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34th Global GS1
Healthcare Conference

Safer, more efficient care starts with a simple scan.

Centara Grand at CentralWorld Bangkok
30 October - 1 November 2018
Highlight

• 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

Don’t let your

opportunity
SLIP AWAY!
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

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.

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
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GS1 Global Standards Trend

ฉบับ นี เ้ รามาอัพ เดทแนวโน้ มเทคโนโลยี แ ละโซลูชั่น ใหม่ ๆ
เกี่ ยวกับมาตรฐานสากล GS1 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การ
สร้ างแพลตฟอร์ ม GS1 Cloud การประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากล GS1
ใน Healthcare และอัพเดทการน�า Internet of Things (IoT) มาใช้
ร่วมกับมาตรฐานสากล GS1
GS1 ได้ จัด ท� า GS1 Cloud ซึ่ง เป็ นฐานข้ อ มูล ที่ ร วบรวม
ข้ อมูลจากทัว่ โลก โดยข้ อมูลสินค้ าและ GTINs จะมีการแบ่งปั นผ่าน
ศูนย์ควบคุมกลาง ซึง่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ Traceability
ในซัพพลายเชน รวมทัง้ การประยุกต์ ใช้ มาตรฐานสากล GS1 ใน
Healthcare ปั จจุบนั โรงพยาบาลได้ มีการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากล
GS1 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ กับผู้ป่วย อีกทัง้ ยังอัพเดทการน�า
Internet of Things (IoT) มาใช้ กบั มาตรฐานสากล GS1 ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันให้ กบั ธุรกิจในประเทศ
ในปี นี ้ สถาบันรหัสสากลได้ ก้าวเข้ าสู่ปีที่ 30 โดยเรายังมุ่งมัน่
พั นาและเฟ้นหาสาระความรู้ ที่น่าสนใจลงในวารสารของสถาบัน
เพื่อท่านผู้อา่ นและผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ รับข่าวสารอัพเดท
ใหม่ๆ จากทัว่ ทุกมุมโลก
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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.
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GS1 Global Forum 2018
on 26 February - 2 March 2018

at Brussels, Belgium.
กำร ระ ุ

วัน

กุ ภำพัน ์

ณ กรุงบรัส ลส์ ระ
การประชุม
lobal orum 8
วันที่ กุมภาพัน มีนา ม 5
กรุงบรัสเ ลส ประเท เบลเยีย่ ม

GS1 Global Forum 2018 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม
ณ กรุ ง บรั ส เซลส์ เป็ นงานประจ� า ปี ระดับ โลกที่ น� า เสนอโอกาสที่ ดี
ในการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานล่าสุดและโซลูชนั่ ที่ประสบความส�าเร็ จ
แบ่งปั นเกี่ ยวกับการใช้ งานและนวัตกรรมแนวทางปฏิ บัติที่ดีที่สุดจาก
ทัว่ โลก จากมุมมองของผู้ใช้ และเครื อข่าย หัวข้ อหลักของงานในปี นี ้จะเน้ น
ไปที่ GS1 Cloud, Healthcare และ Internet of Things

loud

GS1 Cloud เป็ นแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ข องข้ อมู ล สิ น ค้ าที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ ซึง่ ได้ รวมฐานข้ อมูล GS1 เกือบจะทังหมด
้
เช่น Global Data
Synchronization Network (GDSN) และ Global Electronic Party
Information Registry (GEPIR) ทัว่ โลกมาไว้ ในระบบเดียว แนวคิดหลัก
คื อ การแสดงจุ ด แข็ ง ของฐานข้ อมู ล แบบรวมศู น ย์ เ พื่ อ ใช้ รวบรวม
และควบคุมดูแลข้ อมูลของ GS1 จากทัว่ โลก และแบ่งปั นข้ อมูลเหล่านัน้
สูผ่ ้ อู ื่น
ปั จ จุบัน GS1 Cloud ได้ ร วบรวมกว่า 70 ล้ า นข้ อ มูล ของหมายเลข
ประจ�าตัวสินค้ า หรื อ Global Trade Item Number (GTIN) พร้ อมกับ
ข้ อมูลของตราสินค้ า ชื่อบริ ษัท หมวดหมูส่ นิ ค้ า ค�าอธิบายบนฉลาก ตลาด
เป้าหมาย และรูปภาพ ของบริ ษัทสมาชิกจากหน่วยงาน GS1 Member
Organization (MO) ต่างๆ ในขัน้ ตอนต่อไป ทัง้ ผู้ค้าปลีก retailers /
e-tailers ผู้พฒ
ั นาแอพพลิเคชัน่ ผู้ให้ บริ การโซลูชนั่ ผู้ผลิต และหน่วยงาน
ก�ากับดูแล สามารถใช้ ข้อมูลใน GS1 Cloud ได้ โดยผ่านการอนุญาตจาก
GS1 MOs เพื่อเติมเต็มความต้ องการเหล่านี ้

4

นำค

บล

lobal orum 8
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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.

GS1 Thailand July – September 2018
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ealthcare

Healthcare ถือเป็ นอีกหนึง่ ประเด็นหลักของ GS1 หลังจากหลายปี ของการ
ประยุกต์ใช้ มาตรฐาน GS1 ในโรงพยาบาลใหญ่ๆ และหน่วยงานที่ก�ากับ
ดูแลทัว่ โลกได้ ยอมรับมาตรฐาน GS1 ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันความ
ผิดพลาดในการใช้ ยา ไม่เพียงแต่การจ่ายยาของเภสัชกรและการจัดการยา
ของเภสัชกรและพยาบาลเท่านัน้ แต่ยงั ใช้ ในอุปกรณ์ทางการแพทย์อกี ด้ วย
พยาบาลจะสแกนบาร์ โค้ ดที่สายรัดข้ อมือของผู้ป่วยและที่บรรจุภณ
ั ฑ์ของ
ยาเพื่อให้ แน่ใจได้ ว่ายาจะถูกจัดอย่างถูกต้ องแก่คนไข้ ที่เหมาะสม หมอ
จะสแกนบาร์ โค้ ดเพื่อรวบรวมหมายเลขประจ�าตัวเครื่ อง หรื อ Unique
Device Identification (UDI) เพื่อตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชือ้ ของ
อุปกรณ์ นอกจากนี ้มาตรฐาน GS1 ยังช่วยบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังรวม
ถึงการเรี ยกคืนยาที่หมดอายุได้ อีกด้ วย

nternet of Thin s

Auto-ID Labs คือสถาบันวิจยั ด้ านเทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดี หรือ The Radiofrequency identification (RFID) และ Internet of Things 6 แห่งที่มี
ชื่อเสียงมากที่สดุ ของโลก โดยแต่ละ Lab ได้ มีการจัดแสดงเทคโนโลยีการ
ใช้ RFID ในหลายๆ ส่วนของชีวิตประจ�าวัน ซึง่ แล็บทดลองนี ้ไม่เพียงแต่
จะสร้ างสรรค์งานวิจยั ใหม่ๆ เช่น การเรี ยนรู้ด้วยตัวเองด้ วยเครื่ องมือ หรื อ
เซ็นเซอร์ แต่ยงั สนับสนุนโปรแกรมการท�างานร่วมกันเพือ่ น�ามาตรฐาน GS1
ไปใช้ ในแอพพลิเคชัน่ ใหม่ ตัวอย่างงานวิจยั ของแต่ละแห่งทีไ่ ด้ ทา� การศึกษา
กับมาตรฐาน GS1 ได้ แก่

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.
GS1 Thailand July – September 2018
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Introducing GS1 Thailand’s

Barcode Symbol Verification Services
แนะน�ำบริกำรตรวจสอบคุณภำพบำร์โค้ด
ของสถำบันรหัสสำกล

แนะน�าบริการตรวจสอบคุ ภาพบาร์โค้ด
ของส าบันรหัสสากล

Introducing GS1 Thailand’s Barcode
Symbol Verification Services

เกี่ยวเนื่องกับบริการดังกล่าวในอุตสาหกรรมองค์กร (GS1 Member
Organizations : MOs) ในหลายๆ ประเทศ มีบริการการตรวจสอบสัญลักษณ์
บาร์โค้ดหลากหลายรูปแบบ โดยปกติแล้ว GS1 MOs จะท�าตามมาตรฐาน
3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
• ISO / IEC 15416: 2016 เทคนิคการระบุข้อมูลและการอ่านข้อมูล
อัตโนมัติ - ข้อก�าหนดการทดสอบคุณภาพการพิมพ์บาร์โค้ด - สัญลักษณ์
เชิงเส้น

Regarding industry behaviors, several GS1 Member Organizations
(MOs) provide various barcode symbol verifi c ation services.
Usually, GS1 MOs are following three major standards:

การตรวจสอบสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือ การวัดคุณภาพของสัญลักษณ์
บาร์ โ ค้ ด ตามเกณฑ์ ม าตรฐานสากล ทางสถาบั น รหั ส สากล
(GS1 Thailand) ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพบาร์ โ ค้ ด ส� า หรั บ
สั ญ ลั ก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด แบบหนึ่ ง มิ ติ (1D Barcode) และแบบสองมิ ติ
(2D Barcode) โดยตรวจสอบวิธกี ารพิมพ์สญ
ั ลักษณ์บาร์โค้ดซึง่ สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บาร์โค้ดสามารถสแกนได้ทกุ ครัง้

• ISO / IEC 15415: 2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคการระบุ
ตัวตนและข้อมูลอัตโนมัติ - ข้อก�าหนดในการทดสอบคุณภาพการพิมพ์
บาร์โค้ด - สัญลักษณ์บาร์โค้ดสองมิติ

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.

• 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
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• ISO / IEC TR 29158: 2011 เทคโนโลยีสารสนเทศ – เทคนิคการระบุ
ตัวตนและการอ่านข้อมูลอัตโนมัติ - คูม่ อื คุณภาพบาร์โค้ดทีพ่ มิ พ์แบบท�า
เครื่องหมายโดยตรงลงบนพืน้ ผิว (DPM: Direct Part Mark)

• ISO/IEC TR 29158:2011 Information technology - Automatic
identification and data capture techniques - Direct Part Mark (DPM)
Quality Guideline.

มาตรฐานดังทีก่ ล่าวมานีเ้ ป็นการก�าหนดวิธกี ารประเมินและวิธกี ารวัดผล
โดยวิธเี หล่านีจ้ ะเป็นการประเมินภาพรวมเกีย่ วกับคุณภาพของสัญลักษณ์
บาร์โค้ดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้ของการเบี่ยงเบนจาก
คะแนนที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานบาร์โค้ดสามารถด�าเนินการแก้ไข
การพิมพ์สัญลักษณ์บาร์โค้ดบนวัสดุต่างๆ ได้

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
มาตร านการตรวจสอบบาร์โค้ดหนึ่งมิติ
(1D Barcode)

Currently, there are two major standards for verifying two kinds of

สั ญ ลั ก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด หนึ่ ง มิ ติ ส ่ ว นใหญ่ ส ามารถตรวจสอบได้ โ ดย
ท�าตามมาตรฐาน ISO / IEC 15416 ถึงแม้ว่า GS1 ได้จดั ท�ามาตรฐาน
การตรวจสอบบาร์โค้ดหนึ่งมิติแล้ว แต่องค์กรยังมีความเกี่ยวข้องกับ
ISO / IEC 15416 และเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างไปด้วย เดิมที ISO / IEC
15416 ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความสูงของสัญลักษณ์บาร์โค้ดและการตีความ
ข้อมูลที่มนุษย์สามารถอ่านได้ (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)

ในปั จ จุ บั น มี ส องมาตรฐานหลั ก ส�า หรั บ การตรวจสอบการพิ ม พ์ ส อง
ประเภทที่ติดสัญลักษณ์บาร์โค้ดสองมิติ คือ ISO / IEC 15415 และ
ISO / IEC TR 29158 ส�าหรับ ISO / IEC 15415 มีอยู่สองวิธีในการ
ตรวจสอบคุณภาพของสัญลักษณ์บาร์โค้ดสองมิติ หนึ่งคือบาร์โค้ด
สองมิ ติ นั้ น สามารถใช้ ง านได้ กั บ สั ญ ลั ก ษณ์ บ าร์ โ ค้ ด หลายแถวและ
อีกส่วนหนึ่ง คือ สัญลักษณ์แบบ 2DMatrix

8

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
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• ISO / IEC TR 29158 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพ
สัญลักษณ์ของบาร์โค้ดทีพ่ มิ พ์แบบท�าเครือ่ งหมายโดยตรงลงบนพืน้ ผิว (DPM
: Direct Part Marking) ซึ่งบาร์โค้ดสองมิติจะถูกพิมพ์ลงบนพื้นผิวของ
สินค้าโดยตรงและสามารถอ่านได้ดว้ ยเครือ่ งอ่านทีส่ ามารถตรวจจับภาพ
สองมิตไิ ด้ ซึง่ เครือ่ งมือทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการ
แพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านการตรวจสอบของ ISO / IEC 15415 ได้
เนือ่ งจากสภาวะทางกายภาพของวัสดุนนั้ ๆ ด้วยเหตุนเี้ ครือ่ งมือทางการ
แพทย์หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการแพทย์ดังกล่าวควรได้รับการ
ตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO / IEC TR 29158

มาตร านการตรวจสอบรหัสบาร์โค้ดทางด้าน
Healthcare

สถาบันรหัสสากลได้ด�าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ
บาร์โค้ดระดับสากลเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์สญ
ั ลักษณ์บาร์โค้ด
โดยสัญลักษณ์ EAN / UPC จะใส่ได้เฉพาะตัวเลข ไม่สามารถใส่ข้อมูล
พิเศษได้เนื่องจากคุณลักษณะของสัญลักษณ์บาร์โค้ด ซึ่งสัญลักษณ์
GS1-128, ITF-14, GS1DataBar, GS1DataMatrix รองรับโครงสร้าง
บาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 รวมถึงสัญลักษณ์ Function 1 ดังนั้นการ
ใช้งานสัญลักษณ์บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 ทัง้ หมด ควรปฏิบตั ติ ามทีค่ มู่ อื
การใช้งานบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 ได้ก�าหนดไว้
ในด้าน Healthcare ค�าแนะน�าเกี่ยวกับคุณภาพ ISO / IEC TR 29158
Direct Part Mark (DPM) มีความเกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพของ
สัญลักษณ์บาร์โค้ดที่ท�าเครื่องหมายโดยตรงกับพื้นผิวของสินค้าซึ่ง
ISO / IEC TR 29158 มักใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์สัญลักษณ์
บาร์โค้ดของเครื่องมือแพทย์หรือกล่องพัสดุของยา

บทสรุป

ระบบมาตรฐานสากลเป็ น สิ่ ง ที่ จ� า เป็ น เพื่ อ ระบุ ตั ว ตนอั ต โนมั ติ ใ น
ทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ สัญลักษณ์บันทึกข้อมูล
ของ GS1 เช่น EAN / UPC, GS1-128, ITF-14, GS1 DataBar และ GS1
DataMatrix มีส่วนร่วมในระบบ Healthcare ทั่วโลก เป้าหมายส�าคัญ
ประการหนึง่ ของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) คือ การรักษาคุณภาพ
การพิมพ์สญ
ั ลักษณ์บาร์โค้ดด้วยการให้บริการการตรวจสอบ สัญลักษณ์
บาร์โค้ดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลบนสัญลักษณ์ถูกต้องและสามารถสแกน
อ่านข้อมูลได้

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

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.
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ource by / ที่มา : GS1 Global Healthcare

งานประชุม The 33rd

Global GS1 Healthcare
Conference 2018
ณ กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย

เมื่ อ วัน ที่ 10 – 12 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่
ผ่านมา ผู้แทนสถาบัน ได้ เข้ าร่ วมงานประชุม
The 33rd Global GS1 Healthcare Conference
201 ณ กรุ งโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย จัด
โดย GS1 Global Healthcare ร่ วมกับ GS1
ประเทศโคลอมเบี ย งานประชุมครั ง้ นี ม้ ี ผ้ ูแ ทน
จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลและ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้ อง จ�านวนกว่า 300 คน
จาก 30 กว่าประเทศทั่วโลก ซึ่งงานดังกล่าว
เป็ นงานประชุ ม มาตรฐานสากลด้ านการ
สาธารณสุขระดับโลกประจ�าปี 2561 ที่จัดขึน้
เพื่ อ ให้ ผ้ ูมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในซัพ พลายเชนด้ า น

10

สาธารณสุข ได้ พ บปะแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
ประสบการณ์ และความคืบหน้ าในการประยุกต์
ใช้ ระบบมาตรฐานสากล GS1 ด้ านสาธารณสุข
ร่วมกัน มีรายละเอียดที่นา่ สนใจดังนี ้
ทั ศ นคติ ข องผู้ ให้ บริ ก ารด้ านสุ ข ภาพใน
ประเทศละติ น อเมริ ก า: ผู้แ ทนผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้ า นสุข ภาพจากประเทศโคลอมเบี ย บราซิ ล
และอาร์ เจนตินา เริ่ มการประชุมโดยการเล่าถึง
สาเหตุที่โรงพยาบาลในประเทศพวกเขาเป็ นผู้น�า
ในการใช้ มาตรฐานสากล GS1 ในกระบวนการ
ดูแ ลสุข ภาพ โดยการอภิ ป รายนี ้ ได้ รั บ เกี ย รติ
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จาก Carlos urado Moncavo กรรมการบริ หาร
ด้ านอุตสาหกรรมสุขภาพของ ANDI โคลอมเบีย
เป็ นประธานในการอภิ ป ราย ซึ่ ง ได้ กล่ า วถึ ง
สภาพแวดล้ อมด้ านสาธารณสุขในประเทศละติน
อเมริ กา ความต้ องการที่เพิ่มขึน้ ที่โรงพยาบาล
เผชิญอยู่ และวิธีการที่มาตรฐานสากล GS1 มี
บทบาทส�าคัญในการช่วยแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
Nilson Gon alves Malta ผู้จดั การด้ านการวาง
ระบบอัตโนมัติในโรงพยาบาล จากโรงพยาบาล
อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ประเทศบราซิล ได้ แชร์ ข้อสรุป
เรื่ องสถานะของโรงพยาบาลเอกชนในบราซิล
เขาได้ กล่ า วถึ ง ผลกระทบของกฎหมายการ
ตรวจสอบย้อนกลับยาของ AN ISA (RDC15 /201 )
อันจะน�าไปสูก่ ารใช้ งานบาร์ โค้ ดมาตรฐานสากล
GS1 DataMatri บนบรรจุภัณ ฑ์ ข องสิ น ค้ า
ชันที
้ ่สอง หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ทตุ ิยภูมิ (Secondary
packages) ที่บรรจุรหัสประจ� าตัวสินค้ าสากล
(Global Trade Item Number - GTIN®) เลข
ทะเบียนยาของ AN ISA รหัสซีเรี ยล เลขแสดง
ล�าดับการผลิต (Batch/Lot No.) และวันหมด
อายุเอาไว้ รวมถึงขัน้ ตอนการรายงานในระดับ
โรงพยาบาล

Prof. Dr. Norma Sberna หัวหน้ าแผนกเภสัชกรรม
โรงพยาบาล de Pediatria ในประเทศอาร์ เจนตินา
ได้ เน้ นถึงกฎหมายล่าสุดในอาร์ เจนตินาที่ร้องขอ
ให้ มีการน� าระบบตรวจสอบย้ อนกลับไปปฏิบัติ
โดยฝ่ ายเภสัชกรรมในโรงพยาบาลก�าลังมุง่ ไปสูก่ าร
สแกนรหัส GTIN คูก่ บั รหัสซีเรียล Batch/Lot No.
และวั น หมดอายุ ที่ บั น ทึ ก อยู่ ใ นสั ญ ลั ก ษณ์

บาร์ โค้ ด GS1 DataMatri บนยาและเวชภัณฑ์
ซึ่ง ระบบมาตรฐานสากล GS1 นี ้ ด�า เนิ น การ
โดยซัพพลายเออร์ จากนัน้ Dr. Sberna ได้ สรุป
โดยเน้ นถึ ง ความส� า คัญ ของการก� า หนดและ
การใช้ ง านระบบตรวจสอบย้ อ นกลับ รวมถึ ง
กระบวนการทังหมดในฝ่
้
ายเภสัชกรรม
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ความสอดคล้ องกันของมาตรฐาน UDI ในระดับ
สากล รวมถึงความท้ าทายในปั จจุบนั ของความ
ต้ องการของผู้ออกกฎจากทัว่ โลก

Teresa Tono ผู้อ� า นวยการ rgani aci n
para la E celencia de la Salud ประเทศ
โคลอมเบีย ได้ กล่าวถึงบทบาทของการรั บรอง
คุณภาพในโรงพยาบาล โดยการใช้ เครื่องตรวจสอบ
โรคเบาหวานเป็ นต้ นแบบ เธอเน้ นย� ้าถึงลักษณะ
ที่เสริ มกันของมาตรฐานสากล GS1 และความ
ส�าคัญของการท�างานร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อ
ส่งเสริ มความปลอดภัยของผู้ป่วยให้ ดีขึ ้น
ประโยชน์ และความท้าทายของความสอดคล้อง
กันของมาตรฐาน UDI ในระดับสากล: ด้ วย
กฎหมาย UDI หรือ Uni ue Device Identification
จากทั่วโลกที่ มีความหลากหลาย จึงท� าให้ เกิ ด
ค�าถามที่ว่า “ความสอดคล้ องกันของมาตรฐาน
UDI จะท�าให้ ผ้ ผู ลิตและผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพ
ยอมรั บและปฏิบัติตามมาตรฐานได้ สะดวกขึน้
อย่างไร” Mark Hoyle ผู้อ�านวยการฝ่ ายเทคนิค
ด้ าน UDI จาก Telefle เป็ นผู้น�าการอภิปราย
ในหัว ข้ อนี ้ เพื่ อ ส� า รวจประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จาก

12

ackie Elkin, Global Process wner การบ่งชี ้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม าตรฐาน บริ ษั ท เมดโทรนิ ค ได้
อธิ บายถึงข้ อบังคับ UDI ล่าสุดที่ครอบคลุมไป
ทั่ว โลก ในขณะที่ Tom ones ผู้อ� า นวยการ
ด้ าน UDI บริ ษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้
กล่า วถึ ง ความส� า คัญ ของความสอดคล้ อ งกัน
ของมาตรฐาน หากลองจินตนาการถึงประโยชน์
ส� า หรั บ ผู้ป่ วยและโรงพยาบาลจะมาจากการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูล UDI ที่สอดคล้ องกัน เราจะ
สามารถท� า การวิ เ คราะห์ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ วยได้
ทั ง้ ในระดั บ โลกและระดั บ ภู มิ ภ าค ส� า หรั บ
โรงพยาบาลการอัพเดตสถานะการมีพร้ อมของ
สินค้ า (Product availability) ในภูมิภาคต่างๆ
ก็จะท�าได้ งา่ ยขึ ้น
olker einar ผู้ป ระสานงานด้ า นรหัส บ่ ง ชี ้
อัตโนมัติ บริ ษัท บี. บราวน์ ได้ สรุปการอภิปราย
โดยอธิ บ ายถึ ง ความท้ าทายด้ า นเทคนิ ค และ
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในปั จจุบนั และวิธีที่ความ
สอดคล้ องนีช้ ่วยลดความซับซ้ อนและท�าให้ เกิด
การยอมรับ UDI ได้ เร็ วขึ ้น
การเปรี ยบเทียบเทคโนโลยีการบันทึกข้ อมูล
ระหว่ าง RFID กับ GS1 DataMatrix ส�าหรั บ
ระบบตรวจสอบย้ อนกลับยา : ในการอภิปราย
ในหัวข้ อนี ้ บริ ษัท แกล็กโซสมิ ทไคล์ น (GSK)
บริ ษัท โรช บริ ษัท คริ สตัล เอสเอเอส และบริ ษัท
ไฟเซอร์ ได้ เปรี ยบเทียบแท็ก RFID กับบาร์ โค้ ด
GS1 DataMatri เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง ประโยชน์
และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เทคโนโลยี ทัง้ สองนี ้
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และผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพไม่จ�าเป็ นต้ องเตรี ยม
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ใดๆ เพิ่มอีก

ได้ ดีขึ ้น ในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือที่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานด้ าน Healthcare ซึ่งแต่ละประเทศที่
ต้ อ งเลื อ กรู ป แบบการบัน ทึก ข้ อ มูล ส� า หรั บ การ
ตรวจสอบย้ อนกลับยา ได้ เลือกที่จะใช้ บาร์ โค้ ด
GS1 DataMatri
Grant Courtney ผู้ จั ด การด้ า น FMD ของ
บริ ษั ท GSK ในประเทศอั ง กฤษ ได้ เล่ า ถึ ง
ผลจากโครงการน�าร่องด้ านแท็ก RFID ของบริ ษัท
หนึง่ ในหลายๆ บทเรี ยนที่ได้ รับ คือ ความล้ มเหลว
ของ RFID เพราะมันมีความยุง่ ยากที่จะระบุและ
แก้ ไขข้ อมูล ปั ญหาอื่นๆ คือผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ในซัพพลายเชนไม่มีเครื่ องอ่าน RFID ดังนันจึ
้ ง
มีความจ�าเป็ นต้ องบันทึกข้ อมูลลงในสัญลักษณ์
บาร์ โค้ ดอีกเพื่อให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องในซัพพลายเชน
สามารถอ่านข้ อมูลได้ ซึง่ เป็ นความซ� ้าซ้ อน และ
สุดท้ าย คือ เรื่ องความกังวลด้ านความเป็ นส่วน
ตัวของผู้ป่วย หากแท็ก RFID ไม่ “ถูกท�าลาย” ใน
ขณะจ่ายออก

S bastien Langlois-Berthelot ผู้ จั ด การ
โครงการ บริ ษัท โรช ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
เล่า ถึ ง การเปรี ย บเที ย บของบริ ษั ท และข้ อ สรุ ป
ว่าบาร์ โค้ ด GS1 DataMatri เป็ นตัวเลือกใน
การเก็บข้ อมูลที่ดีกว่าส�าหรับการบ่งชี ้ การพิสจู น์
ตัวจริ ง และการตรวจสอบย้ อนกลับของยา โดย
ในทศวรรษที่ผา่ นมา บริ ษัท โรชได้ ลงทุนท�าระบบ
GS1 DataMatri อย่างเต็มรูปแบบ ทังในโรงงาน
้
ของตนเองและโรงงานตามสัญญาจ้ างทังหมดเพื
้
อ่
ท�าให้ เกิดกระบวนการตรวจสอบย้ อนกลับ
Pascal Aulagnet ผู้จดั การอาวุโสด้ าน Global
Serialisation – EMEA Client Partner บริ ษัท
ไฟเซอร์ ประเทศฝรั่งเศส ได้ เล่าถึงบทวิเคราะห์
ของบริ ษัทเกี่ยวกับ RFID และ GS1 DataMatri
พร้ อมค�าแนะน�าส�าหรับระบบ GS1 DataMatri
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ท� า ให้ เ กิ ด ต้ น ทุน การขายสิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ น้
สามารถใช้ ประโยชน์จากขันตอนการติ
้
ดฉลากที่มี
อยูเ่ ดิมได้ เลย รวมถึงผู้ทเี่ กี่ยวข้ องในซัพพลายเชน

นอกจากนี ้ ในงานประชุ ม วัน ที่ 12 เมษายน
2561 นายประวิ ท ย์ โชติ ป รายนกุล ผู้อ� า นวย
การสถาบันรหัสสากล ยังได้ ขึ ้นเวทีเพื่อบรรยาย
ในหัวข้ อ “Invitation to next conference in
Bangkok, Thailand” ซึ่งสถาบันรหัสสากล
(GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ รับเกี ยรติเป็ นเจ้ าภาพร่ วมกับ GS1 Global
Healthcare ในการจัด งานประชุม ครั ง้ ถัด ไป
คื อ “The 34 th Global GS1 Healthcare
Conference 2018” โดยจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพ ซึง่ คาดการณ์ว่าในงาน
ประชุม ที่ ก รุ ง เทพ นี ้ จะมี ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มประชุม ที่
เกี่ยวข้ องในซัพพลายเชนสุขภาพทังชาวไทยและ
้
ชาวต่า งชาติ เ ข้ า ร่ ว มการประชุม กว่า 300 คน
ในโอกาสนี ท้ างสถาบัน จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ผู้ ที่
สนใจทุก ท่ า นเข้ า ร่ ว มการประชุม ดัง กล่า ว ซึ่ง
ท่านสามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมงานประชุม ผ่านทางเว็บไซต์
https://healthcare-event.gs1.org ได้ในเร็ว ๆ นี ้
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Implementing a health records tracking
solution for a real ROI in record time
การใช้งานระบบติดตามข้อมูลสุขภาพเพื่อผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ที่แท้จริง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Baking, Havering & Redbridge NHS Trust
(BHRUT) เป็ นเครือโรงพยาบาลหนึง่ ในหลายๆ แห่งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในลอนดอน
ตะวันออก ด้ วยเตียงนอน 950 เตียงจากโรงพยาบาลหลักทังสองแห่
้
ง ได้ แก่
โรงพยาบาล Queens ใน Ramford และ โรงพยาบาล King George ในเมือง
Goodmayes มีพนักงาน 6,500 คน และมีคนไข้ ฉกุ เฉินกว่า 950 รายใน
แต่ล ะวัน รวมทัง้ การนัด หมายของผู้ป่ วยนอกกว่า 600,000 คนต่อ ปี
โรงพยาบาลจ�าเป็ นต้ องปรับปรุ งระบบบันทึกข้ อมูลด้ านสุขภาพให้ รวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพ หลังจากรายงานของคณะกรรมการดูแลคุณภาพ หรื อ
Care Quality Commission (CQC) ได้ ท้าทายแนวทางและการจัดการของ
พวกเขา ด้ วยเหตุนี ้ โรงพยาบาล จึงเริ่มโครงการ “FIND-IT” ซึง่ ออกแบบให้ มี
การใช้ ประโยชน์จากระบบมาตรฐานสากล GS1 บาร์ โค้ ด และรหัส EPC ทีใ่ ช้
กับแท็ก RFID ในการติดตามบันทึกข้ อมูลสุขภาพ
โดย Andrew Raynes

จุดเริม่ ต้นทีด่ ที สี่ ดุ

ในปี ค.ศ. 2013 โรงพยาบาล BHRUT ได้ รับค�าแนะน�าจาก CQC ให้ ปรับปรุง
รูปแบบการจัดเก็บบันทึกข้ อมูลสุขภาพของบุคลากรในองค์กร ซึง่ โรงพยาบาล
BHRUT ไม่ค่อยเข้ าใจการไหลของข้ อมูลที่ซบั ซ้ อนในองค์กร นอกจากนี ้
ข้ อมูลทีถ่ กู บันทึกไว้ ร้อยละ 40 เป็ นข้ อมูลทีไ่ ม่มกี ารใช้ งานมาเป็ นระยะเวลา
หนึ่งแล้ ว และมีข้อมูลอีกเกือบร้ อยละ 10 ที่ไม่สามารถใช้ งานที่คลินิกได้
จึงน�าไปสูก่ ารยกเลิก ด้ วยเหตุนี ้ จึงจ�าเป็ นต้ องจ้ างพนักงานพิเศษมาช่วยหา
บันทึก ซึง่ เป็ นความท้ าทายทางการเงินที่สา� คัญ ส่งผลให้ ขวัญและก�าลังใจ
ของเจ้ าหน้ าที่ลดลง และท�าให้ แพทย์และผู้ป่วยท้ อแท้ ซึง่ ในระหว่างที่รอ
การตรวจสอบของ CQC ในส่วนอืน่ ๆ โรงพยาบาลรู้วา่ จ�าเป็ นทีจ่ ะต้ องท�าให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงบางอย่างทีเ่ ป็ นรูปธรรมและรวดเร็ว ระบบบันทึกข้ อมูล
สุขภาพจึงถูกตังเป
้ ้ าให้ เป็ นจุดแรกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการเริ่มต้ น
14

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.
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
ส�าหรับข้อมูลสุขภาพ

จากผลการศึก ษาความเป็ นไปได้ โ ดย 6PM ซึ่ง เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น
พันธมิตรของ GS1 ประเทศอังกฤษ เรื่องการด�าเนินโครงการ FIND – IT ของ
โรงพยาบาล BHRUT ซึง่ โครงการนี ้ครอบคลุมการเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
ทีส่ มบูรณ์ โดยการแทนทีก่ ารจัดการข้ อมูลของตัวเลขหลักสุดท้ ายด้ วยระบบ
บ่งชี ้ต�าแหน่งทีต่ งั ้
ส�าหรับโรงพยาบาล BHRUT ระบบใหม่นี ้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีทเี่ พิม่ ขึ ้นอย่าง
ผิวเผินเท่านัน้ แต่มนั เป็ นโปรแกรมที่ถูกปรับปรุ งโดยหน่วยงาน IT และ
มาตรฐานสากล GS1 ซึง่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ การจัดซื ้อจัดจ้ างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (eProcurement strategy) ของกรมอนามัย (Department
of Health - DH) ซึ่งการจัดซื ้อจัดจ้ างแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้ างขึ ้น
ในปี ค.ศ. 2014 มีมาตรการมากมายทีจ่ ะท�าให้ การจัดซื ้อของระบบบริการ
สุขภาพ (NHS) เกิดความโปร่ งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสนับสนุน
ด้ านความปลอดภัยของผู้ป่วย
ทีมงานโครงการ ซึ่งน�าโดยบุคลากรที่ส�าคัญของโรงพยาบาลและผู้ที่มี
ส่วนได้ สว่ นเสียด้ านการจัดหา ร่วมกันสร้ างระบบบันทึกข้ อมูลสุขภาพตัวใหม่
ทีเ่ ปิ ดตัวหลังจากเริ่มท�าโครงการได้ เพียงห้ าเดือน โครงการนี ้ได้ รวมระเบียบ วิธี
วิจยั ของโครงการ Agile และ PRINCE 2 เข้ าด้ วยกัน ซึง่ ได้ รวมโปรแกรมการ
ฝึ กอบรมแบบผสมผสานส�าหรับพนักงาน 1,300 คนเอาไว้ ด้วย
ข้ อมูลและแหล่งที่เก็บข้ อมูลทัง้ หมดจะถูกบ่งชีแ้ ละใส่รหัสบาร์ โค้ ดตาม
มาตรฐานสากล GS1 ซึง่ ปั จจุบนั มีหมายเลขบ่งชี ้ที่ตงสากล
ั้
หรื อ Global
Location Numbers (GLNs) ประมาณ 65,000 รหัส ถูกใช้ บง่ ชี ้สถานทีแ่ ต่ละ
แห่งภายในโรงพยาบาล ข้ อมูลการบ่งชี ้ด้ วยรหัส GS1 จะถูกบันทึกลงใน
แท็ก EPC/RFID ด้ วยการใช้ ซอฟต์แวร์ iFit และเทคโนโลยี RFID ของ 6PM
การติดแท็กที่บนั ทึกหมายถึงเครื อข่ายของเครื่ องอ่าน RFID และเครื่ อง
สแกนเนอร์ แบบพกพา จะสามารถติดตามและระบุต�าแหน่งข้ อมูลบันทึก
สุขภาพตามสถานทีท่ สี่ า� คัญรอบๆ อาคารได้ Andrew Raynes ผู้อา� นวยการ
ด้ านโปรแกรมการจัดการข้ อมูลและเทคโนโลยี โรงพยาบาล BHRUT กล่าว
ว่า “ตังแต่
้ ที่ระบบได้ อพั เดทแบบเรี ยลไทม์ ในตอนที่แท็กแต่ละตัวถูกอ่าน
เราสามารถท�าได้ แม้ กระทัง่ การก�าหนดทิศทางให้ กบั แต่ละข้ อมูลในขณะที่
มันเดินทางไปทัว่ โรงพยาบาล”

ผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ได้รบั ในปีแรก

ผลประโยชน์หลักคือ ในตอนนี ้ข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ สามารถน�ามาใช้ ได้ ทกุ ที่
ทุกเวลาทีต่ ้ องการ ระบบใหม่นี ้ยังส่งผลดีตอ่ ทังเจ้
้ าหน้ าทีแ่ ละคนไข้ นบั ตังแต่
้
ทีต่ า� แหน่งการบันทึกข้ อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ระบบใหม่ยงั ช่วยลดระยะ
เวลาในการบันทึกข้ อมูลและเพิม่ ความเร็วในการจัดเก็บข้ อมูลด้ วย

“ตอนนี้เราสามารถจัดการกับข้อมูลสุขภาพได้ถึง 85 รายการ
ต่อชัว่ โมง จากแต่กอ่ นทีย่ งั ไม่ได้ใช้ระบบจะท�าได้เพียง 35 รายการ
ต่อชัว่ โมงเท่านัน้ ”
Andrew Raynes ผูอ้ �ำนวยกำรด้ำนโปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูล
และเทคโนโลยี โรงพยำบำล BHRUT

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.

“ 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
GS1 Thailand July – September 2018
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ก่อนและหลังการใช้ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพแบบใหม่
ประโยชน์

จ�านวนคนทีย่ งั ไม่ชา� ระเงิน
การสร้างข้อมูลบันทึกสุขภาพชัว่ คราว
ข้อมูลบันทึกสุขภาพทีใ่ ช้ทคี่ ลินกิ ไม่ได้
การดึงข้อมูลมาใช้ (ประสิทธิภาพ) ต่อชัว่ โมง
อัตราการจัดเก็บข้อมูล (รายการต่อคน ต่อ วัน)
รายได้โดยรวมทีเ่ กิดขึน้ จริง หลังจากด�าเนินการ
มา 3 ปี

Before and after the new health records system

ก่อนใช้ซอฟต์แวร์ FIND-IT

19
85 รายการ / วัน
<10%
29
90

หลังใช้ซอฟต์แวร์ FIND-IT

0
44 รายการ/วัน
<3%
35 หรือดีขนึ้ 20%
637 หรือเพิม่ ประสิทธิภาพขึน้ 700%
84%

“ก่อนทีจ่ ะมีการใช้ ซอฟต์แวร์ iFit และมาตรฐานสากล GS1 นัน้ ในการ
บันทึกข้ อมูลแต่ละครัง้ จ�าเป็ นต้ องใช้ เจ้ าหน้ าทีอ่ ย่างน้ อย 4 คนและต้ องใช้
เวลานานถึง 5 วัน ถึงจะได้ ข้อมูลประมาณ 2,000 รายการ ปั จจุบนั เราใช้
เจ้ าหน้ าทีเ่ พียง 3 คนก็สามารถบันทึกข้ อมูลในปริมาณเท่ากันได้ ในเวลา
เพียง 1 วัน ช่วยให้ เราสามารถจัดสรรพนักงานไปเติมเต็มความต้ องการ
อืน่ ๆ ในโรงพยาบาลได้ ”
รายงานความเปน ป ด้ และเหตุผลทาง ุรกิจประมา การว่ า เงินออม
สุท ิจะอยู่ที 1 4 ล้ านปอนด์ ภายในระยะเวลา 3 ปี อย่ าง รกตาม
โรงพยาบาล ด้ คาดการ ์ ว่าจะ ด้ เงินคนจ�านวน 2 4 ล้ านปอนด์
พร้ อมกับผลก�า รอีกร้ อยละ 84 ภายในปี แรก
ยังมีประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ มาตรฐานสากล GS1 เพื่อเพิ่ม
ความพร้ อมในการใช้ งานและการตรวจสอบย้ อนกลับของข้ อมูล รวมทัง้ :
• ปรับปรุงทังการตั
้
ดสินใจทางคลินกิ และประสบการณ์ของผู้ป่วย
• ลดการเรี ยกร้ องทางกฎหมายและความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
ไม่ได้ บนั ทึกข้ อมูลสุขภาพ
• เพิ่มความพร้ อมในการใช้ งานของข้ อมูลส�าหรั บการเข้ ารหัสและการ
ตรวจสอบทางคลินกิ
• สนับสนุนการติดตามสินทรัพย์อนื่ ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วย
สิง่ ส่งตรวจ และเวชภัณฑ์
• สามารถปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะของ CQC และนโยบายการเก็บรักษา
DH อันเป็ นผลมาจากฟั งก์ชนั่ การท�างานและการรายงานแบบใหม่
• ช่วยให้ สามารถมองเห็นบันทึกในโรงพยาบาล และเพิ่มสมรรถนะใน
การท�างานของระบบโดยรวมและพนักงาน
• เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน เนื่องจากการมีเครื่ องมือที่เหมาะสมใน
การท�างาน
• วางต�าแหน่งโรงพยาบาล BHRUT ส�าหรับระบบในอนาคต เนื่องจาก
โครงสร้ างพืน้ ฐานที่จ�าเป็ นขณะนี เ้ ข้ าที่เข้ าทางแล้ วเพราะใช้ รหัสบ่งชี ้
ตามมาตรฐานสากล GS1 ทังหมด
้
16

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

With FIND-IT

19
85 per day
<10%
29
90

0
44 per day
<3%
35 or 20% improvement
637 or 700% increased efficiency
84%

“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.
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GS1 Greece:
Improvements for Greek
Army Medical Supplies Centre
ประ
น ช

ร

ารปร ปรุง
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

ประเท กรี กับการปรับปรุง ูนยเวชภั
ของกองทัพกรีก

reece: mpro ements for ree
rmy edical upplies entre

การมองเห็นสินค้ าในซัพพลายเชนแบบเรี ยลไทม์ได้ อย่างเต็มรูปแบบ
ตังแต่
้ คลังสินค้ าไปจนถึงโรงพยาบาลของกองทัพ และการตรวจสอบ
ย้ อนกลับด้ วยหมายเลขแสดงล�าดับการผลิต (batches/lots no.)

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

ศูนย์ กลางเวชภัณฑ์ ของกองทัพกรี ก มีหน้ าที่ในการจัดซื ้อ จัดเก็บ
กระจายยา และเครื่ องมือแพทย์ ไปยังคลังสินค้ าและโรงพยาบาล
ส่วนภูมิภาคที่ให้ การดูแลรักษาพยาบาลแก่ก�าลังพลในสังกัดกองทัพ
กรี กและครอบครัว

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.

ก่อนที่จะเริ่ มโครงการดังกล่าว ศูนย์เวชภัณฑ์ ได้ ใช้ เวลาและแรงงาน
คนจ�านวนมาก เพื่อด�าเนินการรับสินค้ า จัดการสต็อค และจัดหา

Before launching their project, the Centre used time- and
labour-intensive manual processes built around proprietary
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สิ น ค้ าตามใบสั่ ง ซื อ้ แบบแมนนวล แต่ ภ ายหลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก าร
ประชุมกับกลุม่ ของหมอ เภสัชกร และ ่ ายโลจิสติกส์ ผู้จดั การ ด้ าน
โลจิสติกส์และทีมงานของศูนย์เวชภัณฑ์ ได้ ติดต่อหน่วยงาน GS1
ประเทศกรีซ เพือ่ ศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์
แบบอัตโนมัตแิ ละการใช้ งานระบบมาตรฐานสากล ทังนี
้ ศู้ นย์เวชภัณฑ์
ยั ง ได้ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ให้ บริ การเพื่ อ สร้ างระบบจั ด การคลั ง สิ น ค้ า
( arehouse Management System MS) อีกด้ วย

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).

ผลประโยชน์ที่ได้ รับนันเห็
้ นผลในทันที ปั จจุบนั ยาและเครื่ องมือแพทย์
เกือบทังหมดในศู
้
นย์เวชภัณฑ์ ทังสิ
้ นค้ าที่ศนู ย์ ผลิตเองและสินค้ าที่
ซัพพลายเออร์ ผลิต จะถูกบ่งชี ้อย่างเฉพาะเจาะจงด้ วยเลขหมายประจ�า
ตัวสินค้ าสากล หรื อ GTIN ควบคูก่ บั หมายเลขแสดงล�าดับการผลิต
(batch/lot numbers) และวันหมดอายุ ซึง่ ถูกบันทึกอยูใ่ นสัญลักษณ์
บาร์ โค้ ดชนิด GS1 DataMatrix หรื อ GS1-128

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.

ชันวางสิ
้
นค้ าแต่ละชันในคลั
้
งสินค้ าจะถูกระบุด้วยเลขรหัสที่จ�าเพาะ
เมื่อสินค้ าเดินทางมาถึงคลังบริ เวณโซนรับสินค้ า เจ้ าหน้ าที่จะสแกน
บาร์ โค้ ดของสินค้ าด้ วยเครื่องอ่านบาร์ โค้ ดแบบมือถือ เพือ่ บันทึกข้ อมูล
สินค้ าลงในระบบ MS เมื่อจะน�าสินค้ าไปวางบนชันวาง
้
เจ้ าหน้ าที่
จะสแกนบาร์ โค้ ดที่บ่งชีส้ ถานที่ทางกายภาพ ทันทีที่รับสินค้ าเสร็ จ
การช�าระเงินตามใบแจ้ งราคาสินค้ าก็เสร็ จสิ ้นลงด้ วย

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.

ผลที่ได้ รับ ความถูกต้ องของการนับสต็อคเพิม่ ขึ ้นถึง 6 ระยะเวลาที่
ใช้ ในการจัดหาสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อลดลง 2 - 0 และความผิดพลาด
ของค�าสัง่ ซื ้อลดลงจาก 10 เหลือเพียง
เร็ วๆ นี ้ ศูนย์ เวชภัณฑ์ ก� าลังจะพัฒนาระบบสื่อสารและการท�า
ธุรกรรมตามมาตรฐานสากล GS1 EDI ระหว่างคู่ค้า ส�าหรับการ
เชื่อมโยงข้ อมูลทัว่ ไปของสินค้ า (Master data) การออกใบสัง่ ซื ้อ
ค�าแนะน�าในการส่งสินค้ า หรื อใบแจ้ งราคาสินค้ าแบบอัตโนมัติ

18

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.

GS1 Thailand July – September 2018

17-18 Traceability Edit 1.indd 18

7/2/2561 BE 10:22 AM

19 AD.indd 19

7/2/2561 BE 10:23 AM

Thailand Newsletter

ECR Corner
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?”

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ECR Thailand ได้จัดงาน ECR Dinner
Talk 2018 ขึ้นเพื่อคืนก�าไรให้แก่สมาชิก ECR ในหัวข้อเรื่อง “Blockchain
การจัดการโซ่อุปทาน : ความฝันหรือความจริง ?” ประเด็นส�าคัญของ
หัวข้อสนทนาในครั้งนี้คือ Blockchain โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�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

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.

หลายคนอาจเข้าใจว่า Bitcoin กับ Blockchain คือ เทคโนโลยีตวั เดียวกัน
แท้จริงแล้ว Bitcoin คือสกุลเงินดิจทิ ลั ทีส่ ามารถซือ้ ขายได้ผา่ นระบบออนไลน์
แต่ Blockchain เป็นเทคโนโลยีทคี่ วบคุมอยูเ่ บือ้ งหลัง Bitcoin โดยจะคอย
ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบุคคลซึง่ มีความปลอดภัยมากกว่า
ปกติ

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.

20
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

loc chain สามาร ช่วยในการจัดการห่วงโ อ่ ปุ ทาน
ได้อย่างไร

ความหมายของ Blockchain แปลตรงตัวคือห่วงโซ่ของข้อมูลทีเ่ ปรียบเสมือน
“บล็อก (Block)” ดิจิทัลที่บันทึกข้อมูลการท�าธุรกรรมไว้ โดยแต่ละบล็อก
จะเชือ่ มต่อและบันทึกข้อมูลลงในบล็อกทัง้ หมด จากการเชือ่ มต่อระหว่างกัน
นีเ้ องท�าให้การแทรกแซงข้อมูลเดีย่ วๆ ยากมากขึน้ เนือ่ งจากแฮกเกอร์จะต้อง
เปลีย่ นข้อมูลในบล็อกทีม่ บี นั ทึกทุกชุดข้อมูลของผูท้ เี่ ชือ่ มโยงข้อมูลระหว่าง
กันเพือ่ หลีกเลีย่ งการตรวจสอบ เพียงเท่านีอ้ าจยังดูเหมือนมีระบบป้องกันไม่
มากนัก แต่ Blockchain มีคณ
ุ ลักษณะอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในการจัดการเรือ่ ง
ระบบรักษาความปลอดภัยทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้
ข้อมูลทีถ่ กู บันทึกใน Blockchain มีการรักษาความปลอดภัยผ่านการเข้ารหัส
ผู้ที่เข้าร่วมเครือข่ายจะมีรหัสส่วนตัวที่ใช้ในการท�าธุรกรรมซึ่งสามารถท�า
หน้าที่เป็นลายเซ็นดิจิทัลส่วนบุคคลได้ด้วย หากมีการบันทึกข้อมูลหรือ
มีการเปลี่ยนแปลง ลายเซ็นจะไม่สามารถใช้งานได้และกลุ่มเครือข่ายจะ
สามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วถือเป็น
สิ่งส�าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิม
ในขณะที่การใช้งานที่โดดเด่นที่สุดของ Blockchain จะอยู่ในรูปแบบ
cryptocurrency หรือ Bitcoin หลักการก็คอื Blockchain เป็นระบบกระจาย
ข้อมูลเชิงดิจทิ ลั (distributed) รวมทัง้ บัญชีธรุ กรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจทิ ลั
ซึง่ มีการใช้งานทีห่ ลากหลายและสามารถใช้ได้กบั การแลกเปลีย่ น ข้อตกลง
หรือสัญญา การติดตาม รวมทัง้ การช�าระเงินต่างๆ เนือ่ งจากการท�าธุรกรรม
ทุกรูปแบบจะถูกบันทึกไว้ในบล็อกและในหลายส�าเนาบัญชีธรุ กรรมทีม่ กี าร
กระจายไปทัว่ บน Node (คอมพิวเตอร์) หลายๆ เครือ่ ง ท�าให้ระบบนีม้ คี วาม
โปร่งใสเป็นอย่างมาก และระบบนี้ยังมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากทุกๆ
บล็อกมีการเชื่อมต่อระหว่างกัน ไม่มีผู้ใดเป็นศูนย์กลาง ท�าให้การใช้ข้อมูล
ใน Blockchain มีประสิทธิภาพมากและเปลี่ยนแปลงขนาดได้
(อ้างอิ ง : Bernard Marr, Opinions expressed by Forbes Contributors
are their own., https://www.forbes.com)

loc chain สามาร จัดการกับ ig ata ได้อย่างไร

Blockchain สามารถมองเห็ น ข้ อ มู ล ได้ พ ร้ อ มกั น ในทุ ก เครื อ ข่ า ย
โดย Blockchain เป็นฐานข้อมูลแบบกระจายที่สร้างบัญชีแยกประเภท
ในการเปลีย่ นแปลงบัญชีแยกประเภทจ�าเป็นต้องได้รบั การยินยอมจากผูใ้ ช้
Blockchain ทุกคน ซึง่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่านกลไกความเห็นชอบ
ร่วมกัน เช่น Proof of Work หรือ Proof of Stake

บทสรุป

Blockchain จะต้องมีการตกลงร่วมกันในกลุ่มธุรกิจเพื่อใช้ข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ใน Blockchain เช่น การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (Proof of Concept: POC)
ซัพพลายเชนเริ่มใช้ Blockchain เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล โดย
เราสามารถใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data
Interchange: EDI) ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานใน Blockchain ได้ ทั้งนี้
Blockchain จะยกระดับห่วงโซ่อปุ ทานมากขึน้ ด้วยโซลูชนั่ แบบดิจทิ ลั
สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ที่ : www.ecrthailand.com

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-securitywhat-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
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Royal Cornwall Hospitals to
Boost Surgical Safety With RFID
โรงพยาบาล Royal Cornwall
เพิม
่ ความปลอดภัยในการผ่าตัดด้วย RFID

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (N S Trust) ของสหราชอาณาจักรได้เปด
ตัวระบบ
R ID จาก Ingenica Solutions เพื่อติดตามอวัยวะเทียมว่า
ได้รับและถูกจัดเก็บไว้ที่ใดก่อนท�าการปลูกถ่ายภายในตัวผู้ป วย เพื่อลด
ความพยายามในการติดตามอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงแบบแมนนวล ในขณะ
เดียวกันช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปวยด้วย
โรงพยาบาล Royal Corn all N S Trust ได้เปดตัวระบบบ่งชี้ตัวตน
ด้วยคลื่นวิทยุส�าหรับติดตามอวัยวะเทียมที่มีมูลค่าสูงซึ่งใช้ในระหว่างการ
ผ่าตัด เพื่อให้ม่ันใจว่าอวัยวะเทียมเหล่านั้นสามารถตรวจสอบได้ตลอด
เวลา ก่อนการฝังให้กับผู้ป วย ในระหว่างการผ่าตัด และหลังจากผู้ป วย
กลับบ้าน เทคโนโลยีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Scan Safety ของ
สหราชอาณาจักร โดยใช้รหัสบาร์โค้ดมาตรฐานสากล S1 หรือเทคโนโลยี
R ID เพื่อระบุชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ให้ซ�้าซ้อนกัน และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณ ์
ที่เหมาะสมถูกน�ามาใช้กับผู้ปวยได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบ
ได้ในกรณีเกิดการเรียกคืน เป้าหมาย คือ การลดความผิดพลาด ตลอดจน
ลดระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามผลิตภัณ ์รวมถึงยาและอวัยวะเทียมของ
บุคลากรโรงพยาบาลด้วย
โรงพยาบาล Royal Corn all เป็ น หนึ่ ง ในหกโรงพยาบาลที่ เ พิ่ ง เริ่ ม
ด� า เนิ น การภายใต้ ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ใ ช้ R ID หรื อ การ
สแกนบาร์โค้ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Scan Safety องค์กรนี้เป็น
โรงพยาบาลสอนนักศึกษาแพทย์ที่ให้การดูแลด้านสุขภาพ มีอยู่สามแห่ง
ด้วยกัน ได้แก่ Royal Corn all ในเมือง Truro West Corn all ในเมือง
Pen ance และโรงพยาบาล St. Michael ในเมือง ayle องค์กรถูก
ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในป ค.ศ. 1 99 โดยกษั ต ริ ย ์ จ อร์ จ ที่ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารชุ ม ชน
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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
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เหมืองแร่ของ Corn all ซึ่งมีเพียง 20 เตียงในตอนแรก หลังจากนั้นได้มี
การขยับขยายหลายครั้ง จนในปัจจุบันมีขนาด 50 เตียงรวมทั้งสามแห่ง
และมีห้องผ่าตัดจ�านวน 21 ห้อง (ในภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักร
เรียกห้องผ่าตัดว่า Theater)
โรงพยาบาลเลือกใช้รหัสบาร์โค้ด PC และ
R ID ที่รู้จักกันในชื่อ
Atticus จาก Ingenica Solutions เพื่อบริหารจัดการอวัยวะเทียม Nicola
all กรรมการผู้จัดการของ Ingenica กล่าวว่า Atticus เป็นบริการแบบ
แยกส่วนส�าหรับการจัดการสินค้าคงคลังซึ่งรวมถึงตัวเลือกระยะการอ่าน
ข้อมูลด้วย โรงพยาบาล Royal Corn all ก�าลังเลือกที่จะเริ่มต้นด้วยการ
ให้ความส�าคัญกับความสามารถในการติดตามสถานะของอวัยวะเทียม
เมื่อองค์กรได้รับอวัยวะเทียมและเมื่ออวัยวะเทียมได้ถูกใช้ในการผ่าตัด
โดยปกติ ก ารจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง เป็ น กระบวนการที่ ด� า เนิ น การแบบ
แมนนวลส� า หรั บ ผู ้ สั่ ง ซื้ อ และผู ้ จั ด หาอวั ย วะเที ย มเพื่ อ ใช้ กั บ ผู ้ ป วย
การติดตามสินค้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในคลังสินค้า รวมถึงตอนที่
สินค้าถูกใช้กับผู้ป วยและติดตามว่าถูกใช้กับผู้ป วยรายใด เพื่อมั่นใจได้
ว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึน้ เช่น การปลูกฝังอวัยวะเทียมทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ให้ กั บ ผู ้ ป วย การขาดอวั ย วะเที ย มที่ จ� า เป็ น หรื อ ปล่ อ ยให้ อ วั ย วะเที ย ม
หมดอายุก่อนใช้งาน แต่การจัดการข้อมูลเหล่านี้ด้วยการป้อนข้อมูลแบบ
แมนนวลนั้นเป็นการรบกวนเวลาของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
Nick yte สมาชิกส�านักงานบริหารโครงการของโรงพยาบาล Royal
Corn all N S Trust กล่าวว่า ระบบดิจิทัลที่ใช้ R ID แทนที่ระบบกระดาษ
ควรมีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึน้ เขาได้อธิบายเพิม่ เติมว่า “ความตัง้ ใจ
จริงของเราส�าหรับระบบ R ID คือการท�าให้เจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัดและ
ในห้องแล็บสามารถสแกนอวัยวะเทียมที่ใช้ได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”
โดยการอ่านแท็กบนบรรจุภัณ ์ของอวัยวะเทียมที่ห้องผ่าตัด
แม้ว่าจะสามารถติดตามผลิตภัณ ์ได้ด้วยบาร์โค้ด แต่เขาก็ยังกล่าวว่า
คุณลักษณะต่างๆ ของ R ID เป็นทางเลือกที่ดีกว่า “R ID มีความทนทาน
มากกว่า ไม่ซีดจางเหมือนบาร์โค้ด” เขาเสริมอีกว่าเทคโนโลยีนี้ยังช่วย
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 projectanage 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 กล่าวว่าจากการทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ระบบ Ingenica นั้น โรงพยาบาลจะติดแท็กให้กับผลิตภัณ ์อวัยวะเทียม เช่น
พวกข้อต่อต่างๆ เป็นอันดับแรก เนื่องจากมีความส�าคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป วย เมื่อมีการติดแท็กบน
บรรจุภณ
ั แ์ ล้ว รหัสบ่งชีต้ วั ตนทีแ่ ตกต่างกันบนแท็กแต่ละตัวจะถูกบันทึกไว้ในซอ ต์แวร์ Atticus พร้อมกับข้อมูล
ผลิตภัณ ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ผลิต 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 อวัยวะเทียมจะถูกส่งไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์ผ่าตัดที่มีการติดตั้ง
เครื่องอ่าน
R ID แบบตั้งโตะของ Ingenica ไว้ เจ้าหน้าที่สามารถ
วางผลิตภัณ ์ลงบนเครื่องอ่านก่อนท�าการฝังลงไปในตัวผู้ป วย ในขณะ
เดียวกัน แพทย์จะใช้ซอ ต์แวร์ Atticus เพื่อป้อนรหัสผู้ปวยและเชื่อมโยง
รหัสดังกล่าวกับรหัสอวัยวะเทียมที่เอามาจากคลัง ซอ ต์แวร์จึงสามารถ
เก็บข้อมูลรหัสผู้ปวยรวมกับข้อมูลของอวัยวะเทียมที่ใช้ได้
ในกรณีที่มีการเรียกคืนสินค้าจากผู้ผลิต ตัวซอ ต์แวร์สามารถใช้ระบุ
รหัสผู้ปวยทุกคนที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณ ์ที่มีปัญหาได้ จากนั้นซอ ต์แวร์
จะมีการจัดการผูป้ วยของโรงพยาบาล โดยจะเชือ่ มโยงข้อมูลเหล่านีก้ บั ข้อมูล
ผู้ป วยเฉพาะรายจึงสามารถติดต่อผู้ป วยเหล่านั้นได้ ระบบนี้ยังช่วยให้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถระบุและกักกันผลิตภัณ ์ที่มีปัญหาแต่ยังไม่
ได้ใช้ในการผ่าตัดส่งคืนให้ผู้จัดจ�าหน่ายได้ด้วย
ทางองค์กรตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานระบบนี้ภายในช่วงปลายเดือน จากนั้น
องค์ ก รมี แ ผนที่ จ ะประเมิ น อั ต ราการลดลงของการสู ญ เสี ย ผลิ ต ภั ณ ์
สต็อคเกิน และเวลาท�างานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพที่คาดว่าจะได้รับ
ในกรณีที่เกิดการเรียกคืนผลิตภัณ ์ เทคโนโลยีนี้จะถูกน�ามาใช้เพื่อความ
เป็นอัตโนมัติในการเติมเต็มสินค้า
นอกจากนี้ โรงพยาบาลก�าลังใช้เทคโนโลยี RFID ส�าหรับการจัดการ
สิ น ค้ า คงคลั ง บางประเภท ระบบที่ ใ ช้ ง านอยู ่ ซึ่ ง เป็ น ระบบของ
บริษัท Lyngsoe ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลและการ
ตรวจสอบย้อนกลับแบบ real-time ซึ่งโครงข่าย RFID โดยใช้เครื่อง
อ่านระบบพอร์ทัลเพื่อระบุที่ตั้งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการ
แพทย์ เช่น ระบบสแต็คการผ่าตัด อุปกรณ์ถ่ายภาพ เครื่องฉีดยา
และปั ๊ ม พวกเขาผสมผสานการใช้ ง านระหว่ า งแท็ ก UHF แบบ
พาสซีฟและแท็ก Wi-Fiแบบแอคทีฟซึ่งใช้งานได้โดยอาศัยคุณสมบัติ
ของอุปกรณ์นั้นๆ
ในขณะเดียวกัน all กล่าวว่าระบบ Ingenica มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของ Scan safety ของโรงพยาบาล ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนแรก
ของการใช้งานในระยะยาว โดยน�าระบบใหม่เข้ามาแทนระบบเก่า เริ่มต้น
ด้วยการใช้งานในห้องผ่าตัดบางห้อง
ส� า หรั บ ระบบ Ingenica ที่ โ รงพยาบาล Royal Corn all ospitals
ติดตั้งนั้น ถือเป็นครั้งแรกที่น�าเทคโนโลยี R ID มาใช้งานในลักษณะนี้
all กล่าวว่า “เรามีการพั นาระบบ R ID anban ของเราในบางส่วน
ด้วย แต่ไม่ใช่ R ID Track and Trace”
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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-time
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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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

yte กล่ า วว่ า จากการพั นาระบบ Scan Safety ของ Ingenica
โรงพยาบาลคาดหวังว่าจะได้รบั ประโยชน์หลายประการ รวมถึงการประหยัด
ค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียผลิตภัณ ์ที่เสียหรือหมดอายุก่อนที่การใช้งาน
ได้ เขาคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยประหยัดเวลาของแพทย์ที่เคยเสีย
ไปกับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสต็อคและสถานะของอวัยวะเทียมแต่ละ
รายการแบบแมนนวล

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.

ในส่วนของความปลอดภัย yte กล่าวว่า เขาหวังว่าระบบนี้จะช่วยให้
มั่นใจได้ว่าผู้ปวยจะได้รับอวัยวะเทียมที่เหมาะสมตามขั้นตอนของพวกเขา
เสมอ เขากล่าวเสริมว่าในขณะเดียวกันพื้นที่เก็บอวัยวะเทียมจะสะอาดขึ้น
และมีการจัดระเบียบที่ดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้บุคลากรรู้ว่า
ผลิตภัณ ์เก็บอยู่ตรงไหน ชิ้นใดควรน�าไปใช้ก่อน รวมถึงวิธีการส่งไปยัง
ผู้ปวยด้วย

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.

ในระยะยาว โรงพยาบาล Royal Corn all มี เ ป้ า หมายจะท� า ระบบ
ที่ ซั พ พลายเออร์ มี ส ่ ว นร่ ว มในการติ ด แท็ ก บนผลิ ต ภั ณ ์ ก ่ อ นส่ ง มายั ง
โรงพยาบาลด้ ว ย yte กล่ า วว่ า “ความหวั ง ของเราก็ คื อ ผู ้ ผ ลิ ต และ
ซัพพลายเออร์เริม่ ใช้แท็ก R ID กับคลังสินค้าของตนเองก่อนทีส่ นิ ค้าจะมาถึง
โรงพยาบาล เพื่อลดแรงงานคนบริเวณ ood In ards หรือจุดรับของ
ของเรา และในที่ สุ ด ก็ ใ ช้ R ID ให้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพมากที่ สุ ด ไม่ เ พี ย งแค่
การจัดการสินค้าคงคลัง แต่ใช้งานทั่วทั้งโรงพยาบาล”

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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ทยที า บตามอง ป

โลกในช่วง 2 3 ปีมานี้หมุนไปอย่างรวดเร็วเสียจนหลายคนตามแทบไม่ทัน มีวิทยาการ
ใหม่ มีอาชีพใหม่ เกิดขึน้ มากมาย ข ะทีห่ ลายสิง่ ในโลกใบเก่าก็กา� ลังจะตายไป เช่นเดียว
กับวิทยาการทางการแพทย์ที่ยังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ในปี 20 8 นี้ก็จะมีความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ใหม่ เกิดขึน้ อีกมากมาย งึ่ 5 อันดับของวิทยาการทางการแพทย์
ที่น่าสนใจและน่าจับตามองในปีนี้มีดังนี้

TELEHEALTH

การแพทย์ทางไกลผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่าง

อันที่จริ งบริ การ Telehealth ไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่
มีมานานเกือบสิบปี แล้ ว เช่น การนัดหมายผ่าน
เครื่ องมือสื่อสาร, โรงพยาบาลส่ง SMS มาเตือน
การนัดหมาย, การที่หมอในพื ้นที่หา่ งไกลปรึกษา
แพทย์ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญผ่ า น webcam เหล่ า นัน้ ก็
คือ Telehealth แต่วนั นี ้เรื่ องพวกนันกลายเป็
้
น
เรื่ องเด็กๆ ไปแล้ ว เพราะในปี 201 Telehealth
มี พั นาการไปถึ ง ขั น้ ที่ ห มอสามารถดู จ อ
มอนิเตอร์ ของคนไข้ ผา่ นทางมือถือ คนไข้ สามารถ
มี บัน ทึ ก เกี่ ย วกับ สุข ภาพของตัว เองเก็ บ ไว้ ใ น
แอพพลิเคชั่น เมื่อถึงเวลาที่ไปหาหมอคนใหม่
ก็สามารถดึงข้ อมูลทีเ่ คยรักษากับหมอคนเก่าออก
มาดูได้ หมด ไม่ต้องเสียเวลาไปท�าเรื่ องขอเอกสาร
ไหนจะระบบติ ด ตามตัว คนไข้ ที่ ห มอสามารถ
เห็นได้ วา่ วันนี ้คนไข้ แอบไปกินจังก์ฟ้ ดส์
ู หรื อเปล่า
มาโกหกหมอไม่ได้ อีกแล้ วนะ

CHATBOT

แพทย์โรบอตทีจ่ ะช่วยตัดสินใจเรือ่ งป หา
สุขภาพในเบื้องต้น

ที่ ผ่ า นมาเวลาเราเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ วยตอนกลางคื น
เราไม่ร้ ู หรอกว่าอาการแบบนีค้ วรจะไปหาหมอ
หรื อ เปล่ า แล้ วถ้ าไม่ ไ ปหาหมอ เราจะดู แ ล
ตัวเองได้ อย่างไร การค้ นหาข้ อมูลจากกูเกิลก็มี
หลากหลายจนไม่แน่ใจว่าอะไรถูกหรื อผิดกันแน่
มาในปี 201 นี ้Chatbot เป็ นช่องทางการสือ่ สาร
28

ที่ได้ รับการพั นาไปในขันแอดวานซ์
้
โดยคนไข้
สามารถเข้ าไปสอบถามข้ อมูลกับเจ้ า Chatbot เมือ่
บอกเล่าอาการ เจ้ า Chatbot ก็จะถามรายละเอียด
เราก็ จะตอบไปที ละข้ อ จากนัน้ ก็ จะสรุ ปให้ ว่า
คุณควรไปหาหมอหรือเปล่า ถ้ าต้ องไป หมอทีใ่ กล้
ที่สดุ ชื่ออะไร อยูต่ รงไหน ถ้ าไม่ต้องไป ในเบื ้องต้ น
คุณจะต้ องดูแลตัวเองอย่างไร ถ้ านึกไม่ออกว่า
Chatbot ท�างานอย่างไร ให้ นกึ ถึง Siri ของ iPhone
เพราะใช้ หลักการท�างานแบบเดียวกัน

แบบนันได้
้ ผลบ้ าง ไม่ได้ ผลบ้ าง แต่ถ้าเราสามารถ
วิเคราะห์ได้ ว่าเบาหวานของคนไข้ รายนี ้เกิดจาก
ความผิดปกติของยีนตัวใด และผลิตยาขึ ้นมาเพือ่
รักษาไปทีย่ นี ตัวนันเลย
้ แบบนี ้จะตรงประเด็นกว่า
การให้ ยาคุมน� ้าตาล ซึง่ เป็ นการควบคุมที่ปลาย
เหตุ แถมยังเหมือนกับการเหวี่ยงแหจับปลาใน
ทะเลอีกด้ วย

ก่ อ นหน้ า นี ้ การรั ก ษาแบบ Gene Therapy
ดูจะห่างไกลจากความเป็ นจริง แต่ในโลกปั จจุบนั
PERSONALIZED MEDICINE
ที่วิทยาการต่างๆ ก้ าวหน้ าไปมากมายแบบก้ าว
ยาที่ อ อกแบบพิ เ ส� า หรั บ รั ก าคุ
กระโดด การตรวจในห้ องปฏิบตั กิ ารต่างๆ ท�าได้
คนเดียวเท่านั้น
ง่ า ยดายขึ น้ และมี ร าคาถู ก ลง เรื่ อ งยาพิ เ ศษ
มี ก ารพูด ถึ ง เรื่ อ งนี ม้ านานหลายปี แล้ ว เช่ น กัน ส�าหรับคนไข้ เฉพาะเพียงรายเดียวจึงไม่ใช่เรื่ อง
Personali ed Medicine คือ ยาที่แพทย์และ ไกลตัวอีกต่อไป
เภสัชกรผลิตขึ ้นมาเฉพาะส�าหรับคนไข้ แต่ละราย
โดยอาศัยข้ อมูลจากการตรวจลึกลงไปถึงระดับ WEARABLE TECHNOLOGY
ยีน เนื่องจากระดับเซลล์ที่เราเคยพูดกันมาก่อน อุปกร ์เสริมเพื่อสุขภาพ
หน้ านี ้ไม่ละเอียดเสียแล้ ว เพราะในแต่ละเซลล์นนั ้ ทุก วัน นี อ้ ุป กรณ์ ส วมใส่อัจ ฉริ ย ะ ไม่ว่า จะเป็ น
ประกอบไปด้ วยยีนเล็กยีนน้ อยจ�านวนมากมาย นา ิกาหรื อสายรัดข้ อมือก็สามารถเป็ นอุปกรณ์
ุ สุขภาพดีขึ ้น
หลายพันชิ ้น และหากมียีนชิ ้นใดชิ ้นหนึง่ บกพร่อง เสริ มทางการแพทย์ที่จะช่วยให้ คณ
earable Technology เป็ นทีน่ ยิ มอย่างกว้ างขวาง
ไปก็จะส่งผลให้ คนเราเจ็บป่ วยได้ ยกตัวอย่าง
เช่น มียีนอย่างน้ อย 36 ยีนเกี่ยวข้ องกับการเกิด นิตยสาร Forbes ประมาณการว่า ในปี 201
โรคเบาหวาน มียีนแค่ตวั เดียวผิดปกติก็เกิดเป็ น มี บริ ษัทที่ ท�าธุรกิ จทางด้ านนี ไ้ ม่ต�่ากว่า 2,300
เบาหวานได้ แล้ ว และตามปกติเวลาแพทย์เจอ บริ ษั ท ทั่ว โลก การพั นากลไกต่า งๆ จึง ต้ อ ง
คนไข้ เป็ นเบาหวานก็จะให้ ยาลดระดับน�า้ ตาล แข่งขันกันสุดฤทธิ ยิ่งแข่งกันเท่าไร ผู้บริ โภคยิ่ง
ในเลือด หรื อไม่ก็ฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมน� ้าตาล ได้ ป ระโยชน์ ในปี 201 นี จ้ ะมี อุป กรณ์ ส วม
ร่ วมไปกับการบอกให้ คนไข้ คมุ อาหาร การรักษา ข้ อ มื อ ส� า หรั บ คนป่ วยโรคเบาหวานออกมาให้
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ใช้ กนั อุปกรณ์ที่วา่ จะมีเข็มเล็กๆ ซ่อนอยู่ เมื่อ
ถึงเวลาที่ตงั ้ ไว้ มันก็จะแทงเข้ าไปในผิวหนัง
ของคนสวม และวัดระดับน�า้ ตาล ประมวล
ผลส่งไปให้ หมอดูแบบเรี ยลไทม์ ไม่ต้องมา
นั่ง เจาะปลายนิ ว้ เหมื อ นแต่ ก่ อ น ว่ า กัน ว่ า
เข็มนันเล็
้ กกว่าปากยุงเสียอีก ฉะนันคนสวม
้
จะไม่ ร้ ู สึ ก เจ็ บ อัน ที่ จ ริ ง อาจจะไม่ ทัน รู้ ตัว
ด้ วยซ� ้าว่าถูกเจาะเข้ าไปแล้ ว นี่เป็ นเพียงแค่
ตัวอย่างเดียวเท่านัน้ คาดว่าในอนาคตจะมี
การพั นาอุปกรณ์ สวมใส่เพื่อสุขภาพตาม
มาอีกมากมายหลายชิน้ นับเป็ นการปฏิวตั ิ
วงการแพทย์ให้ ก้าวไปสูย่ คุ ดิจิทลั โดยแท้ จริ ง

วารสารสถาบั น รหั ส สากล

ได้ แล้ วครับ โดยจะเริ่มจากยาในกลุม่ จิตเวชก่อน
โดยจะมีการใส่ Metal Sensor Tract System
ลงไปในเม็ดยา เมื่อคนไข้ กินยา เซ็นเซอร์ ก็จะ
ไปสัมผัสกับน� า้ ย่อยในกระเพาะอาหาร แล้ ว
ส่งข้ อมูลไปยังระบบติดตามผล ช่วยให้ คนไข้
คนดูแล และแพทย์ ติดตามการกินยาของคนไข้
โดยดูจากโทรศัพท์มือถือได้ เลย ต่อไปถ้ าได้ ผล
ดี เชื่อว่าบริ ษัทยาอีกหลายๆ แห่งก็จะน�าเอา
เทคโนโลยีนี ้ไปใช้ ในการผลิตยา ช่วยให้ สามารถ
ติดตามการกินยาของคนไข้ ได้ อย่างแม่นย�าขึ ้น
มากครับ

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ วิ ท ยาการทางการแพทย์
PILL SENSOR SYSTEM
จะก้ า วหน้ า ขึน้ มากเพี ย งใด แต่หัว ใจส�า คัญ
ระบบติดตามการกินยา
ที่สดุ ส�าหรับการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บก็คือความ
หลายครั ง้ ที่ เรามี ผ้ ูสูงอายุอยู่บ้านแล้ วหยิ บ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไข้ ผู้ดแู ล และหมอ การ
ยากินเอง แต่ก็เกิดความไม่แน่ใจว่าพวกท่าน สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิ ภาพ การเอาใจใส่
กินยาหรื อเปล่า หลงลืมหยิบมากินซ� ้าหรื อไม่ และความเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพือ่ นมนุษย์
ต้ นปี 201 นี ้เองที่องค์การอาหารและยาของ จึงเป็ นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ เลยส�าหรับการเจ็บไข้
สหรัฐอเมริ กาอนุมตั ิให้ สามารถใช้ เครื่ องมือ ได้ ป่วย
ติดตามการกินยา หรื อ Pill Sensor System
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Digital

Marketing 2018
ร้ ห้ทัน รั

ัว ห้ ว

ส�าหรับปีนี้เทรนด์การตลาดดิจิทัล มี 2 เทรนด์
ที่มาแรงด้วยกัน เทรนด์แรกคือ การตลาดแบบ
ใช้ Micro Influencers เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ยุคนี้ผู้บริโภคไม่เชื่อแบรนด์ แต่จะเชื่อข้อมูลจาก
ผู้ที่ใช้จริง อย่างเมื่อประมาณ 5 ปีก่อนต้องบอก
ว่า Influencers อย่างดารา ศิลปินจะมีอิทธิพล
ต่อผู้บริโภคมาก สามารถท�าให้ผู้บริโภคซื้อของ
ตามได้ แต่ในปัจจุบันบทบาทของคนพวกนี้จะ
ลดลง เพราะผูบ้ ริโภครูว้ า่ พวกเขาถูกจ้างมา ความ
น่าเชื่อถือ หรือ Credibility เริ่มเปลี่ยนไป เพราะ
ฉะนั้นวันนี้บทบาทของ Influencers คือการสร้าง
การรับรู้ หรือ Awareness เท่านั้น

วันนี้การตลาดดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่าย
อีกต่อไป า้ จะให้ชวั ร์ ต้องรู้ให้ทนั แล้ว
ปรับตัวให้ ไว

ยุคนี้ใครๆ ก็หันมาท�าการตลาดดิจิทัลเพื่อขยาย
โอกาสทางธุรกิจให้มากขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ให้สามารถ
เข้าใจถึงการท�าการตลาดดิจทิ ลั ได้มากขึน้ จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่แบรนด์ต้องตามเทรนด์ให้ทัน ว่าแต่
เทรนด์ ไ หนจะมาแรงส� า หรั บ ปี นี้ บ ้ า ง มาฟั ง
จากปากนั ก การตลาดอย่ า งคุ ณ อนรรฆนาฏ
ก้องพานิชกุล Chief Operating Officer บริษัท
YDM Thailand จ�ากัด ที่จะมาชี้เทรนด์ Digital
Marketing 2018 ให้ผู้ประกอบการได้รู้กัน
30

ในขณะที่บทบาทของ Micro Influencers จะมี
มากขึน้ เพราะคนจะเชือ่ หรือซือ้ สินค้าและบริการ
จากผู้ที่ใช้จริง เช่น เพื่อนแนะน�าว่าสินค้านี้ดี
ใช้แล้วเวิรก์ เราจะเชือ่ เพือ่ น เขาจะสามารถท�าให้
เราซื้อของตามได้ ซึ่งนักการตลาดต้องมีความ
สามารถและต้องเก่งพอทีจ่ ะรูว้ า่ Micro Influencers
คนไหนสามารถสร้างอิทธิพลให้กับสินค้าของ
ตัวเองได้ ส่วนแบรนด์ก็ต้องมองให้ขาดว่า ใคร
คือคนที่เหมาะสมส�าหรับการมาท�าหน้าที่ตรงนี้
อีกหนึ่งเทรนด์ที่มาแรงแน่นอน นั่นคือ Data is a
big thing เพราะการรู้ข้อมูลทุกอย่างของลูกค้า
นอกจากจะท� า ให้ แ บรนด์ รู ้ ถึ ง พฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภค หรือรู้จักลูกค้าดีแล้ว ยังเปิดโอกาสใน
การสร้างสินค้าใหม่ๆ ได้ดว้ ย ทีผ่ า่ นมาการท�าการ
ตลาดออนไลน์ จะไม่ได้มีการเชื่อมต่อหลายๆ
ช่องทางเข้าด้วยกัน แต่ปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยี
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ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงข้อมูลผูบ้ ริโภคในแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมเป็นฐานข้อมูลเดียว ดังนั้น
หากแบรนด์ไหนที่มีการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
ที่ มี ศั ก ยภาพได้ ก ่ อ น และท� า การวิ เ คราะห์ ใ น
เชิ ง ลึ ก ได้ ก ่ อ น โอกาสที่ จ ะเพิ่ ม ยอดขายหรื อ
ท�าให้เกิด Conversion ก็จะสูงกว่าแบรนด์อนื่ ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ต�่ากว่า
“ที่ผ่านมาแต่ละแบรนด์ไม่มีการรวบรวมข้อมูล
ตรงนี้ เฟซบุ ๊ ก ก็ เ ฟซบุ ๊ ก ไป ดู ที่ จ� า นวนไลค์
คอมเมนต์ แชร์ engagement เท่าไหร่ โพสต์ไหน
มีคนสนใจ ส่วนของยูทปู ก็ดขู อ้ มูลเฉพาะของยูทปู
อย่างยอดวิว เว็บไซต์ก็ดูเฉพาะส่วนของเว็บไซต์
ว่ามีคนเข้ามาดูเท่าไหร่ คลิกปุ่มไหนเท่าไหร่
ไปหน้าไหน ถึงขั้นตอนไหน สรุปสุดท้ายแล้วขาย
ได้เท่าไหร่ ซึง่ ข้อมูลมันกระจัดกระจายมาก ซึง่ เรา
จะท�าแบบนี้ไม่ได้แล้วในปัจจุบัน เพราะคนเวลา
เขามามีปฏิสัมพันธ์กับเพจเขาไม่ได้อยู่ที่เฟซบุ๊ก
อย่างเดียว เขาจะมีการข้ามแพลตฟอร์มไปเข้า
เว็บไซต์ ไปเข้ายูทูป ดังนั้นเราต้องตามเก็บข้อมูล
คนพวกนี้ที่เข้ามา engage กับแบรนด์ของเราให้
ได้มากที่สุด”
ถึงตรงนี้คุณอนรรฆนาฏ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า
จริงๆ แล้ว แบรนด์ตา่ งๆ มากมายยังมองว่าดิจทิ ลั
เป็นแค่เครือ่ งมือ เช่น มองเฟซบุก๊ เป็นแค่เครือ่ งมือ
หนึ่ง โดยที่ไม่ได้มีการวางแผนงานดิจิทัลอย่าง
ถูกต้อง ไม่ได้มองภาพใหญ่ว่าจริงๆ แล้วดิจิทัล
ท�าอะไรได้บ้าง หรือมองว่าดิจิทัลสามารถตอบ

โจทย์ธรุ กิจของเขาได้อย่างไร เพือ่ ทีจ่ ะวางกลยุทธ์
เรื่องดิจิทัลให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจเขา
ไม่ใช่เห็นคนอื่นหรือคู่แข่งท�า ก็ท�าตามกัน ทั้งๆ
ทีอ่ าจไม่เหมาะกับตัวธุรกิจของเขา ดังนัน้ แบรนด์
ต้องมองภาพรวมของธุรกิจตัวเองก่อนว่า ปีนี้มี
ทิศทางไปทางไหน อีก 2 ปีจะไปทางไหน อะไรคือ
สิง่ ทีค่ ณ
ุ จะต้องท�าการแก้ไข อะไรคือวัตถุประสงค์
ของธุรกิจคุณ
ส�าหรับความยากของการท�าการตลาดดิจิ ทัล
หลายครั้งเป็นเรื่องของการปรับตัวที่ค่อนข้างช้า
โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ ทีย่ งั เป็นคนรุน่ เก่าและมี
ความถนัดกับการท�าการตลาดแบบเดิมๆ ซึง่ ขาด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องของการตลาดแบบ
ดิจิทัล และยังไม่กล้าลงทุนกับการท�าการตลาด
แบบนี้ เพราะคิดว่าจะใช้ material อย่างไรก็ได้
ในการท�าการตลาดออนไลน์ ซึง่ วันนีม้ นั ไม่เหมือน
เมื่อก่อนแล้ว material ต้องดีพอที่จะดึงดูดความ

สนใจของคน คุณจะมาหวังว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์
มือถือแล้วให้มันเป็นไวรัล ปล่อยคลิปแล้วดังมี
โอกาสน้อยมาก ดังนั้นองค์กรต้องมองว่าดิจิทัล
เป็นเครื่องมือที่คุณจะต้องลงทุน และให้มองว่า
เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ หรือการตลาดที่ต้อง
มีการวางแผนอย่างลึกซึ้ง
ในท้ายนี้ นักการตลาด YDM Thailand ยังบอก
ด้วยว่า แบรนด์ไหนที่จะเข้ามาจับตลาดดิจิทัล
คงต้องมีการท�าวิจัยการตลาดมาดีๆ เพื่อให้รู้ว่า
ลูกค้าของเขาคือใคร และยิ่งเข้ามาในตลาดที่มี
การแข่งขันสูง ก็ยิ่งต้องหาว่าจุดขายของแบรนด์
ว่าคืออะไร พร้อมทั้งต้องมีการวางงบประมาณที่
เหมาะสม เรียกว่าการท�าตลาดดิจิทัลยุคนี้ต้องมี
การท�าการบ้านมาดีพอสมควร เพราะไม่ได้ง่าย
เหมือนเมื่อ 4 -5 ปีก่อน ตอนนี้ทุกคนหันมาสู้กัน
ที่ออนไลน์หมด ถ้าไม่มีกลยุทธ์เด็ดจริง โอกาสที่
จะแข่งขันได้ก็ค่อนข้างยาก
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พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาและนวัตกรรม

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

โครงการอบรมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาและนวัตกรรม

สถาบั น รหั ส สากล ( S1 Thailand) ได้ รั บ เชิ ญ จากกรมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับบาร์โค้ด
มาตรฐานสากล S1 ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สินค้า
ชุมชนมีมาตรฐานและขยายช่องทางการตลาด ในงานอบรม “พั นาเศรษฐกิจ
ชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้ประกอบการสินค้าชุมชน
ในจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เข้าร่วมงานกว่า 0 ท่าน
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สถาบันรหัสสากลร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการตัดสินการประกวดบรรจุภณ
ั ฑ์ไทย ประจ�าปี 2561
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
สนับสนุนเงินรางวัลพิเศษ การประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภณ
ั ์
จ�านวน 2 รางวัล ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลก ตรการอบรมเ อ กรก าคม ก ยาย

เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการทีข่ นึ้ ทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�าหลักเกณ ข์ อ้ ก�าหนดต่างๆ ของการสร้างและการน�าบาร์โค้ดไปใช้อย่างถูกต้อง เป็น
ไปตามมาตรฐาน ทางสถาบัน จึงก�าหนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานสากล S1 ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ส�าหรับสมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียน และเข้าอบรมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก
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BIZ BREAKTHROUGH
บท วามโดย : รัน ์ ั น์ ตั ณานน ์
ที่มา : น ์ ิจั ก ิกร

ก

มายทร ย

ทลกากบ

ICO

ล

3 พ ภาคม 256 ที่ผ่านมา ภาครั ได้ประกา ใช้ก หมาย
พระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั พ 256
งึ่ ครอบคลุมเงินดิจทิ ลั เป็นประเท แรก ทีม่ กี ารออกก หมาย
ด้านนี้แบบโดยเ พาะ โดยมีสาระส�าคั ดังนี้

ประเท ไทยเป็นประเท แรก
ที่สร้างความชัดเจนทางก หมาย
ให้กับสินทรัพย์ดิจิทัล

2. นายหน้ าซื ้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั
3. ผู้ค้าสินทรัพย์ดจิ ิทลั (ซึง่ เป็ นบุคคลที่ท�าหน้ าที่
คล้ายศูนย์ซื ้อขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั แต่ดา� เนินการ
ซื ้อขายจริ งนอกศูนย์ดงั กล่าว)
4. กิจการอืน่ ตามทีร่ ัฐมนตรีประกาศตามข้ อเสนอ
ของ ก.ล.ต.

คริปโทเคอร์ เรนซี จะถูกสร้ างขึ ้นไว้ แลกเปลี่ยน
กับสินค้ าและบริ การในลักษณะเดียวกับเงินตรา
ทัว่ ไป

2 ก หมายย�้าเจตนารม ์ในการ
ดูแลนักลงทุนรายย่อย ควบคู่กับ
การส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการในธุรกิจ

โดยจ�าแนกสินทรั พย์ ดิจิทัลเป็ นสองชนิด ได้ แก่
คริ ปโทเคอร์ เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคน
ดิจิทลั (Token Digital)

โทเคนดิจทิ ัล ถูกสร้ างมาเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ด้ านการร่ วมลงทุนในโครงการ/กิ จการ และให้
ได้ มาซึง่ สินค้ า/บริ การ/สิทธิอื่นใด ตามที่ ก.ล.ต.
ก�าหนด

รุ กจทีเ่ กีย่ วข้องกับสนทรัพยดจทัลมี ประเภท
ได้แก่

1. ศูนย์ซื ้อขายสินทรัพย์ดจิ ิทลั (ซึง่ เปรี ยบเสมือน
ตลาดกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดจิ ิทลั )

34

ก� า หนดให้ บริ ษั ท ที่ จ ะเสนอขายโทเคนดิ จิ ทัล
ที่ออกใหม่ตอ่ ประชาชน (การจะออก IC ) ต้ อง
ท�าตามข้ อบังคับจาก ก.ล.ต. ทังในด้
้ านการเสนอ
ข้ อมูลต่อนักลงทุน ด้ านคุณสมบัติของกรรมการ
และผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท ไปจนถึ ง การที่ บ ริ ษั ท ต้ อ ง
จัด ส่ง รายงานเกี่ ย วกับ ผลการด� า เนิ น งานและ
ฐานะการเงินของบริ ษัท

3 ไทยยังเดินหน้าพั นาสตาร์ทอัพ

การพั นาธุ ร กิ จ สตาร์ ท อัพ และอุต สาหกรรม
Blockchain ไทยไม่ น่ า จะประสบปั ญ หาหรื อ
หยุดชะงัก เพราะภาครั ฐยังส่งเสริ มเทคโนโลยี
Blockchain และโครงการ Regulatory Sandbo
รวมถึงการระดมทุนอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์
ส�าหรับสตาร์ ทอัพ Li E ที่จะเริ่ มให้ มีการซื ้อขาย
กันในปี นี ้
กล่าวโดยสรุ ป กฎหมายที่ ประกาศออกมานัน้
เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ูออก IC มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ซื ้อและผู้ลงทุน การกระตุ้นให้ ฝ่ายผู้ออก IC
มีความรับผิดชอบที่ชดั เจนเช่นนี ้ เท่ากับเป็ นการ
สร้ างบรรทัดฐานของการก�ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ให้ อยู่ในระดับที่สอดคล้ อง
กับเครื่ องมือระดมทุนอื่นๆ ซึง่ จะเป็ นการคุ้มครอง
นั ก ลงทุ น ควบคู่ กั บ การส่ ง เสริ ม การเติ บ โต
อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บท วามโดย : พราภา รม พ ิ
ที่มา
: https://www.omgpills.com/8-ways-to-improve-brain-power/

เคลดลับด ล มอง
เพิมพลัง องคนวัยท�างาน
ในแต่ละวันสมองเป็นอวัยวะที่ กู ใช้งานอย่างหนัก เพราะเป็น
นู ย์กลางในการสือ่ สาร ควบคุมการท�างานส่วนต่าง ของ
ร่างกาย ทุก วัน เราจะต้องเผชิ กับป หาการใช้ชีวิต
การตัดสินใจ ความคิดต่าง ทีจ่ ะต้องใช้สมองเป็นหลักเก ์
ในการท�างาน
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยท�างานที่จะต้ องแบกรับ
ความรับผิดชอบต่างๆ ความคิด การใช้ งานสมอง
ที่หนักตลอดตังแต่
้ ช่วงเช้ าไปจนถึงตอนเลิกงาน
และบางครัง้ ยังต้ องกลับมาท�างานที่บ้านต่ออีก
ในตอนกลางคืน ส่งผลให้ บางครัง้ ปั ญหาสุขภาพ
ต่างๆ ก็จะตามมา เกิดความเหนื่อยล้ า ปวดศีรษะ
ตึงเครี ยด จนไม่มีแรงในการท�างาน แต่อย่าเพิ่ง
กังวลไป วันนี ้เรามี 8 เคลดลับดูแลสมอง เพิ่ม
พลังการท�างานมาฝากกัน เพือ่ เป็ นแนวทางในการ
บ�ารุ งและดูแล เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีให้ แก่สมอง
ของเรานัน่ เอง ไปดูกนั เลยว่ามีอะไรบ้ าง

ดื่มน�้าสะอาดระหว่างวันบ่อย

น�า้ จะช่วยฟื น้ ฟูและดูแลระบบสมอง เนื่องจาก
กว่า 0 เปอร์ เซ็นต์ของสมองคนเราเต็มไปด้ วย
น� ้าเป็ นส่วนประกอบ ควรจิบน� ้าบ่อยๆ ระหว่าง
วันเรื่ อยๆ ยิ่งโดยเฉพาะการท�างานในห้ องแอร์ ที่
มีอณ
ุ หภูมิต�่าและเย็นนัน้ ร่างกายของเราอาจจะ

เกิดการสูญเสียน� ้าได้ เพือ่ ทีจ่ ะเพิม่ ความปลอดโปร่ง
ให้ สมองสดใส และสามารถท�างานได้ ดีมากยิ่งขึ ้น
แต่ทงั ้ นีค้ วรดื่มน�า้ อุ่นหรื อน�า้ ตามอุณหภูมิห้องที่
สามารถเข้ าไปหล่อเลี ้ยงระบบต่างๆ ในร่ างกาย
ได้ อย่างรวดเร็ วมากกว่าน� ้าเย็นจัด

2 อย่าละเลยรับประทานอาหารเช้า

หลายๆ คนที่เร่งรี บในช่วงเช้ า แต่ด�าเนินชีวิตอย่าง
รวดเร็ ว จนบางครัง้ ละเลยการรับประทานอาหาร
ต่างๆ ในช่วงเช้า เพราะไม่มเี วลาและไม่ร้ สู กึ หิว แต่ต้อง
บอกเลยว่ า การไม่ รั บ ประทานอาหารเช้ านั น้
ส่งผลเสียอย่างมากต่อร่างกาย เนื่องจากจะท�าให้
ร่ างกายขาดสารอาหารและน� ้าตาล ไม่สามารถ
ท�างานได้ อย่างเต็มที่ รู้ สกึ เหนื่อยล้ า ไม่มีสติและ
สมาธิ สมองไม่แล่น ตอบสนองช้ า เพราะฉะนัน้
ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเพิ่มความแข็งแรง
ให้ สมอง ด้ วยการลุกขึ ้นมารับประทานอาหารเช้ า
ในทุกวันเพื่อประสิทธิภาพในการท�างานนะครับ
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ลองเปิ ดเพลงคลาสสิคหรื อแจสฟั งเบา ๆ ก่อน
นอน ตอนเช้ าก่อนไปท�างาน หรื อระหว่างในช่วง
ที่ท�างานสัก 20-30 นาที รับรองเลยว่าคุณจะรู้สกึ
สงบ ผ่อนคลายสามารถท�างานและคิดงานได้ ดี
มากยิ่งขึ ้น รวมไปถึงเซลล์ต่าง ๆ ในสมองได้ รับ
การฟื น้ ฟูอย่างดีด้วย

8 ออกมารับแสงแดด ออกก�าลังกาย
เบา ยามเช้า

หลังจากที่เรานอนหลับพักผ่อนด้ วยความเหนื่อย
ล้ า ในตอนกลางคื น แล้ ว ลองตื่ น เช้ า สัก หน่ อ ย
เพื่อที่จะรับแดดอุ่นยามเช้ าและเปิ ดรับอากาศที่

3 บริหารร่างกายเพิ่มพลังสมอง
แบบง่าย

เราสามารถทีจ่ ะกระตุ้นการท�างานของสมองง่ายๆ
ด้ วยการลองสลับมือทังสองในการท�
้
างาน ใช้ มือ
ที่ไม่ถนัดหยิบสิ่งของเพื่อกระตุ้นการท�างานของ
สมอง หยิบเอกสาร ลุกขึ ้นมากวาดบ้ าน จัดโตะ
ชงกาแฟ ดื่มน� ้า หรื อหวีผม เพื่อที่จะได้ กระตุ้น
พลังสมองให้ สามารถท� า งานได้ เต็ม ที่ ฝึ กการ
ตอบสนองและการเคลื่อนไหวของระบบสมอง
และร่างกาย

4 มีอารม ์ขันและยิ้มหัวเราะบ่อย

เพิม่ ความคิดสร้ างสรรค์ เพิม่ พลังสมองด้ วยวิธีการ
ง่ายๆ อย่างการมีอารมณ์ขนั หัวเราะเ า และ
ยิ ้มบ่อยๆ อาจจะหาหนังสือการ์ ตนู มาไว้ อา่ นเล่น
การดูหนังตลก การคุยกับเพือ่ นร่วมงานในเรื่องดีๆ
มีเสียงหัวเราะ การหัวเราะ ยิ ้ม และมีอารมณ์ขนั
อยู่เป็ นประจ�าจะช่วยเพิ่มความสุขในการท�างาน
มี พ ลัง งานความคิ ด เชิ ง บวก ลดความเครี ย ด
และสามารถท�างานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ดีมากยิ่งขึ ้น

5 ไม่นอนดึก พักผ่อนให้เพียงพอ

สิ่งหนึง่ ที่จะสามารถช่วยให้ คณ
ุ มีสมองที่แข็งแรง
พร้ อมเปิ ดรับการท�างานและคิดสร้ างสรรค์แก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ ได้ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้ านการนอน ควรนอนพักผ่อนตังแต่
้ ช่วงหัวค�่า
พักผ่อนให้ เพียงพออย่างน้ อยวันละ 6- ชัว่ โมง
เพื่อที่จะให้ ระบบร่างกายและสมองสามารถที่จะ
ท�างานได้ อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการ
ท�างานมากยิ่งขึ ้น โดยการนอนหลับพักผ่อนนัน้
ควรทีจ่ ะนอนในสถานทีเ่ งียบ ไม่มเี สียงรบกวนเพือ่
36

ที่จะเพิม่ ความเต็มอิม่ และตืน่ เช้ ารับวันใหม่อย่าง
สดใสเบิกบานพร้ อมท�างานนัน่ เอง

6 หลีกเลี่ยงเสียงรบกวน

ไม่ ค วรที่ จ ะพาตัว เองเข้ าไปอยู่ ใ กล้ ส ถานที่ มี
เสียงดัง เสียงรบกวน เนื่องจากมีการวิจยั ตรวจ
พบว่า เสียงดังรบกวนนันสามารถที
้
่จะส่งผลต่อ
ระบบการประมวลผล และการท�างานของสมอง
ได้ เ พิ่ ม ความเครี ย ด สมองมี ก ารพั นาและ
ประสิทธิ ภาพในการท�างานน้ อยลง พักผ่อนได้
ไม่ เ ต็ ม ที่ ความดัน โลหิ ต สู ง ขึ น้ เราควรที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงเสียงดังในเวลาท� างาน และพักผ่อน
เพื่อที่จะได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
ที่ดีของสมองและระบบต่างๆ ในร่างกายนัน่ เอง

7 เสียงเพลงช่วยได้

เสียงเพลงคลาสสิคหรื อแจส มีคลื่นเสียงที่ช่วย
ดูแลระบบสมองให้ ผอ่ นคลาย กระตุ้นเรื่ องความ
จ�าและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของสมอง

บริสทุ ธิ ออกก�าลังกายเบาๆ สักนิดในยามเช้ า อาจ
จะวิ่ง ยืดเส้ นยืดสาย หรื อท�างานบ้ าน เดินเล่นรับ
แสงอรุ ณสักหน่อยเพื่อที่จะได้ ให้ สมองเปิ ดกว้ าง
ท�างานได้ ดมี ากยิง่ ขึ ้น ไม่งว่ งนอนระหว่างวัน และ
มีประสิทธิภาพในการท�างานมากยิ่งขึ ้น
ใ น ช่ ว ง เ ว ล า น อ น ก็ ค ว ร ที่ จ ะ ปิ ด ห น้ า จ อ
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อมกับ ตัง้
ให้ อ ยู่ ห่ า งไกลจากตัว เอง 1-2 ชั่ว โมงก่ อ นที่
จะนอน เพื่ อ ที่ จ ะได้ ลดความตึ ง เครี ย ดและ
แสงอั น ตรายจากหน้ าจอมื อ ถื อ ด้ วย และ
อย่ า ลื ม รั บ ประทานอาหารบ� า รุ ง สมอง เพื่ อ
เป็ นการฟื ้น ฟู ร ะบบสมองและร่ า งกาย หมั่น
ออกก�าลังกายและดูแลอย่างใส่ใจ อย่าโหมงาน
หนัก มากจนเกิ น ไปไม่ มี เ วลาพัก ผ่ อ น รั บ รอง
เลยว่าถ้ าหากลองน�า เคล็ดลับดูแลสมอง เพิ่ม
พลังการท�างานพร้ อมกับวิธีดแู ลตัวเองข้ างต้ นนี ้
สมองของคุณจะต้ องเปิ ดกว้ าง พร้ อมรับสิง่ ใหม่ๆ
มีพลังในการท�างานอย่างแน่นอน
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Kitchen Of The World
บท วามโดย : รัน ์ ั น์ ตั ณานน ์
ที่มา : น ์ ิจั ิ ร

ตลา รา อา ารป

เติบโต

มูลค่าตลาดธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทยที่สงู
ถึงกว่า แสนล้ านบาทต่อปี ดึงดูดให้ ผ้ ปู ระกอบ
การร้ านอาหารรายใหม่ เ ข้ า สู่ต ลาดธุ ร กิ จ ร้ าน
อาหารอย่างต่อเนื่อง ณ สิ ้นปี 2 60 มีจ�านวน
ผู้ประกอบการร้ านอาหารที่จดทะเบียนนิติบคุ คล
รวม 12,6 0 ราย เพิ่มขึ ้นร้ อยละ จาก ณ สิ ้นปี
2 ขณะที่ผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหารรายเดิมใน
ตลาดยังขยายการลงทุน ทังในรู
้ ปแบบการพัฒนา
แบรนด์ร้านอาหารขึ ้นมาใหม่เอง รวมถึงการซื ้อ
แฟรนไชส์จากต่างประเทศ

ร้ านอาหารรายใหม่ เ ข้ าสู่ ธุ ร กิ จ ส่ ง ผลให้
ภาวการณ์แข่งขันรุนแรงขึ ้น
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาดว่า มูลค่าตลาดธุรกิจร้ าน
อาหารในปี 2 61 น่าจะอยูท่ ี่ 11,000- 1 ,000
ล้ านบาท ขยายตัว - จากปี 2 60 ซึง่ ส่วน
หนึ่งมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าเช่าที่ และจะมีผล
ให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องผลักดันราคาอาหารให้ สงู ขึ ้น

ปั จจุบนั ผู้ประกอบการร้ านอาหารประกอบธุรกิจ
ในห้ างสรรพสินค้ าและร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่
มากขึ ้นตามการขยายสาขาของห้ างสรรพสินค้ า
และการเพิ่ มสัดส่วนพื น้ ที่ ร้านอาหารเพื่ อสร้ าง
จุดขายใหม่ให้ กบั ห้ างสรรพสินค้ า

ศูน ย์ วิจัย กสิก รไทย มองว่า ความท้ า ทายของ
ผู้ประกอบการร้ านอาหารในปี 2 61 จึงอยูท่ ี่การ
คัดเลือกท�าเลในการขยายสาขาทีส่ ามารถเข้าถึงฐาน
ลูกค้ าใหม่ ในพื ้นที่ใหม่ที่การแข่งขันยังไม่รุนแรง
และค่าเช่ายังไม่สูงมากนัก เช่น สถานี บ ริ การ
น� ้ามัน อาคารส�านักงาน โรงพยาบาล หรื อการเปิ ด
ร้ านค้ า Stand Alone

อย่างไรก็ ตามการเพิ่มสัดส่วนพื น้ ที่ ร้านอาหาร
ในห้ างสรรพสินค้ า เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการ

นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการร้ านอาหารน่าจะหันมา
ให้ ความส�าคัญกับบริ การเมนูอาหาร ขนม และ

38

เครื่ องดื่มภายในร้ านให้ หลากหลายมากขึ ้น ตาม
เทรนด์ ก ารใช้ จ่ า ยด้ านอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
นอกบ้ านของคนไทย เพื่อให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่าง
ครอบคลุม และกระตุ้นให้ ลูกค้ าใช้ จ่ายในการ
รับประทานอาหารต่อคนต่อมื ้อเพิม่ สูงขึ ้น มากกว่า
การจัดโปรโมชั่นด้ านราคาดังที่ผ่านมา รวมถึง
ผู้ประกอบการยังคงต้ องให้ ความส�าคัญกับการ
รักษาคุณภาพของอาหาร ที่ต้องมีความสดใหม่
และรสชาติอร่ อย รวมถึงคุณภาพการให้ บริ การ
ที่ต้องมีความรวดเร็ วทันใจ เพื่อตอบโจทย์การใช้
ชีวิตที่เร่งรี บของผู้คน

GS1 Thailand July – September 2018

38 Kitchen Edit 1.indd 38

7/2/2561 BE 1:19 PM

Trendy Tech
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บท วามโดย : รเม
ิา
ที่มา : https://www.hackread.com/security-trends-to-watch-out-for-in-2018

ความปลอดภัย าง เบอร
ไม่ใช่เรองไกลตัวอกต่อไป

จากเหตุการ ์ในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานั้น เราคงจะได้ข่าวเกี่ยวกับข้อมูลบัตรประชาชนรั่วไหลจากค่าย
มือ ือค่ายหนึ่ง อันที่จริงจะเรียกแบบนั้น ะทีเดียวก็ ไม่ได้ เพราะจริง ผู้เชี่ยวชา ทางด้านนี้ ต่างก็รู้กันว่า
มันเกิดจากการตั้งค่าที่ผิดพลาดของผู้ดูแลระบบ ที่มีการตั้งค่าแบบสาธาร ะ แปลตรง คือ ้าใครบังเอิ
เจอเข้าหรือพยายามค้นหาช่องโหว่แบบนี้ ก็สามาร เข้าไปดูได้โดยง่าย

เริ่ ม ต้ นเหตุ ก ารณ์ นี โ้ ดยที่ มี แ กเกอร์ ส ายขาว hite
Hacker คนหนึ่ง (ขอสรุ ปสัน้ ๆ คือ นักเจาะระบบ หรื อ
คนที่ ค้ น หาช่ อ งโหว่ ข องระบบเพื่ อ แจ้ ง ให้ เ จ้ า ของระบบ
ทราบเพื่ อ ท� า การแก้ ไขหรื อ บางที เ จ้ าของระบบก็ ยิ น ดี
จะจ่ายเงินเพื่อจ้ างบุคคลเหล่านีม้ าท�าการค้ นหาช่องโหว่
เพื่อแก้ ไขกันเลยทีเดียว บ้ างก็จัดกิจกรรม bug bounty
เพื่ อ ให้ ค นเหล่ า นี เ้ ข้ า มาช่ ว ยแจ้ ง ช่ อ งโหว่ ใ ห้ ร างวัล เป็ น
การตอบแทน ซึ่งนิยมท�ากันมากในบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ต่างๆ
เพื่ อ ให้ ร ะบบของตนมี ค วามปลอดภัย อยู่ ต ลอดซึ่ ง เป็ น

การป้องกันไปอีกทางหนึ่ง) เป็ นผู้ค้นพบเข้ า ซึ่งหลังจากค้ นพบก็ได้ แจ้ ง
ไปให้ ทางบริ ษัทต้ นทางเป็ นผู้ทราบ แต่กลับต้ องพบกับขันตอนในการรอ
้
ร่วมเดือน(หุหุ ทีน่ ป่ี ระเทศไทยจ้า) เพือ่ ท�าการแก้ ไข ซึง่ เมือ่ เราได้ ทราบข่าว และ
ได้ มกี ารแถลงข่าวไปนัน้ ทางบริษทั ต้ นทางกลับแจ้ งว่า ถูกล้ วงข้ อมูลและเกิด
จากการใช้ เครื่ องมือที่ซบั ซ้ อน ซึง่ วิธีการนัน้ อธิบายได้ อย่างง่ายดายเลยว่า
ค้ นหาเครื่องมือได้ จากอินเตอร์ เน็ต ติดตัง้ และลองค้ นหาได้ เลย ซึง่ พบว่าการ
ท�าลักษณะนี ้แม้ เป็ นมือสมัครเล่นก็สามารถค้ นหาได้ ไม่ยาก เพราะช่องโหว่
ลักษณะนี ้ ถูกเรี ยกว่า ความผิดพลาดของผู้ดแู ลระบบ (Human Error) ซึง่
สามารถเกิดขึ ้นกับระบบไหนก็ได้ นนั่ เอง

The V230i Thermal Transfer Printer
Exceeding your expectations for performance and value

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ TTO ของ Domino จากประเทศอังกฤษ สามารถพิมพ์ได้ท้งั ระบบ
Intermittent และ Continuous เครื่องมีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงเท่ารุ่นขนาดใหญ่
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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(มี ห รื อ ที่ แ กเกอร์ จ ะไม่ ส นใจใช้ วิ ธี นี ก้ ัน ) จน
ท�าให้ มีความนิยมเพิ่มมากขึ ้น หนักๆ อาจใช้ วิธี
นี ้โดยการเบนความสนใจได้ เหมือนกัน และไป
พุ่งเป้าโจมตีจริ งๆ โดยไม่ทันตัง้ ตัว ซึ่งบ่อเกิ ด
ความหายนะนี ้ อาจมาจากการสร้ างอี เ มล
เพื่ อ แพร่ ก ระจายโดยหวั ง เพี ย งแค่ พ นั ก งาน
หนึง่ คนกดเปิ ดแค่นนเอง
ั้

การไม่เตรียมตัวรับกับก มาย
ด้าน วามปลอดภัยของข้อมูล
eneral ata rotection
Re ulation รอ R

จะว่าไปแล้วจากหลายๆ เหตุการณ์ทงั ้ annaCry
Ransomware ข้ อมู ล รั่ ว ไหลที่ เ กิ ด ขึ น้ จาก
ค่ า ยมื อ ถื อ หรื อพนั ก งานน� า ข้ อมู ล บั น ทึ ก
การโทรและพิ กัด ของผู้ใช้ บริ การ (ค่า ยมื อถื อ
อี ก ค่ า ยหนึ่ ง อี ก ซึ่ ง ไม่ ซ� า้ กะค่ า ยข้ า งบน) ไป
ขายให้ กั บ บุ ค คลภายนอก เป็ นต้ น ล้ ว นแต่
เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ น่ า สนใจและอยู่ ใ กล้ ตั ว
ทุกๆ ท่านมากกว่าที่คิด (มีมานานแล้ ว แต่ผ้ ใู ช้
ทั่ว ไปยัง รู้ สึ ก เป็ นเรื่ อ งไกลตัว ) และไม่ ใ ช่ แ ต่
ในประเทศเรา อาทิ เ ช่ น ประเทศอิ น เดี ย ที่
ฐานข้ อมูล อัตลักษณ์ของประชาชนอินเดียกว่า
1.1 พันล้ านคน รั่ วไหลจากระบบที่ มีช่องโหว่
ด้ านความปลอดภั ย ซึ่ ง เมื่ อ ข้ อมู ล แบบนี ้
รั่วไหล ผลกระทบจึงมหาศาล ในเมื่อการโจมตี
ระบบเริ่ มใกล้ ตวั เรามากขึ ้นนัน้ ในวันนี ้ผมจึงขอ
มาน�าเสนอการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ที่เราน่าจะ
ได้ พบเจอภายในปี 201 นี ้กันครับ
ในปี ที่ผา่ นมานัน้ การโจมตีระบบทวีความรุนแรง
ขึ น้ เรื่ อ ยๆ มี ก ารโจมตี บ ริ ษั ท รายใหญ่ แ ละมี
ผลกระทบทั่วโลกหลายครั ง้ เลยทีเดียว ดังนัน้
เราเองจึ ง ควรตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและอัพเดตข่าวสาร
ด้ านนีอ้ ยู่เสมอ รวมทังให้
้ ความรู้ แก่คนในบ้ าน
หรื อเพื่อนร่ วมงาน เพื่อให้ ได้ ร้ ู ถึงวิธีการรั กษา
ความปลอดภั ย ของข้ อมู ล โดยการโจมตี ที่
น่าสนใจในปี นี ้คือ
40

การบุกรุกทางกายภาพ
hysical ttac

ว่ากันง่ายๆ ก็คอื การเข้ าไปล้ วงข้ อมูลถึงบ้ านของ
เหยื่อแบบที่เราสามารถเห็นได้ ตามภาพยนตร์
เกี่ ย วกับ สายลับ ที่ พ ยายามลัก ลอบเข้ า ไปใน
ส�านักงานเพื่อล้ วงเอาข้ อมูลนัน่ แหละ โดยหลัง
จากที่ อ งค์ ก รส่ว นใหญ่ เ ริ่ มให้ ความสนใจและ
ลงทุนด้ านความปลอดภัยของระบบตัวเองไปแล้ ว
ทัง้ ติ ด ตัง้ โปรแกรมป้ องกัน และตรวจสอบการ
โจมตีทางไซเบอร์ ทุม่ ทังเงิ
้ นและเวลาไปมากมาย
ถึ ง กระนั น้ ก็ ต าม บางบริ ษั ท ก็ ยั ง ขาดความ
ปลอดภัยทางด้ านกายภาพ (อาทิ ยามรักษาความ
ปลอดภัย กล้ องวงจรปิ ด ระบบการใช้ บตั รในการ
เข้ าอาคาร สถานที่ตา่ งๆ เป็ นต้ น) ซึง่ อาจมีความ
หละหลวมในการตรวจตรา หรื อเฝ้าระวัง ท�าให้
บางทีตกเป็ นเป้าหมายในการถูกเข้ ามาล้ วงข้ อมูล
กันแบบตรงๆ โดยการบุกรุกเข้ ามาในสถานทีแ่ ทน

ไวรัส รอ แรน ั่มแวร ransomware

ก็ ยังคงร้ อนแรงเรื่ อยๆ โดยหลักการง่ายๆ คือ
การเข้ ารหัสและท�าการเรี ยกค่าไถ่เพื่อปลดล็อค
ข้ อมูล (อารมณ์แบบ ท�าให้ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ใช้ การไม่ได้ ไม่ได้ ขโมยนะ แต่ใช้ ไม่ได้ จะใช้ เหรอ
ต้ องจ่ายเงิ นก่อนนะ ซึ่งมี ทัง้ แบบได้ ข้อมูลคื น
และไม่ ไ ด้ คื น ก็ ไ ปลุ้น ดวงกัน ) โดยการโจมตี
นี ไ้ ด้ ท� า เงิ น ให้ กั บ ผู้ ไม่ ป ระสงค์ ดี เ ป็ นจ� า นวน
มหาศาล แถมยังสร้ างความเสียหายในวงกว้ าง

โดยกฎหมายนี ย้ ังไม่มีในภูมิภาคของบ้ านเรา
แต่ท างยุโ รปเคลื่ อ นไหวและเริ่ ม ต้ น เรื่ อ งนี ม้ า
นานแล้ ว ทางบ้ านเราก็เป็ นไปได้ ว่าจะสามารถ
เกิ ด ขึ น้ ได้ เ ช่ น กัน (หลัง จากเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด
ไปหลายต่อหลายครัง้ ก็หวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ ้น
มาช่วยผู้ใช้ งานอย่างเราๆ บ้ างเน้ อ) โดยการ
ละเมิดกฎดังกล่าวอาจหมายถึงการถูกปรับเป็ น
เงินถึง 20 ยูโร หรื อ 4 ของรายได้ ทงหมดของ
ั้
บริ ษัท ซึง่ บริ ษัทส่วนใหญ่กว่า 0 ยังไม่พร้ อม
ส�าหรับเรื่ องนี ้

การโจมตีจากโทรจัน Tro an

เรี ย กง่ า ยๆ ว่ า เป็ นม้ ากรุ ง ทรอยในการลอบ
เข้ ามาและเก็บข้ อมูลเรากลับไป ไม่ว่าจะเป็ น
ชื่อผู้ใช้ งาน รหัสผ่านต่างๆ ซึง่ ถูกออกแบบมาใน
การเจาะจงการโจมตีระบบธนาคาร ยกตัวอย่าง
เช่น เราๆ ท่านๆ ใช้ ระบบอินเตอร์ เน็ตแบงค์กิ ้ง
โดยในมื อ ถื อ ของเราติ ด โทรจัน ก็ จ ะท� า ให้ เ จ้ า
โทรจัน นี ส้ ามารถเก็ บ ข้ อ มูล รหัส ผ่ า นออกไป
และใช้ ดู ด เงิ น ออกจากบัญ ชี ข องเราโดยเรา
ไม่ร้ ู ตัว โดยปั จจุบันถูกพั นาให้ เข้ ากับระบบ
ใหม่ ๆ ได้ อย่ า งรวดเร็ ว แม้ ธนาคารจะมี ก าร
ปรับตัวเพื่อระวังการโจมตีชนิดนีม้ ากขึ ้นก็ตาม
โดยนิ ย มในแนวทางสร้ างเว็ บ ปลอมขึ น้ มา
ให้ หน้ าตาคล้ ายๆ กัน แค่นี ้คนที่ไม่ได้ ระวังก็อาจ
จะเผลอกรอกข้ อมูลลงไปและตกเป็ นเหยื่อได้
อย่างง่ายดายนัน่ เอง
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 นรทีจ ร จ อ ค
ิดป เิ อ น เ อทีจ ลดค เ ี อ
ั ท นเอ ครั
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วารสารสถาบั น รหั ส สากล

บท วามโดย : า มา ิ

การนา น
ิ ค้าเ า้

MODERN TRADE

สิงทควรร้ก่อนน�าสินค้าเ ้าห้าง

ในมุมมองของคนมีแบรนด์ การขายสินค้าในช็อปสโตร์ หรือ โมเดิรน์ เทรด ( odern Trade T)
ไม่วา่ จะเป็น atsons oots หรือใน eandboy ย่อมหมาย งึ โอกาสในการกระจายสินค้า
ให้เข้า ึงผู้คนได้จ�านวนมาก ยิ่งมีช็อปสาขาครอบคลุมพื้นที่มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสามาร เข้า ึง
ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลัก ์ของแบรนด์ให้ดูดีมีระดับ
กลายเป็น แบรนด์ขึ้นห้าง ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
จึ ง ไม่ แ ปลกที่ ผู ้ ป ระกอบการจะคาดหวั ง ว่ า
การฝากขายสิ น ค้ า ในโมเดิ ร ์ น เทรดจะช่ ว ย
เพิ่ ม ยอดขาย ให้ ก ลายเป็ น แบรนด์ ติ ด ดาว
ได้ไม่ยาก ซึ่งผู้ประกอบการมืออาชีพคงทราบ
กันอยู่แล้วว่า ทาง Modern Trade มีเงื่อนไข
และวิธีการน�าเข้าสินค้าอย่างไรบ้าง
ก่ อ นอื่ น เรามาท� า ความเข้ า ใจกั น ก่ อ นว่ า
ในช็อปสโตร์ โมเดิร์นเทรด หรือที่เรียกติดปาก
ทัว่ ไปว่า MT คืออะไร Modern Trade หมายถึง
การค้ า ขายสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี ก ารจั ด การ
อย่างเป็นระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ
ดังนี้

. ypermar et ไ เปอรมารเกต
รอ ้าง ้าปลีกขนาดใ ่

ในเมืองไทยตอนนี้เหลือแค่ 2 รายหลักเท่านั้นก็
คือ Tesco otus และ Big C การท�าตลาดของ
ห้างเหล่านี้หลักๆ จะเน้นเรื่องราคาถูกที่สุดใน
ตลาด เพื่อดึงคนเข้ามาในห้าง เพราะเชื่อว่าเมื่อ
เข้ามาในห้างแล้ว ลูกค้าจะไม่ซื้อสินค้าเพียง
อย่างเดียวแน่นอน

. upermar et ูเปอรมารเกต

ยกตัวอย่างเช่น Tops o e resh Mart
illa Market Ma alue เป็นต้น โดยปกติ
ซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะไม่ได้เป็นร้านค้าทีอ่ ยูโ่ ดดเดีย่ ว
(Stand Alone) เพราะไม่สามารถดึงดูดให้คน

ตัง้ ใจมาซือ้ ของทีซ่ เู ปอร์มาร์เก็ตเท่าไหร่นกั สังเกต
ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในชั้นใต้ดินหรือชั้นล่างของ
ห้างสรรพสินค้า อาศัยการดึงคนจากห้าง ท�าหน้าที่
เป็นส่วนเติมเต็มให้ห้าง มากกว่าโดยที่สินค้า
จะมีความหลากหลายน้อยกว่า yper arket

3. on enience tore ร้านสะดวก ้อ
และมนมารท

เมื่อพูดถึงร้านเหล่านี้ชื่อแรกที่ปราก ออกมา
คงหนีไม่พ้น Ele en นอกจากนี้ยังมี otus
E press a ily Mart หรือร้านที่เปดตามปัม
น�้ามัน เช่น iffy TigerMart อีกด้วย โดยจะเน้น
ขายสินค้าที่สร้างความสะดวกให้ลูกค้าเท่านั้น
(สังเกตได้ว่าลูกค้าจะซื้อและบริโภคในระยะ
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เวลาอันสัน้ ) โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็ก
บริโภคเสร็จในครัง้ เดียว และเน้นไปทีอ่ าหารและ
เครื่องดื่มเป็นหลัก

. pecialty tores ร้าน ้าขายสน ้า
เ พาะทาง

ถ้ า พู ด ในเรื่ อ งความหลากหลายต้ อ งยกให้
yper arket หรือ Depart ent Store ส่วน
ใหญ่จะไม่ได้มพี นื้ ทีม่ าก แต่เน้นขายสินค้าเฉพาะ
หมวดและเจาะลึกเท่านั้น เช่น Watsons Boots
ที่เน้นขายเครื่องใช้ส่วนตัวหรือเน้นขายยาและ
สินค้าสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ สินค้าบางอย่างหรือ
บางยี่ห้ออาจจะเน้นขายสินค้าในรูปแบบนี้ เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นสินค้าหายากมากกว่า
จะขายใน yper arket

5. ash and arry ตลาดสด
และร้าน ้าส่ง

ร้านค้าส่งที่เป็น Modern Trade ในเมืองไทย
ปัจจุบันนี้มีเพียงรายเดียวคือ Makro ดังนั้นกลุ่ม
ลูกค้าหลักจะไม่ใช่ผู้บริโภคทั่วไป แต่เป็นร้านค้า
ปลีกหรือมินิมาร์ทท้องถิ่น รวมถึงร้านอาหารที่
ต้องการซื้อวัตถุดิบเพื่อไปปรุงต่อ เนื่องจากต้อง
ค้าขายเป็นจ�านวนมากๆ

Es อยากขายของ ใน ้าง
ต้องท�าอย่างไร

การขายสิ น ค้ า ในห้ า งนั้ น SMEs ควรพั นา
ศั ก ยภาพทั้ ง สิ น ค้ า และแบรนด์ เชื่ อ แน่ ว ่ า
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs อยากขายของ และ
อยากจะให้สนิ ค้าของตัวเองมียอดขายพุง่ กระฉูด
กันทุกคน แต่ด้วยข้อจ�ากัดที่มากมายของธุรกิจ
SMEs ก็ อ าจเป็ น ได้ แ ค่ เ ติ บ โตแบบค่ อ ยเป็ น
ค่อยไป แต่ถ้าเป็นไปได้ผู้ประกอบการหลายราย
ก็ อ ยากจะให้ สิ น ค้ า ของตั ว เองเข้ า ไปวางขาย
บนชั้ น วางสิ น ค้ า ของห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซู เ ปอร์
มาร์ เ ก็ ต รวมถึ ง ร้ า นสะดวกซื้ อ ต่ า งๆ เพราะ
จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าได้อย่าง
แน่นอน แต่การจะน�าสินค้าเข้าไปขายในห้าง
เหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความ
สามารถของ SMEs ถ้ามีความพยายามและตัง้ ใจ
อย่างแน่วแน่ โดยไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ
บทความนี้ มีเคล็ดลับการขายสินค้าผ่านช่อง
ทางห้ า งสรรพสิ น ค้ า ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต รวมถึ ง
ร้านสะดวกซื้อให้ประสบความส�าเร็จ มาฝาก
ผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs ทีม่ สี นิ ค้าดี และก�าลัง
มองหาช่องทางการขายเหล่านี้
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.สน ้าต้องมีแบรนด ถึงแม้ว่าธุรกิจของคุณ
จะเป็น SMEs แต่ถ้าอยากจะติดปกบินไปใน
ท้อง ้าที่กว้างใหญ่จ�าเป็นต้องมีแบรนด์สินค้า
เพราะเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะท� า ให้ ลู ก ค้ า สามารถจดจ� า
สินค้าของคุณได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อ
ต้องจดจ�าได้งา่ ย และสะท้อนถึงตัวตนสินค้าของ
คุณ อีกทั้งแพ็คเกจสินค้าต้องโดดเด่นสวยงาม
มีเอกลักษณ์ ดึงดูดสายตาลูกค้าได้ เพราะช่อง
ทางการขายขนาดใหญ่เหล่านี้ ไม่ได้มีสนิ ค้าของ
คุณวางจ�าหน่ายเพียงแบรนด์เดียว แต่มีสินค้า
วางจ�าหน่ายเป็นจ�านวนมาก
.ต้องสร้าง วามแตกต่าง หากคุณต้องการ
ขายสินค้าในห้างให้ประสบความส�าเร็จ สินค้า
ของคุ ณ ต้ อ งมี ค วามแตกต่ า งจากแบรนด์ อื่ น
เพราะจะสามารถสร้างความได้เปรียบมากกว่า
สินค้าอืน่ ๆ อีกกว่าร้อยหรือพันรายการ ซึง่ จะเป็น
เรือ่ งยากทีล่ กู ค้าจะหยิบหรือก้มดูสนิ ค้าถ้าสินค้า
ของคุณไม่มคี วามแตกต่าง เพราะโดยพฤติกรรม
ของลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเดินไปที่สินค้าใหม่ๆ
แปลกตา ซึ่งความแตกต่างของสินค้าจะเป็นจุด
ขายทีจ่ ะให้สนิ ค้าคุณสามารถแข่งขันกับแบรนด์
ใหญ่ๆ ที่วางขายในช่องทางเดียวกันได้
3.ต้องรัก า ุ ภาพสน า้ คุณภาพสินค้าเป็น
เรื่องส�าคัญที่คุณต้องเอาใจใส่มากๆ เรียกได้ว่า
จะต้องรักษาเอาไว้ยงิ่ ชีพเลยก็วา่ ได้ เพราะในการ
เลือกซื้อสินค้าของลูกค้า คงคาดหวังว่าคุณภาพ
สินค้าที่ซื้อในวันนี้จะเหมือนกันกับที่ซื้อไปเมื่อ
ครัง้ ก่อน หากคุณรักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เอาไว้ก็จะท�าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ�้าไปเรื่อยๆ
คงไม่มีใครที่จะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแค่เพียง
ครั้งเดียว อีกทั้งถ้าคุณไม่สามารถรักษาคุณภาพ
สินค้าให้คงทีเ่ หมือนเดิมได้ โอกาสทีส่ นิ ค้าคุณจะ
ถูกยกเลิกให้ขายในห้างก็มีสูง
.ต้องส่งสน ้าต่อเน่อง ถือเป็นหัวใจส�าคัญที่
จะท�าให้ธุรกิจ SMEs ประสบความส�าเร็จและ
มียอดขายพุ่งกระฉูดดั่งใจหวัง เพราะการส่ง
สินค้าเข้าไปวางขายในห้างหรือร้านสะดวกซื้อ

อย่างต่อเนื่อง จะท�าให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าของ
คุณอย่างสม�่าเสมอ คนหนึ่งซื้อไปแล้วคนต่อไป
ก็สามารถหยิบจับและซื้อต่อได้ด้วย ไม่ใช่ซื้อ
ไปแล้วคนหนึ่ง คนต่อๆไปไม่สามารถหาซื้อได้
ดั ง นั้ น หากคุ ณ สามารถผลิ ต และส่ ง สิ น ค้ า
อย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ ไม่ขาดตลาด ก็จะเพิ่ม
โ อ ก า ส ใ ห ้ ธุ ร กิ จ คุ ณ มี ย อ ด ข า ย เ พิ่ ม ขึ้ น
อีกทัง้ ยังท�าให้คคู่ า้ ทีเ่ ป็นช่องทางการขายทัง้ หลาย
ให้ความไว้วางใจสินค้าของคุณให้ขายในห้างต่อ
ไปได้ แต่กม็ ี SMEs หลายรายทีส่ ามารถน�าสินค้า
เข้าไปขายในช่องทางเหล่านั้นได้ แต่ต้องหลุด
จากวงโคจรไป เพราะไม่สามารถผลิตและส่ง
สินค้าได้ทนั เวลาทีก่ า� หนดไว้ได้ หากคุณต้องการ
ประสบความส�าเร็จ ต้องท�าการประเมินก�าลังการ
ผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อการสั่งซื้อด้วย

5.ต้องมี วามสามารถเจรจาต่อรอง หากคุณมี
ความสามารถในการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าที่เป็น
ช่องทางการขายขนาดใหญ่แล้ว ก็จะเป็นการ
เปดประตูโอกาสให้สินค้าคุณเข้าไปวางขายได้
โดยคุณต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าสินค้าของคุณ
ดีมีคุณภาพ ลูกค้าซื้อไปแล้วต้องกลับมาซื้อซ�้า
อย่างแน่นอน ดังนั้น ถ้าคุณคิดที่จะน�าสินค้าไป
ขายในช่องทางเหล่านี้ ต้องกล้าทีจ่ ะเข้าไปเจรจา
ต่อรองอย่างสมเหตุสมผล ว่าท�าไมสินค้าของคุณ
จึงเหมาะทีจ่ ะขายในห้างหรือร้านสะดวกซือ้ เพือ่
ให้ได้มาซึ่งสัญญาการซื้อขายนั่นเอง
ดังเช่นตัวอย่างแบรนด์เล็กๆ ทีป่ ระสบความส�าเร็จ
จากการขายใน Modern Trade อย่าง เถ้าแก่นอ้ ย
วีคอร์น Dole เป็นตัวพิสูจน์ได้อย่างดีว่า หาก
สามารถน�าสินค้าที่ตัวเองผลิตขึ้นมาไปวางขาย
ในห้างหรือร้านสะดวกซือ้ ต่างๆ ได้ ก็จะเป็นโอกาส
ในการขยายตลาดให้กบั สินค้าของคุณได้มากเลย
ทีเดียว เพราะช่องทางการขายเหล่านัน้ มีมากมาย
กระจายทัว่ ประเทศ แต่ทงั้ นีก้ ไ็ ม่ใช่เรือ่ งง่ายนักทีจ่ ะ
สามารถเข้าไปได้ ดังนัน้ หากโอกาสนัน้ มาถึงคุณ
ต้องรักษาประโยชน์เอาไว้ให้จงได้
อ้างอง : https://www.at .co.th/content/ 88/
moderntrade ep
http://www.thaismescener.com/smes อยากขายของ
ใน ้าง ต้องอ่าน/
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