


สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

30 พฤษภาคม 2565

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG ด�วย
การจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ



Key Messages (1)

• รัฐบาลไทยกำหนดเป�าหมายให�เศรษฐกิจ BCG เป�นกลจักรสำคัญในการขับเคล่ือนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและกระจาย
รายได�ให�แก�เศรษฐกิจฐานราก 

• การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG จำเป�นต�องอาศัยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

• ในป� 2558 ประเทศไทยเร่ิมดำเนินนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมโดยใช�กลไกการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ  โดยให�หน�วยงานภาครัฐใช�
วิธีกรณีพิเศษ ในการจัดซ้ือจัดจ�างผลิตภัณฑ�นวัตกรรมที่อยู�ในบัญชีนวัตกรรมไทย แต�ผลการดำเนินนโยบายยังจำกัดมาก 

• ภาครัฐยังไม�ค�อยซ้ือสินค�าจากบัญชีนวัตกรรม เนื่องจาก

• บางสินค�าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมไม�เป�นที่ต�องการสูงของตลาด 

• บางสินค�าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมยังไม�ได�รับความเชื่อมั่นจากผู�ซ้ือ 

• จุดอ�อนของระบบการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรม เช�น ไม�ง�ายต�อการใช�งาน และขาดกลไกติดตามประเมินผล

• แนวปฏิบัติในการซ้ือขายสินค�าที่ไม�เหมาะสม 

• ผู�ข้ึนทะเบียนสินค�าในบัญชีนวัตกรรมส�วนใหญ�เป�น SMEs มีข�อจำกัดด�านเงินทุน 
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Key Messages (2)

• นโยบายจัดซ้ือจัดจ�างเพื่อนวัตกรรมมีการใช�แพร�หลายทั่วโลก เช�น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต� และจีน โดย
มีมาตรการสำคัญ เช�น

• ส�งสัญญาณเกี่ยวกับอุปสงค�จากภาครัฐ (Signaling)

• สร�างการยอมรับนวัตกรรมของประเทศ โดยภาครัฐเป�นผู�ใช�ก�อน (lead user)
• สนับสนุนการสร�างนวัตกรรมต้ังแต�แรกเร่ิมก�อนที่จะมีการซ้ือขาย (Pre-Commercial Support)

• ข�อเสนอแนะในการดำเนินมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย

• Supply side: ปรับการวิจัยไปสู�การใช�ประโยชน�และมีรายได� สนับสนุนการวิจัยด�วย Multiyear & Block Grant 
สนับสนุนการพัฒนาสินค�าให�ได�มาตรฐานสากล และจัดทำฐานข�อมูลสินค�าที่ตลาดต�องการ

• Demand side: ให�แต�มต�อราคาสินค�าในบัญชีนวัตกรรม จัดทำคู�มือแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ�างสินค�า
บัญชีนวัตกรรมไทย และเผยแพร�มาตรการบัญชีนวัตกรรม สร�างความตระหนัก และฝ�กอบรมเจ�าหน�าที่รัฐที่เกี่ยวข�อง

• Market: จัดทำฐานข�อมูลเชื่อมโยงระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย จัดทำเว็บเพจที่เป�นส่ือกลางเชื่อมระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย
และมีหน�วยงานติดตามและจัดการความเส่ียง และวัดผลกระทบ
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เศรษฐกิจ BCG คืออะไร?

• รัฐบาลไทยกำหนดเป�าหมายให�เศรษฐกิจ BCG เป�นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยและกระจายรายได�ให�แก�เศรษฐกิจฐานราก 

C = เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
เป�นการนำทรัพยากรมาใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด
และคุ�มค�าที่สุด ที่สำคัญคือการมุ�งลดปริมาณ
ของเสียให�น�อยลงหรือเท�ากับศูนย� (zero 
waste) ด�วยการปรับกระบวนการผลิต

B = เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
เป�นการนำความรู� เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มาพัฒนาต�อยอดจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ หรือผลผลิตทาง
การเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค�าให�กับสินค�า

G = เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
มุ�งเน�นการลดผลกระทบต�อโลกอย�างยั่งยืน 
โดยเฉพาะความยั่งยืนด�านส่ิงแวดล�อม

TDRI
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ความสำคัญของเศรษฐกิจ BCG

มูลค�า 

การจ�างงาน

3.4 ล�านล�านบาท 4.4 ล�านล�านบาท

16.5 ล�านคน 20 ล�านคน

(21% GDP) (24% GDP) 

2561 2566

TDRI

ที่มา: สอวช. (2561)

ผลิตภาพ

นวัตกรรม
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ประเทศไทยเริ่มดำเนินนโยบายส�งเสริมนวัตกรรมด�วย
การจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ ผ�านมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย

นวัตกรรมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ�หรือบริการใหม�ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ�หรือบริการเดิมด�วยองค�ความรู�ด�าน
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีส�วนร�วม ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยต�องผ�านการทดสอบและรับรองโดยหน�วยงานที่เช่ือถือได� มคีวามปลอดภัย
ต�อผู�ใช� และบริเวณใกล�เคียง อนึ่ง นวัตกรรมไทยไม�จำเป�นต�องพัฒนาขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด อาจซ้ือหรือนำเข�าบางส�วนมาจากต�างประเทศกไ็ด�

ที่มา: มติคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ� 2558

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบมอบหมายหน�วยงานจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ�และบริการ
นวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

• สำนักงบประมาณ ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่ผ�านการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งจัดทำและ
ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

• ข�อส่ังการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

• เร�งรัดแต�ละหน�วยงานจัดซ้ือจัดจ�างผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมบนบัญชีนวัตกรรมไทยตามความจำเป�นและเหมาะสม 
อย�างน�อยร�อยละ 30 ของความต�องการใช�งานทั้งหมดของหน�วยงาน

• กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุที่รัฐต�องการส�งเสริมหรือสนับสนุนฯ 2560 และ 2563

• กำหนดให�จัดซ้ือจัดจ�างพัสดุที่เป�นสินค�าบนบัญชีนวัตกรรม ด�วยวิธีเฉพาะเจาะจงได�

TDRI
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หลักเกณฑ�การพิจารณาขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ผ�านการรับรองมาตรฐาน
บังคับของผลิตภัณฑ�หรือ
บริการ รวมทั้งผ�านการ
ตรวจสอบจากสถาบันที่

น�าเชื่อถือ

TDRI

เป�นผลมาจากการวิจัยหรือ
การพัฒนาอย�างมีนัยสำคัญ

โดยสถาบันวิจัยไทย 
สถาบันการศึกษาของไทย 

หรือภาคเอกชนไทย

ผ�านการทดสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยในการใช�งาน

และไม�ส�งผลกระทบต�อ
ส่ิงแวดล�อม จากหน�วยงาน
วิเคราะห�ทดสอบที่เชื่อถือได�

เจ�าของผลิตภัณฑ�หรือบริการต�อง
เป�นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า และมีผู�
ถือหุ�นเป�นสัญชาติไทยไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 51 หรือองค�กรรัฐที่มี
อำนาจหน�าที่ตามกฎหมายในการ

ผลิตและจำหน�าย
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ผลการดำเนินงานบัญชีนวัตกรรมไทย

407 
1,212 

2,603 

4,969 

0.05% 0.12%

0.23%

0.40%
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0.4%

0.5%

 -

 2,000

 4,000

 6,000

2560 2561 2562 2563

ล�า
นบ

าท

มูลค�าการจัดซ้ือจัดจ�างสินค�าและบริการบัญชีนวัตกรรม
ไทย

วงเงินการจัดซ้ือจัดจ�างผลิตภัณฑ�และบริการในบัญชีนวัตกรรมที่ได�ผู�ชนะแล�ว (ล�านบาท)

สัดส�วนของวงเงินงบประมาณในการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจ�างที่ได�ผู�ชนะแล�ว

81
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30
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จำนวนผลงานบัญชีนวัตกรรมไทย

จำนวนผลงานในบัญชีนวัตกรรมทั้งหมด

ผลงานบัญชีนวัตกรรมที่มีการจัดซ้ือจัดจ�าง

ที่มา: สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง

• ในป� 2558 ประเทศไทยเร่ิมดำเนินนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมโดยใช�กลไกการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ  โดยให�หน�วยงานภาครัฐใช�วิธี
กรณีพิเศษ ในการจัดซ้ือจัดจ�างผลิตภัณฑ�และบริการนวัตกรรมที่อยู�ในบัญชีนวัตกรรมไทย แต�ผลการดำเนินนโยบายยังจำกัดมาก

TDRI
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สินค�าในบัญชีนวัตกรรมไทย

ที่มา: สำนักงบประมาณ (สืบค�นจาก http://publichearing.bb.go.th/innovation/search.php/ เมื่อ 20 เมษายน 2564)

• ผลงานมากกว�าคร่ึงหนึ่งอยู�ในหมวดการแพทย� 
• ในหมวดการแพทย� ผลงานที่ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยส�วนใหญ�คือ ยา รองลงมาคือ เวชภัณฑ�ทางการแพทย� และวัสดุ

ทางการแพทย� 

การแพทย�
55%

ก�อสร�าง
11%

ไฟฟ�า อิเล็กทรอนิกส� 
และโทรคมนาคม

10%

การเกษตร
8%

อื่นๆ
7%

ยานพาหนะและขนส�ง…

ยุทโธปกรณ�ความมั่นคง…

วิทยาศาสตร�
2%

โรงงาน
1%

สำนักงาน
1% การศึกษา

0%

จำนวนผลงานที่ขึ้นทะเบียน จำแนกตามหมวด

ยา
79%

เวชภัณฑ�ทางการแพทย�
10%

วัสดุทางการแพทย�
6%

ยานพาหนะบริการทาง
การแพทย�

2%

อาหารเสริม
2%วัคซีน

1%อื่นๆ
0%

จำนวนผลงานที่ขึ้นทะเบียนในหมวดการแพทย� 
จำแนกตามกลุ�ม

TDRI
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304 478 
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เครื่องมือแพทย� ยา

ยอดขายของสินค�าในบัญชีฯ ในตลาดภาครัฐ

ที่มา: สำนักงบประมาณ และการคำนวณของคณะผู�วิจัย

ล�านบาท

5.8%

22.3%

เครื่องมือ
แพทย�

ยา

ส�วนแบ�งตลาดของสินค�าในบัญชีฯ ในตลาดภาครัฐ*
(2560-2563)

• ในภาพรวม สินค�ากลุ�มเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชียังไม�ประสบความสำเร็จเท�าใดนักในตลาดภาครัฐ เมื่อเทียบกับกลุ�มยา

ยา

เคร่ืองมือแพทย�

สินค�าเครื่องมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรมยังมียอดขาย
น�อยกว�าสินค�ายาอยู�มาก

หมายเหต:ุ *สัดส�วนของยอดขายของสินค�าในบัญชีนวัตกรรมต�อยอดขาย
ของสินค�าที่มีรายการตรงกับสินค�าในบัญชีนวัตกรรม (ร�อยละ)

TDRI
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รายการสินค�าเครื่องมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรมยังมีจำนวนน�อย

8
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จำนวนรายการนวัตกรรมไทย ด�านเครื่องมือแพทย� 
ที่ขึ้นทะเบียนในแต�ละป� 

เวชภัณฑ�ทางการแพทย� วัสดุทางการแพทย� ยานพาหนะบริการทางการแพทย�

14

7

9

6 7

9

หมายเหตุ: 
*เวชภัณฑ�ทางการแพทย� เช�น เครื่องน่ึงฆ�าเช้ือ ชุดดามกระดูก รากฟันเทียม ยูนิตทำฟัน
**วัสดุทางกรแพทย� เช�น ชุดตรวจ แผ�นป�ดแผล
ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

• จำนวนรายการสินค�าเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชฯี
(ป� 2559-2564) รวม 52 รายการ (หมดอายุ 4 รายการ)

TDRI
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46%
36%

18%

กลุ�มที่ 1:
มีตลาด และสินค�าในบัญชีฯ สามารถขายได� 
เช�น ยูนิตทำฟัน 
กลุ�มโลหะดามกระดูก
เครื่องนึ่งฆ�าเช้ือ รถพยาบาล (บางรายการ)
รากฟันเทียม หลอดเก็บเลือด 

สัดส�วนรายการสินค�าเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชีฯ
ที่มียอดขายในตลาดภาครัฐและมีรายการสินค�าที่ตลาดภาครัฐต�องการ

กลุ�มที่ 2:
มีตลาด แต�สินค�าในบัญชีฯ ยังขายไม�ได� 
เช�น รถพยาบาล (บางรายการ)
เตียงผู�ป�วย ชุดทดสอบหาเช้ือวัณโรค ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมีย
และฮีโมโกลบินอี เตียงผ�าตัด

กลุ�มที่ 3: ไม�มีตลาด 
เช�น สเปรย�สมุนไพรกำจัดไรฝุ�น หุ�นจำลองทางการแพทย�เฉพาะ
บุคคล เครื่องมือช�วยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล หุ�นยนต�

ช�วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน

หมายเหตุ: คำนวณจากสินค�าท่ีขึ้นบัญชฯี 44 รายการ
ท่ีมา: คณะผู�วิจัย โดยใช�ข�อมูลจากสำนักงบประมาณ

• 46% ของสินค�ากลุ�มเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชีฯ เท�านั้นที่เป�นสินค�าที่มีตลาดและขายได� 

20 รายการ
16 รายการ

8 รายการ

สินค�าเครื่องมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรมประมาณครึ่งหนึ่ง
ที่มีตลาดและขายได� 

ป�งบประมาณ 2560-2563

TDRI
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รายการสินค�าเครื่องมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรมที่ขายได�ยังมีน�อย 

• 48 รายการสินค�าที่ข้ึนทะเบียนในบัญชฯี แต�มีเพียง 22 รายการสินค�าที่สามารถขายได�ผ�านมาตรการบัญชีนวัตกรรม
• Top 5 รายการสินค�าที่มียอดขายสูงสุด คิดเป�นสัดส�วน 84% ของยอดขายทั้งหมดของสินค�าเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชี

นวัตกรรม

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

ยูนิตทำฟัน
56%

แผ�นโลหะดามกระดูกฯ
10%

เครื่องนึ่งฆ�าเชื้อ
9%

รถพยาบาลเคลือบสารต�านจุลชีพ
5%

โลหะดามกระดูกสันหลัง
4% อื่น ๆ 

16%

สัดส�วนรายได�ของบริษัทท่ีขายสินค�าเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชี
นวัตกรรม 

TDRI
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สถานะการแข�งขัน (ส�วนแบ�งตลาด,อันดับในตลาด)
ยังแข�งขันไม�ได� แข�งขันได� ผู�นำตลาด

ขนาดตลาด

(พ.ศ.2559-

2563)

ใหญ�
(มากกว�า 1,000 ล�านบาท)

เตียงผ�าตัด เครื่องนึ่งฆ�าเชื้อ

กลาง
(มากกว�า 100 ล�านบาท แต�ไม�เกิน 

1,000 ล�านบาท)

อาหารทางการแพทย�

ชุดทดสอบหาเชื้อวัณโรค

Dental CT

โลหะดามกระดูก ยูนิตทำฟัน/รถพยาบาล

เล็ก
(ต่ำกว�า 100 ล�านบาท)

หลอดเก็บเลือด

ที่นอนลดแผลกดทับ

น้ำยาทดสอบภูมิแพ�(ทดสอบทางผิวหนัง)

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร

แผ�นป�ดแผลนาโน

เตียงผู�ป�วย

ชุดตรวจโรคธาลัสซีเมียชนิดแอลฟ�า

วัคซีนรวม

ชุดชั้นวางอุปกรณ�การแพทย�

รถเข็นนั่งใช�ไฟฟ�า

หุ�นยนต�ช�วยฟ้ืนฟูแขน

ไฮโดรเจลป�ดแผล

วัสดุเรซินมอดิฟายด�

วัสดุเคลือบหลุมร�องฟัน

รากฟันเทียม

เครื่องอบฆ�าเชื้อ

ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน

วัสดุฝ�งในบริเวณกะโหลกฯ

วัคซีนไอกรน

• ผู�ผลิตเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรม ส�วนใหญ�ยังไม�สามารถแข�งขันได� 
• ผู�ผลิตเพียง 5 รายที่อยู�ในกลุ�มที่มีศักยภาพในสินค�าที่มีตลาดขนาดกลางและใหญ�

กลุ�มผู�ผลิตที่ไม�สามารถแข�งขันได�

กลุ�มผู�ผลิต
ที่มีศักยภาพ

สถานะการแข�งขันของผู�ผลิตสินค�าเครื่องมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรม TDRI
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บจ.ไทย เด็นทอล 
อินเตอร�เนชั่นแนล

56%

บจ.ออโธพีเซีย
13%

บจ.นำวิวัฒน�การช�าง (1992)
13%

บจ.สุพรีม โพรดักส�
6%

บจ.พีดับบลิว พลัส
4% อื่น ๆ 

8%

สัดส�วนรายได�ของบริษัทท่ีขายสินค�าเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรม 

• 32 บริษัทข้ึนทะเบียนสินค�าในบัญชีนวัตกรรม แต�มีเพียง 15 บริษัทที่สามารถขายสินค�าผ�านมาตรการบัญชีนวัตกรรม
• Top 5 บริษัทที่มียอดขายสูงสุดมียอดขายคิดเป�น 92% ของยอดขายทั้งหมดของสินค�าเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชี

นวัตกรรม 

บริษัทที่ขายสินค�าเครื่องมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรมได�ยังมีจำนวนน�อย

360 
ล�านบาท

ป�งบประมาณ 2560-2563

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

TDRI
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสินค�าเครื่องมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรมไทย

 

 
 
 

นโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย

ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้นำเข้า

ผู้ซื้อ

แรงงาน 
Supplier 

รัฐ 

34

24

8
21

-4

-13

70

มูลค�า (ล�านบาท) 

• ยอดขายสินค�าเครื่องมือแพทย�ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม360 ล�านบาท ในป� 2560-2563 

• มูลค�าสุทธิของผลกระทบทางเศรษฐกิจ 140 ล�านบาท

ป� 2560-2563

TDRI
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ทำไมภาครัฐไม�ซื้อสินค�าจากบัญชีนวัตกรรม?

• สินค�าท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมบางรายการไม�ใช�สินค�าซึ่งเป�นที่ต�องการสูงของตลาด 

• บางสินค�าท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมยังไม�ได�รับความเชื่อมั่นจากผู�ซื้อ

• จุดอ�อนของระบบการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรม 

• ระบบบัญชีนวัตกรรมไม�ง�ายต�อการใช�งานสำหรับผู�ใช�

• ขาดกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดซื้อ
จัดจ�างสินค�าบัญชีนวัตกรรมอย�างจริงจัง 

• แนวปฏิบัติในการซื้อขายสินค�าที่ไม�เหมาะสม 

• ผู�ข้ึนทะเบียนสินค�าในบัญชีนวัตกรรมส�วนใหญ�เป�น SMEs มีข�อจำกัดด�านเงินทุน 

TDRI
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สินค�าในบัญชีนวัตกรรมบางรายการไม�ได�เป�นที่ต�องการสูงในตลาด

• สินค�าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมเป�นการขับเคลื่อนจากฝ��งอุปทาน (Supply driven) 

• รายการสินค�าที่ข้ึนบัญชีนวัตกรรมยังมีจำนวนจำกัด 

TOP 20
สินค�านำเข�ากลุ�มครุภัณฑ�ทางการแพทย�

TOP 20
สินค�านำเข�ากลุ�มน้ำยาและชุดตรวจวินิจฉัย 
และกลุ�มวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย�

TOP 10 
สินค�าเครื่องมือแพทย�ที่ สปสช. 

เบิกจ�าย

รายการสินค�าเคร่ืองมือแพทย�
ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ทั้งหมด 48 รายการ 

~ 1/2 ของ
รายการสินค�า
เคร่ืองมือ
แพทย�ใน
บัญชี

TDRI
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สินค�าในบัญชีนวัตกรรมบางรายการยังไม�ได�รับความเช่ือมั่นจากผู�ซื้อ

• สินค�านวัตกรรมไทยบางรายการยังไม�สามารถผลิตให�มี
คุณลักษณะเฉพาะ (specification) หรือมาตรฐาน
ทัดเทียมสินค�าจากต�างประเทศ

• กรณีศึกษา: เตียงผ�าตัดทั่วไประบบไฟฟ�าพร�อม
รีโมทคอนโทรล

• องศาของการปรับชิ้นส�วนเตียงจำกัด เมื่อ
เทียบกับสินค�าต�างประเทศ

• วัสดุที่ใช�ไม�อยู�ในระดับเดียวกับสินค�าที่ได� 
CE Mark เช�นเดียวกับสินค�าของคู�แข�ง
ต�างชาติ

• บริษัทไทยไม�สามารถให�บริการหลังการขายแบบ 
on-site ได� เพราะมีต�นทุนสูง

• ผู�ซื้อคุ�นชินกับการใช�งานสินค�าจากต�างประเทศที่
จำหน�ายในประเทศไทยมาก�อนแล�ว ทำให�สินค�าจาก
ต�างประเทศมีข�อได�เปรียบ (first-mover advantage)

Herbert E400L 

Jumbo Auto-

Electro 

Hydraulic OT 

with Slide

Herbert C320L Pro-

Auto-Electric 

Hydraulic OT with 

Kidney and Slide

Mizuho

MOT-5602BW 

Electro-hydraulic 

Operating Table

Steris 4085 

General 

Surgical 

Table

Maquet 

Alphastar

1132.11

Table top length/ width 2000mm/ 500mm 2286mm/ 500mm 1950mm/ 

500mm

2057mm/ 

508mm

2095mm/ 

520 mm

Table top elevation 690mm/ 1120mm 730mm/ 1090mm 520mm/ 1000mm 660mm/ 

1143mm

685mm/

1125 mm

Lateral tilt (R/L) 20º/ 20º 20º/ 20º 20º/ 20º 20°/ 20° 18 °/ 18 °
Trendelenburg 30º/ 30º 30º/ 30º 25º/ 25º 30º/ 30º 30º/ 30º
Back section Up to 90º

Down to 45º
Up to 90º
Down to 45º

Up to 90º
Down to 40º

Up to 80º
Down to 40º

Up to 68 º
Down to 25º

Head section Up to 45º
Down to 45º

Up to 45º
Down to 45º

Up to 60º
Down to 90º

Up to 90º
Down to 90º

Leg section Up to 30º
Down to 90º
Open to 90º

Up to 30º
Down to 90º
Open to 90º

Down to 90º
Open to 90º

0º to -105º 80º to -105º

Top slide 250mm 250mm 530mm 454mm

Weight capacity 350 kg 225 kg 250 kg 272 kg 270 kg

Control  system Electro hydraulic Electro hydraulic Electro hydraulic Electro 

hydraulic

Electro 

hydraulic

Flex / Reflex 220º 220º 140º/ 100º
Kidney up 124mm 101.6mm

Price  (MB) 1.5 1.3 1.76 2.5 ++ 2.4 
(Alphastar Pro)

ตัวอย�างการเปรียบเทียบสินค�าเตียงผ�าตัดระบบไฟฟ�า

TDRI
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จุดอ�อนของระบบบัญชีนวัตกรรม

• ระบบบัญชีนวัตกรรมไทยไม�ง�ายต�อผู�ใช�งาน
• การกำหนดชื่อสินค�าของบัญชีนวัตกรรมไม�ตรงกับชื่อสินค�าในระบบจัดซ้ือ

จัดจ�างภาครัฐ  
• การค�นหารายชื่อสินค�าในบัญชีนวัตกรรมในฐานข�อมูลบัญชีนวัตกรรม แยก

ต�างหากจากฐานข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ
• โรงพยาบาลไม�สามารถเชื่อมโยงรายการเคร่ืองมือแพทย�ของบัญชี

นวัตกรรมไทย กับรายการสินค�าของกรมบัญชีกลาง (UNSPSC)
• ข�อมูลลักษณะสินค�าในบัญชีนวัตกรรมระบุคุณสมบัตินวัตกรรม แต�ไม�ได�

ระบุคุณลักษณะเชิงเทคนิคของสินค�า
• ข�อมูลแผนจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย�กระจายอยู�ในแต�ละหน�วยจัดซ้ือของรัฐ

• ระบบบัญชีนวัตกรรมขาดกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดซ้ือจัดจ�าง
สินค�าบัญชีนวัตกรรมอย�างจริงจัง (ยกเว�นสินค�ายา)
• ยังไม�มีข�อกฎหมายที่กำหนดให�มีหน�วยงานติดตามและประเมินผล

การดำเนินงาน และหน�วยงานที่เป�นผู�รับผิดรับชอบ (accountability) ใน
การดำเนินการให�บรรลุเป�าหมายที่กำหนด

บัญชีนวัตกรรมไทย ระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

เตียงผู�ป�วยสำหรับงาน
ผ�าตัด

เตียงผ�าตัดทั่วไประบบ
ไฟฟ�าพร�อมรีโมท
คอนโทรล

ที่นอนลดแผลกดทับ ที่นอนป�องกันแผลกดทับ

ตัวอย�างการเปรียบเทียบช่ือสินค�า

TDRI
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แนวปฏิบัติในการซ้ือ-ขายสินค�าไม�เหมาะสม
• ผู�ขายจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมการส�งเสริมการขายที่ไม�เหมาะสม โดยการเสนอประโยชน�ให�แก�บุคลากรที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับ

โรงพยาบาล 
• ผู�ซื้อจำนวนหนึ่งเรียกร�องให�ผู�ขายบริจาคเงินเข�ากองทุนสวัสดิการเพื่อแลกเปล่ียนกับผลประโยชน�ที่จะได�ขายสินค�า
• การตัดสินใจซื้อขายสินค�าไม�อยู�บนพื้นฐานของป�จจัยที่เหมาะสม เช�น ราคา มาตรฐาน การให�บริการ และระยะเวลาในการส�ง

มอบสินค�า 

”ให�บริษัทบริจาคหรือสนับสนุนการประชุมวิชาการ”
“ให�โอนเข�าบัญชี รพ. และมีใบเสร็จ” 
“ให�โอนเข�าบัญชีอ่ืน ๆ ไม�มีใบเสร็จ” 
“หักเงินหน�าบิล และขอเป�นเงินสด 
“โรงพยาบาลศูนย�/โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการยื่นซองประมูลมีการ
ถาม Condition ว�าจะยอมจ�ายสวัสดิการ 5% หรือไม�”
“โรงพยาบาลชุมชน เปลี่ยนผู�บริหารโรงพยาบาล นโยบายการรับเงินสวัสดิการจากที่ไม�รับ เป�นรับ ทั้งที่ราคายา
ได�ปรับเป�นราคาสุทธิแล�ว”
“โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ถ�าไม�จ�ายเงินสวัสดิการก็ไม�จ�ายเช็คที่ค�างอยู�”

ท่ีมา: ข�อมูลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน/ไม�รับเงินเข�ากองทุนสวัสดิการเฉพาะโรงพยาบาล ศูนย�/ โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข จากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป�จจุบัน อ�างอิงจาก สรุปการดำเนินงานของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
มาตรการป�องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ�ายยา ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2560 (2562). กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวอย�างพฤติกรรมที่ไม�
เหมาะสม
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ผู�ขึ้นทะเบียนสินค�าในบัญชีนวัตกรรมส�วนใหญ�เป�น SMEs มี
ข�อจำกัดด�านเงินทุน

• ข�อจำกัดด�านเงินทุนส�งผลต�อความสามารถในการแข�งขันของผู�ประกอบการ SMEs ทั้ง
ด�านการวิจัยและพัฒนา การตลาดและการประชาสัมพันธ� และการขยายกำลังการผลิต 
หากมีคำส่ังซ้ือจำนวนมาก

ขนาด* กลุ�มเวชภัณฑ�ทางการแพทย� 

(ราย)

กลุ�มวัสดุทางการแพทย� 

(ราย)

กลุ�มยานพาหนะทางการแพทย� 

(ราย)

รวม

(ราย)

ย�อย 1 5 0 6

เล็ก 12 3 0 15

กลาง 3 4 1 8

ใหญ� 2 2 1 5

รวม 18 14 2 34

หมายเหตุ: สำหรับประเภทกิจการการผลิต วิสาหกิจรายย�อยมีรายได�ต�อป�ไม�เกิน 1.8 ล�านบาท วิสาหกิจขนาดย�อม มีรายได�ต�อป�ไม�เกิน 100 ล�านบาท วิสาหกิจขนาดกลาง มี

รายได�ต�อป�เกิน 100 - 500 ล�านบาท (ท่ีมา: สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม)

ท่ีมา: คณะผู�วิจัย รวบรวมข�อมูลจากสำนักงบประมาณ และกรมพัฒนาธุรกิจการค�า (ป� 2559- มิถุนายน 2564) 

ผู�ข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทยในกลุ�มเคร่ืองมือแพทย� จำแนกตามขนาด

ของผู�ขึ้นทะเบียนสินค�าในบัญชี
นวัตกรรมเป�น SMEs

85% 
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นโยบายจัดซื้อจัดจ�างเพื่อนวัตกรรมมีการใช�แพร�หลายทั่วโลก

กลุ�มประเทศ ประเทศ

ประเทศที่มีแผนยุทธศาสตร�การจัดซ้ือ

จัดจ�างเพ่ือนวัตกรรม

ออสเตรีย แคนาดา โคลัมเบีย เดนมาร�ค ฝร่ังเศส เยอรมนี ฮังการี 

เกาหลีใต� เม็กซิโก เนเธอร�แลนด� ตุรกี สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่สอดแทรกการจัดซ้ือจัดจ�าง

เพ่ือนวัตกรรมในแผนการส�งเสริม

นวัตกรรมอ่ืน ๆ

เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เอสโตเนีย สาธารณรัฐเช็ค ฟินแลนด� กรีซ 

ไอร�แลนด� อิตาลี ลิทัวเนีย มอลตา นิวซีแลนด� นอร�เวย� โปแลนด� 

โปรตุเกส รัสเซีย เซอร�เบีย สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร

แผนที่ประเทศที่มีนโยบาย
จัดซื้อจัดจ�างเพื่อนวัตกรรม

ที่มา: OECD (2017)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู�วิจัย
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แนวปฏิบัติที่ดีในต�างประเทศในการจัดซื้อจัดจ�างเพื่อนวัตกรรม

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

จีน เกาหลีใต�

การจัดซ้ือจัดจ�างของกระทรวงกลาโหมช�วยสนับสนุนให�เกิด
เทคโนโลยีใหม�ที่สามารถนำมาใช�นอกอุตสาหกรรมความ
มั่นคง ควบคู�กับโครงการ Small Business Innovation 
Research Program (SBIR) มอบทุนให�กับบริษัทที่ทำวิจัย
นวัตกรรมที่มีความเส่ียงสูง โดยสนับสนุนทุนตั้งแต�ต�นน้ำ
จนถึงการจำหน�ายในตลาด เพ่ือให�ภาครัฐจัดซ้ือจัดจ�างต�อ
ภายหลัง

พัฒนาการจัดซ้ือจัดจ�างในรูปแบบ Forward Commitment 
Procurement (FCP) ซ่ึงเน�นระบุป�ญหาที่ภาครัฐต�องการ
แก�ไขตั้งแต�ต�น จากนั้นมีปฏิสัมพันธ�กับผู�ผลิต เพ่ือให�ทราบถึง
ความต�องการของภาครัฐ และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองความต�องการของภาครัฐได� 

มีโครงการ New Technology Products Program ที่มอบ
ประกาศนียบัตรพิเศษสำหรับเทคโนโลยีของธุรกิจ SME และ
สนับสนุนหน�วยงานภาครัฐให�จัดซ้ือจัดจ�างเทคโนโลยีที่ได�รับ
ประกาศนียบัตรดังกล�าว นอกจากนี้ ยังมีการสร�าง
ห�างสรรพสินค�าสำหรับจัดแสดงสินค�าที่หน�วยงานภาครัฐ
สามารถเลือกซ้ือได� 

โครงการสาธิตสำหรับเทคโนโลยีใหม� (Demonstration 
Programs for Emerging Technologies) คือ การเลือก
เมืองที่จะใช�เป�นสถานที่สาธิตการใช�นวัตกรรมและลงทุนเพ่ือ
จัดซ้ือจัดจ�างนวัตกรรมมาใช�ในเมืองนั้น พร�อมกับสนับสนุนให�
ภาคเอกชนซ้ือนวัตกรรม เพ่ือสร�างตลาดให�กับนวัตกรรม และ
สร�างความยอมรับในนวัตกรรม
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แนวทางการจัดซื้อจัดจ�างเพื่อนวัตกรรมในสหภาพยุโรป

Directive 2014/24/EU

1. การใช�หลักการ MEAT ในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ�าง 

3. E- Procurement

2. การช�วยเหลือ SMEs

(เป�นคำส่ังการที่ให�ประเทศสมาชิก
ตีความและบรรจุในกฎหมายของตนเอง)

ใช�หลักการ Most Economically Advantageous Tender (MEAT) เป�นเกณฑ�หลักในการตัดสินใจ
จัดซ้ือจัดจ�าง แทนการคำนึงถึงราคาที่ต่ำสุด และอนุญาตให�นำป�จจัยทางสังคมมาประกอบการตัดสินใจ

สนับสนุนให�ทำสัญญาจัดซ้ือจัดจ�างเป�นล็อต และให�มีการจัดทำระบบ E-Certis เป�นศูนย�รวมเกี่ยวกับ
เอกสารการจัดซ้ือจัดจ�างในทุกประเทศสมาชิก

บังคับให�มีการเผยแพร�ประกาศจัดซ้ือจัดจ�างออนไลน�ทันทีที่ประกาศ และส่ือสารผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส� 

ตัวอย�างแนวทาง E-Procurement ของสหภาพยุโรป

• eForms ซ่ึงเป�นระบบมาตรฐานสำหรับการประกาศหา คู�ค�าสำหรับ
การจัดซ้ือจัดจ�างออนไลน�

• ระบบ Tenders Electronic Daily (TED) แพลตฟอร�มออนไลน�
สำหรับการจัดซ้ือจัดจ�างทั่วสหภาพยุโรป

• eSubmission เป�นระบบการยื่นข�อเสนอสำหรับการจัดซ้ือจัดจ�างโดยภาครัฐ
• eInvoicing เป�นระบบการยื่นใบแจ�งหนี้ออนไลน�
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ระยะแรกเร่ิมของการจัดซ้ือจัดจ�างเพื่อนวัตกรรมในสิงคโปร�
รัฐบาลสิงคโปร�ประกาศมาตรการเพื่อกระตุ�นการจัดซื้อจัดจ�างเพื่อนวัตกรรม

รณรงค�ให�คำนึงถึงทั้งราคา
และคุณภาพเมื่อตัดสินใจ
จัดซ้ือจัดจ�าง โดยประเมิน
ผลลัพธ�ทางสังคม เศรษฐกิจ
นวัตกรรม และส่ิงแวดล�อม

ตัวอย�าง: จากป� 2012 ถึงป� 
2018 จำนวนสัญญาจัดซ้ือ
จัดจ�างที่มอบให�กับผู�เสนอที่
ราคาไม�ต่ำสุดเพ่ิมจาก 30% 
เป�น 50%

เป�ดกว�างให�ผู�ผลิตเสนอทางออก
ใหม�   ในการแก�ป�ญหา แทนการ
เน�นที่ข�อกำหนด และใช�แนวทาง 
Crowdsourcing กับ 
Hackathon มากขึ้น

Price-quality 
evaluation techniques

Outcome based 
procurement

ตัวอย�าง: Sentosa จัด
กิจกรรม Crowdsourcing 
เพ่ือหาวิธีปรับปรุง
ประสบการณ�ของผู�เยี่ยมชม 
ซ่ึงทำให�เกิดบริการใหม� ๆ ใน
แอพ MySentosa เช�น 
Interactive Trail 

เปลี่ยนกฎเกณฑ�การจัดซ้ือ
จัดจ�างสำหรับบางหน�วยงาน
เพ่ือรณรงค�ให�หน�วยงาน
ภาครัฐได�ทดลองแนวทาง
ใหม� ๆ ในการจัดซ้ือจัดจ�าง

Procurement 
sandbox

Officer training

ตัวอย�าง: Regulatory 
Sandbox ทำให�
กระทรวงการคลังสามารถ
เจรจากับผู�ประกอบการ
ได�มากขึ้น จนสามารถติดตั้ง
ระบบ ICT ใหม�ที่ประหยัดเงิน
หลายสิบล�านเหรียญ

ยกระดับศักยภาพของ
เจ�าหน�าที่จัดซ้ือจัดจ�างด�วย
การบังคับให�เจ�าหน�าที่ผ�านการ
อบรมเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ�าง

ตัวอย�าง: Defense 
Science & Technology 
Agency ร�วมมือกับ
Singapore University of 
Social Sciences เพ่ืออบรม
เจ�าหน�าที่ 200 คน เร่ืองการ
จัดซ้ือจัดจ�าง

TDRI

27



สรุปบทเรียนจากกรณีศึกษาในต�างประเทศ

การช้ีให�เห็นถึงแรงอุปสงค�จากภาครัฐ (Signaling)

การสนับสนุนก�อนการซื้อขาย (Pre-Commercial Support)

ภาครัฐสามารถส�งสัญญาณเกี่ยวกับความต�องการของภาครัฐให�ภาคเอกชนทราบ เพ่ือให�
ภาคเอกชนตอบสนองความต�องการของภาครัฐด�วยการสร�างนวัตกรรมได� ช่ึงจะช�วยลดความเส่ียง
ให�กับผู�ผลิตที่จำเป�นต�องลงทุนในการคิดค�นและผลิตนวัตกรรม

การสร�างการยอมรับในนวัตกรรมของประเทศ
การกระตุ�นแรงอุปสงค�ภายในประเทศสำหรับนวัตกรรมอย�างมีประสิทธิภาพ ต�องอาศัยความเช่ือมั่น
ในคุณภาพของนวัตกรรม ซ่ึงภาครัฐสามารถทำหน�าที่เป�น Lead User เพ่ือแสดงให�ภาคเอกชนเห็น
ว�านวัตกรรมสามารถใช�งานได�จริง

รัฐบาลสามารถสนับสนุนเงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยตรง เพ่ือให�
ผู�ประกอบการมีการวิจัยและพัฒนาสินค�านวัตกรรมที่สามารถแข�งขันได� และนำมาให�ภาครัฐทำ
การจัดซ้ือจัดจ�างต�อไปได�ในอนาคต
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พัฒนาคุณภาพสินค�าให�
ทัดเทียมต�างประเทศ หรือ 

มาตรฐานสากล

พัฒนาเทคโนโลยีที่ไทยมี
ความสามารถในการแข�งขัน

สนับสนุนให�ราคาแข�งขันได�กับ
ต�างประเทศ

ให�บริการหลังการขายและ
ส�งเสริมการตลาดที่ดี

จัดทำฐานข�อมูลสินค�าที่
ตลาดต�องการ

แสวงหาสินค�าที่ตอบโจทย�
ตลาดที่มีอยู�แล�ว

.

พัฒนาสินค�าใหม�ให�ตอบโจทย�
ตลาด และได�มาตรฐานสากล

พัฒนาเทคโนโลยีที่ไทยมี
ความสามารถในการแข�งขัน

จัดทำฐานข�อมูลรายงานความ
เคล่ือนไหวของสินค�าในบัญชีฯ เช�น 

ยอดขาย และรายการสินค�า และ
เผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะ

จัดทำการศึกษาวิเคราะห� 
champion products เพ่ือหา
สินค�าที่ควรสนับสนุน ภายใต�

ทรัพยากรและเวลาจำกัด

ทำให�สินค�าในบัญชีฯ ที่มี
อยู�แล�วขายได�มากขึ้น

เพิ่มสินค�าที่ตลาด
ต�องการมากข้ึน

บริหารจัดการระบบ
บัญชีนวัตกรรม

แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อทำให�สินค�าที่ข้ึนบัญชี
นวัตกรรมไทยขายได�มากข้ึน

จัดทำ online platform เพ่ือ
เช่ือมผู�ซ้ือ-ผู�ขาย
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ข�อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย: Supply

1. ปรับการวิจัยไปสู�การ
ใช�ประโยชน�และมีรายได�

2. สนับสนุนการวิจัย
ด�วย Multiyear & 

Block Grant

3. สนับสนุนการ
พัฒนาสินค�าให�ได�
มาตรฐานสากล

• จุดอ�อนที่สำคัญของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย
• สินค�าหลายรายการ โดยเฉพาะเคร่ืองมือแพทย� ยังไม�เป�นที่ต�องการของตลาด 
• มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไม�ทัดเทียมกับคู�แข�ง 
• เพิ่งเข�าสู�ตลาดจึงทำให�ยังไม�ได�รับการยอมรับจากผู�ใช� 

4.จัดทำฐานข�อมูล
สินค�าที่ตลาดต�องการ
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Feasibility 
Analysis

Research & 
Development

Product 
Prototype

Concept 
Development

Product 
Development

เน�นการทำงานข�ามสาขา: การตลาด, R&D, IP, วิศวกรรม การผลิต และการขาย

• เลือกโจทย�ที่เฉพาะและมีผลกระทบสูง และส�งเสริมการเช่ือมโยงตลอดห�วงโซ�คุณค�า
โดยเฉพาะกับโรงเรียนแพทย�ในข้ันตอนการวิจัย พัฒนา และทดลองใช�

Production

Engineering & 
Maintenance

Financial 
Return

Plan & 
Procurement

Commercialization
Services & Sale

Certification

CE Mark 
FDA 
ISO

Market
Technology
Financial

ที่มา: ดร. วิไลพร เจตนจันทร� (SCG)

1. ปรับการวิจัยไปสู�การใช�ประโยชน�และมีรายได�

?
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2. สนับสนุนการวิจัยด�วย Multiyear & Block Grant

• ภาครัฐควรสนับสนุนการวิจัยด�วย Multiyear & Block Grant 
เพื่อให�ได�งานวิจัยท่ีมีผลกระทบสูงและนำไปสู�การใช�ประโยชน�ได�จริง 

สกสว.

TDRI
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3. สนับสนุนการพัฒนาสินค�าให�ได�มาตรฐานสากล

• ภาครัฐควรสนับสนุนเงินทุนสำหรับค�าทดสอบ เพื่อส�งเสริมให�ผู�ประกอบการพัฒนาสินค�าให�ได�
มาตรฐานสากลเพื่อให�ได�รับการยอมรับและเชื่อม่ันจากผู�ซื้อ เช�น มาตรฐาน CE Mark for Medical 
Device (Directive 93/42/EEC) หรือมาตรฐานอาเซียน CSDT (AMDD- ASEAN Agreement 
on Medical Device Directive) เพื่อรองรับการขยายตัวสู�ตลาดอาเซียน
• ในป�จจุบัน สินค�าเคร่ืองมือแพทย�ในบัญชีนวัตกรรมส�วนน�อยที่ได�มาตรฐาน CE Mark for Medical Device 

(Directive 93/42/EEC)

• ส�วนใหญ� ได�มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต - GMP (อย.) หรือมาตรฐาน ISO 13485 ระบบการจัดการด�าน
คุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย� หรือมาตรฐานความปลอดภัยด�านไฟฟ�า  หรือมาตรฐานการ
ทดสอบความเข�ากันได�ทางแม�เหล็กไฟฟ�า

ITAP?
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4. จัดทำฐานข�อมูลสินค�าที่ตลาดต�องการ

• จัดทำฐานข�อมูลสินค�าที่ตลาดต�องการ ท่ีถูกต�องและทันสมัย 
เพื่อเป�นข�อมูลสำหรับผู�ประกอบการและนักวิจัยพัฒนา
• เช�น สินค�าท่ีผู�ซื้อหลักในภาครัฐ (เช�น สปสช. หรือ กบรส.) 

ทำการจัดซื้อหรือมีแผนจัดซื้อรายไตรมาสหรือรายป� 

สวทช. ?
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ข�อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย: Demand

7.เผยแพร�มาตรการบัญชี
นวัตกรรม สร�างความตระหนัก 
และฝ�กอบรมเจ�าหน�าที่รัฐที่

เกี่ยวข�อง

6. จัดทำคู�มือแนวปฏิบัติการ
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ�างสินค�า

บัญชีนวัตกรรมไทย

5. ให�แต�มต�อราคาสินค�า
ในบัญชีนวัตกรรม

• ผู�ซื้อภาครัฐมีแนวโน�มที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-averse) และมีลักษณะการทำงานที่เน�นงานประจำ 
ดังนั้น การสนับสนุนจึงต�องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและให�ทรัพยากรสนับสนุน (การเงิน และบุคลากร) เพื่อ
เอ้ือให�เกิดการเปล่ียนแปลงและส�งเสริมการทำงานร�วมกัน

TDRI

35



5. ให�แต�มต�อราคาผลิตภัณฑ�ในบัญชีนวัตกรรม

• ให�แต�มต�อราคาผลิตภัณฑ�ในบัญชีนวัตกรรม ในการจัดซื้อด�วยวิธี e-bidding
• ผู�ประกอบการส�วนใหญ�เป�น SMEs ขณะที่คู�แข�งส�วนใหญ�เป�นบริษัทต�างชาติรายใหญ�และได�เปรียบจากการเข�า

ตลาดก�อน
• แต�มต�อราคาอาจมากกว�าที่ให�กับสินค�าของ SMEs ที่ข้ึนทะเบียนกับ สสว. เนือ่งจากเป�นสินค�านวัตกรรม
• ป�จจุบัน สินค�าของ SMEs ที่ข้ึนทะเบียนกับ สสว. ได�แต�มต�อด�านราคาไม�เกิน 10% ของราคาต่ำสุดของผู�

เสนอรายอ่ืนในการจัดซ้ือด�วยวิธี e-bidding (และจะคัดเลือกผู�ที่ราคาต่ำที่สุด) ภายใต�กฎกระทรวงกำหนด
พัสดุฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

• คำถาม: ใครควรเป�นผู�จ�ายเงินส�วนต�างด�านราคา? ผู�ซ้ือซ่ึงเป�นหน�วยงานรัฐมีงบประมาณที่จำกัด จึงไม�มีแรงจูงใจที่จะ
จ�ายส�วนต�างนี้

ครม. เห็นชอบ 
กรมบัญชีกลาง + กองทุน?
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6. จดัทำคู�มือแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างสินค�า
บัญชีนวัตกรรมไทย

• จัดทำคู�มือแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างสินค�าบัญชี
นวัตกรรมไทย เผยแพร�ให�แก�หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�เกิด
ความสะดวกและปลอดภัยต�อผู�ซ้ือ

• ตัวอย�างเช�น คู�มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซ้ือจัดจ�างพัสดุที่รัฐต�องการส�งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
• พัสดุที่จัดทำขึ้นหรือจำหน�ายโดยผู�ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย�อม พัสดุส�งเสริมการผลิตภายในประเทศ และพัสดุที่เป�นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อม เป�นพัสดุที่รัฐต�องการส�งเสริมหรือสนับสนุน

กรมบัญชีกลาง
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7. เผยแพร�มาตรการบัญชีนวัตกรรม สร�างความตระหนัก 
และฝ�กอบรมเจ�าหน�าที่รัฐที่เก่ียวข�อง

• แม�ว�าผู�กำหนดนโยบายหรือนายกฯ มีข�อส่ังการ แต�กระบวนการตัดสินใจในภาคปฏิบัติซ่ึงเกี่ยวข�องกับผู�บริหารและ
เจ�าหน�าที่จัดซ้ือจัดจ�าง มีความซับซ�อน

• การบริหารจัดการกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างควรเน�นการประสานงานร�วมกัน มีกระบวนการที่ลดความเสี่ยง และ
สร�างแรงกระตุ�นแก�หน�วยงานที่เก่ียวข�อง โดย
• ส่ือสารและเผยแพร�มาตรการบัญชีนวัตกรรมกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
• สร�างความตระหนักเกี่ยวกับประโยชน�ของการจัดซ้ือจัดจ�างเพื่อนวัตกรรม
• เช�น จัดทำ Roadshow ทั่วประเทศ เพื่อให�เข�าถึงผู�คนในวงกว�าง  เช�น ในออสเตรีย และนิวซีแลนด�

• จัดฝ�กอบรมแก�เจ�าหน�าที่รัฐที่เกี่ยวข�อง
• มียุทธศาสตร�เพื่อพัฒนาการฝ�กอบรมด�านจัดซ้ือจัดจ�างเพื่อนวัตกรรม เช�น ในฝร่ังเศส

กรมบัญชีกลาง + สวทช. + สำนักงบประมาณ
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ข�อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย: Market

8. จัดทำฐานข�อมูลเชื่อมโยง
ระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย

10. ติดตามและจัดการความเส่ียง 
และวัดผลกระทบ

9. จัดทำเว็บเพจที่เป�นส่ือกลาง
เชื่อมระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย

• ตลาดที่ผู�ซื้อและผู�ขายไม�มีการเช่ือมโยงกัน เป�นอุปสรรคต�อการสร�างผลกระทบ การจัดการความเส่ียง การ
สร�างแรงกระตุ�น และความสามารถในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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8. จัดทำฐานข�อมูลเชื่อมโยงระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขาย

• จัดทำฐานข�อมูลรหัสผลิตภัณฑ�บัญชีนวัตกรรมไทยของสำนัก
งบประมาณให�เป�นรหัสเดียวกับรหัสสินค�าของกรมบัญชีกลาง 
เพื่อให�โรงพยาบาลเลือกจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย�ของบัญชีนวัตกรรม
ได�สะดวก
• ในระยะส้ัน จัดหมวดรายการสินค�าบัญชีนวัตกรรมให�เทียบกับ

สินค�าที่ต�องการจัดซ้ือจัดจ�างของกรมบัญชีกลางได�
• ในระยะยาว จัดทำหมวดรายการสินค�าบัญชีนวัตกรรมไทยให�

เป�น UNSPSC

กรมบัญชีกลาง + สวทช. + สำนักงบประมาณ
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9. จัดทำเว็บเพจที่เป�นส่ือกลางเชื่อมผู�ซ้ือและผู�ขาย

• จัดทำฐานข�อมูลรายงานความเคลื่อนไหวและผลลัพธ�ของสินค�าในบัญชีนวัตกรรม เช�น ยอดขาย รายการสินค�า
ประสบการณ�ผู�ใช�สินค�าในบัญชีฯ และเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะเป�นประจำ 
• ประโยชน�ในการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานได�อย�างต�อเนื่อง

• เผยแพร�ข�อมูลเก่ียวกับผู�จ�าง (tenders) 
• กรมบัญชีกลางควรจัดทำฐานข�อมูลกลางแสดงแผนจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย�ของหน�วยงานรัฐทั่วประเทศ ในรูปแบบ

ที่สามารถสืบค�นได�ง�ายเพื่อให�ผู�ขายเข�าถึงข�อมูลการจัดซ้ือได�สะดวกและรวดเร็ว
• เป�นแพลตฟอร�มที่ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันทั้งในวงเป�ด/แบบเฉพาะ เช�น มีการจัด Workshop หรือ

สัมมนา หรือเป�ดให�มีการแสดงความคิดเห็นได�

กรมบัญชีกลาง + สวทช. + สำนักงบประมาณ
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10. ติดตาม ประเมินผล และจัดการความเสี่ยง

• ควรมีหน�วยงานที่ทำหน�าที่ติดตาม ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สำหรับทั้งผู�จัดซ้ือจัดจ�าง ผู�ขาย และผู�ใช� 
เพื่อช�วยลดความเสียหายและเพิ่มความเชื่อใจ (trust) 

การเตรียมการ การนำไปปฏิบัติ การประเมิน
ผู�จัดซื้อจัดจ�าง • คำนวณความเส่ียง

• ประมาณการต�นทุนตลอดวงจรชีวิต
• ปรึกษาผู�เช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษา
• เสนอ win-win solution
• เสนอข�อตกลงกรอบการดำเนินงานและ

คุณลักษณะเฉพาะท่ีโปร�งใส

• ติดตามกระบวนการ
ท้ังหมด

• หากต�องตัดจบ
กระบวนการ ก็ต�องทำ

• ใช�เครื่องมือจัดการความ
เส่ียง

• ทำการประเมินผลกระทบ 
• เผยแพร�บทเรียนและประโยชน�

ของกระบวนการ
• ปรับปรุงกระบวนการอนาคต 

โดยขึ้นกับผลการประเมิน

ซัพพลายเออร�
หรือผู�ขาย

• สร�างความเช่ือใจไว�ใจ (trust)
• ระบุคุณลักษณะเฉพาะ (specifications)
• สะท�อนความสมดุลของความเส่ียงและ

ประโยชน� และแสวงหา win-win 
solution

• ติดตามกระบวนการของ
ตัวเอง

• ประเมิน IRR ของตนเอง

• เข�าถึงตลาด
• เพ่ิมความสามารถด�าน

นวัตกรรม
• ใช�ข�อมูลผลกระทบเพ่ือขยาย

ตลาด และติดตามโครงการ
ผู�ใช�สุดท�าย • สร�างความเช่ือใจไว�ใจ (trust)

• ยอมรับข�อเสนอในการเข�าไปเกี่ยวข�องใน
ระยะแรกๆ

• ให�ข�อมูลป�อนกลับในทุก
ขั้นตอน

• ทดสอบต�นแบบ และใช�
แพลตฟอร�มทดลอง

• ประเมินประโยชน�
• ให�ข�อมูลป�อนกลับจาก

ประสบการณ�ในการใช�งาน

ที่มา: OECD (2017)

กรมบัญชีกลาง + สวทช. 
+ สำนักงบประมาณ

TDRI

42



THANK YOU

43


