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บทนํา
 ในปจจบุนัระบบฐานขอมลูนับเปนแหลงขอมูลที่
มกีารจดัเกบ็ไวอยางเปนระบบ สามารถจดัเกบ็ขอมลูไดเปน
จํานวนมากและสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและนําไปใช
ใหเกิดประโยชนไดเปนอยางมาก การจัดเก็บขอมูลที่ดีนั้น
จะทําใหสามารถนําเอาขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงการ
เขาถึงขอมูลในปจจุบันนั้นสามารถทําไดหลากหลายวิธี
ตั้งแตการคนขอมูลตามช่ือของขอมูลที่จัดเก็บ การคนหา
ตามรหัสขอมูล หรือการคนหาตามคําสําคัญของขอมูล 
การนําเอาระบบเทคโนโลยีของการอานรหัสแทง (barcode) 
มาใชนั้นจะชวยลดระยะเวลาในการพิมพขอมูลเพื่อคนหา
ขอมลูทีต่องการ การอานรหสัแทงนัน้จะสามารถอานขอมูล
ออกมาเปนรหสัขอมลูซ่ึงโดยมากแลวจะเปนชดุรหสัตวัเลข 
13 หลัก ดังนั้นการพิมพคําคนดวยรหัสตัวเลขท้ัง 13 หลัก
นั้นจะใชเวลาในการพิมพและมีขอผิดพลาดไดงาย การนํา
เอารหัสแทงมาใชแทนชุดตัวเลขแลวนําเอาเครื่องอานรหัส
แทงมาใชประกอบการคนขอมูล จะทําใหการเขาถึงขอมูล
ที่ตองการเปนไปดวยความรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามการใช
ชุดรหัสแทงซึ่งเปนรหัสแบบ 1 มิติ (1D barcode) นั้นก็มี
ขอจํากัดในเรื่องของขอความซ่ึงแปรผันตามความยาวของ
รหัสแทง ทําใหการคนขอมูลหรือการเขาถึงขอมูลที่มีความ
ยาวมากๆ เชน ชื่อบุคคล ขอมูลหมายเลขติดตอ ที่อยู หรือ
แมกระทั่งขอมูลของชื่อ web address หรือ url ทําไดยาก 
ดงันัน้หากมีการจัดเก็บขอมูลทีมี่จาํนวนมากๆ หรอืขอความ
จาํนวนมากๆน้ันการเลือกเอารหัสแบบแทงชนิด 2 มติ ิ(2D 
barcode) หรือท่ีรจูกักันดใีนช่ือของ QR code มาประยุกตใช
จะชวยใหการเขาถงึขอมลูทีจ่ดัเกบ็ไวเปนไปไดอยางรวดเรว็
มากขึน้ นอกจากนีเ้ครือ่งอานรหสั QR code นัน้กไ็มจาํเปน
ตองใชเคร่ืองอานเฉพาะ เพราะในปจจุบันอุปกรณ smart 

device หรอื smart phone กส็ามารถตดิตัง้โปรแกรมเพือ่
อาน QR code ได [1]
 เน่ืองดวยภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีระบบฐานขอมูลทางเคมีที่
เริม่ใชมาตัง้แตป 2553 และมกีารปรบัปรงุมาอยางตอเนือ่ง 
ดังนั้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรของ Thailand 4.0 จึงได
รเิริม่นาํเอาเทคโนโลยขีอง QR Code มาพฒันาผนวกเขาไป
ในระบบฐานขอมูลสารเคมี ซึ่งฐานขอมูลนี้เก็บขอมูลของ
ประเภทของสารเคมี ประเภทของของเสียที่เกิดขึ้น ตลอด
จนขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี หรือ MSDS ของสาร
เคมี ซ่ึงจัดเก็บไวในรูปแบบของไฟลเอกสารที่เขาถึงไดดวย 
url ขนาดยาว ดงันัน้การพัฒนาระบบฐานขอมลูสารเคมโีดย
การนําเอาเทคโนโลยีของ QR code มาใช จะชวยใหการ
เขาถึงขอมูลตางๆเปนไปดวยความรวดเร็วมากย่ิงขึ้น

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
  เครือ่งคอมพิวเตอรแมขายทีใ่ชในการจัดเกบ็
ฐานขอมูล ซึ่งรวมถึงเว็บไซตของภาควิชาเภสัชเคมี คณะ
เภสัชศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร มคีณุสมบตัดิงันี้
  -  ระบบปฏิบัติการ Linux 
  -  ระบบเว็บเซิรฟเวอร Apache 2.4.7
  -  ระบบจัดการฐานขอมูล PHP Version 5.5.9
  -  ระบบ Zend Engine v2.5.0
  - ระบบบรหิารจดัการ phpMyAdmin 4.0.10
 2. รูปแบบการจัดเก็บขอมูลในระบบฐาน
ขอมูลสารเคมี
  ระบบฐานขอมลูสารเคมีน้ันพฒันาดวยภาษา 
PHP ซึ่งเก็บขอมูลสารเคมีในรูปแบบตางๆ เชน รหัสสี 

* ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
** ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
*** หนวยงาน ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สญัลักษณ ชือ่สารเคม ีชือ่พอง สตูรเคม ีปรมิาณทีเ่ก็บ ชนดิ 
บริษัท สถานที่เก็บ ประเภทของเสียอันตราย และ ขอมูล
ของ MSDS ในรูปแบบของไฟลแนบ ดังน้ันในการเพิ่ม
รายการสารเคมีชนิดใหมเขาไปในฐานขอมูลจะตองคนหา 
MSDS ของสารเคมีชนิดน้ันๆ และแนบไฟลเขาไปในระบบ
ดวย ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1  แสดงฟลดเก็บขอมลูในฐานขอมูลสารเคมขีองภาค
วิชาฯ

 3. การพัฒนาชองเก็บขอมูลในรูปแบบของ 
QR Code 
  การพัฒนาระยะที่ 1
  ในระบบฐานขอมูลเดิมจะตองเพิ่มฟลดเก็บ
ขอมูลคือ QR code และตองดําเนินการแปลงตําแหนงที่
เก็บไฟลในรูปแบบของ url อยูในรูปแบบของ QR code 
โดยอาศัยเว็บไซตตางๆท่ีใหบริการแปลงขอมูลฟรี เชน 
http://www.qr-code-generator.com ดังแสดงในรูปที่ 
2 จากน้ันจึงนํารูปภาพมาแทรกในชองเก็บขอมูลของ QR 
code

รูปที่ 2  แสดงเว็บไซตที่ใชในการแปลงขอมูลในรูปแบบ
ของ QR code

  ในชวงแรกของการพัฒนาจะพบวานกัวิทยา
ศาสตรทีด่แูลฐานขอมลูน้ีจะใชเวลาในการบันทกึขอมลูนานข้ึน
เพราะตองไปสรางรหัส QR code และนําภาพ QR code 
ทีไ่ดมาแทรกเปนรูปภาพอีกครัง้หน่ึง และหากมีการเปล่ียนแปลง
ไฟล MSDS ก็ตองมีการสรางรหัส QR code มาบันทึกใหม
  การพัฒนาระยะที่ 2
  เพื่อลดระยะเวลาในการที่จะตองไปสราง
รหัส QR code และนําภาพ QR code ที่ไดมาแทรก จึงได
อาศัย PHP QR code (LGPL) [2] มาใช เพ่ือใหแปลงขอมูล
ในสวนของล้ิงไฟลเอกสาร MSDS ไปเปน QR code ไดทนัที 
โดยไมจาํเปนตองสรางรหัส QR code จากเว็บไซตภายนอก 
หากมีการเปล่ียนแปลงไฟลขอมลู MSDS ตวัรหัส QR code 
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทันที
 4. การนํา QR code ไปใชงานจริง
  เมือ่ระบบฐานขอมลูมกีารพัฒนาจนเปนทีพ่งึ
พอใจแลว การนาํเอา QR code ไปประยุกตใชจะทาํไดโดย 
การพิมพ QR code ที่ตองการลงบนสต๊ิกเกอรใส จากนั้น
นาํไปตัดใหมขีนาดเหมาะสม แลวตดิลงบนขางขวดภาชนะ
สารเคมี ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3  แสดงการนําเอาสติ๊กเกอร QR code ไปติดลงบน
ขวดสารเคมี 

  การอานรหัส QR code สามารถทําไดทั้ง
บนอปุกรณ iOS และ Android โดยการดาวนโหลดแอพพลิ
เคชัน่ทีเ่ปนแบบฟรซีึง่มเีปนจาํนวนมาก หรอืแมกระทัง่การ
ใชโปรแกรม LINE ก็สามารถอานรหัส QR code และเขา
ถึงขอมูล MSDS ไดเชนเดียวกัน โดยมีการประชาสัมพันธ
และแนะนําการเขาถึงขอมูล MSDS โดยใชเทคโนโลยี QR 
code ใหกับนักศึกษาทุกคนท่ีตองเรียนในรายวิชาปฏิบัติ
การของภาควิชาฯ

สรุป
 ปจจุบันภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีของ 
QR code มาใชในการเขาถึงขอมูลความปลอดภัย หรือ 
MSDS ของสารเคมี โดยใหนกัศกึษาไดตระหลักในเรือ่งของ
ความปลอดภัย และการแกไขปญหาในกรณีท่ีสารเคมี
หก แตก หรือสัมผัสกับผิวหนัง โดยไดนําเอา QR code มา
ผนวกเขากับการทํารายงานปฏิบัติการของนักศึกษา ซึ่งได
แนบ QR code ของสารเคมีเขาไปดวย หากมีอุบัติเหตุเกิด
ขึน้ เชน สารเคมหีกและสมัผสักับผวิหนัง กส็ามารถทีจ่ะเขา
ถงึขอมลูความปลอดภยัโดยอาศยั QR code ในรายงานของ
นักศึกษาแตละคนได

กิตติกรรมประกาศ
 ทางผวูจิยัและพฒันาขอขอบคณุทางศนูยเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร ที่ใหความอนุเคราะหในการ
ใชทรัพยากรสารสนเทศของเครื่องแมขาย เพื่อใชในการ
พฒันาระบบเวบ็ไซต ฐานขอมูลสารเคม ีและระบบสารสนเทศอืน่ๆ
ของภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

เอกสารอางอิง
[1]  พีราวิชญ ภาคนนทกุล. การประยุกตใชเทคโนโลยีคิว

อารโคด (QR Code). คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

[2]  PHP QR Code open source (LGPL). http://
phpqrcode.sourceforge.net

ประวัติผูเขียน
1.  นางสาวจนัทนผา ตนัธนา สัดสวนทีท่าํโครงการ (40%)
  คุณวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  ตําแหนง นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
  หนวยงาน ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร ม.อ.
  โทรศัพท 074-288-861
  ประสบการณในงาน 18 ป 5 เดือน
 ผลงาน คูมอืแนวทางในการกําจดัของเสียประเภทสาร

เคมีจากหองปฎิบัติการ คณะเภสัชศาสตร
2.  นางสาวเสาวนีย สุวรรณวงศ สดัสวนทีท่าํโครงการ (30%)
  คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
  ตาํแหนง เจาหนาทีบ่ริหารงานท่ัวไป ชาํนาญการพิเศษ
  หนวยงาน ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร ม.อ.
  โทรศัพท 074-288-861  
  ประสบการณในงาน 26 ป 3 เดือน
  ผลงาน 

1.  งานวิจัย เร่ือง ตวับงชีท่ี้จําเปนในการประกันคุณภาพ
ระดบัภาควิชาในมุมมองของบคุลากร คณะเภสชัศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2.  งานวจิยั เรือ่ง ปจจยัท่ีมผีลตอพฤตกิรรมการเปน
สมาชกิทีดี่ขององคการของบคุลากร คณะเภสชัศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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3.  นายวัชระ พลเธียร สัดสวนท่ีทําโครงการ (30%)
 คณุวฒุ ิวิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีชวีภาพ) วท.บ.
 ตําแหนง นักวิทยาศาสตร
 หนวยงาน ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร ม.อ.
 โทรศัพท074-288-861
 ประสบการณในงาน 3 ป 2 เดือน
 ผลงาน 

1.  ผชูวยวิจัย โครงการอนุรักษสายพนัธกุลวยในภาคใต
โดยทําใหเจริญชา (slow growth)

2.  นกัวิจยัรวม โครงการการผลติอะซโิตน บวิทานอล 
เอธทานอลจากเสนใยทลายปาลมโดยใชเชือ้ผสม 
Clostridium sp. กับ Bacillus sp.

วีดีโอนําเสนอเทคโนโลยี QR code กับงานฐานขอมูลสารเคมี
https://www.youtube.com/watch?v=mkm_Q_Akbf0


