
เกณฑ์อ้างอิงรายละเอียด 
จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด้านชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ได้รับ 
กำรจัดตั้งขึ้นภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2551  
ซ่ึงก ำหนดให้ สวทน. มีภำรกิจหลักในกำรจัดท ำนโยบำยแห่งชำติว่ำด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ และผลักดันกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและพัฒนำ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เทคโนโลยีเพ่ือสร้ำง
เสริมสุขภำพและสุขภำวะของประชำชน และกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และมีผลกระทบส ำคญัต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย  

รำยงำนของส ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ (IHPP) ปี พ.ศ. 2552 ระบุว่ำ  
ไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (non-communicable disease, NCD) ถึง 14 ล้ำนคน เสียชีวิตมำกกว่ำ 3 แสน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของกำรเสียชีวิตของประชำกรไทยทั้งหมด  มูลค่ำควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจชำติ 
ประมำณ 200,000 ล้ำนบำทต่อปี กลุ่มโรค NCD ที่พบในผู้ป่วยในไทย ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งสำเหตุหลักของโรค
ในกลุ่มนี้มำจำกพฤติกรรมและควำมเคยชินที่ไม่เหมำะสม เช่น ดื่มเหล้ำ สูบบุหรี่ รับประทำนอำหำรที่มีรสเค็ม
จัด เผ็ดจัด หวำนจัด รับประทำนผักผลไม้ไม่เพียงพอ ออกก ำลังกำยไม่เพียงพอ ควำมเครียด หรือกรรมพันธุ์ 

นอกจำกโรคในกลุ่ม NCD ที่ เป็นสำเหตุของกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิตแล้ว ยังมีโรคอุบั ติ ใหม่ 
(Emerging Diseases) โรคอุบัติซ้ ำ (Re-Emerging Diseases) ที่มีแนวโน้มพบกำรระบำดมำกขึ้น เนื่องจำก
ผลกระทบจำกภำวะโลกร้อนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศของโลก เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก
สำยพันธุ์ต่ำงๆ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ โรคเอดส์ และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลำ เป็นต้น 

จำกข้อมูลบัญชีรำยจ่ำยสุขภำพของประเทศไทย ปี  2555 พบว่ำรัฐมีค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพ 
ประมำณ 4.3 แสนล้ำนบำท ซึ่งในจ ำนวนนี้มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุถึง 1.4 แสนล้ำนบำทหรือคิด
เป็นร้อยละ 30 ของค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสุขภำพ และในอนำคตค่ำใช้จ่ ำยด้ำนสุขภำพมีแนวโน้มสูงขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง ภำครัฐจึงควรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนสุขภำวะของประชำชน แนวทำงมำตรกำรในกำรแก้ไข
ปัญหำสุขภำพ พร้อมทั้งป้องกันและรักษำโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ สนับสนุนส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรแพทย์และ
สุขภำพ เพื่อสร้ำงควำมม่ันคงทำงด้ำนสุขภำพ ทั้งนี้เนื่องจำกเวชภัณฑ์ในกำรรักษำผู้ป่วยน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ จึงมีรำคำค่อนข้ำงสูง ส่งผลต่อกำรเข้ำถึงยำที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและปลอดภัยตรงตำมหลัก
มำตรฐำนสำกล 

อุตสำหกรรมชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมส ำคัญ เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงสุขภำวะของประเทศ โดยใช้ในกำรป้องกัน รักษำ ตลอดจนเพ่ิมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย อุตสำหกรรม
ชีววัตถุเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมส ำคัญและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว กำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีววัตถุและเครื่องมือ
แพทย์ในประเทศไทยจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยหลำยประกำร ทั้งในด้ำนกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์



มวลรวมในประเทศ อันเป็นผลจำกกำรลงทุนที่เพ่ิมขึ้นทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศและกำรเพ่ิมมูลค่ำ
กำรส่งออก รวมทั้งลดกำรพ่ึงพำกำรน ำเข้ำ ช่วยเพ่ิมคุณภำพชีวิตและเพ่ิมควำมสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์แก่
ประชำชนในรำคำที่เหมำะสม ตลอดจนช่วยสร้ำงองค์ควำมรู้และทักษะในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
ประเทศไทยให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในยุคเศรษฐกิจที่อยู่บนฐำนควำมรู้ (knowledge-based 
economy) 

สวทน. เล็งเห็นควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งต้องได้รับกำร
สนับสนุนในระดับนโยบำยจำกรัฐบำล ซึ่งรวมถึงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำร
ร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดของภำคเอกชนและภำครัฐทั้งในด้ำนกำรลงทุนและกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร โดย สวทน. 
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น จ ำเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องสูง และเป็นผู้ที่มีบทบำทกว้ำงขวำงในกำรเชื่อมโยงและสร้ำงเครือข่ำย
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ ทั้งในและต่ำงประเทศ เข้ำมำเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำในเชิงลึก 
เพ่ือให้กำรจัดท ำนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ รวมทั้งกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริงของประเทศ และ
ขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ สวทน. ในกำรจัดท ำแผนแม่บทเครื่องมือแพทย์และแผนพัฒนำ 
คลัสเตอร์อุตสำหกรรมและกำรขับเคลื่อนนโยบำย วทน. ด้ำนชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์  เพ่ือสร้ำงเสริม
สุขภำพและสุขภำวะของประชำชน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ 
 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3.1 ให้ค ำปรึกษำและถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนำอุตสำหกรรมยำชีววัตถุ 
เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ โดยปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำน สวทน. โดยเฉลี่ยสัปดำห์ละ 3 วัน 

3.2 จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำน หรือ รำยงำนเชิงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับพัฒนำอุตสำหกรรมยำ 
ชีววัตถุ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ โดยมีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรผลงำนวิจัยที่ เกิดจำก 
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ-เอกชน-สถำบันกำรศึกษำ มำตรฐำนยำชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ หรือ ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแล แนวกำรบูรณำกำรพัฒนำนโยบำยที่เกิดจำกกำรสนับสนุนของภำครัฐ รวมทั้ง
แนวทำงกำรพัฒนำมำตรกำรหรือกฎหมำยส่งเสริม 

3.3 สนับสนุนกำรประสำนงำนระหว่ำง สวทน. กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ยำชีววัตถุ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ หรืองำนด้ำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

3.4 สนับสนุนกำรจัดท ำแผนแม่บทเครื่องมือแพทย์และแผนพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรม 
3.5 เข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มยุทธศำสตร์นวัตกรรมเพ่ืออุตสำหกรรม 

 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ 
 

 



5. สิ่งท่ีต้องส่งมอบ 
รำยงำนกำรด ำเนินงำน หรือ รำยงำนเชิงวิชำกำร ที่ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำชีววัตถุ 

เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หรือรำยงำนเชิงวิชำกำรด้ำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย แต่ละไตรมำส ครั้งละ 1 ฉบับ  

6. คุณสมบัติท่ีปรึกษา 
6.1 จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ทำงด้ำนเภสัชวิทยำ   
6.2 มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ปี ในประเด็นด้ำนที่เก่ียวข้องทำงด้ำน ยำ เวชภัณฑ์ หรือ 

ทำงด้ำนกำรแพทย์ สำธำรณสุข 
6.3 มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 15 ปี ในงำนวิจัย หรอืงำนบริหำร ที่เก่ียวข้องกับวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี  

7. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
ข้อมูล เอกสำร ผลกำรส ำรวจ ตลอดจนกำรประมวลผลทั้งหมดที่ที่ปรึกษำได้ด ำเนินกำรให้กับ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช ำติ (สวทน.) ตำมสัญญำ 
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ  
โดยที่ปรึกษำจะต้องไม่ส่งมอบข้อมูลเอกสำร ผลกำรส ำรวจ ตลอดจนกำรประมวลผลทั้งหมด ที่ได้จำก  
กำรด ำเนินโครงกำรให้แก่ผู้ใด โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สวทน. 

8. งบประมาณและการจ่ายเงิน 
 งบประมำณรวม 864,000 บำท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบำทถ้วน) โดยแบ่งจ่ำยออกเป็นจ ำนวน 4 งวด 
(รำยไตรมำส) จ ำนวนเงินงวดละ 216,000 บำท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบำทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษำส่งมอบ
รำยงำนกำรด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำส ให้แก่ สวทน. ตำมท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ 

9. การประกันผลงาน 
สวทน. จะหักเงินประกันผลงำนไว้เป็นจ ำนวนร้อยละ 5 ของเงินค่ำจ้ำงในแต่ละงวด และจะส่งคืนให้   

ที่ปรึกษำโดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 45 วัน นับแต่วันที่ สวทน. ได้จ่ำยค่ำจ้ำงงวดสุดท้ำยให้แก่ที่ปรึกษำแล้ว 

10. เอกสารที่ต้องส่งมอบประกอบการท าสัญญา 
10.1 หนังสือตอบรับกำรเป็นที่ปรึกษำ 
10.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประชำชน 
10.3 วุฒิกำรศึกษำ 
10.4 ประวัติกำรท ำงำน 

11. คณะกรรมการจัดจ้าง 
11.1  นำยก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์  ประธำนกรรมกำร 
11.2  นำยทวีผล แก้วศิริ   กรรมกำร 
11.3  นำยมหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย  กรรมกำร 

12. คณะกรรมการตรวจรับ 
12.1  นำยสุชำต อุดมโสภกิจ  ประธำนกรรมกำร 
12.2  นำงสำวนันทรัตน์ มหำสวัสดิ์  กรรมกำร 
12.3  นำงสำวชลิสำ ไชยพัฒนะพฤกษ์ กรรมกำร 


