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ศุภชาติ  ฉลาด 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

 จากการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร”
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
ทักษะการท างานส าหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง             
(High Performance and Potential System : 
HiPPS) รุ่นที่  13 ระหว่างวันที่  11 – 17 
มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง 
( Nanyang Technological University)       
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) จัดขึ้น
เพ่ือเป็นการบูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้
ต่าง ๆ ตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา 
(Training and Development Roadmap) 
ส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระดับ 
พ้ืนฐานและระดับต่อยอดอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ได้มี
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะ
องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่จ าเป็นให้
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในภาระ หน้าที่

และความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น และ 
ในบริบทสากล 
 หลักสูตรการอบรม มีเนื้อหา 5 หัวข้อ 
ดังนี้ 
 1. Singapore’s Experience in 
Smart Nation 
 2. Singapore’s Experience in 
Sustainable 
 3. Singapore’s Transport 
System Planning and Management 
 4. Singapore’s Experience in 
Community Building 
 5. Collaborative Competency & 
Innovative Thinking: Sustainable 
Urban Planning and Development 
 และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
 1. Housing Development Board 
(HDB) - Homes of the Future 
 2. Changi General Hospital 
 3. Land Transport Authority 
(LTA) Gallery 



 4. JTC Corporation – Biopolis 
 Singapore; Smart Nation 
 ประเทศสิ งคโปร์  หรือชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มี
ภูมิศาสตร์เป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู 
มีขนาดพ้ืนที่ 716 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
5.5 ล้านคน แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก              
แต่สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ส าคัญของโลก
แห่งหนึ่ง เศรษฐกิจของประเทศอาศัยการค้า 
เป็นหลัก เป็นประเทศพ่อค้า คนกลางในการขาย
สินค้าโดยมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษี ท าให้
สินค้าที่ผ่านทางสิงคโปร์มีราคาถูก ปัจจุบัน
สิงคโปร์มีท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่ และทันสมัย
ที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง สิงคโปร์มีรายได้ต่อหัว
สูงสุดเป็นอันดับสามของโลกและถูกจัดเป็น
ประเทศที่มีความก้าวล้ าในด้านการศึกษา 
สาธารณสุขและความสามารถการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จากนโยบาย 
Smart Nation ที่ผู้น าสิงคโปร์ประกาศให้เป็น
แผนเดินหน้าหลักของประเทศ เพ่ือให้สิงคโปร์
ก้าวสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ เป็นเมืองที่น่าอยู่
ระดับโลก ประชากรในประเทศมีความสุขและ  
มีความสมดุลของชีวิตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน
ด้านเทคโนโลยี ดังนั้นสิงคโปร์จึงกระตุ้นให้
ประชาชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศให้เป็น Smart Nation โดยการ
น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ทัน

กับสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันสูงและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสิงคโปร์จะท า
ประเทศให้ เป็นประเทศชั้นน าที่ดึ งดูดผู้ มี
ความสามารถและความช านาญเข้ามาท างาน
และลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ในสิงคโปร์ให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการจัดตั้งส านักงาน 
Smart Nation Programme Office ขึ้นตรงต่อ
ส านักนายกรัฐมนตรี โดยท าหน้าที่ประสานงาน
และก ากับดูแลองค์กรที่สังกัดกระทรวงต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ซึ่งให้มีการเชื่อมโยง (Connectivity) 
เป็นส าคัญ เพ่ือเข้าสู่การใช้ระบบ Internet of 
Things (IoT) ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ประชาชน
สามารถเข้าถึงการใช้บริการ online ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานที่ทุกแห่งทั่วสิงคโปร์  
แต่การเป็น Smart Nation ของสิงคโปร์นั้น
สามารถกระท าได้ง่ายเพราะมีข้อได้เปรียบ
เนื่ องจากสิ งคโปร์ เป็นประเทศเล็กและมี
เครือข่ายทั่วโลก และประชาชนส่วนใหญ่มี
ความรู้ด้านดิจิทัล อีกทั้งการศึกษาในสิงคโปร์มี
การเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์
และด้านระบบหุ่นยนต์ให้กับประชากรในประเทศ 
ตั้งแต่วัยเด็ก 
 การเป็น Smart Nation ของสิงคโปร์ 
สามารถท าให้ เข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี 
(Information Technology : IT) ท าให้ประชาชน
มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต เพ่ิมโอกาส
ด้านข้อมูลและธุรกิจ ช่วยสนับสนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลข่าวสาร



ทางด้านเทคโนโลยีที่สิงคโปร์มีอยู่มากมาย เช่น 
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ อาทิเช่น 
การช าระเงินค่าที่จอดรถในที่จอดรถสาธารณะ, 
การยืมรถจักรยานสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย, 
ระบบขนส่งรถโดยสารอัจฉริยะที่สามารถรู้เวลา
ระหว่างรอรถโดยสารและรู้เวลาในการเดินทาง 
เป็นต้น แม้ทางรัฐบาลจะมีแผนสนับสนุน          
ด้านการศึกษาเพ่ือช่วยขับเคลื่อนโครงการ 
Smart Nation แต่รัฐบาลก็ยังกล่าวเพ่ิมเติมว่า
การที่สิงคโปร์จะเป็น Smart Nation ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบนั้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมด้วย 
โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองและคนรอบข้าง
ให้มีความรู้ความช านาญ ให้ส่งผลต่อเนื่องเพ่ือ
การสร้างให้สิ งคโปร์ เป็นประเทศที่น่ าอยู่  
น่าท างานและน่าลงทุนทั้ งในปัจจุบันและ
อนาคต 
 การพัฒนาองค์กร 
 จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าร่วมหลักสูตรนี้ อาจสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการ
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพ่ือการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชน และให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์กร 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่วนทางด้าน
การคุ้มครองสุขภาพของประชาชน มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ มี คุณภาพ  และปลอดภั ยต่ อสุ ขภาพ 

มีองค์ความรู้ในการเลือกซื้อเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงได้รับ
การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว 
ครอบคลุม และทันเหตุการณ์ โดยผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ก ากับดูแลได้แก่ อาหาร ยา เครื่องส าอาง 
เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใช้
ในทางการแพทย์วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
ดังนั้นหากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูล
ส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่ายและทันสมัย 
มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ก็จะท าให้
ประชาชนมีความมั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพดีขึ้น  
 ในปั จจุ บั นมี ผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพที่
จ าหน่ายในท้องตลาดมีปริมาณจ านวนมากที่
ไม่ได้รับการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนไว้กับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดังนั้นความเสี่ยงก็จะเกิดกับผู้บริโภคที่มี
โอกาสบริโภคสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจ
ท าให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านทรัพย์สิน 
สุ ขภาพ หรื อชี วิ ต ได้  ในขณะเดี ยวกัน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เข้ามามีบทบาท
อย่างแพร่หลายในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน 
ในทุก ๆ ประเภทธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
และขนาดใหญ่  การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 



ช่วยในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่าง ๆ มากมายต่อองค์กร เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการประมวลผล
ข้อมูล ฯลฯ การเลือกเทคโนโลยีมาใช้ใน
องค์กรนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กร 
ก่อให้เกิดความรวดเร็ว ความสะดวกและ
ความน่ า เชื่ อถื อขององค์ กร  QR Code 
(Quick Response Code) ก็เป็นสารสนเทศ
อีกวิธีหนึ่ง ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
ดังนั้นหากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามกีฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติ
ให้ผู้ผลิตสินค้ามีฉลาก QR Code ที่แสดงบน
ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์
สมาร์ทโฟนสแกน QR Code ที่เชื่อมต่อกับ
ฐ านข้ อมู ลบน เ ว็ บ ไซต์ ข อ งส า นั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยาบนสินค้า  
ว่ าสิ นค้ า ชนิ ดนี้ ไ ด้ รั บกา รอนุญาตหรื อ 
ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือไม่ และมีการแสดงข้อมูล
เบื้องต้นให้กับผู้บริโภคได้ศึกษาข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ 
ซื้อสินค้า 

 


