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ผมขอใช้ โอกาสนี ้ในการส่งท้ ายปี เก่า 2560 พร้ อมต้ อนรับ
ปี ใหม่ 2561 ขอให้ เป็ นปี ทที่ กุ ท่านมีแต่ความสุข พบแต่ความส�ำเร็จ
และในความส�ำเร็ จมักจะมาพร้ อมกับโอกาสใหม่ๆ เสมอ และ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าปี ใหม่นี ้ จะมีสญ
ั ญาณที่ดีขึ ้นของเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยนะครับ
วารสาร GS1 ฉบับนีจ้ ะเป็ นฉบับส่งท้ ายปี ที่มาพร้ อมกับ
ข้ อมูล เนื ้อหา และสาระทีค่ บั คัง่ เช่นเคย เริ่มต้ นด้ วยการแชร์ ข้อมูล
ความรู้ สาระที่น่าสนใจต่างๆ ในโอกาสที่เจ้ าหน้ าที่สถาบันฯ
ได้ เข้ าร่ วมประชุม GS1 Asia Pacific Regional Forum 2017
พร้ อมกับการอัพเดทเทคโนโลยี และกรณีศกึ ษาการประยุกต์ใช้
รหัสสากลในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้ งานควบคูก่ บั
Mobile Application ที่เป็ นทิศทางใหม่ในการประยุกต์ใช้ เลข
รหัสสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้แทนจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้
เข้ าร่วมการประชุม GS1 Asia Pacific Regional
Forum 2017 จัดขึ ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม
2560 ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล โตเกียว
เบย์ กรุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ่ น โดยมี GS1
Japan เป็ นเจ้ าภาพจัด งาน โดยการประชุ ม
ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์จดั ขึ ้นเพื่อให้ ประเทศสมาชิก
GS1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ เข้ าร่ วมอบรม
ทางด้ านวิชาการและศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานสากล GS1 รวม
ไปถึงการแลกเปลี่ยนข้ อมูล แสดงความคิดเห็น
และน� ำ เสนอผลการด� ำ เนิ น งานจากประเทศ
สมาชิกเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของ GS1 เพื่อให้
การด� ำ เนิ น งานเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และ
สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศได้ รวมไปถึงความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก GS1 ในอนาคต

President & CEO of GS1 ได้ กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วม
ประชุม ซึง่ ประเด็นของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องที่
น่าสนใจมากมาย ดังนี ้

GS1 Cloud

GS1 Cloud พัฒนาขึ ้นเพื่อเป็ นแหล่งฐานข้ อมูล
มาตรฐานสินค้ าที่น่าเชื่อถือที่ใหญ่ที่สดุ ระดับโลก
และเพื่ อ เป็ นการเพิ่ มช่อ งทางในการที่ ผ้ ูบ ริ โ ภค
จะได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับสินค้ าได้ อย่างน่าเชื่อถื อ
ซึ่งระยะแรกของการด�ำเนินงานของคณะท�ำงาน
GS1 ได้ เริ่ มตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2560 โดยมี
รู ปแบบในการกรอกข้ อมูลสินค้ าจากโครงสร้ าง
ฐานข้ อ มูล เดี ย วกัน ข้ อ มูล สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ นัน้ จะได้
รั บ ความยิ น ยอมจากบริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต หรื อ เจ้ า ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สามารถลงทะเบี ย นในการกรอก
ข้ อมูลตามเงื่อนไขที่ GS1 ก�ำหนดประกอบด้ วย

ในการประชุม ดัง กล่า ว มี ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มการประชุม
มากกว่า 80 ท่านจากประเทศสมาชิก GS1 ใน
แถบภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก เข้ าร่วมประชุมจ�ำนวน
17 ประเทศ ได้ แก่ 1.) GS1 Australia 2.) GS1
China 3.) GS1 Macau 4.) GS1 Hong Kong
5.) GS1 India 6.) GS1 Indonesia 7.) GS1 Japan
8.) GS1 Korea 9.) GS1 Malaysia 10.) GS1 New
Zealand 11.) GS1 Philippines 12.) GS1 Singapore
13.) GS1 Cambodia 14.) GS1 Vietnam
15.) GS1 Taiwan 16.) GS1 Mongolia และ
17.) GS1 Thailand โดยมี Mr. Miguel Lopera,
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7 คุณ ลัก ษณะ (Attributes) และจากความ
ร่ ว มมื อ ของทุ ก ประเทศสมาชิ ก GS1 ในการ
รวบรวมข้ อมูล สิ น ค้ า รวมถึ ง GS1 Thailand
ด้ วยนันคาดการณ์
้
จะสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลกัน
ได้ ทวั่ โลกภายในเดือนมกราคม 2561

ADB-GMS Training Project

โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่า งธนาคารพัฒ นา
เอเชีย (Asian Development Bank หรื อ ADB)
ภาครั ฐ และกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการ
ค้ าในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ADB project with
Government and Industry to improve
Agri-Food trade in Southeast Asia)

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

องค์กร GS1 ร่ วมมือกับ Food Industry Asia
(FIA) ได้ ประกาศความร่ วมมือในภาคการเกษตร
กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และกลุม่ ประเทศ
อนุภู มิ ภ าคลุ่ม แม่ น� ำ้ โขง (Greater Mekong
Sub-region หรื อ GMS) ซึ่ ง ประกอบด้ วย
6 ประเทศ ได้ แก่ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และจี น ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ ดัง กล่ า วมุ่ง เน้ นไปที่
การเพิ่ ม ความปลอดภั ย และความยั่ ง ยื น ของ
ซัพพลายเชนอาหารที่ส่งข้ ามไปมาระหว่างกลุ่ม
ประเทศ GMS

EPC/RFID: Using RFID Technology
for Smart Store
กรณีศึกษา: การประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
EPC/RFID ของ Lawson Inc.

Lawson ปั จจุบนั มีมากกว่า 13,000 สาขา และมี
ทังสิ
้ นค้ าและบริ การต่างๆ มากมาย โดย Lawson
ได้ วางเป้าหมายไว้ วา่ “ภายในปี พ.ศ. 2568 สินค้ า
ทุก ชิ น้ ที่ ว างจ� ำ หน่ า ยภายในร้ านสะดวกซื อ้ จะ
ต้ องมีการติด EPC/RFID Tag” ซึง่ เป็ นข้ อตกลง
ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งกระทรวงเศรษฐกิ จ
การค้ าและอุตสาหกรรมของญี่ปนุ่ (The Ministry
of Economy, Trade and Industry: METI)
เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น (Seven-Eleven Japan)
แฟลิมี่มาร์ ท (Family Mart) ลอว์สนั (Lawson)
มินิสต๊ อป (Ministop) และเจ อาร์ อีสต์ รี เทล เน็ต
(JR East Retail Net)
จากข้ อตกลงดังกล่าว Lawson ได้ ท�ำการประยุกต์
ใช้ EPC/RFID Tag กับ สิ น ค้ า ที่ ว างจ� ำ หน่ า ย
ภายในร้ านสะดวกซื ้อ โดยท�ำการติด Tag เข้ ากับ
สินค้ าทุกชิ ้น และพบว่า “ผู้บริ โภคให้ ความสนใจ
และตระหนัก รู้ ถึ ง การประยุก ต์ ใ ช้ EPC/RFID
Tag มากขึ ้น” ซึง่ ทังผู
้ ้ ผลิต ผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์
ผู้จัดจ�ำหน่าย และผู้บริ โภค สามารถตรวจสอบ

ย้ อนกลับ (Traceability) ถึงแหล่งที่มาของสินค้ า
ได้ (เนื่องจากมีการบันทึกข้ อมูลเก็บไว้ บน Cloud
ที่ เ รี ย กว่ า RFID Open Platform) แต่ ด้ ว ย
ข้ อจ�ำกัดบางประการ เช่น ความแม่นย�ำของข้ อมูลที่
ได้ จากการอ่าน ราคาของ EPC/RFID Tag ที่
ค่อนข้ างสูง มาตรฐานในการบันทึกข้ อมูล และระบบ
การบริหารจัดการข้ อมูล จึงต้ องอาศัยความร่วมมือ
กันของผู้ประกอบการ เพื่อแก้ ไขปั ญหาให้ ตรงจุด
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยทาง GS1 Thailand จะน�ำกรณีศึกษานีม้ า
เผยแพร่ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการร้ านสะดวกซื ้อในไทย
เพื่อเป็ นต้ นแบบและแนวทางในการน�ำเทคโนโลยี
EPC/RFID มาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจ ให้ ก้าวทันและ
ทัดเทียมกับตลาดโลก

ไปยังผู้บ ริ โภคให้ ส ามารถตรวจสอบข้ อมูล ด้ วย
ตนเองผ่านหน้ าจอมือถือ นอกจากนี ้ยังได้ รับการ
ยอมรับจากกระทรวงกิจการผู้บริ โภค อาหารและ
การจัดจ�ำหน่ายสาธารณะ (Ministry of Consumer
Affairs, Food and Public Distribution) ให้ เป็ น
แอพพลิเคชัน่ เดียวทีส่ ามารถให้ ผ้ บู ริโภคตรวจสอบ
ข้ อมูลสินค้ าบนผลิตภัณฑ์ได้ อย่างถูกต้ อง
3. GS1 Taiwan : น�ำเทคโนโลยี Becon ไปเป็ น
ส่วนหนึง่ ในแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ ซึง่ Becon เป็ น
เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่สามารถส่ง
ข้ อมูลไปยังผู้ใช้ งาน เมื่อเดินเข้ าไปใกล้ วตั ถุ เช่น
จะเห็นโปรโมชัน่ ใหม่ๆ เมื่อเข้ าไปในร้ านค้ า โดย
แอพพลิเคชัน่ นี ้มีชื่อว่า Check me ถูกพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริ โภค สามารถเช็ค
โปรโมชัน่ ของสินค้ า และนอกจากนี ้เมื่อซื ้อสินค้ า
แล้ วจะได้ รับแต้ มสะสมเพื่อน� ำไปแลกซือ้ สินค้ า
ได้ อีกด้ วย

กรณีศึกษา : การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บนมือถือ โดยใช้การสแกนบาร์ โค้ด
บนสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลสินค้าและตรวจสอบสินค้าจริง Technology Visit : Haneda
Chronogate Visitor Tour
หรือปลอม

1. GS1 Hong Kong : น�ำเสนอแอพพลิเคชัน่
บนมือถือที่ชื่อว่า Real Barcode เพื่อใช้ ในการ
ตรวจสอบสินค้ านันๆ
้ ว่าเป็ นสินค้ าของแท้ หรื อของ
ปลอม โดยใช้ วิธีการพิมพ์ บาร์ โค้ ดรู ปแบบใหม่
ที่ชื่อว่า Real Barcode Printing เป็ นเทคโนโลยี
ที่ซ่อนลายพิมพ์พิเศษไว้ ที่ตวั เลขใต้ แท่งบาร์ โค้ ด
นอกจากนี แ้ อพพลิเคชั่นนี ย้ ังแสดงรายละเอียด
ข้ อมูลของสินค้ าอีกด้ วย ท�ำให้ ผ้ บู ริ โภคมัน่ ใจได้ วา่
สินค้ าที่ซื ้อมานันเป็
้ นของแท้ มีคณ
ุ ภาพ
2. GS1 India : น�ำเสนอแอพพลิเคชัน่ บนมือถือ
ที่ชื่อว่า Smart Consumer พัฒนาขึ ้นเพื่อช่วยให้
เจ้ าของสินค้ าใส่ข้อมูลของฉลากสินค้ าดิจิทัลที่
เป็ นข้ อมูลเกีย่ วกับตัวสินค้ าตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด

เมื่ อ วัน ที่ 27 ตุ ล าคมที่ ผ่ า นมา ทางเจ้ าภาพ
จัดงาน GS1 ประเทศญี่ ปุ่น น�ำคณะเจ้ าหน้ าที่
จากประเทศสมาชิกต่างๆ ของ GS1 เข้ าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน ณ บริษทั YAMATO TRANSPORT
CO.,LTD. หรื อ ที่ร้ ูจกั กันในนาม บริ ษัทแมวด�ำ ซึง่
เป็ นบริ ษั ท ขนส่ ง ชื่ อ ดัง รายใหญ่ ข องญี่ ปุ่ น ซึ่ ง
คณะเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ความรู้ในเรือ่ งของระบบโลจิสติกส์
และดูระบบการน�ำเข้ า-ส่งออกสินค้ า รวมถึงระบบ
การคัดแยกสินค้ า ใช้ ระบบอัตโนมัติ (Automation
system) ในการคัดแยกสิ่งของที่ จะจัดส่งพัสดุ
ปลายทางมีความสามารถคัดแยกได้ สงู สุดต่อวัน
ปั จจุบันบริ ษัทฯ ได้ ขยายฐานการบริ การ ไปยัง
ประเทศต่างๆ มากมาย
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GS1 Standard
Article by / บทความโดย: GS1 AISBL
Translated by / แปลโดย: Metinee Wanlayangkoon / เมธิณี วรรลยางกูร

GS1 และ ISO องค์กรมาตรฐานพันธมิตร

ความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง

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

GS1 มี ค วามภู มิ ใ จในการท� ำ งานร่ ว มกั น กั บ องค์ ก ารมาตรฐานสากล
(International Organization for Standardization) หรื อ ISO ซึง่ เป็ นองค์กร
อิสระ ปั จจุบนั มีสมาชิกรวม 163 ประเทศ GS1 และ ISO มีเป้าหมายและ
ความเชื่อเดียวกันในเรื่ องความส�ำคัญของมาตรฐานสากลที่จะต้ องมีความ
เป็ นกลาง และเป็ นฉันทามติ ทังนี
้ ้สององค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีและเข้ มแข็ง
ยาวนานมากว่า 20 ปี แล้ ว โดยกลุม่ สมาชิกของ GS1 ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน ISO หรือแม้ กระทัง่ ท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นประธานหรือ
เลขาธิการของ ISO อีกด้ วย
มาตรฐาน GS1 มักปรากฏอยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมที่จ�ำเป็ นต้ องมีการควบคุม
ดูแล เช่น ภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ภาคอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการด้ านอาหาร เป็ นต้ น โดยมาตรฐาน GS1 ถูกน�ำมาใช้ เป็ น
พื ้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการตรวจสอบย้ อนกลับ (Traceability) และการป้องกันการ
ปลอมแปลงสินค้ าและบริการ ซึง่ ในบริบทนี ้การท�ำงานร่วมกันกับ ISO จึงมีความ
ส�ำคัญมากขึ ้นกว่าทีเ่ คยมีมา
นอกจากนี ้ GS1 ยังมีการท�ำงานร่ วมกันกับหน่วยงานพันธมิตร สมาคมการ
ค้ า องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานด้ านมาตรฐานอื่นๆ อีกหลายแห่ง ได้ แก่
ศูน ย์ ส หประชาชาติ เ พื่ อ การอํ า นวยความสะดวกด้ า นการค้ า และธุร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (UN / CEFACT) องค์การศุลกากรโลก (WCO) องค์การอนามัย
โลก (WHO) องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริ กา (FDA) เวิลด์ไวด์เว็บ
คอนซอร์ เทียม (W3C) เลขมาตรฐานสากลประจ�ำหนังสือ (ISBN) เลขมาตรฐาน
สากลประจ�ำวารสาร (ISSN) และหน่วยงานอืน่ ๆ อีกมากมาย

มาตรฐาน GS1 ที่ได้รบั การยอมรับจาก ISO และหน่วยงานมาตรฐานอืน่ ๆ
GS1 standards recognized by ISO and other standard bodies
มาตรฐาน GS1
GS1 component

มาตรฐานหน่วยงาน
External standard

GTIN (Global Trade Item Number)
SGTIN (Serialized Global Trade Item Number)
GLN (Global Location Number)
SSCC (Serial Shipping Container Code)
GIAI (Global Individual Asset Identifier)
GRAI (Global Returnable Asset Identifier)
GSRN (Global Service Relationship Number)
GDTI (Global Document Type Identifier)
GINC (Global Identification Number for Consignments)
GSIN (Global Shipment Identification Number)
GCN (Global Coupon Number)
CPID (Component / Part Identifier)
6

ISO/IEC 15459-6
ISO/IEC 15459-4
ISO/IEC 6523
ISO/IEC 15459-1
ISO/IEC 15459-4 & 5
ISO/IEC 15459-5
ISO/IEC 15418
ISO/IEC 15418
ISO/IEC 15418
ISO/IEC 15459-6
ISO/IEC 15418
ISO/IEC 15418
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We are proud of our long and active working relationship with ISO,
the International Organization for Standardization. Independent and
non-governmental, ISO has a membership of 163 national standards
bodies. GS1 and ISO share the same values and the same beliefs in the
vital importance of neutral, consensus-based global standards. Our two
organizations have had a strong and constructive relationship for more
than 20 years. A number of GS1 team members participate actively in
ISO standard development committees, or even serve as their Chair or
secretariat.
GS1 standards are now present in highly regulated sectors such as
healthcare, fresh foods and foodservice. They are being used as the
foundation for traceability or anticounterfeiting services. In this context,
our collaborative work with ISO is more important than ever before.
In addition GS1 enjoys strong working partnerships and alliances
with a variety of trade associations, governmental organizations and
standards bodies, including UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade
Facilitation and Electronic Business), the World Customs Organization
(WCO), The World Health Organization (WHO), the U.S. Food and
Drug Administration (FDA), the W3C (World Wide Web Consortium)
International Standard Book Number (ISBN) International Standard
Serial Number (ISSN) and many more.

GS1 Standard

Application Identifiers
Global Product Classification (GPC)
EPC URI Syntax
EANCOM Syntax
EANCOM Content
GS1 XML Syntax
GS1 XML Content
Symbology Identifiers
EAN/UPC
ITF-14
GS1-128
GS1 DataBar
GS1 DataMatrix
GS1 Composite
GS1 QR Code
UHF Class 1 Gen 2
HF Class 1 Gen 2
EPC Tag Data Standard
Low-level Reader Protocol (LLRP)
Application Level Events (ALE)
Reader Management (RM)
Discovery, Configuration, and Initialization (DCI)
EPC Information Services (EPCIS)
GS1 Core Business Vocabulary (CBV)

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ISO/IEC 15418
ISO 22274
IETF RFC 3986
ISO 9735
UN/CEFACT UNSMs
W3C XML
W3C XML
ISO/IEC 15424
ISO/IEC 15420
ISO/IEC 16390
ISO/IEC 15417
ISO/IEC 24724
ISO/IEC 16022
ISO/IEC 24723
ISO/IEC 18004
ISO/IEC 18000-63
ISO/IEC 18000-3
ISO/IEC 15962
ISO/ICE 24791-5
ISO/IEC 24791-2
ISO/IEC 24791-3
ISO/IEC 24791-3
ISO/IEC 19987
ISO/IEC 19988

มาตรฐาน ISO ทีอ่ า้ งอิงถึงมาตรฐาน GS1

ISO application standards which refer to GS1 standards

ISO 15394

ISO 15394

ISO 22742
ISO 28219
ISO 17363
ISO 17364
ISO 17365
ISO 17366
ISO 17367
ISO/TS 16791		
		
		
ISO 11615 		
		
		
ISO/TS 18530
		
		
ISO 10685-1 		
		
		
CEN/CLC/ 		
TR 14060		

บรรจุภณ
ั ฑ์ -- บาร์ โค้ ดและสัญลักษณ์สองมิตสิ ำ� หรับการจัดส่ง
การขนส่ง และฉลากการรับสินค้ า
บรรจุภณ
ั ฑ์ -- บาร์ โค้ ดและสัญลักษณ์สองมิตสิ ำ� หรับบรรจุภณ
ั ฑ์
ของผลิตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ -- การติดฉลากและการท�ำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์
โดยตรงด้ วยบาร์ โค้ ดและสัญลักษณ์สองมิติ
การประยุกต์ใช้ RFID ในซัพพลายเชน -- ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ า
การประยุกต์ใช้ RFID ในซัพพลายเชน -- รายการขนส่งทีส่ ามารถ
ส่งคืนได้ (RTIs) และรายการบรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ ามารถส่งคืนได้ (RPIs)
การประยุกต์ใช้ RFID ในซัพพลายเชน -- หน่วยขนส่ง
การประยุกต์ใช้ RFID ในซัพพลายเชน -- บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์
การประยุกต์ใช้ RFID ในซัพพลายเชน -- การติดป้ายระบุบง่ ชี ้
ผลิตภัณฑ์
สารสนเทศศาสตร์ สขุ ภาพ -- ข้ อก�ำหนดส�ำหรับรหัสทีร่ ะบุบง่ ชี ้บน
บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ยาทีเ่ ป็ นสากลสามารถอ่านได้ ระหว่าง
ประเทศ
สารสนเทศศาสตร์ สขุ ภาพ -- การระบุบง่ ชี ้ผลิตภัณฑ์ยา
องค์ประกอบข้ อมูลและโครงสร้ างส�ำหรับการบ่งชี ้อัตลักษณ์และ
การแลกเปลีย่ นข้ อมูลผลิตภัณฑ์ยาทีม่ กี ารควบคุม
สารสนเทศศาสตร์ สขุ ภาพ -- การระบุบง่ ชี ้อัตโนมัตแิ ละการเก็บ
ข้ อมูลการท�ำเครื่องหมายและการติดฉลาก -- เรื่องการดูแล
ตรวจสอบผู้ให้ บริการรายบุคคล
ทัศนศาสตร์ -- แคตตาล็อกกรอบแว่นตาและแว่นตากันแดด
อิเล็กทรอนิกส์และการระบุบง่ ชี --้ ส่วนที่ 1: การจัดล�ำดับผลิตภัณฑ์
แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
การตรวจสอบย้ อนกลับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยรหัส
บ่งชี ้อัตลักษณ์เครื่องมือทางการแพทย์ (UDI)

ISO 22742
ISO 28219
ISO 17363
ISO 17364
ISO 17365
ISO 17366
ISO 17367
ISO/TS 16791
ISO 11615
ISO/TS 18530
ISO 10685-1
CEN/CLC/
TR 14060

Packaging -- Bar code and two-dimensional symbols for
shipping, transport and receiving labels
Packaging -- Linear bar code and two-dimensional symbols
for product packaging
Packaging -- Labelling and direct product marking with
linear bar code and two-dimensional symbols
Supply chain applications of RFID -- Freight containers
Supply chain applications of RFID -- Returnable transport
items (RTIs) and returnable packaging items (RPIs)
Supply chain applications of RFID -- Transport units
Supply chain applications of RFID -- Product packaging
Supply chain applications of RFID -- Product tagging
Health informatics -- Requirements for international
machine-readable coding of medicinal product package
identifiers
Health informatics -- Identification of Medicinal Products Data elements and structures for the unique identification
and exchange of regulated Medicinal Product information
Health Informatics -- Automatic identification and data
capture marking and labelling -- Subject of care and
individual provider identification
Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses
electronic catalogue and identification -- Part 1: Product
identification and electronic catalogue product hierarchy
Medical device traceability enabled by unique device
identification (UDI)
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Edited by / เรียบเรียงโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์
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วันมาตรฐานโลก (World Standard Day)

องค์กร GS1 แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานสากลช่วยให้การดูแลสุขภาพ
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้นได้

On World
Standards
Day
GS1 shows how standards

allow for safer, more efficient healthcare
กรณีศึกษาจากทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าการสแกนบาร์โค้ดและ
มาตรฐานสากลด้านการดูแลสุขภาพ สามารถช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้โดย
• มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับยาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
• สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้ายาและเครื่องมือ
		 แพทย์ ได้
• ช่วยลดภาระการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์

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

14 ตุลาคม, บรัสเซลส์ – องค์กรมาตรฐานสากล GS1 ได้ เฉลิมฉลองวัน
มาตรฐานโลก หรื อ World Standards Day โดยการน�ำเสนอมาตรฐานใน
การดูแลสุขภาพ การใช้ งานมาตรฐานสากล GS1 และการสแกนบาร์ โค้ ด
ในอุตสาหกรรมการแพทย์ท่ีเพิ่มขึ ้น ก่อให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดีตอ่ ทังผู
้ ้ ป่วยและ
ผู้ให้ บริ การทางการแพทย์

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

ปั จจุบนั GS1 ได้ จดั ท�ำกรณีศกึ ษาจากอเมริ กาเหนือ อเมริ กาใต้ ยุโรป และ
เอเชีย ซึง่ มีการน�ำมาตรฐานไปใช้ ท�ำให้ การดูแลรักษามีความปลอดภัย
และมี ประสิทธิ ภาพมากยิ่ งขึน้ กรณี ศึกษาเหล่านี แ้ สดงให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ หลังจากน�ำมาตรฐาน
ไปใช้ ในสามส่วนคือ การบริหารจัดการยาโดยการสแกนบาร์ โค้ ดทีเ่ กี่ยวข้ อง
กับผู้ป่วย (Bedside Scanning) การตรวจสอบย้ อนกลับยาและเครื่ องมือ
แพทย์ และการลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์

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

Rich Hollander รองประธานฝ่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์และระบบการจัดส่งสินค้ า
บริ ษัท Pfizer กล่าวว่า “มาตรฐานสากลเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นที่จะท�ำให้ ทกุ ฝ่ าย
ท�ำงานร่ วมกันได้ ตังแต่
้ ผ้ ผู ลิตจนถึงโรงพยาบาล โดยมาตรฐานจะช่วย
ำงาน การปฏิบตั งิ าน และ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ ทกุ ฝ่ ายทังในกระบวนการท�
้
การลงทุนเพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยและความถูกต้ องของทัง้
ซัพพลายเชน การระบุและติดบาร์ โค้ ดที่ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางจากผู้ผลิตมานานกว่า 10 ปี ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นผลมาจากนโยบายด้ า นการตลาดที่ ก� ำ หนดขึน้ เพื่ อ ป้ องกัน ความ
ผิดพลาดและการปลอมแปลง ในฐานะที่เป็ นสังคมด้ านการดูแลสุขภาพ
เราควรมุง่ เน้ นเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ให้ บริ การด้ านการดูแลสุขภาพสามารถน�ำ
บาร์ โค้ ดไปใช้ บนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐาน
ในกระบวนการทางธุรกิจและทางคลินิกของพวกเขาได้ ”
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“Global standards are essential to enable interoperability between
all parties in healthcare, from the manufacturer to the hospital
using the product for the patient at point of use. They allow these
same parties to optimize their processes, practices and ultimately
their investments to focus efforts to enhance patient safety as
well as accuracy of overall healthcare supply chain. Adoption by
manufacturers to identify and barcode products using global
standards has been strong over the last ten years, largely
driven by market policies enacted to prevent errors and mitigate
counterfeiting. As a healthcare community our focus should
now be to ensure healthcare provider organizations can use the
barcodes provided on medical products as a foundational element
of their clinical and business processes”, said Rich Hollander, Vice
President, Packaging and Delivery Systems, Pfizer.

Scoop Hilight

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Thomas De Rijdt หัวหน้ าแผนกเภสัชกรรมที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
UZ Leuven ซึง่ เป็ นหนึง่ ในโรงพยาบาลของสถานศึกษาชันน�
้ ำในเบลเยียม
กล่าวว่า การตรวจสอบย้ อนกลับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ตังแต่
้ ผ้ ผู ลิตไปจนถึง
ผู้ป่วยสามารถเป็ นไปได้ หรื อมีประสิทธิภาพด้ วยการใช้ มาตรฐานบาร์ โค้ ด
สากล ซึง่ เขาได้ ส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องในด้ านการดูแลสุขภาพทุกคนใช้
ประโยชน์จากมาตรฐานสากล และร่วมมือกันปรับปรุงความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย เพราะยาและเครื่ องมือแพทย์ควรที่จะสามารถบ่งชี ้ได้ อย่างเจาะจง
และสามารถสแกนบาร์ โค้ ดได้ ทวั่ โลกเช่นเดียวกับน� ้ำอัดลม

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

ตัวอย่างการใช้มาตรฐานที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและ
การดูแลที่ดีขึ้นทั่วโลก

Examples of Standards Leading to Safer, Better
Care around the World

โรงพยาบาลและบริ ษั ท ยาต่า งเห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องมาตรฐานสากล
โรงพยาบาล Antonius ในประเทศเนเธอร์ แลนด์ได้ สแกนบาร์ โค้ ดมาตรฐาน
สากล GS1 ที่ ใ ช้ บ นบรรจุภัณ ฑ์ ย าแต่ล ะชิ น้ หรื อ แต่ล ะชุด ซึ่ง ยาเม็ ด
ที่ บรรจุแบบแยกชิ น้ นี จ้ ะได้ รับการจ่ายยาโดยเภสัชกร บาร์ โค้ ดจะถูก
สแกน และยาจะถูกส่งไปยังแผนกผู้ป่วยที่เหมาะสม ซึง่ ในแผนกผู้ป่วยจะ
มีการสแกนบาร์ โค้ ดบนสายรัดข้ อมือของผู้ป่วยก่อนที่จะมีการให้ ยา และ
มีการแสดงผลบนหน้ าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยจะได้ รับยาที่
ถูกต้ องในเวลาทีเ่ หมาะสม ในขณะเดียวกันจะมีการบันทึกข้ อมูล Batch/Lot
และวันหมดอายุ ระบบการลงทะเบียนโดยใช้ บาร์ โค้ ดนี ้ท�ำให้ การบริ หาร
จัดการยามีความปลอดภัยขึ ้นและยังช่วยปรับปรุ งความปลอดภัยให้ แก่
ผู้ป่วยอีกด้ วย แนวทางนี ้แสดงให้ เห็นว่าความผิดพลาดจากการบริ หาร
จัดการสามารถป้องกันได้ มากถึงร้ อยละ 50 โดยใช้ การตรวจสอบบาร์ โค้ ด
ระหว่างการจัดการทางการแพทย์
ในขณะเดียวกัน Prati-Donaduzzi ผู้ผลิตยาชาวบราซิล ได้ เริ่ มใช้ รหัสบ่งชี ้
และบาร์ โค้ ดตามมาตรฐานสากล GS1 ในบรรจุภณ
ั ฑ์ยาชนิดหน่วยเดียว
ส�ำหรับโรงพยาบาลที่มีการใช้ ยาเหล่านี ้ ได้ พิสจู น์ให้ เห็นว่าการพัฒนานี ้
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้ านความปลอดภัยและการดูแลผู้ป่วย มัน่ ใจได้ วา่
ผู้ป่วยจะได้ รับยาที่ถกู ต้ องในปริ มาณและเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี ้การ
ใช้ มาตรฐานสากล GS1 ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลและช่วย
ลดค่าใช้ จา่ ยการจัดการยาได้ ถงึ ร้ อยละ 30 – 42
การบ่ ง ชี ท้ ี่ เ ฉพาะเจาะจงและการใช้ บ าร์ โ ค้ ด ในยาถื อ เป็ นสิ่ ง ส� ำ คัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากความผิดพลาดจากการบริ หารจัดการยาสามารถน�ำ
ไปสูเ่ หตุการณ์ร้ายแรงได้ นอกจากนี ้การบ่งชี ้เฉพาะทางการแพทย์ทงหมด
ั้
ด้ ว ยมาตรฐานสากลยัง ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ
เรี ยกคืนสินค้ าได้ อีกด้ วย
“เพื่อการันตีความปลอดภัยของผู้ป่วย เภสัชกรในโรงพยาบาลจ�ำเป็ นต้ อง
ใช้ ยาชนิดหน่วยเดียวที่มีการบ่งชี ้ที่ชดั เจนและมีบาร์ โค้ ดทังหมด
้
โดยการ

Hospitals and pharmaceutical companies alike are seeing the
benefits of global standards. The Antonius hospital in the
Netherlands scans GS1 barcodes applied to each single-unit
medication package. A single packaged pill is issued by the
pharmacy, the barcode is scanned and the medication sent to
the appropriate ward. On the ward, the barcode on the patient’s
wristband is scanned just before the medication is administered
and the display on the computer screen confirms that the right
medication is being administered at the right time to the right patient.
At the same time, the medication batch number and expiry date is
recorded. This barcode-based administration registration system
has made the administration of medications safer, improving patient
safety. This implementation has shown that serious administration
errors can be prevented by as much as 50 percent by using barcode
verification during medication administration.
Similarly, Prati-Donaduzzi, the Brazilian-based drug manufacturer,
started using GS1 identifiers and barcodes for its pharmaceutical
drugs at the single-unit level. For the hospitals using these
products, the move has demonstrably improved the care and
safety for patients, ensuring that patients get the right medicine
at the right time in the right doses. The use of GS1 standards has
also increased efficiency for hospitals where medication unitisation
costs have been reduced by 30-42%.
Unique identification and barcoding of medications is extremely
important since medication administration error can lead to serious
adverse events. Furthermore, globally standardised identification of
all medications can also improve the efficiency of recall processes.
“To guarantee patient safety, hospital pharmacists need all
GS1 Thailand October – December 2017
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สแกนบาร์ โค้ ดเหล่านีท้ ี่จุดบริ หารจัดการ เราสามารถมัน่ ใจได้ ว่าเราจะ
จัดการยาที่ถูกต้ องให้ กับผู้ป่วยที่ถูกคนในเวลาที่เหมาะสมจากผู้ดูแลที่
ได้ รับอนุญาต โดยโรงพยาบาล UZ Leuven ได้ ใช้ บาร์ โค้ ด โดยการสแกน
บาร์ โค้ ดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย (Bedside Scanning) ซึง่ เป็ นกลยุทธ์ที่ตงใจ
ั้
ใช้ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย Bedside Scanning จะท�ำให้ เรา
มีบาร์ โค้ ด และบาร์ โค้ ดจะท�ำให้ เรามีโอกาสในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
ซึง่ ช่วยท�ำให้ เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลของเรา
ต่อไป” Thomas De Rijdt แห่งโรงพยาบาล UZ Leuven กล่าว
แต่การใช้ บาร์ โค้ ดตามมาตรฐานสากล GS1 นันไปไกลกว่
้
าการบ่งชี ้ยา
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย Fukui ในญี่ ปุ่ นได้ ป ระยุก ต์ เ อามาตรฐาน
สากล GS1 มาบูรณาการเข้ ากับระบบการฆ่าเชื ้อ โดยการบ่งชี ้เครื่ องมือ
ผ่าตัดจ�ำนวนกว่า 20,000 ชิ ้น ในการจัดชุดเครื่ องมือผ่าตัด เจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลจะสแกนบาร์ โค้ ด GS1 ที่พิมพ์อยู่บนเครื่ องมือโดยตรง ผล
ที่ได้ คือโรงพยาบาลสามารถลดเวลาที่ใช้ ในการจัดชุดเครื่ องมือผ่าตัด
ได้ ถึง 2,000 ชัว่ โมงต่อปี และเวลาในกระบวนการจัดเตรี ยมการผ่าตัด
โดยรวมลดลง 500 ชัว่ โมงต่อปี ปั จจุบนั โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Fukui
มี ร ะบบการบัน ทึ ก กระบวนการผ่ า ตัด แบบเฉพาะที่ ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ
แบบพิเศษในการผ่าตัดอีกด้ วย
เมื่อไม่นานมานี ้โรงพยาบาล Derby Teaching มูลนิธิ NHS Foundation
Trust ในประเทศอังกฤษ ซึง่ ให้ บริ การประชาชนกว่า 60,000 คน ได้ เห็น
้ บปรุง
ถึงความจ�ำเป็ นในการจัดการกระบวนการเรี ยกคืนสินค้ า รวมทังปรั
กระบวนการในห้ อ งผ่ า ตัด ให้ ดี ขึน้ ด้ ว ยการใช้ ม าตรฐานสากล GS1
โรงพยาบาลได้ รับข้ อมูลที่สมบูรณ์และแม่นย�ำเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ น
ไปอย่างอัตโนมัติ ลดการท�ำงานที่ต้องใช้ แรงงานมนุษย์และความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์ ซึง่ ผลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี ้คือบุคลากรทางการแพทย์มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น แพทย์
สามารถใช้ ข้อมูลที่เชื่อถื อได้ มาใช้ พัฒนาการท� ำงานให้ ดีขึน้ และด้ วย
ขันตอนการเรี
้
ยกคืนสินค้ าที่รวดเร็ วแม่นย�ำมากขึ ้นท�ำให้ ความปลอดภัย
ของผู้ป่วยสูงขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ยังมีประโยชน์ในด้ านการบริ หารจัดการ
อี กมากมาย ทัง้ สต็อกสิน ค้ า ที่ สามารถท�ำข้ อมูลให้ เป็ นปั จ จุบันแบบ
อัตโนมัติ มูลนิธิได้ รับข้ อมูลการด�ำเนินงานที่ถกู ต้ องและสมบูรณ์ และยัง
ช่วยประหยัดค่าใช้ จา่ ยได้ เกือบ 800,000 ปอนด์ในปี ค.ศ. 2015 – 2016
และอีกกว่า 1.2 ล้ านปอนด์ในปี ค.ศ. 2016 – 2017
Kevin Downs ผู้อำ� นวยการฝ่ ายการเงินและการปฏิบตั กิ ารของโรงพยาบาล
Derby Teaching มูลนิธิ NHS Foundation Trust กล่าวว่า “การด�ำเนินงาน
โรงพยาบาลถื อเป็ นความท้าทายอย่างมาก และข้อมูลที เ่ ราได้รับมาจาก
มาตรฐานสากล GS1 มี ส่วนท�ำให้โรงพยาบาลประสบความส�ำเร็ จอย่าง
มาก ตัง้ แต่มีการน�ำเอามาตรฐานสากล GS1 มาใช้ในการจัดการสิ นค้า
คงคลัง แคตตาล็อกสินค้า และระบบการเงิน พบว่าเราได้เพิ่มประสิทธิ ภาพ
โดยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 1.2 ล้านปอนด์ในปี แรก นีเ่ ป็ นตัวเลข
จากการเริ่ มใช้ระบบแค่ในห้องผ่าตัด การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
และห้องปฏิ บตั ิ การส�ำหรับการสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพอันยิ่ งใหญ่ของการน�ำมาตรฐานสากล GS1 มาประยุกต์
ใช้ในด้านอืน่ ๆ”
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single-unit medications clearly identified and barcoded. By
scanning these barcodes at the point of administration we can be
sure that the right medication is being administered to the right
patient at the right time by an authorised caregiver,” said Thomas
De Rijdt of University Hospital UZ Leuven. “At UZ Leuven we have
implemented barcodes for bedside scanning as a deliberate
strategy to improve patient safety. Bedsides scanning brought
us barcodes, barcodes brought us opportunities for logistics
improvements which continue to be enhanced for further benefit to
our patients and our hospital.”
But the use of GS1 barcodes goes broader than the identification
of medications. The University of Fukui Hospital in Japan applied
GS1 standards to enable an integrated sterilisation management
system for the identification of 20.000 surgical instruments. When
assembling instruments for surgical operations, University of Fukui
Hospital staff scan the GS1 barcodes directly marked on the
instruments. As a result the hospital reduced the time required to
assemble instruments by 2,000 hours per year. Overall surgical
operation preparation process time was reduced by 500 hours
per year. Today, the University of Fukui Hospital has a system
recording the specific surgical procedures in which particular
surgical instruments were used.
In the UK, Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, which
serves a population of over 600,000 people recently saw a need
to better manage product recalls as well as streamline its theatre
processes. By using GS1 standards, Derby now captures complete,
accurate information to automate its operations, reducing the need
for manual intervention and the associated risk of human error. As a
direct result of these changes, Derby’s clinical staff can now spend
more time taking care of patients, clinicians are able to use trusted
data to collaborate for improvements in practices, and with a faster
and more precise recall process, patient safety has increased.
In addition, administrative benefits are numerous. Stock is
automatically updated, the Trust is provided with a complete and
accurate record of the operation, and the Trust has benefitted from
efficiency savings of nearly £800,000 in 2015/16, with a further
£1.2m saved in 2016/17.
Kevin Downs, Director of Finance and Performance for Derby
Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, said: “Running a hospital
is a considerable challenge and the data we’re able to harness
from GS1 standards has significantly contributed to the hospital’s
success. Since integrating GS1 standards with our inventory
management, product catalogue and financial system we have
created efficiencies that saved us £1.2m in the first year. This is
just from our rollout in theatre, endoscopy and cardio cath labs,
demonstrating the massive potential of implementing GS1 standards
in other areas.”

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

Keith Jones ผู้อ�ำนวยการทางคลินิกในด้ านการผ่าตัดของโรงพยาบาล
Derby Teaching มูลนิธิ NHS Foundation Trust กล่าวเพิ่มเติมว่า
“บาร์ โค้ดไม่ได้เป็ นส่วนส� ำคัญส� ำหรับอุตสาหกรรมค้าปลี กเท่านัน้ เรา
สแกนทุกอย่างในห้องผ่าตัดและมี การบันทึกขัน้ ตอนการผ่าตัดไว้มากกว่า
100,000 รายการแล้ว นัน่ ถื อเป็ นฐานข้อมูลทางการแพทย์ทีส่ �ำคัญ เช่น
เราสามารถดูขอ้ มูลรู ปแบบการผ่าตัดทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ให้แน่ใจว่าเราจะ
ท�ำงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทีส่ ดุ เท่าทีท่ �ำได้ มาตรฐานสากล GS1 ยัง
มีความส�ำคัญต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ในอดีตการเรี ยกคืนผลิ ตภัณฑ์
เคยใช้เวลานานถึง 50 ชัว่ โมงเพือ่ ติดตามว่าผูป้ ่ วยคนใดได้รบั ผลกระทบ แต่
เมื อ่ ใช้มาตรฐานสากล GS1 เราใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านัน้ มันช่วยให้
เราปรับปรุงเวลาในการตอบสนองต่อผูป้ ่ วยของเราได้ดีขึ้น ซึ่งเป็ นประโยชน์
ต่อผูป้ ่ วยในท้ายทีส่ ดุ ”

Keith Jones, Clinical Director of Surgery for Derby Teaching
Hospitals NHS Foundation Trust, added: “Barcodes are definitely
not the preserve of the retail industry. We scan everything that takes
place in our theatres and have recorded over 100,000 surgical
procedures so far. That’s a major database of clinical information
that, for example, I can use to look at clinical variation in surgery to
make sure we’re working as efficiently as we can. GS1 standards
are also vital for patient safety. For a product recall it used to take
50 hours to trace who had been affected. Using GS1 standards,
I now know exactly who has been affected in just 30 minutes and
this has vastly improved our response times, ultimately benefiting
the patient.”

นอกจากนี ้โรงพยาบาล Lancashire Teaching มูลนิธิ NHS Foundation
Trust ในประเทศอังกฤษ ซึง่ ให้ บริ การผู้ป่วยมากกว่า 1.5 ล้ านคน และ
มีบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้ าหน้ าที่กว่า 6,500 คน ปั จจุบนั ได้ น�ำ
มาตรฐานสากล GS1 มาใช้ ควบคุมและท�ำให้ ความสามารถในการมองเห็น
จ�ำนวนสินค้ าคงคลังในห้ องผ่าตัดดีขึ ้น การพัฒนานี ้ช่วยลดจ�ำนวนของ
เสีย ลดค่าใช้ จ่าย และลดการเกิดเหตุการณ์ สินค้ าหมดสต็อก ที่ส�ำคัญ
ท�ำให้ บุคลากรทางการแพทย์ สามารถจัดสรรเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้
เพิ่มขึ ้นกว่า 7,100 ชัว่ โมง

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

Ulrike Kreysa รองประธาน GS1 Healthcare อธิบายว่า “ส�ำหรับผู้ป่วย
และผู้ให้ บริ การ การสแกนบาร์ โค้ ดเป็ นสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมาก ด้ วย
การสแกนง่ายๆ สามารถช่วยให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ป่วยจะได้ รับยาที่ถกู ต้ องใน
เวลาที่เหมาะสม และผู้ให้ บริ การนันก็
้ มนั่ ใจในกระบวนการท�ำงานของ
เขามากขึ ้น การสแกนบาร์ โค้ ด GS1 จะช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจาก
การระบุตวั ผู้ป่วยหรื อผลิตภัณฑ์ และมัน่ ใจว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่ถกู ต้ องอยู่
ในโรงพยาบาลในเวลาที่ผ้ ปู ่ วยต้ องการ อย่างที่เราเห็นในกรณีศกึ ษาจาก
ทัว่ โลก การใช้ วิธีสแกนบาร์ โค้ ดจะช่วยให้ แพทย์และพยาบาลสามารถให้
ความส�ำคัญกับผู้ป่วยได้ เพิ่มมากขึ ้น”

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

(E-Procurement) ทีโ่ รงพยาบาล St James’s
กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Part 2/2)
ในฉบับนี้ เราจะมาดูกันต่อในวิธีการด�ำเนินการขั้นที่ 2 ของระบบการจัดซื้อออนไลน์ หรือ
E-Procurement ของโรงพยาบาล St James’s กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งหาก
ท่านใดพลาดตอนแรกไป ก็สามารถเข้าไปดูบทความย้อนหลังได้จากวารสาร GS1 Thailand Vol. 24
No.3 ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ค่ะ
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

การด�ำเนินการขั้นที่ 2: มาตรฐานการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์

ส�ำหรับขันตอนนี
้
้ โรงพยาบาล St James’s ได้ ท�ำงานร่วมกับผู้ให้ บริ การระบบ EDI
(EDI Provider) Atlas Products เพื่อช่วยท�ำให้ การแลกเปลี่ยนข้ อความการจัดซื ้อ
ที่เป็ นมาตรฐานทัง้ 4 ข้ อความเป็ นไปได้ สะดวกขึ ้น โดย GS1 ประเทศไอร์ แลนด์ ได้
ร่วมพัฒนาข้ อความการจัดซื ้อนี ้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Data Interchange: EDI)

คื อ การแลกเปลี่ ย นทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องข้ อ มูล ทางธุ ร กิ จ โดยการใช้ รู ป แบบที่
เป็ นมาตรฐาน ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ยินยอมให้ บริ ษัทหนึง่ ส่งข้ อความทางธุรกิจ เช่น
ใบสัง่ ซื ้อ และ ใบแจ้ งหนี ้ไปยังบริ ษัทอื่นๆ ที่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าการใช้ เอกสาร
EDI ตามระบบมาตรฐานสากล อนุญาตให้ ข้อความถูกแลกเปลี่ยนได้ อย่างรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ และถูกต้ องแม่นย�ำระหว่างคูค่ ้ า และเพือ่ ขจัดกระบวนการทีใ่ ช้ เอกสาร
ด้ วยวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นอัตโนมัติของข้ อมูลทางธุรกรรมระหว่าง
โรงพยาบาลกับซัพพลายเออร์ โดยข้ อความทังหมดจะถู
้
กแลกเปลีย่ นผ่าน EDI Partners
ในรูปแบบมาตรฐาน GS1 XML

ตัวอย่างของข้อความอิเล็กทรอนิกส์
SJH Purchase Order
Message header
Buyer GLN
Vender GLN
Order Number & Dates
Message text
Order Line Number
GTIN
Quantity
Price

GLN ผู้ซื ้อ = เชื่อมโยงไปยังชื่อและที่อยูข่ องโรงพยาบาล St James’s
GLN ผู้จดั จ�ำหน่าย = เชื่อมโยงไปยังชื่อและที่อยูข่ องผู้จดั จ�ำหน่าย
หมายเหตุ: ข้อมูล GLN มี อยู่ใน GS1 Registry ของ GS1 ไอร์ แลนด์

ข้ อความยังใช้ “Ship to” GLNs เพื่อระบุจดุ จัดส่งในโรงพยาบาล
รหัสสินค้ าของรายการที่ได้ รับค�ำสัง่ ซื ้อ =เชื่อมโยงไปยังข้ อมูลจาก NPC
จ�ำนวน GTIN ที่ได้ รับค�ำสัง่ ซื ้อ = หน่วยการขายระหว่างผู้จดั จ�ำหน่ายและโรงพยาบาล
ซึง่ สอดคล้ องกับ NPC
ราคาสอดคล้ องกับ NPC (ทางเลือก)
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เริ่มต้นด้วยการสั่งซื้อจนถึงใบแจ้งหนี้ (order-to-invoice)
Identifiers
Choose EDI Provider

ยืนยันซัพพลายเออร์ถึงการด�ำเนินการข้อความการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรหัส GTIN และ GLN
โดยทั่วไป EDI Partner จะถูกเลือกให้จัดการกับการแปลและการส่งผ่านของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน
GS1 XML 3.0

PO

SJH สร้าง EDI Purchase Order (PO) ซึ่งถูกถ่ายทอดตามการแปลของผู้ให้บริการ EDI ไปยังซัพพลายเออร์
การแปลไปยังรูปแบบทั่วไปจะถูกใช้กับแต่ละข้อความตามล�ำดับ

ASN

เมื่อได้รับค�ำสั่งซื้อ ซัพพลายเออร์จะเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง และส่งข้อความแจ้งเตือนการขนส่งล่วงหน้า หรือ EDI
Advance Shipping Notice (ASN) ซึ่งมีรายละเอียดสินค้าและเวลาที่จะส่ง ไปยัง SJH

RAN

การรับสินค้า พนักงานที่คลังสินค้าของ SJH จะเปรียบเทียบข้อมูลการจัดส่งจาก ASN โดยยืนยันการรับสินค้า
และส่งข้อความ EDI Receiving Advice Notice (RAN) กลับไปยังซัพพลายเออร์

Invoice
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ค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาล St James’s
เริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการนี้
ตามความเชื่อที่ว่า วิธี
ที่ ดี สุ ด ในการส่ ง มอบ
ความปลอดภัยแก่ผป
ู้ ว
่ ย
นั้นต้องมีการออกแบบ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท� ำ ง า น
ตั้งแต่ต้นจนจบ และยึด
มาตรฐานทีเ่ ป็นสากล

การก�ำหนดค่าใช้ จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงานของ
โมเดลนี ้ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการปรับแก้ ระบบ
ของ SJH การว่าจ้ างผู้ให้ บริ การ EDI และการ
เข้ า ร่ ว มในแคตตาล็ อ กสิ น ค้ า หลัง จากนี จ้ ะมี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการใช้ งานระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่ ง คาดว่ า จะไม่ เ กิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ใ ช้ ในปั จ จุ บัน
และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะประหยัด มากขึน้ เมื่ อ ระบบ
มีการขยายออกไป

ผลประโยชน์

โรงพยาบาล St James’s เริ่ มด�ำเนินโครงการ
นี ต้ ามความเชื่ อ ที่ ว่ า วิ ธี ที่ ดี สุด ในการส่ ง มอบ
ความปลอดภัยแก่ผ้ ูป่วยนัน้ ต้ องมีการออกแบบ
กระบวนการท� ำ งานตัง้ แต่ ต้ นจนจบ และยึ ด
มาตรฐานที่เป็ นสากล ซึ่งผลประโยชน์ ที่ส�ำคัญ
ได้ แก่
• ปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ วยด้ วย
		 การลดขันตอนที
้
่ซ� ้ำซ้ อน
• เพิ่ ม ความสามารถในการสื บ ย้ อนกลั บ
		 (Traceability) และเรียกคืน (Recall) ได้ อย่าง
		 ถูกต้ องแม่นย�ำ

• ข้ อมูลสินค้ ามีมาตรฐานและถูกต้ องแม่นย�ำ
• ขจัด งานเอกสารที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
		 การกรอกข้ อมูลที่ซ� ้ำซ้ อน
• ลดการจัดเก็บสินค้ าและลดความสูญเสีย
		 จากการจัดเก็บสินค้ า
• ลดจ� ำนวนการออกใบลดหนี ห้ รื อใบรั บคืน
		 สินค้ า (Credit Note)
• จับคูใ่ บแจ้ งหนี ้อัตโนมัติ
• ท�ำให้ การจัดการซัพพลายเชนและการเงินมี
		 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

บทสรุปและขั้นต่อไป

การเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ ระหว่างการด�ำเนินโครงการ
ถูกน�ำมาใช้ ในการพัฒนาชุดข้ อมูลระยะสุดท้ายและ
หลักเกณฑ์ทางธุรกิจ ซึง่ ท�ำให้ เกิดซัพพลายเออร์
รายแรกที่ เริ่ มใช้ งานระบบจริ งกับโรงพยาบาล
St James’s ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2014
ทังนี
้ ้ความต้ องการในเรื่ องการใช้ มาตรฐาน GS1
ได้ ถู ก ก� ำ หนดอยู่ ใ นข้ อเสนอ ซึ่ ง โรงพยาบาล
St James’s ท�ำงานร่ วมกับซัพพลายเออร์ หลัก
ในโครงการนี ้
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Discover GS1

in food service
ในฉบับนี้ เราจะมาดูขั้นตอนสุดท้ายของการบ่งชี้สินค้าเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ นั่นก็คือกระบวนการ
ในร้านค้าปลีกหรือร้านอาหาร ซึ่งถือเป็นจุดส�ำคัญของการเคลื่อนที่ของสินค้าไปสู่มือผู้บริโภค
ร้านอาหาร (PART 4/4)
ตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ร้ านอาหารในปั จจุบัน ไม่ว่าจะเป็ นอาหารฟาสต์ ฟ้ ูด อาหารกล่อง
โรงอาหาร และร้ านอาหารสาธารณะต่างๆ (เช่น โรงพยาบาลและ
โรงเรียนอนุบาล) เป็ นสถานทีท่ ซี่ บั ซ้ อน ด้ วยความคาดหวังของผู้บริโภค
ที่มีมากขึ ้นกว่าเดิม การบริ การที่ต้องรวดเร็วมากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้บริโภคก็ยงั คงต้ องการให้ อาหารทีจ่ ะบริโภคนันปลอดภั
้
ย และต้ องการ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารเหล่านันด้
้ วย เช่น ข้ อมูลทางโภชนาการ
สารที่ก่อให้ เกิดอาการแพ้ หรื อแม้ แต่ส่วนผสมทัว่ ไป โดยประโยชน์
ที่ได้ จากข้ อมูลที่เชื่อถือได้ และมาตรฐานของซัพพลายเชน คือ ท�ำให้
ผู้ให้ บริ การด้ านอาหารสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค
ได้ ด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร การรับรองความน่าเชื่อถือ
รวมถึง ข้ อ มูล และหากสิน ค้ า มี ปัญ หาก็ สามารถเรี ย กคื นสินค้ าได้
รวดเร็ วขึ ้น

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

INVENTORY
MANAGEMENT
PRODUCT RECALL AND
WITHDRAWAL

RECEIVE GOODS
ADDITIONAL PRODUCT
INFORMATION

DIGITAL COUPON

16

GS1 Thailand October – December 2017

GS1 Traceability

Thailand Newsletter

การรับสินค้า

RECEIVE GOODS
คุณรูห้ รือไม่ - ในสหราชอาณาจักร ผูป้ ระกอบการร้านอาหารชัน้ น�ำ Mitchells and
Butlers ใช้มาตรฐานสากล GS1 จัดการการขนส่งสินค้าไปยังสาขากว่า 2,000 ร้าน ภายใน
ครึ่งชั่วโมงเมื่อสาขาเริ่มสั่งสินค้า ข้อความการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังระบบการสั่งซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลายเออร์จะส่งข้อความแจ้งเตือนการขนส่งล่วงหน้า (หรือ ASN) ให้
ร้าน Mitchells and Butlers โดยมีรายละเอียดการจัดส่ง รวมถึงรหัสสินค้าหรือ GTINs
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการรับสินค้าที่หน้าร้านเหล่านั้น
ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ส�ำหรับการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ช่วยให้มนั่ ใจว่าสินค้าจะถูกบ่งชีร้ ะหว่างกระบวนการผลิตและตลอดเส้นทางการจัดจ�ำหน่าย
ไปจนถึงปลายทางในต�ำแหน่งที่ถูกต้องและตรงกับใบสั่งซื้อ
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายประจ�ำตัวสินค้าสากล (GTINs) ที่
ถูกต้อง จะถูกใช้ในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของสินค้าจากผู้จัดจ�ำหน่าย และเชื่อมโยง
ไปยังข้อมูลทีบ่ รรจุอยูใ่ นสัญลักษณ์บาร์โค้ด ซึง่ รวมถึงข้อมูล Batch/Lot ชือ่ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
และวันหมดอายุของแต่ละสินค้าด้วย

Did you know? - In the UK, leading foodservice operator Mitchells and
Butlers use GS1 standards to manage the delivery of the goods to their 2,000
pubs. Within half an hour of a pub making an order, an acknowledgement
note is sent to the ordering system electronically. The supplier then sends
Mitchell and Butlers a Despatch Advice (or ASN) with the delivery details,
including the product codes or GTINs. This speeds up goods receiving
considerably at the pubs.
Benefits - GS1 standards for Electronic Data Interchange (EDI)
messaging ensure that the cases and products identified during the
manufacturing process and through distribution end up at the correct
location and match the order sent by the foodservice operator.
GS1 standards in action - Validated Global Trade Item Numbers (GTINs) are
used to verify receipt of cases from distributors and link them to data encoded into
data carriers, including Batch/Lot Numbers and Sell By/Use By dates for each case.

การจัดการสินค้าคงคลัง
INVENTORY MANAGEMENT

คุณรู้หรือไม่ - ในสหรัฐอเมริกามียอดขายอาหารสดมากถึง 2.55 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งการปรับปรุงสินค้าคงคลังและการสั่งซื้อสินค้าจะช่วยให้ร้านค้าปลีกประหยัดเงิน
ได้มากถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อสาขาต่อปี (Nielsen Co. Homescan Consumer
Facts, 2010)
ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ช่วยปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง เพิ่ม
ความสามารถในการมองเห็นสถานะของสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล การใช้
Data carriers แบบต่างๆ ทั้งบาร์โค้ด และ EPC/RFID จะช่วยลดเวลาในการค้นหาสินค้า
และเพิ่มความถูกต้องแม่นย�ำในการตรวจนับสินค้าคงคลังได้
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - เลขหมายประจ�ำตัวสินค้าสากล (GTINs) และ
ข้อมูลของสินค้าที่เกี่ยวข้อง ถูกน�ำมาใช้ในการขับเคลื่อนระบบการเติมเต็มสินค้าคงคลัง
ข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงผ่านระบบ Global Data Synchronization Network (GDSN)
ค�ำสั่งซื้อจะถูกด�ำเนินการและข้อมูลคลังสินค้าและการจัดส่งจะถูกรวบรวม ข้อมูลการ
เคลือ่ นทีข่ องสินค้าแบบ real-time จะถูกแชร์ผา่ นระบบ GS1 Electronic Product Code
Information Services (EPCIS)

Did you know? - In the US, given average yearly fresh food sales of
about $255 billion, improved inventory and ordering could allow retailers
to save approximately $60,000 per store per year, according to The Nielsen
Co. Homescan Consumer Facts 2010 Report.
Benefits - GS1 standards improve inventory management through
increased product visibility and traceability data. The use of various data
carriers, including barcodes and EPC/RFID tags can reduce time to locate
products and vastly increase inventory count accuracy.
GS1 standards in action - Global Trade Item Numbers (GTINs) and
corresponding product data are used to drive inventory replenishment. Data
is synchronised via the Global Data Synchronisation Network (GDSN). Orders
are managed, and inventory/delivery information is stored. Real-time physical
event data information can be shared using GS1 Electronic Product Code
Information Services (EPCIS).

การตรวจสอบย้อนกลับและการเรียกคืนสินค้า

PRODUCT RECALL AND WITHDRAWAL

คุณรู้หรือไม่ - ด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ บริษัทผู้ผลิต Frontera สามารถ
จ�ำกัดขอบเขตในการเรียกคืนผักชีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ของผักชีทั้งหมด จากเดิมที่
ยังไม่มีการน�ำระบบการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาไม่มีทางเลือก
จึงต้องมีการเรียกคืนสินค้าทั้งหมด (อ้างอิงจากกรณีศึกษาของ GS1 US)
ประโยชน์ - การใช้มาตรฐานสากล GS1 ตลอดซัพพลายเชน จะช่วยปรับปรุง
และเตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ การเรี ย กคื น สิ น ค้ า ที่ ร วดเร็ ว แม่ น ย� ำ มากขึ้ น โดยการบ่ ง ชี้
การบันทึกข้อมูล และการแชร์ข้อมูลสินค้าระหว่างคู่ค้า จะช่วยให้สินค้าสามารถตรวจสอบ
ย้อ นกลับได้จนถึงแหล่งผลิต รวมถึงวางสิน ค้าและน�ำสิน ค้าที่ มีป ั ญหาออกชั้ น วาง
ได้อย่างรวดเร็ว
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - ระบบแจ้งเตือนการเรียกคืนสินค้าส�ำหรับ
หมายเลขประจ�ำตัวสินค้าสากล (GTINs) ที่จ�ำเพาะและข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้อง
สามารถกระตุ้นให้เกิดรายงานการแจ้งเตือนปัญหาไปยังร้านค้าต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ

Did you know? - With traceability, Frontera Produce was able to limit
the scope of a recall to just 12 percent of the total cilantro cases in stores.
Before their traceability system was in place, they would have had no choice
but to pull a 100 percent of all cases, according to a case study published
by GS1 US.
Benefits - GS1 standards throughout the supply chain improve the
readiness for fast and precise recalls. They facilitate the identification,
capturing and sharing of product data between trading partners, which
enables a product to be traced back to its source – and to locate and quickly
remove all unsafe produces from store shelves.
GS1 standards in action - Industry-supported recall notifications for specific
Global Trade Item Numbers (GTINs) and associated production data can trigger
automatic reports alerting stores of potential issues.
GS1 Thailand October – December 2017
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ข้อมูลเพิม
่ เติมของสินค้า

ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION
คุณรู้หรือไม่ - ความต้องการของผู้บริโภคทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้า
ท้องถิ่น วัตถุดิบที่สะอาดและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาหารมังสวิรัติ
และอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยรายงานจาก GS1 US
แสดงให้เห็นว่า สามารถเพิ่มยอดขายอาหารขึ้นได้ โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
แก่ผู้บริโภค
ประโยชน์ - ผู้บริโภคมีความต้องการรับรู้ข้อมูลของสินค้าที่รับประทานมากขึ้น
ว่ามีแหล่งผลิตจากที่ไหน เป็นสินค้าอินทรีย์ หรือเป็นสินค้าเพื่อการค้าที่เป็นธรรม และ
มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร รวมถึงมีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือไม่ ซึ่งต้อง
ขอบคุณระบบ GDSN ที่ท�ำให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถแชร์ระหว่างคู่ค้าในซัพพลายเชน
อาหารได้ และผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ง่ายทั้งบนเมนู บนฉลาก หรือแม้แต่
ในแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - คุณลักษณะของสินค้า เช่น ข้อมูลโภชนาการ
สารที่ก่อ ให้เ กิด อาการแพ้ และส่วนประกอบ รวมถึงข้อมูล ด้านซัพ พลายเชน เช่ น
ความสูง น�้ำหนัก ความกว้าง ความลึก ของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สามารถแชร์ข้อมูล
ระหว่ า งคู ่ ค ้ า ในซั พ พลายเชนอาหาร โดยใช้ ร ะบบ GDSN ซึ่ ง ซั พ พลายเออร์ ห รื อ
ผู้ผลิตแค่ป้อ นข้อ มูล ที่ถูก ต้องและน่าเชื่อถือเพียงครั้งเดีย วข้อมูลนี้ จะแชร์ ไปให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนใช้ได้ทั้งหมด

Did you know? - Consumer demand for health foods, locally-sourced
items, clean ingredients, and eco-friendly products, as well as allergen-free,
vegan and/or vegetarian menu options, continues to grow. A report by GS1
US shows how foodservice sales can increase by providing complete and
accurate product data.
Benefits - Consumers increasingly want to know more about the
products they eat – where it’s from, if it’s organic or Fairtrade, how
nutritious is it, if it contains allergens and much more. Thanks to the Global
Data Synchronisation Network (GDSN) this information can be shared
between trading partners in the foodservice supply chain, and then easily
shown to the consumer, on a menu, on a notice or even on a smartphone app.
GS1 standards in action - Product attributes such as nutrition, allergen and
ingredient information, as well as supply chain data such as the height, width,
depth and weight of a product or case, can be shared between trading partners
in the foodservice supply chain using the Global Data Synchronization Network
(GDSN). Suppliers or producers only need to enter the data once, and the same
accurate, trusted data can be seen and used by foodservice operators and all other
trading partners, regardless of sector.

คูปองดิจต
ิ อล

DIGITAL COUPON
คุณรู้หรือไม่ - การตลาดที่อิงพิกัดสถานที่ของผู้บริโภคก�ำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น
ทุกปี และก�ำลังเปลี่ยนวิธีการท�ำโปรโมชั่นที่ได้ผล เพราะโลกกลายมาเป็นโลกที่พึ่งพา
มือถือเพิม่ มากขึน้ ผูบ้ ริโภคส่วนมากดูโทรศัพท์มอื ถือเพือ่ มองหาข้อเสนอในการซือ้ สินค้า
การรับประทานอาหารนอกบ้าน หรือการสั่งอาหารกลับบ้าน ในปี ค.ศ. 2015 แค่ประเทศ
สหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว มีผู้ใช้คูปองดิจิตอลผ่านมือถือมากกว่า 90 ล้านคน
ประโยชน์ - มาตรฐานสากล GS1 ส� ำ หรั บ การบริ ห ารจั ด การคู ป องดิ จิ ต อล
จะช่วยในทุกขั้นตอนของวงจรคูปองดิจิตอล รวมถึงการตั้งค่าและการสื่อสาร การค้นหา
และการจัดหา การตรวจสอบและการซื้อคืน การน�ำเสนอ การรายงานและการช�ำระเงิน
บทบาทของมาตรฐานสากล GS1 - ด้วยการเติบโตของการสั่งอาหารผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนมือถือและระบบออนไลน์ ท�ำให้คูปองถูกน�ำมาใช้ในหลายๆ ช่องทาง
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเพื่อท�ำให้ทุกอย่างง่าย มาตรฐานสากล GS1 ส�ำหรับ
การบริ ห ารจั ด การคู ป องดิ จิ ต อล จึ ง มี บ ริ ก ารที่ ป ลอดภั ย และมี ขั้ น ตอนที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้
ส�ำหรับการจัดการคูปองดิจิตอลโดยผู้ประกอบการด้านอาหารและร้านอาหาร
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Did you know? - Location-based marketing is increasing annually and changing how promotions work. As the world becomes increasingly
mobile-dependent, more consumers are looking to their phones for relevant
deals and offers while shopping, eating out or ordering takeaways. In 2015,
in the US alone there were over 90 million users of mobile coupons.
Benefits - The GS1 Digital Coupon Management standard helps at every
stage in the lifecycle of a digital coupon, including set-up and communication,
discovery and acquisition, validation and redemption, presentation, reporting
and financial settlement.
GS1 standards in action - With the growth of smartphone apps and online
food ordering, coupons can now be used in many more channels to reach
consumers. To keep things simple, the GS1 Digital Coupons Management standard
provides a common secure and reliable process for managing digital coupons – by
foodservice operators, restaurants or takeaways.

Thailand Newsletter

ECR Corner
Article by / บทความโดย : ECR Thailand

ECR Talk 2017: Conquering eCommerce Logistics
On August 16th, at Bangkok International Trade & Exhibition Center
(BITEC), ECR (Efficient Consumer Response) Thailand brought together
a panel of executives from leaders of logistic companies, to give the
firsthand information and experience about doing last mile delivery
business. More than 120 guests joined the event, followed by cocktail
networking session, as it hosted experts in logistics, supply chain
management, retailers, manufacturers, and related fields.
Consumer’s behavior and expectation have
changed in rapidly growing eCommerce
Anybody have heard about the word “Instant Gratification”, which is
the hall mark of the digital age economy. Consumers would like to
have speed, convenience, comparison, choices, and flexibility. The
online shopping has enable and empower the consumer anywhere,
without going out of their residential area. This drives the big change
in the consumer behavior and expectation. With this so many choices,
“effortless shopping” also means the “effortless switching”, once the
consumers are not happy with something, they can change the retailer at
the fingertip. The retailer must be able to find the way to keep the loyalty
of the consumer, and to differentiate themselves among competitors. For
example, Lalamove offers on-demand delivery service with 15 minutes
arrival time or 60 minutes completion.
Risk of failed delivery and how to deal with it
DHL has done some experiment, looking at the data collected over
times. For the COD customer, the speed of delivery does have very strong
coordination to the percentage of acceptance. If you can deliver next
day, for example, people might still have money in the pocket and they
don’t have time to change their mind. If you deliver in three days, then
something emergency coming in, they have to spend those money, so
the rate of acceptance is lower. That’s from our experience. Even though
we are promoting cashless or non-COD, we do encourage our customers
to promote the COD, as way to build up consumers’ confidence in online
ordering. Having the COD means that the customers have a chance to
see the parcel and the shipment in front of their door step. That is the
way to build up the confidence.
Kerry Express has 97% of first-attempt deliverables, less than 1% return,
0.015% damage or lost, and less than 0.5% drop calls. Two years ago,
we launched the fleet “Bangkok Same Day” delivery to anywhere in
Bangkok, allowed COD and Line Pay.
Disruptive technologies that is being talked
in e-Commerce Logistics
DHL started using drone “Parcelcopter 3.0” both in warehouse
operation and last mile delivery. It has the robot technology that can avoid
the obstacle. This help the carrier improve productivity because it can
carry up 10 kg of parcels, and be able to access the area which cannot
access by car. The technology also includes car trunk delivery, that you
20
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เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ECR (Efficient Consumer Response) Thailand
ได้ จดั งานเสวนาในหัวข้ อ Conquering eCommerce Logistics ตามด้ วย
cocktail networking ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค ซึง่ ได้ รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้บริ หารบริ ษัทบริ การโลจิสติกส์ชนน�
ั ้ ำมาร่วมแชร์ ประสบการณ์
และข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ Last mile delivery รวมถึงได้ รับความสนใจเข้ า
ร่วมงานจากผู้เกีย่ วข้ องกว่า 120 ราย ECR Thailand ขอสรุปเนื ้อหาสันๆ
้ ตลอด
3 ชัว่ โมงของการเสวนา ดังนี ้
พฤติกรรมและความคาดหวังของผูบ
้ ริโภค
ในยุคทีอ
่ ค
ี อมเมิรซ
์ เติบโตขึน
้ อย่างรวดเร็ว
“Instant Gratification” เกิดขึ ้นในยุคดิจิทลั ที่ให้ อ�ำนาจแก่ผ้ บู ริ โภคในด้ าน
ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย มีตวั เลือกให้ เปรียบเทียบหลากหลาย ท�ำให้
พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคเปลีย่ นไป การไม่ต้องลงแรงช้ อปปิ ง้
(effortless shopping) ทีเ่ กิดขึ ้นนี ้ ถือเป็ น effortless switching ด้ วยเช่นกัน
เมือ่ ผู้บริโภคไม่ยนิ ดีกบั สินค้ าหรือบริการใดก็สามารถเปลีย่ นใจได้ ทนั ที กลยุทธ์
ต่างๆ ของผู้ให้ บริ การ Last mile delivery อาทิ Lalamove มีบริ การขนส่ง
ด่วนตามความต้ องการของลูกค้ า (on-demand) ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่
รับประกันการรับของภายใน 15 นาทีและส่งของภายใน 60 นาที ก็เพื่อ
ตอบโจทย์พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคในยุคนี ้
ความเสีย
่ งจากการปฏิเสธการรับของ
และแนวทางการรับมือ
DHL มีการรวบรวมข้ อมูลพบว่า ความเร็ วในการจัดส่งมีผลส�ำหรับลูกค้ า
ช�ำระเงินปลายทาง ยิง่ ส่งของได้ เร็วลูกค้ าก็มกั จะไม่เปลีย่ นใจ และแม้ วา่ จะมี
การส่งเสริมให้ ลกู ค้ าหันมาช�ำระเงินออนไลน์มากขึ ้น แต่กย็ งั ให้ ความส�ำคัญกับ
การช�ำระเงินปลายทาง เนื่องจากต้ องการให้ ลกู ค้ าได้ เห็นสินค้ าก่อนช�ำระเงิน
เพือ่ สร้ างความมัน่ ใจในการสัง่ ออนไลน์ แต่เมือ่ ลูกค้ าช�ำระเงินมาแล้ ว ยิง่ ส่งได้
รวดเร็วเท่าไหร่กย็ งิ่ ส่งผลต่อความมัน่ ใจในบริการของลูกค้ ามากขึ ้น
Kerry Express ก็มกี ารเก็บข้ อมูลพบว่า สัดส่วนการส่งสินค้ าทีไ่ ม่มปี ั ญหาอยู่
ที่ 97% โดยมี 1% ที่โดนตีกลับ สัดส่วนการสูญหายของพัสดุมีอตั ราเฉลีย่ ที่
0.015% สัดส่วนสาย call center ทีไ่ ม่ได้ รับอยูท่ ่ี 0.5% และ 2 ปี ทผี่ า่ นมาได้
เพิม่ บริการ Bangkok Same Day และสามารถช�ำระเงินผ่าน Line pay ได้ ด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีม
่ าเปลีย
่ นแปลงบริการ
อีคอมเมิรซ
์ โลจิสติกส์
เมือ่ ปี ทแี่ ล้ ว DHL เริ่มใช้ โดรนทีม่ ชี อื่ ว่า Parcelcopter 3.0 ทังในคลั
้
งสินค้ าและ
การขนส่ง สามารถรับน� ้ำหนักได้ ถงึ 10 กิโลกรัมและสามารถเข้ าถึงทีท่ รี่ ถยนต์

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

can receive the parcel in parking lot without leaving the meeting room.
This is something that start to be commercialize in Europe right now.
For disruptive technology, SCG Yamato Express summarizes into
2 issues. 1) “Shopping” can be fully digitalized and be changed to
no-F2F for both tangible and intangible products and services. 2)
“Last Mile Delivery” of tangible items can partially be changed to non-F2F
but not majority and can’t be fully digitalized.
It’s still majority by the people, changing life style of the people, they are
not convenient to receive parcel on weekdays or working hours. Some
people want to receive non F2F basis, so these technologies will support
help improving efficiency of delivery for the delivery service providers,
consumers, and parcel receivers. Last mile delivery need to improve
in terms of efficiency. It can be disrupted by technology but supported
by technology.
What we did in Lalamove is pre-disruptive, but not actually technology,
it’s business model. It’s really how we operate the technologies.
Lalamove wants to provide the most reliable service. We offer training to
the drivers, they have to come to an office, learn about the policy, how
to use our apps, so on.
Thailandpost Distribution (THPD) needs to work with each other because
everyone has its strengths, to minimize operating cost, maximize
customer satisfaction. THPD, cover the whole country, remote area.
However, we still lack of many IT driven like automation, IoT, etc. We need
to purchase sourcing machine, conveyer belt to instore in each branch.
Cost of delivery upcountry and Bangkok,
especially in remote area
Last mile delivery in Thailand for the coming years with new technology,
with more densities, and the cost of deliveries in Thailand is going down
very fast. Economy of scale goes up, truck utilization goes up, the refusal
at door goes down, so the rate of cost will actually start going down. For
the remote area, if there is the reverse logistic of the truck, it will start
to be utilize, the optimization goes up, so the cost will come down. The
zone is not separate by Bangkok and upcountry but by density, the more
density, the lower delivery cost.
The evaluation of the e-Commerce Logistics
All the roads are heading to e-Commerce, as such, all the roads are
heading to e-Commerce Logistics. In the past few years, we see a little
new entrance coming in Thailand market, some of them from logistic
background, some of them from the start-up background, back up by
the heavy investment, ventured capital, investors. We believe that all
combinations will make the market becomes much more competitive
going forward. There will be more players in the market. There still a
lot of big names that has not jumped in, but looking at the market very
closely. However, in long term it will be the exit and consolidation (working
as partner or merging of operation).

ไม่สามารถเข้ าถึงได้ นอกจากนี ้ ยังมี Car Trunk Delivery ทีใ่ ห้ รถของเราช่วย
ให้ สามารถรับของได้ โดยทีเ่ ราไม่ต้องออกจากห้ องประชุมและเริ่มใช้ ในยุโรปแล้ ว
SCG Yamato Express มองว่าเป็ นเรื่องของการซื ้อสินค้ าและบริการผ่านดิจทิ ลั
แต่ในส่วนของการขนส่งสินค้ าอาจจะยังไม่เข้ าสูด่ จิ ทิ ลั เต็มตัว และการเปลีย่ น
ไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่ไม่อาจสะดวกรับของอยู่บ้านอีกต่อไป จึงจ�ำเป็ นต้ องมี
บริการมารองรับตรงนี ้ และผู้ให้ บริการขนส่งจ�ำเป็ นต้ องพัฒนาประสิทธิภาพที่
อาจถูกเปลีย่ นโดยเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันก็สง่ เสริมโดยเทคโนโลยีเช่นกัน
ส�ำหรับ Lalamove สิ่งส�ำคัญคือแนวทางการท�ำธุรกิจและการปรับตัว เรา
ต้ องการเป็ นผู้ให้ บริการทีล่ กู ค้ าให้ ความไว้ วางใจ โดยมีการอบรมผู้ขบั รถ ผู้ขบั ขี่
จะต้ องเข้ ามาเรียนรู้วธิ ีปฏิบตั งิ านและนโยบายของบริษทั
ไปรษณีย์ไทย ดีสทริ บิวชัน่ ซึ่งมีพื ้นที่ให้ บริ การครอบคลุมทังประเทศและ
้
มี พนักงานจ� ำนวนมาก มี ความร่ วมมื อกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อลดต้ นทุน
ในการบริการและสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ บู ริโภค แต่ยงั ขาดเทคโนโลยีระดับสูง
ซึ่งก็มีแผนจัดหาเครื่ องจักรกลที่จะช่วยพัฒนาบริ การให้ ดีขึน้ นอกจากนี ้
ยังมองหาโซลูชนั่ ใหม่ๆ ทีจ่ ะช่วยลดต้ นทุนแต่ให้ บริการรวดเร็วเพือ่ ให้ สามารถ
แข่งขันได้ เช่น การศึกษาการใช้ เครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็ นต้ น
แนวโน้มค่าบริการ Last Mile Delivery และการขนส่ง
ในพืน
้ ทีร่ ะยะไกล
จากมุมมองของผู้บริ หารทุกท่านมองว่าค่าบริ การขนส่งในไทยมีแนวโน้ ม
จะถูกลงเรื่ อยๆ อย่างรวดเร็ ว จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ประกอบกับความนิยม
ใช้ บริ การมากยิ่งขึ ้น ส่วนแนวโน้ มค่าขนส่งในพื ้นที่ระยะไกล หากพื ้นที่ใด
มีการใช้ บริการจ�ำนวนมาก ก็จะส่งผลให้ คา่ บริการยิง่ ถูกลง
ทิศทางของธุรกิจอีคอมเมิรซ
์ โลจิสติกส์
เมื่อถนนทุกสายมุ่งสู่อีคอมเมิร์ซ ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องก็จะมีการแข่งขันสูงขึน้
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเห็นผู้ขนส่งรายใหม่เข้ ามาท�ำตลาดในประเทศไทยทัง้
จากธุรกิจโลจิสติกส์ กลุม่ สตาร์ ทอัพ หรือการร่วมทุนจากต่างประเทศ ซึง่ กลุม่
เหล่านี ้จะช่วยขยายตลาดอีคอมเมิร์ซโลจิสติกส์ให้ มีผ้ เู ล่นเพิ่มขึ ้น และยังมี
รายใหญ่อีกมากที่ยงั ไม่เข้ ามาท�ำตลาดอย่างเต็มตัวแต่ก�ำลังจับตาดูอย่าง
ใกล้ ชิด อย่างไรก็ตามในระยะยาวก็อาจจะมีผ้ ปู ระกอบการบางส่วนที่ออก
จากธุรกิจ หรืออาจจะเกิดความร่วมมือในรูปแบบใหม่ๆ ขึ ้นอีกด้ วย
ECR Thailand would like to thanks for our panelists as follows: 1. Mr. Kiattichai
Pitpreecha, DHL eCommerce Thailand 2. Mr. Alex Ng, Kerry Express
3. Mr. Santit Jirawongkraisorn, Lalamove Thailand 4. Mr. Yoji Hamanishi,
SCG Yamato Express Co., Ltd. 5. Dr. Thitipong Nandhabiwat, Thailandpost
Distribution and moderator by Mr. Kraisar Gilitwala

See more photos and video at https://www.ecrthailand.com or

https://www.facebook.com/ECRThailand/
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RFID CORNER
Article by / บทความโดย : TAKUYASHIRAIISHI, Senior Vice President, Director of Open Innovation CenterLawson, Inc.
Translated by / แปลโดย : Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์
Edited By / เรียบเรียงโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

“LAWSON”

Japanese Convenience Store Chains Propose RFID
for The Automation Cashier
ร้านสะดวกซือ
้ สัญชาติญป
ี่ น
ุ่ ชูเทคโนโลยี RFID
ในระบบคิดเงินอัตโนมัติ

ลอว์สนั (LAWSON) เริ่ มเปิ ดกิจการร้ านค้ าครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 1993
โดยเจ้ าของฟาร์ มโคนมนามว่า James J.J. Lawson ที่ฟาร์ มโคนม
ของตัวเองในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อขายนมที่เขาผลิต
ขึ ้นโดยใช้ ชื่อร้ านค้ าว่า “Mr. Lawson’s milk store” บริ ษัทนมลอว์สนั
เติบโตขึ ้นจนเป็ นกลุ่มร้ านค้ า
หลังจากนันในปี
้
ค.ศ. 1959 ลอว์สนั ได้ ถกู ซื ้อกิจการโดยกลุ่มบริ ษัท
Consolidated Food (Sara Lee Corporation) และต่อมาได้ มีการ
เปลี่ยนชื่อร้ านเป็ น Dairy Mart ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1975
ได้ มีการเซ็นสัญญากันระหว่างกลุ่ม Consolidated Food และ
บริ ษั ท Daiei เพื่ อ เปิ ดร้ านลอว์ สัน แห่ ง แรกในญี่ ปุ่ นซึ่ ง ตัง้ อยู่ที่
Sakurazuka เมืองโทโยนากะ จังหวัดโอซาก้ า ท�ำให้ ลอว์สนั ได้ กลาย
เป็ นหนึง่ ในเครือข่ายร้ านค้ าสะดวกซื ้อชันน�
้ ำในญี่ปนุ่ ปั จจุบนั ลอว์สนั
มี ส าขากว่า 13,492 สาขาทั่ว ประเทศญี่ ปุ่ น และยัง มี ส าขาใน
ต่างประเทศทังประเทศจี
้
น ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ
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Lawson started a store in 1993 by dairy owner James J.J.
Lawson at his Broad Boulevard dairy plant in Ohio, United
States to sell his milk name “Mr. Lawson’s milk store”. The
Lawson’s Milk Company grew to a chain of stores.
In 1959, Lawson was bought out by Consolidated Food
(Sara Lee Corporation) in 1959 and renamed as Dairy Mart.
In June 1975, consolidated signed a formal agreement
with Daiei, Inc. to open the first Lawson stores in Japan.
The first store opened in Sakurazuka, Toyonaka, Osaka.
Lawson became one of the top convenience store chains
in Japan. Now, Lawson operates over 13,492 stores in all
over Japan as well as in overseas country; China, Thailand,
Philippines, Indonesia etc.

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ในปี นี ล้ อว์ สัน มี ค วามพยายามเพิ่ ม การลงทุน ในด้ า นเทคโนโลยี
และข้ อมูลใหม่ๆ รวมถึงระบบ RFID และ กล้ องเซ็นเซอร์ และยัง
วางแผนที่ จะใช้ หุ่นยนต์ ช่วยในระบบแคชเชี ยร์ อัตโนมัติ โรงงาน
และด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ประยุก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี AI กับ Big data
รวมถึงลงทุนกับเครื่ องพิมพ์ 3D โดรน Foodtech Sharing Economy
Fintech และ Enterprise SAAS

LAWSON X RFID

เมื่อต้ นปี ที่ผ่านมา ลอว์ สนั และพานาโซนิคได้ เปิ ดตัวการทดลอง
สาธิ ต ครั ง้ แรกของ “Regi-Robo” ซึ่ง เป็ นระบบคิดเงิ น อัต โนมัติ
โดยใช้ แท็ ก RFID การทดลองได้ ด� ำ เนิ น การที่ ร้ านลอว์ สั น
พานาโซนิค - Mae ในเมืองโมริ กชู ิ จังหวัดโอซาก้ า ซึง่ เป็ นร้ านทดลอง
ส�ำหรั บร้ านค้ ารุ่ นต่อๆ มาที่ได้ รับการสนับสนุนจากรั ฐบาลญี่ ปุ่น
ลอว์ สนั และพานาโซนิคได้ ท�ำการทดลองนีโ้ ดยตระหนักถึงความ
รวดเร็ ว ในการคิ ด เงิ น และลดความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย์
ในอนาคตการคิ ด เงิ น ไม่จ� ำ เป็ นต้ อ งสแกนบาร์ โ ค้ ด สิน ค้ า เพื่ อ จะ
จ่ายเงิน และช่วยยกระดับเพิ่มความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า เขาจึง
เลือกการติดแท็ก RFID แทนบาร์ โค้ ด ซึ่งช่วยให้ สามารถสื่อสาร
ข้ อมูลและลดความจ�ำเป็ นในการสแกนผลิตภัณฑ์

This year, Lawson try to invest more on new technology
and information, including RFID and camera sensor.
And they plan to use robotic to support the automation
cashier, plants, and logistic. Apply more AI technology
with big data. Also, the 3D printer, Drones, Foodtech,
Sharing economy, Fintech and Enterprise SAAS.

LAWSON X RFID

This year, Lawson and Panasonic have launched the
industry-first experimental demonstration of Regi-Robo,
the automated checkout system using with RFID
Tags. The experiment was conducted at the Lawson
Panasonic-Mae store in Moriguchi, Osaka, which is an
experimental store of the next-gen convenience store
with the support of Japanese government. Lawson
and Panasonic conducted the experiment by realizing
speedier checkouts without the need to scan purchased
items before payments in the future and reduce human
error, they aimed to further enhance convenience for
customers. So, attached RFID tags instead of barcodes,
which enabled the communication information and
eliminated the need of product scanning.
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RFID CORNER

ลอว์สนั เริ่ มโครงการเมื่อปี ค.ศ. 2015 ด้ วยความหวังที่วา่ เทคโนโลยี
RFID จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในซัพพลายเชนทังหมด
้
พวกเขาได้ ท�ำการวิจยั และพัฒนาในช่วงปี ค.ศ. 2016 – 2017 และ
เริ่ มการทดสอบน�ำร่ องโดยที่สาขาหนึ่งของลอว์สนั มีเป้าหมายที่จะ
ติดแท็ก RFID ในทุกสินค้ าภายในปี นี ้ จากผลการทดสอบพวกเขา
พบว่าแท็ก RFID ที่ติดบนสินค้ าสามารถบันทึกความเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมของลูก ค้ า ได้ และยัง สามารถใช้ ข้ อ มูล เหล่า นี ใ้ นการ
ดูแลจัดการร้ านค้ าได้ ตรงจุด ลอว์ สนั ได้ ติดแท็ก RFID อย่างถูก
กฎหมาย และติดแท็กที่ผลิตภัณฑ์ ทุกตัวด้ วยตัวเองโดยการจ้ าง
พนักงานมาติดทีละชิ ้น ในปี 2018 ลอว์สนั จะมีการทดสอบน�ำร่ อง
ส�ำหรับการต้ อนรับกีฬาโอลิมปิ กที่จะจัดขึ ้นที่กรุ งโตเกียว
ส� ำ หรั บ ประเทศญี่ ปุ่ นแล้ ว ความปลอดภั ย ในอาหารถื อ เป็ น
เรื่ องส�ำคัญส�ำหรั บลูกค้ า และแท็ก RFID สามารถใช้ ตรวจสอบ
ย้ อนกลับสินค้ า สถานที่ผลิต ล็อต วันหมดอายุ และค� ำแนะน� ำ
ส�ำหรั บการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่แค่ลูกค้ าเท่านัน้ ที่ ได้ รับประโยชน์
แต่ตลอดทังซั
้ พพลายเชนไม่ว่าจะเป็ นผู้ผลิต ศูนย์โลจิสติกส์ และ
ร้ านค้ าต่างก็ได้ รับประโยชน์ทงหมดด้
ั้
วยเช่นกัน

26

GS1 Thailand October – December 2017

Lawson started the project since 2015 with the hope
that RFID technology will improve all the productivity in
supply chain. In 2016, they’ve worked on research and
development until February 2017, then started to have
the pilot testing by using one of their store. Lawson’s
goal is to attach all the product with RFID tags by 2015
- 2025. For this year test, they found that the RFID tag
which attached on the product can record the change of
behavior in customer and they can use the information
to operate the store in the direct way. Lawson legally
to attach RFID tag on every products manually, they
hire people to attach the tag piece by piece. Next year
they will continue to have more pilot test for welcoming
Olympic Games which will set up in Tokyo.
In Japan, product security is important for the consumer.
RFID tag can check traceability, production plant, lot
number, expiration date and recommendation for heal
care. Not only for customer, but also the whole supply
chain, manufacturer, logistics center and store all get
the benefit.

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

วิธีการใช้ Regi-Robo

1. ลูกค้ าเลือกสินค้ าที่ต้องการ และสแกนบาร์ โค้ ดสินค้ าที่ด้านหน้ า
		 ของตะกร้ า จากนัน้ ใส่สินค้ าลงไปในตะกร้ า ‘Smart Basket’
		 ซึง่ เป็ นตะกร้ าพิเศษที่ใช้ ในระบบ
2. วางสินค้ าลงบนเคาน์เตอร์ คดิ เงิน
3. ระบบจะจัดการเก็บเงินอัตโนมัตแิ ละน�ำสินค้ าใส่ในถุงพลาสติก

How to use Regi-Robo

1. Customers picked up items and scan the item’s barcode
		 then put the items into the ‘Smart Basket’, a special basket
		 for the system.
2. Placed the basket into the dedicated checkout counter.
3. The system automatically settled the transaction and placed
		 the purchased items into a plastic bag.

GS1 Thailand
GS1 Thailand
January
April
–March
– June2017
2017
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GS1 Society
บทความโดย : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ และ นันท์นรี พานิชกุล
เรียบเรียงโดย : อวิกา พอกเพิ่มดี

เครือ
่ งหมาย
รับรองมาตรฐาน

ประโยชน์ของผูผ
้ ลิต ความมัน
่ ใจของผูบ
้ ริโภค
จากมุมของผู้บริโภค เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ก็ยงั สร้ างความมัน่ ใจในการเลือกบริ โภคอาหาร
หรื อเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้ ได้ ช่วยเพิ่ม
คุณค่าทางด้ านจิตใจเมื่ออาหารหรื อผลิตภัณฑ์
นันๆ
้ ได้ รับการรับรองจากองค์กรเพือ่ ชุมชน สังคม
หรื อสิง่ แวดล้ อม
เครือ
่ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ส� ำ นัก งานมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรม
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นองค์กรทีใ่ ห้ การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
ว่ามีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานตามที่ก�ำหนดมีความ
ปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพใน
การใช้ งาน และมีคณ
ุ ภาพสมราคา ปั จจุบนั สมอ.
รับรองเครื่ องหมายไว้ 3 ประเภทคือ
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1. เครื่ องหมายมาตรฐานทัว่ ไป ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
อุปโภคบริ โภค ผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรอง
ด้ วยความสมัครใจเพือ่ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ก�ำหนดมาตรฐาน

เครื่ อ งหมายรั บ รองมาตรฐานไม่ ไ ด้ มี ไ ว้ แปะประกอบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ล อยๆ หรื อ พิ ม พ์ ม าติ ด บริ เ วณร้ านค้ าให้ ดู
น่าเกรงขาม หากจ�ำเป็ นอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ประกอบการที่จะ
ต้ องการปรับตัวพัฒนาคุณภาพของอาหาร และผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานสากลที่ก�ำหนดโดยองค์ กรต่างๆ เพื่อสร้ าง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ยอมรับจากผู้บริ โภคไม่วา่ จะเป็ น
ตลาดภายในหรื อต่างประเทศ การันตีได้ ด้วยเครื่ องหมาย
รับรองจากหลายสถาบัน

2. เครื่ องหมายมาตรฐานบังคับ เป็ นเครื่ องหมาย
ผลิตภัณฑ์ทกี่ ฎหมายก�ำหนดให้ ผ้ ผู ลิตต้ องท�ำตาม
มาตรฐาน และต้ องแสดงเครื่ องหมายผลิตภัณฑ์
เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริ โภค

เมื่อมองจากฝั่ งผู้ประกอบการ เครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน
เหล่านี ช้ ่วยเพิ่มขีดความสามารถทางด้ านการแข่งขันที่ได้
มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพประเภทต่างๆ สร้ างความ
น่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ และชิงความได้ เปรี ยบทางการ
ตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และหากลองหันมามอง

3. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.)
เป็ นเครื่ องหมายที่ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
โดยชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตามโครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่
ผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

เครื่องหมายมาตรฐาน Q
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น
องค์กรทีใ่ ห้ การรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
และอาหารที่ มีคุณภาพ มี ความปลอดภัย
และเป็ นที่ ยอมรั บของนานาประเทศ เป็ น
สัญลักษณ์ที่ใช้ ส�ำหรับฟาร์ มหรื อแหล่งปลูก
ที่ด�ำเนินการตาม GAP (Good Agriculture
Practices หรื อการปฏิบตั ิทางการเกษตร
ที่ดแี ละเหมาะสม) มีมาตรฐาน COC (Code
of Conduct หรื อข้ อก�ำหนดที่เกี่ยวข้ องกับ
ผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อม) และระบบ
ประกันคุณภาพ GMP (Good Manufacturing
Practice หรื อ หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ดี
ในการผลิตอาหาร)

เครื่องหมายอาหารและยา
ส� ำ นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) เป็ นองค์กรที่ให้ การรับรองผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่ อง
ส�ำอาง) โดยผลิตภัณฑ์สขุ ภาพเหล่านันต้
้ อง
มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและปลอดภัย โดยหาก
เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ป เครื่ องหมาย
อาหารและยาจะรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
ภาชนะปิ ดบรรจุสนิท

สัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
กรมวิ ช าการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็ นองค์ ก รที่ ใ ห้ ก ารรั บ รอง
เครื่ องหมายรับรองมาตรฐานระบบการผลิต
ทางการเกษตรที่ค�ำนึงถึงการใช้ ปัจจัยการ
ผลิตจากสารอินทรี ย์ เพื่อรั กษาสมดุลของ
ธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้ อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ และหลีกเลี่ยงการ
ใช้ สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้ เกิดมลพิษใน
สภาพแวดล้ อม

เครื่องหมายมาตรฐาน
ไอเอสโอ
สถาบั น รั บ รองมาตรฐานไอเอสโอ
(International for Standardization) เป็ น
องค์ กรที่ให้ การรั บรองมาตรฐานสากล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ในด้ านระบบบริ หาร
คุณภาพและระบบบริ หารสิง่ แวดล้ อม

เครื่องหมายมาตรฐาน
อาหารฮาลาล
ส ถ า บั น ม า ต ร ฐ า น อ า ห า ร ฮ า ล า ล
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เป็ นองค์กรที่ให้ การรับรองมาตรฐานอาหาร
ฮาลาลแห่งชาติ หรื อผลิตภัณฑ์ อาหารที่
ผ่านกรรมวิธีในการท�ำ ผสม ปรุง ประกอบ
หรื อแปรสภาพตามศาสนบัญญัติ เพื่อการ
รับประกันให้ ชาวมุสลิมสามารถบริ โภคได้
อย่างสนิทใจ

สุขภาพดีเริม
่ ที่
อาหารปลอดภัย
(Safe Food Good Health)
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นองค์ กรที่ให้ การ
รั บรองเครื่ องหมายสุขภาพดีเริ่ มที่อาหาร
ปลอดภั ย โดยเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ให้ กั บ
ร้ านค้ า แผงจ�ำหน่ายอาหารสด ตลาดสด
และซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต เพื่ อ รั บ รองคุณ ภาพ
อาหาร ได้ แ ก่ อาหารสด อาหารแปรรู ป
อาหารปรุ งจ�ำหน่าย พร้ อมตรวจสอบสาร
เคมี ป นเปื ้ อ นที่ เ ป็ นอัน ตรายกั บ สุ ข ภาพ
เช่น บอแรกซ์ สารพิษตกค้ างจากสารเคมี
สารฟอกขาว สารเร่งเนื ้อแดง เป็ นต้ น
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บทความโดย : ปทิตตา คิมประโคน / เปรมฤดี คุณณา

เปิดตัว โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce
(ONDE Village E-Commerce Grand Opening)
เมื่ อ วัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2560 สถาบัน รหั ส สากล
(GS1 Thailand) ร่วมแถลงข่าวเปิ ดตัว “โครงการศูนย์ดจิ ิทลั
ชุมชน กิจกรรม Village E-commerce” ณ ห้ องชฎาแกรนด์
บอลรูม อาคาร 2 ชัน้ 2 โรงแรมบางกอกชฎา โดยได้ รับเกียรติ
จาก นางวรรณพร เทพหัส ดิ น ณ อยุ ธ ยา เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ
เป็ นประธานในงานแถลงข่าวเปิ ดตัวการพัฒนาต้นแบบหมูบ่ ้าน/
ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ Village E-commerce
ในงานดังกล่าวมีหน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการโครงการฯ
อาทิ สถาบั น รหั ส สากล บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ� ำ กั ด
บริ ษัท อี-อินดัสทรี เน็คเวิร์ค จ�ำกัด และบริ ษัท แอลเอ็น
ดับเบิ ้ลยูช็อป จ�ำกัด เข้ าร่ วมงานและร่ วมเสวนาในหัวข้ อ
“การขับเคลื่อนสินค้ าชุมชนสูผ่ ้ บู ริ โภค ผ่านร้ านค้ าออนไลน์”
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ และแนวทางการขยายช่ อ งทางการตลาด
สินค้ าชุมชนผ่านออนไลน์อกี ด้ วย ซึง่ สถาบันรหัสสากลได้ ร่วม
ออกบูธให้ ความรู้ด้านบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1 แก่ผ้ เู ข้ า
ร่ วมงาน เพื่อสร้ างความเข้ าใจและสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ไป โดยภายในงานมี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทังผู
้ ้ ประกอบการชุมชน
เข้ าร่วมงานกว่า 300 ท่าน

ผลตัดสินการประกวดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ�ำนวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่ วมเป็ น
คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานโครงการเสริ มสร้ างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้ วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา จัดโดยกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์ เพื่อส่งเสริ มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้ าอาหาร สินค้ าเกษตรแปรรูป ให้ สามารถพัฒนา
สินค้ าให้ มคี วามแตกต่างและมีมาตรฐานสากลเพือ่ ขยายช่องทางการตลาดทังในและต่
้
างประเทศ
โดยผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็ นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานระดับภูมิภาค
ต่างๆ เพื่อคัดเลือกผลงานเข้ าประกวดระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 ณ ห้ อง
มโนปกรณ์ กรมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันรหัสสากลร่วมสนับสนุน
ของรางวัล 7 รางวัล ได้ แก่ เลขหมายบาร์ โค้ ดฟรี 1 ปี (มูลค่า 1,500 บาท) ให้ แก่ผ้ ชู นะการประกวด
โครงการฯ ดังกล่าว พร้ อมทังมี
้ โปรโมชัน่ พิเศษส�ำหรับผู้ประกอบการที่เข้ ารอบระดับประเทศทัง้
30 ทีมจากทัว่ ประเทศที่ต้องการสมัครบาร์ โค้ ดระบบมาตรฐานสากล GS1 อีกด้ วย
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ร่วมงาน Pack Print International 2017

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ออกบูธประชา
สัมพันธ์ สถาบันฯ ร่ วมกับสมาคมบรรจุภณ
ั ฑ์ไทย ในงาน
Pack Print International 2017 ที่จดั ระหว่างวันที่ 20-23
กันยายน 2560 ณ Hall 100-101 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา โดยนายประวิทย์ โชติปรายนกุล
ผู้อำ� นวยการสถาบันฯ ได้ ให้ การต้ อนรับ นายสมชาย หาญหิรญ
ั
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเยีย่ มชมบูธของสถาบันฯ
นอกจากนี ้ สถาบันฯ ยังได้ จดั กิจกรรมอบรมสัมมนาให้
ความรู้ กบั ผู้ประกอบการด้ านเทคโนโลยีกบั บรรจุภณ
ั ฑ์ ใน
หัวข้ อเรื่ อง “สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ าและบรรจุภณ
ั ฑ์ด้วย
การใช้ เทคโนโลยีบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1” ในวันที่ 22
กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้ อง MR 213
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา อีกด้ วย

Roadshow ให้ความรู้ด้านการส่งเสริมใช้มาตรฐานสากล GS1
ณ จังหวัดอุดรธานี

สถาบันรหัสสากล ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมให้ ความรู้ความ
เข้ าใจด้ านการประยุกต์ใช้ บาร์ โค้ ดเรื่ อง “การส่งเสริ มธุรกิจให้ ก้าวไกล ด้ วยการใช้ เทคโนโลยี
มาตรฐานสากล” ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรมประจักษ์ ตรา ดีไซน์ โฮเทล
จ.อุดรธานี ซึง่ มีผ้ ปู ระกอบการสนใจเข้ าร่วมอบรมกว่า 80 ท่าน ใน จ.อุดรธานี จังหวัดใกล้ เคียง
และผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุม่ ทอผ้ าพื ้นเมือง สมุนไพร
แปรรูป กลุม่ แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเกษตรอินทรี ย์ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีวทิ ยากร จากบริ ษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รี เทล จ�ำกัด ได้ มาแนะน�ำเรื่ องการน�ำสินค้ า
ประเภทผลิตภัณฑ์ชมุ ชนไปวางจ�ำหน่ายใน TOPs Supermarket อีกด้ วย
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กิจกรรมของหน่วยงานกดรหัสสากลบาร์โค้ด
และอาร์เอฟไอดี สปป.ลาว
หน่ ว ยงานกดรหั ส สากลบาร์ โค้ ดและอาร์ เอฟไอดี
กรมมาตรฐานและวั ด แทก สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ได้ เ ดิ น ทางไปบรรยายให้ ค วามรู้ เผยแพร่
เรื่ อ งบาร์ โ ค้ ด มาตรฐานสากล GS1 ให้ กับ นัก ลงทุน ที่ ม า
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Saysetha Development Zone
ณ บริ ษั ท ร่ ว มทุน ลาว-จี น จ� ำ กัด นครหลวงเวี ย งจัน ทน์
เมื่ อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 และหน่ว ยงานกดรหัสสากล
บาร์ โ ค้ ด และอาร์ เ อฟไอดี ยัง ได้ เ ดิ น ทางไปบรรยายด้ า น
การประยุกต์ใช้ บาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล GS1 ให้ กบั โรงงาน
ผะลิดน� ้ำบอลิสดุ คูนลาว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

หลักสูตรการอบรม ตุลาคม – ธันวาคม 2560

เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ขึ ้นทะเบียนบาร์ โค้ ด สามารถน�ำหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดต่างๆ ของการสร้ างและการน�ำบาร์ โค้ ดไปใช้ อย่างถูกต้ อง
เป็ นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�ำหนดให้ สมาชิกรายใหม่ทกุ ราย ต้ องผ่านการอบรม ความรู้เบือ้ งต้ นมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ส�ำหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้ าอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับอนุมตั ิเป็ นสมาชิก

ทางสถาบันฯ จึงจัดโปรแกรมการอบรมต่าง ๆ ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ดังนี้
หลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

อัตราค่าอบรม

ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
สากล GS1 ในภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

• บาร์ โค้ดมาตรฐานระบบ GS1
• โครงสร้างเลขหมายบาร์ โค้ดมาตรฐาน GS1 System
• GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 การก�ำหนดเลขหมายประจ�ำตัวสินค้า
• สิทธิประโยชน์สำ� หรับสมาชิกสถาบันฯ

3,10,17 ตุลาคม
7,14,21 พฤศจิกายน
6,12,19 ธันวาคม

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

24 ตุลาคม
26 ธันวาคม

สมาชิก GS1 : ฟรี*
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท

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

ได้รบ
ั การตรวจสอบแล้วหรือยัง?
ปัจจุบัน บาร์โค้ดที่สามารถเชื่อถือได้ 100% นับเป็นส่วนสำ�คัญ
อย่า งยิ่งในระบบซัพพลายเชน หากบาร์ โ ค้ ดนั้ น ไม่ ส ามารถสแกน
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและแม่ น ยำ � หรื อ ใช้ เ วลาในการสแกนนานแล้ ว จะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ซั พ พลายเชนทั้ ง ระบบ ตั้ ง แต่ ผู้ ผ ลิ ต ที่ เ กิ ด ความ
ผิดพลาดและความไม่แม่นยำ�ในการรับ-ส่งสินค้า ผู้ค้าปลีกไม่สามารถ
จัดเก็บสินค้าได้ และลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าได้ บาร์โค้ดที่สแกน
ได้ในครั้งแรกและสแกนได้ตลอดในทุกๆ ครั้งจะช่วยให้สินค้าของท่าน
สามารถระบุบ่งชี้ได้ตลอดซัพพลายเชนตั้งแต่ระดับกล่องบรรจุภัณฑ์
ไปจนถึงผู้บริโภค
ลองจินตนาการถึงผลกระทบต่อธุรกิจของท่านหากรถบรรทุก
ที่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ของท่านถูกตีกลับมาที่ศูนย์กระจายสินค้าของ
ั ฑ์ใหม่?
ร้านค้าปลีก? ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเท่าไหร่ส�ำ หรับการทำ�บรรจุภณ
สินค้าจะสูญเสียไปเท่าไหร่? ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของท่านกับ
ผู้ค้าปลีกจะเป็นอย่างไร?
ทั้งนี้การบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดจะให้คำ�แนะนำ�และ
ความรู้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหากเกิดปัญหาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
และแก้ไขโดยการตรวจประเมิ น คุ ณภาพบาร์ โ ค้ ด อาจทำ�ให้ ธุ รกิ จ
ของท่านสูญเสียเงินหลายแสนบาท การประเมินคุณภาพบาร์โค้ดที่
เป็นกลางทำ�ให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านสามารถสแกนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางตลอดซัพพลายเชน

ควบคุมคุณภาพให้ดีขึ้น
•
		
		
•
		
•
•
		
		

ป้องกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบาร์โค้ด
ในขั้นตอนการออกแบบรวมถึงกรณีที่ต้องมีการแก้ไข
บรรจุภัณฑ์ใหม่
ลดเวลาและทำ�ให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านได้รับการบรรจุ
และจัดส่งอย่างถูกต้อง
ทำ�ให้การรับรู้ของลูกค้าดีขึ้นและเพิ่ม Brand Value
ลดความล่าช้าและความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ
ด้วยมือ เพราะผู้ซื้ออาจไม่สามารถทนรอต่อแถวนานๆ
หากสินค้านั้นไม่สามารถสแกนได้

ประหยัดเงินและเวลา
•
•
		
•
		

ลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการแก้ไขรวมทั้งการทำ�บรรจุภัณฑ์ใหม่ การติดฉลาก และค่าจ้างแรงงาน
ทำ � ให้ แ น่ ใ จว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องท่ า นจำ � หน่ า ยด้ ว ยราคาที่ ถู ก ต้ อ งและได้ รั บ การบั น ทึ ก ในระบบ
ของร้านค้าปลีก
ลดความล่ า ช้ า และการสู ญ เสี ย ยอดขายในซั พ พลายเชนของท่ า นด้ ว ยบาร์ โ ค้ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง
และเชื่อถือได้

รายงานการตรวจสอบคุณภาพบาร์ โค้ด

รายงานการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดของ GS1 Thailand ครอบคลุมทุกระดับการตรวจสอบ
และรายละเอียดที่จำ�เป็นเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบมีการติดฉลากและบาร์โค้ด
อย่างถูกต้อง ซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่คำ�ถามที่ว่า “บาร์โค้ดนี้สแกนได้หรือไม่?” แต่สถาบันฯ ได้ตรวจสอบ
ถึงรายละเอียดมากกว่านั้น โดยสิ่งที่สถาบันฯ ตรวจสอบ ได้แก่ ความเหมาะสมสำ�หรับการสแกนที่มี
ความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการสแกน ณ จุดขาย (Point-of-Sale) ในร้านค้าปลีก และสายพานลำ�เลียง
ในคลังสินค้าที่มีความเร็วสูง ตำ�แหน่งบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับทุกระดับของบรรจุภัณฑ์ ขนาดและความสูง
ของบาร์โค้ด โครงสร้างแท่งบาร์โค้ดและพื้นที่ว่าง (Quiet Zone) ซ้าย-ขวา ความถูกต้องของหมายเลข
บาร์โค้ด วัสดุที่ใช้ ในการพิมพ์และคุณภาพการพิมพ์ ตลอดจนปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ ที่บ่อยครั้ง
มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า

การบริการการตรวจสอบคุณภาพบาร์ โค้ด

สมาชิก GS1 Thailand จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดฟรี 20 ใบรายงานผล
ในแต่ละปี เฉพาะเลขหมายบาร์โค้ดที่ออกโดย GS1 Thailand ซึ่งมีรหัสประเทศ (Country Prefix)
ขึ้นต้นด้วย 885 เท่านั้น สำ�หรับสมาชิก GS1 Thailand ที่มีความประสงค์ตรวจสอบใบที่ 21 เป็นต้นไป
หรือนำ�บาร์โค้ดรหัสประเทศอื่นมาตรวจสอบ จะได้รับอัตราค่าบริการตรวจสอบในราคาสมาชิก 250 บาท
ต่อใบรายงานผล กรณีไม่เป็นสมาชิก GS1 Thailand อัตราค่าบริการอยู่ที่ 500 บาทต่อใบรายงานผล
โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

สมาชิก GS1 Thailand

บาท/ใบรายงานผล

1-20 ใบรายงานผลแรก

ใบรายงานผลที่ 21 เป็นต้นไป
หรือน�ำบาร์ โค้ดรหัสประเทศอื่น
มาตรวจสอบ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

250

ไม่เป็นสมาชิก
GS1 Thailand
500

* หมายเหตุ : สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Thailand Newsletter

BIZ BREAKTHROUGH
Article by : บรรณาธิการ
ที่มา : SCB EIC

เปิดมุมมองธุรกิจด้วย

Big Data

Big Data เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ทมี่ คี วามหลากหลาย ไม่มี
โครงสร้างและรูปแบบที่แน่นอน ซึ่งเกิดขึ้นและถูกรวบรวม
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เช่ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
call center, text message ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย
อย่าง Facebook, Instagram หรือ Twitter

คาดการณ์ได้ จ�ำกัด ธุรกิจจึงสามารถน�ำข้ อมูลภายในบริ ษัทและข้ อมูลที่
กระจัดกระจายอยูบ่ นโลกออนไลน์ อย่างไลฟ์สไตล์ของลูกค้ า สภาพอากาศ
ข้ อมูลของคูแ่ ข่ง มาประกอบกันเพือ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ สร้ าง insight
ให้ กบั ธุรกิจ และคาดการณ์แนวโน้ มให้ ถกู ต้ องแม่นย�ำได้
ปั จ จุบัน หลายบริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม น� ำ Big Data มาใช้ พัฒ นาการขายและ
การตลาด จากข้ อมูลของบริษทั ชันน�
้ ำไทยกว่า 60 แห่งพบว่า ธุรกิจเกินครึ่งน�ำ
Big Data มาใช้ แล้ ว 1-3 ปี โดยภาคบริการและภาคการผลิตน�ำมาวิเคราะห์
เพื่ อพัฒนาการขายและการตลาดมากที่ สุด เช่น การตัง้ ราคาและจัด
โปรโมชัน่ ให้ เหมาะกับกลุม่ ลูกค้ า และคาดว่าภายใน 3 ปี ข้างหน้ า Big Data
จะถูกน�ำมาใช้ ประโยชน์ในภาคธุรกิจไทยมากขึ ้น โดยกว่า 70% ของบริ ษัท
ที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มใช้ Big Data วางแผนจะน�ำข้ อมูลดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในอนาคต
อีไอซีพบว่าผู้บริ โภคไทยกว่า 80% คาดหวังให้ สนิ ค้ าและบริ การมีลกั ษณะ
ตามที่ ตนเองต้ องการมากที่ สุด โดยยกให้ คุณภาพมี ความส�ำคัญเป็ น
อันดับหนึง่ และยังมีแนวโน้ มทีจ่ ะมีความภักดีตอ่ แบรนด์น้อยลง ซึง่ ทังหมด
้
นี ้เป็ นความท้ าทายที่ธรุ กิจต้ องเผชิญ
โดยธุรกิจจะได้ ประโยชน์จากการสร้ างและเก็บ Big Data มาวิเคราะห์
เพื่อตอบสนองผู้บริ โภคไทยยุคใหม่ที่มีพฤติกรรมการบริ โภคซับซ้ อนขึ ้น
อีกทังการประยุ
้
กต์ใช้ Big Data ยังสามารถลดต้ นทุน ยกระดับกระบวน
การผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อแก้ ปัญหา “เงิน งาน คน” ภายใน
บริ ษัทท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นในอนาคต
อีไอซีใช้ เครื่ องชี ้วัดส�ำคัญ 3 ด้ าน ได้ แก่ ความพร้ อมของข้ อมูล ประโยชน์
เชิงธุรกิจทีไ่ ด้ รับ และระยะเวลาเตรียมตัว อีไอซี พบว่า ธุรกิจค้ าส่งค้ าปลีก
ขนส่ง และโลจิ ส ติ ก ส์ โทรคมนาคมและสื่ อ มี โ อกาสใช้ ป ระโยชน์ จ าก
Big Data ได้ สูงกว่าธุรกิจอื่น เนื่องจากเป็ นธุรกิจภาคบริ การที่ใกล้ ชิด
กับลูกค้ า ข้ อมูลของธุรกิจถูกสร้ างขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เช่น ข้ อมูลจากการ
ซื ้อของออนไลน์ จาก GPS จากการใช้ บริ การโทรศัพท์แบบ voice และ
data เป็ นต้ น

ข้ อมูลดังกล่าวเกิ ดขึน้ จากการเติบโตของเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต และ
อุปกรณ์อจั ฉริยะที่สามารถส่งข้ อมูลถึงกัน รวมไปถึงการใช้ งานสมาร์ ทโฟน
และโซเชียลมีเดีย ที่คนชอบรี วิว กดไลค์ คอมเมนต์ ส่งผลให้ Big Data
ในลักษณะข้ อความ ภาพ เสียง วิดโี อถูกสร้ างขึ ้นตลอดเวลา ต่างจากข้ อมูล
แบบดังเดิ
้ มซึ่งเป็ นเพียงฐานข้ อมูลขนาดใหญ่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เช่น ยอดขาย ฐานข้ อมูลลูกค้ า เป็ นต้ น
ในเชิงธุรกิจนัน้ การวิเคราะห์ Big Data จะช่วยให้ ธุรกิจสามารถค้ นพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ งและตัวแปรในรู ปแบบใหม่ๆ
มากขึ ้น ในขณะที่ข้อมูลแบบดังเดิ
้ ม มีโครงสร้ างที่แน่นอนอาจน�ำมาใช้
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อย่างไรก็ตาม การใช้ Big Data ให้ ประสบความส�ำเร็ จจ�ำเป็ นต้ องมีการตัง้
วัตถุประสงค์ให้ ชดั เจน มีโจทย์ที่ต้องการตอบอย่างแน่ใจ เลือกใช้ ข้อมูล
ที่ เ หมาะสมและมี บุค ลากรที่ มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห์ แม้ ใ น
บางครัง้ ผู้ประกอบการจะใช้ ประสบการณ์หรือสัญชาตญาณในการตัดสินใจ
ด�ำเนินธุรกิจแต่ก็ควรใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อลดอคติ
ส่วนบุคคล ซึ่งสิ่งส�ำคัญของการน� ำข้ อมูลมาใช้ วิเคราะห์ ให้ เกิ ดมูลค่า
ในเชิงธุรกิจอยูท่ ี่การเลือกข้ อมูลที่ต้องการใช้ ให้ ถกู ต้ อง ใช้ กระบวนการคิด
และเครื่ องมื อการวิเคราะห์ ที่เหมาะสม เพื่ อให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่ตอบโจทย์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีไ่ ด้ วางไว้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ Big Data
ไม่ใช่เครื่องมือเพียงชนิดเดียวทีก่ ารันตีความส�ำเร็จของธุรกิจ ผู้ประกอบการ
ยัง ต้ อ งมองรอบด้ า นแล้ ว ปรั บ ตัว ไปตามเทรนด์ ข องอุต สาหกรรมเพื่ อ
การเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

Health me

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

เรียบเรียงโดย : นิตดา กาญจนาธนเกียรติ
ที่มา
: http://www.manyum.com/post/detail/127606.html

เทคนิค
ทางจิตวิทยา

ที่สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
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Health me

ในฉบับที่ แล้ ว Health me ได้ น�ำเสนอวิธีการ
คิ ด บวกจากจิ ต ใต้ ส� ำ นึ ก รวมถึ ง เทคนิ ค ต่ า งๆ
ในการคิดบวกด้ วย ซึง่ ในฉบับนี ้ขอน�ำเสนอเทคนิค
ทางจิตวิทยาเพิ่มเติมที่เราสามารถน�ำไปใช้ หรื อ
สังเกตคนรอบตัวเราได้ และน�ำไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้

คุณสบตากับใครลอง
สั ง เกตที่ สี ต าของเขา
จะได้มองตากันได้นานขึน
้
เขาว่ากันว่าจริงๆ แล้ว
มนุษย์เราชอบ

1. เมื่ อ คนทั ง้ กลุ่ ม ก� ำ ลัง หั ว เราะพร้ อมกั น
คนเราจะมองไปที่ ค นที่ ช อบและอยากใกล้ ชิ ด
หรื อคนที่สนิทที่สดุ โดยไม่ทนั ตังตั
้ ว
2. เวลาคุยกับคนอื่นให้ ลองสังเกตที่เท้ าของ
คู่สนทนา หากว่าเท้ าของคู่สนทนาเริ่ มห่างจาก
คุณเมื่อไหร่ แปลว่าเขาต้ องการหยุดบทสนทนา
กับคุณแล้ วล่ะ

3. การเดทกันครั ง้ แรกพากันไปท�ำกิ จกรรม
ที่น่าตื่นเต้ นก็มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ ให้
รักกันยิ่งขึ ้นนะจ๊ ะ
4. เวลาที่คณ
ุ สบตากับใครลองสังเกตที่สีตา
ของเขาจะได้ มองตากันได้ นานขึ ้น เขาว่ากันว่า
จริ งๆ แล้ วมนุษย์เราชอบ
5. หากว่ า คุณ ท� ำ งานที่ ศูน ย์ บ ริ ก ารลูก ค้ า
หรื อลูกค้ าสัมพันธ์ ลองวางกระจกไว้ ที่หลังที่นงั่
คุณ สิ รั บ รองว่า ท่า ที ข องลูก ค้ า ที่ เ ข้ า มาติ ด ต่อ
จะสุภ าพและซอฟท์ ล งอย่า งเห็ น ได้ ชัด เลยล่ะ
เพราะว่าไม่มีใครอยากเห็นหน้ าโหด ๆ ของตัวเอง
กับการสื่อสารกันผ่านแววตานะจ๊ ะ
6. มีหลายคนที่เข้ าใจค�ำว่าเชื่อมัน่ ในตัวเอง
แบบผิดๆ จริ งๆ แล้ วความเชื่อมัน่ ในตัวเองก็คือ
การมั่นใจในการกระท�ำของตัวเองแล้ วคนอื่นๆ
ก็จะเชื่อและท�ำตามคุณเองโดยไม่ต้องสัง่ เลย
7. ปฏิ กิ ริ ยาจากความกดดั น และความ
ตื่นเต้ นนัน้ เหมือนกัน (ท�ำให้ หายใจแรงขึ ้นและ
หัวใจเต้ นเร็ ว) ลองปรั บอารมณ์ เวลาที่คุณรู้ สึก
ตื่นเต้ นหรื อกดดัน แล้ วความตึงเครี ยดของคุณ
จะถูกแปลงเป็ นความสุข
8. เวลาที่คณ
ุ ไปพบใครถ้ าคุณท�ำท่าทีตื่นเต้ น
มากเท่ า ไหร่ ค นที่ เ ห็ น คุณ จะรู้ สึก ยิ น ดี ม ากขึ น้
(เหมือนวิธีที่น้องหมาใช้ เวลาเจอคุณไงล่ะ)
9. เวลาไปสั ม ภาษณ์ ง านควรจะคิ ด ว่ า
กรรมการที่สมั ภาษณ์เราเป็ นเพื่อนคนหนึ่งเพียง
แค่นี ้ก็สามารถลดความตื่นเต้ นในการสัมภาษณ์
ได้ ดีเลยล่ะ
10. การแสดงออกทางอารมณ์ เป็ นวิธีที่จะ
เปิ ดเผยความรู้ สึก ที่ แ ท้ จ ริ ง ของคนเรา เพราะ
ฉะนันลองมายิ
้
้มด้ วยรอยยิ ้มที่เต็มไปด้ วยความ
สุขกันเถอะ
11. เวลาทะเลาะกั น ควรจะนิ่ ง ไว้ แ ละหา
ต้ นเหตุท่ีแท้ จริ งของปั ญหา เพียงแค่นีเ้ ดี๋ยวอีก
ฝ่ ายเขาจะรู้สกึ ละอายใจไปเองล่ะ
12. ถ้ าคุณรู้สกึ เครียด ลองเคี ้ยวหมากฝรั่งดูสิ
สมองจะหลอกว่าคุณก�ำลังกินอะไรอยูไ่ ม่ได้ ตกอยู่
ในอันตรายหรื อมีอะไรหนักหนาสักหน่อย
ลองน�ำเทคนิค วิธีการต่างๆ เหล่านี ้ไปใช้ กนั ดูนะคะ
อาจจะท�ำให้ คณ
ุ ลดความกังวลและความเครี ยด
ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้ Health me ก็ ขอให้
ผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นมี สุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจที่
แข็งแรงนะคะ ส�ำหรับฉบับหน้ าจะมีเทคนิคอะไร
นัน้ โปรดติดตามค่ะ
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Kitchen Of The World
บทความโดย : SCB EIC

เครือ
่ งปรุงส�ำเร็จ
มัดใจแม่บา้ นยุคใหม่

ในปี 2016 ตลาดเครื่องปรุงรสประกอบอาหารในไทยมีมูลค่า
รวมกว่า 4 หมืน่ ล้านบาท โดย SCB EIC พบว่าในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา
กลุ่มเครื่องปรุงรสประกอบอาหารพื้นฐาน เช่น น�้ำปลา ผงชูรส
ซีอิ๊ว พริกไทย และน�้ำมันหอย ซึ่งเป็นเครื่องปรุงหลักในการ
ประกอบอาหารและมีสดั ส่วนกว่า 67% ของมูลค่าตลาดโดยรวม
แต่ตลาดดังกล่าวกลับมี อัตราการเติบโตเฉลี่ย
เพียง 4.7% ต่อปี ต�่ำกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของตลาดเครื่ องปรุ งรสโดยรวมที่ 5.5% อีกทัง้
ยังมีแนวโน้ มเติบโตชะลอตัวต่อเนื่องในช่วง 4 ปี
ข้ างหน้ าอีกด้ วย
ในทางกลับกัน อีไอซีพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
ส�ำเร็ จรูปกลับมีแนวโน้ มเติบโตสูงถึง 8.2% ต่อปี
เพราะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แม่บ้านไทย
ยุคใหม่ได้ ดี ปั จจุบันตลาดเครื่ องปรุ งรสกลุ่มนี ้
มีสดั ส่วนราว 23% ของมูลค่าตลาด โดยผลิตภัณฑ์
ที่ได้ รับความนิยมอย่างมาก ได้ แก่ ซอสปรุ งรส
ประกอบอาหารส�ำเร็จรูป ผงปรุงรสประกอบอาหาร
ส�ำเร็ จรู ป และซุปก้ อนซุปผงส�ำเร็ จรู ป เนื่องจาก
เป็ นตัวช่วยให้ การท�ำอาหารสะดวกและประหยัด
เวลามากขึ ้น
ขณะที่ ต ลาดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุข ภาพ
ในกลุ่ม สิ น ค้ า ที่ มี ส่ ว นผสมของน� ำ้ ตาล ไขมัน
เกลือ และสารก่อภูมแิ พ้ ตา่ งๆ ในระดับต�ำ่ รวมทัง้
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อาหารเสริ มวิตามินและแร่ ธาตุ หรื ออาหารที่ท�ำ
จากธรรมชาติและออร์ แกนิคมีอตั ราการเติบโต
ต่อเนือ่ งในช่วง 5 ปี ทผี่ า่ นมาสูงถึงราว 6.2% ต่อปี
โดยในปี 2016 ตลาดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
เพื่ อ สุขภาพมีมลู ค่าอยู่ที่ราว 1.8 แสนล้ านบาท
โดยเฉพาะ อาหารส� ำ เร็ จ รู ป ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพมี
อัตราการเติบโตสูงถึง 9% ต่อปี ในขณะที่ตลาด
เครื่ องปรุ งรสเพื่อสุขภาพในไทยยังถือว่ามีความ
หลากหลายน้ อ ยมากในปั จ จุบัน รวมทัง้ ยัง มี
รสชาติไม่คอ่ ยอร่อย และมีราคาสูงกว่าสินค้ าปกติ
ในตลาดถึงราว 2 เท่า
อี ไ อซี เ ชื่ อ ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรุ ง รสส� ำ เร็ จ รู ป
และกลุ่มสินค้ าเพื่อสุขภาพ เป็ นกลุ่มสินค้ าที่มี
โอกาสเติบโตสูง เนื่องจากสามารถตอบโจทย์
ผู้บริ โภคได้ ทงั ้ ในเรื่ องความสะดวกและสุขภาพ
พร้ อมๆ กัน ซึ่ง เราพบว่ า ปั จ จุบัน แทบจะไม่ มี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ บรนด์ ใ ดในท้ องตลาดที่ ส ามารถ
ชูจดุ ขายทัง้ 2 ประเด็นนี ้ นัน่ สะท้ อนถึงช่องว่าง
และโอกาสทางธุรกิจให้ เติบโตได้ อกี มาก
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นอกจากนี เ้ ครื่ อ งปรุ ง รสยัง เป็ นอุต สาหกรรมที่
ได้ รับการสนับสนุนจากนโยบายของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาด้ วยมาตรการแบบ
สมั ค รใจในตั ง้ แต่ ปี 2016 ด้ วยสั ญ ลั ก ษณ์
ทางเลือกสุขภาพ (healthier logo) บนผลิตภัณฑ์
หากสามารถปรับสูตรลดน�ำ้ ตาล โซเดียม และ
ไขมันในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารลงได้ ซึ่งใน
ปั จจุบนั เริ่ มเห็นผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสประกอบ
อาหารเพื่ อ สุข ภาพที่ ล ดปริ ม าณโซเดี ย มลงใน
กลุ่ม เครื่ อ งปรุ ง รสพื น้ ฐานอย่ า งน� ำ้ ปลา เกลื อ
ซีอิ๊ว และน� ้ำมันหอยบ้ างแล้ ว สะท้ อนให้ เห็นถึง
แนวโน้ มการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรุ ง รส
ประกอบอาหารเพือ่ สุขภาพจะมีความหลากหลาย
มากขึ ้น และขยายไปยังกลุม่ เครื่องปรุงรสส�ำเร็จรูป
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน และ
ตอบสนองความต้ อ งการผู้บ ริ โ ภคไทยยุค ใหม่
อีกด้ วย
อีไอซีมองว่าผู้ประกอบการในตลาดเครื่ องปรุงรส
ประกอบอาหารควรปรับกลยุทธ์ โดยหันมาพัฒนา
และขยายสินค้ าเพือ่ สุขภาพมากขึ ้น ซึง่ นอกจากจะ
เป็ นการขยายฐานลูกค้ าไปยังกลุ่มผู้บริ โภคที่รัก
สุขภาพแล้ ว ยังเป็ นการเตรี ยมรับมือกับการก�ำกับ
ดูแลตลาดอาหารและเครื่ องดื่มจากภาครั ฐที่มี
แนวโน้ มเข้ มงวดมากขึ ้นอีกด้ วย เช่น การประกาศ
ใช้ กฎหมายภาษี น� ้ำตาลในเครื่ องดื่มทุกชนิดเมื่อ
ช่วงกลางเดือนกันยายนทีผ่ า่ นมา ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่ อ ผู้ ประกอบการที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ ในแง่ ต้ นทุ น
และความสามารถในการแข่งขันด้ านราคา ดังนัน้
การปรับสูตรเครื่ องปรุ งรสเพื่อตอบโจทย์กระแส
รั ก สุ ข ภาพนี ถ้ ื อ เป็ นโอกาสที่ ช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ น� ำ
นวัตกรรมใหม่มาใช้ เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และสร้ างการเติบโตทีด่ ใี นอนาคต

Trendy Tech

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : วรเมธ โพธิ์ข�ำ

GS1 Cloud

ฐานข้อมูลกลางเลขหมายประจ�ำตัวสินค้าทั่วโลก
วันนี ้ผู้เขียนขอพักในเรื่ องความปลอดภัยในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเรื่ องการจัดเก็บข้ อมูล
หมายเลขสินค้ าของ GS1 Thailand ในฐานข้ อมูลกลาง GS1 Cloud กันบ้ างครับ เริ่ มกันเลย !!!
ในแต่ล ะวัน นัน้ มี สิ น ค้ า เกิ ด ขึน้ มากมาย
ทัว่ โลก บ้ างก็มีหมายเลขบาร์ โค้ ดติดบน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ้ างก็ ไ ม่ มี แต่ ใ นปั จจุ บั น
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ ความส�ำคัญกับ
หมายเลขประจ� ำ ตั ว สิ น ค้ ากั น มากขึ น้
เนื่องจากประโยชน์ที่เห็นได้ ชดั เจนในยุค
ที่ผ้ ูคนให้ เทคโนโลยีมีส่วนในการจัดการ
และเป็ นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ บื ้องหลังในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจมากขึ ้น ที่เห็นได้ ชดั เช่น การเติบโต
ของ Startup application ต่างๆ ที่บริ การ
หรื อสินค้ าต่างๆ มักใช้ เทคโนโลยีเป็ นสื่อ
ในการเข้ าถึงสินค้ า
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โดยศึกษาวิธีการได้ ที่ https://sites.google.
com/gs1thailand.org/npc โดยเมื่อลงข้ อมูล
ในระบบ e - Catalogue Service เรี ยบร้ อยแล้ ว
ระบบจะท�ำการส่งต่อข้ อมูลไปยัง GS1 Cloud
Service ต่อไป ซึง่ ท�ำให้ ลดภาระของผู้ประกอบการ
อีกทังข้
้ อมูลยังมาจากผู้ประกอบการหรื อเจ้ าของ
สิ น ค้ า โดยตรง หากแม้ ข้ อ มูล มี ก ารแก้ ไ ขหรื อ
อัพเดตก็สามารถท�ำได้ จากจุดเดียว เรี ยกได้ ว่า
แก้ ทีเดียว ทุกระบบแสดงข้ อมูลตรงกัน ซึง่ ท�ำให้
ข้ อมูลมี มาตรฐานและน่าเชื่ อถื อมากขึน้ ทัง้ นี ้
หากลงข้ อมูลในระบบ e - Catalogue Service
เรี ยบร้ อยแล้ ว ยังสามารถน�ำสินค้ าของท่านมา
รั บบริ การถ่ายรู ปสินค้ าคุณภาพสูงหรื อบริ การ
ตรวจสอบคุณภาพบาร์ โค้ ดได้ ฟรี อีกด้ วย
GS1 Cloud คืออะไร ?
GS1 Cloud คือ แหล่งข้ อมูลสินค้ าที่น่าเชื่ อถื อของโลก ส�ำหรั บการจัดเก็บข้ อมูลหมายเลข
ประจ�ำตัวสินค้ า GTINs กว่าร้ อยล้ านหมายเลขทัว่ โลกเพื่อให้ บริ การแก่ผ้ บู ริ โภคทัว่ โลก จะว่ากัน
ง่ายๆ ก็เหมือนกับเป็ น Google Maps ส�ำหรับสินค้ านัน่ เอง
GS1 Cloud มีข้อมูลอะไรของสินค้าบ้าง ?
GS1 Cloud เปรียบได้ กบั ฐานข้ อมูลกลางของหมายเลขสินค้ าทัว่ โลกทีม่ มี ากกว่า 100 ล้ านรายการ
ที่มาพร้ อมกับการจัดเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นของสินค้ าที่เป็ นที่ยอมรับจากอุตสาหกรรมชันน�
้ ำทัว่ โลก
เพื่อตอบสนองความต้ องการข้ อมูลสินค้ าของผู้บริ โภคที่มากขึ ้น ซึง่ ข้ อมูลที่ท�ำการจัดเก็บได้ แก่
• GTIN
หมายเลขประจ�ำตัวสินค้ า
• Brand
ยี่ห้อ
• Company name
ชื่อบริ ษัท
• Product classification GPC ( หมายเลขประเภทกลุม่ สินค้ า
		
ตามมาตรฐาน GS1)
• Label description
ค�ำอธิบายบนฉลาก
• Target market
ตลาดเป้าหมาย (ประเทศ)
• Product image
รูปของสินค้ า
ท�ำอย่างไรถึงจะมีข้อมูลบนฐานข้อมูล GS1 Cloud ?
เนือ่ งจาก GS1 Cloud จะเป็ นฐานข้ อมูลกลางทีเ่ ข้ าถึงและสามารถค้ นหาข้ อมูลสินค้ าได้ จากทัว่ โลก
โดย GS1 ของประเทศต่างๆ จะเป็ นผู้สง่ ข้ อมูลที่เจ้ าของสินค้ าเป็ นผู้กรอกลงฐานข้ อมูลในประเทศ
ของตนเพื่อส่งต่อขึ ้นไปยังบริ การ GS1 Cloud นี ้

ดังที่ได้ กล่าวไปเบื ้องต้ น GS1 Cloud ถือเป็ น
ฐานข้ อมูลกลางที่ น่าเชื่ อถื อในโลกเลยที เดียว
ซึ่ ง ในขั น้ ต่ อ ไปเมื่ อ ระบบท� ำ การเชื่ อ มต่ อ
ฐานข้ อมูลสินค้ าจาก GS1 ทัว่ โลกแล้ วจะให้ บริการ
ข้ อ มูล สิ น ค้ า ส� ำ หรั บ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารซื อ้ ขายสิ น ค้ า
หรื อ ที่ เ ราเรี ย กว่า e-commerce ต่า งๆ หรื อ
แอพพลิเคชั่น ที่ ให้ บริ การในการเข้ าถึงข้ อมูล
สินค้ าต่างๆ เช่น แอพพลิเคชัน่ SmartBar ของ
ทางสถาบันรหัสสากล ซึง่ ในตอนนี ้ก�ำลังปรับปรุง
ให้ มีความสามารถมากยิ่งขึน้ ยิ่งกว่าเดิม และ
สิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ องที่ท�ำให้ ข้อมูลสินค้ าเป็ นไป
ในทางเดียวกัน และลดความซับซ้ อน และง่ายต่อ
การจัดการอีกด้ วย

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

ซึง่ ในประเทศไทยนัน้ เรามีฐานข้ อมูลกลางสินค้ าของประเทศนัน่ ก็คือ e - Catalogue Service
(ระบบแลกเปลี่ ย นรายการข้ อ มูล สิน ค้ า /บริ ก าร โดยใช้ ร หัส มาตรฐานสากล (UNSPSC) https://ecatalogue.etda.or.th ) ซึง่ สมาชิกของทางสถาบันสามารถลงทะเบียนสินค้ าได้ ด้วยตนเอง

https://ecatalogue.etda.or.th
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บทความโดย : GS1 Studio Service Team

e-Catalogue Service
ระบบแลกเปลี่ยนรายการข้อมูลสินค้า/บริการ
โดยใช้รหัสมาตรฐานสากล (UNSPSC)

เนื่องด้ วยปั จจุบนั นี ้ มีคนไทยจ�ำนวนมากนิยม
ซือ้ สินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ อี กทัง้ จ� ำนวน
ผู้ ประกอบการที่ ข ายสิ น ค้ าทางออนไลน์ ก็
เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และผู้ ซื อ้ ยั ง สามารถ
ตรวจสอบข้ อ มูล สิน ค้ า ในระบบออนไลน์ ก่ อ น
ไปซื ้อสินค้าทีร่ ้ านได้ แต่ปัญหาหลัก คือ การค้นหา
สินค้ าออนไลน์นนยั
ั ้ งค้ นหาได้ ยาก จึงควรอ้ างอิง
ให้ ตรงกันด้ วยการใช้ มาตรฐานสากล United
Nation Standard Product and Services
Code (UNSPSC) และเลขหมายประจ�ำตัวสินค้ า
สากล Global Trade Identification Number
้ โรงงานผลิต
(GTIN) เพื่อท�ำให้ ข้อมูลสินค้ าตังแต่

ศูนย์กระจายสินค้ า และร้ านค้ าต่างๆ มีการอ้ างถึง
สินค้ าด้ วยมาตรฐาน ค�ำอธิ บายที่ตรงกัน และ
สามารถเชื่ อ มโยงข้ อมู ล กั น ได้ ตลอดห่ ว งโซ่
อุปทาน
ผู้ทตี่ ้ องการเพิม่ ประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณเอง
ไม่ควรพลาด!!! บอกลาปั ญหาการจัดการข้ อมูล
สินค้ าอันยุ่งเหยิง ด้ วยรหัส UNSPSC ที่ ช่วย
ในการแบ่งหมวดหมูส่ นิ ค้ าได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว
เป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น ในระดับ สากล และ
ต่อยอดขึ ้นไปอีกขันกั
้ บ e-Catalogue Service
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ระบบแค็ตตาล็อกสินค้ าที่เชื่อมโยงข้ อมูลให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
สร้ างแค็ตตาล็อกสินค้ าเพียงครัง้ เดียว แต่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของคู่ค้าได้ ทุกราย โดยไม่ต้องปวดหัวกับรู ปแบบไฟล์หรื อ
ฐานข้ อมูลจ�ำนวนมากอีกต่อไป
ดัง นัน้ ทางสถาบัน รหัส สากล สภาอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
ได้ ท�ำความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดท�ำและพัฒนาระบบ
e-Catalogue ไว้ รองรับการจัดเก็บฐานข้ อมูลสินค้ าให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันในระดับสากล ให้ กบั สมาชิกของสถาบันรหัสสากลอีกด้ วย
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสถาบันรหัสสากล
เมื่อลงทะเบียนข้อมูลสินค้า/บริการ ในระบบ
e-Catalogue Service
1. เข้ า รั บ บริ ก ารถ่ า ยภาพสิ น ค้ า ความละเอี ย ดสูง ฟรี ! กับ
		 GS1 Thailand Studio Service
2. เข้ ารับบริ การตรวจสอบคุณภาพบาร์ โค้ ด ให้ ค�ำปรึ กษา และ
ุ ภาพตามมาตรฐาน GS1
		 แนะน�ำวิธีการจัดพิมพ์บาร์ โค้ ดให้ ได้ คณ
		 ฟรี ! 20 ใบรายงานผล/ปี
3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้ า/บริ การ
4. สามารถแลกเปลี่ยนรายการข้ อมูลสินค้ า/บริ การ ระหว่างคู่ค้า
		 ระหว่างผู้ผลิต และระหว่างผู้บริ โภค
5. มีเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบข้ อมูลสินค้ าได้ วา่ ใครเป็ นเจ้ าของ
		 สินค้ าตัวจริ ง และเป็ นข้ อมูลสินค้ าที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก
		 เจ้ าของสินค้ าเป็ นผู้ให้ ข้อมูลสินค้ าด้ วยตนเอง
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นอกจากนี ้สถาบันฯ ยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ SmartBar V.2 เพื่อรองรับ
และเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบข้ อมูลสินค้ า เพิ่มช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูล
โดยผู้บ ริ โ ภคสามารถสแกนผ่ า นแอพพลิ เ คชั่น และดูข้ อ มูล สิ น ค้ า ได้ ทัน ที
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของสินค้ าก่อนท�ำการซือ้ เพิ่มความน่าเชื่ อถื อ
และยังช่วยให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ า หรื อผู้ใช้ บริ การเป้าหมายได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
GS1 Studio Service Team
Tel : 02-345-1205, 02-345-1208, 02-345-1214 และ 02-345-1216
Fax : 02-345-1217-8
Website : www.gs1thailand.org
Email : service@gs1thailand.org

ราคาพิ เศษ

You Tube

OGA International Co.,Ltd.

Tel. 0 2578 8000

