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 การอบรมระยะสั้น “หลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance 
and Potential System: HiPPS) รุ่นที่ 13 
เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการหลักสูตร 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ตามกรอบการฝึกอบรม
และพัฒนา (Training and Development 
Roadmap) ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ใ น ร ะ ดั บ พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ร ะ ดั บ ต่ อ ย อ ด 
อย่างเป็นระบบ เ พ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
ที่ พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ข้าราชการให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
ในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับ
ที่สูงขึ้น เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในบริบทของ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และ
เตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานใน
ระบบราชการ 4.0 หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 
5 modules โดยการเรียนรู้ใน Module 3 
Experience-based Development เกี่ยวกับ

การศึกษาดูงานในต่างประเทศเพ่ือให้เห็น
ความเชื่อมโยง รวมทั้งสามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบท
ข้าราชการไทย ซึ่ งได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological 
University) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 ในการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์นี้ หลักสูตรการฝึกอบรมมีการแบ่งเป็น  
4 หั วข้อการเรี ยนรู้ ตามระบบโมลเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืนหรือ Thaialnd 4.0 ประกอบด้วย 
หั ว ข้ อ กา ร เ รี ยนรู้  Prosperity, Security, 
Sustainability และ China and its impact in the 
region ในการนี้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ในหัวข้อ 
Prosperity (Economic) ด าเนินการอบรม
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 
2561 ซึ่งเป็นการอบรม เป็นระยะเวลารวม
ทั้งสิ้น 7 วัน โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้ 
 1. Seminar & Discussion: Singapore’s 
Experience in Smart Nation 



 2. Seminar & Discussion: Smart 
Nation: The Singapore’s Experience in 
community building  
 3. Digital Economy Seminar: 
Digital Economy Trends and its 
Application to Public Policy 
 4. Seminar & Discussion: 
Singapore’s Economic Development 
Strategies and Experience in 
Attracting Foreign Investments 
 5. Seminar In-classroom sharing 
session: Smart Mobility: Singapore’s 
Transport System Planning and 
Management 
 นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ โดยให้เข้าเยี่ยมชมและศึกษา
สถานทีร่าชการต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมในการพัฒนา
ประเทศ ระบบที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ 
รวมถึงการบวนการวางแผนและพัฒนา  
โดยได้เข้าศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ รวม 4 แห่ง 
ได้แก่ 
 1. Smart Housing Development 
Board (HDB) Homes of the Future 
Smart Healthcare: Changi General 
Hospital 

 2. Smart energy: Public Utilities 
Board (PUB), NEWater: Singapore’s 
national water agency 
 3. Smart Mobility: Land 
Transport Authority (LTA) Gallery 
 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นหนึ่ง
ในประเทศที่มีความเจริญสูงสุดในแถวหน้า
ของโลก ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพ
ชีวิตสูง โดยสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์
ส าคัญของโลกแห่งหนึ่ง อีกทั้งเป็นศูนย์กลาง
การเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ และเป็นหนึ่ง
ในห้าของเมืองท่าที่คับคั่ งที่สุด ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์มีความหลากหลายของ
เชื้อชาติและศาสนาเป็นอย่างมาก รวมทั้ง
เป็นเมืองท่องเที่ยว  เมืองท่า และเมือง
เศรษฐกิจการค้าหลักในแถบเอเชีย โดยใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์มีแผนพัฒนา
ประ เท ศที่ เ รี ย ก ว่ า  Intelligent Nation 
2015 เป็นแนวนโยบายเพ่ือวางรากฐาน
ระบบสื่อสารและสารสนเทศของประเทศให้
แข่งขันได้ในระดับโลก พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมให้ล้าสมัย พร้อมกับให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ของพลเมืองในด้านเทคโนโลยี ต่อมาประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่
เรียกว่า “Smart Nation” เป้าหมายคือการ
ท าให้ผู้คนที่อยู่ในสิงคโปร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  



ด้ ว ย ส โ ล แ ก น  Connecting everyone, 
everything, everywhere and all the 
time (E3A) หรือ “เชื่อมต่อทุกคน ทุกสิ่ง 
ทุกที่  และทุกเวลา” ผ่านการน าระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ทันสมั ยมา ใช้ เ ชื่ อม โยงทุ กสิ่ งทุ กอย่ า ง  
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน สร้าง
สังคมให้น่าอยู่และปลอดภัย และที่ส าคัญคือ
สร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมความ
แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้ประเทศ 
 จากการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีหนานหยาง (Nanyang Technological 
University) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  
ในส่วนของวิสัยทัศน์เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศที่
เรียกว่า Smart Nation นั้นพบว่า ค าว่า 
Smart nation หรือ Smart city คือพ้ืนที่ 
ที่มีการใช้เซ็นเซอร์เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดต่าง ๆ เพ่ือตรวจวัดข้อมูลต่าง ๆ ที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถ
ระบุพ้ืนที่ที่มีการจราจรติดขัดได้ ตรวจวัด
ปริมาณน้ าฝน ตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ  
เป็นต้น จุดประสงค์ของการเป็น smart nation  
คือ เป็นประเทศที่ มี การขับ เคลื่ อนด้ วย
เทคโนโลยีซึ่ งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ  
เพ่ือให้ประชากรในประเทศมีความสุขและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เทคโนโลยีและการใช้ 
แอปพลิเคชันอย่างเหมาะสมจะช่วยในการเพ่ิม
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงที่ดี

ของการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง  ๆ
รวมทั้งช่วยลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร 
ที่ไม่จ าเป็น ที่ส าคัญคือใช้เทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการช่วยประสานงานและใช้เชื่อมต่อ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน ยิ่งไปกว่านั้นการใช้แอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ จะช่วยให้จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่
ทางภาคประชาชนแจ้งมา เกิดการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ทั นท่ ว งที  น อกจ ากนี้  ก า รที่ ป ร ะ เทศ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็น smart nation ได ้
ภาครัฐจะต้องพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ภาค
ส่วนให้มีความ smart ด้วย ซึ่งประกอบด้วย smart 
governance and smart education, 
smart citizen, smart building, smart 
mobility, smart infrastructure, smart 
technology, smart energy และ smart 
healthcare จะเห็นได้ว่าทุกองค์กรในทุก
ภาคส่วนมีผลต่อการพัฒนาประเทศให้เป็น 
smart nation รวมทั้งในด้านการสาธารณสุข 
ของประเทศก็ควรถูกพัฒนาให้เป็น smart 
health care เช่นเดียวกัน 
 ส านักยาและวัตถุเสพติด เป็นหน่วยงาน
หนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข มีภารกิจตามกฎหมายคือเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติ และมีหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิ เคราะห์



ภายในประเทศ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการที่
ต้องการขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 
ที่มีข้อก าหนดให้ต้องเข้าร่วมการทดสอบความ
ช านาญ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานที่
ให้บริการทดสอบความช านาญด้านยาและ
วัตถุเสพติด จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมจาก
ต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นอุปสรรค
ส าหรับห้องปฏิบัติการจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
ขนาดเล็กที่ต้องการประเมินตนเอง และ 
เพ่ือประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ จึงได้
ริเริ่มเป็นผู้ให้บริการ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ
ด้านตรวจวิ เคราะห์ ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม  
ใช้ประเมินความสามารถ สร้างการยอมรับ 
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถลด
การพ่ึงพาจากต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการ
ทดสอบความช านาญ จ านวน 3 แผนงาน คือ 
การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ
ทางด้านยา ด้านสารเสพติดในปัสสาวะ และ
ยาเสพติดในของกลาง และทั้ง 3 แผนงานได้
การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ หรือ PT 
provider ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010  
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น
จ านวนรวมหนึ่งพันกว่าหน่วยงาน ส าหรับ
แผนงานด้านยาได้ให้บริการแก่สมาชิกใน
ภูมิภาคอาเซียนด้วย และมีโครงการขยาย
ขอบข่ายทุกแผนงานในอนาคต เพ่ือมุ่งสู่ 

การเป็นผู้น าด้านห้องปฏิบัติการมาตรฐาน 
ในภูมิภาคอาเซียน 
 ในปัจจุบันได้มีการค้นคว้าวิจัย และ
ผลิตยาทางด้านเภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อย ๆ และมีการน ามาใช้เพ่ือการ
รักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เภสัชภัณฑ์อนุภาค 
นาโน (Nanopharmaceuticals or Nanodrug) คือ
เภสัชภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนาโน 
(nanotechnology) และถูกก าหนดโครงสร้ าง 
อยู่ในระดับนาโน (nanoscale) ตัวอย่างเช่น 
เภสัชภัณฑ์ที่มีการใช้วัตถุดิบนาโนเข้ามามี
บทบาทในการรักษาโรค หรือเภสัชภัณฑ์ที่มี
การน าวัตถุดิบนาโนมาช่วยในการน าส่งตัวยา 
เนื่องจากเภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนเหล่านี้
สามารถใช้ในการรักษาโรคได้อย่างเฉพาะจุด 
มีประสิทธิภาพสูง และมีผลข้างเคียงที่ต่ า  
จึงท าให้ในปัจจุบันเภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนมี
การผลิตและได้รับการรับรองโดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (US FDA) รวมทั้งได้รับการ
อนุญาตให้น ามาใช้ในการรักษาโรคเป็น
จ านวนมาก จากบทความในวารสารวิชาการ 
International Journal of Nanomeicine 
ปี ค.ศ. 2014 ระบุว่ามากกว่า 43 ต ารับยา
เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนได้รับการรับรองให้มี
การใช้ในการรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง
มีแนวโน้มในการใช้เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโน
เพ่ิมมากยิ่ งขึ้นในอนาคต แต่ เภสัชภัณฑ์



อนุภาคนาโนที่ได้รับการรับรองเหล่านี้มีการ
ใช้รักษาในต่างประเทศเพียงเท่านั้น ยังไม่มี
การน า เข้ามาใช้ ในประเทศไทย ดั งนั้น 
เพ่ือเป็นการเตรียมความตอบรับกับระบบราชการ 
Thailand 4.0 และเตรียมตัวพัฒนาเข้าสู่ 
การเป็น Smart Organization ส านักยาและ
วัตถุเสพติดจึงควรเตรียมความพร้อมโดยการ
พัฒนาวิ ธี วิ เคราะห์ส าหรับ เภสั ชภัณฑ์ 
อนุภาคนาโนส าหรับการเข้ามาของเภสัช
ภัณฑ์อนุภาคนาโนเหล่านี้ เพราะหากเภสัช
ภัณฑ์อนุภาคนาโนเหล่านี้ถูกน าเข้ามาใช้ 
เพ่ือการรักษาโรคในประเทศไทยแต่ยังไม่มีวิธี
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา อาจท าให้ต้องส่ง
เภสัชภัณฑ์เหล่านี้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยัง
ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งที่สูงมาก 
เพราะเหตุนี้การเตรียมความพร้อมส าหรับ
เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนจึงเป็นสิ่งส าคัญเป็น
อย่างมากในอนาคต แต่เนื่องจากในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังขาดความรู้และผู้ เชี่ยวชาญ
ทางด้านนาโนเทคโนโลยี  การที่จะพัฒนา 
ให้ประเทศไทยพร้อมต่อการรับมือจึงควรเริ่ม
พัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น โดยเริ่มจากการพัฒนา
บุคคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
นาโนเทคโนโลยีและ Nanomedicine หรือสาขา
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ผนวกความรู้ทางสาขาวิชา
เฉพาะเหล่านี้น ามาพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยา
เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
ภารกิจของส านักยาและวัตถุ เสพติดคือ 
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ระดับชาติ และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์ภายในประเทศ ซึ่งจะท าให้
องค์กรสามารถพัฒนาเป็น Smart DMSc 
และน า ไปสู่ ก า ร พัฒนา ไป เป็ น  Smart 
Healthcare ในอนาคตได้  และสามารถเตรียม 
ความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งด้านการตรวจ
วิเคราะห์และจัดท าระบบฐานข้อมูลด้วย  
โดยสามารถใช้เว็บไซต์และ Mobile application  
มาใช้ในการท าระบบฐานข้อมูลกลางส าหรับ
เภสัชภัณฑ์อนุภาคนาโนในประเทศไทย  
ซ่ึงการจะได้ข้อมูลที่น ามาใช้เป็นฐานข้อมูล
กลางนี้ต้องอาศัยการร่วมมือกันในการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ดังนั้นในอนาคต 
จึงควรส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานด้วย ข้อมูลในฐานข้อมูลกลางที่จะ
ถูกน ามาเผยแพร่บนเว็บไซต์และ Mobile 
application นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลซึ่ ง
ได้แก่ ความรู้ เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์อนุภาค 
นาโน ความรู้ทางนาโนเทคโนโลยี  และ
ความรู้ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับควบคุณภาพ ชื่อยา 
บริษัทผู้ผลิต บริษัทน าเข้า เลขที่ผลิต วันผลิต 
วันหมดอายุ หัวข้อการตรวจวิเคราะห์และ 
ผลการตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น โดยเภสัช
ภัณฑ์อนุภาคนาโนจะแยกตามประเภทโรค
เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา 



 ในยุคเทคโนโลยีดิจิตัลที่ด าเนินไปใน
ปัจจุบันนี้ ประชาชนจ านวนมากใช้อุปกรณ์
สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นหาและสืบค้น 
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างง่ายดาย การสร้าง Mobile application 
เพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางเภสัชภัณฑ์อนุภาค
นาโนที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้คาดว่าจะ
ท าให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์
เหล่านี้เพ่ิมมากขึ้น สะดวกต่อการใช้งานมาก
ยิ่งขึ้น และท าให้ประชาชนและหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน า
ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างสูงสุด 
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