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Brexit ชนวนเขย่า EU

ประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรหัสสำกล

2560 เป็ นอี ก หนึ่ ง ปี ของความเปลี่ ย นแปลงใน
หลายด้ าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบ
การค้ าของโลก ไม่ว่าจะเป็ นทิศทางของนโยบายการค้ า
ระหว่างประเทศของผู้น�าคนใหม่ของสหรัฐอเมริ กาอย่าง
โดนัลด์ ทรัมป์ และท่าทีที่มีตอ่ ประเทศจีน
ขณะที่ ก ลุ่ ม อี ยู ก็ มี ป ระเด็ น ส� า คัญ ที่ ส� า คัญ อย่ า ง
การเลือกตังของ
้ 3 ประเทศส�าคัญของยุโรป ทัง้ เนเธอร์แลนด์
ฝรั่งเศส และเยอรมนี ปี ที่ผ่านมาอังกฤษ เป็ นประเทศ
แรกทีล่ งมติออกจากกลุม่ สหภาพยุโรป และเป็ นจุดเริ่มต้ น
ให้ ป ระเทศต่ า งๆ พิ จ ารณาว่ า จะยัง คงอยู่ใ นกลุ่ม อี ยู
ต่อไปหรื อไม่
เนเธอร์ แลนด์ เป็ นประเทศแรกที่จะมีการเลือกตัง้
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ทั่วไปในวันที่ 15 มี นาคม 2015 พรรค Party for
Freedom พรรคการเมืองฝ่ ายขวาจัดของเนเธอร์ แลนด์
ได้ ประกาศว่า จะน�าเนเธอร์ แลนด์ออกจากอียู ขณะ
ที่ฝรั่ งเศสจะเริ่ มเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ 23 เมษายน
2017 ซึง่ ทังสองประเทศมี
้
แนวโน้ มที่พรรคฝ่ ายค้ านที่
หยิ บ ยกประเด็ น ออกจากอี ยู จ ะชนะการเลื อ กตัง้
เสียด้ วย ถ้ าเนเธอร์ แลนด์ ออกจากอียูเป็ นประเทศ
ที่ ส อง อี ยูอ าจจะเผชิ ญ กับ ชะตากรรมที่ แ ตกแยก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผู้ประกอบการจึงต้ องจับตาความเปลี่ยนแปลง
ดัง กล่ า วอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ก� า หนดทิ ศ ทางการค้ า
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ อียตู อ่ ไป
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• กระทรวงดิจิทัลฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ 5 หน่วยงานภาครัฐ
จัดสัมมนาใหญ่ ชูแนวทาง National Product Catalogue เสริมความ
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ประชุม 30 Global GS1 Healthcare
Conference 2016

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
และผู้ให้ บริการขนส่ง จะต้ องเริ่มรายงานข้ อมูลธุรกรรม
ประวัติ ธุร กรรม และรายงานการเคลื่ อ นไหว ในรู ป
กระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ เมือ่ FDA ร้ องขอ ภายในปี
2560-2561 ยาต้ องมีรหัสบ่งชี ้ทีร่ ะบุสนิ ค้ าในระดับรายชิ ้น
(Product Identification [Serialization]) และภายในปี
2566 ยาจะต้ องสามารถสืบย้ อนกลับทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ในระดับหน่วยย่อย (Product tracing down to
package level)

เมือ่ วันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2559 ทีผ่ า่ นมา เจ้าหน้าทีส่ ถาบันฯ พร้อมด้วยผูแ้ ทน
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ
(LogHealth) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปร่วมงานประชุม GS1 ด้านการ
สาธารณสุขในระดับโลกประจ�าปี 2559 ทีจ่ ดั ขึน้ ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโซ่อุปทานด้านสาธารณสุข
อันประกอบด้วย GS1 ในแต่ละประเทศ ผูผ้ ลิต ศูนย์กระจายสินค้า ผูซ้ อื้ รายใหญ่
(group purchasing organizations) ผูใ้ ห้บริการสาธารณสุข ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
หน่วยงานภาครัฐ สมาคม (association) ผูใ้ ห้บริการโซลูชนั่ และสถาบันการศึกษา
ได้พบปะและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคืบหน้าในการประยุกต์ใช้
ระบบมาตรฐานสากล GS1 ด้านสาธารณสุข
ซึง่ ในครัง้ นี้ ทาง GS1 Global และสถาบันรหัสสากล ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ดวงพรรณ
กริชชาญชัย ผูอ้ า� นวยการศูนย์ LogHealth ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ ง National
Drug Information Sharing in the Thailand Health Care Supply Chain ใน
งานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการน�าเสนอเนือ้ หาในหลากหลายโดย
เน้นไปทีป่ ระเด็น Traceability หรือการสืบย้อนกลับยาและเวชภัณฑ์เพือ่ ส่งเสริมความ
ปลอดภัยให้แก่ผปู้ ว่ ย โดยได้สรุปเป็นหัวข้อหลักๆ ทีน่ า่ สนใจดังนี้
ด้านการสืบย้อนกลับเวชภัณฑ์ยา Pharmaceutical/Traceability

U.S. Food and Drug Administration โดย Connie Jung, RPh, PhD จาก Office of
Drug Security, Integrity, and Response, Office of Compliance, Center for Drug
Evaluation and Research ได้ อพั เดตเรื่อง “USA Drug Supply Chain Security Act
(DSCSA) Requirements and Implementation Plans” ซึง่ กฎหมาย DSCSA ดังกล่าว
เป็ นระเบียบข้ อทีส่ องในกฎหมาย DQSA หรือ Drug Quality Security Act ทีว่ า่ ด้ วยเรื่อง
คุณภาพของสินค้ าประเภทยา ถูกประกาศใช้ เมือ่ ปลายปี 2556 ซึง่ DSCSA จะเป็ นข้ อบังคับ
ส�าหรับยาทีจ่ ะส่งขายในตลาดสหรัฐฯ ว่าจะต้ องสามารถสืบย้ อนกลับทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ โดยมีการวางกรอบเวลาในการด�าเนินการไว้ ดงั นี ้ ปี 2557-2558 ผู้ผลิต ผู้จดั จ�าหน่าย
4

GS1 Thailand January – March 2017

ในส่วนของ Product Identification (Serialization) นัน้ มี
การระบุอย่างชัดเจนว่า รหัสบ่งชี ้ทีจ่ า� เพาะนันจะต้
้ องติด
ทีฉ่ ลากยาบนบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยโรงงานผลิต (Manufacturers)
ต้ องด�าเนินการภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และ
ผู้น�าสินค้ ามาบรรจุหีบห่อใหม่ (Repackagers) ต้ อง
ด� า เนิ น การภายในวัน ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2561 ซึ่ง
องค์ประกอบของรหัสบ่งชี ้จะประกอบด้ วย รหัสยา (Drug
Code) เลขซีเรียล (Serial number) เลขทีค่ รัง้ ทีผ่ ลิต (Lot
number) วันหมดอายุ (Expiration Date) และจะต้ องอยู่
ทังในรู
้ ปแบบทีม่ นุษย์อา่ นได้ (human readable) รวมถึง
แบบทีอ่ ปุ กรณ์อา่ นได้ อตั โนมัติ (machine readable)

ด้ า นรหั ส บ่ ง ชี้ อั ต ลั ก ษณ์ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์
และการสืบย้อนกลับ Unique Device
Identification (UDI) and regulatory
Track & Trace initiative for Medical
Devices

European Commission โดย Salvatore Scalzo,
Policy and Legal Officer European Commission,
DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and
SMEs ได้ นา� เสนอเรื่อง “The new EU Medical Device
Regulations: device identification and traceability”
โดย EU Medical Device Regulations เป็ นกฎหมายว่า
ด้ ว ยอุป กรณ์ ก ารแพทย์ ข องสหภาพยุโ รป ออกโดย
คณะกรรมาธิการยุโรป มีระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง 3 ฉบับด้วยกัน
ได้ แก่ Directive 90/385/EEC ว่าด้ วยเครื่ องมือแพทย์
ชนิดทีฝ่ ังอยูใ่ นร่างกายผู้ป่วย Directive 93/42/EEC ว่าด้วย
เครื่ องมือแพทย์ และ Directive 98/79/EC ที่ว่าด้ วย
เครื่ องมือแพทย์ชนิดที่ใช้ ส�าหรับการวินิจฉัยภายนอก
ร่ างกายผู้ป่วย ซึง่ นอกจากการจัดท�ารหัสบ่งชี ้อัตโนมัติ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ทีเ่ ฉพาะเจาะจงตามระบบ UDI แล้วยังมีการกล่าวถึง
ฐานข้ อมูลเครื่องมือแพทย์ทเี่ รียกว่า EU database
on medical devices (EUDAMED) ด้ วย
ซึง่ รหัส Unique Device Identification หรื อ
UDI คือ รหัสบ่งชี ้อัตลักษณ์เครื่ องมือทางการ
แพทย์ ที่ได้ รับการผลักดันโดยสมัชชาผู้ควบคุม
อุปกรณ์ทางการแพทย์สากล (IMDRF) ซึง่ มีการ
บริหารโดย FDA สหรัฐฯ กระทรวงสาธารณสุข
ของแคนาดา คณะกรรมาธิการยุโรป กระทรวง
สุขภาพและการคุ้มครองผู้บริ โภค หน่วยงาน
ด้ านเภสัชกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ
ญี่ปนุ่ ANVISA ของบราซิล และหน่วยควบคุม
ก�ากับยาประเทศออสเตรเลีย โดยมี WHO เป็ น
ผู้สงั เกตการณ์แบบทางการ โดยมีเป้าหมายของ
ความร่วมมือ คือ การสร้ างฐานข้ อมูล UDI สากล
(UDID) ทีเ่ ป็ นไปในทางเดียวกัน
ใจความสรุปของข้ อก�าหนด UDI ระบุวา่ รหัส UDI
(unique device identifier) ควรถูกก�าหนดมาจาก
เจ้ าของผลิตภัณฑ์ โดยแยกประเภทผลิตภัณฑ์
ตามเวอร์ ชนั่ หรือโมเดล และรหัส UDI ควรจะมี
รูปแบบทังแบบที
้
ม่ นุษย์อา่ นค่าได้ และแบบระบบ
บ่งชี ้อัตโนมัติ (Auto ID) ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวจะต้ อง
มีอยูใ่ นฉลากทีต่ ดิ บนผลิตภัณฑ์แบบรายชิ ้น
โดยกรอบเวลาที่ บังคับใช้ จะแบ่งตามการจัด
ประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสีย่ ง ดังนี ้
• อุป กรณ์ Class III และอุป กรณ์ ที่ ฝั ง ใน
ร่างกาย (และ Class D IVD) บังคับใช้ ภายใน
1 ปี นบั จากวันทีป่ ระกาศข้ อบังคับ
• อุปกรณ์ Class IIa และ Class IIb (Class C
and B IVDs) บังคับใช้ ภายใน 3 ปี นบั จากวันที่
ประกาศข้ อบังคับ
• อุปกรณ์ Class I (Class A IVDs) บังคับใช้
ภายใน 5 ปี นบั จากวันทีป่ ระกาศข้ อบังคับ
• อุปกรณ์ทใี่ ช้ซ� ้าได้ ควรติดบาร์โค้ด UDI บนตัว
อุปกรณ์โดยตรง และมีระยะเวลาในการบังคับใช้
ภายใน 2 ปี นับ ไปจากวัน ที่ เ ริ่ ม บัง คับ ใช้
ของอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับอุปกรณ์นนๆ
ั้

กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
GS1 ด้านการสาธารณสุข

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

Supply Chain Excellence Centre, Mahidol
University ได้ นา� เสนอกรณีศกึ ษาในการพัฒนา
องค์ความรู้และการสร้ างฐานข้ อมูลยา ในหัวข้ อ
“National Drug Information Sharing in the
Thailand Health Care Supply Chain” ซึง่ เป็ น
โครงการที่ มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ จะท� าให้ ร ะบบ
สืบย้ อนกลับยาในประเทศไทยเกิดขึ ้นอย่างเต็ม
รู ปแบบ โดย รศ.ดร.ดวงพรรณได้ เล่าถึงที่มา
ของโครงการที่ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากการ
ฟั งสัมมนาที่ Global GS1 Healthcare เมื่อ
ประมาณ 6-7 ปี ที่ผ่านมา และได้ กลับมาริ เริ่ ม
โครงการศึกษาวิจยั การใช้ รหัสมาตรฐานสากล
ด้ านสาธารณสุขของประเทศไทยดังกล่าวโดยมี
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ท�าหน้ าทีใ่ ห้
ค�าปรึ กษาด้ านมาตรฐานสากลในทุกโครงการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า ระบบ
โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนด้ านสาธารณสุข
ของไทยยังขาดการน�าเทคโนโลยีไปใช้ บริ หาร
จัดการ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้ องก็ขาดความ
รู้ ความเข้ าใจและไม่ตระหนักถึงประสิทธิ ภาพ
ของเทคโนโลยีดงั กล่าวว่าจะส่งผลถึงการบริการ
ช่วยลดต้ นทุน ลดความผิดพลาดและช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยให้ แก่ผ้ ปู ่ วยได้ อย่างไร

วัตถุประสงค์ตา่ งๆ เช่น รหัสยา 24 หลัก หรือ
รหัส TMT ทีใ่ ช้ ในการเบิกจ่าย เป็ นต้น เมือ่ ได้
ด�าเนินการไประยะหนึง่ จึงพบว่า ความยาก
อยู่ที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องยังไม่เห็นความส�าคัญของ
ฐานข้ อมูลดังกล่าวว่าจะเชื่อมโยงไปถึงการ
สืบย้ อนกลับยาได้ อย่างไร ดังนันการผลั
้
กดัน
ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องส่งข้ อมูลยามาลงในฐานข้ อมูล
จึงท�าได้ยาก ต่อมาทางศูนย์ฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์
มาเน้นในเรื่องการน�าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการซื ้อขายยาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI
(Electronic Data Interchange) แทนเพือ่ ให้
โรงพยาบาลซึ่งเป็ นผู้ใช้ หลักที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้จดั จ�าหน่ายยาในประเทศไทยได้ ตระหนัก
และเห็นประโยชน์ได้ ชดั เจนขึ ้น ซึง่ โครงการ
ดังกล่าวมีโรงพยาบาลทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ
เป็ นจ�านวนมาก จึงถื อเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
ความร่ วมมือที่ส�าคัญ ปั จจุบันทางศูนย์ ฯ
ได้ ผลักดันในระดับนโยบายจนได้ รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขโดยได้รบั ทุน
สนับสนุนให้ สร้ างฐานข้ อมูลยาแห่งชาติขึ ้น
ด้ วยแนวคิดตังต้
้ นเดียวกัน ซึง่ ถือเป็ นความ
ส�าเร็ จสูงสุดอย่างหนึ่งของโครงการที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากภาครัฐ

โครงการดังกล่าวได้ เริ่มจากการท�าให้ ทกุ ฝ่ ายเห็น
ความส�าคัญของรหัสบ่งชีผ้ ลิตภัณฑ์ ยาที่เป็ น
มาตรฐานสากล และการใช้ รหัสนันเป็
้ นกุญแจ
ในการเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในระบบ
ฐานข้ อมูลยา ชื่อ DRUGNET ฐานข้ อมูลนี ้จะ
ใช้ รหัส GTIN เป็ นรหัสหลักในการเข้ าถึงและมี
การเชือ่ มโยงรหัสดังกล่าวกับรหัสภายในทีใ่ ช้ เพือ่

ทางศูน ย์ ฯ ได้ ว างแผนการด� า เนิ น งานไว้
เริ่มจากการใช้ มาตรฐานสากล การเชือ่ มโยง
รหัสภายในประเทศเพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายสามารถ
ใช้ ข้ อมู ล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ องได้ การท� า
ฐานข้อมูลกลางแห่งชาติ การซื ้อขายด้วยระบบ
EDI การท�าระบบสืบย้ อนกลับ และการท�า
Business Intelligence/Big Data
GS1 Thailand January – March 2017
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GS1 Standard
Article by / บทความโดย: นวลพรรณ ลิ้มเจริญ
Translated by /แปลโดย: Nuanpan Limcharoen / นวลพรรณ ลิ้มเจริญ

Standards Save

GS1 Canada endorses new research
into patient safety

6

3 ตุลาคม 2559 – GS1 ประเทศแคนาดาได้รับรอง
การเปิดตัวงานศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าการ
ยอมรับมาตรฐานสากลนัน้ สามารถท�าให้เกิดความเป็นไปได้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของคนไข้

October 3, 2016 – GS1 Canada today endorsed
the launch of new research showcasing
how the adoption of global standards can
open massive untapped potential for health
system efficiency and patient safety.

ผลการวิจัยนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการเปิ ดตัวผลงานวิจัยของ
นักวิจยั อิสระ Dr. Anne Snowdon เรื่ อง การมองเห็นทะลุ
ปรุ โปร่ ง : เพิ่มคุณค่าในระบบสุขภาพให้ กบั องค์กร World
Health Innovation Network (Visibility: The New Value
Proposition for Health Systems for the World Health
Innovation Network (WIN) at the Economic Club in
Toronto) รายงานนี ้ประกอบไปด้ วยการศึกษาวิจยั ร่วม 2 ปี
โดยการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญกว่า 50 ท่าน (จาก 7 จังหวัด
ผู้น�าจากสหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร)
รวมถึงบทวิจารณ์จากโรงพยาบาล บันทึกจากภาครัฐ และ
ผลงานวิจยั ที่ผา่ นมาของประเทศแคนาดาและระดับสากล

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

“งานวิจัยนี ไ้ ด้ เผยให้ เห็นว่า ยิ่ งสาธารณสุขของแคนาดา
ในปั จจุ บัน ดี ม ากเท่ า ไหร่ ก็ ยิ่ ง มี โ อกาสที่ จ ะท� า ให้ มัน ดี
ยิ่ ง ขึ น้ ปลอดภัย มากขึ น้ หรื อ แม้ ก ระทั่ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึ ้นไปอีก” กล่าวโดย John King ผู้ดา� รงต�าแหน่งประธาน
GS1 Canada’s Healthcare Advisory Council และอดีต
รองประธานบริ หารโรงพยาบาล St. Michael รัฐโตรอนโต
“ทุกๆ จุดในซัพพลายเชนด้ านสุขภาพ เราสามารถประยุกต์
ใช้ มาตรฐานเพื่อการพัฒนาสิ่งส�าคัญที่สดุ ของทุกคน นัน่ ก็
คือความปลอดภัยของคนไข้ ”

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

งานศึกษาวิจัยยังได้ แสดงให้ เห็นถึงจ� านวนพืน้ ที่หลักๆ ที่
ประเทศแคนาดาต้ องการพัฒนานโยบายและการปฏิบตั งิ าน
ที่เข้ มแข็งด้ วยมาตรฐานสากลที่มีในวงการสุขภาพ หากเกิด
การเข้ าร่วมประเทศผู้น�าของโลก เช่น สหราชอาณาจักรและ
ออสเตรเลีย

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

GS1 ประเทศแคนาดาในขณะนี ้ ได้ ร่วมงานกับผู้บริ หารด้ าน
สุขภาพและผู้น�าทางด้ านซัพพลายเชนเพื่อท�าให้ เกิดความ
ก้ าวหน้ าในการขับเคลื่อน การยอมรับมาตรฐานสากล GS1
ในระบบสุขภาพของประเทศแคนาดาทังหมด
้

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

“ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางด้ า นสุข ภาพและองค์ ก รดูแ ลด้ า นความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยนัน้ ได้ ประโยชน์ จากการพัฒนาความ
เข้ าใจมาตรฐานสากลในด้ านสุขภาพให้ มีความสอดคล้ อง
อย่างมีกลยุทธ์กบั นโยบายและทิศทางด้ านสุขภาพในระดับ
โลก” Miguel Lopera ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานและ CEO
ของ GS1 กล่าว

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

“ในที่ ๆ มี ความส�าเร็ จในการประยุกต์ ใช้ มาตรฐานสากล
ในประเทศต่ า งๆ ทั่ว โลก ประเทศนัน้ ๆ สามารถเพิ่ ม
ความปลอดภัยของคนไข้ ท�าให้ เกิดการจัดการต้ นทุนด้ าน
สุข ภาพและลดความเสี่ ย งที่ จ ะผิ ด พลาดและความไม่ มี
ประสิทธิภาพโดยรวม” ส�าหรับข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ ที่
www.gs1ca.org/jointhemovement

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

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

For more information, contact:

GS1 Canada Media Contact Karen Touma, Senior Director,
Marketing & Communications, GS1 Canada
Phone: (416) 775-9641,
Email: Karen.Touma@gs1ca.org

GS1 Canada Media Contact Karen Touma, Senior
Director, Marketing & Communications, GS1 Canada
Phone: (416) 775-9641,
Email: Karen.Touma@gs1ca.org

GS1 Global Media Contact Tania Snioch, Director
Healthcare, GS1 Phone: +32 2-788-7892,
Email: tania.snioch@gs1.org

GS1 Global Media Contact Tania Snioch, Director
Healthcare, GS1 Phone: +32 2-788-7892,
Email: tania.snioch@gs1.org
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Scoop Hilight + GS1 Healthcare
Article by / บทความโดย : Dr. Kittinan Anakamanee, Deputy Director-The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)
นายแพทย์กิตตินันท์ อรรฆมณี : รองผู้อ�านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ความสามารถในการตามรอยเส้นทาง
ของเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์

Traceability of Drugs And Medical Devices
การพัฒ นาคุณ ภาพการรั ก ษาพยาบาล
เป็ นสิ่งส�าคัญที่ได้ รับความสนใจมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา การพัฒนา
คุณภาพจะเน้ นที่ การวางระบบงานและ
กระบวนงานให้ มี คุ ณ ภาพโดยมี ก าร
ติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการจัดการก�าลังคน
ให้ มีจ�านวนที่เพียงพอและมีศกั ยภาพที่ได้
มาตรฐาน และในยุคปั จจุบนั ความสนใจ
เรื่ องคุณภาพได้ ขยายไปครอบคลุมปั จจัย
น�าเข้ าทีส่ า� คัญอีกตัวหนึง่ คือ เวชภัณฑ์และ
เครื่ องมือทางการแพทย์ท่ีน�าเข้ าสูก่ ระบวน
งานรักษาพยาบาล เพราะถ้ าเวชภัณฑ์และ
เครื่ องมื อทางการแพทย์ ไม่ได้ มาตรฐาน
เสียแล้ว ถึงแม้จะมีบคุ ลากรและกระบวนงาน
ทีด่ เี พียงไร ผลลัพธ์การรักษาพยาบาลก็อาจ
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ไม่เป็ นไปตามที่ คาดหวังได้ องค์ ความรู้
และเครื่ องมือที่ช่วยสร้ างคุณภาพในการ
จัด การเวชภัณ ฑ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางการ
แพทย์ ที่ มี ก ารพัฒ นาขึ น้ เป็ นอย่ า งมาก
ในช่ ว ง 5 -10 ปี ที่ ผ่ า นมานี ้ คื อ การ
จัดการสายห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain
management) และการใช้ เ ทคโนโลยี
บาร์ โ ค้ ด เพื่ อ การตามรอยเวชภัณ ฑ์ แ ละ
เครื่ องมือทางการแพทย์

ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการมี ร ะบบ
บาร์ โค้ดที่เป็นสากล และมีกระบวนการ
ตามรอยยาและเครื่องมือทางการแพทย์
มีดังนี้

1. ช่วยให้ สามารถตามรอยการจัดส่งยา
และเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ไ ด้ ตลอด

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

สายห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้ ลดโอกาสที่จะ
ได้ รับผลิตภัณฑ์ ปลอม หรื อผลิตภัณฑ์ ที่
ไม่ได้ มาตรฐาน และยังช่วยในการเรี ยกคืน
ผลิตภัณฑ์ใน lot ที่มีปัญหากลับคืนจาก
ตลาด ท�าให้ เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของ
ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ ซึง่ ส่งผลต่อ
คุณภาพของการรักษาพยาบาลและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย

GS1

3. เพิ่มประสิทธิ ภาพของการจัดการคลัง
พั ส ดุ ท� า ให้ ลดภาระและค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การจัด การคลัง พัส ดุ และสามารถเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการจัด การเครื่ อ งมื อ
ทางการแพทย์ได้ ด้วย

GS1 มีองค์กรสมาชิกมากกว่า 110 องค์กร
กระจายอยู่ ใ นภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ทั่ ว โลก
ในประเทศไทยก็ มี เ ครื อ ข่ า ยของ GS1
ตั ง้ อยู่ คื อ สถาบั น รหั ส สากล (GS1
Thailand) ซึ่ ง ด� า เนิ น งานภายใต้ ส ภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

GS1 เป็ นหน่วยงานระดับโลกที่รับผิดชอบ
ใ น ก า ร อ อ ก ร หั ส ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ที่
เกี่ ย วกับ ห่ ว งโซ่ อุป ทาน และสนับ สนุน
การน� า รหัสมาตรฐานเหล่านี ้มาใช้ ในการ
ด�าเนินงานและประกอบธุรกิจ และรหัสนี ้
ยังสามารถน�ามาใช้ ในการตามรอยเวชภัณฑ์
และเครื่ องมือทางการแพทย์ได้ เป็ นอย่างดี
(ทังในแง่
้
ของการขนส่งมายังโรงพยาบาล
2. ช่ ว ยในการติ ด ตามการขนส่ ง ได้ และการใช้ งานจริ งที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายใน
ตลอดสายห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน จึ ง ช่ ว ยเพิ่ ม โรงพยาบาล) GS1 เป็ นหน่ ว ยงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการ ไม่แสวงหาก�าไร มีส�านักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่
จัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
กรุง Brussels ประเทศ Belgium

4. เป็ นการพัฒ นาการรั ก ษาพยาบาล
เพื่ อ รองรั บ ข้ อก� า หนดทางกฎหมายที่
ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปทัว่ โลก รวมทังที
้ ่ จะ
เกิดขึ ้นในประเทศไทยในอนาคต

องค์ความรู้และเครื่องมือ
ที่ ช ่ ว ยสร้ า งคุ ณ ภาพ
ในการจั ด การเวชภั ณ ฑ์
และเครื่ อ งมื อ ทางการ
แพทย์ ที่ มี ก ารพั ฒ นา
ขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง
5 -10 ปี ที่ ผ ่ า นมานี้ คื อ
การจั ด การสายห่ ว งโซ่
อุปทาน (Supply chain
management) และการ
ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเพื่อ
การตามรอยเวชภัณฑ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์

GS1 Thailand January - March 2017

9

Thailand Newsletter

Scoop Hilight + GS1 Healthcare

Simple scans
enable safer care
รหัสข้อมูลภายใต้ระบบ GS1

ฐานข้ อมูลและแนวทางการจัดการฐาน
ข้ อมูลที่สา� คัญภายใต้ ระบบ GS1 ได้ แก่
1. รหัสจ�าเพาะส�าหรั บผลิตภัณฑ์ แต่ละ
ชนิด ซึง่ มีชื่อเรี ยกว่า เลขหมายประจ�าตัว
สินค้ าสากล (Global Trade Item Number
หรื อ GTIN)
2. รหัสจ�าเพาะที่ใช้ ระบุผ้ ผู ลิต ผู้กระจาย
สินค้ า และผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ (ในระบบ
การรักษาพยาบาล ก็คือ โรงพยาบาล) ซึง่
มีชื่อเรี ยกว่า รหัสบ่งชี ้ที่ตงสากล
ั้
(Global
Location Number หรื อ GLN)
3. Global Data Synchronization Network
หรื อ GDSN ซึ่งใช้ เป็ นหลักในการสร้ าง
แคตตาล็ อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องประเทศ
(National Product Catalogue หรือ NPC)
เพื่ อ ใช้ ร ะบุร ายละเอี ย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์
ซึง่ จะใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงในการซื ้อขายใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเหล่านี ้
เช่น ลักษณะและคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
หน่วยนับ ลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ย่อยของผลิตภัณฑ์ ข้ อมูลด้ านสุขภาพและ
ข้ อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้
ผลิตภัณฑ์ และราคาจัดจ�าหน่าย เป็ นต้ น
4. GS1 XML เพื่ อ ใช้ เ ป็ นกรอบในการ
สื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ระหว่ า ง
โปรแกรมการซื ้อขายต่างๆ (Electronic
Data Interchange หรื อ EDI)
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Global Trade Item Number (GTIN) ควบคุมการออกรหัสโดย GS1 Thailand

รหัส ที่ จ� า เพาะส� า หรั บ สิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด
เป็ นหัว ใจส� า คัญ ของข้ อ มูล การซื อ้ ขาย
และจัดส่งสินค้ าในระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพราะท�าให้ การสื่อสารทัว่ โลกพูดคุยกัน
ด้ วยรหัสเดียวกัน จึงช่วยลดข้ อผิดพลาดใน
การ key ข้ อมูลรหัสเข้ าไปใหม่ในโปรแกรม
แต่ละจุดในสายห่วงโซ่อุปทาน และลด
เวลาตลอดจนขัน้ ตอนที่ ต้ อ งเพิ่ ม ขึน้ ถ้ า
รหัสในแต่ละจุดมีการก�าหนดไม่เหมือนกัน
ซึ่ ง ในระบบ GS1 รหัส ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก็ คื อ
GTIN โดย GTIN ในประเทศไทยจะถูก

ตัวเลขใน GTIN จะประกอบด้ วยชุดตัวเลข
จ�านวน 12 หลักและ 13 หลัก ส�าหรับบ่งชี ้
สินค้ าค้ าปลีก และ 14 หลัก ส�าหรับบ่งชี ้
สินค้ าค้ าส่ง (จะดูจากจุดประสงค์การขาย
และการใช้ งานเป็ นหลัก)
นอกจาก GTIN ซึ่งถื อเป็ นรหัสพื น้ ฐาน
ทีใ่ ช้ ระบุตวั ผลิตภัณฑ์แล้ ว ยังมีการเพิม่ เติม
รหัสกลุ่มที่เรี ยกโดยรวมว่า Application
Identifiers (AI) หรื อรหัสบ่งชี ้การใช้ งาน
ซึ่ ง จะเป็ นชุ ด ตัว เลข 2-4 หลัก ที่ อ ยู่ ใ น

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

• รหัส GTIN คือ ตัวเลขที่ตามหลัง AI(01)
ในที่นี้ คือ 10857674002017
• รหัส expiry date คือ ตัวเลขที่ตามหลัง
AI(17) ในที่นี้ คือ 141120
• รหัส batch – lot คือ สิ่งที่ตามหลัง AI(10)
ในที่นี้ คือ 1234AB
• รหัส serial number คือ สิ่งที่ตามหลัง
AI(21) ในที่นี้ไม่มีการก�าหนด
serial number

วงเล็บ ต่อเข้ าไปกับ GTIN ด้ วย เพื่อช่วย
ให้ สามารถตามรอยการใช้ งานผลิตภัณฑ์
ได้ ละเอียดมากขึน้ เพราะรหัสในกลุ่มนี ้
สามารถระบุข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ต่า งๆ ตาม
ที่ ต้องการได้ เช่น AI(17) วันหมดอายุ
(expiry date), AI(10) ล็ อ ตการผลิ ต
(batch – lot) และ AI(21) ล�าดับที่ผลิต
(serial number) เป็ นต้ น

บาร์โค้ดลักษณะนี้เป็นบาร์โค้ด 1 มิติ หรือ
linear barcode ชนิด GS1-128

ในทางปฏิบตั ิ เลข GTIN และ AI จะใช้
ควบคูไ่ ปกับเทคโนโลยีบาร์ โค้ ด (barcode)
เพราะช่วยให้ เกิดความสะดวก ความเป็ น
อัตโนมัติและความแม่นย�าสูงในการเก็บ
รหัสเหล่านี เ้ ข้ าไปในโปรแกรมต่างๆ ซึ่ง
ในปั จจุบนั บาร์ โค้ ดมีทงลั
ั ้ กษณะบาร์ โค้ ด
แบบ 1 มิติ ที่เป็ นเส้ น (linear barcode)
และบาร์ โค้ ด 2 มิติ (2D barcode) ซึง่ มี
อยู่ห ลายชนิ ด แต่ต ามมาตรฐานสากล
มี 2 ชนิด คือ GS1 QR Code และ GS1
DataMatrix ซึง่ บาร์ โค้ ดชนิด 2 มิตจิ ะช่วย
ให้ สามารถเก็บข้ อมูลจ�านวนมากเข้ าไปใน
บาร์ โค้ ด โดยใช้ พื ้นที่ขนาดเล็ก จึงสามารถ
รองรับข้ อมูลบาร์ โค้ ดที่มีความซับซ้ อนสูง
แต่มีเนื ้อที่พิมพ์จ�ากัดได้
รหัสของผลิตภัณฑ์ควรจะถูกพิมพ์อยู่ใน
รูปแบบทังที
้ ม่ นุษย์อา่ นค่าได้ และรูปแบบที่
อ่านโดยเครือ่ ง นอกจากนี การจะพิ
้
มพ์บาร์โค้ด
อยู่ที่ บ รรจุภัณ ฑ์ (package) ในระดับ
ใดบ้ าง ก็เป็ นเรื่ องที่ต้องมีการออกแบบ
เช่นเดียวกัน โดยแบ่งเป็ นระดับได้ ดังนี ้
• A barcode on dispensing unit
(บรรจุภณ
ั ฑ์ทอี่ ยูช่ นในสุ
ั ้ ด ติดกับตัว
ผลิตภัณฑ์)
• A barcode on sales package
(บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นหน่วยในการซื ้อขาย)
• A barcode on logistics package
(บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ในการขนส่ง)

บาร์โค้ดลักษณะนี้เป็น 2D barcode
ชนิด GS1 DataMatrix

การจัดท�าบาร์ โค้ดในระดับต่างๆ มีลักษณะและจุดประสงค์ที่ต่างกัน สรุป ได้ดังนี้
A barcode on dispensing unit

A barcode on sales package

A barcode on logistics package

ตัวอย่างลักษณะ
ของบรรจุภัณฑ์

ลักษณะของรหัส
บาร์ โค้ดที่ควรจัดท�า

GTIN + expiry date
GTIN
(ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ ควรระบุ expiry date + lot number
+ lot number (+ serial number) (+ serial number)
ด้วยเพื่อช่วยในการสืบค้น)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• ได้ข้อมูลรายละเอียดในการจัด
จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยแต่ละราย
• ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัด
จ่ายยา

• ยืนยันชนิดยา ตรวจนับยา
ที่คลังย่อย
• กรณีเป็นเครื่องมือทางการแพทย์
จะมีประโยชน์ในการเรียกคืน
เมื่อเกิดปัญหา
(ต้องมี serial number ด้วย)

GTIN + expiry date
+ lot number
(+ serial number)

• การจัดการขนส่งยา
• การบริหารคลังยา
• ช่วยในการเรียกคืนยา
เมื่อเกิดปัญหา

GS1 Thailand January - March 2017

11

Thailand Newsletter

Scoop Hilight + GS1 Healthcare

ตัวอย่างการใช้งานรหัส GS1 บนกล่องยา

ตัวอย่างการจัดส่งเวชภัณฑ์ผ่านระบบ barcode
และ Vendor Managed Inventory (VMI)
ผู้ผลิต/ผู้ขาย : สร้ างรหัส GTIN ของผลิตภัณฑ์
จับคูร่ หัส GTIN เข้ ากับรหัสในฐานข้ อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต
เก็บรายละเอียดของข้ อมูลผลิตภัณฑ์
เพื่อน�าเข้ าไปใน National Product Catalogue (NPC)
โรงพยาบาล (ผู้ซือ้ ) : ได้ รับข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ของผลิตภัณฑ์ที่จะซื ้อจาก NPC
จับคูร่ หัสผลิตภัณฑ์จาก NPC เข้ ากับรหัสผลิตภัณฑ์
ในฐานข้ อมูลการจัดซื ้อของโรงพยาบาล
การสั่งซือ้ : โรงพยาบาลเลือกผู้ขาย โดยสื่อสารข้ อมูลการสัง่ ซื ้อ
บนพื ้นฐานของ Electronic Data Interchange (EDI)
โรงพยาบาลออกใบสัง่ ซื ้อ (purchasing order)
ผู้ผลิต/ผู้จดั จ�าหน่าย จัดส่งสินค้ าและออกใบส่งสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลตรวจสอบสินค้ าเทียบกับใบส่งสินค้ าและใบสัง่ ซื ้อสินค้ า
หลังจากนัน้ จึงออกใบรับสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ผลิต/ผู้จดั จ�าหน่าย ออกใบแจ้ งหนี ้อิเล็กทรอนิกส์
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GTIN รหัสที่จ� าเพาะ
ส� า หรั บ สิ น ค้ า แต่ ล ะ
ชนิ ด เป็ น หั ว ใจส� า คั ญ
ของข้อมูลการซื้อขาย
และจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ใน
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพราะท�าให้การสือ่ สาร
ทั่วโลกพูดคุยกันด้วย
รหัสเดียวกัน

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Verification of the safety fertures (III)
End-to-end verification system + risk based verifications
Manufacturer

Wholesaler

Wholesaler

Retailer/
Pharmacist/
Hospital

Wholesaler

Barcode

Patient
Verrify+
decommission

Verrify

Repository with data

UDI (Unique Device Identification)

รหัส UDI (Unique Device Identification) หรือรหัส
บ่ ง ชี อ้ ัต ลัก ษณ์ เ ครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ เป็ น
รหัสที่ถูกน�ามาใช้ ในการบ่งชีเ้ ครื่ องมือทางการ
แพทย์ เพื่ อ ป้ องกัน การซ� า้ ซ้ อ นกัน เกิ ด ความ
เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก ท�าให้ เกิดความ
ปลอดภัย ให้ แ ก่ ผ้ ูป่ วย และเกิ ด ความสะดวก
รวดเร็ วในระบบการบริ การด้ านสาธารณสุข โดย
องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
(U.S.FDA) เป็ นหน่วยงานแรกที่ประกาศใช้ เป็ น
กฎหมายเมื่อเดือนกันยายน 2556 ซึง่ เครื่ องมือ
ทางการแพทย์ ในที่นีม้ ีความหมายที่กว้ างมาก
คือ ครอบคลุมตังแต่
้ เครื่ องมือที่มีความซับซ้ อน
สูงมาก ไปจนถึงเครื่องมือธรรมดาสามัญทีม่ รี าคา
ไม่แพง ตัวอย่างเช่น CT scan, endoscope,
ventilator, surgical instrument, infusion
pump, implants, lens, gloves, condom
ข้ อมูลของเลข UDI ประกอบด้ วย 2 ส่ วนคือ
• Device Identifier (DI) ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่คงที่
(Static) เช่น ชือ่ สินค้ า ชือ่ โรงงานผู้ผลิตชือ่ Model
catalog no. เป็ นต้ น
• Product Identifier (PI) ซึง่ เป็ นข้ อมูลทีเ่ ปลีย่ น
ไปตามชุดการผลิต (Dynamic) เช่น Batch/
Lot no. Serial no. วันเดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ
เป็ นต้ น

ตารางแสดงความสอดคล้องกันของรหัส UDI และรหัส GS1
UDI

Unique Device Identification

GS1 Standard

Product Identification

DI

GTIN

PI

AI

Device Identifier (DI)
Production Identifier (PI)
(If applicable)

Global Trade Item Number
Application Identifier (AI)
• Expiration Date AI(17) - eg. 141120
• Lot/Batch AI(10) - eg. 1234AB
• Serial Number AI(21) - eg. 12345XYZ

Production Identifier data will vary by medical device type and manufacturer current practice

DI + PI = UDI

GTIN or GTIN + AI(s)=UDI

GS1 Thailand January - March 2017

13

Thailand Newsletter

Scoop Hilight + GS1 Healthcare

รหั ส UDI หรื อ รหั ส บ่ ง ชี้
อัตลักษณ์เครื่องมือทางการ
แพทย์ เป็นรหัสที่ถูกน�ามาใช้
ในการบ่งชี้เครื่องมือทางการ
แพทย์ เพือ่ ป้องกันการซ�า้ ซ้อน
กัน เกิดความเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก
องค์กร GS1 เป็ นหน่วยงานหนึง่ ที่ทาง U.S.
FDA แต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้แทนในการออกรหัส
(issuing agency) โดยได้ รับการรับรองเมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2556 หลักการและวิธีการที่
ใช้ ในการจัดการเวชภัณฑ์ก็สามารถน�ามาใช้
ในการจัด การเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ ไ ด้
เช่นเดี ยวกัน โดยรหัสที่ ใช้ ในการระบุชนิ ด
เครื่องมือ (Device Identifier - DI) ก็คอื GTIN
เช่นเดียวกัน ส่วนรหัสทีใ่ ช้ ระบุไปถึงตัวเครื่องมือ
แต่ละชิ ้น ท�าให้ เป็ นเหมือนเลขประจ�าตัวของ
เครื่องมือแต่ละชิ ้น ก็คอื serial number ซึง่ มัก
จะมีเฉพาะในเครื่ องมือที่มีราคาแพง เมื่อน�า
ข้ อมูล GTIN และ serial number มาต่อกัน
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จึงท�าให้ เกิดเป็ น UDI ของเครื่ องมือแต่ละชิ ้น
ด้ วยความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั
ท� า ให้ บางประเทศ เช่ น ญี่ ปุ่ น สามารถ
สลักรหัส UDI แบบ 2D barcode ลงบน
เครื่ องมือที่มีขนาดไม่ใหญ่นกั ได้ โดยท�าให้
บาร์ โค้ ดมีขนาดเพียงประมาณ 1 มม. X 3 มม.
ได้ จงึ สามารถตามรอยการใช้ เครื่องมือเหล่านี ้
ผ่านการจัดเก็บข้ อมูลด้ วยการ scan บาร์ โค้ ด
ได้ สะดวกมากขึ ้น
สาระส� า คัญ ของการใช้ UDI ของเครื่ อ งมื อ
ทางการแพทย์ ที่ ต่ า งไปจากเวชภั ณ ฑ์ ก็ คื อ
นอกจากจะใช้ ร หัส นี เ้ พื่ อ การจัด การด้ า นการ

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

new technology

electrode of endoscope
ขนส่งแล้ ว ยังสามารถใช้ UDI ในการติดตามการ
ใช้ งานเครื่ องมือทางการแพทย์ได้ ตลอดช่วงอายุ
การใช้ งานของเครื่ องมือชิ ้นนัน้ เช่น ใช้ ข้อมูลจาก
การ scan เครื่ องมือผ่าตัดที่ก�าลังจัด set เพื่อน�า
ไปฆ่ า เชื อ้ เพื่ อ ดั ก จั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ก ารจั ด
เครื่องมือเข้า set ผิดพลาด หรือใช้ในการตรวจสอบว่า
มีเครื่ องมือผ่าตัดอะไรบ้ างที่อยูใ่ น set ผ่าตัดที่มี
อัตราการใช้ ตา�่ มาก เพื่อที่ในอนาคตจะได้ ไม่ต้อง
น�าเครื่ องมือชิ ้นนันมาใส่
้
ใน set ผ่าตัด

สรุป

การใช้ รหัสของ GS1 ประกอบกับบาร์ โค้ ดเพื่อ
ระบุรหัสของเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ก� า ลั ง เป็ นแนวโน้ มที่ เ กิ ด ขึ น้ ทั่ ว โลก เพราะ
มี ประโยชน์ ในหลายด้ าน และการด�าเนินการ
น่าจะมีผลบังคับทางกฎหมายในหลายประเทศ
ในระยะ 3 – 5 ปี ข้ างหน้ านี ้ ส�าหรับประเทศไทย
การด�าเนินการยังล่าช้ ากว่าอีกหลายประเทศ แต่
ด้ วยแนวโน้ มดังที่กล่าวมาข้ างต้ น ประเทศไทย
ก็ ค งหนี ไ ม่ พ้ น การเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทาง
ดังกล่าวเช่นเดี ยวกัน ดังนัน้ โรงพยาบาลที่ มี
การพัฒนาคุณภาพมาในระดับหนึ่งแล้ ว ควร
สนใจเรื่ อ งนี แ้ ละเตรี ย มการในทุ ก ด้ านเพื่ อ
เข้ าสู่ระบบ GS1 เพื่อไม่ให้ ต้องถูกบีบบังคับให้
เปลีย่ นแปลงอย่างเร่งรีบ ด้ วยแรงจากกลไกตลาด
หรื อกฎหมายที่ก�าลังจะเกิดขึ ้นในอนาคต
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Discover GS1

in Food Service
มาตรฐานอาหารปลอดภัยมีความส�าคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตด้านอาหาร
มากมาย เช่น ไข้หวัดนก โรควัวบ้า หรือมีสารเคมีปนเปื้อนในอาหารจนท�าให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิต
GS1 ฉบับนี ้จึงน�ำเสนอเรื่องกำรตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability) ผลิตภัณฑ์อำหำรทีถ่ กู พูดถึงกันมำกในปี ทผี่ ำ่ นมำ ซึง่ จะช่วยเพิม่ ควำมปลอดภัย
ให้ แก่อำหำรและท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดควำมมัน่ ใจในกำรเลือกซื ้ออำหำร นอกจำกนี ้ เพื่อให้ ผ้ อู ำ่ นได้ เข้ ำใจและเห็นภำพกระบวนกำรประยุกต์ใช้
มำตรฐำนสำกล GS1 เพื่อกำรตรวจสอบย้ อนกลับสินค้ ำมำกขึ ้น จึงจะยกตัวอย่ำงระบบตรวจสอบย้ อนกลับในอุตสาหกรรมการประมง
โดยเริ่มตัง้ แต่ การจับปลาขึน้ จากทะเล การระบุรหัสสินค้ าและรหัสแหล่ งที่จบั ปลาได้ ไปจนถึงมือผู้บริโภคบนโต๊ ะอาหาร รวมถึงการ
แบ่ งปั นข้ อมูลสินค้ าระหว่ างคู่ค้า โดยจะมีการใช้ มาตรฐานสากล GS1 เช่น กำรระบุสนิ ค้ ำด้ วยรหัส GTINs (Global Trade Item Number)
และกำรระบุต�ำแหน่งที่ตงด้
ั ้ วยรหัส GLNs (Global Location Number) ในระบบดังกล่ำวด้ วย แต่ในฉบับนี ้จะเป็ นเรื่ องของกำรตรวจสอบย้ อนกลับ
ที่กระบวนกำรจับปลำตังแต่
้ ต้นน� ้ำ (WILD CAUGHT VESSEL)

การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1 กับกระบวนการจับปลาตั้งแต่ต้นน�้า

(WILD CAUGHT VESSEL) (PART 1/4)

Primary Processor

Where does your journey start?

wild caught vessel

wholesale and
Distribution

REstaurant

“มาตรฐานสากล GS1 ท�าให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างไร?”
GS1 Thailand January – March 2017
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synchronise and
share product data

synchronise and
share product data

Identify products
and containers

Identify locations

การเชื่อมต่อและการแบ่งปันข้อมูล

คุณรู้หรือไม่
ปั จจุบนั บริษทั ค้ ำปลีกระดับโลกอย่ำง METRO Cash &
Carry สำมำรถสแกนบำร์ โค้ ดบนผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล
และรู้ ได้ เลยว่ำปลำถูกจับมำจำกที่ไหน จับมำอย่ำงไร
รวมถึงรู้วนั ที่ควรบริ โภคก่อน และข้ อมูลส�ำคัญอื่นๆ ที่
ล้ วนได้ มำจำกผู้หำปลำโดยตรง

ประโยชน์

ท�ำให้ ลกู ค้ ำได้ รับข้ อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถกู ต้ องจำกแหล่งที่
น่ำเชื่อถือตลอดห่วงโซ่อปุ ทำน เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนิน
ธุรกิจให้ มีประสิทธิภำพและกำรแบ่งปั นข้ อมูลที่นำ่ เชื่อถือ
ต่ อ ผู้บ ริ โ ภค ซึ่ง จะช่ ว ยให้ ตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ ำ ได้
อย่ำงถูกต้ อง ยัง่ ยืน ช่วยป้องกันกำรปลอมแปลงสินค้ ำ
และสนับสนุนระเบียบข้ อบังคับทีต่ ้ องกำรให้ เจ้ ำของสินค้ ำ
ระบุข้อมูลส�ำคัญบนผลิตภัณฑ์ของตนเอง

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1

เลขประจ�ำตัวสินค้ ำสำกลและหมำยเลขบ่งชี ้ที่ตงสำกล
ั้
(GTINs และ GLNs) จะถูกน�ำไปใช้ ตงแต่
ั ้ แหล่งก�ำเนิด
และถูก แชร์ ใ ห้ กับ คู่ค้ ำ ผ่ำ นกำรแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล กำร
ค้ ำแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (EDI) ฐำนข้ อมูลสินค้ ำสำกล
(GDSN) หรื อระบบบันทึกกำรเคลือ่ นที่ของสินค้ ำระหว่ำง
กำรขนส่ง (EPCIS)
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SYNCHRONISE AND SHARE
PRODUCT DATA

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

Benefits

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

GS1 standards in action

Product and location identifiers (GTINs and GLNs) are created at the
source so barcodes can be shared with trading partners via Electronic
Data Interchange (EDI), the Global Data Synchronisation Network (GDSN), or
Electronic Product Code Information Service (EPCIS).

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Identify products and containers
การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า

IDENTIFY PRODUCTS AND CONTAINERS

ในระบบซัพพลำยเชน ระบบมำตรฐำนสำกล GS1 ถูกน�ำมำใช้ อย่ำง
แพร่หลำยมำกที่สดุ ในโลก

The GS1 System of standards is the most widely used supply chain
standards system in the world.

คุณรู้หรือไม่
ประโยชน์

มำตรฐำนสำกล GS1 ช่วยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรและสร้ ำง
รำกฐำนในกำรมองเห็นได้ ตลอดซัพพลำยเชน ซึง่ ควำมสำมำรถ
ในกำรบ่งชีผ้ ลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นสำกลนีไ้ ด้ ช่วยสร้ ำง
รำกฐำน ที่นอกจำกจะท�ำให้ ซพั พลำยเชนมีประสิทธิภำพแล้ ว ยัง
ท�ำให้ เกิดกำรน�ำวิธีกำรด�ำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้ อมและควำม
ยัง่ ยืนไปสูก่ ำรด�ำเนินงำนจริ งได้ อีกด้ วย

บทบาทของ มาตรฐาน GS1

หมำยเลขประจ�ำตัวสินค้ ำสำกล (GTINs) ถูกน�ำมำใช้ ในกำรบ่งชี ้
ผลิตภัณฑ์ หมำยเลขเรี ยงล�ำดับสินค้ ำเพื่อกำรขนส่ง (SSCCs)
ถูกน�ำมำใช้ ในกำรบ่งชี ้หน่วยกำรขนส่ง โดยข้ อมูลนี ้จะถูกบันทึก
ลงในสัญลักษณ์บำร์ โค้ ด เช่น บำร์ โค้ ด GS1-128 เพื่อกำรขนส่ง
ซึง่ สำมำรถเก็บข้ อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ อีก เช่น Batch/Lot กำรผลิต
ช่วยให้ สำมำรถระบุต�ำแหน่งของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ ใน
ทุกๆ จุดของซัพพลำยเชน

Did you know?
Benefits

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

GS1 standards in action

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

Identify locations
การระบุต�าแหน่งที่ตั้งหรือแหล่งที่มาของสินค้า
คุณรู้หรือไม่

IDENTIFY LOCATIONS

ประโยชน์

Benefits

บทบาทของมาตรฐานสากล GS1

GS1 standards in action

ในยุโรปมีกฎหมำย EC 1224/2009 และ EC 404/2011 ที่วำ่ ด้ วย
ข้ อก�ำหนดเฉพำะเกี่ยวกับกำรแบ่งปั นข้ อมูลและกำรตรวจสอบ
ย้ อนกลับส�ำหรับปลำและสัตว์น� ้ำตังแต่
้ แหล่งทีม่ ำไปจนถึงผู้บริโภค
ในกำรระบุต�ำแหน่งโดยใช้ มำตรฐำนสำกล GS1 จะช่วยให้ ข้อมูล
และสินค้ ำมีควำมถูกต้ องแม่นย�ำในกำรเรี ยกคืนสินค้ ำ ซึง่ มีควำม
ส�ำคัญอย่ำงยิ่งโดยเฉพำะในอำหำรสด เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมมัน่ ใจ
ให้ ลกู ค้ ำและผู้บริ โภค
เลขหมำยบ่งชี ้ที่ตงสำกล
ั้
(GLNs) จะถูกใช้ ในกำรบ่งชี ้แหล่งที่มำ
ของสินค้ ำ/อำหำร โดยเป็ นรหัสที่ใช้ ระบุสถำนที่ รวมถึงเรื อ ท่ำเรื อ
และสถำนที่บรรจุผลิตภัณฑ์ รวมถึงร้ ำนอำหำร โรงแรม และ
ต�ำแหน่งที่ตงอื
ั ้ ่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อขำย หรื อบริ โภคสินค้ ำ/
อำหำรนันๆ
้

Did you know?

In Europe, law EC 1224/2009 and EC 404/2011 make specific stipulations
regarding the capturing and sharing of traceability information
for fish and aquaculture products from source to consumers.
The ability to uniquely identify locations using GS1 standards increases
product traceability and enables more accurate and precise recalls,
rerouting, market withdrawals - which are particularly important in fresh
food categories for enhancing customer and consumer confidence.
Global Location Numbers (GLNs) can be assigned at the source
of harvesting and are used to identify locations including vessels,
loading docks, processing and packaging locations, and also
restaurants, takeaways, hotels and any other location where food is
bought and eaten.

ฉะนัน้ ไม่ว่าคุณจะเป็ นใครในซัพพลายเชน
เช่ น ชาวประมง ผู้ ค้ าปลี ก ผู้ ค้ าส่ ง
ผู้ประกอบการร้ านอาหาร หรื อเป็ นเพียง
ผู้บริ โภค จะเห็นว่ าการบริ การด้ านอาหาร
นั น้ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก
ซึ่ง GS1 ก็มมี าตรฐานพร้ อมรองรับและช่ วย

สนับสนุนทุกๆ ภาคส่ วนได้
ในฉบับต่ อไปจะเป็ นเรื่องการประยุกต์
ใช้ มาตรฐานสากล GS1 ในกระบวนการ
และขัน้ ตอนการผลิตสินค้ าเบือ้ งต้ น ซึ่งจะ
ช่ วยให้ ผ้ ูอ่านเข้ าใจและเห็นภาพได้ ชัดเจน
มากขึน้ โปรดติดตามต่ อในฉบับหน้ าค่ ะ
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ECR Corner
Article by / บทความโดย : ECR Community (Efficient Consumer Response)
Translated by /แปลโดย : Mayurintr Petchad / มยุรินทร์ เพชรชัด
Edited by / เรียบเรียงโดย : Mayurintr Petchad / มยุรินทร์ เพชรชัด

5 Key Trends for manufacturers
and distributions in 2017
5 แนวโน้มส�าคัญส�าหรับผู้ผลิตและการกระจายในปี 2017

According to Nielsen, at the recent Outlook for Consumer
Goods in 2017, organized by AECOC 2016 will end with
a growth in consumer demand of around 2.4%. One of
the best years for the sector according to experts, after
8 years of crisis.
But what are the key issues in 2017 that will continue to
improve and grow consumer demand Rosario Pedrosa,
manager of the demand area of AECOC, points out
5 key area’s on which to focus our attention for 2017,
according to data extracted from AECOC reports (AECOC
Shopperview, Benchmarking and International Training).
1. Transformation of the discounters
With concepts that evolve from hard to smart discount
(Lidl and Aldi) and with the introduction of premium
products and more brands.
2. The omnichannel
The boundaries between offline and online are blurred. It is
necessary to approach the buyer through all channels and
for this it will be essential to have an omnichannel vision.
20
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การส�ารวจของ Nielsen ในภาพรวมของตลาดสินค้ าอุปโภค
บริ โภคในปี 2017 ที่จดั โดย AECOC 2016 จบลงด้ วยการ
เจริญเติบโตในด้ านความต้ องการของผู้บริโภคประมาณ 2.4%
นับเป็ นหนึง่ ในปี ที่ดีที่สดุ หลังจาก 8 ปี ของวิกฤต
ปั จจัยใดเป็ นตัวขับเคลือ่ นการเติบโตของสินค้ าอุปโภคบริโภค
Rosario Pedrosa ผู้จดั การด้ าน demand area ของ AECOC
ชี ้5 สิง่ ที่เป็ นประเด็นส�าคัญในปี 2017 ที่จะพัฒนาการเติบโต
ในความต้ องการของผู้บริ โภค ตามข้ อมูลที่ได้ จาก AECOC
reports (AECOC Shopperview, Benchmarking and
International Training) มีดงั นี ้

1. การเปลี่ยนแปลงของการลดราคาสินค้า

จากแนวคิ ด ที่ พัฒ นาขึ น้ มาจากการลดราคาแบบ Hard
discount หรื อการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพด้ วยราคา
ที่ถูกที่สุดมาเป็ นการลดราคาแบบสมาร์ ท (อย่างเช่นร้ าน
Lidl และ Aldi) ด้ วยการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์และแบรนด์พรีเมีย่ ม
มากขึ ้น

2. Omnichannel

ขอบเขตระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ไม่ชดั เจน จึงจ�าเป็ นที่
จะต้ องเข้ าถึงผู้ซื ้อผ่านช่องทางทังหมด
้

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

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

3. การใช้เทคโนโลยี

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

4. นวัตกรรม

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

ส่วนที่ส�าคัญที่สดุ ที่ควรจะต้ องมี คือ ประสิทธิภาพและการ
ท�างานร่ วมกัน นับเป็ นสิ่งส�าคัญที่จะเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและยังคงมุง่ เน้ นทีจ่ ะพัฒนาการบริการลูกค้ าในทางที่
ดีขึ ้นต่อไปในอนาคต

ใช้ เทคโนโลยีใหม่ที่จะให้ ประสบการณ์การซื ้อที่แตกต่างและ
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น การใช้ ปัญญาประดิษฐ์ โลกแห่งความ
เสมือนจริงและการจดจ�าใบหน้ าจะเป็ นบางส่วนของแนวโน้ ม
หลักในปี 2017
ความต้ องการของผู้บริ โภคด้ านนวัตกรรมมีการเติบโตและ
5 แนวคิดส�าคัญที่จะดึงดูดมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ เพื่อ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์รักษ์ สิ่งแวดล้ อม งานฝี มือของแท้ และ
ท้ องถิน่ ความสะดวกสบาย สินค้ าพรีเมีย่ ม และแนวทางใหม่
ของการรับประทานอาหาร

5. ความเรียบง่าย
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Studio Service
เชิญ แชะ ชวน แชร์
1

INPUT

บริการถ่ายภาพสินค้า
พร้อมบันทึกลงฐานข้อมูล
สินค้าระดับประเทศ
สิทธิพิเศษ ส�าหรับสมาชิก

2

CAPTURE

สถาบันรหัสสากล เท่านั้น!!!
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะเปิดโอกาส
ทางธุรกิจของท่านเพิ่มมากขึ้น

3

SHARE

โครงการระบบฐานข้อมูลสินค้า
(NPC: National Product Catalogue)

จากโครงการศึกษาแนวทางเชือ่ มโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้า (Traceability) ได้มกี ารเปิดตัว GS1 Thailand Studio Service
ให้บริการถ่ายภาพสินค้ากับสมาชิกสถาบันรหัสสากล ให้ได้ภาพสินค้าที่มีความสวยงาม
ชัดเจน มีมุมภาพที่น่าสนใจ สะดุดตา เพื่อน�ารูปภาพและรายการสินค้าไปลงในระบบฐานข้อมูล
สินค้า (NPC : National Product Catalogue) บริการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิก
เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการจากทางสถาบันฯ ดังนี้
1. ติดต่อนัดหมายก�าหนดการที่จะน�าสินค้าเข้ามารับบริการถ่ายภาพ
2. น�าสินค้ามาส่งที่สถาบันฯ เพื่อรอรับคิวบริการถ่ายภาพโดยกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลได้ที่ Link >> http://bit.ly/2gXmy4q พร้อมลงนามและประทับ
ตราบริษทั ข้อก�าหนดและเงือ่ นไขการจัดท�าข้อมูลสินค้าลงฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ (National Product
Catalogue) กรุณาน�าตราประทับบริษัทมาด้วย
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลสินค้าทุกชิ้นให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลกลับมายังสถาบันฯ
(ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบภาพถ่ายสินค้า กรณีที่สมาชิกไม่มีการส่งข้อมูลสินค้ากลับมาให้สถาบันฯ)
4. เมื่อครบก�าหนด ทางสถาบันฯ จะติดต่อให้มารับสินค้าคืนผ่านทางอีเมล์เท่านั้น
หมายเหตุ : บริการนี้ส�าหรับสมาชิกสถาบันรหัสสากลที่มีสถานะปกติและช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกถึงปีปัจจุบันแล้วเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันฯ ก�าหนด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีฝ
่ า่ ย GS1 Thailand Studio Service

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2345-1214, 0-2345-1208 โทรสาร 0-2345-1217-8
Email : tsdgs1@gs1thailand.org
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AeroScout RTLS

ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล Valley
รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

AeroScout RTLS Helps
The Valley Hospital’s
Staff Feel Safer

โซลูชนั่ ของ Stanley Healthcare รวมถึงป้ายสื่อสารแบบไร้ สายระบบ RFID ที่
ท�าให้ พยาบาล แพทย์ และบุคลากรท่านอื่นสามารถใช้ งานในการระบุต�าแหน่ง
ของตนเองและขอความช่วยเหลือได้

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

โรงพยาบาล Valley ในเมืองริ ดจ์ว้ ดู รัฐนิวเจอร์ ซี่ ได้ น�าระบบแสดงต�าแหน่งและ
การเคลื่อนที่ในเวลาจริ ง (RTLS) มาใช้ ในการบ่งชีส้ ถานที่และระบุตวั ตนของ
พนักงานที่กดป้ายฉุกเฉิน ซึง่ ก่อนที่โรงพยาบาลจะน�าระบบนี ้มาใช้ นนั ้ มีบคุ ลากร
เพียงร้ อยละ 50 ที่ร้ ู สกึ ถึงความปลอดภัยในที่ท�างาน แต่เมื่อเริ่ มใช้ ระบบ RTLS
ตัวเลขก็เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 85

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

โรงพยาบาล Valley ไม่ค่อยประสบกับเหตุการณ์ รุนแรงในห้ องฉุกเฉิ น แต่มี
เหตุการณ์หนึ่งที่พนักงานแจ้ งว่าเกิดความรู้ สกึ อึดอัด เมื่อมีสมาชิกในครอบครัว
ของผู้ป่วยกันไม่ให้ พยาบาลออกจากห้ องพักผู้ป่วย พยาบาลจึงขอให้ โรงพยาบาล
หาวิธีในการปกป้องบุคลากรจากเหตุการณ์ เหล่านี ้ ฝ่ ายอาคารสถานที่ที่ดูแล
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The Valley Hospital rarely experiences violence in its ER, but
there have been incidents in which employees have indicated

วารสารสถาบั
วารสารสถาบั
น รหั
น รหั
ส สากล
ส สากล

ผู้ป่วย 74,000 คนของแผนกฉุกเฉินในแต่ละปี ได้ น�าเสนอให้ ติดสัญญาณ
เตื อ นภัย ฉุ ก เฉิ น แบบมี ส ายในแต่ ล ะห้ อ ง แต่ มัน ก็ เ ป็ นที่ แ น่ ชัด แล้ ว ว่ า
ระบบไร้ สายจะช่ ว ยเหลื อ พนัก งานได้ ดี ก ว่า เวลาที่ พ วกเขาอยู่ใ นแผนก
ระบบดั ง กล่ า วประกอบด้ วยป้ ายสื่ อ สารแบบไร้ สายของ Stanley
Healthcare ที่สามารถใช้ สื่อสารได้ รวมถึงซอฟต์แวร์ ที่ช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่
รั ก ษาความปลอดภัย สามารถระบุ ไ ด้ ว่ า ใครส่ ง สัญ ญาณแจ้ ง เหตุร้ าย
เช่นเดียวกับการระบุสถานที่และรู ปร่ างหน้ าตาของเจ้ าหน้ าที่คนนันด้
้ วย
หากพยาบาลต้ องการความช่วยเหลือ ก็สามารถกดปุ่ มบน
ป้าย AeroScout T2s เพื่อขอความช่วยเหลือได้
Daniel Coss ผู้อ� า นวยการด้ า นการรั ก ษา
ความปลอดภั ย และความปลอดภั ย
สาธารณะของโรงพยาบาล Valley กล่าวว่า
ในปี 2015 องค์ ก รของเขาใช้ ก ลยุท ธ์
แบบสามง่ า มในการปรั บ ปรุ ง ด้ าน
ความปลอดภัย โดยโรงพยาบาลได้
เพิ่มการฝึ กอบรมและการศึกษา สร้ าง
“Disruption Team” เพื่ อตอบสนอง
ต่ อ สายฉุ ก เฉิ น พร้ อมน� า เสนอระบบ
Stanley Healthcare’s AeroScout Staff
Safety RTLS
ระบบสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ฉุ ก เฉิ น แบบมี ส าย
ยัง คงอยู่ ท่ี เ ดิ ม เพื่ อ ช่ ว ยให้ พนั ก งานในแต่ ล ะห้ อง
เข้ าถึงกล่องแจ้ งเตือนและดึงคันโยกเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม Coss กล่าวว่า กล่องแจ้ งเตือนเหล่านันอาจจะไม่
้
ได้ หาได้
ง่ายๆ และไม่ได้ รอบคอบเสมอไป ในทางกลับกันเจ้ าหน้ าที่ที่สวมใส่ป้าย
AeroScout นันสามารถกดปุ่
้
มแจ้ งเตือนได้ อย่างง่ายดาย โดยไม่มีใครใน
ห้ องพักสังเกตเห็นได้
Coss คุ้นเคยกับระบบ AeroScout Staff Safety แล้ ว ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่
นายเก่าของเขาใช้ ทโี่ รงพยาบาล Las Vegas ระบบประกอบด้ วยป้ายสือ่ สาร
แบบไร้ สาย และซอฟต์แวร์ AeroScout ทีท่ า� งานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ของฝ่ าย
อาคารสถานที่เพื่อตรวจสอบตัวตนและสถานที่ตงของบุ
ั้
คคลใดๆ ที่กดปุ่ ม
บนป้าย
Coss แนะน�าระบบนี ้ให้ กบั โรงพยาบาล Valley ซึ่งก็ได้ ติดตังเทคโนโลยี
้
นี เ้ มื่ อ ฤดูใ บไม้ ผ ลิ ที่ ผ่า นมา เขาอธิ บ ายว่า ด้ ว ยเทคโนโลยี ใ นการเข้ า ถึง
เครื อ ข่ า ยแบบไร้ สายที่ โ รงพยาบาลมี อ ยู่ ท� า ให้ เกิ ด ความแม่ น ย� า ใน
การระบุสถานที่ได้ ประมาณ 8 – 10 ฟุต โดย Rebecca Young หัวหน้ า
งานแผนกฉุกเฉินตอนเหนือของโรงพยาบาล Valley กล่าวว่า ฝ่ ายอาคาร
สถานที่ยงั เลือกที่จะติดตังตั
้ วปล่อยสัญญาณ AeroScout อีกเกือบ 12 จุด
เพื่อปรั บปรุ งความละเอียดและให้ มนั่ ใจว่ามันสามารถระบุต�าแหน่งของ
ผู้ปฏิบตั ิงานภายในระยะ 2 ฟุตได้

feeling uncomfortable, the hospital reports. After members of
a patient’s family prevented a nurse from leaving that patient’s
room, that nurse asked the hospital to institute a better means of
protecting personnel. The facility, which treats 74,000 patients
in its emergency department each year, already offered wired
emergency alarms in each room, but it decided that a wireless
system would provide greater support to employees wherever
they were in that department. The solution consists of Stanley
Healthcare Wi-Fi-enabled call badges and software
that helps security personnel identify who has
placed a distress call, as well as where
that person is located and what he or
she looks like.
If a nurse requires assistance,
she can press the button on
her AeroScout T2s badge to
summon help.
Daniel Coss, The Valley
Hospital’s director of security
and public safety, says that in 2015,
his organization took a three-pronged
approach to improving safety. The hospital
increased training and education, created
a “Disruption Team” to respond to emergency
calls and introduced Stanley Healthcare’s AeroScout Staff
Safety RTLS.
The wired panic-alarm system is still in place, enabling staff
members in each room to reach for the alert box and pull its
handle in order to receive assistance. However, Coss notes,
the boxes may not always be easy for employees to find, and is
not discreet. In contrast, a worker wearing an AeroScout badge
could easily press its button without that action being noticeable
to others in the room.
Coss was already familiar with the AeroScout Staff Safety
solution, a technology deployed by his previous employer,
a Las Vegas hospital. The system consists of a Wi-Fi-enabled
badge, as well as AeroScout software running on the facility’s
server to determine the identity and location of any individual
who presses the badge’s button.
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Coss recommended the system to The Valley Hospital, which
installed the technology last fall. With the hospital’s existing
Wi-Fi system, he explains, it provided location accuracy of
approximately 8 to 10 feet. The facility opted to also install
nearly a dozen AeroScout exciters to improve that granularity,
says Rebecca Young, the supervisor of The Valley Hospital’s
Emergency Department North, to ensure that it could pinpoint
a worker’s location within 2 feet.

ระบบนี ้เป็ นระบบสมัครใจ ดังนันจะมี
้
เพียงบุคลากรที่เลือกใช้ เทคโนโลยีนี ้ได้
รับป้าย T2s ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงชื่อและรู ปภาพของแต่ละบุคคลในซอฟต์แวร์
AeroScout ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ของโรงพยาบาล ตัวแท็กจะปล่อยรหัสบ่งชี ้
ที่เฉพาะไปยังตัวกระจายสัญญาณผ่านสัญญาณ Wi-Fi จากนัน้ ตัวปล่อย
สั ญ ญาณจะถ่ า ยทอดสั ญ ญาณรหั ส บ่ ง ชี ท้ ่ี เ ฉพาะนั น้ ที่ ถู ก เชื่ อ มโยงกั บ
ซอฟต์ แวร์ ไปยังสถานที่ ที่ แ น่น อน ตัว ป้ ายจะรั บสัญ ญาณความถี่ ต�่ า (LF)
125 kHz จากตัวปล่อยสัญญาณของ AeroScout แล้ วส่งต่อข้ อมูลรหัสของ
ตัวปล่อยสัญญาณดังกล่าวไปพร้ อมกับรหัสบ่งชีเ้ ฉพาะของป้าย ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความละเอียดในการระบุสถานที่
เมื่อพนักงานกดปุ่ ม ซอฟต์แวร์ จะระบุว่าเกิดเหตุฉกุ เฉินขึ ้นและเสียงเตือนจะ
ดังขึ ้นในสามสถานที่ คือ ที่โต๊ ะท�างานของ Young ที่ผ้ บู งั คับบัญชาของคลินิก
ประจ�ากะนัน้ และที่แผนกรักษาความปลอดภัย โดยซอฟท์แวร์ จะแสดงผลชื่อ
และรูปของเจ้ าหน้ าที่และแผนที่ของแผนกฉุกเฉินที่มีไอคอนแสดงสถานที่ที่ถกู
กดปุ่ ม Young กล่าวว่า เมื่อเจ้ าหน้ าที่เคลื่อนไหว ด้ วยความละเอียดของระบบ
จะช่วยให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบได้ วา่ ต้ องไปทางไหน ท�าให้
พวกเขาค้ นหาเจ้ าหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
Coss กล่าวว่าระบบนี ้มีคา่ ใช้ จา่ ยน้ อยกว่าการติดตังสั
้ ญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน
แบบมีสายมาก ยิ่งไปกว่านัน้ มันยังง่ายต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ช้ งานและช่วยท�าให้ เขา
บรรลุเป้าหมายที่จะติดตังระบบที
้
่ “ต้ นทุนต�่าและผลตอบแทนสูง”
โรงพยาบาลแจกป้ายให้ พนักงาน 170 คนที่ท�างานในแผนกฉุกเฉิน ซึง่ ตอนนี ้
มี ประมาณ 100 คนที่ ใช้ งานป้ายนี อ้ ยู่ ก่อนที่ จะติดตัง้ ระบบ AeroScout
นัน้ จากผลส�ารวจพบว่ามีคนที่เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับความคิดเห็นที่วา่ “ฉันรู้สกึ
ว่ามีการด�าเนินการอย่างจริ งจังในเรื่ องความปลอดภัยในที่ท�างานในแผนก
ของฉัน” เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 50 ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2015 เป็ นร้ อยละ 85
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The system is voluntary, so only personnel who opt to use
the technology receive a T2s badge, which is linked to that
individual’s name and photo in the AeroScout software
residing on the hospital’s server. The tags emit their unique
identifiers to area access points via Wi-Fi signals, and
the exciter transmits a unique ID number that is linked in
the software to its exact location. The badge receives
the low-frequency (LF) 125 kHz transmissions from the
nearest AeroScout exciter, then transmits that exciter
ID, along with the badge’s identifier, thereby increasing
location granularity.
If an employee presses the button, the software identifies
that an emergency is taking place, and an audible alert is
sounded in three locations: at the desktops of Young and
the clinical shift supervisor, as well as in the security office.
The software displays the individual’s name, an image of that
person and a view of the emergency department map, with
an icon representing where the button was pressed. If the
individual is moving, Young says, the very close granularity
can help security personnel determine where he or she is
headed, enabling them to be efficient in finding that employee.
The solution, Coss says, was less expensive than installing
additional wired panic alarms. What’s more, he says, it is easier
for staff members to use, and helped him to achieve his goal
of deploying a system that would be “low-cost and high-yield.”
The hospital offered the badges to each of the 170 staff
members who work in the emergency department. To date,
approximately 100 employees are using the tags. Before
the AeroScout system was installed, a survey found that
respondents who agreed or strongly agreed with the
statement “I feel that workplace safety is taken seriously in
my department” increased from 50 percent in September
2015 to 85 percent in June 2016. Those agreeing or strongly
agreeing with the statement “I feel that I can easily contact

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2016 ผู้ที่เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับความคิดเห็นที่ว่า
“ฉันรู้ สึกว่าฉันสามารถติดต่อหน่วยรักษาความปลอดภัยได้ ง่ายยิ่งขึน้ หาก
ต้ องการความช่วยเหลือที่ใดก็ตามในแผนก” เพิ่มสูงขึ ้นจากร้ อยละ 50 เป็ น
ร้ อยละ 88 ในช่วงเวลาเดียวกัน Young กล่าวว่า ผลส�ารวจเหล่านี ้คาดว่าจะ
เพิ่มสูงขึ ้นระหว่างการส�ารวจในอนาคต

security if help is needed anywhere in the department” grew
from 50 percent to 88 percent during the same period. Those
percentages, Young says, are expected to further increase
during future surveys.

Coss รายงานว่าจนถึงขณะนี ้ไม่มีเหตุการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึ ้นภายใน 12 เดือน
นับ ตัง้ แต่ก ารติ ด ตัง้ ระบบ มี ก ารแจ้ ง เตื อ นจากการกดปุ่ มโดยไม่ไ ด้ ตัง้ ใจ
ของพนัก งานบ้ า ง อย่า งไรก็ ต าม โรงพยาบาลรู้ ว่า เทคโนโลยี นัน้ ท� า งาน
อย่างถูกต้ อง

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

Young กล่ า วว่ า เธอมี ค วามคาดหวั ง ว่ า ที่ จ ะน� า เสนอระบบนี ใ้ ห้ แก่
พนักงานเข้ าใหม่ทงหมดในอนาคต
ั้
และให้ ความรู้ พวกเขาเกี่ยวกับคุณค่า
ของเทคโนโลยีซึ่งอาจจะเพิ่มอัตราการยอมรับได้ และได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล Valley มุ่งมัน่ ที่จะด�าเนินการใช้ ระบบนี ้ต่อตาม
ความสมัค รใจ เธอกล่า วว่า “เราไม่อ ยากให้ พ วกเขารู้ สึก ว่า จ�า เป็ นที่ จ ะ
ต้ องใช้ ” ท้ ายที่สุดโรงพยาบาลมีแผนจะขยายการใช้ เทคโนโลยีในจุดการ
เข้ าใช้ งานพื ้นที่อ�านวยความสะดวกต่างๆ และใช้ งานในแผนกกุมารเวชและ
สูตินรี เวชด้ วย

In the future, Young says, she expects to offer the system to all
new hires and to educate them about the technology’s value,
which could increase the adoption rate. However, she adds,
The Valley Hospital intends to continue offering the solution
only on a voluntary basis. “We didn’t want to make them feel
they had to use it,” she states. Eventually, the hospital plans
to expand the technology’s use to entry points throughout the
facility, and to its pediatric and obstetrics units.
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GS1 Society
บทความโดย : อุบลรัตน์ ทองในธรรม

OTOP City
สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ
กรมการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้ า
ชุมชน OTOP ทัว่ ประเทศ และยกระดับสินค้ าชุมชน OTOP ให้ มี
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยสถาบัน รหัส สากลร่ ว มออกบู ธ ภายในงาน OTOP City
2016 ที่จดั ขึ ้นระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2559 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ค�าแนะน�าด้ านบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1 แก่ผ้ ปู ระกอบการ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

OTOP และผู้ ที่ ส นใจ พร้ อมทัง้ ให้ บ ริ ก ารรั บ สมัค รสมาชิ ก
บาร์ โค้ ด และให้ บริ การถ่ายภาพสินค้ าพร้ อมเก็บข้ อมูลสินค้ า
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ OTOP ภายในงานดังกล่าวอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ทางสถาบั น รหั ส สากลยั ง จั ด งานสั ม มนาการ
จัดเก็บฐานข้ อมูลและการเชื่ อมโยงข้ อมูลสินค้ าของประเทศ
(National Product Catalogue) ครั ง้ ที่ 5 (รอบที่ 1-2)
ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ ห้ องจูปิเตอร์ อิมแพค
เมื อ งทองธานี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ความรู้ ในการ
จัดเก็บข้ อมูลสินค้ าตามมาตรฐานสากลที่มีความถูกต้ องและ
มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ อี ก ทัง้ ยัง สามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มูล ร่ ว มกับ
หน่วยงานต่างๆ ในการตรวจสอบข้ อมูลมาตรฐานสินค้ าเพื่อ
ประโยชน์แก่ผ้ บู ริโภคและการสร้ างมาตรฐานคุณภาพสินค้ าไทย
ให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลได้ โดยมีผ้ ูประกอบการสินค้ า
ชุมชน OTOP จากทัว่ ประเทศเข้ าร่วมงานจ�านวน 562 คน
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Techno Sharing
ข้อมูลโดย : บริษัท ซินโค้ด เทคโนโลยีส์ จ�ำกัด

Patient Safety Awareness
การตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย

คงไม่มีใครอยากเป็ นผู้ป่วย แต่เมื่อถึงคราว
ต้ องป่ วย เราทุกคนต่างก็ต้องอยากหายป่ วย
ด้ วยกันทังนั
้ น้ ไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใดก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็ นการซื ้อยามาทานเอง หรื อแม้ แต่
ไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลหรื อคลินิก ซึ่งไม่
ว่าจะเป็ นวิธีการใดก็แล้ วแต่ คงปฏิเสธไม่ได้ วา่
ยา หรื อเวชภัณฑ์ ต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่มีความ
ส�าคัญ และจ�าเป็ นในการรักษาทังสิ
้ ้น
การตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยก็เป็ น
อีกหนึ่งความส�าคัญ ซึ่งโรงพยาบาล คลินิก
หรื อแม้ แต่ตามสถานประกอบการต่างๆ ที่มี
ห้ องปฐมพยาบาล ต่างก็ให้ ความส�าคัญกับ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นอันดับต้ นๆ ด้ วย
นโยบายการลดความเสี่ยง
*องค์ ก ารอนามัย โลก (WHO) ให้ นิ ย ามว่า
ความปลอดภัยของผู้ป่วย หมายถึง การลด
ความเสี่ยง ที่ เกิ ดขึน้ จากภัยหรื ออันตรายที่
ไม่ ค วรเกิ ด ขึน้ จากการบริ ก ารสุข ภาพ หรื อ
ให้ เกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ เท่าที่สามารถยอมรับได้
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แล้วเราจะลดความเสี่ยง ได้อย่างไร?

เทคโนโลยีและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ถู ก น� า มาใช้ จนเป็ นแนวทางที่ แ พร่ ห ลาย
ในองค์ ก รต่ า งๆ โดยในที่ นี เ้ ราจะกล่ า วถึ ง
กระบวนการการผลิต วัส ดุแ ละอุป กรณ์ ก าร
แพทย์ เ ป็ นส� า คั ญ ซึ่ ง จะเริ่ ม บริ ห ารตั ง้ แต่
กระบวนผลิ ต กระบวนการขนส่ ง จนถึ ง
กระบวนการใช้ งาน โดยผู้ใช้ งาน (ผู้ป่วยและ
ผู้ดแู ลผู้ป่วย)

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในกระบวนการ
จัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบย้ อนกลั บ (track and
traceability)ไปได้ จนถึ ง ต้ นทางของการ
ผลิต รวมไปถึงแหล่งของวัตถุดบิ ต่างๆ ได้ ย่อม
สร้ างความอุ่นใจ และลดปั จจัยความเสี่ยงใน
กระบวนการผลิตได้ มากกว่าการไม่สามารถ
ตรวจสอบย้ อนกลับได้

ในทุกบรรจุภัณฑ์ ของเวชภัณฑ์ ต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ น ยา หรื อเครื่ องมือ อุปกรณ์การแพทย์
ต่างๆ ล้ วนแล้ วแต่ต้องมีบาร์ โค้ ด (barcode)
ทีร่ ะบุถงึ ตัวตนของเวชภัณฑ์ (บาร์ โค้ ด ออกโดย
สถาบันรหัสสากล (GS1) ซึง่ เป็ นนายทะเบียน
ในการจัดสรรออกเลขรหัสและควบคุมดูแล
เลขหมายบาร์โค้ ด) และกระบวนการตรวจสอบ
ต่างๆ ทังคุ
้ ณภาพการผลิต ความเรี ยบร้ อยของ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ความถูกต้ องของฉลากต่างๆ รวมถึง
ทังวั
้ นที่ผลิต วันหมดอายุของเวชภัณฑ์ ฯลฯ
กระบวนการหรือขันตอนการผลิ
้
ตและตรวจสอบ
ทัง้ หลายเหล่ า นี ้ หากเป็ นสมัย เมื่ อ 20 ปี
ก่อน เรายังมีการใช้ แรงงานมนุษย์จ�านวนมาก
ในการผลิต บรรจุ และตรวจสอบ แต่หลายปั จจัย
ปั ญหาอันเกิดจากมนุษย์ ซึง่ มีทงั ้
• ความเมื่อยล้ า
• สภาวะทางอารมณ์
• ความสม�า่ เสมอและความคงทีข่ องผลงาน
• การตัดสินใจที่ไม่เป็ นมาตรฐาน
• ความไม่เข้ าใจในงาน และอื่นๆ ฯลฯ

Techno Sharing

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

จากตัวอย่างทีผ่ า่ นมา ท�าให้ สถานประกอบการ
ทังหลายมี
้
ความสนใจหันมาใช้ ระบบเครื่องจักร
อัตโนมัตใิ นกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ ้น
ตัวอย่างของการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
• มี ก ารน� า สัญ ลัก ษณ์ ร หัส บาร์ โ ค้ ด มาใช้
เพือ่ ความถูกต้ องและรวดเร็วในการกรอกข้ อมูล
• การใช้ บ าร์ โ ค้ ดและเครื่ องอ่า นบาร์ โ ค้ ด
ในกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับได้
• การใช้ เครื่องติดบาร์โค้ ดอัตโนมัติ เพือ่ ให้ ได้
บาร์โค้ ดทีถ่ กู ต้ องและต�าแหน่งคงที่ และแม่นย�า
• การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ
เพื่อตรวจสอบซ� ้า หรื อตรวจสอบย้ อนกลับ
• มีการใช้ ระบบกล้อง camera vision system
เพื่อการตรวจสอบในแต่ละจุดของการผลิต
• การใช้ โปรแกรมในการควบคุมเครื่ องจักร
• การใช้ ระบบกล้ อ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
Automation หรื อท�างานร่วมกับแรงงานมนุษย์
เพื่อการ rework งาน
• การใช้ เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ต่ า งๆ เพื่ อ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ ถกู ต้ อง
ตรงกับมาตรฐานขององค์กรต่างๆ
• การใช้ RFID เพื่ อ ติ ด ตามสถานะการ
ไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ในการผลิต
• ฯลฯ

ครบถ้ ว นของการพิ ม พ์ วัน -เดื อ น-ปี ที่ ผ ลิต
โดยมี โ ปรแกรมค� า นวณความถู ก ต้ องของ
วันหมดอายุผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ที่พิมพ์
บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ จึ ง เป็ นการตรวจสอบที่
สมบู ร ณ์ แ บบในกระบวนการก่ อ นส่ ง ซอง
เข้ าสูก่ ระบวนการบรรจุ

บาร์โค้ ดแล้ ว จะมีการอ่าน และวิเคราะห์
เกรดของการพิมพ์ ทันที เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ มีการติดบาร์ โค้ ด และการพิมพ์
วันหมดอายุทไี่ ม่ได้ มาตรฐาน ติดไปบน
บรรจุภณ
ั ฑ์และสินค้ า

2. เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
กรณีตัวอย่างที่ 2
เพื่ อ เป็ นการตรวจสอบคุณ ภาพการ
บริ ษั ท ผลิ ต อุป กรณ์ ก ารแพทย์ BB ประสบ พิมพ์บาร์ โค้ ดขันตอนสุ
้
ดท้ าย พร้ อมมี
ปั ญ หาบาร์ โ ค้ ด ไม่ไ ด้ ม าตรฐาน ทัง้ ที่ เ ครื่ อ ง ผลการตรวจสอบเป็ นรายงานประกอบ
อ่านบาร์ โค้ ดสามารถอ่านบาร์ โค้ ดได้ ถูกต้ อง ไปพร้ อมกับการขนส่ง
แต่ถกู ปลายทางตีคืนสินค้ ากลับมา เนื่องจาก
ตรวจพบว่าบาร์โค้ ดไม่ถกู ต้ องตรงตามมาตรฐาน ผลที่ ได้รับ :
• ลดงานทีต่ คี นื จากปั ญหาคุณภาพ
เงือ่ นไขการส่งสินค้ าเข้ าประเทศโซนยุโรป
บาร์ โค้ ดและความผิ ด พลาดจาก
เทคโนโลยี ที่น�ามาใช้ คือ
1. ระบบกล้ องวิ ช ชั่ น ซึ่ ง สามารถอ่ า น การพิมพ์
• ลดเวลาการตรวจสอบบรรจุภณ
ั ฑ์
และวิเคราะห์ บาร์ โค้ ดหลังจากที่เครื่ องพิมพ์
จึงจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยี บาร์ โค้ ด/ วันที่ผลิต/ วันหมดอายุ (ด้ วยระบบ ในกระบวนการบรรจุ
ต่างๆ มาประยุกต์ ใช้มากมาย ดังเช่น
• ลดความเสี่ยงของพนักงานจาก
เลเซอร์ ) และประมวลผลการพิมพ์บาร์ โค้ ด
ออกมาเป็ นเกรด A,B,C,D ตามมาตรฐาน การท�างานใกล้ เครื่องจักรทีม่ คี วามร้ อน
กรณีตัวอย่างที่ 1
ของ GS1 ในลักษณะกึง่ real time เมื่อพิมพ์ และรังสี
บริษัทผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์ AA มีการ
ตรวจพบปั ญหา ดังนี ้
1. พนั ก งานท� า การคี ย์ ข้ อมู ล วั น ที่ ผ ลิ ต กั บ
วันหมดอายุไม่ถกู ต้ อง
2. เครื่องพิมพ์ทา� การพิมพ์วนั หมดอายุ ตกหล่น
พิมพ์ซ� ้า และอ่านไม่ออก แต่พนักงานในสาย
การผลิตไม่สามารถตรวจสอบได้ ครบทุกชิ ้น
3. งาน pre-print บนซอง/บรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ได้ รับ
มาจาก โรงพิมพ์ เลอะเลือนไม่สมบูรณ์ เมื่อน�า
ชิน้ งานบรรจุในซอง/บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่สมบูรณ์
จึงท�าให้ กลายเป็ นงานเสีย NG ทังล็
้ อต
เทคโนโลยี ที่ น� า มาใช้ ในการตรวจสอบ
เพื่ อ ลดความเสี่ ย ง คื อ ใช้ ร ะบบกล้ อ งเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้ อง ความคมชัด และความ
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Training Buzz
บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน

สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand)
ร่วมออกคูหานิทรรศการในงาน

MOI Open House: พลิกธุรกิจ สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานสากล GS1 และ
แนะน�าหลักสูตรฝึ กอบรมในโครงการส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีบง่ ชี ้อัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมสูเ่ ศรษฐกิจดิจิทลั ซึง่ จัดร่ วมกับ
ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ในงาน “MOI Open House: พลิกธุรกิจ สูย่ คุ อุตสาหกรรม 4.0 และ
SMEs 4.0” ซึง่ ภายในงานพบกับกิจกรรมการออกบูธ การให้ บริการในด้ านต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครื อข่าย
เพื่อส่งเสริ มผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

สถาบันรหัสสากลได้รับเชิญเข้าร่วม

โครงการเผยแพร่ความรู้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่ อ วัน ที่ 18-20 มกราคมที่ ผ่ า นมา สถาบัน รหัส สากล
(GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ รับเชิญ
เข้ าร่ วมบรรยาย แนะน�าเทคโนโลยีบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล
GS1 ในโครงการเผยแพร่ ความรู้ มาตรฐานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
จัดโดยส�านักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ แห่งชาติ
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกดรหัสและอาร์ เ อฟไอดี
ในสปป.ลาว ร่วมกันจัดงานดังกล่าว เพือ่ เผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับ
มาตรฐานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ และส่งเสริ มการน�า
มาตรฐานสากล GS1 เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งในการยกระดับและ
พัฒนาผู้ประกอบการในภาคธุรกิจของสปป.ลาว
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กระทรวงดิจิทัลฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ
จับมือ 5 หน่วยงานภาครัฐ จัดสัมมนาใหญ่

ชูแนวทาง National Product Catalogue เสริมความแข็งแกร่ง
ผู้ประกอบการไทย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ร่ วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดการ
สัมมนาสร้ างความรู้ความเข้ าในแนวทางการจัดเก็บฐานข้ อมูลสินค้ า
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ ห้ องราชเทวี
2 โรงแรมเอเชีย กรุ งเทพฯ ปลุกผู้ประกอบการสินค้ าทัว่ ประเทศต่อ
การขานรับโครงการจัดเก็บฐานข้ อมูลและการเชื่อมโยงข้ อมูลของ
ประเทศ (National Product Catalogue) เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ ง
ผู้ประกอบการไทย ก้ าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในการสัมมนาครั ง้ นี ้
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานที่ อ อกมาตรฐานต่ า งๆ อาทิ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส�านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
และส� านัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บริ โ ภค ซึ่ง ประกอบด้ วย
การบรรยายหัวข้ อต่างๆ อาทิ “สร้ างโอกาสทางการค้ าด้ วยฐานข้ อมูล
สินค้ าแห่งชาติ” “การยื่นค�าขออนุญาตผ่านระบบ E-Submission”
“การขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาล” “สินค้ าไทยได้ คณ
ุ ภาพ ต้ องมี
ใบอนุญาต มอก.” “เปิ ดเส้นทางการขายสินค้าหน่วยงานภาครัฐ กับระบบ
E-Market กรมบัญชีกลาง” “ขายสินค้ าออนไลน์ยงั ไง ไม่มปี ั ญหา” และ
การสาธิตการถ่ายภาพสินค้ าพร้ อมทังกรอกข้
้
อมูลลงฐานข้ อมูล

หลักสูตรการอบรม มกราคม – มีนาคม 2560

เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ขึ ้นทะเบียนบาร์ โค้ ด สามารถน�าหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดต่างๆ ของการสร้ างและการน�าบาร์ โค้ ดไปใช้ อย่างถูกต้ อง เป็ น
ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�าหนดให้ สมาชิกรายใหม่ทกุ ราย ต้ องผ่านการอบรม ความรู้ เบือ้ งต้ นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้ าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตั ิเป็ นสมาชิก
ทางสถาบันฯ จัดโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 ดังนี้
หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่จัด

อัตราค่าอบรม

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

• บาร์ โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�าหนดเลขหมายประจ�าตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์ส�าหรับสมาชิกสถาบันฯ

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

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

การประยุกต์ ใช้ มาตรฐาน
สากล GS1-128 ในระบบ
ซัพพลายเชน

• บาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• GS1- 128 Application Identifiers (AI’s)
• การใช้งานบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1-128
• หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้น

28 กุมภาพันธ์

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

เจาะลึกนวัตกรรมเทคโนโลยี
RFID

• ท�าความรู้จักเทคโนโลยี RFID
• ความคุ้มทุนในการใช้เทคโนโลยี RFID

27 เมษายน

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

*สมาชิกเก่าที่สมัครเกิน 1 ปีหากต้องการเข้าร่วมอบรมเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและส�ารองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org
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Biz BreakThrough
บทความโดย : Digital Team

CLMV

กับ 5 ธุรกิจ
ดาวรุ่ง 2017
2560 เป็ นปี แห่งความท้ าทายของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจของ
ประเทศในอาเซียน ภายหลังการก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มาได้ 1 ปี ภายใต้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นได้ ทงอุ
ั ้ ปสรรคและโอกาส
ส�าหรับธุรกิจและผู้ประกอบการของไทย มาดูกนั ว่าธุรกิจไทยเป็ นดาวรุ่ง
และธุรกิจไหนจะเป็ นดาวร่วงของอาเซียน

เศรษฐกิจสูงในระดับประมาณ 7% ต่อปี ควบคูก่ บั การพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานในทุกด้ าน ท�าให้ กลุม่ ประเทศในอาเซียนมีความต้ องการวัสดุ
ก่อสร้ างพื ้นฐานค่อนข้ างมากทัง้ อิฐ หิน ปูน ทราย ซึง่ ส่วนหนึง่ ต้ อง
น� าเข้ าจากประเทศไทยและประเทศจี น วัสดุก่อสร้ างจึงเป็ นธุรกิ จ
อันดับหนึง่ ของธุรกิจดาวรุ่งของกลุม่ ประเทศอาเซียน

5 ธุรกิจรุ่ง รับการเติบโตอาเซียน

ส�าหรับประเทศทีเ่ หมาะสมกับการลงทุนของธุรกิจดาวรุ่งอันดับหนึง่ นัน้
เมียนมา เป็ นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากมีการเติบโตของราคา
อสังหาริ มทรัพย์ที่สงู มาก อย่างไรก็ตามในการลงทุนควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสม เพราะบางเมืองราคาอสังหาริ มทรัพย์อาจจะสูงเกิน
พื ้นฐาน อีกประเทศหนึง่ ทีน่ า่ สนใจลงทุน คือ เวียดนาม ทีเ่ ริ่มฟื น้ ตัวจาก
ฟองสบูแ่ ตก จึงมีโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและ
อสังหาริ มทรัพย์อีกมาก

5 ธุรกิจรุ่งนันส่
้ วนใหญ่แล้ วเป็ นธุรกิจที่ได้ ประโยชน์การปรับเติบโตของ
โครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการเติบโตของ
เทคโนโลยี โดยธุรกิจที่ได้ รับประโยชน์มากที่สดุ ได้ แก่ ธุรกิจก่อสร้ าง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้ าอุปโภคบริโภค
ธุรกิจสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอีกหนึง่ ธุรกิจที่เติบโตอย่าง
รวดเร็วทันใจอาเซียนควบคูก่ บั การเติบโตของดิจทิ ลั ซึง่ ครอบคลุมไปถึง
การเปลีย่ นแปลงของธุรกิจการเงินการธนาคารทีก่ ้ าวสู่ Digital Banking
และอีกหนึง่ ธุรกิจที่เกาะกระแสการเติบโตอย่างรวดเร็วของการค้ าและ
การเคลื่อนย้ าย คือ ธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตลาดที่นา่ สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม
กลุม่ ประเทศเกิดใหม่ในอาเซียน แต่ละประเทศยังมีอตั ราการเติบโตของ
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สินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดที่นา่ สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม, กัมพูชา, สปป.ลาว
หนึง่ ในสินค้ าปั จจัยพื ้นฐานทีเ่ ติบโตควบคูก่ บั การขยายตัวของเศรษฐกิจ
เช่นกัน โดยสินค้ าอุปโภคบริ โภคของไทย ได้ รับการยอมรับจากกลุ่ม
ประเทศในอาเซียนอย่างมาก จึงเป็ นโอกาสทีด่ ขี องผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ในการขยายธุรกิจในอาเซียน แต่กระนันการขยายธุ
้
รกิจก็ต้องใช้ ความ
ระมัดระวัง เพราะสินค้ าหลายรายการมีผ้ ปู ระกอบการทีส่ ง่ ออกไปอยูแ่ ล้ ว

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ธุรกิจสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตลาดที่นา่ สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการสื่อสารทัง้ 3G และ 4G เป็ น
ส่วนส�าคัญที่ผลักดันพฤติกรรมของผู้บริ โภคเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั พฤติกรรม
การใช้ งานโซเชียลมีเดียและออนไลน์ ไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะประเทศไทย
แต่เกิดขึ ้นกับกลุม่ ประเทศในอาเซียนทุกแห่ง และวันนี ้เทคโนโลยีของ
ทุกประเทศก็ก้าวสูร่ ะดับของ 4G แล้ ว
การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของประเทศสู่ระดับ 4G ยังก่อให้ เกิด
การเปลี่ ย นแปลงสัง คมสู่สัง คมออนไลน์ ทัง้ การเกิ ด ขึน้ ของธุ ร กิ จ
eCommerce การเกิ ดขึน้ ของระบบการช� าระเงินผ่านทางออนไลน์
ผ่านโมบาย และการใช้ งานเงินดิจิทลั อีกด้ วย
ส�าหรับประเทศที่นา่ สนใจนัน้ เมียนมาดูจะเป็ นโอกาสทองที่สดุ ส�าหรับ
ธุรกิจสื่อสาร หลังจากที่เมียนมาได้ ลงทุน 4G เมื่อต้ นปี 2016 และมี
แผนติดตังโครงข่
้
าย 4G ให้ ครอบคลุมการใช้ งาน 95% ของประชากร
ในปี นี ้ การเติบโตอย่างรวดเร็ วเป็ นโอกาสที่ดีของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
การสื่อสาร ทังเครื
้ ่ องสมาร์ ทโฟน แอพพลิเคชัน่ และบริ การที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงบริ การทางการเงิ นและระบบการช� าระเงิ นที่ จะเติบโตอย่าง
ก้ าวกระโดดไปสูโ่ มบายอีกด้ วย

ธุรกิจขนส่ง

ส�าหรับประเทศที่นา่ สนใจ กลุม่ CLMV เป็ นโอกาสที่นา่ สนใจส�าหรับ
สินค้ าอุปโภคบริโภค ซึง่ สปป. ลาว และกัมพูชานัน้ เป็ นกลุม่ ทีไ่ ด้ รับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยอยูแ่ ล้ ว จึงมีความนิยมในสินค้ า
ไทยอยูเ่ ป็ นพื ้นฐาน โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ต้องการสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี
ขณะที่เมียนมาและเวียดนามนัน้ มีตลาดที่เปิ ดกว้ างและมีสินค้ าที่มี
ความหลากหลายมากกว่า แต่สนิ ค้ าไทยก็เป็ นทีย่ อมรับในด้ านคุณภาพ

โมเดิร์นเทรดและธุรกิจค้าปลีก

ตลาดที่นา่ สนใจ : เมียนมา, เวียดนาม, กัมพูชา
การผลักดันสินค้ าอุปโภคบริ โภคให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคนัน้ ธุรกิจค้ าปลีก
เป็ นอีกหนึง่ ธุรกิจทีม่ บี ทบาทส�าคัญ ปั จจุบนั ธุรกิจค้ าปลีกได้ บกุ เบิกเข้ า
สูก่ ลุม่ ประเทศไทยอาเซียนและขยายตัวอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะใน
เมืองใหญ่ทมี่ กี ารเติบโตของกลุม่ คนทีม่ รี ายได้ ปานกลาง ปั จจุบนั กลุม่
ประเทศในอาเซียน มีความต้ องการโมเดิร์นเทรดในทุกระดับทัง้ พลาซ่า
ห้ างสรรพสินค้ า ดิสเคาน์สโตร์ และคอนวีเนียนสโตร์ โมเดิร์นเทรดและ
ธุรกิจค้ าปลีก จึงเป็ นธุรกิจดาวรุ่งอันดับที่ต้นๆ กับโอกาสที่เปิ ดกว้ าง
เช่นกัน
ส�าหรับประเทศที่น่าสนใจส�าหรับธุรกิจค้ าปลีกและโมเดิร์นเทรดนัน้
เวียดนามเป็ นประเทศแรกทีม่ คี วามน่าสนใจมากทีส่ ดุ ทังในด้
้ านจ�านวน
ประชากรในประเทศทีม่ กี ว่า 90 ล้านคน และการเติบโตของกลุม่ ประชากร
รายได้ ปานกลาง ซึง่ เป็ นฐานลูกค้ าหลักของโมเดิร์นเทรด

ตลาดที่นา่ สนใจ : เวียดนาม, สปป.ลาว, เมียนมา
การพัฒนาเส้ นทางหลวงอาเซี ยนเพื่ อเชื่ อมโยงการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศในกลุม่ อาเซียนเข้ าด้ วยกัน เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
ของการคมนาคมพื น้ ฐานของประเทศในอาเซี ย น และท� า ให้ ก าร
คมนาคมขนส่งท�าได้ อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ ้น
ปั จจุบนั เส้ นทางหลวงอาเซียนเหนือ-ใต้ สามารถเชือ่ มโยงกลุม่ ประเทศใน
อาเซียนจากมณฑลยูนนานประเทศจีน ผ่านภาคเหนือของประเทศไทย
ภาคกลาง ออกสู่ภ าคใต้ เข้ า สู่ป ระเทศมาเลเซี ย สิง คโปร์ ขณะที่
เส้ นทางหลวงอาเซียนตะวันออก-ตะวันตกนัน้ เชื่อมโยงจากประเทศ
เวียดนาม ผ่านประเทศลาว กัมพูชา ไทย และออกสูป่ ระเทศเมียนมา
การคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยง เหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก นี ้ ท�าให้
การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศในอาเซียนเพิ่มขึ ้น ตามความต้ องการ
ของผู้บ ริ โ ภค ธุ ร กิ จ ขนส่ ง จึ ง เป็ นอี ก หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ดาวรุ่ ง ของอาเซี ย น
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของ CLMV จึงเป็ นโอกาส
ที่ดีของธุรกิจขนส่ง อย่างไรก็ตาม การขนส่งยังต้ องเติบโตควบคูไ่ ปกับ
ขนาดเศรษฐกิจและการค้ าระหว่างประเทศ
ทัง้ 5 ธุรกิจดาวรุ่งนี ้ ยังเป็ นโอกาสในการเติบโตที่ดีของผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี และเป็ นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทย ภายใต้ ความ
ได้ เปรี ยบที่สินค้ าไทยได้ รับความนิยมจากประเทศเพื่อนบ้ านอยู่แล้ ว
ผู้ป ระกอบการที่ ส นใจสามารถปรึ ก ษากับ ผู้เ ชี่ ย วชาญจากภาครั ฐ
หรื อสถาบันการเงินชันน�
้ า เพื่อเดินหน้ าธุรกิจส่งออกไปยังกลุม่ ประเทศ
อาเซียนได้ ทนั ที
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Health me
บทความโดย : โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เรียบเรียงโดย : นิตดา กาญจนาธนเกียรติ
ที่มา
: http://www.nkp-hospital.go.th/institute/pj/articleDetail.php?aID=2

กายกับใจ

Health me ในฉบับทีแ่ ล้วๆ มาเราได้มกี ารพูดถึงการออกก�าลังกาย
อย่างถูกวิธี การกินอาหารที่มีประโยชน์ และกินอาหารคลีน
ไปแล้ว แต่มอี กี หนึง่ อย่างทีส่ า� คัญไม่นอ้ ยไปกว่าการออกก�าลังกาย
และการกินนั่นก็คือ สุขภาพจิตที่ดี

ทุกท่านอาจเคยได้ ยินค�ากล่าวที่วา่ ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว มาบ้ าง ซึง่
หมายความว่า การมีสขุ ภาพจิตที่ดี ก็จะท�าให้ สขุ ภาพกายดีตามไปด้ วย
Health me ฉบับนี ้จึงขอน�าเสนอบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต
“สภาพจิตใจที่เป็ นสุข สามารถมีสมั พันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่นไว้ ได้ อย่างราบรื่ น สามารถท�าตนให้ เป็ นประโยชน์ได้ ภายใต้ ภาวะ
สิง่ แวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทังทางสั
้
งคม และลักษณะความเป็ นอยู่
ในการด�ารงชีพ วางตัวได้ อย่างเหมาะสม และปราศจากอาการป่ วยของ
โรคทางจิตใจและร่างกาย” ค�านิยามจากองค์การอนามัยโลก

องค์ประกอบของสุขภาพจิต

1. ปั จจัยทางร่างกาย ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค
2. ปั จจัยทางจิตใจ ประกอบด้ วย
• ความคิด คิดดี คิดเป็ น คิดสร้ างสรรค์
• อารมณ์หรือความรู้สกึ สดชืน่ ร่าเริง สนุกสนาน ปี ติ มีความสุข สงบ
• จิตวิญญาณ พอใจตนเอง เมตตาผู้อื่น ส�านึกในสิง่ แวดล้ อม
3. ปั จจัยทางสังคมและสิง่ แวดล้ อม มีสมั พันธภาพทีด่ แี ละยัง่ ยืนกับผู้อนื่
วางตัวเหมาะสม มีอาชีพ และการด�าเนินชีวิตที่ดี เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
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ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับความเครียด

ชีวติ คนตังแต่
้ เกิดมาต้ องมีการปรับตัวให้ เกิดความสมดุลในการด�ารงชีวติ
ความเครียดเป็ นปฏิกริ ิยาตามธรรมชาติของมนุษย์ ทีเ่ กิดขึ ้นเมือ่ ต้ องเผชิญ
กับปั ญหา การเปลี่ยนแปลง หรื อสถานการณ์ ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ความเครี ยดที่เหมาะสม จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการปรับตัว แก้ ไขปั ญหา
เกิดการพัฒนาและสร้ างสรรค์ แต่ความเครี ยดที่มากเกินไปเป็ นผลเสียต่อ
ร่างกายและจิตใจ เกิดความไม่สบายใจ ท�าให้ เกิดอาการต่างๆ เช่น ท�าให้
ปรับตัวไม่ได้ แก้ ไขปั ญหาได้ ต�่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง หรื อเกิดโรค
ทางร่างกายหลายโรคที่อาการเกิดขึ ้นสัมพันธ์กบั ความเครี ยด
ความเครี ยดจึงเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทกุ คนจะต้ องเผชิญ และฝึ กฝน
เอาชนะ แก้ ไขปั ญหาไม่ให้ เกิดอาการของความเครี ยด คนที่สขุ ภาพ
จิตดี คือ คนที่มีวธิ ีการปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ หรื อความเครี ยด
ได้ ดี

การส่งเสริมสุขภาพจิต

การส่ ง เสริ ม สุข ภาพจิ ต ท� า ได้ โ ดยการสร้ างปั จ จัย ป้ องกัน และลด
ปั จจัยเสี่ยงของสาเหตุปัญหาสุขภาพจิตด้ านต่าง ๆ ดังนี ้

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ความเครียดจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตที่ทุกคนจะต้องเผชิญ และ
ฝึกฝนเอาชนะ แก้ไขปัญหาไม่ให้
เกิดอาการของความเครียด

1. การส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

• การรักษาร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรค
• การออกก�าลังกาย

2. การส่งเสริมทางจิตใจ

• การฝึ กสู้ปัญหาให้ เกิดความเคยชิน ไม่หลบเลี่ยงปั ญหา พัฒนา
ตนเองให้ ปรับตัวได้ มากขึ ้นเมื่อพบปั ญหา มองหาทางแก้ อย่างท้ าทาย
พิจารณาหาสาเหตุของปั ญหา และแก้ ไขที่สาเหตุ
• เปลีย่ นแปลงตนเองให้ ค้ นุ เคย ยอมรับสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงให้ ได้ ท�าใจ
ให้ ยอมรับ สนุกกับการเปลี่ยนแปลง
• สร้ างวิธีคดิ ที่ดี มีทกั ษะคิดเป็ น คิดดี คิดถูกทาง เบนความคิด
มองโลกในแง่ดี มองโลกหลายมุมมอง ควบคุมความคิด หยุดคิดได้
อารมณ์ขนั มีทกั ษะการแก้ ปัญหาอย่างถูกทาง
• มีสติเตือนตนเอง รู้ จกั ตนเอง พิจารณาตนเอง ว่ามีความคิด
อารมณ์ความรู้สกึ อย่างไร รู้ตวั เมื่อมีความกังวล ความเครี ยด ความกลัว
สุขภาพจิตดีหรื อไม่ มีสาเหตุจากอะไร
• มีทกั ษะในการจัดการอารมณ์ตนเอง ลดความเครี ยด ลดอารมณ์
เศร้ าได้ ด้วยตนเอง ปลุกปลอบใจให้ ก�าลังใจตนเองได้ สร้ างแรงจูงใจใน

การกระท�าสิง่ ต่างๆ สร้ างความรู้สกึ ดีตอ่ ตนเอง ให้ อภัยตนเองได้
มีกิจกรรมสร้ างความสุขและความสงบ
• มี ค วามเข้ าใจตนเองรู้ จุ ด ดี จุ ด อ่ อ นของตน มี ค วาม
ภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับตัวเอง สร้ างแรงจูงใจจากภายในให้ มี
ความชอบ ความส�าเร็ จ สนุกกับงาน ไม่ท้อแท้ ผิดหวังกับความ
ล้ มเหลว มองความผิดพลาดเป็ นครู หรือบทเรียนทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
แก้ ไขปรับปรุ งตัวเองให้ ดีขึ ้น ได้ ทางออกทางแก้ ไขปั ญหาใหม่ๆ
ที่ดีกว่าเดิม
การดูแลและการฝึ กจิตใจนัน้ ส�าคัญพอๆ กับการออกก�าลังกาย
เมื่อกายพร้ อม ใจพร้ อม และมีการหัดดูแลจิตรวมถึงตามรู้ ทัน
จิตใจของตนเองก็สามารถท�าให้ เราเผชิญกับปั ญหา ความเครี ยด
ต่างๆ ได้ รวมถึงท� าให้ มีสติปัญญาในการแก้ ไขและจัดการกับ
ปั ญหานันได้
้ หากมีการฝึ กทังกายทั
้
งใจขนาดนี
้
้รับรองได้ เลยว่าท่าน
ผู้อ่านจะมีสขุ ภาพที่แข็งแรงทัง้ ร่ างกายและจิตใจตามแบบฉบับ
ของ Health Me อย่างแน่นอน และในฉบับต่อไปนันจะเป็
้
นเรื่ อง
อะไร โปรดติดตามค่ะ…
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Kitchen Of The World
บทความโดย : Content Team

HORECA
โอกาสก้าวสู่อาเซียน
HORECA โอกาสใหม่ทางธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วย
อัตราการเติบโตปีละ 10-20% ควบคู่กับการเติบโตในอาเซียน กลุ่ม
HORECA จึงเติบโตต่อเนื่องไปได้อีกหลายปี และนั่นเป็นโอกาสทอง
ภาคบริ ก ารเป็ นหนึ่ ง ในภาคธุ ร กิ จ ส� า คัญ ที่ ช่ ว ย
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม ช่วงที่ ผ่านมาภาค
บริ การมีสว่ นอย่างมากในการสนับสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทย อาทิ เช่น ธุรกิจด้ านการท่องเที่ยว
ธุรกิจบริ การสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอาหาร ปั จจุบนั มี
การรวมกลุม่ ธุรกิจในส่วนนี ้เป็ นภาคธุรกิจ HORECA
(Hotel, Restaurant และ Catering หรื อ Café)
HORECA เป็ นกลุ่ม ธุ ร กิ จ ที่ มี บ ทบาทส� า คัญ ใน
หลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศยุโรป เช่น
เยอรมนีและเนเธอร์ แลนด์นนั ้ HORECA มีบทบาท
ส�าคัญอย่างมากในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ส�าหรับ
ประเทศไทยนัน้ HORECA เป็ นภาคธุ ร กิ จ ที่ มี
บทบาทมากขึ ้นด้ วยอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ปี ละ 10 กว่าเปอร์ เซ็นต์
กลุม่ HORECA ประกอบด้ วยธุรกิจโรงแรม (Hotel)
ธุรกิจร้ านอาหาร (Restaurant) และธุรกิจกาแฟ
และธุรกิ จจัดเลีย้ ง (Café and Catering) โดย
ทัง้ 3 กลุม่ ไม่ได้ รองรับแค่คนไทยเท่านัน้ แต่เมนหลัก
จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่งผลให้ ตลาด
HORECA มีมลู ค่าตลาดรวมกว่า 1 ล้ านล้ านบาท
เรี ย กได้ ว่ า เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ต ลาดใหญ่ ค รอบคลุ ม
ทัว่ ประเทศ รวมถึงประเทศอื่นๆ ในอาเซียนอีกด้ วย
ท� า ให้ ผ้ ูป ระกอบการหลายรายที่ ต้ อ งการเข้ า มา
ชิงส่วนแบ่งการตลาดนี ้
พงษ์ ศกั ดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการบริ หาร เอเชีย
โฮเรก้ า เปิ ดเผยว่า ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง
ปั จจุบนั กลุ่มธุรกิจ HORECA มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
10-20% ในแต่ละปี โดยในปี 2558 ที่ผา่ นมาตลาด
มีมลู ค่ารวมประมาณ 974,000 ล้ านบาท โดยกลุม่
ธุ ร กิ จ ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ได้ แก่ กลุ่ ม โรงแรม
มี มูล ค่า ประมาณ 527,000 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
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สัดส่วนประมาณ 54% ธุรกิจร้ านอาหารมีมลู ค่า
รวม 385,000 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
40% และธุ ร กิ จ กาแฟ เบเกอรี่ และไอศกรี ม มี
มูล ค่ า รวม 62,000 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นสัด ส่ ว น
ประมาณ 6%
ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของ
ชาวไทยเปลีย่ นแปลงอย่างมาก จากทีช่ นื่ ชอบกับการ
รั บประทานอาหารภายในบ้ าน ได้ ปรั บเปลี่ยนสู่
การนิยมรับประทานอาหารนอกบ้ าน โดยผลวิจยั
พบว่าปั จจุบนั คนไทยกว่า 70% รับประทานอาหาร
นอกบ้ านสัปดาห์ละ 3-6 ครัง้ บางรายรับประทาน
อาหารนอกบ้ านทุกวัน ไม่วา่ จะเป็ นการรับประทาน
ร้ านอาหาร ร้ านฟาสต์ฟ้ ดู ร้ านริ มทาง รถเข็น หรื อ
ร้ านสะดวกซื ้อ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�าให้ บริ ษัทหลายแห่ง
หัน มาตอบรั บ ความต้ อ งการของผู้ป ระกอบการ
กลุม่ นี ้มากขึ ้น หนึง่ ในผู้ประกอบการทีเ่ จาะตลาดกับ
ลูกค้ ากลุม่ นี ้ คือ Makro

Makro เป็ นหนึ่งในโมเดิร์นเทรดที่ประกาศให้ ความ
ส� า คัญ กับ กลุ่ม HORECA อย่ า งชัด เจน เพราะ
กลุม่ HORECA นันมี
้ อตั ราการเติบโตปี ละ 15-20%
สูง กว่ า กลุ่ม ลูก ค้ า โชว์ ห่ ว ยที่ มี อัต ราเติ บ โตเพี ย ง
ปี ละ 5-7% เท่านัน้ ขณะที่กลุม่ HORECA เป็ นกลุม่
ลูกค้ าที่มี Brand Loyalty สูงมาก เนื่องจากเป็ นกลุม่
ที่ให้ ความส�าคัญกับคุณภาพของสินค้ าและวัตถุดิบ
อย่างมาก และเมื่อได้ ร้านค้ าที่มีคณ
ุ ภาพวัตถุดบิ ตาม
ต้ องการแล้ ว ก็มกั จะไม่เปลี่ยนแหล่งซื ้อสินค้ า
แม้ ในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา HORECA จะมีอัตรา
การเติบโตอย่ างต่ อเนื่องไม่ น้อยกว่ าปี ละ 10%
แต่ เ มื่ อ มองไปข้ า งหน้ าแล้ วโอกาสของกลุ่ ม
HORECA ก็ยงั ค่ อนข้ างสดใส โดยเฉพาะการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�าให้ ไทยสามารถ
ส่ งออกบริ ก ารการท่ องเที่ ย วไปยั ง ประเทศ
เพื่อนบ้ านได้ ดังนัน้ HORECA จึงเป็ นโอกาส
ในการลงทุนที่น่าสนใจส�าหรั บผู้ประกอบการ
เอสเอ็มอี ที่มองเห็นโอกาส และมีขดี ความสามารถ
ในการแข่ งขัน

Trendy Tech

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

เรียบเรียงโดย : อวิกา พอกเพิ่มดี
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ธรรมชาติบ�าบัด

เทรนด์ฮิตดูแลรักษาสุขภาพปี 2560

หลายคนอาจมีวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป แต่จากแนวโน้มของข่าวด้าน
สุขภาพและสาธารณสุขในช่วงปีวอก 2559 ที่ผ่านมา อาจพูดได้เลยว่า เทรนด์ในการดูแล
รักษาสุขภาพของคนไทยน่าจะพลิกกลับมาสู่ในเรื่องของ ”ธรรมชาติบ�าบัด“ มากขึ้น

สมุนไพร

สาเหตุที่ “สมุนไพร” จะเฟื่ องฟู กลายเป็ นเทรนด์ฮติ
ในการดูแลสุขภาพของคนไทยนัน้ สาเหตุหลัก
เพราะรัฐบาลเองก็สนับสนุน และมีนโยบายผลักดัน
ให้ ใ ช้ สมุน ไพรและผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสมุน ไพรใน
การดูแลรั กษาสุขภาพของคนไทย เพื่อส่งเสริ ม
เศรษฐกิจประเทศทังการซื
้
้อใช้ ในประเทศและการ
ส่งออก รวมไปถึงการส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เอาไว้ ไม่ให้ สญ
ู หาย
นพ. สุเทพ วัชรปิ ยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการ
แพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก เล่าว่า
รัฐบาลมีทศิ ทางทีช่ ดั เจนแน่นอนว่าต้ องการผลักดัน
สมุนไพรไทย ทัง้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรี และ นพ. ปิ ยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ให้ ความส�าคัญ
โดยขณะนี ้มีการจัดท�าแผนแม่บทแห่งชาติวา่ ด้ วย
การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
ซึง่ จะส่งเสริ มการพัฒนาสมุนไพร เชื่อมโยงตังแต่
้
การปลูกสมุนไพรไทย การส่งเสริ มการน�าไปใช้ ทงั ้
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษา
พยาบาล การแปรรูปเป็ นวัตถุดบิ การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดเพือ่ ให้
คนไทยหันกลับมาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นในรูปแบบของยา
สมุนไพร หรือเวชภัณฑ์ อาหาร หรืออาหารเสริม และ
เครื่องส�าอาง ทังเพื
้ อ่ การใช้ เองในประเทศไทยและ
การส่งออก ซึง่ หากผลักดันให้ ประสบความส�าเร็ จ
จะช่วยสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่ประเทศไทย
ได้ อย่างมาก โดยวางไว้ วา่ ภายใน 5 - 10 ปี จะช่วย
ให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ ้น ทีส่ า� คัญ คนไทย
ยังได้ ดแู ลสุขภาพตัวเองด้ วยวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศเองด้ วย

ส่งเสริม เพราะเป็ นหนึง่ ในการด�าเนินงานตามแผน
แม่บทด้ วย ซึง่ ล่าสุดกรมฯ ได้ จดั ท�าแอพพลิเคชัน่
“สมุนไพรไทย” หรือ “Thai Herbs” ซึง่ เวอร์ชนั่ แรกจะ
มีข้อมูลสมุนไพรกว่า 100 ชนิด ในการให้ คา� แนะน�า
วิธีการปลูก สรรพคุณต่างๆ ของสมุนไพรและการน�า
ไปใช้ ในการดูแลสุขภาพตัวเองว่าท�าได้ อย่างไร เพือ่
เป็ นการส่งเสริมให้ เกิดการใช้ ” นพ. สุเทพ กล่าว

ร้ อยละ 80 ส่วนอัตราการใช้ ยาสมุนไพรในแต่ละ
โรงพยาบาลในปี 2559 ตังเป
้ ้ าอยูท่ ปี่ ระมาณร้ อยละ
18.5 ส่วนปี 2560 เราตังเป
้ ้ าให้ เพิม่ ขึ ้นเป็ นร้ อยละ
20 คือ เข้ ามาทีโ่ รงพยาบาล 50 คน ต้ องได้ รบั การ
จ่ายยาสมุนไพร 1 คน
นอกจากนี ้ จะร่ วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทยส่งเสริ มให้ เกิดแนวทางการใช้
ยาสมุนไพรเป็ นล�าดับแรกในการรักษา (First
Line Drug) เพิม่ ขึ ้นด้ วย หมายความว่าหากเข้ า
มาด้ ว ยอาการเช่ น นี ้ เข้ าเกณฑ์ เ ช่ น นี ใ้ ห้ ใช้
ยาสมุนไพรตัวนี ้ทันที ซึง่ ขณะนี ้มีอยู่ 2 ตัว คือ
ฟ้าทะลายโจรและขมิ ้นชัน ส่วนความไม่มนั่ ใจใน
การใช้ ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปั จจุบนั กรมฯ
มีการจัดอบรมระยะสันให้
้ แก่แพทย์ พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข เพือ่ ให้มคี วามรู้ความเข้าใจ
และมัน่ ใจในการใช้ ยาสมุนไพร โดยจะร่วมมือกับ
คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ มี
การบรรจุหลักสูตรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
ในการเรียนการสอนด้ วย เพือ่ ส่งเสริมให้ เกิดการ
ใช้ ยาสมุนไพรเพิม่ มากขึ ้น

นอกจากการให้ ความรู้แล้ วนัน้ นพ. สุเทพ กล่าวว่า
ยั ง ต้ องส่ ง เสริ ม การตลาดสมุ น ไพรไทยด้ วย
เพื่อให้ คนไทยเกิดการใช้ ยาสมุนไพรเพิ่มมากขึ ้น
โดยจะมีความร่ วมมือกับทังกระทรวงเกษตรและ
้
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็ นต้ น รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
ของสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ ได้
มาตรฐาน ไม่มกี ารปนเปื อ้ นของเชื ้อโรค ตัวเนื ้อยา
ได้ ตามมาตรฐาน และโรงงานผลิตต้ องได้ มาตรฐาน
GMP เป็ นต้ น เพือ่ ให้ ประชาชนเกิดความมัน่ ใจใน
“ปั จ จุบัน คนไทยมี ค วามตื่ น ตัว ในเรื่ อ งสุข ภาพ การใช้ ยาสมุนไพรและเกิดการใช้ เพิม่ ขึ ้น
สูงมาก ทังเรื
้ ่ องของอาหารเพื่อสุขภาพ หรื อการ
ออกก�าลังกายคนไทยตืน่ ตัวกันมากขึ ้น รวมไปถึงการใช้ นพ. สุเทพ กล่าวว่า ส�าหรับในโรงพยาบาลก็จะ
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพก็มคี วามตืน่ ตัวและหัน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาสมุนไพรเพิม่ มากขึ ้น ซึง่ ขณะนี ้
มาใช้ กนั มากขึ ้น เพียงแต่ปัญหา คือ แม้ จะหันมาใช้ จ�านวนโรงพยาบาลสังกัด สธ. ทีม่ กี ารใช้ ยาสมุนไพร
แต่ยงั ขาดองค์ความรู้ในการใช้ ซึง่ ตรงนี ้กรมฯ จะเร่ง ซึ่ ง อยู่ ใ นบัญ ชี ย าหลัก แห่ ง ชาติ แ ล้ ว ไม่ ต�่ า กว่ า แม้ ปัจจุบนั คนไทยจะหันมาใช้ สมุนไพรในการ
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ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ ้น แต่ยงั มีปัญหาในเรื่ องของ
องค์ความรู้ โดยเฉพาะข้ อมูลบนสือ่ โซเชียลมีเดีย
ทีว่ า่ กินนัน่ แล้ วดี กินนี่แล้ วหายจากมะเร็ง ทังที
้ ่
ยังไม่มอี งค์ความรู้ทแี่ น่ชดั เรื่องนี ้ นพ. สุเทพ ให้
ค�าแนะน�าว่า สมุนไพรจะมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
สีขาว คือ กลุม่ ทีม่ คี วามปลอดภัย เพราะผ่านการ
วิจยั มีข้อมูลทีช่ ดั เจน ก็จะส่งเสริมให้ ใช้ กลุม่ สีเทา
คือ น่าจะมีประโยชน์ อย่างพวกที่ส่งกันผ่าน
สือ่ โซเชียลมีเดีย คือ พอมีข้อมูล แต่ยงั ไม่ชดั เจน
ต้ อ งมี ก ารศึก ษาเพิ่ ม ไม่ ใ ช่ ว่ า ออกมาเตื อ น
เพราะว่าไม่สง่ เสริ มการใช้ สมุนไพร แต่ก่อนจะ
ใช้ ต้องมัน่ ใจเสียก่อน ซึง่ ในกลุม่ ที่ยงั ไม่ชดั เจน
นี ้อยากให้ รอการวิจยั ให้ เรี ยบร้ อยว่าใช้ ได้ ไม่มี
ปั ญ หา เพราะอย่ า งสมุน ไพรที่ อ้ า งว่า รั ก ษา
มะเร็ งข้ อมูลก็ยงั ไม่ชดั เจนว่า มีสารตัวใด ต้ อง
ใช้ ปริ มาณมากเพียงใด เกิดผลข้ างเคียงอะไร
หรื อไม่ ซึ่งการกินสุ่มสี่สุ่มห้ าโดยขาดความรู้
อาจเป็ นอันตรายได้ และสุดท้ ายคือกลุม่ สีด�าที่
มีอนั ตราย และไม่สง่ เสริมให้ ใช้

รับประทานอาหารตามแนวธรรมชาติ

เป็ นความนิยมต่อเนือ่ งมาจากสมุนไพร เพราะการ
ผลักดันให้ เกิดการใช้ สมุนไพรนัน้ นอกจากเป็ น
ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร
แล้ว ยังสนับสนุนให้มกี ารน�าสมุนไพรมาประกอบ
เป็ นอาหารรับประทาน เพราะสมุนไพรแต่ละอย่าง
มีสรรพคุณทีแ่ ตกต่างกันออกไป ตามแต่ละพื ้นที่
ท้องถิน่ ซึง่ นพ. สุเทพ ย� ้าว่า จะผลักดันให้เกิดการน�า
สมุนไพรมาใช้ รบั ประทานเป็ นอาหารด้วย โดยจะ
จัดท�าให้เกิดองค์ความรู้วา่ พืชผักสมุนไพรท้องถิน่ นี ้
ท�าให้ ในพื ้นทีถ่ งึ นิยมให้ กนิ กินแล้วช่วยเรื่องอะไร
โดยจะน�าวิทยาศาสตร์ มาอธิบายควบคู่กนั ไป
เมื่อเกิดองค์ความรู้ ที่ชดั ก็จะสนับสนุนส่งเสริ ม
ให้เกิดการรับประทานว่าก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร
อย่างไรก็ตาม นอกจากน�าสมุนไพรมาเป็ นอาหาร
เพื่อดูแลร่างกายแล้ ว เชื่อว่า หลายคนต้ องเคย
ได้ ยินว่า กินอย่างไรก็ได้ อย่างนัน้ แน่นอนว่า
หากกินอาหารหวานมันเค็ม ย่อมน�ามาซึง่ โรค
เรื อ้ รั งในอนาคตแน่นอน แต่หากรั บประทาน
อาหารทีส่ ดสะอาด ปลอดสารพิษ ลดหวานมัน
เค็ม กินรสจืด เน้ นผักผลไม้ และรับประทานแบบ
หมุนเวียนเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ก็จะเป็ นการดูแลร่างกาย
ตังแต่
้ ต้นทาง เพราะน�าสิง่ ดีๆ เป็ นประโยชน์เข้ า
ร่ างกาย ดังนัน้ ปั จจุบนั คนไทยที่หันมานิยม
รับประทานอาหารเพือ่ สุขภาพมากขึ ้น หากยึดตาม
แนวทางดังกล่าวก็เชื่อว่าจะช่วยให้ มีสขุ ภาพดี
หลีกเลี่ยงโรคภัยไข้ เจ็บได้ ตามแนวคิดที่วา่ กิน
อาหารให้ เป็ นยา แทนทีป่ ั จจุบนั ซึง่ คนไทยเรากิน
ยาเป็ นอาหารไปเสียแล้ ว
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ธาราบ�าบัด (Hydrotherapy)

ธาราบ� า บั ด มี อ งค์ ค วามรู้ ที่ แ น่ ชั ด มานาน
แล้ ว ว่ า สามารถช่ ว ยดูแ ลสุข ภาพและฟื ้น ฟู
ร่ างกายได้ โดยอาศัยความอุ่นและความร้ อน
ของน� ้าในการช่วยฟื น้ ฟูร่างกาย เพราะช่วยให้
หลอดเลือดขยาย การไหลเวียนของเลือดดีขึ ้น
กล้ ามเนือ้ ดีขึน้ ยิ่งแห่งใดที่มีน�า้ แร่ ก็จะได้ รับ
ประโยชน์จากแร่ธาตุตา่ งๆ ด้ วย รวมไปถึงการ
เคลื่อนไหวในน�า้ ที่ช่วยในเรื่ องของการฟื น้ ฟู
ร่างกายควบคูไ่ ปกับการท�ากายภาพบ�าบัด
ธาราบ� า บัด มี ก ารศึก ษา วิ จัย และพัฒ นา
รูปแบบการออกก�าลังกายในผู้สงู อายุทมี่ ปี ั ญหา
ข้ อเข่ า เสื่ อ มและมี ภ าวะอ้ วนขึ น้ อย่ า ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพื่ อ ผู้ สูง อายุ จ.ชลบุ รี ก็ มี ก ารใช้ แนวทาง
ดังกล่าวในการดูแลผู้สงู อายุ โดยจัดโปรแกรม
การออกก�าลังกายร่วมกับเครื่ องมือทีเ่ สริมสร้ าง
ก� า ลัง กล้ า มเนื อ้ ในน� า้ หลัก การใช้ น� า้ บ� า บัด
คื อ การใช้ ม วลน� า้ อุ้ม น� า้ หนัก ตัว แทน และ
ใช้ ความอุ่นของน� า้ สร้ างความสุขสบาย โดย
ใช้ น� ้าอุ่น อุณหภูมิความร้ อน 30 - 34 องศา
เซลเซียส เมื่อน�า้ อยู่ในระดับเสมอไหล่ มวล
น�า้ จะอุ้มพยุงน� า้ หนักตัว น� า้ หนักตัวจะเหลือ
เพียงร้ อยละ 10 ข้ อเข่าไม่ต้องรั บน�า้ หนักตัว
และแรงกระแทก ร่ า งกายเคลื่ อ นไหวดี ขึ น้
ความอุ่นของน� า้ จะช่วยกล้ ามเนื อ้ ผ่อนคลาย
ได้ เ กื อ บทุก ส่ว น เอื อ้ ให้ ก ารเคลื่ อ นไหวของ
ร่ างกายได้ มากขึน้ และไม่เจ็บปวด สามารถ
บริ ห ารกล้ า มเนื อ้ สร้ างความแข็ ง แรงและ
ทนทานมากขึ ้น
นพ. สุเทพ กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องของ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้ วย โดยแต่ละพื ้นที่
ก็ชูของดีของตัวเองขึน้ มา ซึ่งบางแห่งอาจให้
สมุนไพร บางแห่งอาจให้ แหล่งน� ้าแร่ของตัวเอง
มาด�าเนินการธาราบ�าบัด ซึง่ พื ้นที่ที่เห็นเด่นชัด
คือ จ.ระนอง โดย รพ.ระนอง ทีม่ กี ารจัดบริการ
ธาราบ�าบัด ทังส่
้ งเสริมฟื น้ ฟูสขุ ภาพและบริการ
สปา ซึง่ ตรงนี ้ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

การสวดมนต์บ�าบัด หรือสมาธิบ�าบัด

การสวดมนต์ บ� า บัด คื อ หลัก การหนึ่ ง ของ
Vibrational Therapy คือ การใช้ คณ
ุ สมบัตขิ อง
คลื่นบางคลื่นมาบ�าบัดความเจ็บป่ วย ส�าหรับ
การสวดมนต์ ด้ว ยตัว เอง เป็ นการเหนี่ ย วน�า
ตัวเอง ถือเป็ นวิธีการที่ดีที่สดุ เพราะหากใคร
สัก คนคิ ด ที่ จ ะสวดมนต์ นั่น หมายความว่ า
เขาก� า ลัง มี ค วามปรารถนาดี ต่อ ตนเอง โดย
วิ ธี ก ารสวดมนต์ ด้ ว ยตนเองควรปฏิ บัติ ดัง นี ้

1. ไม่ควรสวดมนต์หลังกินอาหารทันที ควรทิ ้งช่วง
ให้ ร่างกายเริ่ มผ่อนคลาย อาจเป็ นเวลาก่อน
เข้ านอน หาสถานทีท่ เี่ งียบสงบ 2. สวดบทสันๆ
้
3 - 4 พยางค์ โดยใช้ เวลาประมาณ 10 -15
นาที ขึ น้ ไป จะท� า ให้ ร่ า งกายได้ หลั่ ง สาร
ซีโรโทนิน ซึง่ เป็ นสารสื่อประสาท ช่วยควบคุม
ความหิว อารมณ์ และความโกรธ โดยหาก
สวดมนต์ด้วยบทยาวๆ จะได้ ความผ่อนคลาย
และความศรัทธา
ขณะที่ ก ารท� า สมาธิ จ ะท� า ให้ ส มองหลั่ง สาร
เอ็นดอร์ ฟิน (Endorphine) ซึ่งเป็ นสารแห่ง
ความสุข ช่วยให้ ร่างกายสดชืน่ มีภมู ติ ้ านทานโรค
จากผลวิจยั ทางการแพทย์พบว่า ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่มีการฝึ กท�าสมาธิโดยการหายใจ
ช้ าและลึก วันละประมาณ 15 นาที ติดต่อกัน
เป็ นเวลา 2 เดื อ น ค่า ความดัน โลหิ ต ลดลง
มากกว่าผู้ป่วยกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ เข้ ารับการฝึ กท�าสมาธิ
ซึง่ สธ. ก็สนับสนุนให้ คนไทยทุกคนหันมาฝึ กการ
ท�าสมาธิและควรท�าต่อเนื่องเป็ นประจ�าทุกวัน
เริ่มจากวันละ 5 นาที เพิม่ เป็ น 10 นาทีในวันต่อไป
และเพิม่ เป็ น 15 นาทีตามล�าดับขึ ้นไปเรื่อยๆ เพือ่
ช่วยในการดูแลสุขภาพของตัวเอง ซึง่ ในหลาย
โรงพยาบาลก็ เริ่ มมี การน� าแนวทางดังกล่าว
มาใช้ แล้ ว และเห็นผลได้ จริ ง อย่างช่วงส่งท้ าย
ปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ คนไทยก็หนั มาสวดมนต์
ข้ ามปี มากขึ ้น หากสามารถน�ามาปฏิบตั เิ พิม่ ใน
ชีวิตประจ�าวันด้ วย ก็เชื่อว่าจะเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่ ง ที่ จ ะได้ รั บ ความนิ ย มในการน� า มาดูแ ล
สุขภาพกายและจิตของตัวเองให้ ดขี ึ ้น

การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
การรักษาพยาบาล

ขณะนี ้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีแนวทาง
ส่งเสริมในเรื่องของโรงพยาบาลสีเขียว โดยให้ ทกุ
โรงพยาบาลจัดสภาพแวดล้ อมให้ มีความร่มรื่ น
ซึ่งสภาพแวดล้ อมที่ดีมีผลต่อการรั กษาฟื ้นฟู
ของผู้ป่วย ซึง่ ปี 2560 น่าจะมีการด�าเนินการใน
เรื่ องนี ้มากขึ ้นเพื่อส่งเสริ มดูแลรักษาผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล ก็จะเป็ นอีกหนึง่ แนวทางการบ�าบัด
ทีจ่ ะพบเห็นมากขึ ้นในปี 2560
เรี ยกได้ ว่า ในระดับนโยบายมีความชัดเจนที่
จะส่งเสริมให้ คนไทยให้ มาใช้ สมุนไพรไทยในการ
ดูแ ลตัว เองและการรั ก ษาพยาบาลเพิ่ ม ขึ น้
ขณะเดียวกัน คนไทยเองก็หนั มาใช้ สมุนไพรเพิม่
มากขึน้ เช่นกัน รวมไปถึงการจัดสวดมนต์ท�า
สมาธิบา� บัด ธาราบ�าบัด และการจัดสิง่ แวดล้ อม
สธ. ก็ มี ก ารสนับ สนุน จึ ง พูด ได้ ว่ า แนวโน้ ม
ในปี 2560 “ธรรมชาติบา� บัด” มาแรงแน่นอน
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : ฝ่ายงานสมาชิก
เรียบเรียงโดย : ฝ่ายงานสมาชิก

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ชื่อ ที่อยู่ ของสมาชิกสถาบันรหัสสากล
ช่วงปลายเดือน ธ.ค. จนถึงต้ นเดือน ม.ค. สถาบันฯ ได้ มีการส่ง
เอกสารการช�าระค่าบ�ารุงสมาชิกประจ�าปี (หรื อการต่ออายุสมาชิก)
ซึ่งสมาชิกหลายๆ ท่าน อาจยังไม่ได้ รับ หรื อได้ รับแล้ วแต่ข้อมูล
ไม่ถกู ต้ อง เพราฉะนันสมาชิ
้
กสามารถยื่นเรื่ องเปลีย่ นแปลงข้ อมูลได้
เช่น การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลชื่อ ที่อยูข่ องสมาชิกสถาบันรหัสสากล
เมือ่ ทางสมาชิกมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล เช่น เปลีย่ นแปลงชือ่ บุคคล
บริษัท ทีอ่ ยูใ่ บก�ากับภาษี ซึง่ สมาชิกสามารถแจ้ งเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
ของท่านมาที่สถาบันฯ ได้ ตลอดเวลา การแจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ สมาชิก ในกรณีการจัดส่งเอกสาร วารสารเพื่อ
เป็ นการอัพเดตข่าวสารจากทางสถาบันฯ จะท�าให้ เกิดความสะดวก
รวดเร็ ว และถูกต้ องในการออกใบก�ากับภาษี

เอกสารที่ ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับทางสถาบันฯ
กรณีเป็น (บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด)
1. กรอกแบบฟอร์ ม ขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลง ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ (สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ www.gs1thailand.org
หรื อติดต่อขอรับได้ ที่ info@gs1thailand.org)
2. หนังสือรั บรองการจดทะเบียนบริ ษัท ทัง้ ชุด (ย้ อนหลังได้
ไม่เกิน 3 เดือน)
3. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้เสียภาษี หรื อ ภพ.20,01 หรื อ 09
อย่างใดอย่างหนึง่
4. กรณี ก รรมการ (ผู้ มี อ� า นาจท� า การ) เป็ นชาวต่ า งชาติ
แนบส�าเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
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5. กรณี เปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอร์ ม
ขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเท่านัน้
6. กรณีเปลีย่ นแปลงที่อยู/่ ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงานกับทาง
สถาบันฯ สามารถลงนามและประทับตราบริ ษัทในเอกสาร
ทุกแผ่นได้ พร้ อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
7. กรณีเปลีย่ นแปลงชือ่ บริษทั /ชือ่ ผู้มอี า� นาจท�าการ กรรมการผู้มี
อ�านาจตามหนังสือรับรอง ลงนามและประทับตราบริ ษัทใน
เอกสารทุกแผ่น พร้ อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

เอกสารที่ ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับทางสถาบันฯ
กรณีเป็น (บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล/ร้านค้า)
1. กรอกแบบฟอร์ ม ขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลง ทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ (สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ www.gs1thailand.org
หรื อติดต่อขอรับได้ ที่ info@gs1thailand.org)
2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน
3. ส�าเนาทะเบียนบ้ าน
4. ส�าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็ นร้ านค้ า)
5. ส�าเนาหนังสือรั บรองการจัดตัง้ คณะบุคคลจากกระทรวง
พาณิชย์ (กรณีเป็ นคณะบุคคล)
6. กรณี เปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน กรอกเฉพาะแบบฟอร์ ม
ขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
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7. เอกสารทุกแผ่นต้ องเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้ อง โดยเจ้ าของ
กิจการ/ผู้มอี า� นาจลงนามเอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการเปลีย่ นแปลง
ข้ อมูลในนามบุคคล/ร้ านค้ า
หมายเหตุ : เอกสารแนบทีใ่ ช้ เปลีย่ นแปลงไม่ครบถ้ วนทางสถาบันฯ
ไม่สามารถท�าการเปลี่ยนแปลงได้
ส่ งเอกสารมาที่ : info@gs1thailand.org

การ Update E-mail สมาชิกสถาบันฯ

สถาบันฯ จะส่งข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ไปยังสมาชิกทาง E-mail
เช่น แจ้ งเรื่ องคอร์ สอบรมของสถาบันฯ โครงการต่างๆ ที่สถาบันฯ
จัดขึ ้น เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ขณะนี ้สถาบันฯ ได้ ด�าเนินงาน
โครงการเก็ บ ข้ อมู ล จากแหล่ ง ข้ อมู ล ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ “NPC
(National Product Catalogue)” ซึ่ง เป็ นการเก็ บ ข้ อ มูล จาก
บริ ษั ท เจ้ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กี่ ย วกั บ ข้ อมู ล บริ ษั ท รายละเอี ย ด
ของสินค้ า เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลในการพัฒนาระบบในการบริ การ
ค้ นหาข้ อมูลส�าหรับผู้บริ โภคและประชาชนทัว่ ไป สถาบันฯ จึงขอให้
ท่านสมาชิกแจ้ ง E-mail ที่ใช้ งาน ณ ปั จจุบนั มาทางสถาบันฯ ด้ วย
จักขอบคุณยิ่ง

IT & Barcode Solutions Center
Barcode Scanner

Healthcare

Retail

Desktop Printer
Software

Manufacturing

ID Card Solutions

Ribbon & Supplies

Industrial Printer

Card Printer
Warehouse

Wireless

Services & Spare Part

Tel : 02-793-5888
Fax : 02-793-5898, 02-793-5899
Website : www.abss.co.th
E-mail : sales@abss.co.th
E-mail : services@abss.co.th
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OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000

