ี 
แข็งแรงนะคะ ส�ำหรับฉบบัหน้ำจะมีเทคนิคอะไร
นัน้ โปรดตดิตำมคะ่  

    คณุสบตากบัใครลอง
สังเกตที่สีตาของเขา 
จะได้มองตากนัได้นานขึน้ 
เขาว่ากันว่าจริงๆ แล้ว
มนษุย์เราชอบ
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อาหารเสริมวิตามินและแร่ธาต ุ หรืออาหารท่ีท�า
จากธรรมชาติและออร์แกนิคมีอตัราการเติบโต 
ตอ่เน่ืองในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาสงูถงึราว 6.2% ตอ่ปี  
โดยในปี 2016 ตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืม
เพ่ือสขุภาพมีมลูค่าอยู่ท่ีราว 1.8 แสนล้านบาท  
โดยเฉพาะ อาหารส�าเร็จรูปท่ีดีต่อสุขภาพมี
อตัราการเติบโตสงูถึง 9% ตอ่ปี ในขณะท่ีตลาด 
เคร่ืองปรุงรสเพ่ือสขุภาพในไทยยงัถือว่ามีความ
หลากหลายน้อยมากในปัจจุบัน รวมทัง้ยังมี 
รสชาตไิมค่อ่ยอร่อย และมีราคาสงูกวา่สนิค้าปกติ
ในตลาดถงึราว 2 เทา่
 
อีไอซีเช่ือว่าผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุงรสส�าเร็จรูป 
และกลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพ เป็นกลุ่มสินค้าท่ีมี
โอกาสเติบโตสูง  เน่ืองจากสามารถตอบโจทย์
ผู้บริโภคได้ทัง้ในเร่ืองความสะดวกและสุขภาพ
พร้อมๆ กัน ซึ่งเราพบว่าปัจจุบันแทบจะไม่มี
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ใดในท้องตลาดท่ีสามารถ 
ชจูดุขายทัง้ 2 ประเดน็นี ้  นัน่สะท้อนถงึช่องวา่ง 
และโอกาสทางธรุกิจให้เตบิโตได้อีกมาก

เคร่ืองปรงุส�ำเรจ็
มัดใจแม่บ้านยคุใหม่

บทความโดย  :  SCB EIC 

แต่ตลาดดังกล่าวกลับมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
เพียง 4.7% ต่อปี ต�่ากว่าอตัราการเติบโตเฉลี่ย
ของตลาดเคร่ืองปรุงรสโดยรวมท่ี 5.5% อีกทัง้
ยงัมีแนวโน้มเติบโตชะลอตวัตอ่เน่ืองในช่วง 4 ปี  
ข้างหน้าอีกด้วย
 
ในทางกลบักนั อีไอซีพบวา่ผลติภณัฑ์เคร่ืองปรุงรส 
ส�าเร็จรูปกลบัมีแนวโน้มเติบโตสงูถงึ 8.2% ตอ่ปี
เพราะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แม่บ้านไทย
ยุคใหม่ได้ดี ปัจจุบันตลาดเคร่ืองปรุงรสกลุ่มนี ้
มีสดัสว่นราว 23% ของมลูคา่ตลาด โดยผลติภณัฑ์
ท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ ซอสปรุงรส
ประกอบอาหารส�าเร็จรูป ผงปรุงรสประกอบอาหาร
ส�าเร็จรูป และซุปก้อนซุปผงส�าเร็จรูป เน่ืองจาก
เป็นตวัช่วยให้การท�าอาหารสะดวกและประหยดั
เวลามากขึน้
 
ขณะท่ีตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
ในกลุ่มสินค้าท่ีมีส่วนผสมของน�า้ตาล ไขมัน 
เกลอื และสารก่อภมิูแพ้ตา่งๆ ในระดบัต�า่ รวมทัง้ 

ในปี 2016 ตลาดเคร่ืองปรุงรสประกอบอาหารในไทยมีมูลค่า 

รวมกว่า 4 หมืน่ล้านบาท โดย SCB EIC พบว่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

กลุ่มเครื่องปรุงรสประกอบอาหารพื้นฐาน เช่น น�้าปลา ผงชูรส 

ซีอิ๊ว พริกไทย และน�้ามันหอย ซึ่งเป็นเคร่ืองปรุงหลักในการ

ประกอบอาหารและมสีดัส่วนกว่า 67% ของมลูค่าตลาดโดยรวม 

นอกจากนีเ้คร่ืองปรุงรสยังเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาด้วยมาตรการแบบ 
สมัครใจในตัง้แต่ ปี  2016 ด้วยสัญลักษณ์ 
ทางเลอืกสขุภาพ (healthier logo) บนผลติภณัฑ์
หากสามารถปรับสตูรลดน�า้ตาล โซเดียม และ
ไขมนัในผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัอาหารลงได้ ซึ่งใน
ปัจจบุนัเร่ิมเห็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสประกอบ
อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีลดปริมาณโซเดียมลงใน 
กลุ่มเคร่ืองปรุงรสพืน้ฐานอย่างน�า้ปลา เกลือ 
ซีอ๊ิว และน�า้มนัหอยบ้างแล้ว สะท้อนให้เห็นถึง 
แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุงรส
ประกอบอาหารเพ่ือสขุภาพจะมีความหลากหลาย
มากขึน้ และขยายไปยงักลุม่เคร่ืองปรุงรสส�าเร็จรูป
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
ตอบสนองความต้องการผู้ บริโภคไทยยุคใหม่
อีกด้วย

อีไอซีมองวา่ผู้ประกอบการในตลาดเคร่ืองปรุงรส
ประกอบอาหารควรปรับกลยทุธ์ โดยหนัมาพฒันา
และขยายสนิค้าเพ่ือสขุภาพมากขึน้ ซึง่นอกจากจะ
เป็นการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มผู้บริโภคท่ีรัก
สขุภาพแล้ว ยงัเป็นการเตรียมรับมือกบัการก�ากบั
ดูแลตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมจากภาครัฐท่ีมี 
แนวโน้มเข้มงวดมากขึน้อีกด้วย เชน่ การประกาศ
ใช้กฎหมายภาษีน�า้ตาลในเคร่ืองด่ืมทกุชนิดเม่ือ
ชว่งกลางเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา ซึง่สง่ผลกระทบ 
ต่อผู้ ประกอบการท่ีเก่ียวข้องทัง้ในแง่ต้นทุน 
และความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคา ดงันัน้ 
การปรับสตูรเคร่ืองปรุงรสเพ่ือตอบโจทย์กระแส 
รักสุขภาพนีถื้อเป็นโอกาสท่ีช่วยให้ธุรกิจน�า
นวตักรรมใหมม่าใช้เพ่ือพฒันาขีดความสามารถใน
การแขง่ขนั และสร้างการเตบิโตท่ีดีในอนาคต   
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บทความโดย : วรเมธ โพธิ์ข�ำ

GS1 Cloud 
ฐานข้อมูลกลางเลขหมายประจ�าตัวสินค้าทั่วโลก
วนันีผู้้ เขียนขอพกัในเร่ืองความปลอดภยัในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเร่ืองการจดัเก็บข้อมลู
หมายเลขสนิค้าของ GS1 Thailand  ในฐานข้อมลูกลาง GS1 Cloud กนับ้างครับ เร่ิมกนัเลย !!!

ในแต่ละวันนัน้มีสินค้าเกิดขึน้มากมาย
ทัว่โลก บ้างก็มีหมายเลขบาร์โค้ดติดบน 
ผลิตภัณฑ์ บ้างก็ไม่มี  แต่ในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ให้ความส�าคญักบั 
หมายเลขประจ�าตัวสินค้ากันมากขึน้ 
เน่ืองจากประโยชน์ท่ีเห็นได้ชดัเจนในยุค
ท่ีผู้ คนให้เทคโนโลยีมีส่วนในการจัดการ
และเป็นสิง่ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัในการขบัเคลือ่น
ธรุกิจมากขึน้ ท่ีเหน็ได้ชดั เชน่ การเตบิโต
ของ Startup application ตา่งๆ ท่ีบริการ
หรือสินค้าต่างๆ มกัใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ 
ในการเข้าถงึสนิค้า
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GS1 Cloud คืออะไร ?
GS1 Cloud คือ แหล่งข้อมูลสินค้าท่ีน่าเช่ือถือของโลก ส�าหรับการจัดเก็บข้อมูลหมายเลข 
ประจ�าตวัสนิค้า GTINs กวา่ร้อยล้านหมายเลขทัว่โลกเพ่ือให้บริการแก่ผู้บริโภคทัว่โลก จะวา่กนั
งา่ยๆ ก็เหมือนกบัเป็น Google Maps ส�าหรับสนิค้านัน่เอง

GS1 Cloud มีข้อมูลอะไรของสินค้าบ้าง ?
GS1 Cloud เปรียบได้กบัฐานข้อมลูกลางของหมายเลขสนิค้าทัว่โลกท่ีมีมากกวา่ 100 ล้านรายการ 
ท่ีมาพร้อมกบัการจดัเก็บข้อมลูเบือ้งต้นของสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับจากอตุสาหกรรมชัน้น�าทัว่โลก 
เพ่ือตอบสนองความต้องการข้อมลูสนิค้าของผู้บริโภคท่ีมากขึน้ ซึง่ข้อมลูท่ีท�าการจดัเก็บได้แก่ 
 • GTIN  หมายเลขประจ�าตวัสนิค้า
 • Brand  ย่ีห้อ
 • Company name ช่ือบริษัท
 • Product classification GPC ( หมายเลขประเภทกลุม่สนิค้า
  ตามมาตรฐาน GS1)
 • Label description ค�าอธิบายบนฉลาก
 • Target market ตลาดเป้าหมาย (ประเทศ)
 • Product image รูปของสนิค้า

ท�าอย่างไรถึงจะมีข้อมูลบนฐานข้อมูล GS1 Cloud ?
เน่ืองจาก GS1 Cloud จะเป็นฐานข้อมลูกลางท่ีเข้าถงึและสามารถค้นหาข้อมลูสนิค้าได้จากทัว่โลก 
โดย GS1 ของประเทศตา่งๆ จะเป็นผู้สง่ข้อมลูท่ีเจ้าของสนิค้าเป็นผู้กรอกลงฐานข้อมลูในประเทศ
ของตนเพ่ือสง่ตอ่ขึน้ไปยงับริการ GS1 Cloud นี ้

ซึง่ในประเทศไทยนัน้ เรามีฐานข้อมลูกลางสินค้าของประเทศนัน่ก็คือ e - Catalogue Service  
(ระบบแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลสินค้า/บริการ โดยใช้รหัสมาตรฐานสากล (UNSPSC) -  
https://ecatalogue.etda.or.th ) ซึง่สมาชิกของทางสถาบนัสามารถลงทะเบียนสนิค้าได้ด้วยตนเอง

โดยศึกษาวิธีการได้ท่ี https://sites.google.
com/gs1thailand.org/npc  โดยเม่ือลงข้อมลู 
ในระบบ e - Catalogue Service เรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะท�าการส่งต่อข้อมลูไปยงั GS1 Cloud 
Service ตอ่ไป ซึง่ท�าให้ลดภาระของผู้ประกอบการ 
อีกทัง้ข้อมลูยงัมาจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของ
สินค้าโดยตรง หากแม้ข้อมูลมีการแก้ไขหรือ
อพัเดตก็สามารถท�าได้จากจดุเดียว เรียกได้ว่า 
แก้ทีเดียว ทกุระบบแสดงข้อมลูตรงกนั ซึง่ท�าให้
ข้อมูลมีมาตรฐานและน่าเช่ือถือมากขึน้ ทัง้นี ้
หากลงข้อมลูในระบบ e - Catalogue Service 
เรียบร้อยแล้ว ยงัสามารถน�าสินค้าของท่านมา
รับบริการถ่ายรูปสินค้าคุณภาพสูงหรือบริการ 
ตรวจสอบคณุภาพบาร์โค้ดได้ฟรีอีกด้วย  

ดงัท่ีได้กล่าวไปเบือ้งต้น GS1 Cloud ถือเป็น 
ฐานข้อมูลกลางท่ีน่าเช่ือถือในโลกเลยทีเดียว  
ซึ่ ง ในขั น้ต่อ ไปเ ม่ือระบบท� าการ เ ช่ือมต่อ 
ฐานข้อมลูสนิค้าจาก GS1 ทัว่โลกแล้วจะให้บริการ
ข้อมูลสินค้าส�าหรับผู้ ให้บริการซือ้ขายสินค้า 
หรือท่ีเราเรียกว่า e-commerce ต่างๆ หรือ  
แอพพลิเคชั่น ท่ีให้บริการในการเข้าถึงข้อมูล
สินค้าตา่งๆ เช่น แอพพลิเคชัน่ SmartBar ของ
ทางสถาบนัรหสัสากล ซึง่ในตอนนีก้�าลงัปรับปรุง
ให้มีความสามารถมากย่ิงขึน้ย่ิงกว่าเดิม และ 
สิ่งต่างๆ เหล่านีเ้องท่ีท�าให้ข้อมลูสินค้าเป็นไป 
ในทางเดียวกนั และลดความซบัซ้อน และงา่ยตอ่
การจดัการอีกด้วย  

https://sites.google.com/gs1thailand.org/npc           

 https://ecatalogue.etda.or.th
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บทความโดย : GS1 Studio Service Team

Member Zone

เน่ืองด้วยปัจจุบนันี ้ มีคนไทยจ�ำนวนมำกนิยม
ซือ้สินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ อีกทัง้จ�ำนวน 
ผู้ ประกอบกำรท่ีขำยสินค้ำทำงออนไลน์ก็ 
เพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ือง และผู้ ซื อ้ยังสำมำรถ 
ตรวจสอบข้อมูลสินค้ำในระบบออนไลน์ก่อน 
ไปซือ้สนิค้ำท่ีร้ำนได้ แตปั่ญหำหลกั คือ กำรค้นหำ  
สนิค้ำออนไลน์นัน้ยงัค้นหำได้ยำก จงึควรอ้ำงอิง 
ให้ตรงกันด้วยกำรใช้มำตรฐำนสำกล United  
Nation Standard Product and Services  
Code (UNSPSC) และเลขหมำยประจ�ำตวัสนิค้ำ
สำกล Global Trade Identification Number 
(GTIN) เพ่ือท�ำให้ข้อมลูสนิค้ำตัง้แตโ่รงงำนผลติ  

วารสารสถาบันรหัสสากล

e-Catalogue Service
ระบบแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลสินค้า/บริการ 
โดยใช้รหัสมาตรฐานสากล (UNSPSC)

ศนูย์กระจำยสนิค้ำ และร้ำนค้ำตำ่งๆ มีกำรอ้ำงถงึ
สินค้ำด้วยมำตรฐำน ค�ำอธิบำยท่ีตรงกัน และ
สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลกันได้ตลอดห่วงโซ่
อปุทำน 

ผู้ ท่ีต้องกำรเพ่ิมประสทิธิภำพในธรุกิจของคณุเอง 
ไมค่วรพลำด!!! บอกลำปัญหำกำรจดักำรข้อมลู 
สินค้ำอันยุ่งเหยิง ด้วยรหัส UNSPSC ท่ีช่วย 
ในกำรแบง่หมวดหมูส่นิค้ำได้อยำ่งสะดวกรวดเร็ว 
เป็นมำตรฐำนเดียวกันในระดับสำกล และ 
ตอ่ยอดขึน้ไปอีกขัน้กบั e-Catalogue Service 
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ระบบแค็ตตำล็อกสินค้ำท่ีเช่ือมโยงข้อมูลให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
สร้ำงแค็ตตำล็อกสินค้ำเพียงครัง้เดียว แต่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของคู่ค้ำได้ทุกรำย โดยไม่ต้องปวดหัวกับรูปแบบไฟล์หรือ 
ฐำนข้อมลูจ�ำนวนมำกอีกตอ่ไป

ดังนัน้ ทำงสถำบันรหัสสำกล สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  
ได้ท�ำควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือจดัท�ำและพฒันำระบบ 
e-Catalogue ไว้รองรับกำรจดัเก็บฐำนข้อมลูสินค้ำให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกนัในระดบัสำกล ให้กบัสมำชิกของสถำบนัรหสัสำกลอีกด้วย

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสถาบันรหัสสากล
เมื่อลงทะเบียนข้อมูลสินค้า/บริการ ในระบบ 
e-Catalogue Service 

 1. เข้ำรับบริกำรถ่ำยภำพสินค้ำ ควำมละเอียดสูง ฟรี ! กับ  
  GS1 Thailand Studio Service
 2. เข้ำรับบริกำรตรวจสอบคุณภำพบำร์โค้ด ให้ค�ำปรึกษำ และ 
  แนะน�ำวิธีกำรจดัพิมพ์บำร์โค้ดให้ได้คณุภำพตำมมำตรฐำน GS1  
  ฟรี ! 20 ใบรำยงำนผล/ปี
 3.  เพ่ิมชอ่งทำงกำรประชำสมัพนัธ์ข้อมลูของสนิค้ำ/บริกำร 
 4. สำมำรถแลกเปลี่ยนรำยกำรข้อมลูสินค้ำ/บริกำร ระหว่ำงคู่ค้ำ  
  ระหวำ่งผู้ผลติ และระหวำ่งผู้บริโภค 
  5.  มีเวบ็ไซต์ท่ีสำมำรถตรวจสอบข้อมลูสนิค้ำได้วำ่ ใครเป็นเจ้ำของ 
  สนิค้ำตวัจริง และเป็นข้อมลูสนิค้ำท่ีมีควำมนำ่เช่ือถือ เน่ืองจำก 
  เจ้ำของสนิค้ำเป็นผู้ให้ข้อมลูสนิค้ำด้วยตนเอง

นอกจำกนีส้ถำบนัฯ ยงัมีกำรพฒันำแอพพลเิคชัน่ SmartBar V.2 เพ่ือรองรับ 
และเพ่ิมศกัยภำพในกำรตรวจสอบข้อมลูสินค้ำ เพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมลู 
โดยผู้ บริโภคสำมำรถสแกนผ่ำนแอพพลิเคชั่นและดูข้อมูลสินค้ำได้ทันที  
เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของสินค้ำก่อนท�ำกำรซือ้ เพ่ิมควำมน่ำเช่ือถือ 
และยงัชว่ยให้ผู้ ซือ้สำมำรถเข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำ หรือผู้ใช้บริกำรเป้ำหมำยได้อยำ่ง
มีประสทิธิภำพ  

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
GS1 Studio Service Team

Tel : 02-345-1205, 02-345-1208, 02-345-1214 และ 02-345-1216

Fax : 02-345-1217-8

Website : www.gs1thailand.org

Email : service@gs1thailand.org

41-42 Member Zone Edit 2.indd   42 12/15/2560 BE   5:03 PM



AD ABSS.pdf   1   6/29/2560 BE   10:01 AM

Untitled-1   3 12/19/2560 BE   9:10 AM



OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000

You  Tube

ราคาพิเศษราคาพิเศษ

Untitled-1   4 12/19/2560 BE   9:11 AM


