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 บทน า 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้ประเทศชาติ
พัฒนาไปในทิศทางต่าง ๆ เพ่ือให้คนในสังคมด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
และมีความสุข ซึ่งหนึ่งในการสร้างความสุขคือการสร้างคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพที่ดีให้กับประชาชน กรมการแพทย์ซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriated 
Medical Technology) เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการ
ทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน (collaboration Center)               
                        ฐ     ล ซึ่งการท างานและวางแผนเพ่ือ
ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนเฉพาะบริบท
ของกรมการแพทย์เท่านั้น หากแต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทของโลก 
ประเทศ และสังคม ทั้งนี้รัฐบาลเองก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ
โดยใช้นวัตกรรม (Thailand4.0) นโยบายดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้โดย



กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาให้การแพทย์และการสาธารณสุข
ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ (MOPH 4.0) กรมการแพทย์ ประกอบด้วย
หน่วยงานย่อยจ านวนมาก ซึ่งแบ่งตามบทบาทและภาระหน้าที่ เช่น 
สถาบันสิ ริ นธรเ พ่ือการ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ  
เป็นหน่วยงานเฉพาะทางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย/คนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว สถาบันมะเร็งซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
ดังนั้น  การวางแผนงานเ พ่ือท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนคนไทย 
 ประเด็นความรู้/ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม 
 การพัฒนาประเทศไปสู่ smart nation                   ี่สามารถ
เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เบื้องหลังความส าเร็จนั้นเต็มไปด้วย
รากฐานที่ดีในการพัฒนาคน พัฒนาระบบบริหารจัดการ/องค์ความรู้ และ
การพัฒนาแนวคิดอย่างยั่ งยืน ดังเช่นการไปอบรมครั้ งนี้ที่ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีจุดประสงคเ์พ่ือให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็น 
smart nation       ๆ     ของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจุดเริ่มต้น
ที่ส าคัญที่สุดคือการมีผู้น าที่ดีและมีความแข็งแกร่งทางความคิด มีแนวคิด
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศของตนเอง
เกี่ยวกับจุดอ่อนและจุดแข็ง ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์แม้ว่าจะเป็น
ประเทศเล็ก ๆ ที่แทบจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรรองรับการใช้ชีวิต
ของคนในประเทศ แต่ระบบการบริหารจัดการที่ดีกลับท าให้สิงคโปร์
กลายเป็นประเทศที่มีความเจริญมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและเทคโนโลยี ในอดีตนั้นประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจไม่ดีนัก และมีความ
วุ่นวายของคนในสังคมเนื่องจากประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายเชื้อชาติ
(multiracial) ไม่ว่าเป็นชาวจีน อินเดีย และมาเลเซีย จึงท าให้เกิดความ
แตกต่างทางสังคมเกิดขึ้นในอดีต รวมทั้งปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรที่
ส าคัญ เช่นน้ า เพ่ือการอุปโภคและบริโภค ซึ่งในอดีตนั้นสิงคโปร์ต้องน าเข้า
น้ าจากประเทศมาเลเซีย แต่ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์สามารถ กักเก็บและ
ผลิตน้ าเพื่อใช้ในประเทศได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น
ล้วนถูกแก้ไขด้วยระบบบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใน
การวางแผนเพ่ือพัฒนาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นจะประกอบด้วยการ
วางแผนระยะยาว( Master plan) ซึ่งเป็นแผนในระยะเวลา 50 ปีและถูก
น ามาทบทวนทุก ๆ 10 ปี นอกจากนี้ยังมีแผนระยะสั้น(concept plan) 
อันเป็นแผนในระยะเวลา20 ปี ที่ถูกน ามาทบทวนในทุก ๆ 5 ปี อีกด้วย  
จึงท าให้แผนการพัฒนาดังกล่าวนั้นเป็นการวางแผนที่ครอบคลุม มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และโลก ลักษณะของแผนงานดังกล่าวนี้ถูกน าไปใช้ในการวางระบบบริหาร
จัดการระบบต่าง ๆ อันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ เช่น การวางผังเมือง  
การสร้างระบบการศึกษา ระบบการแพทย์และการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และการก าจัดของเสียและขยะ รวมทั้งระบบบริการขนส่งและบริการ
สาธารณะต่าง ๆ โดยเป็นการวางแผนอย่างบูรณาการ มีการวางแผนและ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ต่าง ๆ ดังตัวอย่างของการบริหารจัดการพ้ืนที่อันจ ากัดเพ่ือรองรับการอยู่



อาศัยของประชากรในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือการที่รัฐบาลมีการ
จัดสรรบ้านพักให้กับประชาชน โดยจัดท าเป็นสัดส่วนที่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญต่อการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต เช่น การจัดให้มี  โรงเรียน 
สถานพยาบาล และพ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน 
โดยที่ไม่ละเลยเรื่องของการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเพ่ือไม่ให้
เกิดความแตกแยก อันเนื่องจากความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือฐานะ  
เป็นต้น ในส่วนของเทคโนโลยีกับการขับเคลื่อนประเทศนั้น สิงคโปร์ถือได้
ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีมาเพ่ือใช้พัฒนาคน พัฒนาประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน                 (Public 
transportation)โดยกระตุ้นให้คนในประเทศลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว  
ด้วยกลวิธีในการท าให้ระบบขนส่งสาธารณะสะดวกต่อการใช้งาน ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดรอยต่อของการเดินทางและท าให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงบริการได้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการใช้งานมากยิ่ งขึ้น เช่น การสร้าง Application ที่มีชื่อว่า My 
transport ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นแบบreal-time ที่จะท าให้ผู้ใช้งานทราบ
เส้นทางการเดินรถรวมทั้งรู้รายละเอียดการเดินทางต่าง ๆ และการที่มี
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่เป็น 
ผู้พิการอีกด้วย และในส่วนของทางการแพทย์การสาธารณสุขนั้น ระบบ
การให้บริการจะแบ่งเป็นล าดับขั้นเพ่ือลดความแออัดในการเข้ารับบริการ
ในสถานพยาบาลใหญ่ ๆ เพียงอย่างเดียว โดยล าดับขั้นของการบริการจะ
เริ่มจากการที่มีการจัดสรรคลินิกในชุมชน (private clinic) เพ่ือรักษาความ
เจ็บป่วยพ้ืนฐาน ต่อมาคือโรงพยาบาลชุมชน (community hospital)  



ที่สามารถให้บริการพ้ืนฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ให้บริการขั้นสูง เป็นต้น  ในส่วนของเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในระบบบริการทางการแพทย์หรือในโรงพยาบาล เช่น การใช้
หุ่นยนต์ เ พ่ือให้บริการในกระบวนการบางอย่างเพ่ือทดแทนการใช้
แรงงานคน ได้แก่ การขนส่งอาหารไปยังหอผู้ป่วยและ การส่งเอกสาร  
เป็นต้น รวมถึงระบบself service ในการลงทะเบียนเพ่ือรับบริการ ลด
ระยะเวลาการรอคอย และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
เป็นต้น ข้อคิดที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศคือระบบกฎหมายที่เข้มงวด และการปราบปรามการทุจริต 
คอรัปชั่นอย่างจริงจัง โดยแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับการต่อสู้กับการคอรัปชั่น
คือ หลักการ Fight – Corruption Pillars ซึ่งประกอบไปด้วย(1) strong 
law (2) effective enforcement (3) reliable and incorruptible judiciary  
และ (4) good governance ในประเทศสิงคโปร์นั้นมีหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน  
ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนั้นท างานทั้งในทางเชิงรุกและเชิงรับ ร่วมกับการให้
ความรู้ประชาชนและท าให้ประชาชนตระหนักถึงโทษและความเสียหายที่
จะเกิดจากการทุจริต คอรัปชั่น อีกด้วย และที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือการ
ปลูกผังให้คนในประเทศมีความรักและภูมิใจในประเทศของตน เพ่ือให้เกิด
ความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม เพ่ือรักษาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและคน
ในประเทศใช้ชีวิตอย่างมีความสงบสุข 



 การประยุกต์ใช้ประเด็นความรู้ส าคัญ เพื่อน ามาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการแพทย์  และการ
สาธารณสุขในประเทศไทย 
 จากการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศสู่ Smart nation  
   ประเทศสิงคโปร์นั้น มีประเด็นที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันกรมการแพทย์มีการวางนโยบายและแผนการด าเนินงานที่ตอบรับ
กับบริบทของสังคมในประเทศไทย อยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการท างานร่วมกัน
อย่างไร้รอยต่อระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
และการพัฒนาระบบการให้บริการ รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ เช่น 
การสร้างแอปพลิเคชั่น (application) เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดการรักษา
และบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เช่น smart application 
                                 ล          ล              
      ล การสร้างฐานข้อมูลที่ส าคัญและสามารถน ามาใช้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชน (Smart medical Data)  
รวมถึงการสร้างระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่รวดเร็ว (Smart transfer) 
ด้วยการสร้างระบบreal-time และมีเครือข่ายที่รองรับการส่งต่อทั้งภาครัฐ
และเอกชนลดรอยต่อระหว่างหน่วยงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดผู้ป่วยในการ
ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ลดอัตราการตายหรือพิการ และเนื่องจาก
กรมการแพทย์เป็นหน่วยงานที่ต้องพัฒนาและส่งต่อองค์ความรู้ การมีความ
ร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงาน (collaboration) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน



รัฐบาล หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เป็นนักลงทุน 
จ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆ
เพ่ือรองรับระบบการป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู ผู้ป่วย เช่น การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือลดระยะเวลาการรักษา หรือการนอนโรงพยาบาล การมีแอปพลิเคชั่น
ส าหรับ falling prevention หรือแม้แต่การสร้างองค์ความรู้ ผลิตสื่อที่
น่าสนใจ ผ่านsmart phone  ให้กับผู้สูงอายุได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และดูแลตัวเองจากความเจ็บป่วยในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม
ประเภทหุ่นยนต์เพื่อน ามาใช้ในการแพทย์และการฟ้ืนฟูผู้ป่วย/คนพิการ ซึ่ง
ในหลายประเทศได้มีการพัฒนาในส่วนนี้แล้วเป็นต้น นอกจากนี้ปัจจัยหนึ่ง
ที่น าไปสู่การสร้างการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คือการสร้าง
สุขภาพที่ดีให้กับประชาชน การสร้างชุมชนที่ดีจึงเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในสังคมนั้น ๆ โดยในระยะเริ่มแรก
นั้นอาจเป็นการสร้างโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากทางหน่วยงานที่ท างาน
ร่วมกัน เพ่ือจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้สูงอายุหรือคนพิการ การสร้างแนวคิดให้ประชาชนรักสุขภาพของ
ตนเอง รักคนในครอบครัวและชุมชน โดยเป็นเสมือนการดูแลกันและกัน
และระยะถัดๆมาจึงเปลี่ยนไปสู่การดูแลตนเองของคนในชุมชนนั้นภายใต้
การติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามในส่วนของการทุจริต
คอรัปชั่นนั้น กรมการแพทย์ได้มีนโยบายในการงดรับของก านัลหรือ
ของขวัญ เพื่อเป็นการแสดงถึงการท างานที่โปร่งใสไม่ค านึงถึงประโยชน์อัน
มิชอบ ซึ่งหากข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทุกคนเล็งเห็นความส าคัญของ



การท างานด้วยความสุจริตก็จะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน
และสังคมอีกด้วย  
 บทสรุป 
 การพัฒนาที่ยั่ งยืนนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญหลายด้าน  
ซึ่งการท างานเพ่ือมุ่งเป้าสู่ความส าเร็จบางอย่างอาจจะต้องมีการวางแผน
และติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนก็ไม่แตกต่างจากการพัฒนา 
ระบบอ่ืน ๆ คือต้องมีการวางรากฐาน มีแผนงานที่ชัดเจน ติดตามผลได้  
มีการท างานร่วมกันจากทุกภาคส่วน และมีบุคลากรอันเป็นฟันเฟืองในการ
ท างานที่ดี รักองค์กรและไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน ไม่คอรัปชั่นหรือทุจริต
เพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน ร่วมกันท างานเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการ
สร้างสุขภาพที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยของประชาชน ดูแล รักษาฟ้ืนฟูเมื่อ
เจ็บไข้ได้ป่วย รวมทั้งการก้าวทันโลกด้วยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเพ่ือใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านสุขภาพและองค์ความรู้แก่
ประชาชนอีกด้วย  
  
 


