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34th Global GS1 
Healthcare Conference
Centara Grand at CentralWorld Bangkok 
30 October - 1 November 2018

Safer, more efficient care starts with a simple scan.

Opportunities await :
- Connect with industry decision makers
   and your target audience more than 
   250 people
- Showcase your organization’s expertise
- Drive interoperability across the industry
- Create today’s solutions, 
  shape tomorrow’s standards
- Lead, collaborate and grow

Become a Sponsor Now !

 • A unique platform for healthcare professionals around the world to meet, exchange experiences 
    and advance in the implementation of global standards to increase supply chain efficiency and patient safety
 • Listen and interact with leading speakers from the healthcare community around the world, 
    including suppliers, wholesalers, hospitals, regulatory bodies, government jurisdiction and solution providers
 • Expected attendees: 250 – 300 from over 30 countries
Please explore more information about the past conferences at: www.gs1.org/healthcare/events

Highlight

Don’t let your 
opportunity 
SLIP AWAY!

More information, please contact:
Ms. Jiraporn          Tel. +662-345-1196   E-mail: jirapornc@gs1thailand.org

Ms.Kornkamon      Tel. +662-345-1195   E-mail: kornkamonp@gs1thailand.org

The Conference is held twice per annum and aims to provide thought leaders a global platform for networking 

as well as sharing best practices and emerging trends among stakeholders of the healthcare industry. 

Healthcare leaders from private industry and government agencies will present the progress of worldwide 

efforts to implement GS1 standards that improve patient safety, supply chain security and efficiency.

<Sponsorship Program>

GO_HC_Conference - Ad 260318.pdf   1   4/2/2561 BE   5:49 PM

02 AD.indd   2 7/2/2561 BE   10:19 AM



04 GS1 Global News : GS1 Global Forum 2018 on 
 26 February - 2 March 2018 at Brussels, Belgium.
 การประชมุ GS1 Global Forum 2018 วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ – 
 2 มนีาคม 2561 ณ กรุงบรสัเซลส ประเทศเบลเยีย่ม

07 GS1 Standard : Introducing GS1 Thailand’s Barcode 
 Symbol Verification Services
 แนะนําบริการตรวจสอบคุณภาพบารโคดของสถาบันรหัสสากล

10 Scoop Hilight : งานประชุม The 33rd Global GS1 
 Healthcare Conference 2018 ณ กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

14 GS1 Healthcare : Implementing a health records tracking 
 solution for a real ROI in record time 
 การใชงานระบบติดตามขอมูลสุขภาพเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  
 ที่แทจริง

17 GS1 Traceability : GS1 Greece: Improvements for 
 Greek Army Medical Supplies Centre
 GS1 ประเทศกรีซ กับการปรับปรุงศูนยเวชภัณฑของกองทัพกรีก 

20 ECR Corner : ECR Dinner Talk 2018 “Blockchain in 
 Supply Chain Management: Dream or Reality?”

24 RFID Corner : Royal Cornwall Hospitals to Boost 
 Surgical Safety With RFID
 โรงพยาบาล Royal Cornwall เพิ่มความปลอดภัยในการผาตัด
 ดวย RFID 

28 GS1 Society : รูจักกับเทคโนโลยีที่จะชวยเรายามปวย อัพเดต 5 เทรนด
 การแพทยที่นาจับตามองในป 2018

30 Techno Sharing : Digital Marketing 2018 รูใหทัน ปรับตัวใหไว

32 Training Buzz : 

	 •		กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
    และนวัตกรรม

	 •		โครงการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
    และนวัตกรรม

	 •		สถาบันรหัสสากลร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวด
    บรรจุภัณฑไทย ประจําป 2561

34 Biz Breakthrough : กฎหมายทรัพยสินดิจิทัลกํากับดูแล ICO

35 Health Me : 8 เคล็ดลับดูแลสมอง เพิ่มพลังของคนวัยทํางาน

38 Kitchen of The World : ตลาดรานอาหารป 2561 เติบโต 4-5%

39 Trendy Tech : ความปลอดภัยทางไซเบอรไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป

41 Member Zone : การนําสินคาเขา Modern Trade : สิ่งที่ควรรูกอน
 นําสินคาเขาหาง

ฉบับนีเ้รามาอัพเดทแนวโน้มเทคโนโลยีและโซลูชั่นใหม่ๆ  
เก่ียวกับมาตรฐานสากล GS1 โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจ เช่น การ
สร้างแพลตฟอร์ม GS1 Cloud การประยกุต์ใช้มาตรฐานสากล GS1  
ใน Healthcare และอพัเดทการน�า Internet of Things (IoT) มาใช้ 
ร่วมกบัมาตรฐานสากล GS1

 GS1 ได้จัดท�า GS1 Cloud ซึ่งเป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวม
ข้อมลูจากทัว่โลก โดยข้อมลูสินค้าและ GTINs จะมีการแบง่ปันผ่าน 
ศนูย์ควบคมุกลาง ซึง่ชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพการประยกุต์ใช้ Traceability  
ในซัพพลายเชน รวมทัง้การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1 ใน 
Healthcare ปัจจบุนัโรงพยาบาลได้มีการประยกุต์ใช้มาตรฐานสากล 
GS1 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ ป่วย อีกทัง้ยังอัพเดทการน�า  
Internet of Things (IoT) มาใช้กบัมาตรฐานสากล GS1 ช่วยเพ่ิม
ศกัยภาพในการแขง่ขนัให้กบัธรุกิจในประเทศ

ในปีนี ้ สถาบนัรหสัสากลได้ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 30 โดยเรายงัมุ่งมัน่
พั นาและเฟ้นหาสาระความรู้ท่ีน่าสนใจลงในวารสารของสถาบนั  
เพ่ือทา่นผู้อา่นและผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับขา่วสารอพัเดท
ใหม่ๆ  จากทัว่ทกุมมุโลก  

This issue is about the new trend of GS1 Global Standards to 

be introduced. The topics are including GS1 Cloud, GS1 Healthcare, 

and the Internet of Things (IoT) related. 

GS1 has built up the centrali ed database, as known as  

GS1 Cloud. The data of items and GTINs will be shared thru this hub 

to help the supply chain to implement traceability more efficiently. 

GS1 is planning to adopt its standards into Healthcare for helping 

the hospitals to implement global standards to keep patient s safety. 

IoT will bring lots of advanced applications to Thailand to increase 

the competitiveness of the local companies.

This year, GS1 Thailand has entered its 30th year. e will 

keep delivering more interesting and attractive articles for our 

members and the companies in Thailand to help them to gather 

most updated information from all around the world.  

EDITOR’S TALK

แนวโน้มรหัสสากลทั่วโลก GS1 Global Standards Trend
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BOARD OF CONSULTANTS
รายชื่อคณะที่ปรึกษา	•	ดร.ขัติยา	ไกรกาญจน์	•	ศ.ดร.ปกรณ์	อดุลพันธุ์	ราชบัณฑิต	•	นายไพโรจน์	เกษแม่นกิจ	•	คุณหญิงกุลทรัพย์	เกษแม่นกิจ
EDITORIAL TEAM
บรรณาธิการ	•	ประวิทย์		โชติปรายนกุล
EDITOR
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ออกแบบรูปเลมและจัดพิมพโดย บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด

*	วารสารฉบับนี้	จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้	จึงขอสงวนสิทธิ์ในบทความ	ข้อเขียน	และข้อคิดเห็นต่างๆ	ที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้	เป็นทัศนะส่วนบุคคล	และลิขสิทธิ์ของผู้เขียน	มิใช่ความเห็นของ	GS1	Thailand	ในกรณีมีบทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียน	
			หรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิง	กรุณาแจ้งกลับมายังสถาบันฯ	และหากประสงค์จะน�าบทความใดๆ	ในวารสารไปตีพิมพ์	ท�าซ�้า	หรือดัดแปลง	เพื่อเผยแพร่	ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกองบรรณาธิการ	จักขอบคุณยิ่ง
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การประชุม  lobal orum 8 
วนัท่ี  กุมภาพนั    มีนา ม 5  

 กรุงบรัสเ ลส ประเท เบลเย่ียม
GS1 Global Forum 2018 จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ - 2 มีนาคม 
ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นงานประจ�าปีระดับโลกท่ีน�าเสนอโอกาสท่ีดี 
ในการเรียนรู้เก่ียวกับมาตรฐานล่าสดุและโซลชูัน่ท่ีประสบความส�าเร็จ  
แบ่งปันเก่ียวกับการใช้งานและนวัตกรรมแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดจาก 
ทัว่โลก จากมมุมองของผู้ใช้และเครือขา่ย หวัข้อหลกัของงานในปีนีจ้ะเน้น
ไปท่ี GS1 Cloud, Healthcare และ Internet of Things

 loud
GS1 Cloud เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของข้อมูลสินค้าท่ีมีความ 
นา่เช่ือถือ ซึง่ได้รวมฐานข้อมลู GS1 เกือบจะทัง้หมด เชน่ Global Data  
Synchronization Network (GDSN) และ Global Electronic Party  
Information Registry (GEPIR) ทัว่โลกมาไว้ในระบบเดียว แนวคิดหลกั 
คือการแสดงจุดแข็งของฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์เ พ่ือใช้รวบรวม 
และควบคมุดแูลข้อมลูของ GS1 จากทัว่โลก และแบง่ปันข้อมลูเหลา่นัน้
สูผู่้ อ่ืน

ปัจจุบัน GS1 Cloud ได้รวบรวมกว่า 70 ล้านข้อมูลของหมายเลข 
ประจ�าตวัสินค้า หรือ Global Trade Item Number (GTIN) พร้อมกบั
ข้อมลูของตราสนิค้า ช่ือบริษัท หมวดหมูส่นิค้า ค�าอธิบายบนฉลาก ตลาด
เป้าหมาย และรูปภาพ ของบริษัทสมาชิกจากหน่วยงาน GS1 Member 
Organization (MO) ต่างๆ ในขัน้ตอนต่อไป ทัง้ผู้ ค้าปลีก retailers /  
e-tailers ผู้พฒันาแอพพลเิคชัน่ ผู้ ให้บริการโซลชูัน่ ผู้ผลติ และหนว่ยงาน
ก�ากบัดแูล สามารถใช้ข้อมลูใน GS1 Cloud ได้โดยผา่นการอนญุาตจาก 
GS1 MOs เพ่ือเตมิเตม็ความต้องการเหลา่นี ้

 lobal orum 8 
on  ebruary   arch 8 
at  russels, el ium.
GS1 Global Forum 2018, was held on 26th February to 2nd March 
which located in Brussels, is the global annual event to offer great 
opportunities to learn about latest standards and solutions achievements, 
share implementation and innovation best practices from around the 
world, hear from users’ perspective and network with peers. The 
main subjects of this event in this year were focusing on GS1 Cloud, 
Healthcare, the Internet of Things.

 loud
The GS1 Cloud is an online platform of trusted product information.  
It combined almost all GS1 databases such as Global Data  
Synchronisation Network (GDSN) and Global Electronic Party 
Information Registry (GEPIR) around the world into one system. 
The main idea is showing the strength of the centralized database 
for collecting and monitoring GS1 data over the world and sharing 
information to others. 

Currently, GS1 Cloud has collected over seventy million data of Global 
Trade Item Number (GTIN) with the information of brand, company 
name, product classification, label description, target market and 
product image from GS1 Member Organisations (MOs) and it member 
companies. The next phase, retailers / e-tailers, app developers, 
solution providers, manufacturers, and regulators could utilise the 
data in GS1 cloud via GS1 MOs permission to fulfill their needs.

กำร ระ ุ
วนั กุ ภำพนั ์ นำค

ณกรุงบรัส ลส์ ระ บล

GS1 Global Forum 2018
on 26 February - 2 March 2018

at Brussels, Belgium.
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GS1 Global Forum 2018

ealthcare
Healthcare ถือเป็นอีกหนึง่ประเดน็หลกัของ GS1 หลงัจากหลายปีของการ
ประยกุต์ใช้มาตรฐาน GS1 ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ และหนว่ยงานท่ีก�ากบั
ดแูลทัว่โลกได้ยอมรับมาตรฐาน GS1 วา่มีประสทิธิภาพในการป้องกนัความ
ผิดพลาดในการใช้ยา ไมเ่พียงแตก่ารจา่ยยาของเภสชักรและการจดัการยา
ของเภสชักรและพยาบาลเทา่นัน้ แตย่งัใช้ในอปุกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย 

พยาบาลจะสแกนบาร์โค้ดท่ีสายรัดข้อมือของผู้ ป่วยและท่ีบรรจภุณัฑ์ของ
ยาเพ่ือให้แน่ใจได้ว่ายาจะถกูจดัอย่างถกูต้องแก่คนไข้ท่ีเหมาะสม หมอ
จะสแกนบาร์โค้ดเพ่ือรวบรวมหมายเลขประจ�าตวัเคร่ือง หรือ Unique  
Device Identification (UDI) เพ่ือตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชือ้ของ
อปุกรณ์ นอกจากนีม้าตรฐาน GS1 ยงัชว่ยบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัรวม
ถงึการเรียกคืนยาท่ีหมดอายไุด้อีกด้วย

nternet of Thin s
Auto-ID Labs คือสถาบนัวิจยัด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี หรือ The Radio-
frequency identification (RFID) และ Internet of Things 6 แห่งท่ีมี 
ช่ือเสียงมากท่ีสดุของโลก โดยแตล่ะ Lab ได้มีการจดัแสดงเทคโนโลยีการ
ใช้ RFID ในหลายๆ สว่นของชีวิตประจ�าวนั ซึง่แลบ็ทดลองนีไ้ม่เพียงแต่
จะสร้างสรรค์งานวิจยัใหม่ๆ  เชน่ การเรียนรู้ด้วยตวัเองด้วยเคร่ืองมือ หรือ 
เซน็เซอร์ แตย่งัสนบัสนนุโปรแกรมการท�างานร่วมกนัเพ่ือน�ามาตรฐาน GS1 
ไปใช้ในแอพพลเิคชัน่ใหม ่ตวัอยา่งงานวิจยัของแตล่ะแหง่ท่ีได้ท�าการศกึษา 
กบัมาตรฐาน GS1 ได้แก่

ealthcare
Healthcare is another main issue for GS1 community. After several 
years of adoption of GS1 community, numerous hospitals and  
regulators worldwide have recognised GS1 standards are  
effectively to prevent medication errors, not only for the dispensing 
pharmacist and the nurse administering the drugs, but medical 
devices as well.

The nurse scans the barcodes on the patient’s wristband and the 
package of the drug to make sure the right patient gets the right 
medication. The doctor scans the barcodes to gather the information 
of the Unique Device Identification (UDI) to verify the procedure of 
sterilisation of equipment. Also, GS1 standards Increased visibility 
on product availability also allows for improvement on inventory  
management, including the management of expired or recalled 
drugs.

nternet of Thin s
The third subject is Auto-ID Labs, which is the world’s  
Radio-frequency identification (RFID) most famous 6 labs. RFID 
and the Internet of Things based labs, were showcasing the  
technology of using RFID into different sectors of people’s life.  
These international Labs not only produce new research in areas 
like machine self-learning or sensors, but also support collaborative 
programs to apply GS1 standards in new applications.  Below are 
brief summaries of current research projects.

วารสารสถาบันรหัสสากล
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. สถาบันเท โนโลยีแมส าชเู ตส ส รั อเมรกา
ระ มล ัจฉริ ะพร มเ ็นเ ร์  ม า ชจา น  

หร การ ล ็ก   พา  เ นเ ็นเ ร์

ตน นตา เ น ร การ าร จ าม ามาร นการตร จ 

จั ก็  ละการนาเ า nternet o  hin  o  ช

นภา ต าหกรรมตา  ก ภา การเก ตร ealthcare 

ภา การ ลิต ละระ  Col  chain ร การน ช หเห็น า 

 เ นพน าน เ น ล  o  ล ร การ 

กระตน หกลม ต าหกรรมหันมา ช  เพิมมาก น  

ร การ าจมการนาเ น เ ็นเ ร์  ชกั  

รหั   ห ามาร ตร จจั เ ร าน   
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Introducing GS1 Thailand’s Barcode 
Symbol Verification Services
Barcode symbol verification is the measurement of the quality of symbols 

according to an agreed-upon quality standard. Therefore, GS1 Thailand 

has provided barcode symbol verification services for both 1D and 2D 

barcode symbols for checking the barcode symbol printing methods 

that complies with specifications to keep the best chance of scanning 

first time, every time.

Regarding industry behaviors, several GS1 Member Organizations 

(MOs) provide various barcode symbol veri fication services.  

Usually, GS1 MOs are following three major standards:

• ISO/IEC 15416:2016 Automatic identification and data capture 

techniques - Bar code print quality test specification - Linear symbols 

• ISO/IEC 15415:2011 Information technology - Automatic  

identification and data capture techniques - Bar code symbol print quality 

test specification - Two-dimensional symbols

rticle by / บท วามโดย :  Shawn Chen, Section Manager of The Departments of 

     Marketing, AIDC/Training, and Commercial Services, GS1 Thailand  

Translated and Edited by / แปลและเรียบเรียงโดย :  Kornkamon Poksapmongkol, Pimporn Lakpech 

                                                                           กรกมล ภ รัพ ์ม ล  พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

แนะน�าบริการตรวจสอบคุ ภาพบาร์โค้ด
ของส าบันรหัสสากล
การตรวจสอบสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือ การวัดคุณภาพของสัญลักษณ์ 

บาร ์ โค ้ดตามเกณฑ ์มาตรฐานสากล ทางสถาบันรหัสสากล 

(GS1 Thailand) ได้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดส�าหรับ

สัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบหนึ่งมิติ (1D Barcode) และแบบสองมิต ิ 

(2D Barcode) โดยตรวจสอบวธิกีารพมิพ์สญัลกัษณ์บาร์โค้ดซึ่งสอดคล้อง

กบัข้อก�าหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบาร์โค้ดสามารถสแกนได้ทกุครั้ง

เกี่ยวเนื่องกับบริการดังกล่าวในอุตสาหกรรมองค์กร (GS1 Member  

Organizations : MOs) ในหลายๆ ประเทศ มบีรกิารการตรวจสอบสญัลกัษณ์ 

บาร์โค้ดหลากหลายรปูแบบ โดยปกตแิล้ว GS1 MOs จะท�าตามมาตรฐาน 

3 กลุ่มใหญ่ ดงันี้

• ISO / IEC 15416: 2016 เทคนคิการระบขุ้อมูลและการอ่านข้อมูล

อตัโนมตั ิ- ข้อก�าหนดการทดสอบคณุภาพการพมิพ์บาร์โค้ด - สญัลกัษณ์

เชงิเส้น

• ISO / IEC 15415: 2011 เทคโนโลยสีารสนเทศ - เทคนคิการระบ ุ

ตวัตนและข้อมูลอตัโนมัต ิ - ข้อก�าหนดในการทดสอบคณุภาพการพมิพ์ 

บาร์โค้ด - สญัลกัษณ์บาร์โค้ดสองมติิ

แนะน�ำบรกิำรตรวจสอบคุณภำพบำร์โค้ด
ของสถำบนัรหัสสำกล

Introducing GS1 Thailand’s 
Barcode Symbol Verif ication Services
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• ISO/IEC TR 29158:2011 Information technology - Automatic 

identification and data capture techniques - Direct Part Mark (DPM) 

Quality Guideline. 

These Standards define methods for evaluating and grading these 

measurements and deriving an overall assessment of symbol quality 

and provide information on possible causes of deviation from optimum 

grades to assist users in taking appropriate corrective action of printing the 

barcode symbols on various materials.

1D Barcode Symbol Verification Standards
Most of 1D barcode symbols can be verified by following the standard 

of ISO/IEC 15416. Although GS1 has provided its 1D barcode symbol 

verification standard, the organization is still regarding ISO/IEC 15416 

and adding some features. Originally, ISO/IEC 15416 is not focusing 

on the height of barcode symbols and Human Readable Interpretation 

(HRI), but GS1 standard includes those points to measure the symbols 

can be scanned with its information perfectly.

• ISO/IEC 15416 is suitable for verifying GS1 original 1D barcodes EAN/

UPC, GS1-128, ITF-14, and some GS1 DataBar symbols in GS1 system.

2D Barcode Symbol Verification Standards 
Currently, there are two major standards for verifying two kinds of 

materials that was attached 2D barcode symbols, ISO/IEC 15415 and 

ISO/IEC TR 29158. ISO/IEC 15415 is specifying two methodologies 

for the measurement of specific attributes of 2D barcode symbols. One 

of these being applicable to multi-row bar code symbologies and the 

other to 2D matrix symbologies. 

ISO/IEC TR 29158 was developed to assess the symbol quality 

of direct marked parts, where the mark is applied directly to the surface 

of the item and the reading device is a 2D imager. Most healthcare 

• ISO / IEC TR 29158: 2011 เทคโนโลยสีารสนเทศ – เทคนคิการระบุ

ตวัตนและการอ่านข้อมลูอตัโนมตั ิ- คูม่อืคณุภาพบาร์โค้ดที่พมิพ์แบบท�า

เครื่องหมายโดยตรงลงบนพื้นผวิ (DPM:  Direct Part Mark)

มาตรฐานดงัที่กล่าวมานี้เป็นการก�าหนดวธิกีารประเมนิและวธิกีารวดัผล  

โดยวธิเีหล่านี้จะเป็นการประเมนิภาพรวมเกี่ยวกบัคณุภาพของสญัลกัษณ์

บาร์โค้ดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ของการเบี่ยงเบนจาก

คะแนนที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานบาร์โค้ดสามารถด�าเนินการแก้ไข

การพมิพ์สญัลกัษณ์บาร์โค้ดบนวสัดตุ่างๆ ได้

มาตร านการตรวจสอบบาร์โค้ดหนึ่งมิติ 
(1D Barcode)
สัญลักษณ์บาร ์โค ้ดหนึ่งมิติส ่วนใหญ่สามารถตรวจสอบได ้โดย 

ท�าตามมาตรฐาน ISO / IEC 15416 ถงึแม้ว่า GS1 ได้จดัท�ามาตรฐาน

การตรวจสอบบาร์โค้ดหนึ่งมิติแล้ว แต่องค์กรยังมีความเกี่ยวข้องกับ  

ISO / IEC 15416 และเพิ่มคณุสมบตับิางอย่างไปด้วย เดมิท ีISO / IEC 

15416 ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความสูงของสญัลักษณ์บาร์โค้ดและการตคีวาม

ข้อมูลที่มนษุย์สามารถอ่านได้ (HRI : Human Readable Interpretation) 

แต่มาตรฐาน GS1 ได้รวมมาตรฐานเหล่านี้ไว้เพื่อตรวจวัดสัญลักษณ์ 

บาร์โค้ดว่าสามารถสแกนอ่านข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

• ISO / IEC 15416 เหมาะส�าหรับการตรวจสอบบาร์โค้ดมาตรฐาน

สากล GS1 แบบหนึ่งมิติได้แก่ EAN / UPC, GS1-128, ITF-14 และ  

GS1 DataBar ในระบบมาตรฐานสากล GS1

มาตร านการตรวจสอบบาร์โค้ดสองมิติ 
(2D Barcode)
ในปัจจุบันมีสองมาตรฐานหลักส�าหรับการตรวจสอบการพิมพ์สอง

ประเภทที่ติดสัญลักษณ์บาร์โค้ดสองมิติ คือ ISO / IEC 15415 และ 

ISO / IEC TR 29158 ส�าหรับ ISO / IEC 15415 มีอยู่สองวิธีในการ 

ตรวจสอบคุณภาพของสัญลักษณ์บาร์โค้ดสองมิติ หนึ่งคือบาร์โค้ด 

สองมิตินั้นสามารถใช้งานได้กับสัญลักษณ์บาร์โค้ดหลายแถวและ 

อกีส่วนหนึ่ง คอื สญัลกัษณ์แบบ 2DMatrix
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instruments and industry materials cannot pass the verification of ISO/

IEC 15415 due to its physical conditions. Thus, those items should be 

verified by following ISO/IEC TR 29158 standard.

Barcode Symbol Verification Standards 
for Healthcare
GS1 Thailand follows international barcode symbol verification standards to 

measure barcode symbol printing quality. EAN/UPC cannot contain extra 

data except the items number because of its ability, GS1-128, ITF-14, 

GS1 DataBar, GS1 DataMatrix supports GS1 System data structures, 

including the Function 1 Symbol Character. Thus, the implementation 

of most GS1symbols should be done as per the approved GS1 System 

application guidelines. 

In healthcare system, ISO/IEC TR 29158 Direct Part Mark (DPM) Quality 

Guideline is relevant when assessing the quality of symbols marked 

directly to the surface of an item.  ISO/IEC TR 29158 is often to check 

out the barcode symbol printing quality on the medical instruments or 

the blister packages of the drug. 

Conclusion
The global standard is needed for an effective and efficient roll-out 

of automatic identification systems in every industry especially the 

healthcare sector. GS1 Data Carriers, EAN/UPC, GS1-128, ITF-14,  

GS1 DataBar, and GS1 DataMatrix has involved into global  

healthcare system. One of the most important issue for GS1  

Thailand is to maintain barcode symbol printing quality by adopting barcode 

symbol verification services to ensure the data on the symbols are  

correct and can be scanned.  

• ISO / IEC TR 29158 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพ

สญัลกัษณ์ของบาร์โค้ดที่พมิพ์แบบท�าเครื่องหมายโดยตรงลงบนพื้นผวิ (DPM 

: Direct Part Marking) ซึ่งบาร์โค้ดสองมิติจะถูกพิมพ์ลงบนพื้นผิวของ

สนิค้าโดยตรงและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านที่สามารถตรวจจบัภาพ

สองมติไิด้ ซึ่งเครื่องมอืทางการแพทย์และผลติภณัฑ์ในอตุสาหกรรมการ

แพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านการตรวจสอบของ ISO / IEC 15415 ได้

เนื่องจากสภาวะทางกายภาพของวสัดนุั้นๆ ด้วยเหตนุี้เครื่องมอืทางการ

แพทย์หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการแพทย์ดังกล่าวควรได้รับการ

ตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / IEC TR 29158

มาตร านการตรวจสอบรหัสบาร์โค้ดทางด้าน 
Healthcare
สถาบันรหัสสากลได้ด�าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ

บาร์โค้ดระดบัสากลเพื่อตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์สญัลกัษณ์บาร์โค้ด 

โดยสญัลกัษณ์ EAN / UPC จะใส่ได้เฉพาะตวัเลข ไม่สามารถใส่ข้อมูล

พิเศษได้เนื่องจากคุณลักษณะของสัญลักษณ์บาร์โค้ด ซึ่งสัญลักษณ์ 

GS1-128, ITF-14, GS1DataBar, GS1DataMatrix รองรับโครงสร้าง 

บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 รวมถงึสญัลกัษณ์ Function 1 ดงันั้นการ

ใช้งานสญัลกัษณ์บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 ทั้งหมด ควรปฏบิตัติามที่คูม่อื

การใช้งานบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 ได้ก�าหนดไว้

ในด้าน Healthcare ค�าแนะน�าเกี่ยวกบัคณุภาพ ISO / IEC TR 29158 

Direct Part Mark (DPM) มคีวามเกี่ยวข้องในการประเมนิคณุภาพของ

สัญลักษณ์บาร์โค้ดที่ท�าเครื่องหมายโดยตรงกับพื้นผิวของสินค้าซึ่ง 

ISO / IEC TR 29158 มกัใช้เพื่อตรวจสอบคณุภาพการพมิพ์สญัลกัษณ์ 

บาร์โค้ดของเครื่องมอืแพทย์หรอืกล่องพสัดุของยา

บทสรุป
ระบบมาตรฐานสากลเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อระบุตัวตนอัตโนมัติใน 

ทกุอตุสาหกรรมโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ สญัลกัษณ์บนัทกึข้อมูล

ของ GS1 เช่น  EAN / UPC, GS1-128, ITF-14, GS1 DataBar และ GS1 

DataMatrix มีส่วนร่วมในระบบ Healthcare ทั่วโลก เป้าหมายส�าคัญ

ประการหนึ่งของสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) คอื การรกัษาคณุภาพ

การพมิพ์สญัลกัษณ์บาร์โค้ดด้วยการให้บรกิารการตรวจสอบ สญัลกัษณ์

บาร์โค้ดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลบนสัญลักษณ์ถูกต้องและสามารถสแกน

อ่านข้อมูลได้  

วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 Standard
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rticle by / บท วามโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์
ource by / ที่มา : GS1 Global Healthcare

เม่ือวันท่ี 10 – 12 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ี
ผ่านมา ผู้ แทนสถาบนั  ได้เข้าร่วมงานประชุม  
The 33rd Global GS1 Healthcare Conference 
201  ณ กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย จัด
โดย GS1 Global Healthcare ร่วมกับ GS1 
ประเทศโคลอมเบีย งานประชุมครัง้นีมี้ผู้ แทน
จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลและ
มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวข้อง จ�านวนกว่า 300 คน 
จาก  30 กว่าประเทศทั่วโลก ซึ่งงานดังกล่าว 
เ ป็นงานประชุมมาตรฐานสากลด้านการ
สาธารณสุขระดับโลกประจ�าปี 2561 ท่ีจัดขึน้
เพ่ือให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในซัพพลายเชนด้าน

งานประชมุ The 33rd

ณ กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบยี

Global GS1 Healthcare 
Conference 2018

สาธารณสุขได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ และความคืบหน้าในการประยกุต์
ใช้ระบบมาตรฐานสากล GS1 ด้านสาธารณสขุ
ร่วมกนั มีรายละเอียดท่ีนา่สนใจดงันี ้

ทัศนคติของผู้ให้บริการด้านสุขภาพใน
ประเทศละตินอเมริกา: ผู้ แทนผู้ ให้บริการ
ด้านสุขภาพจากประเทศโคลอมเบีย บราซิล 
และอาร์เจนตินา เร่ิมการประชุมโดยการเล่าถึง
สาเหตท่ีุโรงพยาบาลในประเทศพวกเขาเป็นผู้น�า
ในการใช้มาตรฐานสากล GS1 ในกระบวนการ
ดูแลสุขภาพ โดยการอภิปรายนี ้ ได้รับเกียรต ิ
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จาก Carlos urado Moncavo กรรมการบริหาร
ด้านอตุสาหกรรมสขุภาพของ ANDI โคลอมเบีย 
เป็นประธานในการอภิปราย ซึ่งได้กล่าวถึง 
สภาพแวดล้อมด้านสาธารณสขุในประเทศละตนิ
อเมริกา ความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ท่ีโรงพยาบาล
เผชิญอยู่ และวิธีการท่ีมาตรฐานสากล GS1 มี
บทบาทส�าคญัในการชว่ยแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้เพ่ือ
เพ่ิมประสทิธิภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วย

Nilson Gon alves Malta ผู้จดัการด้านการวาง
ระบบอตัโนมตัิในโรงพยาบาล จากโรงพยาบาล
อลัเบร์ิต ไอสไตน์ ประเทศบราซลิ ได้แชร์ข้อสรุป
เร่ืองสถานะของโรงพยาบาลเอกชนในบราซิล 
เขาได้กล่าวถึงผลกระทบของกฎหมายการ 
ตรวจสอบย้อนกลบัยาของ AN ISA (RDC15 /201 ) 
อนัจะน�าไปสูก่ารใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากล 
GS1 DataMatri  บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
ชัน้ท่ีสอง หรือบรรจภุณัฑ์ทตุิยภมิู (Secondary 
packages) ท่ีบรรจุรหัสประจ�าตวัสินค้าสากล 
(Global Trade Item Number - GTIN®) เลข
ทะเบียนยาของ AN ISA รหสัซีเรียล เลขแสดง
ล�าดบัการผลิต (Batch/Lot No.) และวนัหมด
อายุเอาไว้ รวมถึงขัน้ตอนการรายงานในระดบั
โรงพยาบาล

Prof. Dr. Norma Sberna หวัหน้าแผนกเภสชักรรม 
โรงพยาบาล de Pediatria ในประเทศอาร์เจนตนิา 
ได้เน้นถึงกฎหมายลา่สดุในอาร์เจนตินาท่ีร้องขอ
ให้มีการน�าระบบตรวจสอบย้อนกลบัไปปฏิบัต ิ
โดยฝ่ายเภสชักรรมในโรงพยาบาลก�าลงัมุง่ไปสูก่าร  
สแกนรหสั GTIN คูก่บัรหสัซีเรียล Batch/Lot No. 
และวันหมดอายุ ท่ีบันทึกอยู่ ในสัญลักษณ์ 

บาร์โค้ด GS1 DataMatri  บนยาและเวชภณัฑ์ 
ซึ่งระบบมาตรฐานสากล GS1 นี ้ ด�าเนินการ
โดยซพัพลายเออร์ จากนัน้ Dr. Sberna ได้สรุป 
โดยเน้นถึงความส�าคัญของการก�าหนดและ 
การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึง
กระบวนการทัง้หมดในฝ่ายเภสชักรรม

10-13 Scoop Hilight Edit 3.indd   11 7/2/2561 BE   10:21 AM



Thailand Newsletter Scoop Hil ight

GS1 Thailand July – September  201812

Teresa Tono ผู้ อ�านวยการ rgani aci n  
para la E celencia de la Salud ประเทศ
โคลอมเบีย ได้กล่าวถึงบทบาทของการรับรอง
คณุภาพในโรงพยาบาล โดยการใช้เคร่ืองตรวจสอบ
โรคเบาหวานเป็นต้นแบบ เธอเน้นย�า้ถึงลกัษณะ
ท่ีเสริมกนัของมาตรฐานสากล GS1 และความ
ส�าคญัของการท�างานร่วมกนัโดยมีเป้าหมายเพ่ือ
สง่เสริมความปลอดภยัของผู้ ป่วยให้ดีขึน้

ประโยชน์และความท้าทายของความสอดคล้อง
กันของมาตรฐาน UDI ในระดับสากล: ด้วย
กฎหมาย UDI หรือ Uni ue Device Identification 
จากทั่วโลกท่ีมีความหลากหลาย จึงท�าให้เกิด
ค�าถามท่ีว่า “ความสอดคล้องกนัของมาตรฐาน 
UDI จะท�าให้ผู้ผลิตและผู้ ให้บริการด้านสขุภาพ
ยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานได้สะดวกขึน้
อย่างไร” Mark Hoyle ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคนิค 
ด้าน UDI จาก Telefle  เป็นผู้น�าการอภิปราย
ในหัวข้อนี ้ เพ่ือส�ารวจประโยชน์ท่ีได้รับจาก 

ความสอดคล้องกนัของมาตรฐาน UDI ในระดบั
สากล รวมถึงความท้าทายในปัจจบุนัของความ
ต้องการของผู้ออกกฎจากทัว่โลก

ackie Elkin, Global Process wner การบง่ชี ้
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน บริษัท เมดโทรนิค ได้
อธิบายถึงข้อบงัคบั UDI ล่าสดุท่ีครอบคลมุไป 
ทั่วโลก ในขณะท่ี Tom ones ผู้ อ�านวยการ
ด้าน UDI บริษัท จอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั ได้
กล่าวถึงความส�าคัญของความสอดคล้องกัน
ของมาตรฐาน หากลองจินตนาการถึงประโยชน์
ส�าหรับผู้ ป่วยและโรงพยาบาลจะมาจากการ 
แลกเปลี่ยนข้อมลู UDI ท่ีสอดคล้องกัน เราจะ
สามารถท�าการวิเคราะห์การรักษาผู้ ป่วยได้ 
ทัง้ในระดับโลกและระดับภูมิภาค ส�าหรับ 
โรงพยาบาลการอพัเดตสถานะการมีพร้อมของ
สินค้า (Product availability) ในภมิูภาคต่างๆ  
ก็จะท�าได้งา่ยขึน้

olker einar ผู้ ประสานงานด้านรหัสบ่งชี ้
อตัโนมตัิ บริษัท บี. บราวน์ ได้สรุปการอภิปราย
โดยอธิบายถึงความท้าทายด้านเทคนิคและ
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องในปัจจบุนั และวิธีท่ีความ
สอดคล้องนีช้่วยลดความซบัซ้อนและท�าให้เกิด
การยอมรับ UDI ได้เร็วขึน้

การเปรียบเทยีบเทคโนโลยีการบันทกึข้อมูล
ระหว่าง RFID กับ GS1 DataMatrix ส�าหรับ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับยา : ในการอภิปราย
ในหัวข้อนี ้ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (GSK) 
บริษัท โรช บริษัท คริสตลั เอสเอเอส และบริษัท 
ไฟเซอร์ ได้เปรียบเทียบแท็ก RFID กบับาร์โค้ด 
GS1 DataMatri  เพ่ือให้เข้าใจถึงประโยชน์ 
และปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีทัง้สองนี ้
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ได้ดีขึน้ ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสอดคล้องกบั
มาตรฐานด้าน Healthcare ซึ่งแต่ละประเทศท่ี
ต้องเลือกรูปแบบการบันทึกข้อมูลส�าหรับการ
ตรวจสอบย้อนกลบัยา ได้เลือกท่ีจะใช้บาร์โค้ด 
GS1 DataMatri

Grant Courtney ผู้ จัดการด้าน FMD ของ
บริษัท GSK ในประเทศอังกฤษ ได้เล่าถึง 
ผลจากโครงการน�าร่องด้านแทก็ RFID ของบริษัท 
หนึง่ในหลายๆ บทเรียนท่ีได้รับ คือ ความล้มเหลว
ของ RFID เพราะมนัมีความยุง่ยากท่ีจะระบแุละ
แก้ไขข้อมลู ปัญหาอ่ืนๆ คือผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด
ในซพัพลายเชนไม่มีเคร่ืองอ่าน RFID ดงันัน้จึง
มีความจ�าเป็นต้องบนัทึกข้อมลูลงในสญัลกัษณ์
บาร์โค้ดอีกเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในซพัพลายเชน
สามารถอ่านข้อมลูได้ ซึง่เป็นความซ�า้ซ้อน และ
สดุท้าย คือ เร่ืองความกงัวลด้านความเป็นสว่น
ตวัของผู้ ป่วย หากแทก็ RFID ไม ่“ถกูท�าลาย” ใน
ขณะจา่ยออก

S bastien Langlois-Berthelot ผู้ จัดการ
โครงการ บริษัท โรช ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เล่าถึงการเปรียบเทียบของบริษัทและข้อสรุป
ว่าบาร์โค้ด GS1 DataMatri  เป็นตวัเลือกใน 
การเก็บข้อมลูท่ีดีกวา่ส�าหรับการบง่ชี ้ การพิสจูน์
ตวัจริง และการตรวจสอบย้อนกลบัของยา โดย
ในทศวรรษท่ีผา่นมา บริษัท โรชได้ลงทนุท�าระบบ 
GS1 DataMatri  อยา่งเตม็รูปแบบ ทัง้ในโรงงาน
ของตนเองและโรงงานตามสญัญาจ้างทัง้หมดเพ่ือ
ท�าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบย้อนกลบั

Pascal Aulagnet ผู้จดัการอาวโุสด้าน Global 
Serialisation – EMEA Client Partner บริษัท
ไฟเซอร์ ประเทศฝร่ังเศส ได้เล่าถึงบทวิเคราะห์ 
ของบริษัทเก่ียวกบั RFID และ GS1 DataMatri  
พร้อมค�าแนะน�าส�าหรับระบบ GS1 DataMatri  
ท่ีไม่ได้ท�าให้เกิดต้นทุนการขายสินค้าเพ่ิมขึน้ 
สามารถใช้ประโยชน์จากขัน้ตอนการตดิฉลากท่ีมี 
อยูเ่ดมิได้เลย รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้องในซพัพลายเชน 

และผู้ ให้บริการด้านสขุภาพไม่จ�าเป็นต้องเตรียม
เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ใดๆ เพ่ิมอีก

นอกจากนี ้ ในงานประชุมวันท่ี 12 เมษายน 
2561 นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้ อ�านวย
การสถาบนัรหสัสากล ยงัได้ขึน้เวทีเพ่ือบรรยาย
ในหวัข้อ “Invitation to next conference in 
Bangkok, Thailand” ซึ่งสถาบันรหัสสากล  
(GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับ GS1 Global 
Healthcare ในการจัดงานประชุมครัง้ถัดไป  
คือ “The 34th Global GS1 Healthcare  
Conference 2018” โดยจะจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี  
31 ตลุาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม 
เซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ  ซึง่คาดการณ์ว่าในงาน
ประชุมท่ีกรุงเทพ  นี ้ จะมีผู้ เข้าร่วมประชุมท่ี
เก่ียวข้องในซพัพลายเชนสขุภาพทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน  
ในโอกาสนีท้างสถาบัน  จึงขอเรียนเชิญผู้ ท่ี 
สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่ง
ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมและ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชมุ ผ่านทางเว็บไซต์  
https://healthcare-event.gs1.org ได้ในเร็ว ๆ  นี ้ 
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โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั Baking, Havering & Redbridge NHS Trust 
(BHRUT) เป็นเครือโรงพยาบาลหนึง่ในหลายๆ แหง่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในลอนดอน
ตะวนัออก ด้วยเตียงนอน 950 เตียงจากโรงพยาบาลหลกัทัง้สองแหง่ ได้แก่
โรงพยาบาล Queens ใน Ramford และ โรงพยาบาล King George ในเมือง 
Goodmayes มีพนกังาน 6,500 คน และมีคนไข้ฉกุเฉินกวา่ 950 รายใน 
แต่ละวัน รวมทัง้การนัดหมายของผู้ ป่วยนอกกว่า 600,000 คนต่อปี  
โรงพยาบาลจ�าเป็นต้องปรับปรุงระบบบนัทกึข้อมลูด้านสขุภาพให้รวดเร็ว 
และมีประสทิธิภาพ หลงัจากรายงานของคณะกรรมการดแูลคณุภาพ หรือ 
Care Quality Commission (CQC) ได้ท้าทายแนวทางและการจดัการของ
พวกเขา ด้วยเหตนีุ ้โรงพยาบาล จงึเร่ิมโครงการ “FIND-IT” ซึง่ออกแบบให้มี
การใช้ประโยชน์จากระบบมาตรฐานสากล GS1 บาร์โค้ด และรหสั EPC ท่ีใช้
กบัแทก็ RFID ในการตดิตามบนัทกึข้อมลูสขุภาพ
โดย Andrew Raynes

จดุเริม่ต้นทีดี่ท่ีสุด
ในปี ค.ศ. 2013 โรงพยาบาล BHRUT ได้รับค�าแนะน�าจาก CQC ให้ปรับปรุง
รูปแบบการจดัเก็บบนัทกึข้อมลูสขุภาพของบคุลากรในองค์กร ซึง่โรงพยาบาล 
BHRUT ไม่ค่อยเข้าใจการไหลของข้อมลูท่ีซบัซ้อนในองค์กร นอกจากนี ้ 
ข้อมลูท่ีถกูบนัทกึไว้ร้อยละ 40 เป็นข้อมลูท่ีไมมี่การใช้งานมาเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว และมีข้อมลูอีกเกือบร้อยละ 10 ท่ีไม่สามารถใช้งานท่ีคลินิกได้ 
จงึน�าไปสูก่ารยกเลกิ ด้วยเหตนีุ ้จงึจ�าเป็นต้องจ้างพนกังานพิเศษมาชว่ยหา
บนัทกึ ซึง่เป็นความท้าทายทางการเงินท่ีส�าคญั สง่ผลให้ขวญัและก�าลงัใจ 
ของเจ้าหน้าท่ีลดลง และท�าให้แพทย์และผู้ ป่วยท้อแท้ ซึง่ในระหว่างท่ีรอ 
การตรวจสอบของ CQC ในสว่นอ่ืนๆ โรงพยาบาลรู้วา่จ�าเป็นท่ีจะต้องท�าให้
เกิดการเปลีย่นแปลงบางอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว ระบบบนัทกึข้อมลู
สขุภาพจงึถกูตัง้เป้าให้เป็นจดุแรกท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการเร่ิมต้น

Implementing a health records tracking 
solution for a real ROI in record time

Barking, Havering & Redbridge University Hospitals NHS Trust (BHRUT) 
is one of the largest Trusts in East London with 950 beds in two main 
hospital sites-Queen’s Hospital in Romford and King George Hospital 
in Goodmayes-6,500 staff, 950 emergency admissions each day and 
600,000 out-patient appointments annually. The Trust needed to make 
quick and efficient improvements to its health records system after a 
Care Quality Commission (CQC) report challenged its approach and 
management. As a result, BHRUT implemented “FIND – IT,” a project 
designed to leverage GS1 standards, barcodes and EPC-enabled 
RFID tags to track health records. 
By Andrew Raynes

Best place to start 
In 2013, BHRUT was instructed by the CQC to improve its  
labour-intensive health records library model. BHRUT had a limited 
understanding of the complex flow of its records and their whereabouts 
at any point in time. Furthermore, 40 percent of all records were out 
of circulation at any one time and up to 10 percent were not available  
at clinics, leading to cancellations. As a result, extra staff was needed 
to find the records, which produced significant financial challenges  
and resulted in poor staff morale and frustrated clinicians and patients. 
With another CQC inspection pending, the Trust knew it needed to 
make some real, tangible changes - and quickly. The health records 
system was targeted as the best place to start.

Reference / ที่มา : GS1 Healthcare Reference Book 2017-2018

การใช้งานระบบติดตามข้อมูลสุขภาพเพื่อผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ที่แท้จริง
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Traceability for each health record 
Based on the results from a feasibility study by 6PM, a GS1 UK Solution 
Partner, BHRUT implemented FIND – IT. The project encompassed a 
complete process change, replacing the management of records of 
terminal digit filing with a location-based system. 

For BHRUT, this new system wasn’t just a superficial add-on technology; 
it was a transformation programme enabled by IT and GS1 standards, 
which aligns with the eProcurement strategy1 mandate issued by the 
Department of Health (DH). Created in 2014, the eProcurement strategy 
includes a range of measures to enable transparency and efficiency in 
NHS procurement to help support patient safety.

The project team, led by key Trust and supplier stakeholders, established 
the new health records system that was launched just five months after 
commencement-on time and on budget. The project combined Agile 
and PRINCE2 project methodology and included a blended training 
programme for 1,300 staff. All records and locations were identified 
and barcoded using GS1 standards, and approximately 65,000 Global 
Location Numbers (GLNs) now identify each of the Trust’s locations. 
The GS1 identification data was encoded in EPC/RFID tags. Using 
6PM’s iFit software and RFID technology, the tagging of records meant 
that a network of stationary and handheld RFID-readers and handheld  
scanners could then track and locate health records at key locations 
around the building. “Since the system was updated in real-time as each 
tag was read, we can even determine the direction of each record’s path 
as it travels throughout the hospital,” says Andrew Raynes, BHRUT’s 
Information Management & Technology Programme Director.

Tangible benefits achieved in first year 
The main benefit is that records are now available when and where 
they’re needed. The new system has also had a positive effect on both 
staff and patients since locating a record has become so much more 
efficient. The new system has also reduced the time records spent out 
of the main file and has increased record filing speed.

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
ส�าหรบัข้อมูลสุขภาพ
จากผลการศึกษาความเป็นไปได้โดย 6PM ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการท่ีเป็น 
พนัธมิตรของ GS1 ประเทศองักฤษ เร่ืองการด�าเนินโครงการ FIND – IT ของ
โรงพยาบาล BHRUT ซึง่โครงการนีค้รอบคลมุการเปลีย่นแปลงกระบวนการ
ท่ีสมบรูณ์ โดยการแทนท่ีการจดัการข้อมลูของตวัเลขหลกัสดุท้ายด้วยระบบ
บง่ชีต้�าแหนง่ท่ีตัง้

ส�าหรับโรงพยาบาล BHRUT ระบบใหมนี่ไ้มใ่ชแ่คเ่ทคโนโลยีท่ีเพ่ิมขึน้อยา่ง 
ผิวเผินเท่านัน้ แต่มนัเป็นโปรแกรมท่ีถูกปรับปรุงโดยหน่วยงาน IT และ
มาตรฐานสากล GS1 ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การจดัซือ้จดัจ้างแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (eProcurement strategy) ของกรมอนามยั (Department 
of Health - DH) ซึ่งการจดัซือ้จดัจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกสร้างขึน้ 
ในปี ค.ศ. 2014 มีมาตรการมากมายท่ีจะท�าให้การจดัซือ้ของระบบบริการ
สขุภาพ (NHS) เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยสนบัสนนุ 
ด้านความปลอดภยัของผู้ป่วย

ทีมงานโครงการ ซึ่งน�าโดยบุคลากรท่ีส�าคญัของโรงพยาบาลและผู้ ท่ีมี 
สว่นได้สว่นเสยีด้านการจดัหา ร่วมกนัสร้างระบบบนัทกึข้อมลูสขุภาพตวัใหม่
ท่ีเปิดตวัหลงัจากเร่ิมท�าโครงการได้เพียงห้าเดือน โครงการนีไ้ด้รวมระเบียบ วิธี
วิจยัของโครงการ Agile และ PRINCE 2 เข้าด้วยกนั ซึง่ได้รวมโปรแกรมการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานส�าหรับพนกังาน 1,300 คนเอาไว้ด้วย

ข้อมูลและแหล่งท่ีเก็บข้อมูลทัง้หมดจะถูกบ่งชีแ้ละใส่รหัสบาร์โค้ดตาม
มาตรฐานสากล GS1 ซึง่ปัจจบุนัมีหมายเลขบง่ชีท่ี้ตัง้สากล หรือ Global 
Location Numbers (GLNs) ประมาณ 65,000 รหสั ถกูใช้บง่ชีส้ถานท่ีแตล่ะ
แห่งภายในโรงพยาบาล ข้อมลูการบง่ชีด้้วยรหสั GS1 จะถกูบนัทกึลงใน
แทก็ EPC/RFID ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ iFit และเทคโนโลยี RFID ของ 6PM  
การติดแท็กท่ีบนัทึกหมายถึงเครือข่ายของเคร่ืองอ่าน RFID และเคร่ือง 
สแกนเนอร์แบบพกพา จะสามารถติดตามและระบตุ�าแหน่งข้อมลูบนัทกึ
สขุภาพตามสถานท่ีท่ีส�าคญัรอบๆ อาคารได้ Andrew Raynes ผู้อ�านวยการ
ด้านโปรแกรมการจดัการข้อมลูและเทคโนโลยี โรงพยาบาล BHRUT กลา่ว
วา่ “ตัง้แตท่ี่ระบบได้อพัเดทแบบเรียลไทม์ ในตอนท่ีแท็กแตล่ะตวัถกูอ่าน 
เราสามารถท�าได้แม้กระทัง่การก�าหนดทิศทางให้กบัแตล่ะข้อมลูในขณะท่ี 
มนัเดนิทางไปทัว่โรงพยาบาล” 

ผลประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรมท่ีได้รบัในปีแรก
ผลประโยชน์หลกัคือ ในตอนนีข้้อมลูท่ีบนัทึกไว้สามารถน�ามาใช้ได้ทกุท่ี 
ทกุเวลาท่ีต้องการ ระบบใหมนี่ย้งัสง่ผลดีตอ่ทัง้เจ้าหน้าท่ีและคนไข้นบัตัง้แต่
ท่ีต�าแหนง่การบนัทกึข้อมลูมีประสทิธิภาพมากขึน้ ระบบใหมย่งัชว่ยลดระยะ
เวลาในการบนัทกึข้อมลูและเพ่ิมความเร็วในการจดัเก็บข้อมลูด้วย

 “ตอนนี้เราสามารถจัดการกับข้อมูลสุขภาพได้ถึง 85 รายการ 
 ต่อช่ัวโมง จากแต่ก่อนท่ียังไม่ได้ใช้ระบบจะท�าได้เพยีง 35 รายการ 
 ต่อช่ัวโมงเท่าน้ัน”
 Andrew Raynes ผูอ้�ำนวยกำรดำ้นโปรแกรมกำรจดักำรขอ้มูล
 และเทคโนโลยี โรงพยำบำล BHRUT

“ We can now file 85 health records per hour, compared 
to 35 per hour before the system was implemented.”
Andrew Raynes, Information Management & Technology, 
Programme Director, BHRUT
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 “Before using iFit and GS1 standards, it often took 4 or more staff 
as many as 5 days to file approximately 2,000 records. Now, 3 staff 
members can file the same number of records in 1 day, allowing 
us to reallocate staff to fill other needs in the hospital.”

The feasibility report and subsequent business case estimated a net 
savings of £1.4 million across 3 years; however, the Trusts is now 
predicting a £2.4 million return, with 84 percent of the benefits realised 
in the first year.

There are many benefits associated with using GS1 standards for the 
improved availability and traceability of records, to include : 

  Improves both clinical decisions and patient experiences. 
  Minimises potential legal claims and any risk of not locating health  

 records. 
  Increases the availability of records for clinical coding and audits. 
  Supports the tracking of other assets such as medical devices, beds,  

 samples and pharmaceutical supplies. 
  Enables compliance with C C recommendations and the DH  

 retention policy, as a result of new functionality and reporting. 
  Enables visibility of records throughout Trust and the performance  

 of overall system and staff. 
  Increases staff satisfaction as a result of having the right tools for  

 the job.
  Positions BHRUT for future solutions since the needed infrastructure  
 is now in place with support from all GS1 identifiers.  

 “ก่อนท่ีจะมีการใช้ซอฟต์แวร์ iFit และมาตรฐานสากล GS1 นัน้ ในการ
บนัทกึข้อมลูแตล่ะครัง้จ�าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ีอยา่งน้อย 4 คนและต้องใช้
เวลานานถงึ 5 วนั ถงึจะได้ข้อมลูประมาณ 2,000 รายการ ปัจจบุนัเราใช้ 
เจ้าหน้าท่ีเพียง 3 คนก็สามารถบนัทกึข้อมลูในปริมาณเทา่กนัได้ในเวลา
เพียง 1 วนั ชว่ยให้เราสามารถจดัสรรพนกังานไปเตมิเตม็ความต้องการ 
อ่ืนๆ ในโรงพยาบาลได้”

รายงานความเปน ป ด้และเหตุผลทาง ุรกจิประมา การว่า เงนิออม
สุท ิจะอยู่ท ี 1 4 ล้านปอนด์ ภายในระยะเวลา 3 ปี อย่าง รกตาม  
โรงพยาบาล ด้คาดการ ์ ว่าจะ ด้เงินคนจ�านวน 2 4 ล้านปอนด์  
พร้อมกับผลก�า รอีกร้อยละ 84 ภายในปีแรก

ยงัมีประโยชน์มากมายท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้มาตรฐานสากล GS1 เพ่ือเพ่ิม
ความพร้อมในการใช้งานและการตรวจสอบย้อนกลบัของข้อมลู รวมทัง้ :

•  ปรับปรุงทัง้การตดัสนิใจทางคลนิิกและประสบการณ์ของผู้ป่วย
•  ลดการเรียกร้องทางกฎหมายและความเสี่ยงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการ 
 ไมไ่ด้บนัทกึข้อมลูสขุภาพ
•  เพ่ิมความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลส�าหรับการเข้ารหัสและการ 
 ตรวจสอบทางคลนิิก
•  สนบัสนนุการตดิตามสนิทรัพย์อ่ืนๆ  เชน่ อปุกรณ์ทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วย  
 สิง่สง่ตรวจ และเวชภณัฑ์
•  สามารถปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะของ CQC และนโยบายการเก็บรักษา  
 DH อนัเป็นผลมาจากฟังก์ชัน่การท�างานและการรายงานแบบใหม่
•  ช่วยให้สามารถมองเห็นบันทึกในโรงพยาบาล และเพ่ิมสมรรถนะใน 
 การท�างานของระบบโดยรวมและพนกังาน
•  เพ่ิมความพงึพอใจของพนกังาน เน่ืองจากการมีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมใน 
 การท�างาน
•  วางต�าแหน่งโรงพยาบาล BHRUT ส�าหรับระบบในอนาคต เน่ืองจาก 
 โครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ�าเป็นขณะนีเ้ข้าท่ีเข้าทางแล้วเพราะใช้รหัสบ่งชี ้
 ตามมาตรฐานสากล GS1 ทัง้หมด  

          Benefits

Unfunded headcount

Creation of temporary health records

Unavailability of health records at clinic

Pulling records (efficiency) per hour

Filing rate (per person/per day)

Total financial realisation of the business
case after 3 years

Before FIND-IT

19

85 per day

<10%

29

90

                With FIND-IT

 0

44 per day

<3%

35 or 20% improvement

637 or 700% increased efficiency

84%

          ประโยชน์

จ�านวนคนท่ียังไม่ช�าระเงนิ

การสร้างข้อมูลบันทึกสุขภาพชัว่คราว

ข้อมูลบันทึกสขุภาพท่ีใช้ท่ีคลนิิกไม่ได้

การดึงข้อมูลมาใช้ (ประสิทธิภาพ) ต่อชัว่โมง

อตัราการจดัเก็บข้อมูล (รายการต่อคน ต่อ วนั)

รายได้โดยรวมท่ีเกิดขึน้จรงิ หลังจากด�าเนนิการ
มา 3 ปี

ก่อนใช้ซอฟต์แวร์ FIND-IT

19

85 รายการ / วนั

<10%

29

90

           หลังใช้ซอฟต์แวร์ FIND-IT

0

44 รายการ/วนั

<3%

35 หรอืดขีึน้ 20% 

637 หรอืเพิม่ประสิทธิภาพขึน้ 700%

84%

ก่อนและหลังการใช้ระบบบันทึกข้อมลูสุขภาพแบบใหม่ Before and after the new health records system
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rticle by / บท วามโดย :   GS1 Annual Report 2016-2017  
Translated and Edited by / แปลและเรียบเรียงโดย :   Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

 ประเท กรี  กับการปรับปรุง ูนยเวชภั
ของกองทัพกรีก
การมองเห็นสินค้าในซพัพลายเชนแบบเรียลไทม์ได้อยา่งเต็มรูปแบบ 
ตัง้แตค่ลงัสนิค้าไปจนถงึโรงพยาบาลของกองทพั และการตรวจสอบ
ย้อนกลบัด้วยหมายเลขแสดงล�าดบัการผลติ (batches/lots no.)

ศูนย์กลางเวชภัณฑ์ของกองทัพกรีก มีหน้าท่ีในการจัดซือ้ จัดเก็บ 
กระจายยา และเคร่ืองมือแพทย์ ไปยงัคลงัสินค้าและโรงพยาบาล
สว่นภมิูภาคท่ีให้การดแูลรักษาพยาบาลแก่ก�าลงัพลในสงักดักองทพั
กรีกและครอบครัว

ก่อนท่ีจะเร่ิมโครงการดงักลา่ว ศนูย์เวชภณัฑ์  ได้ใช้เวลาและแรงงาน
คนจ�านวนมาก เพ่ือด�าเนินการรับสินค้า จดัการสต็อค และจดัหา 

 reece: mpro ements for ree  
rmy edical upplies entre

There is now full visibility of products traveling through the 
warehouse and to Army hospitals, as well as traceability of 
lots  batches

The Greek Army Medical Supplies Centre is responsible for 
purchasing, warehousing and distributing pharmaceuticals and 
medical devices to regional warehouses and hospitals that serve 
active Greek Army personnel and their families.

Before launching their project, the Centre used time- and  
labour-intensive manual processes built around proprietary 

GS1 Greece:
Improvements for Greek

Army Medical Supplies Centre
 ประ ร  ารปร ปรงุ
น ช ง ง ร

ปจจุบัน สินค้าเก่า ูกจัดการได้ง่าย ด้วยการใช้ข้อมูลวันหมดอายุที่อยู่ในสั ลัก ์บาร์โค้ด

Product obsolescence can no  be easily anaged using the e piration date data contained
in the product s barcode
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สินค้าตามใบสั่งซือ้แบบแมนนวล แต่ภายหลังจากท่ีได้มีการ 
ประชมุกบักลุม่ของหมอ เภสชักร และ ่ ายโลจิสติกส์ ผู้จดัการ ด้าน
โลจิสติกส์และทีมงานของศนูย์เวชภณัฑ์  ได้ติดต่อหน่วยงาน GS1 
ประเทศกรีซ เพ่ือศกึษาเพ่ิมเตมิเก่ียวกบักระบวนการจดัการโลจิสตกิส์ 
แบบอตัโนมตัแิละการใช้งานระบบมาตรฐานสากล ทัง้นี ้ศนูย์เวชภณัฑ์ 
ยังได้ติดต่อกับผู้ ใ ห้บริการเ พ่ือสร้างระบบจัดการคลังสินค้า  
( arehouse Management System  MS) อีกด้วย

ผลประโยชน์ท่ีได้รับนัน้เหน็ผลในทนัที ปัจจบุนัยาและเคร่ืองมือแพทย์
เกือบทัง้หมดในศนูย์เวชภณัฑ์  ทัง้สนิค้าท่ีศนูย์  ผลติเองและสนิค้าท่ี
ซพัพลายเออร์ผลติ จะถกูบง่ชีอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงด้วยเลขหมายประจ�า
ตวัสินค้าสากล หรือ GTIN ควบคูก่บัหมายเลขแสดงล�าดบัการผลิต 
(batch/lot numbers)  และวนัหมดอาย ุซึง่ถกูบนัทกึอยูใ่นสญัลกัษณ์
บาร์โค้ดชนิด GS1 DataMatrix หรือ GS1-128

ชัน้วางสินค้าแต่ละชัน้ในคลงัสินค้าจะถกูระบดุ้วยเลขรหสัท่ีจ�าเพาะ 
เม่ือสินค้าเดินทางมาถึงคลงับริเวณโซนรับสินค้า เจ้าหน้าท่ีจะสแกน
บาร์โค้ดของสนิค้าด้วยเคร่ืองอา่นบาร์โค้ดแบบมือถือ เพ่ือบนัทกึข้อมลู
สนิค้าลงในระบบ MS เม่ือจะน�าสนิค้าไปวางบนชัน้วาง เจ้าหน้าท่ี
จะสแกนบาร์โค้ดท่ีบ่งชีส้ถานท่ีทางกายภาพ ทนัทีท่ีรับสินค้าเสร็จ  
การช�าระเงินตามใบแจ้งราคาสนิค้าก็เสร็จสิน้ลงด้วย

ผลท่ีได้รับ ความถกูต้องของการนบัสตอ็คเพ่ิมขึน้ถงึ 6  ระยะเวลาท่ี
ใช้ในการจดัหาสนิค้าตามใบสัง่ซือ้ลดลง 2 - 0  และความผิดพลาด
ของค�าสัง่ซือ้ลดลงจาก 10  เหลือเพียง 

เร็วๆ นี ้ ศูนย์เวชภัณฑ์  ก�าลังจะพัฒนาระบบสื่อสารและการท�า
ธุรกรรมตามมาตรฐานสากล GS1 EDI ระหว่างคู่ค้า ส�าหรับการ 
เช่ือมโยงข้อมลูทัว่ไปของสินค้า (Master data) การออกใบสัง่ซือ้ 
ค�าแนะน�าในการสง่สนิค้า หรือใบแจ้งราคาสนิค้าแบบอตัโนมตัิ  

standards to receive incoming products, manage stock and  
fulfil orders. After meeting with a community of physicians,  
pharmacists and logisticians, the Centre’s Logistics Manager  
and his team contacted GS1 Greece to learn more about  
automating their processes and implementing global  
standards. They also engaged a vendor to create a warehouse 
management system ( MS).

The benefits were swift and positive. Today, almost all  
pharmaceuticals and medical devices in the Centre-its own 
manufactured products as well as products from suppliers-are 
uniquely identified with a Global Trade Item Number (GTIN) 
containing batch/lot numbers and expiry dates, encoded in a 
GS1 DataMatrix or a GS1-128 barcode.

Each shelf in the warehouse has been assigned a unique 
ID, and as products arrive in the warehouse reception area, 
Centre personnel scan their barcodes with handheld terminals 
to capture the product information in the MS. As products 
are placed on shelves, the physical location barcodes are 
scanned. Upon completion of product receipt, the invoice is 
finalised for payment.

As a result, stock accuracy has improved to 6 percent, order 
fulfilment time has decreased by 2  to 0 percent, and the order 
error rate has dropped from 10 to  percent.

The Centre will soon implement GS1 EDI-based communication  
and transactions between centres for master data synchronisation,  
automated order processing, despatch advices and  
invoicing.  
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ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ECR Thailand ได้จัดงาน ECR Dinner 
Talk 2018 ขึ้นเพื่อคืนก�าไรให้แก่สมาชิก ECR ในหัวข้อเรื่อง  “Blockchain  
การจัดการโซ่อุปทาน : ความฝันหรือความจริง ?” ประเด็นส�าคัญของ
หัวข้อสนทนาในครั้งนี้คือ Blockchain โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับห่วงโซ่
อุปทาน เราจะใช้ Blockchain อย่างไรและสามารถปรับใช้ในซัพพลาย
เชนอย่างไร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์จากหลากหลายธุรกิจ 
บริษัทชื่อดังของโลก อาทิ คุณรัชนี จณะวัตร จากบริษัท Accenture  
คุณไอรีนซ์ วี จาก IBM และ ดร. ฉัตรชัย ธนาฤดี จากประกันภัยเจพี โดยมี
คุณไกรซาร์ กิตลิตวาลา เป็นผู้ด�าเนินรายการ

หลายคนอาจเข้าใจว่า Bitcoin กับ Blockchain คือ เทคโนโลยีตวัเดยีวกัน 
แท้จรงิแล้ว Bitcoin คอืสกุลเงนิดจิทิลั ทีส่ามารถซือ้ขายได้ผ่านระบบออนไลน์ 
แต่ Blockchain เป็นเทคโนโลยีทีค่วบคมุอยู่เบือ้งหลงั Bitcoin โดยจะคอย 
ตรวจสอบข้อมลูธุรกรรมทีเ่กิดขึน้ระหว่างบคุคลซึง่มคีวามปลอดภัยมากกว่า
ปกติ

rticle by / บท วามโดย :   Pachri a enjit / พัชร า เ ็นจิตต์
Edited by / เรียบเรียงโดย :  Pimporn Lakpech / พิมพ์พร หลักเพ็ชร์
                                        ornkamon Pok apmon kol / กรกมล ภ รัพ ์ม ล

“Blockchain in Supply Chain  
    Management :  Dream or Reality?”

Thailand Newsletter ECR Corner

On Thursday 29th March 2018, ECR Thailand held the ECR Dinner 
Talk 2018 event to return the benefit back to ECR members in the 
theme of “Blockchain in Supply Chain Management: Dream or Reality?”  
The aim of this discussion is to shade a light on blockchain especially 
for supply chain, how does it work and how blockchain can be 
used in supply chain management. With honorable speakers from a  
variety of business background of the world-famous companies:   
Rachanee Chanwatr - Accenture, Irence Wee - IBM and Dr.Chatchai 
Thnarudee - JP insurance and moderator Kraisar Gilitwala.

Many people may understand that Bitcoin is the same with Blockchain 
technology, but actually Bitcoin is a digital currency that can be traded 
online through Blockchain. Blockchain is a technology that used to 
support Bitcoin, it will monitor transactions that take place between 
individuals. It is more secure than usual.
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How Blockchain could help in supply chain 
management?
A blockchain, as the name implies, is a chain of digital “blocks” that 
contain records of transactions. Each block is connected to all the 
blocks before and after it. This makes it difficult to tamper with a single 
record because a hacker would need to change the block containing 
that record as well as those linked to it to avoid detection. This alone 
might not seem like much of a deterrence, but blockchain has some 
other inherent characteristics that provide additional means of security.

The records on a blockchain are secured through cryptography. 
Network participants have their own private keys that are assigned 
to the transactions they make and act as a personal digital signature. 
If a record is altered, the signature will become invalid and the peer 
network will know right away that something has happened. Early 
notification is crucial to preventing further damage.
(https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/12/blockchain-security-
what-keeps-your-transaction-data-safe/)

While the most prominent use of blockchain is in the cryptocurrency, 
Bitcoin, the reality is that blockchain-essentially a distributed, 
digital ledger-has many applications and can be used for any  
exchange, agreements/contracts, tracking and, payment. Since every  
transaction is recorded on a block and across multiple copies of the 
ledger that are distributed over many nodes (computers), it is highly 
transparent. It’s also highly secure since every block links to the 
one before it and after it. There is not one central authority over the  
blockchain, and it’s extremely efficient and scalable. 
(Ref: Bernard Marr, Opinions expressed by Forbes Contributors are 
their own., https://www.forbes.com)

How blockchain can handle the big data ?
Once to look to blockchain is about visibility with all networks.  
Blockchain is essentially a distributed database forming a ledger. 
Changes to the ledger need to be agreed upon by every participant 
in the blockchain, which is reached through a consensus mechanism 
such as Proof of Work or Proof of Stake.

Summary
Blockchain have to agree among business parties to use the trust  
information in the blockchain like POC (Proof of Concept). Supply chain 
is start using blockchain as information gadget. We can use the EDI 
(Electronic Data Interchange) in the standard format in blockchain. 
Blockchain could make supply chain more efficient professional life 
that come with digital solutions.   

For more information, please visit: www.ecrthailand.com

วารสารสถาบันรหัสสากล

loc chain สามาร ช่วยในการจดัการห่วงโ อ่ปุทาน
ได้อย่างไร
ความหมายของ Blockchain แปลตรงตวัคอืห่วงโซ่ของข้อมลูท่ีเปรยีบเสมือน 
“บล็อก (Block)” ดิจิทัลท่ีบันทึกข้อมูลการท�าธุรกรรมไว้ โดยแต่ละบล็อก 
จะเชือ่มต่อและบันทึกข้อมลูลงในบลอ็กท้ังหมด จากการเชือ่มต่อระหว่างกัน
นีเ้องท�าให้การแทรกแซงข้อมลูเด่ียวๆ ยากมากข้ึน เน่ืองจากแฮกเกอร์จะต้อง
เปลีย่นข้อมลูในบลอ็กทีม่บีนัทึกทกุชดุข้อมลูของผูท่ี้เชือ่มโยงข้อมลูระหว่าง
กันเพ่ือหลีกเลีย่งการตรวจสอบ เพียงเท่าน้ีอาจยังดเูหมอืนมรีะบบป้องกันไม่ 
มากนัก แต่ Blockchain มคีณุลกัษณะอืน่ ๆ ทีม่ศัีกยภาพในการจดัการเรือ่ง
ระบบรกัษาความปลอดภัยทีเ่พ่ิมขึน้ได้

ข้อมลูทีถ่กูบนัทึกใน Blockchain มกีารรกัษาความปลอดภัยผ่านการเข้ารหัส 
ผู้ท่ีเข้าร่วมเครือข่ายจะมีรหัสส่วนตัวท่ีใช้ในการท�าธุรกรรมซึ่งสามารถท�า
หน้าท่ีเป็นลายเซ็นดิจิทัลส่วนบุคคลได้ด้วย หากมีการบันทึกข้อมูลหรือ 
มีการเปลี่ยนแปลง ลายเซ็นจะไม่สามารถใช้งานได้และกลุ่มเครือข่ายจะ
สามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรข้ึน ซึ่งการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วถือเป็น
สิ่งส�าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิม

ในขณะท่ีการใช้งานที่โดดเด่นที่สุดของ Blockchain จะอยู่ในรูปแบบ  
cryptocurrency หรอื Bitcoin หลกัการก็คอื Blockchain เป็นระบบกระจาย
ข้อมลูเชงิดจิทิลั (distributed) รวมทัง้บญัชธุีรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์แบบดจิทิลั
ซึง่มกีารใช้งานท่ีหลากหลายและสามารถใช้ได้กับการแลกเปลีย่น ข้อตกลง
หรอืสญัญา การตดิตาม รวมทัง้การช�าระเงนิต่างๆ เน่ืองจากการท�าธุรกรรม
ทุกรปูแบบจะถูกบนัทึกไว้ในบลอ็กและในหลายส�าเนาบญัชธุีรกรรมทีม่กีาร 
กระจายไปท่ัวบน Node (คอมพิวเตอร์) หลายๆ เครือ่ง ท�าให้ระบบน้ีมคีวาม
โปร่งใสเป็นอย่างมาก และระบบน้ียังมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากทุกๆ
บล็อกมีการเชื่อมต่อระหว่างกัน ไม่มีผู้ใดเป็นศูนย์กลาง ท�าให้การใช้ข้อมูล
ใน Blockchain มีประสิทธิภาพมากและเปลี่ยนแปลงขนาดได้
(อา้งอิง : Bernard Marr, Opinions expressed by Forbes Contributors 
are their own., https://www.forbes.com) 

loc chain สามาร จดัการกับ ig ata ได้อย่างไร
Blockchain สามารถมองเห็นข ้อมูลได ้พร ้อมกันในทุกเครือข ่าย  
โดย Blockchain เป็นฐานข้อมูลแบบกระจายที่สร้างบัญชีแยกประเภท  
ในการเปล่ียนแปลงบญัชแียกประเภทจ�าเป็นต้องได้รบัการยินยอมจากผู้ใช้ 
Blockchain ทกุคน ซึง่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยผ่านกลไกความเห็นชอบ
ร่วมกัน เช่น Proof of Work หรือ Proof of Stake 

บทสรปุ
Blockchain จะต้องมีการตกลงร่วมกันในกลุ่มธุรกิจเพ่ือใช้ข้อมูลท่ีเชื่อถือ
ได้ใน Blockchain เช่น การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Proof of Concept: POC) 
ซัพพลายเชนเร่ิมใช้ Blockchain เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล โดย
เราสามารถใช้การแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data 
Interchange: EDI) ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานใน Blockchain ได้ ท้ังนี้ 
Blockchain จะยกระดบัห่วงโซ่อปุทานมากขึน้ด้วยโซลชูัน่แบบดจิทัิล  

สามารถดูข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี : www.ecrthailand.com
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The United Kingdom’s NHS Trust is launching a UHF RFID system 
from Ingenica Solutions to track implants received, stored and then 
placed inside patients, to reduce manual efforts for tracking the  
high-value devices, while also increasing patient safety.

Royal Cornwall Hospitals NHS Trust is launching a radio frequency 
identi cation syste  to track high alue i plants used during surgery  
in order to ensure that they can be accounted for at all times-before 
they are implanted into a patient, during a surgical process and after 
a patient goes home. The technology is part of the United Kingdom’s 
Scan4Safety program, in which GS1 bar-code or RFID technology 
is used to uniquely identify parts and thereby ensure that the right 
products are used with the correct patients, and that they can be 
traced in the event of a recall. The aim is to reduce the incidence of 
errors, as well as the amount of labor time hospital personnel spend 
tracking products, including medicines and implants.

Royal Cornwall Hospitals is one of six early-adopter hospitals within 
the NHS that are using RFID or bar-code scanning as part of the 
Scan4Safety program. The organization is a teaching hospital that 
provides health care at its three locations: Royal Cornwall, in Truro; 
West Cornwall, in Penzance; and St. Michael’s Hospital, in Hayle. The 
trust was founded in 1799 by King George IV to serve the Cornwall 
area mining community, and initially contained 20 beds. Since then, 
it has been expanded multiple times to its current size of 750 beds 

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (N S Trust) ของสหราชอาณาจักรได้เปด
ตัวระบบ  R ID จาก Ingenica Solutions เพ่ือติดตามอวัยวะเทียมว่า 
ได้รับและถูกจัดเก็บไว้ท่ีใดก่อนท�าการปลูกถ่ายภายในตัวผู้ปวย เพ่ือลด
ความพยายามในการติดตามอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงแบบแมนนวล ในขณะ
เดียวกันช่วยเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ปวยด้วย

โรงพยาบาล Royal Corn all N S Trust ได้เปดตัวระบบบ่งชี้ตัวตน 
ด้วยคลื่นวิทยุส�าหรับติดตามอวัยวะเทียมที่มีมูลค่าสูงซึ่งใช้ในระหว่างการ
ผ่าตัด เพ่ือให้มั่นใจว่าอวัยวะเทียมเหล่านั้นสามารถตรวจสอบได้ตลอด
เวลา ก่อนการฝังให้กับผู้ปวย ในระหว่างการผ่าตัด และหลังจากผู้ปวย
กลับบ้าน เทคโนโลยีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Scan Safety ของ 
สหราชอาณาจักร โดยใช้รหัสบาร์โค้ดมาตรฐานสากล S1 หรือเทคโนโลยี 
R ID เพ่ือระบุชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ให้ซ�้าซ้อนกัน และเพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณ ์
ท่ีเหมาะสมถูกน�ามาใช้กับผู้ปวยได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบ
ได้ในกรณีเกิดการเรียกคืน เป้าหมาย คือ การลดความผิดพลาด ตลอดจน
ลดระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามผลิตภัณ ์รวมถึงยาและอวัยวะเทียมของ
บุคลากรโรงพยาบาลด้วย

โรงพยาบาล Royal Corn all เป็นหนึ่งในหกโรงพยาบาลท่ีเพ่ิงเริ่ม 
ด�าเนินการภายใต้ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ ที่ใช้ R ID หรือการ
สแกนบาร์โค้ดซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ Scan Safety องค์กรน้ีเป็น
โรงพยาบาลสอนนักศึกษาแพทย์ที่ให้การดูแลด้านสุขภาพ มีอยู่สามแห่ง
ด้วยกัน ได้แก่ Royal Corn all ในเมือง Truro  West Corn all ในเมือง 
Pen ance  และโรงพยาบาล St. Michael ในเมือง ayle องค์กรถูก 
ก่อตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1 99 โดยกษัตริย์จอร์จที่  เพ่ือให้บริการชุมชน 

rticle by / บท วามโดย : Clare Swedberg
Translated by  / แปลโดย : orn amon o apmon ol / ร มล ภ รั ์ม ล
Edited y / เรียบเรียงโดย : Jiraporn Chalermjirarat / จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

Royal Cornwall Hospitals to 
Boost Surgical Safety With RFID

โรงพยาบาล Royal Cornwall 
เพิม่ความปลอดภยัในการผ่าตดัด้วย RFID
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เหมืองแร่ของ Corn all ซึ่งมีเพียง 20 เตียงในตอนแรก หลังจากน้ันได้มี
การขยับขยายหลายครั้ง จนในปัจจุบันมีขนาด 50 เตียงรวมท้ังสามแห่ง 
และมีห้องผ่าตัดจ�านวน 21 ห้อง (ในภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักร
เรียกห้องผ่าตัดว่า Theater)

โรงพยาบาลเลือกใช้รหัสบาร์โค้ด PC และ  R ID ท่ีรู้จักกันในชื่อ 
Atticus จาก Ingenica Solutions เพ่ือบริหารจัดการอวัยวะเทียม Nicola 

all กรรมการผู้จัดการของ Ingenica กล่าวว่า Atticus เป็นบริการแบบ 
แยกส่วนส�าหรับการจัดการสินค้าคงคลังซึ่งรวมถึงตัวเลือกระยะการอ่าน
ข้อมูลด้วย โรงพยาบาล Royal Corn all ก�าลังเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยการ
ให้ความส�าคัญกับความสามารถในการติดตามสถานะของอวัยวะเทียม 
เมื่อองค์กรได้รับอวัยวะเทียมและเมื่ออวัยวะเทียมได้ถูกใช้ในการผ่าตัด

โดยปกติการจัดการสินค้าคงคลังเป็นกระบวนการที่ด�าเนินการแบบ 
แมนนวลส�าหรับผู ้สั่ งซื้อและผู ้จัดหาอวัยวะเทียมเพ่ือใช ้ กับผู ้ป วย  
การติดตามสินค้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในคลังสินค้า รวมถึงตอนท่ี
สินค้าถูกใช้กับผู้ปวยและติดตามว่าถูกใช้กับผู้ปวยรายใด เพ่ือมั่นใจได ้
ว่าจะไม่เกิดข้อผดิพลาดต่างๆ ขึน้ เช่น การปลกูฝังอวยัวะเทียมท่ีไม่ถูกต้อง 
ให้กับผู้ปวย การขาดอวัยวะเทียมท่ีจ�าเป็นหรือปล่อยให้อวัยวะเทียม 
หมดอายุก่อนใช้งาน แต่การจัดการข้อมูลเหล่าน้ีด้วยการป้อนข้อมูลแบบ
แมนนวลน้ันเป็นการรบกวนเวลาของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

Nick yte สมาชิกส�านักงานบริหารโครงการของโรงพยาบาล Royal  
Corn all N S Trust กล่าวว่า ระบบดิจิทัลที่ใช้ R ID แทนที่ระบบกระดาษ
ควรมคีวามรวดเรว็และถูกต้องมากขึน้ เขาได้อธิบายเพ่ิมเตมิว่า “ความตัง้ใจ
จริงของเราส�าหรับระบบ R ID คือการท�าให้เจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัดและ 
ในห้องแล็บสามารถสแกนอวัยวะเทียมที่ใช้ได้ง่ายที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้” 
โดยการอ่านแท็กบนบรรจุภัณ ์ของอวัยวะเทียมท่ีห้องผ่าตัด

แม้ว่าจะสามารถติดตามผลิตภัณ ์ได้ด้วยบาร์โค้ด แต่เขาก็ยังกล่าวว่า
คุณลักษณะต่างๆ ของ R ID เป็นทางเลือกที่ดีกว่า “R ID มีความทนทาน
มากกว่า ไม่ซีดจางเหมือนบาร์โค้ด” เขาเสริมอีกว่าเทคโนโลยีน้ียังช่วย 
ให้พนักงานไม่ต้องเดินไปหยิบเครื่องสแกนบาร์โค้ดและกดปุม “ทุกอย่าง
เป็นแบบไร้สัมผัส”

across its three locations. The trust includes 21 surgical roo s (kno n 
in Britain as theaters).

The hospital chose to use a UPC- and passive UHF RFID-based solution 
known as Atticus, from Ingenica Solutions, to manage its surgical 
implants. Atticus is a modular solution for inventory management 
that includes a range of data-capture options, according to Nicola 
Hall, Ingenica’s managing director. Royal Cornwall is opting to begin 
with a focus on gaining visibility into implants as they are received at 
the Trust, and again as they are used during surgical procedures.

Inventory management is typically a manual process for those who 
order and supply surgical implants for use with patients. Tracking what 
inventory is on hand at any given time, as well as when it was used 
and on which patient, ensures that mistakes are not made, such as 
i planting the rong de ice into a patient  running out of a speci c 
product or allowing an item to expire before it can be used. But the 
management of this data via manual inputting takes time away from 
health-care providers.

A digital system using RFID to replace the paper-based system 
should be much faster and more accurate, says Nick Kyte, a project-

anage ent of ce e ber at Royal Corn all ospitals N S Trust. 
“Our speci c intention for R ID is to ake it as easy as possible for 
theater and lab staff to scan i plants they ha e used ” he e plains  
by reading the tags on implant packaging at the surgical site.

Although products could be tracked via bar codes, he notes, several 
features of R ID ake it the better choice. “R ID is ore robust no 
faded bar codes  for e a ple ” he states. e adds that the technology 
also spares employees from having to pick up a bar-code scanner 
and press a button. “It s hands free.”

all กล่าวว่าจากการท่ีได้ตดิต้ังระบบ Ingenica น้ัน โรงพยาบาลจะติดแท็กให้กับผลิตภัณ ์อวัยวะเทียม เช่น  
พวกข้อต่อต่างๆ เป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความส�าคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปวย เมื่อมีการติดแท็กบน 
บรรจภัุณ แ์ล้ว รหัสบ่งช้ีตวัตนท่ีแตกต่างกันบนแท็กแต่ละตวัจะถูกบนัทึกไว้ในซอ ต์แวร์ Atticus พร้อมกับข้อมลู
ผลิตภัณ ์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น วันท่ีผลิต ชื่อผู้ผลิต หมายเลขแสดงล�าดับการผลิต ประเภทและขนาดของผลิตภัณ ์ 
ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร Microsoft Dyna ics ของโรงพยาบาล

With the Ingenica Solutions system in place, Hall says, the hospital will tag implanted products, such as 
oints  rst because of their criticality to patient safety. As tags are applied to product packaging  each 
tag’s unique ID number is stored along with identifying information, such as the date of manufacture, 
the manufacturer, the lot number and the product type and size, in the Atticus software, hosted in the 
trust’s Microsoft Dynamics enterprise resource planning system.
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จากนั้น อวัยวะเทียมจะถูกส่งไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์ผ่าตัดท่ีมีการติดตั้ง
เครื่องอ่าน  R ID แบบตั้งโตะของ Ingenica ไว้ เจ้าหน้าท่ีสามารถ
วางผลิตภัณ ์ลงบนเครื่องอ่านก่อนท�าการฝังลงไปในตัวผู้ปวย ในขณะ
เดียวกัน แพทย์จะใช้ซอ ต์แวร์ Atticus เพ่ือป้อนรหัสผู้ปวยและเชื่อมโยง
รหัสดังกล่าวกับรหัสอวัยวะเทียมท่ีเอามาจากคลัง ซอ ต์แวร์จึงสามารถ
เก็บข้อมูลรหัสผู้ปวยรวมกับข้อมูลของอวัยวะเทียมที่ใช้ได้

ในกรณีที่มีการเรียกคืนสินค้าจากผู้ผลิต ตัวซอ ต์แวร์สามารถใช้ระบุ
รหัสผู้ปวยทุกคนท่ีเชื่อมต่อกับผลิตภัณ ์ท่ีมีปัญหาได้ จากน้ันซอ ต์แวร ์
จะมกีารจดัการผู้ปวยของโรงพยาบาล โดยจะเชือ่มโยงข้อมลูเหล่าน้ีกับข้อมลู 
ผู้ปวยเฉพาะรายจึงสามารถติดต่อผู้ปวยเหล่านั้นได้ ระบบน้ียังช่วยให ้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถระบุและกักกันผลิตภัณ ์ที่มีปัญหาแต่ยังไม่
ได้ใช้ในการผ่าตัดส่งคืนให้ผู้จัดจ�าหน่ายได้ด้วย

ทางองค์กรตั้งเป้าท่ีจะเริ่มใช้งานระบบน้ีภายในช่วงปลายเดือน จากนั้น
องค์กรมีแผนที่จะประเมินอัตราการลดลงของการสูญเสียผลิตภัณ ์  
สต็อคเกิน และเวลาท�างานที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพที่คาดว่าจะได้รับ
ในกรณีท่ีเกิดการเรียกคืนผลิตภัณ ์ เทคโนโลยีนี้จะถูกน�ามาใช้เพ่ือความ
เป็นอัตโนมัติในการเติมเต็มสินค้า

นอกจากนี้ โรงพยาบาลก�าลังใช้เทคโนโลยี RFID ส�าหรับการจัดการ
สินค้าคงคลังบางประเภท ระบบท่ีใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นระบบของ
บริษัท Lyngsoe ท่ีให้บริการด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการ 
ตรวจสอบย้อนกลับแบบ real-time ซึ่งโครงข่าย RFID โดยใช้เครื่อง
อ่านระบบพอร์ทัลเพ่ือระบุท่ีตั้งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการ
แพทย์ เช่น ระบบสแต็คการผ่าตัด อุปกรณ์ถ่ายภาพ เครื่องฉีดยา
และปั ๊ม พวกเขาผสมผสานการใช้งานระหว่างแท็ก UHF แบบ 
พาสซีฟและแท็ก Wi-Fiแบบแอคทีฟซึ่งใช้งานได้โดยอาศัยคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์นั้นๆ

ในขณะเดียวกัน all กล่าวว่าระบบ Ingenica มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของ Scan safety ของโรงพยาบาล ซึ่งน่ีเป็นขั้นตอนแรก 
ของการใช้งานในระยะยาว โดยน�าระบบใหม่เข้ามาแทนระบบเก่า เริ่มต้น
ด้วยการใช้งานในห้องผ่าตัดบางห้อง

ส�าหรับระบบ Ingenica ท่ีโรงพยาบาล Royal Corn all ospitals  
ติดตั้งน้ัน ถือเป็นครั้งแรกที่น�าเทคโนโลยี R ID มาใช้งานในลักษณะน้ี  

all กล่าวว่า “เรามีการพั นาระบบ R ID anban ของเราในบางส่วน
ด้วย แต่ไม่ใช่ R ID Track and Trace”

Next, the implants are moved to the surgical suite storage area, where 
an Ingenica UHF RFID desktop reader is installed. Staff members 
place the product on the reader before it is i planted in a speci c 
patient. At that time, the clinicians use the Atticus software to input 
a patient’s ID and link that number with the implant as they remove it 
from storage. The software then stores that patient ID number, along 
with the implant data.

In the event of a manufacturer recall, the software can be used to  
identify all patient ID numbers connected to a particular product. What’s 
more, the hospital’s patient-management software can link those IDs 

ith speci c patients  so that they can be contacted. The syste  also 
enables hospital employees to identify and quarantine products that 
have not yet been implanted, then return them to the supplier.

The system is intended to be taken live at the end of this month. 
The trust then plans to evaluate the anticipated reduction in product 
wastage, extra stock and labor time, as well as the expected  
ef ciency gains related to any product recalls. The technology ill 
also be used to automate replenishment orders for products that 
have been used and need to be replaced.

Additionally, the hospital is using RFID technology for some inventory  
management. The solution used-provided by real-t ime 
transparency, traceability and data-capture technology company 
Lyngsoe Systems-provides a network of RFID choke points in the 
form of reader portals, in order to locate medical electronic equipment 
such as surgical stack systems, imaging equipment, syringe drivers 
and pumps. They use a combination of passive UHF and active 
Wi-Fi tags depending on the critical nature of the item.

In the meantime, the Ingenica Solutions system is intended to  
eet the hospital s Scan safety ob ecti es. This is the rst stage in 

a long-term, phased-approach deployment, Hall explains, starting 
with just a few surgical rooms.

For Ingenica Solutions, the Royal Cornwall Hospitals installation is 
the rst deploy ent it has offered that uses R ID technology in this 

anner. “We ha e so e deploy ent of our R ID kanban solutions ” 
all states  “but not R ID track and trace.”
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With the Scan4Safety Ingenica deployment, Kyte says, the hospital 
e pects to achie e se eral bene ts  including cost sa ings based on 
reduced wastage of products that might otherwise end up missing or 
expire before they can be used. The technology will save clinicians 
time that they previously spent recording manual data about each 
implant’s stock and status, he predicts.

With regard to safety, Kyte says he hopes the system will help to 
ensure that patients always receive the proper implant for their 
procedure. In the meantime, he adds, the stock area in which  
implants are stored prior to use will be cleaner and better organized, 
since the technology will enable personnel to understand where 
ite s are located  hich should be used rst and ho  to consign 
them to patients.

In the long run, Royal Cornwall Hospitals is aiming for a system in 
which suppliers would also participate in the tagging of products 
before sending the  to the hospital. “Our hope is that anufacturers 
and suppliers start to R ID tag in entory before it arri es ” yte states  
“to re o e anual inter ention at our ood In ards recei ing  
area, and eventually to use RFID to its greatest potential for not just  
in entory anage ent  but throughout the hospital.”  
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yte กล่าวว่า จากการพั นาระบบ Scan Safety ของ Ingenica  
โรงพยาบาลคาดหวงัว่าจะได้รบัประโยชน์หลายประการ รวมถึงการประหยัด
ค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียผลิตภัณ ์ท่ีเสียหรือหมดอายุก่อนที่การใช้งาน
ได้ เขาคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีน้ีจะช่วยประหยัดเวลาของแพทย์ที่เคยเสีย
ไปกับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสต็อคและสถานะของอวัยวะเทียมแต่ละ
รายการแบบแมนนวล

ในส่วนของความปลอดภัย yte กล่าวว่า เขาหวังว่าระบบน้ีจะช่วยให้
มั่นใจได้ว่าผู้ปวยจะได้รับอวัยวะเทียมท่ีเหมาะสมตามข้ันตอนของพวกเขา
เสมอ เขากล่าวเสริมว่าในขณะเดียวกันพ้ืนที่เก็บอวัยวะเทียมจะสะอาดข้ึน
และมีการจัดระเบียบที่ดีข้ึน เนื่องจากเทคโนโลยีน้ีจะช่วยให้บุคลากรรู้ว่า
ผลิตภัณ ์เก็บอยู่ตรงไหน ชิ้นใดควรน�าไปใช้ก่อน รวมถึงวิธีการส่งไปยัง
ผู้ปวยด้วย

ในระยะยาว โรงพยาบาล Royal Corn all มีเป้าหมายจะท�าระบบ
ท่ีซัพพลายเออร์มีส่วนร่วมในการติดแท็กบนผลิตภัณ ์ก่อนส่งมายัง 
โรงพยาบาลด้วย yte กล่าวว่า “ความหวังของเราก็คือผู ้ผลิตและ 
ซพัพลายเออร์เริม่ใช้แท็ก R ID กับคลงัสินค้าของตนเองก่อนทีส่นิค้าจะมาถึง 
โรงพยาบาล เพ่ือลดแรงงานคนบริเวณ ood In ards หรือจุดรับของ 
ของเรา และในท่ีสุดก็ใช้ R ID ให้เต็มศักยภาพมากที่สุดไม่เพียงแค ่
การจัดการสินค้าคงคลัง แต่ใช้งานทั่วท้ังโรงพยาบาล”  
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โลกในช่วง 2 3 ปีมาน้ีหมุนไปอย่างรวดเร็วเสียจนหลายคนตามแทบไม่ทัน มีวิทยาการ
ใหม่  มอีาชพีใหม่  เกดิขึน้มากมาย ข ะท่ีหลายส่ิงในโลกใบเก่ากก็�าลงัจะตายไป เช่นเดยีว
กับวิทยาการทางการแพทย์ที่ยังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ในปี 20 8 นี้ก็จะมีความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ใหม่  เกิดขึน้อีกมากมาย ึง่ 5 อนัดับของวทิยาการทางการแพทย์
ที่น่าสนใจและน่าจับตามองในปีนี้มีดังนี้

ร กกบเทคโ โลยทีี ะ ยเรายามป ย 

อพัเดต  เ รนด
การ ทยที า บตามอง ป 

TELEHEALTH
การแพทย์ทางไกลผ่านแอพพลิเคชัน่ต่าง
อนัท่ีจริงบริการ Telehealth ไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่
มีมานานเกือบสิบปีแล้ว เช่น การนดัหมายผ่าน
เคร่ืองมือสื่อสาร, โรงพยาบาลสง่ SMS มาเตือน
การนดัหมาย, การท่ีหมอในพืน้ท่ีหา่งไกลปรึกษา
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญผ่าน webcam เหล่านัน้ก็
คือ Telehealth แต่วนันีเ้ร่ืองพวกนัน้กลายเป็น
เร่ืองเดก็ๆ ไปแล้ว เพราะในปี 201  Telehealth  
มีพั นาการไปถึ งขั น้ ท่ีหมอสามารถดูจอ
มอนิเตอร์ของคนไข้ผา่นทางมือถือ คนไข้สามารถ
มีบันทึกเก่ียวกับสุขภาพของตัวเองเก็บไว้ใน
แอพพลิเคชั่น เม่ือถึงเวลาท่ีไปหาหมอคนใหม ่
ก็สามารถดงึข้อมลูท่ีเคยรักษากบัหมอคนเก่าออก
มาดไูด้หมด ไมต้่องเสยีเวลาไปท�าเร่ืองขอเอกสาร 
ไหนจะระบบติดตามตัวคนไข้ท่ีหมอสามารถ 
เหน็ได้วา่วนันีค้นไข้แอบไปกินจงัก์ฟู้ ดส์หรือเปลา่ 
มาโกหกหมอไมไ่ด้อีกแล้วนะ 

CHATBOT
แพทย์โรบอตทีจ่ะช่วยตัดสินใจเรือ่งป หา
สุขภาพในเบื้องต้น
ท่ีผ่านมาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนกลางคืน  
เราไม่รู้หรอกว่าอาการแบบนีค้วรจะไปหาหมอ
หรือเปล่า แล้วถ้าไม่ไปหาหมอ เราจะดูแล 
ตวัเองได้อย่างไร การค้นหาข้อมลูจากกูเกิลก็มี 
หลากหลายจนไม่แน่ใจว่าอะไรถกูหรือผิดกนัแน ่
มาในปี 201  นี ้Chatbot เป็นชอ่งทางการสือ่สาร

ท่ีได้รับการพั นาไปในขัน้แอดวานซ์ โดยคนไข้
สามารถเข้าไปสอบถามข้อมลูกบัเจ้า Chatbot เม่ือ
บอกเลา่อาการ เจ้า Chatbot ก็จะถามรายละเอียด  
เราก็จะตอบไปทีละข้อ จากนัน้ก็จะสรุปให้ว่า 
คณุควรไปหาหมอหรือเปลา่ ถ้าต้องไป หมอท่ีใกล้
ท่ีสดุช่ืออะไร อยูต่รงไหน ถ้าไมต้่องไป ในเบือ้งต้น
คุณจะต้องดูแลตวัเองอย่างไร ถ้านึกไม่ออกว่า 
Chatbot ท�างานอยา่งไร ให้นกึถงึ Siri ของ iPhone 
เพราะใช้หลกัการท�างานแบบเดียวกนั

PERSONALIZED MEDICINE
ยาท่ีออกแบบพิเ ส�าหรับรัก าคุ  
คนเดียวเท่านั้น
มีการพูดถึงเร่ืองนีม้านานหลายปีแล้วเช่นกัน  
Personali ed Medicine คือ ยาท่ีแพทย์และ
เภสชักรผลติขึน้มาเฉพาะส�าหรับคนไข้แตล่ะราย 
โดยอาศยัข้อมลูจากการตรวจลึกลงไปถึงระดบั
ยีน เน่ืองจากระดบัเซลล์ท่ีเราเคยพดูกนัมาก่อน
หน้านีไ้มล่ะเอียดเสยีแล้ว เพราะในแตล่ะเซลล์นัน้
ประกอบไปด้วยยีนเล็กยีนน้อยจ�านวนมากมาย
หลายพนัชิน้ และหากมียีนชิน้ใดชิน้หนึง่บกพร่อง
ไปก็จะส่งผลให้คนเราเจ็บป่วยได้ ยกตัวอย่าง 
เช่น มียีนอยา่งน้อย 36 ยีนเก่ียวข้องกบัการเกิด
โรคเบาหวาน มียีนแค่ตวัเดียวผิดปกติก็เกิดเป็น
เบาหวานได้แล้ว และตามปกติเวลาแพทย์เจอ
คนไข้เป็นเบาหวานก็จะให้ยาลดระดับน�า้ตาล
ในเลือด หรือไม่ก็ฉีดอินซูลินเพ่ือควบคมุน�า้ตาล 
ร่วมไปกบัการบอกให้คนไข้คมุอาหาร การรักษา

แบบนัน้ได้ผลบ้าง ไมไ่ด้ผลบ้าง แตถ้่าเราสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าเบาหวานของคนไข้รายนีเ้กิดจาก
ความผิดปกตขิองยีนตวัใด และผลติยาขึน้มาเพ่ือ
รักษาไปท่ียีนตวันัน้เลย แบบนีจ้ะตรงประเดน็กวา่
การให้ยาคมุน�า้ตาล ซึง่เป็นการควบคมุท่ีปลาย
เหต ุ แถมยงัเหมือนกบัการเหว่ียงแหจบัปลาใน
ทะเลอีกด้วย

ก่อนหน้านี ้ การรักษาแบบ Gene Therapy  
ดจูะหา่งไกลจากความเป็นจริง แตใ่นโลกปัจจบุนั
ท่ีวิทยาการต่างๆ ก้าวหน้าไปมากมายแบบก้าว
กระโดด การตรวจในห้องปฏิบตักิารตา่งๆ ท�าได้
ง่ายดายขึน้และมีราคาถูกลง เร่ืองยาพิเศษ
ส�าหรับคนไข้เฉพาะเพียงรายเดียวจึงไม่ใช่เร่ือง
ไกลตวัอีกตอ่ไป
 
WEARABLE TECHNOLOGY
อุปกร ์เสริมเพื่อสุขภาพ
ทุกวันนีอุ้ปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น
นา ิกาหรือสายรัดข้อมือก็สามารถเป็นอปุกรณ์
เสริมทางการแพทย์ท่ีจะช่วยให้คณุสขุภาพดีขึน้  

earable Technology เป็นท่ีนิยมอยา่งกว้างขวาง 
นิตยสาร Forbes ประมาณการว่า ในปี 201  
มีบริษัทท่ีท�าธุรกิจทางด้านนีไ้ม่ต�่ากว่า 2,300 
บริษัททั่วโลก การพั นากลไกต่างๆ จึงต้อง
แข่งขนักนัสดุฤทธิ ย่ิงแข่งกนัเท่าไร ผู้บริโภคย่ิง 

ได้ประโยชน์ ในปี 201  นีจ้ะมีอุปกรณ์สวม 
ข้อมือส�าหรับคนป่วยโรคเบาหวานออกมาให้ 

28-29 Society Edit 1.indd   28 7/2/2561 BE   10:25 AM



วารสารสถาบันรหัสสากลGS1 Society

29GS1 Thailand  July – September  2018

ใช้กนั อปุกรณ์ท่ีวา่จะมีเข็มเลก็ๆ ซอ่นอยู ่เม่ือ
ถึงเวลาท่ีตัง้ไว้มันก็จะแทงเข้าไปในผิวหนัง
ของคนสวม และวดัระดบัน�า้ตาล ประมวล
ผลส่งไปให้หมอดูแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องมา
นั่งเจาะปลายนิว้เหมือนแต่ก่อน ว่ากันว่า
เข็มนัน้เล็กกว่าปากยงุเสียอีก ฉะนัน้คนสวม
จะไม่รู้สึกเจ็บ อันท่ีจริงอาจจะไม่ทันรู้ตัว
ด้วยซ�า้ว่าถกูเจาะเข้าไปแล้ว น่ีเป็นเพียงแค่
ตวัอย่างเดียวเท่านัน้ คาดว่าในอนาคตจะมี 
การพั นาอุปกรณ์สวมใส่เพ่ือสุขภาพตาม
มาอีกมากมายหลายชิน้ นับเป็นการปฏิวตั ิ
วงการแพทย์ให้ก้าวไปสูย่คุดจิิทลัโดยแท้จริง

PILL SENSOR SYSTEM
ระบบติดตามการกินยา
หลายครัง้ท่ีเรามีผู้ สูงอายุอยู่บ้านแล้วหยิบ
ยากินเอง แตก็่เกิดความไมแ่น่ใจวา่พวกทา่น
กินยาหรือเปลา่ หลงลืมหยิบมากินซ�า้หรือไม ่
ต้นปี 201  นีเ้องท่ีองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาอนุมตัิให้สามารถใช้เคร่ืองมือ
ตดิตามการกินยา หรือ Pill Sensor System 

ได้แล้วครับ โดยจะเร่ิมจากยาในกลุม่จิตเวชก่อน 
โดยจะมีการใส ่Metal Sensor Tract System 
ลงไปในเม็ดยา เม่ือคนไข้กินยา เซ็นเซอร์ก็จะ
ไปสัมผัสกับน�า้ย่อยในกระเพาะอาหาร แล้ว
ส่งข้อมูลไปยงัระบบติดตามผล ช่วยให้คนไข้  
คนดแูล และแพทย์ ตดิตามการกินยาของคนไข้
โดยดจูากโทรศพัท์มือถือได้เลย ตอ่ไปถ้าได้ผล
ดี เช่ือว่าบริษัทยาอีกหลายๆ แห่งก็จะน�าเอา
เทคโนโลยีนีไ้ปใช้ในการผลติยา ชว่ยให้สามารถ
ติดตามการกินยาของคนไข้ได้อย่างแม่นย�าขึน้
มากครับ

อย่างไรก็ตาม แม้วิทยาการทางการแพทย์
จะก้าวหน้าขึน้มากเพียงใด แต่หัวใจส�าคัญ
ท่ีสดุส�าหรับการรักษาโรคภยัไข้เจ็บก็คือความ
สมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งคนไข้ ผู้ดแูล และหมอ การ
สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ การเอาใจใส ่
และความเหน็อกเหน็ใจกนัในฐานะเพ่ือนมนษุย์
จึงเป็นสิ่งท่ีขาดไปไม่ได้เลยส�าหรับการเจ็บไข้
ได้ป่วย  
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วันน้ีการตลาดดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่าย
อกีต่อไป า้จะให้ชวัร์ ต้องรู้ให้ทันแล้ว
ปรับตัวให้ไว
ยุคน้ีใครๆ ก็หันมาท�าการตลาดดิจิทัลเพื่อขยาย
โอกาสทางธุรกิจให้มากขึน้ ดงัน้ันเพ่ือให้สามารถ
เข้าใจถึงการท�าการตลาดดจิทัิลได้มากขึน้ จ�าเป็น
อย่างย่ิงที่แบรนด์ต้องตามเทรนด์ให้ทัน ว่าแต ่
เทรนด์ไหนจะมาแรงส�าหรับปีน้ีบ้าง มาฟัง
จากปากนักการตลาดอย่างคุณอนรรฆนาฏ  
ก้องพานิชกุล Chief Operating Officer  บริษัท 
YDM Thailand จ�ากัด ที่จะมาชี้เทรนด์ Digital 
Marketing 2018 ให้ผู้ประกอบการได้รู้กัน

ร้ ห้ทัน รั ัว ห้ ว
Marketing 2018 
Digital

ส�าหรับปีน้ีเทรนด์การตลาดดิจิทัล มี 2 เทรนด์
ท่ีมาแรงด้วยกัน เทรนด์แรกคือ การตลาดแบบ
ใช้ Micro Influencers เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ยุคนี้ผู้บริโภคไม่เชื่อแบรนด์ แต่จะเชื่อข้อมูลจาก
ผู้ที่ใช้จริง อย่างเมื่อประมาณ 5 ปีก่อนต้องบอก
ว่า Influencers อย่างดารา ศิลปินจะมีอิทธิพล
ต่อผู้บริโภคมาก สามารถท�าให้ผู้บริโภคซื้อของ
ตามได้ แต่ในปัจจุบันบทบาทของคนพวกน้ีจะ
ลดลง เพราะผูบ้รโิภครูว่้าพวกเขาถูกจ้างมา ความ
น่าเชื่อถือ หรือ Credibility เริ่มเปลี่ยนไป เพราะ
ฉะนั้นวันนี้บทบาทของ Influencers คือการสร้าง
การรับรู้ หรือ Awareness เท่านั้น

ในขณะที่บทบาทของ Micro Influencers จะมี
มากขึน้ เพราะคนจะเชือ่หรอืซือ้สินค้าและบรกิาร
จากผู้ท่ีใช้จริง เช่น เพ่ือนแนะน�าว่าสินค้าน้ีดี  
ใช้แล้วเวร์ิก เราจะเชือ่เพ่ือน เขาจะสามารถท�าให้
เราซื้อของตามได้ ซึ่งนักการตลาดต้องมีความ
สามารถและต้องเก่งพอท่ีจะรูว่้า Micro Influencers 
คนไหนสามารถสร้างอิทธิพลให้กับสินค้าของ 
ตัวเองได้ ส่วนแบรนด์ก็ต้องมองให้ขาดว่า ใคร
คือคนที่เหมาะสมส�าหรับการมาท�าหน้าที่ตรงนี้

อีกหนึ่งเทรนด์ที่มาแรงแน่นอน นั่นคือ Data is a 
big thing เพราะการรู้ข้อมูลทุกอย่างของลูกค้า 
นอกจากจะท�าให้แบรนด์รู ้ ถึงพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภค หรือรู้จักลูกค้าดีแล้ว ยังเปิดโอกาสใน
การสร้างสนิค้าใหม่ๆ ได้ด้วย ท่ีผ่านมาการท�าการ
ตลาดออนไลน์ จะไม่ได้มีการเชื่อมต่อหลายๆ 
ช่องทางเข้าด้วยกัน แต่ปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยี
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ทีส่ามารถเชือ่มโยงข้อมลูผูบ้รโิภคในแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมเป็นฐานข้อมูลเดียว ดังนั้น
หากแบรนด์ไหนที่มีการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
ท่ีมีศักยภาพได้ก่อน และท�าการวิเคราะห์ใน 
เชิงลึกได้ก่อน โอกาสท่ีจะเพ่ิมยอดขายหรือ 
ท�าให้เกิด Conversion ก็จะสงูกว่าแบรนด์อืน่ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ต�่ากว่า

“ที่ผ่านมาแต่ละแบรนด์ไม่มีการรวบรวมข้อมูล 
ตรงน้ี เฟซบุ ๊กก็เฟซบุ ๊กไป ดู ท่ีจ�านวนไลค ์  
คอมเมนต์ แชร์ engagement เท่าไหร่ โพสต์ไหน
มคีนสนใจ ส่วนของยูทปูก็ดูข้อมลูเฉพาะของยูทูป 
อย่างยอดวิว เว็บไซต์ก็ดูเฉพาะส่วนของเว็บไซต์
ว่ามีคนเข้ามาดูเท่าไหร่ คลิกปุ่มไหนเท่าไหร่  
ไปหน้าไหน ถึงขั้นตอนไหน สรุปสุดท้ายแล้วขาย
ได้เท่าไหร่ ซึง่ข้อมลูมนักระจดักระจายมาก ซึง่เรา
จะท�าแบบนี้ไม่ได้แล้วในปัจจุบัน เพราะคนเวลา
เขามามีปฏิสัมพันธ์กับเพจเขาไม่ได้อยู่ที่เฟซบุ๊ก 
อย่างเดียว เขาจะมีการข้ามแพลตฟอร์มไปเข้า
เว็บไซต์ ไปเข้ายูทูป ดังนั้นเราต้องตามเก็บข้อมูล
คนพวกนี้ที่เข้ามา engage กับแบรนด์ของเราให้
ได้มากที่สุด”
 
ถึงตรงนี้คุณอนรรฆนาฏ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า 
จรงิๆ แล้ว แบรนด์ต่างๆ มากมายยังมองว่าดจิทัิล
เป็นแค่เครือ่งมอื เช่น มองเฟซบุก๊เป็นแค่เครือ่งมอื
หนึ่ง โดยท่ีไม่ได้มีการวางแผนงานดิจิทัลอย่าง 
ถูกต้อง ไม่ได้มองภาพใหญ่ว่าจริงๆ แล้วดิจิทัล 
ท�าอะไรได้บ้าง หรือมองว่าดิจิทัลสามารถตอบ

โจทย์ธุรกิจของเขาได้อย่างไร เพ่ือทีจ่ะวางกลยุทธ์
เรื่องดิจิทัลให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจเขา 
ไม่ใช่เห็นคนอื่นหรือคู่แข่งท�า ก็ท�าตามกัน ท้ังๆ 
ทีอ่าจไม่เหมาะกับตัวธุรกิจของเขา ดงัน้ันแบรนด์
ต้องมองภาพรวมของธุรกิจตัวเองก่อนว่า ปีนี้มี
ทศิทางไปทางไหน อกี 2 ปีจะไปทางไหน อะไรคอื
สิง่ทีค่ณุจะต้องท�าการแก้ไข อะไรคอืวตัถุประสงค์
ของธุรกิจคุณ

ส�าหรับความยากของการท�าการตลาดดิจิทัล 
หลายครั้งเป็นเรื่องของการปรับตัวท่ีค่อนข้างช้า 
โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ ทียั่งเป็นคนรุน่เก่าและมี
ความถนดักับการท�าการตลาดแบบเดมิๆ ซึง่ขาด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องของการตลาดแบบ
ดิจิทัล และยังไม่กล้าลงทุนกับการท�าการตลาด
แบบนี้ เพราะคิดว่าจะใช้ material อย่างไรก็ได้
ในการท�าการตลาดออนไลน์ ซึง่วนันีม้นัไม่เหมอืน
เมื่อก่อนแล้ว material ต้องดีพอที่จะดึงดูดความ

สนใจของคน คุณจะมาหวังว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์
มือถือแล้วให้มันเป็นไวรัล ปล่อยคลิปแล้วดังมี
โอกาสน้อยมาก ดังน้ันองค์กรต้องมองว่าดิจิทัล
เป็นเครื่องมือท่ีคุณจะต้องลงทุน และให้มองว่า
เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ หรือการตลาดที่ต้อง
มีการวางแผนอย่างลึกซึ้ง

ในท้ายนี้ นักการตลาด YDM Thailand ยังบอก
ด้วยว่า แบรนด์ไหนที่จะเข้ามาจับตลาดดิจิทัล 
คงต้องมีการท�าวิจัยการตลาดมาดีๆ เพ่ือให้รู้ว่า
ลูกค้าของเขาคือใคร และย่ิงเข้ามาในตลาดที่มี
การแข่งขันสูง ก็ยิ่งต้องหาว่าจุดขายของแบรนด์
ว่าคืออะไร พร้อมทั้งต้องมีการวางงบประมาณที่
เหมาะสม เรียกว่าการท�าตลาดดิจิทัลยุคนี้ต้องมี
การท�าการบ้านมาดีพอสมควร เพราะไม่ได้ง่าย
เหมือนเมื่อ 4 -5 ปีก่อน ตอนนี้ทุกคนหันมาสู้กัน
ที่ออนไลน์หมด ถ้าไม่มีกลยุทธ์เด็ดจริง โอกาสที่
จะแข่งขันได้ก็ค่อนข้างยาก  
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สถาบันรหัสสากล ( S1 Thailand) ได้รับเชิญจากกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูเ้ก่ียวกับบาร์โค้ด
มาตรฐานสากล S1 ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สินค้า
ชมุชนมมีาตรฐานและขยายช่องทางการตลาด ในงานอบรม “พั นาเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
ในจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมงานกว่า 0 ท่าน  

โครงการอบรมพฒันาเศรษฐกจิชมุชน
ด้วยทรพัย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

สถาบันรหัสสากล ( S1 Thailand) ได้รับเชิญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมบรรยายเรื่อง 
“ความส�าคัญของบาร์โค้ดมาตรฐานสากล S1” ในกิจกรรมฝกอบรมพั นาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม ภายใต้โครงการพั นาเครือข่ายทรัพย์สินทางปญัญา และโครงการสง่เสรมิความรู้ความเขา้ใจทรัพย์สินทางปญัญา
เพื่อรองรับไทยแลนด์ .0 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด  

กจิกรรมฝึกอบรม
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรพัย์สนิทางปัญญาและนวตักรรม

บท วามโดย : ิตตา ิม ระ น 
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ลก ตรการอบรมเ อ กรก าคม  ก ยาย       
เพ่ือส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนบาร์โค้ด สามารถน�าหลกัเกณ ข้์อก�าหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่างถูกต้อง เป็น

ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบัน  จึงก�าหนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล S1 ในภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียน และเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก

มา ิ เ า มั รเ ิน  า ต ารเ าร ม รมเ า จา านละ  า
  น จ ามาร า น์ ล รา ละเ ละ าร นั  th or  

าง า น  ปร รม าร รม าง  นช ง น ร า ม  น า น  งน

      หลักสูตร

วามรู้เบ้องต้นมาตร าน
สากล  ในภา ุรกจ
และอุตสา กรรม

การประยุกตใช้ 
มาตร านสากล 

8 
ในระบบ ัพพลายเชน 

    วันที่จัด

3,  กรก า ม

,  สง า ม

, 8 กันยายน

 กรก า ม  

8 สง า ม

5 กันยายน

   อัตราคาอบรม

สมาชก  :  รี  

บุ ลทั่วไป : ,  บาท

สมาชก  :  รี  

บุ ลทั่วไป : ,  บาท 

                   เนื้อหาหลักสูตร

 บารโ ้ดมาตร านระบบ 

 โ รงสร้างเลข มายบารโ ้ดมาตร าน  ystem

 T , T 3, T  การก�า นดเลข มายประจ�าตวัสน า้

 สท ประโยชนส�า รับสมาชกสถาบัน  

 บารโ ้ดมาตร าน 8

  8  pplication dentifiers s

 การใช้งานบารโ ้ดมาตร าน 8

 ลักการจัดการ ัพพลายเชนเบ้องต้น

วารสารสถาบันรหัสสากล

เมื่อวันที่  พฤษภาคม 2561 นายประวิทย์ โชติปรายนกุล  
ผู้อ�านวยการสถาบันรหัสสากล พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบัน  ได้รับเกียรติ
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดบรรจุภัณ ์ไทย 
ประจ�าป 2561 (ThaiStar Packaging A ards 2018) ภายใต้หัวข้อ 
“บรรจุภัณ ์ .0 เทคโนโลยี นวัตกรรม น�าไทย”  โดยสถาบัน  ได้ร่วม
สนับสนุนเงนิรางวัลพิเศษ การประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจภุณั ์
จ�านวน 2 รางวัล ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

สถาบนัรหสัสากลร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการตดัสินการประกวดบรรจุภณัฑ์ไทย ประจ�าปี 2561
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บท วามโดย : รัน ์ ั น์ ตั ณานน ์

ที่มา : น ์ ิจั ก ิกร

ประเท ไทยเป็นประเท แรก
ที่สร้างความชัดเจนทางก หมาย
ให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล 
โดยจ�าแนกสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสองชนิด ได้แก่  
คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคน
ดจิิทลั (Token Digital)

คริปโทเคอร์เรนซี จะถกูสร้างขึน้ไว้แลกเปลี่ยน
กบัสินค้าและบริการในลกัษณะเดียวกบัเงินตรา
ทัว่ไป

โทเคนดจิทิัล ถกูสร้างมาเพ่ือตอบวตัถปุระสงค์
ด้านการร่วมลงทุนในโครงการ/กิจการ และให้ 
ได้มาซึง่สินค้า/บริการ/สิทธิอ่ืนใด ตามท่ี ก.ล.ต. 
ก�าหนด

รุกจท่ีเก่ียวข้องกับสนทรัพยดจทัลม ี  ประเภท 
ได้แก่ 
1. ศนูย์ซือ้ขายสนิทรัพย์ดจิิทลั (ซึง่เปรียบเสมือน 
 ตลาดกลาง เพ่ือแลกเปลี่ยนสนิทรัพย์ดจิิทลั)

2. นายหน้าซือ้ขายสนิทรัพย์ดจิิทลั 
3. ผู้ ค้าสนิทรัพย์ดจิิทลั (ซึง่เป็นบคุคลท่ีท�าหน้าท่ี 
 คล้ายศนูย์ซือ้ขายสนิทรัพย์ดจิิทลั แตด่�าเนินการ 
 ซือ้ขายจริงนอกศนูย์ดงักลา่ว)
4. กิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศตามข้อเสนอ 
 ของ ก.ล.ต.

2 ก หมายย�้าเจตนารม ์ในการ
ดูแลนักลงทุนรายย่อย ควบคู่กับ
การส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการในธุรกิจ 
ก�าหนดให้บริษัทท่ีจะเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
ท่ีออกใหมต่อ่ประชาชน (การจะออก IC ) ต้อง
ท�าตามข้อบงัคบัจาก ก.ล.ต. ทัง้ในด้านการเสนอ
ข้อมลูต่อนกัลงทนุ ด้านคณุสมบตัิของกรรมการ
และผู้ บริหารบริษัท ไปจนถึงการท่ีบริษัทต้อง 
จัดส่งรายงานเก่ียวกับผลการด�าเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัท

Thailand Newsletter BIZ BREAKTHROUGH

 ก มายทร ย
ทลกากบ ล

3 ไทยยังเดินหน้าพั นาสตาร์ทอัพ 
การพั นาธุรกิจสตาร์ทอัพและอุตสาหกรรม 
Blockchain ไทยไม่น่าจะประสบปัญหาหรือ 
หยุดชะงัก เพราะภาครัฐยังส่งเสริมเทคโนโลยี 
Blockchain และโครงการ Regulatory Sandbo   
รวมถึงการระดมทนุอ่ืนๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์
ส�าหรับสตาร์ทอพั Li E ท่ีจะเร่ิมให้มีการซือ้ขาย
กนัในปีนี ้

กล่าวโดยสรุป กฎหมายท่ีประกาศออกมานัน้  
เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ออก IC  มีความรับผิดชอบ 
ตอ่ผู้ ซือ้และผู้ลงทนุ การกระตุ้นให้ฝ่ายผู้ออก IC   
มีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนเช่นนี ้ เทา่กบัเป็นการ
สร้างบรรทดัฐานของการก�ากบัดแูลการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัให้อยู่ในระดบัท่ีสอดคล้อง
กบัเคร่ืองมือระดมทนุอ่ืนๆ ซึง่จะเป็นการคุ้มครอง
นักลงทุน ควบคู่กับการส่งเสริมการเติบโต 
อยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาว  

3 พ ภาคม 256  ที่ผ่านมา ภาครั ได้ประกา ใช้ก หมาย 
พระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสนิทรพัย์ดิจทัิล พ  256  
 ึง่ครอบคลุมเงนิดิจทัิลเป็นประเท แรก  ท่ีมีการออกก หมาย
ด้านนี้แบบโดยเ พาะ โดยมีสาระส�าคั  ดังนี้

ICO
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เคลดลับด ล มอง 
เพิมพลัง องคนวัยท�างาน

โดยเฉพาะคนท่ีอยู่ในวยัท�างานท่ีจะต้องแบกรับ
ความรับผิดชอบตา่งๆ ความคดิ การใช้งานสมอง
ท่ีหนกัตลอดตัง้แต่ช่วงเช้าไปจนถึงตอนเลิกงาน 
และบางครัง้ยงัต้องกลบัมาท�างานท่ีบ้านต่ออีก
ในตอนกลางคืน สง่ผลให้บางครัง้ปัญหาสขุภาพ
ตา่งๆ ก็จะตามมา เกิดความเหน่ือยล้า ปวดศีรษะ 
ตงึเครียด จนไม่มีแรงในการท�างาน แต่อย่าเพ่ิง
กงัวลไป วนันีเ้รามี 8 เคลดลับดแูลสมอง เพ่ิม
พลงัการท�างานมาฝากกนั เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บ�ารุงและดแูล เพ่ิมประสิทธิภาพท่ีดีให้แก่สมอง
ของเรานัน่เอง ไปดกูนัเลยวา่มีอะไรบ้าง

 ดื่มน�้าสะอาดระหว่างวันบ่อย
น�า้จะช่วยฟืน้ฟูและดูแลระบบสมอง เน่ืองจาก
กว่า 0 เปอร์เซ็นต์ของสมองคนเราเต็มไปด้วย
น�า้เป็นส่วนประกอบ ควรจิบน�า้บ่อยๆ ระหว่าง
วนัเร่ือยๆ ย่ิงโดยเฉพาะการท�างานในห้องแอร์ท่ี
มีอณุหภมิูต�่าและเย็นนัน้ ร่างกายของเราอาจจะ 

ในแต่ละวนัสมองเป็นอวยัวะที่ กูใช้งานอย่างหนัก เพราะเป็น
นูย์กลางในการส่ือสาร ควบคมุการท�างานส่วนต่าง  ของ

ร่างกาย  ทุก  วัน เราจะต้องเผชิ กับป หาการใช้ชีวิต  
การตัดสินใจ ความคดิต่าง  ท่ีจะต้องใช้สมองเป็นหลักเก ์
ในการท�างาน

เกิดการสญูเสยีน�า้ได้ เพ่ือท่ีจะเพ่ิมความปลอดโปร่ง
ให้สมองสดใส และสามารถท�างานได้ดีมากย่ิงขึน้ 
แต่ทัง้นีค้วรด่ืมน�า้อุ่นหรือน�า้ตามอุณหภูมิห้องท่ี
สามารถเข้าไปหล่อเลีย้งระบบต่างๆ ในร่างกาย
ได้อยา่งรวดเร็วมากกวา่น�า้เยน็จดั

2  อย่าละเลยรับประทานอาหารเช้า
หลายๆ คนท่ีเร่งรีบในชว่งเช้า แตด่�าเนินชีวิตอยา่ง
รวดเร็ว จนบางครัง้ละเลยการรับประทานอาหาร
ตา่ง  ๆในชว่งเช้า เพราะไมมี่เวลาและไมรู้่สกึหิว แตต้่อง  
บอกเลยว่าการไม่ รับประทานอาหารเช้านัน้  
สง่ผลเสียอยา่งมากตอ่ร่างกาย เน่ืองจากจะท�าให้
ร่างกายขาดสารอาหารและน�า้ตาล ไม่สามารถ
ท�างานได้อย่างเต็มท่ี รู้สกึเหน่ือยล้า ไม่มีสติและ
สมาธิ สมองไม่แล่น ตอบสนองช้า เพราะฉะนัน้
ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเพ่ิมความแข็งแรง
ให้สมอง ด้วยการลกุขึน้มารับประทานอาหารเช้า
ในทกุวนัเพ่ือประสทิธิภาพในการท�างานนะครับ
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3  บริหารร่างกายเพิ่มพลังสมอง
แบบง่าย
เราสามารถท่ีจะกระตุ้นการท�างานของสมองงา่ยๆ 
ด้วยการลองสลบัมือทัง้สองในการท�างาน ใช้มือ
ท่ีไม่ถนดัหยิบสิ่งของเพ่ือกระตุ้นการท�างานของ
สมอง หยิบเอกสาร ลกุขึน้มากวาดบ้าน จดัโตะ 
ชงกาแฟ ด่ืมน�า้ หรือหวีผม เพ่ือท่ีจะได้กระตุ้น
พลังสมองให้สามารถท�างานได้เต็มท่ี ฝึกการ
ตอบสนองและการเคลื่อนไหวของระบบสมอง
และร่างกาย

4  มีอารม ์ขันและยิ้มหัวเราะบ่อย
เพ่ิมความคดิสร้างสรรค์ เพ่ิมพลงัสมองด้วยวิธีการ
ง่ายๆ อย่างการมีอารมณ์ขนั หวัเราะเ า และ
ยิม้บอ่ยๆ อาจจะหาหนงัสือการ์ตนูมาไว้อา่นเลน่ 
การดหูนงัตลก การคยุกบัเพ่ือนร่วมงานในเร่ืองดีๆ  
มีเสียงหวัเราะ การหวัเราะ ยิม้ และมีอารมณ์ขนั
อยู่เป็นประจ�าจะช่วยเพ่ิมความสขุในการท�างาน 
มีพลังงานความคิดเชิงบวก ลดความเครียด 
และสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ดีมากย่ิงขึน้

5  ไม่นอนดึก พักผ่อนให้เพียงพอ
สิ่งหนึง่ท่ีจะสามารถช่วยให้คณุมีสมองท่ีแข็งแรง 
พร้อมเปิดรับการท�างานและคิดสร้างสรรค์แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการนอน ควรนอนพกัผ่อนตัง้แต่ช่วงหวัค�่า 
พกัผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวนัละ 6-  ชัว่โมง 
เพ่ือท่ีจะให้ระบบร่างกายและสมองสามารถท่ีจะ
ท�างานได้อย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพในการ
ท�างานมากย่ิงขึน้ โดยการนอนหลบัพกัผ่อนนัน้
ควรท่ีจะนอนในสถานท่ีเงียบ ไมมี่เสยีงรบกวนเพ่ือ

ท่ีจะเพ่ิมความเตม็อ่ิม และต่ืนเช้ารับวนัใหมอ่ยา่ง
สดใสเบกิบานพร้อมท�างานนัน่เอง

6  หลีกเลี่ยงเสียงรบกวน
ไม่ควรท่ีจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้สถานท่ีมี 
เสียงดงั เสียงรบกวน เน่ืองจากมีการวิจยัตรวจ 
พบว่า เสียงดงัรบกวนนัน้สามารถท่ีจะส่งผลต่อ
ระบบการประมวลผล และการท�างานของสมอง
ได้เพ่ิมความเครียด สมองมีการพั นาและ
ประสิทธิภาพในการท�างานน้อยลง พกัผ่อนได้ 
ไม่เต็มท่ี ความดันโลหิตสูงขึน้ เราควรท่ีจะ 
หลีกเลี่ยงเสียงดังในเวลาท�างาน และพักผ่อน 
เพ่ือท่ีจะได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน
ท่ีดีของสมองและระบบตา่งๆ ในร่างกายนัน่เอง

7  เสียงเพลงช่วยได้
เสียงเพลงคลาสสิคหรือแจส มีคลื่นเสียงท่ีช่วย
ดแูลระบบสมองให้ผอ่นคลาย กระตุ้นเร่ืองความ
จ�าและเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างานของสมอง 

ลองเปิดเพลงคลาสสิคหรือแจสฟังเบา ๆ ก่อน
นอน ตอนเช้าก่อนไปท�างาน หรือระหวา่งในชว่ง
ท่ีท�างานสกั 20-30 นาที รับรองเลยวา่คณุจะรู้สกึ
สงบ ผ่อนคลายสามารถท�างานและคิดงานได้ดี
มากย่ิงขึน้ รวมไปถึงเซลล์ต่าง ๆ ในสมองได้รับ
การฟืน้ฟอูยา่งดีด้วย

8  ออกมารับแสงแดด ออกก�าลังกาย
เบา  ยามเช้า
หลงัจากท่ีเรานอนหลบัพกัผอ่นด้วยความเหน่ือย
ล้าในตอนกลางคืนแล้ว ลองต่ืนเช้าสักหน่อย 
เพ่ือท่ีจะรับแดดอุ่นยามเช้าและเปิดรับอากาศท่ี

บริสทุธิ ออกก�าลงักายเบาๆ สกันิดในยามเช้า อาจ
จะวิ่ง ยืดเส้นยืดสาย หรือท�างานบ้าน เดนิเลน่รับ
แสงอรุณสกัหน่อยเพ่ือท่ีจะได้ให้สมองเปิดกว้าง 
ท�างานได้ดีมากย่ิงขึน้ ไมง่ว่งนอนระหวา่งวนั และ
มีประสทิธิภาพในการท�างานมากย่ิงขึน้

ใ น ช่ ว ง เ ว ล า น อ น ก็ ค ว ร ท่ี จ ะ ปิ ด ห น้ า จ อ
โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์พร้อมกับตัง้
ให้อยู่ห่างไกลจากตัวเอง 1-2 ชั่วโมงก่อนท่ี
จะนอน เพ่ือท่ีจะได้ลดความตึงเครียดและ
แสงอันตรายจากหน้าจอมือถือด้วย และ
อย่าลืมรับประทานอาหารบ�ารุงสมอง เพ่ือ 
เป็นการฟื้นฟูระบบสมองและร่างกาย หมั่น 
ออกก�าลงักายและดแูลอย่างใสใ่จ อย่าโหมงาน
หนักมากจนเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อน รับรอง 
เลยวา่ถ้าหากลองน�า  เคลด็ลบัดแูลสมอง เพ่ิม
พลงัการท�างานพร้อมกบัวิธีดแูลตวัเองข้างต้นนี ้
สมองของคณุจะต้องเปิดกว้าง พร้อมรับสิง่ใหม่ๆ  
มีพลงัในการท�างานอยา่งแนน่อน  
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ตลา รา อา ารป  
เตบิโต 

บท วามโดย  :  รัน ์ ั น์ ตั ณานน ์ 
ที่มา  :  น ์ ิจั ิ ร  

มลูค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยท่ีสงู
ถงึกวา่  แสนล้านบาทตอ่ปี ดงึดดูให้ผู้ประกอบ
การร้านอาหารรายใหม่เข้าสู่ตลาดธุรกิจร้าน
อาหารอย่างต่อเน่ือง ณ สิน้ปี 2 60 มีจ�านวน 
ผู้ประกอบการร้านอาหารท่ีจดทะเบียนนิติบคุคล
รวม 12,6 0 ราย เพ่ิมขึน้ร้อยละ  จาก ณ สิน้ปี 
2  ขณะท่ีผู้ประกอบการร้านอาหารรายเดมิใน
ตลาดยงัขยายการลงทนุ ทัง้ในรูปแบบการพฒันา
แบรนด์ร้านอาหารขึน้มาใหม่เอง รวมถึงการซือ้ 
แฟรนไชส์จากตา่งประเทศ

ปัจจบุนัผู้ประกอบการร้านอาหารประกอบธุรกิจ
ในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
มากขึน้ตามการขยายสาขาของห้างสรรพสินค้า 
และการเพ่ิมสัดส่วนพืน้ท่ีร้านอาหารเพ่ือสร้าง 
จดุขายใหมใ่ห้กบัห้างสรรพสนิค้า

อย่างไรก็ตามการเพ่ิมสัดส่วนพืน้ท่ีร้านอาหาร
ในห้างสรรพสินค้า เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 

ร้ านอาหารรายใหม่ เ ข้ าสู่ ธุ ร กิจ  ส่ งผลใ ห้ 
ภาวการณ์แขง่ขนัรุนแรงขึน้ 

ศนูย์วิจยักสกิรไทย คาดวา่ มลูคา่ตลาดธรุกิจร้าน
อาหารในปี 2 61 นา่จะอยูท่ี่ 11,000- 1 ,000 
ล้านบาท ขยายตวั -  จากปี 2 60 ซึง่ส่วน
หนึ่งมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าเช่าท่ี และจะมีผล
ให้ผู้ประกอบการต้องผลกัดนัราคาอาหารให้สงูขึน้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความท้าทายของ 
ผู้ประกอบการร้านอาหารในปี 2 61 จงึอยูท่ี่การ
คดัเลอืกท�าเลในการขยายสาขาท่ีสามารถเข้าถงึฐาน
ลกูค้าใหม่ ในพืน้ท่ีใหม่ท่ีการแข่งขนัยงัไม่รุนแรง 
และค่าเช่ายังไม่สูงมากนัก เช่น สถานีบริการ
น�า้มนั อาคารส�านกังาน โรงพยาบาล หรือการเปิด
ร้านค้า Stand Alone

นอกจากนี ้ผู้ประกอบการร้านอาหารนา่จะหนัมา
ให้ความส�าคญักบับริการเมนอูาหาร ขนม และ

เคร่ืองด่ืมภายในร้านให้หลากหลายมากขึน้ ตาม 
เทรนด์การใช้จ่ายด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
นอกบ้านของคนไทย เพ่ือให้บริการลกูค้าได้อยา่ง
ครอบคลุม และกระตุ้ นให้ลูกค้าใช้จ่ายในการ 
รับประทานอาหารตอ่คนตอ่มือ้เพ่ิมสงูขึน้ มากกวา่
การจัดโปรโมชั่นด้านราคาดงัท่ีผ่านมา รวมถึง
ผู้ประกอบการยงัคงต้องให้ความส�าคญักับการ
รักษาคณุภาพของอาหาร ท่ีต้องมีความสดใหม ่
และรสชาติอร่อย รวมถึงคณุภาพการให้บริการ 
ท่ีต้องมีความรวดเร็วทนัใจ เพ่ือตอบโจทย์การใช้
ชีวิตท่ีเร่งรีบของผู้คน  
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บท วามโดย : รเม  ิ า
ที่มา : https://www.hackread.com/security-trends-to-watch-out-for-in-2018

ความปลอดภยั าง เบอร
ไม่ใช่เรองไกลตัวอกต่อไป
จากเหตุการ ์ในช่วงไม่ก่ีอาทิตย์ที่ผ่านมาน้ัน เราคงจะได้ข่าวเก่ียวกับข้อมูลบัตรประชาชนรั่วไหลจากค่าย
มือ ือค่ายหน่ึง อันท่ีจริงจะเรียกแบบน้ัน ะทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะจริง  ผู้เช่ียวชา ทางด้านน้ี ต่างก็รู้กันว่า
มันเกิดจากการตั้งค่าที่ผิดพลาดของผู้ดูแลระบบ ที่มีการตั้งค่าแบบสาธาร ะ แปลตรง  คือ ้าใครบังเอิ
เจอเข้าหรือพยายามค้นหาช่องโหว่แบบนี้ ก็สามาร เข้าไปดูได้โดยง่าย

Trendy Tech วารสารสถาบันรหัสสากล

เ ร่ิมต้นเหตุการณ์นี โ้ดยท่ีมีแ กเกอร์สายขาว hite 
Hacker คนหนึ่ง (ขอสรุปสัน้ๆ คือ นักเจาะระบบ หรือ  
คนท่ีค้นหาช่องโหว่ของระบบเพ่ือแจ้งให้เจ้าของระบบ
ทราบเพ่ือท�าการแก้ไขหรือบางทีเจ้าของระบบก็ยินดี 
จะจ่ายเงินเพ่ือจ้างบุคคลเหล่านีม้าท�าการค้นหาช่องโหว่
เพ่ือแก้ไขกันเลยทีเดียว บ้างก็จัดกิจกรรม bug bounty 
เพ่ือให้คนเหล่านีเ้ข้ามาช่วยแจ้งช่องโหว่ให้รางวัลเป็น 
การตอบแทน ซึ่งนิยมท�ากันมากในบริษัทยกัษ์ใหญ่ต่างๆ 
เพ่ือให้ระบบของตนมีความปลอดภัยอยู่ตลอดซึ่งเป็น 

การป้องกันไปอีกทางหนึ่ง) เป็นผู้ ค้นพบเข้า ซึ่งหลงัจากค้นพบก็ได้แจ้ง
ไปให้ทางบริษัทต้นทางเป็นผู้ทราบ แต่กลบัต้องพบกบัขัน้ตอนในการรอ 
ร่วมเดือน(หหุ ุท่ีน่ีประเทศไทยจ้า) เพ่ือท�าการแก้ไข ซึง่เม่ือเราได้ทราบขา่ว และ
ได้มีการแถลงขา่วไปนัน้ ทางบริษัทต้นทางกลบัแจ้งวา่ ถกูล้วงข้อมลูและเกิด
จากการใช้เคร่ืองมือท่ีซบัซ้อน ซึง่วิธีการนัน้ อธิบายได้อยา่งงา่ยดายเลยวา่ 
ค้นหาเคร่ืองมือได้จากอินเตอร์เน็ต ตดิตัง้ และลองค้นหาได้เลย ซึง่พบวา่การ
ท�าลกัษณะนีแ้ม้เป็นมือสมคัรเลน่ก็สามารถค้นหาได้ไมย่าก เพราะชอ่งโหว่
ลกัษณะนี ้ถกูเรียกวา่ ความผิดพลาดของผู้ดแูลระบบ (Human Error) ซึง่
สามารถเกิดขึน้กบัระบบไหนก็ได้นัน่เอง 

Exceeding your expectations for performance and value

The V230i Thermal Transfer Printer

     เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ TTO ของ Domino จากประเทศอังกฤษ สามารถพิมพ์ได้ทั้งระบบ
Intermittent และ Continuous เครื่องมีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงเท่ารุ ่นขนาดใหญ่ 
มีความแม่นยำ ในการพิมพ์ ใช้งานง่าย และลดค่าใช้จ่าย ด้วยโหมดประหยัดริบบอนถึง 60 %
พิมพ์ได้พื้นที่ขนาด 32 มม. และ 53 มม. ความละเอียด 300 dpi พร้อมด้วยฝา Cassette 
เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน และใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานทั้งระบบและเป็นเครื่องพิมพ์ที่
รองรับการพิมพ์ UDI Compliance และ Serialization สำหรับอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
พร้อมด้วยโปรแกรม DSM ในการเก็บฐานข้อมูล
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จะวา่ไปแล้วจากหลายๆ เหตกุารณ์ทัง้ annaCry  
Ransomware ข้อมูล ร่ัวไหลท่ีเกิดขึน้จาก 
ค่ายมือถือ หรือพนักงานน�า ข้อมูลบันทึก 
การโทรและพิกัดของผู้ ใช้บริการ (ค่ายมือถือ 
อีกค่ายหนึ่งอีก ซึ่งไม่ซ� า้กะค่ายข้างบน) ไป
ขายให้กับบุคคลภายนอก เป็นต้น ล้วนแต ่ 
เ ป็น เหตุการณ์ ท่ีน่ าสนใจและอยู่ ใ ก ล้ตัว 
ทกุๆ ท่านมากกว่าท่ีคิด (มีมานานแล้ว แต่ผู้ ใช้ 
ทั่วไปยังรู้สึกเป็นเร่ืองไกลตัว) และไม่ใช่แต ่
ในประเทศเรา อาทิเช่น ประเทศอินเดียท่ี 
ฐานข้อมลู อตัลกัษณ์ของประชาชนอินเดียกว่า 
1.1 พันล้านคน ร่ัวไหลจากระบบท่ีมีช่องโหว ่
ด้านความปลอดภัย  ซึ่ ง เ ม่ือ ข้อมูลแบบนี ้
ร่ัวไหล ผลกระทบจึงมหาศาล ในเม่ือการโจมตี
ระบบเร่ิมใกล้ตวัเรามากขึน้นัน้ ในวนันีผ้มจงึขอ
มาน�าเสนอการโจมตีในรูปแบบตา่งๆ ท่ีเรานา่จะ
ได้พบเจอภายในปี 201  นีก้นัครับ

ในปีท่ีผา่นมานัน้ การโจมตีระบบทวีความรุนแรง
ขึน้เ ร่ือยๆ มีการโจมตีบริษัทรายใหญ่และมี 
ผลกระทบทั่วโลกหลายครัง้เลยทีเดียว ดังนัน้ 
เราเองจึงควรตระหนักถึงความปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอพัเดตข่าวสาร
ด้านนีอ้ยู่เสมอ รวมทัง้ให้ความรู้แก่คนในบ้าน
หรือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้ได้รู้ถึงวิธีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยการโจมตีท่ี 
นา่สนใจในปีนีคื้อ

การบุกรุกทางกายภาพ
hysical ttac  

วา่กนังา่ยๆ ก็คือการเข้าไปล้วงข้อมลูถงึบ้านของ
เหย่ือแบบท่ีเราสามารถเห็นได้ตามภาพยนตร์
เก่ียวกับสายลับ ท่ีพยายามลักลอบเข้าไปใน
ส�านกังานเพ่ือล้วงเอาข้อมลูนัน่แหละ โดยหลงั
จากท่ีองค์กรส่วนใหญ่เร่ิมให้ความสนใจและ
ลงทนุด้านความปลอดภยัของระบบตวัเองไปแล้ว  
ทัง้ติดตัง้โปรแกรมป้องกันและตรวจสอบการ
โจมตีทางไซเบอร์ ทุม่ทัง้เงินและเวลาไปมากมาย 
ถึงกระนัน้ก็ตาม บางบริษัทก็ยังขาดความ
ปลอดภยัทางด้านกายภาพ (อาทิ ยามรักษาความ
ปลอดภยั กล้องวงจรปิด ระบบการใช้บตัรในการ
เข้าอาคาร สถานท่ีตา่งๆ เป็นต้น) ซึง่อาจมีความ
หละหลวมในการตรวจตรา หรือเฝ้าระวงั ท�าให้
บางทีตกเป็นเป้าหมายในการถกูเข้ามาล้วงข้อมลู
กนัแบบตรงๆ โดยการบกุรุกเข้ามาในสถานท่ีแทน 

ไวรัส รอ แรน ั่มแวร ransomware  
ก็ยังคงร้อนแรงเร่ือยๆ โดยหลักการง่ายๆ คือ
การเข้ารหสัและท�าการเรียกค่าไถ่เพ่ือปลดล็อค
ข้อมลู (อารมณ์แบบ ท�าให้ข้อมลูในคอมพิวเตอร์
ใช้การไมไ่ด้ ไมไ่ด้ขโมยนะ แตใ่ช้ไมไ่ด้ จะใช้เหรอ 
ต้องจ่ายเงินก่อนนะ ซึ่งมีทัง้แบบได้ข้อมูลคืน
และไม่ได้คืน ก็ไปลุ้ นดวงกัน) โดยการโจมตี
นีไ้ด้ท�าเงินให้กับผู้ ไม่ประสงค์ดีเป็นจ�านวน
มหาศาล แถมยงัสร้างความเสียหายในวงกว้าง 

(มีหรือท่ีแ กเกอร์จะไม่สนใจใช้วิธีนีก้ัน) จน
ท�าให้มีความนิยมเพ่ิมมากขึน้ หนกัๆ อาจใช้วิธี
นีโ้ดยการเบนความสนใจได้เหมือนกนั และไป
พุ่งเป้าโจมตีจริงๆ โดยไม่ทันตัง้ตัว ซึ่งบ่อเกิด 
ความหายนะนี ้ อาจมาจากการสร้างอีเมล 
เพ่ือแพร่กระจายโดยหวังเพียงแค่พนักงาน 
หนึง่คนกดเปิดแคน่ัน้เอง

การไม่เตรียมตัวรับกับก มาย
ด้าน วามปลอดภัยของข้อมูล 

eneral ata rotection 
Re ulation รอ R  
โดยกฎหมายนีย้ังไม่มีในภูมิภาคของบ้านเรา  
แต่ทางยุโรปเคลื่อนไหวและเร่ิมต้นเร่ืองนีม้า
นานแล้ว ทางบ้านเราก็เป็นไปได้ว่าจะสามารถ
เกิดขึน้ได้เช่นกัน (หลังจากเหตุการณ์ท่ีเกิด 
ไปหลายต่อหลายครัง้ก็หวงัว่าจะมีอะไรเกิดขึน้
มาช่วยผู้ ใช้งานอย่างเราๆ บ้างเน้อ) โดยการ 
ละเมิดกฎดงักลา่วอาจหมายถึงการถกูปรับเป็น
เงินถงึ 20 ยโูร หรือ 4  ของรายได้ทัง้หมดของ
บริษัท ซึง่บริษัทสว่นใหญ่กวา่ 0  ยงัไมพ่ร้อม
ส�าหรับเร่ืองนี ้

การโจมตีจากโทรจัน Tro an  
เรียกง่ายๆ ว่าเป็นม้ากรุงทรอยในการลอบ
เข้ามาและเก็บข้อมูลเรากลับไป ไม่ว่าจะเป็น  
ช่ือผู้ใช้งาน รหสัผา่นตา่งๆ ซึง่ถกูออกแบบมาใน 
การเจาะจงการโจมตีระบบธนาคาร ยกตวัอยา่ง
เช่น เราๆ ท่านๆ ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิง้ 
โดยในมือถือของเราติดโทรจันก็จะท�าให้เจ้า
โทรจันนีส้ามารถเก็บข้อมูลรหัสผ่านออกไป
และใช้ดูดเงินออกจากบัญชีของเราโดยเรา
ไม่รู้ตัว โดยปัจจุบันถูกพั นาให้เข้ากับระบบ
ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วแม้ธนาคารจะมีการ
ปรับตวัเพ่ือระวงัการโจมตีชนิดนีม้ากขึน้ก็ตาม 
โดยนิยมในแนวทางสร้างเว็บปลอมขึน้มา  
ให้หน้าตาคล้ายๆ กนั แคนี่ค้นท่ีไมไ่ด้ระวงัก็อาจ
จะเผลอกรอกข้อมูลลงไปและตกเป็นเหย่ือได้
อยา่งงา่ยดายนัน่เอง

ทั นี อทิ ท ร รออป ร ์
ด อ จ ี อ โ รอค เ ี น
ร โจ อี เ อ ดั นัน เร ค ร ัน
น จ ร นั อั เด รด นค

ปลอด ั ล เรี นรทจี ร จ อ ค
ิดป เิ อ น เ อทจี ลดค เ ี อ
ั ท นเอ ครั   
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บท วามโดย : า มา ิ

Member Zone วารสารสถาบันรหัสสากล

สิงทควรร้ก่อนน�าสินค้าเ ้าห้าง

จึงไม่แปลกที่ผู ้ประกอบการจะคาดหวังว ่า 
การฝากขายสินค้าในโมเดิร ์นเทรดจะช่วย 
เพ่ิมยอดขาย ให้กลายเป็นแบรนด์ติดดาว 
ได้ไม่ยาก ซึ่งผู้ประกอบการมืออาชีพคงทราบ 
กันอยู่แล้วว่า ทาง Modern Trade มีเง่ือนไข 
และวิธีการน�าเข้าสินค้าอย่างไรบ้าง 

ก ่อนอื่น เรามาท�าความเข ้าใจกันก ่อนว ่า  
ในช็อปสโตร์  โมเดิร์นเทรด หรือท่ีเรียกติดปาก 
ทัว่ไปว่า MT คอือะไร  Modern Trade หมายถึง 
การค้าขายสินค้าและบริการท่ีมีการจัดการ 
อย่างเป็นระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ 
ดังนี้

การนา นิค้าเ า้

. ypermar et ไ เปอรมารเกต 
รอ ้าง ้าปลีกขนาดใ ่

ในเมืองไทยตอนน้ีเหลือแค่ 2 รายหลักเท่านั้นก็
คือ Tesco otus และ Big C การท�าตลาดของ
ห้างเหล่าน้ีหลักๆ จะเน้นเรื่องราคาถูกท่ีสุดใน
ตลาด เพื่อดึงคนเข้ามาในห้าง เพราะเชื่อว่าเมื่อ
เข้ามาในห้างแล้ว ลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าเพียง
อย่างเดียวแน่นอน 

. upermar et ูเปอรมารเกต
ยกตัวอย่างเช่น Tops  o e resh Mart  

illa Market  Ma alue เป็นต้น โดยปกติ 
ซเูปอร์มาร์เก็ตมกัจะไม่ได้เป็นร้านค้าทีอ่ยู่โดดเดีย่ว 
(Stand Alone) เพราะไม่สามารถดึงดูดให้คน

MODERN TRADE

ตัง้ใจมาซือ้ของทีซ่เูปอร์มาร์เก็ตเท่าไหร่นัก สงัเกต
ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นใต้ดินหรือชั้นล่างของ 
ห้างสรรพสนิค้า อาศยัการดงึคนจากห้าง   ท�าหน้าท่ี
เป็นส่วนเติมเต็มให้ห้าง  มากกว่าโดยที่สินค้า
จะมีความหลากหลายน้อยกว่า yper arket

3. on enience tore ร้านสะดวก ้อ
และมนมารท
เมื่อพูดถึงร้านเหล่านี้ชื่อแรกที่ปราก ออกมา
คงหนีไม่พ้น   Ele en นอกจากนี้ยังมี otus 
E press  a ily Mart หรือร้านท่ีเปดตามปัม
น�้ามัน เช่น iffy  TigerMart อีกด้วย โดยจะเน้น
ขายสินค้าท่ีสร้างความสะดวกให้ลูกค้าเท่าน้ัน 
(สังเกตได้ว่าลูกค้าจะซื้อและบริโภคในระยะ

ในมุมมองของคนมีแบรนด์ การขายสินค้าในชอ็ปสโตร์ หรอื โมเดิร์นเทรด ( odern Trade  T)  
ไม่ว่าจะเป็น atsons  oots หรอืใน eandboy ย่อมหมาย งึโอกาสในการกระจายสินค้า
ให้เข้า ึงผู้คนได้จ�านวนมาก ย่ิงมีช็อปสาขาครอบคลุมพื้นท่ีมากเท่าไหร่ ก็ย่ิงสามาร เข้า ึง
ลูกค้าได้เพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น พร้อมท้ังยังช่วยส่งเสริมภาพลัก ์ของแบรนด์ให้ดูดีมีระดับ 
กลายเป็น แบรนด์ขึ้นห้าง  ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
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เวลาอนัสัน้) โดยสนิค้าส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเลก็ 
บรโิภคเสรจ็ในครัง้เดยีว และเน้นไปท่ีอาหารและ
เครื่องดื่มเป็นหลัก

. pecialty tores ร้าน ้าขายสน ้า
เ พาะทาง
ถ้าพูดในเรื่องความหลากหลายต้องยกให้  

yper arket หรือ Depart ent Store ส่วน
ใหญ่จะไม่ได้มพ้ืีนทีม่าก แต่เน้นขายสนิค้าเฉพาะ
หมวดและเจาะลึกเท่านั้น เช่น Watsons  Boots 
ท่ีเน้นขายเครื่องใช้ส่วนตัวหรือเน้นขายยาและ
สินค้าสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าบางอย่างหรือ
บางย่ีห้ออาจจะเน้นขายสินค้าในรูปแบบน้ี เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นสินค้าหายากมากกว่า
จะขายใน yper arket

5. ash and arry ตลาดสด
และร้าน ้าส่ง
ร้านค้าส่งท่ีเป็น Modern Trade ในเมืองไทย
ปัจจุบันนี้มีเพียงรายเดียวคือ Makro ดังนั้นกลุ่ม
ลูกค้าหลักจะไม่ใช่ผู้บริโภคทั่วไป แต่เป็นร้านค้า
ปลีกหรือมินิมาร์ทท้องถ่ิน รวมถึงร้านอาหารที่
ต้องการซื้อวัตถุดิบเพ่ือไปปรุงต่อ เนื่องจากต้อง
ค้าขายเป็นจ�านวนมากๆ 

Es อยากขายของ ใน ้าง 
ต้องท�าอย่างไร
การขายสินค้าในห้างนั้น SMEs ควรพั นา
ศักยภาพทั้งสินค ้าและแบรนด์  เชื่อแน ่ว ่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อยากขายของ และ
อยากจะให้สนิค้าของตวัเองมยีอดขายพุ่งกระฉดู
กันทุกคน แต่ด้วยข้อจ�ากัดท่ีมากมายของธุรกิจ  
SMEs ก็อาจเป็นได้แค่เติบโตแบบค่อยเป็น 
ค่อยไป แต่ถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบการหลายราย 
ก็อยากจะให้สินค้าของตัวเองเข้าไปวางขาย 
บนชั้นวางสินค้าของห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์
มาร์เก็ต รวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆ เพราะ
จะสามารถเพ่ิมยอดขายให้กับสินค้าได้อย่าง
แน่นอน แต่การจะน�าสินค้าเข้าไปขายในห้าง
เหล่าน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความ
สามารถของ SMEs ถ้ามคีวามพยายามและตัง้ใจ
อย่างแน่วแน่ โดยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ 

บทความน้ี มีเคล็ดลับการขายสินค้าผ่านช่อง
ทางห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึง
ร้านสะดวกซื้อให้ประสบความส�าเร็จ มาฝาก 
ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ท่ีมสีนิค้าด ีและก�าลงั
มองหาช่องทางการขายเหล่านี้ 

.สน ้าต้องมีแบรนด ถึงแม้ว่าธุรกิจของคุณ
จะเป็น SMEs แต่ถ้าอยากจะติดปกบินไปใน
ท้อง ้าที่กว้างใหญ่จ�าเป็นต้องมีแบรนด์สินค้า 
เพราะเป็นสิ่งที่จะท�าให้ลูกค้าสามารถจดจ�า
สินค้าของคุณได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อ
ต้องจดจ�าได้ง่าย และสะท้อนถึงตวัตนสนิค้าของ
คุณ อีกท้ังแพ็คเกจสินค้าต้องโดดเด่นสวยงาม
มีเอกลักษณ์ ดึงดูดสายตาลูกค้าได้ เพราะช่อง
ทางการขายขนาดใหญ่เหล่านี ้ไมไ่ด้มีสนิค้าของ
คุณวางจ�าหน่ายเพียงแบรนด์เดียว แต่มีสินค้า
วางจ�าหน่ายเป็นจ�านวนมาก 

.ต้องสร้าง วามแตกต่าง หากคุณต้องการ
ขายสินค้าในห้างให้ประสบความส�าเร็จ สินค้า
ของคุณต้องมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น 
เพราะจะสามารถสร้างความได้เปรียบมากกว่า
สนิค้าอืน่ๆ อกีกว่าร้อยหรอืพันรายการ ซ่ึงจะเป็น
เรือ่งยากท่ีลกูค้าจะหยิบหรือก้มดสูนิค้าถ้าสนิค้า
ของคณุไม่มคีวามแตกต่าง เพราะโดยพฤตกิรรม
ของลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเดินไปที่สินค้าใหม่ๆ 
แปลกตา ซึ่งความแตกต่างของสินค้าจะเป็นจุด
ขายท่ีจะให้สนิค้าคณุสามารถแข่งขนักับแบรนด์
ใหญ่ๆ ที่วางขายในช่องทางเดียวกันได้ 

3.ต้องรัก า ุ ภาพสน า้ คณุภาพสนิค้าเป็น
เรื่องส�าคัญท่ีคุณต้องเอาใจใส่มากๆ เรียกได้ว่า
จะต้องรกัษาเอาไว้ย่ิงชพีเลยก็ว่าได้ เพราะในการ
เลือกซื้อสินค้าของลูกค้า คงคาดหวังว่าคุณภาพ
สินค้าที่ซื้อในวันนี้จะเหมือนกันกับที่ซื้อไปเมื่อ
คร้ังก่อน หากคณุรกัษาคณุภาพมาตรฐานสนิค้า
เอาไว้ก็จะท�าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ�้าไปเรื่อยๆ 
คงไม่มีใครท่ีจะซื้อสินค้าท่ีมีคุณภาพแค่เพียง 
ครั้งเดียว อีกทั้งถ้าคุณไม่สามารถรักษาคุณภาพ
สนิค้าให้คงท่ีเหมอืนเดมิได้ โอกาสท่ีสนิค้าคณุจะ
ถูกยกเลิกให้ขายในห้างก็มีสูง 

.ต้องส่งสน ้าต่อเน่อง ถือเป็นหัวใจส�าคัญที่
จะท�าให้ธุรกิจ SMEs ประสบความส�าเร็จและ
มียอดขายพุ่งกระฉูดดั่งใจหวัง เพราะการส่ง
สินค้าเข้าไปวางขายในห้างหรือร้านสะดวกซื้อ

อย่างต่อเนื่อง จะท�าให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าของ
คุณอย่างสม�่าเสมอ คนหน่ึงซื้อไปแล้วคนต่อไป
ก็สามารถหยิบจับและซื้อต่อได้ด้วย ไม่ใช่ซื้อ
ไปแล้วคนหน่ึง คนต่อๆไปไม่สามารถหาซื้อได้  
ดังน้ัน หากคุณสามารถผลิตและส่งสินค ้า 
อย่างต่อเน่ือง สม�่าเสมอ ไม่ขาดตลาด ก็จะเพ่ิม 
โ อ ก า ส ใ ห ้ ธุ ร กิ จ คุ ณ มี ย อ ด ข า ย เ พ่ิ ม ข้ึ น 
อกีท้ังยังท�าให้คูค้่า ท่ีเป็นช่องทางการขายทัง้หลาย 
ให้ความไว้วางใจสนิค้าของคณุให้ขายในห้างต่อ
ไปได้ แต่ก็ม ีSMEs หลายรายท่ีสามารถน�าสนิค้า
เข้าไปขายในช่องทางเหล่าน้ันได้ แต่ต้องหลุด
จากวงโคจรไป เพราะไม่สามารถผลิตและส่ง
สนิค้าได้ทนัเวลาทีก่�าหนดไว้ได้ หากคณุต้องการ
ประสบความส�าเรจ็ ต้องท�าการประเมนิก�าลงัการ
ผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อการสั่งซื้อด้วย 

5.ต้องมี วามสามารถเจรจาต่อรอง หากคณุมี
ความสามารถในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าที่เป็น
ช่องทางการขายขนาดใหญ่แล้ว ก็จะเป็นการ
เปดประตูโอกาสให้สินค้าคุณเข้าไปวางขายได้ 
โดยคุณต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าสินค้าของคุณ
ดีมีคุณภาพ ลูกค้าซื้อไปแล้วต้องกลับมาซื้อซ�้า
อย่างแน่นอน ดังนั้น ถ้าคุณคิดท่ีจะน�าสินค้าไป
ขายในช่องทางเหล่าน้ี ต้องกล้าทีจ่ะเข้าไปเจรจา
ต่อรองอย่างสมเหตสุมผล ว่าท�าไมสนิค้าของคณุ
จงึเหมาะท่ีจะขายในห้างหรอืร้านสะดวกซือ้ เพ่ือ
ให้ได้มาซึ่งสัญญาการซื้อขายนั่นเอง
 
ดงัเช่นตัวอย่างแบรนด์เลก็ๆ  ท่ีประสบความส�าเรจ็
จากการขายใน Modern Trade อย่าง เถ้าแก่น้อย  
วีคอร์น Dole เป็นตัวพิสูจน์ได้อย่างดีว่า หาก
สามารถน�าสินค้าท่ีตัวเองผลิตขึ้นมาไปวางขาย
ในห้างหรอืร้านสะดวกซือ้ต่างๆ ได้ ก็จะเป็นโอกาส
ในการขยายตลาดให้กับสนิค้าของคุณได้มากเลย
ทีเดยีว เพราะช่องทางการขายเหล่านัน้มมีากมาย
กระจายทัว่ประเทศ แต่ทัง้นีก็้ไม่ใช่เรือ่งง่ายนกัทีจ่ะ
สามารถเข้าไปได้ ดงัน้ัน หากโอกาสนัน้มาถึงคุณ
ต้องรกัษาประโยชน์เอาไว้ให้จงได้  

อ้างอง :  https://www.at .co.th/content/ 88/ 
moderntrade ep
http://www.thaismescener.com/smes อยากขายของ 
ใน ้าง ต้องอ่าน/
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