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กอง บัก. ขอกล่่าวสิวัสิดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพื่่�อการเตืือนภััยดื�านมาตืรฐาน” สิำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่าสินใจปีระจำาเดืือนสิิงหาคม 2565 ท่ี่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สิรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

มาตืรฐานใหม่สิำาหรับัระบับัข�อม้ล่ท่ี่�ให�บัริการ TPP แล่ะ

องค์กรชั้ั�นนำาห่วงใยโล่ก ผู้ล่ักดืันมาตืรฐานล่ดืขยะใน

อวกาศ STANDARD WARNING ไดื�แก่ มาตืรฐานใหม่

องคก์รจดัืการเพื่่�อความโปีร่งใสิ แล่ะแนะนำาข�อกำาหนดื

ที่างวชิั้าการสิำาหรบััแอปีสิขุภัาพื่ สิดุืที่�ายน่� ขอขอบัคณุ

สิำานกังานเศรษฐกจิอตุืสิาหกรรม ที่่�ให�การสินบััสินนุงบั

ปีระมาณดืำาเนนิการโครงการสิร�างระบับัข�อมล้่แล่ะองค์

ความร้� ดื�านมาตืรฐานระบับัการจัดืการ แล่ะการเตืือน

ภััย หร่อ Intelligence Unit

กอง บัก.

ม า ต ร ฐ า นม า ต ร ฐ า น
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T P PT P P

ภัาวะการระบัาดืของ COVID-19 ที่ำาให�ผู้้�คนที่ั�วโล่ก

ตืา่งเรง่ปีรบััตืวัเข�าสิ้ย่คุนวินอรม์อล่  ที่ำาให�เที่คโนโล่ย่

ดืิจิทัี่ล่เข�ามาม่บัที่บัาที่เปี็นอย่างมากแล่ะชั้่วยอำานวย

ความสิะดืวกในการล่ดืการตืิดืตื่อโดืยตืรงระหว่าง

บัุคคล่ โดืยเฉพื่าะอย่างยิ�ง แนวโน�มของการชั้ำาระเงิน

ไดื�เปีล่่�ยนจากการใชั้�เงินสิดืไปีเปี็นการที่ำาธุุรกรรม

ที่างการเงินแบับัออนไล่น์ แล่ะกล่ายเป็ีนส่ิวนสิำาคัญ

ของชั้วีติืปีระจำาวนั รวมที่ั�งการดืำาเนนิธุุรกจิซ่ึ่�งขาดืไม่

ไดื�เชั้่นกัน  แล่ะกระแสิดืิจิที่ัล่ก็เปี็นแนวโน�มที่่�จะยังคง

เพื่่�มมากข่�นแม�ว่าการระบัาดืของ COVID-19 จะเกิดื

ข่�นอย่างตื่อเนื�อง  

ดืังนั�น การใชั้�ผู้้�ให�บัริการการชั้ำาระเงินบุัคคล่ที่่�สิาม 

(Third-Party Payment: TPP) เชั้่น PayPal จ่ง

ม่แนวโน�มเพื่่�มข่�น  แล่ะถึึงแม�ว่าจะเปี็นวิธุ่ที่่�สิะดืวกใน

การชั้ำาระเงิน แตื่การใชั้�งานที่่�เพื่่�มข่�นย่อมนำามาซึ่่�ง

ความเส่ิ�ยงดื�านความปีล่อดืภััยที่่�มากข่�นอย่างหล่่ก

เล่่�ยงไม่ไดื� 

ดื�วยเหตุืน่� ไอเอสิโอจ่งไดื�พัื่ฒนามาตืรฐานใหม่

สิำาหรับัระบับัข�อม้ล่ที่่�ให�บัริการ TPP ข่�นมาแล่ะเพ่ื่�ง

เผู้ยแพื่ร่เพื่่�ออำานวยความสิะดืวกในการพื่ัฒนา

เที่คโนโล่ย่อย่างปีล่อดืภััยเมื�อเดืือนมิถึุนายน 2564 

ที่่�ผู้่านมา

ผู้้�ให�บัริการ TPP เป็ีนบัริการที่่�ช่ั้วยให�ผู้้�ค�าสิามารถึ

รบััชั้ำาระเงนิออนไล่นไ์ดื�โดืยไมต่ื�องมบ่ัญัชั้ผีู้้�ค�า แตืเ่มื�อ

พื่้ดืถึึงความปีล่อดืภััย ความจริงที่่�ว่าการม่คนกล่าง

เข�ามาก็อาจเพื่่�มความเสิ่�ยงของการฉ�อโกงใน

ปีีที่่� 12 ฉบัับัที่่� 106 เดืือนสิิงหาคม 2565

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Phayathai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th

กระบัวนการการชั้ำาระเงิน ซึ่่�งมาตืรฐานใหม่ของไอเอ

สิโอม่สิ่วนชั้่วยในการปี้องกันปีัญหาที่่�อาจเกิดืข่�นดืัง

กล่่าว

มาตืรฐาน ISO 23195, Security objectives of 

information systems of third-party payment 

services ม่วัตืถึุปีระสิงค์ดื�านความปีล่อดืภััยของ

ระบับัข�อมล้่ของบัริการชั้ำาระเงินของบุัคคล่ที่่�สิาม การ

จัดืที่ำารายการข�อกำาหนดืแล่ะคำาจำากัดืความที่่�ตืกล่ง

กันในระดืับัสิากล่ โมเดืล่โครงสิร�างเชั้ิงตืรรกะสิอง

แบับั แล่ะรายการวัตืถุึปีระสิงค์ดื�านความปีล่อดืภััย 

เพ่ื่�อให�แน่ใจว่าม่ความเก่�ยวข�องสิ้งสิุดื แบับัจำาล่อง

โครงสิร�างเชั้ิงตืรรกะ สิินที่รัพื่ย์ ภััยคุกคาม ซึ่่�ง

วัตืถึุปีระสิงค์ดื�านความปีล่อดืภััยในเอกสิารน่�ม่การ

อ�างอิงตืามแนวที่างปีฏิิบััตืิจริง 

ที่ั�งน่� ไอเอสิโอตืระหนักดืว่่าผู้้�ให�บัริการ TPP พื่ยายาม

ล่ดืความเส่ิ�ยงจากการฉ�อโกงการชั้ำาระเงินอย่างตื่อ

เนื�อง มาตืรฐานน่�จ่งที่ำาหน�าที่่� เ ป็ีนส่ิวนเสิริมที่่�

แข็งแกร่งสิำาหรับัมาตืรการที่่�ม่อย้่แล่�ว

ISO 23195 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณะอนุกรรมการ 

SC 2, Financial services, security ของคณะ

กรรมการวิชั้าการ ISO/TC 68, Financial ser-

vices ภัายใตื�คณะอนุกรรมการวิชั้าการ  ISO/TC 

68/SC 2 โดืยม่เล่ขานุการคือ BSI ซึ่่�งเปี็นสิถึาบััน

มาตืรฐานแห่งชั้าตืิของปีระเที่ศสิหราชั้อาณาจักร 

ที่่�มา: https://www.iso.org/news/ref2698.

html
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ภัารกิจของงานบันอวกาศที่ำาให�วงโคจร
ของเราเต็ืมไปีดื�วยเศษซึ่ากอวกาศกว่า 
900,000 ชั้ิ�น เชั้น่ จรวดืแล่ะดืาวเที่ย่มเกา่ๆ 
ซึ่่�งก่อให�เกิดืความเส่ิ�ยงเปี็นอย่างมากตื่อ
ภัารกจิบันอวกาศ  ชั้ิ�นสิว่นอวกาศเหล่า่นั�น
มาจากงานดื�านโที่รคมนาคม ความมั�นคง
แห่งชั้าติื แล่ะวิที่ยาศาสิตืร์ดื�านอวกาศ  
ที่ำาให�เมื�อตื�นปีี 2564 ผู้้�นำาโล่กกลุ่่ม G7  
เรียกร�องให�ทุี่กปีระเที่ศที่ำางานร่วมกันเพื่่�อ
ที่ำาความสิะอาดื แล่ะสินับัสินุนให�ร่วมมอืกับั
ไอเอสิโอเพื่่�อชั้่วยสิร�างอนาคตืที่่�ดื่กว่า
การจัดือันดืับัของ Space Sustainable 
Rating (SSR) ที่่�เพื่่�งเปีิดืตืัวเมื�อเร็วๆ น่�ม่
จดุืมุง่หมายเพื่่�อปีรับัปีรงุสิภัาวะของสิภัาพื่
แวดืล่�อมใกล่�โล่กหรอ่บันอวกาศ ความคดิื
ริเริ�มระดืับัโล่กน่�นำาโดืยสิภัาเศรษฐกิจโล่ก 
(World Economic Forum: WEF) รว่ม
กับั European Space Agency, Space 
Enabled Research Group ที่่� MIT 
Media Lab แล่ะ University of Texas 
at Austin แล่ะ Bryce Tech 
มาตืรฐานไอเอสิโอเป็ีนหนึ�งในชุั้ดืแนวที่าง
สิากล่ที่่�ใชั้�ในแนวที่างระดืับัอุตืสิาหกรรมน่� 
ซึ่่�งรวมถึงึมาตืรฐาน ISO 24113 ที่่�โดืดืเด่ืน
ที่่�สิดุื คอื ISO 24113, Space systems – 
Space debris mitigation require-
ments ซึ่่�งเป็ีนมาตืรฐานระบับัอวกาศ ท่ี่�
เปี็นข�อกำาหนดืการล่ดืขยะในอวกาศ แล่ะ

มาตืรฐาน ISO 26900, Space data and 
information transfer systems – Or-
bit data messages ซึ่่�งเปี็นระบับัข�อม้ล่
อวกาศแล่ะการถึ่ายโอนข�อม้ล่ เก่�ยวกับั
ข�อความข�อม้ล่วงโคจร
ผู้้�จัดืการของคณะกรรมการไอเอสิโอของ
ผู้้�เชั้ี�ยวชั้าญที่่�พัื่ฒนามาตืรฐานสิำาหรบััการ
บัรรเที่าเศษซึ่ากในอวกาศแล่ะผู้้�อำานวยการ
มาตืรฐานท่ี่� American Institute of 
Aeronautics and Astronautics 
(AIAA) กล่า่ววา่ความคดิืรเิริ�มเชั้น่น่�มค่วาม
สิำาคญัตือ่การแก�ไขปีญัหาเร่�องเศษซึ่ากใน
อวกาศที่่� เพื่่�มข่�น เนื�องจากพื่่�นที่่� เปี็น
ที่รัพื่ยากรที่่�ใชั้�ร่วมกันที่ั�วโล่ก การที่ำางาน
ร่วมกันระหว่างปีระเที่ศจ่งเปี็นสิิ�งสิำาคัญใน
การล่ดืการสิร�างเศษซึ่ากใหม่ ซึ่่�งจะส่ิงผู้ล่
ให�การจราจรเพื่่�มข่�น มาตืรฐานสิากล่ไอเอ
สิโอจ่งม่บัที่บัาที่สิำาคัญในการให�คำาแนะนำา
แก่องค์กรเก่�ยวกับัวิธุ่ที่่�องค์กรตื่างๆ 
สิามารถึม่ส่ิวนร่วมในความพื่ยายาม
ที่ำาความสิะอาดือวกาศ
SSR จะที่ำาการสิง่เสิรมิพื่ฤติืกรรมที่่�มค่วาม
รับัผู้ิดืชั้อบัมากข่�นในอวกาศผู้่านองค์กรที่่�
เก่�ยวข�องในเร่�องน่�ดื�วยความโปีร่งใสิดื�วย
วธิุก่ารกำาหนดืคะแนนให�กับัภัารกิจอวกาศ
ตืามมาตืรการตืัวชั้ี�วัดืตื่างๆ แล่ะหนึ�งใน
มาตืรการเหล่่านั�นคือการปีฏิิบััติืตืาม
แนวที่างสิากล่สิำาหรบััการล่ดืขยะในอวกาศ 

องค์กรชั้ั�นนำาห่วงใยโลก ผลักดันมาตรฐานลดขยะในอวกาศองค์กรชั้ั�นนำาห่วงใยโลก ผลักดันมาตรฐานลดขยะในอวกาศ

ซึ่่�งรวมถึึงมาตืรฐานจำานวนหล่ายฉบัับั ซึ่่�ง
มาตืรฐานดัืงกล่่าวไม่ใช่ั้โครงการแรกที่่�มุ่ง
เปีา้ไปีที่่�การที่ำาความสิะอาดือวกาศ อยา่งไร
กต็ืาม สิิ�งน่�เปีน็ระบับัการจดัืระดืบัันานาชั้าตืิ
ระบับัแรกที่่�สิอดืคล่�องกับัแนวที่างปีฏิิบััติื
ขององค์การสิหปีระชั้าชั้าติืเพื่่�อความยั�งยนื
ร ะยะยาวของกิ จกรรมนอกอวกาศ 
(Guidelines for the Long-Term 
Sustainability of Outer Space Ac-
tivities) ที่่�จะที่ำาให�เกิดืความปีล่อดืภัยัแล่ะ
ความยั�งยืนสิำาหรับัอวกาศของเรา
ไอเอสิโอมป่ีระวตัืศิาสิตืรอ์นัยาวนานในการ
พื่ัฒนามาตืรฐานสิำาหรับัอวกาศ ซึ่่�งม่การ
ใชั้�หล่ายร�อยรายการในภัารกิจอวกาศทัี่�ว
โล่ก มาตืรฐานสิากล่สิำาหรับัอวกาศไดื�รับั
การพื่ัฒนาโดืยคณะกรรมการวิชั้าการไอ
เอสิโอ ISO/TC , Aircraft and space 
vehicles ผู้่านคณะอนุกรรมการ SC 13, 
Space data and information trans-
fer systems แล่ะ SC 14, Space sys-
tems and operations โดืยม่เล่ขานุการ 
ISO/TC 20 แล่ะคณะอนุกรรมการที่ั�งสิอง
คณะดืังกล่่าวจัดืข่�นโดืย ANSI ซ่ึ่�งเป็ีน
สิถึาบัันมาตืรฐานแห่งชั้าตืิของปีระเที่ศ
สิหรัฐอเมริกา 

ที่่�มา: https://www.iso.org/news/
ref2708.html
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เคยนำาเสินอบัที่ความ เร่�อง “สิร�างความเช่ั้�อมั�นในความโปีร่งใสิขององค์กรดื�วย
ค้่มือ  ISO 37001” มาแล่�วซึ่่�งเปี็นเร่�องเก่�ยวกับัมาตืรฐานระบับัการจัดืการตื่อ
ตื�านการตืิดืสิินบันที่่�ไอเอสิโอพัื่ฒนาข่�นมาเนื�องจากตืระหนักถึึงความสิำาคัญ
ของปัีญหาคอรัปีชั้ั�นในระดัืบัโล่กซึ่่�งที่วีความรุนแรงแล่ะซัึ่บัซึ่�อนมากข่�นตืามภัาค
เศรษฐกิจ  เพื่่�อให�แนวที่างการปีฏิิบััตืิที่่�ดื่เพื่่�อตื่อตื�านการคอร์รัปีชั้ั�น 

ตืัวอย่างเชั้่น การปีระกาศนโยบัายการตื่อตื�านการให�แล่ะรับัสิินบัน  ม่ความมุ่ง
มั�น การควบัคุมแล่ะการฝึึกอบัรมบุัคล่ากร รวมที่ั�งม่การปีระเมินความเส่ิ�ยง 
การตืรวจสิอบัวิเคราะห์สิถึานะธุุรกิจ การควบัคุมที่างการเงิน การค�า แล่ะการ
ที่ำาสิัญญา ม่การรายงาน การเฝึ้าตืิดืตืาม การสิืบัสิวน แล่ะการที่บัที่วน รวม
ถึึงม่การแก�ไขปีรับัปีรุงพัื่ฒนาอย่างตื่อเนื�อง  อันเปี็นการส่ิงเสิริมให�ม่การ
จัดืการล่ดืความเส่ิ�ยงดื�านการทุี่จริตืตืิดืสิินบันจากกิจกรรมต่ืาง ๆ ของ 
หน่วยงาน

นอกจากน่� ความโปีร่งใสิขององค์กรส่ิวนหนึ�งตื�องเกิดืจากธุรรมาภิับัาล่ซ่ึ่�ง
เก่�ยวข�องกับัการแสิดืงความรับัผิู้ดืชั้อบัแล่ะสิ่งเสิริมวัฒนธุรรมของการแสิดืง
ความคิดืเห็นอย่างเปีิดืเผู้ยแล่ะตืรงไปีตืรงมา เพื่่�อจัดืการกับัความสิำาคัญของ
การม่วิธุ่การท่ี่�ปีล่อดืภััยแล่ะม่ปีระสิิที่ธุิภัาพื่ซึ่่�งพื่นักงานสิามารถึรายงานข�อ
กังวล่เก่�ยวกับัการกระที่ำาผู้ิดืไดื� ดืังนั�น ไอเอสิโอจ่งไดื�พื่ัฒนาแล่ะเผู้ยแพื่ร่
มาตืรฐานใหม่ล่่าสิุดืเพื่่�อเปี็นแนวที่างสิำาหรับัการจัดืการการแจ�งเบัาะแสิ 

เมื�อปีล่ายเดืือนกรกฎาคม 2564 ไอเอสิโอไดื�เผู้ยแพื่ร่มาตืรฐานที่่�ม่ช่ั้�อว่า 
ISO 37002, Whistleblowing management systems – Guidelines 
ซึ่่�งเปี็นมาตืรฐานระบับัการจัดืการการแจ�งเบัาะแสิซึ่่�งให�แนวที่างสิำาหรับัการนำา
ไปีใชั้� การจัดืการ การปีระเมิน การบัำารุงรักษา แล่ะปีรับัปีรุงระบับัการจัดืการที่่�
แขง็แกร่งแล่ะม่ปีระสิิที่ธุภิัาพื่สิำาหรับัการแจ�งเบัาะแสิ  ซึ่่�งสิามารถึใชั้�ไดื�กับัองค์กร
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ทีุ่กปีระเภัที่ ทีุ่กขนาดื รวมที่ั�ง SMEs แล่ะองค์กรที่่�ดืำาเนินงานระหว่างปีระเที่ศ

มาตืรฐานดัืงกล่า่วใชั้�หลั่กการ 3 ปีระการ คอื ความไว�วางใจ ความเป็ีนกล่าง แล่ะการคุ�มครอง ซึ่่�งครอบัคลุ่มการระบุัแล่ะการ
รายงานข�อกังวล่ ตืล่อดืจนวิธุ่ปีระเมินแล่ะจัดืการข�อกังวล่ดัืงกล่่าว การใชั้�งานตืามมาตืรฐานน่�ไม่เพื่ียงแต่ืจะชั้่วยล่ดืหร่อ
ปีอ้งกนัการสิญ้เสิย่ที่่�อาจเกิดืข่�นเที่า่นั�น แต่ืยังชั้ว่ยให�มั�นใจวา่สิอดืคล่�องกับันโยบัายขององค์กรแล่ะภัาระผู้ก้พัื่นที่างกฎหมาย
แล่ะที่างสิังคมดื�วย

วิม แวนเดือ เคอคโฮฟ ผู้้�ปีระสิานงานของคณะที่ำางานไอเอสิโอที่่�พื่ัฒนามาตืรฐานกล่่าวว่า การนำามาตืรฐาน ISO 37002 ไปี
ใชั้�จะชั้่วยสิร�างความไว�วางใจระหว่างองค์กรแล่ะผู้้�ม่สิ่วนไดื�สิ่วนเสิ่ย โดืยที่ำาให�ม่การปี้องกันการทีุ่จริตืที่่�แข็งแกร่งอ่กชั้ั�นหนึ�ง
เขากล่่าวว่าธุรรมาภัิบัาล่แล่ะความโปีร่งใสิจำาเป็ีนตื�องที่ำาให�พื่นักงานเกิดืความร้�สึิกมั�นใจในการรายงานข�อกังวล่ใดื ๆ ของ
การกระที่ำาผู้ิดืโดืยไม่ตื�องกล่ัวว่าจะม่ผู้ล่เสิ่ยตืามมา

ดืังนั�น การจัดืการกระบัวนการดืังกล่่าวอย่างม่ปีระสิิที่ธุิภัาพื่จ่งเปี็นสิิ�งสิำาคัญ ซึ่่�งมาตืรฐานใหม่ ISO 37002 สิามารถึชั้่วยไดื�
โดืยการให�คำาแนะนำาเก่�ยวกบััระบับัการจดัืการการแจ�งเบัาะแสิที่่�แขง็แกรง่แล่ะมป่ีระสิทิี่ธุภิัาพื่ แล่ะวธิุด่ืำาเนนิการในวธิุท่ี่่�ดืท่ี่่�สิดุื
ที่่�เปี็นไปีไดื� 

ที่่�มา: 
https://www.iso.org/news/ref2703.html
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ปีจัจุบันัน่� โที่รศัพื่ท์ี่มอืถืึอเป็ีนสิิ�งที่่�เราไม่อาจ

ขาดืไดื�ในชั้วิีตืปีระจำาวัน แล่ะเราสิามารถึใชั้�

เที่คโนโล่ยจ่ากโที่รศพัื่ที่ม์อืถึอืมาชั้ว่ยที่ำาให�

การใชั้�ชั้วีติืแล่ะความเปีน็อย้ร่วมถึงึสิขุภัาพื่

ของเราดื่ข่�นไดื�ดื�วยการใชั้�แอปีพื่ล่ิเคชั้ั�น

หล่ายอย่างที่่�สิามารถึตือบัโจที่ย์ให�เราไดื� 

ตืั�งแตื่การนับัแคล่อรีไปีจนถึึงการตืิดืตืาม 

COVID-19 

ปีัจจุบััน เราม่แอปีสิุขภัาพื่จำานวนรายการ

นับัไม่ถึ�วนในที่�องตืล่าดื แล่ะผู้้�คนยังคง

ตื�องการใชั้�แอปีเหล่่านั�นเพื่่�มข่�นเร่�อยๆ 

อยา่งไม่มท่ี่่�สิิ�นสิดุื อย่างไรกต็ืาม หล่ายคน

สิามารถึเข�าถึึงข�อม้ล่สิ่วนบัุคคล่ที่่�ม่ความ

ล่ะเอ่ยดือ่อนสิ้งไดื� ในขณะที่่�คนอื�นๆ อาจ

เสินอคำาแนะนำาที่่�ไมไ่ดื�รับัการสินับัสินนุจาก

หล่กัฐานที่างวิที่ยาศาสิตืร์เสิมอไปี  ดืงันั�น 

เพื่่�อปีระเมินคุณภัาพื่แล่ะความน่าเชั้่�อถึือ

ของแอพื่เหล่่านั�นอย่างม่ปีระสิิที่ธุิภัาพื่ ไอ

เอสิโอจ่งไดื�พื่ฒันาแล่ะเผู้ยแพื่รข่�อกำาหนดื

ที่างเที่คนิค (TS) ใหม่ที่่�เก่�ยวข�องกับัเร่�อง

ดืังกล่่าว

ข�อกำาหนดืที่างเที่คนิค ISO/TS 82304-2, 

Health software – Part 2: Health and 

wellness apps – Quality and reli-

ability ISO/TS 82304-2 เป็ีนซึ่อฟต์ืแวร์

ดื�านสุิขภัาพื่ ที่่�เก่�ยวข�องกับัคุณภัาพื่แล่ะ

ความน่าเชั้่�อถึือ ที่ำาให�สิามารถึรวบัรวม

แล่ะสิร�างบันพื่่�นฐานของหล่ักเกณฑ์์แล่ะ

ข�อกำาหนดืสิำาหรับัแอปีโดืยองค์กรดื�าน

สิขุภัาพื่ในที่�องถึิ�นแล่ะระดัืบัชั้าติืหล่ายแห่ง

ที่ั�วโล่ก เพื่่�อให�แน่ใจว่าปีล่อดืภัยั เช่ั้�อถืึอไดื�

แล่ะม่ปีระสิิที่ธุิภัาพื่

เอกสิารข�อกำาหนดืที่างวิชั้าการดืังกล่่าวไดื�

รบััการแนะนำาโดืยสิหภัาพื่ยุโรปีในชุั้ดืเคร่�อง

มือของสิหภัาพื่ยุโรปีสิำาหรับัแอปีตืิดืตืาม 

COVID-19 เพื่่�อ “กรองแอปีดื�านสิุขภัาพื่

ที่่�ม่คุณภัาพื่แล่ะน่าเชั้่�อถึือ” คำาแนะนำาน่�

ให�ชัุ้ดืข�อกำาหนดืที่่�ตืกล่งกันในระดืับัสิากล่

เพื่่�อปีระเมินแอปีดื�วยวิธุ่การให�คะแนนใน

ล่ักษณะเดื่ยวกับั “สิัญญาณไฟจราจร” ” 

ฉล่ากตืามหัวข�อ  การกำากับัเชั้่นน่�ที่ำาให�ผู้้�

ใชั้�งานแล่ะผู้้�เชั้ี�ยวชั้าญดื�านสิุขภัาพื่เปีรียบั

เที่่ยบัแอปีไดื�อย่างง่ายดืาย

ข�อกำาหนดืที่างเที่คนคิจะชั้ว่ยให�อตุืสิาหกรรม

แอปีดื�านสิุขภัาพื่ตืระหนักถึึงศักยภัาพื่ใน

การจัดืการโรคเร่�อรัง การแก�ไขปีัญหาวิถึ่

ชั้ีวิตืที่่�สิ่งผู้ล่เสิ่ยตื่อสิุขภัาพื่ แล่ะสินับัสินุน

ปีระชั้ากรส้ิงอายุ นอกจากน่� ยังม่เคร่�อง

มือที่่�เป็ีนปีระโยชั้น์ในการส่ิงเสิริมการใชั้�

แอปีสุิขภัาพื่ที่่�ม่คุณภัาพื่ดื่ซึ่่�งงบัปีระมาณ

ดื�านการรักษาพื่ยาบัาล่ก็ม่มากข่�น แตื่ยัง

ม่ความเหล่ื�อมล่ำ�าในดื�านคุณภัาพื่แล่ะการ

เข�าถึึงบัริการดื�านสิุขภัาพื่

ISO/TS 82304-2 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืย
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