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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.	 ศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 ของไต้หวัน	

สงิคโปร์และนิวซแีลนด์	2.	ศกึษาการบรหิารประเทศและผลกระทบจากบรหิารในสถานการณ์วกิฤตโควดิ-19	

ของ	 ไต้หวัน	 สิงคโปร์และนิวซีแลนด์	 3.	 เพื่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการบริหารประเทศในสถานการณ์

วิกฤตโควิด-19	 ของสามประเทศที่มีความแตกต่างกัน	 เพื่อสร้าง	 “แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด”	 (best	 practice)	 

ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร	(Documentary	Research)	และการศึกษา

ข้ามกรณีด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระของเรื่อง	 (Cross-case	 analysis:	 thematic	 analysis)	 ภายใต้ 

กรอบและวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 ซึ่งใช้ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์และทฤษฎีนโยบายสาธารณะ	

จากผลการวิจัยพบว่า

	 1.	ทัง้สามประเทศมลีกัษณะการวเิคราะห์สถานการณ์วกิฤตโควดิ-19	ทีค่ล้ายกนัคอื	1)	การตดิตาม

สถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	2)	มีความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างทันท่วงที	3)	มีความกระตือรือร้นในการรับมือและแก้ไข

สถานการณ์อยู่เสมอ	 แต่ไต้หวันสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโควิด-19	 ได้ชัดเจนกว่า 

สองประเทศ

	 2.	ทั้งสามประเทศก�าหนดนโยบายที่เหมือนกันเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19	 คร้ังน้ี	 ได้แก่	 

1)	 การควบคุมชายแดนและคัดกรองโรค	 2)	 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางบริหารจัดการการระบาดของ 

โควิด-19	 ส่วนการก�าหนดนโยบายและมาตรการอื่น	 ๆ	 มีการปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

ของสถานการณ์โควิด-19	 ในแต่ประเทศ	 ส�าหรับผลกระทบจากการด�าเนินนโยบายในการรับมือวิกฤต 

โควิด-19	 พบว่า	 1)	 ด้านข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต:	 ท้ังสามประเทศประสบความส�าเร็จในการควบคุม 

การระบาดของโควิด-19	 โดยมีจ�านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมอยู่ในเกณฑ์ต�่ามาก	 2)	 ด้านเศรษฐกิจ:	 

สามประเทศได้รบัผลกระทบทีแ่ตกต่างกนั	โดยไต้หวนัได้รับผลกระทบน้อยทีส่ดุและเศรษฐกจิสามารถเตบิโต 

ได้อย่างต่อเนื่อง	ส่วนสิงคโปร์เศรษฐกิจถดถอยมากที่สุดนับตั้งแต่ตั้งประเทศมา	และนิวซีแลนด์มีการเติบโต

ทางเศรษฐกิจแบบรูปตัววี	(V-shape)	

ค�าส�าคัญ: โควิด-19	การบริหารประเทศ	ไต้หวัน	สิงคโปร์	นิวซีแลนด์	
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The Governmental Administration under COVID-19 Crisis: A Comparative  
Study of Taiwan Singapore and New Zealand

Chanokphorn	Tongtagorn*

Abstract
	 The	objectives	of	 this	 research	were	 (1)	 to	 investigate	 the	 situation	 analysis	 of	 

Taiwan,	Singapore	and	New	Zealand	(2)	to	study	the	national	domestic	management	and	

the	impact	management	during	COVID-19	pandemics	of	Taiwan,	Singapore,	as	well	as	New	

Zealand	(3)	to	comparatively	examine	the	differences	between	the	3	countries	in	order	to	

develop	“the	best	practice”	by	applying	qualitative	research	using	documentary	research	

method.	 Furthermore,	 this	 study	 employed	 cross-case	 analysis:	 thematic	 analysis,	 all	 

within	the	context	of	situational	management	theory	and	public	policy.	The	research	result	

discovered	that:

	 1)	The	 3	 countries	 shared	 similar	 style	 in	 analyzing	 the	 COVID-19	 pandemics	 

situation;	 (1)	 Closely	 and	 continuously	monitored	 the	 pandemic	 situation	 (2)	 Adapted	 

immediately	and	flexibly	in	respond	to	the	constantly	changing	circumstance	(3)	Readiness	

to	cope	with	the	arose	problems	caused	by	the	pandemics.	However,	Taiwan	outperformed	

the	other	two	countries	in	terms	of	pinpointing	the	spread	of	Covid-19.

	 2)	The	3	countries	developed	almost	identical	core	policies	to	manage	the	COVID-19	

pandemic	domestically,	which	were	(1)	strictly	guarding	the	borderline	and	screening	And	

(2)	establishing	central	command	center	to	centralizing	the	COVID-19	pandemic	management.	 

In	the	aspect	of	policy	and	measures	were	improved	and	applied	to	answer	specifically	to	

each	country’s	the	Covid-19	scenario.	The	impacts	from	applying	these	core	policies	to	

manage	 the	 COVID-19	 pandemic	 demonstrated	 that	 (1)	 on	 public	 health	 dimension:	 

the	3	nations	successfully	controlled	the	spread	of	COVID-19	with	low	new	infected	cases	

and	 flat	 deaths	 rate.	 (2)	 on	 economic	 dimension:	 the	 3	 nations	were	 affected	 by	 the	 
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pandemic	differently,	Taiwan	seemed	to	get	the	least	impacts	and	was	able	to	maintain	 

the	economic	 growth	 continuously,	 Singapore	endured	 their	worst	 economic	 recession	

since	national	establishment,	while	New	Zealand	illustrated	V-shape	economic	growth.

Keywords:	COVID-19,	governmental	administration,	Taiwan,	Singapore,	New	Zealand
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บทน�า

	 การระบาดของโควิด-19	 ที่เกิดขึ้น	 ถือเป็นโจทย์ท่ีท้าทายต่อรัฐบาลของประเทศต่าง	 ๆ	 ท่ัวโลก	 

บางประเทศได้รับความชื่นชมในระดับสากล	 ถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาและความกล้าตัดสินใจ 

ภายใต้โจทย์ใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศต้องใช้ทุกวิถีทางซ่ึงต้องอาศัยท้ัง 

ความรู้	ประสบการณ์และข้อมูลที่แม่นย�า	การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจง่ายกับประชาชน	รวมทั้ง

การติดตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที	 เพื่อท�าให้ประเทศของตนสามารถผ่านพ้น 

วิกฤตครั้งนี้	(Thai	PBS,	2020)	

	 ไต้หวันนับเป็นประเทศแรก	ๆ 	ในโลกที่ให้ความส�าคัญกับการระบาดของโควิด-19	อาจด้วยเหตุผล

การอยู่ใกล้จีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาด	 และประสบการณ์จากโรคซาร์สเมื่อปี	 2003	 ท�าให้ไต้หวัน 

มีความตื่นตัวกับการระบาดในครั้งนี้มากเป็นพิเศษ	 ซ่ึงรัฐบาลไต้หวันมีนโยบายในการรับมือได้อย่างรวดเร็ว

จนสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนสิงคโปร์มีการตอบสนองและควบคุมสถานการณ์

การระบาดของโควิด-19	 ได้ดี	 ถึงแม้ว่าการระบาดในระรอกสองจะพบการระบาดของโควิด-19	 ครั้งใหญ่ 

ในกลุ่มของแรงงานต่างชาติ	 แต่สิงคโปร์ก็ใช้เวลาเพียงไม่นานในการควบคุมโรคและกลายเป็นต้นแบบ 

ในการควบคุมการระบาดในหอพักและแค้มแรงงานต่างชาติให้กับหลายประเทศ	 ส�าหรับนิวซีแลนด์เป็นอีก

หนึ่งประเทศที่ด�าเนินนโยบายในการควบคุมการระบาดของโควิด-19	 ด้วยความเข้มข้น	 มีการตัดสินใจ 

ที่รวดเร็วและเด็ดขาด	รวมทั้งติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก

ประเทศอย่างใกล้ชิด	จนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีนโยบายควบคุมการระบาดเข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่ง	

	 ไต้หวัน	 สิงคโปร์และนิวซีแลนด์ถือได้ว่า	 ประสบความส�าเร็จในการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ 

วิกฤตโควิด-19	 ซึ่งเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงไปสู่ด้านต่าง	 ๆ	 รวมทั้งได้รับผลกระทบจาก

การระบาดไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ	 อีกท้ังยังเป็นต้นแบบให้ประเทศต่าง	 ๆ	 ได้น�าวิธีการ 

ไปปรับใช้ในการต่อสู้กับวิกฤตโควิต-19	 ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น	 3	 ประเด็น	 ได้แก่	 

1.	การวิเคราะห์และประเมนิสถานการณ์วกิฤตโควดิ-19	ของแต่ละประเทศ	เพ่ือให้ทราบถึงท่าทีและปฏกิริยิา

ทีร่ฐับาลของแต่ละประเทศมต่ีอการระบาดของโควดิ-19	2.	การก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนอง 

สถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 เพื่อให้เห็นว่า	 แต่ละประเทศมีนโยบายและมาตรการอะไรในการรับมือและ 

แก้ไขวิกฤตโควิด-19	 3.	 ผลกระทบที่เกิดจากก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนองสถานการณ์

วิกฤตโควิด-19	ซึ่งแบ่งเป็นด้านข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต	และด้านเศรษฐกิจ	เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

จากการก�าหนดนโยบายและมาตรการดังกล่าว

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory)

	 Fred	E.	 Fiedler	 ได้เสนอทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ในปี	 1967	 โดยกล่าวว่า	การบริหาร 

ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง	 โดยการเลือกส�าหรับทางออกที่จะไปน�าสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใด 
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ดีที่สุด	หากแต่สถานการณ์จะเป็นตัวก�าหนดว่า	 ควรใช้การบริหารแบบใดในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น	 ซึ่งมีหลัก

ของการบริหารเชิงสถานการณ์ว่า	การบรหิารจะดหีรือไม่ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์	สถานการณ์จะเป็นตวัก�าหนด 

การตัดสินใจ	และรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม	ซึ่งผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด	

โดยเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดระบบปิดและระบบเปิด	 รวมทั้งต้องยอมรับว่าทุกส่วนของระบบ 

มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน	 มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อม	 

สถานการณ์บางครัง้จะต้องใช้การตัดสนิใจทีเ่ดด็ขาด	บางสถานการณ์ต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจ	 

บางครั้งก็ต้องค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงจูงใจ	 บางครั้งก็ต้องค�านึงถึงเป้าหมายหรือผลกระทบ 

ขององค์การเป็นหลัก	(Fiedler,	1993)

 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ (Public policy) 

	 โธมัส	อาร์.ดาย	(Thomas	R.	Dye)	ได้เสนอตัวแบบกระบวนการ	(Process	Model)	ที่เกี่ยวกับ

นโยบายสาธารณะซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง	ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	คือ	1)	การระบุปัญหาว่า	

ในขณะนี้ประชาชนประสบปัญหามีความเดือดร้อนเร่ืองอะไร	 2)	 การก�าหนดเป็นวาระส�าหรับการตัดสินใจ	

3)	การก�าหนดข้อเสนอทางนโยบายว่า	มีแนวทางแก้ไขปัญหาได้กี่แนวทาง	และวิเคราะห์แต่ละทางเลือกว่า

มปีระโยชน์อย่างไร	4)	การอนมุติันโยบายหรอืทางเลอืกทีใ่ห้ประโยชน์สงูสดุ	5)	น�านโยบายทีไ่ด้รบัการอนมุตัิ

ไปปฏิบัติโดยมีส่วนราชการและข้าราชการประจ�าเป็นผู้รับผิดชอบ	6)	การประเมินผลนโยบาย	(Dye,	1984)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตโควิด-19	ของไต้หวัน	สิงคโปร์และนิวซีแลนด์	

	 2.	เพื่อศึกษาการบริหารประเทศและผลกระทบจากบริหารในสถานการณ์โควิด-19	 ของไต้หวัน	

สิงคโปร์และนิวซีแลนด์

	 3.	เพือ่การศึกษาเชงิเปรยีบเทยีบการบรหิารประเทศในสถานการณ์วิกฤตโควดิ-19	ของสามประเทศ

ที่มีความแตกต่างกัน	เพื่อสร้าง	“แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด”	(best	practice)	

กรอบความคิดการวิจัย 

	 ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้น�า	2	แนวคดิทฤษฎมีาใช้ในการจดัท�ากรอบความคดิการวจิยั	เพือ่วเิคราะห์และ

อภิปรายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น	กล่าวคือ	

	 1.	ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์	 ใช้ในการวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	

ของไต้หวนั	สงิคโปร์และนิวซีแลนด์ว่า	ทัง้สามประเทศมีวเิคราะห์สถานการณ์การระบาดของโควิด-19	อย่างไร	

และเลือกการบริหารประเทศในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	อย่างไร	เป็นผลให้สามารถรับมือและแก้ปัญหา

การวิกฤตโควิด-19	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 2.	ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ	 ใช้ในการวิเคราะห์ให้เห็นว่า	 เมื่อรัฐบาลของไต้หวัน	 สิงคโปร์และ

นิวซีแลนด์มวิีเคราะห์ประเมนิสถานการณ์วกิฤตโควดิ-19	แล้ว	มกีระบวนการก�าหนดนโยบายเพือ่ตอบสนอง
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ในการรับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร	 รวมท้ังศึกษา 

ผลกระทบจากกระบวนการก�าหนดและด�าเนินนโยบายดังกล่าว	โดยใช้กรอบแนวคิดตามแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1.	แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการศึกษา

	 งานวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ซ่ึงใช้การสืบค้นข้อมูลเชิงเอกสารภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน	 โดยศึกษาข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2562	 -	 เดือนเมษายน	พ.ศ.	 2564	 และใช้ 

การศึกษาข้ามกรณี	 ด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระของเรื่อง	 (Cross-case	 analysis:	 thematic	 analysis)	 

ภายใต้กรอบของการวจัิยและวัตถปุระสงค์ของการวจัิย	จากนัน้จงึน�าข้อมลูทีไ่ด้มาเขยีนบรรยายเชงิพรรณนา

สมมุติฐานการวิจัย

	 ไต้หวนั	สงิคโปร์	และนวิซีแลนด์มกีารวเิคราะห์สถานการณ์วกิฤตโควดิ-19	ได้ชดัเจนและสอดคล้อง

กับสถานการณ์จริง	ท�าให้สามารถก�าหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม	จนน�าไปสู่การบริหารประเทศ

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19	ที่มีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษา

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้	สามารถแบ่งการน�าเสนอออกเป็น	3	ประเด็น	

ดังนี้
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 การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของแต่ละประเทศ

   ไต้หวัน

	 ไต้หวันเริ่มจับสัญญาณเตือนวิกฤตครั้งนี้ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม	 2019	 ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงข่าว 

ที่พูดคุยกันทางโซเชียลมีเดีย	 ซึ่งกล่าวถึงโรคระบาดที่เกี่ยวข้องระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในประเทศจีน	

แต่ไต้หวันได้มีการติดมาข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเริ่มมีการจับตาผู้เดินทางจากอู่ฮั่นอย่างใกล้ชิด	 

วันที่	31	ธันวาคม	2019	ไต้หวันแจ้งการระบาดของโควิด-19	ไปยังองค์การอนามัยโลก	(WHO)	เป็นครั้งแรก	

แต่	WHO	กลบัไม่ให้ความส�าคัญต่อค�าเตอืนดงักล่าว	วนัที	่20	มกราคม	2020	ไต้หวันได้จัดตัง้ศนูย์บญัชาการ

กลางป้องกนัโรคระบาด	(Central	Epidemic	Command	Center,	CECC)	เพือ่เป็นศนูย์กลางในการสัง่การ

และเตรียมมาตรการป้องกนัส�าหรบัการระบาดครัง้นี	้รวมทัง้เร่ิมจ�ากดัการเดนิทางและใช้มาตรการกกักนัโรค

กับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง	ซึ่งไต้หวันตรวจพบผู้ติดโควิด-19	คนแรกในวันที่	21	มกราคม	2020	ท�าให้

ไต้หวันเริ่มมาตรการตรวจคัดกรองที่เข้มงวด	 โดยสั่งการคัดกรองและติดตามผู้โดยสารทุกคนท่ีกลับมาจาก 

อู่ฮ่ันทันที	 รวมทั้งปิดพรมแดนส�าหรับผู้เดินทางท่ีมาจากประเทศจีน	 เพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่ระบาด 

เข้าสู่ประเทศ	 (Tsai,	 2020;	 Chun,	 2021:	 101;	 Thai	 PBS,	 2020)	 ต่อมาวันท่ี	 22	 มกราคม	 2020	

ประธานาธิบดีไช่	 อิงเหวินได้เรียกประชุมด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูง	 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป 

จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการระบาดที่เกิดขึ้น	 หลังการประชุมประธานาธิบดีไช ่

ได้ออกค�าสั่ง	 4	 ข้อ	 ได้แก่	 (1)	 การประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและจัดการการตรวจหาโรค 

ที่มีประสิทธิภาพ	 (2)	 ติดตามความคืบหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด	 

(3)	การสือ่สารทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการระบาดและการชีแ้จงข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง	(4)	การปรบัระดบัการตอบสนอง

และการด�าเนินการในการป้องกัน	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าค�าสั่งเหล่านี้ช่วยหลีกเลี่ยงและบรรเทาภัยคุกคาม 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดครั้งนี้ได้	(Office	of	the	President	Republic	of	China	(Taiwan),	2020a)	

	 วันที่	 30	 มกราคม	 2020	 ประธานาธิบดีไช่ได้หารือในที่ประชุมด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูง

เกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไต้หวันและร่างมาตรการรับมือล่วงหน้า	พร้อมท้ังกล่าวว่า	 “รัฐบาล

ตระหนกัถงึการป้องกนัการแพร่กระจายของโควดิ-19	เป็นเสมอืนการต่อสู	้ซึง่รฐับาลจะต้องมกีารตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่า	 มีทรัพยากรทางการแพทย์และการป้องกันโรคที่เพียงพอในประเทศ	 เพื่อให้สามารถ 

ทุ่มเทสรรพก�าลังทั้งหมดในการท�างานป้องกันโรค”	 (Office	 of	 the	 President	 Republic	 of	 China	 

(Taiwan),	 2020a)	 ยิ่งไปกว่านั้นประธานาธิบดีไช่ได้ให้ความส�าคัญต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	

ในระดับสูงสุด	 ดังการกล่าวปราศัยต่อประชาชนชาวไต้หวันหลายครั้งว่า	 “รัฐบาลได้เห็นการแพร่ระบาด 

อย่างรวดเร็วของโควิด-19	ไปทั่วโลก	ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามด�าเนินการในเชิงรุก	แต่การติดเชื้อที่น�าเข้า

จากต่างประเทศมีความรวดเรว็มาก	ดังนัน้	CECC	ได้ใช้มาตรการท่ีรนุแรง	รวมท้ังการควบคมุชายแดนท่ีรดักมุ

และครอบคลุม	 อีกทั้งมีการปรับปรุงมาตรการการทดสอบและการกักกันอย่างเข้มงวดมาก	ซึ่งจากพื้นฐาน

ทางกฎหมายที่รัฐบาลใช้ในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่นี้ได้มีการจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม	อาท	ิ 

พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเกิดการระบาดของโรคซาร์สและกฎหมายพิเศษ 
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ได้ประกาศใช้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19	 หากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในอนาคต 

มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น	 รัฐบาลจะด�าเนินการเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นและการตัดสินใจ

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการแก้ไขกฎหมายอย่างรวดเร็วหรือออกค�าสั่งฉุกเฉิน	เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่แท้จริง”	(Office	of	the	President	Republic	of	China	(Taiwan),	2020b)	

	 	 	 สิงคโปร์	

	 สิงคโปร์เริ่มพบผู้ป่วยโควิด-19	รายแรกเมื่อวันที่	23	มกราคม	2020	ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

มาจากเมื่องอู ่ฮั่นของจีน	 (Abdullah	 &	 Salamat,	 2020)	 ในวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีลี	 เซียนลุง 

ได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกโดยกล่าวถึงการระบาดของโควิด-19	 ว่า	 “สิงคโปร์เตรียมพร้อมมากข้ึน 

กับการรับมือโรคระบาดครั้งนี้	 เนื่องจากหลังการระบาดของโรคซาร์สในปี	 2003	 สิงคโปร์ได้มีการเตรียม 

เกี่ยวกับสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 อาทิ	 โรงพยาบาล	 หอผู้ป่วยแยก	 และการทดสอบ 

ทางวิทยาศาสตร์	 พร้อมทั้งได้ต้ังศูนย์โรคติดเช้ือแห่งชาติแห่งใหม่	 (National	 Centre	 for	 Infectious	 

Diseases,	NCID)	และเปิดใช้งานตั้งแต่ปลายปี	2018	ซึ่งคาดการณ์ว่า	เชื้อโควิด-19	จะไม่ร้ายแรงเท่าซาร์ส	

แต่ไม่ทราบว่าจะมีการกลายพนัธ์ุหรือไม่	ดังนัน้เราต้องเตรยีมตวัให้พร้อมทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท�าได้”	(Darke,	2020)	

ต่อมาวันที่	 31	 มกราคม	 2020	 นายกรัฐมนตรีลี	 ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อท้องถ่ินว่า	 “รัฐบาลก�าลังเฝ้าระวัง 

การพัฒนาและการประเมินการระบาดของโควิด-19	 ในประเทศจีน	 แต่สถานการณ์ยังมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา	 การประกาศของ	WHO	 เมื่อวานนี้	 ท�าให้เห็นสถานการณ์ท่ีชัดเจนมากข้ึนและคณะรัฐมนตรี 

ก�าลงัประเมนิส่ิงทีค่วรท�าต่อไป	เพ่ือให้แน่ใจว่าจะป้องกันการกระจายโรคไปสูชุ่มชน	พร้อมท้ังจะมกีารเผยแพร่ 

และตรวจสอบข้อมลูให้ถงึแก่ประชาชนอย่างรวดเรว็	เพือ่อธบิายสถานการณ์เหล่านีใ้ห้ทกุคนทราบและมัน่ใจ

ว่ามาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้”	(Prime	Minister's	Office	Singapore,	2020a)	

	 วันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2020	 นายกรัฐมนตรีลี	 ได้ปราศัยเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโควิด-19	 

ทางโทรทัศน์	 ไว้ว่า	 “แม้ว่าเชื้อโควิด-19	 จะคล้ายกับเชื้อซาร์ส	 แต่มีความแตกต่างหลักสองประการคือ	 

1)	 เชื้อโควิด-19	 แพร่กระจายได้มากกว่าเชื้อโรคซาร์ส	 ดังนั้นการควบคุมการแพร่กระจายท�าได้ยากกว่า	 

2)	 ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของโควิด-19	ต�่ากว่าโรคซาร์ส	 อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา	รัฐบาลจ�าเป็นต้องตอบสนองด้วยความกระตือรือร้น	ขณะนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ในสิงคโปร์มาจาก

ประเทศจีนหรือเคยติดต่อกับคนจีน	 ซึ่งทันทีท่ีพบผู้ติดเช้ือจะมีการแยก	 ติดตามผู้ท่ีติดต่อกับพวกเขา	 และ

กักตัวผู้ท่ีสัมผัสโดยตรง	 สิ่งเหล่านี้จะช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโรคและก�าจัดกลุ่มการแพร่กระจาย 

ในท้องถิน่	แต่ในช่วงสองถงึสามวนัทีผ่่านมาเราไม่สามารถตรวจสอบการแพร่กระจายของเชือ้ได้	นัน่คอืเหตผุล

ที่เราจ�าเป็นต้องยกระดับสถานะการแพร่ระบาดของโรคเป็นระดับสีส้ม	 และตอกย�้าถึงความร้ายแรง 

ของสถานการณ์ที่ก�าลังพัฒนา	 รวมทั้งได้สั่งเลื่อนงานเลี้ยงตรุษจีนส�าหรับผู้น�าระดับท้องถิ่นที่จะจัดขึ้น 

ในวันพรุ่งนี้ออกไป	 ในขณะนี้รัฐบาลก�าลังค้นหาผู้ติดเช้ือและกักตัวผู้ติดเช้ืออย่างต่อเนื่อง	หากตัวเลขของผู้

ตดิเชือ้ยงัเพิม่ขึน้	รฐับาลต้องพจิารณาแนวทางใหม่อกีครัง้”	(Prime	Minister's	Office	Singapore,	2020b)	

ซึง่สงิคโปร์ประสบความส�าเรจ็ในช่วงแรกของการรบัมือการระบาดของโควดิ-19	แต่หลงัจากนัน้เกิดการผ่อนคลาย
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นโยบายต่าง	ๆ	จนท�าให้เกิดการระบาดใหญ่ในกลุ่มของแรงงานต่างชาติในเวลาต่อมา	(An	&	Tang,	2020)	

รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการปรับมาตรการท่ีใช้ในการควบคุมการระบาดของโควิด-19	 โดยการสั่งกักตัวแรงงาน 

ที่อาศัยอยู่ในหอพักขนาดใหญ่หลายแห่ง	 เพ่ือป้องกันประชากรกลุ่มนี้ออกจากกลุ่มอื่น	 แรงงานต่างชาต ิ

ทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อและแยกผู้ติดเชื้อออกไปรักษา	 การล็อกดาวน์แรงงานต่างชาติเหล่านี้จะมี

มาตรการทีเ่ข้มงวดและมกีารดูแลเรือ่งอาหารอย่างเพยีงพอ	จากการด�าเนนิมาตรการเหล่านีท้�าให้การตดิเชือ้

ทั้งในประชากรทั่วไปและแรงงานต่างชาติในหอพักในสิงคโปร์ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์	(BBC	Thai,	2020)

   นิวซีแลนด ์

	 นิวซีแลนด์พบผูป่้วยโควดิ-19	รายแรกเมือ่วันท่ี	28	กมุภาพนัธ์	2020	เป็นหญงิวยั	60	ปี	ซ่ึงเดนิจาก 

อิหร่านผ่านบาหลี	 นิวซีแลนด์ได้เร่ิมการจ�ากัดพรมแดนส�าหรับผู้ท่ีไม่ใช่พลเมืองและผู้พ�านักถาวรตั้งแต่ 

เดือนกุมภาพันธ์	 2020	 การกักตัวส�าหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ	 รวมทั้งการวางแผนเกี่ยวกับมาตรการ 

และนโยบายการสนบัสนนุทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิข้ึนจากโรคระบาด	ถึงแม้นวิซแีลนด์มคีวามมุง่มัน่เพือ่ป้องกนั 

การระบาดของโควดิ-19	แต่ในช่วงแรกของการระบาดรฐับาลนวิซีแลนด์การแจ้งเตือนการระบาดเป็นระดบั	1	 

ซึ่งเป็นระดับต�่าสุด	 (Ministry	of	Health,	2020;	Ardern,	2020a)	ต่อมาวันที่	2	มีนาคม	2020	รัฐบาล

นิวซีแลนด์จัดตั้งคณะกรรมการตอบโต้โควิด-19	 (COVID-19	 Response	 (CVD)	 Cabinet	 Committee)	 

เพื่อประสานงานและก�ากับการตอบสนองของรัฐบาลต่อการระบาดของโควิด-19	 วันท่ี	 19	 มีนาคม	 2020	

คณะกรรมการชุดนีถ้กูแทนทีด้่วยกลุม่รฐัมนตรโีควคิ-19	(Covid-19	Ministerial	Group)	และในวนัเดยีวกัน

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ประกาศปิดพรมแดนของประเทศ	 โดยยกเว้นพลเมืองนิวซีแลนด์และผู้อยู่อาศัยถาวร 

ทีย่งัสามารถเดินทางเข้าออกได้	 นับเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของนวิซแีลนด์ทีม่กีารปิดประเทศ	 เนือ่งจาก 

มผีูติ้ดเชือ้เกนิ	100	คนติดต่อกนั	2	วนั	จึงท�าให้วนัท่ี	25	มนีาคม	2020	รฐับาลนวิซีแลนด์ยกระดบัการแจ้งเตือน 

เป็นระดับ	 4	 รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับมือการแพร่ระบาด	 (State	 of	 National	 Emergency	

declared	 and	 Epidemic	 Response	 Committee)	 เพื่อพิจารณาและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19	 นอกจากนี้นิวซีแลนด์ได้การออก	 

พรก.ฉุกเฉินและประกาศล็อคดาวน์	 ซึ่งมีการขยายเวลา	พรก.ฉุกเฉินถึง	 6	 ครั้ง	 เป็นเวลา	 49	 วัน	นับเป็น

ประเทศที่ใช้มาตรการต่อต้านโควิด-19	ที่เข้มงวดที่สุดในโลก	(The	McGuinness	Institute,	2020)		

	 นายกรัฐมนตรีจาซินดา	 อาร์เดิร์น	 ได้กล่าวว่า	 “การประกาศล็อคดาวน์ของนิวซีแลนด์	 ระบุถึง 

ความเส่ียงอย่างชดัเจน	 จากรายงานค�าแนะน�าและการคาดการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญในขณะนี	้ ได้แสดงให้เหน็ว่า 

หากละเลยโดยไม่ได้รับการตรวจสอบหรือมาตรการรับมือ	 จะท�าให้ชาวนิวซีแลนด์หลายหม่ืนคนเสียชีวิต 

จากโควิด-19”	 (Ardern,	 2020c)	 และวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2020	 นายกรัฐมนตรีเจซินดา	 กล่าวว่า	 

“เมื่อรัฐบาลเห็นการแพร่ระบาดนี้ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ผู้เช่ียวชาญระบุว่าถึงแม้จะใช้มาตรการ

ป้องกันที่ดีที่สุดแล้ว	แต่โอกาสที่เชื้อโควิด-19	จะแพร่กระจายจากผิวหรือการติดต่อกับผู้ที่เป็นพาหะยังมีสูง	

ตอนนี้ต้องเตรียมตัวส�าหรับเหตุการณ์เหล่านั้น	 โดยท�าให้มีความแน่ใจว่า	ชายแดนมีสิ่งอ�านวยความสะดวก

และการแยกผู้ติดเชื้อมีการจัดการรัดกุมที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 ทั้งนี้กลยุทธ์ของรัฐบาลในการตอบสนองต่อ 
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การระบาดใหญ่ของโควิด-19	ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง	รวมทั้งแนวทางที่ดีที่สุดคือ	การตอบสนองด้านสุขภาพ 

ที่แข็งแกร่งและแผนของเราที่จะก้าวไปข้างหน้า	 โดยพยายามท่ีจะปกป้องและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ต่าง	ๆ 	ทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต	รฐับาลได้เรยีนรูว่้าหากด�าเนินการอย่างรวดเรว็	จะสามารถหยดุการแพร่กระจาย

ของโควิด-19	 ได้	 แต่ความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับคือ	 การต่อสู้ยังไม่จบและจะต้องมีแผนที่พร้อมปกป้อง

ประเทศหากโควิด-19	กลับมา”	(UNDOCTORED,	2020)	

 การก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนองสถานการณ์วิกฤตโควิด-19

	 การก้าวผ่านภาวะวิกฤตที่มีความซับซ้อน	 ทั้งในมิติด้านสาธารณสุขและมิติด้านสังคมไปพร้อมกับ

การพยงุเศรษฐกิจในประเทศนัน้	นโยบายของรฐับาลเป็นหนึง่ในเครือ่งมอืส�าคัญทีส่ดุส�าหรบัการแก้ไขปัญหา

ใหก้ับประเทศและประชาชน	(Thai	PBS,	2020)	ดังนัน้	จากการวิเคราะห์การก�าหนดนโยบายและมาตรการ

ในการตอบสนองสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	ของทั้งสามประเทศ	สามารถสรุปภาพรวมได้ดังตารางที่	1

ตารางที ่1.	สรปุภาพรวมของการก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนองสถานการณ์วกิฤตโควดิ-19		

ของไต้หวัน	สิงคโปร์และนิวซีแลนด์

ประเด็นการวิเคราะห์ ไต้หวัน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์

1. ด้านนโยบาย

•	การควบคุมชายแดนและการคัดกรองโรค   
•	การจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางส�าหรับบริหาร
	 จัดการโรค

  

•	นโยบาย	ยุทธศาสตร์และมาตรการส�าคัญ
	 ในการรับบริหารจัดการโรค

 

•	การจัดตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อบริหารจัดการโรค 
•	ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

2 ด้านการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้

•	 การบริหารวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 
•	 การป้องกันการแพร่เชื้อ	การควบคุมโรคและ
	 ระบบประกันสุขภาพ



•	 การสือ่สารและให้ข้อมลูเกีย่วกบัโรคแก่ประชาชน 

 

	 รายละเอียดของการก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนองสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	

ของแต่ละประเทศมีดังนี้

   ไต้หวัน 

	 ภายใต้การระบาดใหญ่ของโควดิ-19	ไต้หวนัสามารถวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน 

และรวดเร็ว	 อันน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายเชิกรุกที่สอดคล้องกับสถานการณ์	 ท�าให้ประสบความส�าเร็จ 
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ในการควบคุมการระบาดของโรค	 โดยนโยบายและมาตรการส�าคัญในการตอบสนองสถานการณ์วิกฤต 

โควิด-19	มีดังนี้	

	 	 	 ด้านนโยบาย

	 	 	 	 การควบคุมชายแดนและการคัดกรอง

	 ในช่วงเร่ิมต้นของการระบาดของโควิด-19	 ประมาณเดือนมกราคม	 2020	 รัฐบาลไต้หวันได้มี 

การก�าหนดให้มีการควบคุมชายแดน	เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19	แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศ	โดยมาตรการ

ที่ส�าคัญ	 ประกอบด้วย	 การควบคุมชายแดนด้วยการคัดกรองไข้และสอบประวัติของผู้โดยสารที่มาจาก 

ประเทศจีน	รวมทัง้จดัท�าระบบคดักรองออนไลน์แก่ผูโ้ดยสารท่ีเดนิทางเข้าไต้หวนับนเทีย่วบนิ	และต้องแสดง

บัตรผ่านทางโทรศัพท์เมื่อเดินทางถึงไต้หวัน	นอกจากนี้ริเริ่มโครงการเพื่อปกป้องพลเมืองไต้หวันที่เดินทาง

กลับไต้หวันจากภูมิภาคท่ีมีความเสี่ยงสูง	 ซึ่งรัฐบาลไต้หวันมีการปรับระเบียบการเดินทางเข้าประเทศ 

อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์	เพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการน�าเชื้อเข้าสู่ไต้หวัน	(Ministry	of	Health	

and	Welfare,	2020)	Jason	Wang	ผู้อ�านวยการศูนย์นโยบาย	ผลลัพธ์	และการป้องกันของมหาวิทยาลัย

สแตนฟอร์ด	 กล่าวว่า	 “ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องของไต้หวันเกิดจากการบังคับใช้การควบคุมชายแดน 

อย่างเข้มงวด”	ซึง่รวมทัง้การเฝ้าระวงัอาการของผูเ้ดนิก่อนทางขึน้เครือ่งและการตดิตามผ่านสญัญาณดจิทิลั

ของมือถือ	เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกักตัว	14	วันตามข้อก�าหนดจริง	(Wang,	Samson	&	Bloomberg,	2020)	

นอกจากการควบคุมชายแดนทีเ่ข้มงวดแล้ว	นโยบายการกกัตวัยงัมบีทบาทส�าคญัในการป้องกันไม่ให้เช้ือแพร่

กระจาย	 จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ท่ีไม่มีพรมแดนทางบกกับประเทศอื่น	 ๆ	 ท�าให้ไต้หวันสามารถ

ด�าเนินมาตรการควบคมุชายแดนได้มปีระสทิธภิาพ	จากข้อมลูการตดิตามนโยบายโควดิ-19	ของออ็กซ์ฟอร์ด 

ระบุว่า	 “ไต้หวันเป็นประเทศแรก	 ๆ	 ในเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศที่บังคับใช้การห้ามเดินทางอย่างเข้มงวด	 

การควบคุมชายแดนอย่างรวดเร็วจึงสามารถช่วยลดการเข้าประเทศของผู้ติดเช้ือจากประเทศจีนในช่วง 

เริม่ต้นของการระบาด	โดยไต้หวนัปรบันโยบายการควบคมุชายแดนแตกต่างกนัไปตามระดบัความเสีย่งของ

แต่ละประเทศ”	 ต้ังแต่วันที่	 19	 มีนาคม	 2020	 ชาวต่างชาติท้ังหมดที่ไม่มีใบรับรองให้พ�านักในไต้หวัน 

อย่างถูกต้องจะถูกห้ามเข้าไต้หวัน	 พลเมืองไต้หวันที่เดินทางกลับและชาวต่างชาติทุกคนต้องปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนการจัดการด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน	 โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์ม 

ประกาศสุขภาพที่ด่านศุลกากรแล้วกักตัวเป็นเวลา	 14	 วัน	 และต้องรายงานอาการต่าง	 ๆ	 ต่อหน่วยงาน 

ด้านสุขภาพ	 รวมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูลระบุต�าแหน่งบนโทรศัพท์มือถือและเจ้าหน้าที่จะมีการติดต่อ 

ผู้กักตัวตลอด	 14	 วัน	 เพ่ือให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการกักตัว	 และหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 

การกักตัว	อาจต้องเสียค่าปรับจ�านวนมาก	(Chun,	2021)

    การจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด	(Central	Epidemic	Command	

Center,	CECC)	

	 ไต้หวันได้จัดตั้ง	CECC	เมื่อวันที่	20	มกราคม	2020	เพื่อเป็นศูนย์กลางส�าหรับการบริหารจัดการ

และการสั่งการส�าหรับการระบาดครั้งนี้	 (Tsai,	 2020)	 โดยมีโครงสร้างซ่ึงประกอบด้วย	 1)	 ทีมผู้เช่ียวชาญ 
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และนักวิชาการ	 ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษา	 2)	 ทีมวิจัยและพัฒนา	 3)	 หน่วยงานด้านมาตรการ

ป้องกันการระบาด	 อันประกอบด้วย	 หน่วยข่าวกรอง	 หน่วยปฏิบัติการ	 และหน่วยโลจิสติกส์	 CECC	 

ใช้ยุทธศาสตร์	"การป้องกันที่แม่นย�า"	ซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีจ�ากัดในไต้หวันไปยังพื้นที่

ที่มีความต้องการสูงที่สุดก่อน	ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยและติดตาม	(Ministry	of	

Health	and	Welfare,	2020)	 โดยออเดรย์	ถัง	รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของไต้หวัน	และ	Jason	Wang	

แพทย์ชาวไต้หวนัและรองศาสตราจารย์ด้านกมุารเวชศาสตร์ที	่Stanford	Medicine	กล่าวว่า	“จากบทเรยีน

ที่ไต้หวันได้จากการรับมือโรคซาร์สในปี	2003	พบว่า	จะต้องมีศูนย์กลางที่ดูแลการแพร่ระบาดของโรคและ

จัดตั้งกลไกตอบสนองด้านสาธารณสุข	 เพ่ือให้สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดวิกฤตครั้งต่อไป	 

ซึ่งทีมเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมมีประสบการณ์สามารถรับมือวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว	 และเปิดใช้งาน 

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที	 รวมทั้งท�าหน้าที่ในการตอบค�าถามประชาชนและเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่จะช่วยป้องกนัปัญหาการการบดิเบอืนข้อมลูได้	ดงันัน้	CECC	ถอืเป็น	one	stop	

service”	(Infoquest,	2020;	Griffiths,	2020)	

	 	 	 	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 สิ่งที่ไต้หวันได้ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับประเทศต่าง	 ๆ	 ในการรับมือกับการระบาด

ของโควิด-19	 ได้แก่	 (1)	 การบริจาคหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่ประเทศที่มีการระบาด

ของโควิด-19	 รุนแรง	 (2)	 ความร่วมมือกับประเทศต่าง	 ๆ	 ในการป้องกันการแพร่ระบาด	 อาทิ	 ร่วมมือ 

ในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19	 การวิจัย	 การพัฒนายา	 วัสดุป้องกันโรคและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 

การป้องกันการแพร่ระบาด	(3)	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน	WHO	(4)	การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและ

การเชื่อมต่อกับประเทศอื่น	 ๆ	 ด้านสุขภาพและการแพทย์	 (Ministry	 of	 Health	 and	Welfare,	 2020)	 

โดยประธานาธิปดีไช่	 ได้กล่าวว่า	 “รัฐบาลต้องการเตือนพลเมืองทุกคนว่า	 หากการระบาดทั่วโลกยังไม่อยู ่

ภายใต้การควบคุม	 โรคระบาดจะไม่มีวันสิ้นสุดและไต้หวันจะยังคงตกอยู่ในอันตรายต่อไป	 การระบาดใหญ่

ของโควิด-19	 ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 ไต้หวันไม่สามารถหยุดการแพร่กระจาย

ของโควิด-19	 เพียงแค่ป้องกันการระบาดภายในประเทศ	 ในยามวิกฤตสมาชิกทุกคนในประชาคมระหว่าง

ประเทศต้องสามัคคี	แสดงความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และท�างานร่วมกัน

เพ่ือต่อสู้กับโควิด-19	 ไต้หวันยินดีท่ีจะใช้ศักยภาพของตนในการต่อสู้ครั้งนี้	 และร่วมมือกับประชาคม 

ระหว่างประเทศเพื่อให้ไต้หวันสามารถเอาชนะความท้าทายครั้งนี้ไปด้วยกัน”	 (Office	of	 the	President	

Republic	of	China	(Taiwan),	2020c)

	 	 	 ด้านการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้

	 	 	 	 การบริหารจัดการวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์	

	 ในช่วงเริม่ต้นการระบาดของโควิด-19	เมือ่ต้นปี	2020	หนึง่ในปัญหาท่ีพบคอื	การบรหิารจดัการวสัด ุ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันโรค	 ซ่ึงไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศท่ีบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ดีมาก	

กล่าวคือสามารถดูแลอุปกรณ์ส�าหรับป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
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ประชาชนและสังคมรวมทั้งการพัฒนามาตรการในการตรวจสอบท่ีเพียงพอและการค้นหาผู้ติดเช้ือได้อย่าง

แม่นย�า	ซึ่งมาตรการเหล่านี้ประกอบด้วย	(1)	การจัดท�าระบบ	เพื่อให้บุคคลการทางการแพทย์และกลุ่มคน

ด้อยโอกาสสามารถเข้าถงึอปุกรณ์ป้องกนัโรคได้อย่างรวดเรว็	(2)	การเพิม่ก�าลงัการผลติและการจดัหาอปุกรณ์

ป้องกันโรคในกรณีฉุกเฉิน	 เพ่ือรักษาจ�านวนของอุปกรณ์ป้องกันโรคในคลังให้เพียงพอ	 รวมทั้งใช้ระบบ 

การจัดการข้อมูลวัสดุป้องกันโรคที่สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม	์ (3)	 การรวบรวมเครื่องช่วยหายใจ	

N95	 ที่ผลิตในประเทศ	 และจัดซื้อชุดป้องกันส�าหรับจัดสรรให้แก่บุคลากรทางการแพทย์	 (4)	 การลดภาษี

วตัถดุบิส�าหรบัผลติแอลกอฮอล์	และการควบคมุการส่งออกแอลกอฮอล์และน�า้ยาฆ่าเชือ้มอื	(5)	การเร่งการวจิยั 

และพฒันาน�า้ยาตรวจเชือ้ทีแ่ม่นย�า	(6)	การสร้างแพลตฟอร์มฐานข้อมลูยาทีค่รอบคลมุ	(7)	รฐับาลได้สัง่ห้าม

ผู้ผลิตส่งออกหน้ากากอนามัย	 เพื่อให้แน่ใจว่าหน้ากากมีอุทานคงท่ี	 โดยใช้ระบบปันส่วนและก�าหนดราคา	

รวมทัง้สามารถการใช้แอปพลเิคชัน่มอืถอืเพือ่ช่วยให้ประชาชนซ้ือหน้ากากอนามัยได้สะดวกยิง่ข้ึน	นอกจากนี ้

ยังสามารถสั่งซื้อหน้ากากจากร้านสะดวกซื้อกว่า	 10,000	 แห่ง	 โดยใช้บัตรระบบประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ

(Ministry	of	Health	and	Welfare,	2020)	ดังนั้นการระบาดของโควิด-19	ครั้งนี้สอนบทเรียนส�าคัญว่า

เวชภัณฑ์เป็นสิ่งจ�าเป็น	 เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ที่มีความส�าคัญเทียบเท่ายุทธปกรณ์ป้องกัน

ประเทศ	หากประเทศต่าง	ๆ	สามารถผลิตเวชภัณฑ์ได้เองจะดีกว่าการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากต่างประเทศ	 

นอกจากนีก้ารจัดหาเวชภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกับการป้องกันโรคยงัช่วยสร้างความมัน่ใจให้กับบุคคลากรสาธารณสขุ	 

และป้องกันระบบการแพทย์ไม่ให้ท�างานหนักเกินไป	 ดังนั้นไต้หวันประสบความส�าเร็จในการจัดการกับ 

การกักตุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเกิดจากความกลัวโควิด-19	 ของประชาชนในระยะเริ่มต้น	 

รวมทัง้การค้าก�าไรเกนิควรของผูผ้ลติ	เพ่ือให้แน่ใจว่าอปุกรณ์เพยีงพอต่อความต้องการทีเ่พิม่ขึน้	(Chun,	2021)

   	 การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19	 ในชุมชน	 การควบคุมการติดเชื้อส�าหรับ 

สถานพยาบาล	และระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ	(National	Health	Insurance,	NHI)

	 ไต้หวันมีหลักการปฏิบัติคือ	 “ตอบสนองอย่างเร็วสุด”	 โดยพัฒนาและใช้มาตรการป้องกันโรค 

ในชมุชนอย่างเข้มงวด	ได้แก่	(1)	การใช้เทคโนโลยใีนการตดิตามผูถู้กกกัตวั	(2)	การจดัตัง้ศนูย์ดแูลของรฐับาล

กลางและท้องถิ่น	(3)	การมีมาตรการป้องกันระดับชุมชน	(4)	การจัดสรรก�าลังคนทางการแพทย์ที่เพียงพอ	

(5)	การขยายการรับผู้ป่วยและการวางแผนส�าหรับกักบริเวณกลุ่มเสี่ยง	(5)	การขอให้โรงพยาบาลจัดท�าแผน

ส�าหรับการเคลื่อนย้ายกลุ่มเสี่ยง	 เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเช้ือ	 (Ministry	 of	 Health	 and	 

Welfare,	2020)	นอกจากนี้ไต้หวันมี	NHI	ที่มีคุณภาพและครอบคลุมประชากรถึง	99%	ซึ่งมีบทบาทส�าคัญ

ในการต่อสู้กับโควิด-19	ของไต้หวัน	โดยสนับสนุนยุทธศาสตร์	“การป้องกันที่แม่นย�า”	ที่ไต้หวันใช้ติดตาม 

ผู้ติดเชื้อและจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์	(National	Health	Insurance	Administration,	2020)	

	 นอกจากน้ีนวัตกรรมทางสังคมดิจิตัลและการใช้	 Big	 data	 ของไต้หวันได้สะท้อนให้เห็นภาพ 

ความร่วมมอืระหว่างรัฐกบัประชาชน	สิง่ทีร่ฐับาลไต้หวนัด�าเนนิการอยูไ่ม่ได้เป็นเพยีงการกระจายข้อมลูจาก

ภาครัฐเพียงเท่าน้ัน	 แต่ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการป้องกัน 

โควิด-19	ร่วมกับภาครัฐ	ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน	นอกจากนี้ความส�าเร็จ
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ที่ความส�าคัญของไต้หวันในการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19	 คือการน�าปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน	อาทิ	(1)	กระบวนการตรวจจับและติดตามตรวจสอบการกักตัวที่บ้าน	(2)	การใช้

ระบบ	NHI	Cloud	เพือ่ตรวจสอบประวตักิารเดนิทางของผูป่้วยและการระบผุูป่้วยทีม่โีอกาสตดิเชือ้โควดิ-19	

(3)	 สถาบันทางการแพทย์ใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในการอัปโหลดข้อมูลทางการแพทย์	 เพื่อติดตาม

อาการผู้ถูกกักตัวที่บ้าน	 (4)	 ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยและติดตามการติดเชื้อโควิด-19	 (5)	ผู้เดินทาง

เข้าไต้หวันทุกคนต้องสแกนรหัส	 QR	 รายงานประวัติการเดินทางและสุขภาพทางออนไลน์	 ข้อมูลเหล่านี้ 

จะถกูอปัโหลดไปยงัระบบ	Big	data	ของศนูย์ควบคมุโรคของไต้หวนั	(6)	กรมอนามัยระดับท้องถิน่ได้ก�าหนด

ขั้นตอนการวินิจฉัยและการรักษาโรคภายในชุมชนผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน	 เพื่อให้ผู้ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน

สามารถโทรหาส�านักงานสาธารณสุขในท้องถ่ินและขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการการรักษาพยาบาล	 

ซึง่กลไกการดแูลทางโทรศพัท์สามารถลดความเสีย่งของการตดิเช้ือในชุมชนได้	(Chun,	2021;	Thai	PBS,	2020)	

 สิงคโปร ์

	 สิงคโปร์เป็นอีกประเทศหน่ึงที่สามารถบริหารประเทศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	

จึงท�าให้สามารถรับมือกับการระบาดได้ดี	โดยนโยบายและมาตรการส�าคัญมีดังนี้

    	 ด้านนโยบาย

	 	 	 	 การควบคุมชายแดนและการคัดกรองโรค

				 นับตั้งแต่สิงคโปร์เริ่มพบผู้ป่วยโควิด-19	 รายแรกเม่ือวันท่ี	 23	 มกราคม	 2020	 เป็นนักท่องเท่ียว 

จากฮู่ฮ่ัน	ประเทศจีน	(Abdullah	&	Salamat,	2020)	ท�าให้ทางการสงิคโปร์เริม่มคีวามเข้มงวดในการควบคมุ

ชายแดน	 โดยมีมาตรการ	 ได้แก่	 (1)	 มาตรการการคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศ	 การประกาศ 

ให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพ	 และกรอกประวัติเก่ียวกับสุขภาพ	 รวมท้ังการติดตามการแพร่ระบาดและระดับ	

DORSCON	 ซึ่งมาตรการควบคุมจะขึ้นอยู่กับระดับการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่	 แต่มีความยืดหยุ่น 

ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	(Singapore	Ministry	of	Health,	2020)	(2)	ผู้อาศัยอยู่ในสิงคโปร์และผู้ถือ 

ใบอนุญาตพักอาศัยระยะยาวที่เดินทางกลับจากประเทศจีน	 จะต้องกักตัวอยู่ในที่พักเป็นเวลา	 14	 วัน	 

โดยโทษของผูฝ่้าฝืนส�าหรบัชาวต่างชาติจะถกูถอนใบอนญุาตท�างานหรอืถ่ินพ�านกัในสงิคโปร์	ส่วนชาวสงิคโปร์

จะถูกด�าเนินคดีภายใต้	พรบ.โรคระบาด	(Infectious	Diseases	Act)	(Em-ong,	2020)

	 	 	 	 ศูนย์โรคติดเชื้อแห่งชาติ	(National	Centre	for	Infectious	Diseases,	NCID)

	 หลังการระบาดของโรคซาร์สเมื่อปี	 2003	 สิงคโปร์ได้ตรวจสอบความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านสาธารณสุข	อาทิ	โรงพยาบาล	หอผู้ป่วยแยก	และระบบการทดสอบทางวิทยาศาสตร์	พร้อมทั้งได้ก่อตั้ง	

NCID	 ซึ่งเปิดใช้งานเมื่อปลายป	ี 2018	 NCID	 ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพในการจัดการและป้องกัน 

โรคติดเชื้อของสิงคโปร์	โดยให้บริการทางคลินิก	สาธารณสุข	การวิจัย	การฝึกอบรมและการศึกษา	รวมทั้ง

การมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้โครงสร้างเดียว	 ดังน้ันสิงคโปร์จึงมีความพร้อมในการรับมือการระบาด 

โควิด-19	ครั้งนี้	(Darke,	2020)	
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	 	 	 	 นโยบาย	ยุทธศาสตร์และมาตรการส�าคัญในการรับบริหารจัดการสถานการณ์โรค

	 หลังจากการระบาดใหญ่ของโรคซาร์สในปี	 2003	 และโรคไข้หวัดใหญ่	 H1N1	 ในปี	 2009	ท�าให้

สงิคโปร์ได้จัดท�าแผนยทุธศาสตร์ชาติเพ่ือรับมือโรคระบาด	โดยมเีป้าหมาย	3	ประการ	คอื	(1)	ลดการเจบ็ป่วย 

และการเสียชีวิต	 ด้วยการให้การรักษาผู้ติดเชื้อตั้งแต่เริ่มต้น	 (2)	 ชะลอและจ�ากัดการแพร่จายของโรค	 

เพื่อลดการรับภาระการรักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุข	 (3)	 การให้บริการท่ีจ�าเป็นและลดผลกระทบ 

ในชมุชนจากการแพร่กระจายของโรค	(Singapore	Ministry	of	Health,	2014)	ซึง่สงิคโปร์ได้ก�าหนดนโยบาย	

ยุทธศาสตร์และมาตรการทั้งด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ	 ที่ถูกน�ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ 

มีประสิทธิภาพ	รายละเอียดดังตารางที่	2	

ตารางที่ 2. นโยบาย	ยุทธศาสตร์และมาตรการส�าหรับป้องกันและรับมือโควิด-19	ของสิงคโปร์

นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการ รายละเอียด

1. ระบบ Home front Crisis 
Management System 
(HCMS)

สิงคโปร์มีระบบการจัดการวิกฤตที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมพร้อมและ 
ตอบสนองต่ออันตรายที่หลากหลาย	ซึ่ง	HCMS	มีลักษณะส�าคัญคือ	 
การจัดตั้งโครงสร้างการบัญชาการและการควบคุมแห่งชาติ	ท�าให้
สามารถประสานการวางแผนและการตอบสนองของรัฐบาลในช่วง
สถานการณ์วิกฤตต่าง	ๆ	ได้อย่างรวดเร็ว	

2. Disease Outbreak  
Response (DORSCON)

เป็นการตอบสนองส�าหรับผลกระทบของโรคระบาดต่อสุขภาพและ
สาธารณสุข	ซึ่งจะพิจารณาประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขจาก 
หลายปัจจัย	เช่น	ลักษณะของโรค	ความสามารถในการก่อให้เกิดโรค	
ความรุนแรง	ความพร้อมในการป้องกัน	ความเชื่อมโยงของพื้นที่ที่จะได้
รับผลกระทบ	ซึ่งมีทั้งหมด	4	ระดับ	ได้แก่	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้มและ 
สีแดง	DORSCON	ให้ภาพรวมขององค์ประกอบจากความผันแปรของ
ความรุนแรงของโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นและการแผนการตอบสนองที่ม ี
ความยดืหยุน่	เพือ่จดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ	ซึง่ต้องอาศยัความร่วมมอื 
ในการท�างานร่วมกับประชาชน	

3. มาตรการหลักที่รัฐบาลสิงคโปร์
ใช้ส�าหรับควบคุมโควิด-19 
ส�าหรับแรงงานต่างชาติ

•	 การล็อกดาวน์หอพักแรงงานต่างชาติ	
•	 การตรวจร่างกายของแรงงานต่างชาติตามหอพักต่างๆ	แยกผู้ติดเชื้อ

และผู้ไม่ติดเชื้อออกจากกัน		
•	 มาตรการ	‘ล็อคดาวน์’	จะถูกผ่อนคลายลง	โดยให้แรงงานต่างชาต ิ

จะสามารถออกมาภายนอก	แต่ต้องมีอุปกรณ์ติดตามตัว	 
contract-tracing	devices	

•	 ภาครัฐประสานงานกับกลุ่มนายจ้างอย่างใกล้ชิด	เพื่อเน้นย�้าและ
ออกแบบการท�างานแบบมีการรักษาระยะห่างทางสังคม	
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4. มาตรการทางเศรษฐกิจของ
กระทรวงการคลังสิงคโปร์

•	 Unity	Budget	มมีาตรการต่างๆ	เพือ่รองรบัการแพร่ระบาดของโควดิ-19	 
ส�าหรับธุรกิจและคนงานในท้องถิ่น

•	 Resilience	Budget	เพื่อสนับสนุนครัวเรือนช่วยเหลือคนงานให้มีงาน
ท�า	โดยสนับสนุนธุรกิจให้กลับมาแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว

•	 Solidarity	Budget	มีเป้าหมายเพื่อรองรับผลกระทบเกี่ยวกับแรงงาน
ในท้องถิ่น	และการด�ารงชีวิตของคนงาน

•	 Fortitude	Budget	มุ่งเน้น	(1)	การสร้างงานและการสร้างทักษะ 
ให้กับคนงาน	(2)	การส่งเสรมิการเปลีย่นแปลงส�าหรบัสถานประกอบการ	
(3)	การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	

5. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
เยียวยาประชาชนเพิ่มเติม

รัฐบาลสิงคโปร์จัดสรรคเงินงบประมาณ	8,000	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	 
เพื่อใช้ในยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	3	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	1:	 
การสนับสนุนการจ้างงานและการสร้างงาน	เพื่อสนับสนุนภาคเอกชน 
ในการจ่ายเงินเดือนพนักงาน	ยุทธศาสตร์ที่	2:	การรักษาศักยภาพใน 
การแข่งขัน	อุตสาหกรรมด้านอวกาศ	การบิน	และการท่องเที่ยว	ซึ่งได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด	โดยจะเพิ่มเงินช่วยเหลือให้แก่	3	อุตสาหกรรมนี้เป็น
พิเศษ	ยุทธศาสตร์ที่	3:	การปรับรูปแบบเศรษฐกิจระดับโลกหลังโควิด-19	
รัฐบาลจัดท�าแผนการปรับรูปแบบอุตสาหกรรมและโครงการ	Startup	
SG	Founder	เพื่อส่งเสริมธุรกิจ	Startup

ทีม่า:	Civil	Service	College	Singapore	(2020)	Tan	และ	Cook	(2020)	Singapore	Ministry	of	Health	

(2020)	Thunkhaotoday	(2020)	KPMG	(2020)	Royal	Thai	Embassy	in	Singapore	(2020)

 

	 	 	 ด้านการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้

	 	 	 	 การสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคแก่ประชาชน

	 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียและแอพพลิเคชั่นส�าหรับสนับสนุนการรับมือกับ 

โควิด-19	 โดยใช้การส่งข้อความสื่อสารผ่าน	WhatsApp,	 Facebook	 live	 และ	YouTube	 เพื่อส่งข้อมูล 

ถงึประชาชนแบบเรยีลไทม์	(Abdullah	&	Kim,	2020)	ส�าหรบัค�าแนะน�าระดบัการแจ้งเตอืนของ	DORSCON	

จะมีการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคเพิ่มขึ้น	

(Singapore	Ministry	of	Health,	2020)	นอกจากนี้	 รัฐบาลสิงคโปร์ยังใช้เทคโนโลยีช่วยในการให้ข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน	 เช่น	 ใช้	 AI	 แปลภาษา	 การสมัครรับข้อมูลข่าวสารได้ผ่านช่องทางออนไลน์	

ระบบส่งข้อความที่รวดเร็วและระบบ	 Chatbor	 ที่คอยตอบค�าถามเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการระบาด	

เป็นต้น	(Suwannatat,	2020)	อีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามการติดต่อพบปะของผู้คน	(Contract	

Tracing)	 ที่ออกแบบระบบให้มีการรายงานการพบปะกันของผู้คน	 โดยยังคงรักษาสิทธิส่วนบุคคลของ

ประชาชน	(Thailand	Development	Research	Institute	(TDRI),	2020)

 นิวซีแลนด ์

	 จากการวเิคราะห์สถานการณ์วกิฤตโควดิ-19	รฐับาลนวิซแีลนด์ได้มกีารบรหิารประเทศ	โดยก�าหนด

นโยบายที่ส�าคัญ	ได้แก่
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  	 	 	 ด้านนโยบาย

	 	 	 	 การควบคุมชายแดนและการคัดกรองโรค

	 วนัที	่23	มกราคม	2020	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุนวิซีแลนด์ได้ประกาศว่า	“เจ้าหน้าที่

สาธารณสขุเฝ้าระวงัเทีย่วบนิจากจีน	เพือ่ตดิตามการระบาดของโควดิ-19”	(The	McGuinness	Institute,	2020)	 

ซึง่นิวซแีลนด์พบผูป่้วยโควิด-19	รายแรกเมือ่วนัที	่28	กมุภาพนัธ์	2020	เป็นหญงิวยั	60	ปี	ซึง่เดนิจากอหิร่าน	

ตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์	2020	ผูท้ีเ่ดินทางเข้าประเทศต้องกกัตวั	14	วนั	และวนัที	่14	มนีาคม	2020	นวิซแีลนด์

ได้เร่ิมการจ�ากดัการเข้า-ออกพรมแดน	(Ministry	of	Health,	2020;	Ardern,	2020a)	ต่อมาวันที	่19	มนีาคม	

2020	 นิวซีแลนด์ประกาศปิดพรมแดนนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์	 เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเกิน	 100	 คน

ติดต่อกันเป็นเวลา	2	วัน	จึงท�าให้วันที่	25	มีนาคม	2020	รัฐบาลนิวซีแลนด์ยกระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ	

4	 รวมทั้งรัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการรับมือการแพร่ระบาด	 เพื่อพิจารณาและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19	นิวซีแลนด์ประกาศพรก.ฉุกเฉินและประกาศ

ล็อคดาวน์	ซึ่งหลังจากนั้นได้ขยายเวลา	พรก.ฉุกเฉิน	6	ครั้ง	 เป็นเวลานาน	49	วัน	ซึ่งนับเป็นประเทศที่ใช้

มาตรการรับมือโควิด-19	 ที่เข้มงวดที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง	 (The	McGuinness	 Institute,	 2020)	 โดย 

นายกรัฐมนตรจีาซนิดา	กล่าวว่า	“การประกาศลอ็คดาวน์ของนวิซีแลนด์เป็นการระบุถึงความเสีย่งอย่างชัดเจน	 

จากรายงานค�าแนะน�าและการคาดการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ	แสดงให้เหน็ว่าหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รบัการตรวจสอบ 

หรือมีมาตาการรับมือ	 อาจจะท�าให้ชาวนิวซีแลนด์หลายหมื่นคนเสียชีวิตจากโควิด-19	 เนื่องจาก 

การแพร่ระบาดนี้ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 เราต้องมีแผนเตรียมพร้อมส�าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 

สิ่งแรกที่เราต้องท�าคือ	 ท�าให้แน่ใจว่าชายแดนและสิ่งอ�านวยความสะดวกในการแยกผู้ติดเช้ือมีการจัดการ 

ที่รัดกุมที่สุดเท่าที่จะท�าได้”	 (Ardern,	 2020c;	 UNDOCTORED,	 2020)	 ตั้งแต่วันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2021	 

ผูโ้ดยสารขาเข้าต้องแสดงเอกสารการทดสอบโควดิ-19	เป็นลบก่อนออกเดินทางเข้านวิซแีลนด์	หากไม่แสดง

หลักฐานจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับไม่เกิน	1,000	เหรียญสหรัฐ”	(Hipkins,	2020)	และระหว่าง

วันที	่11-28	เมษายน	2021	รฐับาลนวิซแีลนด์ระงบัผูโ้ดยสารเดนิทางจากอนิเดยีเข้าประเทศเป็นการชัว่คราว	

เน่ืองจาก	 14	 วันท่ีผ่านมาพบผู้เดินทางกลับจากอินเดีย	 หรือ/และต่อเครื่องที่อินเดียติดเช้ือโควิด-19	 

จ�านวนมาก	แต่ยกเว้นอนุญาตส�าหรับนักการทตูทีด่�ารงต�าแหน่งในนวิซแีลนด์	และการเข้าประเทศอนัเนือ่งด้วย 

หลกัมนษุยธรรมจะได้รับการพิจารณาโดยอธบิดกีรมอนามยัเป็นรายกรณ	ี(New	Zealand	Government,	2021)

	 	 	 	 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางส�าหรับบริหารจัดการโรค

	 รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการกลาง	 เพ่ือรับมือกับการระบาดของโควิด-19	 จ�านวน	 

2	ศูนย์	ได้แก่

 (1) ศูนย์การจัดการวิกฤตแห่งชาติ (National Crisis Management Centre, NCMC)

	 เปิดใช้งานวันที่	1	เมษายน	2020	เพื่อประสานงานการรับมือสถานการณ์โควิด-19	ซึ่งมีเจ้าหน้าที่

ประมาณ	300	คน	ท�าหน้าที่ในการควบคุม	การคัดแยกและอ�านวยความสะดวกในการกักกันโรค	 เรียกว่า	

Operation	 Protect	 โดยเป็นการตอบสนองต่อโควิด-19	 ในวงกว้างและเชิงรุกของรัฐบาล	 ศูนย์ดังกล่าว 

ถูกปิดตัวลงเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2020	และถูกแทนที่ด้วยกลุ่มตอบสนองทั้งหมดของรัฐบาลต่อโควิด-19	

(New	Zealand	Government,	2020)
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 (2) กลุ่มตอบสนองท้ังหมดของรัฐบาลต่อโควิด-19 (COVID-19 All-of-Government  

Response Group) 

	 หน่วยงานน้ีต้ังขึน้เมือ่วันที	่1	กรกฎาคม	2020	เป็นหน่วยงานท่ีสังกัดนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร	ี 

เพือ่ท�าหน้าทีร่บัช่วงต่อจากศูนย์บรหิารจัดการวกิฤตแห่งชาต	ิโดยมภีารกจิในการประสานงานและการตอบโต้

การระบาดโควิด-19	 ของรัฐบาล	 (Officials	 Committee	 for	 Domestic	 and	 External	 Security	 

Coordination,	2020)		

	 	 	 	 การจัดตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อบริหารจัดการโรค

	 รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้แต่งตั้งคณะท�างานหลายชุด	 เพื่อให้สอดรับกับการบริหารจัดการสถานการณ์

วิกฤติโควิด-19	รายละเอียดดังตารางที่	3	

ตารางที่ 3.	คณะท�างานเพื่อรับมือการระบาดโควิด-19	ของนิวซีแลนด์

ชื่อคณะท�างาน วันก่อตั้ง หน้าที่

1. คณะกรรมการตอบโต้โควิด-19 
(COVID-19 Response (CVD)  
Cabinet Committee)

2	มีนาคม	2020 ประสานงานและก�ากบัดแูลการรบัมอืการระบาดของ
โควดิ-19	ซึง่ต่อมาถกูแทนทีด้่วยกลุม่รฐัมนตรีโควคิ-19

2. กลุ่มรัฐมนตรีโควิค-19 
(Covid-19 Ministerial 
Group)

19	มีนาคม	2020 เสรมิสร้างความยดืหยุน่ในการตดัสินใจ	และตอบสนอง 
ต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์	คณะท�างานชดุนีเ้ป็น
ผู้มีอ�านาจหลักในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
การรับมือการระบาดของโควิด-19

3. คณะกรรมการแผนการเฝ้าระวัง 
และยุทธศาสตร์การทดสอบ 
(Committee on Surveillance  
Plan and Testing Strategy)

26	สงิหาคม	2020 เป็นปรกึษาเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลการด�าเนนิการตาม 
แผนเฝ้าระวังและยุทธศาสตร์ตรวจสอบโควิด-19	 
ซึง่แผนเฝ้าระวงัมีจดุมุง่หมาย	เพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่ว
กับการติดเชื้อโควิด-19	และการติดเชื้อ	
SARS-CoV-2	ให้แก่ประชาชนนิวซีแลนด์	

4. กลุ่มที่ปรึกษาพิเศษใหม่ส�าหรับ
รับมือโควิด-19 (COVID-19 
New special advisory 
group for COVID-19 
response)

9	มีนาคม	2021 ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและให้ค�า
แนะน�าที่เป็นกลางเกี่ยวกับประสิทธิภาพ	ผลกระทบ
และทิศทางเชิงกลยุทธ ์ของระบบตอบสนองต่อ 
โควิด-19	 เพื่อให้แน่ใจว่าการรับมือโควิด-19	 ของ
รัฐบาลมีการปรับตัวและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ	

5. กลุ่มที่ปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุข (Strategic 
public health advisory 
group)

8	เมษายน	2021 ท�างานร่วมกับกลุ่มท่ีปรึกษาพิเศษใหม่ส�าหรับรับมือ 
โควิด-19	 โดยให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับโควิด-19	 อย่าง 
ต่อเน่ือง	 รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนรัฐบาล
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการตอบ
สนองด้านวัคซีน	 รวมทั้งมีบทบาทในการส่ือสารต่อ
สาธารณะและการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั
ทางเลอืกด้านสาธารณสขุของรฐับาลในอนาคตกลุม่ที่
ปรึกษาคณะน้ีจะปฎิบัติงานจนถึงวันที่	 1	 มิถุนายน	
พ.ศ.	2565

ที่มา:	The	McGuinness	Institute	(2020)	Hipkins	(2021a;	2021b)	Hipkins	และคณะ	(2021)
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	 	 	 	 ยุทธศาสตร์ส�าคัญในการรับบริหารจัดการโรค

	 นิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีมีการรับมือกับโควิด-19	 ท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

สถานการณ์	โดยมีนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการมีรายละเอียดดังตารางที่	4

ตารางที่ 4.	แสดงนโยบาย	ยุทธศาสตร์และมาตรการส�าหรับป้องกันและรับมือโควิด-19	ของนิวซีแลนด์

นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และมาตรการ

รายละเอียด

1. ระดับการแจ้งเตือน โควิด-19 
ของนวิซีแลนด์ (New Zealand 
COVID-19 Alert Levels)

เป็นการก�าหนดมาตรการด้านสาธารณสุขและสังคมที่ใช้ในการแจ้งถึง
ความรุนแรงของการระบาดของโควิด-19	 โดยมีระดับแจ้งเตือนภัย 
แบ่งเป็น	4	ระดับได้แก่	(1)	ระดับ	1	คือ	เตรียมความพร้อม:	สถานการณ์
ทีม่โีรคระบาดในต่างประเทศซึง่ควบคมุไม่ได้	และส่งสญัญาณจะมกีารแพร่
ระบาดเข้าสู่ประเทศ	(2)	ระดับ	2	คือ	โรคลดลง:	สถานการณ์ที่โรคที่ยังมี
อยู ่	 มีคลัสเตอร์การติดเชื้อเกิดขึ้นหลายพื้นที่และมีความเส่ียงที่เช้ือ 
จะกระจายสูช่มุชน	(3)	ระดบั	3	คอื	จ�ากดัพืน้ที:่	สถานการณ์มคีวามสุ่มเส่ียง 
ที่ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้	 (4)	 ระดับ	 4	คือ	 ล็อกดาวน์:	
สถานการณ์ที่การระบาดของโรคเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางจนไม่สามารถ
ควบคุมได้	

2. ระบบ Stamp It Out เป็นแผนรับมอืโควดิ-19	ของนวิซีแลนด์ในกรณท่ีีมผีูป่้วยรายใหม่ในชมุชน	
ซึ่งระบบนี้มีองค์ประกอบ	2	ส่วนที่ส�าคัญ	คือ	(1)	การจ�ากัดความสามารถ
ของเช้ือในการย้ายจากคนสู่คน	 เพ่ือท�าลายห่วงโซ่การแพร่เช้ือ	 เป็นการ
ปกป้องตนเองและผูอ้ืน่จากการแพร่กระจายของโรค	โดยการสวมหน้ากาก
อนามัย	ล้างมือและการเว้นระยะห่างทางสังคม	(2)	การติดตาม	ทดสอบ	
คดัแยกและกกัตวัผู้สัมผัสเชือ้โควดิ-19	อย่างรวดเรว็	โดยใช้	Application	
ตัวติดตามตัว

3. ยุทธศาสตร์การก�าจัดโควิด-19 
ส�าหรับ Aotearoa New 
Zealand

จดัท�าขึน้โดยมเีป้าหมายเพือ่หยดุการแพร่ระบาดของโรค	ป้องกนัไม่ให้เกดิ
กรณีใหม่และการกระจายเชื้อจากผู้เดินทางเข้าประเทศ	โดยใช้มาตรการ
การควบคมุการผ่านเข้าชายแดน	การเฝ้าระวงัโรค	มาตรการเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพและสุขอนามัย	 รวมถึงการทดสอบและติดตามความเส่ียง 
ในการติดเช้ือทุกกรณี	 ซ่ึงยุทธศาสตร์น้ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม	
2020

4. คณะท�างานยุทธศาสตร์ 
ด้านวัคซีน (Vaccine Strategy 
Taskforce)

เริ่มด�าเนินการเม่ือวันที่	 26	 พฤษภาคม	 2020	 โดยใช้งบประมาณ	 37	 
ล้านดอลลาร์	 มีเป้าหมายเพื่อจัดหาวัคซีนที่ปลอดภัย	 มีประสิทธิภาพ	 
มีปรมิาณทีเ่พยีงพอและรวดเรว็ท่ีสุด	แผนการจดัสรรงบประมาณประกอบด้วย  
(1)	15	ล้านดอลลาร์ส�าหรบัการวจิยัระหว่างประเทศ	(2)	10	ล้านดอลลาร์
ส�าหรับการวจิยัภายในนวิซแีลนด์	(3)	5	ล้านดอลลาร์ส�าหรบัการยกระดบั
ความสามารถในการผลิต	 (4)	 7	 ล้านดอลลาร์ส�าหรับความช่วยเหลือ 
ด้านการพัฒนาวัคซีน	และแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศก�าลังพัฒนา

ที่มา:	Unite	against	Covid-19	(2020)	Ardern	(2020b)	Ministry	of	Health	(2021b)	Ministry	of	

Business,	Innovation	and	Employment	(MBIE)	(2020)
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 ผลกระทบท่ีเกิดจากก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนองสถานการณ์วกิฤตโควดิ-19 

	 จากการด�าเนินนโยบายและมาตรการตอบสนองสถานการณ์โควิด-19	 ของไต้หวัน	 สิงคโปร์และ

นิวซีแลนด์	ส่งผลกระทบที่ส�าคัญ	2	ด้าน	ดังนี้

 1) ด้านข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต 

ตารางที ่5.	แสดงจ�านวนผูติ้ดเชือ้และจ�านวนผูเ้สยีชวีติสะสมต้ังแต่เดอืนมกราคม	2020	จนถงึเดอืนเมษายน	

2021	ของไต้หวัน	สิงคโปร์และนิวซีแลนด์

ประเทศ จ�านวนผู้ติดเชื้อสะสม (คน) จ�านวนผู้เสียชีวิตสะสม (คน) จ�านวนประชากร (คน)

ไต้หวัน 1,129	คน 12	คน 23,514,196	

สิงคโปร์ 61,145	คน 30	คน 5,453,600

นิวซีแลนด์ 2,613	คน 26	คน 5,112,000

ที่มา:	 National	 Statistics	 Republic	 of	 China	 (Taiwan)	 (2021a)	 Taiwan	 Centers	 for	 Disease	 

Contral	(2021)	Singapore	Department	of	Statistics	(2021)	Ministry	of	Health	Singapore	(2021)	

Statistics	New	Zealand	(2021)	Ministry	of	Health	Head	NZ	(2021).

	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 จ�านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสะสม	 ตั้งแต่ดือนมกราคม	 2020	 จนถึง 

สิ้นเดือนเมษายน	 2021	 (ไต้หวัน	 สิงคโปร์และนิวซีแลนด์พบผู้ติดเช้ือคนแรกวันท่ี	 22	 มกราคม	 2020	 

วันที่	23	มกราคม	2020	และวันที่	28	กุมภาพันธ์	2020	ตามล�าดับ)	 ไต้หวันและนิวซีแลนด์มียอดติดเชื้อ

สะสมอยู่ในหลักพันต้นๆ	 ส่วนสิงคโปร์มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็นหลักหมื่น	 เนื่องจากช่วงเดือนเมษายนถึง 

เดือนสิงหาคม	 2020	 มีการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างชาติจ�านวนมาก	 ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมของท้ัง 

สามประเทศมีเพียงหลักสิบเท่านั้น	

ภาพที่ 2.	แสดงจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19	และผู้เสียชีวิตจากโควิด-19	รายวันของไต้หวัน		

ที่มา:	Taiwan	Centers	for	Disease	Contral	(2021)
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ภาพที่ 3. แสดงจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19	และผู้เสียชีวิตจากโควิด-19	รายวันของสิงคโปร์

ที่มา:	Singapore	Ministry	of	Health	(2021).		

 

ภาพที่ 4.	แสดงจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19	และผู้เสียชีวิตจากโควิด-19	รายวันของนิวซีแลนด์

ที่มา: Ministry	of	Health	(2021)	

	 ส�าหรับความสามารถของทั้งสามประเทศในการควบคุมการระบาดของโควิด-19	 สามารถ 

อธิบายได้จากแผนภาพที่	 2,	 3	 และ	 4	 กล่าวคือ	 ตั้งแต่เริ่มต้นการระบาดจนถึงเดือนเมษายน	 2021	 ยอด 

ผู้ติดเชื้อรายวันของไต้หวันและนิวซีแลนด์อยู่ในเกณฑ์หลักหน่วยและหลักสิบเท่านั้น	ส่วนสิงคโปร์จะมียอด

ติดเชื้อรายวันสูงเป็นหลักพันและหลักหมื่นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม	 2020	 เนื่องจากเกิด 

การระบาดของโควิด-19	 ในแรงงานต่างชาติ	 แต่หลังจากนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ได้ปรับนโยบายและมาตรการ 

ในการควบคุมโรคให้เข้มขึ้น	 จึงสามารถควบคุมตัวผู้ติดเช้ือให้อยู่ในหลักสิบได้ในเวลาไม่นาน	 และต้ังแต ่

มีการระบาดของโควิด-19	 ยอดผู้เสียชีวิตรายวันของทั้งสามประเทศอยู่ที่เกณฑ์ศูนย์หรือหลักหน่วยเท่านั้น	

ดังนั้นผลกระทบด้านข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19	 ของสามประเทศที่ปรากฎเป็นผลจาก 

การวเิคราะห์สถานการณ์ได้ถกูต้องและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึน	มกีารด�าเนนินโยบายและมาตรการ

ที่น�าไปสู่การปฏิบัติในการตอบสนองสถานการณ์วิกฤติโควิด-19	อย่างมีประสิทธิภาพ	

 2) ด้านเศรษฐกิจ

	 ผลกระทบด้านเศรษฐกจิทีท่ัง้สามประเทศได้รับจากการวเิคราะห์และด�าเนนินโยบายในการรบัมอื

กับโควิด-19	สามารถอธิบายได้จากค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	(Gross	Domestic	Product,	GDP)	

ดังตารางที่	6
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ตารางท่ี 6.	แสดงผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ของไต้หวนั	สงิคโปร์และนวิซแีลนด์	ใน	4	ไตรมาส

ของปี	2020	และ	ไตรมาส	1	ของปี	2021

ประเทศ
GDP 2020 GDP 2021

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

ไต้หวัน 2.51% 0.35% 4.26% 5.09% 8.92%

สิงคโปร์ 0% -13.3% -5.8% -2.4%	 1.5%

นิวซีแลนด์ 0% -11.2% 0.4% -0.8% 2.4%

ทีม่า: National	Statistics	Republic	of	China	(Taiwan)	(2021b)	Department	of	Statistics	Singapore	

(2021)	Statistics	New	Zealand	(2021).

	 (1)	 ไต้หวันมีค่า	GDP	เป็นบวกทั้งสี่ไตรมาสของปี	2020	และไตรมาส	1	ของปี	2021	ความส�าเร็จ 

ดงักล่าวเป็นผลจาก	รฐับาลไต้หวนัวเิคราะห์สถานการณ์ได้ชดัเจน	และก�าหนดนโยบายในเชงิรกุได้สอดคล้องกบั 

สถานการณ์	 โดยเฉพาะนโยบายสนับสนุนการบริโภคในประเทศและการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ 

ภาคส่วนต่างๆ	 ของภาครัฐ	 นอกจากนี้ไต้หวันยังสามารถส่งออกสินค้าเทคโนโลยีได้เพิ่มข้ึน	 เนื่องจาก 

ช่วงการระบาดของโควดิ-19	ท�าให้ผูค้นต้องท�างานและการเรียนทีบ้่าน	ท�าให้ความต้องการเซมคิอนดกัเตอร์

และสนิค้าอเิลกทรอนกิส์เพิม่ขึน้ทัว่โลก	(MGRonline,	2021)	อกีทัง้ตัง้แต่มกีารระบาดของโควดิ-19	ไต้หวนั

เป็นเพยีงไม่กีป่ระเทศในโลกทีไ่ม่มกีารลอ็คดาวส์	ส่งผลให้ไต้หวนัมสีถานะทางเศรษฐกจิทีแ่ขง็แกร่งทัง้ระหว่าง

และหลังเกิดโควิด-19	 ซึ่งสตีเฟน	 ทอปลิส	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ	 Bank	 of	 New	 Zealand	 ในเวลลิงตัน	 

กล่าวว่า	“การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็จนถึงระดบัก่อนเกดิโควดิ-19	เป็นเรือ่งท่ีหาได้ยาก	โดยมเีพยีง 

สามประเทศเท่านั้นที่มีการฟื้นตัวเต็มที่	ได้แก่	ไต้หวัน	จีน	และไอร์แลนด์”	(Withers	&	Bloomberg,	2020;	

Jennifer,	Cheng	&	Lin,	2020)	

	 (2)	 สิงคโปร์มีค่า	GDP	เป็นศูนย์ไตรมาสที่	1	ของปี	2020	ส่วนสี่ไตรมาส	2	และ	4	ของปี	2020	

ติดลบ	และมีค่าเป็นบวกเล็กน้อยในไตรมาส	1	ของปี	2021	สาเหตุหลักที่ท�าให้	GPD	ของสิงคโปร์เป็นศูนย์

และติดลบในปี	2020	เนื่องจากถึงแม้สิงคโปร์จะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19	ได้ดี	แต่ในฐานะ

ประเทศเลก็	ๆ 	ทีต้่องพึง่พาอปุสงค์ส่วนใหญ่จากภายนอกและมาตรการลอ็คดาวน์ของประเทศต่าง	ๆ 	ทัว่โลก	

จึงท�าให้สิงคโปร์ได้รับผลกระทบมากจากการระบาดของโควิด-19	นอกจากนี้ภาคบริการภายในประเทศ 

ได้รบัผลกระทบจากข้อจ�ากดัทีเ่กดิจากการด�าเนนิมาตรการในการรบัมอืกับระบาดของโควดิ-19	ของภาครฐั	

(Lee,	 2021)	 นายกรัฐมนตรีลี	 กล่าวว่า	 “ส�าหรับปี	 2020	 นับเป็นปีที่เศรษฐกิจของสิงคโปร์ตกต�่าที่สุด 

นับต้ังแต่ได้รับเอกราช	 เราหวังว่าจะฟื้นตัวในปี	 2021	 แม้ว่าการฟื้นตัวจะไม่สม�่าเสมอและกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มต�่ากว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19”	(Iwamoto,	2021)

	 (3)	 นิวซีแลนด์มีค่า	 GDP	 เป็นศูนย์ไตรมาสที่	 1	 และติดลบในไตรมาส	 2	 และ	 4	 ของปี	 2020	 

แต่เป็นบวกในไตรมาส	3	ของปี	2020	และไตรมาส	1	ของปี	2021	สาเหตุหลักที่ท�าให้ไตรมาสที่	2	และ	4	
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ของปี	2020	ค่า	GDP	ถดถอย	เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ปิดประเทศและล็อคดาวส์	

รวมทั้งมาตรการคุมการระบาดที่เข้มงวด	 ถึงแม้จะท�าให้การระบาดของโควิด-19	 อยู่ภายใต้การควบคุม	 

แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก	 โดยเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ค่อย	 ๆ	 ฟื้นตัวเติบโตเป็นรูปตัวว	ี

เน่ืองจากมาตรการกระตุ้นและการสนับสนุนทางการเงินจ�านวนมากจากภาครัฐ	 เข้าไปกระตุ้นการใช้จ่าย 

ของผู้บริโภคภายในประเทศ	 สอดคล้องกับค�ากล่าวของ	 Paul	 Bloxham	 หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	 ที่ว่า	 “การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนิวซีแลนด์เป็นรูปตัววี	 เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึง 

ผลการด�าเนินนโยบายในการรับมือกับโควิด-19	 ที่ได้ผลของนิวซีแลนด์	 เนื่องจากนโยบายนี้ได้สนับสนุนให้

เศรษฐกจิฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งจากเหตกุารณ์ทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน”	ความมุง่มัน่ของรฐับาลในการบรหิาร

จัดการโควิด-19	 ท�าให้เห็นว่า	 นิวซีแลนด์มีการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก	 แต่นิวซีแลนด์ 

ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถประคับประคอบเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกหลายประเทศในสถานการณ์

การโรคระบาดครัง้นี	้(Withers	&	Bloomberg,	2020)	ความส�าเรจ็ส่วนใหญ่ของนวิซแีลนด์เกิดจากการตอบสนอง 

ต่อการระบาด	 “อย่างเข้มงวดและรวดเร็ว”	 จึงช่วยบรรเทาผลกระทบที่ร้ายแรงของโควิด-19	 และท�าให ้

จ�านวนผู้ป่วยเสมือนเกือบเป็นศูนย์ก่อนสิ้นปี	2020	และด้วยเหตุนี้ทางการนิวซีแลนด์จึงสามารถผ่อนคลาย

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆ	 ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในช่วงครึ่งหลังของปี	2020	(Schmidt,	2021)

สรุป 

	 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าเสนอข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

	 1.	การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 ของไต้หวัน	 สิงคโปร์และนิวซีแลนด์	 

พบว่า	 มีส่วนที่แตกต่างกัน	 คือ	 ไต้หวันมีความตื่นตัวและติดตามข้อมูลการระบาดอย่างใกล้ชิด	 เนื่องด้วย 

เคยประสบการณ์การรับมือกับโรคซาร์ส	 ประกอบกับการให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการระบาดครั้งนี้ 

ของรัฐบาล	 จึงท�าให้ไต้หวันสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การระบาดครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนและ

รวดเร็ว	 พร้อมทั้งมีการวางแผนและเตรียมการรับมือกับการระบาดในเชิงรุก	 ส่วนสิงคโปร์และนิวซีแลนด ์

ในช่วงแรกยังไม่ค่อยให้ความส�าคัญมากนักและวิเคราะห์ความรุนแรงของโควิด-19	 ต�่ากว่าความเป็นจริง	 

แต่เมือ่มกีารติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง	จงึท�าให้ในเวลาต่อมาสามารถวเิคราะห์สถานการณ์การระบาด

ได้สอดคล้องกบัความเป็นจรงิมากขึน้	ส�าหรับลกัษณะการวเิคราะห์สถานการณ์วกิฤตโควดิ-19	ท่ีสามประเทศ

ทีม่คีล้ายกัน	ได้แก่	1)	การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดและต่อเนือ่ง	(2)	มคีวามยดืหยุน่

และการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างทันท่วงที	 (3)	 มีความ

กระตือรือร้นในการรับมือและแก้ไขสถานการณ์อยู่เสมอ	

	 2.	การบริหารประเทศในสถานการณ์โควิด-19	 ของไต้หวัน	 สิงคโปร์และนิวซีแลนด์	 ที่เหมือนกัน 

ในการตอบสนองสถานการณ์วกิฤตโควดิ-19	ได้แก่	1)	การควบคมุชายแดนและการคัดกรอง	เพือ่การป้องกนั

ไม่ให้เชื้อโควิด-19	จากภายนอกเข้าสู่ภายในประเทศ	2)	การจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลาง	เพื่อเป็นศูนย์กลาง
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ในการบริหารจัดการการระบาดของโควิด-19	 ส�าหรับการก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนอง 

ต่อสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 อื่น	 ๆ	 แต่ละประเทศมีการปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

ของประเทศของตน	โดยไต้หวันมคีวามโดดเด่นในการก�าหนดนโยบายเชิงรกุ	การน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรม

มาใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการกับการระบาด	 การแบ่งปันประสบการณ์ที่ประสบความส�าเร็จ 

กับประเทศต่าง	 ๆ	 ความพยายามในการขยายความร่วมมือและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19	 

ไปสู่ระดับนานาชาติ	ส่วนสิงคโปร์มีจุดเด่นในเรื่องการปรับนโยบายที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์	การสื่อสาร

ของผู้น�า	 การน�าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการให้ข้อมูลการระบาดและสื่อสารกับประชาชนในประเทศ 

ซ่ึงมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ	 และนิวซีแลนด์มีความโดดเด่นในการจัดท�านโยบาย	 ยุทธศาสตร์และ

มาตรการต่าง	 ๆ	 พร้อมการจัดตั้งทีมงานเฉพาะที่หลากหลายเพื่อบริหารจัดการการระบาดของโควิด-19	 

อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ผลกระทบที่เกิดจากการบริหารประเทศวิกฤตโควิด-19	 ของไต้หวัน	 สิงคโปร์และนิวซีแลนด	์ 

แบ่งได้เป็น	2	ด้าน	คือ	ด้านข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต	ทั้งสามประเทศประสบความส�าเร็จในการควบคุม

การระบาดของโควิด-19	 โดยมีจ�านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมอยู่ในเกณฑ์ต�่ามาก	 ยกเว้นสิงคโปร์ที่ม ี

การติดเช้ือในกลุ่มแรงงานต่างชาติจ�านวนมากในช่วงเวลาหนึ่ง	 แต่สิงคโปร์ใช้เวลาเพียงไม่ก่ีเดือนก็สามารถ

ควบคุมการระบาดได้	 แต่ด้านเศรษฐกิจกลับมีผลกระทบท่ีแตกต่างกัน	 กล่าวคือ	 ไต้หวันท่ีถือว่าได้รับ 

ผลกระทบน้อยที่สุดและเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง	 	 เนื่องจากไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศ	 

การปรับนโยบายในการสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการการขับเคลื่อนภายในประเทศเป็นหลักและการส่งออก

สินค้าอิเลกทรอนิกส์ท่ีขยายตัว	 ส่วนสิงคโปร์ได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากและเศรษฐกิจถดถอยมากที่สุด

นับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ	 เนื่องจากเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังมีการพึ่งพาการค้ากับต่างประเทศและภาคธุรกิจ 

ในประเทศได้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิมาตรรบัมอืกบัโควดิ-19	และนวิซแีลนด์มกีารเติบโตทางเศรษฐกจิ

แบบรูปตัววี	 เนื่องจากการตอบสนองต่อการระบาด	“อย่างเข้มงวดและรวดเร็ว”	 รวมทั้งมาตรการกระตุ้น

และสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ	 ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีร้ายแรงของโควิด-19	 ท�าให้กิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี	2020

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

	 จากการวิจัยพบว่า

	 นับต้ังแต่มกีารระบาดของโควิด-19	ตัง้แต่ปลายปี	2019	ไต้หวนั	สงิคโปร์และนวิซแีลนด์ได้มลีกัษณะ

การวิเคราะห์สถานการณ์วกิฤตโควดิ-19	ทีม่คีวามคล้ายคลงึกนั	ได้แก่	1)	การตดิตามสถานการณ์การระบาด

ของโรคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	 2)	 มีความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างทันท่วงที	 3)	 มีความกระตือรือร้นในการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ 

อยู่เสมอ	 โดยการบริหารประเทศเพื่อรับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 ของท้ังสามประเทศ 

มีทัง้ส่วนทีเ่หมอืนและส่วนทีแ่ตกต่างกนั	ซึง่ในส่วนท่ีแตกต่างกนันัน้คอื	แต่ละประเทศได้มกีารปรับใช้นโยบาย
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และมาตรการให้เหมาะสมและสอดคล้องกบับรบิทของสถานการณ์วกิฤตโควิด-19	ทีเ่กดิข้ึน	รวมทัง้ศกัยภาพ

และทรัพยากรของประเทศ	 โดยการบริหารประเทศในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 ของท้ังสามประเทศ

สอดคล้องกบัทฤษฎกีารบรกิารเชิงสถานการณ์ของ	Fred	E.Fiedler	ทีว่่า	การบรหิารทีข่ึน้อยูกั่บข้อเทจ็จรงิ	

โดยการเลือกทางออกที่จะไปน�าสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดดีที่สุด	 หากแต่สถานการณ ์

จะเป็นตัวก�าหนดว่า	ควรใช้การบริหารแบบใดในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น	ซึ่งผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์

สถานการณ์ให้ดีที่สุด	 โดยเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดระบบปิดและระบบเปิด	 รวมทั้งต้องยอมรับว่า

ทุกส่วนของระบบมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน	 มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ 

กับสภาพแวดล้อม	 สถานการณ์บางคร้ังจะต้องใช้การตัดสินใจท่ีเฉียบขาด	 บางสถานการณ์ต้องอาศัยการ 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 บางครั้งก็ต้องค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงจูงใจ	 บางครั้งก็ต้องค�านึงถึง 

เป้าหมายหรือผลกระทบขององค์การเป็นหลัก

	 นอกจากน้ี	 การก�าหนดนโยบายในการรับมือและการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 ของท้ัง 

สามประเทศซึง่ถอืว่าเป็นการก�าหนดนโยบายสาธารณะนัน้	มขีัน้ตอนการด�าเนนิการโดยเริม่จากการตดิตาม

สถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด	 การวิเคราะห์สถานการณ์	 การพิจารณาวิธีการในรับมือและการแก้ไข

การระบาดของโควิด-19	 ในหลากหลายรูปแบบ	 การตัดสินใจเลือกวิธีท่ีคิดว่าดีท่ีสุด	 การน�านโยบายไปใช้ 

และประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการน�านโยบายไปใช้	 รวมท้ังปรับปรุงการก�าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19	ทีม่กีารเปล่ียนแปลงตลอดเวลา	ซ่ึงสอดคล้องกบัตวัแบบของกระบวนการ

ก�าหนดนโยบายสาธารณะในทฤษฎีนโยบายสาธารณะของ	 Thomas	 R.Dye	 ท่ีกล่าวว่า	 กระบวนการ 

ก�าหนดนโยบายสาธารณะประกอบด้วย	 การระบุปัญหา	 การก�าหนดการตัดสินใจ	 การก�าหนดข้อเสนอ 

ทางนโยบาย	การอนุมัตินโยบาย	การน�านโยบายไปปฏิบัติ	และการประเมินผลนโยบาย	ดังนั้นจากการวิจัย

ครั้งนี้ท�าให้ได้เรียนรู้ว่า	เมื่อเกิดวิกฤตทุกครั้งการวิเคราะห์	การประเมิน	การตัดสินใช้นโยบายและมาตรการ

ต่าง	 ๆ	 การน�านโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลลัพธ์ล้วนเป็นสิ่งท่ีมีความสัมพันธ์กัน	 โดยสิ่งส�าคัญ 

เม่ือประเทศเผชญิกับวกิฤตผูน้�าและผูม้ส่ีวนในการก�าหนดหนดต้องมคีวามรวดเรว็ในการประเมนิสถานการณ์	

ก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน	 ตรงจุดและยกระดับการเฝ้าระวังวิกฤตเป็นระดับสูงสุด	 เพื่อเตรียมความพร้อม 

ในทกุด้านส�าหรบัการรับมอืกบัวกิฤตและลดการสญูเสยีท่ีอาจเกดิข้ึน	ดงัตวัอย่าการบรหิารประเทศของไต้หวนั

ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	ครั้งนี้		

	 จากกรอบความคิดการวิจัยซึ่งประกอบด้วยวิกฤตโควิด-19	 (Input)	 วิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์วิกฤตโควิด-19	 (Process)	 การก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนองสถานการณ์ 

วิกฤต-19	 (Output)	 ผลกระทบที่เกิดจากการก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนองสถานการณ์

วิกฤต-19	 (Result)	 สามารถอธิบายภาพรวมของการบริหารประเทศในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19:	 

กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบไต้หวัน	สิงคโปร์	และนิวซีแลนด์ได้ดังแผนภาพที่	5
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Process (วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์วิกฤตโควิด-19)

สิ่งที่ต่างกัน ไต้หวัน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์

ติดตามข้อมูลการระบาดอย่าง
ใกล้ชิดตั้งแต่เร่ิมต้น	 วิเคราะห	์
ประเมินและเตรียมพร้อมใน
การรับมือระดับสูงสุด

ช่วงเริม่ต้นวเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ 
ในระดบัค่อนข้างต�า่	แต่เมือ่สถานการณ์ระบาด
มีความรุนแรงมากขึ้น	ปรับการเตรียมพร้อม
และเฝ้าระวังในระดับสูง

ช่วงเริ่มต้นวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ในระดับต�่า	แต่เมื่อ
สถานการณ์ระบาดเริม่รนุแรงมากขึน้  
มกีารยกระดบัการรบัมอืระดบัสงูสดุ

สิ่งที่เหมือนกัน 1)	การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	2)	มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง	3)	มคีวามกระตือรอืร้นในการรบัมอืและแก้ไขสถานการณ์อยูเ่สมอ

Output (การก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนองสถานการณ์วิกฤต-19)

ด้านนโยบาย ไต้หวัน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์

•	 การควบคุมชายแดนและ 
การคัดกรองโรค

•	 การจดัตัง้ศูนย์บญัชาการกลาง 
ส�าหรับบริหารจัดการโรค

•	 ความร่วมมือกับต่างประเทศ

•	 การควบคุมชายแดนและ 
การคัดกรองโรค

•	 การจดัตัง้ศนูย์บญัชาการกลาง 
ส�าหรับบริหารจัดการโรค

•	 นโยบาย	ยุทธศาสตร์และ
มาตรการส�าคัญในการรับ
บริหารจัดการโรค

•	 การควบคุมชายแดนและการคัดกรองโรค
•	 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางส�าหรับ

บริหารจัดการโรค
•	 การจดัตัง้ทมีงานเฉพาะเพ่ือบรหิารจดัการโรค
•	 นโนบาย	ยุทธศาสตร์และมาตรการส�าคัญ

ในการรับบริหารจัดการโรค

ด้านการน�า
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมา
ปรับใช้

•	 การบริหารวัสดุและอุปกรณ์ 
การแพทย์

•	 การป้องกันการแพร่เชื้อ	 
การควบคุมโรคและระบบ 
ประกันสุขภาพ

•	 การสื่อสารและให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับโรคแก่ประชาชน

Result (ผลกระทบที่เกิดจากการก�าหนดนโยบายและมาตรการในการตอบสนองสถานการณ์วิกฤต-19)

ด้านข้อมลูผูต้ดิเชือ้
และผู้เสียชีวิต

ไต้หวัน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์

•	 ผู้ติดเชื้อ	1,129	คน
•	 ผู้เสียชีวิต	12	คน

•	 ผู้ติดเชื้อ	61,145	คน
•	 ผู้เสียชีวิต	30	คน

•	 ผู้ติดเชื้อ	2,613	คน
•	 ผู้เสียชีวิต	26	คน

ด้านเศรษฐกิจ •	 GDP	เป็นบวกทุกไตรมาสในปี	
2020และไตรมาสแรกปี	2021

•	 GDP	เป็นศูนย์และติดลบในปี	2020	และ	
GDP	เริ่มเป็นบวกไตรมาสแรกปี	2021

•	 การเติบโตของเศรษฐกิจ 
แบบรูปตัววี

ทฤษฎีการบริหารนโยบายสาธารณะ
ตัวแบบกระบวนการที่เก่ียวกับการก�าหนดนโยบายสาธารณะ	
ประกอบด้วย	1)	การระบปัุญหา	2)	การตดัสนิใจ	3)	การก�าหนด
ข้อเสนอนโยบาย	4)	การอนมุตันิโยบาย	5)	การด�าเนนินโยบาย	
6)	การประเมินผลนโยบาย

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์
การบริหารที่ขึ้นอยู่กับในเชิงสภาพข้อเท็จจริง	 โดยการเลือก
ส�าหรับทางออกทีจ่ะไปน�าสูก่ารแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่า
ไม่มีวิธีใดท่ีดีที่สุด	 หากแต่สถานการณ์จะเป็นตัวก�าหนดว่า 
ควรใช้การบริหารแบบใดในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น	ซึ่งผู้บริหาร
จะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด	 โดยเป็นการ 
ผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด	 รวมทั้ง 
ต้องยอมรับว่าทุกส่วนของระบบมีความสัมพันธ์และมีผล 
กระทบซึ่งกันและกัน		

Input

สถานการณ์วิกฤตโควิด-19

ภาพที่ 5.	แสดงการอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดการวิจัย
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	 จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าเสนอ“แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด”	 (best	 practice)	 ส�าหรับเป็นแนวทาง 

ในการบริหารประเทศในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	ดังแผนภาพที่	6

ภาพที่ 6.	แสดงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดส�าหรับการบริหารประเทศในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19	

 ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและการปฏิบัต	ิมีดังนี้

	 1)	 เมื่อเกิดวิกฤตรัฐบาลควรติดตาม	 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์รอบด้านอย่างใกล้และ 

ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด	 รวมทั้งมองภาพวิกฤตและผลกระทบแบบองค์รวมทุกมิติ	 เพื่อที่จะสามารถ

เลือกแผนรับมือได้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 อีกทั้งควรมีความยืดหยุ่นในการก�าหนด

นโยบายให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	 นอกจากนี้ควรมีการเตรียมความพร้อมระดับสูงสุด 

ในการรับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้น	

	 2)	 รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลวิกฤตหรือภัยภิบัติที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 โดยม ี

การบูรณาการการท�างานทุกกระทรวงทบวงกรมทั้งภาครัฐและเอกชน	 ให้อิสระในการบริหารจัดการ	 

ลดขั้นตอนในการท�างานและมอบอ�านาจในการตัดสินใจ	 เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว	 แม่นย�าและมีความ 

เชื่อมโยงกันในการท�างาน	 ซึ่งจะท�าให้สามารถแก้ไขวิกฤตได้ทันท่วงที	 อีกทั้งควรมีการวางแผนรับมือวิกฤต

หรือภัยภิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างชัดเจน
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	 3)	 การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนในสถานการณ์วิกฤตควรเป็นไปด้วยความจริงใจ	

ถกูต้อง	ตรงไปตรงมา	โปร่งใสและทนัท่วงท	ีเพือ่ให้ประชาชนได้รบัทราบถงึสถานการณ์ทีแ่ท้จรงิ	ซึง่จะท�าให้

ประชาชนสามารถเตรียมตัวรับมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 อีกทั้งภาครัฐควรรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน	 เพื่อจะได้รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นและความต้องการของประชาชน	 เพื่อเป็นข้อมูลให้การแก้ไข

สถานการณ์วิกฤตได้ตรงจุด	มีประสิทธิภาพ	สร้างความเชื่อมั่น	ความร่วมมือ	และไว้วางใจซึ่งกันและกัน

	 4)	 ในสถานการณ์วกิฤตทกุภาคส่วนในประเทศควรมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ	และเอาผลประโยชน์

ของประเทศและประชาชนเป็นทีต้ั่ง	ดังตัวอย่างการรบัมอืวกิฤตโควิด-19	ของไต้หวนั	สงิคโปร์และนวิซแีลนด์	

ซึ่งพบว่าการรับมือโควิด-19	 มีทั้งที่ประสบความส�าเร็จและล้มเหลว	 แต่ส่วนใหญ่ภาครัฐได้รับความร่วมมือ 

และความเชือ่ม่ันจากประชาชน	เพราะประชาชนของประเทศเหล่านัน่ทราบว่าสิง่ท่ีภาครฐัท�าไปนัน่ท�าเพ่ือใคร

	 5)	 ควรมีส่งเสริมการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเฉพาะเจาะจง 

ในการรบัมอืกบัสถานการณ์วกิฤต	เพือ่ช่วยให้ประเทศสามารถตอบสนองต่อภัยคกุคามหรอืภยัพบัิตใินอนาคต

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง	

	 6)	 ควรเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถสอดคล้องกับสถานการณ์หรือวิกฤติท่ีเกิดข้ึน	 

เข้ามาดูแล	รับผิดชอบและแก้ไขสถานการณ์วิกฤต	รวมทั้งมอบอ�านาจในการบริหารและการตัดสินใจ

	 7)	 ภาครัฐควรมีการน�าเทคโนโลยีและ	 Big	 data	 มาใช้ในการรับมือและแก้ไขสถานการณ์วิกฤต	 

ดงัเช่น	วเิคราะห์กรณีไต้หวนัทีม่กีารรวมฐานข้อมลูตรวจคนเข้าเมอืงของไต้หวนัและฐานข้อมูลประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ	การจัดท�า	Application	ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันโรค	และการใช้	

Application	ติดตามตัวส�าหรับผู้กักตัวดูอาการของโรค	เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ	มีดังนี้

	 1)	 ควรศึกษาการรับมือและแก้ปัญหาโควิด-19	 ของประเทศต่างๆ	 ทั้งที่ประสบความส�าเร็จและ 

ล้มเหลว	เพื่อน�าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท�า	best	practice	ส�าหรับปรับใช้กับประเทศไทย

	 2)	 ควรมีการศึกษาและวิจัยสถานการณ์วิกฤตในองค์รวมว่า	 เมื่อเกิดวิกฤตด้านหนึ่งแล้วจะม ี

ความเชื่อมโยงและผลกระทบสู่ด้านอื่นหรือไม่	 อย่างไร	 เพื่อหาวิธีป้องกันและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

ในปัจจุบันและอนาคต	 พร้อมทั้งน�าเสนอแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานและการปฏิบัติในการรับมือกับ 

วิกฤตต่าง	ๆ	ในอนาคต

	 3)	 ควรมีการศึกษาการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการรับมือวิกฤตต่าง	 ๆ	 ดังเช่น	

ไต้หวันที่น�าความรู้ด้านนี้มาปรับใช้ในการรับมือวิกฤตโควิด-19	ได้เป็นอย่างดี

	 4)	 ควรมีการศึกษาการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดในอดีตว่า	 สามารถผ่านและแก้ไข

สถานการณ์ได้อย่างไร	เพราะอาจมแีนวทางทีใ่นอดตีเคยใช้แล้วประสบความส�าเรจ็และสามารถน�ามาประยกุต์

ใช้กับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	ในปัจจุบันและโรคระบาดในอนาคตได้

	 5)	 ควรมีการศึกษาว่า	 หากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19	 ยืดเยื้อยาวนาน	 รัฐบาลของแต่ละ

ประเทศควรก�าหนดนโยบายอย่างไร	เพือ่ให้ประเทศและประชาชนสามารถใช้ชวีติร่วมกับโควิด-19	โดยท�าให้

ด้านสาธารณสุข	ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าไปด้วยกัน
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	 6)	 ควรศึกษามุมมองและบทบาทของภาคประชาชน	 ภาคเอกชน	 และภาครัฐต่อการรับมือและ

แก้ไขสถานการณ์วิกฤต	 เพ่ือให้เห็นมุมมองของสามภาคส่วนว่ามีความเหมือนและต่างกันอย่างไร	 อันจะ 

น�าไปสู่แนวทางความร่วมมือในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันและอนาคต

	 7)	 ควรมคีวามร่วมระหว่างด้านรฐัศาสตร์	ด้านเศรษฐศาสตร์	ด้านสงัคมศาสตร์และด้านการแพทย์

ในการศึกษาวิจัยว่า	 เมื่อการเกิดวิกฤตโรคระบาดข้ึนจะมีแนวทางปฏิบัติหรือรูปแบบการด�าเนินนโยบาย 

ของประเทศอย่างไร	เพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนในทุกด้านต่อไปได้	โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
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