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แนวโน้มสังคมไทยท่ีก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายใุนปี 
2560 ท�าให้เกดิความต่ืนตัวในเรือ่งการสาธารณสุข
ความท้าทายประการหนึง่ คอื ท�าอย่างไรจึงจะสามารถ
ยกระดับบรกิารด้านการสาธารณสุข ให้รองรบัความ
ต้องการท่ีเพิม่ขึน้ในสังคมผู้สูงอายไุด้
การสาธารณสุขในสถานพยาบาลน้ันครอบคลุม
ความต้องการหลากหลายต้ังแต่การเข้าถึงฐาน
ข้อมูลขนาดใหญ่ของคนไข้ การถ่ายโอนข้อมูล
ระหว่างแผนก การบรกิารคนไข้แบบ Excellence 
Service  รวมถงึการดูแลคนไข้แบบครบวงจร
ขณะท่ีการจัดการซัพพลายเชนในสถานพยาบาล
ก็เป็นอีกหน่ึงความท้าทายเช่นเดียวกัน กรณีการ

จ่ายยาผิด หรือต้องการเรียกยาคืนน้ัน เป็นเหตุ
จ�าเป็นเร่งด่วนท่ีสถานพยาบาลต้องให้ความส�าคัญ 
เหตุการณ์ร้ายแรง ระบบตรวจสอบย้อนกลับยา
และเวชภณัฑ์จงึถกูหยบิยกข้ึนมาเป็นประเด็นหน่ึง
เพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการทางการแพทย์ให้มี
ประสิทธภิาพ นอกเหนือจากประโยชน์ในการบรหิาร
จดัการคลังสินค้า และการไหลเวียนของยา 
วารสาร GS1 Thailand ฉบบัน้ี จึงบรรจเุรือ่งราวของ
การน�าระบบมาตรฐานสากล GS1 มาประยกุต์ใช้
ในการให้บรกิารผู้ป่วยท่ีจดุบริการผู้ป่วย (Point of 
Care) การจัดการโลจสิติกส์ในสถานพยาบาล กรณี
ศึกษา และเรื่องราวท่ีน่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญใน
วงการด้านสาธารณสุขไทยไว้อย่างครบถ้วน

มาตรฐานสากล GS1 ที่จุดบริการผูปวย (Point of Care)
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ผู้น�ากว่า 300 คนจาก 43 ประเทศ            
ได้เข้าร่วมการประชุม GS1 Healthcare 
ครัง้ท่ี 28 ณ กรงุบดูาเปสต์ ประเทศฮงัการี 
วันท่ี 20 – 22 ตุลาคม 2558 ภายใต้
หัวข้อ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและ
ระบบรกัษาความปลอดภยัในซัพพลายเชน

ผู ้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพท่ัวโลกต่าง
มุง่หวังให้ผู้ป่วยได้รบัการดูแลอย่างดีท่ีสุด
ตลอดเวลา แต่ความพยายามที่จะบรรลุ
เป้าหมายนี ้กต้็องเผชญิกบัความท้าทาย
ครัง้ส�าคัญ น่ันคือปัญหาการปลอมแปลง
สินค้า การเรยีกคืนสินค้าท่ีท�าได้ยากและ
ขาดประสิทธิภาพ ความคลาดเคล่ือน
ทางยา (Medication error) และการ

ขาดการจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ท่ี
สามารถมองเห็นได้ ซึ่งทั้งหมดน้ีล้วน
เป็นสาเหตุท่ีท�าให้เกิดความเส่ียงแก่
ผู้ป่วยทั้งสิ้น
การเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญั ด้วยความ
พยายามท่ีจะต้องเอาชนะความท้าทาย
ต่างๆ   เหล่าน้ี  และต้องปรบัการท�างานเป็น
แบบบูรณาการและจัดการรักษาแบบ
Customer Centric โดยมีเทคโนโลยี
ช่วยสนับสนุนการท�างานของแพทย์และ
พยาบาลตลอดเวลา มาตรฐาน GS1
จึงมีบทบาทส�าคัญในการเป็นส่ือกลาง
แลกเปล่ียนข้อมลูบ่งชีท่ี้เฉพาะของผลิตภณัฑ์
ตลอดซพัพลายเชนของการดูแลสขุภาพ 
ซึ่งมาตรฐานเหล่าน้ีเองท่ีท�าให้สามารถ

มองเห็นการไหลของผลิตภณัฑ์ได้ต้ังแต่
ต้นทางถึงปลายทาง ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน
หรือเมื่อไหร่ผู ้ป่วยก็จะได้รับการดูแล
อยู่เสมอ
Stafano Soro และ Laurent Selles จาก
คณะกรรมาธกิารยโุรป ได้กล่าวถงึความ
ต้องการใหม่ๆ ในด้านความปลอดภัย
ผู้ป่วย ซึ่งในตอนน้ียังอยู่ระหว่างการ
หาข้อสรุป โดยนาย Soro ได้น�าเสนอ
กฎหมาย Delegated Acts ในด้าน
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาท่ี
เพิง่ได้รับการรบัรองจากคณะกรรมาธกิาร
ยุโรปเร็วๆ นี้ ในขณะที่นาย Selles ก็ได้
พดูถึงแผนข้อบงัคับด้านเครือ่งมอืแพทย์
ที่ก�าลังจะมีขึ้นในสหภาพยุโรปด้วย
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หัวข้อสนทนาอื่นๆ น้ันได้มุ ่งเน้นไปท่ี
เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ท้ังเรื่องรหัสบ่งชี้เครื่องมือแพทย์ 
(UDI) ขององค์การอาหารและยาแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ค�าแนะน�าจาก
คณะท�างานด้าน Track and Trace ของ 
APEC และการร้องขอจากโรงพยาบาล
ท่ีต้องการให้ติดบาร์โค้ดเพื่อบ่งชี้ยาใน
ระดับหน่วยย่อย

ในขณะท่ีองค์กรด้านมนุษยธรรม องค์กร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐฯ (USAID) และกองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ก็ได ้
อธบิายถึงสาเหตุท่ีได้วางแผนการท�างาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าจะทราบข้อมูลการไหลของสินค้าได้
ต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด้วยการ
ใช้มาตรฐาน GS1

ส่วนการประชุมในห้อง plenary นั้น ได้
เน้นไปท่ีการน�ามาตรฐานสากล GS1 

ไปใช้งานในโรงพยาบาล โดยมีตัวแทน
จากโรงพยาบาลต่างๆ มาน�าเสนอ ท้ัง
โรงพยาบาล Derby and Portsmouth 
NHS Trusts (สหราชอาณาจักร),
โรงพยาบาล Tweesteden, โร  งพยาบาล 
Tilburg, โรงพยาบาล Bernhoven, Uden
(เนเธอร์แลนด์), Universit y  Hospital 
of Schleswig Holstein (เยอรมนี) และ
Centro Hospitalar Lisboa N orte 
(โปรตุเกส) 

นอกจากน้ี ยังมีการน�าเสนอผลงาน
จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีส�าคัญอื่นๆ ท้ังจาก
ภาครฐั เช่น กระทรวงสาธารณสุข ประเทศ
อาร์เจนตินา NEHTA (ออสเตรเลีย) 
Eucomed และ EMVO รวมถงึมกีารแชร์
มุมมองจากฝังภาคเอกชน อย่างบริษัท 
Abbott  AmerisourceBergen Pizer 
และ Teva ด้วย

โรงพยาบาล Portsmouth Hospitals 
NHS Trust และ Derby Teaching 

Hospitals NHS Foundation Trust 
ได้รับรางวัล “GS1 Healthcare Best 
Provider Implementation Case Study 
Award”  ส�าหรับความก้าวหน้าด้านการ
สาธารณสุขครั้งส�าคัญ
Jackie Pomroy หัวหน้าด้านซัพพลาย
เชนของบริษัท England Procurement 
Services กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจ
อย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ มันช่วยสะท้อน
ถึงการท�างานหนักอย่างต่อเน่ืองของ
ทุกคนในโครงการ ยิ่งไปกว่าน้ัน มันยัง
สะท้อนถึงการใช้งานมาตรฐาน GS1 ใน
อุตสาหกรรมสุขภาพท่ีเพิ่มมากขึ้น ท้ัง
ในสหราชอาณาจักรและท่ัวโลก ซึ่งการ
ยอมรบัมาตรฐาน GS1 โดยผู้ท่ีเกีย่วข้อง
ท้ังหมดในซพัพลายเชนสุขภาพ จะท�าให้
เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ และความ
ปลอดภัยแก่ทุกฝ่าย”
Georges Nicolaos จาก Groupe 
Hospitalier de l’Est Francilien Hospital
of Coulommiers ได้รบัรางวัล Healthcare
Provider Recognition Award ส�าหรับ
ผลงานท่ีโดดเด่นในการน�ามาตรฐาน
สากล GS1 ไปใช้
Miguel Lopera, CEO ของ GS1 
Global ได้กล่าวไว้ว่า ด้วยเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยท่ียังมีความเส่ียง 
ภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลท่ัวโลกจึง
ก�าลังสร้างกลยุทธ์ท่ีจะดูแลข้อมูลท่ีไหล
ตลอดซัพพลายเชนให้ได้ดียิ่งขึ้น ท่ัว
ทั้งโลก
เก่ียวกับ GS1 Healthcare - GS1 
Healthcare เป็นชุมชนของผู้ใช้งาน
จากท่ัวโลกท่ีสมัครใจ ประกอบด้วย
ผู้ท่ีเก่ียวข้องในซัพพลายเชนสุขภาพ
ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย ผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพ ผู้ให้บริการโซลูชั่น หน่วยงาน
ท่ีก�ากับดูแลด้านกฎระเบียบ รวมถึง
สมาคมอุตสาหกรรม ซึ่งพันธกิจของ 
GS1 Healthcare คือต้องการน�าพา
ให้ภาคส่วนด้านการดูแลสุขภาพไปสู่
การพัฒนาความส�าเร็จ และมีการน�า
มาตรฐานสากลไปใช้งาน โดยร่วมกับ
ผู้เชีย่วชาญด้านสุขภาพมาช่วยยกระดับ
ความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและเพิ่ม
ประสิทธภิาพในซพัพลายเชน สมาชกิใน
กลุ่ม GS1 Healthcare มจี�านวนมากกว่า 
70 บริษัทชั้นน�าจากทั่วโลก 
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
www.gs1.org/healthcare)



บทความโดย : นวลพรรณ ลิ้มเจริญ

GS1 DataMatrix การเข้าถงึข้อมลูของ
ยา และเวชภัณฑ์
ระบบมาตรฐานสากลส�าหรับการระบุตัวตน
ของสินค้าแบบอัตโนมัติ ได้ท�าให้ซัพพลาย
เชนของสินค้าในกลุ่ม Healthcare มีความ
ปลอดภัย แม่นย�าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หน่วยงานก�ากับและดูแลกฎระเบียบสินค้า
กลุ่ม Healthcare และคู่ค้าได้ตระหนกัว่า ระบบ
การบ่งช้ีตลอดซัพพลายเชนจากผูผ้ลติไปจนถงึ
การรกัษาเยยีวยาผูป่้วยเป็นกระบวนการส�าคัญ 
และสอดคล้องกับแนวโน้มการตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้าที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ระบบมาตรฐานสากล GS1 เป็นระบบทีแ่พร่หลาย
และได้รับการยอมรับจากกลุ ่ม Healthcare
ทั่วโลกมากที่สุดในการระบุตัวตนของสินค้า
โดยมีการใช้งานมากกว่า 5,000 ล้านครั้ง
ต่อวันผ่านหมายเลขช้ีเฉพาะที่ส�าคัญ เช่น 
หมายเลขประจ�าตัวสินค้าสากล (Global 
Trade Item Number: GTIN) และหมายเลข
บ่งช้ีคุณลักษณะเพ่ิมเติม เช่น เลขชุดการผลิต 
วันหมดอายุ เลขล�าดับสินค ้า ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม
ด้าน Healthcare
การระบุและท�าเครื่องหมายให้กับยาและ
เวชภัณฑ์อาจมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง
ดังต่อไปนี้: 
• การบันทึกข้อมูลจ�านวนมากที่มีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา เช่น เลขชุดการผลิต วันหมด
อายุ เลขล�าดับสินค้า โดยใช้ความเร็วใน
การผลิตสูง

• การท�าเครื่องหมายโดยตรงลงบนตัวสินค้า 
เช่น การท�าเครื่องหมายลงบนเครื่องมือ
แพทย์ เป็นต้น

• กฎหมายและข ้ อ บั ง คับที่ ใ ช ้ ควบ คุม
ต�าแหน่งและข้อมูลท่ีจะท�าการบันทึกลง
บนสัญลักษณ์บาร์โค้ด ตลอดจนประเภท
ของสื่อน�าข้อมูล (สัญลักษณ์บาร์โค้ด) ที่น�า
มาใช้ 

• ข้อก�าหนดในการสอบย้อนกลับยาและ
เครื่องมือทางการแพทย์

ความต้องการดังกล่าวนัน้ บางรายการสามารถ
ใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ 1 มิติ เข้ามาช่วย
ได้ เช่น สัญลักษณ์บาร์โค้ดประเภท GS1-128 
และ GS1 DataBar  แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่
อย่างบาร์โค้ดแบบ 2 มิติ เช่น GS1 DataMatrix
สามารถตอบสนองความต้องการทัง้หมดในส่วน
ของสื่อน�าข้อมูลในสินค้ากลุ่ม Healthcare 
ได้ดีกว่า 

อุตสาหกรรม Healthcare ได้เผชิญกับความ
ท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ อาทิเช่น การปลอมแปลง
สนิค้า การเรยีกคืนสนิค้าอย่างไม่มีประสทิธิภาพ
ความผิดพลาดในการจ่ายยา และการขาด
ประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังและ
ซัพพลายเชนในบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส
ได้ออกข้อบังคับเพ่ือช่วยเหลือด้านความ
ปลอดภัยของคนไข้ผ่านทางกระบวนการสอบ
ย้อนกลับที่ดียิ่งขึ้น
ระเบียบข้อบังคับ FMD (Falsiied Medicines 
Directive) ของสหภาพยโุรป ได้บัญญติัก้าวย่าง
ที่ส�าคัญในการปกป้องผู ้ป่วยจากยาปลอม 
ผลคือกลุ่มผู้ประกอบการในซัพพลายเชนยา
ของสหภาพยุโรป นอกเหนือจากกลุ่ม EFPIA 
(European Federation of Pharmaceutical 
Industry Associations) ซ่ึงได้รบัการสนับสนนุ
จากกลุ่ม GIRP (Pharmaceutical full-line 
wholesalers in Europe) และกลุ่ม PGEU 
(Pharmaceutical Group of the European 
Union) รวมไปถึงกลุ่ม EAEPC (European
Association of Euro-Pharmaceutical Companies)
นั้น ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้องของบรรจุภัณฑ์ของยาที่จุดจ่ายยา
ฉุกเฉินเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ 
FMD
กระบวนการของ EFPIA เป็นระบบการเข้ารหัส
และหมายเลขล�าดับสนิค้าแบบครบวงจรให้กบั
ยาและเวชภัณฑ์ ณ จุดจ่ายยาและเวชภัณฑ์
ส�าหรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิ (Point-of-Dispense)
เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ที่ท�าให้
เภสัชกรสามารถตรวจสอบรหัสประจ�าตัว
ของยาและเวชภณัฑ์เป็นรายแพ็คทีถ่กูจ่ายให้กบั
ผู้ป่วย รหัสเหล่านี้ถูกสร้างและน�ามาใช้โดย
ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ผ่านการใช้สัญลักษณ์
บาร์โค้ด 2 มิติที่เรียกว่า Data Matrix ที่บรรจุ
ข้อมูลของหมายเลข GTIN เลขล�าดับสนิค้า และ
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ ในการสแกนบาร์โค้ดนัน้ 
หากพบว่ามีข้อมูลซ�้ากันในสินค้าชนิดเดียวกัน 
จะท�าให้ระบบทราบถึงการซ�้าซ้อนของข้อมูล
สินค้าและแจ้งเตือนไปยังเภสัชกรโดยทันทีว่า
อาจมีสินค้าปลอม
(ข้อมูลเพิ่มเติม: www.efpia.eu)
ระบบนี้จะระบุสินค้าโดยใช้มาตรฐานสากล 
GS1 โดยใช้สัญลักษณ์บาร์โค้ด 2 มิติที่เรียกว่า
GS1 DataMatrix เป็นตัวน�าข้อมูล (ข้อมูล
เพ่ิมเติม: www.gs1.org/docs/healthcare/
GS1- EFPIA_product_identiication_vision.
pdf)

สภากรรมการแห่งยุโรป (The Council of 
Europe) และองค์กรภายใต้การด�าเนินงาน
ชื่อ  European Directorate for the Quality 
of Medicines and HealthCare หรือ EDQM
ได ้ยอมรับยุทธศาสตร ์การป ้อง กันการ
ปลอมแปลงสินค ้าในหลายระดับ ระบบ 
eTACT เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์นี้เช่นกัน
ระบบน้ีเป็นบริการป้องกันการปลอมแปลง
สินค ้าประเภทยาโดยการสอบย ้อนกลับ
มีวัตถุประสงค์ คือ การท�าให้มั่นใจว่าสามารถ
สอบย้อนกลับยาแต่ละแพ็คได้จากการใช้
ระบบ mass serialization ระบบ eTACT นี้จะ
ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักของ GS1 เพ่ือให้
สามารถด�าเนินการร ่วมกันได ้โดยการใช ้
หมายเลข GTIN ในการก�าหนดรหัสตัวเลข
ให้กับสินค้า และการใช้ EPCIS (Electronic
Product Code Information System) ส�าหรับ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่น
โครงการระบบ eTACT คาดการณ์ว่าจะใช้ 
Unique Medicine Identiier (UMI) ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยหมายเลข GTIN และข ้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในบรรจุภัณฑ์ชั้นทุติยภูมิของสินค้า
ประเภทยาให้อยูใ่นรูปแบบสญัลกัษณ์บาร์โค้ด 
2 มิติ ประเภท DataMatrix (ข้อมูลเพ่ิมเติม : 
www.edqm.eu)
GS1 DataMatrix คืออะไร?
สัญลักษณ์ GS1 DataMatrix เป็นบาร์โค้ด
2 มิติรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ประกอบไปด้วยจุดหรือ
สีเ่หลีย่มเลก็ๆ สขีาวสลับด�า ซ่ึงตัวสญัลกัษณ์อาจ
ถูกจัดให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยม
ผืนผ ้าก็ ได ้  GS1 DataMat r ix  จึ ง เป ็น
สัญลักษณ์ท่ีครอบคลุมความต้องการทั้งหมด
ของอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย:
• สามารถใส่รหัสข้อมูลได้เป็นปริมาณมาก

โดยใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย
• รองรับการท�าเครื่องหมายบาร์โค้ดลงบน

พ้ืนผิวของสินค้าได้โดยตรงเม่ือไม่สามารถ
ติดฉลากลงบนตัวสินค้าได้ เช่น สินค้า
ประเภทเคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือผ่าตัดที่
มีขนาดเล็ก

• รองรับการพิมพ์ข้อมูลผันแปรลงในบาร์โค้ด
ที่มีอัตราการผลิตสูง

• มีความสามารถในการตรวจจับและแก้ไข
ภายในสญัลกัษณ์เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การอ่านค่าจากสญัลกัษณ์บาร์โค้ดแม้ว่าจะ
อ่านจากบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงไม่ปกติ หรือ
เกิดความเสียหายที่ตัวฉลาก
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โครงสร้างของ GS1 DataMatrix
สัญลักษณ์ GS1 DataMatrix อาจมีการพิมพ์
ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ซ่ึงเกิดจากการเรียงต่อกันของจุดกลมหรือ 

สี่เหลี่ยมเล็กๆ โดยจุดเหล่าน้ีจะถูกวางลงบน
ตารางเป็นจุดขาว-ด�าตามที่ถูกก�าหนดและ 

อยู่ใน Finder Pattern ของสัญลักษณ์ ข้อมูล
จะถูกเข้ารหัสโดยการใช้ชุดของจุดขาว-ด�าโดย 

ขึน้อยูกั่บขนาดของจุดท่ีก�าหนด ขนาดของตาราง 

และสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แปลงค่าข้อมูล
สัญลักษณ์ GS1 DataMatrix นั้นสามารถใช้
เครือ่งสแกนอ่านได้จากหลายทศิทาง (สามารถ
หมุนได้ 360 องศา)
สัญลักษณ์ GS1 DataMatrix สามารถบรรจุ
ข้อมูลเหล่านี้ได้:
หมายเลขประจ�าตัวสินค้าสากล GS1 หรือ
เรียกอีกอย่างว่าหมายเลข GTIN – ตัวเลข 14 
หลัก
วันหมดอายุ – ตัวเลข 6 หลัก (YYMMDD)
หมายเลขชุดการผลิต – ตัวเลข และ/หรือ 

ตัวหนังสือไม่เกิน 20 หลัก
หมายเลขล�าดับการผลิต (แบบสุ่มตัวเลข) 
– ตัวเลข และ/หรือ ตัวหนังสือไม่เกิน 20 หลัก
ตัวอย่าง: การใช้มาตรฐานสากล GS1 ใน
การระบุตัวตนของสินค้าโดยใช้สัญลักษณ์ 
GS1 DataMatrix
GTIN: (01) 07046261398572 
Expiry: (17) 130331 
Batch / lot: (10) TEST5632 
S/N: (21) 19067811811
สัญลักษณ์นี้ถูกใช้ที่ไหน และถูกวางที่
ต�าแหน่งไหนของสินค้า?
เนื่องจากขนาดของสัญลักษณ์ที่ เล็กและ
สามารถบรรจุข้อมูลได้ปรมิาณมาก สญัลกัษณ์ 
GS1 DataMatrix นั้นจึงถูกใช้ในหลายภาค
อุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมสินค้า
อเิลก็ทรอนกิส์ ช้ินส่วนรถยนต์ ช้ินส่วนเครือ่งบิน  
และเหมาะสมกบัอตุสาหกรรมสินค้า Healthcare 

เป็นอย่างยิง่ โดยสามารถพบได้ตามบรรจุภณัฑ์
ของสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ หรือแม้
กระทั่งบนพื้นผิวของเครื่องมือแพทย์ 
ต�าแหน่งในการวางสญัลกัษณ์ GS1 Data Matrix 

บนสินค้านั้นจะถูกก�าหนดโดยผู้ผลิตสินค้า ซึ่ง
ต้องพิจารณาจาก: 
• พื้นที่ว่างบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
• ประเภทของสนิค้าและวสัดุท่ีใช้ท�าบรรจภุณัฑ์ 

ที่ต้องการพิมพ์บาร์โค้ดลงไป
• ความต้องการใช้สญัลกัษณ์ GS1 DataMatrix 

(เช่น สัญลักษณ์นั้นจะถูกอ่านจากเครื่อง
สแกนทีย่ดึติดอยูก่บัทีเ่พ่ือสแกนสญัลกัษณ์
แบบอัตโนมัติ หรืออ่านจากเครื่องสแกน
แบบพกพา)

อ่านอย่างไร?
การอ่านค่าจากสัญลักษณ์ GS1 DataMatrix 
จ�าเป็นต้องใช้เครื่องสแกนแบบจับภาพจาก
กล้อง (camera-based scanner) เครือ่งสแกน
แบบเลเซอร์นัน้ไม่สามารถอ่านสญัลกัษณ์ GS1 
DataMatrix ได้ แต่เครื่องสแกนแบบจับภาพ
จากกล้องสามารถอ่านสัญลักษณ์บาร์โค้ดได้
ทั้งแบบ 1 และ 2 มิติ
GS1 Healthcare ได้จัดท�าเอกสารแนะน�าให้
ใช้เครื่องสแกนแบบจับภาพจากกล้องส�าหรับ
สินค้าประเภท Healthcare โดยสามารถอ่าน
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก: www.gs1.org/

docs/healthcare/GS1_HUG_ps_Cam-

era_Based_Scanners.pdf

ประโยชน์ในการใช้ GS1 DataMatrix
สัญลักษณ์ GS1 DataMatrix สามารถบรรจุ
ข้อมูลได้มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด 1 มิติ 
ตัวอย่างของข้อมูลที่อยู ่ในสัญลักษณ์ GS1 
DataMatrix เช่น หมายเลข GTIN เลขชุดการ
ผลิต วันหมดอายุ หรือแม้กระท่ังเลขล�าดับ
การผลิตซ่ึงท�าให้สามารถสอบย้อนกลับสินค้า
ได้ดีกว่า กล่าวโดยสรุปคือ GS1 DataMatrix  
สามารถบันทกึข้อมูลสนิค้าได้มากกว่าในขณะที ่
ใช้พื้นที่ในการพิมพ์สัญลักษณ์เพียงเล็กน้อย
ตัวสญัลกัษณ์นัน้สามารถพิมพ์ลงบนพ้ืนผวิของ
สนิค้าได้โดยตรง โดยสามารถระบุเลขล�าดับการ 

ผลิตของสินค้าไปที่ตัวสินค้าตลอดอายุการ 

ใช้งาน ซ่ึงมีความส�าคัญอย่างยิง่ในกรณีทีมี่การ
เรียกคืนสินค้า
นอกจากนี้สัญลักษณ์ GS1 DataMatrix ยังมี
ระบบ error correction ซ่ึงสามารถทดแทนข้อมูล
ที่เสียหายจากการที่สัญลักษณ์ได้รับความ 

เสียหายบางส่วน ด้วยระบบ error correction 

ตัวสัญลักษณ์จะถูกกู้คืนจากความเสียหายที่
เกิดข้ึนได้หลายรูปแบบ โดยสามารถสแกนได้ 
แม้สัญลักษณ์จะช�ารุด ฉีกขาด หรือพิมพ  ์

ไม่ดี ตราบใดทีป่รมิาณความเสยีหายนัน้ไม่เกนิ 

ขีดจ�ากัดของความสามารถของระบบ error 
correction
ระบบมาตรฐานสากล GS1 เป็นที่ยอมรับมาก
ที่สุดทั่วโลกในวงการ Healthcare โดยการใช้
หมายเลขระบุสนิค้าได้ไม่ซ�า้ซ้อน รวมถงึการท�า 

สัญลักษณ์ให้กับสินค้า
GS1 DataMatrix กับสุขภาพแบบเคลื่อนที่
การมีสัญลักษณ์บนตัวสินค ้า ท่ีมากกว ่า 
1สัญลักษณ์ได้สร้างความท้าทายให้กับสภาพ
แวดล้อมของการให้การดูแล ตัวอย่างเช่น เวลา
ที่ใช้ไปส�าหรับการเลือกสัญลักษณ์ท่ีจะสแกน 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเม่ือสแกนผิดสัญลักษณ์ 
ความสามารถของเครื่องสแกนเนอร์ที่เลือก
สแกนและถอดรหสัเพียงสญัลกัษณ์เดียวเม่ือมี
สญัลกัษณ์ตัวอืน่อยูต่�าแหน่งทีใ่กล้กนั สิง่เหล่านี ้
เป็นผลกระทบที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วย 
ด้วยเหตุนี้ GS1 Healthcare จึงมีเป้าหมาย
ระยะยาวคือการสนับสนุนให้มีสัญลักษณ์ 
บาร์โค้ดเพียงสัญลักษณ์เดียวบนบรรจุภัณฑ์
ของสินค้า
ในการตอบสนองความต้องการทีมี่หลากหลาย
นั้น GS1 ได้ท�าให้ GS1 DataMatrix ไม่เพียง 

แค่สามารถบรรจุข ้อมูลหมายเลข GTIN 

เลขชุดการผลติ วนัหมดอาย ุหรอืเลขล�าดับการ
ผลติ แต่ยงัสามารถใส่ข้อมูลทีอ่ยู่เวบ็ไซต์ทีอ่าจ
มีข้อมูลเหล่านี้:
• แผ่นพับของยาในรปูแบบไฟล์อเิลก็ทรอนกิส์
• วิธีการใช้งานส�าหรับสินค้าเครื่องมือแพทย์

ซ่ึงสหภาพยโุรปอนญุาตให้มีในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์

• วิดีโอเกี่ยวกับสินค้า 
• ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

GS1 DataMatrix : A tool to improve 
patient safety through visibility in the 
supply chain

Visibility enabled by GS1 DataMatrix 
in Healthcare
Global standards for automatic identiication 
provide an opportunity to make the healthcare 
supply chain safer as well as more eficient and 

accurate. Healthcare regulators and trading 
partners have realised that a global standardised 
identiication system from manufacturer to patient 
treatment is imperative to comply with the increasing 

need for product traceability around the world.

The GS1 System, globally endorsed by the 
healthcare community, is the most widely used 
identiication system worldwide with more than 5 
billion transactions per day. Built on a foundation 
of identiication keys (such as the Global Trade 
Item Number or GTIN) and attributes (such as a 
batch/ lot number, expiry date, unique serial number 
etc.), it is uniquely suited to meet the needs of the 
healthcare industry.

Pharmaceutical and medical device identiication 
& marking can have very speciic needs, including: 

• Encoding large amounts of variable or dynamic 
data (batch/lot number, expiry date, serial number, 
etc.) at high production speeds 

• Direct part marking (e.g. marking on surgical 
instruments, etc.) 

• Global legal and regulatory requirements that 
may dictate the placement of, and data encoded 
in a barcode symbol as well as the speciic data 
carrier (barcode symbology) to be used 

• Traceability requirements for both pharmaceuticals 

and medical devices

Some of these needs are being met, and will 
continue to be met, through the use of ‘traditional’ 
linear barcode data carriers, such as GS1- 128 or 
GS1 DataBar. However, for applications where they 

เกี่ยวกับ GS1 Healthcare
GS1 Healthcare คือกลุ่มผู้ใช้สากลที่น�าผู้เกี่ยวข้องในวงการ
ซัพพลายเชนของสินค้ากลุ่ม Healthcare ซ่ึงรวมไปถึงผู้ผลิต 
ผู้จัดจ�าหน่าย ผู้ให้บริการด้าน Healthcare ผู้ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ออกกฎระเบียบ และสมาคมในกลุ่ม
อุตสาหกรรม พนัธกจิของ GS1 Healthcare น้ันคือการน�าภาค 

อุตสาหกรรม Healthcare ไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนา 

รวมถึงการน�ามาตรฐานสากลไปใช้ โดยการรวมตัวของ 

ผูเ้ช่ียวชาญด้าน Healthcare เพ่ือยกระดับความปลอดภยัของ
ผู้ป่วย ตลอดจนความมีประสิทธิภาพด้านซัพพลายเชน
สมาชิกของ GS1 Healthcare ประกอบไปด้วยองค์กรผู้น�าด้าน 
Healthcare กว่า 60 องค์กรทั่วโลก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GS1 Healthcare :  
 www.gs1.org/healthcare
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are not, GS1 Healthcare has adopted the use of 
GS1 DataMatrix as the GS1 Data Carrier (barcode 
symbology) solution.

The healthcare industry faces major challenges like 
counterfeiting, ineffective product recall, medication 
errors and lack of inventory costs and supply chain 
ineficiencies. Some countries like France have 
already a regulation in place to improve patient 
safety through better traceability.

The EU Falsiied Medicines Directive (FMD) 
constitutes an important step in protecting
patients from counterfeit medicines. As a result, 
European pharmaceutical supply chain actors, 
amongst others EFPIA (European Federation of 
Pharmaceutical Industry Associations) supported 
by GIRP (Pharmaceutical full-line wholesalers 
in Europe), PGEU (Pharmaceutical Group of the
European Union) and EAEPC (European Association 
of Euro-Pharmaceutical Companies) are developing 
systems enabling medicine packs to be veriied at 
the point of dispensing, with the objective to meet 
the requirements of the FMD.

The EFPIA solution is an end-to-end point-of-
dispense coding and serialisation system which 
allows pharmacists to check a unique identiication 
code on each individual pack when it is dispensed 
to the patient. These codes are generated and 
applied by manufacturers using a simple 2D data 
matrix barcode, which contains the GTIN (Global 
Trade Item Number), a unique serial number and 
additional attributes. The scan will reveal any duplication 
of data on packs and will trigger the system to
immediately alert the pharmacist to the possibility 
of a counterfeit product. www.efpia.eu

This system will identify products with the GS1 
Standards using the 2D GS1 DataMatrix as the data 
carrier of choice. www.gs1.org/docs/healthcare/

GS1- EFPIA_product_identification_vision.pdf

The Council of Europe and its EDQM (European 
Directorate for the Quality of Medicines and Health-
Care) have also adopted a multi-level, anti-counter-
feiting strategy. Part of this strategy is the eTACT 
system: the EDQM anti-counterfeiting traceability 
service for medicines. The aim of eTACT is to ensure 
the traceability of individual packs of medicines 
using mass serialisation. With interoperability in 
mind, eTACT will follow the main standards of 
GS1, namely GTIN (Global Trade Item Number) for 
product numbering and EPCIS (Electronic Product 
Code Information System) for interfacing systems. 
The eTACT project envisages placing a Unique 
Medicine Identiier (UMI), containing GTIN plus 
additional attributes on the secondary packaging 
of medicinal products in the form of a 2D datamatrix 
barcode www.edqm.eu

What is GS1 DataMatrix?
A GS1 DataMatrix barcode symbol is a two-dimen-
sional (2D) matrix barcode, consisting of black and 
white “cells” or modules, that can be arranged in a 
square or rectangular matrix. 

GS1 DataMatrix is the preferred two-dimensional 
(2D) matrix barcode symbology that eficiently meets 
all of the needs of the pharmaceutical and medical 
device industry, by:

• Allowing the encoding and marking of a greater 
amount of data within a smaller space

• Enabling direct part marking of trade items 
where labels may not be practical (small medical 
/ surgical instruments) 

• Allowing the printing of variable information in a 
barcode data carrier, at high production rates 

• Providing error detection and correction capabilities
to improve the readability of barcode symbols 
despite irregular packaging or physical dam-
age to a label

Structure of GS1 DataMatrix
The GS1 DataMatrix may be printed as a square or 
rectangular symbol made up of individual dots or 
squares. This representation is an ordered grid of 
dark and light modules bordered by a inder pattern. 
The data is encoded using a series of dark or light 
modules based upon a pre-determined module size, 
grid size and mathematical formula.
The GS1 DataMatrix is readable omni-directionally 
(in a 360-degree orientation).
A GS1 DataMatrix can contain the following
attributes :
Manufacturer Product Code (GTIN) - 14 digits 
Expiry Date - 6 digits (YYMMDD) 
Batch / lot Number - up to 20 alpha-numeric 
characters 
Unique Serial Number (randomized) - up to 20 
alpha-numeric characters
Example: Use of GS1 Standards for the identiication 
of products using a 
GS1  DataMatrix
GTIN: (01) 07046261398572 
Expiry: (17) 130331 
Batch / lot: (10) TEST5632 
S/N: (21) 19067811811

Where is it used and placed?
Because of its small size and high information 
capacity, GS1 DataMatrix is used in multiple
industry sectors including electronics, automotive, 
aerospace and is particularly suited to healthcare. 
You can ind it on a medication or medical device 
package as well as directly on medical devices.
The exact location of a GS1 DataMatrix symbol on 
a product is determined by the manufacturer who 
will need to consider: 
• The available space on the product package 
• The type of product and printing substrate 

(packaging material) 
• The intended usage of the GS1 DataMatrix 

(for example, will the symbol be read in an 
automated environment or by hand)

How to read it?
To read the GS1 DataMatrix symbology, camera-based 
barcode scanners are required. Laser barcode 
scanners cannot read data matrix barcodes but 
camera-based barcode scanners can read both 
linear and 2D barcodes.
This is the reason GS1 Healthcare published a 
speciic position paper on camera-based scanners.
For more information, please read at: www.gs1.org/
docs/healthcare/GS1_HUG_ps_Camera_Based_
Scanners.pdf

Advantages of GS1 DataMatrix
GS1 DataMatrix contains much more information 
than a classic linear barcode symbol such as the 
GTIN (Global Trade Item Number), lot number, 
expiry date and even a unique serial number 
which allows better traceability. Indeed, 2D matrix
barcode symbols capture the largest amount of 
data in by far the smallest footprint.

The symbols can also be printed directly on the 
products themselves, providing serial numbers that 
track them throughout their entire lifetime. That can 
be extremely important if recalls arise.

It has a sophisticated error correction algorithm, 
which can compensate for lost or missing data due 
to extraneous marks or partial symbol damage. With 
error correction, GS1 DataMatrix barcode symbols 
can recover from various types of physical damage. 
A GS1 DataMatrix symbol can be scanned even 
if damaged, torn or printed poorly provided the 
amount of damage does not exceed the available 
error correction.

The GS1 System, the world’s most accepted 
standards system in Healthcare, provides globally 
unique identiication numbers and barcode marking 
for trade items.

GS1 DataMatrix and mobile Health
Having more than one symbol on a product creates 
challenges in the care-giving environment, for example:
the time taken to identify which symbol to scan, the 
impact of the wrong symbol being scanned, the 
ability of the scanner to scan and decode only one 
symbol when in close proximity to another etc., these 
have potential to impact patient safety.

This is why GS1 Healthcare advocates for ONE
 barcode symbol to be placed on product packaging
as a long term objective.

In order to fulil various needs, GS1 is enabling a 
GS1 DataMatrix that can not only contain the GTIN, 
batch/ lot number, expiry date and unique serial 
number, but will also offer the possibility to hold a 
URL link pointing to a website that could contain 
the following information:

• Packaging leaflets from medicines in electronic 
format 

• IFU (instruction for use) for medical devices – allowed 
in electronic format in the EU 

• A product video
• Other product related information
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บทความโดย  / Article by : จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ / Jiraporn Chalermjirarat

ปจจุบัน ประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติ
ประเมนิว่าปี พ.ศ. 2544-2643 โลกจะเข้าสู่ศตวรรษแห่งการเปนสังคมผูสู้งอายุ คือ
มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมท่ัวโลก

สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต  ท่ี กําลังจะก าว
เขาสู “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (AEC) สถิติในป 
พ.ศ. 2558 ระบุวา มีสัดสวน
จาํนวนประชากรผูสูงอายรุอยละ
10 ของประชากรหรือกวา 60 
ล านคน และจะเพ่ิมข้ึนเป น
รอยละ 27 ในป พ.ศ. 2603 

แนวโน้มเหล่าน้ีย่อมก่อให้เกิดความ
ต้องการบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยใน
ฐานะหนึ่งในสมาชิก AEC จึงควรเตรียม
พร้อมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงและ
ความต้องการดังกล่าว การวางโครงสร้าง
ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้าน
สาธารณสุขให้ดีจึงเป็นรากฐานส�าคัญ
ท่ีจะน�าไปสู่การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และท�าให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ป่วยได้

วารสาร GS1 Thailand ฉบับแรกของ
ปีน้ี ทีมงานจึงน�าเสนอการน�าระบบ
มาตรฐานสากล GS1 มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
ด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะท่ีจุด 
Point of Care หรือจุดบริการผู้ป่วย 
เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
โรงพยาบาลหลายๆ แห่งท่ัวประเทศท่ี
ก�าลังมีแผนจะพัฒนาระบบดังกล่าว

ครั้งน้ี GS1 Thailand ได้รับเกียรติ
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบ
โลจิสติกส์ในโรงพยาบาล 4 ท่าน ท่ีมี
ประสบการณ์ตรงในงานพัฒนาระบบ
โลจสิติกส์โรงพยาบาลมาเป็นเวลาหลาย
ปี มาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ 
รวมถึงมุมมองต ่อความส�าคัญของ
การน�าระบบมาตรฐานสากล GS1 มา
ใช้ในการพัฒนาระบบด้วย

รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร ์ 
ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ศู น ย ์ ค ว า ม เ ป ็ น เ ลิ ศ
ด ้านการจัดการโซ ่ อุปทานสุขภาพ 
(LogHealth) และอาจารย์ประจ�าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ศูนย ์  LogHealth มีหน ้าท่ีหลักคือ 
งานวิจัย ท่ีปรึกษา และงานสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีการท�างาน
ด้านโลจิสติกส์ใน 2 ระดับ คือ ระดับ
มหภาค (Macro) เป็นการวางโครงสร้าง
พื้นฐานให้ระบบโลจิสติกส์สาธารณสุข

ในระดับประเทศ และระดับจุลภาค 
(Micro) เป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
โดยมุ่งเน้นท่ีระดับปฏิบัติการโลจิสติกส์
ในโรงพยาบาล
GS1 Thailand : อาจารย์ช่วยเล่าถงึท่ีมา
ที่ไป ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของโรงพยาบาล
รศ.ดร.ดวงพรรณ : เริ่มมาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ ซ่ึงโดยปกติ
ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ จะมุ่งเน้นไป
ในโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ในโรงงานและอุตสาหกรรมท่ัวไป แต่เรา
ตระหนักว่าโลจิสติกส์สามารถน�ามาใช้
กับอุตสาหกรรมบริการได้ด้วย ประกอบ
กับมหาวิทยาลัยมหิดลก็มีจุดแข็งทาง
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จงึสนใจ
น�าองค์ความรูท้างโลจสิติกส์มาประยุกต์
ใช้กบัอตุสาหกรรมบรกิาร (โรงพยาบาล) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบันรวม 7 ปี
ท่ีคลุกคลีอยู ่กับระบบโลจิสติกส ์ใน
โรงพยาบาล
GS1 Thailand : อาจารย์คิดว่าการจดัการ
ระบบโลจิสติกส ์ในโรงพยาบาลน้ัน
มีความส�าคัญมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
รศ.ดร.ดวงพรรณ : โลจิสติกส์ คือการ
จัดการการบริหารกิจกรรมต้ังแต่การ
จัดการวัสดุ การจัดการวัตถุดิบ การ
จัดการการผลิต การจัดการคลังสินค้า

รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร ์ 
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และสินค้าคงคลัง การขนส่ง รวมถึงการ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ เรื่องที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็นเรื่องท่ีโรงพยาบาลให้ความ
ส�าคัญมากอยู่แล้ว แต่ทางโรงพยาบาล
ไม่เคยรูว่้า เรือ่งดังกล่าวเก่ียวข้องกบัการ
จดัการโลจสิติกส์ท้ังส้ิน เมือ่เข้าไปศึกษา
ระบบโลจสิติกส์ในโรงพยาบาลจะพบว่า 
เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างมาก เพราะ
ช่วยท�าให้การไหลของคน ผลิตภัณฑ์
และข้อมูล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลก็ไม่ทราบ
ว่ามต้ีนทุนโลจสิติกส์ ท่ีต้องเสียไปเท่าไหร่
ซึ่งได้แก่ต้นทุนท่ีเกิดจากสินค้าคงคลัง 
การจัดการคลังสินค้า การขนส่งและ
การบริหารจัดการ ต้นทุนโลจิสติกส์
เหล่าน้ีแฝงอยู่ในโรงพยาบาล แต่ทาง
โรงพยาบาลไม่ทราบว่ามีเท่าไร คิดเป็น
สัดส่วนต่อต้นทุนที่เท่าไร 

GS1 Thailand :  ระบบมาตรฐานสากล 
GS1 ช่วยในการจัดการระบบโลจิสติกส์
ในโรงพยาบาลอย่างไร

รศ.ดร.ดวงพรรณ : ดังทีก่ล่าวมาข้างต้น
ประเด็นหน่ึงท่ีส�าคัญของระบบโลจสิติกส์
ในโรงพยาบาล คือ การไหลเวียนของ
ข้อมูล ขั้นแรกท่ีจะท�าให้การไหลเวียน
ของข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องเริ่มต้นมองจากสินค้าท่ีไหลเวียน
คือ ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ สินค้าเหล่าน้ีจะต้องมี
ชื่อเรียกในระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล 
และต ้องมี ตัวบ ่งชี้ ท่ี เป ็นหน่ึงเ ดียว 
(Unique) และเป็นมาตรฐานสากล 
(Globalization) โดยใช้รหัสเรียกท่ีเป็น
มาตรฐาน GTIN (Global Trade Item 
Number) ตามระบบมาตรฐานสากล 
GS1 ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ยาและเวชภัณฑ์
ท่ีไหลอยู ่ในโรงพยาบาลหรือไหลใน
โซ่อุปทานของสาธารณสุข ต้ังแต่ผู้ผลิต
ผู้กระจายสินค้า โรงพยาบาล จนกระทั่ง
ถึงผู้ป่วย ซึ่งรหัสมาตรฐานน้ีจะช่วยให้
การไหลเวียนของสินค้ามีประสิทธิภาพ
ระบบข้อมูลในโรงพยาบาลเชื่อมโยงกัน
ได้เป็นหน่ึงเดียว รวมถงึสามารถเชือ่มโยง
ไปจนถึง Supplier ได้ด้วย

อีกส่วนท่ีระบบมาตรฐานสากลมาช่วย 
คือ มีบาร์โค้ดมาตรฐาน ซึ่งท�าให้ตัว
สินค้าสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่าน 
(Machine readable) ข้อมูลท่ีถูกอ่าน
จะถูกน�าเข้าสู่ระบบอัตโนมัติซึ่งจะช่วย
ป้องกันความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการ 
(Human error) และท�าให้ข้อมลูเชือ่มโยง
ถึงกันได้รวดเร็วมากขึ้น
GS1 Thailand : ปัจจบุนัทางศนูย์  Log Health
มีการน�าระบบมาตรฐาน GS1 ไปช่วย
จัดการระบบโลจิสติกส์อย่างไรบ้าง
รศ.ดร.ดวงพรรณ : ในส่วนของ  LogHealth
ท�าอยู่ 2 สเกล คือ ระดับมหภาคและ
ระดับจุลภาค 
ระดับมหภาค ให ้ความส�า คัญกับ
โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ด้านสุขภาพ
ของประเทศ คือการสร้างฐานข้อมูล
ยาและเวชภัณฑ์ของประเทศโดยเช่ือม
โยงและแบ่งป ันข ้อมูลกับผู ้ผลิต ผู ้
กระจายสินค้า โรงพยาบาล ผู้ป่วย และ
ผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง ฐานข้อมลูขนาดใหญ่น้ี
เปรยีบเสมอืนถงัข้อมลูท่ีบรรจขุ้อมลูท่ีเป็น
มาตรฐานของประเทศ โดยใช้ GTIN เป็น
ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยในการจัดการ
โลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทานได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการจดัการสินค้าคงคลัง การเชือ่มโยง
 EDI ระหว่าง Supplier กับโรงพยาบาล
ท้ังหมดต้องใช้รหัสบ่งชี ้ท่ีสร้างตามแบบ 
GTIN ในการเชื่อมโยง
ระดับจุลภาค เป็นระดับปฏิบัติการใน
โรงพยาบาล GTIN จะช่วยบ่งชี้ยาและ
เวชภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างเป็นมาตรฐาน
ในโรงพยาบาล ท�าให้การเชื่อมโยง
ข้อมลูในโรงพยาบาลเป็นมาตรฐาน และ
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างแผนก
หรือหน่วยงานได้
GS1 Thailand : อยากให้อาจารย์ช่วย
สรุปสถานการณ ์ด ้ านสาธารณสุข
ของไทย

รศ.ดร.ดวงพรรณ : ในประเทศไทย
ผลติภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ประมาณ 60-70% มีการระบุบาร์โค้ด
โดยน�า GTIN มาใช้ ซ่ึงหน้าที่ในการ
ขับเคลือ่นทีจ่�าเป็นในการสร้างโซ่อปุทาน
และท�าให้ระบบโลจิสติกส์ด้านสาธารณสุข
ของประเทศ อันดับแรก คือ การท�าให้
ผลิตภัณฑ์สาธารณสุขมีบาร์โค้ด และ
มี GTIN เป็นตัวบ่งชี้ เพื่อท�าให้เกิดการ
แลกเปลีย่นส่ือสารกันอย่างเป็นมาตรฐาน
ทั้งประเทศได้ ภายหลังจากที่มี GTIN 
และสร้างบาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานแล้ว
จะสามารถต่อยอดไปถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนกิส์ (EDI: Electronic
Data Interchange) ระหว่างส่วนงาน
ต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานได้  

ส�าหรับการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลบั
(Traceability) ในห่วงโซ่อุปทานด้าน
สขุภาพ ซ่ึงเป็นประเดน็ทีมี่ความส�าคัญกับ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย คือ เมื่อผู้ป่วย
รับยาและเวชภัณฑ์แล้ว GTIN จะเป็น
รหัสมาตรฐานสากล ที่ใช ้ตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ว ่า ยาและเวชภัณฑ์นั้น
มาจากที่ใด ใครเป็นผู ้ผลิต ซ่ึงช่วยให้
การเรียกคืน (Recall) ยาและเวชภัณฑ์
ที่มีปัญหาท�าได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่ LogHealth ขับเคลื่อนมาตลอด 7 ปี 
คือ การร่วมมือกับ GS1 ในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการและ
โรงพยาบาลใช้รหสัมาตรฐาน GTIN และ
บาร์โค้ดเพ่ือบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์
ในห ่วงโซ ่อุปทานด ้านสาธารณสุข 
และสร้างฐานข้อมูลบรรจุรหัสยาและ
เวชภัณฑ์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะ
ท�าให้ทั้งประเทศสามารถใช้ข ้อมูลนี้
สื่อสารถึงกันเป็นภาษาเดียวกันและ
เป็นมาตรฐานสากลอีกด้วย//

ป ัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งเห็น
ความส�าคัญ และพร้อมตอบรับเข้าร่วม
โครงการจัดท�าฐานข้อมูลกลางด้านยา
และเวชภัณฑ์ รวมถึงการซื้อขายยา
และเวชภัณฑ์ผ่านระบบ EDI ด้วย ซึ่ง
มีมุมมองที่น ่าสนใจจากผู ้ เ ช่ียวชาญ
จากโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการดังนี้
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ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ จาก
ภ า ค วิ ช า กุ ม า ร เ ว ช ศ า ส ต ร ์  ค ณ ะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในอดีตด�ารง
ต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
2554-2558 ระหว่างน้ันดูแลรับผิดชอบ
เรื่อง Hospital Logistics Information
Sys tem ของคณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิดี ซึง่เป็นโรงพยาบาล
น�าร่องที่เข้าร่วมโครงการ LogHealth 

ผศ.ดร.นพ.ชศัูกดิ ์: ผมเริม่ประสานงาน
กับ รศ.ดร.ดวงพรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 จากการท�าวิจัย
ด้าน Healthcare  Logistics และผมได้
เห็นความส�าคัญของระบบ Logistics
ในโรงพยาบาลว ่ามีส ่ วนช ่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการและความ
ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย จึงเริ่มศึกษาร่วม
กับรศ.ดร.ดวงพรรณ เรื่อยมา 

ป ร ะ ก อ บ กั บ ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มี challenge 
ด้าน Logistics หลายอย่าง และมี
ปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการอย่างเช่น 
คณบดี (ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์) และ 
ผู้อ�านวยการ รพ. (รศ นพ.สุรศักดิ์ ลีลา
อุดมลิปิ) ต่างให้ความส�าคัญและการ
สนับสนุน และท่ีคณะแพทยศาสตร์
มีระบบสารสนเทศท่ีดี มีบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงด�าเนินการได้

ผมมองระบบ Hospital Logistics 
ว่าเป็น Soft Infrastructure ท่ีมีผล
ต่อประสิทธิภาพการด�าเนินการของ
โรงพยาบาล การบริหารจัดการด้าน
logistics มีผลต่อประสิทธิภาพและ
ความส้ินเปลืองทรัพยากรท้ังเงิน เวลา 
และบุคลากรมาก เห็นได้จากการแสดง
ผลของข้อมูล

ระบบบาร์โค้ดสามารถช่วยจัดการโลจิสติกส์
ได้มาก แต่ปัญหาคือ Medical Supplies 
และ Medical Devices ในปัจจุบันมี
บาร์โค้ดบ้าง และไม่มีบาร์โค้ดบ้าง และ
ที่มีบาร์โค้ดก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานสากล 
หากสามารถจัดการให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันท้ังหมด จะช่วยให้ระบบ Hospital
Logistics ดีขึน้ ปัจจบุนัโรงพยาบาลรามา
ได้ขอความร่วมมือกับซัพพลายเออร์
ให้ใช้ GS1 บาร์โค้ด แต่ยังไม่ประสบ
ความส�าเรจ็มากนัก ปัจจบุนัซพัพลายเออร์
ยังใช้ local code ท�าบาร์โค้ดเองเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งหากซัพพลายเออร์ติด
บาร ์โค ้ดท่ีเป ็นมาตรฐานกับยาและ
เวชภัณฑ์ ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพขึ้น//

รศ.นพ.ชลธปิ พงศ์สกุล รองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายสารสนเทศ (บริหาร) โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ และสังกัดสาขาวิชาโรคไต 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกหน่ึง
โรงพยาบาลท่ีเห็นความส�าคัญและได้
เข้าร่วมโครงการ LogHealth เมื่อช่วง
กลางปีที่ผ่านมา 
รศ.นพ.ชลธิป : ผมด�ารงต�าแหน่ง
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2552 ก่อนนั้นคณะแพทยศาสตร์มี
แผนจดัท�าระบบสารสนเทศใหม่ทดแทน
ระบบเดิม ท่ีใช้มานานและไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดได้

ขณะท่ีระบบงานโรงพยาบาลน้ัน นอกจาก
ต้องจัดการเร่ืองท่ีเกี่ยวกับผู้ป่วยแล้ว
ยังต้องบริหารจัดการการไหลเวียนของ
ยาและเวชภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพ 
หรือท่ีเรียกว่า Healthcare Supply 
Chain ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังใหม่มาก
ในช่วงน้ัน ทุกฝ่ายเห็นความส�าคัญแต่
ไม่รู ้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จนกระท่ังมี

โอกาสได้พบกับ รศ.ดร.ดวงพรรณ และ
กลุ่มวิจัย LogHealth จึงได้ร่วมมือและ
แลกเปล่ียนข้อมูลในฐานะตัวแทนของ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้วยการลงนาม
ข้อตกลงว ่าด ้วยการประสานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนารหัสมาตรฐาน
ยา และเวชภัณฑ์ในห่วงโซ่อุปทานด้าน
สาธารณสุขส�าหรับประเทศไทย จากนั้น
ได้ขยายแนวคิดจนกระท่ังเกดิหน่วยงาน
โลจิสติกส์ขึ้นในโรงพยาบาล

ผมมองว่าการจัดการระบบโลจิสติกส์มี
ความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบใน
โรงพยาบาลมคีวามซบัซ้อน ท้ังระบบงาน
สถานท่ี และยังต้องมีการไหลเวียนของ
ท้ังคน ยา และเวชภัณฑ์ และท่ีส�าคัญ
ยงัเกีย่วโยงกบัความปลอดภยัของผูป่้วย 
ยา และเวชภัณฑ์บางครั้งมีคุณสมบัติ
เหมือนกันแต่มี ช่ือเรียกต่างกันตาม
ท้องถ่ิน และความคุ้นเคย ขณะท่ียาอีก
หลายชนิดมชีือ่คล้ายคลึงกนั จงึมโีอกาส
เกิดความสับสนและผิดพลาด น�ามาซ่ึง
อันตรายถึงชีวิตของผู้ป่วย

รหัส GTIN จึงมีความส�าคัญ เพราะช่วย
ในการระบุตัวตนของยาและเวชภัณฑ์
ได้อย่างถูกต้อง ลดความเส่ียงในการ
ให้ยาผิดพลาด ซึ่งเป็นความผิดพลาดท่ี
พบบ่อยท่ีสุด การใช้รหัสมาตรฐานจึงมี
ความส�าคัญตลอดกระบวนการในการ
บริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้มี
ยาเพียงพอกับความต้องการอยู่ตลอด
เวลา

รศ.นพ.ชลธปิ พงศ์สกลุ รองผูอ้�านวยการ

ปัจจุบัน รหัส GS1 ถูกน�ามาใช้กับยา
และวัสดุการแพทย์ โดยการจดัท�าระบบ
บาร์โค้ด Medication Administration 
ติดรหัส GTIN ที่ซองยาผู้ป่วยใน 

ในกระบวนการจ่ายยา พยาบาลจะระบุ
ตัวตนผูป่้วยด้วยบาร์โค้ดทีเ่ป็น Unique ID
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และระบยุาท่ีจะใช้จากรหัส GTIN ท่ีซองยา
ถ้าไม่ตรงกับค�าส่ังท่ีแพทย์ส่ังในระบบ 
CPOE (Computerized  Physician
Order Entry) ระบบก็จะเตือนไม่ให้
พยาบาลจ่ายยา แต่หากถูกต้องระบบ
จะท�าการบันทึกรายละเอียดของการ
จ่ายยาครั้งนั้น
ยาท่ีถกูจ่ายออก จะเชือ่มโยงรายการไปยงั
ระบบสต็อกและผู้ผลิตด้วยระบบ EDI 
โดยใช้เลขรหัส GS1 เมื่อยาหมดระบบ
จะแจ้งไปยงัสต็อกและผู้ผลิตทันที จึงลด
ขั้นตอนการท�างานและความผิดพลาด
ลงได้มาก
หน ่วยงานท่ีเกี่ยวข ้อง จึงควรออก
ข้อก�าหนดให้ผู้ผลิต และผูน้�าเข้ายาและ
เวชภัณฑ์ ต้องมีรหัส GTIN และควรมี
การพัฒนาฐานข้อมูล National Drug 
Catalog เพื่อท่ีทุกหน่วยงานจะได้ใช้
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
“ปน้ีเราเขาสู AEC เต็มตัว ภาษากลาง
ท่ีเราตกลงคืออังกฤษ ดังน้ัน เราก็ควร
มีภาษากลางสําหรับยา และเวชภัณฑ 
เพ่ือใหระบบโลจิสติกสครบวงจร ตามท่ี
เราฝนกัน และ GS1 นาจะเปนคําตอบ
ที่ดีสําหรับภาษากลางนั้น”//

โรงพยาบาลจึงไม่มีระเบียบ แพทย์เอง
ไม่ได้ถูกสอนให้จัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ กระบวนการท�างานจึง
มีความซ�้าซ้อน มีงานที่ไม่จ�าเป็นเกิดขึ้น
ในระบบจ�านวนมาก
สิ่งเหล่านี้กระทบต่อการบริการผู้ป่วยทั้ง
เร่ืองข้อมูลท่ีไม่เชื่อมโยงกัน และระยะ
เวลารอคอย บ่อยครั้งผู้ป่วยได้รับการ
รกัษาล่าช้ากว่าท่ีควรจะเป็น  โรงพยาบาล
จึงใช้ระบบการจัดการโลจิสติกส์มาช่วย
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
การจัดการโลจิสติกส์เป็นประเด็นที่มี
ความส�าคัญมากแต่ได้รับความสนใจ
น้อย เน่ืองจากหน่วยงานของรัฐ ไม่มี
เจ้าภาพท่ีชัดเจน ขาดแรงจูงใจในการ
พฒันางาน เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่จงึท�างาน
ตามความเคยชิน ขาดการวางแผนและ
มองปัญหาในภาพรวม
การจัดการโลจิสติกส์ เป็นการจัดการ
ตลอดท้ังกระบวนการโดยใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการไหลเวียน
ของทั้งข้อมูล วัสดุ และผู้ป่วยไปด้วยกัน
อย่างมปีระสิทธภิาพ และตอบโจทย์การ
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด
“ระบบมาตรฐานสากล GS1 มีสวนชวย
ในการจัดการโลจิสติกสในโรงพยาบาล
ไดอยางมาก การจัดการขอมูลท่ีดีจะ
เชื่ อมต อ กับฐานข อมูลอื่ น ได  ง  าย
เพิม่ทางเลือกในการเขาถงึขอมลู สะดวก
ในการใชงาน ชวยลดความผิดพลาดใน
การนับจํานวน และยังชวยในการเก็บ
ขอมูลเพื่อตรวจสอบยอนกลับของการ
ใชวัสดุนั้นๆ ไดอีกดวย”
ปัจจุบัน โรงพยาบาลสวี ใช้รหัส GTIN 
เพื่อบันทึกการรับเข้าและจ่ายออกของ
ยาและเวชภัณฑ์ โดยใช้บาร์โค้ดอ่าน
ข้อมูล จึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
การใช้ยาและเวชภัณฑ์ได้ หากเกิด
ปัญหาต้องเรียกยาคืนก็สามารถระบุได้
ว่ายาดังกล่าวถูกน�าไปใช้กับผู้ป่วยราย
ใดบ้าง นอกจากน้ียังสามารถลดความ
ผิดพลาดด้านการนับจ�านวน มีข้อมูล
ท่ีถูกต้องเพื่อจะน�ามาใช้ในการจัดการ
สต็อกของยาได้ด้วย
“แตท้ังน้ี ก็ยังมีขอจํากัดของการใชรหัส 
GS1 เน่ืองจากผูผลิตไมไดติดบารโคด
ถึงระดับ Point of Care เชน ยาที่มาเปน
กลอง จํานวน 100 เม็ด แตจุดจายอาจ

ใชจริง 10 เม็ด ทําใหยังมีความคลาด
เคล่ือนในการจายหนวยยอยได และยัง
มยีาหรอืเวชภัณฑหลายรายการท่ียงัไมมี
รหัส GS1 ทําใหตองม ีInternal Code ใน
รายการน้ันๆ จึงคิดวาหากภาครัฐมี
นโยบายหรือออกกฎหมายใหผูผลิตยา
และเวชภณัฑติดบารโคด GS1 ในสนิคา
ทุกรายการ ก็จะมีประโยชนกับทุกฝาย
มาก”//
การจัดการระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
จะท�าให้การท�างานในขัน้ตอนต่างๆ เป็น
ไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง รวดเร็ว และ
ท่ีส�าคัญคือช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อคนไข้ได้อีกด้วย เรียกได้
ว่า win-win ท้ังหมอ พยาบาล คนไข้ 
ซัพพลายเออร์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความ
น่าเชื่อถือต่อระบบบริการสาธารณสุข
ที่ดีของประเทศได้ด้วย 
บาร์โค้ด GS1 เป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการ
เชื่อมโยงข ้อมูลสินค ้ากับตัวสินค ้า
ให้ถกูส่งไปด้วยกนัได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
และด้วยความเป็นมาตรฐานสากล
ไม่ซ�้าซ้อนกันท่ัวโลก จึงเป็นรหัสท่ีถูก
น�ามาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชนในหลายๆ อุตสาหกรรม 
รวมถึงอุตสาหกรรมสาธารณสุขด้วย
ซึ่ งรหัส GS1 จะครอบคลุมข ้อมูล
การซื้ อขายสินค ้า ต้ั งแต ่ ผู ้ ผลิตจน
ถึงคลังโรงพยาบาล ส่วนการจ่ายยา
ให้ผู ้ป ่วยท่ีจุด Point of Care ซึ่งมี
การแบ่งจ่ายรายเม็ดน้ันก็จะต้องมีการ
บูรณาการเชื่อมโยงกับรหัสภายใน
ประเทศท่ีใช ้ในการเบิกจ ่ายต ่อไป 
(TMT: Thai Medicines Terminology)
ซึ่งหากผู้อ่าน โรงพยาบาลหรือผู้เก่ียวข้อง
ท่านใดสนใจโครงการดังกล่าวและต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาท่ี GS1 
Thailand ได้ตามที่อยู่ในเล่ม

พญ.ปฐมา กิตตสุิวรรณ์ รองผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลสวี และเป ็นประธาน
ทีมน�าทางคลินิก โรงพยาบาลสวี  ที่น�า
โครงการโลจิสติกส์และการตรวจสอบ
ย้อนกลับมาใช้ ซึ่งโรงพยาบาลสวีเป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กท่ีเล็งเห็น
ความส�าคัญของการจัดการระบบ
โลจิสติกส์และการตรวจสอบย้อนกลับ
ยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วย
พญ.ปฐมา : เน่ืองจากโรงพยาบาล
ชุมชนมีบุคลากรจ� า กัดและมีการ
เปล่ียนแพทย์บ่อย ระบบการจัดการใน
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สถาบันรหัสสากลได้จัดการศึกษาดูงาน
ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้าน
สาธารณสุข ณ เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ 
ประเทศออสเตรเลีย ระหว ่างวันท่ี
14-19 พ.ย. 2558 โดยมุ่งหวังให้คณะ
ผู้เยี่ยมชมทราบถึงลักษณะการร่วมมือ
กันอย่างเป็นระบบระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนตลอดซัพพลายเชนด้าน
สาธารณสุขของประเทศออสเตรเลีย
ในการนี้ ผู้แทนจากศูนย์พัฒนามาตรฐาน
ระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทาน
สุขภาพ (LogHealth) มหาวิทยาลัย
มหิดล ผู้แทนจากโรงพยาบาลต่างๆ และ 
คุณประวิทย์ โชติปรายนกลุ ผู้อ�านวยการ
สถาบนัรหัสสากล ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ในครั้งนี้ด้วย

ประเทศออสเตรเลียมกีารจัดการโลจิสตกิส์
และซัพพลายเชนด้านสาธารณสุขท่ีมี
ประสิทธภิาพ โดยมคีวามร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐัและภาคเอกชนท่ีชดัเจน สามารถ
สร้างระบบตรวจสอบย้อนกลบัและเรียกคนื
สินค้าด้านสาธารณสุขระดับประเทศ 

ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขท่ีสร้างความปลอดภยัให้แก่
ผู้ป่วยอย่างแท้จริง ท้ังน้ี การบูรณาการ
รหัสภายในประเทศ รหัสสากลต่างๆ และ
รหัสตามระบบมาตรฐานสากล GS1 เป็น
ส่ิงท่ีจ�าเป็นเพื่อใช้บ่งชี้ยาและเวชภัณฑ์
ในประเทศ ท�าให้เกิดความรวดเร็วใน
การบันทึกและอ่านข้อมูล สามารถ
ติดตามและตรวจสอบสินค้าได้ตลอด
ซัพพลายเชน

ในการศึกษาดูงานฯ ครั้งน้ี ได้มีโอกาส
เข้าเย่ียมชมโรงงานผลิตอุปกรณ์การ
แพทย์ Cook Medical และ Princess
Alexandra Hospital รวมถึงรับฟัง
บรรยายจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน อาทิ  GS1 ประเทศ
ออสเตรเลีย Nat ional  E-Heal th 
Transition Authority (NEHTA) และ 
Jacaranda Healthcare

สถาบันรหัสสากลจัดการศึกษาดูงาน
ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ด้านสาธารณสุข 
ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

บทความโดย / Article by : นันทวัฒน์ สร้อยอัมพรกุล / Nantawat Soi-ampornkun
เรียบเรียงโดย / Edited by :  จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ / Jiraporn Chalermjirarat 
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Cook Medical เป็นผู ้ผลิตอุปกรณ์
การแพทย์สัญชาติอเมริกัน โดยสาขา
ท่ีออสเตรเลียน้ีเป็นส�านักงานหลักท่ีให้
บรกิารกลุ่มลูกค้าในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก
(เอเปค) เ น่ืองจาก GS1 ประเทศ
ออสเตรเลียมีบริการฐานข้อมูลกลาง
สินค้า (National Product Catalogue: 
NPC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 
NEHTA โดยโรงพยาบาล และผู้ผลิต/
เจ้าของสินค้าต่างๆ ซ่ึงรวมถึง Cook 
Medical เป็นสมาชิก NPC ด้วย บริษัทฯ 
จึงสามารถประกาศข้อมูล ราคาสินค้า 
พร ้อมแจ ้งโรงพยาบาลให ้ทราบถึง
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านทาง NPC 
ทุกโรงพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูล
สินค้าได้ แต่เฉพาะโรงพยาบาลท่ีมี
เลขหมายบ่ง ช้ี ที่ ตั้ งสากล (Global 
Location Number: GLN) เท่าน้ันท่ี
จะเห็นราคาสินค้า ส�าหรับการซื้อขาย
เกือบครึ่งหนึ่งในออสเตรเลียจะอยู่ใน
รูปข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Data Interchange: EDI) ผ่านผู้ให้
บริการแลกเปลี่ยน EDI ที่ครบวงจร โดย
ข้อมูลการจัดส่งสินค้าแต่ละครั้ง อาทิ 
เลขท่ีครั้งการผลิต (Batch Number) 
วันเดือนปีหมดอายุ จะถูกส่งให้ผู ้ซื้อ
ในคราวเดียวกัน

Princess Alexandra Hospital (PAH) 
เป็นหน่ึงในโรงพยาบาลศูนย์ประจ�า
รัฐควีนส ์แลนด์  PAH ให ้ข ้อมูลว ่า
ยาส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลมีการติด
สัญลักษณ์บาร์โค้ดประเภท EAN-13
ส่วนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดสองมิติน้ัน

ขึ้ น กั บ  T h e r a p e u t i c  G o o d s 
Administration หน่วยงานภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก�าลังพิจารณา
การใช้งานให้สอดคล้องตามสหภาพ
ยุโรป นอกจากน้ี PAH ก�าลังเข้าสู่การ
บันทึกและเข ้าถึงข ้อมูลการแพทย ์
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทนกระดาษ 
เพื่อจะน�าไปสู ่การท�า EDI และการ
ปรับปรุงซัพพลายเชนต่อไป 

Princess Alexandra Hospital (PAH) 
NEHTA  เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากภาครฐัให้ผลักดันวิสัยทัศน์ 
eHealth ของประเทศ โดยร่วมมือกับ 
GS1 ประเทศออสเตรเลีย พฒันาโซลูชัน่
เพือ่ขบัเคล่ือน eHealth ได้แก่ ฐานข้อมลู
กลางสินค้า (NPC) ท่ีอิงข้อมูลสินค้า
ด้วยเลขหมายประจ�าตัวสินค้าสากล 
(Global Trade Item Number: GTIN) 
และอิงราคากับสมาชิกของระบบด้วย 
GLN บริการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(eProcurement) บญัชข้ีอมลูยาและรหัส
ยามาตรฐานของออสเตรเลีย (Australian
Medicines Terminology: AMT) GS1 
Locatenet บริการแบ่งปันข้อมูลท่ีต้ัง
ขององค์กรหรือหน่วยงานตามกฎหมาย
ระหว่างคู่ค้าโดยการอ้างอิง GLN และ 
GS1 Recallnet Healthcare บริการ
ท่ีให ้ ผู ้ผลิต ผู ้จัดจ�าหน ่าย ผู ้ค ้าส ่ง
โรงพยาบาล และหน่วยงานรัฐสามารถ
ประกาศ รับแจ้ง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
การเรียกคืนสินค้าทางการแพทย์และ
การน�าสินค้าออกจากตลาดได้ทุกเวลา

Jacaranda Heal thcare  ซึ่ งเป ็น

ท่ีปรึกษาด้านสาธารณสุขสารสนเทศ 
(Health Informatics) รวมถงึการบริหาร
จัดการองค์กรและโครงการ ได้ร ่วม
แบ่งปันประสบการณ์ในการปรับปรุง
การสาธารณสุขให้ทันสมัยซึ่งมีท้ังท่ี
ส�าเร็จและล้มเหลว และได้แนะน�า
กลยุทธ ์ ท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงด ้านการสาธารณสุข
ให้ส�าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ธรรมาภิบาล 
( Governance) เริ่มต้นด้วยเป้าหมาย
สุดท้าย สร้างการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
กบัทุกภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง บรหิารจดัการ
การเปล่ียนผ่าน (Change Management)
คุณภาพของข้อมลู (Data Quality) ก�าจดั
อุปสรรคเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จต้ังแต่แรก 
และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วย
เทคโนโลยีต่างๆ
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GS1 Thailand hosted 
Healthcare Logistics & Supply Chain Site Visit Program
at Brisbane, Australia

GS1 Thailand hosted Healthcare 
Logistics & Supply Chain Site Visit 
Program at Brisbane, Queensland, 
Australia during November 14-19, 
2015 with the aim for delegates 
to understand the systematic
co l laborat ion between pub l ic 
and private sectors throughout 
Australian healthcare supply chain. 
Representatives from Health System 
Research Institute (HSRI)’s Thai
Heal th Informat ion Standards
Deve lopment Cente r  (TH IS ) , 
Mahidol University’s Healthcare 
Supply Chain Excellence Centre 
(LogHealth), hospitals, and Mr.Pravith 
Chotiprayanakul , CEO of GS1 
Thai land joined this site visit 
program.

Australia has effective healthcare 
logistics and supply chain management
in place by cooperating between 
public and private sectors to develop 
the national healthcare-based product 
traceability and recall system, which is 
the ultimate target of healthcare system
development for patient safety.
With that, countrywide product
identi fif fii fication code, international 
code, and GS1 system of standards’ 
identififfiication keys are required to 
identify drugs and medical supplies 
in a country, thereby increasing the 
speed of data capture and scanning 
for products’ tracking and verififfiication 
in the supply chain.

As part of the site visit program, 
delegates had the opportunity to 

visit Cook Medical and Princess 
Alexandra Hospital, as well as to 
attend presentations from various
organ i za t ions ,  inc lud ing GS1
Australia, National E-Health Transition
Authority (NEHTA), and Jacaranda 
Healthcare.

Cook Medical is an American medical
dev ice manufacturer , and i ts
Australian branch is mainly responsible
for marketing in Asia Pacififfiic (APEC). 
Since GS1 Australia provides National 
Product Catalogue (NPC) service with 
the collaboration of NEHTA, and 
hospitals and manufacturers/brand 
owners including Cook Medical are 
the member of NPC, the medical 
device manufacturer can publish 
products’ information and price and 
notify any change to all of its clients 
via NPC: all hospitals can access 
to product information, but only a 
particular hospital, controlled by 
Global Location Number (GLN), can 
access to the price data. In addition, 
almost half of purchase transactions 
are settled in EDI form thru EDI 
service provider, and each dispatch 
advice including batch/lot number and 
expiry date will be sent to a buyer.

Princess Alexandra Hospital 
(PAH) is one of three tertiary care
centers in Queensland. PAH explained
that majority of drugs used in the 
hospital is labelled with EAN-13
barcode, but the adoption of 2D
barcode is up to Therapeutic Goods
Administration, an organization

under the Department of Health who
is considering to follow European
Union on 2D barcode adoption.
Furthermore, PAH is implementing 
documentation and access of medical
information on computers instead 
of using paper ffiifiles, leading to data 
exchange in EDI format and supply 
chain improvement in the future.

NEHTA is a governmental supported
organization with the aim of advancing
National eHealth by working with 
GS1 Australia to develop IT solutions;
for instance, NPC which references 
product descriptions by Global Trade 
Item Number (GTIN) and product 
pricing data by GLN, eProcurement, 
Australian Medicines Terminology 
(AMT), GS1 Locatenet which share 
information of locations or legal/
functional entities between trading
partners by using GLNs, and GS1
Reca l l ne t  Hea l t h c a r e  wh i ch 
enables manufacturers, distributors, 
wholesalers, hospitals and state 
based authorities to initiate, receive 
and exchange information relating to 
recalls and withdrawals at any time.

Jacaranda Healthcare, which is 
a consultant on health informatics, 
organization management and project
management, presents delegates 
the experience on success and 
failure of modernizing healthcare, 
as well as suggests strategies to 
successfully transform healthcare.
The strategies include governance,
start with the end in mind, engagement
and communication with all stakeholders,
change management, data quality,
removal of barriers for early wins,
and innovating with technology.
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บทความโดย/Article by : Heidi Wimmers, 2013/2014 GS1 Healthcare Reference Book
แปลโดย/Translated by : เมธิณี วรรลยางกูร / Metinee Wanlayangkoon
เรียบเรียงโดย/Edited by : จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ / Jiraporn Chalermjirarat

ระบบตรวจสอบยอนกลับยาที่โรงพยาบาล
Hospital Alemán (HA) 
ประเทศอาร์เจนตินา

เพ่ือลดความเส่ียงอันเนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยาที่
ถูกปลอมแปลง Hospital Alemán
(HA) จึงได้น�าระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (traceability system) มาใช้
เพ่ือให้เปนไปตามข้อกฎหมายใหม่
ทีริ่เริม่โดย The National Administration
of Drugs, Foods and Medical Devices
of Argentina (ANMAT) ในปี ค.ศ. 
2011

จุดประสงค์หลักของโครงการน้ีคือเพื่อ
ลดการแพร่กระจายของยาท่ีผิดกฎหมาย 
และเพิม่ความปลอดภยัของผู้ป่วย ระบบ
น้ีจะระบชุนิดของยาผ่านระบบ IT โดยใช้
มาตรฐานสากล GS1 การเคล่ือนไหวของ
ยาท้ังหมดจะถูกบันทึกแบบเรียลไทม์
(Real-time) ลงในฐานข้อมลูกลางท่ีดูแล
โดย ANMAT โดยใช้เลขหมายบ่งชี้ที่ตั้ง
สากล (GLN: Global Location Number)
ในการระบุ ผู ้ ท่ี เ ก่ียวข ้องท้ังหมดใน
ซัพพลายเชน

วงการสาธารณสุขเริ่มมีความกังวล
เกี่ยวกับการเติบโตของยาปลอมท่ี
เพิม่มากขึน้ แม้ว่าจะยงัไม่มคี�าจ�ากดัความ
ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยสากลส�าหรับค�าว่า 
“ยาปลอม” แต่องค์การอนามยัโลก (The 
World Health Organization) ได้นิยาม
ความหมายของค�าว่ายาปลอมไว้ว่า 
เป็นยาท่ีซ่ึงเจตนาหลอกหลวง บิดเบือน 
และมีการติดฉลากท่ีผิดในเรื่องของ
คุณลักษณะ และ/หรือ แหล่งที่มา

โดยปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
ยาปลอม ได้แก่ การขาดการบังคับ
ใช้กฎหมาย การห้ามปลอมแปลงยา
กฎหมายมีบทลงโทษ ท่ี ไม ่ รุ นแรง 
ความขาดแคลนหน่วยงานท่ีควบคุม
ดูแลเรื่องยาในระดับชาติ การบังคับใช้
กฎหมายควบคุมยาไม่จริงจัง อุปทาน
ของยาขาดแคลน และ/หรือ ไม่แน่นอน 
การส่งออกยาขาดการควบคุม การค้าท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวกลางและเขตการค้าเสรี

ต่างๆ และการทุจรติและขดัแย้งทางด้าน
ผลประโยชน์

การตรวจสอบย้อนกลับยาคือ
อะไร?
เราอาศัยอยู ่ในโลกของการตลาดไร้
พรมแดน ซัพพลายเชนด้านการดูแล
สุขภาพจึ งมีความซับซ ้อนมากขึ้ น 
เน่ืองจากผู้ค้า สินค้า และผู้ซื้อ มีความ
หลากหลาย การติดตามสินค้าจากจุด
ท่ีผลิตยาเรื่อยไปจนกระท่ังถึงตัวผู้ป่วย
น้ันท�าได้ยาก จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้อง
ก�าหนดมาตรฐานส�าหรับการระบุ การ
บันทึก และการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นท่ีมาของการ
ตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน GS1
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การตรวจสอบย้อนกลับตามความหมาย
ของ GS1 คือ ความสามารถในการ
ติดตามการเคล่ือนไหวของสินค้าตลอด
ระยะเวลาท่ีอยู ่ในซัพพลายเชนและ
สามารถสืบย้อนถึงประวัติ การใช้งาน 
หรือสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบ
การตรวจสอบย้อนกลับท�าให้
เกิดความปลอดภัยของผู้ปวย
เมื่อ ANMAT ได้น�าเอาข้อก�าหนดระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับยาในระดับชาติมา
ใช้ โรงพยาบาล Alemán จึงน�ามาใช้กับ
ระบบภายในของตนด้วย ซ่ึงไม่เพียงแค่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีได้รับมาเท่าน้ัน 
แต่ยังด�าเนินการสืบย้อนกลับแบบเต็ม
รูปแบบในผลิตภัณฑ์ยาท่ีใช้ปริมาณ
เพียงหน่ึงหน่วย (Single unit dose) 
เมื่อมีการแยกชิ้น ท�าขึ้นใหม่ หรือมีการ
เปล่ียนแปลงบรรจภัุณฑ์ ซ่ึงจะท�าให้เกดิ
ความถกูต้องของผู้ป่วยห้าประการ (The 
ive patient’s rights) ได้แก่ ผู้ป่วยถกูราย
ได้รักษาด้วยยาท่ีถูกต้อง ด้วยปริมาณ
ยาถกูต้อง ในเวลาท่ีถกูต้อง และช่องทาง
ท่ีถกูต้อง ท้ังน้ีเม่ือประเมนิวงจรการใช้ยา
ท้ังหมดพบว่า โรงพยาบาลได้มุ่งความ
สนใจไปท่ีความปลอดภยัของผู้ป่วยและ
ต้ังเป้าหมายท่ีจะได้รับการรับรองจาก
The Joint Commission Accreditation
on Healthcare Organization (JCAHO)
โรงพยาบาล Alemán น�าการ
ตรวจสอบย้อนกลับไปใช้อย่างไร

ขั้นตอนการตรวจสอบย้อนกลับเริ่มจาก 
เมื่อโรงพยาบาลได้รับยาและเริ่มบันทึก
ข้อมูล โดยมาตรฐาน GS1 ท่ีน�ามาใช้
ประกอบด้วย เลขหมายประจ�าตัวสินค้า 
(GTIN)  เลขหมายบ่งชีท่ี้ต้ังสากล (GLN) 
ของซัพพลายเออร์ หมายเลขล�าดับ

สินค ้า (Serial  Number) และวัน
หมดอายุร่วมกับ GLN ซัพพลายเออร์
ท้ังหมดจะถกูตรวจสอบย้อนกลับ ซึง่เป็น
ส่วนหน่ึงของแผนงานการประกนัคุณภาพ
ซึ่งจะท�าให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ัน
ได้รับการผลิตและการควบคุมเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพท่ีเหมาะสม  และ
เป็นไปตามการได้รบัอนุญาตข้ึนทะเบยีน
ผลิตภัณฑ์ / ใบอนุญาตของผลิตภัณฑ์ 
(Good Manufacturing Practices - 
GMP)

ซัพพลายเออร์จะต้องบ่งชี้บรรจุภัณฑ์
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ
การตรวจสอบย้อนกลับแห่งชาติ โดยการ
ใช้สัญลักษณ์การบันทึกข้อมูลแบบใด
แบบหน่ึงในสามแบบตามมาตรฐาน
สากล  GS1 ติดบนบรรจภุณัฑ์ขัน้ทุติยภมูิ 
(Secondary packaging) ได้แก่ 
- Linear Barcode
- DataMatrix
- RFID

ทันทีที่มีการรับยา ANMAT จะได้รับการ
แจ้ง ID การตรวจสอบย้อนกลับของยา 
และจะได้รับการยืนยันบนเว็บไซต์ของ 
ANMAT โดยใช้ ID ในการเข้าถึงข้อมูล
จาก GLN ของต้นทางไปยงั GLN ปลายทาง
ยาท่ีสามารถตรวจสอบได้จะถูกแบ่ง
เป็นส่วนๆ ท่ีห้องยาในวอร์ดผู้ป่วย ยา
เหล่าน้ีจะถกูติดฉลากใหม่ โดยการพมิพ์ 
GS1 DataMatrix ในการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้ัง เ ดิม ท้ังหมดจากสัญลักษณ์ของ
บรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ 

บทบาทของพยาบาลในกระบวนการ
ตรวจสอบย้อนกลับ
พยาบาล ถือเป็นส่วนเชื่อมโยงท่ีส�าคัญ
ในซัพพลายเชน เพราะไม่เพียงแต่จะ
ต้องมีมาตรฐานในการช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเท่าน้ัน แต่จะต้อง
ตรงเวลาด้วย จากการส�ารวจเรื่องของ
เวลาการพยาบาลในสหราชอาณาจักร 
พบว่า พยาบาลมากกว่าหน่ึงในสามเสีย
เวลาถึงสองช่ัวโมงในการค้นหารายการ
ทางการแพทย์ที่หายไป ทั้งนี้การท�างาน
ของพยาบาลถอืเป็นรากฐานของแผนงาน
ซึ่งหน่ึงในขั้นตอนส�าคัญของการรักษา
คือ การท่ีพยาบาลอ่านบาร์โค้ดของยา
ท่ีถกูจ่ายโดยเภสัชกร และยนืยนัการใช้ยา
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์

บทสรุป
คุณภาพและความปลอดภัยมีความ
ส�าคัญมากขึ้น กระบวนการตรวจสอบ
ย ้อนกลับยาจึงมีความส�า คัญมาก
ส�าหรับความปลอดภัยของผู้ป่วย โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในการรกัษาผู้ป่วยสูงอายุ
ท่ีต้องได้รบัการรกัษาด้วยยาจ�านวนมาก
เพื่ อท� าให ้กระบวนการตรวจสอบ
ย้อนกลับในโรงพยาบาลดีขึน้ โรงพยาบาล
Alemán จึงได้พัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพ โดยน�ามาตรฐาน ISO 9001 
มาเป็นบรรทัดฐาน 
หน่ึงในผลลัพธ์ท่ีส�าคัญของการน�าระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ คือ จ�าเป็น
ท่ีจะต้องมีการฝกอบรมพนักงานอย่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งโรงพยาบาล Alemán มี
เป้าหมายที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้แน่ใจได้ว่ายามคุีณภาพตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ป่วย
Implementing Drug Traceability at 

Hospital Alemán 
in Argentina
In order to reduce the serious risks 
presented by the proliferation of
counterfeit medicines, Hospital Alemán 
(HA) implemented a traceability system 
complying with the new legislation 
introduced by the National Administration
of Drugs, Foods and Medical Devices of 
Argentina (ANMAT) in late 2011.
The primary objective of the programme 
is to counteract the distribution and 
supply of illegitimate drugs to guarantee
patient safety. It is based on the 
unambiguous identiication of products 
through IT systems and through the use 
of the global and harmonised language 
of GS1 Standards. All drug movements 
are recorded in real-time in a central 
database managed by ANMAT using 
Global Location Numbers (GLNs) to 
identify the various agents involved in 
the supply chain.
Counterfeit drugs present a major
growing concern for public health. 
Although there is not a universally 
accepted deinition for “counterfeit 
med ic ines” ,  the  Wor ld  Hea l th
Organ iza t ion  deines  the  te rm
counterfeit drugs as “medicines that 
are deliberately and fraudulently 
mislabeled with respect to identity and/
or source” The most common factors 



increasing the occurrence of counterfeit 
drugs are considered to be: Lack of 
legislation prohibiting counterfeiting of 
drugs, Weak penal sanctions ,Weak or 
absent national drug regulatory authorities,
Weak enforcement of drug laws ,Shortage 
and/or erratic supply of drugs, Lack 
of control of drugs for export, Trade 
involving several intermediaries and 
free trade zones and Corruption and 
conflict of interest. 
What is drug traceability?
We are living in a world of global 
markets where there are few - if any 
- borders between sectors, countries 
and continents. The Healthcare supply 
chain is becoming much more complex 
with its increase in the variety of suppliers, 
products and buyers, making it 

increasingly dificult to trace 
a product from the 

point-of-production to 
the point-of-use, or 
from pill to patient.
Although traceability 
has  become  a 
necessity, global 

supply chains need
more complex business 

processes and information
systems to achieve it. 

They need standards
f o r  i d e n t i f y i n g , 
c a p t u r i n g  a n d 
sharing information,
 and this is where 
GS1 Standards can 
help. In GS1 terms, 

Traceability is the 
ability to track forward 

the movement through 
speciied stage(s) of 

the extended supply
chain and trace 
backward the
history, application
or location of that 
which is under 

consideration.
Traceability means 

patient safety
When the National Administration of 
Drugs, Foods and Medical Devices of 
Argentina ( ANMAT) implemented the 
provisions of their National Medicines 
Traceability System, Hospital Alemán 
put in place an internal system not 
only to comply with the rule, but also 
to ensure full traceability of single unit 

doses of products when fractioning, 
reconstituting or repackaging the 
products, thus making the ive patients’ 
rights (right patient, right medication, 
right dose, right time and right route) a 
reality. When evaluating the entire cycle 
of drugs’ use, the Hospital focused on 
patient safety and set the goal to obtain 
the certiication from the Joint Commission 
Accreditation on Healthcare Organizations 
(JCAHO).
How was traceability implemented 
at Hospital Alemán?
The traceability process begins when 
the hospital receives the drugs and 
starts capturing the data. GS1 Standards 
used include:
Global Trade Item Number (GTIN) 
,Global Location Number of the 
supplier,Serial Number and Expiration 
Date associated with the receiving 
GLN. All the suppliers were previously 
audited as part of a quality assurance
programme, which ensures that products 
are consistently produced and controlled 
according to the quality standards 
appropriate to their intended use and as 
required by the marketing authorisation/
product license (Good Manufacturing 
Practices - GMP).
The suppliers must also provide properly 
identiied packages in accordance to 
the national traceability regulation. It is 
imperative that full identiication using 
one of the three GS1 compliant Data 
Carriers are placed on secondary 
packaging:
• Linear bar code
• DataMatrix
• RFID
Once the drug is received, ANMAT is 
informed and an ID is obtained. The 
traceability of the drug is conirmed on 
ANMAT`s website using the transaction
ID, from the GLN of origin to the GLN of 
destination (Hospital Alemán as informant

agent).The traceable drug is fractioned 
in unit doses at the pharmacy in the 
inpatient ward. These medicines are 
re-labelled in all types of presentations 
and dosage forms using a printed GS1 
DataMatrix linking to all the original 
information from the marked secondary 
packaging.

The role of the nurse in the 
traceability process
Nurses are an essential link in the supply 
chain. Not only do the standards help 
increase patient safety, but they also 
allow to save time. A survey conducted 
by the Nursing Times in the UK showed 
that “more than a third of nurses waste 
up to two hours a shift searching for 
missing medical items”.

The work of nurses is fundamental 
in the Hospital Alemán programme. 
Prior to administering the medication 
to a patient, which is one of the critical 
stages of treatment, nurses read the 
barcode of the medicine dispensed by 
the pharmacy, conirming usage of the 
drug in the electronic system.

Findings
Quality and safety are more important 
than ever. The medicine traceability 
process is very important for the 
safety of our patients, especially in the 
treatment of older patients who are 
polymedicated.

To continue improving the traceability 
process in the hospital, Hospital Alemán 
developed a comprehensive quality 
management system in compliance 
with the ISO 9001 norm 6. One of the 
key indings of the implementation of 
a full traceability system is that it is 
essential to constantly train the staff, 
while involving internal members 
aligned in cross-functional teams.

Hospital Alemán targets continuous 
improvement and allows medicine 
conidence for the patients, the medical 
professionals and the management, 
ensuring that the drugs administered 
fulill the speciied quality requirements.
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สองในห้าของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพท่ีเข้าร่วมใน
การส�ารวจชี้ให้เห็นว่าองค์กรของพวกเขาพยายามปฏิบัติตาม 
ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ EHCR ทั้งหมดที่ระบุอยู่ใน Eficient 
Healthcare Consumer Response Report ปี 1996 ให้ได้
อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

ผลการวิจัยระบุว่า กลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดส�าหรับ
องค์กร คือ การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน เช่น การจัดการกับ
สต็อกสินค้า การเพิ่มธุรกรรมซื้อขายผ่าน eCommerce หรือ
การน�าระบบ Automation มาใช้ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกลยุทธ์
ดังกล่าวถูกน�าไปปฏิบัติกว่า 2 ใน 3 และประสบความส�าเร็จ
มากกว่าร้อยละ 70 แต่กลยุทธ์ clearly deining the role of 
your organization in healthcare  กลับน�าไปปฏิบัติเพียง
ร้อยละ 31 ทั้งที่เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยองค์กรได้มากถึงร้อยละ 74
การตอบรับจากภาคอุตสาหกรรม 
ผ่านมามากกว่าทศวรรษ นับต้ังแต่ EHCR ถูกตีพิมพ์ในปี 
1996 ได้เปิดเผยความไร้ประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของ 
Healthcare ซึง่ท�าการส�ารวจความเห็นของผู้ท่ีท�างานในองค์กร
ต่างๆ และผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่าอปุสรรคโดยท่ัวไป คือ การใช้
ทรัพยากรทาง Healthcare ที่ไร้ประสิทธิภาพ และขาดความ
ร่วมมือกันระหว่างผู้ประสานงานภายในห่วงโซ่อุปทาน

EHCR ระบุว่า ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์จะสามารถช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ“BD เป็นพันธมิตรกบัผูใ้ห้บรกิารด้านการดูแลสขุภาพทีช่่วยน�าความคิด

ริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ EHCR ไปใช้ แต่ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ EHCR 
ยังไม่ได้รับการประยุกต์ใช้มากเท่าที่ควร ส่งผลให้อุตสาหกรรมไม่รู้ถึง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย

BD ได้ใช้ความพยายามมากกว่าทศวรรษในการลงทุน เช่น การพิมพ์
บาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ แต่บาร์โค้ดเหล่านั้นไม่เคยถูกสแกนภายนอก
องค์กร ท�าให้บาร์โค้ดและข้อมูลมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยถ้าปราศจาก
การน�าไปใช้ในวงกว้าง”  Dennis Black, Director, e-Business, BD

“มันเป็นเรื่องน่าต่ืนเต้นที่ผลส�ารวจของผู้ประยุกต์ใช้ความคิดริเริ่ม
เชิงกลยุทธ์ EHCR เป็นไปในทางบวก ซึ่งองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ
จะได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้กลยุทธ์และ GS1 Standard” 

Dennis W. Harrison, Sr. VP GS1 US and President of GS1 
Healthcare US
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 Two out of ive healthcare professionals who participated in 
the survey indicate that their organizations have attempted
at least half of the initiatives suggested by the 1996 
Eficient Healthcare Consumer Response report. Our 
indings indicate that, for the most part, the initiatives that 
were most frequently attempted are also the initiatives that 
provided the greatest levels of supply chain performance 
improvement to the organizations. For example, inventory 
management/reduction programs, increase E-commerce 
transactions, and adopt automation for common supply 
chain practices were attempted by more than two out of 
three survey participants and achieved very signiicant 
or signiicant levels of improvement for the vast majority 
(more than 70 percent) who attempted these initiatives. 
One initiative that is contrary to this observation is clearly 
deining the role of your organization in healthcare which 
was only attempted by 31 percent of the survey participants
but helped 74 percent of those who attempted this.

Industry Reactions 
 It has been over a decade since the Eficient Healthcare 
Consumer Response (EHCR) was published in 1996. 
The EHCR exposed a number of existing ineficiencies 
in the healthcare supply chain. This was accomplished 
through a survey of healthcare industry experts, providing
a cross-section of observations and opinions from
professionals working in a variety of organizations across 
the healthcare supply chain. Industry-wide obstacles to 
cost-effective healthcare were identiied, and the need 
for greater collaboration between supply chain partners 
was addressed. The EHCR suggested that a potential 
savings of over $11 billion dollars could be achieved 
through strategic initiatives.

“It is exciting to see the number of respondents that have
 attempted implementation of the strategic initiatives listed in the 
EHCR report and the reported positive results achieved. All 
healthcare organizations could beneit from implementing the 
strategies and the supporting GS1 standards.”

Dennis W. Harrison, Sr. VP GS1 US and President of GS1 
Healthcare US

“BD is actively partnering with healthcare providers to help adopt 
many of the EHCR strategic initiatives – most of which require 
data standards. The EHCR indings from 1996 stand the test of 
time. Unfortunately, most EHCR strategic initiatives have yet to 
be implemented. As a result, the industry has not realized the 
potential cost savings. BD has been moving towards the use of 
data standards for more than a decade. For example, the Company 
has invested heavily in this area, printing billions of GTIN
barcodes on its products. However, most of these barcodes are 
never scanned outside of BD. Barcodes and data standards are 
of little value without broad adoption.”   

Dennis Black, Director, e-Business, BD  
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บทความโดย / Article by : Kalyan S. Pasupathy , Thomas R. Hellmich
แปลโดย / Translated by : Kornkamon Poksapmongkol / กรกมล โภคทรัพย์มงคล
เรียบเรียงโดย / Edited by : Wathang Donkrajang / เวทางค์ ดอนกระจ่าง

ด้วยเหตุน้ีพวกเขาตัดสินใจท่ีจะต้ังทีม
งานเพื่อศึกษาว่า จะน�าเสนอบริการท่ีดี
ให้กับลูกค้าอย่างไร  รวมถึงการค้นหา
อปุสรรค แก้ไขอปุสรรค เพือ่ให้การท�างาน
ราบร่ืนได้อย่างไร ซึ่งกล่าวอีกนัยหน่ึง
คือ มาโยคลินิกได้สร้างห้องปฏิบัติการ
ของแผนกฉุกเฉินที่ใหญ่ที่สุด

ประสบการณ์จากความส�าเร็จแสดง
ให้เห็นถึงความส�าคัญและบทบาทของ
เทคโนโลยอีย่างง่ายๆ (เช่น ระบบ RFID) 
และทีมสหสาขาวิชาชีพของแพทย์และ
ผู้คนจากสาขาอื่น ๆ สามารถมีส่วนร่วม
ในการปรบัปรุงคุณภาพและค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการท่ีน�าไปสู่การรกัษาพยาบาล 

และขั้นตอนท่ีสามารถอ�านวยความ
สะดวกที่จะใช้วิธีการดังกล่าว 

โครงการนีเ้ปิดตัวขึน้ในปี 2013 และระบบ 
RFID ได้เริ่มต้นและขยายผลในช่วงฤดู
ร้อนของปี 2015 ซึ่งเป็นการบูรณาการ
อย่างเต็มรูปแบบของการท�างานในห้อง

เม่ือไดตดัสินใจทําการขยายและออกแบบหองฉกุเฉนิใหมท่ีมาโยคลนิกิ (Mayo Clinic) ของ Saint 
Marys Hospital ในเมอืง Rochester รฐั Minnesota ผูบรหิารของ Mayo ไมไดแคตองการเพียง
จะเพิม่หองและขยายพืน้ท่ีเทานัน้ เขายังมองถงึโอกาสทีจ่ะเพิม่ประสิทธภิาพในการดูแลและสราง
ประสบการณอันดีใหกับลูกคา ตลอดจนถึงการลดคาใชจาย

เทคโนโลยี RFID 
ปรับปรุงการดูแลของโรงพยาบาลได้อย่างไร
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ฉุกเฉินที่โรงพยาบาล St. Marys ในช่วง
ไตรมาสที่สี่ของปี 2015
ระบบจะช่วยลดเวลาเจ้าหน้าท่ีในการหา
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์อื่น ๆ และจะแจ้ง
ให้ทราบเมื่อเพื่อนร่วมงานจะเข้าดูแล
ผู้ป่วยส�าคัญและไม่ควรจะถกูขดัจงัหวะ
ในการรักษา ท�านองเดียวกันสมาชิกใน
ครอบครัวสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ท่ีถูกจัด
เก็บในต�าแหน่งท่ีไม่ถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย  ท้ังหมดน้ี
จะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีคลินิกมีเวลามาก
ขึ้นในการดูแลลูกค้าและคนไข้ ปัจจุบัน
โรงพยาบาล Mayo ก�าลังพิจารณาใน
การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ในพื้นท่ี
อื่นๆ ในโรงพยาบาล  และน่ีคือข้อ
แนะน�าส�าหรับการด�าเนินการโปรแกรม
ดังกล่าว
สร้างทีมนักวิชาชีพหลายสาขา เพื่อน�า
ความคิดริเริ่มไปสู่การปฏิบัติ น�าโดยทีม
แพทย์ นักวิทยาศาสตร์-วิศวกร รวมถึง
สมาชิก ท่ีมาจากแผนกฉุกเ ฉินของ
โรงพยาบาล Mayo และคลินิก Robert
D. รวมถึงศูนย์ Patricia E. Kern Center 

for the Science of Health Care 
Delivery ซึง่ ED-CELL หรอื Emergency 
Department-Clinical Engineering 
Learning Laboratory  จะประกอบไป
ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ
ด ้ า น สุ ข ภ า พ อื่ น ๆ  วิ ศ ว ก ร ร ะ บ บ
นักวิทยาศาสตร์ นักสารสนเทศ บคุลากร
ไอที และผู้จัดการโครงการ
การใช้เทคโนโลยีในการระบุและจัดการ
กับอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน โครงสร้างพื้นฐาน
ใหม่เป็นแบบ real-time-location (RTL) 
โดยใช้เซน็เซอร์ระบตุ�าแหน่งท่ีเทคโนโลยี
รุ่นใหม่ร่วมกับอุปกรณ์ท่ีใช้อาร์เอฟไอดี
ส�าหรับการติดตามการเคล่ือนไหวและ
ระบุต�าแหน่งของ ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และ
อุปกรณ์ต่างๆ 
เครื่องอ่านอาร์เอฟไอดี (RFID reader) 
ก�าลังส่งสูงถูกติดต้ังไว้ท่ีเพดาน เมื่อ
ผู้ป่วยทุกรายลงทะเบยีนจะได้รบัสายรดั
ข้อมือ RFID สมาชิกในทีมมีการติดชิป
RFID ในป้ายชื่อ ส่วนอุปกรณ์มีการ
ติดแท็กด้วยสติ๊กเกอร์ RFID  แท็ก RFID 
ท้ังหมดท่ีใช้เป็นประเภท passive tag 
น่ันคือ tag แต่ละตัวไม่ต้องใช้พลังงาน
หรือไฟเล้ียง  ทีม ED-CELL ได้ท�าการ
พัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อส่งผ่านข้อมูลจาก
ระบบ RFID ให้กับเจ้าหน้าที่ในลักษณะ
ที่สามารถน�าไปใช้งานได้
อย่างไรก็ตาม RFID อาจจะสร้างปัญหา
บ้าง ในช่วงต้น RFID จะรบกวนการ
ท�างานของเครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 
(ECG), เครื่องเฝ้าระวัง (Monitoring 
equipment)  ระบบการส่ือสารแบบ
ไร้สาย และระบบวิทยุติดตามตัว ซึ่ง
ทีมงานต้องด�าเนินการทดสอบระบบเพือ่

ให้มั่นใจได้ว่าระบบดังกล่าวไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อการท�างานของอุปกรณ์ ED 
และอุปกรณ์อื่น ๆ
ปัญหาอีกประการหน่ึงคือบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพและความกังวลในเรื่องความ
เป็นส่วนตัวของผู้ป่วยจากการใช้อปุกรณ์
สวมใส่ ทีม ED-CELL ได้ท�าการหา
ข้อมูลเชิงลึกรวมถึงทัศนคติของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท้ังหมดก่อนการเปิดตัวระบบ 
RTL โดยมีการจัดการประชุมอย่าง
ต่อเน่ืองในศูนย์ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ของคลินิก St. Marys ED ได้อธิบาย
ถึงเป้าหมายและประโยชน์ท่ีได้รับของ
โครงการ รวมถึงการตอบข้อสงสัยต่างๆ 
และรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า
บ่อยครั้งเจ้าหน้าท่ีดูแลผู้ป่วยมักจะมี
ปฏิกิริยาต่อเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล
แบบใหม่อย่างระมัดระวังและส่วนหน่ึง
แสดงอาการต่อต้าน  จึงไม่แปลกใจเมื่อ
สมาชิกของพนักงาน ED จะกังวลว่า
เขาจะถูกจับตามองทุกย่างก้าว บางคน
กังวลว่าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะใช้ใน
การประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ท�างานของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมาชิกในทีมมีความกังวลว่าพวกเขา
จะถูกติดตามในระหว่างพักและนอก
ช่วงเวลางาน
ภายหลังการประชุมและการอภิปราย
ส่วนตัว ทีมงานสร้างความมั่นใจให้กับ
พนักงานว่าระบบมวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็น
เครื่องมือทางคลินิกและจะไม่ติดตาม
พวกเขาไปในห้องน�้าหรือระหว่างพัก 
เมื่อสมาชิกในทีมอยู ่นอกพื้นท่ีคลินิก 
สถานะของพวกเขาจะแสดงเป็น “ออก
จากแผนก.” 
คนไข้กังวลน้อยลง เมื่อทีม ED-CELL 
สอบถามสมาชิกของผู ้ป่วยและสภา
ท่ีปรึกษาครอบครัวของ Emergency 
Medicine and the Kern Center ว่าพวก
เขารูสึ้กอย่างไรเมือ่มกีารติดชปิ RFID ใน
สายรัดข้อมือ 
พวกเขาตอบทันที “คุณไม่ได้ท�ามันแล้ว
หรือ?” ทีมงานได้เรียนรู้ว่าผู้ป่วยมักจะ
กังวลเกี่ยวกับการหลงทางในทางเดิน 
ภายหลังจากการลงทะเบียนและต้อง
เดินไปยังห้องรอตรวจ สายรัดข้อมือ จึง
เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยพึงพอใจ 
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ที ม ง า น พ ย า ย า ม ป ้ อ น ข ้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูล
ทรัพยากรมนุษย ์  การปฏิบั ติตาม
กฎหมาย ท่ีปรึกษาด้านจริยธรรม และ
การอนุมัติภายในของคณะกรรมการ
ท่ีส�าคัญ รวมถึงการปฏิบัติทางคลินิก 
การบริการด้านสถานที่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การบูรณาการระบบเข้าสู่กระบวนการ
ท�างาน จากมุมมองเชิงเทคนิคหลาย
ขั้นตอนท่ีจ�าเป ็นจะต ้องด�าเนินการ
ต่อเน่ืองเพื่อน�าเทคโนโลยี RFID ผสาน
ลงในกระบวนการท่ีมอียู ่ยกตัวอย่างเช่น
เมื่อผู ้ป ่วยมีการลงทะเบียน สายรัด
ข้อมอืท่ีมรีหัสบ่งชีเ้ฉพาะจะถกูยดึติดอยู่
บนข้อมือของผู้ป่วย ระบบ RTL จะแจ้ง
ให้ทราบว่าเลขหมายบ่งช้ีเฉพาะเป็นของ
ผู้ป่วยคนไหน ซึ่งอยู่ในส่วนท่ีเรียกว่า
“Commissioning process”
ระบบ RTL จะถูกรวมเข้ากับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู ่ เพื่อให้
แสดงผลต�าแหน่งของผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี
หลัก (เช่น แพทย์และพยาบาลหัวหน้า
เวร) และอุปกรณ์ รวมถึงระยะเวลาท่ี
แต่ละคนอยู ่ในต�าแหน่งท่ีต้ังปัจจุบัน 
ข้อมูลต�าแหน่งและระยะเวลาส�าหรับผู้
ป่วยทุกคน สมาชิกในทีมและอุปกรณ์
ยังสามารถท�าการค้นหาผ่านทางระบบ 
RTL
นอกจากประโยชน์ท่ีอธบิายข้างต้น ระบบ
RTL ยงัสามารถช่วยเหลือในด้านอืน่ เช่น  
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2016 ED-CELL 
ได้ออกรายงานถงึหน่วยงานภาครฐัและ

หน่วยงานก�ากับดูแลคุณภาพท่ีส�าคัญ 
(เช่น เวลาท่ีใช้หลังจากท่ีผู้ป่วยมาถงึและ
ลงทะเบียนก่อนท่ีจะพาไปท่ีเตียงและ
เพื่อรับบริการต่อไป) นอกจากนี้ ทีมงาน
ยังได้ขยายขีดความสามารถของระบบ
ท่ีสามารถแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยรอนาน
เกินไปโดยไม่ต้องเห็นหรือมีการล่าช้าท่ี
ไม่คาดคิดในการรกัษาเยยีวยา นอกจากน้ี
ทีม ED-CELL ก�าลังมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการติดตามว่าผู้ป่วย
และเจ้าหน้าท่ีท่านสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยที่มีโรคติดต่ออีกด้วย
บทเรียนท่ีส�าคัญของความคิดริเริ่มน้ีคือ
คุณไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีเพียง
อย่างเดียวเพื่อท�าให้เกิดนวัตกรรมและ
การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีปลูกฝังการท�างาน
ร่วมกันทุกๆ ฝ่าย ความผูกพันอย่าง
ต่อเน่ืองและการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองเป็น
ส่ิงส�าคัญ ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การปรับปรุงและมีทีมนักวิทยาศาสตร์ 
แพทย์และวิศวกรท�างานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นของคลินิกข้างเตียงของผู้ป่วย
เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง

How RFID Technology  

Improves Hospital Care
When redesigning the new and expanded
emergency room at the Mayo Clinic’s 
Saint Marys Hospital in Rochester, 
Minnesota, Mayo leaders didn’t just 

want to add more rooms and square 
feet. They saw it as an opportunity to 
completely transform the operation to 
improve care and the patient experience
and to lower costs. 

To that end, they decided to have a team 
study how care is delivered, identify
the barriers to smooth operations, and ix 
the barriers. In other words, they created
a living lab of the Clinic’s largest 
emergency department.

The successful experience illustrates the 
role that relatively simple technology (e.g., 
an RFID system) and a multidiscipline
team of clinicians and people from other 
ields can play in improving the quality 
and cost of care delivery processes 
and the steps that can ease the way 
to applying such an approach. The 
project was launched in 2013, and the 
RFID system was rolled out in stages 
starting in the summer of 2015. It was 
fully integrated into emergency room 
operations at St. Marys during the fourth 
quarter of 2015.

Use technology to identify and address
barriers. The new infrastructure was 
a real-time-location (RTL) system 
with state-of-the-art location sensors 
and devices that use radio frequency 
identiication (RFID) technology to track 
the movement of and locate patients, 
staff, and equipment. High-density RFID 
readers were installed in the ceilings. All 
patients receive RFID wristbands when 
they register. Staff members have RFID 
chips in their badges. And equipment is 
tagged with discrete RFID stickers. All of 
the RFID tags are “passive technology,”
meaning that the individual tags don’t need 
power. The ED-CELL team developed
software to provide the stream of RFID 
data to frontline staff in a usable manner.
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Address potential obstacles early. One 
obvious issue was whether the RFID 
technology would interfere with the 
ECG machine, monitoring equipment, 
and the overhead communication and 
paging systems. The team conducted 
systematic testing and ensured that it 
did not adversely affect the functioning 
of other ED equipment and devices.

Another issue was potential staff and 
patient concerns about wearables and 
privacy. The ED-CELL team sought 
out the insights and perspectives of all 
stakeholders before the launch of the 
RTL system. It held a series of town hall 
meetings with the St. Marys ED clinical 
staff to explain the scope and beneits 
of the project, answer questions, and 
obtain feedback.

Frontline caregivers often react to 
new data-collecting technologies with 
caution and resistance. So the team was 
not surprised when members of the ED 
staff were concerned that their every 
move would be monitored. Some were 
worried that the data collected would 
be used for their performance reviews. 
In particular, the staff members were 
anxious that they might be tracked during
breaks and time off the unit.

In subsequent meetings and one-on-one
discussions, the team reassured the 
staff that the system was intended to 
be a “clinical tool” and would not track 
them in the restrooms or during breaks. 
When staff members are outside the 
clinical area, they are displayed as “out 
of department.”

Patients were less concerned. When 
the ED-CELL team asked members of 
patient and family advisory councils 
of Emergency Medicine and the Kern 
Center how they would feel about having
an RFID chip in their wristbands, their 
immediate response was: “Don’t you 
do it already?” From them, the team 
learned that patients often worry about 
being lost in the maze of hallways, being 
forgotten after registering, and missing
their announcement in ED waiting 

rooms. So they embraced the idea of 
location devices.

The team also sought the input of 
various departments, including human 
resources, legal and compliance, and 
ethics consultants, and the approvals 
of key internal committees including 
clinical practice, location services, and 
information technology.

Integrate the system into the workflow. 
From a technical standpoint, several 
steps need to be taken to seamlessly 
integrate RFID into the existing workflow. 
For instance, when a patient is registered
at the ED’s front desk, a wristband with 
a unique ID is wrapped on his or her 
wrist and the RTL system is notiied that 
this unique ID belongs to such patient 
through a “commissioning process.”

The RTL system was integrated with 
existing information technology systems 
to provide a visual display of the locations
of patients, key staff members (e.g., 
the physician and supervisory “charge” 
nurse), and equipment, and how long 
each has been at the current location. 
The location and duration information 
for all patients, staff members and 
equipment can also be obtained using 
an RTL system search tool.

In addition to the beneits described 
above, the RTL system has the potential
to generate others. During the irst half 

of 2016, ED-CELL will use it to automate 
the reporting to government agencies 
and regulatory bodies of key quality 
metrics (e.g., the time it takes after a 
patient has arrived and registered at 
the ED for him or her to be put in a bed 
and to be seen by a care provider). 
Separately, the team is now expanding
the system’s capabilities to issue alerts 
when patients have been waiting 
too long without being seen or there 
has been an unanticipated delay in 
delivering pain medication. In addition, 
the ED-CELL team is developing the 
capability to track which patients and 
staff members might have come into the 
proximity of a patient with a contagious 
disease.
An important lesson of this initiative 
is that you cannot rely on technology
alone to bring about innovation and 
change in a fast-paced environment.
Crea t ing  an  env i ronment  tha t 
nu r tu res  co l l abora t i on  ac ross 
disciplines, ongoing engagement,
and continuous learning is just as 
cruc ia l .  Employ ing a sc ient i ic 
approach to improvement and having
a team of scientists, clinicians, and 
engineers  work  w i th  the  loca l 
clinical staff at the patient’s bedside is 
a powerful way to bring about change.
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เริม่ต้นด้วยงาน CES 2016 (Consumer Electronics
Show) หรืองานแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
อิเลก็ทรอนกิส์ ท่ีลาสเวกสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย
ปีนีจ้ดัขึน้ระหว่างวันที ่6-9 มกราคม 2016 ซึง่ภายในงาน
จะเป็นการรวบรวมผู ้ผลิต นักพัฒนา ตลอดจน
ซัพพลายเออร์จากทั่วทุกมุมโลก มาน�าเสนออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในหลายรูปแบบ นวัตกรรมใหม่ๆ
ทีส่ามารถสร้างประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคและวงการธรุกจิ
หลากหลายแขนงได้ รวมไปถึงยังสะท้อนให้เห็นถึง
ภาพรวมของอุตสาหกรรมไอทีตลอดทั้งปี
1. รถยนตอัจฉริยะ โดยจะแบงเปน 2 แบบดวยกัน 
 คือ

- Connected Car หรือรถที่มาพร้อมกับระบบ
อัจฉริยะ สามารถเชื่อมต่อกับมือถือ สั่งงานด้วยเสียง 
มีระบบประมวลผลท้ังเรื่องเส้นทางจราจร ความ
ปลอดภัย ช่วยเหลือเราขณะขับรถได้ คล้ายๆ กับมี
ผู ้ช ่วยส่วนตัวขณะขับรถ ต่อไปนี้อุปกรณ์ติดรถ
จะไม่ใช่เพ่ือความบันเทิงอย่างเดียวแล้ว แต่เป็น
“Infotainment” คือ Info + Entertainment เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการท้ังด้านข้อมลูและความบันเทิง
ของผู้ขับขี่ ปีนี้เราเห็นผู้เล่นรายใหม่ๆ ที่พร้อมสู้ใน
สมรภูมิน้ี ทั้งบริษัทรถยนต์เองอย่าง Ford, Toyota, 

Volvo, BMW ก็แข่งกันเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่ built-in 
connected car มาเลย หรือแม้แต่บริษัทไอทีอย่าง 
Intel, Qualcomm ก็กระโดดมาเล่นตลาดนี้เช่นกัน
- Self-driving Car หรอื รถยนต์ไร้คนขบั เราเหน็ความ
พยายามของทัง้สองค่ายยกัษ์ทัง้ google และ apple 
ทีจ่ะสร้างสิง่นีใ้ห้เกดิขึน้ และปีนีห้ลายค่ายได้เผยโฉม
เทคโนโลยทีีเ่ขยิบเข้าใกล้ความเป็นจรงิได้มากขึน้ เช่น 
กล้องที่เก็บภาพพร้อมกันได้ 14 มุม ที่ประมวลผล
เส้นทางการเดินรถ เป็นต้น

 2. Virtual Reality แบบ 360 องศา

เทรนด์การเก็บภาพและวิดีโอแบบ 360 องศา ท�าให้
เราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงนั้นๆ ได้ด้วยการสวม
แว่น VR จะแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากปีนี้ความ
พร้อมด้าน Hardware ทั้งส�าหรับผู้สร้าง และผู้เสพ
คอนเทนต์มีให้เลือกหลากหลาย ในราคาที่เอ้ือมถึง
ได้มากขึ้น

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/561658 
           http://www.aripfan.com/ces-2016-what-to-expect/ 
บทความโดย : การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย

กลับมาพบกันอีกครั้งในป 2016 เรามาดูเทรนใหมๆ สําหรับเทคโนโลยีที่จะ
เกิดขึ้นในปนี้กันครับ
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Oculus Rift บริษัทผลิตแว่น VR ที่เนื้อหอมจน
Facebook ทุ่มเงินซ้ือกิจการไปเปิดพรอีอเดอร์ให้ลกูค้า
ทัว่ไปจองแว่นมาเล่นกนัได้แล้ว หรอืค่ายมอืถอือย่าง 
HTC กอ็อก Vive Pre Headset มาแข่งกบั Samsung 
Gear VR ในราคาพอสู้ได้เช่นเดียวกัน
ด้านคอนเทนต์ นอกจาก Ricoh Theta ที่ชิงเปิดตัว
ต้ังแต่ปีก่อน เรียกเสียงฮือฮาเป็นเจ้าแรกแล้ว ปีนี้ 
Nikon ยังเปิดตัว Action Camera “Keymission 
360” ที่เก็บวิดีโอความละเอียด 4K ได้ 360 องศา
เช่นเดียวกัน ให้คนทั่วไปสามารถร่วมกันสร้างเนื้อหา
ทีห่ลากหลาย เอาไปใส่ในแว่น VR ได้ ยงัไม่รวม mobile
software ที่เปิดตัวมาให้เก็บภาพ 360 องศาได้อีก
3. จอมวนได  หรือ OLED flexible screen

LG ได้ผลิตจอที่บางมากๆ เรียกว่า  OLED flexible 
screen ซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสงได้และปรับเปลี่ยน
รูปทรงได้ จะโค้ง จะม้วน จะงอ สุดแล้วแต่จะน�าไป
สร้างสรรค์ น่ีน่าจะเป็นมิติใหม่ของวงการโฆษณา 
หรือแม้แต่วงการการออกแบบ จะเอาจอไปติดโซฟา
ฝาบ้าน ประดับแผงคอนโซลรถยนต์ ม้วนเป็น
ปลอกแขน ท�าแบนๆ เป็นแผ่นรองจานกย่็อมได้ทัง้นัน้ 
และมาพร้อมมาตรฐานความละเอียดในระดับ 4K
ซึ่งใน CES 2016 มีแนวโน้มที่ Samsung และ LG 
รวมถงึผูผ้ลติอีกหลายแบรนด์จะเดินหน้าสูม่าตรฐาน
ของความละเอียดระดับ 8K

 4. Smart Home

จากการแข่งขันในการแย่งชิงตลาดการค้าหลายๆ 
ค่ายแข่งกันเปิดตัวของใช้อัจฉริยะในบ้านมากขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งทีวี แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หลอดไฟ เครื่อง
ล้างจาน ล�าโพง ประตู ฯลฯ “บ้านอัจฉรยิะ” จะเกดิขึน้
แน่ๆ แต่มีจุดน่าสังเกต 2 ข้อคือ

- ส่วนมากของใช้อัจฉรยิะเหล่าน้ี
ยังไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคนทั่วไป 
ถึงขนาดที่ผู้บริโภคที่ไม่ใช่
สาวกเทคโนโลยีจาจะ
ยอมจ่ายเงินเพ่ือซ้ือ
เครื่องใหม่
- ยังไม่มีมาตรฐาน
กลางสากลใดที่ 
แพร่หลายเพียงพอ 
จะเป็นศูนย์กลางให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้
คุยกันได้แบบไร้รอยต่อ
จริงๆ คงต้องรอให้ค่ายไอที
ทั้งหลายเขาตกลงกันให้รู ้เรื่องก่อน เราถึงจะได้
สัมผัสกับ “บ้านไฮเทค” อย่างแท้จริง

 5. Drone  

หลายคนมักคุ้นเคยกับการควบคุมเพ่ือใช้ถ่ายภาพ
หรือบันทึกวิดีโอในมุมสูง ขณะที่การใช้งานด้านอื่นๆ 
เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้ว เช่น การใช้ขนส่งสินค้า โดย 
DHL และ Amazon หรือจะเป็นการใช้โดรนเป็น
ต�ารวจอากาศเพ่ือตรวจจบัโดรนต้องสงสยัในประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น ด้วยความแพร่หลายในการใช้โดรน
ที่เริ่มมีมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ผู้ผลิตจะสร้างสรรค์
เทคโนโลยีใหม่อย่างเซ็นเซอร์อัจฉริยะ เพ่ือขยาย
รูปแบบการใช้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ทัง้หมดนีเ้ป็นเพียงส่วนหนึง่ของเทคโนโลยทีีจ่ะเข้ามา
ในปี 2016 นี้ เตรียมตัวให้พร้อมกับการต้อนรับการ
เข้ามาของเทคโนโลยีที่จะพาเราไปสู่อนาคต (^^) 
เจอกันใหม่ฉบับหน้าครับ



เมื่อการรักษานั้น ผิดพลาดไม่ได้
 
ประเทศอาร์เจนตินา

เวชระเบียน

จุดรับผูปวย

เนื่องจากปจจุบันระบบบารโคด
มีความส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลด
ความผิดพลาดในการท�างาน ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
อตุสาหกรรม ห้างสรรพสนิค้า Logistics รวมไปถงึ
ด้านการแพทย์ เพราะความถูกต้องแม่นย�ามี
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง การน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์เข ้ากับกฎระเบียบ
ข้อบงัคับ และมาตรฐานของระบบรบัรองคณุภาพ
โรงพยาบาลน้ัน ถือเป็นตัวช่วยมือหน่ึงเลย
ทีเดียว

บทความโดย : บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จ�ากัด
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หองยา-คลัง

ตัวอย่างเลือด

หองตรวจ

คลังเลือด-นํ้า
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ในบทความฉบับนี้ ขอน�าเสนอระบบจัดการคลังเลือดโดยใช้
บาร์โค้ด มาประยกุต์เข้ากบักฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐาน
ของระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยใช้เลขบาร์โค้ดระบุ 
• Lot Number ระบุวันรับเลือดเข้า/ออก
• หมายเลข HN (หมายเลขประจ�าตัวผู้ป่วย) 
• กรุปเลือด
ภายในคลังเลือด ระบบจะจัดการวันที่รับเลือดและ วันที่จ่าย
เลือด โดยให้เลือดที่รับเข้ามาก่อน จ่ายก่อน (FIFO) หลังจาก
จ่ายเลือดออกจากคลังแล้ว ระบบบาร์โค้ดยังจ�าเป็นต่อการ
ให้เลือดผู้ป่วยอีกด้วย
หลักการ คือ เมื่อพยาบาลให้เลือดกับผู้ป่วย จะมีการใช้เครื่อง
อ่านบาร์โค้ดสแกนท่ีบาร์โค้ดบนสายรัดข้อมือ (Wristband) 
ข้อมูลจะแสดงถึงข้อมูลและกรุปเลือดของผู้ป่วย หลังจากน้ัน
พยาบาลสแกนบาร์โค้ดที่ถุงเลือดจะได้ค่ากรุปเลือดที่ตรงกับ
ผู้ป่วย เพ่ือเป็นการตรวจสอบความแม่นย�ากับการให้เลือด
ได้อย่างถกูต้องแม่นย�า โดยระบบนีม้กีารน�าไปใช้งานจรงิแล้ว
ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในประเทศไทย



เจ้าหน้าที่วิชาการ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วม
บรรยายในหัวข้อ “GS1 Barcode Standard” ในงานสัมมนา 
“2015 Life Science Workshop Seminar” ณ โรงแรม 
Shangri-La Rasa Sayang Resort & SPA เมอืงปีนงั ประเทศ
มาเลเซีย งานดังกล่าวจัดโดยบริษัท Domino Asia Pte Ltd 
ซึ่งเป็นบริษัทผู ้ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 

และอุปกรณ์การพิมพ์ครบวงจร โดยผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้แทน
จ�าหน่ายของบริษัท Domino ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กว่า 
40 คน
การบรรยายในส่วนแรกของ GS1 เป็นการแนะน�ามาตรฐาน
สากล GS1 โดยเน้นการใช้งานมาตรฐานที่เกี่ยวกับงานด้าน 
Healthcare และแนะน�ากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก�าลัง
มีผลบังคับใช้กับสินค้าประเภทยาและอุปกรณ์การแพทย์
ที่จะน�าเข้าสหรัฐอเมริกา เช่น มาตรฐาน UDI และ DQSA 

ในฐานะที่ GS1 เป็นองค์กรหน่ึงที่ได้รับการรับรองจาก 

U.S. FDA ให้เป็น Issuing agencies
ในการบรรยายส่วนทีส่อง เป็นการน�าเสนอมาตรฐานบาร์โค้ด 

ประเภท 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ซึ่งเป็นบาร์โค้ด 

ชนดิหนึง่ที ่GS1 แนะน�าให้ใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายของสหรฐัฯ เน่ืองจากสามารถใส่ข้อมลูได้จ�านวนมาก 

ทั้งเลขหมายประจ�าตัวสินค้า วันเดือนปีหมดอายุ หรือ Batch/Lot No. เป็นต้น ซึ่งได้น�าเสนอรายละเอียดในเรื่อง
คุณภาพของบาร์โค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ผู้แทนจ�าหน่ายที่เข้าร่วมฟัง ก็จะได้รับความรู้ทั้งด้านมาตรฐานและด้านคุณภาพของบาร์โค้ดตามมาตรฐาน
สากล GS1 เพื่อจะเป็นตัวกลางในการแนะน�ามาตรฐานสากลที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องใช้งานต่อไป

นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ�านวยการสถาบันรหัส
สากล ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การใช้บาร์โค้ดใน
โรงพยาบาล” ในงานสัมมนา การใช้ระบบโลจิสติกส์ 
เพ่ือการพัฒนาโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันจันทร์ที ่
9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคาร 

กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
�

โครงการ สําหรับปี

�

โครงการ สําหรับปี

�

�

�

�

�
////////////////////////////////////

สถาบนัรหสัสากลรว่มบรรยายเรื1อง การใชบ้ารโ์คด้ในโรงพยาบาล

นายประิท์ โชิปรายนุล ้ำนวยการสถาันรัสสากล ไ้เ้า่วม
บรรยายในัว้อ การใ้บา์โ้ดในโรงพยาบาล ในงานัมมนา การ
ใ้ระบบโลิสิก์เ่อการัฒนาโรงพยาบาลเิดิน เ่อันันท์่
พฤศิกายน ณ ้องประุม้น อาคารกาญจนาิเษก โรง
พยาบาลเิดิน

2015 Life Science Workshop Seminar

สถาบันรหัสสากลร่วมบรรยายเร่ือง  
“การใช้บาร์โค้ดในโรงพยาบาล”

บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน
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หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัด อัตราค่าอบรม

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ารองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org หรือที่ฝ่ายฝึกอบรม 02-345-1198

สถาบันรหัสสากลได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภายในงาน “Kick off โครงการ SMEs Pro-active ส�าหรับปี 2559 
– 2561 (ระยะที ่2)” ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Swissotel Le Concorde โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
และเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในการขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ท่ีมี
ศักยภาพ

สถาันรัสสากลไ้่วมออกูธประชาัมัน์ภายในงาน
โครงการ ำหับี ระยะ่ ณ
้อง โรงแรม  โดยสภา
ุตสาหกรรมแ่งประเทศไทย ่วมับกรม่งเสิมการ้าระห่าง
ประเทศ กระทรวงพาิช์ ่วมัดิจกรรมังก่าว้น เ่อเ็นการ่ง
เสิมและเ่มักยภาพของ้ประกอบการขนาดกลางและขนาด่อม ใน
การขยายการ่งออกไปังตลาดให่่ีักยภาพ

  

ความรู ้ เ บ้ืองต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ GS1-128 
ในการบริหารจัดการการ 

ขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการ
สืบย้อนกลับ 

10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้
บาร์โค้ดเพื่อยกระดับในการ
ด�าเนินธุรกิจ

- บาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
- โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System
- GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมาย 
 ประจ�าตัวสินค้า
- สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ 

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

- การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
- การวางต�าแหน่งบาร์โค้ดท่ีถูกต้อง
- การเลือกขนาดของบาร์โค้ด
- รูปแบบการก�าหนดตัวอักษรในบาร์โค้ด

12,19,26 มกราคม
2,9,16 กุมภาพันธ์

1,8,15 มีนาคม

23 กุมภาพันธ์

25 กุมภาพันธ์

สมาชิกGS1 :  ฟรี* 
บุคคลท่ัวไป : 1,200 บาท

สมาชิกGS1 :  ฟรี* 
บุคคลท่ัวไป : 1,200 บาท

สมาชิกGS1 : 2,300 บาท
บุคคลท่ัวไป : 2,500 บาท

Kick off โครงการ SMEs Pro-active 
ส�าหรับปี 2559 – 2561 (Phase2)

  

หลักสูตรการอบรม มกราคม – มีนาคม 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่าง 

ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบนัฯ จงึก�าหนดให้สมาชกิรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม ความรู้เบ้ืองต้นมาตรฐานสากล GS1 
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชกิรายใหม่ ลงทะเบยีนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตัเิป็นสมาชกิ
ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่างๆ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 ดังนี้
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ผูเขียน : Srunthus Tangkunanont

อสังหาริมทรัพย์ยังปรับตัว 

ศูนย ์ วิจัยกสิกรไทย มองว ่า การโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์
ท่ีอยู ่อาศัยจากผู ้ประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้
น่าจะมีประมาณ 33,250 หน่วย เติบโต
ประมาณ 27.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งหดตัวร้อยละ 26.9% 

นอกจากน้ี ตลาดยังมีปัจจัยหนุนในเร่ือง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมท่ียังทรงตัวอยู่ระดับ
ต�า่ ณ ขณะน้ี  ซึง่ยังเอ้ือต่อการซือ้ท่ีอยูอ่าศยั 
อย่างไรก็ดี แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของไทย
ในระยะถัดไปอาจจะต้องติดตามท่าทีของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งหากธนาคารกลาง
สหรัฐฯ มีการประกาศข้ึนอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเร็วกว่าท่ีคาด จะส่งผลกดดันต่อ
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของไทย

การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่
อาศยัปี 2559 ตลาดต่างจงัหวัดยงัชะลอตวั 
ขณะท่ีตลาดในกรุงเทพฯ มคีวามท้าทายท้ัง
ตลาดบนท่ีเคยเป็นตลาดหลักมีการแข่งขัน
สูง...ขณะท่ีตลาดระดับกลาง-ล่าง ยังไม่
เร่งลงทุนรอก�าลังซ้ือฟนตัว อย่างไรก็ดี ใน
ช่วงหลังสิ้นสุดมาตรการ ยังคงต้องติดตาม
พัฒนาการของเศรษฐกิจในประเทศอันจะ
มีผลต่อก�าลังซื้อของประชาชน และการ
ตัดสินใจในการลงทุนโครงการใหม่ของ
ผู้ประกอบการ 

ส�าหรับทิศทางการลงทุนพัฒนาโครงการ
ท่ีอยู่อาศัยน้ัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู ่อาศัย

ในต่างจังหวัดน่าจะยังชะลอตัวอยู่ในช่วง
1-2 ป ี น้ี  เ น่ืองจากเศรษฐกิจท ้องถิ่น
ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และราคา
สินค้าเกษตรท่ีลดลง ขณะท่ีการลงทุน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลน้ัน จะเต็มไปด้วยความท้าทาย
มากข้ึน ท้ังจากก�าลังซื้อท่ีลดลง และการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น

ส�าหรับทิศทางตลาดท่ีอยู่อาศัยในปี 2559 
น้ัน ผู้ประกอบการยังให้น�้าหนักในกลุ่ม
โครงการคอนโดมิเนียม เน่ืองจากปัจจัย
ในเร่ืองของท่ีดิน กฎหมายผังเมือง และ
โครงสร ้างพ้ืนฐานด ้านรถไฟฟ้า โดย
ผู้ประกอบการยังให้ความส�าคัญกับตลาด

ท่ีอยูอ่าศยัระดบับน ท่ีแม้จะมกี�าลังซือ้สูงแต่
ตลาดค่อนข้างจ�ากดั อย่างไรกต็าม ตลาดบน
ก็ยังมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาดอื่น

ส�าหรับตลาดท่ีอยู่อาศัยระดับกลาง-ล่าง 
แม้จะได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้น
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนของมาตรการภาษี
ส�าหรับผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยหลังแรกไม่เกิน 3
ล้านบาท ซึ่งอาจจะช่วยกระตุ้นในส่วนของ
การลงทุนตลาดบ้านแนวราบ เช่น ทาวน์เฮ้าส์
ในระดบัราคาไม่เกนิ 3 ล้านบาทและสามารถ
สร้างเสร็จภายใน 1 ปีก็ตาม แต่คาดว่าการ
ลงทุนโครงการใหม่ๆ ในกลุ่มน้ีน่าจะยังไม่
คึกคัก เน่ืองจากตลาดยังมีอุปทานรอขาย
ในกลุ่มนี้สะสมในตลาดจ�านวนหนึ่ง

ป 2558e ป 2559f

1. จํานวนที่อยูอาศัยเปดใหม*
 (% y-o-y)

102,953
(-10.0)

101,000 - 105,500
(-1.9) – 2.5

2. จํานวนโอนกรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย
 (% y-o-y)

179,250
3.0

178,400-182,000
(-0.5) – 1.5

3. จํานวนที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียน**
 (% y-o-y)

126,500
(-3.7)

126,000-129,800
(-0.4) – 2.6

4. จํานวนอุปทานทีอ่ยูอาศัยคงคางเหลอืขาย***
 (% y-o-y)

171,000
2.2

165,000-169,000
(-3.5) – (-1.2)

เคร่ืองช้ีวัดภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในเขต 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ที่มา: http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/ articledetail.asp?id=398
บทความโดย: รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
     ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปดิคส์และกายภาพบ�าบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรียบเรียงโดย: ภาคย์ โพธิสุนทร

“อโรคยา ปรมาลาภา 
ความไม่มีโรคเปนลาภอันประเสริฐ”

การมีสุขภาพดีนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ทุกคน
ปรารถนา  ค�าว่าสุขภาพดีในที่นี้หมายถึงการที่เราดูแล
ตัวเองอย่างถูกต้อง  ตั้งแต่เร่ืองการออกก�าลังกายอย่าง
สม�า่เสมอ  การรับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ครบถ้วน
การพักผ่อนที่เพียงพอ การป้องกันโรค  การลดหรือ
เลิกสิ่งที่บ่ันทอนสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีความ
สดชื่น  กระฉับกระเฉง พร้อมที่จะด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันคนไทยได้หันมาให้ความสนใจ และเอาใจใส่
ต่อสุขภาพกันมากข้ึน  เห็นได้จากการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ หรือการ
รวมกลุ่มกันเล่นกีฬาและออกก�าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ซึ่ง

การมีสุขภาพดีนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ทุกคน
ปรารถนา  ค�าว่าสุขภาพดีในที่นี้หมายถึงการท่ีเราดูแล
การมีสุขภาพดีนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ทุกคน
ปรารถนา  ค�าว่าสุขภาพดีในที่นี้หมายถึงการท่ีเราดูแล
การมีสุขภาพดีนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ทุกคน

ตัวเองอย่างถูกต้อง  ตั้งแต่เรื่องการออกก�าลังกายอย่าง
ปรารถนา  ค�าว่าสุขภาพดีในที่นี้หมายถึงการท่ีเราดูแล
ตัวเองอย่างถูกต้อง  ตั้งแต่เรื่องการออกก�าลังกายอย่าง
ปรารถนา  ค�าว่าสุขภาพดีในที่นี้หมายถึงการท่ีเราดูแล

สม�า่เสมอ  การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ครบถ้วน
ตัวเองอย่างถูกต้อง  ตั้งแต่เรื่องการออกก�าลังกายอย่าง
สม�า่เสมอ  การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ครบถ้วน
ตัวเองอย่างถูกต้อง  ตั้งแต่เรื่องการออกก�าลังกายอย่าง

การพักผ่อนที่เพียงพอ การป้องกันโรค  การลดหรือ
เลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีความ
สดชื่น  กระฉับกระเฉง พร้อมที่จะด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
เลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีความ
สดชื่น  กระฉับกระเฉง พร้อมที่จะด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
เลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีความ

ปัจจุบันคนไทยได้หันมาให้ความสนใจ และเอาใจใส่
ต่อสุขภาพกันมากขึ้น  เห็นได้จากการเลือกรับประทาน
ปัจจุบันคนไทยได้หันมาให้ความสนใจ และเอาใจใส่
ต่อสุขภาพกันมากขึ้น  เห็นได้จากการเลือกรับประทาน
ปัจจุบันคนไทยได้หันมาให้ความสนใจ และเอาใจใส่

อาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ หรือการ
ต่อสุขภาพกันมากขึ้น  เห็นได้จากการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ หรือการ
ต่อสุขภาพกันมากขึ้น  เห็นได้จากการเลือกรับประทาน

รวมกลุ่มกันเล่นกีฬาและออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ  ซึ่ง
อาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ หรือการ
รวมกลุ่มกันเล่นกีฬาและออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ  ซึ่ง
อาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ หรือการ

ก�าลังเป็นท่ีนิยมมากในขณะนี้  การออกก�าลังกายให้ได้
ผลดนีัน้ใช้เวลาและต้องท�าสม�า่เสมอด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม
เพ่ือให้ร่างกายเกิดพัฒนาการอย่างมีคุณภาพและมี
สุขภาพแข็งแรงในระยะยาว  ส�าหรับการออกก�าลังกาย
ที่ดีและถูกต้องนั้น ประกอบด้วย
การเตรียมพร้อมก่อนออกก�าลังกาย
ในการออกก�าลังกายนั้นไม่ว่าท่านจะมีอายุอยู่ในช่วง
วัยใด  และไม่ว่าจะออกก�าลังกายนานแค่ไหน หรือ
บางท่านยังไม่เคยออกก�าลังกายมาก่อนเลย  ท่านก็
สามารถทีจ่ะออกก�าลังกายได้โดยเร่ิมต้นจากวิธง่ีาย ๆ  คอื 
การออกก�าลงักายจากกจิวตัรประจ�าวนั เช่น การเดนิหรือ
ขี่จักรยาน เมื่อไปยังสถานที่ที่ไม่ไกล หรือหยุดการใช้รถ 
แต่ใช้การเดินไปท�างานส�าหรับผู้ที่มีบ้านและที่ท�างาน
ไม่ไกลจากกัน  หรือใช้บันไดแทนการข้ึนลิฟต์หรือ
บันไดเลื่อน เป็นต้น 
ให้ท่านท�ากิจวตัรเหล่านีท้กุวันเป็นเวลา 1-2 เดอืน จากนัน้
จงึค่อยๆ เพ่ิมการออกก�าลังกายเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรงข้ึน
เช่น เดินให้เร็วข้ึน  ข่ีจักรยานให้นานข้ึน  ข้ึนบันได
หลายชั้นขึ้น  ว่ายน�้า เป็นต้น  
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และในช่วงแรก ๆ  ของออกก�าลังกายไม่ควรหยุด ให้ออก
ก�าลงัอย่างสม�า่เสมอจนเป็นนสิยั  หากเป็นไปได้ควรจะมี
กลุ่มเพื่อน เพื่อช่วยกันประคับประคอง  หรือท่านอาจจะ
ให้คนในครอบครัวมามีส่วนร่วมด้วยก็จะดี
ท่านที่เร่ิมต้นออกก�าลังกาย  ควรใช้วิธีเดินไม่ควรวิ่ง
เนื่องจากการเดินจะท�าให้ท่านไม่เหนื่อยมาก  และยัง
สามารถลดน�า้หนกัได้ด้วย  นอกจากนีอ้าการปวดข้อจะมี
ไม่มาก  เหมาะส�าหรับคนอ้วน หรือผูท้ีเ่ร่ิมออกก�าลงักาย
ส่วนการว่ิงจะเป็นการออกก�าลังกายส�าหรับผู้ที่เตรียม
ร่างกายไว้พร้อมแล้ว  เพราะการวิง่จะท�าให้หวัใจเต้นเร็ว 
ท�าให้เหนื่อย เหมาะส�าหรับท่านที่ต้องการเพิ่มความฟิต
ของร่างกายให้มากขึ้น
การออกก�าลังกายอย่างปลอดภัย
หลังจากที่ท่านเตรียมความพร้อม และได้ออกก�าลังกาย
จนเป็นส่วนหนึง่ของชวีติประจ�าวนัแล้ว หากท่านต้องการ
เพิ่มความฟิตร่างกายก็สามารถกระท�าได้  ทั้งนี้ท่าน
ควรเลือกการออกก�าลังกายที่ชอบและสะดวกที่สุด  แต่
ส�าหรับท่านที่มีอายุมากกว่า 45 ปี หรือมีโรคประจ�าตัว 
เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันใน
เลอืดสงู หรือมปีระวตัคิรอบครัวเป็นโรคหวัใจ ควรปรึกษา
แพทย์ก่อนเริ่มการเลือกวิธีการออกก�าลังกาย 
นอกจากนี้ในการออกก�าลังกายไม่ควรหักโหมมากใน
คร้ังแรกๆ การออกก�าลงักายทีด่ ีควรเป็นการออกก�าลังกาย
อย่างต ่อเนื่อง ไม ่ใช ่ท�าเป ็นคร้ังคราวแต่หักโหม 
และไม่ควรกลั้นหายใจหรือสูดลมหายใจอย่างแรง 
ควรหายใจเข้าและออกยาว ๆ เพื่อช่วยระบบการหายใจ
ของร่างกาย  และขณะออกก�าลังกายท่านสามารถสังเกต
อาการขณะออกก�าลงักายว่าท�ามากไปหรือไม่  โดยสงัเกต
จากอาการ ดังนี้
- หัวใจเต้นมากจนรู้สึกเหนื่อย
- หายใจเหนื่อยจนพูดไม่เป็นประโยค
- เหนื่อยจนเป็นลม
หากมอีาการดงักล่าว  ขอให้ท่านหยดุการออกก�าลงักาย
สัก 2 วัน  และเวลาออกก�าลังกายในคร้ังต่อไปให้ลด
ระดับการออกก�าลังกายลง
การเตรียมตัวก่อนออกก�าลังกาย
ก่อนออกก�าลงักายทกุคร้ัง ท่านต้องท�าการอบอุน่ร่างกาย
ก่อน  อาจใช้วิธีเดินภายในบ้าน รอบบ้าน หรือเดินบน
สายพาน ฯลฯ โดยปกติแล้วควรใช้เวลาในการอบอุ่น
ร่างกายประมาณ 5-10นาที ซึ่งในการท�าความอบอุ่น
ร่างกายนี้จะท�าให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้
มากข้ึน และหลอดเลอืดมีการเตรียมความพร้อมมากข้ึน
เป็นการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก�าลังกาย

การปฏิบัติตัวหลังการออกก�าลังกาย
            หลังจากออกก�าลังกายแล้ว อย่าหยุดออก
ก�าลังกายในทันที  โดยเฉพาะท่านที่ออกก�าลังกาย
อย่างหนัก เพราะจะท�าให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน 
อาจท�าให ้เกิดอาการหน้ามืด ควรอบอุ ่นร ่างกาย
ประมาณ 5-10 นาที  จนกระทั่งชีพจรกลับคืนสู่สภาพ
ปกติ และควรดื่มน�้าให้เพียงพอภายหลังออกก�าลังกาย
ประโยชน์ของการออกก�าลังกาย
ท่านที่ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอจะท�าให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น
 - ช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดท�างานได้ดี  ไปเล้ียง

ส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ  โรค
ความดันต�่า มีภูมิต้านทานของร่างกายดีข้ึน  และ
ป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรค
ข้อเสื่อม เป็นต้น

 - ช่วยในการควบคุมน�้าหนัก การทรงตัว และท�าให้การ
เคลื่อนไหวคล่องแคล่วขึ้น 

 - ช่วยให้ระบบขับถ่ายท�างานได้ดีขึ้น
-  ช่วยลดความเครียด และท�าให้การนอนหลับพักผ่อน

ดีขึ้น
นอกจากการให้ค�าปรึกษาการใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐาน
สากลและระบบ GS1 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
Supply Chain เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว และ
แม่นย�าแล้วนั้น สถาบันรหัสสากลเห็นว่า การดูแลและ
ใส่ใจกับสุขภาพของพวกเราทุกคนก็เป็นสิ่งส�าคัญ
ไม่ควรที่จะมองข้าม โปรดติดตามต่อในฉบับถัดไป
ถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสมัยใหม่
ให้ร่างกายแข็งแรง ไม่มโีรคภยัเบียดเบียน ดงัพุทธศาสน
สุภาษติทีก่ล่าวว่า… “อโรคยา ปรมาลาภา ความไมมโีรค
เปนลาภอันประเสริฐ”

37



ภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารของไทยในปี 2559 คาดว่า
จะหดตัวลดลง 0.2-2.6% ซึ่งดีขึ้นจากปี 2558 ท่ีหดตัวลง
ถึง 5.8% แต่คิดในเชิงมูลค่าแล้วการส่งออกยังคงลดลงใน
มูลค่าถึง 27,340 - 28,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลจากการ
หดตัวอย่างต่อเน่ืองของมูลค่าส่งออกสินค้าอาหารประเภท
วัตถดิุบ (Raw materials) แต่ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัว
เป็นบวกครั้งแรกในรอบ 4 ปีของมูลค่าส่งออกอาหารพร้อม
ทานและเครื่องดื่ม (Ready-to-eat and beverage) 

ในระยะข้างหน้า อุตสาหกรรมอาหารไทยยังคงต้องเผชิญ
ความท้าทายทางด้านมาตรการกดีกนัทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 
(NTBs) ท่ีจะเข้ามากระทบต่อการส่งออกสินค้าอาหารของ
ไทยไม่ว่าจะเป็น มาตรการ IUU Fishing ของสหรัฐฯ หรือ
กฎระเบียบการห้ามใช้ไขมันทรานส์ในอาหารแปรรูปของ
สหรัฐฯและ EU ซึ่งยังคงต้องติดตามต่อไปท้ังในประเด็น
ขอบเขตความครอบคลุมและบทลงโทษทางกฎหมายใน
แต่ละมาตรการ อย่างไรก็ตาม จากจุดแข็งของอุตสาหกรรม
อาหารไทยทางด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต น่าจะ
ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวรับมือได้

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมมูลค่าส่งออกอาหารพร้อมทานและ
เครื่องด่ืมกลับมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกใน
รอบ 4 ปี (2556-2559) ที่ประมาณ 0.7 - 3.4% หรือคิดเป็น
มูลค่า 14,080 - 14,450 ล้านดอลลาร์ จากการขยายตัวของ
การส่งออกสินค้าอาหารพร้อมทานและเครื่องด่ืม อาทิ 
ไก่แปรรปู ผลไม้สด-กระปอง-แปรรปู และเครือ่งด่ืม ซึง่มลูค่า
การขยายตัวของการส่งออกสินค้าอาหารท้ัง 3 ประเภท
(คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 23.7% ของมูลค่าส่งออกอาหาร) 

ซึ่งคาดว่าจะชดเชยมูลค่าส่งออกอาหารทะเลกระปองและ
แปรรูปที่จะยังคงหดตัวต่อเนื่องในปีนี้

ในระยะข้างหน้า อุตสาหกรรมส่งออกอาหารของไทยยังต้อง
เผชิญความท้าทายจากมาตรการกีดกันการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 
(Non-Tariff Barriers: NTBs) ซึ่งมาตรการ NTBs ที่น�ามาใช้
มีหลายรูปแบบ แต่มาตรการ NTBs ที่กระทบต่อการส่งออก
อาหารและสินค้าเกษตรของไทยโดยมากจะเป็นในเรื่องของ
สวัสดิภาพแรงงานในการผลิตอาหาร สุขอนามยัของผู้บรโิภค 
และความย่ังยืนทางอาหารและส่ิงแวดล้อม เช่น มาตรการ 
IUU Fishing ที่ทางสหรัฐฯจะน�ามาใช้กับประเทศคู่ค้าสินค้า
ประมง และ การห้ามใช้ไขมันทรานส์ ในอาหารแปรรูป
ทุกชนิดไม่ผลิตและจ�าหน่ายในสหรัฐ

บทความโดย: Srunthus Tangkunanont
     

มูลค่าส่งออกอาหารไทย 2557 - 2559F

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ท่ามกลางวิถีชีวิตของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป ความเร่งรีบ
ในชีวิตประจ�าวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และระบบ
สาธารณสุขท่ีดีขึ้น จึงต้องการสินค้าท่ีตอบสนองความ
ต้องการได้รวดเร็วย่ิงขึ้น ท้ังหมดล้วนเป็นปัจจัยท่ีท�าให้
เกิดกระแสสุขภาพของคนไทยใหม่ๆ รวมท้ังโอกาสของ
การด�าเนินธุรกิจในอนาคต

เทรนด์สุขภาพเป็นเรื่องท่ีพูดกันอย่างหนาหูในระยะ 2 ปีท่ี
ผ่านมา และผู้บรโิภคได้ให้การตอบรบัอย่างจรงิจงั แต่ Healthy 
ก็ไม่อาจขายได้เดี่ยวๆ อีกต่อไป ต้องบวกคุณประโยชน์ด้าน
อื่นๆ เช่น Beauty และ Smart ท่ีถูกหยิบยกมาเป็นส่วน
เติมเต็มความต้องการของผู้บริโภค 

ดังน้ัน “เทรนด์เพื่อสุขภาพ” มักหนีไม่พ้น 3 เรื่องหลัก คือ 
อาหาร ยา และความงาม ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้สามารถขยายผล
ออกไปได้มาก อย่างไรก็ตาม กระแสสขุภาพในปี 2558 เทรนด์
การชะลอวัย (Aging) ยงัคงมาแรงอย่างต่อเน่ือง เพราะคนใน
ยุคน้ีต้องการมีสุขภาพดีและคงความเป็นหนุ่มเป็นสาว โดย
ปราศจากโรคภัยให้นานที่สุด

ปัจจุบันผู ้บริโภคท่ัวโลกต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพของ
ตัวเองมากขึน้ แนวโน้มการผลิตและการบรโิภคผลิตภณัฑ์ท่ีดี
ต่อสุขภาพ จึงขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้แนวคิด
“การป้องกันดีกว่าการรักษา”

“อาหาร” จงึไม่ใช่เพยีงปัจจยัในการด�ารงชวิีตเท่าน้ัน แต่เป็น
หน่ึงในปัจจัยส�าคัญท่ีจะสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป ดังน้ัน
แนวโน้มของการพฒันาอาหารของโลกจงึมุง่ไปยงัการพัฒนา
นวัตกรรมอาหารในกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพในรูปของ
“อาหารฟังก์ชั่น” (Functional Foods) หรือ “อาหารท่ีเป็น
มากกว่าอาหาร”  หรอืการรบัประทานอาหารเพือ่ช่วยในเรือ่ง
สุขภาพ และให้ผลต่อระบบการท�างานของร่างกาย เช่น
การป้องกันโรค เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านทาน ชะลอความเส่ือม
ของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ และส่งเสรมิสุขภาพ ตัวอย่างอาหาร
ฟังก์ชั่นก็คือ ผักและผลไม้ ธัญพืช โยเกิร์ตสด สาหร่ายทะเล 
เห็ด ซุปไก่สกัด และสมุนไพรก้นครัวต่างๆ เป็นต้น

อาหารเสริม ดูดีจากภายใน
นอกจากเร่ืองของอาหารการกนิแล้ว การมองหาสุขภาพดีจาก
ภายในสู่ภายนอกยังคงเป็นแนวโน้มหลัก วิตามิน อาหารเสรมิ
และอาหารสุขภาพ จึงได้รับความสนใจมากขึ้นจากคน
ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอาหารเสรมิเพือ่ควบคุมน�า้หนัก เพือ่
บ�ารุงสมอง เพื่อความสวยงาม และเพื่อสุขภาพ

คลีนฟูดยังคงมาแรง
พูดถึงกันมาพักใหญ่ในสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับการกิน
อาหารคลีนๆ ท่ีหลายคนรู ้จักและเรียกกันจนติดปาก

บทความโดย: งานสมาชิก
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“คลีนฟู้ด” (Clean Food) เป็นค�าเรียกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้คน
ได้เกดิความตระหนักว่า การกนิอาหารท่ีถกูหลักโภชนาการ มี
ความปลอดภยั ไม่มสีารปนเปอน และกนิอย่างเพยีงพอ ครบ 
5 หมู่ ควบคู่กบัการออกก�าลังกาย คือ การน�ามาซึง่สุขภาพท่ีดี
คลนีฟูด้นัน้ มคีวามหมายอยู ่2 นยัคอื “อาหารทีไ่ม่ปนเปอน” 
หมายถงึ กนิเข้าไปแล้วมปีระโยชน์และไม่เป็นพษิต่อร่างกาย 
ไม่ปนเปอนเชื้อโรค สารเคมี และพยาธิ ส่วนนัยท่ีสอง คือ 
“อาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ” หมายถึง การกินอาหารให้
ครบ 5 หมู่ และต้องกินให้ได้สัดส่วนในปริมาณท่ีเพียงพอ
ไม่มากไม่น้อยจนเกนิไป เล่ียงอาหารหวานจดั เค็มจดั มนัจดั
กินผักผลไม้ให้มาก เพราะฉะนั้นค�าว่า คลีนฟู้ด ก็คืออาหาร
ที่ปลอดภัยไม่ปนเปอนและถูกหลักโภชนาการนั่นเอง 
ปัจจุบนัการรบัประทานอาหารคลีนไม่ใช่เรือ่งยุง่ยากอกีต่อไป
เพราะมีตัวเลือกมากมาย ทั้งในรูปแบบของร้านอาหาร หรือ
ในลักษณะ Delivery ส่งตรงถึงบ้าน จากเว็บไซต์ในโลก
ออนไลน์
ร้านเหล่าน้ีจะมกีลยทุธ์การขายด้วยการเน้นวัตถดิุบท่ีสดใหม่
โดยเฉพาะพืชผักไร้สารพิษเจือปน และเมนูท่ีหลากหลาย 
นอกจากน้ีในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านอย่าง 7-Eleven
ก็ยังมีอาหารคลีนให้เลือกรับประทานแบบง่ายๆ เช่น ไข่ต้ม
ไข่ลวก โยเกิร์ตไขมัน 0% นมพร่องมันเนย สตรอเบอร์รี่แบบ
ฟรซีดราย ข้าวกล้อง ทูน่ากระปอง และขนมปังโฮลวีต เป็นต้น
ค้าปลีกความงามโตไม่เลิก
ธุรกิจสุขภาพและความงามเป็นธุรกิจท่ีเรียกได้ว่าอินเทรนด์
ตลอดกาล ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายแขนงน�า 2 สิ่งนี้มา
ผนวกเข้ากบัผลิตภณัฑ์ของตัวเอง หวังเกาะกระแส เพิม่ยอดขาย
ให้โตขึ้น สินค้าเก่ียวกับสุขภาพและความงามจึงมีอัตรา
การเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากน้ีไทยยังเป็นท้ังแหล่งผลิต
และน�าเข้าสินค้าสุขภาพท่ีได้มาตรฐานและมีความเจรญิด้าน
สาธารณสุขในระดับแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
ปัจจุบันตลาดความงามมีมูลค่ากว่าหน่ึงแสนล้านบาท
การเติบโตของตลาดกลุ่มน้ีมาจากปัจจยัหลายอย่าง เช่น การ
ท่ีผูบ้ริโภคค�านึงถงึบุคลกิภาพของตนมากขึน้ สินค้ามนีวัตกรรม
ใหม่มากขึ้น และการเติบโตของสังคมเมืองท�าให้มีก�าลังซื้อ
มากขึ้น รวมถึงการเติบโตของ Social Network การท่ี
ผู้บริโภคเน้นสินค้าหลากหลายขึ้น โดยยึดติดแบรนด์น้อยลง 
และมุ่งเน้นไปทางด้านคุณภาพและราคามากขึ้น ท่ีส�าคัญ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าสินค้าในกลุ่มน้ีเป็นสินค้าจ�าเป็น
ในชีวิตประจ�าวันไปแล้วนั่นเอง
ผู้หญิงไทยมีสถติิของความใส่ใจในเรือ่งความสวยความงาม 
(Beauty Conscious) มากถึง 65% เป็นตัวเลขท่ีสูงกว่า
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า สาวไทยแม้ว่า
เจอวิกฤตเศรษฐกิจที่ผันผวน สินค้าขึ้นราคา น�้ามันแพง แต่
พวกเธอยังใช้จ่ายในด้านความงาม
โดยภาพรวมของธรุกจิความงามแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
คือ สินค้าเพื่อความงาม และการบริการเพื่อความงาม ธุรกิจ
เหล่าน้ีสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองตราบเท่าท่ีผู้หญิง

ยังไม่หยุดสวย หรือแม้กระท่ังในกลุ่มผู้ชายท่ีต้องการให้ตัว
เองดูดี โดยจะมีจุดขายด้านความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ 
(Therapist) ยังคงเป็นส่วนส�าคัญทีส่ดุทีจ่ะท�าให้ลกูค้าตัดสนิใจ
เข้ารับการบริการ

Health Care
Health Care คือ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับทุกส่ิงทุกอย่างของ
การดูแลความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุม
ขอบเขตค่อนข้างกว้าง ต้ังแต่เรื่องยา อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และการบรกิารรกัษาพยาบาล เป็นธรุกิจท่ีไม่ต่างจาก
ธุรกิจอื่นท่ีต้องอาศัยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกจากความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพทางการแพทย์
และสาธารณสุข

ส�าหรับธุรกิจการดูแลสุขภาพน้ัน ส่ิงส�าคัญท่ีสุดคือ การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความครบเครื่อง โดยมุ่งต่อยอดทักษะ
การบริหารจัดการให้กับผู้ท่ีท�างานในธุรกิจสุขภาพต้ังแต่
ต้นน�้าถึงปลายน�้า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล 
คลินิก สถาบนัเสรมิสุขภาพ รวมถงึสปา อกีท้ังซพัพลายเออร์
ต่างๆ เช่น บริษัทยา บริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ 

ข้อมูลจากการศึกษาตลาดท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประมาณการว่าตลาดท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพโลกจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ธุรกิจ
สุขภาพเติบโตข้ึนเป็นเงาตามตัว ขณะเดียวกันก็เป็นหน่ึงใน
ธรุกจิท่ีรฐับาลให้การสนับสนุนและส่งเสรมิอย่างจรงิจงั มีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ มุ่งเน้นพัฒนา
เน้ือหาในรายวิชาเพื่อให้องค์กรเตรียมความพร้อมในการ
ด�าเนินธุรกิจในระดับสากล และพร้อมรับมือกับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

ท้ายนี้ หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทรนด์
ด้านสุขภาพต่างๆมากมาย ส่วนในฉบบัหน้าน้ันยังมีเรือ่งราว
ท่ีน่าสนใจเกีย่วกบัเทรนด์ด้านสุขภาพ ติดตามอ่านกนัได้ Part 
2/2 ในฉบับหน้านะคะ
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บทความโดย: อวิกา พอกเพิ่มดี
เรียบเรียงโดย: วิลาวัณย์ กิจนิเทศ

กรณีการโอนเลขหมายสัญลักษณ์รหัสสากลจะแตกต่างกับการขอเปล่ียนแปลงข้อมูลสมาชิก คือ การเปล่ียนแปลง
ชือ่นิติบคุคลน้ันจะมกีารระบชุดัเจนในหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนในส่วนของข้อควรทราบว่า ได้มกีารเปล่ียนชือ่นิติบคุคล 
อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีจัดว่าเป็นการโอนเลขหมายสัญลักษณ์รหัสสากล ตามเงื่อนไขของทางสถาบันฯ มีดังน้ี การควบรวม
กิจการ เช่น การควบกิจการแล้วยังใช้ชื่อเดิมหรือการควบกิจการแล้วเปล่ียนชื่อใหม่ จะเข้าข่ายเป็นกรณีการโอนเลขหมาย 
หยดุกจิการแล้วให้ผู้อืน่ใช้เลขหมายแทนการเปล่ียนแปลงสภาพจากบคุคลเป็นบรษิทั บุคคลเป็นคณะบคุคล การเปล่ียนแปลง
กิจการจากบุคคลเป็นนิติบุคคล เช่น จากห้างหุ้นส่วนสามัญเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมาชิกไม่มีความจ�าเป็นในการใช้
เลขหมายแต่ต้องการให้ผู้อื่นใช้เลขหมายแทน การเข้าซื้อกิจการ การแยกกิจการ เป็นต้น 
เอกสารประกอบการโอนเลขหมายสัญลักษณ์รหัสสากล มีดังนี้

เอกสารผูโอน + ผูรับโอน
บันทึกข้อตกลงการโอนสิทธิ (เซ็นลงนาม + ประทับตรา ทั้ง 2 ฝ่าย)
   *เอกสารทุกแผ่น เซ็นลงนาม และประทับตรา โดยผู้มีอ�านาจตามหนังสือรับรองทุกแผ่น
   *แนบส�าเนาใบเสร็จการช�าระเงินปีล่าสุด
   *เอกสารต่างๆ สามารถจัดส่งมาทางไปรษณีย์ได้ หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถาบันฯ

สมาชิกต้องช�าระค่าบ�ารุงปีประจ�าปีล่าสุดก่อน โดยต้องแนบส�าเนาใบเสร็จเป็นเอกสารประกอบการโอนเลขหมายสัญลักษณ์รหัสสากล  
ส่วนการด�าเนินการโอนเลขหมายสัญลักษณ์รหัสสากล นั้นจะมีค่าธรรมเนียมการโอน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ต่อ 1 ชุดเลขหมาย
ตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ ได้ก�าหนดไว้ โดยระยะเวลาด�าเนินการโอนเลขหมายสัญลักษณ์รหัสสากล นั้น จะเสร็จสมบูรณ์ ต่อเมื่อเอกสารครบและ
ช�าระเงินเรียบร้อยทั้งค่าด�าเนินการโอนเลขหมายและค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปี ระยะเวลาในการด�าเนินการประมาณ 14 วันท�าการ

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อกลับสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ฝ่ายงานสมาชิก โทร. 02-345-1212,02-345-1193-95, 02-345-1199 E-mail : info@gs1thailand.org

Member Zone
การโอนเลขหมายสัญลักษณรหัสสากล

เอกสารของผูโอน

เอกสารของผูรับโอน

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา/รานคา

1. ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนรวมถึงวัตถุประสงค์ 
 (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน) 
2. ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน 
 (ผู้มีอ�านาจท�าการ)
3. ส�าเนาใบ ภ.พ.20
4. หนังสือแจ้งขอโอนเลขหมาย

1. ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน 
 (ผู้มีอ�านาจท�าการ)
2. ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
3. หนังสือแจ้งขอโอนเลขหมาย

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา/รานคา

1. ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนรวมถึงวัตถุประสงค์  
 (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน)
2. ส�าเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอ�านาจท�าการ)
3. ส�าเนาใบ ภ.พ.20/ภ.พ.01/ภ.พ.09 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
4. ส�าเนาหน้างบก�าไร-ขาดทุน ปีล่าสุด กรณีนิตบิคุคลจดเกนิ 1 ปี
5. รูปภาพสินค้า (รูปถ่าย โบรชัวร์ แบบฉลากสินค้า เลือกมา   
 1 ภาพ)
6. ใบสมัครสมาชิก(สามารถเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี 

http://ftiweb.off.fti.or.th/gs1/thai/index.aspx /เลือก 
ประเภทการสมคัร GTIN13/กรอกใบสมคัร/กดยอมรับ/ส่ังพมิพ์
ใบสมัคร ซึ่งมีทั้งหมด 4  แผ่น) (เหมือนการสมัครใหม่)

1. ส�าเนาบัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอ�านาจ
ท�าการ)

2. ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นร้านค้า)
3. ส�าเนาใบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด. 91 หรือภ.ง.ด. 94 (อย่างใด

อย่างหน่ึง) ถ้าไม่มี สามารถใช้แบบฟอร์มของสถาบันฯ คือ 
หนังสือรับรองรายได้

4. รูปภาพสินค้า (รูปถ่าย โบรชัวร์ แบบฉลากสินค้า เลือกมา 1 
ภาพ)

5. ใบสมัครสมาชิก(สามารถเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี 
http://ftiweb.off.fti.or.th/gs1/thai/index.aspx /เลือก 
ประเภทการสมัคร GTIN13/กรอกใบสมัคร/กดยอมรับ/
ส่ังพมิพ์ใบสมคัร ซึง่มท้ัีงหมด 4  แผ่น) (เหมือนการสมคัรใหม่)
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IT & Barcode Solutions CenterIT & Barcode Solutions Center

Healthcare Retail

Manufacturing

Warehouse

Services & Spare Par t

ID Card Solutions Ribbon & Supplies

Sof tware

Fax : 02-793-5898, 02-793-5899

Website : www.abss.co.th

E-mail : sales@abss.co.th

E-mail : services@abss.co.th

Desktop Printer

Barcode Scanner

Industrial Printer

Card Printer

Wireless

Tel : 02-793-5888Tel : 02-793-5888



OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000

You  Tube

ราคาพิเศษราคาพิเศษ


