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 การอบรม เส ริ มส ร้ า งสมรรถนะ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ที่ประเทศสิงคโปร์  
เป็นการเปิดมุมมอง โลกทัศน์ของข้าราชการ
ในหลากหลายมิติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อการน ากลับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
รวมทั้งท าให้เกิดการเปลี่ยนแนวคิดในการ
ท างานเพ่ือประชาชนมากขึ้น สาระที่ ได้
เรียนรู้ประกอบด้วย สถานการณ์ หลักการ 
และกรอบการขับเคลื่อนนโยบาย One Belt 
One Road (OBOR) ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จี น  
ซึ่งก าลังส่งผลกระทบในเชิงบวก และเชิง
ความท้าทายในวงกว้างต่อนานาประเทศ 
ทั่วโลก ท าให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงไป
ของโลกที่ เน้นการสร้ างโครงข่ายความ
เชื่อมโยงผ่านประเด็นทางการค้า การลงทุน 
(Hardware) แ ล ะ ใ ช้ แ น ว ท า ง ก า ร ส ร้ า ง
สัมพันธภาพผ่านการเผยแพร่ทางวัฒนธรรม 
(Soft power) แบบข้ามประเทศไปทั่วโลก
อย่างรวดเร็ว โดยการเดินหมากของจีนผ่าน
นโยบาย OBOR เป็นการท าให้ทุกประเทศ
ต่างมีต่างได้รับประโยชน์ Win-Win situation 

หลักการส าคัญของประเทศจีนจะมีการเปิด
เครือข่ายการเชื่อมโยงการลงทุนทั้งทางบก 
และทางทะเล โดยโครงการเส้นทางบกมีชื่อ
เป็นทางการว่า “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” 
(Silk Road Economic Belt : SREB) ส่ วน
เส้นทางมหาสมุทร เรียกว่า “เส้นทางสาย
ไหมทา งทะ เ ล ”  (Maritime Silk Road) 
ปัจจุบันครอบคลุมใน 6 เส้นทางบก และ 1 
เส้นทางทะเล ประกอบด้วย เส้นทางเฉลียง
ทางบกประกอบด้วย (1) เส้นทางยูเรเซีย 
(Eurasia) จากตะวันตกจีนถึงตะวันตกรัสเซีย 
(2) เส้นทางจีน-มองโกเลีย-รัสเซียตะวันออก 
(3) เส้นทางตะวันตกจีน-เอเชียกลาง-ตุรกี  
(4) เส้นทางจีน-แหลมอินโดจีน -สิงคโปร์  
(5) เส้นทาง จีน-ปากีสถาน (6) เส้นทางจีน-
พม่า-บังกลาเทศ-อินเดีย ส่วนเส้นทางทะเล  
เริ่มจากเมืองชายฝั่งของจีน ผ่านสิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินเดีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
การเรียนรู้แนวคิดดังกล่าวจากจีนท าให้เห็น
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่าง
รวดเร็วในประเทศไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 



สั งคม วัฒนธรรม การศึกษา และด้าน 
การสาธารณสุข ดังนั้น ประเทศไทยอาจต้อง
กลับมาทบทวน และวางกลยุทธ์ในการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกรอบ
แนวคิ ดดั ง กล่ า ว  และ ต้ อ ง ใช้ โ อกาสนี้ 
ในการเตรียมความพร้อมรับมือที่ก าลังจะ
เกิดข้ึนในทุกด้าน 
 นอกจากนี้ ได้มีการเรียนรู้ เกี่ยวกับ 
ความเป็น SMART City ของประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์ มีวิวัฒนาการด้านสังคม 
และเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันได้
มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไปสู่
ความเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
อยู่กับเทคโนโลยีแบบกลืนไปในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ไม่เน้นเพียงแค่ให้ประชาชน
สามารถใช้งานด้วยเทคโนโลยีเป็นอย่างเดียว 
แต่เป็นการจัดระบบ และวางรากฐานด้าน
เทคโนโลยีแบบเข้าถึงประชาชนโดยไม่ต้องสอน 
เพ่ื อให้ ง่ ายต่ อการเข้ าใจ สะดวก รวดเร็ ว 
นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์ได้เน้นการคิดเชิง
ระบบแบบ Design thinking โดยรัฐบาลได้
จั ด ว าง ระบบผั ง เมื อ ง อย่ า งช าญฉลาด  
ด้วยการก าหนดผังเมืองรวมแบบ ได้แก่  
การจัดพ้ืนที่ส าหรับที่พักอาศัย โดยในแต่ละ
ย่านที่พักอาศัยจะมีการก าหนดเส้นทางให้
ระบบการขนส่งสาธารณะเข้าถึง พร้อมสร้าง
สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการอยู่อาศัย เช่น 

ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ในบริเวณที่พัก
อาศัยดังกล่าวเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนชาวสิงคโปร์ที่ในบริเวณดังกล่าว
แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งระบบการขนส่งสาธารณะ
ดังกล่าวเชื่อมโยงถึงกันในทุกระบบการขนส่ง 
ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถประจ าทาง และ
รถแท็กซี่ ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้ง
ปัจจุบัน  สิ งคโปร์ ได้ พัฒนาสู่ ความเป็น 
SMART City อย่ าง เต็มรูปแบบด้วยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเงิน ที่ลดการใช้เงินสด 
แต่ เน้ น ให้ ใช้ น วั ตกรรมแบบ  No cash 
เพียงแต่ใช้แหวนเติมเงิน หรือโทรศัพท์เพียง
เครื่องเดียวก็สามารถจับจ่าย ซื้อของ ขึ้นรถ
บริการสาธารณะได้อย่างง่าย ส าหรับการ
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รัฐบาล
ไดว้างระบบการจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือให้
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในทุกพ้ืนที่ให้เกิดความร่มรื่น 
รวมทั้ งจั ดให้มีช่ องทาง เดิน เท้ าส าหรับ
ประชาชนที่สะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้
ส าหรับทุกกลุ่มวัย รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการ และมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติด้วยการขยายระบบทางระบายน้ า 
หรือระบบท่อที่กว้างมากพอ เพ่ือการระบาย
น้ าลดการ เกิดปัญหาน้ าท่วม พร้อมจัด
สภาพแวดล้อมโดยรอบทางระบายน้ า
ดังกล่าวให้สวยงาม เป็นธรรมชาติ ประชาชน
ทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือการ



ออกก าลังกายหรือพักผ่อนได้อย่างกลมกลืน  
เป็นแนวคิดการส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีให้กับ
ประชาชน ส่วนระบบการสาธารณสุข โดยเฉพาะ 
ด้านการสาธารณสุข ประเทศสิงคโปร์ได้
พัฒนานวัตกรรม โดยได้มีการสนับสนุนเรื่อง
การใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือหุ่นยนต์ 
ที่ช่วยท างานในโรงพยาบาลควบคุมเรื่องการ
ขนส่ง การส่งต่อยา เวชภัณฑ์ และเอกสาร
ทางการแพทย์ รวมทั้งใช้ในการฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพึง  
ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของญาติ
ใกล้ชิด  ท า ให้ประชาชนมีสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 ทั้งนี้ ปัจจัยของความส าเร็จของการ
พัฒนาประเทศสิงคโปร์ ให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้า มุ่งสู่การเป็น SMART City แบบ
รวดเร็ว คือ การสร้างแผน Concept plan 
ระยะ 40 – 50 ปี ที่ เป็นแผนที่ท าได้จริง 
รวมทั้งมีการติดตามหรือปรับปรุงแผนด้วย
การใช้ Master plan ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของโลก 
ส าหรับประเทศไทย การขนส่งสาธารณะและ
การวางผังเมืองยังไม่เป็นระบบ ไม่มีการ
ออกแบบความเป็นเมืองเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ท าให้การวางระบบ
สาธารณะทั้งระบบรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และ
ระบบคมนาคมอ่ืน ยังไม่เชื่อมโยงกันเป็น

ระบบเดียว และไม่เอ้ือต่อการใช้งานของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ
ไม่สะดวกต่อการใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  
ซึ่งการวางระบบของประเทศไทยยังเป็นการ
ตอบโจทย์เพ่ือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ไม่
สามารถก าหนดรูปแบบเพ่ือการวางรากฐาน
ของระบบสาธารณะที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง
ไดน้ั่นเอง 
 ประโยชน์จากการไปศึกษา ฝึกอบรม
ครั้งนี้ท าให้ได้เรียนรู้ถึงแนวคิด นโยบายของ
การพัฒนาประเทศภายใต้การตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งประเทศสิงคโปร์มีความ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมา
จากการส่งเสริมทางด้านการใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมผ่านความเชื่อมโยงและความ
สมดุลย์  ใน 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ 
(Economy) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
และมิติด้านวัฒนธรรมและมรดกทางชนชาติ 
(Culture & Heritage) ภายใต้การสร้างมาตรฐาน
ส าคัญที่เป็นการวางรากฐานทางความคิดของ
ประชาชนให้ เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ 
ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ กล่าวคือ 
รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ได้สร้างคนคุณภาพ
ตั้งแต่เด็ก ด้วยการผลักดันหลักสูตรต่าง ๆ 
ให้กับเด็กในฐานะอนาคตของชาติ เพ่ือมุ่ง
เป้าหมายของคนมีคุณภาพทั้ง 4 ด้านคือ  
1)  สอนให้ประชาชนรู้ จั กผิ ดชอบชั่ ว ดี   



2) มีการท างานเป็นทีมลดการแก่งแย่ง
แข่งขัน 3) การสร้างความรักในชาติและ
เชื่อมมั่นในรัฐบาล และ 4) การเสริมสร้าง
ศักยภาพประชาชนทุกคนในเรื่องการสืบค้น
ข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งท า
ให้ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาไปได้อย่าง
รวดเร็ว  
 ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือการด าเนินการ 
ต่อกรมอนามัย และกระทรวงสาธารณสุข 
 สาระที่ได้จากการได้ฝึกอบรม และฝึก
ปฏิบัติในมิติต่าง ๆ ทั้งอิทธิพลการขยาย
เครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมของ
ประเทศจีน การพัฒนาสู่ความเป็น SMART 
City ของประเทศสิงคโปร์ รวมทั้ง เทคนิค 
ของผู้น าในการวางรากฐานของการพัฒนาเมือง 
เ พ่ือมุ่ ง เป้ าหมายเดียวคือเ พ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข  
ท าให้ต้องกลับมามองย้อนถึงการท างาน 
ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
ในปัจจุบัน ที่เน้นเรื่องการส่งต่อข้อความ
ทางด้านสุขภาพให้ประชาชนทุกพ้ืนที่ใน
ประเทศไทย ให้ เกิดความเข้าใจ เข้าถึ ง
บริการ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพของตนเอง ผ่านกระบวนการ
ส่ ง เ ส ริ มสุ ขภ าพและจั ด ระบบอนามั ย
สิ่ งแวดล้อมที่ ยั่ งยืน  ตามวิสัยทัศน์ที่ ว่ า  
“กรมอนามัยเป็นหน่วยงานระดับประเทศที่
ท าหน้าที่อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่ งแวดล้อม เ พ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพดี” ดังนั้น การปรับเปลี่ยนกระบวน 
การท างานเพ่ือให้บรรลุสู่ความส าเร็จ ควรมี
การด าเนินงานดังนี้  
 1. ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข 
ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลในลักษณะ Personal Health Information 
Platform ที่ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว 
(Sim Pass) เมื่อเข้ารับบริการกับสถานบริการ 
การสาธารณสุขทั่วประเทศ ข้อมูลสถานะ
ของผู้ป่วย ทั้ งข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูล
หลักประกันสุขภาพ รายงานผลการคัดกรอง 
สุขภาพเบื้องต้น และประวัติการเข้ารับ 
การรักษาในสถานพยาบาลต่าง ๆ จะปรากฎ
ได้อัตโนมัติชนิดเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว
ในทุกสถานพยาบาล และคลินิกเอกชน นอกจากนี้ 
ต้องเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบแอปพลิชัน 
ด้านสุขภาพ ที่ประชาชนแต่ละคนสามารถ
เข้าถึ งข้อมูลตนเองได้ เ พียงใช้ เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน โดยข้อมูลดังกล่าวใน 
แอปพลิชัน ได้แก่ อัตราการเต้นหัวใจ ระดับ
ความดันโลหิต ประวัติการรักษาพยาบาล 
ต าแหน่งที่อยู่อาศัยหรือจุดที่อยู่ของตนเอง
เพ่ือให้แพทย์และพยาบาลสามารถเห็น
ประวัติการรักษา การใช้ยา ประวัติของคนไข้ 
จุดที่คนไข้อยู่ และแจ้งขอรับความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพกับทีมฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลใกล้เคียงได้ทันที ท าให้เกิดการ



ส่งต่อผู้ป่วยได้ด้วยความรวดเร็ว และเกิด
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคก่อนผู้ป่วย
มาถึงโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยี และนโยบายด้าน Big data 
ของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข  
ควรใช้โอกาสนี้ในการวางระบบการรับบริการ
ด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนเพ่ือสร้าง
ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงบริการได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 2. ข้อเสนอต่อกรมอนามัย อาศัย
แนวคิดของการวางรากฐานคุณภาพของ
ประชากรตั้ งแต่เด็ก การก าหนดแนวคิด 
เพ่ือออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
(Design thinking) เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม วัฒนธรรมแบบรวดเร็ว ดังนั้น 
กรมอนามัย ต้องมีกระบวนการสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม กล่ าวคือ  ทางตรงอาศัย
กระบวนการทาง Social marketing ผ่าน
การสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย 
ผ่านมือถือหรือทางสื่อรูปแบบต่าง ๆ ชนิด

เจาะตรงไปยังประชาชน อาจเชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบ Health Information Platform ของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ ง จะเป็นระบบ
สาธารณสุขในอนาคตที่ควรต้องมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว (ตามข้อเสนอต่อกระทรวง
สาธารณสุข) โดย กรมอนามัยต้องเพ่ิมช่อง
ทางการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนใน
ช่องทางดังกล่าว ประชาชนสามารถค้นข้อมูล
หรือเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือการ
ป้ อ งกั น โ รคที่ เ ป็ นอยู่ ไ ด้ อย่ า ง ง่ า ยดาย  
ผ่านแอปพลิเคชันที่มีการแจ้งสถานะด้าน
สุขภาพและวิธีการดูแลตนเอง การจัดสภาวะ
แวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการมีสุ ขภาพดี  และ
สุขลักษณะส่วนบุคคลให้กับประชาชน 
นอกจากนี้  การส่งเสริมสุขภาพทางอ้อม  
ควรต้องปลูกฝังเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชาชนไว้ในหลักสูตรการเรียนการ
สอนตั้งแต่เด็กชนิดเป็นการเรียนการสอนที่มี
หน่วยกิจบังคับแบบจริงจัง เป็นวิชาพ้ืนฐาน
ของคนไทยที่ต้องเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การ
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในอนุบาล  
ส่งต่อมายังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
จนกระทรวงในระดับ อุดมศึกษา  เ พ่ือให้
ประชาชนเข้าใจ มีความตระหนัก และเกิด
การปรับพฤติกรรม หรือเรียกว่า “สร้างคน
ให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีตั้งแต่ต้นทาง”  
 
 


