
Classless Professional Training : บทเรียนจาก OBOR และ Smart Nation 
 

กฤตพัทธ์ ฝึกฝน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสรุป
บทเรียนส าคัญที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรม
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ณ Nanyang 
Technological University ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนางาน ซึ่งเนื้อหาตลอดการอบรมมุ่งเน้น
การเรียนรู้ความเป็นมาความส าคัญ แนวคิด
พ้ืนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
เศรษฐกิจทางทะเลสายใหม่ของจีน หรือ
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ One 
Belt One Road (OBOR) ซึ่งเป็นนโยบาย
ส าคัญของการพัฒนาประเทศจีน ภายใต้ 
การบริหารของประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง และ
การพัฒนาประเทศสิงคโปร์เพ่ือก้าวเข้าสู่ 
การเป็น smart nation เพ่ือรองรับการเจริญ 
เติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งเป็นผล
จากการพัฒนา OBOR ผู้เขียนในบทบาทของ
นักการศึกษาพยาบาล และบุคลากรวิชาชีพ
สาธารณสุขได้เสนอมุมมองเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร
ทางการสาธารณสุขจากการเป็น smart nation  

ของสิงคโปร์ เพ่ือการเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านสุขภาพของระบบสุขภาพ ในการรองรับ
การขยายตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ
และการลงทุน ให้ทัดเทียมประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาคจากโอกาสของการพัฒนา OBOR 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 Source : 
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 One Belt One Road Initiative 
 ยุ ท ธศ าสตร์ ก า ร พัฒนา เส้ นท า ง 
สายไหมใหม่ หรือเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่
ทางทะเล (Maritime Silk Road หรือ New 
Silk Road Economic Belt หรือ The 21st 
Century Maritime Silk Road ห รื อ เ รี ย ก
โดยรวมว่า One Belt, One Road) เป็น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒนาประ เทศจี น  
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โดยการน าของประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง  ที่ได้
ประกาศยุทธศาสตร์นี้ ในปี  2013 โดยมี
เป้ าหมายที่ จะพัฒนาโครงสร้ างทั้ งทาง
กายภาพและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประเทศต่าง ๆ  
ในภู มิภาคเอเซี ย  ยุ โ รป และแอฟริกา 
ที่ก าหนดเส้นทางเศรษฐกิจเริ่มต้นจากเมือง 
Guangzhou ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางตอนใต้
ของจีน ผ่านทะเลจีนใต้ และประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ผ่านช่องแคบมะลากา สู่ศรีลังกา 
อินเดีย และต่อไปยังประเทศ Kenya และ 
Djibouti ในแอฟริกาตะวันออก ผ่านประเทศกรีซ 
และไปบรรจบกับเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่
เก่า (Silk Road Economic Belt) ที่เมือง 
Venice ประเทศอิตาลี (รูปภาพที่ 1) ทั้งนี้
เ พ่ือ เป็นการ เ พ่ิมช่องทางการคมนาคม  
เพ่ิมโอกาสการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
ตลอดจนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะท าให้เกิด
การคล่องตัวของการเคลื่อนย้ายประชากร 
ตลอดจนวัตถุดิบ สิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
เพ่ือการพัฒนา และการลงทุนระหว่างประเทศ  
 เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว
อย่างยั่งยืนนั้นจีนยังต้องอาศัยโครงสร้างทาง
กายภาพที่ส าคัญในประเทศภูมิภาคส าหรับ
การพัฒนา OBOR เช่น ถนน เส้นทางรถไฟ 
ท่าเรือ และสนามบิน เป็นต้น ภายใต้การ
วางแผนและโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง 

โดยจะเห็นได้จากการลงทุนพัฒนาพลังงาน
ในบังคลาเทศ การสร้างระบบรางรถไฟใน
อินโดนีเซีย แอฟริกา ลาว และการพัฒนา
โครงสร้างทางการเดินเรือในปากีสถานและ
โอมาน ซึ่งคาดว่าประเทศจีนจะใช้งบประมาณ 
ในการลงทุนด้านโครงสร้างต่าง ๆ เหล่านี้ 
เ พ่ือการพัฒนา OBOR สู งถึ งสี่ ล้ านล้ าน
เหรียญสหรัฐ ในภูมิภาคอาเซียน OBOR  
ท าให้จีนต้องลงทุนในการพัฒนาโครงสร้าง 
ด้านการคมนาคมอย่างมาก เพ่ือการเป็นศูนย์กลาง 
ของการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
และการบริการสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่ถือว่า 
จีนเป็นประเทศที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
มากที่สุดในโลก โดยจีนวางแผนที่จะเชื่อม
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้ าด้วยกัน 
โดยผ่านเส้นทางรถไฟตั้งแต่จีน ลาว ไทย มาเลเซีย 
ไปจนถึงอินโดนีเซีย และจีนมีแผนการสร้าง
รถไฟความเร็วสูงจากเมืองยูนาน ทางประเทศ 
จีนตอนใต้ ผ่านไปยังประเทศลาว เชื่อมต่อ
มายังประเทศไทยในเส้นทางเศรษฐกิจ 
ส า ย ต ะ วั น อ อ ก  ( Thailand Eastern 
Corridor) โ ดยจี นคาดว่ า เส้ นทางรถไฟ
ความเร็วสูงจากจีนมายังกรุงเวียงจันทน ์
ประเทศลาวนั้นจะเสร็จสิ้นในปี 2020 ซึ่งจะ
เป็นเส้นทางรถไฟสายที่ยาวและเร็วที่สุดของ
ประเทศลาว ที่สามารถท าความเร็วสูงสุดได้ถึง 
160 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง นอกจากจีนจะมุ่งเน้น



การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
ล งทุ นแล้ ว  จี นยั ง ให้ ค ว ามส า คั ญขอ ง
ความสัมพันธ์ของประชากรในภูมิภาคหรือ 
Soft power ซึ่ งเป็ นปั จจั ยส าคั ญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ OBOR ให้ส าเร็จโดยการ
ส่ งเสริ มความสั มพันธ์ ร ะหว่ า งประ เทศ  
การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาใน
ภูมิภาค สนับสนุนเงินทุนเ พ่ือช่วยเหลือ
ประเทศต่าง ๆ ที่ประสบปัญหา ตลอดจน
การพัฒนา Confucius institutes ในต่าง 
ประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย ที่ส่งเสริม
การเผยแพร่เรียนรู้วัฒนธรรมจีน และการใช้
ภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น  
 One Belt One Road และประเทศไทย 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่จะได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ 
OBOR ของจีน เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลาง
ขนส่งในภูมิภาค ที่ส าคัญคือการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) ที่จะเชื่อมโยงการคมนาคม
จากจีนผ่านประเทศลาว เข้าสู่ประเทศไทย 
การลงทุนด้านการค้าโดยเฉพาะจากประเทศจีน  
ท าให้ประเทศไทยจะได้โอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศในการเชื่ อมโยง 
กับต่างชาติ อย่างไรก็ตามการพัฒนา OBOR 
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ด้านบวกในประเด็นของการขยายตัว
ของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศที่จะสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น  
ในขณะเดียวกันการข้ามถิ่นของแรงงาน  
การถ่ายเทเงินออกนอกประเทศ และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติส าคัญของประเทศก็เป็น
สิ่งที่รัฐบาลควรให้ความส าคัญไปพร้อมกัน 
 Singapore Smart Nation 
 สิงคโปร์เป็นหนึ่งใน smart nation ที่
มีกระบวนการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ
โดยเริ่มพัฒนาคุณภาพของประชาชนตั้งแต่
วัยเด็ก และต่อเนื่องจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งการ
จะพัฒนาประเทศให้เป็น smart nation นั้น
ต้องมีการวางแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว  
มีการประสานหรือบูรณาการการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศสิงค์โปรนั้น
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
สิงคโปร์ และข้อมูลของส่วนราชการต่าง ๆ 
เช่น การคมนาคมขนส่ง พลังงาน การบริหาร
จัดการน้ า การจัดการขยะ การบังคับใช้กฎหมาย 
โรงเรียน สถาบันการศึกษา ห้องสมุด โรงพยาบาล 
และสถานบริการประชาชนในชุมชน ท าให้
การวิเคราะห์ ก ากับติดตาม ประเมินผล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อมูล
เดียวกัน การจะด า เนินงานดั งกล่ าวได้  
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายหลัก 
ของการพัฒนา smart nation คือ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้สามารถ



ด ารงชีวิตได้ด้วยความสุข และสะดวกสบาย 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 แ น วทา งก า ร พัฒน า  Classless 
Professional Training : บทเรี ยนจาก 
OBOR และ Smart Nation 
 จากแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(service plan) ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565 
จัดท าขึ้นภายใต้หลักการและกรอบแนวคิด 
คือ การบริการแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ  
การดูแลแบบเบ็ดเสร็จภายในเขตสุขภาพ 
และระบบส่งต่อภายในเขต โดยมีเป้าหมาย 
ในการด าเนินงานคือ ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย  
ลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอย 
โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงานคือ 1) การ
พัฒนาระบบบริ การปฐมภู มิ  เพ่ื อรองรั บ 
การพัฒนาของชุมชนและประชากรผู้สูงอายุ 
2) การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 
เพ่ือรองรับระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน และ 3) การพัฒนาโรงพยาบาล 
ต่าง ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด 
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 จึงเน้นการพัฒนา
ระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ 
ที่เป็นส าคัญ 13 สาขา ได้แก่ 1) สาขาหัวใจ 
2) สาขามะเร็ง 3) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
4) สาขาทารกแรกเกิด 5) สาขาสุขภาพจิต 
จิตเวช และยาเสพติด 6) 5 สาขาหลัก  

7) สาขาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพ
อ าเภอ 8) สาขาสุขภาพช่องปาก 9) สาขาตา  
10) สาขาไต 11) สาขาโรคไม่ติดต่อ 12) สาขา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
13) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 
 ผู้เขียนในบทบาทของอาจารย์พยาบาลที่มี
หน้าที่หลักในการสอน และพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพ มีบทบาทส าคัญในการเป็นส่วน
หนึ่ งของการขับเคลื่ อนการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทั้ง 13 สาขา ในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขให้มีความ
พร้อม และความสามารถสูงในการให้บริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ ตามแนวคิดของการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากรสาธารณสุขเพ่ือขับเคลื่อนระบบ
บริการสุขภาพ (Service plan) บุคลากร
สาธารณสุขถือเป็น soft power ของกระทรวง
สาธารณสุข ตามแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
OBOR ที่ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงโครงสร้าง
เพียงด้านเดียว แต่มีการพัฒนาคนไปพร้อม ๆ  กัน 
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน 
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ ในยุคของการพัฒนาประเทศไทย 
ให้ เป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของ
รัฐบาล และรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจจาก 
OBOR ผู้เขียนสะท้อนประสบการณ์จากงาน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ service plan 
แ ล ะบท เ รี ย น จ าก  OBOR แ ล ะ  smart 



nation โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 
ดังนี้ 
 1. การพัฒนาฐานข้อมูล (Big data 
management) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ให้เป็นมาตรฐานเดียว เนื่องจากปัจจุบันการ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขมีหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง 
การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปแบบแยกส่วน
ของแต่ละหน่วยงาน ทั้ งในระดับจังหวัด 
ระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศที่มี
ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการตัดสินใจในการพัฒนา
บุคลากรแตกต่างกัน อันจะเป็นอุปสรรคต่อ
การก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ท าให้
สถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
ขาดข้อมูลความต้องการด้านการพัฒนา
บุคลากรทีแ่ท้จริง ทีต่รงกับความต้องการของ
พ้ืนที่ Big data management เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการพัฒนาประเทศและระบบ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เป็น smart 
healthcare personnel development ทั้ งนี้  
ต้องอาศัยการท างานร่วมกันของหน่วยงาน 
ในกระทรวงสาธารณสุข ในการประสานและ
รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เ พ่ือเป็น input  
แก่งาน ICT เพ่ือออกแบบ data platform 
ด้านการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และ
ทดลองใช้เพ่ือหาจุดอ่อนและปรับปรุงจนได้ 
data platform ที่สามารถน าไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
นอกชั้ น เ รี ย น  (Classless professional 
training) เป็นหนึ่งแนวคิดของการประยุกต์
ความรู้จาก smart nation ของสิงคโปร์ที่มี
เป้าหมายในการลดการใช้เงินสดในการ 
ใช้จ่ าย เ พ่ือความสะดวกและคล่องตั ว  
ทีส่ าคัญสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้  
ให้สิงค์โปรเกิดเป็น cashless society ตลอดจน 
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ OBOR ที่ให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนา soft power  
 การพัฒนาประเทศให้เป็น smart nation 
นั้น จะช่วยส่งเสริมให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
สามารถปรับตัวเข้าได้กับยุคสมัยที่เปลี่ยน 
แปลงไป โดยที่ไม่เกิดปัญหากับสังคมโดยรวม 
ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่ งในปัจจุบัน 
การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขของไทย  
เน้นการเรียนรู้ในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบ person to person หรือ person  
to group แบบเผชิญหน้า ท าให้เป็นอุปสรรค  
อย่างหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบสาธารณสุขตามนโยบาย 
โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีข้อจ ากัดด้วย
จ านวนบุคลากร ท าให้ไมส่ามารถเข้าชั้นเรียน
ได้เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบจากงาน
ประจ า ถึงแม้จะมีงบประมาณสนับสนุน 
การ พัฒนาบุ คลากรอย่ างเพียงพอ ซึ่ งทาง 



สถาบัน การศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ต้องวางแผนในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่ส่ งเสริมให้บุคลากร
สาธารณสุข ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านทางระบบ internet หรือ classless 
professional training จะที่จะตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรที่ต้องการพัฒนา
ตนเองตามความจ าเป็นซึ่งสามารถออกแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือให้ เกิดการอภิปราย  
และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ร่ วมกันของ 
ผู้เรียนผ่านทางระบบ internet ได้ ผู้สอนท า
หน้าที่เป็นเพียงผู้กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด 
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา ทั้งนี้  ต้องมี
แนวทางในการก ากับติดตามด้านคุณภาพ
อย่างรัดกุม   
 เนื้อหาส าคัญของ classless professional 
training ที่สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข
ควรตระหนักและควรมีการวางแผนพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับ OBOR คือ การพัฒนา 
บุคลากรด้านการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน 
และรักษาโรคติดต่อที่จะมาจากการขยายตัว
ของ OBOR โดยเฉพาะโรคที่มากับแรงงาน
จากทั่วทุกภูมิภาค เช่น SAR จากประเทศจีน 
และ Zika หรือ Ebola ที่ระบาดอยู่ในแอฟริกา 
เนื่องจากประเทศเหล่านี้ตั้งอยู่ในแนวเส้นทาง
เดินของ OBOR นอกจากโรคติดต่อที่จะผ่านมา
จากมนุษย์แล้ ว  ยั งมี เชื้ อ โรคติดต่อบาง
ประเภทที่สามารถติดต่อข้ามมายังสัตว์เลี้ยง 

สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จะต้องมีการ
น าเข้าหรือส่งออกเพ่ือการค้าขายระหว่าง
ประเทศของ OBOR องค์ความรู้ด้านการคัดกรอง 
และแนวทางการ เฝ้ าระวั งที่ กระทรวง
สาธารณสุ ข พัฒนาขึ้ น โดย งานควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศมีความจ าเป็น 
ต้องถ่ายทอดไปยังบุคลากรสาธารณสุข 
ทุกระดับในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่  
ที่ เป็ นช่ องทางเปิ ด  (Economic corridors)  
ของไทย เช่ น  อ .แม่ สาย  อ . เชี ยงแสน  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ที่มีเส้นทางคมนาคม
จากจีนผ่านเข้ามายังประเทศไทย  และ
เส้นทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่เชื่อมการคมนาคมขนส่งจากจีน ผ่านลาว 
เข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา และระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 การพัฒนา classless professional 
training ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ของหน่ วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข 
นับตั้งแต่การพัฒนา data platform เพ่ือให้
มี  big data management ที่มีประสิทธิภาพ  
และการเปลี่ยน mindset ของบุคลากร
สาธารณสุขจากการเรียนรู้ด้วยความเคยชิน
ในอดีต จากการเรียนรู้แบบ passive learning  
เป็น life – long learning ผ่าน classless 
professional training 
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