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กอง บัก. ขอกล่่าวสวัสดื่ท่ี่านผู้้�อ่าน “จดืหมายข่าว

เพื่่�อการเตืือนภััยดื�านมาตืรฐาน” สำาหรับับัที่ความ

ที่่�น่าสนใจปีระจำาเดืือนธัันวาคม 2565 ท่ี่มงาน  

INTELLIGENCE UNIT ไดื�สรุปีบัที่วิเคราะห์เร่�อง  

ISO 23456-1 มาตืรฐานใหม่ล่า่สดุื “ปีา้ยแบับัไดืนามกิ”  

แล่ะไอเอสโอพัื่ฒนามาตืรฐานภัาษาที่ั�วไปีสำาหรับัสกุล่

เงินดืิจิที่ัล่ STANDARD WARNING ไดื�แก่ ที่ั�วโล่ก

ใส่ใจการเงินส่เขียวเพื่่�ออนาคตืท่ี่�ยั�งยืน แล่ะไอเอสโอ

พื่ฒันาข�อกำาหนดืใหมท่่ี่�ใช้�แจ�งเตือืนความปีล่อดืภัยัของ

ยาดื�านข�อมล้่สุขภัาพื่ สดุืที่�ายน่� ขอขอบัคณุสำานกังาน

เศรษฐกจิอตุืสาหกรรม ท่ี่�ให�การสนบััสนนุงบัปีระมาณ

ดืำาเนินการโครงการสร�างระบับัข�อม้ล่แล่ะองค์ความร้� 

ดื�านมาตืรฐานระบับัการจดัืการ แล่ะการเตือืนภัยั หรอ่ 

Intelligence Unit

กอง บัก.
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ม า ต ร ฐ า นม า ต ร ฐ า น
ใ ห ม ่ ล่ ่ า สุุ ด ใ ห ม ่ ล่ ่ า สุุ ด 
“ ป้ ้ า ย แ บ บ“ ป้ ้ า ย แ บ บ
ไ ด น า มิ ก ”ไ ด น า มิ ก ”

เมื�อเดืินที่างไปียังปีระเที่ศตื่าง ๆ  ที่ั�วโล่ก เรามักจะพื่บั

วา่ปีา้ยสญัญาณจราจรแล่ะป้ีายบัอกที่างมค่วามแตืก

ตื่างกันไปีในแตื่ล่ะปีระเที่ศ ในแตื่ล่ะพื่่�นที่่� ปี้ายบัอก

ที่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยม่ความสอดืคล่�องกัน แล่ะเมื�อ

เราพื่ยายามเรียนร้�ปี้ายสัญญาณที่ั�งหมดืในยุโรปี

แล่�ว เวล่าเดิืนที่างไปีในเอเชี้ย เราก็ยังไม่สามารถ

เข�าใจปี้ายสัญญาณที่ั�งหมดืไดื�เช้่นกัน  ไอเอสโอ

ตืระหนักถึงความสำาคัญของปีัญหาดืังกล่่าว จึงไดื�

พื่ฒันามาตืรฐานสากล่เก่�ยวกบััป้ีายสญัญาณตืา่งๆ 

ที่่�จะช้่วยให�คนที่ั�วโล่กเข�าใจตืรงกัน

จากการวิจัยของ Courtesy Brigham Young 

University พื่บัว่าผู้้�ขับัขี�มักให�ความสนใจกับั

สญัญาณแบับัไดืนามกิมากกวา่ซึึ่�งสามารถช้ะล่อการ

จราจรแล่ะที่ำาให�ผู้้�ขับัขี�ม่สมาธิับันที่�องถนนมากขึ�น 

ทัี่�งน่� การส่งข�อความถึงผู้้�ใช้�ถนน จำาเปี็นตื�องสื�อถึง

ความหมายที่่�เปี็นปีัจจุบัันอย่างรวดืเร็ว  ซึ่ึ�งไอเอสโอ

ไดื�พื่ัฒนามาตืรฐานปี้ายแบับัไดืนามิกที่่�ม่สภัาพื่

แวดืล่�อมที่างกายภัาพื่ขึ�นมาโดืยมห่ล่กัการยศาสตืร์

ที่่�ถ้กตื�อง

มาตืรฐานป้ีายแบับัไดืนามิกที่่�ไอเอสโอพัื่ฒนาขึ�นมา

ม่ช้่�อว่า ISO 23456-1, Dynamic signs in 

physical environments – Part 1: General 

requirements  สามารถใช้�ในสถานการณ์ที่่�หล่าก

หล่ายแล่ะเปีล่่�ยนแปีล่งไปี เช้น่ บันที่างหล่วงพื่เิศษแล่ะ

ในอาคารสาธัารณะ ปีา้ยแบับัไดืนามิกมค่วามสำาคญั

ตื่อการให�ข�อม้ล่ที่่�เก่�ยวข�องแบับัที่ันที่่ที่ันใดืแล่ะเปี็น

ปีีที่่� 13 ฉบัับัที่่� 108 เดืือนธัันวาคม 2565

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 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

ปีัจจุบััน แล่ะในการที่ำาให�ม่ปี้ายแบับัไดืนามิกม่

ปีระสทิี่ธัภิัาพื่ จำาเปีน็ที่่�ผู้้�ใช้�งานจะตื�องมองเหน็ไดื�อยา่ง

ช้ัดืเจน ปีล่อดืภััย แล่ะทีุ่กคนเข�าถึงไดื� 

มาตืรฐานน่�คำานึงถึงธัรรมช้าตืิที่่�เปีล่่�ยนแปีล่งไปีของ

ปี้ายโดืยคำานึงถึงสภัาพื่แวดืล่�อม เช้่น การส่องสว่าง

แล่ะความหนาแน่นของผู้้�คน ซึึ่�งมป่ีระโยช้นส์ำาหรบััที่ั�ง

ผู้้�ผู้ลิ่ตือุปีกรณ์แล่ะผู้้�สร�างเนื�อหา (ความหมายของ

ปี้ายสัญญาณ)  คำาแนะนำาน่�เปี็นแพื่ล่ตืฟอร์มของ

เที่คโนโล่ย่สำาหรับัสัญญาณดืังกล่่าวที่่�จะก�าวหน�า

มากขึ�นตื่อไปีอ่ก 

มาตืรฐาน ISO 23456-1 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณะ

อนุกรรมการวิช้าการ  SC 5, Ergonomics of the 

physical environment ของคณะกรรมการ

วิช้าการ ISO/TC 159, Ergonomics. The sec-

retariat of ISO/TC 159/SC 5 ซึ่ึ�งม่เล่ขานุการคือ 

BSI ซึึ่�งเปีน็สถาบันัมาตืรฐานแหง่ช้าตืขิองปีระเที่ศสห

ราช้อาณาจักร

ทั่่�มา: 

1.https://ichi.pro/th/kar-chi-ngan-pay-

thnn-57574787863114

2.https://www.iso.org/news/ref2727.html

3.https://www.iso.org/standard/75629.

html
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คริปีโตืเคอร์เรนซึ่ี หร่อสกุล่เงินดืิจิที่ัล่ เปี็น
สินที่รัพื่ย์ดืิจิที่ัล่ปีระเภัที่หนึ�งท่ี่�ม่การเข�า
รหัส ม่ราคากล่างในการซึ่่�อขายแปีรผู้ัน
ตืามกล่ไกตืล่าดื ที่ำาหน�าท่ี่�เป็ีนสื�อกล่างใน
การแล่กเปีล่่�ยนม้ล่ค่าผู้่านอินเที่อร์เน็ตืไดื� 
บัางครั�งจึงเรียกสกุล่เงินดืิจิที่ัล่ว่าสกุล่เงิน
เสมือน แล่ะดื�วยราคาบัิตืคอยน์ท่ี่�เพื่ิ�มขึ�น
สง้มากในปี ี2564 จงึที่ำาให�ผู้้�คนสนใจเข�ามา
ล่งทีุ่นในการค�าสกุล่เงินดืิจิที่ัล่มากยิ�งขึ�น 
สกุล่เงินดืิจิที่ัล่ที่่�เก่าแก่ที่่�สุดืคือบัิตืคอยน์ 
ซึ่ึ�งมอ่ายมุากกวา่ 20 ปี ีความสำาเรจ็ของบัติื
คอยน์นำาไปีส้่การเพื่ิ�มสกุล่เงินดืิจิทัี่ล่อื�นๆ 
อ่กเป็ีนจำานวนมาก  สกุล่เงินดิืจิที่ัล่ส่วน
ใหญ่ที่ำางานบันหล่ักการของการกระจา
ยศน้ยโ์ดืยไมม่ใ่ครควบัคมุไดื�ที่ั�งหมดืแล่ะม่
ความโปีร่งใสมาก 
อย่างไรก็ตืาม เพื่่�ออำานวยความสะดืวกใน
การใช้�งานที่่�ปีล่อดืภัยัสำาหรบััที่กุคนซึ่ึ�งมต่ืวั
ระบุัโที่เคนดิืจทิี่ลั่ (Digital token identi-
fiers: DTI) ที่่�ที่ำาหน�าท่ี่�น่�  จึงม่ความ
ตื�องการภัาษาที่ั�วไปีเพื่ิ�มขึ�น  ที่ำาให�ไอเอสโอ
พื่ฒันามาตืรฐานสากล่ฉบับััใหม่ขึ�นมาเพื่่�อ
ให�มั�นใจว่าเปี็นไปีตืามนั�น
มาตืรฐานสากล่ดืังกล่่าวคือ ISO 24165-
1, Digital token identifier (DTI) – 
Registration, assignment and 
structure – Part 1: Method for 

registration and assignment  เปี็น
มาตืรฐานสำาหรับัวิธั่การล่งที่ะเบั่ยน  การ
มอบัหมายแล่ะโครงสร�าง– ซึ่ึ� งม่การ
กำาหนดืแล่ะการสร�างตืวัระบัคุวามยาวคงที่่�
แบับัสุม่ ไม่ซึ่ำ�าใคร สำาหรบััโที่เคนดืจิทิี่ลั่เพื่่�อ
ตือบัสนองตื่อคำาขอล่งที่ะเบั่ยนท่ี่�เปี็นไปี
ตืามแนวที่างการนำาไปีใช้�ที่่�ระบัุไว�

มาตืรฐานน่�สามารถนำาไปีใช้� เสริมกับั
มาตืรฐาน ISO 24165-2, Digital token 
identifier (DTI) – Registration, as-
signment and structure – Part 2: 
Data elements for registration ISO 
24165-2 ซึึ่�งเป็ีนการล่งที่ะเบั่ยน การ
กำาหนดื แล่ะโครงสร�างในเร่�ององคป์ีระกอบั
ข�อม้ล่สำาหรับัการล่งที่ะเบั่ยน ซึึ่�งกำาหนดื
องค์ปีระกอบัข�อม้ล่ที่่�รวมอย้่ในบัันทึี่กล่ง
ที่ะเบัย่นแล่ะใช้�เพื่่�อสร�างความสมัพื่นัธัแ์บับั
หนึ�งตื่อหนึ�ง ระหว่างโที่เค็นดิืจิที่ัล่แล่ะตัืว
ระบัุ ตืามที่่�วิธั่ที่่�กำาหนดืไว�ในมาตืรฐาน ISO 
24165-1
โดืมนิกิ แที่นเนอร ์ปีระธัานกลุ่ม่ผู้้�เช้ี�ยวช้าญ
ที่่�พื่ัฒนามาตืรฐาน ISO 24165 กล่่าวว่า
หากไม่ม่มาตืรฐานในการระบัุโที่เค็นแล่ะ
หน่วยงานกำากับัด้ืแล่ อุตืสาหกรรมน่�จะ
ล่งเอยดื�วยการม่เคร่�องหมายที่่�ซึ่ำ�ากัน
จำานวนมาก ตืัวอย่างเช้่น บัิตืคอยน์ถ้กระบัุ

ไอเอสโอพัฒนามาตรฐานภาษาทั่ั่วไปสำาหรับสกุลเงินดิจิตอลไอเอสโอพัฒนามาตรฐานภาษาทั่ั่วไปสำาหรับสกุลเงินดิจิตอล

ว่าเปี็น BTC แตื่ XBT ก็ถ้กนำามาใช้�เช้่นกัน 
ผู้้�ใช้�งานจำาเปีน็ตื�องใช้�ตัืวระบัแุบับัสุม่ที่่�ไมซ่ึ่ำ�า
ใคร ไม่กำากวม สามารถเปีิดืเผู้ยตื่อ
สาธัารณช้นไดื�แล่ะม่ความยาวตืายตัืว
สำาหรับัโที่เคนดิืจิที่ัล่ที่่�ที่ำางานร่วมกันไดื�  
แล่ะมาตืรฐาน ISO 24165 คือคำาตือบัของ
ความตื�องการน่�
มาตืรฐานน่�จะถ้กนำาไปีใช้�โดืย Etrading 
Software ซึ่ึ�งเปี็นหน่วยงานที่่�ม่อำานาจ
หน�าที่่�ในการการล่งที่ะเบั่ยนของมาตืรฐาน 
ISO 24165 ซึ่ึ�งจะออกตืัวระบัุโที่เคนดืิจิที่ัล่
แล่ะเก็บัรักษาไว�ในที่ะเบั่ยนส่วนกล่างท่ี่�เข�า
ถึงไดื�แบับัสาธัารณะบันเว็บัไซึ่ตื์ของหน่วย
งาน
มาตืรฐาน ISO 24165-1 แล่ะ ISO 24165-
2 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณะอนุกรรมการ
ไอเอสโอsubcommittee SC 8,  Refer-
ence data for financial services คณะ
กรรมการวิช้าการไอเอสโอISO/TC 68, 
Financial services. โดืยมเ่ล่ขานกุารคอื  
SNV ซึึ่�งเป็ีนสถาบันัมาตืรฐานแห่งช้าติืของ
ปีระที่ศสวิตืเซึ่อร์แล่นดื์
ที่่�มา: 1. https://www.scb.co.th/th/
personal-banking/stories/digital-
asset.html
         2. https://www.iso.org/news/
ref2729.html
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รฐับัาล่ที่ั�วโล่กเหน็ความสำาคญักบััการล่ดืมล่พื่ษิแล่ะกา๊ซึ่เรอ่นกระจก สว่นหนว่ยงาน

กำากับัด้ืแล่อื�นๆ ก็ตื�องการให�ธัุรกิจเปิีดืเผู้ยความเส่�ยงที่่�เก่�ยวข�องกับัสภัาพื่อากาศ

ดื�วย  ซึ่ึ�งม่ข�อม้ล่ว่าภัาคพื่ลั่งงานหมุนเวียนสำาหรับัการผู้ลิ่ตืไฟฟ้าไดื�เพื่ิ�มขึ�นเปี็น 2 

เที่่าในที่ศวรรษที่่�ผู้่านมาแล่ะเพื่ิ�มขึ�นกว่า 4 เที่่าในช้่วง 15 ปีีที่่�ผู้่านมา ดืังนั�น มั�นใจไดื�

ว่าการเงินที่่�เก่�ยวข�องกับัเร่�องของความยั�งยืนจะยังคงเตืิบัโตืมากขึ�นตื่อไปี

แม�จะมก่ารล่งทุี่นที่่�เพื่ิ�มขึ�น แต่ืกย็งัมค่วามตื�องการอก่มากในการบัรรลุ่เปีา้หมายของ

ข�อตืกล่งปีารีสแล่ะเป้ีาหมายการพัื่ฒนาท่ี่�ยั�งยืนของสหปีระช้าช้าติื (SDGs) โดืย

เฉพื่าะเร่�องของขนาดืของการล่งทุี่นที่่�ตื�องการนั�นม่จำานวนมหาศาล่ จากข�อม้ล่ของ 

World Economic Forum ระบัุว่าเราจำาเปี็นตื�องทีุ่่มงบัปีระมาณ 5.7 ล่�านล่�าน

เหรียญสหรัฐต่ือปีีให�กับัโครงสร�างพื่่�นฐานที่่�เปี็นมิตืรตื่อสิ�งแวดืล่�อม ในขณะที่่�

สำานักงานพื่ล่ังงานระหว่างปีระเที่ศ (IEA) ไดื�ระบัุไว�ว่าเราตื�องการเงินอย่างน�อย 53 

ล่�านล่�านเหรียญสหรัฐในอ่ก 15 ปีีข�างหน�าเพื่่�อตื่อส้�กับัการเปีล่่�ยนแปีล่งของสภัาพื่

อากาศ แล่ะม่ความจำาเปี็นมากขึ�นสำาหรับัดื�านอื�นๆ ของความยั�งยืนดื�วย เช้่น 

เศรษฐกิจหมุนเวียนที่่�กำาล่ังเกิดืขึ�น 

ม่หล่ักฐานแสดืงให�เห็นว่าโล่กของเราจำาเปี็นตื�องม่การพื่ัฒนามาตืรฐานที่่�แข็งแกร่ง

แล่ะเปีน็ที่่�ยอมรบััอยา่งกว�างขวาง มาตืรฐานสากล่สามารถวางโครงสร�างที่างการเงนิ

ที่่�ยั�งยนืที่่�เกดิืขึ�นมาใหมแ่ล่ะสร�างความนา่เช้่�อถอืแล่ะความไว�วางใจที่่�นกัล่งที่นุตื�องการ

ไดื� 

จอห์น ช้เิดืล่เล่อร์ แห่งบัริษทัี่ Futurepast Inc. แล่ะหัวหน�ากลุ่ม่ผู้้�เช้ี�ยวช้าญในคณะ

กรรมการวชิ้าการไอเอสโอ ISO/TC 207, Environmental management ซึ่ึ�งรบัั

ผู้ดิืช้อบัในการพื่ฒันามาตืรฐานเก่�ยวกบััพื่นัธับัตัืรสเ่ขยีวแล่ะสนิเช้่�อ ไดื�ช้ี�ให�เหน็อยา่ง

ช้ัดืเจนถึงความจำาเปี็นของการม่มาตืรฐานสากล่ว่าที่ำาให�เกิดืความสอดืคล่�อง

กล่มกล่ืน ความน่าเช้่�อถือ ความโปีร่งใส แล่ะความไว�วางใจ 

เฮยเ์ดืน มอรแ์กนจากกลุ่ม่ Green Investment Group แล่ะผู้้�นำาในกลุ่ม่ผู้้�เช้ี�ยวช้าญ

ในคณะกรรมการวชิ้าการ ISO/TC 322, Sustainable finance กล่า่ววา่ เพื่่�อหล่ก่

เล่่�ยงการเบ่ั�ยงเบันปีระเด็ืนความสนใจจากผู้ล่กระที่บัต่ือสิ�งแวดืล่�อมไปีเป็ีนการ

ปีระหยัดืที่รัพื่ยากรเพีื่ยงอย่างเดื่ยว (กรีนวอช้ช้ิ�ง) โล่กของเราจำาเป็ีนตื�องม่ 

จดหมายข่าวเพื่อการเตือนภัยด้านมาตรฐาน

ทั่วโลกใส่ใจการ
เงินสีเขียวเพื่อ
อนาคตที่ยั่งยืน
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“มาตืรฐาน”   สำาหรับัการพื่ัฒนางานมาตืรฐานในกลุ่่มน่�ม่จุดืมุ่งหมายเพื่่�อบั้รณาการหล่ักการดื�านความยั�งยืนเข�ากับักิจกรรมดื�าน

การเงิน ซึึ่�งหากปีราศจากมาตืรฐานแล่�ว ก็อาจเกิดืการเบ่ั�ยงเบันปีระเด็ืนความสนใจหร่อพ้ื่ดืเกินจริงมากไปีในการรับัรองดื�านสิ�ง

แวดืล่�อม

แล่�วพื่ันธับััตืรส่เขียวคืออะไรกันแน่  “พื่ันธับััตืรส่เขียว” เกิดืขึ�นมาเกือบั 15 ปีีแล่�ว แล่ะตืั�งแตื่นั�นมา ก็ม่มาตืรฐานการค�า คำาแนะนำา

แล่ะกฎเกณฑ์์ตื่างๆ เกิดืขึ�นมากมายแล่ะหล่ากหล่าย โดืยม่เปี้าหมายเพื่่�อสร�างรากฐานที่่�มั�นคง แล่ะยิ�งไปีกว่านั�น ก็คือเพื่่�อตื่อส้�กับั 

“กรีนวอช้ช้ิ�ง” แม�ว่าตืล่าดืท่ี่�เพื่ิ�งเริ�มตื�นจะให�ความสำาคัญกับัเร่�องน่� แตื่ปีัจจุบััน เราตื�องการมาตืรฐานไอเอสโอเพื่่�อให�ม่โครงสร�าง 

ความโปีรง่ใส แล่ะความน่าเช่้�อถือดื�วยแผู้นการรับัรองที่่�เปีน็ที่่�ยอมรบััในระดืบััสากล่ ซึึ่�งจะช้ว่ยปีล่ดืล่อ็กดื�านการเงินเปีน็จำานวนหล่าย

ล่�านล่�านดือล่ล่าร์ที่่�ม่ความจำาเปี็นสำาหรับัการพื่ัฒนาที่่�ยั�งยืน 

ช้ิเดืล่เล่อร์  กล่่าวว่า มาตืรฐาน ISO 14030 ม่จุดืมุ่งหมายคือการให�ความช้ัดืเจนแล่ะอธัิบัายสิ�งที่่�จำาเปี็นในการพื่ิจารณาคุณสมบััตืิ

แล่ะความน่าเช้่�อถือของตืราสารหน่�ส่เขียว ตืล่อดืจนกล่ไกการรายงานที่่�แข็งแกร่ง เพื่่�อให�นักล่งทีุ่นตืัดืสินใจอย่างม่ข�อม้ล่ นอกจาก

น่� การรับัแนวคิดืจากภัาคการเงินมาใช้�ก็ม่ความสำาคัญต่ือความสำาเร็จของมาตืรฐานดัืงกล่่าวซึึ่�งคณะที่ำางานไดื�รับัข�อม้ล่สนับัสนุน

เปี็นอย่างดื่ ที่ำาให�สามารถพื่ัฒนามาตืรฐานที่่�สอดืคล่�องกับัมาตืรฐานพื่ันธับััตืรส่เช้ียวแล่ะสามารถนำาหล่ักการของสินเช้่�อที่่�เปี็นมิตืร

ตื่อสิ�งแวดืล่�อมมาใช้�ดื�วย

นักล่งทีุ่นจำานวนมากเริ�มตืระหนักดื่ว่าหากความหล่ากหล่ายที่างช้ีวภัาพื่ตื�องปีระสบักับัปีัญหา ผู้ล่ตือบัแที่นของพื่วกเขาก็จะพื่บักับั

ปีัญหาเช่้นกัน ดืังนั�น การวัดืผู้ล่แล่ะการแก�ไขปัีญหาจึงเป็ีนเร่�องที่่�จำาเป็ีน เมื�อช่้วงตื�นปีี 2563 (ค.ศ.2020) ไอเอสโอไดื�จัดืตืั�งคณะ

กรรมการวิช้าการ  ISO/TC 331, Biodiversity เพื่่�อรองรับัความหล่ากหล่ายของสิ�งม่ช้ีวิตืบันโล่กดื�วยมาตืรฐานเฉพื่าะดื�าน 

แคโรไล่น์ ล่เ้ออรี ผู้้�จัดืการคณะกรรมการวิช้าการ ISO/TC 331 อธิับัายว่าคณะกรรมการอยากเห็นการเปีล่่�ยนแปีล่งเพื่่�อสร�างความ 

สัมพื่ันธั์ที่่�ดื่ต่ือสุขภัาพื่มากขึ�นระหว่างเศรษฐกิจแล่ะระบับันิเวศของเรา ความสัมพัื่นธ์ัที่่�ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหล่ากหล่ายที่าง

ช้ีวภัาพื่ไปีพื่ร�อมๆ กับัการสร�างโอกาสสำาหรับัการพื่ัฒนาที่่�ยั�งยืน  โดืยม่จุดืมุ่งหมายคือการพื่ัฒนาข�อกำาหนดื หล่ักการ กรอบังาน 

คำาแนะนำาแล่ะเคร่�องมือสนับัสนุน โดืยดืำาเนินการในล่ักษณะองค์รวม เปี็นอันหนึ�งอันเดื่ยวเดื่ยวกัน แล่ะเปี็นสากล่

ภััยคุกคามต่ือความหล่ากหล่ายที่างช้ีวภัาพื่จากทุี่กแหล่่งกำาล่ังมาถึงระดัืบัวิกฤตือย่างรวดืเร็ว ซึึ่�งส่งผู้ล่ต่ือที่ำางานของระบับันิเวศ 

อัตืราการส้ญพื่ันธัุ์ในปีัจจุบัันส้งกว่าระดืับัก่อนเกิดืมนุษย์ถึงพื่ันเที่่า แล่ะเกิดืการส้ญเส่ยที่่�อย้่อาศัยจากการใช้�ปีระโยช้น์ที่่�ดืินที่่�คาดื

การณ์ไว�  รวมถึงการแข่งขันที่่�เพื่ิ�มขึ�นจากสายพื่ันธัุ์ที่่�ไม่ใช้่ตื�นกำาเนิดืพื่่�นเมืองอาจที่ำาให�อัตืราส้ญพื่ันธัุ์ส้งขึ�นเร่�อยๆ แตื่มาตืรฐานไอ

เอสโอสำาหรับัความหล่ากหล่ายที่างช้ีวภัาพื่จะช้่วยส่งเสริมให�องค์กรตื่างๆ รวมที่ั�งรัฐบัาล่แล่ะภัาคธัุรกิจ รวมเอาปีระเดื็นความหล่าก

หล่ายที่างช้ีวภัาพื่ที่ั�งหมดืไปีไว�ในกล่ยุที่ธ์ั การตืัดืสินใจ แล่ะการดืำาเนินการ โล่กเราม่มาตืรฐานแล่ะระเบั่ยบัวิธั่ระดัืบัปีระเที่ศอย้่แล่�ว

สำาหรบััการปีระเมนิแล่ะจดัืการความหล่ากหล่ายที่างช้วีภัาพื่ แตืห่ล่กัฐานบัง่ช้ี�วา่สิ�งเหล่า่น่�กระจดัืกระจายออกไปีแล่ะม่ความแตืกตืา่ง

กัน แม�ว่าจะม่กฎหมายแล่ะเคร่�องมือสนับัสนุน แตื่ก็ยังม่แนวที่างในระดืับัภั้มิภัาคแล่ะระดืับัช้าตืิที่่�แตืกตื่างกันออกไปีอย้่ดื่ ซึ่ึ�งล่้เออร์

ล่อ่ธับิัายวา่ จดุืน่� มาตืรฐานที่่�เปีน็ไปีในที่ศิที่างเดืย่วกนัจะช้ว่ยไดื�เปีน็อยา่งมาก  องคก์รจำาเปีน็ตื�องมค่วามเข�าใจรว่มกนัวา่ความหล่าก

หล่ายที่างช้ีวภัาพื่คืออะไร กรอบัการที่ำางานที่่�เรียกร�องในการดืำาเนินการ วิธั่การ เคร่�องมือในการปีระเมินผู้ล่กระที่บั ความคืบัหน�า 

แล่ะตัืวอย่างที่่�เป็ีนร้ปีธัรรม คืออะไร กล่่าวโดืยสรุปี สิ�งที่่�เราตื�องการคือแนวที่างระดัืบัโล่กที่่�ม่ความสอดืคล่�องผู้สมผู้สานกัน  ซึึ่�ง

มาตืรฐานในอนาคตืจะรวมถึงข�อกำาหนดืแล่ะคำาจำากัดืความที่่�เปี็นมาตืรฐานเด่ืยวกันเพื่่�อใช้�ที่ั�วโล่ก วิธ่ัการสำาหรับัการวิเคราะห์ผู้ล่ก

ระที่บั กรอบัสำาหรับัการกำาหนดืกล่ยุที่ธั์แล่ะแผู้นปีฏิิบััตืิการ เคร่�องมือตืิดืตืาม รวมที่ั�งรายงานดื�วย

การเปีล่่�ยนผู้า่นไปีส้เ่ศรษฐกจิที่่�เปีน็กล่างที่างคารบ์ัอนจะสง่ผู้ล่กระที่บัตือ่ที่กุแงม่มุของการผู้ล่ติืสนิค�า การให�บัรกิาร การเคล่ื�อนไหว

แล่ะการบัรโิภัคของเรา รวมที่ั�งสง่ผู้ล่ตือ่วธิัก่ารที่ำางานของเราดื�วย รายงานจากคณะกรรมาธิัการสหภัาพื่ยุโรปีระบัวุ่าการเปีล่่�ยนผู่้าน

ไปีส้่เศรษฐกิจที่่�เปี็นกล่างที่างคาร์บัอนจะที่ำาให�เกิดืสร�างงานมากกว่าหนึ�งล่�านตืำาแหน่งภัายในปีี 2573  ซึ่ึ�งไอเอสโอกำาล่ังที่ำางานเพื่่�อ

สนบััสนนุสิ�งเหล่า่น่�ให�เกดิืขึ�นดื�วยการเรง่การเคล่ื�อนไหวไปีส้ส่งัคมที่่�ปีราศจากคาร์บัอน ปีฏิญิญาล่อนดือนแสดืงถึงความมุง่มั�นที่าง

ปีระวัตืิศาสตืร์ของไอเอสโอในการตื่อส้�กับัการเปีล่่�ยนแปีล่งสภัาพื่ภั้มิอากาศผู้่านเร่�องของมาตืรฐาน 

บัที่บัาที่ที่่�สำาคัญสำาหรับัมาตืรฐานน่�ไดื�รับัการเน�นยำ�าโดืยผู้้�นำาของ G20 แล่ะในการปีระชุ้ม COP26 ซึึ่�งไอเอสโอก็พื่ร�อมที่่�จะเปีล่่�ยน

ความมุ่งมั�นไปีส้่การปีฏิิบััตืิ การเปีล่่�ยนแปีล่งน่�ไดื�เริ�มตื�นขึ�นในชุ้มช้นแล่ะบัริษัที่ที่่�มองการณ์ไกล่หล่ายแห่งแล่�ว แตื่ที่ั�วโล่กยังคงตื�อง

ใช้�เวล่าแล่ะความพื่ยายามร่วมกันตื่อไปีจนกว่าจะสามารถบัรรลุ่เปี้าหมายร่วมกันไดื�  

ทั่่�มา: https://www.iso.org/contents/news/2022/02/keeping-the-green-promise.html 
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ปีัจจุบััน ไดื�ม่การนำาเอไอหร่อปีัญญาปีระดืิษฐ์ไปี

ใช้�ในงานหล่ายสาขารวมที่ั�งที่างการแพื่ที่ย์ ซึ่ึ�งใน

ที่างการแพื่ที่ย์ม่ช่้�อเรียกว่า Computer-assisted 

clinical decision support systems (CDSSs) 

หร่อระบับัสนบััสนุนการตัืดืสนิใจของแพื่ที่ยโ์ดืยใช้�

คอมพื่ิวเตือร์ช้่วย 

ระบับั CDSSs ม่ความสำาคัญตื่อความปีล่อดืภััย

ของผู้้�ปีว่ย เนื�องจากในการสั�งจา่ยยาแล่ะจา่ยยาที่่�

เก่�ยวข�องกับับัันที่ึกสุขภัาพื่ของบัุคคล่นั�น  ระบับั

สนบััสนนุการตืดัืสนิใจของแพื่ที่ยด์ื�วยอเิล่ก็ที่รอนกิส์

ทีุ่กปีระเภัที่ไดื�รับัการออกแบับัมาให�ม่เคร่�องมือ

เตืือนเพ่ื่�อปี้องกันข�อผู้ิดืพื่ล่าดืในการใช้�ยารักษา

โรคโดืยตื�องคำานึงถึงความปีล่อดืภััยของผู้้�ป่ีวย

เปี็นหล่ัก  แตื่การออกแบับัระบับัยังเก่�ยวข�องกับั

ปีัจจัยที่่�หล่ากหล่ายมาก ที่ำาให�ตื�องที่ำาดื�วยความ

ระมดัืระวงั ไมว่า่จะเปีน็เร่�องของปีระเภัที่เคร่�องมอื  

ระบับัแล่ะฐานความร้�ดื�านผู้ลิ่ตืภัณัฑ์ย์าที่่�แตืกต่ืาง

กันในแตื่ล่ะปีระเที่ศ 

นอกจากน่� ยังม่ปีระเดื็นปีัญหาอื�นที่่�ตื�องให�ความ

สำาคัญดื�วย เช่้น คุณภัาพื่ของข�อม้ล่ซึึ่�งม่ผู้ล่ต่ือ

ระบับั CDSSs การแจ�งเตือืนที่่�มากเกนิไปี เปีน็ตื�น

ล่่าสดุื ไอเอสโอไดื�เผู้ยแพื่ร่เอกสารข�อกำาหนดืที่าง

วชิ้าการท่ี่�เปีน็คำาแนะนำาระดืบััระหวา่งปีระเที่ศเพื่่�อ

ให�สอดืคล่�องกับัข�อกำาหนดืแล่ะที่ำาให�คนทัี่�วโล่ก

พื่้ดืภัาษาเดื่ยวกัน 

เอกสารฉบับัันั�นมช่่้�อวา่ ISO/TS 22703, Health 

informatics  – Requirements for medica-

tion safety alerts ซึึ่�งเปีน็ข�อกำาหนดืสำาหรบััการ

แจ�งเตือืนความปีล่อดืภัยัของยาเก่�ยวกบััข�อมล้่ดื�าน

สขุภัาพื่ มก่ารระบุัข�อกำาหนดืสำาหรับัระบับัแจ�งเตือืน

ความปีล่อดืภัยัของยาแล่ะหวัข�อที่่�ผู้้�จำาหนา่ยระบับั

การแจ�งเตือืนตื�องพื่จิารณา  เอกสารที่างวชิ้าการ

น่�ครอบัคล่มุถงึคำาศพัื่ที่ท์ี่่�ใช้�ในการแจ�งเตือืนความ

ปีล่อดืภัยัของยา ข�อกำาหนดืสำาหรบััการเล่อืกฐาน

ความร้�สำาหรบััระบับัแจ�งเตือืนความปีล่อดืภััยของ

ยา การที่ำางาน การแสดืงผู้ล่ แล่ะการวัดืคุณภัาพื่  

อย่างไรก็ตืาม เอกสารดืังกล่่าวไม่ครอบัคลุ่มถึง

เร่�องการพื่ัฒนาดื�านเนื�อหาหร่อฐานความร้�ตืาม

กฎสำาหรับั CDSS   อัล่กอริธัึมสำาหรับัสร�างการ

แจ�งเตือืนความปีล่อดืภัยัของยาใน CDSS แล่ะตืวั

ปีระมวล่ผู้ล่การแจ�งเตือืนสำาหรบััการแจ�งเตือืนความ

ปีล่อดืภััยของยาใน CDSS

ข�อกำาหนดืที่างเที่คนคิดืงักล่า่วเปีน็ปีระโยช้นส์ำาหรบัั

องค์กรดื�านการดืแ้ล่สุขภัาพื่ ผู้้�ขายแล่ะผู้้�ดืำาเนินการ

ระบับัที่่�มก่ารแจ�งเตือืนความปีล่อดืภััยของยาหรอ่

ผู้้�ที่่�ให�ข�อม้ล่สำาหรับัการแจ�งเตืือน

ISO/TS 22703 ไดื�รับัการพื่ัฒนาโดืยคณะ

กรรมการวชิ้าการไอเอสโอ ISO/TC 215, Health 

Information โดืยม่เล่ขานุการคือ ANSI ซึ่ึ�งเปี็น

สถาบันัมาตืรฐานแห่งช้าติืของปีระเที่ศสหรัฐอเมริกา 

ที่่�มา:  

1. https://www.iso.org/news/ref2758.html 

2. https://www.iso.org/standard/73714.html


