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บทคัดยอ

1. บทนํา

QR Code หรือรหัสคิวอาร เปนชื่อเรียกทางการคาของบารโคดสองมิติ
ชนิดหนึ่ง โดยสามารถอานรหัสผานทางกลองรับภาพของอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ เชน สมารทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) ไดเปนอยางดี
บทความนี้ไดนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชกับระบบการจัดการสารสนเทศ
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร (Laboratory Information Management
System: LIMS) ซึ่งเป นระบบที่มีกลไกการทํ างานในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรแบบอัตโนมัติ ครอบคลุมการทํางานตั้งแตขั้นตอนการรับ-สง
ตัว อยา งจากผูใ ช บ ริก าร การทดสอบและวิเ คราะหตั ว อยา ง จนถึง การ
รายงานผลการวิเ คราะห ตัว อย าง โดยเลือ กหน วยเครื่อ งมื อ กลาง คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนกรณีศึกษา ผลการนําไปใช
งานจริง พบวา การนํารหัสคิวอารมาใชงานรวมกับการทํางานของระบบ
การจั ด การสารสนเทศห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น
ทํางานไดมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาด และลดความซ้ําซอนในการเก็บ
ขอมูลไดเปนอยางดี อีกทั้งสามารถทวนสอบขอมูลไดโดยไมกระทบตอ
กระบวนการทํ า งานตามปกติ สอดคล อ งกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
หองปฏิบัติการ (ISO/IEC17025:2005)

การดําเนินการของหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในปจจุบัน ประกอบดวย
ขั้นตอนการทํางานหลายขั้นตอน อีกทั้งยังมีระบบการประกันคุณภาพเขา
มาเกี่ย วขอ งเพื่ อ ให ก ารทํ างานและผลการทดสอบที่ ไ ดมี ค วามถูก ต อ ง
แม น ยํ า และเชื่ อ ถื อ ได ซึ่ ง ก็ ต อ งใช ท รั พ ยากรจํ า นวนมากทั้ ง บุ ค ลากร
กระดาษสิ่ ง พิ ม พ รวมถึง เวลาที่ เ ป น ทรั พ ยากรที่ มี ค า มากที่ สุ ด การนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรจึง
เปนทางเลือกหนึ่งที่ สามารถลดการสูญหายของเอกสาร สะดวกในการ
สืบคนขอมูล และเปนการเพิ่มชองทางในการสื่อสารกับผูใชบริการอีกดวย
นอกจากนี้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร (QR Code) ซึ่งเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่รับ
คาขอมูลผานทางกลองรับภาพของอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ โดยปจจุบันมี
การนํ ามาใชกัน อยา งแพร หลาย จากที่ก ลาวข างต น บทความนี้จึง เสนอ
ระบบการจั ดการสารสนเทศหอ งปฏิ บัติ ก าร (Laboratory Information
Management System : LIMS) โดยนํารหัสคิวอารมาประยุกตใช โดยจะ
เป น ระบบที่ มี ก ลไกการทํ า งานในห อ งปฏิ บั ติ ก ารแบบอั ต โนมั ติ
(Laboratory Automation) เพื่อควบคุมคุณภาพของขอมูล ออกรายงานผล
ใหแกผูรับบริการ ชวยเพิ่มความคลองตัวในขั้นตอนตางๆ เชน การกรอก
ขอมูล การตรวจสอบขอมูล และการออกรายงาน งายตอการเขาถึง และ
การนําขอมูลมาใชประโยชน
เนื้ อ หาของบทความในส ว นที่ 2 กล า วถึ ง ระบบสารสนเทศ
หองปฏิบัติการ และระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการISO/IEC17205
สวนที่ 3 กลาวถึงรหัสคิวอาร สวนที่ 4 และ 5 กลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิท ยาศาสตรดวยรหัสคิวอาร
และการพัฒนาระบบ ตามลําดับ สวนที่ 6 กลาวถึง บทสรุป

Abstract
QR Code is the commercial name for a two-dimensional barcode
which can be read conveniently by cameras installed in mobile devices
such as smartphones, tablets. In this article, we describe how to apply
QR Code in Laboratory Information Management System (LIMS). LIMS
provides office automation for scientific laboratories, covering all their
functions including sample reception, sample testing and analysis, and
most other steps leading up to sending the report to the clients. Central
Equipment Division, Faculty of Science, Prince of Songkla University
was chosen as a case study for implementation, testing as well as normal
operations. It was found that QR Code-Integrated LIMS created an
efficient and effective working environment, reducing errors, data
redundancy as well as speeding up the data checking process without
disturbing day-to-day operations.
Keywords: barcode, Laboratory Information Management System, QR
Code

2. ระบบสารสนเทศหองปฏิบัติการ

ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการ หรือ
Laboratory
Information Management System (LIMS) คือ ระบบการจัดการทํางาน
และจัดการขอมูลสารสนเทศของหองปฏิบัติการ ที่เนนการทํางานผาน
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร สนับสนุนระบบการทํางานของหองปฏิบัติการให
มีศักยภาพเพิ่มขึ้น [1] เชน การตรวจสอบสถานะงานวิเคราะห ความ
ยืดหยุนในการใชงาน และสวนติดตอผูใชที่ชาญฉลาด โดยจุดประสงค
เริ่มตนของการใชงานคือความสามารถในการคนหาและตรวจสอบสถานะ
งานวิเคราะห ดวยศักยภาพของระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมากมายนอกเหนือความสามารถ
ดังกลาว เชน การจัดการขอมูลดิบ การวิเคราะหขอมูล และสมุดบันทึก
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ขอมูลการปฏิบัติการวิเคราะห นอกจากนี้เพื่อใหหองปฏิบัติการเกิดความ
นาเชื่อถือ มีการพัฒนาประสิทธิภาพอยางตอเนื่องของหองปฏิบัติการ จึง
ไดมีการสรางดัชนีชี้วัด ที่เรียกวา ระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025 ขึ้น

2.1 ระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17025 คือ มาตรฐานสากลที่ใชเปนมาตรฐานในการประเมิน
ความสามารถของหองปฏิบัติการ
ครอบคลุมทุกดานของการบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการ ตั้งแตการเตรียมตัวอยางถึงความชํานาญในการ
วิเคราะหทดสอบ ไปจนถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล ยังรวมถึง
องคประกอบดานอื่นๆ ซึ่งไดแกระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ การ
ควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแกไขและปองกัน สถานที่และภาวะ
แวดลอมที่ทําการวิเคราะห เครื่องมือ การประมาณคาความไมแนนอน
หลักฐานความสอบกลับได การสุมตัวอยางและอื่นๆ การไดการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ชวยใหหองปฏิบัติการมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน ดวยการยืนยันความสามารถ การสรางความเชื่อถือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องของหองปฏิบัติการนั้นๆ [2]

3. รหัสคิวอาร
รหัสคิวอาร หรือ QR Code (Quick Response Code) [3] คือ ชื่อเรียก
ทางการคาของบารโคดสองมิติชนิดหนึ่ง โดยสามารถอานรหัสผานทาง
กลอ งรับ ภาพของเครื่ องมื อใดๆที่ร องรั บการถอดรหั ส ซึ่ งสว นใหญจ ะ
บันทึกเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑที่รหัสคิวอารติดฉลากเอาไว
รหัสคิวอารสามารถอานรหัสไดรวดเร็วและเก็บขอมูลไดหลายชนิด เชน
ตัวเลข อักขระและเครื่องหมายพิเศษ รวมถึงตัวอักษรภาษาอื่นๆ นอกจาก
ภาษาอังกฤษ สามารถเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับ บารโคด
แบบมาตรฐาน(UPC barcodes) และสามารถถอดรหัสไดแมตัวรหัสคิวอาร
บางสวนจะฉีกขาด หรือเลอะเลือนไป จึงเปนที่นิยมใชกันมาก โครงสราง
ของรหัสคิวอารประกอบดวยสวนที่สําคัญดังแสดงในรูปที่ 1 โดยพื้นที่สี
ขาวดําทั้งสามบล็อค คือสวนของ Finder Pattern และ Timing Pattern ใช
สําหรับระบุตําแหนงบารโคด พิกัดของบารโคดตามลําดับ สําหรับ พื้นที่สี
เทา หรือ Encoded data คือสว นของขอมูลที่เขารหัสไว และและ พื้น ที่
ขอบที่ติดกับบล็อกทั้งสาม หรือ Format Information ใชระบุระดับ การ
ตรวจสอบขอผิดพลาด

รูปที่ 1. ตัวอยางโครงสรางของรหัสคิวอาร model 2 version [3]

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รหัสคิวอารไดถูกนํามาประยุกตใชอยางแพรหลาย ดังจะเห็นไดจาก Liu
และคณะ [4] ไดนําเสนอระบบที่เรียกวา HELLO ซึ่งเปนการเรียนรู
ภาษาอังกฤษโดยใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่
โดยจําลองสถานการณ
เสมือนเขากับสถานที่จริง เมือ่ ผูเรียนรูไปยังสถานทีท่ ี่หนึ่งจะใชอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ของตนอานรหัสคิวอาร รหัสคิวอารจะเชื่อมตอฐานขอมูล
แสดงสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษจําลองสถานการณของสถานที่นั้นขึ้นมา
ทําใหการเรียนรูภาษาอังกฤษสนุกและนาสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ไดมีการ
นํารหัสคิวอารไปใชในสถานพยาบาล เชน จีน ฮองกงและสิงคโปรใชรหัส
คิวอารเพื่อเก็บและระบุขอมูลตัวตนผูปวยบนแถบรัดขอมือ เพื่อใหมั่นใจ
วาใหการรักษาถูกคน ถูกโรค จายยาถูกตองและตรงเวลา หรือที่ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชระบุตัวตนและขอมูลของปศุสัตวในฟารม ใชจัดการการหมุนเวียนถังบรรจุแก็ส LPG รวมไปถึงการ
ระบุฉลากตัวอยางเลือด โดยติดรหัสคิวอารบนหลอดทดลองที่มีขนาดเล็ก
แตสามารถเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก [5]
ตอมา Kan และคณะ [6] ไดนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชกับเทคโนโลยี
เสมือนจริง (Augmented Reality) โดยนํารหัสคิวอารไปใชเปนตัวชี้
ตําแหนงวัตถุเสมือน 3 มิติ แทนตัวชี้ตําแหนงทั่วไป ชวยเพิ่มความสามารถ
ทําใหตัวชี้ตําแหนงสามารถเก็บขอมูลได ซึ่งโดยปกติแลวตัวชี้ตําแหนง
ทั่วไปจะไมมีความสามารถในการเก็บขอมูล
จากงานวิจัยที่กลาวในเบื้องตนพบวามีการนํารหัสคิวอารมาประยุกตใช
กับ งานตางๆ อยางไรก็ตาม ยังไมมีการนํารหัสคิวอารมาประยุกตใชกั บ
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิท ยาศาสตร ผูวิจัยจึงเสนอ
ระบบสารสนเทศหองปฏิบตั ิการวิทยาศาสตรดวยรหัสคิวอาร(QR_LIMS)

5.ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดวย
รหัสคิวอาร
ระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดวยรหัสคิวอาร หรื อ QR_LIMS เป น ระบบที่ นํ า รหั ส คิ ว อาร มาช ว ยในการจั ด การ
สารสนเทศหองปฎิบัติการวิทยาศาสตร เพื่อใหการจัดการหองปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคํานึงถึงความตองการตอไปนี้
1. สามารถแทนที่ระบบเดิมที่ใชเอกสารกระดาษเปนหลัก เปนการเก็บ ใน
ฐานขอมูลของเว็บ เซิรฟเวอร ทําให งายในการจัดการขอมูล ชวยใหการ
สืบคนขอมูลสะดวกรวดเร็ว และชวยลดการซ้ําซอนของขอมูล
2. ชวยลดภาระงานและชว ยใหเจา หนาที่และนักวิท ยาศาสตร สามารถ
ทํางานไดอ ยางมีป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น โดย เจาหนาที่ สามารถนําเขา /
สงออกขอมูล และใหบ ริการลูกคา ไดอยางประสิท ธิภาพมากกวาระบบ
เดิม และนักวิทยาศาสตร ซึ่งทําหนาที่วิเคราะหตัวอยาง สามารถจัดการกับ
ขอมูลสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว
3. ชวยในการติดตามสถานะของการสงตัวอยางวิเคราะหที่ลูกคาสงมาวา
ผลการวิเคราะหตัวอยางเสร็จแลวหรือไม โดยการอานรหัสคิวอาร ทําให
ลูกคาไมตองเสียเวลาโทรศัพทหรือมาพบเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบสถานะ
ของการสงตัวอยางดวยตัวเอง และชวยลดภาระงานของเจาหนาทีไ่ ด
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5.1 ภาพรวมของระบบ
สถาปตยกรรมของ QR_LIMS แสดงดังรูปที่ 2 และสามารถอธิบ ายการ
ทํางานไดดังนี้
1. ลูกคาสงขอมูลการสงตัวอยางและสารตัวอยางใหเจาหนาที่ และไดรับ
ใบรับตัวอยางพรอมกับรหัสคิวอารกลับมา
2. เจาหนาที่นําเขาขอมูลการสงตัวอยางเขาไปใน QR_LIMS ผานหนาเว็บ
และสงสารตัวอยางที่ติดรหัสคิวอาร ใหนักวิทยาศาสตร
3. นักวิทยาศาสตรนําสารตัวอยางไปทดสอบในหองปฎิบัติการและสงผล
การวิเคราะหเขาสู QR_LIMS ผานแอพพลิเคชัน QR_LIMS บนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
4. ผลการวิเคราะหจะถูกสงตอไปใหหัวหนาหนวยฯ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและเซ็นอนุมัติผลการวิเคราะหของนักวิทยาศาสตร
5. ลูกคาสามารถติดตามสถานะของสารตัวอยางวาดําเนินการไปถึง
ขั้นตอนใด โดยอานรหัสคิวอารที่เจาหนาที่แนบมาพรอมกับใบรับตัวอยาง
6. เมื่อสถานะของสารตัวอยางออกผลการอนุมัติแลว ลูกคาเดินทางมารับ
ใบผลการวิเคราะหจากเจาหนาทีด่ วยตนเอง หรือพิมพผลการวิเคราะหผาน
อินเทอรเน็ต

รูปที่ 2. สถาปตยกรรมของ QR_LIMS

5.2 การพัฒนาระบบ

QR_LIMS ประกอบดวยโมดูลหลักๆ 4 โมดูล คือ
1) สวนขอมูลผูใชงาน (User module) ซึ่งจะประมวลผลขอมูลของ
ผูใชงานที่จําเปนในการทํางานของระบบทั้งหมด
2) ส วนขอ มูล การวิ เ คราะห/ ทดสอบ (Testing module) ที่ เก็ บ และ
ประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห เชน ชนิดตัวอยาง รายการที่
ตรวจและผลการตรวจ
3) สวนการออกรายงานผล (Reporting module)
4) สว นตรวจสอบสถานะการวิเ คราะห ของผู รับบริก าร (Tracking
module)
โมดูลหลักเหลานี้ทุกสวนจะเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและแมนยําในการสืบคนหรือเรียกใชขอมูลที่ตองการดังรูปที่ 3

การพัฒนา QR_LIMS ใชภาษา PHP และสําหรับการสรางรหัสคิวอาร
เพื่อใชงานจะเรียกใชผานแท็ก HTML ของ Google Charts API โดยใชที่
อยู (URL) ของโมดูลนั้นๆรวมกับ เลขที่เอกสารหรือตัวอยาง และสรา ง
ออกมาเปนรหัสคิวอารที่สามารถเรียกใชงานผานระบบ QR_LIMS บน
อินเทอรเน็ตไดทันที รูปที่ 4 และ 5 แสดงผังงานการสรางรหัสคิวอารของ
QR_LIMS และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของแบบฟอรมและตัวอยาง
ดวยรหัสคิวอารตามลําดับ

รูปที่ 3. โมดูลหลักของระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการที่
ประยุกตใชรวมกับรหัสคิวอาร

รูปที่ 4. ขั้นตอนการสรางรหัสคิวอารของ QR_LIMS ไปยังลิงคของ
แบบฟอรมและตัวอยางที่ทดสอบโดยใช Google Charts API

รูปที่ 5. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของแบบฟอรมและสถานะ
ตัวอยางโดยอานดวยรหัสคิวอาร
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5.3 สภาพแวดลอมในการทดสอบ

5.4 ผลการทดสอบ

การทดสอบ QR_LIMS ไดแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ 1) สวนที่เปน
เว็ บ แอพพลิ เ คชั น เซิ ร ฟ เวอร โดยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu ใชฐานขอมูล MySQL 2) สวนที่เปนเครื่องลูก
ขายที่เปนคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใดๆสามารถเขาใชงาน
ระบบ QR_LIMS โดยผานเว็บบราวเซอร หรือเขาถึงจากอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่ที่ไดติดตั้งแอพพลิเคชันไวแลว การทดสอบเริ่มโดยการทดลองใช
งานคูขนานไปกับระบบเอกสารแบบเดิม เพื่อเปรียบเทียบความถูกตอ ง
เพิ่มความยืดหยุนในการใชงาน รวมถึงสํารองขอมูลดวย และทดสอบจาก
ชนิดตัวอยางประเภท น้ําทิ้ง เมื่อทดลองใชงานจนไมพบขอผิดพลาดแลว
จึงขยายไปยัง ชนิด ตัวอยางอื่นๆตอไป รู ปที่ 6-8 แสดงตั วอย างหนาจอ
บางสวนของการทํางานของระบบการจัดการสารสนเทศหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ทั้งจากการเขาถึงระบบ โดยดําเนินการบนหนาเว็บ และบน
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่

ผลการทดสอบการใชงานเปนที่นาพอใจ เนื่องจากสามารถทดแทน
ระบบการทํางานเดิมไดเกือบทั้งหมด ทํางานไดรวดเร็วประหยัดเวลา มี
ประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดจากขั้นตอนการทํางานดวยระบบเดิม ไมมี
ขั้นตอนซ้ําซอน ที่สําคัญสามารถทวนสอบขอมูลตางๆซึ่งเปนจุดประสงค
หลักของระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไดอยาง
รวดเร็วแมนยํา โดยไมกระทบตอกระบวนการทํางานตามปกติ

6. บทสรุป
การนํารหัสคิวอารมาใชงานรวมกับ การทํางานของระบบการจัดการ
สารสนเทศหอ งปฏิ บัติ ก ารวิท ยาศาสตร ที่มี อยู ใ นป จ จุบั น นอกจากจะ
ประหยัดเวลาในการทํางานเปนอยางมากแลว ยังสามารถแทนที่ระบบเดิม
ที่ ใ ช เ อกสารกระดาษเป น หลั ก มาเป น การเก็ บ ในฐานข อ มู ล ของเว็ บ
เซิรฟเวอร ทําใหงายในการจัดการขอมูล ชวยใหการสืบ คนขอมูลสะดวก
รวดเร็ว และชวยลดการซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้นยังสามารถติดตาม
สถานะของตัวอยางวาอยูในขั้นตอนไหน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ลูกคา และในอนาคตจะขยายระบบ QR_LIMS โดยเพิ่มความสามารถใน
การตรวจสอบการจั ด เก็ บ สารเคมี ที่ ค งเหลื อ อยู ใ นคลั ง สารเคมี ข อง
หองปฏิบัติการตอไป

เอกสารอางอิง
รูปที่ 6. ตัวอยางหนอจอแสดงรหัสคิวอารบนใบรับรายงานผลการ
วิเคราะหของผูรับบริการและรหัสปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร

รูปที่ 7. ตัวอยางหนาจอแสดงผลการตรวจสอบสถานะของตัวอยางที่
ทําการวิเคราะห

รูปที่ 8. ตัวอยางหนาจอนําเขาขอมูลผลการทดสอบสารตัวอยางผาน
แอพพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่
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