VeChain ผนึ กกําลัง I-Dante พัฒนาแพลตฟอรม
จัดการขอมูลทางการแพทยดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน
ใหกับโรงพยาบาลในไซปรัส
ผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) ทัว
่ โลก ณ ขณะนี้ พุงทะลุ 4.6 ลานคน และเสียชีวิตไปแลวกวา
300,000 คน ทําใหรัฐบาลและระบบดูแลสุขภาพแหงชาติของทุกประเทศไมวาจะตงั ้ อยูในภูมิภาคไหน หรือทวีปใด
ตางก็ตองดน
ิ้ รนตอสูหาทางสกัดไมใหสถานการณการแพรระบาดทวีความรุนแรงมากข้ น
ึ ไปอีก ขณะเดียวกันการแพร
ระบาดของไวรัสมรณะในครัง้ นี้ก็ไดเขามาตอกยํ้าความตองการในการนํ าเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชแทนการส่ อ
ื สาร
แบบเดิม ๆ ดวยเหตุนี้ VeChain จึงวางตําแหนงตัวเองไวในแถวหน าของการเปลี่ยนแปลงจากระบบการทํางานแบบ
เดิมมาเป็ นดิจิทัล เพื่อแกปัญหาการจัดการขอมูลดานสุขภาพดวยการใชงานโซลูชันที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีบล็อก
เชน
VeChain ไดเขาไปผนึกกําลังกับ I-Dante เพื่อพัฒนาแพลตฟอรมการจัดการขอมูลทางการแพทยโดยใชเทคโนโลยี
บล็อกเชนข้ น
ึ มา ภายใตวัตถุประสงคในการผลิกโฉมระบบการดูแลสุขภาพใหกลายมาเป็ นดิจิทัล โดยตงั ้ ช่ อ
ื ใหกับ
แพลตฟอรมดังกลาววาE-NewHealthLifeและไดนําไปใชงานกับ Mediterranean Hospital of Cyprus ซึ่งเป็ นโรง
พยาลที่อยูภายใตระบบการดูแลสุขภาพทว
ั ่ ไป (GHS) ของไซปรัส เป็ นแหงแรก
สรางความกาวหน าใหกับระบบการดูแลสุขภาพ
แมจะมีความพยายามในการปรับปรุงโครงสรางพ้ น
ื ฐานดานเทคโนโลยีในภาคการดูแลสุขภาพใหมีความทันสมัยมาก
ขึ้น แตก็ยังมีอุปสรรคมากมาย ไมวาจะเป็ น ความยากลําบากในเรื่องของการบริหารจัดการ, ปั ญหาทางเทคนิคในการ
รวบรวมขอมูลจากระบบดิจิทัลที่แตกตางกัน, ตนทุนคาใชจายที่เพิ่มข้ น
ึ  หรือแมแตเรื่องของความสมดุลระหวางการ
รักษาสิทธิความเป็ นสวนตัวและการดําเนินการดานสุขภาพ เขามาเป็ นตัวขัดขวาง ในสภาวการณของการกลืนไมเขา
คลายไมออกเชนนี้ จึงทําใหเกิดความตองการโซลูชันดิจิทัลที่มีราคาต่าํ แตศักยภาพสูงเพื่อมาชวยแกปัญหาอยางเรง
ดวน
ดวยเหตุนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งผานการพิสูจนมาแลววามีความปลอดภัยในการจัดเก็บขอมูล และสามารถแบง
ปั นขอมูลระหวางฝายตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงถูกมองวาเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยูในปัจจุบัน
ตอบสนองความทาทายดวยการใชงานบล็อกเชน

โซลูชันการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและสามารถทํางานไดดีข้ น
ึ กวาเดิมนัน
้  เป็ นที่ตองการอยางเรงดวนและเพิ่ม
ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อมาชวยใหโรงพยาบาลสามารถบรรลุเป าหมายในการสงมอบบริการชน
ั ้ เลิศที่เน นผูปวยเป็ นศูนยกลาง
โดยที่ยังสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดการทํางานและแบงปันขอมูลของผูปวยไปพรอม ๆ กันไดE-NewHealthLife
Web Appจึงถูกเปิ ดตัวออกมาเพื่อมอบความสามารถดังกลาวใหกับแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลกอนในขน
ั ้ ตอน
แรกของโครงการ
Digital Healthcare Passport ไดรับการพัฒนามาจากขุมพลังของVeChain ToolChain [TM]เพื่อใหเป็ น NFC
Card แบบเขารหัสที่ชวยระบุตัวตนของผูปวยที่ตองการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยผูปวยจะสามารถยืนยัน
ตัวตนที่โตะลงทะเบียนในหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลไดอัตโนมัติดวยตนเอง พรอมตรวจสอบคิวผานโทรศัพทมือถือ
และจัดการเวชระเบียนของพวกเขาไดอยางปลอดภัย ผานการใชงาน E-NewHealthLife Web App
E-NewHealthLife เป็ นแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนดวยบล็อกเชนที่สามารถใหบริการไดทงั ้ ภายในโรงพยาบาลและกับ
ผูใชปลายทาง นอกจากนี้ยังเป็ นไปตามขอกําหนดตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR)
เจาของจึงมีสิทธิใ์ นการควบคุมขอมูลและประวัติการแพทยของตัวเองไดอยางสมบูรณ โดยบุคลภายนอกจะสามารถ
เขาถึงขอมูลไดเมื่อไดรับการอนุญาตจากเจาของแลวเทานัน
้
เชื่อมโยงความไววางใจในภาคสวนการดูแลสุขภาพ
บล็อกเชนจะกลายเป็ นขอบเขตตอไปของการดูแลสุขภาพที่จะเขามาชวยแกปัญหาความทาทายดานการทํางานรวม
กันของอุตสาหกรรม โดยรายงานของ BIS Research ไดคาดการณไววา ตลาดการดูแลสุขภาพทว
ั ่ โลกจะใชจายและ
ลงทุนในเทคโนโลยีที่มีบล็อกเชนเป็ นพ้ น
ื ฐานสูงถึง5.61 พันลานดอลลารสหรัฐภายในปี 2568 และการปรับใช
เทคโนโลยีบล็อกเชนอาจชวยใหอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพประหยัดเงินไดสูงถึงปีละ1-1.5 แสนลานดอลลารสหรัฐ
ภายในปี 2568
จากการทํางานรวมกับฝายตาง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม VeChain ไดรวบรวมประสบการณการเชื่อมตอที่ไวใจ
ไดและมีความโปรงใสมาใชในการดําเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามขอกําหนดของเจาหน าที่และหนวยงาน
กํากับดูแลทองถิ่น ดวยศักยภาพที่ยิ่งใหญของเทคโนโลยีบล็อกเชนในภาคสวนที่เกี่ยวของกับดานแพทยและการ
ดูแลสุขภาพ VeChain จะเดินหน าพัฒนาโซลูชันสําหรับผูถือหุนทุกคน และแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล
นี้
เกี่ยวกับ Mediterranean Hospital of Cyprus
Mediterranean Hospital of Cyprus เป็ นหนึ่งในสถาบันดูแลสุขภาพสมัยใหมของเอกชนที่ใหญที่สุดในไซปรัส
โดยมีพันธกิจในการใหบริการทางการแพทยที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงตลอด 24 ชัว
่ โมงแกพลเมืองในประเทศและ
แขกผูมาเยือนทุกคน ตามความประสงคของ Dr. Andreas Panayiotou ซึ่งเป็ นผูกอตงั ้ Mediterranean Hospital

of Cyprus ที่ตองการพัฒนาและสรางสถานพยาบาลที่นาเชื่อถือและมีกลไกการดําเนินงานที่ยืดหยุน เพื่อใหไดรับ
ความไววางใจและการยอมรับในดานคุณภาพของการบริการจากทุกคน Mediterranean Hospital of Cyprus เป็ น
โรงพยาบาลเอกชนแหงแรกที่เขารวมในระบบการดูแลสุขภาพทว
ั ่ ไป (GHS) ของไซปรัส
เว็บไซต: www.medihospital.com.cy/en/
เกี่ยวกับ I-DANTE LTD
กอตงั ้ ข้ น
ึ ในเดือนธันวาคม 2562 โดย Etna Digital Growth (บริษท
ั ที่ปรึกษาและบริษท
ั ซอฟตแวรในอิตาลี) และ
CircleServus LTD (บริษท
ั ที่ปรึกษาในไซปรัส) เพื่อสรางโซลูชันการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลที่ใชประโยชนจากพลัง
ของ VeChainThor Blockchain
เว็บไซต: www.i-dante.com/
เกี่ยวกับ VeChain
VeChain เปิ ดตัวในปี 2558 เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีบล็อกเชนกับโลกแหงความเป็ นจริง ดวยการวางโครงสรางการ
บริหารครบวงจร โมเดลเศรษฐกิจที่แข็งแกรง และ IoT แบบบูรณาการ VeChain เป็ นผูบุกเบิกการใชเทคโนโลยี
บล็อกเชนสาธารณะในโลกแหงความเป็ นจริง บริษท
ั ดําเนินงานทว
ั ่ โลกทงั ้ ในสิงคโปร ลักเซมเบิรก โตเกียว เซี่ยงไฮ
ปารีส ฮองกง และซานฟรานซิสโก การรวมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธอยาง PwC และ DNV GL ทําใหเราสามารถ
สรางความสัมพันธกับองคกรชน
ั ้ นํามากมายในหลายอุตสาหกรรม อาทิ Walmart China, BMW, BYD Auto,
Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, AWS, PICC และ ASI เป็ นตน
เว็บไซต: www.vechain.com
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