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1-1 

 

 บทนำ 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

นโยบายภาครัฐเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมสามารถดำเนินการไดท้ังดานอุปสงคและอุปทาน ในชวงท่ีผาน

มา ประเทศสวนใหญมักใชนโยบายสนับสนุนดานอุปทาน (supply side) เปนหลัก เชน การเพิ่มงบประมาณ 

ดานการวิจัยและพัฒนา การเพ่ิมจำนวนบุคลากรการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบวิจัย

และพัฒนาของประเทศ และการใชมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนามากขึ้นใน

ภาคเอกชน อยางไรก็ตาม ในชวงหลัง หลายประเทศ ทั้งประเทศที่เปนสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือและ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เชน ฟนแลนด ฝรั่งเศส เบลเยียม เกาหลีใต และออสเตรเลีย รวมท้ัง 

ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม (emerging economies) เชน จีน และบราซิล ไดใชนโยบายสนับสนุนดานอุปสงค 

(demand side) เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การกำหนดกฎระเบียบ และการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ 

เพ่ือจูงใจใหเกิดการสรางนวัตกรรมมากข้ึน  

 

เครื่องมือสำคัญประการหนึ่งซึ่งหลายประเทศใชเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรมของประเทศ คือ  

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (government procurement) เนื่องจาก กำลังซ้ือ (purchasing power) ท่ีมหาศาล

ของภาครัฐ ทำใหสามารถสรางความตองการสินคาและบริการนวัตกรรมในวงกวางได แตเปนที่นาเสียดายวา  

ประเทศไทยไมไดใชมาตรการดังกลาวมากนัก ทั้งที่ไมไดขัดกับความตกลงขององคการการคาโลก (WTO)  

ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกอยู เนื ่องจากความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Government 

Procurement Agreement: GPA) ขององคการการคาโลกนั้น เปนความตกลงแบบหลายฝาย (plurilateral 

agreement) ซ่ึงประเทศไทยไมไดเปนภาคีสมาชิก (ดูรายละเอียดในหัวขอ 1.4) 

 

 ในป พ.ศ. 2560 กลุมประเทศสมาชิกองคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)  

มีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐประมาณรอยละ 12 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และคิดเปนสัดสวน

รอยละ 29.1 ของคาใช จ ายภาครัฐทั ้งหมด 0

1 ทั ้งนี ้  ผลการสำรวจประเทศสมาชิก OECD 31 ประเทศ  

ในป พ.ศ. 2561 พบวา การจัดซื้อจัดจางภาครัฐถูกนำมาใชเปนเครื่องมือเชิงยุทธศาสตรเพื่อบรรลุเปาหมาย 

เชิงนโยบายของรัฐในหลายดาน เชน การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (รอยละ 97 ของจำนวนประเทศสมาชิก 

OECD) การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (รอยละ 90) การกระตุนการสรางนวัตกรรม  

(รอยละ 81) (ดูภาพท่ี 1.1)  

 
1 OECD (2019), Government at a Glance 2019, OECD publishing, Paris. 
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ภาพท่ี 1.1 สัดสวนของประเทศสมาชิก OECD ท่ีใชการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเชิงนโยบาย 

ในดานตาง ๆ ในป พ.ศ. 2561 (รอยละ)  

 
หมายเหตุ: ผลการสำรวจประเทศสมาชิก OECD จำนวน 31 ประเทศ ในป พ.ศ. 2561 

ท่ีมา: OECD, 2019 

  

หากพิจารณางบประมาณการจัดซื้อจัดจางภาครัฐของประเทศไทย พบวา ในปงบประมาณ 2559 -

2564 มูลคาการจัดซื้อจัดจางมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และนับตั้งแตปงบประมาณ 2561 เปนตนมา มูลคาการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐมีมากกวา 1 ลานลานบาท และคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 6 - 8 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ (GDP) (ภาพที่ 1.2) ซึ่งนับเปนตลาดที่ใหญของหลายสาขาอุตสาหกรรม เชน กอสราง สาธารณสุข 

สิ่งแวดลอม ความมั่นคง และขนสง อยางไรก็ตาม ที่ผานมา ประเทศไทยใชมาตรการจัดซื้อจัดจางเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เชน การสงเสริม SMEs และการสงเสริมนวัตกรรมอยางจำกัดมาก และการจัดซ้ือ

จัดจางสวนมากเปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสรางหรือสิ่งของเพ่ือการใชงานเปนวัตถุประสงคหลัก 

 

ภาพท่ี 1.2 มูลคาการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของประเทศไทย 

 
หมายเหตุ: ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศคำนวณตามปงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลมูลคาการจัดซื้อจัดจาง 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย รวบรวมขอมูลจากกรมบัญชีกลาง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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แมวา ในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดเริ่มดำเนินนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมโดยใชกลไกการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ กลาวคือ การใหหนวยงานภาครัฐใชวิธีกรณีพิเศษในการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการนวัตกรรม

ท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสินคาหรือบริการท่ีผานหลักเกณฑท่ีกำหนดจะไดรับการข้ึนทะเบียนนวัตกรรม

ไทย เปนเวลาสูงสุด 8 ป โดยหนึ่งในวัตถุประสงคหลักของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย คือ การใชการจัดซ้ือ

จัดจางของหนวยงานภาครัฐเปนเครื่องมือทางนโยบายในการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ

ประเทศ 

 

อยางไรก็ตาม ผลการดำเนินนโยบายดังกลาวยังมีอยูอยางจำกัดมาก กลาวคือ ในปงบประมาณ 2560 

การจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทยมีมูลคาประมาณ 4 รอยลานบาท และในปงบประมาณ 

2563 เพิ่มขึ้นเปนประมาณ 5 พันลานบาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.4 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหา

โครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ไดผูชนะแลวทั้งหมด (ภาพที่ 1.3) นอกจากนี้ หากพิจารณา จำนวนผลงาน

ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทยพบวา ผลิตภัณฑที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทยที่มีการจัดซื้อจัดจางคิดเปน

สัดสวนรอยละ 40 ของผลิตภัณฑท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทยท้ังหมด (ภาพท่ี 1.4) 

 

ภาพท่ี 1.3 ผลการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการบัญชีนวัตกรรมไทย 

 
ท่ีมา: สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 
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ภาพท่ี 1.4 จำนวนผลงานบัญชีนวัตกรรมไทย 

 
ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

 

ลาสุด ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผลงานนวัตกรรมที่ประกาศขึ้นบัญชีแลวมีประมาณ 564 ผลงาน 

โดยผลงานมากกวาครึ่งหนึ่งอยูในหมวดการแพทย (รอยละ 54) รองลงมาคือ ดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม (รอยละ 11) และดานกอสราง (รอยละ 11) ทั้งนี้ หากไมนับรวมจำนวนผลงานที่สิ ้นสุดหรือ

ยกเลิกการข้ึนทะเบียนแลว ผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทยคงเหลือ 458 ผลงาน (ตารางท่ี 1.1) 

 

หากพิจารณาผลงานท่ีข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเฉพาะหมวดการแพทย พบวา เกือบรอยละ 80 

คือ ยา (รอยละ 79) รองลงมาคือ เวชภัณฑทางการแพทย (รอยละ 10) และวัสดุทางการแพทย (รอยละ 6) 

(ตารางท่ี 1.2) ดังนั้น ขอบเขตการศึกษานี้จึงจะเนนสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ ไดแก ยา เวชภัณฑทางการแพทย 

และวัสดุทางการแพทย เปนหลัก 

 

ตารางท่ี 1.1 จำนวนผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย จำแนกตามหมวด 

หมวด 

จำนวน

ผลงานท่ีขึ้น

ทะเบียน 

สัดสวนตอจำนวนผลงาน

ท่ีขึ้นทะเบียนท้ังหมด  

(รอยละ) 

จำนวนผลงานท่ี

สิ้นสุด/ยกเลกิการ

ขึ้นทะเบียนแลว 

จำนวน

ผลงาน 

คงเหลือ 

สัดสวนตอจำนวน

ผลงานคงเหลือ

ท้ังหมด (รอยละ) 

ดานการแพทย 304 53.9 91 213 46.5 

ดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และ

โทรคมนาคม 
60 10.6 2 58 12.7 

ดานกอสราง 59 10.5 0 59 12.9 
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หมวด 

จำนวน

ผลงานท่ีขึ้น

ทะเบียน 

สัดสวนตอจำนวนผลงาน

ท่ีขึ้นทะเบียนท้ังหมด  

(รอยละ) 

จำนวนผลงานท่ี

สิ้นสุด/ยกเลกิการ

ขึ้นทะเบียนแลว 

จำนวน

ผลงาน 

คงเหลือ 

สัดสวนตอจำนวน

ผลงานคงเหลือ

ท้ังหมด (รอยละ) 

ดานการเกษตร 43 7.6 0 43 9.4 

ดานยุทโธปกรณความมั่นคง 16 2.8 3 13 2.8 

ดานวิทยาศาสตร 14 2.5 4 10 2.2 

ดานยานพาหนะและขนสง 12 2.1 0 12 2.6 

ดานโรงงาน 4 0.7 0 4 0.9 

ดานสำนักงาน 3 0.5 1 2 0.4 

ดานโฆษณาและเผยแพร 1 0.2 1 0 0.0 

ดานการศึกษา 1 0.2 0 1 0.2 

ดานอ่ืนๆ 47 8.3 4 43 9.4 

รวมท้ังหมด 564 100.0 106 458 100.0 

หมายเหตุ: ขอมูลจนถึงเดือนมกราคม 2565 

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ (สืบคนจาก http://publichearing.bb.go.th/innovation/ เมื่อ 11 กุมภาพันธ 2565) 

 

ตารางท่ี 1.2 จำนวนผลงานดานการแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทย*  

หมวดดานการแพทย 
จำนวนผลงาน

ท่ีขึ้นทะเบียน 

สัดสวนตอจำนวนผลงาน

ท่ีขึ้นทะเบียนท้ังหมด  

(รอยละ) 

จำนวนผลงานท่ี

สิ้นสุด/ยกเลกิการ

ขึ้นทะเบียนแลว 

จำนวนผลงาน 

คงเหลือ 

สัดสวนตอจำนวน

ผลงานคงเหลือ

ท้ังหมด (รอยละ) 

 ยา 239 78.6 75 164 77.0 

 เวชภัณฑทางการแพทย** 29 9.5 8 21 9.9 

 วัสดุทางการแพทย*** 19 6.3 4 15 7.0 

 อาหารเสริม 9 3.0 4 5 2.3 

 ยานพาหนะบริการทาง

การแพทย 5 1.6 0 5 2.3 

 วัคซีน 2 0.7 0 2 0.9 

 อ่ืน ๆ 1 0.3 0 1 0.5 

รวมท้ังหมด 304 100 91 213 100 

หมายเหตุ: * ขอมูลจนถึงเดือนมกราคม 2565  

**   เวชภัณฑทางการแพทย หมายถึง อุปกรณทางการแพทยท่ีใชภายนอกตัวผูปวยหรือใสติดตัวผูปวย เขน เตียงผูปวยสำหรับ

งานผาตัด ท่ีนอนลดแผลกดทับ เครื่องน่ึงฆาเช้ือจุลินทรีย เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสำหรับงานทันตกรรม อุปกรณชวย

ตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล รากฟนเทียม หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน และเครื่องพลาสมาเย็น  
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*** วัสดุทางการแพทย หมายถึง วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย เชน ชุดทดสอบหาเช้ือวัณโรค วัสดุเคลือบหลุมรองฟนท่ีแข็งตัว

ดวยการฉายแสง แผนปดแผลเคลือบสารสมุนไพร ไฮโดรเจลผสมซิลเวอรนาโน และชุดตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ชนิด

แอลฟา 

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ (สืบคนจาก http://publichearing.bb.go.th/innovation/ เมื่อ 11 กุมภาพันธ 2565) 

  

เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของนโยบายจัดซื ้อจัดจางภาครัฐเพื ่อสนับสนุนนวัตกรรมผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ตลอดจน  

เพื ่อใหผู กำหนดนโยบายไดทราบถึงศักยภาพของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื ่อสนับสนุนนวัตกรรม และ 

เพ่ือกระตุนใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจาง (เชน เจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของ และผูขายสินคาและบริการ

นวัตกรรม) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกลาว และนำมาปรับใชในการดำเนินงานใหมากข้ึน 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) จึงไดรวมมือกับ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ดำเนินการศึกษาโครงการการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพ่ือ

สนับสนนุนวัตกรรมในประเทศไทย ผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย  

 

1.2 วัตถุประสงค  

 

วัตถุประสงคของการศึกษามีดังนี้ 

1. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ และขอสั ่งการที่เกี ่ยวของกับการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐเพ่ือ

สนับสนุนนวัตกรรม เชน พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุน พ.ศ. 2563 และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 219  

2. เพื่อศึกษาภาพรวมและผลกระทบของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในสาขาอุตสาหกรรมท่ี

สำคัญ เชน ยาและเวชภัณฑทางการแพทย และจัดทำกรณีศึกษาที ่มีศ ักยภาพสูงโดยมี

รายละเอียดเชิงลึก อยางนอย 2 กรณี  

3. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว ในสาขาอุตสาหกรรมท่ีสำคัญ เชน ยาและเวชภัณฑทางการแพทย 

4. เพ ื ่อประเม ินประส ิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลของนโยบายการจ ัดซ ื ้ อจ ัดจ  างภาครัฐ 

เพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม ผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในสาขาอุตสาหกรรมท่ีสำคัญ เชน ยา

และเวชภัณฑทางการแพทย  

5. เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนานโยบายจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม ผานมาตรการ

บัญชีนวัตกรรมไทย รวมถึง ออกแบบสนามทดลอง (Sandbox) เพื่อทำใหเกิดความตองการ
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ผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรมไทยมากขึ้น ในสาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญ เชน ยาและเวชภัณฑ

ทางการแพทย  

 

1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 การวิจัยเปนการศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางเปนระบบ ซึ่งทำใหเกิดขอเท็จจริงความรู

ใหม หรือหลักการเพื ่อใช ในการตั ้งกฎ ทฤษฎี แนวทางการปฏิบัต ิ เพื ่อเปนพื ้นฐานของการพัฒนา 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะวิทยาการแขนงตาง ๆ รวมทั้งเพื่อสราง

นวัตกรรมซ่ึงจะสามารถนำไปใชประโยชนได  

 

นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐ บริการ กรรมวิธีการผลิต การจัดโครงสรางองคกร ระบบ

บริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรืออ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสิ่งใหมหรือพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิมอยางมี

นัยสำคัญและนำไปใชประโยชนไดในวงกวางทั้งในเชิงพาณิชยและสาธารณะ 1

2 สวนนวัตกรรมไทย หมายถึง 

ผลิตภัณฑหรือบริการใหมท่ีพัฒนาข้ึนจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรอืการปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบริการเดิม

ดวยองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีสวนรวม ซึ่งอาจเปนผลิตภัณฑ

หรือบริการที่มีความคลายคลึงกับสิ่งที่มีอยูแลวก็ได ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยตองผานการทดสอบและรับรองโดย

หนวยงานที่เชื่อถือได มีความปลอดภัยตอผูใช และสิ่งแวดลอม อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ไมจำเปนวาตอง

พัฒนาข้ึนในประเทศไทยท้ังหมด อาจซ้ือหรือนำเขาบางสวนมาจากตางประเทศก็ได23 

 

ในการศึกษาวิจัย คณะผูวิจัยจะพิจารณานวัตกรรมในกรอบของหวงโซอุปสงคและอุปทาน (supply 

and demand chain) ของนว ัตกรรม กล าวค ือ นว ัตกรรมเป นผลของการปฏ ิส ัมพ ันธ ก ันระหว าง 

อุปสงคและอุปทาน ผานกระบวนการท่ีมีความตอเนื่องนับตั้งแตการวิจัยและพัฒนา การผลิต การทำการตลาด 

ไปจนถึงการซ้ือขายในตลาด โดยผูซ้ือสินคาและบริการนวัตกรรม ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชา

สังคม (ภาพท่ี 1.5)  

 

 
2 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 

3 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 
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ภาพท่ี 1.5 หวงโซอุปสงคและอุปทานของนวัตกรรม 

 
ท่ีมา: คณะผูวิจัย ดัดแปลงจาก OECD (2011), Demand-side Innovation Policies, OECD Publishing, Paris 

 

การสร างนว ัตกรรมเปนกระบวนการที ่ เป นพลว ัต (dynamic) ซ ึ ่งเป นผลของแรงผล ักจาก 

ดานอุปทาน (supply push) และแรงดึงของดานอุปสงคหรือตลาด (demand pull) ภายใตสภาพแวดลอม

ทางนโยบายของประเทศ  

 

• แรงผลักจากดานอุปทาน   

นโยบายภาครัฐควรทุมเทและลงทุนใหมีการสรางนวัตกรรม เพื่อสรางองคความรูและเกิดผลกระทบ

ภายนอก (externalities) ตอสังคม เนื่องจาก องคความรูและนวัตกรรมเปนพลังของการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและเศรษฐกิจ 

 

นโยบายแรงผลักจากดานอุปทาน เชน การสนับสนนุงบประมาณวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบนิเวศดานการวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม การพัฒนาการศึกษาและกำลังคน และ 

การใหสิทธิประโยชนทางภาษีสำหรับภาคเอกชนท่ีทำวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม 

 

• แรงดึงของดานอุปสงคหรือตลาด   

ภาครัฐควรใหความสำคัญกับการสงเสริมใหเกิดตลาดและกระตุนใหฝงอุปทานตอบสนองตอความ

ตองการของผูใช เนื่องจาก นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไดจากตลาดหรือความตองการใช ซึ่งจะเปนตัวกำหนดทิศทาง

ตาง ๆ ของฝงอุปทาน 
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ตัวอยางนโยบายแรงดึงดานอุปสงค เชน การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อสนับสนุนการซื้อสินคาและ

บริการนวัตกรรม การใหสิทธิประโยชนทางภาษีสำหรับผู บริโภคที ่ใชสินคาและบริการนวัตกรรม และ 

การกำหนดกฎระเบียบและมาตรฐานท่ีเอ้ือใหเกิดการใชงานสินคาและบริการนวัตกรรม  

 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยพิจารณานโยบายการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในฐานะเปนเครื่องมือที่ชวย

สงเสริมตลาดสินคาและบริการนวัตกรรม (เชน ยอดขายและสวนแบงตลาดสินคาและบริการนวัตกรรม

เปาหมายที่เพิ่มขึ้น) โดยมุงเนนการศึกษาวิเคราะหโครงสรางตลาดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่สำคัญ ไดแก  

ยา และเวชภัณฑทางการแพทย จากการศึกษาปจจัยสำคัญที่กำหนดโครงสรางตลาด เชน จำนวนผูซื้อและ

ผูขายในตลาด ลักษณะของสินคาและบริการ อุปสรรคในการเขาสูหรือออกจากตลาด (barrier to entry/exit) 

และความสมบูรณของขอมูลขาวสารในตลาด (perfect information) ซึ ่งจะสงผลตอลักษณะตลาดและ

พฤติกรรมของผูซ้ือและผูขาย (ตารางท่ี 1.3)  

 

ตารางท่ี 1.3 การวิเคราะหโครงสรางตลาด  

ลักษณะ 

ตลาดแขงขันสมบูรณ 

(perfect 

competition 

market) 

ตลาดกึ่งแขงขันกึ่ง

ผูกขาด 

(monopolistic 

competition 

market) 

ตลาดผูขายนอยราย 

(oligopoly market) 

ตลาดผูขายผูกขาด 

(monopoly 

market) 

จำนวนผูขาย จำนวนมาก จำนวนมาก รายใหญไมก่ีราย รายเดียว 

จำนวนผูซื้อ จำนวนมาก จำนวนมาก จำนวนมาก จำนวนมาก 

ลักษณะสินคา 

เหมือนกัน และ

สามารถทดแทนกันได

อยางสมบูรณ 

(homogenous) 

แตกตางกัน 

(differentiated) 

แตกตางกัน 

(differentiated) 

จำกัด (limited) ไม

สามารถหาสินคาอ่ืน

ใชทดแทนได 

อุปสรรคใน 

การเขาสูตลาด 
ไมม ี ต่ำ สูง สูง 

อำนาจดานราคา 
ผูรับราคา  

(price taker) 

ผูกำหนดราคา  

(price maker) แตการ

แขงขันทำใหอำนาจใน

การกำหนดราคามี

จำกัด 

ผูกำหนดราคา  

(price maker) แต

พฤติกรรมของผูขาย

รายอ่ืนจะสงผลตอการ

กำหนดราคา 

ผูกำหนดราคา 

(price maker) ซึ่ง

ถูกจำกัดโดยความ

ตองการของลูกคา 

และกฎระเบียบ

ภาครัฐ 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย 
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1.4 ประเด็นปญหาเกี่ยวกับความตกลงการคาระหวางประเทศและการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

 

คำถามสำคัญประการหนึ่งเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือนวัตกรรมคือ ภายใตความตกลงการคา

ระหวางประเทศ การจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมจะสามารถทำไดหรือไม ดังนั้น ในหัวขอนี้ คณะผูวิจัยจะ

ทบทวนขอกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ระบุในความตกลงการคาระหวางประเทศที่สำคัญ 2 

ความตกลง ไดแก ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership หรือ RCEP) ซึ่งประเทศไทยไดเขารวมแลว และความตกลงที่ครอบคลุมและกาวหนาสำหรับ

หุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟค (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership หรือ CPTPP) ซึ่งประเทศไทยยังไมไดเขารวมเปนประเทศสมาชิก แตอาจมีโอกาสเขารวมใน

อนาคต นอกจากนี ้ คณะผู ว ิจ ัยจะทบทวนขอกำหนดของความตกลงวาดวยการจัดซื ้อจ ัดจางภาครัฐ 

(Agreement on Government Procurement หร ื อ  GPA) ขององค  ก า รการค  า โ ลก  (World Trade 

Organization) โดยจะทำการประเมินวา ขอกำหนดตาง ๆ เปนอุปสรรคตอการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพ่ือ

นวัตกรรมหรือไม และมีแนวทางแกไขหรือไม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

(1) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 

 

RCEP เปนความตกลงเขตการคาเสรี ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีประเทศท่ี

เขารวมความตกลงประกอบดวย สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคูเจรจาอีก 5 ประเทศ คือ จีน 

ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด  

 

ความตกลง RCEP มีขอบทที่ระบุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในบทที่ 16 ซึ่งกลาววา ประเทศสมาชิก

จะตองพยายามดำเนินการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยความโปรงใส โดยการเผยแพรกฎระเบียบและกระบวนการ

ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอยางชัดเจนและกวางขวาง และอาจรวมถึงโอกาสในการเขารวมประมูลใน

ตลาดภาครัฐดวย นอกจากนี้ มีการเรียกรองใหประเทศสมาชิกรวมมือกันแบงปนขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย3

4 

 

ทั้งนี้ ขอกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในความตกลง RCEP ไมเปนอุปสรรคตอการดำเนิน

นโยบายจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อนวัตกรรม เพราะขอกำหนดเหลานี้ระบุเพียงแคการดำเนินงานอยางโปรงใส 

และความตกลง RCEP ไมมีมาตรการในการบังคับใชขอกำหนดหรือมาตรการระงับขอพิพาท (Dispute 

 
4 “Chapter 16 - Government Procurement” (RCEP, n.d.), https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-16.pdf. 
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Settlement) ในบทที่เกี ่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 4

5 ดังนั้น การที่ประเทศไทยเขารวมความตกลง 

RCEP จึงไมสงผลตอการดำเนินนโยบายมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

(2) Government Procurement Agreeement (GPA) และ Comprehensive and 

Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 

 

ความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Government Procurement Agreement หรือ GPA) 

ขององคการการคาโลก เปนความตกลงหลายฝาย (Plurilateral Agreement) ระหวางประเทศสมาชิก 48 

ประเทศ โดยมีเปาหมายคือ การเปดตลาดจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหกับประเทศสมาชิก ในปจจุบัน ประเทศไทยได

เขารวมในฐานะประเทศผูสังเกตการณ (observer) แตยังไมไดเขารวมเปนประเทศสมาชิกอยางเต็มรูปแบบ  

 

สวนความตกลงที่ครอบคลุมและกาวหนาสำหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟค (CPTPP) เปน

ความตกลงทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งมีประเทศสมาชิกที่เขารวม ไดแก ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี 

ญี่ปุน มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด เปรู สิงคโปร และเวียดนาม แมวาในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมไดเขารวม

เปนสมาชิก แตในอดีต ประเทศไทยเคยแสดงความสนใจในการเขารวมความตกลง CPTPP โดยมีการนำเรื่อง

การเขารวมความตกลงการคาดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2563 แตไดถูกถอน

วาระออกไปกอนท่ีจะไดรับการพิจารณา 

 

ขอกำหนดเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในความตกลง GPA และ CPTPP มีความคลายคลึงกันมาก 

กลาวคือ บทท่ี 15 ของ CPTPP เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ไดสะทอนขอกำหนดของ GPA เปนสวนใหญ

5

6 โดยทั ้งสองความตกลงใหความสำคัญเปนอยางมากกับหลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) 

ระหวางผูประกอบการในประเทศและผูประกอบการจากตางประเทศ ยกตัวอยางเชน ขอกำหนดที่ 15.4 ของ 

CPTPP ไดระบุวา หนวยงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐจะไมเลือกปฏิบัติระหวางผูประกอบการในประเทศและ

ผู ประกอบการตางชาติ 67 ซึ ่งสะทอนหลักการปฏิบ ัต ิเย ี ่ยงคนชาติ (National treatment obligation) 

นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐจะไมสามารถใชขอกำหนดที่กีดกันการรวมประมูลของผูประกอบการตางชาติ 

 
5“Government Procurement Policy Board - Technical Support Office,” accessed February 4, 2022, 

https://gppb.gov.ph/rcep.php. 
6 “UK Accession to CPTPP: The UK’s Strategic Approach” (Department for International Trade, n.d.), 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027860/dit-cptpp-uk-

accession-strategic-approach.pdf. 
7 “CPTPP Chapter 15 Government Procurement” (Enterprise Singapore, n.d.), https://www.enterprisesg.gov.sg/-

/media/ESG/Files/Non-Financial-Assistance/For-Companies/Free-Trade-

Agreements/CPTPP/Chapters/15GovernmentProcurement.pdf. 
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และจะตองใชกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่เปดกวาง (Open tendering procedure) โดยหนวยงานจัดซื้อจัด

จางจะใชกระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีจำกัดผูประกอบการท่ีไดรับการพิจารณา (Limited tendering) ไดเฉพาะ

ในบางกรณีเทานั้น7

8 

 

 ตัวอยางของประเทศกำลังพัฒนาที่จำเปนตองปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหสอดคลองกับ

ขอกำหนดนานาชาติ คือ ประเทศจีนซ่ึงไดประกาศขอเขารวมเปนสมาชิกความตกลง CPTPP ในป พ.ศ. 2564 

โดยในระยะกอนหนานี้ รัฐบาลจีนไดดำเนินมาตรการจัดซื้อจัดจางที่เอื้อประโยชนใหกับผูประกอบการใน

ประเทศ เชน การจัดทำรายชื่อผูประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่รัฐบาลแนะนำสำหรับการจัดซ้ือ

สินคา ตอมา รัฐบาลจีนไดเริ่มปฏิรูปกระบวนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ดวยการออกคำสั่งจากกระทรวงการคลัง

ถึงหนวยงานรัฐบาลทองถิ่นวา ผูประกอบการตางชาติที่ผลิตสินคาในจีนควรเขารวมกระบวนการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐไดอยางเทาเทียมกัน รัฐบาลทองถ่ินไมควรตั้งเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมกระบวนการจัดซ้ือ

จัดจางของผูประกอบการตางชาติในจีน เชน ท่ีอยูของผูถือหุน และใหมีการแกไขรายชื่อผูผลิตสินคาท่ีไดรับการ

แนะนำใหเปนคูคาในการจัดซื้อจัดจาง 8

9 ดังนั้น การเขารวม GPA หรือ CPTPP นาจะเปนอุปสรรคตอนโยบาย

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อนวัตกรรมในระดับหนึ่ง ตามที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Tallinn University ใน

เอสโตเนียไดสรุปวา “การเขารวม GPA จะเพิ่มขอจำกัดใหกับประเทศกำลังพัฒนา และจะทำใหการดำเนิน

นโยบายการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐเพื ่อนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที ่สำคัญตอการเติบโตและการสรางขีด

ความสามารถทางการแขงขันเปนไปดวยความยากลำบากยิ่งข้ึน”10 

 

อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยพบวา หลายประเทศที่เปนสมาชิกของความตกลง GPA และ CPTPP ยังคง

สามารถดำเนินมาตรการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมไดภายใตขอยกเวนของความตกลง GPA 

และ CPTPP ซ่ึงประเทศไทยสามารถดำเนินการตามได โดยมีแนวทางดังตอไปนี้ 

 

1) การขอใชมาตรการในระยะเปล่ียนผาน (Transitional measures) เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

เปาหมายในไทย  

 

 
8 “Trans-Pacific Partnership Agreement” (Australian Government, March 6, 2020), 

https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/cptpp-government-procurement-2020.pdf. 
9 Iori Kawate, “China Moves to Ease Rules on Government Procurement for CPTPP,” Nikkei Asia, accessed February 4, 2022, 

https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/China-moves-to-ease-rules-on-government-procurement-for-CPTPP. 
10 Rainer Kattel and Veiko Lember, “Public Procurement as an Industrial Policy Tool an Option for Developing Countries?,” 

Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics 31 (n.d.), http://hum.ttu.ee/wp/paper31.pdf. 
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ทั้งความตกลง GPA และ CPTPP มีบทที่ระบุถึงมาตรการในระยะเปลี่ยนผานสำหรับประเทศกำลัง

พัฒนาท่ีเขารวมเปนสมาชิก โดยมีมาตรการท่ีอนุญาตใหใชไดท้ังหมด 4 มาตรการ คือ  

(1) โครงการสิทธิพิเศษดานราคา โดยกำหนดวา ตองใหสิทธิพิเศษเฉพาะสวนของการประกวดราคาท่ี

ประกอบดวยสินคาหรือบริการที่มีถ่ินกําเนิดจากประเทศที่กําลังพัฒนานั้น และตองมีความโปรงใส ตลอดจนมี

การประกาศอยางชัดเจนลวงหนา  

(2) การใหแตมตอซ่ึงประกาศไวลวงหนา  

(3) การทยอยเพิ ่มเติมหนวยงานหรือภาคอุตสาหกรรมที ่จะอยู ภายใตขอกำหนดของ GPA และ 

CPTPP เพ่ือใหบางหนวยงานและภาคอุตสาหกรรมไดรับการยกเวนจากกฎเกณฑใหม ๆ ไดในระยะเปลี่ยนผาน  

(4) การขอใชมูลคาขั้นต่ำ (Threshold) ของการจัดซื้อจัดจางที่ตองปฏิบัติตามขอกำหนดในความ 

ตกลง GPA และ CPTPP ในระดับที่สูงกวามูลคาการจัดซื้อจัดจางที่กําหนดไวในขอกำหนดความตกลง GPA 

และ CPTPP ดังนั้น การกำหนดมูลคา Threshold ดังกลาวท่ีสูงในระยะเปลี่ยนผาน จะทำใหมีการจัดซื้อจัด

จางท่ีสามารถยกเวนการปฏิบัติตามขอกำหนดความตกลงไดมากข้ึน  

 

ท้ังนี้ ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีลงนามในสัญญาจะรวมพิจารณาและเจรจามาตรการในระยะเปลี่ยนผาน  

 

2) การระบุขอยกเวนสำหรับภาคอุตสาหกรรมและกลุมธุรกิจเปาหมาย 

 

ประเทศท่ีเขารวมเปนภาคีในความตกลง GPA สามารถกำหนดขอยกเวนสำหรับภาคอุตสาหกรรมและ

กลุมธุรกิจเปาหมายได ยกตัวอยางเชน ในภาคผนวกของความตกลงที่สหรัฐอเมริกาไดทำไว มีการยกเวนการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐที่เกี่ยวของกับความมั่นคงซึ่งมีนิยามที่กวาง รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณและผลิตภัณฑอื่น ๆ 

เชน ชิ้นสวนโทรทัศนและวิทยุ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ไดยกเวนการจัดซื้อจัดจางจากธุรกิจขนาดเล็ก พรอมกับ

บริการท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนา ท้ังหมดนี้ชวยใหสหรัฐฯ สามารถดำเนินนโยบายท่ีเอ้ือประโยชนใหกับ

ธุรกิจขนาดเล็กที่ผลิตนวัตกรรมผานโครงการ SBIR ได ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งยอมรับ

ขอตกลง GPA ก็จะยังสามารถดำเนินนโยบายจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือนวัตกรรมได1011 

 

โดยสรุป ในอนาคต หากประเทศไทยเขารวมเปนภาคีสมาชิกในความตกลงการคาระหวางประเทศ 

เชน GPA และ CPTPP อาจทำใหเกิดอุปสรรคตอการดำเนินนโยบายจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อนวัตกรรมได 

อยางไรก็ตาม การดำเนินนโยบายดังกลาวก็ยังสามารถทำไดภายใตชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานและการกำหนด

 
11 Nathaniel Ahrens, Innovation and the Visible Hand: China, Indigenous Innovation, and the Role of Government 

Procurement (Carnegie Endowment for International Peace, 2010), accessed February 7, 2022, 

https://www.jstor.org/stable/resrep12871. 
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ขอบทยกเวน ทั้งนี้ ในสภาวะปจจุบันที่ประเทศไทยยังไมเขารวมเปนสมาชิกความตกลงดังกลาว ประเทศไทย

ควรเรงใชโอกาสนี้ในการดำเนินมาตรการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเร็ว เพ่ือไมใหเกิดความสูญเปลาในชวงเวลาท่ีสำคัญนี้ 



 

2-1 

 

 มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

เพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมและมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

2.1 มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

• นิยามนวัตกรรมไทย 

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ในการประชุมครั ้งที ่  1/2558 เมื ่อว ันท่ี  

13 กุมภาพันธ 2558 ไดมีมติเห็นชอบนิยาม นวัตกรรมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑหรือบริการใหมท่ีพัฒนาข้ึนจาก

กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑหรือบริการเดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีสวนรวม ซ่ึงอาจเปนผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีความคลายคลึงกับสิ่งท่ีมี

อยูแลวก็ได ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยตองผานการทดสอบและรับรองโดยหนวยงานที่เชื่อถือได มีความปลอดภัยตอ

ผูใช และบริเวณใกลเคียง อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไมจำเปนตองพัฒนาขึ้นในประเทศไทยทั้งหมด อาจซ้ือ

หรือนำเขาบางสวนมาจากตางประเทศก็ได 

 

• หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

มตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2558 เห็นชอบการมอบหมายหนวยงานจัดทำบัญชีนวัตกรรม

ไทย โดยใหสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนหนวยงานตรวจสอบคุณสมบตัิ

ของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และสำนักงบประมาณเปนหนวย

ตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งจัดทำและประกาศ

บัญชีนวัตกรรมไทย 

 

• เปาหมายการดำเนินงานบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ดานการบริหารราชการแผนดินและอื่น ๆ ได

เรงรัดแตละหนวยงานจัดซ้ือจัดจางผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมบนบัญชีนวัตกรรมไทยตามความจำเปนและ

เหมาะสมอยางนอยรอยละ 30 ของความตองการใชงานท้ังหมดของหนวยงาน 
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• หลักเกณฑการพิจารณาข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

ในการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย หนวยงานที่พัฒนาผลงานนวัตกรรมยื่นเสนอผลงานพรอมเอกสาร

รับรองนิติบุคคลไทย ความเปนนวัตกรรม และมาตรฐาน เพื่อสูกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาข้ึน

ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 4 ประการ ดังตอไปนี1้112 

1. ผลิตภัณฑหรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนตองเปนผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนาอยางมีนัยสำคัญ

โดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย 

2. เจาของผลิตภัณฑหรือบริการที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพฒันา

ธุรกิจการคา และมีผูถือหุนเปนสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ 51 หรือองคกรภาครัฐที่มีอำนาจ

หนาท่ีตามกฎหมายในการผลิตและจำหนาย 

3. ผลิตภัณฑหรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนตองผานการรับรองมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑหรือ

บริการนั้น ๆ (ถามี) รวมท้ังผานการตรวจสอบจากสถาบันท่ีนาเชื่อถือ 

4. ผลิตภัณฑหรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนตองผานการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุในเอกสารกำกับ

ผลิตภัณฑหรือบริการ รวมถึงตองผานการทดสอบความปลอดภัยในการใชงานและไมสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมจากหนวยงานวิเคราะหทดสอบท่ีเชื่อถือได 

 

ทั้งนี้ หากผลิตภัณฑหรือบริการที่ผานหลักเกณฑขอ 1-4 จะไดรับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเปน

เวลาสูงสุด 8 ป ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจางจากผูขายหรือผูใหบริการที่มีรายชื่อตามบัญชี

นวัตกรรมไทย โดย (1) วิธีเฉพาะเจาะจง หากสินคานั้นมีผูขายหรือผูบริการรายเดียว หรือ (2) วิธีคัดเลือก ใน

กรณีท่ีมีผูขายหรือผูใหบริการมากกวาหนึ่งรายในบัญชีฯ12

13 โดยมีกระบวนการดังภาพท่ี 2.1 

 

 
12 คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 2/2558 เมื่อ 11 พฤษภาคม 2558 และคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ

ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2558 ไดเห็นชอบการกำหนดกรอบและแนวทางการจดัทำบัญชีนวัตกรรมไทย 

13 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวธิีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 2.1 กระบวนการตรวจสอบราคา จัดทำ และประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย 

 
ท่ีมา: สำนักงบประมาณ13

14 

 

ปจจุบัน บัญชีนวัตกรรมไทยแบงสินคาและบริการนวัตกรรมเปน 14 ดาน ไดแก ดานกอสราง  

ดานการเกษตร ดานการแพทย ดานการศึกษา ดานโฆษณาและการเผยแพร ดานงานบานงานครัว ดานไฟฟา

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม ดานยานพาหนะและขนสง ดานโรงงาน ดานสำนักงาน ดานสำรวจ  

ดานวิทยาศาสตร ดานยุทโธปกรณความมั่นคง และดานอื่น ๆ โดยนวัตกรรมดานที่มีการขึ้นทะเบียนในบัญชี

นวัตกรรมไทยเปนสัดสวนสูงสุดคือดานการแพทย ซ่ึงนับเปนสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่ง (ดังแสดงรายละเอียดใน

หัวขอ 1.1)  

 

 

 

 
14 http://publichearing.bb.go.th/innovation/PDF/innovation-WF.pdf 
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2.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมและมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

 เพื ่อใหเขาใจสภาพแวดลอมดานกฎหมายในการใชมาตรการการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐผานบัญชี

นวัตกรรมไทย คณะผูวิจัยจะศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย กฎระเบยีบ คำสั่ง และขอสั่งการเก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม โดยมีรายชื่อกฎหมาย มติ ครม. และขอสั่งการที่เกี่ยวของ ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 กฎหมาย มติ ครม. และขอส่ังการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ประเภท กฎหมาย มติ ครม. และขอสั่งการท่ีเกี่ยวของ 

กฎหมายแมบท • พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กฎหมายลูกบท • ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

• กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุน พ.ศ. 2563 

• กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ

จัดซื้อจัดจางท่ีไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้ง

ผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 

มติคณะรัฐมนตร ี • มติ ครม. เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2562 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง 

แนวทางการจัดซื้อยา เวชภัณฑที่มิใชยาซึ่งไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (ตามหนังสือ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว18 ลงวันที่ 11 มกราคม 

2562) 

ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี • ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ดานการบริหารราชการ

แผนดินและอื่น ๆ (ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 

0505/ว219 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560) 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

 

2.2.1 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

กฎหมายที่เปนแมบทในการกำหนดวิธีการหรือแนวปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ไดแก 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายใตกฎหมายนี้ นิยามของคำวา 

“การจัดซ้ือจัดจาง” หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติ

กรรมอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง14

15  

 
15 พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 
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หนวยงานของรัฐที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ประกอบดวย ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 

ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกร

ตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของ

รัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง15

16 

 

 ภายใตกฎหมายดังกลาว วิธีท่ีหนวยงานของรัฐใชในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุประกอบดวย 3 วิธี1617 ไดแก 

(1) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ไดแก การท่ีหนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามเง่ือนไขท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดใหเขายื่นขอเสนอ  

(2) วิธีคัดเลือก ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื ่อนไขที ่หนวยงานของรัฐกําหนดซึ ่งตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื ่นขอเสนอ เว นแตในงานนั ้นมี

ผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวาสามราย 

(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแก การที่หนวยงานของรัฐเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่หนวยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งใหเขายื่นขอเสนอ หรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา รวมท้ัง

การจัดซ้ือจัดจางพัสดุกับผูประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กนอยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 

2.2.2 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 

2563 

 

โดยหลักการ หนวยงานของรัฐจะตองจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แตอยางไรก็

ตาม กฎหมายไดมีการยกเวนในการจัดซ้ือจัดจางพัสดุบางกรณี ใหสามารถจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีคัดเลือกหรือวิธี

เฉพาะเจาะจงได เชน การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ซึ่งไดกำหนดใหสินคาบนบัญชี

นวัตกรรมไทยเปนหนึ่งในพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ทำใหสามารถจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เปนสินคา

บนบัญชีนวัตกรรมดวยวิธีเฉพาะเจาะจงได โดยไมขัดตอหลักของกฎหมาย17

18 

 

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 

ไดกำหนดวิธีการจัดซื ้อจัดจางสินคาบนบัญชีนวัตกรรมไทย ออกเปน 2 กลุ ม ไดแก (1) สินคาบนบัญชี

นวัตกรรมไทยที่เปนพัสดุสงเสริมนวัตกรรม และ (2) สินคาบนบัญชีนวัตกรรมไทยที่เปนผลิตภัณฑยาหรือ

เวชภัณฑท่ีมิใชยา โดยมีการกำหนดนิยามและวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ดังนี้ 

 
16 พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 
17 พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 55 
18 พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 
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• สินคาบนบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีเปนพัสดุสงเสริมนวัตกรรม 

 

นิยามของ “พัสดุสงเสริมนวัตกรรม” ตามกฎกระทรวงฯ ดังกลาวจะครอบคลุมเฉพาะ สินคาหรือ

บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ แตไมรวมถึงผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑท่ี 

มิใชยา ซ่ึงไดข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย  

 

กฎกระทรวงฯ กำหนดใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางพัสดุดังกลาว ดวยวิธีดังตอไปนี1้819 

(1) วิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณีพัสดุท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง มีผูขายหรือผูใหบริการ

เพียงรายเดียว  

(2) วิธีคัดเลือก ในกรณีพัสดุท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง มีผูขายหรือผูใหบริการตั้งแต

สองรายข้ึนไป โดยแจงผูขายหรือผูใหบริการทุกรายเพ่ือเขารวมเสนอราคา 

 

นอกจากกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางแลว กฎกระทรวงฯ ไดกำหนดเปาหมายในการจัดซื้อจัดจางพัสดุ

สงเสริมนวัตกรรมดังกลาวไมนอยกวารอยละ 30 ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางพัสดุที ่อยู ในบัญชี

นวัตกรรมไทย ซ่ึงสอดคลองกับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ดานการบริหารราชการ

แผนดินและอื่น ๆ ที่เรงรัดแตละหนวยงานจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย

ตามความจำเปนและเหมาะสมอยางนอยรอยละ 30 ของความตองการใชงานท้ังหมดของหนวยงาน 

 

• สินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีเปนผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

 

สำหรับสินคาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ประเภทผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยา กฎกระทรวงฯ ได

จัดอยูในหมวดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน ประเภทพัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  

 

หากการจัดซ้ือจัดจางรายการยาตามชื่อสามัญ (generic name) ที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือ

เวชภัณฑที ่มิใชยาตามบัญชีนวัตกรรมไทยรายการนั ้น มีทั ้งผู แทนจำหนายเอกชน องคการเภสัชกรรม 

สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร ผลิตออกจำหนาย กฎกระทรวงฯ ไดกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจาง

สินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีเปนผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 3 กรณี ดังนี้ 

(1) หากหนวยงานของรัฐจะจัดซ้ือจากผูแทนจำหนายเอกชน กรณีมีผูแทนจำหนายเอกชนเพียงราย

เดียว ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
19 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวธิีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ขอ 13 



 

2-7 

 

(2) หากหนวยงานของรัฐจะจัดซ้ือจากผูแทนจำหนายเอกชน กรณีมีผูแทนจำหนายเอกชนหลายราย 

ใหใชวิธีคัดเลือก 

(3) หากหนวยงานของรัฐจะจัดซ้ือจากองคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสชักรรม

ทหาร ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

นอกจากกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางแลว กฎกระทรวงฯ ไดกำหนดเปาหมายของหนวยงานของรัฐ 1 9

20 

ในการจัดซ้ือจัดจางผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาบนบัญชีนวัตกรรมไทย ใหมีมูลคารวมไมนอยกวารอยละ 

30 ของแผนความตองการจัดซื้อยาตามชื่อสามัญ (generic name) หรือเวชภัณฑที่มิใชยารายการที่ตรงกับ

บัญชีนวัตกรรมไทยท้ังหมดของหนวยงานนัน้ ซ่ึงสอดคลองกับขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันท่ี 2 พฤษภาคม 

2560 ดานการบริหารราชการแผนดินและอื่น ๆ ที่เรงรัดแตละหนวยงานจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑและบริการ

นวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยตามความจำเปนและเหมาะสมอยางนอยรอยละ 30 ของความตองการใชงาน

ท้ังหมดของหนวยงาน 

 

อยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยมีขอสังเกตวา เฉพาะกรณีการจัดซ้ือรายประเภทของยา ท้ังยาเคมีและยาชีว

วัตถุ ท่ีหนวยงานของรัฐตองรายงานตอหนวยงานตนสังกัด หากหนวยงานไมสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาว 

ซึ่งตางจากกรณีการจัดซื้อพัสดุสงเสริมนวัตกรรมและเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งไมมีการกำหนดใหตองรายงานหาก

หนวยงานไมบรรลุเปาหมายในการจัดซ้ือจัดจาง โดยมีรายละเอียดดังกลองขอความท่ี 2.1 

 

กลองขอความท่ี 2.1 การกำหนดเปาหมายการจัดซ้ือยา 

 
ท่ีมา: กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 

 
20 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ องคการมหาชน องคกรอิสระ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือ

ในกำกับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ที่มา: พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

(1) กำหนดใหจัดซ้ือยาท่ัวไป (ยาเคมี) ซ่ึงไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาของหนวยงานน้ันไมนอยกวารอยละ 

30 ของมูลคารวมของเงินงบประมาณคาจัดซ้ือยาตามชื่อสามัญ (generic name) ท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ตนปงบประมาณ 

(2) กำหนดใหจัดซื้อยาชีววัตถุซึ่งไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาชีววัตถุของหนวยงานนั้นไมนอยกวารอยละ 

30 ของมูลคารวมของเงินงบประมาณคาจัดซื ้อยาชีววัตถุตามชื ่อสามัญ (generic name) ที ่อยู ในบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ตน

ปงบประมาณ 

ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไมสามารถจัดซ้ือยาท่ัวไป (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุจากบัญชีนวัตกรรมไทยตามเปาหมายท่ีกำหนด 

ใหหนวยงานของรัฐแตละแหงจะตองรายงานเหตุผลความจำเปนไปยังหนวยงานตนสังกัดทุกรายไตรมาส เพื่อใหหนวยงานตนสังกัด

รายงานไปยังสำนักงบประมาณตอไป 
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 โดยสรุป เพื่อใหภาครัฐสามารถใชการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนหนึ่งในเครื่องมือทางนโยบาย (policy 

tool) ในการสงเสริมนวัตกรรมผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐจึงไดเปดชองทางดังกลาวไว อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวยังมีขอจำกัดท่ีสำคัญ ดังนี้ 

• มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยที่เอื้อใหหนวยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงได เปนแตม

ตอเฉพาะพัสดุท่ีมีวงเงินเกิน 5 แสนบาท 

การกำหนดวิธีการปฏิบัติสำหรับพัสดุบางประเภทที่รัฐตองการสงเสริมและสนับสนุน เชน 

สินคาและบริการบนบัญชีนวัตกรรมไทย และใหหนวยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจางไดในวิธี

เฉพาะเจาะจง โดยไมขัดตอหลักกฎหมายดังกลาว ไมไดเอ้ือตอการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีอยู

ในบัญชีนวัตกรรมมากนัก หากสินคาและบริการของคูแขงมีมูลคาไมเกิน 5 แสนบาท เนื่องจาก ภายใต 

พรบ. การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 มาตรา 55 (3) หนวยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจางดวยวิธี

เฉพาะเจาะจงได หากพัสดุมีวงเงินไมเกิน 5 แสนบาท 20

21 ดังนั้น มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยที่เอื้อให

หนวยงานภาครัฐจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงได จึงเปนแตมตอเฉพาะพัสดุท่ีมีวงเงินเกิน 5 แสน

บาท 

 

• การกำหนดใหมีการรายงานหากไมสำเร็จตามเปาหมายเกิดข้ึนเฉพาะการจัดซ้ือจัดจางยา แตไมรวมถึง

พัสดุสงเสริมนวัตกรรมและเวชภัณฑท่ีมิใชยาบนบัญชีนวัตกรรมไทย  

การกำหนดเปาหมายของหนวยงานของรัฐใหมีมูลคาการจัดซื ้อจัดจางสินคาบนบัญชี

นวัตกรรมไทย ใหมีมูลคารวมไมนอยกวารอยละ 30 ของแผนความตองการจัดซื้อยาตามชื่อสามัญ 

(generic name) หรือเวชภัณฑท่ีมิใชยารายการท่ีตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทยท้ังหมดของหนวยงานนั้น 

ทำใหเกิดตลาดสำหรับนวัตกรรมโดยมีภาครัฐเปนผูซ้ือ อยางไรก็ตาม การกำหนดใหมีการรายงานหาก

ไมสำเร็จตามเปาหมายเกิดขึ้นเฉพาะการจัดซ้ือจัดจางยา แตไมรวมถึงพัสดุสงเสริมนวัตกรรมและ

เวชภัณฑท่ีมิใชยาบนบัญชีนวัตกรรมไทย จึงทำใหการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมาตรการ

บัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจึงทำไดจำกัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

สำหรับพัสดุสงเสริมนวัตกรรมและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  

 

 

 
21 วงเงินกำหนดตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจัดจางที่ไมทำขอตกลงเปนหนังสือ และ

วงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงต้ังผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 
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 การทบทวนวรรณกรรม และแนวปฏิบัติที่ด ี

ของการจัดซื้อจัดจางเพ่ือนวัตกรรมในตางประเทศ 

 

 ในบทนี้ คณะผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรม เพื่อศึกษา

ภาพรวมของการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรม ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคตอการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม กลไก

และแนวทางในการสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

จัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม และแนวทางในการคัดเลือกผลิตภัณฑที่มีศักยภาพสูงโดดเดน (champion 

products) 
 

3.1 ภาพรวมการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

 

3.1.1 นิยามของการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

  

นิยามของการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรมมี 2 ประเภทหลัก (Lember et al., 2014) ไดแก  

 

1. การจัดซื้อจัดจางเทคโนโลยี (Public Procurement of Technology) หรือการจัดซื้อจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรม (Public Procurement for Innovation) ซ่ึงเปนการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรมท่ียังไมเคยมีการคิดคน

มากอนเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม การจัดซ้ือจัดจางนี้จึงมีเปาหมายเพ่ือกระตุนการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม และการสงเสริมความตองการนวัตกรรมในตลาด โดยอยูภายใตสมมติฐานวา ความตองการของ

สังคมจะไมถูกตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ หากขาดนวัตกรรม  

 

2. การจัดซื้อจัดจางของนวัตกรรม (Public Procurement of Innovation) หมายถึง การจัดซื้อจัด

จางโดยภาครัฐท่ีอาจนำไปสูนวัตกรรม กลาวคือ การกระตุนนวัตกรรมอาจไมใชเปาหมายหลักของการจัดซ้ือจัด

จางเสมอไป แตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐอาจนำไปสูนวัตกรรมได รวมถึงการจัดซ้ือ

จัดจางอาจทำใหเกิดนวัตกรรมเชิงกระบวนการ และการเพิ่มความสามารถของภาครัฐ ดังนั้น นิยามนี้จึงมี

ความหมายกวางกวานิยามแรก 

 

Lenderink et al. (2019) ไดรวบรวมความหมายของการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมจากวรรณกรรม

ตาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ความหมายของการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

นิยาม แหลงท่ีมา ความหมาย 

Demand-side innovation 

policies  

Edler and Georghiou (2007)  มาตรการของภาคร ัฐท ุกร ูปแบบท ี ่กระตุน

นวัตกรรมผานการเพ่ิมแรงอุปสงคในตลาด 

Public procurement for 

innovation 

OECD (2017)  การจัดซื้อจัดจางภาครัฐทุกรูปแบบ ที่มีเปาหมาย

ในการกระต ุ  นนว ัตกรรม และการยอมรับ

นวัตกรรมของตลาด 

Public procurement of 

innovation 

Rolfstam (2013, 2012) การจัดซื้อจัดจางภาครัฐท่ีอาจนำไปสูนวัตกรรม 

Public procurement of 

innovative solutions 

European Commission (2014)  การจัดซื้อจัดจางที่ทำใหภาครัฐสามารถทำหนาท่ี

เปนศูนยบมเพาะนวัตกรรมที่ยังไมสามารถขายได

อยางกวางขวางในตลาด  

Innovation-friendly public 

procurement 

Uyarra and Flanagan (2010)  การจัดซื้อจัดจางท่ีเอ้ือตอนวัตกรรม 

Innovative procurement  Kautsch, Lichon and Whyles 

(2015) 

การจัดซื้อจัดจางในรูปแบบใหมท่ีแตกตางจากเดิม 

ท่ีมา: Lenderink et al. (2019) 

 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยจะมุงเนนที่การจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมเปนหลัก เนื่องจากเปนการเนน

ผลลัพธในการผลิตนวัตกรรม มากกวาการมองนวัตกรรมเชิงกระบวนการหรือการยกระดับศักยภาพของ

หนวยงานจัดซ้ือจัดจาง และมีเปาหมายในการสงเสริมนวัตกรรมอยางชัดเจน  

 

3.1.2 หลักการทางทฤษฎี  

 

ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ไมมีขอสรุปที่ชัดเจนวา การจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมเปนนโยบายท่ี

เหมาะสมหรือไม กลาวคือ สำนักนีโอคลาสสิก (Neoclassic) ใหความสำคัญกับการคาและการแขงขัน ในฐานะ

เปนกลไกในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ภายใตกฎเกณฑขององคการการคาโลก (World 

Trade Organization) การจัดซื้อจัดจางควรทำตามหลักการของความโปรงใส การไมกีดกันคูแขง และการ

สงเสริมการแขงขัน นอกจากนี้ การสงเสริมเปาหมายทางสังคมและเศรษฐกิจอื่น ๆ ไมควรเปนเปาหมายของ

การจัดซื้อจัดจาง เพราะอาจขัดกับหลักการที่กลาวมาขางตน และภาครัฐอาจไมมีความสามารถมากพอที่จะ

ดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่ซับซอนในระดับนั้นได นอกจากนี้ การสงเสริมนวัตกรรมผานการจัดซื้อจัด

จางยังขัดกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตรในเรื่องความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative advantage of 

nations) ที่กลาววา แตละประเทศควรผลิตสินคาที่ตนเองมีความสามารถโดยเปรียบเทียบ และนำเขาสินคา

อื่นที่ตนเองไมถนัดในการผลิต เพราะวาการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมอาจเปนการใชทรัพยากรในทางที่ไมมี
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ประสิทธิภาพจากการสงเสริมใหผลิตสิ่งที่ประเทศไมมีความถนัด 21

22 ขณะท่ี ในมุมมองของสำนักชุมปเตอร 

(Schumpeterian) ซึ่งใหความสำคัญกับนวัตกรรมในฐานะเปนกลไกในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การสงเสริมนวัตกรรมผานการจัดซ้ือจัดจางนับเปนการดำเนินนโยบายท่ีเหมาะสม  

 

ปจจัยสำคัญที่ทำใหนโยบายการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมไดรับความสนใจ คือ ความลมเหลวของ

มาตรการดานอุปทานเพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรม ทำใหมาตรการดานอุปสงคถูกมองวาเปนทางเลือกที่สำคัญ 

และเปนการกาวขามความลมเหลวของตลาด (market failure) ซึ่งทำใหไมมีการสรางนวัตกรรมเทาที่ควร 

กลาวคือ การจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมซ่ึงกอใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนเปนการสงสัญญาณ

ไปที่ตลาดวา ความตองการทางสังคมที่ยังไมไดรับการตอบสนองมีอะไรบาง และการที่ภาครัฐทำหนาที่เปนผู

ซ้ือรายใหญ ทำใหภาครัฐมีอำนาจในการกำหนดมาตรฐานของนวัตกรรมท่ีตองการไดดวย22

23  

 

สภาพตลาดจะเปนปจจัยสำคัญที่กำหนดวา การจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมมีโอกาสสำเร็จสูงเพียงใด 

กลาวคือ โครงสรางตลาดผูซื ้อจำแนกเปน 3 รูปแบบ คือ ตลาดที่มีผูซื ้อรายใหญรายเดียว (Monopsony) 

ตลาดที่มีผู ซื ้อรายใหญหลายราย (Oligopsony) และตลาดที่มีผู ซื ้อจำนวนมาก (Polypsony) การจัดซ้ือ 

จัดจางเพื่อนวัตกรรมจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อสภาพตลาดเปนตลาดที่มีผูซื้อรายใหญรายเดียว แตวา 

ในความเปนจริง ตลาดในลักษณะนี้เกิดขึ้นนอยมาก ดังนั้น สภาพตลาดที่เหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรมรองลงมาคือ ตลาดที่มีผูซื้อรายใหญหลายราย ซึ่งทำใหรัฐสามารถทำหนาที่เปน ‘ผูนำเชิงคุณภาพ’ 

และเปนผูกำหนดมาตรฐานในตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ (ภาพท่ี 3.1)  

 

ภาพท่ี 3.1 ศักยภาพการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

 
ท่ีมา: Lember et al. (2014) 

 
22 Lember et al. (2014) 
23 Uyarra (2013) 
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3.1.3 ประเภทและแนวทางของการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

  

ประเภทของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื ่อนวัตกรรม (Edquist & Zabala-Iturriagagoitia, 2012) 

จำแนกไดเปน 2 กลุมใหญ ไดแก 

• การจำแนกตามผูใช  

- กลุมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยตรง (Direct) เปนการจัดซื้อจัดจางจากหนวยงาน

ภาครัฐเพ่ือตอบสนองความตองการของภาครัฐเอง  

- การจัดซื้อจัดจางเพื่อกระตุน (Catalytic) ซึ ่งเกิดขึ้นเมื่อภาครัฐไมจำเปนตองใช

นวัตกรรมดวยตนเอง แตตองการกระตุนนวัตกรรมเพ่ือใหผูซ้ือเอกชนไดใช  

• ลักษณะของนวัตกรรม  

- กลุ มการจัดซื ้อจัดจางเพื ่อประยุกตใชนวัตกรรม (Adaptive) คือการประยุกต

นวัตกรรมท่ีมีอยูแลวในโลกใหเหมาะสมกับการใชงานในภูมิภาคหรือประเทศ  

- กลุมการจัดซื้อจัดจางเพื่อพัฒนานวัตกรรม (Developmental) ที่ใหมและไมเคยมี

มากอนในโลก  

 

งานศึกษาของ Edquist et al. (1998) พบวา แนวทางการดำเนินนโยบายจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมที่ดี

อาจจำแนกได 3 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

• โมเดลของสวีเดน: ภาครัฐกับภาคเอกชนมีความสัมพันธที่ใกลชิดและตอเนื่อง จึงทำใหภาครัฐ

สามารถจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการไดในระยะยาว จนเกิดการรวมพัฒนาเทคโนโลยีให

ประสบความสำเร็จได  

• โมเดลของญี่ปุน: กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry of International 

Trade and Industry: MITI) ของญี่ปุนมีการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรมโดยตรงเพียงเล็กนอย แตทำ

หนาท่ีเปนตัวกลางจับคูผูซ้ือและผูขายนวัตกรรม จนเกิดเปนเครือขายเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม  

• โมเดลของสหรัฐอเมริกา: การจัดซื ้อจ ัดจางภาครัฐที ่กระตุ นเทคโนโลยีสวนมากมาจาก

กระทรวงกลาโหม ซ่ึงทำใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมข้ึนมากมาย นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกา

ยังใหความสำคัญกับการจัดซื ้อจัดจางจากทั ้งผู ประกอบการรายใหญและรายยอย รวมถึง 

การจัดซื้อจัดจางจากผูผลิตหลายราย เพื่อใหตลาดเปดกวางมากขึ้น และความรูดานนวัตกรรม

กระจายไปท่ีผูประกอบการจำนวนมาก 
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3.2 นโยบายการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรมในตางประเทศ 

 

3.2.1 ความเปนมาของการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม  

 

การใชนโยบายการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดข้ึนนับตั้งแตในยุคกอน

สงครามโลกครั้งที่สอง โดยในยุคนั้น นโยบายการจัดซื้อจัดจางถูกใชเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเปนหลัก 

และหลังสงครามโลกครั ้งที ่สองเปนตนมา มีการใชนโยบายการจัดซื ้อจัดจางเพื ่อยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่เติบโตแลว ตลอดจนสงเสริมและคุมครองอุตสาหกรรมทารก (infant industry) อยางไรก็ตาม 

การจัดซื้อจัดจางไมไดมีเปาหมายในการสรางนวัตกรรมอยางชัดเจน แตนวัตกรรมอาจเกิดขึ้นจากการจัดซ้ือ

จัดจางอยางไมไดตั ้งใจและไมมียุทธศาสตรกำกับ จึงเรียกวาเปนการดำเนินนโยบายอยางไรนโยบาย  

(“no policy” policy)23

24  

 

 แนวคิดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อนวัตกรรมเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยราวป พ.ศ. 2523 มีหลาย

ประเทศในยุโรปเริ ่มทำการสำรวจเรื ่องการใชการจัดซื ้อจัดจางเพื ่อกระตุ นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

ในอุตสาหกรรมการสื่อสาร อยางไรก็ตาม การดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจางในสหภาพยุโรปในขณะนั้น 

ยังคงเนนการปองกันปญหาการคอรัปชั่นและการใชเงินที่ไมมีประสิทธิภาพ และเนนการสงเสริมการแขงขัน

และความโปรงใส24

25 

 

 นับตั้งแต พ.ศ. 2543 เปนตนมา สหภาพยุโรปใหความสำคัญกับการสงเสริมนวัตกรรมมากขึ้น โดยใน

การประชุมของคณะกรรมาธิการยุโรปที ่กรุงลิสบอน ไดมีการตกลงวาจะใหความสำคัญมากขึ ้นเกี่ยวกับ 

การปฏิรูปเชิงโครงสรางเพื ่อสนับสนุนความสามารถในการแขงขันและการสรางนวัตกรรม สามปตอมา 

คณะกรรมาธิการยุโรปกลาววา การกระตุนนวัตกรรมดวยนโยบายท่ีเนนดานอุปสงคในยุโรปยังไมเพียงพอ และ

ในป พ.ศ 2548 คณะกรรมาธิการยุโรปแนะนำใหประเทศสมาชิกสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

 

 ในปจจุบัน การใชนโยบายจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมเปนนโยบายที่มีการใชอยางแพรหลายท่ัวโลก

จากการสำรวจของ OECD (2017) พบวา มีประเทศท่ัวโลกในทุกระดับการพัฒนาท่ีมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง

เพื่อนวัตกรรม (ภาพที่ 3.2) โดยสามารถจำแนกเปนประเทศที่มีแผนยุทธศาสตรการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน กับ

ประเทศท่ีสอดแทรกการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรมในแผนการสงเสริมนวัตกรรมอ่ืน ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 

 

 
24 Lember et al. (2008) 

25 Rolfstam (2008) 
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ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีประเทศท่ีมีนโยบายจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

 
ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

 

ตารางท่ี 3.2 ตัวอยางประเทศท่ีมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

กลุมประเทศ ประเทศ 

ประเทศที่มีแผนยุทธศาสตรการจัดซื ้อจัด

จางเพ่ือนวัตกรรม 

ออสเตรีย แคนาดา โคลัมเบีย เดนมารค ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี เกาหลีใต 

เม็กซิโก เนเธอรแลนด ตุรกี สหรัฐอเมริกา 

ประเทศที่สอดแทรกการจัดซื ้อจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรมในแผนการสงเสริมนวัตกรรมอ่ืนๆ 

เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เอสโตเนีย สาธารณรัฐเช็ค ฟนแลนด กรีซ ไอรแลนด 

อิตาลี ลิทัวเนีย มอลตา นิวซีแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส รัสเซีย 

เซอรเบีย สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร 

ท่ีมา: OECD (2017) 

 

3.2.2 กรณีศึกษาของตางประเทศท่ีดำเนินนโยบายการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

 

 ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจะนำเสนอกรณีศึกษาของตางประเทศที่ดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรม ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต และจีน เพื่อแสดงใหเห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ดำเนินนโยบาย  

 

• สหรัฐอเมริกา 

การจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมในสหรัฐอเมริกาไดรับแรงผลักดันมาจากอุตสาหกรรมดานความมั่นคง 

เปนหลัก กลาวคือ ตั้งแตยุคสงครามเย็นเปนตนมา สหรัฐอเมริกาไดคิดคนระบบการสนับสนุนนวัตกรรมที่มี

เอกลักษณคือ เปนระบบที ่สนับสนุนการรองร ับความเส ี ่ยงส ูงเพื ่อผลตอบแทนทางนวัตกรรมที ่สูง 
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ในอุตสาหกรรมความมั่นคง โดยโครงการวิจัยและจัดซื้อจัดจางของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาชวย

สนับสนุนใหเกิดเทคโนโลยีใหมที่สามารถนำมาใชนอกอุตสาหกรรมความมั่นคง เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต นอกจากนั้น การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรมยังเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ดวย โดยรัฐบาล

ไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีที่ยังไมเคยมีมากอน รวมทั้งการดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยูแลว

เพ่ือนำไปประยุกตใชในบริบทอ่ืน ๆ25

26  

 

 นอกจากการจัดซ้ือจัดจางโดยตรงแลว สหรัฐอเมริกามีการใหทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรม โดย

มีเปาหมายที่จะพัฒนาผูประกอบการใหผลิตเทคโนโลยีที่รัฐบาลจะสามารถใชและจัดซื้อจัดจางตอไปไดใน

อนาคต ตัวอยางเชน โปรแกรมการวิจ ัยนวัตกรรมของธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Innovation 

Research Program: SBIR) ซึ่งมอบทุนใหแกบริษัทที่ทำการวิจัยนวัตกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยสนับสนุน

ตั้งแตตนน้ำไปจนถึงการจำหนายในตลาด ทุกหนวยงานภาครัฐของอเมริกาท่ีมีงบวิจัยและพัฒนาเกิน 100 ลาน

เหรียญสหรัฐตองใชอยางนอยรอยละ 2.5 ของงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโปรแกรม SBIR  

 

 โปรแกรม SBIR มีการดำเนินงานท้ังหมด 3 ระยะ ประกอบดวย 

1) Phase I: ในระยะแรกของโปรแกรม SBIR จะมีการประเมินความเปนไปไดทางเทคโนโลยีและทางการ

ตลาดของการวิจัยและผลิตนวัตกรรมที่ไดมีการเสนอ พรอมกับการประเมินประโยชนที่จะไดรับ และ

การปฏิบัติงานของผูประกอบการกอนมอบงบประมาณเพ่ิมเติมในระยะท่ีสอง โดยท่ัวไปเงินทุนท่ีมอบ

อยูระหวาง 50,000 ถึง 250,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับระยะเวลา 6 เดือน 

2) Phase II: เปนการดำเนินการวิจัยตอจากระยะแรก หลังการประเมินศักยภาพในเชิงเทคโนโลยีและ

การนำเขาสูตลาดของนวัตกรรมที่ไดเสนอ โดยทั่วไปเงินทุนที่มอบอยูท่ีประมาณ 750,000 เหรียญ

สหรัฐ สำหรับระยะเวลา 2 ป 

3) Phase III: เปาหมายของระยะที ่สามของ SBIR คือการนำนวัตกรรมที ่ผลิตขึ ้นเขาสู ตลาด โดย

งบประมาณจะมาจากหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ นอกเหนือจากโครงการ SBIR 

 

 หนึ่งในข้ันตอนสำคัญของโปรแกรม SBIR คือ SBIR Phase III ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีเนนการนำนวัตกรรมไป

ใชประโยชนเชิงพาณิชย (Commercialization) เขาสูตลาดใหสำเร็จ โดยมีจุดเดนท่ีสำคัญ คือ  

1) SBIR Data Rights ซึ่งกำหนดวา ภาครัฐไมสามารถนำขอมูลที่เปนความลับเกี่ยวกับนวัตกรรมมา

เผยแพรหรือใชในการผลิตนวัตกรรมของตนเองตอ26

27  

 
26 Weiss (2014) 

27 “Tutorial 2: What Are SBIR Data Rights and Why Are They Important? | SBIR.Gov,” accessed November 19, 2021, 

https://www.sbir.gov/tutorials/data-rights/tutorial-2. 
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2) Sole-source requirement ซึ่งเปนขอกำหนดวา หนวยงานภาครัฐควรทำการจัดซื้อจัดจางกับ

ผูประกอบการ Phase III ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได นอกจากนี้ หากหนวยงานภาครัฐประเมินวา การทำสัญญา

ในรูปแบบ Sole-source ใน Phase III ไมสามารถทำไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ภาครัฐตองพยายามคำนึงถึงวิธีอ่ืน

ที่จะเอื้อประโยชนใหกับผูประกอบการจากโครงการ SBIR และชี้แจงกับหนวยงาน Small Business Agency 

(SBA) เพ่ือให SBA โตแยงการตัดสินใจนี้ได2728  

 

 ในดานเครื่องมือแพทยและยา สถาบันสุขภาพแหงชาติ (National Institute of Health หรือ NIH) 

ของสหรัฐอเมริกา มีงบประมาณ SBIR ที่บริหารอยูสวนหนึ่ง ซึ่งไดนำมาใชเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรม

มากมาย ยกตัวอยางเชน หลอดเลือดที่เจริญเติบโตไดในหองทดลอง นาโนเทคโนโลยีที่ชวยเรงการเติบโตของ

กระดูก การวิจัยและพัฒนายาเพื่อใชรักษาโรคอัลไซเมอร และยาพนจมูกที่ฆาเชื้อโรคประเภทโคโรนาไวรัส 

ฯลฯ28

29 

 

• สหราชอาณาจักร29

30 

สหราชอาณาจักรเปนประเทศหนึ่งที่มีแนวปฏิบัติที ่ดีในการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมและเปน

ประเทศที่ริเริ ่มมาตรการสงเสริมนวัตกรรมผานการจัดซ้ือจัดจางหลากหลายรูปแบบ ตัวอยางมาตรการ

สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม เชน  

o Forward Commitment Procurement (FCP) ซึ่งเปนแนวทางที่เนนระบุปญหาที่ภาครัฐตองการ

แกไขตั้งแตเริ่มตน จากนั้นมีปฏิสัมพันธกับผูผลิต เพื่อใหผูผลิตทราบถึงความตองการของภาครัฐและ

พัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการของภาครัฐได การดำเนินงานตามแนวทางนี้ชวย

ลดความเสี่ยงใหแกผูประกอบการท่ีตองลงทุนสรางนวัตกรรม  

o โปรแกรม Small Business Research Initiative (SBRI) ซึ่งใชการจัดซื้อจัดจางบริการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อนวัตกรรมในรูปแบบ Pre-Commercial Procurement เพื่อสนับสนุนการวิจัยของธุรกิจ

ขนาดเล็กที ่จะนำไปสู การใชประโยชนเชิงพาณิชย ซึ ่งมีลักษณะที่เลียนแบบโปรแกรม Small 

Business Innovation Research (SBIR) ของสหรัฐอเมริกา  

o โครงการ Public-Private Procurement Compacts ซึ่งเปนการรวมตัวกันของหนวยงานภาครัฐ 

ตาง ๆ และองคกรขนาดใหญเพ่ือจัดซ้ือจัดจางสินคารวมกันเพ่ือสรางอุปสงคท่ีมากข้ึน และสงสัญญาณ

เก่ียวกับความตองการของตลาดไดชัดเจนมากข้ึน 

 

 
28 “New SBIR/STTR Policy Enhances Phase III Sole Source Preference Requirements: Wiley,” accessed November 19, 2021, 

https://www.wiley.law/alert-New-SBIR-STTR-Policy-Enhances-Phase-III-Sole-Source-Preference-Requirements. 
29 “Success Stories | Seed,” accessed November 19, 2021, https://seed.nih.gov/portfolio/stories?redirect_from=sbir.nih.gov. 
30 Uyarra et al. (2014) 
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ในดานสาธารณสุข สหราชอาณาจักรไดพัฒนาโปรแกรมการจัดซื้อจัดจางเพื่อใชเทคโนโลยีนวัตกรรม 

(Innovation Technology Adoption Procurement Program: iTAPP) ซึ ่งสนับสนุนใหผู ผลิตเครื ่องมือ

แพทยสรางนวัตกรรมที่ชวยเพิ ่มคุณภาพและลดคาใชจายในการรักษาของระบบสาธารณสุขของสหราช

อาณาจักร (National Health Service: NHS) 30

31 นอกจากนี้ มีหนวยงาน National Adoption Center ซ่ึง

ชวยสนับสนุนในข้ันตอนการนำเทคโนโลยีมาใช ตอมา โปรแกรมนี้ไดอยูภายใตความรับผิดชอบของสถาบันเพ่ือ

ความเปนเลิศดานสุขภาพและการดูแลแหงชาติ (National Institute for Health and Care Excellence: 

NICE) ซ่ึงทำหนาท่ีประเมินเทคโนโลยีเพ่ือจัดทำคำแนะนำและแนวทางการบำบัดรักษาโรค  

 

• เกาหลีใต3132 

 

ลักษณะเดนของการจัดซื้อจัดจางในประเทศเกาหลีใตคือ การรวมศูนยการบริหารการจัดซื้อจัดจางไว

ที ่หนวยงานบริการจัดซื ้อจัดจาง (Public Procurement Service: PPS) ซึ ่งทำใหการจัดซื ้อจัดจางถูก

ดำเนินการโดยหนวยงานที่มีประสบการณและความเชี ่ยวชาญ และทำใหการประสานงานในการดำเนิน

นโยบายจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

โปรแกรมจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมหลัก ๆ ของเกาหลีใตมุงเนนที่การสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรมในกลุ มธ ุรกิจ SME เชน โปรแกรมผลิตภัณฑเทคโนโลยีใหม (New Technology Products 

Program) เปนการมอบประกาศนียบัตรพิเศษสำหรับเทคโนโลยีของธุรกิจ SME และสนับสนุนหนวยงาน

ภาครัฐใหจัดซื้อจัดจางเทคโนโลยีที่ไดรับประกาศนียบัตรดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีการสรางหางสรรพสินคา 

Exclusive Excellent Quality Product Shopping Mall เพื่อเปนสถานที่จัดแสดงสินคาที่หนวยงานภาครัฐ

สามารถเลือกซ้ือได เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการดานการตลาด 

 

อีกหนึ ่งโปรแกรมที ่ม ีความสำคัญคือ โปรแกรมการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหรรม (Industrial 

Technology Development Program) ซึ่งรัฐบาลคัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อทำการสนับสนุนดานการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยี และการนำสินคาเขาสูตลาด กิจกรรมในโปรแกรมนี้ เชน การสนับสนุนดานบุคลากรเพ่ือ

ชวยเหลือดานการตลาด และการสนับสนุนการขายเทคโนโลยีที ่ไดพัฒนาขึ้นแลว หนึ่งในสินคาที่ประสบ

ความสำเร็จจากโครงการนี ้คือ เทคโนโลยี Code Division Multiple Access ที่ชวยใหซัมซุง (Samsung) 

สามารถพัฒนาโทรศัพทใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได  

 

 
31 ตอมา ผลผลิตของโปรแกรมดังกลาวถกูรวบรวมไวในบัญชีนวัตกรรมที่หนวยงานสาธารณสุขทองถิ่นตาง ๆ สามารถคัดเลือกอุปกรณที่ตองการใช

งาน 
32 Kim (2014) 
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• จีน32

33 

 จีนไดใหความสำคัญกับการสงเสริมการคิดคนและสรางนวัตกรรมภายในประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย

ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จีนไดออกแผนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระยะกลางและระยะยาว เพ่ือ

สรางระบบสำหรับการสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรมในประเทศจีน หนึ่งในมาตรการท่ีดำเนินการคือ การ

รับรองสินคานวัตกรรมแหงชาติ (Trial Measures for the Administration of Accreditation of National 

Indigenous Innovation Products) ซึ่งเปนการระบุเกณฑสำหรับสินคาที่จะไดรับการรับรองเปนนวัตกรรม

จีน คือ ผลิตโดยบริษัทที่สรางนวัตกรรมและจดสิทธิบัตรในจีน หรือเปนบริษัทจีนที่ไดรับสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญาของจีนแลว และตอมาในป พ.ศ. 2552 รัฐบาลจีนก็ออกมาตรการที่ใหสิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐเกี่ยวกับสินคาจากบริษัทจีนที่ไดรับการรับรอง พรอมกับนโยบายอื่น ๆ เชน การกำหนดวาหากสินคา

นวัตกรรมของจีนมีราคาแพงกวาสินคาตางชาติ หนวยงานจัดซื้อจัดจางตองใหโอกาสบริษัทจีนลดราคา และ

หากราคาที่สองที่เสนอเปนราคาที่ดีที่สุด ก็ตองคัดเลือกสินคาดังกลาว นโยบายนี้ไดรับการวิพากษวิจารณเปน

อยางมากจากตางประเทศ ซึ่งทำใหจีนยกเลิกการเอื้อประโยชนใหกับนวัตกรรมทองถิ่นไปในที่สุดในป พ.ศ. 

2554   

 

อยางไรก็ตาม การดำเนินนโยบายท่ีเอ้ือประโยชนใหกับนวัตกรรมทองถ่ินก็ยังดำเนินตอไป ยกตัวอยาง

เชน ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย รัฐบาลกลางไดออกประกาศในป พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดใหโรงพยาบาล

รัฐใหความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจางเครื่องมือแพทยของจีน และกระทรวงสาธารณสุขจีนก็ทำการออกบัญชี

เครื่องมือการแพทยยอดเยี่ยม ซ่ึงคัดเลือกเพียงเครื่องมือท่ีผลิตโดยบริษัทจีน แมวาการออกบัญชีเชนนี้ไมไดเปน

การบังคับใหมีการจัดซื้อจัดจาง แตก็เปนการสงสัญญาณใหโรงพยาบาลทราบถึงความตองการจากรัฐบาล ใน

สวนของรัฐบาลทองถ่ินก็มีการสนับสนุนนวัตกรรมจีนดวยเชนกัน ยกตัวอยางเชน รัฐบาลมณฑลเสฉวนกำหนด

โควตาการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรมท่ีผลิตภายในประเทศ 

 

 นอกจากนี้ จีนยังมีโปรแกรมสาธิตสำหรับเทคโนโลยีใหม (Demonstration Programs for Emerging 

Technologies) ซ่ึงมีเปาหมายคือ การแพรกระจายนวัตกรรมใหมีการใชจริงโดยภาคเอกชน และเปนการสราง

ตลาดนำ (Lead Market) สำหรับนวัตกรรม เพ่ือเรงการนำนวัตกรรมเขาสูตลาด โดยรัฐบาลจีนจะทำการเลือก

เมืองท่ีจะใชเปนสถานท่ีสาธิตการใชนวัตกรรมและลงทุนเพ่ือจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรมมาใชในเมืองนั้น พรอมกับ

สนับสนุนใหภาคเอกชนซื้อนวัตกรรมดวย ยกตัวอยางเชน โครงการ “สิบเมือง รถไฟฟาหลายพันคัน” และ

โครงการ “สิบเมือง ไฟ LED หลายหม่ืนหลอด”  

  

 
33 Li (2011) และ Li (2017) 
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• สิงคโปร 

รัฐบาลสิงคโปรไดใหความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องในชวงท่ี

ผานมา โดยในป พ.ศ. 2561 นาย Ong Ye Kung ในฐานะรัฐมนตรีดูแลการสรางสรรคนวัตกรรม ไดกลาว

สุนทรพจนเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจางในสิงคโปร เพื่อเอื้อใหเกิดการสนับสนุนนวัตกรรม

มากข้ึน ในสุนทรพจนดังกลาวไดมีการกลาวถึงแนวทางการปฏิรูป 4 แนวทาง ไดแก 

 

1. เทคนิคการประเมินท้ังราคาและคุณภาพ (Price-quality evaluation techniques)  

รัฐบาลสิงคโปรรณรงคใหการตัดสินใจจัดซื้อจัดจางควรคำนึงถึงปจจัยทั้งดานราคาและ

คุณภาพ โดยประเมินผลลัพธทางสังคม เศรษฐกิจ นวัตกรรม และสิ่งแวดลอมดวย ยกตัวอยางเชน 

ในป 2012 - 2018 จำนวนสัญญาจัดซ้ือจัดจางท่ีมอบใหกับผูชนะท่ีไมไดเสนอราคาท่ีต่ำท่ีสุด เพ่ิม

จากรอยละ 30 เปนรอยละ 50 

2. การจัดซ้ือจัดจางท่ีเนนผลลัพธ (Outcome-based procurement)  

รัฐบาลสิงคโปรเปดกวางใหผูผลิตเสนอทางออกใหม ๆ สำหรับปญหาตาง ๆ แทนการเนนท่ี

ขอกำหนด และใชแนวทาง Crowdsourcing กับ Hackathon มากข้ึน ยกตัวอยางเชน Sentosa 

จัดกิจกรรม Crowdsourcing เพื่อหาวิธีปรับปรุงประสบการณของผูเยี่ยมชมซึ่งทำใหเกิดบริการ

ใหม ๆ ในแอปพลิเคชัน MySentosa เชน Interactive Trail  

3. การพัฒนาและทดสอบการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement sandbox)  

บางหนวยงานภาครัฐมีการเปลี่ยนกฎเกณฑการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหสามารถไดพัฒนาและ

ทดสอบแนวทางใหม ๆ ในการจัดซื้อจัดจาง ยกตัวอยางเชน การจัดทำการพัฒนาและทดสอบ

กฎระเบยีบ (Regulatory Sandbox) ท่ีเอ้ือใหกระทรวงการคลังสามารถเจรจากับผูประกอบการ

ไดมากข้ึน จนทำใหการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ใหมประหยัดเงินไดหลายสิบลาน

เหรียญ  

4. การอบรมเจาหนาท่ี (Officer training)  

รัฐบาลสิงคโปรยกระดับศักยภาพของเจาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง โดยใหเขารวมคอรสอบรมตาง ๆ 

เชน หนวยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีป องกันประเทศ (Defense Science & 

Technology Agency) ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยดานสังคมศาสตรของสิงคโปร (Singapore 

University of Social Sciences) เพ่ืออบรมการจัดซ้ือจัดจางใหแกเจาหนาท่ี 200 คน33

34  

 

 
34 “Opening Address by Mr Ong Ye Kung, Minister for Education, at the KPMG Procurement Ignite Summit 2018 | MOE,” 

accessed November 19, 2021, https://www.moe.gov.sg/news/speeches/20180831-opening-address-by-mr-ong-ye-kung-

minister-for-education-at-the-kpmg-procurement-ignite-summit-2018. 
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อีกหนึ่งมาตรการที่สิงคโปรใชเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมคือ การจัดทำแพลตฟอรม

นวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation Platform) ของหนวยงานดานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Infocomm Media Development Authority: IMDA) ซ่ึงมีเปาหมายท่ีจะลดความเสี่ยงและอุปสรรคในการ

จัดซื้อจัดจางเทคโนโลยีใหม เพื่อใหหนวยงานภาครัฐที่ขาดความรู และการเขาถึงผูประกอบการที ่สราง

นวัตกรรม สามารถทดลองใชนวัตกรรมไดมากขึ้น กระบวนการของแพลตฟอรมดังกลาวคือ IMDA จะทำงาน

รวมกับหนวยงานภาครัฐท่ีมีปญหาหรือมีความตองการท่ียังไมไดรับการตอบสนอง (Problem Owner) เพ่ือทำ

การระบุความตองการและเกณฑการตัดสิน และตอมา IMDA จะเสาะหาผูประกอบการท่ีมีนวัตกรรมท่ีสามารถ

ตอบโจทยของหนวยงาน (Problem Solver) สุดทายแลว IMDA จะทำการประเมินขอเสนอจากผูประกอบการ

ตาง ๆ รวมกับภาครัฐ และสนับสนุนทรัพยากรใหผูประกอบการที่ผานการคัดเลือกเพื่อพัฒนานวัตกรรมตอไป

34

35  

 

หนึ่งในจุดเดนของแพลตฟอรมดังกลาวคือ เครื่องมือในการคนพบ (Discovery Engine) ซึ่งชวยเหลือ

ในการจับคู ระหวาง Problem Owner และ Problem Solver ผานการวิเคราะหปญหาของ Problem 

Owner และคนหาผูประกอบการท่ีมีประสบการณในการแกปญหาดังกลาวอยางอัตโนมัติ ตัวอยางนวัตกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากแพลตฟอรม เชน แอปพลิเคชัน Awareness AI ซ่ึงวิเคราะหแสงสะทอนจากใบหนาเพ่ือชี้ใหเห็นถึง

ระดับออกซิเจนของผูถูกวัด โดยแอปพลิเคชันนี้เกิดขึ้นจากความตองการของหนวยงานดานอาคารและการ

กอสราง (Building and Construction Authority หรือ BCA) ซึ่งตองการแนวทางในการบริหารการตรวจ  

โควิดใหแกคนงานกอสราง35

36  

 

• สหภาพยุโรป 

คำสั่งสหภาพยุโรปที่ 2014/24/EU (Directive 2014/24/EU) ไดกำหนดกฎเกณฑการจัดซื้อจัดจาง

ข้ึนใหมเพ่ือเอ้ือตอการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรมมากข้ึน โดยมีจุดเดนหลัก 3 ประการ คือ  

1) การใช หล ักการข อเสนอที ่ เป นประโยชนทางเศรษฐก ิจมากที ่ส ุด (Most Economically 

Advantageous Tender: MEAT) ซึ่งเปนการพิจารณาคุณคาของสินคาหรือบริการที่จะจัดซื้อจัดจางตลอด

อายุการใชงานเปนเกณฑหลักในการตัดสินใจจัดซ้ือจัดจาง แทนการเลือกสินคาท่ีมีราคาต่ำท่ีสุดในทันที เพ่ือให

ผูจัดซ้ือจัดจางสามารถคำนึงถึงปจจัยท่ีรอบดาน ซ่ึงชวยเอ้ือใหมีการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรมท่ีอาจมีราคาสูงกวา

สินคาดั้งเดิม แตจะมีผลกระทบท่ีเปนบวกตอสังคมได  

 
35 “Inside Singapore’s Agile Procurement Platform,” GovInsider (blog), November 2, 2020, https://govinsider.asia/citizen-

centric/inside-singapores-agile-procurement-platform-open-innovation-imda/. 
36 Kenny Chee, “Workers Scan Face with Mobile App to Find out If They Are Well,” The Straits Times, April 27, 2021, 

https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/workers-scan-face-with-mobile-app-to-find-out-if-they-are-well. 
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2) การจัดทำระบบ E-Certis ซึ่งเปนศูนยรวมเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของทุกประเทศ

สมาชิก เพ่ือใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไดงายข้ึน  

3) การจัดซ้ือจัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยบังคับใหเผยแพรการประกาศจัดซ้ือจัดจางออนไลน

ทันที หลังจากท่ีมีการประกาศจัดซ้ือจัดจาง และใหมีการสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 

นอกจากนี ้ คำสั ่งสหภาพยุโรปที ่ 2014/24/EU (Directive 2014/24/EU) ไดกำหนดรูปแบบการ

จัดซ้ือจัดจางท่ีเรียกวา ความเปนหุนสวนนวัตกรรม (Innovation Partnership) ซ่ึงอนุญาตใหหนวยงานจัดซ้ือ

จัดจางสามารถทำสัญญาจัดซ้ือจัดจางในรูปแบบท่ีมีหลายข้ันตอน เชน อาจครอบคลุมท้ังการสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม และการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑที่ไดจากการวิจัย และอนุญาตใหมีการทำสัญญากับ

ผูประกอบการหลายแหงพรอมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาชิ้นสวนและแนวทางตาง ๆ ในการแกไขปญหาท่ี

ภาครัฐตองการ และหนวยงานจัดซ้ือจัดจางสามารถเลือกผูประกอบการท่ีมีศักยภาพท่ีสุดเพ่ือเปนผูดำเนินการ

หลักไดในภายหลัง 

 

 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ยังไดสนับสนุนการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐเพ่ือ

นวัตกรรมในทางอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก ยกตัวอยางเชน การสนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้อจัดจางเพื่อลดความเสี่ยง

ของการจัดซื้อนวัตกรรมในรูปแบบของการใหเงินสนับสนุนเพิ่มเติม (top-up) และการพัฒนาทักษะของ

เจาหนาที่จัดซื้อจัดจาง เชน ผานการพัฒนาระบบแพลตฟอรมออนไลนเพื่อใหเจาหนาที่สามารถแลกเปลี่ยน

ประสบการณการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม36

37 นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการ Big Buyers Initiative ซ่ึง

สนับสนนุใหหนวยงานภาครฐัตาง ๆ ท่ีมีความสนใจในการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีคลายคลึงกัน ไดเขา

มาแลกเปลี่ยนกันเก่ียวกับเรื่องการจัดซ้ือจัดจาง ทำการวิจัยตลาดรวมกัน และรวมมือกันเพ่ือระบุความตองการ

ใหผูประกอบการทราบ โดยการรวมมือกันนี้ทำใหภาครัฐมีอิทธิพลในตลาดมากข้ึน เพราะมีกำลังซ้ือท่ีสูงข้ึน37

38 

 

ในสวนของการจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนจุดเดนของการจัดซื้อจัดจางในสหภาพยุโรป ไดมี

การพัฒนาระบบตาง ๆ เชน 

o eForms เปนระบบมาตรฐานสำหรับการประกาศสรรหาคูคาสำหรับการจัดซ้ือจัดจางออนไลน เพ่ือให

ผูซ้ือเผยแพรประกาศเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเปนประโยชนกับผูมีสวนเก่ียวของอยางมาก เชน ผู

ซื้อสามารถดึงดูดผูประกอบการที่จะเขารวมกระบวนการจัดซื้อจัดจางไดจำนวนมากขึ้น และสามารถ

ใชระบบอิเล็กทรอนิกสสำหรับการเก็บขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในอนาคตได ทั้งนี้ ระบบ

ขอมูลท้ังหมดสามารถเขาถึงไดใน Single Market Scoreboard  

 
37 European Commission and Enterprise and Industry Directorate-General, Public Procurement as a Driver of Innovation in 

SMEs and Public Services (Luxembourg: Publications Office, 2014). 
38 “BigBuyers | Home,” accessed November 19, 2021, https://bigbuyers.eu/. 
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o ระบบ Tenders Electronic Daily (TED) หรือแพลตฟอรมออนไลนสำหรับการจัดซื้อจัดจางท่ัว

สหภาพยุโรป เปนแหลงรวมโอกาสสำหรับการจัดซ้ือจัดจางสำหรับทุกประเทศสมาชิก มีการกำหนดวา

ขอมูลจาก TED ตองทำการเปดใหใชไดอยางเสรีในรูปแบบของไฟล .CSV โดยมีการตีพิมพประกาศ

รายการการจัดซื้อจัดจาง (Contract Notice) และผูชนะการจัดซื้อจัดจาง (Contract Award 

Notice) 38

39 ผูประกอบการสามารถคนหาประกาศการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งจำแนกรายละเอียดตาง ๆ เชน 

รายสาขาอุตสาหกรรม รายประเทศ และมูลคาการจัดซื้อจัดจาง นอกจากนี้ ระบบยังสามารถทำการ

แจงเตือนผูขายอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกประกาศจัดซื้อจัดจางที่ผูขายอาจสนใจ และสามารถใชเพ่ือ

เก็บขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือประกอบการตัดสินใจในอนาคตไดอีกดวย39

40 

o eSubmission เปนระบบการสงขอเสนอสำหรับการจัดซ้ือจัดจางโดยภาครัฐ  

o eInvoicing เปนระบบการสงใบแจงหนี้ออนไลน ซ่ึงชวยใหสามารถทำการจายเงินไดอยางรวดเร็วข้ึน 

ลดคาใชจายในการสงใบแจงหนี้ และอำนวยความสะดวกในการซ้ือขายแบบธุรกิจกับภาครัฐ (B2G)40

41 

 

• บทสรุป 

 

 จากการศึกษาแนวทางในการดำเนินนโยบายจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมของตางประเทศที่มีแนว

ปฏิบัติท่ีดี คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต จีน สิงคโปร และสหภาพยุโรป คณะผูวิจัยมีขอสรุปท่ี

สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

 

ประการแรก ประเทศตาง ๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต ลวนมี

เปาหมายในการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมผานการสงเสริมธุรกิจ SME โดยเห็นไดชัดเจน

จากนโยบาย Small Business Innovation Research Program (SBIR) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอมา สหราช

อาณาจักรและเกาหลีใตไดลอกเลียนแบบเปนนโยบาย Small Business Research Initiative (SBRI) ของ 

สหราชอาณาจักร และ Korea Small Business Innovation Research Program (KOSBIR) ของเกาหลีใต 

ตามลำดับ การดำเนินนโยบายในรูปแบบนี้ไมใชการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมโดยตรง แตเปนการพัฒนา

ผูประกอบการใหมีศักยภาพในการเปนผูขายนวัตกรรมใหกับภาครัฐไดตอไปในอนาคต ตามที่นโยบายของ

สหรัฐอเมริกาไดกลาวไววา “เม่ือเปนไปได นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีพัฒนาจากโครงการ SBIR ควรไดรับการ

นำมาใชจริงโดยภาครัฐ” นโยบายเหลานี ้จึงเปนการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางเพื ่อนวัตกรรม ผานการ

 
39 Eric Prier, Palina Prysmakova, and Clifford P. McCue, “Analysing the European Union’s Tenders Electronic Daily: Possibilities and Pitfalls,” 

International Journal of Procurement Management 11, no. 6 (2018): 722, https://doi.org/10.1504/IJPM.2018.095655. 
40 Industry Directorate-General for Internal Market, EForms: Policy Implementation Handbook (LU: Publications Office of the European Union, 2020), 

https://data.europa.eu/doi/10.2873/646999. 
41 https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing 
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สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบของ Pre-Commercial Procurement (การจัดซื้อจัดจาง

กอนการนำเขาสูตลาด) 

 

ประการท่ีสอง การใชกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือลดความเส่ียงใหกับผูประกอบการในการสราง

นวัตกรรม  ดังจะเห็นไดจากกรณีของสหราชอาณาจักร ซึ ่งพัฒนากระบวนการการจัดซื ้อจัดจางที ่ให

ความสำคัญเป นอยางมากกับการปฏิส ัมพันธ ก ับตลาดคือ การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างในร ูปแบบ Forward-

Commitment Procurement ซึ่งเปนการระบุความตองการนวัตกรรมของภาครัฐลวงหนา เชนเดียวกับ

ประเทศสิงคโปร ท่ีใชแพลตฟอรมนวัตกรรมแบบเปด (Open Innovation Platform) ของ IMDA ในการจับคู

หนวยงานภาครัฐและผูประกอบการที่สามารถสรางนวัตกรรมได การดำเนินการเชนนี้ชวยใหผูประกอบการ

เห็นถึงแรงอุปสงคจากภาครัฐท่ีนาเชื่อถือและลดความเสี่ยงในการสรางนวัตกรรมของผูประกอบการได  

 

 ประการที่สาม การปรับกฎเกณฑใหเอื้ออำนวยตอการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม ยกตัวอยางเชน 

การจัดทำการพัฒนาทดสอบกฎระเบยีบ (Regulatory Sandbox) ในสิงคโปรเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐไดพัฒนา

ทดสอบกับการจัดซื้อจัดจางในรูปแบบใหม ๆ ที่สนับสนุนการพฒันานวัตกรรม สวนสหภาพยุโรปไดออกคำสั่ง

สหภาพยุโรปท่ี 2014/24/EU (Directive 2014/24/EU) ซ่ึงไดปรับกฎเกณฑเพ่ือเพ่ิมแนวทางการจัดซ้ือจัดจาง

ในรูปแบบของความเปนหุนสวนนวัตกรรม (Innovation Partnership) เพื่อชวยใหการสนับสนุนนวัตกรรม

ผานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเปนไปไดงายดายยิ่งข้ึน  

 

ประการสุดทาย การสรางความเชื่อมั่นในนวัตกรรมเปนสิ่งที่สำคัญ ยกตัวอยางเชน ประเทศจีน 

เนนการสรางโปรแกรมสาธิตใหเปนตลาดนำ (lead market) เพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมจีน

และจูงใจใหเกิดการนำนวัตกรรมมาใชอยางแพรหลายตอไป สวนสหราชอาณาจักรใชโครงการ ITAPP ซ่ึง

สนับสนุนใหมีการนำสินคาไปใชงานจริงในระบบสาธารณสุข และสรางความเชื่อมั่นดวยการประเมินและให

คำแนะนำในการปรับใชเทคโนโลยี  

 

3.2.3 ปจจัยความสำเร็จและขอควรระวังในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

 

 จากกรณีศึกษานโยบายการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต 

และจีน คณะผูวิจัยพบวา ปจจัยความสำเร็จในการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม (Public Procuremnt for 

Innovation หรือ PPI) ประกอบดวย 4 ประการ ไดแก (1) การดำเนินยุทธศาสตรอยางชัดเจน (2) การชี้ใหเห็น

ถึงแรงอุปสงคจากภาครัฐ (Signaling) (3) การสรางการยอมรับในนวัตกรรมของประเทศ และ (4) การ

สนับสนุนกอนการซ้ือขาย (Pre-commercial support) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ประการแรก การดำเนินยุทธศาสตรอยางชัดเจน 

 ทุกประเทศขางตนดำเนินนโยบายการจัดซื ้อจัดจางเพื ่อนวัตกรรม (public procurement for 

innovation: PPI) อยางมียุทธศาสตรและตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของนโยบายท่ีสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรม (PPI as technology and industry development policy) ซึ่งเปนการจัดซื้อจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรมโดยมีความตองการทางสังคมที่ตองการแกไขเปนเปาหมายหลัก นโยบายที่สนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา (PPI as R&D policy) ซ่ึงสนับสนุนผูประกอบการตั้งแตกอนการซ้ือขาย (pre-commercial support) 

และนโยบายจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมทั่วไป (generic PPI policy) (ตารางที่ 3.3) และที่สำคัญคือ ไมมีประเทศ

ใดท่ีดำเนินนโยบายอยางไรนโยบาย (“no policy” policy) ซึ ่งเปนการจัดซื ้อจัดจางนวัตกรรมอยางไร

จุดหมายและไมมียุทธศาสตร หรือการจัดซื้อจัดจางแบบปกติที่ทำใหเกิดการกระตุนนวัตกรรมอยางมิได

คาดหมาย  

 

ตารางท่ี 3.3 รูปแบบนโยบายในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

ประเทศ นโยบายท่ีสนับสนุนเทคโนโลยีและ

การพัฒนาอุตสาหกรรม 

นโยบายท่ีสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา 

นโยบายจัดซ้ือจัดจาง

นวัตกรรมท่ัวไป 

สหรัฐอเมริกา โปรแกรมตาง ๆ ในระดับรัฐบาล

กลาง 

โปรแกรม SBIR  

สหราชอาณาจักร การจัดซื้อจดัจางท่ีผูกพันลวงหนา 

(Forward-commitment 

procurement) 

โปรแกรม SBRI Public-Private 

Procurement 

Compacts 

เกาหลีใต โปรแกรมผลิตภณัฑเทคโนโลยีใหม 

(New technology products 

program) 

โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (Industrial 

technology development 

program) และโปรแกรม KOSBIR  

 

จีน การทำบัญชีนวัตกรรม และ 

การสาธิตการใชงาน 

(Demonstration programs) 

  

ท่ีมา: คณะผูวิจัย ดดัแปลงจาก Lember et al. (2014)  
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ประการท่ีสอง การช้ีใหเห็นถึงแรงอุปสงคจากภาครัฐ (Signaling) 

การปฏิสัมพันธกับตลาดมีความสำคัญมากตอการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม โดยภาครัฐสามารถ 

สงสัญญาณเกี่ยวกับความตองการของภาครัฐใหภาคเอกชนทราบ เพื่อใหภาคเอกชนสรางนวัตกรรมที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของภาครัฐได ยกตัวอยางเชน ประเทศจีนสรางบัญชีความตองการของภาครัฐ 

(signaling catalogue) เพื่อสงสัญญาณใหผู ผลิตทราบถึงความตองการของรัฐในอนาคต ซึ่งวิธีการนี้ชวย

สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศจีนไดประสบความสำเร็จเปนอยางดี 4142 และสหราชอาณาจักรใชแนว

ทางการจัดซื้อจัดจางที่ผูกพันลวงหนา (Forward Commitment Procurement: FCP) เพื่อใหผูผลิตมั่นใจ

เกี่ยวกับความตองการของภาครัฐที่ตองการใหตอบสนอง ชึ่งชวยลดความเสี่ยงใหกับผูผลิตที่จำเปนตองลงทุน

ในการคิดคนและสรางนวัตกรรม นอกจากนี้ การมีปฏิสัมพันธกับตลาดยังชวยใหภาครัฐสามารถเขาใจศักยภาพ

ของผูผลิตในการตอบสนองความตองการของภาครัฐ และรับรูถึงนวัตกรรมตาง ๆ ท่ีมีอยูในตลาดดวย  

 

ประการท่ีสาม การสรางการยอมรับในนวัตกรรมของประเทศ 

การสรางการยอมรับในนวัตกรรมของประเทศ ชวยใหหนวยงานภาครัฐมีความตองการจัดซ้ือ 

จัดจางนวัตกรรมและสนับสนุนใหนวัตกรรมมีตลาดอื ่น ๆ รองรับ นอกเหนือจากตลาดภาครัฐอีกดวย 

ตัวอยางเชน จีนดำเนินโปรแกรมสาธิตการใชนวัตกรรม โดยภาครัฐทำหนาที่เปนตลาดนำ (lead market) 

สำหรับการใชนวัตกรรม และชวยกระตุนใหมีการนำนวัตกรรมไปใชในตลาดอื่น ๆ ตอไป และเกาหลีใตมี

นโยบายสงเสริมดานการตลาดใหกับนวัตกรรมในบัญชีสินคาที่สนับสนุนอยางชัดเจน เชน การใช Exclusive 

Excellent Quality Product Shopping Mall เปนวิธีทำการตลาดใหกับสินคาในตลาดภาครัฐ และการสราง

บัญชีสินคาเปนภาษาอังกฤษเพ่ือเปดชองทางการคาขายในตางประเทศดวย  

 

ประการสุดทาย การสนับสนุนกอนการซ้ือขาย (Pre-commercial support) 

การสนับสนุนผู ประกอบการกอนการซื้อขาย เปนนโยบายสนับสนุนดานอุปทาน (supply-side 

policy) ซึ่งควรดำเนินการควบคูไปกับนโยบายสนับสนุนดานอุปสงค โดยผานการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม 

กลาวคือ รัฐบาลสามารถสนับสนุนเงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยตรง เพื่อใหผูประกอบการ

วิจัยและพัฒนาสินคานวัตกรรมท่ีสามารถแขงขันได และนำมาใหภาครัฐทำการจัดซ้ือจัดจางตอไปไดในอนาคต 

ยกตัวอยางเชน โปรแกรม Small Business Innovation Research Program (SBIR) ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมี

แนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจนวา “หากเปนไปได นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีพัฒนาจากโปรแกรม SBIR ควร

ไดรับการนำมาใชจริงโดยภาครัฐ” ตอมา สหราชอาณาจักรนำไปปรับใชในการดำเนินนโยบาย Small 

Business Research Initiative (SBRI) และเกาหลีใตนำไปปรับใชดำเนินนโยบาย Korea Small Business 

Innovation Research Program (KOSBIR)  

 
42 Li and Georghiou (2012)  
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 แมวาการดำเนินนโยบายการจัดซื ้อจัดจางเพื ่อนวัตกรรมเปนการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม

ภายในประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต อยางไรก็ตาม การดำเนินนโยบายจัดซื้อจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรมมีขอควรระวัง 2 ประการ ดังนี้ 

 

ประการแรก แรงตอตานจากนานาชาต ิ

แรงตอตานจากตางประเทศอาจเปนอุปสรรคขัดขวางการดำเนินการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมได 

ยกตัวอยางเชน กรณีของประเทศจีน แมวาจีนจะยังไมเปนประเทศสมาชิกของความตกลงวาดวยการจัดซ้ือ 

จัดจางโดยรัฐ (GPA) ขององคการการคาโลก (WTO) แตสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปก็ยังไมพอใจท่ี

จีนดำเนินนโยบายเอื้อประโยชนใหกับผูประกอบการของจีน และทำใหบริษัทตางชาติไมสามารถแขงขันกับ

ผูประกอบการทองถิ่นในการประมูลสัญญาจัดซื้อจัดจางภาครัฐได ในที่สุด แรงกดดันจากนานาชาติก็ทำใหจีน

ประกาศเลิกแผนนโยบายการรับรองนวัตกรรมแหงชาติไปในป พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ขอสังเกตที่สำคัญคือ การไม

เขารวมความตกลง GPA ไมใชปจจัยที่ทำใหแรงตอตานนอยลง เพียงแตทำใหตางประเทศไมสามารถทำการ

ฟองรองจีนทางกฎหมายได 

 

ประการท่ีสอง การเลียนแบบนโยบายโดยไมคำนึงถึงบริบทภายในประเทศ 

การดำเนินนโยบายจัดซ้ือจัดจางตามแนวทางของตางประเทศโดยมิไดคำนึงถึงบริบทการจัดซ้ือจัดจาง

เพ่ือนวัตกรรมภายในประเทศอาจทำใหการดำเนินนโยบายไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ยกตัวอยางเชน สหราช

อาณาจักรพยายามเลียนแบบโครงการ SBIR ของสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ของ SMEs ในลักษณะเดียวกัน แตผลจากการประเมินนโยบายของสหราชอาณาจักรในภายหลัง พบวา 

โครงการ SBRI ของสหราชอาณาจักรไมประสบความสำเร็จมากเทาสหรัฐอเมริกา42

43 เพราะ โครงการ SBRI มี

การดำเนินกิจกรรมนอยกวา รวมทั้ง มีการสนับสนุนการนำสินคาเขาสูตลาดและการสงเสริมโอกาสในการ

จัดซ้ือจัดจางไดอยางมีประสิทธิภาพนอยกวา และท่ีสำคัญ งบประมาณของสหราชอาณาจักรท่ีมีนอยกวาจึงทำ

ใหการดำเนินงานของ SBRI ตองมีความเฉพาะเจาะจงมากกวาของสหรัฐอเมริกา  

 

3.3 ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม 

 

3.3.1 ปจจัยสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม 

 

ปจจัยสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม (Dalpé, 1994) ประกอบดวย 3 

ประการ ไดแก 

 
43 Connell (2017) 
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 ประการแรก ความสามารถทางเทคโนโลยีของภาครัฐ (Technological capacity) 

ภาครัฐมักเปนกลุมแรก ๆ ท่ีจัดซ้ือจัดจางเทคโนโลยีและนวัตกรรมลาสุด ดังนั้น แรงอุปสงคจากภาครัฐ

จึงเปนแรงกระตุนนวัตกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ การเปนผูใชกลุมแรกชวยใหภาครัฐสามารถทำหนาที่เปนผู

กำหนดเกณฑความตองการและมาตรฐานตาง ๆ โดยภาครัฐจะมีบทบาทสูงสุดในระยะแรกของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ  

 

ประการท่ีสอง ความสัมพันธระหวางความตองการและขอบังคับท่ีกำหนดโดยภาครัฐ  

การสรางนวัตกรรมผานการจัดซ้ือจัดจางจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากภาครัฐเปนผูใชนวัตกรรมเอง 

เพราะจะสามารถระบุขอกำหนดไดตรงตามความตองการของตลาดที่แทจริง โดยภาครัฐควรกำหนดความ

ตองการดวยผลลัพธท่ีตองการจะเห็นแทนท่ีจะใชขอบังคับตาง ๆ  

 

ประการสุดทาย มูลคาของการจัดซ้ือจัดจางโดยภาครัฐ  

มูลคาการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐที่มากพอจะชวยสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนได เนื่องจาก การ

ผลิตในปริมาณมากทำใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economies of scale) และมีตนทุนตอหนวยของ 

การวิจัยลดลง ซ่ึงเปนการลดความเสี่ยงและเพ่ิมกำไรใหกับผูผลิต   

 

นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่ชวยสงเสริมการสรางนวัตกรรมผานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Uyarra  

et al., 2009) เชน ความสามารถในการรับความเสี่ยงและกลาเปนผูทดลองใช (experimental user) ของ

ภาครัฐมีมากกวาภาคเอกชน รวมทั้ง หากนวัตกรรมไดรับการจัดซื้อจัดจางจากภาครัฐ ผูผลิตจะไดรับชื่อเสยีง

และความนาเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งชวยใหภาคเอกชนและลูกคาตางประเทศเชื่อมั่นในผลิตภัณฑนวัตกรรมนั้นมาก

ข้ึน จึงทำใหผูผลิตสามารถขยายตลาดไดมากข้ึน 

 

 

3.3.2 อุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม 

 

อุปสรรคท่ีสำคัญของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม ไดแก 

 

ประการแรก ความสามารถในการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement capability) 

บุคลากรภาครัฐที่มีหนาที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจางอาจขาดทักษะทางธุรกิจและทางการคา ซึ่งจำกัด

ความสามารถของภาครัฐในการดำเนินการกับภาคเอกชนและโอกาสในการพัฒนาความใกลช ิดกับ

ผูประกอบการใหมากขึ้น โดย Georghiou et al. (2010) ซึ่งทำการประเมินการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมใน

ประเทศขนาดเล็กในทวีปยุโรป พบวา ผูดำเนินการจัดซื้อจัดจางขาดความรูและประสบการณในการจัดซื้อจัด
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จางนวัตกรรมที่เพียงพอ และภาครัฐไมไดทำการอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจางใหกับขาราชการ นอกจากนี้ 

ความสามารถในการจัดซื ้อจัดจางอาจมีความแตกตางกันระหวางหนวยงานตาง ๆ และในแตละระดับ 

การปกครอง นอกจากนี้ Uyarra (2010) ซึ่งทำการสำรวจในสหราชอาณาจักรพบวา รัฐบาลทองถิ่นมักขาด

ประสบการณและทักษะในการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ไมมียุทธศาสตรในการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจนเพียงพอ 

และขาดความเขาใจเก่ียวกับตลาด  

 

ประการท่ีสอง การหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีเกิดจากการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรม 

งานศึกษาของ Edler et al. (2015) พบวา การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเปนหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญที่สุด

ตอการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม เนื่องจากหนวยงานภาครัฐมีหนาที่บริหารงบประมาณที่ไดจากภาษี

ประชาชนจึงมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อใหใชงบประมาณสาธารณะไดอยางเหมาะสมที่สุด 

นอกจากนี้ Tsipouri et al. (2010) พบวา หนวยงานราชการมักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดวยสาเหตุตาง ๆ เชน 

การหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อาจผิดพลาดและสงผลเสียตอชื่อเสียงของหนวยงาน ความจำเปนที่จะตองปฏบิัติ

ตามกฎเกณฑของภาครัฐ และความตองการที่จะลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการบริการประชาชน ซึ่งการ

จัดซ้ือจัดจางนวัตกรรมยอมเพ่ิมความเสี่ยงท้ังหมดท่ีกลาวมา  

 

ทั้งนี้ นโยบายเกี่ยวกับนวัตกรรมดั้งเดิมมักใหความสำคัญกับการสงเสริมดานอุปทานมากกวาอุปสงค 

ดังนั้น การเปลี่ยนมาใหความสำคัญกับการสงเสริมดานอุปสงคจึงอาจทำใหเกิดปญหาในการเรียนรูและปรับตัว

ของหนวยงานรัฐ 43

44 อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของภาครัฐจะสงผลตอผูผลิต เนื่องจาก

ภาครัฐอาจลังเลที่จะลงทุนในนวัตกรรมที่อาจไมไดผลลัพธที่แนนอน ซึ่งสงผลใหผูผลิตหลีกเลี่ยงการลงทุนใน

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีภาครัฐมีแนวโนมท่ีจะปฏิเสธสูง44

45  

 

ประการท่ีสาม การตอตานความเปล่ียนแปลง (Resistance to change) 

วัฒนธรรมที่ตอตานความเปลี่ยนแปลงในหนวยงานภาครัฐอาจเปนอุปสรรคตอการจัดซื้อจัดจาง

นวัตกรรมได เนื่องจาก เจาหนาที่รัฐอาจมีทัศนคติที่ไมสนับสนุนความคิดสรางสรรคหรือแนวทางที ่เปน

นวัตกรรม จึงขาดความสนใจในการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรม นอกจากนี้ ผูใชนอกภาครัฐก็อาจไมยอมรับความ

เปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน 45

46 ดังนั้น ภาครัฐจึงควรใหความสำคัญกับการปรึกษาหารือกับผูซื้อที่อยูนอกภาครัฐ

กอนทำการจัดซ้ือจัดจาง เพราะหากผูใชอ่ืน ๆ ไมมีความตองการนวัตกรรม หรือยังไมอาจยอมรับการทำงานใน

รูปแบบใหมได ก็อาจทำใหนวัตกรรมไมสามารถแพรกระจายตอไป46

47 

 
44 Edquist et al. (2015) 
45 Uyarra et al. (2014) 
46 OECD (2017) 
47 European Commission (2007) 
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ประการท่ีส่ี การขาดการส่ือสารระหวางผูผลิตและผูซ้ือ 

การสื่อสารระหวางท้ังสองฝายชวยใหข้ันตอนการคัดเลือกและสั่งซ้ือผลิตภัณฑเปนไปอยางราบรื่นมาก

ขึ้น และชวยสรางความเชื่อมั่นระหวางกันในสภาพแวดลอมที่ขอมูลไมสมมาตร (asymmetric information)  

ระหวางผูซื้อและผูขาย ดังนั้น การขาดการติดตอสื่อสารระหวางท้ังสองฝายที่เพียงพออาจชะลอการจัดซื้อจัด

จางได 4748 ทั้งนี้ ปจจัยหนึ่งที่ทำใหการสื่อสารอาจไมราบรื่นคือ วัฒนธรรมองคกรของหนวยงานรัฐซึ่งอาจทำให

การพัฒนาความสัมพันธระหวางหนวยงานตาง ๆ หรือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทำไดยาก รวมทั้ง ขอ

กังวลของหนวยงานรัฐท่ีวา ความสัมพันธท่ีใกลชิดเกินไปตอผูประกอบการอาจนำไปสูการกีดกันผูประกอบการ

อ่ืน ๆ และลดการแขงขันได4849 

 

ประการท่ีหา กฎเกณฑท่ีซับซอน (Regulatory complexity) 

งานของ Knutsson and Thomasson (2013) ซึ่งวิเคราะหปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐเพื่อกระตุนนวัตกรรมในสหภาพยุโรป พบวา กฎเกณฑการจัดซื้อจัดจางมีความซับซอนและเขาใจยาก

เกินไป จึงทำใหภาครัฐไมกลาปรับเปลี่ยนการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแทจริง เนื่องจากเกรง

วาอาจมีการฟองรองในอนาคตดวยกฎเกณฑที่คลุมเครือ นอกจากนี้ ขั้นตอนการเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัด

จางท่ีซับซอนและเขาใจยากทำใหผูผลิตรายยอยหลีกเลี่ยงการมีสวนรวม  

 

ประการท่ีหก ขอกำหนดท่ีจำกัดเกินไป (Tendering restrictions) 

การกำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑท่ีตองการจัดซื้อจัดจางในรูปแบบที่จำกัดเกินไป เปนอุปสรรค

ตอการสรางสรรคนวัตกรรมของผูประกอบการ เชน หากภาครัฐกำหนดขอมูลจำเพาะที่จำกัดเกินไป จะทำให

ผูผลิตไมสามารถเสนอนวัตกรรมที่อยูนอกกรอบที่ภาครัฐวางไว ทั้งนี้ อุปสรรคมักเกิดขึ้นหากภาครัฐตัดสิน

ตั้งแตแรกวา ผลิตภัณฑท่ีตองการตองมาในรูปแบบใด แทนท่ีจะกำหนดวาผลลัพธท่ีตองการคืออะไร นอกจากนี้ 

การกำหนดมาตรฐานโดยภาครัฐอาจไมมีประสิทธิผลมากนัก เนื่องจาก มาตรฐานมักถูกกำหนดในระดับ

นานาชาติแลว49

50  

 

ประการท่ีเจ็ด ความตองการจากตลาดท่ีไมเพียงพอ 

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนการสงสัญญาณใหตลาดทราบวา ความตองการของภาครัฐมีอะไรบาง 

และเปนการกระตุนใหภาคเอกชนทราบวา ควรสรางนวัตกรรมอะไรเพื่อตอบสนองความตองการของภาครัฐ 

อยางไรก็ตาม หากภาครัฐไมสงสัญญาณถึงความตองการจากตลาดภาครัฐที่มากพอ ผูประกอบการจะเห็นวา 

ความตองการดังกลาวไมคุมคาเพียงพอกับการสรางนวัตกรรมซ่ึงใชการลงทุนสูงท้ังเงินทุนและเวลา ซ่ึงจะทำให

 
48 Uyarra et al. (2014)   
49 Erridge & Greer (2002) 
50 European Commission (2007) และ OECD (2011) 
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เปนอุปสรรคตอการจัดซื ้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม นอกจากนี้ หากแรงอุปสงคของภาครัฐถูกแยกระหวาง

หนวยงานยอยหลาย ๆ แหง อิทธิพลของภาครัฐตอตลาดจะไมสูงเทาที่ควร และทำใหการกระตุนนวัตกรรม

ดวยการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐไมมีประสิทธิภาพ50

51   

 

ประการท่ีแปด ปจจัยทางการเมือง 

ปจจัยทางการเมืองอาจเปนอุปสรรคตอการจัดซื ้อจัดจางของภาครัฐได เชน การตัดสินใจเรื ่อง

ผลิตภัณฑท่ีจะไดรับการจัดซ้ือจัดจางอาจเปนการตัดสินใจทางการเมือง โดยนักการเมืองอาจลังเลท่ีจะตัดสินใจ

การจัดซื้อจัดจางที่สนับสนุนเทคโนโลยี เพราะประชาชนไมไดใหความสำคัญกับประเด็นนี้ ซึ ่งทำใหการ

สนับสนุนนวัตกรรมผานการจัดซื ้อจัดจางเปนการตัดสินใจที ่มีเพียงความเสี ่ยงแตไมมีผลดี นอกจากนี้

ความสัมพันธที่ใกลชิดเกินไประหวางผูจัดซื้อจัดจางในภาครัฐและภาคเอกชนอาจลดแรงจูงใจในการสราง

นวัตกรรม เนื่องจากผูผลิตอาจเชื่อวา ภาครัฐจะยังเปนตลาดใหอยูเสมอแมวาจะไมมีการสรางนวัตกรรมขึ้นมา 

และหากมีความสัมพันธกับภาครัฐท่ีใกลชิดเพียงพอ ก็จะสามารถกีดกันคูตอสูได ซ่ึงลวนเปนการลดแรงจูงใจใน

การสรางนวัตกรรม51

52  

 

ประการท่ีเกา การกีดกันการแขงขัน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางมักเอื้อประโยชนใหกับผูประกอบการรายใหญมากกวา SMEs และสตารท

อัพ เนื่องจากผูประกอบการรายใหญมีความสามารถในการตอบสนองความตองการของภาครัฐท่ีสูงกวา ดังนั้น 

การจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมอาจเอื้อประโยชนใหกับกลุมทุนใหญแทนที่จะชวยสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่มี

นวัตกรรมโดยมิไดตั้งใจ จนทำใหเกิดการกีดกันการแขงขันในประเทศ รวมถึงการแขงขันจากตางชาติอีกดวย 5 2

53 

นอกจากนี้ ผลประโยชนตอบแทนท่ีนักการเมืองหรือขาราชการไดรับจากกลุมธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีเกา อาจเปน

อุปสรรคขัดขวางการจัดซ้ือจัดจางเทคโนโลยีใหม5354 

 

ประการท่ีสิบ ขอจำกัดดานราคา 

งานศึกษา Edler et al. (2015) ซึ่งทำการสำรวจผูผลิตในสหราชอาณาจักร พบวา อุปสรรคที่สำคัญ

ที่สุดสำหรับการกระตุนนวัตกรรมผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางคือ ผูซื้อมักใหความสำคัญกับราคามากกวา

คุณภาพของผลิตภัณฑ  

 

  

 
51 OECD (2011) 
52 Dalpé (2014)  
53 OECD (2011)   
54 Edquist et al. (2015)  
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ประการท่ีสิบเอ็ด การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาอาจเปนปจจัยที่ทำใหผูสรางนวัตกรรมลังเลที่จะเขารวม

โครงการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ เชน บางประเทศมองวา ในฐานะผูจัดซื้อจัดจางและผูที่ตองรับความเสี่ยง 

หนวยงานท่ีทำการจัดซ้ือจัดจางควรไดครอบครองสิทธิบัตรสำหรับนวัตกรรมท่ีคิดคนข้ึน แตการทำเชนนี้ทำให

ผูผลิตไมสามารถนำนวัตกรรมของตนไปใชใหมไดอีก ซึ่งจะบั่นทอนแรงจูงใจในการเขารวมกับสัญญาจัดซื้อจัด

จางของภาครัฐ54

55 

 

ประการสุดทาย ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางท่ีซับซอนและใชเวลา 

ความซับซอนของกฎเกณฑ 5556 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางที่ยุงยาก 56

57 และความโปรงใสที่ไมเพียงพอ  

ลวนเปนปจจัยที ่ทำใหผู ผลิตอาจไมอยากเขารวมการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐ นอกจากนี ้ ในสถานการณท่ี

เทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หากกระบวนการจดัซ้ือจัดจางนวัตกรรมใชเวลามากไป ก็จะทำใหภาครัฐ

พลาดการใชเทคโนโลยีท่ีใหมยิ่งข้ึน57

58 

 

• กรณีศึกษาอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจางทุงกังหันลมกลางทะเลท่ีเซ่ียงไฮ 
 

กลองขอความท่ี 3.1 กรณีศึกษาการจัดซ้ือจัดจางทุงกังหันลมกลางทะเลท่ีเซ่ียงไฮ 

กรณีศึกษา: ตัวอยางของการจัดซ้ือจัดจางท่ีประสบความสำเร็จแมจะเผชิญอุปสรรค  

ทุงกังหันลมกลางทะเลท่ีเซ่ียงไฮ 

 

ในป พ.ศ. 2543 รัฐบาลเซี่ยงไฮริเริ่มความพยายามท่ีจะตั้งกังหันลมกลางทะเลเพ่ือผลิตไฟฟา โดยตั้งเปาหมายวา

ตองการใหโครงการน้ีสำเร็จภายในป พ.ศ. 2553 กอนงาน EXPO 2010 ท่ีเมืองเซี่ยงไฮ รัฐบาลจึงเริ่มรับขอเสนอจากบริษัท

จากท่ัวโลกเพ่ือติดตั้งทุงกังหันลมผลิตไฟฟาภายในเวลาสามป แมจะมีบริษัทตางชาติยื่นขอเสนอใหรัฐบาลจีนถึงสามแหง แต

รัฐบาลก็ตัดสินใจไมเซ็นสัญญากับบริษัทใดเลย เพราะบริษัทตาง ๆ พยายามยื่นขอแม เชน หามวิศวกรจีนดูการติดตั้ง 

เพราะเกรงวาจีนจะลอกเทคโนโลย ีและขอตั้ง server ควบคุมระบบไวในตางประเทศ ซึ่งจีนไมเห็นดวย เพราะเกรงวาจะทำ

ใหการซอมแซมระบบลำบาก และขอมูลเรื่องการใชพลังงานอาจรั่วไหล นอกจากน้ี ราคาท่ีเสนอก็แพงกวาราคามาตรฐานถึง 

50% อีกดวย 

รัฐบาลเซี่ยงไฮจึงหารือกับคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติและไดรับคำแนะนำวา เซี่ยงไฮควรหาบริษัท

ของจีนท่ีสามารถติดตั้งกังหันลมกลางทะเล ท้ังท่ี ณ ตอนน้ันยังไมมีบริษัทใดในจีนท่ีมีความสามารถดังกลาว รัฐบาลเซี่ยงไฮ

 
55 Wilkinson et al. (2005)  
56 ความซับซอนของกฎเกณฑเพื่อรักษาสมดุลระหวางความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ จนนำไปสูขอเรียกรองตางๆ ทั้งดานราคา การ

รักษาส่ิงแวดลอม และผลลัพธทางสังคมอื่นๆ 
57 ขั้นตอนการจัดซ้ือที่ยุงยากและใชระยะเวลานานซ่ึงเร่ิมนั้งแต การเจรจาสัญญาการส่ังซ้ือ การประเมินสภาพตลาดไปจนถึงการผลิต ขณะที่ 

ขอจำกัดดานเวลามีความสำคัญเชนกัน 
58 Uyarra et al. (2014), Amann and Essig (2015) และ Edquist et al. (2015) 
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จึงเลือกเปดการยื่นประมูลที่จำกัดเฉพาะบริษัทกังหันลมในจีน และสุดทายก็เลือกบริษัท Sinovel ซึ่งรวมมือกับบริษัท 

Windtec จากออสเตรีย และบริษัทกอสรางใตทะเลทองถิน่อีกแหง เพื่อรวมกันกอสรางทุงกังหันลมกลางทะเล จนในที่สดุ

กังหันลม 34 ตัวก็ไดติดตั ้งในทะเลและตอเขากับโครงขายไฟฟาจีนตะวันออก เกิดเปน Shanghai Donghai Bridge 

Offshore Wind Power Demonstration Project ในท่ีสุด 

ในระหวางการกอสราง จีนไดพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ดวย เพราะกนทะเลรอบเซี่ยงไฮมีสภาพเปนโคลน จึงตอง

พัฒนาระบบ soft-landing system ในการติดตั้งกังหันลมขึ้น ซึ่งไดนำไปจดสิทธิบัตรในเวลาตอมา อีกทั้งบริษัท Sinovel 

ไดพัฒนาระบบการติดตั้งท่ีลดระยะเวลาท่ีตองกอสรางในทะเล และลองใชฐานสำหรับการตั้งกังหันลมแบบใหมซึ่งแกปญหา

ทางเทคนิคตาง ๆ ไดมากมาย 

การจัดซื้อจัดจางในครั้งนี้ก็ไมไดปราศจากอุปสรรค โดยบริษัท Sinovel เผชิญกับขอครหาวา ไดรับการจัดซื้อ 

จัดจางมาจากการสนับสนุนจากขาราชการที่มีอำนาจ และราคาของกังหันลมของ Sinovel ก็คอนขางแพง อยางไรก็ตาม 

โครงการครั้งน้ีนับวาประสบความสำเร็จอยางมาก เพราะโครงการดังกลาวสามารถผลิตไฟฟาไดเพียงพอสำหรับชาวเซี่ยงไฮ

ถึงสองแสนครัวเรือน และยิ่งกวานั ้น ยังมีผลลัพธในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทั่วประเทศจีน โดยทำใหจีนมี

ความสามารถในการติดตั้งกังหันลมกลางทะเลไดดวยตัวเอง ในเวลาตอมา คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติจึง

สามารถสั่งใหมีการสรางทุงกังหันลมกลางทะเลเพ่ิมอีก  

โดยสรุป แมจีนเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ ในการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมครั้งนี้ นับตั้งแตอุปสรรคในการตอรองกับ

บริษัทตางชาติ ความดอยประสบการณในการสรางนวัตกรรมของบริษัททองถิ่น ตลอดจนปญหาระบบราชการ อยางไรก็

ตาม การจัดซื้อจัดจางครั้งน้ีก็สามารถประสบความสำเร็จได 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย 

 

3.3.3 ปจจัยเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรม  

  

ความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมไมไดวัดเพียงวา การจัดซื ้อจัดจางสำเร็จลุลวงตาม

เปาหมายหรือไม แตตองมองถึงความสำเร็จในการทำใหเกิดการยอมรับในนวัตกรรมดวย ท้ังนี้ ปจจัยท่ีสงเสริม

การยอมรับนวัตกรรม (NHS Innovation Accelerator, 2018) 5 ประการ ไดแก  

 

ประการแรก การแพรกระจายนวัตกรรม โดยส่ือสารประโยชนท่ีจะไดรับใหผูใชอ่ืน ๆ ทราบ 

 การใชนวัตกรรมจะเปนในรูปแบบของ S-curve กลาวคือ ในระยะแรกอาจมีผูใชนวตักรรมนอย แตใน

ภายหลังจะมีการยอมรับในนวัตกรรมในผูใชสวนใหญตามมา ดังนั้น การสื่อสารประโยชนท่ีจะไดรับจากการใช

นวัตกรรมใหแกผูใชอ่ืน ๆ ทราบ จึงชวยแพรกระจายนวัตกรรมไดดี 

 

ประการท่ีสอง การใชหลักฐานเชิงประจักษ  

ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย หลักฐานเชิงประจักษที่แสดงวานวัตกรรมมีประโยชนตอการรักษา

และมีความปลอดภัยมากพอชวยทำใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมเปนอยางมาก กลาวคือ การใชหลักฐานท้ังเชิง
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ปริมาณจากการทดสอบเครื่องมือแพทย และหลักฐานเชิงคุณภาพ เชน การเลากรณีศึกษาของการใชเครื่องมือ

แพทยแลวประสบความสำเร็จในการรักษา จึงเปนปจจัยท่ีสามารถโนมนาวใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมได  

 

ประการท่ีสาม ความพรอมขององคกร  

ความพรอมขององคกรตาง ๆ ในการยอมรับและนำนวัตกรรมมาใชมีความแตกตางกัน โดยองคกรตาง

มีความสามารถในการทำความเขาใจและประยุกตใชนวัตกรรมที่ไมเทากัน และบางองคกรอาจไมตองการ

ลงทุนเพ่ือใชนวัตกรรม  

 

ประการท่ีส่ี การนำนวัตกรรมมาใชกับระบบเกา  

การนำนวัตกรรมมาใชอาจทำใหระบบเกาขัดของและสงผลลัพธท่ีคาดไมถึง ดังนั้น การสื่อสารระหวาง

ผูนำนวัตกรรมเขามาใชและผูใชระบบทุกคนจะชวยใหการบูรณาการนวัตกรรมเขากับระบบเดิมเปนไปอยาง

ราบรื่น โดยผูซ้ือท่ีนำนวัตกรรมมาใชตองมีทักษะ ความรู และทัศนคติท่ีเอ้ือตอการนำนวัตกรรมมาใช  

 

ประการสุดทาย การใชงานนวัตกรรมเปนประจำ  

นวัตกรรมตองไดรับการนำมาใชเปนประจำและอยางเปนระบบ  เพื่อใหนวัตกรรมมีอิทธิพลตอการ

ทำงานใหมากท่ีสุด  

 

3.3.4 การกระตุนนวัตกรรมดวยการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในประเทศกำลังพัฒนา 

 

 กระบวนการจัดซื้อจัดจางเพื่อสงเสริมนวัตกรรมในประเทศกำลังพัฒนาประสบปญหามากกวา

ประเทศที่พัฒนาแลว (ตารางที่ 3.4) เนื่องจากภาครัฐในประเทศกำลังพัฒนามักมีความสามารถในการบริหาร

จัดการที่ต่ำ (low state capacity) จึงทำใหการดำเนินการของภาครัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เชน การ

ประเมินสภาพตลาด การพัฒนาแพลตฟอรมทางเทคโนโลยี การปองกันการทุจริตคอรัปชั่น และการประสาน

การทำงานของหนวยงานภาครัฐรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ และภาคเอกชน เปนเรื่องท่ีคอนขางทาทาย นอกจากนี้ 

องคการการคาโลก (WTO) ยังสนับสนุนใหประเทศกำลังพัฒนาเขารวมความตกลงวาดวยการจัดซ้ือจัดจางโดย

รัฐ (Government Procurement Agreement: GPA) แมวาความตกลงดังกลาวจะบั่นทอนความสามารถ

ของประเทศกำลังพัฒนาในการกระตุนนวัตกรรมผานการจัดซ้ือจัดจาง58

59  

 

 
59 Kattel and Lember (2010) 
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ดังนั้น ประเทศกำลังพัฒนาจะใชประโยชนจากนโยบายการจัดซื้อจัดจางเพื่อกระตุนนวัตกรรมอยาง

สูงสุดได โดยการพัฒนาทักษะของภาครัฐและการไมเขารวมความตกลง GPA ในขณะที่ระดับการสราง

นวัตกรรมในประเทศยังอยูในระดับต่ำ 

 

ตารางท่ี 3.4 อุปสรรคท่ีประเทศกำลังพัฒนาเผชิญในฉากทัศนตาง ๆ 

Public Procurement 

WTO 

 ประเทศกำลังพัฒนาท่ีไมไดลงนามในความตกลง

GPA แตเลือกท่ีจะไมใชนโยบายจดัซื้อจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรมจะเสียเปรียบ เพราะนโยบายจัดซื้อจดั

จางเพ่ือนวัตกรรมเปนนโยบายท่ีประเทศพัฒนา

แลวใชเพ่ือกระตุนนวัตกรรมในประเทศในอดีต 

ประเทศกำลังพัฒนาถูกชักชวนใหเขารวมความตก

ลง GPA แตการดำเนินการดังกลาวจะเปน

อุปสรรคตอการจดัซื้อจัดจางภาครฐั จนทำใหเกิด

ความเสยีหายท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

GPA ประเทศกำลังพัฒนาท่ีไมไดลงนามในความตกลง 

GPA และเลือกท่ีจะใชนโยบายจัดซื้อจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรม มักจะประสบปญหาความสามารถของ

ภาครัฐท่ีต่ำ และอาจพบวาความตกลงทางการคา

แบบทวิภาคีกับประเทศอ่ืน หรือกฎเกณฑของ

องคการการคาโลกอ่ืนๆ ยังเปนอุปสรรคตอการ

ดำเนินนโยบายจัดซื้อจัดจางอยูดี  

การดำเนินนโยบายจัดซื้อจดัจางเพ่ือนวัตกรรม

ภายใตความตกลง GPA ยังเปนไปได แตภาครัฐ

ตองใชความสามารถสูงในการดำเนินนโยบาย และ

ตลาดในประเทศตองมีการแขงขันสูง  

PPfI (Public Procurement for Innovation) 

ท่ีมา: Kattel & Lember (2010) 

 

3.4 กลไกและแนวทางการพัฒนานโยบายการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมในตางประเทศ 

 

ในหัวขอนี้ เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของการดำเนินนโยบายการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม คณะผูวิจัย

ไดอางอิงคำแนะนำจากเอกสารแนะนำเชิงปฏิบัติของหนวยงานระหวางประเทศและหนวยงานในตางประเทศ

เปนหลัก เชน คูมือแนวทางปฏิบัติที่ดี 10 ประการในการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมในโครงการ PRO INNO ของ

คณะกรรมาธิการยุโรป คูมือแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรมของ OECD คูมือการจัดซ้ือจัดจาง

เครื่องมือแพทยขององคการอนามัยโลก และคูมือแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมของสมาคม

เทคโนโลยีทางการแพทยข้ันสูง (Advanced Medical Technology Association: AdvaMed)  

 

แนวทางการดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมมีขอควรพิจารณาที่สำคัญ 7 ประการ 

ไดแก (1) การสำรวจความตองการนวัตกรรมของสังคม (2) การสำรวจตลาดกอนการจัดซื ้อจัดจาง  

(3) การกำหนดเปาหมายและความตองการในการจัดซื้อจัดจาง (4) การวางแผนบริหารความเสี่ยง (5) แนว
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ทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง (6) การคัดเลือกเครื่องมือในการจัดซื้อจัดจาง (7) ขั้นตอนหลังการจัดซื้อจัด

จาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.4.1 การสำรวจความตองการนวัตกรรมของสังคม 

 

ขั้นตอนแรกในการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมคือ การสำรวจความตองการนวัตกรรม โดยเฉพาะความ

ตองการของสังคมที่ยังไมไดรับการตอบสนอง 59

60 ความตองการนี้อาจเปนความตองการของมนุษยหรือปญหา

ทางสังคมที่ตองไดรับการแกไข แตปญหาทางสังคมบางประเภท เชน ปญหาสังคมสูงอายุ หรือโรคระบาด

รายแรง อาจเปนปญหาที่ใหญเกินกวาที่การจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมจะแกไขไดโดยลำพัง จึงทำใหหนวยงาน

จัดซ้ือจัดจางจำเปนตองหาปญหาท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีนวัตกรรมจะสามารถชวยแกไขหรือบรรเทาได6061 

 

สำหรับเครื่องมือแพทย AdvaMed (2014) เสนอแนะวา หนวยงานท่ีทำการจัดซื้อจัดจางควรทำการ

ประเมินความตองการ (needs assessment) โดยวิเคราะหเครื่องมือแพทยที่มีในปจจุบัน ความตองการของ

บุคลากรทางการแพทยและผู ปวย ความตองการของระบบสาธารณสุขโดยรวม รวมถึงขอจำกัดดาน

งบประมาณ  
 

3.4.2 การสำรวจตลาดกอนการจัดซ้ือจัดจาง 

 

การวางแผนการจัดซื ้อจัดจางลวงหนา เปนปจจัยที ่สำคัญมากตอความสำเร็จของกระบวนการ

สนับสนุนนวัตกรรม กลาวคือ ภาครัฐควรทำหนาที่เปน ‘ลูกคาที่ชาญฉลาด’ (European Commission, 

2007) โดย 

• ภาครัฐควรวางแผนและสื่อสารลวงหนาวา ตองการนวัตกรรมประเภทใดเพื่อใหผู ผลิตมีเวลา

พัฒนานวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของรัฐ  

• ภาครัฐควรทำการศึกษากอนเริ่มกระบวนการจัดซ้ือจัดจางวา ปจจุบันมีสินคาใดในตลาดบาง และ

ผูประกอบการมีศักยภาพที่จะตอบสนองความตองการของภาครัฐไดหรือไม เพื่อใหเขาใจตลาด

อยางถองแท และเขาใจวาเทคโนโลยีท่ีสามารถจัดซ้ือจัดจางไดในปจจุบันมีลักษณะอยางไร และมี

ศักยภาพหรือไม  

 
60 การจัดซ้ือจัดจางยอมมีเปาหมายที่จำเปนตองบรรลุนอกเหนือจากการสนับสนุนนวัตกรรม เพราะการจัดซ้ือจัดจางสามารถสงเสริมเปาหมายดาน

สิ่งแวดลอม การจางงาน การสงเสริมธุรกิจ SME และการสนับสนุนกลุมดอยโอกาสในสังคมไดดวย โดยหนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐยอมตองการ

สงเสริมเปาหมายที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น การวางแผนจัดซื้อจัดจางที่ดีจึงจำเปนตองมีการคำนึงถึงและรักษาสมดุลระหวางเปาหมายตางๆ 

(Valovirta, 2015) 
61 Edquist & Zabala-Iturriagagoitia (2012) 
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• ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลการจัดซื้อจัดจางที่มีเจาหนาที่ที่มีทักษะในการทำสัญญาทาง

ธุรกิจกับความรูทางเทคนิคเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ตองการสนับสนุน ยกตัวอยางเชน ในป 2003 

รัฐบาลออสเตรียประกาศวา จะสรางระบบบริหารไฟลแบบดิจิทัลสำหรับการจัดซื้อจัดจางของ

หนวยงานภาครัฐท้ังหมด ทุกหนวยงานจึงสนับสนุนผูเชี่ยวชาญของตนใหเขารวมดูแลกระบวนการ

จัดซื ้อจัดจาง รวมถึงหนวยงานดานการจัดซื ้อจัดจางของรัฐบาลกลาง (Central Federal 

Procurement Agency) 

• ภาครัฐควรใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมตลอดกระบวนการ โดยทำการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 

(stakeholder analysis) และเชิญผูมีสวนไดเสียใหเขารวมและใหคำแนะนำในกระบวนการจัดซ้ือ

จัดจาง เชน ผูใชนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดความเขาใจวานวัตกรรมท่ีไดรับการผลิตจะไดรับการยอมรับ

หรือไม ยกตัวอยางเชน เมือง Heidelberg ในประเทศเยอรมนี ตองการติดตั้งระบบสารสนเทศ

ใหม รัฐบาลทองถ่ินทำการศึกษาผูผลิตจากท่ัวโลก และทำการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 

กับผูขายหลัก เพ่ือทำความเขาใจศักยภาพของผูประกอบการ  

• ภาครัฐควรประเมินวา การจัดซ้ือจัดจางในอุตสาหกรรมเปาหมายมีโอกาสที่จะทำใหเกิดการ

กระตุนนวัตกรรมไดมากนอยเพียงใด เพราะบางอุตสาหกรรมอาจไมเอื้อตอการแทรกแซงของ

ภาครัฐ และควรวางแผนการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐตาง ๆ สรางแรงอุปสงคท่ีมากข้ึนเพ่ือชวย

ใหมีอิทธิพลดานตลาดมากข้ึน 

 

กลองขอความท่ี 3.2 กรณีศึกษาการใชนโยบายการจัดซ้ือจัดจางแบบผูกพันลวงหนา  

(Forward Commitment Procurement)  

กรณีศึกษา: นโยบายการจัดซ้ือจัดจางแบบผูกพันลวงหนา (Forward Commitment Procurement: FCP) ใน 

สหราชอาณาจักร 

 

แนวทางการจัดซื้อจัดจางแบบผูกพันลวงหนา (Forward Commitment Procurement) เปนรูปแบบการจัดซื้อ

จัดจางที่พัฒนาขึ้นโดยหนวยงาน Environmental Information, Advice & Guidance (EIAG) ของ Lord Sainsbury 

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตรและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในป พ.ศ. 2546 เพื่อหาแนวทางในการกระตุน

นวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอม  

 

EIAG วิเคราะหวา ปญหาหลักของการจัดซื้อจัดจางเพ่ือนวัตกรรมคือ ผูผลิตไมสามารถคาดเดาไดวา นวัตกรรมท่ีจะ

สรางขึ้นนั้นจะมีความตองการมากนอยแคไหนเมื่อเขาสูตลาดแลว ซึ่งอาจทำใหไมคุมกับตนทุนที่ตองใชในการจัดการสาธิต

สินคาและการขยายกำลังการผลิต ซึ่ง EIAG เรียกวา ‘ภูเขาแหงความเสี่ยง’ เพราะเปนการลงทุนในสภาวะท่ีมีความเสี่ยงสูง  
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ท่ีมา: Whyles et al. (2015)  

 

ดังน้ัน วิธีการกระตุนนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ การลดความเสี่ยงของผูประกอบการ ดวยการใหคำมัน่

สัญญาวาจะมีการซื้อขายเกิดขึ้นอยางแนนอนในอนาคต (Forward Commitment) ซึ่งควรดำเนินการผานขั้นตอนตาง ๆ 

คือ การคัดเลือกปญหาสำคัญที่จำเปนตองแกดวยนวัตกรรม การปฏิสัมพันธกับตลาดเพือ่สื่อสารความตองการของภาครัฐ

และประเมินวาตลาดมีศักยภาพในการตอบสนองความตองการหรือไม และการสงสัญญาณวานวัตกรรมจะมีตลาด โดยสรุป 

ในภาพรวม การดำเนนิการจัดซื้อจัดจางในรูปแบบ FCP สามารถชวยลดความเสี่ยงของผูประกอบการได (van Meerveld 

et al., 2015) 

 

หน่ึงในตัวอยางของการจัดซื้อจัดจางภายใตแนวทางน้ีท่ีประสบความสำเร็จคือ การจัดซื้อจัดจางเสื่อและหมอน โดย

กรมราชทัณฑของสหราชอาณาจักร ในทุกป กรมราชทัณฑตองทิ้งเสื่อและหมอนถึงสี่หมื่นชิ้น ดังนั้น เพื่อลดขยะที่เกิดข้ึน 

กรมราชทัณฑจ ึงเข าร วมโครงการสาธ ิตการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างล วงหน า (Forward Commitment Procurement 

Demonstration Project) ของ EIAG และประกาศความตองการหมอนและเสื่อที่มีความยั่งยืนมากขึ้นผานระบบ Prior 

Indicative Notice ของ EU Official Journal ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูผลิตเสื่อและหมอน และมีการเสนอ

ผลิตภัณฑเขามาจากบริษัทขามชาติ SME และองคกรการกุศลถึง 30 แหง ตอมา กรมราชทัณฑจัดเวิร คช็อพกับ

ผูประกอบการตาง ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมที่สามารถแกปญหาของกรมราชทัณฑได และในที่สุดก็มีการ

จัดซื้อจัดจางเสื่อและหมอนใหม ชื่อวา ‘Zero Waste Mattress and Pillow Solution’ ซึ่งเปนเสื่อและหมอนที่สามารถ

นำไปรีไซเคิลไดท้ังหมด และชวยลดคาใชจายใหกับกรมราชทัณฑถึงหาลานปอนด   

ท่ีมา: Whyles et al. (2015), van Meervald et al. (2015) and UK Ministry of Justice (2011)  

 

3.4.3 การวางแผนบริหารความเส่ียง 

 

การจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมเปนกิจกรรมที่มาพรอมความเสี่ยง ซึ่งเปนหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญตอ

ความสำเร็จของการจัดซื ้อจัดจาง เพราะอาจทำใหเกิดความลังเลทั ้งในสวนของผู ซื ้อและผู ขาย ดังนั้น 

European Commission (2007) จึงแนะนำวา ภาครัฐควรออกมาตรการตาง ๆ เพ่ือบริหารความเสี่ยงท่ีมากับ

การจัดซื้อจัดจางนวัตกรรม เชน การขอใหผูผลิตวิเคราะหความเสี่ยงและมาตรการลดความเสี่ยง และการ
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วางแผนวาใครจะรับผิดชอบความเสี่ยงหากเกิดความผิดพลาด ตัวอยางเชน เมื่อรัฐบาลเนเธอรแลนดตัดสินใจ

ซื้อระบบ Public Key Certificate ใหม ก็พบความเสี่ยงวา ระบบนี้ใชเทคโนโลยีใหมที่ไมเคยมีการทดลองใช

มากอน รัฐบาลจึงใหมีการประเมินความเสี่ยง สรางเกณฑความเสถียรท่ีตองการ และใหผูผลิตทำการตรวจสอบ

ระบบและสงขอมูลเรื่องความเสถียรของระบบมาอยางสม่ำเสมอ 

 

 ในการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง ภาครัฐควรมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ

การจัดซื้อจัดจาง ความนาจะเปนของความเสี่ยงที่วิเคราะห และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหสามารถ

ดำเนินการลดความนาจะเปนของความเสี่ยง และวางแผนเพ่ือบริหารและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดย

ความเสี่ยงท่ีพบเห็นไดบอยท่ีสุดในการจัดซ้ือจัดจางมีท้ังหมด 5 ประการ (Edler et al., 2015) ดังตอไปนี้  
 

ประการแรก ความเส่ียงทางเทคโนโลยี 

ความเสี่ยงทางเทคโนโลยี เปนความเสี่ยงที่เกิดจากความเปนนวัตกรรมของสินคา ซึ่งทำใหสินคาอาจ

ยังใชงานไดไมจริง หรือวาใชงานไดไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ทำใหไมบรรลุเปาหมายเชิงผลลัพธ ความเสี่ยงนี้

จะบรรเทาลงได หากผูซื้อมีความรูเชิงเทคนิคเรื่องนวัตกรรมมากพอที่จะประเมินความเสี่ยงได และมีเงินทุน

สามารถชวยสนับสนุนการวิจัยเพ่ือลดความเสี่ยง หรือผลักภาระความเสี่ยงบางสวนไปท่ีผูขาย เชน การระบุใน

สัญญาวา หากมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจากความบกพรองของเทคโนโลยี ก็จะมีการแบงความรับผิดชอบในดาน

คาใชจายรวมกันระหวางผูซ้ือและผูขาย  

 

ประการท่ีสอง ความเส่ียงดานองคกรและสังคม 

ความเสี่ยงดานองคกรและสังคม เปนความเสี่ยงจากความลมเหลวในกระบวนการจัดซื้อจัดจางท่ี

อาจจะเกิดขึ้น เพราะความบกพรองของหนวยงานที่ทำการจัดซื้อจัดจาง หรือผูซื้อไมยอมรับนวัตกรรมที่ได

จัดซื้อจัดจางมา ความเสี่ยงนี้จะลดลง หากองคกรจัดซื้อจัดจางมีผูเชี่ยวชาญเปนท่ีปรึกษาเพื่อใหคำแนะนำ

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง และมีการพัฒนาความสามารถขององคกร  

 

ประการท่ีสาม ความเส่ียงดานตลาด 

ความเสี่ยงดานตลาด เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากแรงอุปสงคท่ีไมมากพอ กลาวคือ นวัตกรรมท่ีผลิตไมได

ถูกแพรกระจายไปในตลาด ทำใหไมคุมกับการลงทุนโดยภาครัฐเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม ภาครัฐควรใสใจในการ

แพรกระจายนวัตกรรมตั้งแตตนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงนี้ เชน การจัดงานสาธิตวิธีการใชสินคา และการใหผูใช

มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เปนประจำ  
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ประการท่ีส่ี ความเส่ียงทางการเงิน 

ความเสี่ยงทางการเงินเกิดจากปญหาเงินทุนท่ีอาจไมเพียงพอกับคาใชจายท่ีสูงกวาท่ีคาดการณไว หาก

หนวยงานที่จัดซื้อจัดจางสามารถเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อหาเงินทุนสำรอง ในกรณีที่จำเปนตองออก

คาใชจายเพ่ิมจะชวยลดความเสี่ยงนี้ได  

 

ประการสุดทาย ความเส่ียงดานเสถียรภาพทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ 

ความเสี่ยงดานเสถียรภาพเปนความเสี่ยงจากเหตุการณความวุนวายทางการเมืองหรือความถดถอย

ทางเศรษฐกิจ ที่อาจทำใหการจัดซื้อจัดจางตองหยุดชะงักไป หรือทำใหตองเปลี่ยนมาตรฐานท่ีกำหนด การ

บรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงนี้จะทำไดก็ตอเมื่อมีการประกันความคุมครอง ซึ่งภาระของการประกันควร

เกิดข้ึนรวมกันท้ังผูซ้ือและผูขาย  

 

3.4.4 การกำหนดเปาหมายของและเกณฑความตองการจากการจัดซ้ือจัดจาง 

 

การกำหนดเปาหมายและความตองการจัดซื้อจัดจาง มีความสำคัญตอการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพ่ือ

นวัตกรรม โดยภาครัฐควรระบุผลลัพธที่ตองการ (ดูตัวอยางกรณีศึกษาการผลิตเรือไฟฟาบรรทุกรถยนตครั้ง

แรกที่ประเทศนอรเวยในกลองขอความที่ 3.3) แทนการกำหนดขอบังคับเชิงเทคนิคหรือวิธีหรือคำตอบในการ

บรรลุผลลัพธ ซึ ่งอาจทำใหเกิดการกีดกั้นการสรางนวัตกรรม 61

62 ในทางตรงขาม หากภาครัฐกำหนดความ

ตองการในลักษณะที่ยืดหยุนมากพอ ผูผลิตจะสามารถเสนอนวัตกรรมที่สรางสรรคและออกนอกกรอบได 

ยกตัวอยางเชน หนวยงานดานทางหลวง (Highway Agency) ของสหราชอาณาจักรตองการจัดซ้ือจัดจางปาย

ถนนท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสแบบใหมและกำหนดความตองการอยางเปดกวาง ซ่ึงอนุญาตใหผูผลิตเสนอเทคโนโลยี

ใหม ๆ ได จึงทำใหไดผลลัพธเปนปายถนนที่สามารถแสดงกราฟกไดเปนแหงแรกในโลก 62

63 นอกจากนี้ การ

กำหนดความตองการควรคำนึงถึงความตองการของผูใชจริง เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการจัดซ้ือจัดจางสามารถ

ตอบสนองความตองการของผู ใช ลดแรงตอตานการเปลี ่ยนแปลง และสรางความยอมรับในนวัตกรรม 

เนื่องจาก ผูใชยอมรูความตองการไดดีท่ีสุด63

64 

 

การประเมินนวัตกรรมจะทำไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อหนวยงานที่จัดซื้อจัดจางมีการพัฒนา

ความรูทางเทคนิคและการบริหารที่เพียงพอในการระบุความตองการในการใชงานและการประเมินขอเสนอ

จากผูผลิต หากหนวยงานขาดความสามารถนี้ หนวยงานตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญจากภายนอก ยกตัวอยางเชน 

ในการประเมินนวัตกรรมทางการแพทย ภาครัฐควรมีผูเชี่ยวชาญทางการแพทยรวมใหความคิดเห็นดวย เพ่ือ

 
62 Georghiou et al. (2014) 
63 European Commission (2007) 
64 Valovirta (2015)  
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ชวยกำหนดคุณลักษณะจำเพาะ (specification) ของนวัตกรรมทางการแพทยที่มีความสมดุลระหวางความ

ชัดเจนและความยืดหยุน64

65  

  

กลองขอความท่ี 3.3 ตัวอยางการใชขอกำหนดท่ียืดหยุนในการสนับสนุนนวัตกรรม:  

กรณีศึกษาการผลิตเรือไฟฟาบรรทุกรถยนตครั้งแรกท่ีประเทศนอรเวย 

กรณีศึกษาการผลิตเรือไฟฟาบรรทุกรถยนตคร้ังแรกท่ีประเทศนอรเวย 
 

ในป พ.ศ. 2553 รัฐบาลนอรเวยประกาศการแขงขันเพื่อผลิตเรือบรรทุกรถยนตที่ประหยัดพลังงานและผลิตกาซ

เรือนกระจกต่ำ เพื่อใชสำหรับการเดินทางระหวางหมูบานสองแหงใน Sognefjord โดยบริษัทที่ออกแบบเรือไดดีที่สุดจะ

ไดรับสัมปทานการเดินเรือสายนี้เปนเวลาสิบป และเพื่อสนับสนุนใหมีผูเขารวมแขงขัน รัฐบาลไดมอบเงินรางวัลสามลาน  

โครนนอรเวย (NOK) ใหแกบริษัทท่ีเขารวมแมไมชนะอีกดวย 
 

รัฐบาลตั้งเปาหมายวาเรือท่ีรัฐตองการจัดซื้อจัดจางจะตองมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานดีข้ึนอยางนอยรอยละ 

15-20 และประกาศเกณฑการตัดสนิผูชนะคือ (1) ราคา (2) อัตราการใชพลังงานตอผูโดยสาร (3) พลังงานท่ีใชท้ังหมดตอป  

(4) ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดที่ผลิต (5) ปริมาณแกสไนโตรเจนออกไซดที่ผลิต และ (6) ความเปนนวัตกรรม ในการ

แขงขันครั้งน้ี มีกลุมบริษัทท้ังหมดสี่กลุมเขารวม โดยมีผูชนะคือ เรือแอมแปร (Ampere) ซึ่งถูกออกแบบจากการรวมมือกัน

ระหวางบริษัท Norled ซึ่งดำเนินธุรกิจเรือเฟอรรี่ในนอรเวย บริษัท Fjellstrand ซึ่งทำธุรกิจอูเรือ และบริษัท Siemens  
 

เรือแอมแปรมีความยาว 80 เมตร สามารถบรรทุกผูโดยสารได 360 คนและรถอีก 120 คัน และมีความโดดเดน

ในฐานะเปนเรือบรรทุกรถยนตที่ใชพลังงานไฟฟาเปนลำแรกของโลก ซึ่งสามารถลดการใชพลังงานที่ตองใชตอปลงถึงรอย

ละ 60 และลดแกสคารบอนไดออกไซดท่ีผลิตลงถึงรอยละ 89 นอกจากน้ี เรือแอมแปรยังสรางจากอะลูมินัมแทนเหล็กกลา 

ซึ่งทำใหเรือมีน้ำหนักเบาและใชพลังงานนอยลง และปองกันการขึ้นสนิมไดโดยไมจำเปนตองทาสีพิเศษ อีกทั้งยังเปนเรือท่ี

สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ไดที่ทาเรือทำใหไมจำเปนตองรอการชารจทุกครั้ง วิศวกรของ Siemens ไดอธิบายวา การใช

แบตเตอรี่ในเรือน้ันมีมาเปนเวลามากกวาหน่ึงรอยปในเรือดำน้ำ จึงเปนแรงบันดาลใจใหนำเทคโนโลยีน้ีมาใช  
 

เรือแอมแปรเริ่มใชงานในป พ.ศ. 2558 ตอมา บริษัท Fjord ซึ่งเปนบริษัทที่ใหบริการเรือเฟอรรี่ที่ใหญที่สุดใน

ประเทศไดสั่งซื้อเรือไฟฟา และประเทศตุรกีไดสั่งซื้อดวย ลาสุดในป พ.ศ. 2564 บริษัท Basto Electric ไดผลิตเรือไฟฟาท่ี

มีขนาดใหญท่ีสุดในโลกเพ่ือใหบริการใน Oslo Fjord เพ่ือบรรทุกผูโดยสาร 3.8 ลานคน และรถบรรทุก 1.8 ลานคันตอป  
 

โดยสรุป การจัดซื้อจัดจางเรือแอมแปรเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนเรือที่ใชนำมันเปนเรือไฟฟาในประเทศ

นอรเวย เพราะเปนจุดเปลี่ยนท่ีทำใหรัฐบาลนอรเวยเริ่มหารือกันในการเปลี่ยนมาใชเรือไฟฟาทั้งหมด จึงเปนการกระตุน

ตลาดเรือไฟฟาครั้งสำคัญ นอกจากน้ี การจัดซื้อจัดจางจากภาครัฐโดยกำหนดกฎเกณฑท่ียืดหยุนและเนนท่ีผลลัพธ ชวยเอ้ือ

การคิดคนนวัตกรรมได 

ท่ีมา: Butler (2019), Mikkola, Randall and Hagberg (2016) และ Smith (2021).  

 

 

 
65 AdvaMed (2014)  
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3.4.5 แนวทางการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 

แนวทางการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรมทางการแพทย (AdvaMed, 2014) จำแนกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

1.  Competitive dialogue  

ในกระบวนการนี้ ผูขายสามารถเสนอผลิตภัณฑท่ีสามารถบรรลุผลลัพธท่ีผูซ้ือตองการ โดยไม

จำเปนตองคำนึงถึงขอมูลจำเพาะรวม โดยหนวยงานจัดซ้ือจัดจางจะคัดเลือกจากการนำเสนอ  

2. Innovation partnerships  

ความเปนหุนสวนดานนวัตกรรม เปนการมอบเงินทุนใหกับผูผลิตท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการ

ของการพัฒนานวัตกรรม ตั้งแตการวิจัย ออกแบบ จนถึงการขายสินคา  

3. Procuring for solutions  

การจัดซื้อจัดจางเพื่อแสวงหาคำตอบ เปนกระบวนการท่ีมีความซับซอนสูง โดยเริ่มตนจาก

การเสาะหาปญหาทางการแพทย เชน อาการใดอาการหนึ่ง และใหผูผลิตสินคาเสนอทางเลือกที่จะ

สามารถรักษาอาการดังกลาว  

4. Lots 

การซื้อแบบล็อตเปนการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑจากผูขายหลายราย เพื่อกระจายความเสี่ยง 

และเปดโอกาสใหธุรกิจ SMEs เขามามีสวนรวมมากข้ึน  

5. Variants  

เพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม หนวยงานจัดซ้ือจัดจางอาจอนุญาตใหผูขายทำการสงตัวอยางสินคา

ท่ีไมไดตอบโจทยท่ีตองการท้ังหมด แตอาจมีประโยชนในทางอ่ืนไดดวย 

 

อยางไรก็ตาม การจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมทางการแพทยมีขอควรระวังที่สำคัญคือ การดำเนินการ

จัดซ้ือจัดจางมีความเสี่ยงสูง อาจทำใหเกิดการเอ้ือประโยชนใหกับบางกลุมทุน การสรางตลาดผูกขาด และการ

กีดกันคูแขง ดังนั้น การจัดซ้ือจัดจางจึงตองรักษาสมดุลระหวางการสรางความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางภาครัฐ

กับภาคเอกชนเพ่ือกระตุนนวัตกรรม 

 

3.4.6 การคัดเลือกเครื่องมือในการจัดซ้ือจัดจาง 

  

ในสหภาพยุโรป การจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรมจะใชหลักเกณฑขอเสนอเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ

มากที ่ส ุด (Most Economically Advantageous Tender: MEAT) เปนหลักในการประเมินสินคา โดย

เปาหมายของการใชเกณฑนี้คือ เพ่ือใหผูดำเนินการจัดซ้ือจัดจางสามารถใชหลักเกณฑท่ีนอกเหนือจากราคาใน

การเลือกผลิตภัณฑที่จะจัดซื้อจัดจาง เนื่องจาก การเลือกสินคาที่มีราคาต่ำที่สุดทำใหหนวยงานจัดซื้อจัดจาง

อาจมองขามปจจัยอ่ืน ๆ เชน นวัตกรรม ท้ังนี้ เกณฑท่ีสามารถนำมาใชพิจารณา เชน คุณภาพของสินคา ราคา 
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ความสามารถในการเขาถึง ประโยชนตอสิ่งแวดลอม ประโยชนตอสังคม ความเปนนวัตกรรม และการบริการ

หลังการขาย  

 

วิธีการตัดสินสินคาดวยแนวทาง MEAT สามารถทำไดหลายรูปแบบ (Dreschler et al., 2007) เชน 

1) Price Correction: การประเมินมูลคาของเกณฑเชิงคุณภาพ และนำมารวมกับเกณฑที่เปนมูลคา

ราคา เพ่ือหาสินคาท่ีมีความคุมคาท่ีสุด  

2) Point System: การนำเกณฑทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพแปลงเปนคะแนน และทำการจัดซื้อจัด

จางสินคาท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุด  

3) Two Envelope System: การประเมินสินคาดวยเกณฑเชิงคุณภาพกอน และเลือกสินคาที ่มี

คุณภาพที่ดีที ่สุด หากคัดเลือกแลวพบวาราคาของสินคาดังกลาวสอดคลองกับงบประมาณที่กำหนดไวจึง

ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตอ  

4) Design Contest: การคัดเลือกดวยเกณฑเชิงคุณภาพเทานั้น  

 

นอกจากนี้ WHO (2012) ไดระบุเกณฑการประเมิน 4R ซ่ึงประกอบดวย 

• Right Quality:  คุณภาพท่ีผานมาตรฐาน  

• Right Price:  ราคาท่ีเหมาะสม  

• Right Quantity:  ปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสม พรอมกับอายุการใชงานท่ียอมรับได และ  

• Right Time and Place:  ความสามารถของผูประกอบการในการผลิตและสงไดตรงเวลา 

 

ในการประเมินอุปกรณทางการแพทย AdvaMed มีขอแนะนำวา สามารถทำไดผานการทำการ

ประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ (Health Technology Assessment: HTA) ดังแสดงในตารางที ่ 3.5 (ดู

กรณีศึกษาของ National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ในกลองขอความที ่ 3.4) 

และท่ีสำคัญ ควรมีการตั้งคำถามหลัก ดังนี้ 

1. อุปกรณมีประสิทธิภาพหรือไม และสามารถนำไปใชไดอยางไรบาง 

2. เม่ือเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีท่ีมีอยูแลว อุปกรณนี้มีความแตกตางอยางไร  

3. อุปกรณมีประโยชนตอแพทย ผูปวย และระบบสาธารณสุขอยางไร 

4. ราคาของอุปกรณ 
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ตารางท่ี 3.5 ตัวช้ีวัดในการจัดซ้ือจัดจาง 

ประเภทตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 

สำหรับยาและเครื่องมือ

แพทยท่ัวไป 

• Adverse health events (ผลขางเคียงท่ีเกิดจากการใชยาหรือเครือ่งมือทางการแพทย)   

o Patient satisfaction (ความพึงพอใจของผูปวย) 

• Biomarkers (ตัวช้ีวัดทางการแพทยเก่ียวกับรางกาย เชน ความดัน จำนวนเม็ดเลือด ฯลฯ) 

o Surrogate endpoints คือ biomarker ท่ีใชวัดเมื่อสิ้นสุดการรักษา เชน  

 Mortality (อัตราการตาย) 

 Morbidity (อัตราการปวย)   

• Quality of life measures (ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต) โดยวัดจากการทำงานของ

รางกาย ความเครียด ความเจ็บปวด ระดับพลังงาน ความเหนื่อยลา/ออนแรง การนอน 

และมุมมองของผูปวยตอสุขภาพของตนเอง โดยการวัดคุณภาพชีวิตสามารถทำไดใน

หลากหลายรูปแบบ  เชน CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers 

and Systems) , EuroQol ( EQ- 5D) , Health Utilities Index, Nottingham Health 

Profile, Quality of Well-Being Scale, Short Form (12)  Health Survey (SF-12) , 

Short Form (36) Health Survey (SF-36), Sickness Impact Profile  

• Health-adjusted life years คือ เกณฑการประเมินที่รวมจำนวนปที่ผูปวยจะมีชีวิตอยู 

และคุณภาพชีวิตของผูปวยหลังการรักษา เพ่ือใชในการประเมินความคุมคาของเครื่องมือท่ี

ใชในการรักษา โดยตัวชี ้ว ัดนี ้ เร ียกวา Quality-adjusted life years (QALYs) และ 

Disability-adjusted life years (DALYs)  

สำหรับเครื่องมือที่ใชใน

การตรวจหาโรค 

• Accuracy / precision (ความแมนยำ) 

• Sensitivity (ความออนไหว)  

• Specificity (ความจำเพาะ)  

เกณฑทางการเงิน 

 

• Cost of Illness Analysis (คาใชจายท้ังหมดในภูมภิาคหรือประเทศท่ีเกิดจากโรคชนิดใด

ชนิดหน่ึง) 

• Cost Minimization Analysis (การวิเคราะหหาวิธีรักษาท่ีถูกท่ีสุด) 

• Cost-effectiveness Analysis (การเปรยีบเทียบคาใชจายในการดแูล กับผลลัพธทางการ

แพทย เชน จำนวนผูปวย ผูเสียชีวิตท่ีลดลง หรือ QALYs)  

• Cost-benefit Analysis (การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน) 

• Budget-impact Analysis (การวิเคราะหผลกระทบของการจดัซื้อจดัจางตองบประมาณ) 

ท่ีมา: Goodman (2014) 
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กลองขอความท่ี 3.4 กรณีศึกษา: National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

กรณีศึกษา: National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

 

หนวยงาน National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ของสหราชอาณาจักร ทำหนาท่ี

ประเมินยาและเครื่องมือทางการแพทยที่อาจนำมาใชใน National Health Service (NHS) หรือระบบสาธารณสุขของ

อังกฤษ การกอตั้ง NICE เกิดข้ึนจากปญหาท่ีในอดีต คุณภาพการใหบริการทางการแพทยของ NHS จะตางกันในแตละเขต

การปกครอง และท่ีอยูตามทะเบียนบานของผูปวยเปนตัวกำหนดวาผูปวยจะสามารถเขาถึงการรักษาชนิดตาง ๆ ไดหรือไม 

เนื่องจากหนวยงาน NHS ของแตละทองถิ่นจัดซื้อจัดจางยาและเครื่องมือทางการแพทยแตกตางกันออกไป ดังนั้น รัฐบาล

อังกฤษจึงตั้ง NICE ขึ้น เพื่อประเมินคุณภาพและแนะนำวิธีการรักษาให NHS และกฎหมายอังกฤษบังคับวา NHS ตองซื้อ

ยาและเครื่องมือแพทยตามคำแนะนำของ NICE เมื่อแพทยประเมินวาจำเปนในการรักษาคนไข เพ่ือใหการรักษามีมาตรฐาน   

 

NICE มีเกณฑการประเมินทั้งหมด 2 ขอ คือ (1) หลักฐานทางการแพทยที ่แสดงใหเห็นวา ยาหรือเครื ่องมือ

ดังกลาวสามารถใชไดจริง และ (2) หลักฐานทางเศรษฐศาสตรที่แสดงใหเห็นวา ยาหรือเครื่องมือคุมคากับงบประมาณท่ี

จะตองใชในการจัดซื้อจัดจาง ในภาพรวม Quality-adjusted life years (QALY) เปนตัวชี้วัดที่ NICE ใชอยางสม่ำเสมอ

เพ่ือประเมินวา ควรแนะนำใหซื้อยาหรืออุปกรณการรักษาหรือไม เน่ืองจากเปนตัวช้ีวัดท่ีบงบอกถึงความคุมคาตอคาใชจาย 

โดยทั่วไป NICE จะยอมรับการรักษาที่มีราคาไมเกิน 20,000 ปอนดตอ QALY ในกรณีที่ราคาสูงกวานั ้นควรมีเหตุผล

สนับสนุนวาการรกัษาจะคุมคาตอคาใชจายอยางไร  

 

โดยรวม การทำงานของ NICE ไดรับการช่ืนชมวา เปนปจจัยสำคัญที่ชวยใหมาตรฐานการดูแลผูปวยใน NHS 

สูงขึ้น แตก็มีเสียงวิพากษวิจารณไมนอย ยกตัวอยางเชน ความกังวลวา NICE ใหความสำคัญกับความคุมคาของการรักษา

และประเด็นดานคาใชจายมากเกินไปซึ่งทำใหยาบางชนิดที่มีราคาแพงไมไดรับการรับรองใหนำมาใชรักษาผูปวย ความ

กังวลเรื่องความพยายามของ NICE ที่จะสนับสนุนนวัตกรรมซึ่งทำใหสาธารณชนในอังกฤษไมสบายใจเรื่องความสัมพันธ

ระหวาง NICE กับอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย ซึ่งอาจสงผลตออิสรภาพในการตัดสินใจของ NICE และระยะเวลา

การประเมินของ NICE ใชเวลานานซึ่งอาจทำใหการรักษาดวยเทคโนโลยีใหมจำเปนตองชะลอออกไป 

ท่ีมา: Ogden (2017), Politics.co.uk, NHS Innovation Accelerator, UK Department of Health (2011) 
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3.4.7 ข้ันตอนหลังการจัดซ้ือจัดจาง 

 

หลังจากทำการจัดซ้ือจัดจางแลว หนวยงานตองมีการประเมินผลหลังการจัดซ้ือจัดจางดวย โดยสัญญา

จัดซ้ือจัดจางควรกำหนดใหมีการประชุมพบปะกันระหวางหนวยงานจัดซ้ือจัดจางและผูผลิตเพ่ือประเมินการใช

งานอยางตอเนื่อง และกำหนดเกณฑวัดคุณภาพของการใชงานอยางชัดเจน เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูผลิตสราง

นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ65

66 ตัวอยางเชน เม่ือองคการขนสงมวลชนของอัมสเตอรดัมทำสัญญาจัดซ้ือจัดจางบริการ

ขนสงจากบริษัทเอกชนแหงหนึ ่ง ไดระบุเง ื ่อนไขในสัญญาวา บริษัทตองสงขอมูลวา ไดทำตามเกณฑ 

ตาง ๆ ท่ีกำหนดไวในสัญญาจัดซื้อจัดจางหรือไม และจัดใหมีการตรวจสอบจากภายนอกดวย หากไมสามารถ

ทำตามเกณฑท่ีกำหนดไวตองเสียคาปรับ 

 

นอกจากนี ้ หลังจากการจัดซื้อจัดจางแลว ภาครัฐควรสนับสนุนการแพรกระจายของนวัตกรรม 

เนื่องจาก การยอมรับจากผูใชเปนปจจัยที่สำคัญมากตอความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม  

(ดูกรณีศึกษาของการจัดซ้ือจัดจางบัตร Octopus Card ของฮองกง ในกลองขอความท่ี 3.5) 

 

กลองขอความท่ี 3.5 กรณีศึกษาการจัดซ้ือจัดจางบัตร Octopus Card ของฮองกง 

กรณีศึกษาการจัดซ้ือจัดจางบัตร Octopus ของฮองกง 

บัตร Octopus คือบัตรเติมเงินซึ่งสามารถใชเพื่อจายคาโดยสารของระบบรถไฟใตดิน (MTR) ของฮองกง ซึ่งเปน

ผลจากการที่องคการบริหารการรถไฟของฮองกงไดเชิญชวนใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมขนสงเขารวมลงทุน (Joint 

venture) เพื่อสรางระบบ Octopus ขึ้น ซึ่งประกอบดวย บัตรในรูปแบบ Smart Card เครื่องสแกนบัตร เครื่องเติมเงิน 

และระบบสารสนเทศ  

 

หลังจากพัฒนาระบบเสร็จแลว องคการบริหารการรถไฟของฮองกงไดบังคับใหผูที่ใชบัตรแมเหล็กในรูปแบบเกา

ท้ังหมดเปลี่ยนมาใชบัตร Octopus จึงทำใหมีผูท่ีหันมาใชบัตรดังกลาวเปนจำนวนมาก นอกจากน้ี ยังสนับสนุนใหหนวยงาน

ขนสงอื่น ๆ เชน รถเมล และเรือ ยอมรับการใชบัตร Octopus เชนกัน ตอมา ไดอนุญาตใหใชบัตรเพื่อซื้อของและใชเปน

บัตรยืนยันตัวตนได พรอมกับการเชื่อมบัตร Octopus เขากับระบบธนาคาร ซึ่งทำใหชาวฮองกงใชบัตร Octopus เปน

ระบบ E-Cash 

 

หนึ่งในผลลัพธที่เกิดขึ้นคือ ความประสบความสำเร็จของบัตร Octopus ทำใหระบบดังกลาวเปนที่ตองการของ

ตางประเทศดวย ฮองกงจึงไดสงออกระบบและชวยเหลือหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ เชน ประเทศเนเธอรแลนด และ

เมืองดูไบ เพื ่อพัฒนาระบบสมารทการดของตนเอง และชวยเหลือหนวยงานขนสงมวลชนที่เมืองโอคแลนด ประเทศ

นิวซีแลนด พัฒนาระบบตั๋วรวมท่ีสามารถใชกับระบบขนสงมวลชนหลายระบบ   

ท่ีมา: Baark & Sharif (2014) 

 
66 European Commission (2007) 
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ในกรณีของเครื่องมือแพทยและยา ภายหลังการจัดซื้อจัดจาง มักมีอุปสรรคในการแพรกระจาย

นวัตกรรม ดังนั้น ภาครัฐจึงตองสงเสริมการใช งานวิจัยของ UK Department of Health (2011) ซึ่งทำการ

วิจัยการนำนวัตกรรมไปใชในระบบสาธารณสุข (National Health Service) ของสหราชอาณาจักรพบวา การ

ลดอุปสรรคในการแพรกระจายนวัตกรรมในระบบสาธารณสุขสามารถดำเนินการไดใน 3 รูปแบบ คือ  

1) Top-down: การดำเนินการจากบนลงลาง เชน ภาครัฐกำหนดกฎเกณฑท่ีเอ้ือใหนำนวัตกรรมมาใช 

และภาครัฐใหการสนับสนุนและฝกฝนบุคลากรใหสามารถใชนวัตกรรมได  

2) Horizontal: การดำเนินการแนวราบ เชน อิทธิพลจากการเห็นเพื่อนรวมงานใชนวัตกรรม และ

การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจากผูผลิต  

3) Bottom-up: การดำเนินการจากลางขึ้นบน เชน ความตองการของคนไขที่อยากใหนำนวัตกรรม

ใหมลาสุดมาใชเพ่ือการรักษาท่ีดีข้ึน  

ในภาพรวม การแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการใชนวัตกรรมเปนปจจัยที่สำคัญที่เอื ้อตอ

การแพรกระจายนวัตกรรม เพราะเปนการสรางแรงจูงใจที่สำคัญในการเลือกนำอุปกรณการแพทยหรือยา

รูปแบบใหมมาใชในการรักษา   

 

3.5 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐเพื ่อสนับสนุน

นวัตกรรม 

 

3.5.1 การประเมินการจัดซ้ือจัดจางท่ัวไป 

  

เกณฑที่ใชเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจางโดยทั่วไป ประกอบดวย 3 

ประการ (Schapper et al., 2006) ไดแก  

1) ความมั่นใจของสาธารณชน ซึ่งจะเกิดขึ้นหากกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใส เทาเทียม 

ยุติธรรมและตรวจสอบได  

2) การใชงบประมาณสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ  

3) การปฏิบัติตามขอกำหนดและประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมายที่ตองการจากการจัดซื้อจัดจาง 

เชน เปาหมายดานสิ่งแวดลอม การจางงาน ความตกลงระหวางประเทศ หรือการกระตุนเศรษฐกิจ  

  

อยางไรก็ตาม การประเมินการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐมักใหความสำคัญกับปจจัยดานราคาและคาใชจาย

มากเกินไป และการจำกัดการประเมินไวดวยเกณฑดานราคาอยางเดียว ทำใหไมมีการคำนึงถึงผลลัพธใน 
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ภาพกวาง ดังนั้น เกณฑการประเมินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ควรพิจารณา ไดแก คาใชจาย คุณภาพ เวลา 

การปฏิบัติตามขอกำหนด นวัตกรรม และความยั่งยืน66

67 (ตารางท่ี 3.6)  

 

ตารางท่ี 3.6 เกณฑการประเมินการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

เกณฑ ตัวอยางวิธีการประเมิน 

คาใชจาย • คาใชจายท่ีลดลง เทียบกับคาใชจายท่ีตั้งเปาวาจะลดลง  (Realized vs. identified 

savings ratio) 

• มูลคาท่ีไดจากการจัดซื้อจดัจาง เทียบกับมูลคาท่ีตั้งเปาไว (Awarded vs. estimated 

contract value ratio) 

คุณภาพ • ความสามารถของผูผลิตในการผลติตามเกณฑคุณภาพท่ีกำหนด 

• ความพึงพอใจของลูกคา 

เวลา •  ระยะเวลาตั้งแตการหาผูผลติจนกระท่ังการไดรับสินคาท่ีจัดซื้อจัดจาง (Procurement 

cycle time) 

• จำนวนข้ันตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางท่ีทำสำเร็จในระยะเวลาท่ีกำหนด 

การปฏิบัติตามขอกำหนด • จำนวนสัญญาจัดซื้อจัดจางท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีเปดกวางและเอ้ือตอการแขงขัน 

นวัตกรรม • การลงทุนในการผลิตนวัตกรรมของผูประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

• ความสามารถในการผลตินวัตกรรมของผูประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

• จำนวนสิทธิบัตรท่ีเกิดข้ึนจากการจัดซื้อจัดจาง 

ความยั่งยืน  • จำนวนผูผลิตในประเทศ 

• จำนวนผูผลิตท่ีรวมกับโครงการพัฒนาในประเทศ 

ท่ีมา: Patrucco et al. (2016) 

 

3.5.2 การประเมินการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม  

  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม แตกตางจากการ

ประเมินการจัดซื้อจัดจางทั่วไป เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่จำเปนตองคำนึงเพิ ่มเติม กลาวคือ ในการประเมิน

ประสิทธิภาพของการดำเนินงานในภาคเอกชน เกณฑหลักที่ใชวัดคือ รายได แตในกรณีของการจัดซื้อจัดจาง

เพ่ือนวัตกรรม มีความจำเปนตองประเมินดวยเกณฑท่ีสะทอนเปาหมายทางสังคมท่ีหลากหลาย ยกตัวอยางเชน 

ประเทศจีนมีการพิจารณาวา คาใชจายไมสามารถใชเปนตัวชี้ว ัดหลักได เนื่องจากความพยายามในการ

ประหยัดงบประมาณอาจขัดแยงกับการสงเสริมนวัตกรรมได ดังนั ้น ปจจัยในการประเมินควรมีความ

 
67 Patrucco et al. (2016) 
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หลากหลาย เชน ความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชนวัตกรรม ประสิทธิผลในการจัดซ้ือจัดจาง และประสิทธิภาพใน

การกระตุนนวัตกรรม67

68  

  

นอกจากนี้ ในกรณีของประเทศสวีเดน Edler et al. (2009) ไดทำการประเมินการจัดซื้อจัดจางเพ่ือ

นวัตกรรมในประเทศสวีเดน โดยใชหลักการประเมิน 2 ประการ คือ 

1) การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผูเลนในตลาด เชน จำนวนผูประกอบการ การลงทุนในการวิจัย

นวัตกรรม การตั้งราคา การทำผลิตภัณฑใหเปนมาตรฐาน และ  

2) พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม และผลลัพธทางสังคมและ

สิ่งแวดลอมท่ีไดรับจากเทคโนโลยีดังกลาว  

 

 โดยสรุป การวัดผลลัพธของการสนับสนุนนวัตกรรมโดยภาครัฐ สามารถพิจารณาไดจาก 3 มิติ  

(Falk, 2007) ไดแก 

1) ดานทรัพยากร: ผูประกอบการเพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสรางสรรคนวัตกรรมหรือไม  

2) ดานผลลัพธ: การจัดซื้อจัดจางภาครัฐทำใหเกิดนวัตกรรมที่จะไมเกิดขึ้น หากไมมีการจัดซื้อจัดจาง

หรือไม  

3) ดานกระบวนการ: การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างภาคร ัฐทำใหเก ิดการเปลี ่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ

ผูประกอบการหรือไม เชน ผูประกอบการอาจยอมรับความเสี่ยงไดมากข้ึน หรือทำงานรวมกันมากข้ึน 

 

3.5.3 กระบวนการประเมินการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

 

การเก็บขอมูลเพื ่อใชในการประเมินการจัดซื ้อจัดจางสามารถดำเนินการไดในหลายรูปแบบ  

(OECD, 2011) เชน 

• การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียจากการจัดซ้ือจัดจาง 

• การสำรวจความพึงพอใจของลูกคา 

• การประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) เกี ่ยวกับนวัตกรรม เชน ในกรณีของ

เครื่องมือแพทย อาจใชการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ (Health Technology 

Assessment) 

•  การวิเคราะหเนื้อหาของการสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

• การวิเคราะหกฎเกณฑและมาตรฐานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

  

 
68 Peng & Cai (2008) 
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นอกจากนี้ OECD (2011) เสนอแนะแนวทางคำถามในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การจัดซื้อจัดจางเพื่อนวัตกรรม (ตารางที่ 3.7) การประเมินกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรม (ตารางท่ี 

3.8) และการประเมินมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรม (ตารางท่ี 3.9) 

 

ตารางท่ี 3.7 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม 

ความเหมาะสม การดำเนินงาน ผลลัพธ 

- การจัดซื้อจัดจางตอบสนองความ

ตองการทางสังคมหรือไม  

- ตลาดมีการจัดซื้อจัดจางจาก

ภาครัฐอยูในระดับไหน 

- มีอุปสรรคตอการจดัซื้อจัดจาง

เพ่ือนวัตกรรมในตลาดหรือไม 

- ตลาดมศีักยภาพท่ีจะสามารถ

กระตุนนวัตกรรมไดมากเพียงใด  

- หากมีศักยภาพ ทำไมการเติบโต

ของนวัตกรรมจึงไมเกิดขึ ้น และ

การจัดซื้อจัดจางจะแกไขปญหาน้ี

ไดอยางไร  

- หนวยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัด

จ  าง  ม ีศ ักยภาพมากพอท ี ่ จะ

กระตุนนวัตกรรมผานการจัดซื้อ

จัดจางหรือไม  

- โครงการจัดซื้อจัดจางชวยสงเสริมการ

ดำเนินงานตอไปน้ีหรือไม 

• การฝกฝนผูเช่ียวชาญดาน

นวัตกรรม 

• การแลกเปลี่ยนวิธีการ

ดำเนินงานจัดซื้อจดัจางเพ่ือ

นวัตกรรม 

• กลุมทดลองโครงการตนแบบ  

(Pilot Project) 

- มีการนำมาตรการท่ีสงเสรมิการจัดซื้อ

จัดจาง เชน  การสรางโรดแม็พกับ

ผูประกอบการท่ีมีศักยภาพ เพ่ือสราง

โอกาสในการจดัซื้อจัดจางนวัตกรรมใน

อนาคตหรือไม 

- การจัดซื้อจดัจางท่ีใชมาตรการดงักลาว

มีเพ่ิมข้ึนหรือไม 

- มีความพยายามท่ีจะรวบรวมแรงอุป

สงค (demand aggregation) เพ่ือเพ่ิม

อิทธิพลในการสนับสนุนนวัตกรรม

หรือไม  

- การจัดซื้อจัดจางทำใหเกิดการลงทุนใน

การวิจัยและพัฒนา (R&D) มากข้ึนหรือไม 

-การจัดซื้อจัดจางชวยกระตุนนวัตกรรมท่ี

จะไมเกิดขึ ้น หากไมมีการจัดซื้อจัดจาง

หรือไม 

- ผู ประกอบการสามารถนำนวัตกรรม 

บริการและความรูที่ไดจากการจัดซื้อจัด

จาง ไปใชในตลาดอ่ืนๆ ไดหรือไม 

-  การจ ั ดซ ื ้ อจ ั ดจ  างทำให  เก ิ ดการ

แพรกระจายนวัตกรรมหรือไม 

-การจัดซื้อจัดจางชวยสงเสริมการแขงขัน

ระหวางผูประกอบการหรือไม 

- นวัตกรรมที ่ไดจากการจัดซื ้อจัดจาง 

สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของการ

บริการของหนวยงานที่ทำการจัดซื ้อจัด

จางหรือไม  

- ผูประกอบการ SMEs ท่ีมีความสามารถ

ในการสรางนวัตกรรม ไดรับการจดัซื้อจัด

จางในมูลคาท่ีเหมาะสมหรือไม 

ท่ีมา: OECD (2011) 
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ตารางท่ี 3.8 การประเมินกฎระเบียบท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรม 

ความเหมาะสม การดำเนินงาน ผลลัพธ 

- มีอุปสรรคทางกฎหมายท่ีขัดขวางการ

จัดซ้ือจัดจางหรือไม  

- มีกฎระเบียบท่ีชวยสนับสนุนการสราง

นวัตกรรมหรือไม  

- กฎระเบียบจัดซ้ือจัดจาง ทำให

ผูประกอบการมีคาใชจายในการ

ตรวจสอบและดำเนินการตามขอกำหนด

มากขึ้นหรือไม และทำใหเวลาท่ีตองใชใน

การนำนวัตกรรมเขาสูตลาดเพ่ิมมากขึ้น

หรือไม 

- กฎระเบียบชวยลดความเส่ียงสำหรับ

ผูประกอบการท่ีผลิตนวัตกรรม และผูใช

นวัตกรรมหรือไม 

- กฎระเบียบท่ีจำเปนสำหรับการจัดซ้ือจัด

จาง ถูกบังคับใชแลวหรือไม 

- ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการ

ปรึกษาหารือแลวหรือไม 

- กฎระเบียบมีความยืดหยุน และสามารถ

รองรับพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดหรือไม 

- เน้ือหาของกฎระเบียบสะทอน

ความสามารถในการสงเสริมนวัตกรรม

ของกฎระเบียบหรือไม 

- กฎระเบียบไดรับการยอมรบัใน

ตางประเทศหรือไม 

- กฎระเบียบทำใหเกิดแรงจูงใจในการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาก

ขึ้นหรือไม 

- กฎระเบียบมีความยืดหยุนพอท่ีจะ

รองรับการสรางสรรคนวัตกรรมของ

ผูประกอบการหรือไม 

- กฎระเบียบชวยสงเสริมความสามารถใน

การแขงขันของผูประกอบการหรือไม  

- กฎระเบียบชวยสงเสริมแรงอุปสงคจาก

ภาคเอกชนหรือไม 

- กฎระเบียบชวยสนับสนุนการ

แพรกระจายของนวัตกรรมหรือไม  

ท่ีมา: OECD (2011) 

 

ตารางท่ี 3.9 การประเมินมาตรฐานท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางนวัตกรรม 

ความเหมาะสม การดำเนินงาน ผลลัพธ 

มาตรฐานม ีความเหมาะสมเพ ียงพอ

สำหรับการบรรลุเปาหมายตอไปน้ีหรือไม 

• กำหนดโครงสรางของกรอบ

กฎระเบียบ (regulatory 

framework) 

• ใชประโยชนจากการประหยัด

ตอขนาด (economies of 

scale) 

• สนับสนุนการแขงขัน และลด

อุปสรรคในการเขาถึงตลาด  

• สรางผลลัพธทางเครือขายใน

เชิงบวก 

• สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปด

กวาง 

- มีการกำหนดและเผยแพรมาตรฐานท่ี

จำเปนแลวหรือไม 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดรับการปรึกษาใน

กระบวนการกำหนดมาตรฐานหรือไม 

- การกำหนดมาตรฐานเกิดขึ้นอยางตรง

เวลาและมีประสิทธิภาพหรือไม  

- มาตรฐานที่กำหนด คำนึงถึงการพัฒนา

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิทธิทาง

ทรัพยสินทางปญญาหรือไม 

- เนื้อหาของมาตรฐาน สะทอนศักยภาพ

ในการสงเสริมนวัตกรรมของมาตรฐาน

หรือไม 

- มาตรฐานที่กำหนด มีความสอดคลอง

กับกฎเกณฑหรือไม 

-  มาตรฐานได  ร ั บก ารยอมรั บจ าก

ตางประเทศหรือไม 

- มาตรฐานที ่กำหนดมีความทันสมัย

หรือไม 

- มาตรฐานที่กำหนดเปนมาตรฐานระดับ

นานาชาติหรือไม 

-  มาตรฐานท ี ่ ก ำหนดช  วยส  ง เ สริ ม

ความสำเร็จของการวิจัยนวัตกรรม และ

เพิ ่มการลงทุนในการว ิจ ัยและพัฒนา

หรือไม 

-  มาตรฐานท ี ่ ก ำหนดส  ง เ สร ิมการ

แพรกระจายของเทคโนโลยีใหมหรือไม  

- มาตรฐานที่กำหนดชวยเพิ ่มผลิตภาพ

ของผูประกอบการหรือไม 

- มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มการแขงขันใน

ตลาดหรือไม 

- มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มแรงอุปสงคจาก

ภาคเอกชนหรือไม 

ท่ีมา: OECD (2011) 
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3.6 แนวทางในการคัดสรรสินคานวัตกรรมท่ีมีศักยภาพสูงโดดเดน (Product Champion) 

 

ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีความไดเปรียบในการแขงขัน เพ่ือเปน

แนวทางในการคัดเลือกสินคานวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงโดดเดน (Champion products) ซึ่งไดแก Diamond 

Theory of National Advantage ของ Michael Porter ซึ่งเปนโมเดลดั้งเดิมท่ีใชแพรหลายในการทำความ

เขาใจความไดเปรียบของแตละประเทศและอุตสาหกรรม และโมเดลดัดแปลงจาก Porter ที่คำนึงถึงปจจัย

ภายนอกประเทศ และปจจัยเก่ียวกับมนุษยดวย  

 

3.6.1 Porter’s Diamond Theory of National Advantage 

 

ทฤษฎี Porter’s Diamond Theory of National Advantage เปนทฤษฎีการพัฒนาความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศท่ีพัฒนาโดย Michael Porter (1990) ทฤษฎีนี้กลาววา ประเทศท่ีตั้งหลักของบริษัท

ทำหนาท่ีเปน ‘ฐานท่ีตั้ง’ ของบริษัทนั้น จึงทำใหสภาพแวดลอมภายในประเทศสงผลกระทบมากตอการเติบโต

ของบริษัทดังกลาว โดยปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาของธุรกิจมากท่ีสุด 4 ประการ (ภาพท่ี 3.3) ไดแก 

 

1. ปจจัยการผลิต (Factor conditions) 

ปจจัยการผลิตจำแนกได 2 รูปแบบ คือ (1) ปจจัยพื้นฐาน (basic factor) เชน ทรัพยากรธรรมชาติ 

สภาพภูมิอากาศ และจำนวนประชากร และ (2) ปจจัยขั้นสูง (advanced factor) เชน โครงสรางพื้นฐาน 

ทักษะของประชากร และหนวยงานวิจัย 

 

ปจจัยพื้นฐานอาจชวยสรางจุดแข็งใหกับประเทศในระยะแรกเริ่มและชวยหนุนเสริมการเกิดปจจัยข้ัน

สูง ในทางตรงขาม ความอุดมสมบูรณของปจจัยพื้นฐานอาจบั่นทอนแรงผลักดันที่จะสรางปจจัยขั้นสูง ดังนั้น 

โดยรวม ปจจัยข้ันสูงมีความสำคัญมากกวา และเปนสิ่งท่ีแตละประเทศตองสรางดวยตนเอง  

 

2. ปจจัยดานอุปสงค (Demand conditions)  

Porter (1990) ใหความสำคัญมากตอปจจัยดานอุปสงคในประเทศ เพราะผูผลิตมักมีความออนไหว

ตอความตองการในประเทศมากที่สุด ดังนั้น ความตองการในประเทศจึงเปนปจจัยที่สามารถสงเสริมใหเกิด

นวัตกรรมได  
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3. อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและหนุนเสริม (Related & supporting industries) 

การลงทุนพัฒนาปจจัยขั้นสูงในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งสามารถสงผลกระทบภายนอกเชิง

บวก (spillover effect) ตออุตสาหกรรมใกลเคียงได จึงทำใหอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในแต

ละประเทศมักอยูในกลุมอุตสาหกรรมท่ีคลายคลึงกัน  

 

4. ยุทธศาสตร โครงสราง และการแขงขันกันของผูประกอบการ (Firm strategy, structure & 

rivalry) 

ลักษณะการดำเนินธุรกิจในแตละประเทศมีความแตกตางกัน ทั้งในดานยุทธศาสตร โครงสรางธุรกิจ 

เปาหมาย ทัศนคติ และความเขมขนของการแขงขัน โดยการแขงขันเปนปจจัยที่มีความสำคัญมาก เพราะเปน

แรงผลักดันใหผูประกอบการตองสรางนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพ และลดราคา ซึ่งชวยสงเสริมความสามารถใน

การแขงขันไดเปนอยางดี  

 

ภาพท่ี 3.3 Porter’s Diamond Model 

 

 
ท่ีมา: Tsiligiris (2018) 

 

เพื ่อใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันสูงส ุด Porter (1990) ชี ้ว า ตองมีปจจัยครบท้ัง  

4 ประการ โดยการปฏิสัมพันธกันระหวางปจจัยทั้งสี่จะถูกกำหนดโดยระดับการรวมกลุมกันของอุตสาหกรรม 

และความใกลเคียงกันของที่ตั้งอุตสาหกรรม เพราะระดับการรวมกลุมที่สูง และการมีที่ตั้งในภูมิภาคหรือเมือง

ท่ีใกลเคียงกัน จะทำใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมและสงเสริมการแขงขันมากข้ึน  

 

ตอมา Tsiligiris (2018) ไดเพ่ิมเติมปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขันอีก 2 ประการ คือ  

(1) เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Chance) ซึ่งรัฐบาลไมสามารถควบคุมได เชน การเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี นโยบายของตางประเทศ สงคราม ฯลฯ   

(2) นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอปจจัยหลักท้ังสี่ได เชน นโยบายดานการลงทุน  
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3.6.2 Double Diamond และ Dual Double Diamond Model  

 

 Chang Moon et al. (1995) ไดพัฒนาทฤษฎีของ Porter เพิ ่มเติม โดยชี ้ใหเห็นวา ทฤษฎีของ 

Porter ไมสามารถอธิบายความสำเร็จของประเทศขนาดเล็ก เชน เกาหลีใต หรือแคนาดา ได โดยบริษัทขาม

ชาติ (multi-national enterprise) ใหความสนใจโครงสรางตลาดโลกมากกวาโครงสรางตลาดทองถิ่น ดังนั้น 

ความสำเร็จของผูประกอบการในประเทศใดประเทศหนึ่งไดรับผลกระทบจากทั้งตลาดในประเทศที่เปนฐาน 

กับตลาดโลก ดวยเหตุนี้ โมเดล Double Diamond จึงเสริมเรื่อง Global Diamond เขาไปกับ Domestic 

Diamond เพ่ิมเติม (ภาพท่ี 3.4) 

 

ภาพท่ี 3.4 Double Diamond Model 

 

 
ท่ีมา: Chang Moon et al. (1995) 

 

ตอมา Cho et al. (2009) ไดเพิ่มเติมปจจัยดานทรัพยากรมนุษยในโมเดล Dual Double Diamond 

โดยชี้วา โมเดลท่ีผานมายังใหความสำคัญกับคุณภาพของทรัพยากรมนุษยไมเพียงพอ ท้ังท่ีมนุษยเปนผูกำหนด

นโยบาย ดังนั้น จึงเพิ่มเติมปจจัยดานทรัพยากรมนุษยอีก 4 ประการ คือ นักการเมืองและขาราชการ แรงงาน 

นักธุรกิจ และผูเชี่ยวชาญ (ภาพที่ 3.5) ในฐานะเปนผูสรางและขับเคลื่อนปจจัยความไดเปรียบของ Porter 

(1990) ท้ังนี้ คุณภาพของทรัพยากรมนุษยสามารถวัดไดหลากหลายรูปแบบ (Sumah, 2019) เชน  

• แรงงาน: จำนวนประชากร อัตราการมีสวนรวมของกำลังแรงงาน จำนวนปเฉลี่ยท่ีไดรับการศึกษา 

• นักการเมืองและขาราชการ: ดัชนีภาพลักษณคอรัปชั่น (Corruption Perceptions Index)  

• นักธุรกิจ: ดัชนีนวัตกรรม (Innovation Index)  

• ผูเชี่ยวชาญ: จำนวนผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่ีกำลังวิจัย  
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ภาพท่ี 3.5 Dual Double Diamond Model 

 
ท่ีมา: Cho et al. (2009) 
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 ตลาดภาครัฐของสินคาที่ข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

ในจำนวนผลงานนวัตกรรมท่ีประกาศข้ึนบัญชีแลวท้ังหมด 564 ผลงาน มากกวาครึ่งหนึ่งเปนผลงานท่ี

อยูในหมวดการแพทย และเฉพาะในหมวดการแพทย ผลงานสวนใหญคือ ยา รองลงมาคือ เครื่องมือแพทย (ดู

รายละเอียดในหัวขอ 1.1) ดังนั้น ขอบเขตการศึกษานี้จึงเนนสาขาอุตสาหกรรมสำคัญ ไดแก ยา และเครื่องมือ

แพทย (ไดแก เวชภัณฑทางการแพทย วัสดุทางการแพทย และยานพาหนะทางการแพทย)  

 

ในบทนี้ คณะผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพตลาดภาครัฐของสินคากลุมเครื่องมือแพทยและยาท่ีข้ึนทะเบียน

บัญชีนวัตกรรมไทย โดยใชขอมูลจาก 3 แหลงไดแก ระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ (Thailand Government 

Spending) ขอมูลรายการสินคาที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย และขอมูลยอดขายของสินคาในบัญชี

นวัตกรรมไทยจากสำนักงบประมาณ  

 

ผลการวิเคราะหพบวา การใชการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในฐานะตลาดเพื่อเปนเครื่องมือในการสงเสริม

นวัตกรรม (demand pull) ในกลุมเครื่องมือแพทยยังไมมีประสิทธิผลมากนักเม่ือเทียบกับกลุมยา ดังจะเห็นได

จากยอดขายของสินคาเครื่องมือแพทยที่ขึ้นบัญชีฯ ในชวงเวลาที่ผานมายังมีอยูนอยมากเมื่อเทียบกับขนาด

ตลาดท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางสินคาประเภทเดียวกัน สาเหตุสำคัญคือ การผลิตนวัตกรรมท่ีไมตรงกับความตองการ

ของตลาดภาครัฐ รวมท้ังศักยภาพในการแขงขันของผูผลิตไทยท่ีข้ึนบัญชีฯ จำนวนมากยังไมสามารถแขงขันได

ในตลาดภาครัฐ โดยมีผูผลิตที่ขึ้นทะเบียนบัญชีฯ จำนวนไมกี่รายเทานั้นที่มีศักยภาพในการแขงขันสูง หรืออยู

ในสถานะผูนำตลาดที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ เชน เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรีย ยูนิตทำฟน รถพยาบาล 

(เคลือบสารตานจุลชีพ) ดังนั้น หากพิจารณาในดานหวงโซนวัตกรรมแลว คอขวดสำคัญท่ีทำใหการใชการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐในฐานะตลาดเพ่ือเปนเครื่องมือในการสงเสริมนวัตกรรม (demand pull) ยังไมประสบผลสำเร็จ

อยูท่ีชวงตนน้ำคือ การสรางนวัตกรรมและขีดความสามารถของผูผลิตไทย 

 

4.1 แนวทางในการวิเคราะหตลาดของสินคาท่ีข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

4.1.1 แหลงขอมูลในการวิเคราะห 

 

การวิเคราะหตลาดภาครัฐของสินคาเครื่องมือแพทยและยาในบัญชีฯ ใชแหลงขอมูลทุติยภูมิจาก 3 

แหลงดังนี้ 

1) ขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจากระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ (Thailand Government 

Spending) ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
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(สพร.) 68

69 ขอดีของชุดขอมูลนี้คือ มีขอมูลและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจางรายโครงการ เชน ชื่อ

สินคา หนวยงานท่ีจัดซ้ือจัดจาง ราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจาง และผูชนะหรือคูสัญญาของภาครัฐ 

2) ขอมูลรายการสินคาที่ขึ ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยจากสำนักงบประมาณ 69

70 ซึ่งรวบรวม

สินคาที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทยทั้งหมดและมีการอัปเดตขอมูลรายเดือน ทั้งนี้ คณะผูวิจัยใช

ขอมูลรายการสินคากลุมเครื่องมือแพทยและยาในบัญชีฯ จนถึงเดือนกันยายน 2563 เพื่อให

สอดคลองกับขอมูลยอดขายจากสำนักงบประมาณ  

3) ยอดขายของสินคากลุมเครื่องมือแพทยและยาในบัญชีฯ เปนขอมูลยอดขายในตลาดภาครัฐจาก

สำนักงบประมาณในปงบประมาณ 2560-2563 ประกอบดวยรายการสินคาและมูลคาการจัดซ้ือ

ในแตละปงบประมาณ 

 

4.1.2 วิธีการวิเคราะห 
 

 ขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐรายโครงการมีขอจำกัดที่สำคัญประการหนึ่งคือ ไมมีการจัดประเภท

สินคาที่มีการจัดซื้อตามหมวดหมูตางๆ 70

71 และหากพิจารณาจากชื่อโครงการ (project name) ของโครงการ

จัดซื้อจัดจางพบวา การจัดซื้อสินคาประเภทเดียวกันมีความหลากหลายในการตั้งชื่อโครงการ เชน ในกลุม

เครื่องมือแพทย สินคายูนิตทำฟน สามารถพบโครงการจัดซื้อที่ประกอบดวยคำวา “โครงการจัดซื้อยูนิตทำ

ฟน” “โครงการจัดซื้อยูนิตทันตกรรม” และ “โครงการจัดซ้ือ dental master unit” ในทำนองเดียวกัน ใน

กลุมสินคายาก็สามารถพบโครงการจัดซื้อยาประเภทเดียวกัน แตกำหนดชื่อโครงการดวยตัวอักษรหลาย

รูปแบบ เชน ยารักษาโรคหอบหืด มอนเทลูคาสท ไดแก Montelukast, montelukast และ MONTELUKAST 

 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงใชวิธีการจับคู (matching) เปนวิธีการวิเคราะหหลักเพ่ือใหไดมูลคาตลาดภาครัฐ

ที่เกี่ยวของกับสินคาในบัญชีฯ โดยการระบุวาโครงการจัดซื้อจัดจางใดเกี่ยวของกับสินคาในบัญชีฯ มีอยู 2

เง่ือนไข ไดแก  

(1) ชื่อสินคาในบัญชีนวัตกรรมตรงกับคำสำคัญในชื่อโครงการจัดซ้ือจัดจาง (exact match) และ  

(2) ชื่อสินคาในบัญชีนวัตกรรมตรงกับคำสำคัญบางสวนในชื่อโครงการจัดซ้ือจัดจาง (partial match)  

หากโครงการจัดซื้อจัดจางใดเขาเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งจะถือวา เปนสินคาในตลาดเดียวกับสินคาในบัญชีฯ 

และใชราคาท่ีตกลงจัดซ้ือจัดจางของโครงการดังกลาวเปนมูลคาของตลาดท่ีเกิดข้ึน  

 
69 https://govspending.data.go.th/ 
70 https://www.bb.go.th/topic3 
71 กรมบัญชีกลางไดพยายามจัดแบงหมวดหมู สินคาตามชุดประเภทสินคาของสหประชาชาติ (UNSPSC) ในระบบการจัดซื ้อจัดจางแบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-GP) แตการจัดแบงดังกลาวอาจกวางเกินและไมสามารถนำมาวิเคราะหเทียบกับสินคาหลายรายการในบัญชีฯ ไดโดยตรง เชน 

วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือวินิจฉัยทางการแพทย (41115800)  
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอยางการจับคู (Matching) โครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีเกี่ยวกับสินคาในบัญชีฯ 

ชื่อสนิคาในบัญชีฯ 
คำสำคัญในชื่อโครงการ  

(exact match) 

คำสำคัญบางสวน 

ในชื่อโครงการ  

(partial match) 

ยูนิตทำฟน ยูนิตทำฟน ยูนิตทันตกรรม 

ยูนิต*ฟน 

Dental master unit 

เตียงผูปวยสำหรับงานผาตัด เตียงผาตัด เตียง*ผาตัด 

ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณขอศอกชนิด

ปรับมุมและปรับยึดได 

ระบบเคร ื ่องม ือชวยผาต ัดและโลหะดาม

กระดูกสันหลัง 

โลหะดามกระดูกสันหลัง 

แผนโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและ

สกรูยึดแผนโลหะชนิด หัวสกรูมีเกลียว 

ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณขอศอกชนิด

ปรับมุมและปรับยึดได 

ระบบเครื ่องมือชวยผาตัดและโลหะดาม

กระดูกสันหลัง 

โลหะดามกระดูกสันหลัง 

แผนโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง

และสกรูยึดแผนโลหะชนิด หัวสกรูมีเกลียว 

*ดามกระดูก* 

*ดามกระดูก*ขอศอก* 

*ดามกระดูก*สันหลัง* 

ยารักษาโรคหอบหืด มอนเทลูคาสท Montelukast 

montelukast 

MONTELUKAST 

 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

 อยางไรก็ตาม ขอจำกัดของวิธีการวิเคราะหดังกลาวมีดังนี้  

ประการแรก มูลคาตลาดของสินคากลุมเครื่องมือแพทยที่ไดมีแนวโนมที่จะต่ำกวาความเปนจริง 

(underestimate) หรือเปนคาขั้นต่ำ (minimum) เนื่องจากมีชื่อโครงการ (project name) จำนวนหลาย

โครงการท่ีไมระบุรายละเอียดของสินคาท่ีจัดซ้ือ เชน “โครงการจัดซ้ือวัสดุทางการแพทยจำนวน 2 รายการโดย

วิธีเฉพาะเจาะจง” ทำใหมูลคาของโครงการดังกลาวไมถูกนำมารวมอยูดวย ในขณะท่ี มูลคาตลาดสินคากลุมยา

ที่ไดจะเปนคาประมาณการที่มีแนวโนมสูงกวาความเปนจริง (overestimate) เนื่องจาก ขอมูลโครงการจัดซ้ือ

จัดจางจำนวนหนึ่งเปนการจัดซ้ือจัดจางสินคาหลายรายการ โดยเฉพาะในสินคากลุมยา เชน “โครงการซ้ือยา 4 

รายการ  1.FLIXOTIDE evohaler 125 mcg. 2.SINGULAIR-Montelukast 4 mg. ซอง  3.NPH Penfill 100 

iu./ml. 4.SEVORANE 100 %V/V (250 ml.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง” โดยในรายการสินคานี ้มีเพียงหนึ่ง

รายการเทานั้นที่เปนสินคาในบัญชีฯ ทำใหเมื่อนับรวมมูลคาจัดซื้อจัดจางรวมดังกลาวจะทำใหมูลคาตลาดสูง

กวาความเปนจริง ท้ังนี้ คณะผูวิจัยยังไมสามารถคำนวณมูลคาจัดซ้ือจัดจางท่ีแทจริงสำหรับโครงการประเภทนี้

ไดเนื่องจากขาดขอมูลปริมาณและราคาของแตละรายการจากฐานขอมูลท่ีมีอยู  
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ประการที่สอง ความสมบูรณของฐานขอมูลระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ เนื่องจากคณะผูวิจัยพบวา 

มีสินคาเครื่องมือแพทยและยาบางประเภทที่มียอดขายผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย แตไมปรากฎใน

โครงการจัดซื้อในฐานขอมูลระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ โดยการจับคูทั้งชื่อสินคาและชื่อผูผลิตที่ตรงกับ

ขอมูลยอดขายจากสำนักงบประมาณ  

 

4.2 ภาพรวมของสินคาเครื่องมือแพทยและยาในบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

ในภาพรวม รายการสินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยยังมีจำนวนนอยและมียอดขายท่ี

จำกัด โดยจนถึงกันยายน 2563 มีจำนวนรายการสินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยรวม 46 รายการ 

(สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนไป 4 รายการและยกเลิกการขึ้นทะเบียนไป 1 รายการ) และมียอดขายสินคาเครื่องมือ

แพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยในปงบประมาณ 2560-2563 รวม 360 ลานบาท  

 

ภาพท่ี 4.1 จำนวนรายการนวัตกรรมไทยดานเครื่องมือแพทยท่ีข้ึนทะเบียนในแตละป 

 
หมายเหตุ: เวชภัณฑทางการแพทย เชน เครื่องนึ่งฆาเชื้อ ชุดดามกระดูก รากฟนเทียม ยูนิตทำฟน และวัสดุ

ทางการแพทย เชน ชุดตรวจ แผนปดแผล 

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ  
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ภาพท่ี 4.2 ยอดขายสินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทย 

 
ท่ีมา: สำนักงบประมาณ  

 

หากพิจารณารายบริษัทที่ขึ้นทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทย พบวา ในปงบประมาณ 2560-

2563 บริษัทที่สามารถขายสินคาผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยไดยังมีจำนวนนอย กลาวคือ มีเพียง 15 

บริษัทที่สามารถขายสินคาผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย จากจำนวนบริษัทที่ขึ้นทะเบียนสินคาในบัญชี

นวัตกรรมไทยรวมทั้งสิ้น 32 บริษัท นอกจากนี้ ยอดขายสวนใหญกระจุกตัวอยูที่บริษัทเพียงไมกี่ราย กลาวคือ

บริษัทที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกมียอดขายคิดเปนรอยละ 92 ของยอดขายทั้งหมดของสินคาเครื่องมือ

แพทยในบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

ตารางท่ี 4.2 ยอดขายของบริษัทท่ีข้ึนทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรม  

รายชื่อบริษัท 

ปงบประมาณ 

2560 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2561 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2562 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2563 

(ลานบาท) 

รวม 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

บจ.ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล 11.09 90.65 67.14 32.97 201.84 56.11 

บจ.ออโธพีเซีย 3.27 23.90 15.98 5.50 48.65 13.52 

บจ.นำวิวัฒนการชาง (1992) - - 5.58 41.09 46.67 12.98 

บจ.สุพรีม โพรดักส - - 21.38 - 21.38 5.94 

บจ.พีดับบลิว พลัส - 0.74 12.19 0.38 13.32 3.70 

บจ.โนวาเทค เฮลธแคร 1.37 2.35 2.20 2.38 8.30 2.31 

บจ.ยีน เอ็กซเซลเลนซ - 1.38 2.66 3.18 7.22 2.01 

บจ.พีทีเอส เมดิคอล 0.81 1.79 2.74 - 5.34 1.48 

บจ.โฟโตไบโอแคร - - - 3.42 3.42 0.95 
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บจ.เมดิทอป - 1.45 - - 1.45 0.40 

บจ.เกรทเตอรมายบาซิน - 0.08 0.48 0.74 1.30 0.36 

บจ.สยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและ

โซลูช่ัน 
- 0.09 0.58 - 0.67 0.19 

บจ.วี เมด แล็บ เซ็นเตอร - - 0.02 0.06 0.08 0.02 

บจ.บางกอกโบทานิกา - - 0.04 - 0.04 0.01 

บจ.โอพีเอสซี เฮลท - - - 0.03 0.03 0.01 

รวม 16.54 122.43 131 89.74 359.71 100 

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

 

หากพิจารณารายสินคาเครื่องมือแพทยที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย พบวา ในปงบประมาณ 

2560 - 2563 รายการสินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ขายผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยได

ยังมีจำนวนไมถึงครึ่งหนึ่งของรายการสินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยท้ังหมด โดยจาก 46 รายการ

สินคาขึ้นทะเบียนในบัญชีฯ แตมีเพียง 22 รายการสินคาที่สามารถขายไดผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

นอกจากนี้ ยอดขายทั้งหมดของสินคาเครื่องมือแพทยในบัญชียอดขายสวนใหญกระจุกตัวอยูที่สินคาเพียงไมก่ี

รายการ กลาวคือรายการสินคาที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกมียอดขายคิดเปนรอยละ 84 ของยอดขาย

ท้ังหมดของสินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

ตารางท่ี 4.3 ยอดขายของรายการสินคาเครื่องมือแพทยท่ีข้ึนทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรม 

รายชื่อผลิตภัณฑ  

(รายชื่อบริษัท) 

ปงบประมาณ 

2560 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2561 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2562 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2563 

(ลานบาท) 

รวม 

(ลานบาท) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

ยูนิตทำฟน 

(ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล) 
11.09 90.65 67.14 32.97 201.84 56.11 

แผนโลหะดามกระดูกฯ (ออโธพีเซีย) 2.11 19.61 8.08 4.05 33.84 9.41 

เครื่องน่ึงฆาเช้ือ 

(นำวิวัฒนการชาง (1992)) 
   33.66 33.66 9.36 

รถพยาบาลเคลือบสารตานจุลชีพ  

(สุพรีม โพรดักส) 
  18.90  18.90 5.25 

โลหะดามกระดูกสันหลัง (ออโธพีเซีย) 0.98 3.97 7.91 1.45 14.30 3.98 

เครื่องอบฆาเช้ืออุณหภูมิต่ำฯ  

(นำวิวัฒนการชาง (1992)) 
  5.58 7.43 13.01 3.62 

รากฟนเทียม (พีดับบลิว พลัส)  0.74 7.39 0.38 8.52 2.37 
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ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยนี 

Alpha-thalassemia 1  

(ยีน เอ็กซเซลเลนซ) 

 1.38 2.66 3.18 7.22 2.01 

แผนปดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสฯ  

(โนวาเทค เฮลธแคร) 
1.37 2.32 1.43 1.32 6.44 1.79 

ระบบเครื ่องมือชวยผาตัดและโลหะ

ดามกระดูกสันหลัง (พีทีเอส เมดิคอล) 
0.81 1.79 2.74  5.34 1.48 

อ่ืนๆ  0.19 1.98 9.18 5.30 16.64 4.63 

รวม 16.54 122.43 131 89.74 359.71 100 

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

 

ขณะท่ีรายการสินคากลุมยาในบัญชีนวัตกรรมไทยมีจำนวนมากกวาเครื่องมือแพทย โดยในป พ.ศ.

2559-2563 มีจำนวนรายการสินคากลุมยาในบัญชีนวัตกรรมไทยรวม 204 รายการ (สิ้นสุดหรือยกเลิกการข้ึน

ทะเบียนไป 59 รายการ) และมียอดขายสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทยในปงบประมาณ 2560-2563 รวม 5.2 

พันลานบาท 

 

ภาพท่ี 4.3 จำนวนรายการนวัตกรรมไทยดานยาท่ีข้ึนทะเบียนในแตละป  

 
ท่ีมา: สำนักงบประมาณ  
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ภาพท่ี 4.4 ยอดขายสินคายาในบัญชีนวัตกรรมไทย 

 
ท่ีมา: สำนักงบประมาณ  

 

หากพิจารณารายสินคากลุมยาที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย พบวา ในปงบประมาณ 2560 - 

2563 รายการสินคากลุมยาในบัญชีฯ ที่ขายผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยมีจำนวน 199 รายการ จาก

ท้ังหมด 204 รายการหรือคิดเปนรอยละ 98 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมเครื่องมือแพทยแลว กลุมยามีการกระจุกตัวนอยกวาเครื่องมือแพทยทั้งใน

ดานผลิตภัณฑและผูผลิต โดยยาที่มียอดขายผานบัญชีนวัตกรรมไทยสูงที่สุดไดแก ยาเอฟาไวเรนซ เอ็มไตรไซ

ทาบีน และทีโนโฟเวียร ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต โดยองคการเภสัชกรรม รองลงมาไดแก ยาทีโนโฟเวียร ไดโซ

พรอกซิล ฟูมาเรต และ เอมทริซิตาบีน ท้ังนี้ ยาท่ีมียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรกคิดเปนสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่ง 

(รอยละ 53.6) ของยอดขายทั้งหมดของสินคายาที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย นอกจากนี้ จำนวนผูผลติท่ี

ขายสินคาผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยไดมีอยู 24 บริษัทจากทั้งหมด 29 บริษัท ในขณะเดียวกัน เม่ือ

พิจารณายอดขายของผูผลิตยาที่ขึ้นทะเบียนบัญชีฯ พบวา ยอดขายมีแนวโนมกระจุกตัวอยูที่องคการเภสัช

กรรมถึงรอยละ 45 ของยอดขายท้ังหมดในปงบประมาณ 2560-2563   

 

ตารางท่ี 4.4 ยอดขายของรายการสินคากลุมยาท่ีข้ึนทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรม 

ชื่อยา 

ปงบประมาณ 

2560  

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2561  

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2562  

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2563  

(ลานบาท) 

รวม 
สัดสวน 

(รอยละ) 

ยาเอฟาไวเรนซ เอ็มไตรไซทาบีน และที

โนโฟเวยีร ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต 

(Efavirenz, Emtricitabine and 

Tenofovir Disoproxil Fumarate) 

  
84.0 883.3 967.3 18.5 

304 
478 

1,362 
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ชื่อยา 

ปงบประมาณ 

2560  

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2561  

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2562  

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2563  

(ลานบาท) 

รวม 
สัดสวน 

(รอยละ) 

ยาทีโนโฟเวียร ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต 

และ เอมทริซิตาบีน (Tenofovir 

Disoproxil Fumarate and 

Emtricitabine) 

  
300.4 349.7 650.1 12.4 

ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human 

Albumin 20%) 

0.6 128.2 166.4 246.2 541.4 10.3 

ยาอะโทรวาสแตติน(Atorvastatin) 
  

70.4 307.1 377.5 7.2 

ยาเอฟฟาไวเร็นซ (Efavirenz) 
  

152.1 123.9 275.9 5.3 

ยาทีโนโฟเวียร ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรท 

(Tenofovir Disoproxil Fumarate) 

  
6.6 255.8 262.4 5.0 

ยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟา 

(Erythropoietin-Alfa) บรรจุในขวดแกว

พรอมใช และยาอีรีธรอโพอิติน ชนิดอัลฟา 

(Erythropoietin-Alfa) บรรจุในกระบอก

ฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา ติดถาวรพรอมใช 

0.98 40.6 95.4 116.4 253.4 4.8 

ยาเมอโรพีเน็ม (MEROPENEM) 
  

118.9 64.1 182.9 3.5 

ยาฟลกราสทิม (Filgrastim) บรรจุในขวด

แกวพรอมใช และยาฟลกราสทิม 

(Filgrastim) ที่บรรจุในกระบอกฉีดยาทีม่ี

เข็มฉีดยาติดถาวรพรอมใช 

0.7 31.3 52.0 75.9 159.9 3.1 

ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 

ปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอด

เลือดสมอง ยาซิมวาสทาทิน 

(Simvastatin) 

105.8 44.3 
  

150.0 2.9 

อื่นๆ  196.0 233.4 315.4 676.7 1,421.4 27.1 

รวม 304.1 477.8 1,361.6 3,099.1 5,242.2 100 

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

 

ตารางท่ี 4.5 ยอดขายของบริษัทท่ีข้ึนทะเบียนสินคากลุมยาในบัญชีนวัตกรรม 

บริษัท 

ปงบประมาณ 

2560 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2561 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2562 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2563 

(ลานบาท) 

รวม 
สัดสวน 

(รอยละ) 

องคการเภสัชกรรม 
 

0.5 583.3 1,782.3 2,366.1 45.1 

ศูนยผลิตผลิตภัณฑจาก

พลาสมา ศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทย 

0.6 128.2 166.4 246.2 541.4 10.3 

บจ. มิลลิเมด  
  

74.9 424.7 499.5 9.5 

บจ. เอเพ็กซเซลา 1.7 71.9 147.4 192.4 413.3 7.9 
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บริษัท 

ปงบประมาณ 

2560 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2561 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2562 

(ลานบาท) 

ปงบประมาณ 

2563 

(ลานบาท) 

รวม 
สัดสวน 

(รอยละ) 

บจ. เบอรลินฟารมาซูติคอล

อินดัสตร้ี  

292.3 98.9 
 

0.0 391.2 7.5 

บจ. เอ็ม แอนด เอ็ช แมนูแฟค

เจอร่ิง  

  
140.4 74.0 214.4 4.1 

บจ. เกรทเตอรมายบาซิน 1.9 81.5 53.1 17.9 154.4 2.9 

บจ. ยูนีซัน  
  

17.4 110.3 127.7 2.4 

บจ. สยามฟารมาซูติคอล  3.3 44.5 53.7 
 

101.4 1.9 

บจ. ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) 

3.8 8.7 14.1 70.5 97.2 1.9 

บจ. ยูโทเปยน 
 

19.7 34.3 42.1 96.1 1.8 

บจ. เภสัชกรรมศรีประสิทธิ ์
 

4.4 16.5 56.4 77.3 1.5 

บจ.เอสพีเอส เมดิคอล  
 

15.0 32.2 0.9 48.1 0.9 

บจ. ไบโอแลป  
   

40.9 40.9 0.8 

บจ. แมคโครฟาร  
 

2.8 2.1 13.5 18.4 0.4 

บจ. โรงงานเภสัชกรรม แอ

ตแลนติค  

  
5.0 11.5 16.5 0.3 

บจ. พรอส ฟารมา  
  

9.4 3.2 12.7 0.2 

บจ. อารเอก็ซ  
  

3.0 4.5 7.5 0.1 

บจ. ที.แมน ฟารมา  
 

0.1 4.8 1.9 6.8 0.1 

บจ. สหแพทยเภสัช  
  

0.9 3.8 4.7 0.1 

บจ. สยามฟารมาซูติคอล  0.02 0.8 1.7 
 

2.5 0.05 

บจ. โปลิฟารม  0.5 0.9 0.9 0.04 2.3 0.04 

บจ. ฟารมาสันต แล็บบอราตอ

ร่ีส  

  
0.2 1.4 1.7 0.03 

บจ. บางกอกแล็ป แอนด คอส

เมติค  

   
0.3 0.3 0.01 

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

 

4.3 ผลการวิเคราะหรายสินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยในตลาดภาครัฐ 

 

ผลการวิเคราะหสินคาเครื่องมือแพทยและยาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยในตลาดภาครัฐ มีดังนี้ 

1) ในภาพรวม สินคากลุมเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยยังไมประสบความสำเร็จเทาใดนักใน

ตลาดภาครัฐเม่ือเทียบกับกลุมยา 

ยอดขายท่ีหนวยงานภาครัฐจัดซ้ือสินคายาผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยมีแนวโนมเติบโตคอนขาง

กาวกระโดด กลาวคือ จากยอดขายประมาณ 304 ลานบาทในปงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นมาที่ 3,099 ลาน
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บาทในปงบประมาณ 2563 ขณะที ่กล ุ มเครื ่องมือแพทยมีแนวโนมเพิ ่มส ูงขึ ้นในชวงตนและลดลงใน

ปงบประมาณ 2563 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบยอดขายของสินคาทั้งสองกลุมกับมูลคาการจัดซ้ือ

สินคาประเภทเดียวกันในตลาดภาครัฐ พบวา ในชวงป พ.ศ. 2560-2563 สวนแบงในตลาดภาครัฐ (market 

share) ของสินคายาในบัญชีฯ อยูท่ีประมาณรอยละ 22.3 ขณะท่ีสินคาเครื่องมือแพทยอยูท่ีรอยละ 5.7 ซ่ึงต่ำ

กวาเปาหมายที่กำหนดไวอยางนอยรอยละ 30 ดังนั้น โดยสรุป หากประเมินในชวงสี่ปที่ผานมาจากยอดขาย

ผานมาตรการบัญชีฯ แลว สินคากลุมเครื่องมือแพทยในบัญชีฯ ยังไมประสบความสำเร็จมากนักในตลาดภาครัฐ

เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมยา 

 

ภาพท่ี 4.5 ยอดขายของสินคาเครื่องมือแพทยและยาในบัญชีฯ ในตลาดภาครัฐ 

ปงบประมาณ 2560-2563  

 
 ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

 

ภาพท่ี 4.6 สวนแบงตลาดของสินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมในตลาดภาครัฐ ปงบประมาณ 2560-2563  

 
หมายเหตุ: *สัดสวนของยอดขายของสินคาในบัญชีนวัตกรรมตอยอดขายของสินคาท่ีมีรายการตรงกับสินคาในบัญชี

นวัตกรรม (รอยละ) 

ท่ีมา: สำนักงบประมาณและการคำนวณของคณะผูวิจัย 
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2) สินคากลุมเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยประมาณครึ่งหนึ่งเทานั้นที่เปนสินคาที่มีตลาด

และขายได 

เมื ่อพิจารณาสินคาเครื่องมือแพทยเปนรายสินคาจำแนกตามยอดขายและขนาดตลาดภาครัฐ ใน

ปงบประมาณ 2560-2563 พบวา สินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีฯ จำแนกไดเปน 3 กลุม ไดแก  

(1) สินคาที่อยูในบัญชีฯ ที่สามารถขายได คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 46.5 ของรายการสินคา

ทั ้งหมด ตัวอยางสินคาในกลุ มนี ้ เชน ยูนิตทำฟน กลุ มโลหะดามกระดูก เครื ่องนึ ่งฆาเชื้อ 

รถพยาบาล (บางรายการ) รากฟนเทียม และหลอดเก็บเลือด  

(2) สินคาที่อยูในบัญชีฯ ที่ยังไมสามารถขายได แมวามีตลาดหรือความตองการของภาครัฐ คิดเปน

สัดสวนรอยละ 39.5 ตัวอยางเชน รถพยาบาล (บางรายการ) เตียงผูปวย ชุดทดสอบหาเชื้อวัณโรค 

ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี และเตียงผาตัด  

(3) กลุมที่สาม สินคาท่ีอยูในบัญชีฯ ที่ยังไมสามารถขายได และไมมีตลาดหรือความตองการของ

ภาครัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 14 ตัวอยางเชน สเปรยสมุนไพรกำจัดไรฝุ น หุ นจำลองทาง

การแพทยเฉพาะบุคคล เครื่องมือชวยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล และหุนยนตชวยฟนฟู

สมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน 

 

ภาพท่ี 4.7 สัดสวนรายการเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทย 

จำแนกตามยอดขายและขนาดตลาดภาครัฐ 

 
หมายเหตุ: เครื่องมือแพทยบางรายการไมไดรวมอยูในการวิเคราะหน้ี เน่ืองจากขอจำกัดของการคำนวณขนาดตลาดจากระบบ

ขอมูลการใชจายภาครัฐ 

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ และการคำนวณของคณะผูวิจัย 
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3) ผูผลิตเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทยสวนใหญยังไมสามารถแขงขันไดในตลาดภาครัฐ 

สถานะการแขงขันปจจุบันในตลาดภาครัฐของผูผลิตสามารถพิจารณาไดจากยอดขาย สวนแบงตลาด 

และอันดับในตลาดของผู ผลิตเครื ่องมือแพทยที่ขึ ้นทะเบียนในบัญชีฯ ทั้งที่จำหนายผานมาตรการบัญชี

นวัตกรรมไทยและวิธีปรกติทั่วไป 71

72 กลาวคือ ผูผลิตที่อยูในฐานะผูนำตลาดเปนผูผลิตที่มีสวนแบงตลาดของ

สินคาท่ีอยูในบัญชีฯ คอนขางมากและอยูในอันดับตนๆ ของตลาด ขณะท่ีผูผลิตท่ียังแขงขันไมไดเปนผูผลิตท่ีมี

สวนแบงตลาดของสินคาท่ีอยูในบัญชีฯ นอยและอยูในอันดับทายๆ ของตลาดหรือไมมียอดขายเลย  

 

คณะผูวิจัยพิจารณาวา ผูผลิตที่เปนผูนำตลาดและสามารถแขงขันไดในสินคาที่เปนตลาดขนาดกลาง

และขนาดใหญถือไดวา เปนผูผลิตท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต ซ่ึงสินคาของผูผลิตดังกลาว

ประกอบดวย เครื่องนึ่งฆาเชื้อ (บริษัท นำวิวัฒนการชาง (1992) จำกัด) เตียงผาตัด (บริษัท ตะวันแม็คไวสซ 

จำกัด) ยูนิตทำฟน (บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด) รถพยาบาล (บริษัท สุพรีม โพรดักส 

จำกัด) และสินคากลุมโลหะดามกระดูก (บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด) ขณะที่ผูผลิตที่เปนผูนำตลาดแตยังอยูใน

ตลาดท่ีมีขนาดเล็ก ไดแก รากฟนเทียม เครื่องอบฆาเชื้อ ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน และวัสดุฝงในบริเวณ

กะโหลกฯ และสวนท่ีเหลืออยูในกลุมท่ียังแขงขันไมไดในตลาดภาครัฐ  

 

ตารางท่ี 4.6 สถานะการแขงขันของผูผลิตท่ีข้ึนทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขนาดตลาดสินคาท่ีมี

รายการตรงกับสินคาท่ี

ขึ้นทะเบียนในบัญชี

นวัตกรรมไทย (พ.ศ.

2559-2563) 

สถานะการแขงขนัของผูผลิตท่ีขึน้ทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย 

(พิจารณาจาก สวนแบงตลาดและอันดับในตลาด) 

ยังแขงขันไมได แขงขันได ผูนำตลาด 

ใหญ 
(มากกวา 1,000 ลานบาท) 

 เตียงผาตัด เครื่องน่ึงฆาเช้ือ 

กลาง  
(มากกวา 100 ลานบาท แตไมเกิน 

1,000 ลานบาท) 

ชุดทดสอบหาเช้ือวัณโรค  

Dental CT 

โลหะดามกระดูก ยูนิตทำฟน  

รถพยาบาล 

เล็ก  
(ต่ำกวา 100 ลานบาท) 

หลอดเก็บเลือด 

ท่ีนอนลดแผลกดทับ 

น้ำยาทดสอบภูมิแพ (ทดสอบทาง

ผิวหนัง) 

แผนปดแผลนาโน 

เตียงผูปวย 

 รากฟนเทียม 

เครื่องอบฆาเช้ือ 

ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน 

วัสดุฝงในบรเิวณกะโหลกฯ 

 

 
72 คณะผูวิจัยไมมีขอมูลตัวแทนจำหนายทั้งหมดของผูผลิตในบัญชีฯ ทำใหการวิเคราะหนี้ไมครอบคลุมการจำหนายของตัวแทนจำหนายที่เปน

คูสัญญาในการจัดซ้ือจัดจาง  



 

4-14 

 

ชุดตรวจโรคธาลสัซเีมียชนิดแอลฟา 

ชุดช้ันวางอุปกรณการแพทย 

รถเข็นน่ังใชไฟฟา 

หุนยนตชวยฟนฟูแขน 

ไฮโดรเจลปดแผล 

วัสดุเรซินมอดิฟายด 

วัสดุเคลือบหลมุรองฟน 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

เชนเดียวกับกลุมสินคาเครื่องมือแพทย ผู ผลิตยาสวนใหญที่ขึ ้นบัญชีนวัตกรรมไทยยังไมสามารถ

แขงขันในตลาดภาครัฐได ยกตัวอยางเชน ในกรณีของยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) ซึ่งมีมูลคาตลาดสูง

ท่ีสุดในบรรดายาท่ีมีรายการตรงกับสินคายาท่ีข้ีนทะเบียนบัญชีฯ (มูลคาตลาดภาครัฐในป 2560-2563 ของยา

ชนิดนี้มากกวา 1 พันลานบาท) ผูผลิตที่ขึ้นทะเบียนยาชนิดนี้ในบัญชีนวัตกรรมไทยมีทั้งหมด 3 ราย ซึ่งลวนมี

สวนแบงในตลาดภาครัฐคอนขางนอย ไดแก บริษัท ยูนีซัน จำกัด (รอยละ 0.5, อันดับ 6) บริษัท ที.โอ.เคมี

คอลส (1979) จำกัด (รอยละ 0.2, อันดับ 10) บริษัท มิลลิเมด จำกัด (รอยละ 0.1, อันดับ 14)  โดยผูนำใน

ตลาดยาชนิดนี้ในตลาดภาครัฐคือ บริษัท ซิลลิค ฟารมา จำกัด (รอยละ 57, อันดับ 1) ซึ่งไมไดอยูในบัญชี

นวัตกรรมไทย 

อยางไรก็ตาม ผูผลิตยาที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทยหลายรายมีศักยภาพในการแขงขันในฐานะผูนำ

ตลาดยาหลายชนิดในตลาดภาครัฐ เชน  

• บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จำกัด 

o ยาเซ็ฟดิเนียร (Cefdinir) มีสวนแบงตลาดรอยละ 81 

o ยาอะไซโคลเวียรโซเดียม (Acyclovir as sodium) มีสวนแบงตลาดรอยละ 33 

o ยาเซฟฟพิม ไดไฮโดรคลอไรด (Cefepime  as dihydrochloride) มีสวนแบงตลาด

รอยละ 62 

o ยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตตินโซเดียม(Imipenem and Cilastatin Sodium) มีสวน

แบงตลาดรอยละ 65 

o ยาซูมาทริปแทน (Sumatriptan) มีสวนแบงตลาดรอยละ 100 

• บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 

o ยาคารวีดิลอล (Carvedilol) มีสวนแบงตลาดรอยละ 95  

o ยาซิมวาสทาทิน (Simvastatin) มีสวนแบงตลาดรอยละ 33 

o ยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ไมพึ่งอินซูลิน (Pioglitazone hydrochloride) มีสวน

แบงตลาดรอยละ 91 
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• บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน จำกัด 

o ยาพนจมูกแคลซิโตนิน (Calcitonin) มีสวนแบงตลาดรอยละ 35 

• องคการเภสัชกรรม 

o ยาริสเพอริโดน (Risperidone) มีสวนแบงตลาดรอยละ 47 
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ตารางท่ี 4.7  สินคาและจำนวนผูผลิตจำแนกตามศักยภาพในการแขงขันในตลาดภาครัฐของสินคายาท่ีอยูในบัญชีฯ 

ขนาดตลาด 

(พ.ศ.2559-

2563) 

สถานะการแขงขันในตลาด (สวนแบงตลาด พ.ศ.2559-2563) 

ไมมียอดจำหนายของผูผลิตในบญัชีฯ ยังแขงขันไมได แขงขันได ผูนำตลาด 

ใหญ 

(> 1,000 ลาน

บาท) 

 Atorvastatin (3)   

กลาง 

(>100 ลาน

บาท แตไมเกิน 

1,000 ลาน

บาท) 

Omeprazole (1) Amlodipine (2) Pregabalin (3) 

Meropenem trihydrate (1) Rosuvastatin (3)  

Deferasirox (1) Etoricoxib (5) Quetiapine (1) 

Celecoxib (4) Dutasteride (1) Vildagliptin (1) 

Tenofovir disoproxil fumarate (1)  

Donepezil hydrochloride (2) Sertraline (1) 

Metformin hydrochloride (1) Filgrastim (2) 

Levofloxacin (3) Valsartan (2) Azithromycin 

(2) Montelukast (1) Olanzapine (2) Entecavir 

(2) Cilostazol (2) Tenofovir Disoproxil 

Fumarate and Emtricitabine (1) Gliclazide (1) 

Choline Fenofibrate (1) Diacerein (1) 

Leflunomide (2) Pitavastatin calcium (1) 

Levetiracetam (2) Gabapentin (6)  

Voriconazole (2)  

Donepezil (1) Ezetimibe (1) Pregabalin (3) 

Amlodipine (2) Rosuvastatin (1) 

Donepezil hydrochloride (3) 

Levofloxacin (3) Valsartan (1) 

Azithromycin (2) Cilostazol (1) 

Manidipine hydrochloride (2) 

Acetylcysteine (1) Gabapentin (3)  

Ceftazidime (1) Finasteride (2) 

 

Efavirenz (1) 

Meropenem trihydrate (1) 

Ritonavir (1) 

Tenofovir disoproxil fumarate (1) 

Tenofovir Disoproxil Fumarate 

and Emtricitabine (1) 

Levetiracetam (1) Gabapentin (1) 

Simvastatin (2) 

Carvedilol (2) 

Risperidone (1) 

Amlodipine (1) 

Deferasirox (1) 

Losartan potassium (2) 

Levofloxacin (1) 

Montelukast (1)  

Human Albumin 20% (1) 

Finasteride (1)  

เล็ก 

(< 100 ลาน

บาท) 

Cefoperazone Sodium and Sulbactam 

Sodium (1) Sildenafil (1) Ticagrelor (1) 

Nebivolol (1) Silodosin (1) Paracetamol 325 

mg and Tramadol HCl 37.5 mg (1) Rasagiline 

(1) MIRTAZAPINE (1) Topiramate (2) 

Sildenafil (1) Lamotrigine (1)  

Atorvastatin calcium (1) Cefdinir (1) 

Clarithromycin (1) Ciprofloxacin (1) 

Abacavir (1) METRONIDAZOLE (1) 

Levocetirizine (1) Glimepiride (1) 

CEFTRIAXONE (2)  

Bisoprolol fumarate (1) 

Amoxicillin and Clavulanic acid 

Co-amoxiclav (1) 

Cefoperazone Sodium 

and Sulbactam Sodium 

(1) Sildenafil (1) Warfarin 

Sodium (1) Cefdinir (1) 

Acyclovir as sodium (1) 
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REBAMIPIDE (1) Betahistine dihydrochloride 

(1) Glimepiride (1) Pramipexole (1) 

Desloratadine (1) Hydroxychloroquine sulfate 

(1) Montelukast Sodium (1) Moxifloxacin (1) 

Meropenam (1) Bisoprolol fumarate (1) 

Doripenem (1) Irbesartan (1) Memantine 

hydrochloride (2) BOSENTAN (1) Sildenafil 

citrate (1) Solifenacin succinate (1) Mosapride 

Citrate (1) Candesartan cilexetil (2) 

Levocetirizine dihydrochloride (2) 

Rivastigmine Hydrogen Tartrate (1)  

Donepezil hydrochloride Orodispersible (1) 

Methimazole (1) Linezolid (1)  

Clindamycin phosphate (1)  

Cinacalcet hydrochloride (1)  

Imipenem and Cilastatin Sodium (1) 

Rosuvastatin as calcium (2)  

Trimetazidine diHCL (1) 

Fexofenadine Hydrochloride (2) 

Sertraline Hydrochloride (2) Pioglitazone 

hydrochloride (1) Escitalopram Oxalate (1) 

Moxifloxacin hydrochloride (1) 

Erythropoietin-Alfa (1) Ivabradine 

Hydrochloride (1) 

Mometasone Furoate (1) Moxifloxacin (1) 

Sertraline HCl (1) Irbesartan (1) 

Olmesartan medoxomil (1)  

Levocetirizine dihydrochloride (1) 

Fexofenadine Hydrochloride (1) 

Zoledronic Acid (1) 

Calcitonin (1) Meloxicam 

(1) Cefotaxime (1) 

Amoxicillin  as sodium 

and Clavulanate  as 

potassium (1)  

Irbesartan (1) 

Candesartan cilexetil (1) 

Clopidogrel Bisulfate (1) 

Levocetirizine 

dihydrochloride (1) 

Colistimethate Sodium 

(1) Cefepime as 

dihydrochloride (1) 

Imipenem and Cilastatin 

Sodium (1) Fexofenadine 

Hydrochloride (1)  

Pioglitazone 

hydrochloride (1) 

Sumatriptan (1) 

Ondansetron 

Hydrochloride (1) 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ จำนวนรายการท่ีข้ึนทะเบียนและจำแนกอยูในสถานการณแขงขันและขนาดตลาดดังกลาว 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย 
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4) โรงพยาบาลเปนผูซื้อหลักในตลาดภาครัฐของสินคาเครื่องมือแพทยและยาท่ีมีรายการตรงกับ

สินคาในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ในภาพรวม โรงพยาบาลเปนผูซ้ือหลักในตลาดภาครัฐของท้ังเครื่องมือแพทยและยาท่ีเก่ียวกับสินคาใน

บัญชีนวัตกรรมไทย เชน เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรีย โรงพยาบาลเปนผูซื้อหลักรอยละ 53 ของตลาดเตียงผาตัด

ทั้งหมดซึ่งคิดเปนประมาณ 284 ลานบาทตอป รองลงมาไดแก มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาดานการแพทยและ

สุขภาพ มีสัดสวนการจัดซ้ือประมาณรอยละ 14 และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประมาณรอยละ 12 

ในทำนองเดียวกัน ในตลาดภาครัฐของยาอะโทรวาสแตติน (Atorvastatin) โรงพยาบาลเปนผูซื้อหลักรอยละ 

82 รองลงมาไดแก มหาวิทยาลัยคิดเปนรอยละ 8 ขณะที่จำนวนผูซื้อและความถี่ในการจัดซื้อในตลาดภาครัฐ

ของท้ังเครื่องมือแพทยและยาคอนขางหลากหลาย กลาวคือ มีท้ังผูซ้ือจำนวนมากและจำนวนนอย 

 

ตารางท่ี 4.8 มูลคาตลาดและผูซ้ือในตลาดภาครัฐของสินคาเครื่องมือแพทยท่ีเกี่ยวของสินคาในบัญชี

นวัตกรรมไทย ในป พ.ศ. 2560-2563 

สินคา มูลคาตลาด

รวม 4 ป 

(ลานบาท) 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมดในชวง 

4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

เครื่องน่ึงฆา

เช้ือจุลินทรีย 

1,137 284 1,618 1.7 โรงพยาบาล 53% 

มหาวิทยาลยั 14% 

สำนักงานปลัด สธ. 12% 

เตียงผาตัด 1,056 264 509 1.4 โรงพยาบาล 76% 

มหาวิทยาลยั 11% 

สำนักงานปลัด สธ. 6% 

ยูนิตทำฟน 735 184 549 1.3 โรงพยาบาล 52% สำนักงาน

ปลัด สธ. 21%  

มหาวิทยาลยั 12% 

รถพยาบาล 

(เคลือบสาร

ตานจุลชีพ) 

575 144 63 1.1 สำนักงานปลัด สธ. 70%  

โรงพยาบาล 26% 

กลุมโลหะดาม

กระดูก 

402 101 108 2.1 โรงพยาบาล 89% 

มหาวิทยาลยั 10% 

ชุดทดสอบหา

เช้ือวัณโรค 

97.4 24.3 42 1.7 กรมควบคุมโรค 50% 

กรุงเทพมหานคร 16% 

โรงพยาบาล 12% 
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สินคา มูลคาตลาด

รวม 4 ป 

(ลานบาท) 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมดในชวง 

4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

10% 

เครื่องเอกซเรย

คอมพิวเตอร

สำหรับงานทัน

ตกรรม 

96.7 24.2 164 1.2 โรงพยาบาล 65% กรมแพทย

ทหารเรือ 15% 

กองทัพอากาศ 7% 

หลอดเก็บเลือด 64.2 16.0 85 1.6 โรงพยาบาล 76% 

มหาวิทยาลยั 15% 

รากฟนเทียม 40.6 10.2 43 1.4 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ 34% 

สถาบันทันตกรรม 31%  

โรงพยาบาล 18% 

ท่ีนอนลดแผล

กดทับ 

34.5 8.62 206 1.3 โรงพยาบาล 90% 

กรุงเทพมหานคร 5% 

เครื่องอบฆา

เช้ือไฮโดรเจน

เปอรออกไซด 

25.2 6.29 18 1.2 โรงพยาบาล 56% สถาบัน

มะเร็งแหงชาติ 30% 

น้ำยาทดสอบ

ภูมิแพ 

26.6 6.66 29 1.3 โรงพยาบาล 88% 

มหาวิทยาลยั 8% 

แผนปดแผลนา

โน 

16.2 4.04 70 1.5 โรงพยาบาล 81%  

กองทัพบก 11% 

เตียงผูปวย 16.4 4.10 51 1.1 สำนักงานปลัด สธ. 46%  

โรงพยาบาล 40% 

ชุดตรวจ

โรคธาลัสซเีมีย 

10.9 2.72 19 1.7 โรงพยาบาล 30% 

กรุงเทพมหานคร 30%  

กรมอนามัย 28% 

ชุดช้ันวาง

อุปกรณ

ทางการแพทย 

10.7 2.68 5 1 โรงพยาบาล 98% 

มหาวิทยาลยั 2% 

รถเข็นน่ังใช

ไฟฟา 

1.49 0.37 3 1 สถาบันสริินธรเพ่ือการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย

แหงชาติ 93%  
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สินคา มูลคาตลาด

รวม 4 ป 

(ลานบาท) 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมดในชวง 

4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

โรงพยาบาล 7% 

ชุดทดสอบ

ตรวจความ

ผิดปกติของยีน 

(Alpha-

thalassemia 

1) 

1.33 0.33 4 1.5 กรมวิทยาศาสตร 

การแพทย 91% 

ไฮโดรเจลผสม

ซิลเวอรนาโน 

0.54 0.14 2 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

83% โรงพยาบาล 17% 

วัสดุฝงใน

บริเวณกะโหลก

ศีรษะและ

ใบหนาเฉพาะ

บุคคล 

0.38 0.10 2 1 โรงพยาบาล 100% 

วัสดุเรซินมอดิ

ฟายดกลาสไอ

โอโนเมอรท่ี

แข็งตัวดวยแสง 

0.28 0.07 6 1 โรงพยาบาล 100% 

วัสดุเคลือบ

หลุมรองฟนท่ี

แข็งตัวดวยการ

ฉายแสง 

0.05 0.013 3 1 โรงพยาบาล 100% 

หมายเหตุ: รายการสินคาท่ีนำมาวิเคราะหเปนรายการสินคาท่ีข้ึนทะเบียน ณ เดือนกันยายน 2563 โดยแสดงเฉพาะรายการท่ี

มีการจัดซื้อโดยหนวยงานภาครัฐท้ังผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยและวิธีอ่ืนๆ 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย 
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ตารางท่ี 4.9 มูลคาตลาดและผูซ้ือในตลาดภาครัฐของสินคากลุมยาท่ีมีรายการตรงกับสินคาในบัญชี

นวัตกรรมไทย ในป พ.ศ. 2560-2563 

ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

ยาอะโทรวาสแตติน

(Atorvastatin) 

1,620 405 323 2.5 โรงพยาบาล 82% 

มหาวิทยาลยั 8% 

ยาซิมวาสทาทิน 

(Simvastatin) 

723 181 485 2.4 โรงพยาบาล 86%  

องคการเภสัชกรรม 9% 

ยาอีรีธรอโพอิติน 

ชนิดอัลฟา 

(Erythropoietin-Alfa) 

557 139 138 2.2 โรงพยาบาล 86% 

มหาวิทยาลยั 12% 

ยาคารวีดลิอล 

(Carvedilol) 

510 128 305 2.3 โรงพยาบาล 87% สถาบัน

โรคทรวงอก 8% 

ยาพรีกาบาลิน 

(Pregabalin) 

403 101 142 2.6 โรงพยาบาล 87%  

สถาบันบำราศนราดรู 4%  

สถาบันประสาทวิทยา 4% 

ยาแอมโลดิปน 

(Amlodipine) 

338 84 337 1.9 โรงพยาบาล 84% องคการ

เภสัชกรรม 7% 

ยาไพโอกลิทาโซน 

ไฮโดรคลอไรด 

(Pioglitazone 

hydrochloride) 

327 82 348 2.4 โรงพยาบาล 94% 

ยาทีโนโฟเวียร ไดโซ

พรอกซิล ฟูมาเรต 

(Tenofovir disoproxil 

fumarate) 

309 77 180 2 โรงพยาบาล 68%  

สถาบันบำราศนราดรู 17%  

กรุงเทพมหานคร 7% 

ยาเมโรพีเนม (ไตรไฮเด

รท) (Meropenem (as 

trihydrate)) 

305 76 173 2.1 โรงพยาบาล 98% 

ยาริโทนาเวียร 

(Ritonavir) 

284 71 141 1.8 องคการเภสัชกรรม 63%  

โรงพยาบาล 29% 

ยาโรซูวาสทาทิน 

(Rosuvastatin) 

273 68 105 2.6 โรงพยาบาล 87%  

สถาบันบำราศนราดรู 4% 
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ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

ยาอิทอริค็อกซิบ 

(Etoricoxib) 

269 67 150 2.5 โรงพยาบาล 93%  

สถาบันบำราศนราดรู 3% 

ยาดีเฟอราซิรอก 

(Deferasirox) 

236 59 69 2.4 โรงพยาบาล 98% 

ยาซีลีโคซิบ 

(Celecoxib) 

224 56 169 2.2 โรงพยาบาล 92% 

มหาวิทยาลยั 4% 

ยาเซอรทราลีน 

(Sertraline) 

218 55 327 2.2 โรงพยาบาล 91%  

องคการเภสัชกรรม 3% 

ยาลอซารแทน 

โพแทสเซยีม (Losartan 

potassium) 

210 53 249 1.7 โรงพยาบาล 86% 

กรุงเทพมหานคร 7% 

องคการเภสัชกรรม 5% 

ยาฟลกราสทิม 

(Filgrastim) 

209 52 98 2.3 โรงพยาบาล 91% 

มหาวิทยาลยั 7% 

ยาเมทฟอรมิน ไฮโดร

คลอไรด (Metformin 

hydrochloride ) 

205 51 239 1.6 โรงพยาบาล 81% 

กรุงเทพมหานคร 8% 

ยามอนเทลูคาสท 

(Montelukast) 

196 49 164 2.5 โรงพยาบาล 91% 

มหาวิทยาลยั 4% 

ยาวาลซารแทน 

(Valsartan) 

194 48 124 2.5 โรงพยาบาล 82%  

สถาบันโรคทรวงอก 11% 

ยาอะซิโธรมัยซิน 

(Azithromycin) 

192 48 222 2.4 โรงพยาบาล 87%  

องคการเภสัชกรรม 8% 

ยาโดเนพิซลิ ฮยัโดรคลอ

ไรด (Donepezil 

Hydrochloride) 

190 48 74 1.9 โรงพยาบาล 93% 

ลีโวฟล็อกซาซิน 

(Levofloxacin) 

183 46 195 2.3 โรงพยาบาล 90%  

สถาบันโรคทรวงอก 5% 

ยาโอแลนซาพีน 

(Olanzapine) 

180 45 67 2.7 โรงพยาบาล 94% 

ยาเอนเทคคาเวียร 

(Entecavir) 

170 42 61 2.4 โรงพยาบาล 66% 

มหาวิทยาลยั 18%  

สถาบันบำราศนราดรู 10% 
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ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

ยากลัยคลาไซด 

(Gliclazide) 

147 37 66 2.3 โรงพยาบาล 94% 

ยาไดอะเซอรีน 

(Diacerein) 

146 36 56 2.3 โรงพยาบาล 92% 

มหาวิทยาลยั 7% 

ยามานิดิปน ไฮโรคลอ

ไรด (Manidipine 

hydrochloride) 

143 36 70 1.9 โรงพยาบาล 81% 

กรุงเทพมหานคร 12% 

ยาเลฟฟลโูนไมด 

(Leflunomide) 

130 33 57 2.5 โรงพยาบาล 97% 

ยาเลวีไทราซีแทม 

(Levetiracetam) 

119 30 66 1.7 โรงพยาบาล 81%  

สถาบันประสาทวิทยา 

13% 

ยาพิทาวาสแตติน 

แคลเซียม 

(Pitavastatin 

calcium) 

115 29 54 1.6 โรงพยาบาล 81%  

สถาบันโรคทรวงอก 13% 

ยาฟแนสเตอรไรด 

(Finasteride) 

109 27 137 2.5 โรงพยาบาล 99% 

ยาฉีดเซฟตาซิดมิ 

(Ceftazidime) 

108 27 233 1.9 โรงพยาบาล 99% 

ยากาบาเพนทิน 

(Gabapentin) 

105 26 148 1.4 โรงพยาบาล 79%  

องคการเภสัชกรรม 9% 

ยาเนบิโวลอล 

(Nebivolol) 

84 21 49 2.2 โรงพยาบาล 86%  

สถาบันโรคทรวงอก 7% 

ยาลาโมทริจีน 

(Lamotrigine) 

82 20 79 2 โรงพยาบาล 77% 

มหาวิทยาลยั 12%  

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ

มหาราชินี 6% 

ยาซิลเดนาฟล 

(Sildenafil) 

81 20 78 2.2 โรงพยาบาล 79%  

องคการเภสัชกรรม 8% 

มหาวิทยาลยั 8% 
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ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

ยาเซโฟเพอราโซน 

โซเดียม และซัลแบ

คแทม โซเดยีม 

(Cefoperazone 

Sodium and 

Sulbactam Sodium 

73 18 96 2.2 โรงพยาบาล 85%  

สถาบันโรคทรวงอก 14% 

ยาอะไซโคลเวียร 

(โซเดียม) (Acyclovir 

(as sodium)) 

73 18 161 2 โรงพยาบาล 99% 

ยาวารฟาริน โซเดยีม 

(Warfarin Sodium) 

73 18 188 1.8 โรงพยาบาล 80%  

สถาบันโรคทรวงอก 12% 

ยาคลาริโทรมัยซิน 

(Clarithromycin) 

64 16 163 2.1 โรงพยาบาล 80%  

องคการเภสัชกรรม 18% 

ยาไซโปรฟลอกซาซิน 

(Ciprofloxacin) 

64 16 269 2.1 โรงพยาบาล 94% 

ยาอะบาคาเวียร 

(Abacavir) 

63 16 58 2.1 สถาบันบำราศนราดรู 60% 

โรงพยาบาล 39% 

ยาเซ็ฟดิเนียร 

(Cefdinir) 

62 16 124 2.3 โรงพยาบาล 95% 

ยาเมโทรนิดาโซล 

(METRONIDAZOLE) 

57 14 234 1.9 โรงพยาบาล 97% 

ยาโทพิราเมท 

(Topiramate) 

57 14 50 1.8 โรงพยาบาล 83% 

มหาวิทยาลยั 7% 

ยาโมเมทาโซน ฟูโรเอต 

(Mometasone 

Furoate) 

54 13 64 1.9 โรงพยาบาล 95% 

ยาเฟกโซเฟนาดีน 

ไฮโดรคลอไรด 

(Fexofenadine 

Hydrochloride) 

51 13 57 1.9 โรงพยาบาล 96% 

ยาฉีดโซเลโดรนิก แอซดิ 

(Zoledronic Acid) 

49 12 51 2 โรงพยาบาล 98% 
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ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

ยาเบตาฮีสทีน ไดไฮโดร

คลอไรด (Betahistine 

dihydrochloride) 

47 12 29 1.9 โรงพยาบาล 99% 

ยารีบามไิพด 

(REBAMIPIDE) 

47 12 45 2 โรงพยาบาล 94% 

ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน 

ซัลเฟต 

(Hydroxychloroquine 

sulfate) 

40 10 83 1.8 โรงพยาบาล 95% 

ยากลัยมิพิไรด 

(Glimepiride) 

39 10 74 2.1 โรงพยาบาล 79%  

สถาบันประสาทวิทยา 7%  

สถาบันโรคทรวงอก 6% 

ยากลัยมิพิไรด 

(Glimepiride) 

39 10 59 2.3 โรงพยาบาล 94% สถาบัน

บำราศนราดูร 3% 

ยามอนเทลูคาสท 

โซเดียม (Montelukast 

Sodium) 

36 9 49 2 โรงพยาบาล 85%  

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ

มหาราชินี 7% 

ยามอนเทลูคาสท 

โซเดียม (Montelukast 

Sodium) 

36 9 3 2.3 โรงพยาบาล 100% 

ยาเมโรพีเนม 

(Meropenam) 

35 9 123 2.5 โรงพยาบาล 99% 

ยาพรามิเพซอล 

(Pramipexole) 

34 8 34 1.9 โรงพยาบาล 88%  

สถาบันประสาทวิทยา 

10% 

ยาพรามิเพซอล 

(Pramipexole) 

34 8 34 1.5 โรงพยาบาล 84% 

สถาบันโรคทรวงอก 6% 

ยาเดส-ลอราทาดีน 

(Desloratadine) 

34 8 52 2.1 โรงพยาบาล 84%  

องคการเภสัชกรรม 14% 

ยาไบโซโพรลอล ฟู

มาเรต (Bisoprolol 

fumarate) 

33 8 67 1.9 โรงพยาบาล 93% 

มหาวิทยาลยั 5% 
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ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

ยาไบโซโพรลอล ฟู

มาเรต (Bisoprolol 

fumarate) 

33 8 36 1.6 โรงพยาบาล 99% 

ยาโมซิฟล็อกซาซิน 

(Moxifloxacin) 

33 8 37 1.9 โรงพยาบาล 88%  

สถาบันโรคทรวงอก 5% 

ยาโมซิฟล็อกซาซิน 

(Moxifloxacin) 

33 8 98 2.2 โรงพยาบาล 92% 

ยาอะมอกซีซลิลิน 

(โซเดียม) และคลาวู

ลาเนท (โพแทสเซียม) 

(Amoxicillin (as 

sodium) and 

Clavulanate (as 

potassium)) 

32 8 485 2.4 โรงพยาบาล 89%  

องคการเภสัชกรรม 8% 

ยาอะมอกซีซลิลิน 

(โซเดียม) และคลาวู

ลาเนท (โพแทสเซียม) 

(Amoxicillin (as 

sodium) and 

Clavulanate (as 

potassium)) 

32 8 103 1.8 โรงพยาบาล 97% 

ยาโวริโคนาโซล 

(Voriconazole) 

31 8 50 2 โรงพยาบาล 55% สถาบัน

กัลยาณราชนครินทร 41% 

ยาโวริโคนาโซล 

(Voriconazole) 

31 8 39 1.9 โรงพยาบาล 91% 

ยาเซฟโฟแทกซีม 

(Cefotaxime) 

30 7 72 2.6 โรงพยาบาล 97% 

ยาเซฟโฟแทกซีม 

(Cefotaxime) 

30 7 180 2.2 โรงพยาบาล 94% 

ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอ

ไรด (Memantine 

hydrochloride) 

29 7 132 2.6 โรงพยาบาล 89%  

สถาบันประสาทวิทยา 3% 
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ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

ยามีแมนทิน ไฮโดรคลอ

ไรด (Memantine 

hydrochloride) 

29 7 22 2 โรงพยาบาล 99% 

ยาเซอทราลีน ไฮโดร

คลอไรด (Sertraline 

HCl) 

29 7 72 2.1 โรงพยาบาล 96% 

ยาโอลมซีารแทน มดี็อก

โซมิล (Olmesartan 

medoxomil) 

26 7 17 1.2 โรงพยาบาล 77%  

การไฟฟาสวนภูมภิาค 

18% 

ยาโอลมซีารแทน มดี็อก

โซมิล (Olmesartan 

medoxomil) 

26 7 3 2 โรงพยาบาล 100% 

ยารักษาโรคความดัน

โลหิตสูง เออเบซาทาน 

(Irbesartan) 

26 7 50 1.5 โรงพยาบาล 97% 

ยารักษาโรคความดัน

โลหิตสูง เออเบซาทาน 

(Irbesartan) 

26 7 59 2.3 โรงพยาบาล 89%  

องคการเภสัชกรรม 8% 

ยาโบเซนแทน 

(BOSENTAN) 

26 6 8 2 โรงพยาบาล 71% 

มหาวิทยาลยั 17% 

ยาโซลเิฟนาซิน ซักซิเนต 

(Solifenacin 

succinate) 

24 6 4 1.8 โรงพยาบาล 100% 

ยาโดริพีเนม 

(Doripenem) 

24 6 12 1.4 โรงพยาบาล 100% 

ยาโมซาไพรด ซิเตรต 

(Mosapride Citrate) 

20 5 30 1.6 โรงพยาบาล 88% 

มหาวิทยาลยั 8% 

ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดร

คลอไรด 

(Levocetirizine 

dihydrochloride) 

18 4 36 1.7 โรงพยาบาล 92%  

สถาบันบำราศนราดรู 5% 
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ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

ยาแคนดีซารแทน ซิลลิ

ซีทิล (Candesartan 

cilexetil) 

17 4 2 1 โรงพยาบาล 100% 

ยาไรวาสติกมีน 

ไฮโดรเจนทารเทรต 

(Rivastigmine 

Hydrogen Tartrate) 

16 4 56 1.9 โรงพยาบาล 97% 

ยาโคลสิตเิมเตท 

โซเดียม 

(Colistimethate 

Sodium) 

15 4 25 2 โรงพยาบาล 98% 

ยาโคลสิตเิมเตท 

โซเดียม 

(Colistimethate 

Sodium) 

15 4 1 1 โรงพยาบาล 100% 

ยาเมทิมาโซล 

(Methimazole) 

15 4 49 2 โรงพยาบาล 60%  

สถาบันโรคทรวงอก 30% 

ยาเมทิมาโซล 

(Methimazole) 

15 4 178 1.5 โรงพยาบาล 93% 

ยาซิลเดนาฟล ซเิตรต 

(Sildenafil citrate) 

15 4 19 1.9 โรงพยาบาล 56%  

องคการเภสัชกรรม 44% 

ยาซิลเดนาฟล ซเิตรต 

(Sildenafil citrate) 

15 4 4 1.5 โรงพยาบาล 100% 

ยาไลเนโซลิด 

(Linezolid) 

14 4 28 2.3 โรงพยาบาล 78%  

สถาบันประสาทวิทยา 

12% 

ยาคลินดามัยซิน 

ฟอสเฟต 

(Clindamycin 

phosphate) 

13 3 52 2.3 โรงพยาบาล 97% 

ยาคลินดามัยซิน 

ฟอสเฟต 

13 3 35 2 โรงพยาบาล 100% 



 

4-29 

 

ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

(Clindamycin 

phosphate) 

ยาโดนีพีซลิ ไฮโดรคลอ

ไรด ออโรดสิเพิสสิเบ้ิล 

(Donepezil 

hydrochloride 

Orodispersible) 

13 3 60 2.3 โรงพยาบาล 98% 

ยาเซฟฟพิม ไดไฮโดร

คลอไรด (Cefepime 

(as dihydrochloride)) 

12 3 122 2.6 โรงพยาบาล 94% 

ยาผสมอะม็อกซซีิลลิ

นและคลาวูลานิกแอซดิ 

(โคอะม็อกซิคลาฟ) 

(Amoxicillin and 

Clavulanic acid (Co-

amoxiclav)) 

11 3 127 2.5 โรงพยาบาล 89%  

สถาบันโรคทรวงอก 5% 

ยาผสมอะม็อกซซีิลลิ

นและคลาวูลานิกแอซดิ 

(โคอะม็อกซิคลาฟ) 

(Amoxicillin and 

Clavulanic acid (Co-

amoxiclav)) 

11 3 45 1.3 โรงพยาบาล 91% 

มหาวิทยาลยั 7% 

ยาซินาแคลเซท ไฮโดร

คลอไรด (Cinacalcet 

hydrochloride) 

9 2 341 2.3 โรงพยาบาล 91% 

ยาโรสุวาสแตติน 

(แคลเซียม) 

(Rosuvastatin (as 

calcium)) 

7 2 1 2 โรงพยาบาล 100% 

ยาไตรมีตาซิดีน ได

ไฮโดรคลอไรด 

1 0.4 373 2.3 โรงพยาบาล 93% 
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ชื่อสามัญ 

มูลคา

ตลาดรวม 

4 ป 

มูลคาตลาด

เฉลี่ยตอป 

(ลานบาท) 

จำนวนผูซ้ือ

ท้ังหมด

ในชวง 4 ป 

ความถี่ของการ

จัดซ้ือเฉลี่ยตอผู

ซ้ือหนึ่งราย

ในชวง 4 ป 

ผูซ้ือหลัก 

(Trimetazidine 

diHCL) 

ยาเอสซิทราโลแปม 

(Escitalopram 

Oxalate) 

1 0.3 17 2 โรงพยาบาล 100% 

ยาซูมาทริปแทน 

(Sumatriptan) 

1 0.1 15 2 โรงพยาบาล 92% 

ยาออนแดนซีตรอน 

ไฮโดรคลอไรด 

(Ondansetron 

Hydrochloride) 

0 0.1 23 2 โรงพยาบาล 68%  

สถาบันโรคทรวงอก 30% 

ยาออนแดนซีตรอน 

ไฮโดรคลอไรด 

(Ondansetron 

Hydrochloride) 

0 0.1 4 2 โรงพยาบาล 91% 

ยาเลโวซิทิริซิน ไดไฮโดร

คลอไรด 

(Levocetirizine 

dihydrochloride) 

0 0.1 6 1.5 โรงพยาบาล 76% 

มหาวิทยาลยั 24% 

ยามอกซิฟลอกซาซิน 

ไฮโดรคลอไรด 

(Moxifloxacin 

hydrochloride) 

0 0.1 13 2.6 โรงพยาบาล 100% 

ยาไอวาบราดีน ไฮโดร

คลอไรด (Ivabradine 

Hydrochloride) 

0 0.04 225 2.5 โรงพยาบาล 88% สถาบัน

โรคทรวงอก 6% 

หมายเหตุ:  

1. รายการสินคาท่ีนำมาวิเคราะหเปนรายการสินคาท่ีข้ึนทะเบียน ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2563 

2. รายการยาประเภทเดียวกันท่ีข้ึนทะเบียนบัญชีฯ ถูกคำนวณมูลคาตลาด จำนวนผูซื้อ ความถ่ีในการจัดซื้อ และผูซื้อ และจัด

อยูในกลุมเดียวกัน 

3. มียาจำนวน 9 รายการท่ีคณะผูวิจัยไมพบขอมูลการจัดซื้อในฐานขอมูลระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ ท่ีสอดคลองกับขอมูล

ยอดขายจากสำนักงบปประมาณ ไดแก ยาทีโนโฟเวียร ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต และ เอมทริซิตาบีน (Tenofovir Disoproxil 
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Fumarate and Emtricitabine) ยาพนจมูกแคลซิโตนิน (Calcitonin) ยาฮิวแมน อัลบูมิน 20% (Human Albumin 20%) 

ยาเซฟไตรอะโซน (CEFTRIAXONE) ยาโคลพิโดเกรล ไบซัลเฟต (Clopidogrel Bisulfate) ยาเอฟฟาไวเร็นซ (Efavirenz) ยา

เซอทราลีน ไฮโดรคลอไรด (Sertraline Hydrochloride) และยาอิมิพีเน็มและซีลาสเตติน โซเดียม (Imipenem and 

Cilastatin Sodium) 
ท่ีมา: คณะผูวิจัย 
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 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

 

ในบทนี้ คณะผูวิจัยจะศึกษาผลกระทบของการดำเนินนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย ในกรณีศึกษา

เครื ่องมือแพทย ซึ ่งเปดโอกาสใหผลิตภัณฑที่มีการวิจัยพัฒนาในไทยอยางมีนัยสำคัญสามารถขึ ้นบัญชี

นวัตกรรมไทย และไดรับสิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจางแบบเฉพาะเจาะจงได ในกรณีที่หนวยงานรัฐตองการ

จัดซ้ือจัดจางผลิตภัณฑนั้น  

 

การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาวะความเปนอยู (well-being) 

ซ่ึงเปนผลจากการดำเนินงานของโครงการ ซ่ึงมีความทาทายอยูท่ีการระบุผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ โดย

การประเมินผลกระทบสามารถใชวิธีการเชิงปริมาณซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลการสำรวจหรือการจำลอง

สถานการณ (simulation) กอนหรือหลังการดำเนินโครงการ โดยอาจจำแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก  

(1) การประเมินผลกระทบกอนการดำเนินโครงการ (ex ante impact evaluation) ซึ ่งเปนการ

ประมาณการผลกระทบกอนที่จะดำเนินโครงการ โดยมีจุดประสงคเพื่อวัดผลกระทบของโครงการ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับกลุมเปาหมาย โดยอาจใชการจำลองสถานการณ (simulation) จาก

แบบจำลองเชิงโครงสราง (structural model)  

(2) การประเมินผลกระทบหลังการดำเนินโครงการ (ex post impact evaluation) ซ่ึงเปนการวัดผล

กระทบที่เกิดขึ้นจริงกับกลุมเปาหมายหลังจากที่ดำเนินโครงการแลว ซึ่งจะมีคาใชจายสูงกวาการ

ประเมินผลกระทบกอนการดำเนินโครงการ เนื่องจากตองเก็บขอมูลจากผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับ

กลุมเปาหมาย  

 

ในการศึกษานี้ คณะผูวิจัยจะทำการศึกษาผลกระทบหลังดำเนินงาน (ex post impact evaluation) 

โดยการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกับกลุมเปาหมายในชวงกอนและหลังการดำเนินนโยบายบัญชี

นวัตกรรมไทย (before and after comparison) 

 

5.1 หลักการประเมินผลกระทบ72

73 

วัตถุประสงคหลักของการประเมินผลกระทบคือ เพ่ือศึกษาผลจากการดำเนินโครงการท่ีทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ดังนั้น ความทาทายในการประเมินผลกระทบคือ การระบุถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปท่ี

เปนผลจากการดำเนินของโครงการ รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแลวหรือกำลังจะเกิดข้ึน 

โดยตองเปรียบเทียบระหวางผลกระทบทางบวกและลบของการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ผลกระทบทางบวก 

 
73 เนื้อหาในหวัขอนี้สวนใหญอางอิงจาก “คูมือการประเมินผลลัพธ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ 2557” 

จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวจิัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2557)  
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หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงในทางบวกตอสวัสดิการ (welfare) ของผู ผลิตและผู บริโภคในตลาดที ่ไดรับ

ผลกระทบ ขณะท่ี ผลกระทบทางลบ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางลบตอสวัสดิการของผูผลิตหรือผูบริโภค 

ซ่ึงอาจไดรับผลกระทบทางออมจากปฏิสัมพันธ (interaction) ท่ีเกิดข้ึนในตลาด (Khandker et al, 2010) 

 

• แนวทางการประเมินผลกระทบ 

 

การประเมินผลกระทบเปนกระบวนการศึกษาการเชื่อมโยงระหวางการดำเนินโครงการและผลกระทบ

สุดทาย ในบางครั้งเรียกวา การทำแผนที่ของผลที่เกิดขึ้น (results mapping) หรือการวิเคราะหเสนทาง 

(pathway analysis) โดยเปนการศึกษาผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูใชขั้นสุดทาย (final users) เขาดวยกัน เพ่ือ

ประเมินผลกระทบเบื้องตน (initial impact) หรือการเปลี่ยนแปลงตอตลาด หรือสภาพแวดลอมทางสังคมและ

สิ่งแวดลอม  

 

หลังจากกำหนดเสนทางของผลกระทบไดแลว การประเมินผลกระทบควรดำเนินการภายใตกรอบ

แนวคิดผลประโยชน-ตนทุน (benefit-cost framework) โดยการประยุกตใชแนวคิดสวนเกินทางเศรษฐกิจ 

(economic surplus) ภายใตทฤษฎีเศรษฐศาสตรสวัสดิการ เพื่อหามูลคาของปจจัยนำเขาและผลลัพธท่ี

เกิดขึ้น โดยพิจารณาตนทุนของปจจัยนำเขาทั้งหมดที่ทำใหเกิดผลประโยชน เชน ตนทุนการดำเนินการ 

(operational costs) และตนทุนคาเสียโอกาสของปจจัยนำเขาที่ไมมีราคาตลาด (unpriced input) รวมถึง 

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไดแก ผลกระทบสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งตอผูไดรับประโยชน (beneficiaries) 

และผูเสียประโยชน (losers) นอกจากนี้ ผู ประเมินควรพิจารณาถึงระยะเวลาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ

สวัสดิการดวย จากนั้น จึงพิจารณาผลลัพธและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับสถานการณที่ไมมีการ

ดำเนินนโยบาย (without policy implementation) ซ่ึงเรียกวา สถานการณเปรียบเทียบ (counterfactual) 

หรือ กรณีฐาน (baseline) 

 

• ความทาทายหลักของการประเมินผลกระทบ 

 

ความท าทายหล ักของการประเม ินผลกระทบค ือ การกำหนดสถานการณ  เปร ียบเท ียบ 

(counterfactual) ที่ดี (Khandker et al, 2010) ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผูประเมินตอง

กำหนดสถานการณเปรียบเทียบ (counterfactual) ใหชัดเจนและวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยพิจารณา

จากสถานการณเปรียบเทียบนั้น (Davis et al, 2008) ซึ่งสถานการณเปรียบเทียบ หมายถึง สถานการณที่จะ

เกิดข้ึนกับผูเขารวมโครงการจำแนกไดเปน 2 ประเภทคือ  
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(1) การเปรียบเทียบกรณีที่มีและไมมีโครงการ (with and without comparison) ซึ่งอาจเปนการ

เปรียบเทียบระหวางผลท่ีเกิดข้ึนกับกลุมท่ีไมไดเขารวมโครงการ (control group) และกลุมท่ีเขารวมโครงการ 

(treatment group) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาเดียวกันหรือแตกตางกัน  

 

ในทางปฏิบัติ การกำหนดสถานการณเปรียบเทียบอาจเปนการเปรียบเทียบผลลัพธของกลุมท่ีเขารวม

โครงการ (treated group) และกลุมที่ไมไดเขารวมโครงการ (untreated group) โดยการเลือกกลุมควบคุม 

(controlled group) ใหมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมที่เขารวมโครงการ (treated group) มากที่สุด ดังนั้น 

ความถูกตองของผลการประเมินจึงข้ึนอยูกับการเลือกกลุมท่ีจะนำมาเปรียบเทียบ  

 

อยางไรก็ตาม ผูเขารวมโครงการมักไมไดเกิดจากการสุม เนื่องจากโครงการหรือนโยบายท่ีถูกสรางข้ึน

จากความตองการของชุมชนหรือบุคคลท่ีพรอมจะเขารวมโครงการอยูแลว จึงทำใหการเขารวมโครงการนั้นเปน 

“การเลือกท่ีจะเขารวม” (self-selection) นอกจากนี้ กลุมผูท่ีเขารวมโครงการ (treated group) อาจมีปจจัย

สนับสนุนใหเขารวมโครงการ (ซึ่งไมสามารถสังเกตได) โดยปจจัยดังกลาวอาจสงผลตอผลลัพธของตัวชี้วัด

เชนกัน ดังนั้น ปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวทำใหเกิด “ความลำเอียงจากการเลือกเขารวมกลุมศึกษาซึ่งไมสามารถ

สังเกตได” (unobserved selection bias) ทั้งนี้ ความนาเชื่อถือของผลการประมาณการผลกระทบจะขึ้นอยู

กับ ความสมเหตุสมผลของสมมติฐานท่ีใชในการเปรียบเทียบระหวางผูท่ีเขารวมและไมเขารวมโครงการ  

 

(2) การเปรียบเทียบกอนและหลังการดำเนินโครงการ (before and after comparison)  

การเปรียบเทียบกอนและหลังการดำเนินโครงการ เปนการเปรียบเทียบสถานการณที่เกิดขึ้นในชวง

ระยะเวลาที่ตางกัน เชน การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือสินคาที่เกิดขึ้นในตลาด รวมท้ัง

สภาพแวดลอมภายนอกซึ่งสงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ ควรกำหนดสถานการณเปรียบเทียบ (counterfactual) ใหชัดเจนและวัดการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

(Davis et al, 2008) 

 

5.2 แนวทางการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ73

74 

 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (economic impact) จากบัญชีนวัตกรรมไทย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดาน

แนวทางปฏิบัติ ผลิตภัณฑ และนโยบายของกลุมผูใช (users) โดยเปนการเปรียบเทียบสถานการณระหวางการ

มีและไมมีนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย (counterfactual) ที ่เหมาะสม หรือผลกระทบของนโยบายบัญชี

 
74 เนื้อหาในหวัขอนี้สวนใหญดัดแปลงและอางอิงจาก “คูมือการประเมินผลลัพธ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ 2557” จัดทำโดย มูลนิธสิถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2557) 
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นวัตกรรมไทยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคหรืออุปทานที่เกิดขึ้นในตลาดของสินคาและบริการใน

รายการท่ีข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

 

ในทางเศรษฐศาสตร “มูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจ” (economic surplus) สามารถใชในการวัดผล

กระทบออกมาเปนมูลคาตัวเงินได ในกรณีท่ีสินคาและบริการมีระบบราคาท่ีผานกลไกตลาด มูลคาสวนเกินทาง

เศรษฐกิจจะวัดไดจากมูลคาสวนเกินท่ีเกิดข้ึนกับผูมีสวนไดเสียท้ังหมดในตลาด ซ่ึงประกอบดวยผูผลิต ผูบริโภค 

และรัฐ ดังแสดงในสมการตอไปนี้ 

 

มูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจ= มูลคาสวนเกินของผูผลิต + มลูคาสวนเกินของผูบริโภค + มูลคาสวนเกินของรัฐ 

 

ในการดำเนินนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย มูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย มูลคาสวนเกิน

ของผูผลิต (producer surplus) ซึ่งสามารถวัดไดจาก กำไรของผูประกอบการที่ไดจากการขายสินคาที่ข้ึน

ทะเบียนนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย ดังแสดงในสมการตอไปนี้ 

 

มูลคาสวนเกินของผูผลิต = กำไรตอหนวย*สวนตางของปริมาณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

มูลคาสวนเกินของผูบริโภค (consumer surplus) สามารถวัดไดจากการประหยัดคาใชจายในการซ้ือ

สินคาและบริการ อันเปนผลจากสินคาใหมในบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีมีราคาถูกลง การคำนวณมูลคาสวนเกินของ

ผูบริโภคดังแสดงในสมการตอไปนี้  

 

มูลคาสวนเกินของผูบรโิภค = สวนตางของราคาท่ีเปลี่ยนแปลงไป*ปริมาณ 

 

นอกจากนี้ มูลคาสวนเกินของรัฐ อาจวัดไดจากมูลคาภาษีตาง ๆ ท่ีจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึน 

 

ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวางนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย และผูไดรับผลกระทบทางตรง (ไดแก ผูผลิต 

และผูซ้ือ) รวมท้ัง ผูไดรับผลกระทบทางออม (ไดแก supplier แรงงาน และภาครัฐ) สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 

5.1  
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ภาพท่ี 5.1 ความสัมพันธระหวางบัญชีนวัตกรรมและผูไดรับผลกระทบ 

 

 
ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

ในการคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจมีประเด็นสำคัญท่ีควรพิจารณา ไดแก 

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทยคือ ผลรวมสุทธิของผลกระทบทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตอผูไดรับประโยชนและผูเสียประโยชนจากนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย 

• การระบุผูไดรับประโยชน (beneficiaries) และผูเสียประโยชนจากผลกระทบของนโยบาย

บัญชีนวัตกรรมไทยตองชัดเจนและถูกตอง 

• ผูไดรับประโยชนโดยตรงอาจประกอบดวย ผูใชสุดทาย (final users) หรือผูท่ีเก่ียวของ 

• การปองกันการนับซ้ำ (double counting) สามารถทำไดโดยการระบุการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นตอกลุมผูไดรับประโยชนในแตละกลุมอยางชัดเจน ในกรณีที่มีผูไดรับประโยชนหลาย

กลุม  

• การประเมินผลกระทบควรคำนึงถึงตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity costs) ดวย 

• มูลคาสุทธิของผลกระทบทางเศรษฐกิจคือ มูลคาของผลกระทบทางเศรษฐกิจดานบวกท่ี

เกิดขึ้นตอผูไดรับประโยชน หักคาใชจายในการบริหารจัดการนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย

และมูลคาของผลกระทบทางเศรษฐกิจดานลบท่ีเกิดข้ึนตอผูเสียประโยชน  

• หากพิจารณามูลคาผลประโยชนของโครงการซ่ึงดำเนินการหลายป มูลคาท่ีใชตองมีการคิดลด 

(discount) เทียบเปนมูลคาปจจุบัน (present value) ดวย 

 

 

 

นโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย

ผูผลิต/ผูจําหนาย/ผูนําเขา

ผูซ้ือ

แรงงาน Supplier 

ภาครัฐ 
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5.3 การคำนวณมูลคาสุทธิของผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

ขอควรพิจารณาในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทยท่ีสำคัญ คือ 

1. การระบุผูไดรับประโยชน (beneficiaries) ไดแก ผูใชสุดทาย (final user) หรือผูผลิตสินคาที่ข้ึน

บัญชีนวัตกรรมไทย และผูที่เกี่ยวของ เชน แรงงานของผูผลิตสินคา ผูที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทานการผลิต  

เชน ผูขายปจจัยการผลิต และผูคาสง คาปลีก และลูกคาของผูเสียประโยชน เชน ผูนำเขา  

2. การประเมินมูลคาของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับแตละกลุมผูไดรับหรือเสียประโยชน  

เชน การเปลี่ยนแปลงของกำไรของผูประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของการประหยัดคาใชจายของผูบริโภค 

หรือการเปลี่ยนแปลงของคาจางแรงงาน เปนตน  

3. การคำนวณมูลคาสุทธิของผลกระทบทางเศรษฐกิจประกอบดวย มูลคาของผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ดานบวกที่เกิดขึ้นตอผูไดรับประโยชน คาใชจายการบริหารจัดการนโยบายบัญชีนวัตกรรมของภาครัฐ และ

มูลคาของผลกระทบทางเศรษฐกิจดานลบท่ีเกิดข้ึนตอผูเสียประโยชน  

 

• ขั้นตอนสำคัญในการคำนวณมูลคาสุทธิของผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายบัญชี

นวัตกรรมไทย  

ขั้นตอนแรก การประเมินคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทยของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 หนวยงานท่ีดำเนินการบริหารจัดการนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย ไดแก สำนักงบประมาณ และ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดังนั้น มูลคาของคาใชจายการบริหารจัดการท่ี

เกิดขึ้นทั้งหมด จะเทากับมูลคารวมของคาใชจายการบริหารจัดการนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทยของทั้งสอง

หนวยงาน 

 

 ข้ันตอนท่ีสอง การกำหนดสถานการณเปรียบเทียบ (counterfactual) 

 ในกรณีการคำนวณมูลคาสุทธิของผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย จะเปน

การเปร ียบเทียบระหว างก อนและหลังการดำเน ินนโยบายบัญชีนว ัตกรรมไทย (before and after 

comparison) 

 

 ข้ันตอนท่ีสาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเกิดข้ึนกับผูเก่ียวของ ไดแก  

• ผูใชสุดทายหรือผูผลิตสินคาท่ีข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  

• ผูซื้อหรือโรงพยาบาล และหนวยงานรัฐอื่น ๆ ซึ่งเปนผูไดรับ (หรือเสีย) ประโยชนจากการท่ี

ซื ้อสินคาดวยราคาที ่ถูกลง (หรือแพงขึ ้น) (ภายใตสมมติฐานวา คุณภาพของสินคาไม
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เปลี่ยนแปลง) 

• ผูท่ีเก่ียวของ เชน  

o ผูคาสง คาปลีกสินคาที่ขึ ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในกรณีที่สินคามีผู แทน

จำหนาย (ในกรณีท่ีตัวแทนจำหนายเปนผูขายสินคาท้ังสินคาท่ีข้ีนทะเบียนนวัตกรรม

และสินคานำเขา จะไมเกิดผลกระทบตอผูแทนจำหนาย) 

o กรณีสินคาท่ีข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยสามารถทดแทนสินคานำเขาจะมีผูไดรับ

ผลกระทบ ไดแก 

 ผูจัดหาวัตถุดิบหรือปจจัยนำเขา (Suppliers) ใหผูผลิตสินคาที่ขึ้นทะเบียน

บัญชีนวัตกรรมไทย  

 แรงงาน หากมีการจางงานเพ่ิมข้ึน เพ่ือผลิตสินคาเพ่ิมข้ึน  

o ภาครัฐ เก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึน (ขณะท่ี ภาษีมูลคาเพ่ิมอาจไมเปลี่ยนแปลงมากนัก) 

 

จากนั้น จึงทำการคำนวณหามูลคาสุทธิของผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังแสดงในสมการ

ดังตอไปนี้ 

 

มูลคาสุทธิของผลกระทบทางเศรษฐกิจ = มูลคาของผลกระทบทางเศรษฐกิจดานบวกท่ีเกิดข้ึนตอผูไดรับประโยชน  

- คาใชจายในการบริหารจัดการนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย - มูลคาของผลกระทบทางเศรษฐกิจดานลบที่เกิดขึ้นตอผู

เสียประโยชน 

 

5.4 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับบัญชีนวัตกรรมไทย กลุมสินคาเครื่องมือแพทย 

 

สมมติฐานที่ใชในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยมี 2 ประการ 

ดังนี้ 

1) สินคาในบัญชีนวัตกรรมมีคุณภาพใกลเคียงของเดิมและสามารถทดแทนกันได (substitute goods) 

2) สินคาในบัญชีนวัตกรรมเปนสินคาที่ผลิตโดยบริษัทไทย และยอดขายที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการ

ทดแทนสินคานำเขา (import substitution)  

กลุมเครื่องมือแพทยมีสินคาในบัญชีนวัตกรรมจำนวนนอยท่ีไดรับการจัดซ้ือจัดจางผานมาตรการบัญชี

นวัตกรรมไทย โดยบริษัทที่มียอดจัดซ้ือจัดจางระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สูงสุด 4 อันดับแรก 

คิดเปนกวารอยละ 90 ของยอดจัดซ้ือจัดจางจากท้ังหมด 32 บริษัท และในชวง 4 ปท่ีผานมามีเพียง 15 บริษัท

เทานั้นท่ีสามารถขายผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรมได (ตารางท่ี 5.1)  
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ตารางท่ี 5.1 รายละเอียดของผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรมท่ีนำมาคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

รายชื่อบริษัท ปท่ีขึ้น

บัญช ี

ผลิตภัณฑท่ีขึน้บัญชนีวัตกรรม ยอดขายใน

ปงบประมาณ  

2560-2563 (บาท) 

บจ.ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล 2559 ยูนิตทำฟน 201,838,200  

บจ.ออโธพีเซีย 2559 โลหะดามกระดูก 48,648,767 

บจ.นำวิวัฒนการชาง (1992) 2562 เครื่องอบ/ เครื่องนึง ฆาเช้ือ 46,674,000  

บจ.สุพรีม โพรดักส 2559 รถพยาบาลเคลือบสารจุลชีพ 21,380,000 

บจ.พีดับบลิว พลัส 2560 รากฟนเทียม 13,317,562  

บจ.โนวาเทค เฮลธแคร 2560 แผ นป ดแผลนาโนไบโอเซลล ูโลส

เคลือบโลหะเงินนาโนสีฟา 

ไฮโดรเจลผสมซิลเวอรนาโน 8,301,464  

บจ.ยีน เอ็กซเซลเลนซ 2561 ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน 

(Alpha-thalassemia 1) 7,216,000  

บจ.พีทีเอส เมดิคอล 2559 ระบบเครื ่องมือชวยผาตัดและโลหะ

ดามกระดูกสันหลัง 5,340,610  

บจ.โฟโตไบโอแคร 2560 เครื่องพลาสมาเย็น 3,418,250  

บจ.เมดิทอป 2561 เครื่องลางตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ 1,448,597  

บจ.เกรทเตอรมายบาซิน 2559 น้ำยาทดสอบภูมิแพ 1,304,041  

บจ.สยาม ผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูช่ัน 2561 ปูนพลาสเตอรหลอแบบฟนสำเร็จรูป 673,222  

บจ.วี เมด แล็บ เซ็นเตอร 2562 หลอดเก็บเลือด 77,270  

บจ.บางกอกโบทานิกา 2561 แผนปดแผลเคลือบสารสกัดสมุนไพร 41,360  

บจ.โอพีเอสซี เฮลท 2561 ท่ีนอนลดแผลกดทับ 33,750  

ท่ีมา: สำนักงบประมาณ 

 

จากการประมาณการพบวา ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสินคากลุมเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรม

ไทยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 140.26 ลานบาท (ตารางที่ 5.2) โดยบริษัทที่สงผลกระทบทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือ 

บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งมียอดขายเกินกวาครึ่งหนึ่งของยอดขายของสินคาเครื่องมือแพทย

ท่ีข้ีนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยท้ังหมดในปงบประมาณ 2560 – 2563 (ตารางท่ี 5.3)  

 

รายละเอียดในการประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจของสินคากลุมเครื่องมือแพทยในบัญชี

นวัตกรรมไทย ดังแสดงในหัวขอท่ี 5.4.1 - 5.4.7  
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ตารางท่ี 5.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสินคากลุมเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทย 

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มูลคา (บาท) 

1 มูลคาสวนเกินของผูผลิต 33,800,061.53 

2 มูลคาสวนเกินของแรงงาน   23,965,505.76 

3 มูลคาสวนเกินของผูซื้อ  20,451,578.13 

4 มูลคาสวนเกินของรัฐบาล 8,049,781.04 

5 มูลคาสวนเกินของ supplier 70,406,020.24 

6 คาใชจายในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมไทย (3,524,874.74) 

7 ผลกระทบทางลบตอผูนำเขา  (12,888,620.98) 

 มูลคาสทุธิของผลกระทบทางเศรษฐกิจ (1+2+3+4+5-6-7) 140,259,450.97 

 ท่ีมา: คำนวณโดยคณะผูวิจัย 

 

ตารางท่ี 5.3 สรุปผลกระทบทางเศรษฐกิจของนโยบายบัญชีนวัตกรรม 

บริษัท 

(1) มูลคา

สวนเกินของ

ผูผลิต (บาท) 

(2) มูลคา

สวนเกินของ

แรงงาน 

(บาท) 

(3) มูลคา

สวนเกินของผู

ซื้อ (บาท) 

(4) มูลคา

สวนเกิน

ของรัฐบาล 

(บาท) 

(5) มูลคา

สวนเกินของ 

supplier 

(บาท) 

(6) คาใชจาย

บริหารจัดการ

โครงการ บชน 

(บาท) 

(7) การ

ทดแทนบริษัท

นำเขา (บาท) 

ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ 

(บาท) 

บจ.ไทย เด็นทอล 

อินเตอรเนชั่นแนล 
52,863,961 15,185,184 23,433,660 8,096,169 35,909,195 -71,936 -4,905,871 130,510,362 

บจ.ออโธพีเซีย 8,647,761 1,200,000 - -961,570 9,391,720 -287,745 -5,557,900 12,432,266 

บจ.นำวิวัฒนการชาง 

(1992) 
6,016,606 912,000 1,136,027 1,366,508 8,779,558 -143,872 -596,474 17,470,352 

บจ.สุพรีม โพรดักส -32,563,767 - -1,018,095 -407,335 11,014,720 -215,809 -1,574,353 -24,764,639 

บจ.โนวาเทค เฮลธแคร 470,452 - - 165,392 987,197 -143,872 -150,359 1,328,810 

บจ.พีดับบลิว พลัส -1,497,700 - -3,104,520 -527,155 2,000,212 -215,809 -1,072,870 -4,417,842 

บจ.ยีน เอ็กซเซลเลนซ 396,138 5,804,322 - -22,158 977,876 -71,936 -114,226 6,970,016 

บจ.พีทีเอส เมดิคอล 28,030 - - -93,043 606,608 -71,936 -643,467 -173,808 

บจ.โฟโตไบโอแคร 228,973 - - - 173,064 -143,872 - 258,165 

บจ.เมดิทอป 103,257 - 17,042 25,931 178,148 -71,936 - 252,442 

บจ.เกรทเตอรมายบาซิน -18,371 - - -501 240,326 -215,809 132,953 138,599 

บจ.สยามผลิตภัณฑ

นวัตกรรมและโซลูชั่น 
-876,231 - - - 125,286 -71,936 19,592 -803,289 

บจ.วี เมด แล็บ เซ็นเตอร 2,514 864,000 - 209 5,483 -71,936 - 800,270 

บจ.บางกอกโบทานิกา -2,079 - - - 9,279 -71,936 - -64,736 

บจ.โอพีเอสซี เฮลท 517 - -12,536 - 7,348 -71,936 - -76,606 

บจ.เคสเทรล ไบโอไซ

เอ็นซ           -71,936   -71,936 
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บริษัท 

(1) มูลคา

สวนเกินของ

ผูผลิต (บาท) 

(2) มูลคา

สวนเกินของ

แรงงาน 

(บาท) 

(3) มูลคา

สวนเกินของผู

ซื้อ (บาท) 

(4) มูลคา

สวนเกิน

ของรัฐบาล 

(บาท) 

(5) มูลคา

สวนเกินของ 

supplier 

(บาท) 

(6) คาใชจาย

บริหารจัดการ

โครงการ บชน 

(บาท) 

(7) การ

ทดแทนบริษัท

นำเขา (บาท) 

ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ 

(บาท) 

บจ.แอดวานซ เมดิเทค           -71,936   -71,936 

บจ.ไทยเทปกาว

อุตสาหกรรม           -71,936   -71,936 

บจ.ไทยเฮิรบเทค           -71,936   -71,936 

บจ.ไบโอแอดแวนเทค           -71,936   -71,936 

บจ.ไอเมดลาบอราทอรี่           -71,936   -71,936 

บจ.คัสตอมไมซ 

เทคโนโลยี           -215,809   -215,809 

บจ.ดรูไบโอ (ไทยแลนด)           -71,936   -71,936 

บจ.ตะวนัแม็คไวสซ           -71,936   -71,936 

บจ.ทีเอ็มจีไอ           -143,872   -143,872 

บจ.ทีดีเอส เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย)           -71,936   -71,936 

บจ.พรีมา เลเซอร เทอร

ราพี            -71,936   -71,936 

บจ.พิกซาเมด           -71,936   -71,936 

บจ.พี แอนด เอส สแตน

เลสสตีล เซ็นเตอร           -71,936   -71,936 

บจ.ออลเวลส แอสเสท           -71,936   -71,936 

หนวยการผลิตวัสดุทันตก

รรม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
          -143,872   -143,872 

บจ.ที เค ดีไฟเบอร           -143,872   -143,872 

ผลรวม 33,800,062 23,965,506 20,451,578 7,642,446 70,406,020 -3,524,875 -14,462,974 138,277,762 

 

5.4.1 มูลคาสวนเกินของผูผลิต 

 

ในการประมาณการมูลคาสวนเกินของผูผลิต คณะผูวิจัยใชขอมูลการจัดซื้อจัดจางสินคาในบัญชี

นวัตกรรมจากสำนักงบประมาณ จากนั้นจึงนำยอดขายดังกลาวมาคิดสัดสวนกำไรท่ีไดของบริษัทในแตละปโดย

ใชขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพ่ือคำนวณหามูลคาสวนเกินของผูผลิต ดังแสดงในสมการขางลางนี้ 

 

มูลคาสวนเกินของผูผลติ = � �รายไดจาก บชน ×
กำไรบรษัิท

รายไดบรษัิท
�

2563

𝑡𝑡=2560
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ผลการประมาณการมูลคาสวนเกินของผูผลิต (ตารางท่ี 5.4) แสดงใหเห็นวา มูลคาสวนเกินของผูผลิต

สวนใหญมีคาเปนบวก ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่นเนล มีอัตรากำไรสูงและรายไดจาก

การขายสินคาในบัญชีนวัตกรรมสูงจะสงผลใหมูลคาสวนเกินของผูผลิตสูงตามไปดวย อยางไรก็ตาม บางบริษัท

มีมูลคาสวนเกินของผูผลิตเปนลบ เชน บริษัท พีดับบลิว พลัส เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนสะสมรวม 7.3 ลาน

บาท  

 

ตารางท่ี 5.4 ผลการประมาณการมูลคาสวนเกินของผูผลิตในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ชื่อบริษัท มูลคาสวนเกนิของผูผลิต (บาท) 

บจ.ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล            52,863,960.50  

บจ.ออโธพีเซีย 8,647,761.46  

บจ.นำวิวัฒนการชาง (1992) 6,016,606.15  

บจ.สุพรมี โพรดักส (32,563,766.68) 

บจ.โนวาเทค เฮลธแคร           470,452.34  

บจ.พีดับบลิว พลสั (1,497,699.97) 

บจ.ยีน เอ็กซเซลเลนซ 396,137.88  

บจ.พีทีเอส เมดิคอล 28,029.73  

บจ.โฟโตไบโอแคร 228,972.79  

บจ.เมดิทอป 103,256.80  

บจ.เกรทเตอรมายบาซิน (18,370.90) 

บจ.สยามผลิตภณัฑนวัตกรรมและโซลูช่ัน (876,230.74) 

บจ.วี เมด แลบ็ เซ็นเตอร 2,514.09  

บจ.บางกอกโบทานิกา (2,079.21) 

บจ.โอพีเอสซ ีเฮลท 517.27  

ท่ีมา: คณะผูวิจัย ประมาณการโดยใชขอมูลจากสำนักงบประมาณ และกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

 

5.4.2 มูลคาสวนเกินของแรงงาน 

การเขารวมบัญชีนวัตกรรมไทยอาจกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ รวมถึงการขายสินคาได

เพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลตอการขยายกำลังการผลิตและการจางงานท่ีเพิ่มขึ้นตามมา ทั้งนี้ ผลการสำรวจการจางงาน

ผลิตภัณฑกลุมเครื่องมือแพทยของ สวทช. พบวา มีเพียง 5 บริษัทท่ีมีการจางงานเพ่ิมข้ึนหลังจากเขารวมบัญชี

นวัตกรรม (ตารางท่ี 5.5) 

 

สมมติฐานท่ีใชในการประมาณการมูลคาสวนเกินของแรงงานคือ  



 

5-12 

 

1) แรงงานที่จางเพิ่มขึ้นเปนแรงงานใหมที่ไมเคยเขาสูตลาดแรงงานมากอน (สมมติฐานดังกลาวเปน

การพิจารณาจากขอมูลผลการสำรวจเงินเดือนของแรงงานที่มีการจางงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสะทอนวา 

อัตราเงินเดือนท่ีใหแกแรงงานดังกลาว มีแนวโนมนาจะเปนอัตราเงินเดือนแรกเขาสำหรับแรงงาน

จางใหม) ดังนั้น มูลคาสวนเกินของแรงงานจะเทากับ ผลคูณของเงินเดือนที่ไดรับและจำนวน

เดือนท่ีทำงาน  

2) แรงงานที่ทำงานในบริษัทอื่นที่ขายสินคาประเภทเดียวกันไมไดรับผลกระทบทางลบ เชน การให

ออกจากงาน หรือการลดคาจาง เนื่องจาก ยอดขายของสินคาในบัญชีนวัตกรรมไมไดมีมูลคาสูง

มากจนสงผลกระทบทางลบตอคูแขงอยางมีนัยสำคัญ และคูแขงสวนมากเปนบริษัทผูผลิตตางชาติ 

 

ตารางท่ี 5.5 มูลคาสวนเกินของแรงงงานของบริษัทในบัญชีนวัตกรรมท่ีทำการศึกษา 

บริษัท มูลคาสวนเกนิของแรงงาน (บาท) 

บจ.ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล 15,185,184.00  

บจ.ออโธพีเซีย 1,200,000.00  

บจ.นำวิวัฒนการชาง (1992) 912,000.00  

บจ.ยีน เอ็กซเซลเลนซ 5,804,321.76 

บจ.วี เมด แล็บ เซ็นเตอร 864,000.00 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย คำนวณโดยใชขอมูลผลสำรวจการจางงานผลิตภัณฑกลุมเครื่องมือแพทยของ สวทช. (ขอมูล 9 ก.ค. 2563)  

 

5.4.3 มูลคาสวนเกินของผูซ้ือ 

 

มูลคาสวนเกินของผูซื้อเกิดขึ้น เมื่อซื้อสินคาชนิดใหมแลวสามารถใชทดแทนสินคาชนิดเดิมไดหรือมี

คุณภาพใกลเคียงของเดิม (substitute) ดวยราคาที่ถูกลง แตหากสินคามีราคาแพงขึ้น หรือราคาเทากันจะไม

เกิดมูลคาสวนเกินของผูซ้ือ ในกรณีของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีมีผูซ้ือและผูขายจำนวนมาก การเปรียบเทียบ

ราคาตลาดจึงทำไดยาก คณะผูวิจัยจึงใชการเปรียบเทียบราคาขายของสินคาในบัญชีนวัตกรรมกับราคากลางซ่ึง

กำหนดโดยกรมบัญชีกลางเปนราคาฐานในการเปรียบเทียบราคาที่ยื่นโดยบริษัทตาง ๆ จากนั้นจะคำนวณหา

มูลคาสวนเกินของผูซ้ือ ดังสมการตอไปนี้ 

 

มูลคาสวนเกินของผูซ้ือ = (
ราคากลาง − ราคา บชน.

ราคา บชน.
) × ยอดขาย บชน. 

 

จากการเปรียบเทียบราคาสินคาในบัญชีนวัตกรรมกับราคากลาง พบวา มี 3 บริษัทที่สามารถขายใน

ราคาที่ต่ำกวาราคากลาง คือ ยูนิตทำฟน (ไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล) เครื่องอบ/เครื่องนึ่งฆาเชื้อ  
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(นำวิวัฒนการชาง (1992)) และเครื่องลางตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (เมดิทอป) ขณะท่ี รากฟนเทียม (พีดับบลิว 

พลัส) และที่นอนปองกันแผลกดทับ (โอพีเอสซี) มีราคาสูงกวาราคาตลาด สงใหผูซื้อซื้อสินคาที่ราคาสูงข้ึน 

(ตารางท่ี 5.6) 

 

ตารางท่ี 5.6 มูลคาสวนเกินของผูซ้ือของสินคาในบัญชีนวัตกรรม 

บริษัท ราคากลาง 

(บาท) 

ราคาสินคาในบัญชีนวัตกรรม 

(บาท) 

มูลคาสวนเกนิของผูซ้ือ 

(บาท) 

บจ.ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล 460,000 412,149 23,433,660.42  

บจ.นำวิวัฒนการชาง (1992) 2,220,000 2,167,250 1,136,026.53  

บจ.สุพรีม โพรดักส 2,000,000 2,100,000 (1,018,095.24) 

บจ.พีดับบลิว พลัส 4,678 6,100 (3,104,520.19) 

บจ.เมดิทอป 430,000 425,000 17,042.32  

บจ.โอพีเอสซ ีเฮลท 11,000 17,500 (12,535.71) 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย คำนวณจากประกาศราคากลางจากฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง  

 

5.4.4 มูลคาสวนเกินของรัฐบาล 

 

มูลคาสวนเกินของรัฐจากสินคานวัตกรรม เปนผลตางของภาษีที่รัฐจัดเก็บไดเพิ่มขึ้นจากผูผลิตสินคา

นวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมท่ีขายได (ซ่ึงเทากับ ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีบริษัทจายเพ่ิมข้ึนสำหรับสัดสวนกำไรท่ี

เกิดข้ึนจากการจำหนายสินคาในบัญชีนวัตกรรม ท้ังนี้ หากบริษัทไมมีกำไร ภาษีเงินไดจะมีคาเทากับศูนย) และ

ภาษีที่รัฐเก็บไดลดลงจากผูนำเขา (ภายใตสมมติฐานที่วา การขายสินคาในบัญชีนวัตกรรมเปนการทดแทน

สินคานำเขา และผูนำเขาที่เปนคูเทียบของผูผลิตสินคาในบัญชีนวัตกรรมคือ บริษัทนำเขาสินคารายการนั้น ๆ 

ท่ีมียอดจัดซ้ือจัดจางโดยภาครัฐสูงสุด) ดังแสดงในสมการดังนี้  

มูลคาสวนเกินของรัฐ = �� กำไรจาก บชน.
กำไรบริษัท บชน

� × อัตราภาษีเงินไดฯ ของบริษัท บชน. � − [กำไรท่ีลดลงของ 
บ. นำเขา × อัตราภาษีเงินไดฯ ของ บ. นำเขา]  

 

ตารางที่ 5.7 แสดงมูลคาสวนเกินของรัฐจากมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งจะเห็นไดวา การขาย

สินคานวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยของบางบริษัททำใหมูลคาสวนเกินของรัฐเปนลบ เนื่องจาก บริษัท

ดังกลาวมีผลประกอบการขาดทุนจึงสงผลใหไมมีการจายภาษีเงินไดฯ หรือบริษัทนำเขาคูแขงมียอดขายลดลง 

จึงทำใหมีผลกำไรลดลงและจายภาษีลดลง  
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ตารางท่ี 5.7 มูลคาสวนเกินของรัฐ 

ชื่อบริษัท มูลคาสวนเกนิของรัฐ (บาท) 

บจ.ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล 8,096,169.05  

บจ.ออโธพีเซีย (961,570.33) 

บจ.นำวิวัฒนการชาง (1992) 1,366,508.03  

บจ.สุพรีม โพรดักส (407,335.38) 

บจ.โนวาเทค เฮลธแคร 165,391.66  

บจ.พีดับบลิว พลัส (527,155.03) 

บจ.ยีน เอ็กซเซลเลนซ (22,158.38) 

บจ.พีทีเอส เมดิคอล (93,043.04) 

บจ.เมดิทอป 25,931.11  

บจ.เกรทเตอรมายบาซิน (501.23) 

บจ.วี เมด แล็บ เซ็นเตอร 209.20  

ท่ีมา: คณะผูวิจัย คำนวณโดยใชขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา สำนักงบประมาณ และระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ 

 

5.4.5 มูลคาสวนเกินของบริษัทผูผลิตหรือจัดหาปจจัยการผลิต 

  

การผลิตสินคาในบัญชีนวัตกรรมจำเปนตองใชปจจัยการผลิต จึงสงผลใหบริษัทที่ผลิตหรือจำหนาย

ปจจัยการผลิตไดกำไรเพ่ิมข้ึนจากการจำหนายปจจัยการผลิตใหแกบริษัทในบัญชีนวัตกรรม โดยมูลคาสวนเกิน

ของบริษัทผลิตหรือจำหนายปจจัยการผลิตปอนผูผลิตสินคาในบัญชีนวัตกรรมเทากับ ผลคูณของสัดสวน

มูลคาเพิ่มและรายจายคาปจจัยการผลิตของผูผลิตสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทย ดังแสดงในสมการขางลางนี้ 

และผลการประมาณการมูลคาสวนเกินของผูผลิตหรือจำหนายปจจัยการผลิตดังแสดงในตารางท่ี 5.8  

มูลคาสวนเกินของบริษัทผูผลิตปจจัยการผลิต = สัดสวนมูลคาเพ่ิม × รายจายสวน บชน. 
 

ตารางท่ี 5.8 มูลคาสวนเกินของบริษัทผลิตหรือจำหนายปจจัยการผลิตปอนผูผลิตสินคาในบัญชีนวัตกรรม 

รายชื่อบริษัท 
รายจายรวม  

(บาท) 

มูลคาสวนเกนิของบริษัทผลิตหรือ

จำหนายปจจัยการผลิต (บาท) 

บจ.ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล 157,842,614.63 35,909,194.83  

บจ.ออโธพีเซีย 41,282,283.66 9,391,719.53  

บจ.นำวิวัฒนการชาง (1992) 38,591,462.01 8,779,557.61  

บจ.สุพรีม โพรดักส 48,416,351.41 11,014,719.95 

บจ.โนวาเทค เฮลธแคร 4,339,327.24 987,196.95  
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รายชื่อบริษัท 
รายจายรวม  

(บาท) 

มูลคาสวนเกนิของบริษัทผลิตหรือ

จำหนายปจจัยการผลิต (บาท) 

บจ.พีดับบลิว พลัส 8,792,141.39 2,000,212.17  

บจ.ยีน เอ็กซเซลเลนซ 4,298,358.03 977,876.45  

บจ.พีทีเอส เมดิคอล 2,666,410.00 606,608.28  

บจ.โฟโตไบโอแคร 760,721.63 173,064.17  

บจ.เมดิทอป 783,067.90 178,147.95  

บจ.เกรทเตอรมายบาซิน 1,056,379.30 240,326.29  

บจ.สยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูช่ัน 550,707.19 125,285.89  

บจ.วี เมด แล็บ เซ็นเตอร 24,101.19 5,483.02  

บจ.บางกอกโบทานิกา 40,786.61 9,278.95  

บจ.โอพีเอสซี เฮลท 32,299.85 7,348.22  

หมายเหตุ: สมมติฐานวา สัดสวนมูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรมท่ีผลิตปจจัยการผลิตท่ีเก่ียวของกับการผลิตเครื่องมือแพทยเทากับ

รอยละ 22.75 เปนการอางอิงจากขอมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ท่ัวราชอาณาจักร สำนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

ที่มา: คณะผูวิจัย คำนวณโดยใชขอมูลจากผลสำรวจการจางงานผลิตภัณฑกลุมเครื่องมือแพทยของ สวทช. (ขอมูล 9 ก.ค. 

2563) และขอมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ท่ัวราชอาณาจักร สำนักงานสถิติแหงชาติ 

 

5.4.6 คาใชจายในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

โครงการบัญชีนวัตกรรมไทยไดวางแผนงานใชงบประมาณตั้งแตป 2559 จนถึงป 2564 อยูที่ 31.6 

ลานบาท โดยมีเปาหมายนำสินคาขึ้นบัญชีนวัตกรรมใหได 439 รายการ เนื่องจากแตละบริษัทมีจำนวนสินคา

ขึ้นบัญชีแตกตางกัน การคำนวณคาใชจายเบื้องตนจะคิดเฉลี่ยที่ 71,936 บาท ตอ 1 รายการ โดยการจำแนก

ผลิตภัณฑของบัญชีนวัตกรรมนั้นจะแยกตามชื่อสามัญหรือชื่อทางการคา และหากเปนสินคาที่มีชื ่อสามัญ

เดียวกันแตเปนคนละรุนจะถูกจัดใหอยูในรายการเดียวกัน 74

75 ทั้งนี้ มีสินคาที่กลุมเครื่องมือแพทยที่ขึ้นบัญชี

นวัตกรรมทั ้งหมด 49 รายการ ดังนั ้น คาใชจายในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมโดยรวมจึงเทากับ 

3,524,874.74 บาท 

  

 
75 ตัวอยางเชน ยูนิตทำฟนของบริษัท ไทย เด็นทอลฯ มี 2 รุนคือ Platinum II และ Eco II จะถูกจัดอยูในรายการเดียวกนั เนื่องจากเปนยูนิตทำฟน

ทั้งคู หรือรถพยาบาลของบริษัทสุพรีม โพรดักส ที่มีมากถึง 8 รุน แตเมื่อจัดกลุมตามชื่อสามัญแลว คิดเปน 2 รายการเทานั้น 
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5.4.7 การทดแทนผูนำเขาสินคาเครื่องมือแพทย 

 

เดิมหนวยงานภาครัฐหลายแหงจัดซื้อจัดจางเครื่องมือแพทยจำนวนมากจากบริษัทที่นำเขาสินคาจาก

ตางประเทศ เนื่องจากบริษัทไทยที่ผลิตเครื่องมือแพทยยังมีจำนวนจำกัด และมีสวนแบงตลาดเพียงเล็กนอย 

หากหนวยงานเหลานี้เปลี่ยนการจัดซื้อจัดจางจากสินคาตางประเทศมาซื้อสินคาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมของ

ผูประกอบการไทยจะสงผลทางลบตอกำไรของบริษัทนำเขา โดยผลการประมาณการผลกระทบจากการ

ทดแทนการนำเขาสินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมดังแสดงในตารางท่ี 5.9 

 

ทั้งนี้ คณะผูวิจัยใชสมมติฐานวา ยอดขายของบริษัทในบัญชีนวัตกรรมที่เกิดข้ึนเปนการทดแทน

ยอดขายของบริษัทผูนำเขารายใหญที่มียอดจัดซื้อจัดจางโดยภาครัฐสูงสุด เพื่อนำอัตรากำไรของบริษัทนำเขา

ดังกลาวมาใชในการประมาณการกำไรท่ีลดลงของผูนำเขา ดังแสดงในสมการขางลางนี้ 

กำไรท่ีลดลงของผูนำเขา = [�
กำไรบริษัทนำเขา

รายไดบริษัทนำเขา
� × ยอดขายของบริษัทใน บชน. ] 

 

ตารางท่ี 5.9 ผลกระทบจากการทดแทนการนำเขาสินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรม 

รายชื่อบริษัทท่ีมีสินคาในบัญชีนวัตกรรม  ตัวอยางรายชื่อผูนำเขารายใหญ กำไรท่ีลดลงของผูนำเขา (บาท) 

บจ.ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล สยามเดนท            (4,905,871.02) 

บจ.ออโธพีเซีย บางกอกยูนิเทรด            (5,557,900.18) 

บจ.นำวิวัฒนการชาง (1992) ดีเคเอสเอช               (596,473.97) 

บจ.สุพรีม โพรดักส* ฟเออร คอรเปอรเรช่ัน จำกัด (1,574,353.22) 

บจ.โนวาเทค เฮลธแคร ดีเคเอสเอช               (150,358.54) 

บจ.พีดับบลิว พลัส ออสเทมส (ไทยแลนด) (1,072,870.34) 

บจ.ยีน เอ็กซเซลเลนซ ดีเคเอสเอช               (114,225.52) 

บจ.พีทีเอส เมดิคอล บางกอกยูนิเทรด               (643,466.55) 

บจ.เกรทเตอรมายบาซิน บริษัท แอลเลอรเทค จำกัด                132,953.40  

บจ.สยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูช่ัน เดนทัล วิช่ัน (ประเทศไทย)                  19,591.74  

หมายเหตุ: *กรณีของ บจ.สุพรีม โพรดักส เปนการประมาณการภายใตสมมติฐานวา เปนการผลิตที่ทดแทนผูผลิตในประเทศ 

เนื่องจาก ขอมูลจากระบบขอมูลการใชจายภาครัฐสะทอนวา ประวัติการซื้อสินคาของผูซื้อสินคาประเภทดังกลาวมักเปนการ

ซื้อจากผูผลิตหรือประกอบในประเทศ 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย คำนวณโดยใชขอมูลจากระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ 
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5.5 ผลกระทบทางออมหลังจากการนำสินคาข้ึนทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

นอกจากการคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงขางตนแลว คณะผูวิจัยไดทำการศึกษาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับแนวโนมการขายสินคาในตลาดภาครัฐ หลังจากท่ีบริษัทขึ้นทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทย ซ่ึง

จากการวิเคราะหขอมูลการจัดซื้อจัดจาง พบวา บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด และบริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอร

เนชั่นแนล จำกัด เปน 2 บริษัทท่ีมีการจัดซื้อจัดจางจากภาครัฐเพิ่มขึ้นชัดเจนหลังการเขารวมบัญชีนวัตกรรม 

โดยเฉพาะบริษัท ออโธพีเซีย ท่ีมียอดขายใหภาครัฐเพ่ิมข้ึนเกือบ 2-3 เทาหลังจากมีสินคาข้ึนบัญชีนวัตกรรมได 

4 ป ในขณะที่บริษัทไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล มียอดขายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในป 2561 แตหลังจาก

นั้น บริษัทไมสามารถรักษาอัตราการเติบโตไวได (ภาพท่ี 5.2) 

 

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของทั้งสองบริษัทอาจสะทอนวา การนำสินคาเขารวมในบัญชีนวัตกรรมอาจทำให

ผูประกอบการเปนที่รูจักมากขึ้น ซึ่งสงผลทางออมทำใหสามารถขายสินคาประเภทอื่น (รวมทั้งที่ขึ้นบัญชี

นวัตกรรม) ผานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐโดยวิธีอ่ืน ๆ ได นอกจากนี้ ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอยอดขาย

ของบริษัทท่ีเพ่ิมข้ึน เชน การทำกิจกรรมทางการตลาด การเขารวมนโยบายสงเสริมการตลาดของภาครัฐอ่ืน ๆ 

และการเติบโตของอุปสงคในภาพรวม  

 

ภาพท่ี 5.2 ยอดขายสินคาใหแกภาครัฐของบริษัทออโธพีเซียและบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล 

  
ท่ีมา: คณะผูวิจัย คำนวณจากระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ 
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 ปญหาและอุปสรรคของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

แมวาภาครัฐพยายามสนับสนุนการพัฒนาสินคานวัตกรรมของไทยใหสามารถเขาสูตลาดจัดซ้ือจัดจาง

ของภาครัฐไดงายขึ้น โดยดำเนินการผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2559 อยางไรก็ตาม  

ในปงบประมาณ 2563 การจัดซื ้อจัดจางสินคาและบริการบัญชีนวัตกรรมคิดเปนเพียงรอยละ 0.4 ของ

งบประมาณในการจัดหาโครงการจัดซื้อจัดจางที่ไดผูชนะ และสำหรับกลุมสินคาเครื่องมือแพทย สินคาที่ข้ึน

บัญชีนวัตกรรมไทยมียอดขายเพียงรอยละ 0.4 ของคาใชจายในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐของสินคา

เครื่องมือแพทยที่มีรายการตรงกับสินคาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไวอยางนอย 

รอยละ 30 ในทางตรงขาม สำหรับกลุมสินคายา สินคายาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยมียอดขายรอยละ 39 ของ

คาใชจายในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐของสินคายาที่มีรายการตรงกับสินคาท่ีขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งสูง

กวาเปาหมายท่ีกำหนดไวอยางนอยรอยละ 30 

 

จากการสัมภาษณผูมีสวนไดเสียและศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรค

สำคัญของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยที ่ส งผลตอยอดขายของสินคาที ่ข ึ ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ไดแก  

(1) สินคาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมสวนหนึ่งไมใชสินคาซึ่งเปนที่ตองการสูงของตลาด (2) บางสินคาที่ขึ้นบัญชี

นวัตกรรมไทยยังไมไดรับความเชื่อมั่นจากผูซื้อ (3) จุดออนของระบบการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรม เชน 

ระบบบัญชีนวัตกรรมไทยไมงายตอการใชงานสำหรับผูใช (user-friendly) และขาดกลไกในการติดตามและ

ประเมินผลการจัดซื้อจัดจางสินคาบัญชีนวัตกรรมไทยอยางจริงจัง (4) แนวปฏิบัติในการซื้อขายสินคาที่ไม

เหมาะสม (5) ผูขึ้นทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรมสวนใหญเปน SMEs มีขอจำกัดดานเงินทุน ซึ่งสงผลตอ

ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา การตลาดและประชาสัมพันธ รวมท้ังการขยายกำลังการผลิต 

 

6.1 สินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมสวนหนึ่งไมใชสินคาซ่ึงเปนท่ีตองการสูงของตลาด  

 

สินคาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมสวนหนึ่งเปนการขับเคลื่อนจากฝงอุปทาน (Supply driven) จึงทำใหไมใช

เปนสินคาที ่ตลาดมีความตองการสูง ประกอบกับ รายการสินคาที ่ขึ ้นบัญชีนวัตกรรมยังมีจำนวนจำกัด 

ยกตัวอยางเชน กรณีสินคาเครื่องมือแพทย หากพิจารณาประเภทสินคาซึ่งเปนที่ตองการของตลาดทั้งจาก 

ขอมูลนำเขาสินคาเครื่องมือแพทย 20 อันดับแรกที่ประเทศไทยนำเขามากที่สุด จำแนกตามกลุมครุภัณฑ 

ทางการแพทย (ตารางที่ 6.1) และกลุมน้ำยาและชุดตรวจวินิจฉัย และกลุมวัสดุสิ ้นเปลืองทางการแพทย  

(ตารางที่ 6.2) และขอมูลสินคาเครื ่องมือแพทย 10 อันดับแรกที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.) เบิกจายมากที่สุด (ตารางที่ 6.3) พบวา ในจำนวนสินคาเครื่องมือแพทยที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

ทั้งหมด 47 รายการ (รวมทั้งที่มีสถานะคงอยูและสถานะสิ้นสุด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) รายการสินคาท่ี
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สอดคลองกับรายการสินคาเครื่องมือแพทยที่ประเทศไทยนำเขามากที่สุด 20 อันดับแรก หรือที่ สปสช. 

เบิกจาย 10 อันดับแรก มีประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนรายการสินคาท้ังหมด (ตารางท่ี 6.4) 

 

ตารางท่ี 6.1 สินคาเครื่องมือแพทยนำเขา 20 อันดับแรกของไทย: กลุมครุภัณฑทางการแพทย 
HS code รายการสินคา 2561 2562 2563 

9018190

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย รวมถึง

เครื่องซินทิกราฟก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอ่ืน ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัดสายตา  

- เครื่องวินิจฉัยโรคดวยไฟฟา (รวมถึงเครื่องตรวจสอบ การทำงานของอวัยวะตาง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัว

แปรทางสรีรวิทยา) - อ่ืนๆ 

                                          

3,039.7  

                                          

3,390.5  3,154.6  

9022199

0000 

เครื่องอุปกรณที่ใชในการแผเอกซเรยหรือการแผรังสีอัลฟา เบตา หรือแกมมาเปนหลัก จะใชประโยชนทาง

การแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย หรือไมก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสี

บำบัด หลอดเอกซเรย และเครื่องกำเนิดเอกซเรยอ่ืน ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟาแรงสูงของเครื่องเอกซเรย แผง

ควบคุมและ โตะควบคุม จอ โตะ เกาอ้ี และของที่คลายกันที่ใชในการตรวจหรือรักษาดวยเอกซเรย  

- เครื่องควบคุมที่ใชเอกซเรยเปนหลัก จะใชประโยชนทางการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย 

หรือไมก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสี หรือเครื่อง รังสีบำบัด  

– ที่ใชประโยชนทางอ่ืน ๆ -- อ่ืนๆ 

                                          

1,312.0  

                                          

3,539.8  

                                          

3,062.1  

9022140

0000 

เครื่องอุปกรณที่ใชในการแผเอกซเรยหรือการแผรังสีอัลฟา เบตา หรือแกมมาเปนหลัก จะใชประโยชนทาง

การแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย หรือไมก็ ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสี

บำบัด หลอดเอกซเรย และเครื่อง กำเนิดเอกซเรยอ่ืน ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟาแรงสูงของเครื่องเอกซเรย แผง

ควบคุมและ โตะควบคุม จอ โตะ เกาอ้ี และของที่คลายกันที่ใชในการตรวจหรือรักษาดวย เอกซเรย  

- เครื่องควบคุมที่ใชเอกซเรยเปนหลัก จะใชประโยชนทางการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย 

หรือไมก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสี หรือเครื่องรังสี บำบัด 

 –อ่ืนๆ ที่ใชประโยชนทางการแพทยศัลยกรรมหรือสัตวแพทย 

                                          

2,336.5  

                                          

2,486.9  

                                          

2,431.8  

9018500

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย รวมถึง

เครื่องซินทิกราฟก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอ่ืน ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัดสายตา  

- อุปกรณและเครื่องใชอ่ืน ๆ เกี่ยวกับนัยนตา 

                                          

1,189.2  

                                          

1,452.0  

                                          

1,272.2  

9018490

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย รวมถึง

เครื่องซินทิกราฟก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอ่ืน ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัดสายตา 

 -อุปกรณและเครื่องใชอ่ืน ๆ ที่ใชในทางวิทยาศาสตรทันตกรรม --อ่ืนๆ 

                                               

980.2  

                                          

1,047.9  

                                          

1,033.3  

9019200

0090 

เครื่องใชในการหายใจอื่น ๆ และหนากากปองกันไอพิษ แตไมรวมถึงหนากากปองกันที่ไมมีสวนประกอบ

เซิงกล และไมมีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได 

- เครื่องบำบัดโรคดวยโอโซน ดวยออกซิเจน ดวยละอองน้ำยา เครื่องชวยหายใจ หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ใช

บำบัดโรคทางเดินหายใจ --อ่ืนๆ 

                                               

712.1  

                                               

777.2  

                                               

761.1  

9019200

0001 

เครื่องใชในการหายใจอื่น ๆ และหนากากปองกันไอพิษ แตไมรวมถึงหนากากปองกันที่ไมมีสวนประกอบ

เซิงกล และไมมีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได  

- เครื่องบำบัดโรคดวยโอโซน ดวยออกซิเจน ดวยละอองน้ำยา เครื่องชวยหายใจ หรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ใช

บำบัดโรคทางเดินหายใจ  

- เฉพาะเครื่องชวยหายใจ 

                                               

629.4  

                                               

571.9  

                                               

740.8  

9018120

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย รวมถึง

เครื่องซินทิกราฟก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอ่ืน ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัดสายตา  

- เครื่องวินิจฉัยโรคดวยไฟฟา (รวมถึงเครื่องตรวจสอบ การทำงานของอวัยวะตาง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัว

แปร ทางสรีรวิทยา)  

- เครื่องกวาดตรวจดวยอัลตราโซนิก 

                                               

556.1  

                                               

836.0  

                                               

717.0  

9402901

0000 

เฟอรนิเจอรที่ใชในทางการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย (เซน เตียงผาตัด เตียงตรวจโรค 

เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณกล เกาอ้ี'ทำฟน) เกาอี้ตัดผมและเกาอี้ที่คลายกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอน

และเลื่อนข้ึนลงได รวมทั้งสวนประกอบของของดังกลาวข้ึนตน - อ่ืน ๆ  

- เฟอรนิเจอรที่ออกแบบเปนพิเศษเพ่ือใชทางการแพทย ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย และสวนประกอบของ

เฟอรนิเจอรดังกลาว 

                                               

578.2  

                                               

728.0  

                                               

666.1  



 

6-3 

 

HS code รายการสินคา 2561 2562 2563 

9018130

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย รวมถึง

เครื่องซินทิกราฟก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอ่ืน ๆ และอุปกรณสำหรับตรวจวัดสายตา  

- เครื่องวินิจฉัยโรคดวยไฟฟา (รวมถึงเครื่องตรวจสอบ การทำงานของอวัยวะตาง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัว

แปรทางสรีรวิทยา) 

- เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใชพลังงานจากสนามแมเหล็ก 

                                               

503.8  

                                               

894.6  

                                               

605.6  

9018903

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย รวมถึง

เครื่องซินทิกราฟก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอ่ืน ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัดสายตา  

- อุปกรณและเครื่องใชอ่ืน ๆ –อ่ืน ๆ 

                                               

493.3  

                                               

506.3  

                                               

581.1  

9022120

0000 

เครื่องอุปกรณที่ใชในการแผเอกซเรยหรือการแผรังสีอัลฟา เบตา หรือแกมมาเปนหลัก จะใชประโยชนทาง

การแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย หรือไมก็ ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสี

บำบัด หลอดเอกซเรย และเครื่อง กำเนิดเอกซเรยอ่ืน ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟาแรงสูงของเครื่องเอกซเรย แผง

ควบคุมและ โตะควบคุม จอ โตะ เกาอ้ี และของที่คลายกันที่ใชในการตรวจหรือรักษาดวยเอกซเรย  

- เครื่องควบคุมที่ใชเอกซเรยเปนหลัก จะใชประโยชนทางการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย 

หรือไมก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสี หรือเครื่อง รังสีบำบัด 

- เครื่องคอมพิวเต็ดโทโมกราฟ 

                                               

370.4  

                                               

660.5  

                                               

559.7  

8419200

0000 

เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณหองปฏิบัติการ จะทำความรอน ดวยไฟฟาหรือไมก็ตาม 

(ไมรวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณอ่ืน) สำหรับใช กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวชองกับการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เซน การทำให รอน การทำใหสุก การยาง การกลั่น การกลั่นลำดับสวน การสเตอริ

ไลส การพาสเจอไรส การอบไอนํ้า การทำใหแหง การทำใหระเหย การทำใหเปนไอ การควบแนน หรือการ

ทำใหเย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใชตามบานเรือน เครื่องทำน้ำรอนแบบทำนํ้า

รอนชั่วขณะหรือแบบทำนํ้ารอนเก็บสะสมที่ไมใชไฟฟา  

- เครื่องสเตอรริไลสที่ใชในทางการแพทย ศัลยกรรม หรือใชตามหองปฏิบัติการ 

                                               

564.6  

                                               

524.0  

                                               

513.2  

9018902

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย รวมถึง

เครื่องซินทิกราฟก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอ่ืน ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัดสายตา  

- อุปกรณและเครื่องใชอ่ืน ๆ  

- ชุดอุปกรณและเครื่องใชที่ใชทางหลอดเลือดดำ 

                                               

584.2  

                                               

551.7  

                                               

495.6  

9021900

0000 

เครื ่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก รวมถึงไมยันรักแร สายรัดทางศัลยกรรม และเครื่องกดไสเลื ่อน และ

เครื่องใชอ่ืน ๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องชวยพิง และเครื่องใชอ่ืน ๆ ที่ใชสวม พก หรือผิง

ในรางกาย เพ่ือทดแทนความ ผิดปกติหรือความพิการ - อ่ืน ๆ 

                                               

675.0  

                                               

507.6  

                                               

470.8  

9022210

0 

เครื่องอุปกรณที่ใชในการแผเอกซเรยหรือการแผรังสีอัลฟา เบตา หรือแกมมาเปน หลัก จะใชประโยชนทาง

การแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย หรือไมก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสี

บำบัด หลอดเอกซเรย และเครื่อง กำเนิดเอกซเรยอ่ืน ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟาแรงสูงของเครื่องเอกซเรย แผง

ควบคุมและ โตะควบคุม จอ โตะ เกาอ้ี และของที่คลายกันที่ใชในการตรวจหรือรักษาดวย เอกซเรย  

-เครื ่องอุปกรณที่ใช การแผร ังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเปนหลัก จะใชประโยชน ทางการแพทย 

ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทางสัตวแพทยหรือไมก็ตาม รวมถึง เครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด 

-  ใชประโยชนทางการแพทย ศลัยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย 

                                               

324.0  

                                               

780.3  

                                               

403.6  

9019109

0000 

เครื่องใชในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคา'โนเทอร'าพิ) เครื่องนวด เครื่อง ทดสอบความถนัดในทาง

จิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคดวยโอโซน ดวยออกซิเจน ดวยละอองนํ้ายา เครื่องชวยการหายใจ หรือ

เครื่องอุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชบำบัดโรค ทางเดินหายใจ  

- เครื่องใชในการบำบัดโรคดวยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้งเครื่องทดสอบความ ถนัดทางจิตวิทยา - อ่ืน ๆ 

                                               

401.0  

                                               

391.6  

                                               

369.3  

8421291

0000 

เครื ่องเซ็นตริพิวส รวมถึงเครื ่องทำใหแหงโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื ่องจักรหรือเครื่อง อุปกรณที่ใซกรอง

ของเหลวหรือกาซหรือทำใหของเหลวหรือกาซบริสุทธิ์  

- เครื่องเซ็นตริพิวส รวมถึงเครื่องทำใหแหงโดยวิธี หมุนเหวี่ยง --อ่ืนๆ  

--ชนิดที่เหมาะสำหรับใชในทางการแพทย ศัลยกรรม หรือใชตามหองปฏิบัติการ 

                                               

287.5  

                                               

378.2  

                                               

362.7  

9021500

0000 

เครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก รวมถึงไมยันรักแร สายรัดทางศัลยกรรม และ เครื่องกดไสเลื่อน เผือกและ

เครื่องใชอ่ืน ๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องชวยพิง และเครื่องใชอ่ืน ๆ ที่ใชสวม พก หรือผิง

ในรางกาย เพ่ือทดแทนความ ผิดปกติหรือความพิการ  

- เครื่องคุมจังหวะสำหรับกระตุนกลามเนื้อหัวใจ ไมรวมถึงสวนประกอบและ อุปกรณประกอบ 

                                               

380.9  

                                               

402.1  

                                               

347.0  

9022130

0000 

เครื่องอุปกรณที่ใชในการแผเอกซเรยหรือการแผรังสีอัลฟา เบตา หรือแกมมาเปน หลัก จะใชประโยชนทาง

การแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย หรือไมก็ ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสี

                                               

398.3  

                                               

469.9  

                                               

327.5  



 

6-4 

 

HS code รายการสินคา 2561 2562 2563 

บำบัด หลอดเอกซเรย และเครื่อง กำเนิดเอกซเรยอ่ืน ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟาแรงสูงชองเครื่องเอกซเรย แผง

ควบคุมและ โตะควบคุม จอ โตะ เกาอ้ี และของที่คลายกันที่ใชในการตรวจหรือรักษาดวย เอกซเรย  

- เครื่องควบคุมที่ใชเอกซเรยเปนหลัก จะใชประโยชนทางการแพทย ศัลยกรรม ทัน ตกรรม หรือสัตวแพทย 

หรือไมก็ตามรวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสี หรือเครื่องรังสี บำบัด  

–อ่ืนๆ ที่ใชประโยชนทางทันตกรรม 

9018190

0000 

เครื่องใชในการหายใจอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไวตามประเภทที่ 90.19) และ หนากากปองกันไอพิษ แตไม

รวมถึงหนากากปองกันที่ไมมีสวนประกอบเซิงกลและ ไมมีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได  

- เครื่องใชในการหายใจอ่ืน ๆ (นอกจากที่ระบุไวตามประเภทที่ 90.19) และ หนากากปองกันไอพิษ แตไม

รวมถึงหนากากปองกันที่ไมมีสวนประกอบเซิงกลและ ไมมีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได 

- เครื่องใชในการหายใจอ่ืน ๆ (นอกจากที่ระบุไวตามประเภทที่ 90.19) และ หนากากปองกันไอพิษ แตไม

รวมถึงหนากากปองกันที่ไมมีสวนประกอบเซิงกลและ ไมมีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได  

--เฉพาะเครื่องชวยการหายใจ 

                                               

168.5  

                                               

169.5  

                                               

220.2  

 รวม 16,316.4  20,896.9  18,875.1  

ท่ีมา: คณะผูวิจัย รวบรวมจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร 

 

ตารางท่ี 6.2 สินคาเครื่องมือแพทยนำเขา 20 อันดับแรกของไทย: กลุมน้ำยาและชุดตรวจวินิจฉัย  

และกลุมวัสดุส้ินเปลืองทางการแพทย 
HS code รายการสินคา 2561 2562 2563 

3822009

0000 

รีเอเจนตที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนตปรุงแตงแลวจะมีวัตถุรองรับหรือไมก็ตาม สำหรับใชในการ

วินิจฉัย หรือใชตามหองปฏิบัติการ - อื่น ๆ 

                                          

9,942.6  

                                       

11,184.7  11,275.6  

9001500

0000 

เสนใยนำแสงและกลุมเสนใยนำแสง เคเบิลนำแสง นอกจากเคเบิลใยนำแสง แผนบางและแผนทำ

ดวยวัตถุโพลาไรส รวมทั้งเลนส (รวมถึงคอนแทกเลนส) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเซิงทัศน

ศาสตรอื่น ๆ ทำดวยวัตถุใดก็ตามไมไดประกอบ นอกจากของดังที่กลาวทำดวยแกวทีไ่มไดตกแตง

เพ่ือใชงานทัศนศาสตร  

- เลนสแวนตาทำดวยวัตถุอื่น ๆ 

                                          

9,210.8  

                                          

8,872.6  

                                          

7,027.9  

9018399

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย 

รวมถึงเครื่องซินทิกราพิก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอื่น ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัด

สายตา  

- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และของที่คลายกัน --อื่นๆ  

                                          

2,731.4  

                                          

3,238.2  

                                          

2,732.7  

9021390

0090 

เครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก รวมถึงไมยันรักแร สายรัดทางศัลยกรรม และ เครื่องกดไสเล่ือน 

และเครื่องใชอื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องชวยพิง และเครื่องใชอื่น ๆ ที่ใช

สวม พก หรือฝงในรางกาย เพ่ือทดแทนความ ผิดปกติหรือความพิการ  

- อวัยวะเทียมอื่น ๆ ของรางกาย --อื่นๆ 

                                          

2,232.6  

                                          

2,692.9  

                                          

2,294.9  

9018391

0000 

อุปกรณและเครื่องใซที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย 

รวมถึงเครื่องซินทิกราพิก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอื่น ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัด

สายตา  

- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และของที่คลายกัน --อื่นๆ  

--- หลอดสวน 

                                          

1,533.3  

                                          

2,263.2  

                                          

2,067.3  

4015190

0000 

เคร ื ่องแตงกายและของที ่ใซประกอบกับเครื ่องแตงกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช เพ่ือ

วัตถุประสงคใดก็ตาม ทำดวยยางวัลแคไนซนอกจากยางแข็ง  

- ถุงมือยางทุกชนิด --อื่นๆ 

                                          

1,319.9  

                                          

1,210.4  

                                          

1,586.1  

6307909

0001 

ของที่จัดทำแลวอื่น ๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเส้ือผา - อื่น ๆ  

--อื่นๆ:หนากากกรองฝุนหมอกควันหรือสารพิษบรรดาที่เปนอุปกรณเพ่ือ ปลอดภัย 

                                               

100.8  

                                               

439.8  

                                          

1,349.0  
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HS code รายการสินคา 2561 2562 2563 

9018320

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย 

รวมถึงเครื่องซินทิกราพิก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอื่น ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัด

สายตา  

- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และของที่คลายกัน  

- เข็มฉีดยาทำดวยโลหะและเข็มสำหรับเย็บผา 

                                          

1,114.5  

                                          

1,226.5  

                                          

1,163.6  

9603210

0000 

ไมกวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เปนสวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใชหรือยาน บก) เครื่องกล

สำหรับกวาดพ้ืนโดยใชแรงคนทีไ่มขับเคล่ือนดวยดวยมอเตอร ไมถูพ้ืน (มอป) ไมปดฝุนทำดวย ขน

สัตวปก ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำไมกวาดหรือ แปรง แพตและลูกกล้ิงสำหรับทาสี รวมทั้ง 

สควีจี (นอกจากสคจีจีแบบลูกกล้ิง)  

- แปรงสีฟน แปรงโกนหนวด แปรงหวีผม แปรงขัดเล็บ แปรงปดขนตา และแปรง อื่น ๆ ที่ใช

แตงตัว รวมถึงแปรงดังกลาวที่เปนสวนประกอบของเครื่องใช 

- แปรงสีฟน รวมถึงแปรงสำหรับแปรงฟนปลอม 

                                          

1,176.5  

                                          

1,358.4  

                                          

1,103.7  

9021100

0000 

เครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก รวมถึงไมยันรักแร สายรัดทางศัลยกรรม และ เครื่องกดไลเล่ือน 

เฝอกและเครื่องใชอื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องชวยฟง และเครื่องใชอื่น ๆ ที่

ใชสวม พก หรือผิงในรางกาย เพื ่อทดแทนความ ผิดปกติหรือความพิการ - เครื ่องใชทาง

ศัลยศาสตรกระดูกหรือเครื่องใชในการรักษากระดูกหัก 

                                          

1,197.3  

                                          

1,093.4  

                                          

1,076.0  

3006309

0000 

ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม  

- ของปรุงแตงทึบแสงสำหรับใชในการตรวจโรคดวยเอกซเรยและรืเอเจนททีใ่ชใน การวินิจฉัยโรค

ที่ทำขึ้นเพ่ือใชกับผูปวย --อื่นๆ 

                                          

1,058.6  

                                               

862.5  

                                               

919.7  

9001300

0000 

เสนใยนาแสงและกลุมเสนใยนาแสง เคเบิลนาแสง นอกจากเคเบิลใยนาแสง แผน บางและแผน

ทำดวยวัตถุโพลาไรส รวมทั้งเลนส (รวมถึงคอนแทกเลนส) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเซิงทัศน

ศาสตรอื่น ๆ ทำดวยวัตถุใดก็ตามไมไดประกอบ นอกจากของดังที่กลาวทำดวยแกวทีไ่มไดตกแตง

เพ่ือใชงานทัศนศาสตร  

- คอนแทกเลนส 

                                          

1,236.6  

                                          

1,374.7  

                                               

766.0  

9018311

0000 

อุปกรณและเครื่องใชที่ใชในทางวิทยาศาสตรการแพทย ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย 

รวมถึงเครื่องซินทิกราพิก เครื่องอุปกรณการแพทยทางไฟฟาอื่น ๆ และ อุปกรณสำหรับตรวจวัด

สายตา  

- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และของที่คลายกัน -หลอดฉีดยา มี

หรอืไมมีเข็มฉีดยา  

-หลอดฉีดยาชนิดใชแลวทิ้ง 

                                               

643.0  

                                               

706.3  

                                               

591.5  

3005909

0090 

แวดดิ่ง ผากอซ ผาพันแผลและของที่คลายกัน (เซน ของที่ใชแตงแผล ปลาสเตอร ปดแผล ผาติด

ยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบดวยสารที่เปนเภสัชภัณฑ หรือที่จัดทำ ขึ้นในลักษณะหรือบรรจุ

ภัณฑเพ่ือการขายปลีก สำหรับใชในเวซกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย -อื่นๆ -อื่นๆ 

                                          

1,368.7  

                                          

1,397.1  

                                               

545.8  

3006109

0090 

ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม  

- เอ็นเย็บแผล วัตถุใชเย็บแผลที่คลายกัน (รวมถึงดายที ่ใชหามและซับเลือด ซึ ่งใชในทาง

ศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผานการฆาเชื้อแลว) และกาวเนื้อเยื่อสำหรับปดแผลในทางศัลยกรรม

ที่ผานการฆาเชื้อแลว แลมิแนเรืยและแลมิแนเรืยเต็นทที่ผานการฆาเชื้อแลว ของใชหามและซับ

เลือดซ่ึงใชในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผานการฆาเชื้อแลว รวมทั้งของที่ใชยึดติดซ่ึงใชในทาง

ศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผาน การฆาเชื้อแลวจะใหหามและซับเลือดหรือไมก็ตาม -:อื่นๆ 

                                               

641.0  

                                               

627.9  

                                               

529.3  

6307904

0000 

ของที่จัดทำแลวอื่น ๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเส้ือผา - อื่น ๆ  

-  หนากากชนิดที่ใซในหองผาตัด 16.3  20.4  450.6  

9021310

0000 

เครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก รวมถึงไมยันรักแร สายรัดทางศัลยกรรม และ เครื่องกดไสเล่ือน 

และเครื่องใชอื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องชวยพิง และเครื่องใชอื่น ๆ ที่ใช

สวม พก หรือผิงในรางกาย เพ่ือทดแทนความ ผิดปกติหรือความพิการ  

- อวัยวะเทียมอื่น ๆ ของรางกาย  

                                               

488.8  

                                               

528.5  

                                               

420.8  
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HS code รายการสินคา 2561 2562 2563 

- ขอตอเทียม 

3005109

0000 

แวดดิ่ง ผากอซ ผาพันแผลและของที่คลายกัน (เซน ของที่ใชแตงแผล ปลาสเตอร ปดแผล ผาติด

ยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบดวยสารที่เปนเภลัซภัณฑ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุ

ภัณฑเพ่ือการขายปลีก สำหรับใชในเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย  

- ของที่ใชแตงแผลที่มีสารยึดติด และของอื่น ๆ ที่มีสารยึดติด - อื่น ๆ 

                                               

445.0  

                                               

488.6  

                                               

376.9  

9021290

0000 

เครื่องใชทางศัลยศาสตรกระดูก รวมถึงไมยันรักแร สายรัดทางศัลยกรรม และเครื่องกดไลเลื่อน 

และเครื่องใชอื่น ๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องชวยฟง และเครื่องใชอื่น ๆ ที่ใช

สวม พก หรือผิงในรางกาย เพ่ือทดแทนความ ผิดปกติหรือความพิการ  

- ฟนปลอมและอุปกรณติดตั้งเกี่ยวกับฟน (เดนทัลพิตติ้ง)- อื่น ๆ 

                                               

636.9  

                                               

755.0  

                                               

370.3  

3006200

0000 

ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม  

- รีเอเจนทที่ใชในการตรวจกลุมเลือด 188.5  251.8  226.9  

 รวม 37,283.1  40,592.9  36,874.6  

ท่ีมา: คณะผูวิจัย รวบรวมจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร 

 

ตารางท่ี 6.3 สินคาเครื่องมือแพทย 10 อันดับแรกท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

เบิกจายมากท่ีสุด  

รายการสินคาเคร่ืองมือแพทย 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ขอเขาชนิดท่ีสวนรับน้ำหนักไมสามารถเคลื่อนไหวได 391.5 488.7 542.0 502.2 465.9 538.2 

สายสวนเพื ่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ่ด วยขดลวด

เคลือบยาตานการตีบซ้ำ (Drug - eluting stent) 432.9 374.4 419.2 450.2 474.4 459.5 

สายสวนเพื ่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ่ดวยบอลลูน 

( Coronary balloon dilatation catheter ห ร ื อ  PTCA 

balloon) 305.9 348.6 351.2 322.8 367.2 430.1 

แผนโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง (Lock plate) 228.4 248.5 294.2 313.8 367.6 402.4 

สกรูยึดแผนโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw) 200.2 219.2 265.1 289.6 337.0 376.0 

เลนสแกวตาเทียม ชนิดพับได  (Foldable intraocular 

lens) 373.9 402.4 394.4 296.5 300.2 323.2 

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาดวย

ขดลวดหุมกราฟต (Aortic stent graft) 130.0 166.6 240.7 260.0 277.2 237.4 

โลหะดามกระดูกสันหลัง สวนอก เอว (PDS) (ระดับถัดไป) 141.8 162.7 167.3 156.1 169.2 187.5 

โลหะดามกระดูกสันหลัง สวนอก เอว (PDS) (ระดับแรก) 159.2 169.4 171.6 159.6 167.4 181.1 

ฟนเทียมท้ังปากถอดได 2 ช้ิน บน หรือลาง 137.3 155.4 160.0 137.6 141.3 145.3 

รวม 2,501.1  2,736.1  3,005.7  2,888.4  3,067.4  3,280.8  

ท่ีมา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวบรวมขอมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.)  
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ตารางท่ี 6.4 การเปรียบเทียบระหวางสินคาเครื่องมือแพทยท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย และสินคาท่ี 

ประเทศไทยนำเขา 20 อันดับแรก และสินคาท่ี สปสช. เบิกจายมากท่ีสุด 10 อันดับแรก 
ชื่อสามัญ Top 20 

นำเขา 

Top 10 

สปสช. 

กลุมเวชภัณฑทางการแพทย  

ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณขอศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได (Move Free Elbow Hinge External Fixator)  * 

โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเทาชนิดมีรูล็อก (MCLN Metacarpal Locking Nail)  * 

แผนโลหะดามกระดูกชนิดมีหวัสกรูพยุงและสกรูยึดแผนโลหะชนิด หัวสกรูมีเกลียว (Locking Plate and Locking 

Screw) 

  

โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System)   

ยูนิตทำฟน (Dental Master Unit)   

รากฟนเทียม (Dental Implant)*   

รากฟนเทียมขนาดเล็กสำหรับชวยยึดฟนเทียมแบบถอดได (MINI DENTAL IMPLANT)    

ระบบเคร่ืองมือชวยผาตัดและโลหะดามกระดูกสันหลัง*  * 

วัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคล  * 

เตียงผูปวยสำหรับงานผาตัด (OPERATING TABLE)   

เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส   

เคร่ืองพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท   

หุนจำลองทางการแพทยเฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)    

ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses)   

เคร่ืองลางตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)**   

รถเข็นนั่งใชไฟฟา (Electric – Powered Wheelchair)   

หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพการเคล่ือนไหวแขน (Robotic Devices for Arm Rehabilitation)   

รากฟนเทียม (DENTAL IMPLANT)   

อุปกรณชวยลางดวงตา   

เคร่ืองอบฆาเชื้อดวยแกสไฮโดรเจนเปอรออกไซดพลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer)   

ชุดชั้นวางอุปกรณทางการแพทย (Medical Supply Ceiling Pendant Unit)   

หมวกเลเซอรปลูกผมโดยใชเทคโนโลยบีำบัดดวยแสงเลเซอรกำลังต่ำ (Laser Cap for Hair Regrowth Using Low 

Level Laser Therapy Technology) 

  

อุปกรณชวยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize Cutting & Drilling Template)  * 

เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรสำหรับงานทันตกรรม (Dental CT)   

เคร่ืองนึ่งฆาเชื้อจุลินทรีย (Steam Sterilizers)   

เตียงผูปวย (เตียงเฟาวเลอร) (Hospital Bed (Fowler Bed)   

กลุมวัสดุทางการแพทย  

ชุดตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ชนิดแอลฟา    

สเปรยสมุนไพรกำจัดไรฝุน   

น้ำยาทดสอบภูมิแพโดยการทดสอบผิวหนังโดยวธิีสะกิด (Allergenic extracts for skin pick test)***   
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ชื่อสามัญ Top 20 

นำเขา 

Top 10 

สปสช. 

แผนปดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟา (Biocellulose Anti-microbial Dressing with Blue 

Sliver Nano) 

  

แผนปดแผลแบบกาวหนา (ADVANCE WOUND DRESSING)   

ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี (Reagent kits for screening of Thalassemia and 

Hemoglobin E )**** 

  

ปูนพลาสเตอรหลอแบบฟนสำเร็จรูปสูตรยับยั้งการแพรกระจายของเชื้อโรค (Antimicrobial Dental Plaster)   

ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1)   

ไฮโดรเจลผสมซิลเวอรนาโน (Hydrogel Wound Dressing with Silver Nano)   

แผนปดแผลเคลือบสารสกัดสมุนไพรจากวานหางจระเขและใบบัวบก (Polyester Containing Herbal Extract 

Dressing) 

  

วัสดุเรซินมอดิฟายดกลาสไอโอโนเมอรที่แข็งตัวดวยแสง (Light activated resin-modified glass ionomer    

วัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่แข็งตัวดวยการฉายแสง (Light activated dental pit and fissure sealant)    

ชุดทดสอบหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis test kit)   

หลอดเก็บเลือด (Tube for blood collection)   

ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไมตับในคน (Opisthorchiasis & Clonorchiasis - ICT Kit)   

พลาสเตอรเทปชนิดใส (TRANSPARENT POROUS SURGICAL TAPE)   

กลุมยานพาหนะบริการทางการแพทย  

รถพยาบาลเคลือบสารตานจุลชีพ   

รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสารตานจุลชีพ   

รถเอกซเรยเคลือบสารนาโนตานจุลชีพ   

รถพยาบาลเคลือบสารตานจุลชีพ   

รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสารตานจุลชีพ   

หมายเหตุ: * สิ้นสุดการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ** สถานะยกเลิกการข้ึนบัญชีนวัตกรรม

ไทย *** สิ้นสุดการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 **** สิ้นสุดการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2564, * เปนสินคาท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

ที่มา: ระบบสืบคนบัญชีนวัตกรรมไทย (เขาถึงจาก http://publichearing.bb.go.th/innovation/03-medical.php เมื่อ

วันท่ี 1 มิถุนายน 2564) 

 

6.2 สินคาในบัญชีนวัตกรรมไทยยังไมไดรับความเช่ือม่ันจากผูซ้ือ  

 

ผู ซ ื ้อจำนวนหนึ ่งขาดความเชื ่อมั ่นในสินคา ซึ ่งเปนผลจากคุณลักษณะเฉพาะ (specification)  

เชน ในกรณีสินคาเตียงผาตัดทั่วไประบบไฟฟาพรอมรีโมทคอนโทรล องศาของการปรับชิ้นสวนเตียงผาตัด

ท่ัวไประบบไฟฟาพรอมรีโมทคอนโทรล และการปรับสไลดพ้ืนเตียงในแนวระนาบ (top slide) ของสินคาท่ีข้ึน
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บัญชีนวัตกรรมไทย (Herbert) ยังมีคุณสมบัติไมทัดเทียมกับสินคาจากตางประเทศ เชน ญี่ปุน สหภาพยุโรป 

และสหรัฐอเมริกา (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 6.5) 

 

• ตัวอยางกรณีสินคาเตียงผาตัดท่ัวไประบบไฟฟาพรอมรีโมทคอนโทรล 

ในกรณีเตียงผาตัด ระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีของไทยยังสูตางประเทศไมได เชน ดานวัสดุศาสตร 

โดยเฉพาะ ซิลิโคน และมาตรฐานสินคาของไทยซึ่งยังไมไดอยูในระดับเดียวกับสินคาตางประเทศ เชน CE 

Mark  

 

ตารางท่ี 6.5 การเปรียบเทียบสินคาเตียงผาตัดท่ัวไประบบไฟฟาพรอมรีโมทคอนโทรล 
 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 

(removable) 

 

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  4"  powered 

radiolucent 

(101.6mm) 

 

Standard ISO  ISO 9001 

ISO 13485 

ISO 9001 

ISO 13485 

( ISO 9001)  they only 

mentioned 13485 

ISO 13485 

ISO 9001 

ISO 13485 

ISO 9001 

ISO 13485 

Price  1.5 ลานบาท 1.3 ลานบาท 1.76 ลานบาท 2.5 ลานบาท ++ 2. 4 ล  า น บ า ท 

(Alphastar Pro) 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย75

76  

 
76 รวบรวมขอมูลจาก http://www.mizuhomedical.co.jp/products/up_img/1459214722-529408.pdf 
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นอกจากนี้ ปจจัยอื่นที่สงผลตอความเชื่อมั่นของผูซื้อตอสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทยคือ บริการหลัง

การขายของบางสินคาในบัญชีนวัตกรรมยังไมเทียบเทากับสินคาตางประเทศ เชน สินคาตางประเทศมี

เจาหนาที่ใหบริการดูแลเครื่องแบบ on-site ขณะที่ ผูผลิตสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทยไมสามารถใหบริการ

แบบ on-site ไดเนื่องจากมีคาใชจายสูงและมีเงินทุนจำกัด อยางไรก็ตาม สินคาไทยอาจไดเปรียบดานบริการ

ซอมแซมอะไหลที่รวดเร็ว นอกจากนี้ ผูซื้อสวนหนึ่งมีความคุนชินกับสินคาตางประเทศซึ่งจำหนายในประเทศ

ไทยมาเปนเวลาชานาน จึงทำใหสินคาตางประเทศมีความไดเปรียบจากการเขาสูตลาดกอน (first-mover 

advantage)  

 

6.3 จุดออนของระบบการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรม 

ระบบบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมมีจุดออนสำคัญหลายประการ ไดแก 

 

ประการแรก ระบบบัญชีนวัตกรรมไทย ไมงายตอการใชงานสำหรับผูใช (user-friendly) เชน  

• การกำหนดชื่อสินคาของบัญชีนวัตกรรมไทยไมตรงกับชื่อสินคาในระบบจัดซ้ือจัดจางของรัฐ

76

77ซ่ึงผูซ้ือสวนใหญมีความคุนเคยมากกวา จึงทำใหผูซ้ือไมสามารถเปรียบเทียบสินคาและ

ราคาไดโดยงาย ดังตัวอยางแสดงในตารางท่ี 6.6 

• การคนหารายชื ่อสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทยในฐานขอมูลบัญชีนวัตกรรมไทย 77

78 แยก

ตางหากจากการคนหารายชื่อสินคาในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐจากฐานขอมูลการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ 78

79 ซึ่งทำใหผูซื้อสวนใหญซึ่งใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนประจำขาด

โอกาสในการรูจักและเขาถึงสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทยไดโดยงาย  

 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER010/GENERAL/DATA0000/00000364.PDF 

https://www.thaimedicaltrading.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B

9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94_Und_Maquet_Und_Alphastar/5ac49ac23c4cf483ff992a6f  

https://www.thaimedicaltrading.co.th/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B

9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94_Und_Maquet_Und_Alphastar/5ac49ac23c4cf483ff992a6f 

http://www.herbert.co.th/herbert/frontend/web/index.php/manufacturing/subclass/view?id=20 

http://www.herbert.co.th/herbert/frontend/dist/img/certify/iso134852016.pdf 

http://www.unitechhealthcare.com/index.php/Product2/viewproduct?Pro_Id=157 

https://www.meditek.ca/wp-content/upload/Maquet-Alphastar-1132.pdf  

https://www.steris.com/healthcare/products/surgical-tables/steris-4085-general-surgical-table 
77 ที่มา: บัญชีรายการครุภัณฑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561. (เขาถึงจาก 

https://phdb.moph.go.th/main/upload/web_download/5c31c33dadaeb_20190106.pdf เมื่อวันที่ 1 มิถนุายน 2564 ) 
78 http://publichearing.bb.go.th/innovation/search.php 
79 

http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/egp/reference_price/!ut/p/z1/jY9NC4JAEIZ_SwevzmyiSTcTNEqxwNL2Ehq2GurKu

unfzz4uQklzm-F5n-EFCjHQOukKlsiC10k57CdqnH3izolto--
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• ข อม ูลล ักษณะส ินค าในบ ัญช ีนว ัตกรรมระบ ุค ุณสมบ ัต ินว ัตกรรม แต  ไม  ได ระบุ  

คุณลักษณะเฉพาะ (เชน คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติทางเทคนิค อุปกรณประกอบ) ของสินคา 

ซ่ึงทำใหผูซ้ือไมมีขอมูลของสินคาเพียงพอในการเปรียบเทียบกับสินคาของผูขายรายอ่ืน 

 

ตารางท่ี 6.6 ตัวอยางการเปรียบเทียบสินคาในระบบจัดซ้ือจัดจางและบัญชีนวัตกรรมไทย 

บัญชีนวัตกรรมไทย ระบบจัดซ้ือจัดจาง (e-GP) 

ชื่อสามัญ 
ราคา 

(บาท) 

ผูขึ้นบัญชี

นวัตกรรม (ป) 
ชื่อสินคา 

ราคา 

(บาท) 

หนวยงาน 

(ป) 
แหลงที่มาราคากลาง 

เตียงผูปวย

สำหรับงาน

ผาตัด 

1.15-

1.36 

ลาน 

บริษัท 

ตะวันแม็คไวสซ 

จำกัด (2560) 

เตียงผาตัด

ทั่วไประบบ

ไฟฟาพรอม

รีโมท

คอนโทรล 

 

1.7 ลาน โรงพยาบาล

ขอนแกน 

(2561) 

สืบจากทองตลาด 

1) บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแอนดแคร 

จำกัด (มหาชน) 

2) หจก. ที.ท ีเทรดด้ิง อิมปอรตเออซปอรต 

3) บริษัท RENOVATE & DESIGH 

1.724 

ลาน 

โรงพยาบาล

กำแพงเพชร 

(2564) 

สืบจากทองตลาด 

1) บริษัท พีที เมด จำกัด 

2) บริษัท ซี อาร เอ็ม เฮลทแคร จำกัด 

3) บริษัท เคทีซี เมดิคอล จำกัด 

1.76 ลาน โรงพยาบาล

มหาสารคาม 

(2564) 

สืบจากทองตลาด 

1) บริษัท ยูนิเทค เฮลทแคร จำกัด 

2) บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย 

จำกัด 

3) บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอรจิคอล ซัพพลาย 

จำกัด 

ที่นอนลด

แผลกดทับ 

 

1.75 

หมื่น 

บริษัท โอพีเอสซี 

เฮลท จำกัด 

ที่นอน

ปองกันแผล

กดทับ 

 

1.1 หมื่น โรงพยาบาล  

ศิริราชปย

มหาราช

การุณย 

(2563)  

(160 หลัง) 

สืบราคาจาก 

1) บริษัท พาราเมาท เบด (ประเทศไทย) 

จำกัด 

2) บริษัท ฟาร ทริลเลียน จำกัด 

1.8 หมื่น  โรงพยาบาล

นพรัตนราช

ธานี (2562) 

(49 หลัง) 

สืบราคาจาก 

1) บริษัท ไพรม เมดิคอล จำกัด 

2) บริษัท เวิลดเทค คาสง เคร่ืองมือแพทย 

จำกัด 

1.8 หมื่น โรงพยาบาล

สมุทรปราการ 

สืบราคาจาก 

1) บริษัท ไพรม เมดิคอล จำกัด 

2) บริษัท เนชั่นแนล เฮลท ซิสเท็มส จำกัด 

 
GKwOtheOYoWuQradD9ALwx1gI9J_8BECn9RHQ8YvgqD0NO98O9mtEm3yACccGKCt5-q5r1almMqAiu2YiE-

pdDOdcyqZdKqhg3_cq45yVmXrhlYLfIjlvJcRjEprqEONNLzvPmj0AYRKPWQ!!/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQS

EhL3Ro/ 
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(2561)  

(10 หลัง) 

ท่ีมา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย79

80  

 

ประการที่สอง ระบบบัญชีนวัตกรรมไทยขาดกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจาง

สินคาบัญชีนวัตกรรมไทยอยางจริงจัง 

 

หนวยงานหลักที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ไดแก สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซึ่งทำหนาที่เปนหนวยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑและ

บริการนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และสำนักงบประมาณ ซ่ึงทำหนาท่ีเปนหนวยตรวจสอบ

ราคาของผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติขางตน รวมท้ังประกาศบัญชีนวัตกรรม

ไทย 80

81 อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ยังไมมีขอกฎหมายที ่กำหนดใหมีหนวยงานติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงาน81

82 และแกไขผลการดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด ตลอดจน ไมไดกำหนดหนวยงาน

ท่ีเปนผูรับผิดชอบในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด 

  

ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 

2563 เพียงระบใุหหนวยงานของรัฐจะตองรายงานเหตุผลความจำเปนไปยังหนวยงานตนสังกัดทุกรายไตรมาส

เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดรายงานไปยังสำนักงบประมาณ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมสามารถจัดซื้อยาทั่วไป 

(ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุ อยางนอยรอยละสามสิบของมูลคารวมของเงินงบประมาณคาจัดซื้อยาตามชื่อสามัญ 

(generic name) ที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทยได (ดูรายละเอียดในกลองขอความที่ 6.1) แตไมไดระบุแนวทาง

ปฏิบัติใด ๆ หากหนวยงานของรัฐไมสามารถจัดซ้ือเวชภัณฑท่ีมิใชยาไดตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 

 
80 รวบรวมขอมูลจาก http://publichearing.bb.go.th/innovation/03-medical.php  

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2018/09/เตียงผาตัดทั่วไประบบไฟฟาพรอมรีโมทคอน.pdf 

https://www.kph.go.th/html/attachments/article/3865/CCF18052564_0001.pdf 

https://www.mkh.go.th/th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศประกวดราคาซ้ือครุภัณฑการแพทย-3-รายการ.pdf  

http://e-procurement.siphhospital.com/Backend/fileupload/จัดทำประกาศ/Banner/11_06_2020_09_03_03.pdf 

http://www.nopparat.go.th/data/1559184116.pdf  

http://www.smpkhos.go.th/supplies/35511355.pdf  
81 ที่มา: http://publichearing.bb.go.th/innovation/PDF/มอบหมายหนวยงาน.pdf 
82 ที่มา: กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธกีารจัดซ้ือจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (เขาถึงจาก 

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/2/23052_1_1581062647135.pdf เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564)  
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กลองขอความท่ี 6.1 ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบัญชีนวัตกรรมไทย ภายใตกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ

วิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 

หมวด 4 พัสดุสงเสริมนวัตกรรม 

ขอ 11 ในหมวดน้ี “พัสดุสงเสริมนวัตกรรม” หมายความวา สินคาหรือบริการท่ีมีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนัก

งบประมาณ แตไมหมายความรวมถึงผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาตามหมวด 5 ซึ่งไดข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย 

ขอ 12 ใหพัสดุสงเสริมนวัตกรรมเปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 

ขอ 13 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 12 โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจางพัสดุดังกลาวไมนอยกวารอย

ละสามสิบของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย ดังตอไปน้ี  

(1) หากพัสดุที ่จะจัดซื ้อจัดจางมีผู ขายหรือผู ใหบริการเพียงรายเดียว ใหหนวยงานของรัฐจัดซื ้อจัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงจากผูขายหรือผูใหบริการโดยตรง 

(2) หากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางมีผูขายหรือผูใหบริการตั้งแตสองรายขึ้นไป ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางโดยวิธี

คัดเลือก โดยแจงผูขายหรือผูใหบริการทุกรายเพ่ือเขารวมเสนอราคา 

 

หมวด 5 พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

ขอ 14 ในหมวดนี้ “พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความวา สินคาหรือบริการเกี่ยวกับการปองกันหรือการ

รักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

ขอ 15 ใหพัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังตอไปน้ี เปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรอืสนับสนุน (1) ยาในบัญชียาหลัก

แหงชาติ (2) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งองคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทยหรือโรงงานเภสัช

กรรมทหารไดผลิตออกจำหนายแลว (3) ยาในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑที ่มิใชยา ซึ ่งองคการเภสัชกรรม 

สภากาชาดไทยหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารมิไดเปนผูผลิตแตมีจำหนาย (4) ผลิตภัณฑยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาซึ่งไดข้ึน

บัญชีนวัตกรรมไทย (5) ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีสภากาชาดไทยผลิตเอง และไมอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ (6) ยาท่ีเปนวัคซีนซึ่ง

ผลิตในประเทศ 

ขอ 16 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 15 (1) โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยา

ดังกลาวตามช่ือสามัญ (generic name) ไมนอยกวารอยละหกสิบของเงินงบประมาณในการจัดซื้อยา  

ขอ 17 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองคการเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย เวน

แตหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  

ขอ 18 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจัดซื้อจัดจางพัสดุตามขอ 15 (3) ภายใตเง่ือนไข… 

ขอ 19 ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามขอ 15 (4) มูลคารวมไมนอยกวารอยละสามสิบของแผนความตองการจัดซื้อยา

ตามชื่อสามัญ (generic name) หรือเวชภัณฑที่มิใชยารายการที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทยทั้งหมดของหนวยงานน้ัน 

ดังตอไปน้ี   

(1) จัดซื้อยาท่ัวไป (ยาเคมี) ซึ่งไดข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาของหนวยงานน้ันไมนอยกวารอยละสามสิบ

ของมูลคารวมของเงินงบประมาณคาจัดซื้อยาตามช่ือสามัญ (generic name) ท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ตน

ปงบประมาณ 

(2) จัดซื้อยาชีววัตถุซึ่งไดข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยตามบัญชีรายการยาชีววัตถุของหนวยงานน้ันไมนอยกวารอยละสามสิบ

ของมูลคารวมของเงินงบประมาณคาจัดซื้อยาตามช่ือสามัญ (generic name) ท่ีอยูในบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ตน

ปงบประมาณ 
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(3) วิธีการจัดซื้อในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ก. หากรายการยาตามช่ือสามญั (generic name) ท่ีอยูในบัญชียาหลกัแหงชาติหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาตามบัญชี

นวัตกรรมไทยรายการใด มีผูแทนจำหนายเอกชนเพียงรายเดยีว และมีองคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือ

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ไดผลิตออกจำหนายดวยแลว หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผูแทน

จำหนายเอกชน องคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได 

ข. หากรายการยาตามช่ือสามญั (generic name) ท่ีอยูในบัญชียาหลกัแหงชาติหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาตามบัญชี

นวัตกรรมไทยรายการใด มีผูแทนจำหนายเอกชนหลายราย และมีองคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือ

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ไดผลิตออกจำหนายดวยแลว หากหนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจากผูแทนจำหนายเอกชน 

ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อโดยวิธีคดัเลือก แตหากจะจดัซื้อจากองคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรอืโรงงาน

เภสัชกรรมทหาร หนวยงานของรฐัจะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย หรือ

โรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได 

         ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไมสามารถจัดซือ้ยาทั่วไป (ยาเคมี) หรือยาชีววัตถุตาม (1) หรือ (2) หนวยงานของรัฐแต

ละแหงจะตองรายงานเหตุผลความจำเปนไปยังหนวยงานตนสังกัดทุกรายไตรมาสเพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดรายงานไปยัง

สำนักงบประมาณตอไป 

ที่มา: กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (เขาถึงจาก 

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/2/23052_1_1581062647135.pdf เมื ่อวันที ่ 1 มิถุนายน 

2564)  

 

6.4 แนวปฏิบัติในการซ้ือขายสินคาท่ีไมเหมาะสม  

 

ในสินคาบางประเภท เชน สินคาดานการแพทย ผูขายจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมการสงเสริมการขายท่ี

ไมเหมาะสม โดยการเสนอประโยชนใหแกบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงพยาบาล หรือผูซื้อจำนวนหนึ่ง

เรียกรองใหผูขายบริจาคเงินเขากองทุนสวัสดิการเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชนที่จะไดขายสินคา  

(ดูกลองขอความที่ 6.2) จึงทำใหการตัดสินใจซื้อขายสินคาไมอยูบนพื้นฐานของปจจัยที่เหมาะสม เชน ราคา 

มาตรฐาน การใหบริการ และระยะเวลาในการสงมอบสินคา  

 

กลองขอความท่ี 6.2 ตัวอยางของพฤติกรรมการสงเสริมการขายยาท่ีไมเหมาะสม 

“กลุมบริษัทยา มีพฤติกรรมการสงเสริมการขายยาที่ไมเหมาะสม โดยการเสนอประโยชน ใหแกบุคลากรทางการแพทยผูมีสวน

เกี่ยวของกับการสั่งจายยา เพื่อแลกกับยอดจำหนาย ตัวอยางเชน การเสนอใหแพทยผูสั่งจายยาเขารวมการสัมมนาในตางประเทศ 

การเสนอคาคอมมิชช่ันในลักษณะการบริจาค ใหแกกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือการใหตัวอยางยาแกแพทยผูส่ังจายยาเปน

การเฉพาะบุคคล พฤติกรรมดังกลาวเปนการจูงใจใหแพทยส่ังจายยาอยางไมเหมาะสม” -หนา 3 
 

“จากขอมูลการสำรวจกรณีโรงพยาบาลรับเงิน/ไมรับเงินเขากองทุนสวัสดิการเฉพาะโรงพยาบาล ศูนย/ โรงพยาบาลท่ัวไป/ 

โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข จากสมาคมไทยอุตสาหกรรม

ผลิตยาแผนปจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) มีขอคนพบ ดังน้ี  

เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561  

1. ใหบริษัทบริจาคหรือสนับสนุนการประชุมวิชาการ  
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2. ใหโอนเขาบัญชี รพ. และมีใบเสร็จ 

3. ใหโอนเขาบัญชีอื่น ๆ ไมมีใบเสร็จ 

4. หักเงินหนาบิล และขอเปนเงินสด  

เดือนมีนาคม 2562  

1. โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการยื่นซองประมูลมีการถาม 

Condition วาจะยอมจายสวัสดิการ 5% หรือไม  

2. โรงพยาบาลชุมชน เปล่ียนผูบริหารโรงพยาบาล นโยบายการรับเงินสวัสดิการจากท่ีไมรับ เปนรับ ท้ังท่ีราคายาไดปรับเปน

ราคาสุทธิแลว  

3. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ถาไมจายเงินสวัสดิการก็ไมจายเช็คท่ีคางอยู”-หนา 25 

ที่มา: สรุปการดำเนินงานของผูมีสวนไดสวนเสียมาตรการปองกันการทจุริตในกระบวนการเบิกจายยา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 (2562). กระทรวงสาธารณสุข (เขาถึงจาก 

http://tpmacode.com/viewfile.php?x=2020_set2file1.pdf เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564) 

 

6.5 ผูข้ึนทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรมสวนใหญเปน SMEs มีขอจำกัดดานเงินทุน 

 

ขอจำกัดดานเงินทุนสงผลตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ SMEs ทั้งดานการวิจัย

และพัฒนา การตลาดและการประชาสัมพันธ และการขยายกำลังการผลิตหากมีคำสั่งซ้ือจำนวนมาก 

 

ตัวอยางเชน ในกรณีศึกษาของผูขึ้นทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย 

นับตั้งแตป 2559- มิถุนายน 2564 พบวา รอยละ 85 ของผูข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทยเปนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs)82

83 กลาวคือ ผูข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทยรวมท้ังสิ้น 34 ราย (47 รายการสินคา) จำแนก

ตามขนาด ประกอบดวย ขนาดยอย 6 ราย ขนาดเล็ก 15 ราย ขนาดกลาง 8 ราย และขนาดใหญ 5 ราย 

(ตารางท่ี 6.7) โดยมีรายละเอียดจำแนกตามกลุมยอย ดังนี้ 

 

• ในกลุมสินคาเวชภัณฑทางการแพทย ผูประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 18 ราย มีทุนจดทะเบียน

เฉลี ่ย 9.8 ลานบาท และรายไดเฉลี ่ย 197.2 ลานบาท ในป 2563 (ดูรายละเอียดใน 

ตารางท่ี 6.8)   

 
83 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2562 ระบุวา วิสาหกิจขนาดยอม ไดแก กิจการที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้  

(1) กิจการผลิตสินคาที่มีจำนวนการจางงานไมเกินหาสิบคนหรือมีรายไดตอปไมเกินหนึ่งรอยลานบาท  

(2) กิจการใหบริการ กิจการคาสง หรือกิจการคาปลีก ที่มีจำนวนการจางงานไมเกินสามสิบคนหรือมีรายไดตอปไมเกินหาสิบลานบาท  

และวิสาหกิจขนาดกลาง ไดแก กิจการที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้  

(1) กิจการผลิตสินคาที่มีจำนวนการจางงานเกินกวาหาสิบคนแตไมเกินสองรอยคน หรือมีรายไดตอปเกินกวาหนึ่งรอยลานบาทแตไมเกินหารอยลาน

บาท  

(2) กิจการใหบริการ กิจการคาสง หรือกิจการคาปลีก ที่มีจำนวนการจางงานเกินกวา สามสิบคนแตไมเกินหนึ่งรอยคนหรือมีรายไดตอปเกินกวาหา

สิบลานบาทแตไมเกินสามรอยลานบาท (ที่มา: https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20200108090926.PDF) 
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• ในกลุมวัสดุทางการแพทย ผูประกอบการจำนวนท้ังสิ้น 16 ราย เปน SMEs มีทุนจดทะเบียน

เฉลี่ย 14.6 ลานบาท และรายไดเฉลี่ย 187.5 ลานบาท ในป 2563 (ดูรายละเอียดในตาราง 

ท่ี 6.9)   

• ในกลุมยานพาหนะทางการแพทย ผูประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 2 ราย เปน SMEs มีทุนจด

ทะเบียนเฉลี่ย 545 ลานบาท และรายไดเฉลี่ย 587.4 ลานบาท ในป 2563 (ดูรายละเอียดใน

ตารางท่ี 6.10)   

 

ตารางท่ี 6.7 ผูข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทยในกลุมเครื่องมือแพทย จำแนกตามขนาด 

ขนาด* กลุมเวชภัณฑทางการแพทย กลุมวัสดุทางการแพทย กลุมยานพาหนะทางการแพทย รวม 

ยอย (ราย) 1 5 0 6 

เล็ก (ราย) 12 3 0 15 

กลาง (ราย) 3 4 1 8 

ใหญ (ราย) 2 2 1 5 

รวม 18 14 2 34 

หมายเหต:ุ สำหรับประเภทกิจการการผลิต วิสาหกิจรายยอยมรีายไดตอปไมเกิน 1.8 ลานบาท วิสาหกิจขนาดยอม มรีายไดตอ

ปไมเกิน 100 ลานบาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีรายไดตอปเกิน 100 - 500 ลานบาท ท้ังน้ี วิสาหกิจรายยอยเปนสวนหน่ึงของ

วิสาหกิจขนาดยอม (ท่ีมา: สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เขาถึงจาก  

https://www.sme.go.th/upload/mod_cms/332/files/20200206092118-20447-0.pdf)  

ท่ีมา: คณะผูวิจัย รวบรวมขอมลูจากสำนักงบประมาณ และกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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ตารางท่ี 6.8 ผูข้ึนทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย: กลุมเวชภัณฑทางการแพทย 

ผูข้ึนทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย 
ช่ือสามัญ เดือนท่ีประกาศ 

ทุนจดทะเบียน 

(ลานบาท) 

รายได (ลานบาท) กำไร (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 

ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณขอศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได (Move 

Free Elbow Hinge External Fixator) มกราคม 2559 

  26.00  181.55    191.38  208.62  189.87   25.94  28.49  40.17   41.92  

โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหร ือเทาชนิดมีร ูล ็อก (MCLN Metacarpal 

Locking Nail) มกราคม 2559 

แผนโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุงและสกรูยึดแผนโลหะชนิด หัวสกรูมี

เกลียว (Locking Plate and Locking Screw) มกราคม 2559 

โลหะดามกระดูกสันหลัง (Spinal System) มกราคม 2559 

บริษัท ไทย เด็นทอล 

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ยูนิตทำฟน (Dental Master Unit) กรกฎาคม 2559 
                     

1.00  

              

49.64  

            

133.60  

            

102.70  

              

52.11  

              

5.72  

            

29.27  

            

20.33  

              

2.02  เตียงผูปวย (เตียงเฟาวเลอร) (Hospital Bed (Fowler Bed)) ตุลาคม 2563 

บริษัท พีดับบลิว พลัส 

จำกัด 

รากฟนเทียม (Dental Implant)* พฤศจิกายน 2559 

                     

5.00  

              

14.00  

              

19.41  

              

20.58  

              

10.10  

             

(1.47) 

             

0.06  

             

(2.19) 

              

(5.26) 

รากฟนเทียมขนาดเล็กสำหรับชวยยึดฟนเทียมแบบถอดได (MINI DENTAL 

IMPLANT)  มีนาคม 2560 

รากฟนเทียม (DENTAL IMPLANT) ตุลาคม 2561 

บริษัท พีทีเอส เมดิคอล 

จำกัด ระบบเครื่องมือชวยผาตัดและโลหะดามกระดูกสันหลัง* พฤศจิกายน 2559 

                     

5.00  

              

56.11  

              

54.50  

              

48.62  

              

52.13  

              

0.99  

             

0.25  

             

0.10  

              

1.62  

บริษัท คัสตอมไมซ 

เทคโนโลยี จำกัด วัสดุฝงในบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหนาเฉพาะบุคคล พฤศจิกายน 2559 8.00  

               

6.39  

              

34.73  

              

79.56  

              

42.40  

             

(0.13) 

             

7.69  

            

10.87  

             

10.81  

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ 

จำกัด เตียงผูปวยสำหรับงานผาตัด (OPERATING TABLE) มีนาคม 2560 1.00  

            

127.46  

            

178.95  

            

189.04  

            

172.86  

              

3.61  

             

3.69  

             

5.16  

              

5.74  

บริษัท โฟโตไบโอแคร จำกัด 
เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวสัมผัส กันยายน 2560 

15.00  6.62  7.68     5.71    7.17  (1.06) (0.49) (2.35)   0.48  เครื่องพลาสมาเย็น แบบหัวเจ็ท กันยายน 2560 

บริษัท คัสตอมไมซ 

เทคโนโลยี จำกัด หุนจำลองทางการแพทยเฉพาะบุคคล (Personalized Medical Model)  พฤศจิกายน 2560    8.00  

               

6.39  

              

34.73  

              

79.56  

              

42.40  

             

(0.13) 

             

7.69  

            

10.87  10.81  

บริษัท โอพีเอสซี เฮลท 

จำกัด ที่นอนลดแผลกดทับ (Anti-bedsore Mattresses) เมษายน 2561 

                     

1.00  

               

0.95  

               

1.30  

               

0.92  

               

0.51  

              

0.02  

             

0.25  

             

0.07  

              

0.01  
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ผูข้ึนทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย 
ช่ือสามัญ เดือนท่ีประกาศ 

ทุนจดทะเบียน 

(ลานบาท) 

รายได (ลานบาท) กำไร (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

บริษัท เมดิทอป จำกัด 
เครื่องลางตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)** พฤษภาคม 2561 

                    

20.00  

          

1,595.59  

          

1,753.00  

          

1,979.01  

          

1,985.03  

           

135.52  

           

124.95  

           

131.75  

           

122.42  

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำกัด รถเข็นนั่งใชไฟฟา (Electric – Powered Wheelchair) มิถุนายน 2561 

                    

10.00  

            

123.82  

            

164.92  

            

166.83  

            

156.85  

              

2.52  

             

(1.14) 

             

2.77  

              

3.60  

บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด 
หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวแขน (Robotic Devices for 

Arm Rehabilitation) กรกฎาคม 2561 

                    

31.00  

              

39.13  

               

6.11  

              

12.19  

              

11.42  

              

4.62  

             

(2.71) 

             

(0.86) 

              

(1.22) 

บริษัท พีแอนดเอส สแตน

เลสสตีล เซ็นเตอร จำกัด อุปกรณชวยลางดวงตา กุมภาพันธ 2562 

                    

20.00  

              

85.63  

            

101.68  

            

106.11  

              

83.93  

              

3.14  

            

13.83  

            

10.11  

              

4.79  

บริษัท นำวิวัฒนการชาง 

(1992) จำกัด 

เครื่องอบฆาเชื้อดวยแกสไฮโดรเจนเปอรออกไซดพลาสมา (Hydrogen 

Peroxide Plasma Sterilizer) พฤษภาคม 2562 
                    

10.00  

            

395.92  

            

434.61  

            

622.68  

            

672.98  

            

12.64  

            

22.45  

            

38.69  

             

92.45  เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรีย (Steam Sterilizers) เมษายน 2563 

บริษัท ออลเวลล แอสเสท 

จำกัด 

ชุดชั้นวางอุปกรณทางการแพทย (Medical Supply Ceiling Pendant 

Unit) สิงหาคม 2562 1.00 27.47 4.82 5.42 3.16 12.53 2.58 2.43 1.24 

บริษัท พรีมา เลเซอร เทอร

ราพี จำกัด 

หมวกเลเซอรปลูกผมโดยใชเทคโนโลยีบำบัดดวยแสงเลเซอรกำลังต่ำ (Laser 

Cap for Hair Regrowth Using Low Level Laser Therapy 

Technology) พฤศจิกายน 2562 

                     

1.43  

               

1.65 

               

1.21  

               

2.93  

               

6.75  

              

1.65  

             

(0.46) 

             

(1.35) 

              

1.29  

บริษัท คัสตอมไมซ 

เทคโนโลยี จำกัด 

อุปกรณชวยตัดและเจาะกระดูกเฉพาะบุคคล (Personalize Cutting & 

Drilling Template) ธันวาคม 2562 

                     

8.00  

               

6.39  

              

34.73  

              

79.56  

              

42.40  

             

(0.13) 

             

7.69  

            

10.87  

             

10.81  

บริษัท พิกซาเมด จำกัด เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรสำหรับงานทันตกรรม (Dental CT) มกราคม 2563    5.00   4.61   56.46   209.90  18.22  1.03  19.85  81.51  3.71  

รวมทุกบริษัท (เฉล่ีย) 9.80 151.63 178.55 217.77 197.24 11.50 14.66 19.94 17.07 

หมายเหตุ: * สถานะสิ้นสุดการข้ึนทะเบียน **สถานะยกเลิกการข้ึนทะเบียน 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย รวบรวมขอมูลจากสำนักงบประมาณและกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
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ตารางท่ี 6.9 ผูข้ึนทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย: กลุมวัสดุทางการแพทย 

ผูข้ึนทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย 
ช่ือสามัญ เดือนท่ีประกาศ 

ทุนจดทะเบียน 

(ลานบาท) 

รายได (ลานบาท) กำไร (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน 

จำกัด 

น้ำยาทดสอบภูมิแพโดยการทดสอบผิวหนังโดยวิธีสะกิด (Allergenic 

extracts for skin pick test)* มีนาคม 2559 

                

20.00  

              

635.72  

              

675.48  

              

634.27  

              

677.43  

                 

2.06  

                 

4.18  

               

(35.01) 

                 

7.10  

บริษัท เคสเทรล ไบโอ ไซ

เอ็นซ (ประเทศไทย) จำกัด 

ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไมตับในคน (Opisthorchiasis & Clonorchiasis - 

ICT Kit) พฤษภาคม 2563 

                 

9.50  

                 

3.90  

                 

6.90  

                 

5.83  

                

12.06  

                

(3.22) 

                 

1.18  

                

(3.35) 

                 

1.10  

บริษัท แอดวานซ เมดิเทค 

จำกัด  แผนปดแผลแบบกาวหนา (ADVANCE WOUND DRESSING) ตุลาคม 2560 

                 

2.00  

                 

0.00  

                 

0.12  

                 

0.01  

                 

0.09  

                

(1.68) 

                

(1.47) 

                

(1.07) 

                

(1.08) 

บริษัท โนวาเทค เฮลธแคร 

จำกัด 

 

แผนปดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบโลหะเงินนาโนสีฟา (Biocellulose 

Anti-microbial Dressing with Blue Sliver Nano) กันยายน 2560                 

15.00  

                        

              

373.52  

                        

              

468.53  

                         

              

452.83  

                         

              

351.08  

                        

                

29.91  

                        

                

50.95  

                        

                

36.48  

                         

               

(10.73) 

                        

ไฮโดรเจลผสมซิลเวอรนาโน (Hydrogel Wound Dressing with Silver 

Nano) กันยายน 2561 

บริษัท ไทยเทปกาว

อุตสาหกรรม จำกัด พลาสเตอรเทปชนิดใส (TRANSPARENT POROUS SURGICAL TAPE) มกราคม 2564 

                 

5.00  

              

845.06  

              

850.06  

              

808.44  

              

766.94  

                

14.97  

                

21.80  

                

25.26  

                

24.21  

บริษัท ไทยเฮิรบเทค จำกัด 
สเปรยสมุนไพรกำจัดไรฝุน มกราคม 2560 

                 

2.00  

                 

1.03  

                 

0.85  

                 

0.93  

                 

0.77  

                 

0.32  

                 

0.31  

                 

0.30  

                 

0.17  

บริษัท ไบโอแอดแวนเทค 

จำกัด ชุดทดสอบหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis test kit) กรกฎาคม 2562 

                 

5.00  

                 

0.18  

                 

1.08  

                 

0.25  

                 

0.63  

                

(1.36) 

                

(0.45) 

                

(1.04) 

                

(0.98) 

บริษัท ไอเมดลาบอราทอรี่ 

จำกัด ชุดตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ชนิดแอลฟา มกราคม 2559 

                

94.55  

              

326.68  

              

359.88  

              

379.05  

              

343.22  

                 

7.46  

                

11.38  

                

20.78  

                 

2.41  

บริษัท ดรูไบโอ (ไทยแลนด) 

จำกัด 

ชุดน้ำยาตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินอี (Reagent kits for 

screening of Thalassemia and Hemoglobin E )* กุมภาพันธ 2561 

                

10.00  

              

172.26  

              

159.84  

              

161.97  

                     

-    

                

12.55  

                

14.26  

                

15.98  

                     

-    

บริษัท บางกอก โบทานิกา 

จำกัด 

แผนปดแผลเคลือบสารสกัดสมุนไพรจากวานหางจระเขและใบบัวบก 

(Polyester Containing Herbal Extract Dressing) ธันวาคม 2561 

                

20.00  

                

89.59  

                

67.46  

                

34.45  

                

28.15  

               

(10.56) 

               

(13.46) 

                

(1.73) 

                 

3.63  

บริษัท ยีน เอ็กซเซลเลนซ 

จำกัด ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน (Alpha-thalassemia 1) พฤษภาคม 2561 

                 

5.00  

              

108.29  

              

114.12  

              

123.54  

              

439.29  

                 

6.61  

                 

7.22  

                 

7.15  

                

21.45  

บริษัท วี เมด แล็บ เซ็น

เตอร จำกัด หลอดเก็บเลือด (Tube for blood collection) กรกฎาคม 2562 

                 

3.00  

                 

3.00  

                 

3.63  

                 

2.67  

                 

3.97  

                

(0.83) 

                 

0.17  

                

(0.25) 

                 

0.31  

บริษัท สยาม ผลิตภัณฑ

นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด 

ปูนพลาสเตอรหลอแบบฟนสำเร็จรูปสูตรยับย้ังการแพรกระจายของเชื้อโรค 

(Antimicrobial Dental Plaster) เมษายน 2561 

                

13.00  

                 

5.82  

                

10.95  

                 

7.00  

                 

1.23  

                 

0.36  

                

(4.65) 

               

(10.04) 

                

(0.49) 
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ผูข้ึนทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย 
ช่ือสามัญ เดือนท่ีประกาศ 

ทุนจดทะเบียน 

(ลานบาท) 

รายได (ลานบาท) กำไร (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

หนวยการผลิตวัสดุ 

ทันตกรรม  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วัสดุเรซินมอดิฟายดกลาสไอโอโนเมอรที่แข็งตัวดวยแสง (Light activated 

resin-modified glass ionomer) พฤษภาคม 2562 
- - - - - - - - - 

วัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่แข็งตัวดวยการฉายแสง (Light activated dental 

pit and fissure sealant) พฤษภาคม 2562 

รวมทุกบริษัท (เฉล่ีย)  14.58   183.22   194.21   186.52   187.49   4.04   6.53   3.82   3.36  

หมายเหตุ: * สถานะสิ้นสุดการข้ึนทะเบียน **สถานะยกเลิกการข้ึนทะเบียน 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย รวบรวมขอมูลจากสำนักงบประมาณและกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

 

ตารางท่ี 6.10 ผูข้ึนทะเบียนสินคาในบัญชีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย: ยานพาหนะการแพทย 

ผูข้ึนทะเบียนบัญชี

นวัตกรรมไทย 
ช่ือสามัญ เดือนท่ีประกาศ 

ทุนจดทะเบียน 

(ลานบาท) 

รายได (ลานบาท) กำไร (ลานบาท) 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

บริษัท สุพรีม โพรดักส 

จำกัด 

 

รถพยาบาลเคลือบสารตานจุลชีพ มกราคม 2559 

        440.00  1,311.96  481.67  118.69  119.06  16.72  (71.39) (348.52)   (19.62) รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสารตานจุลชีพ มกราคม 2559 

รถเอกซเรยเคลือบสารนาโนตานจุลชีพ มีนาคม 2559 

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร 

จำกัด 

 

รถพยาบาลเคลอืบสารตานจุลชีพ สิงหาคม 2563 
        650.00  1,123.92  1,495.36  1,321.40  1,055.84     28.58  4.31  33.23  18.77  

รถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยเคลือบสารตานจุลชีพ สิงหาคม 2563 

รวมทุกบริษัท (เฉล่ีย)         545.00  1,217.94  988.52  720.05   587.45  22.65  (33.54) (157.65) (0.43) 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย รวบรวมขอมูลจากสำนักงบประมาณและกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
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 สรุปและขอเสนอแนะ 

 

7.1 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือทำใหสินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยขายไดมากข้ึน 

 

ในชวงที่ผานมา ผลการดำเนินงานบัญชีนวัตกรรมไทยยังจำกัดมากดังจะเห็นไดวา งบประมาณการ

จัดซื้อจัดจางสินคาและบัญชีนวัตกรรมไทยคิดเปนเพียงรอยละ 0.4 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหา

โครงการจัดซ้ือจัดจางท่ีไดผูชนะแลวท้ังหมด ในปงบประมาณ 2563 ดังนั้น การปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือทำ

ใหสินคาที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยขายไดมากขึ้นอาจดำเนินการใน 3 แนวทาง ไดแก ไดแก (1) ทำใหสินคาใน

บัญชีนวัตกรรมไทยที่มีอยูแลวขายไดมากขึ้น (2) เพิ่มรายการสินคาที่ตลาดตองการมากขึ้น และ (3) บริหาร

จัดการระบบบัญชีนวัตกรรมไทยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน (ภาพท่ี 7.1) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพท่ี 7.1 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือทำใหสินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยขายไดมากข้ึน 

 
ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

ประการแรก ทำใหสินคาท่ีข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทยอยูแลวขายไดมากข้ึน โดย 

• พัฒนาคุณภาพใหทัดเทียมตางประเทศ ตลอดจน พัฒนาสินคาใหไดมาตรฐานที่ยอมรับในระดับ

สากล เชน CE Mark และ ISO 

o ชวยเหลือทางการเงินดานการทดสอบ เชน รัฐรวมจายคาทดสอบกับเอกชน 

o พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการทดสอบในประเทศ  

o สงเสริมใหเอกชนทำธุรกิจทดสอบในประเทศไทย เชน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) ใหสิทธิประโยชนดานภาษีและไมใชภาษี (เชน เงินกูดอกเบี้ยต่ำ) 
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• พัฒนาเทคโนโลยีท่ีไทยมีความสามารถในการแขงขัน  

o สงเสริมการรวมมือกันระหวางเอกชน สถาบันวิจัย และโรงพยาบาล 

• สนับสนนุใหราคาแขงขันไดกับตางประเทศ 

o รัฐใหเงินสนับสนุนเพ่ือใหราคาแขงขันได (price subsidy) หรือการใหแตมตอดานราคา

แกสินคาท่ีข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทย 

• ใหบริการหลังการขายท่ีดี 

o สงเสริมการรวมกลุมกันของผูประกอบการที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อใหบริการหลัง

การขายรวมกัน เพ่ือประหยัดตนทุน 

• มีการตลาดท่ีดี 

o สงเสริมใหผูซ้ือและผูขายมีโอกาสพบกันมากข้ึน เชน การจัดทำฐานขอมูลเก่ียวกับผูซ้ือ

และผูขาย รายการสินคา ขอมูลเปรียบเทียบ ซ่ึงทำใหงายตอผูใช (user-friendly) 

 

ประการท่ีสอง เพ่ิมสินคาซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดมากข้ึน โดย 

• จัดทำฐานขอมูลสินคาท่ีตลาดตองการ 

• แสวงหาสินคาท่ีตอบโจทยตลาดท่ีมีอยูแลว 

• พัฒนาสินคาใหมใหตอบโจทยตลาด 

• พัฒนาเทคโนโลยีท่ีไทยมีความสามารถในการแขงขัน 

• พัฒนาใหไดมาตรฐานสากล 

 

ประการสุดทาย บริหารจัดการระบบบัญชีนวัตกรรมไทย โดย 

• จัดทำฐานขอมูลรายงานความเคลื่อนไหวของสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทย เชน ยอดขาย และ

รายการสินคา เผยแพรขอมูลตอสาธารณะ เปนประจำ 

• จัดทำการศึกษาวิเคราะหสินคาที่มีศักยภาพสูงโดดเดน (champion product) เพื่อใหมีขอมูลชี้

วา ภาครัฐควรสนับสนุนสินคาอะไร ภายใตทรัพยากรและเวลาจำกัด (ดูกรอบแนวคิดในการ

พิจารณาสินคาท่ีมีศักยภาพสูงโดดเดน (Champion product) ไดในหัวขอท่ี 7.2) 
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7.2 กรอบแนวคิดในการพิจารณาสินคาท่ีมีศักยภาพสูงโดดเดน (Champion product) 

 

ในหัวขอนี ้ คณะผู ว ิจ ัยนำเสนอกรอบแนวคิดในการพิจารณาสินคาที ่ม ีศ ักยภาพสูงโดดเดน 

(Champion product) เพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุนสินคาในบัญชีนวัตกรรม โดยสินคาที่มีศักยภาพสูง

โดดเดนควรเปนสินคาที่มีแนวโนมจะเติบโตในระยะยาว ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการตอบสนองตอความ

ตองการของตลาดและความสามารถสูงทางเทคโนโลยี ดังนั้น หลักเกณฑที่สำคัญในการพิจารณาสินคาที่มี

ศักยภาพสูงโดดเดน ไดแก สินคาเปนที่ตองการของตลาด (High demand) และสินคามีศักยภาพสูงทาง

เทคโนโลยี (High technological capability) (ดูภาพท่ี 7.2) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ภาพท่ี 7.2 หลักเกณฑในการพิจารณาสินคาท่ีมีศักยภาพสูงโดดเดน (Champion product) 

  Market Demand 

  High Low 

Technological 

capability 

High Champion product x 

Low x x 

 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย 

 

• สินคาเปนท่ีตองการของตลาด (High demand) 

หากสินคาท่ีมีศักยภาพสูงโดดเดน เปนสินคาท่ีตลาดในประเทศตองการ และมีความสามารถสูงในการ

ตอบสนองตอความตองการของผูซ้ือ จะทำใหสินคามีความสามารถในการแขงขันสูง ท้ังนี้ หากผูซ้ือในประเทศ

สามารถสะทอนความตองการไดชัดเจนและรวดเร็ว จะทำใหสินคาที่มีศักยภาพสูงโดดเดนสามารถตระหนัก

รับรูและตอบสนองตอความตองการของผูซ้ือไดอยางถูกตองและรวดเร็วกวาคูแขงจากตางประเทศ  

 

อยางไรก็ตาม การพิจารณาความตองการของตลาดควรคำนึงทั้งความตองการของตลาดในปจจุบัน

และแนวโนมความตองการของตลาดในอนาคตซึ่งเปลี ่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (technology 

change) ยกตัวอยางเชน แนวโนมของเครื่องมือแพทยซึ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชมากขึ้นเพื่อแกปญหา

ของลูกคา (บุคลากรทางแพทยและคนไข) ดังแสดงในภาพท่ี 7.3 
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ภาพท่ี 7.3 หลักเกณฑในการพิจารณา ความตองการของบุคลากรทางการแพทยและคนไข 

นำไปสูการสรางนวัตกรรมดานเครื่องมือแพทย  

 

 
ท่ีมา: PwC Health Institute Clinician Survey, 2015 

 

• สินคามีศักยภาพสูงทางเทคโนโลยี (High technological capability)  

สินคาที่มีศักยภาพสูงโดดเดน ควรเปนสินคาที่มีศักยภาพสูงทางเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาของสนิคา  

เชน การใชเทคโนโลยีเฉพาะในการผลิตเพื่อสรางความแตกตางของสินคา (differentiated products)  

ซึ่งจำเปนตองอาศัยปจจัยการผลิตขั้นสูง (advanced factor) เชน บุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง และ

โครงสรางพื้นฐานดานวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ความสามารถทางเทคโนโลยีสวนหนึ่งอาจสะทอนไดจากการมี

ทรัพยสินทางปญญา เชน สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

  

  นอกจากนี้ ปจจัยอื่น ๆ ในการพิจารณาสินคาที่มีศักยภาพสูงโดดเดน ไดแก ความเชื่อมโยงหรือ

ความสัมพันธของหวงโซมูลคาซ่ึงประกอบดวย อุตสาหกรรมตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และหนวยงานสนับสนุน

ที่เกี่ยวของ (เชน สถาบันวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะที่เกี่ยวของ และอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ี

เกี่ยวของ (เชน ผูจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักร) ที่มีความสามารถในการแขงขันในระดับสากล) ซึ่งจะมีบทบาท

ชวยผลักดันใหสินคาที่มีศักยภาพสูงโดดเดนมีความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสราง

นวัตกรรม 
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• กรณีศึกษาตัวอยาง 

กรณีศึกษาตัวอยางสินคาที่มีศักยภาพสูงโดดเดน เชน อุตสาหกรรมยาชีววัตถุของประเทศไทยมี

ศักยภาพในการเปนสินคาท่ีมีศักยภาพสูงโดดเดนได หากพิจารณาหลักเกณฑขางตน ไดแก 

 

1. ความตองการของตลาด 

ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยในป 2562 มีจำนวนผูสูงอายุที ่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

มากถึง 11.6 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.5 ของประชากรไทยทั ้งหมด และมีการคาดการณวา  

ในป 2565 สัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปจะเพิ่มเปนรอยละ 20 และในป 2576 จะเพิ่มเปนรอยละ 28 

(ท่ีมา: รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยป 2553-2583) 

 

จำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับจำนวนสิทธิบัตรยาชีววัตถุสวนหนึ่งท่ี

หมดอายุลง และความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานยาชีววัตถุ ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงยาชีววัตถุท่ีมีราคา

แพงไดมากข้ึน โดยประเทศไทยบริโภคยาชีววัตถุเพ่ิมข้ึน 3 เทาในชวงป 2552-2561 จาก 16.5 หม่ืนลานบาท

ในป 2552 เปน 56.2 หมื ่นลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี ่ยสะสมตอป (CAGR) รอยละ 13.1  

(ภาพท่ี 7.4) โดยสวนใหญเปนการนำเขาจากตางประเทศ โดยในป 2552 และป 2561 มีการนำเขารอยละ 90 

และ 96 ตามลำดับ 

 

ภาพท่ี 7.4 การบริโภคยาและยาชีววัตถุของไทย 

 
ท่ีมา: ระบบยาของประเทศไทย (2563), สวรส.  
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 นอกจากนี้ ตลาดยาชีววัตถุในตลาดโลกคาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก 325.2 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 

ในป 2020 เปน 496.7 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกาในป 2026 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป 

รอยละ 7.32 โดยกลุมประเทศอเมริกาเหนือเปนตลาดใหญที่สุด รองลงมาคือ ตลาดยุโรป และตลาดเอเชีย

แปซิฟก (ท่ีมา: Mordor Intelligence)  

 

2. ความสามารถทางเทคโนโลยี 

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีผูผลิตยาชีววัตถุที่ไดมาตรฐาน PIC/S ทั้งหมด 5 แหง โดย 4 แหงเปนผูผลิต

วัคซีน ไดแก (1) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (2) องคการเภสัชกรรม (3) บริษัท ไบโอเนท เอเชีย จำกัด และ 

(4) บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอริเออรชีววัตถุ จำกัด ขณะที่มีเพียง 1 แหงที่เปนผูผลิตยาชีววัตถุคลายคลึง 

(biosimilar) ไดแก บริษัท สยามไบโอไซเอนซ จำกัด และมีโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุที่ไดมาตรฐาน GMP 

2 แหงคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแหงชาติ-คินเจน (ภาพท่ี 7.5) 

 

ภาพท่ี 7.5 หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุของไทย 

 
ท่ีมา: BCG in Action: สาขายาและวัคซีน ระบบยาของประเทศไทย (2563), สวทช. และ ระบบยาของประเทศไทย (2563), 

สวรส.  
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3. ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

ปจจัยสำคัญอ่ืน ๆ เชน  

• การสนับสนุนดานกฎระเบียบที ่เกี ่ยวของ เชน การขึ ้นทะเบียนยาชีววัตถุของไทยกับ

สำนักงานองคการอาหารและยา (อย.) และการไดรับมาตรฐานสากล (ภาพที่ 7.6) ทั้งนี้ 

ตลาดประเทศไทยมีขนาดเล็ก ขณะที่การลงทุนวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุตองใชการลงทุนสูง 

ทั้งดานบุคลากรที่มีทักษะสูง และโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานสากล ดังนั้น การผลิตยา 

ชีววัตถุจึงตองมุงสู การใหไดมาตรฐานสากลเพื่อสามารถจำหนายในตลาดตางประเทศได 

เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale)  

• สถาบันวิจัยและบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในประเทศ  

• การสนับสนุนจากภาครัฐ เชน ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่มีเปาหมายชัดเจนและ

ตอเนื่อง และมาตรการสนับสนุนการลงทุนท้ังดานภาษีและไมใชภาษี  

 

ภาพท่ี 7.6 มาตรฐานและกระบวนการรับรองยาชีววัตถุ 

 
 

ท่ีมา: Final Report: Thailand Biopharmaceutical Industry Development Roadmap, L.E.K., 2012 
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7.3 กรณีศึกษาสินคาท่ีมีศักยภาพสูงในบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

 ในสวนนี้ คณะผูวิจัยจัดทำกรณีศึกษาสินคาที่มีศักยภาพสูงที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย ไดแก อุปกรณ

โลหะดามกระดูกของบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด และยูนิตทำฟนของบริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด เพ่ือถอดบทเรียนเก่ียวกับการเสริมสรางศักยภาพสูการเปนสินคาท่ีมีศักยภาพสูง โดยพิจารณาจากปจจัย

หลักสำคัญ 2 ประการคือ  ความตองการของตลาด และความสามารถทางเทคโนโลยี ประกอบกับปจจัยท่ี

เก่ียวของอ่ืน ๆ เชน การแขงขันกับคูแขง และการสนับสนุนภายใตมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย  

 

7.3.1 กรณีศึกษา: บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 

 บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เปนบริษัทผลิตอุปกรณโลหะดามกระดูก ในปจจุบัน ไดพัฒนาและขายสินคา

หลายประเภท เชน วัสดุทดแทนหมอนรองกระดูก โลหะดามกระดูกสันหลัง แผนโลหะดามกระดูกและสกรู 

โลหะดามในโพรงกระดูก อุปกรณยึดตรึงกระดูกภายนอก และวัสดุทดแทนกระดูก ท้ังนี้ สินคาเครื่องมือแพทย

ของบริษัทท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยมีท้ังหมด 4 รายการ ไดแก ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณขอศอกชนิดปรับ

มุมและปรับยึดได โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเทาชนิดมีรูล็อก แผนโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง 

และสกรูยึดแผนโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว และโลหะดามกระดูกสันหลัง (ตารางท่ี 7.1)  

 

ตารางท่ี 7.1 รายการสินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยของบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 

รายการสินคาท่ีขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนท่ีประกาศ หมายเหตุ 

ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณขอศอกชนิดปรับ

มุมและปรับยึดได 

มกราคม 2559 (เพิ่มเติม/แกไข

ขอมูล มิถุนายน 2562) 

สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 31 

มกราคม 2565 

โลหะยึดในโพรงกระดูกมือหรือเทาชนิดมีรูล็อก มกราคม 2559 (เพิ่มเติม/แกไข

ขอมูล มิถุนายน 2562) 

สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 31 

มกราคม 2565 

แผนโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง และสก

รูยึดแผนโลหะชนิดหัวสกรูมีเกลียว 

มกราคม 2559 (เพิ่มเติม/แกไข

ขอมูล มิถุนายน 2562) 

สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 31 

มกราคม 2565 

โลหะดามกระดูกสันหลัง มกราคม 2559 (เพิ่มเติม/แกไข

ขอมูล มิถุนายน 2562) 

สิ้นสุดการขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 31 

มกราคม 2565 

ท่ีมา: ระบบสืบคนบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ 

 

ออโธพีเซีย เริ่มจากการเปนบริษัทผลิตชิ้นสวนประกอบเครื่องยนตกวา 20 ป แตหลังจากเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจตมยำกุง ในป พ.ศ. 2545 จึงไดเปลี่ยนมาผลิตเครื่องมือแพทย โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยโดย 

สวทช. อยางตอเนื่อง และใหความสำคัญกับการเชิญแพทยเขารวมทีมวิจัยตลอดในชวงสิบปท่ีผานมา เนื่องจาก

เห็นประโยชนทั้งดานศักยภาพการวิจัยและการเอาโจทยจริงจากแพทยมาทำวิจัย จนในที่สุด สินคาของ 
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ออโธพีเซียมีศักยภาพทั้งในดานการออกแบบและการผลิต สามารถตอบสนองความตองการใชงานของแพทย

ได และไดรับการยอมรับท้ังในและตางประเทศ โดยในปจจุบัน บริษัทมีสวนแบงการตลาดรอยละ 5 ของตลาด

อุปกรณโลหะดามกระดูกในประเทศไทย และสงออกสินคาไปตางประเทศดวย นอกจากนี้ บริษัท ออโธพีเซีย

เปนบริษัทผูผลิตวัสดุดามกระดูกเพียงแหงเดียวในประเทศไทย 

 

• ความตองการของตลาด 

ในชวง 5 ปที่ผานมา ตลาดการจัดซื้อจัดจางโลหะดามกระดูกของภาครัฐมีการเติบโตสูงมาก โดย

ภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจางโลหะดามกระดูกประมาณ 11 – 21 ลานบาทตอปในปงบประมาณ 2559 – 2560  

และเพิ่มสูงขึ ้นอยางกาวกระโดดเปน 84 ลานบาทในปงบประมาณ 2561 และประมาณ 150 ลานบาทใน

ปงบประมาณ 2562 – 2563  คิดเปนอัตราเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) รอยละ 91.4 ในปงบประมาณ 2559 – 

2563 (ภาพท่ี 7.7) 

 

ภาพท่ี 7.7 ขนาดตลาดการจัดซ้ือจัดจางสินคาโลหะดามกระดูกของภาครัฐ 

 
ท่ีมา: คณะผูวิจัย คำนวณจากระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ 

 

สำหรับบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ผลิตภัณฑของออโธพีเซียมียอดขายประมาณเกือบ 200 ลานตอป 

(ตารางที่ 7.2) ซึ่งยอดขายสวนใหญมาจากตลาดในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายไปยังตลาด

ตางประเทศ เชน อิสราเอล และแอฟริกา ทั้งนี้ การมีตลาดท่ีใหญมากพอทำใหบริษัทมียอดขายสูง และมี

งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

ในป พ.ศ. 2562 บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด มียอดขายอยูท่ี 199 ลานบาท แตการแพรระบาดของโค

วิด-19 ในป พ.ศ. 2563 มีผลกระทบทำใหยอดขายของบริษัทลดลงเหลือ 184 ลานบาท เนื่องจากโรงพยาบาล
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เปดบริการหองผาตัดเฉพาะกรณีที่เจ็บปวยรายแรงและจำเปนตองผาตัดฉุกเฉินเทานั้น อยางไรก็ตาม แม

ยอดขายของบริษัทจะลดลง แตกำไรสุทธิของบริษัทสูงข้ึนในป พ.ศ. 2563  

 

ตารางท่ี 7.2 ผลประกอบการของบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

 
จำนวนเงิน (ลานบาท) อัตราการเติบโต (รอยละ) 

รายไดหลัก 189.1 187.8 176.8 184.6 199.1 183.7 38.3 -0.7 -5.9 4.4 7.9 -7.8 

รายไดรวม 191.6 191.8 181.6 191.4 208.6 189.9 38.9 0.1 -5.3 5.4 9.0 -9.0 

ตนทุนขาย N/A N/A 36.6 N/A N/A 55.2 -100.0 N/A N/A -100.0 N/A N/A 

คาใชจายขายและบริการ N/A N/A 117.4 N/A N/A 90.6 -100.0 N/A N/A -100.0 N/A N/A 

รายจายรวม 183.8 144.5 154.0 145.9 152.1 145.8 43.1 -21.4 6.6 -5.3 4.3 -4.2 

ดอกเบี้ยจาย 0.1 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 136.5 1,023.1 0.8 8.0 -14.1 -3.5 

กำไร (ขาดทุน)  

กอนภาษี 7.7 46.2 26.4 29.6 42.1 43.1 -18.6 499.9 -42.7 11.9 42.1 2.5 

ภาษีเงินได 2.0 9.6 0.5 1.1 1.9 1.2 0.3 390.7 -94.7 117.5 71.4 -38.0 

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ 5.7 36.5 25.9 28.5 40.2 41.9 -23.5 537.3 -29.0 9.9 41.0 4.4 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 

• ความสามารถดานเทคโนโลยีและผลผลิตของบริษัท 

 

เมื่อพิจารณาปจจัยนําเขา (input) เชน งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา และบุคลากรวิจัยและ

พัฒนา พบวา ออโธพีเซียใหความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยในแตละป บริษัท

จัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาคิดเปนรอยละ 20 ของยอดขาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีความ

รวมมือกับหนวยงานดานการวิจัย เชน การไดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และบริษัทยังทำงานวิจัยรวมกับแพทยดวย จึงเปนผลใหออโธพีเซียมีผลงานวิจัยท่ี

ไปแสดงในการประชุมวิชาการทางการแพทยของไทย และชวยสรางความเชื่อม่ันในสินคาของออโธพีเซีย 

 

ในดานผลผลิต (output) พบวา สินคาของออโธพีเซียผานการรับรองดวยมาตรฐานนานาชาติ ท้ัง 

ISO-13485 (มาตรฐานสำหรับอุปกรณการแพทย) และ CE Mark (มาตรฐานดานความปลอดภัย) และราคา

สินคาของออโธพีเซียอยูในระดับต่ำกวาสินคาจากตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ จำนวน 

4 รายการ ดังแสดงในตารางท่ี 7.3  
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ตารางท่ี 7.3 รายการสิทธิบัตรของบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 

เลขท่ีสิทธิบัตร ชื่อสิ่งประดิษฐ/การออกแบบ ผูขอจดสิทธิบัตร วันท่ีจดทะเบียน 

24419 สกรู ยึดกระดูกสันหลัง แบบยึดตรึง

ดวยแทงโลหะ 

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 2 ก.ย. 2551 

เพิกถอนเมื่อ 28 มิ.ย. 2564 

13276 อุปกรณผาตัดอุโมงคขอมือ มหาวิทยาลัยมหิดล,  

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 

20 พ.ย. 2560  

15102 อุปกรณทดแทนหมอนรองกระดูก บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 17 เม.ย. 2562 

 อุปกรณถางกระดูกซี ่โครงหรือยืด

กระดูกสันหลังชนิดปรับความยาวได 

มหาวิทยาลัยมหิดล,  

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 

ยื่นขอใหตรวจสอบการประดิษฐ 

เมื่อ 7 พ.ค. 2562 

ท่ีมา: ระบบสืบคนขอมูลสิทธิบัตรออนไลน กรมทรัพยสินทางปญญา83

84 

 

• ปจจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ  

 

o การแขงขันกับคูแขง 

ในดานความสามารถในการแขงขัน บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ตองเผชิญการแขงขันจากคูแขงซึ่งเกือบ

ท้ังหมดเปนบริษัทตางชาติ โดยอุปสรรคในการแขงขันท่ีสำคัญคือ งบประมาณท่ีจำกัดของบริษัทดานการตลาด

และการประชาสัมพันธท่ี ทำใหการแขงขันในการตลาดทำไดยาก และมีขอจำกัดในการออกงานแสดงสินคาซ่ึง

มีคาใชจายสูงนับลานบาทตอครั้ง ขณะท่ี บริษัทขนาดใหญจากตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป เกาหลีใต 

จีน และอินเดีย มีงบประมาณดานการประชาสัมพันธท่ีสูงทำใหมีความสามารถประชาสัมพันธสินคาไดมากกวา 

 

o การสนับสนุนภายใตมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ขายสินคาผานบัญชีนวัตกรรมเพียงรอยละ 4 ของยอดขายทั้งหมดแตละป 

เนื่องจากสาเหตุสำคัญหลายประการ ไดแก  

(1) นโยบายในปจจุบันยังขาดแรงจูงใจและแรงผลักดันที่จะทำใหแพทยเปลี่ยนมาใชสินคาบนบัญชี

นวัตกรรมไทย  

(2) แพทยสวนใหญไมมีความตองการที่จะซื้อเครื่องมือแพทยที่อยูในบัญชีดังกลาว แมจะสามารถ

จัดซื้อจัดจางแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับสินคาบนบัญชีนวัตกรรมได เนื่องจากคุนชินกับการซ้ือ

สินคาในชองทางเดิมอยูแลว  

(3) อาจารยแพทยสวนใหญเคยศึกษาในตางประเทศ จึงคุ นเคยกับการใชเครื ่องมือแพทยของ

ตางประเทศ และไมเห็นความจำเปนในการเปลี่ยนมาใชเครื่องมือแพทยของไทยท่ีไมเคยใชมากอน  

(4) แพทยอาจยังไมเชื่อม่ัน เกรงวาอาจเกิดความเสี่ยงและเปนอันตรายตอผูปวยได  

 
84 https://patentsearch.ipthailand.go.th 
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7.3.2 กรณีศึกษา: บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

 

บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เปนบริษัทผูผลิตและสงออกเครื่องมือทำฟนแบบครบ

วงจร สินคาหลักของบริษัทคือ ยูนิตทำฟน และเตียงผูปวย โดยบริษัทเริ่มตนจากความตองการผลิตเครื่องมือ

แพทยที่ทำงานดวยพลังงานลม ซึ่งไมใชพลังงานไฟฟา เพื่อตอบโจทยที่ไดรับจากการพูดคุยกับแพทยที่มัก

ประสบปญหาในการทำงานเม่ือไฟดับ ตอมาในป พ.ศ. 2547 ไดเขารวมโครงการบมเพาะธุรกิจของ สวทช. โดย

ไดรับคำแนะนำเรื่องการทำแผนธุรกิจ ทุนวิจัยเพื่อผลิตเครื่องมือแพทยตนแบบ และการทดสอบมาตรฐาน

เครื่องมือแพทย จนสามารถจดสิทธิบัตร และนำไปแสดงในงานแสดงสินคาเครื่องมือแพทยในระดับประเทศ 

จนเปนที่รูจัก ในปจจุบัน บริษัทมีสวนแบงการตลาดรอยละ 19 ของตลาดยูนิตทำฟนในประเทศไทย ทั้งนี้ 

บริษัทมีสินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย 2 รายการ คือ ยูนิตทำฟน และเตียงผูปวย (ตารางท่ี 7.4)  

 

ตารางท่ี 7.4 รายการสินคาท่ีข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยของบริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

รายการสินคาท่ีขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนท่ีประกาศ 

ยูนิตทำฟน กรกฎาคม 2559 (เพ่ิมเติม/แกไขขอมูล มนีาคม 2560, สิงหาคม 2562) 

เตียงผูปวย (เตียงเฟาวเลอร)  ตุลาคม 2563 

ท่ีมา: ระบบสืบคนบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ 

 

• ความตองการของตลาด 

 

ในชวง 5 ปที่ผานมา ตลาดการจัดซื้อจัดจางยูนิตทำฟนของภาครัฐมีแนวโนมขยายตัว โดยภาครัฐมี

การจัดซื้อจัดจางยูนิตทำฟนประมาณ 124 – 226 ลานบาทตอป และคิดเปนอัตราเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) 

รอยละ 6.6 ในปงบประมาณ 2559 – 2563 (ภาพท่ี 7.8) 
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ภาพท่ี 7.8 ขนาดตลาดการจัดซ้ือจัดจางสินคายูนิตทำฟนของภาครัฐ 

 
ท่ีมา: คณะผูวิจัย คำนวณจากระบบขอมูลการใชจายภาครัฐ 

 

 นอกจากนี้ หากพิจารณาจำนวนทันตแพทยในประเทศไทย พบวา ในชวงเกือบยี่สิบปท่ีผานมา จำนวน

ทันตแพทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนเทาตัวจากประมาณ 9 พันคนในป พ.ศ. 2548 เปนมากกวา 1.8 หมื่นคน

ในป พ.ศ. 2563 และมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 4 - 6 ตอป (ภาพที่ 7.9) ซึ่งจำนวนทันตแพทยท่ี

เพ่ิมข้ึนดังกลาวสะทอนถึงความตองการยูนิตทำฟนท่ีเพ่ิมข้ึนในตลาดประเทศไทย 

 

ภาพท่ี 7.9 จำนวนและอัตราการเติบโตของทันตแพทยท่ีข้ึนทะเบียนกับทันตแพทยสภา 

 
ท่ีมา: ทันตแพทยสภา (ณ กรกฎาคม 2563) 
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สำหรับบริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล บริษัทมียอดขายตอปประมาณ 20 – 25 ลานบาท 

กอนท่ีจะมีสินคาบนบัญชีนวัตกรรม ตอมา ในป พ.ศ. 2559 บริษัทนำสินคาข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม และผล

จากการดำเนินการดังกลาวสงผลใหยอดขายของบริษัทเติบโตอยางกาวกระโดดในป พ.ศ. 2561 โดยมีมูลคาสูง

ถึงมากกวา 130 ลานบาท อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2563 ยอดขายของบริษัทลดลงเหลือ 52 ลานบาท (ตาราง

ท่ี 7.5) ทั้งนี้ การแขงขันสูงของตลาดในประเทศทำใหบริษัทขยายตลาดสูตลาดตางประเทศดวย เชน อินเดีย 

เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ การขยายตลาดมีความสำคัญตอบริษัท เนื่องจาก การผลิตในปริมาณ

มากจะชวยใหบริษัทมีความไดเปรียบตอขนาด (economies of scale) และมีรายไดท่ีมากข้ึนเพ่ือใหมีเงินทุนท่ี

จะนำมาใชในการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

ตารางท่ี 7.5 ผลประกอบการของบริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

 
จำนวนเงิน (ลานบาท) อัตราการเติบโต (รอยละ) 

รายไดหลัก 25.1 20.1 49.0 133.6 102.2 51.6 10.1 -19.8 144.0 172.2 -23.5 -49.6 

รายไดรวม 25.3 20.3 49.6 133.6 102.7 52.1 10.1 -19.9 144.5 169.2 -23.1 -49.3 

ตนทุนขาย 14.6 16.0 29.1 57.6 36.4 26.8 10.4 9.2 82.3 97.7 -36.7 -26.5 

คาใช จ ายในการ

ขายและบริการ 10.4 8.4 14.1 39.3 41.1 22.3 13.6 -19.1 67.6 178.3 4.4 -45.7 

รายจายรวม 25.0 24.4 43.3 96.9 77.5 49.1 11.7 -2.5 77.2 124.0 -20.0 -36.7 

ดอกเบ้ียจาย N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

กำไร  (ขาดท ุน ) 

กอนภาษี 0.3 -4.1 6.4 36.7 25.2 3.0 -50.9 -1,582.5 -254.9 475.8 -31.4 -87.9 

ภาษีเงินได 0.1 N/A 0.6 7.4 4.8 1.0 -44.8 -100.0 N/A 1,046.6 -35.0 -78.8 

กำไร (ขาดท ุน) 

สุทธิ 0.2 -4.1 5.7 29.3 20.3 2.0 -52.7 -2,119.9 -239.2 411.3 -30.5 -90.1 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 

• ความสามารถดานเทคโนโลยีและผลผลิตของบริษัท  

เมื่อพิจารณาปจจัยนําเขา (input) พบวา ไทยเด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล ใหความสำคัญกับการ

พัฒนานวัตกรรม เพ่ือตอบโจทยความตองการของผูใชงานจริง โดยรวบรวมขอมูลความตองการจากทันตแพทย

ที่ประสบปญหาจากการรักษาผูปวย เพื่อวิเคราะหลักษณะของยูนิตทำฟนท่ีทันตแพทยตองการ และเนนการ

ผลิตสินคาท่ีมีราคาถูกกวาสินคาจากตางประเทศ 
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ตัวอยางเชน การระบาดของโควิด-19 ทำใหทันตแพทยกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อจากการรักษาผูปวย 

เมื่อบริษัทรับทราบปญหาดังกลาว จึงไดเริ่มวิจัยพัฒนาเครื่องมือทันตกรรมเพื่อปองกันการติดเชื้อ โดยพัฒนา

ระบบดูดละอองฝอยจากการทำฟนใหระบายสูนอกอาคาร ผานระบบ motor suction แรงดูดสูง พรอมกับ

ระบบฟอกและกรองอากาศคุณภาพสูงเพื่อกรองเชื้อโรค ซึ่งชวยใหทันตแพทยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ 

โควิด-19 ระหวางรักษาคนไขได โดยสินคาดังกลาวผานการทดสอบมาตรฐาน และการทดลองในการใชงานจริง

กับทันตแพทย นอกจากนี้ ไทยเด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล ยังรวมวิจัยและพัฒนากับบริษัทอื่น เชน การรวม

พัฒนาเครื่องดูดละอองน้ำสุญญากาศกับ SCG เปนตน 

 

ในดานผลผลิต (output) พบวา สินคาของไทยเด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล ผานการรับรองดวย

มาตรฐานนานาชาติ ISO-13485 (มาตรฐานสำหรับอุปกรณการแพทย) และบริษัทจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ 

จำนวน 5 รายการ ดังแสดงในตารางท่ี 7.6 

 

ตารางท่ี 7.6 รายการสิทธิบัตรของบริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

เลขท่ี

สิทธิบัตร 

ชื่อสิ่งประดิษฐ/การออกแบบ ผูขอจดสิทธิบัตร วันท่ีจดทะเบียน 

15941 เตียงนอนผูปวยท่ีปรับปรุงโชครับน้ำหนักของเตียง นายประพันธ วิไลเลิศ 17 ก.พ. 2563 

12089 ไฟสองสวางในชองปากชนิดเก่ียวปาก นายสุธี สุขสุเดช,  

นาย ประพันธ วิไลเลิศ 

3 พ.ย. 2559 

10027 เกาอ้ีทันตกรรมท่ีปรับปรุงชุดวางเครื่องมือแพทยใหม นายประพันธ วิไลเลิศ 22 มิ.ย. 2558 

สิ้นอายุ 6 พ.ค. 2563 

6169 โซฟาน่ังสำหรับเกาอ้ีทำฟน นายประพันธ วิไลเลิศ 26 เม.ย. 2554 

สิ้นอายุ 19 เม.ย. 2559 

5331 เครื่องดูดละอองน้ำและน้ำลาย นายประพันธ วิไลเลิศ 20 เม.ย. 2553 

สิ้นอายุ 20 เม.ย. 2562 

หมายเหตุ: ไมนับรวมสิทธิบัตรท่ียังไมประกาศโฆษณา 

ท่ีมา: ระบบสืบคนขอมูลสิทธิบัตรออนไลน กรมทรัพยสินทางปญญา84

85 

 

โดยสรุป ในชวงเริ่มตน บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล ไดรับการสนับสนุนดานการวิจัยและ

พัฒนาจาก สวทช. ตั้งแตเริ่มจัดตั้งธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การไดรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องมือ

แพทยตนแบบ ตอมา จึงไดรวมวิจัยและพัฒนาสินคารวมกับผูประกอบการรายอื่น เชน SCG อยางไรก็ตาม 

สินคาของบริษัทยังตองไดรับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหมีคุณภาพท่ีทัดเทียมกับสินคาแบรนดชั้น

นำจากตางประเทศ เชน คุณสมบัติดานการยศาสตร (ergonomics)  นอกจากนี้ สินคายูนิตทำฟนเปนสินคาท่ี

 
85 https://patentsearch.ipthailand.go.th 
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มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโมเดลใหทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่องจึง

เปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหสินคาของบริษัทมีศักยภาพสูงสูการเปนสินคาท่ีมีศักยภาพสูงโดดเดนได   

 

• ปจจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ  

 

o การแขงขันกับคูแขง 

ดานความสามารถในการแขงขัน บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เผชิญการแขงขันจาก

คูแขงในสินคายูนิตทำฟนจำนวนมากกวา 20 ราย ซ่ึงสวนมากเปนการนำเขาจากตางประเทศ นอกจากนี้ หาก

เปรียบเทียบกับสินคาจากตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน สินคายูนิตทำฟนของไทยยังถูกมอง

วา มีคุณภาพดอยกวาสินคาจากตางประเทศ และคูแขงสามารถใหบริการหลังการขายที่รวดเร็ว โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ในกรณีลูกคารายใหญ บริษัทคูแขงมีพนักงานใหบริการซอมแซมอยูประจำที่ทำงานของลูกคา (on-

site service) ทั้งนี้ ดวยทุนที่มีขนาดเล็กกวาบริษัทคูแขงมาก จึงเปนขอจำกัดของบริษัทในการขยายตลาด 

ผานการใหบริการหลังการขายแบบรวดเร็วและครบวงจร  

 

อยางไรก็ตาม จุดแข็งของบริษัทคือ สินคาบางรุนมีราคาถูกกวาสินคาแบรนดชั้นนำตางประเทศ แมวา

ประโยชนใชสอยบางประการอาจไมเทียบเทากับสินคาแบรนดชั้นนำตางประเทศ ทำใหบริษัท ไทยเด็นทอล 

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด มียอดขายเพิ่มขึ้นตอเนื่อง จากเดิมขายไดปละไมเกิน 15 เครื่อง จนในปจจุบัน

สามารถขายไดประมาณปละ 70-90 เครื่อง นอกจากนี้ บริษัทไดขยายจำนวนศูนยบริการเปน 9 แหงท่ัว

ประเทศ เพื่อรองรับความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้น และบริษัทไดเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ 

รวมทั้งมีตัวแทนจำหนายสินคาในอินเดีย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา จึงทำใหมียอดขายในตางประเทศ

เพ่ิมข้ึน 

 

o การสนับสนุนภายใตมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

หลังการเขารวมมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในป พ.ศ. 2561 บริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอรเนชั่น

แนล จำกัด มียอดขายเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยบริษัทขายสินคาผานบัญชีนวัตกรรมมากถึงรอยละ 50 ของการขาย

ทั้งหมดแตละป ดังนั้น มาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยจึงเปนชองทางสำคัญที่ชวยใหบริษัทสามารถขายสินคา

นวัตกรรมใหแกภาครัฐ ซ่ึงเปนผูซ้ือรายใหญของตลาดยูนิตทำฟนในประเทศไทย  

 

 อยางไรก็ตาม ปญหาของการขายสินคาบนบัญชีนวัตกรรมไทย ไดแก  

(1) ราคาของสินคาในบัญชีนวัตกรรมยังสูงกวาราคากลางท่ีกำหนดโดยสำนักงบประมาณ ทำใหสินคา

ในบัญชีนวัตกรรมเสียเปรียบดานราคา 
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(2) การขึ้นบัญชีนวัตกรรมมีคาใชจายคอนขางสูง ทั้งดานการตรวจสอบมาตรฐาน การปรับปรุง

สายการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนคาใชจายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจาก

คำสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3) ปญหาการขาดสภาพคลองของผูประกอบการท่ีขายสินคาใหภาครัฐ ซ่ึงจะไมไดรับเงินจากการขาย

ทันทีเหมือนการขายใหกับภาคเอกชน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการท่ีมีเงินหมุนเวียนจำกัด 

 

7.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

 

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยใน 3 ดาน ไดแก 

ดานอุปทาน (Supply side) ดานอุปสงค (Demand side) และดานตลาด (Market) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

7.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในดานอุปทาน (Supply 

side) 

 

จุดออนที่สำคัญของมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยคือ สินคาหลายรายการ โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย 

ยังไมเปนที่ตองการของตลาด มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไมทัดเทียมกับคูแขง หรือเพ่ิงเขาสูตลาดจึงทำใหยัง

ไมไดรับการยอมรับจากผูใช ดังนั้น คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนมาตรการบัญชี

นวัตกรรมไทยในดานอุปทาน (Supply) 4 ประการ ไดแก (1) ปรับการวิจัยไปสูการใชประโยชนและมีรายได  

(2) สนับสนุนการวิจัยดวย Multiyear Block Grant (3) สนับสนุนการพัฒนาสินคาใหไดมาตรฐานสากล และ 

(4) จัดทำฐานขอมูลสินคาท่ีตลาดตองการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประการแรก ปรับการวิจัยไปสูการใชประโยชนและมีรายได 

 การปรับการวิจัยไปสูการใชประโยชนและมีรายได ควรดำเนินการดังนี้  

1. การเลือกโจทยวิจัยควรมีความเฉพาะเจาะจงและมีผลกระทบสูง ตัวอยางเชน กลุมบริษัทเอสซีจี 

(SCG) เลือกโจทยวิจัยโดยพิจารณาจากแนวโนมตลาด (market trends) แนวโนมใหญ ๆ ท่ี

เกิดขึ้นในโลก (mega trends) และโอกาสจากหุนสวนธุรกิจ (ภาพที่ 7.10) โดยหลักเกณฑท่ี

สำคัญในการพิจารณา เชน ปญหาโลก ปญหาอาเซียน ปญหาประเทศไทย ปญหาลูกคา 

ความสามารถของเรา การเติบโตสูงและศักยภาพท่ีจะเปนผูนำ85

86 

 

 
86 ที่มา: ดร. วิไลพร เจตนจันทร (SCG) 
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ภาพท่ี 7.10 การคัดเลือกโจทยวิจัยท่ีนำไปสูการใชประโยชนและมีรายได 

 
ที่มา: ดร. วิไลพร เจตนจันทร (SCG) 

 

2. ภาครัฐตองสงเสริมการเชื่อมโยงตลอดหวงโซคุณคา (ภาพที่ 7.11) ยกตัวอยางเชน สำหรับสินคา

เครื่องมือแพทย การสงเสริมการเชื่อมโยงตลอดหวงโซคุณคา โดยเฉพาะกับโรงเรียนแพทยใน

ขั้นตอนการวิจัย พัฒนา และทดลองใช มีความสำคัญมากเพื่อสรางการยอมรับและเชื่อมั่นใน

คุณภาพสินคา และความคุนเคยแกผูใช  

 

ภาพท่ี 7.11 การสงเสริมการเช่ือมโยงตลอดหวงโซคุณคา 

 
ที่มา: ดร. วิไลพร เจตนจันทร (SCG) 

 

3. การใหความสำคัญกับการวิเคราะหความเปนไปได (feasibility analysis) ของโครงการ ทั้งใน

ดานตลาด เทคโนโลยี และการเงิน (ภาพท่ี 7.12) ในชวงกอน ระหวาง และหลังการดำเนินการ  

 

Mega trends

โอกาสจากหุ�นส�วน
ธุรกิจ

Market trends

Feasibility 
Analysis

Research & 
Development

Product 
Prototype

Concept 
Development

Product 
Development

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

Production

Engineering & 
Maintenance

Financial 
Return

Plan & 
Procurement

Commercialization
Services & Sale

Certification

CE Mark 
FDA 
ISO

Market
Technology
Financial
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ภาพท่ี 7.12 การวิเคราะหความเปนไปได (feasibility analysis) ของโครงการ 

 
ที่มา: ดร. วิไลพร เจตนจันทร (SCG) 

 

ประการท่ีสอง สนับสนุนการวิจัยดวย Multiyear Block Grant 

 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการจัดสรรทุนวิจัย เชน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ควรสนับสนุนการวิจัยดวย Multiyear Block Grant เพื ่อใหไดงานวิจัยที ่มี

ผลกระทบสูงและนำไปใชประโยชนไดจริง เนื่องจาก การสรางงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและนำไปใชประโยชน

ไดจริงตองใชเงินทุนจำนวนมากและตอเนื่องในการดำเนินงานใหครบตลอดหวงโซคุณคา  

 

ประการท่ีสาม สนับสนุนการพัฒนาสินคาใหไดมาตรฐานสากล 

ภาครัฐควรรวมสนับสนุนเงินทุนสำหรับคาทดสอบ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาสินคาใหได

มาตรฐานสากลเพื่อใหไดรับการยอมรับและเชื่อมั่นจากผูซื้อ เชน มาตรฐาน CE Mark for Medical Device 

(Directive 93/42/EEC) หรือมาตรฐานอาเซียน CSDT (AMDD- ASEAN Agreement on Medical Device 

Directive) เพ่ือรองรับการขยายตัวสูตลาดอาเซียน  

 

ในปจจุบัน สินคาเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมสวนนอยที่ไดมาตรฐาน CE Mark for Medical 

Device (Directive 93/42/EEC) ขณะที่ สวนใหญ ไดมาตรฐานวิธีการที ่ดีในการผลิต - GMP (อย.) หรือ

มาตรฐาน ISO 13485 ระบบการจัดการดานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย หรือ หรือมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานไฟฟา  เชน IEC 60601 -1 หรือมาตรฐานการทดสอบความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา 

(EMC Test) ตามมาตรฐาน IEC 60601-1-2  

 

  



 

7-20 

 

ประการท่ีส่ี จัดทำฐานขอมูลสินคาท่ีตลาดตองการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทำฐานขอมูลสินคาที่ตลาดตองการ ที่ถูกตองและทันสมัย เพื่อเปนขอมูล

สำหรับผูประกอบการและนักวิจัยพัฒนา เชน สินคาเครื่องมือแพทยที่ผูซื้อหลักในภาครัฐ (เชน สปสช. หรือ  

กบรส.) ทำการจัดซ้ือหรือมีแผนจัดซ้ือรายไตรมาสหรือรายป  

 

7.4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในดานอุปสงค (Demand 

side) 

 

ผูซื้อภาครัฐมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-averse) และมีลักษณะการทำงานที่เนนงาน

ประจำ ดังนั้น การสนับสนุนจึงตองมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและใหทรัพยากรสนับสนุน (การเงิน และบุคลากร) 

เพ่ือเอ้ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสงเสริมการทำงานรวมกัน ดังนั้น คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน

การสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยในดานอุปสงค (Demand) 3 ประการ ไดแก (1) ใหแตมตอราคา

ผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรม (2) จัดทำคูมือแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาบัญชีนวัตกรรมไทย 

และ (3) เผยแพรมาตรการบัญชีนวัตกรรม สรางความตระหนัก และฝกอบรมเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

 

ประการแรก ใหแตมตอราคาผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรม  

ภาครัฐควรพิจารณาใหแตมตอราคาผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรมในการจัดซื้อดวยวิธี e-bidding 

เนื่องจาก ผูประกอบการสวนใหญเปน SMEs ขณะที่คูแขงสวนใหญเปนบริษัทตางชาติรายใหญและไดเปรียบ

จากการเขาตลาดกอน ท้ังนี้ แตมตอราคาของผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรมอาจมากกวาท่ีใหกับสินคาของ SMEs 

ท่ีข้ึนทะเบียนกับ สสว. เนื่องจากเปนสินคานวัตกรรม ท้ังนี้ ในปจจุบัน สินคาของ SMEs ท่ีข้ึนทะเบียนกับ สสว. 

ไดแตมตอดานราคาไมเกิน 10% ของราคาต่ำสุดของผูเสนอรายอื่นในการจัดซื้อดวยวิธี e-bidding (และจะ

คัดเลือกผูท่ีราคาต่ำท่ีสุด) ภายใตกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 

อยางไรก็ตาม คำถามสำคัญที่ตามมาคือ ใครควรเปนผูจายเงินสวนตางดานราคา เนื่องจาก ผูซื้อซ่ึง

เปนหนวยงานรัฐมีงบประมาณท่ีจำกัดจึงไมมีแรงจูงใจท่ีจะจายสวนตางนี้ 

 

ประการท่ีสอง จัดทำคูมือแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาบัญชีนวัตกรรมไทย 

เจาหนาที่รัฐที่ทำการจัดซื้อไมตองการความเสี่ยงในการดำเนินงาน และตองการความสะดวกและ

ปลอดภัยในการจัดซ้ือจัดจาง ดังนั้น หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางสินคาบัญชีนวัตกรรมไทย

ควรจัดทำคูมือแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางสินคาบัญชีนวัตกรรมไทย เพ่ือเผยแพรใหแกหนวยงานท่ี
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เกี ่ยวของ ดังตัวอยางเชน คูมือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐ

ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563  

 

ประการท่ีสาม เผยแพรมาตรการบัญชีนวัตกรรม สรางความตระหนัก และฝกอบรมเจาหนาท่ีรัฐท่ี

เกี่ยวของ  

แมวาผูกำหนดนโยบายหรือนายกฯ มีขอสั่งการ แตกระบวนการตัดสินใจในภาคปฏิบัติซ่ึงเก่ียวของกับ

ผูบริหารและเจาหนาที่จัดซื้อจัดจาง มีความซับซอน ดังนั้น การบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจางควร

เนนการประสานงานรวมกัน มีกระบวนการที่ลดความเสี่ยง และสรางแรงกระตุนแกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย

ควรดำเนินการดังนี้ 

1. สื่อสารและเผยแพรมาตรการบัญชีนวัตกรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. สรางความตระหนักเกี ่ยวกับประโยชนของการจัดซื ้อจัดจางเพื ่อนวัตกรรม เชน จัดทำ

กิจกรรมทางการตลาด (Roadshow) ทั่วประเทศ ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีประเทศออสเตรียและ

นิวซีแลนดใชเพ่ือใหเขาถึงผูคนในวงกวาง   

3. จัดฝกอบรมแกเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ ตัวอยางประเทศที่มีแนวปฏิบัติที ่ดี เชน ประเทศ

ฝรั่งเศสซ่ึงมียุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาการฝกอบรมดานจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนวัตกรรม  

 

7.4.3 ขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย ในดานตลาด (Market) 

 

ตลาดท่ีผูซ้ือและผูขายไมมีการเชื่อมโยงกัน เปนอุปสรรคตอการสรางผลกระทบ การจัดการความเสี่ยง 

การสรางแรงกระตุน และความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยในดานตลาด (Market) 3 ประการ 

ไดแก (1) จัดทำฐานขอมูลเชื่อมโยงระหวางผูซื้อและผูขาย (2) จัดทำเว็บเพจที่เปนสื่อกลางเชื่อมระหวางผูซ้ือ

และผูขาย และ (3) ติดตามและจัดการความเสี่ยง และติดตามและประเมินผลกระทบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ประการแรก จัดทำฐานขอมูลเช่ือมโยงระหวางผูซ้ือและผูขาย 

หนวยงานภาครัฐที ่เกี ่ยวของควรจัดทำฐานขอมูลรหัสผลิตภัณฑบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนัก

งบประมาณใหเปนรหัสเดียวกับรหัสสินคาของกรมบัญชีกลาง เพื่อใหโรงพยาบาลเลือกจัดซื้อเครื่องมือแพทย

ของบัญชีนวัตกรรมไดสะดวก โดยในระยะสั้น ควรจัดหมวดรายการสินคาบัญชีนวัตกรรมใหเทียบกับสินคาท่ี

ตองการจัดซื้อจัดจางของกรมบัญชีกลางได และในระยะยาว อาจพิจารณาจัดทำหมวดรายการสินคาบัญชี

นวัตกรรมไทยใหเปนรหัสสากล (UNSPSC) 
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ประการท่ีสอง จัดทำเว็บเพจท่ีเปนส่ือกลางเช่ือมระหวางผูซ้ือและผูขาย 

หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ควรจัดทำเว็บเพจท่ีเปนสื่อกลางเชื่อมระหวางผูซ้ือและผูขาย โดยมี 

• ฐานขอมูลรายงานความเคลื่อนไหวและผลลัพธของสินคาในบัญชีนวัตกรรม เชน ยอดขาย รายการ

สินคา ประสบการณผู ใชสินคาในบัญชีฯ และเผยแพรขอมูลตอสาธารณะเปนประจำ เพื ่อเปน

ประโยชนในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนการ

สื่อสารไปยังกลุมลูกคาหรือผูใชงานใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหไดรูจักสินคาในบัญชีนวัตกรรม 

• ขอมูลเกี ่ยวกับผู จาง (tenders) โดยกรมบัญชีกลางควรจัดทำฐานขอมูลกลางแสดงแผนจัดซ้ือ

เครื่องมือแพทยของหนวยงานรัฐทั่วประเทศ ในรูปแบบที่สามารถสืบคนไดงายเพื่อใหผูขายเขาถึง

ขอมูลการจัดซ้ือไดสะดวกและรวดเร็ว 

• จัดทำแพลตฟอรมที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันทั้งในวงเปด/แบบเฉพาะ เชน มีการจัด 

Workshop หรือ สัมมนา หรือเปดใหมีการแสดงความคิดเห็นได ท้ังนี้ การสรางกลไกใหผูซ้ือและผูขาย

ไดพบปะกันมากข้ึน จะชวยสรางการยอมรับและเขาใจในสินคาในบัญชีนวัตกรรมไทย  

 

ประการท่ีสาม ติดตามและจัดการความเส่ียง และประเมินผลกระทบของมาตรการบัญชีนวัตกรรม

ไทย 

การติดตาม ประเมิน และจัดการความเสี่ยงชวยลดความเสียหายและเพิ่มความเชื่อใจ (trust) ซึ่งทั้งผู

จัดซ้ือจัดจาง ผูขาย และผูใชสุดทาย มีสวนสำคัญในการลดความเสี่ยง (ตารางท่ี 7.7) โดยตัวอยางของประเทศ

ท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการติดตามและจัดการความเสี่ยง เชน ฟนแลนด และสหราชอาณาจักร  

 

ตารางท่ี 7.7 การติดตามและจัดการความเส่ียง และการประเมินผลกระทบ 

  การเตรียมการ การนำไปปฏิบัติ การประเมิน 

ผูจัดซ้ือจัดจาง • คำนวณความเสี่ยง 

• ประมาณการตนทุนตลอดวงจรชีวิต 

• ปรึกษาผูเช่ียวชาญ/ท่ีปรึกษา 

• เสนอ win-win solution 

• เสนอขอตกลงกรอบการดำเนินงาน

และคณุลักษณะเฉพาะท่ีโปรงใส 

• ติดตามกระบวนการท้ังหมด 

• หากตองตัดจบกระบวนการ ก็

ตองทำ 

• ใชเครื่องมือจัดการความเสี่ยง 

• จัดทำประเมินผลกระทบ  

• เผยแพรบทเรียนและ

ประโยชนของกระบวนการ 

• ปรับแตงกระบวนการอนาคต 

โดยข้ึนกับผลการประเมิน 

  

ซัพพลายเออร

หรือผูขาย 

• สรางความเช่ือใจไวใจ (trust) 

• ระบุคณุลักษณะเฉพาะ 

(specifications) 

• ติดตามกระบวนการของ

ตัวเอง 

• ดูแลผลตอบแทนทางการเงิน 

ของตนเอง 

• เขาถึงตลาด 

• เพ่ิมความสามารถดาน

นวัตกรรม 

• ใชผลกระทบเพ่ือขยายตลาด 

และตดิตามโครงการ 
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  การเตรียมการ การนำไปปฏิบัติ การประเมิน 

• สะทอนความสมดลุของความเสี่ยง

และประโยชน และแสวงหา win-

win solution 

ผูใชสุดทาย • สรางความเช่ือใจไวใจ (trust) 

• ยอมรับขอเสนอในการเขาไป

เก่ียวของในระยะแรกๆ 

• ใหขอมูลปอนกลับในทุก

ข้ันตอน 

• ทดสอบตนแบบ และใช

แพลตฟอรมทดลอง 

• ประเมินประโยชน 

• ใหขอมูลปอนกลับจาก

ประสบการณในการใชงาน 

ท่ีมา: OECD (2017) 

 

7.5 การออกแบบสนามทดลอง (Sandbox) เพื่อทำใหเกิดความตองการผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรมไทย

มากข้ึน  

 

เพื่อทำใหเกิดความตองการผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะ ในสาขาอุตสาหกรรม

ที่สำคัญ เชน ยาและเครื่องมือแพทย การออกแบบสนามทดลอง (Sandbox) นี้จึงเปนการนำเสนอแนวทาง

แกปญหาที่สำคัญของผลิตภัณฑในบัญชีนวัตกรรมไทย คือ สนามทดลองเพื่อสรางสินคาที่เปนที่ตองการของ

ตลาดและมีศักยภาพสูง  

 

สินคาหลายรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย ยังไมเปนท่ีตองการของตลาด มี

คุณภาพและมาตรฐานที่ไมทัดเทียมกับคูแขง หรือยังไมไดรับการยอมรับจากผูใช ดังนั้น ภาครัฐควรพิจารณา

จัดตั้งสนามทดลองท่ีเนนการใหทุนสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงานในทุกข้ันตอนตลอดหวงโซคุณคา (ภาพท่ี 

7.13) ที่มุงเนนการใหทุนกับภาคเอกชนในการสรางสินคานวัตกรรมที่ตลาดตองการและมีความสามารถทาง

เทคโนโลยีสูง โดยมีเปาหมายสงเสริมการสรางสินคานวัตกรรมในเศรษฐกิจ BCG  

 

ทั้งนี้ การจัดตั้งหนวยงานดำเนินการสนามทดลองดังกลาวอาจอยูภายใตสำนักงานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ในลักษณะเดียวกับการจัดตั้งหนวยบริหารและจัดการทุน 

(PMU) 3 แหง (ดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (PMU A)  ดานการพัฒนากำลังคน (PMU B) และดานการเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (PMU C)) ท่ีอยูภายใต สอวช. ในชวงแรกของการบมเพาะ  
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ภาพท่ี 7.13 การสงเสริมการเช่ือมโยงตลอดหวงโซคุณคา 

 

 
ท่ีมา: ดร. วิไลพร เจตนจันทร (SCG) 

 

แนวทางดำเนินการของสนามทดลอง (Sandbox) เพื่อสรางสินคาที่เปนที่ตองการของตลาดและมี

ศักยภาพทางเทคโนโลยสีูง มีรายละเอียดดังนี้ 

  

การบริหารและจัดสรรทุนสนับสนุน 

การบริหารและจัดสรรทุนสนับสนุนภายใตโปรแกรม Sandbox ดังกลาว ควรมีเปาหมายเพื่อสราง

นวัตกรรมท่ีใชและขายไดจริงในตลาด โดยการสงเสริมทุนสนับสนุนและเชื่อมโยงตลอดหวงโซคุณคา ในรูปแบบ 

multi-year blockgrant ดังนี้ 

o กำหนดโจทยที่เฉพาะเจาะจง เชน การผลิตขดลวดที่ใชขยายหลอดเลือดหัวใจ (stent) โดย

พิจารณาจากปจจัยสำคัญ เชน แนวโนมตลาด (market trends) แนวโนมโลก (mega 

trends) เชน เศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) เศรษฐกิจสีเขียว (green economy) 

และเศรษฐกิจใสใจ (care economy) และความสามารถในการเติบโตสูงและเปนผูนำตลาด  

o วิเคราะหความเปนไปได (feasibility analysis) ของทุกโครงการ ท้ังในดานตลาด เทคโนโลยี 

และการเงิน ในชวงกอน ระหวาง และหลังการดำเนินการ  

o กำหนดเปาหมายและผลงานสงมอบที่ชัดเจน 3-5 ป เพื่อติดตามและประเมินผลได หากมี

แนวโนมไมสำเร็จ สามารถตัดจบโครงการได  

o กำหนดใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูวิจัยพัฒนาและผูใช เชน โรงเรียนแพทย และกองบริหาร

การสาธารณสุข (กบรส.) ในกรณีสินคาเครื่องมือแพทย สำหรับขั้นตอนการวิจยั พัฒนา และ

ทดลองใช เพ่ือสรางการยอมรับและเชื่อม่ันในคุณภาพสินคา และความคุนเคยแกผูใช   

Feasibility 
Analysis

Research & 
Development

Product 
Prototype

Concept 
Development

Product 
Development

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

Production

Engineering & 
Maintenance

Financial 
Return

Plan & 
Procurement

Commercialization
Services & Sale

Certification

CE Mark 
FDA 
ISO

Market
Technology
Financial
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o สนับสนุนทุนเพื่อใหสินคาไดรับมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อใหสินคาไดรับการ

ยอมรับและเชื่อมั่นจากผูซื้อ เชน มาตรฐาน CE Mark for Medical Device (Directive 

93/42/EEC) หรือมาตรฐานอาเซียน CSDT (AMDD- ASEAN Agreement on Medical 

Device Directive)   

 

 รูปแบบองคกร 

รูปแบบองคกรควรมุงเนนการทำงานที่เปนอิสระ คลองตัว และยืดหยุนสูง เพื่อนำไปสูการทำงานที่มี

บทบาทในการหนุนเสริมภาคเอกชนไดจริง และเอื้อใหภาคเอกชนมีบทบาทเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการสราง

นวัตกรรมท่ีใชและขายไดจริง โดยควรดำเนินการดังนี้  

o สรรหาผูอำนวยการโปรแกรมท่ีมีความรูความเขาใจท้ังดานตลาดและเทคโนโลยี และสามารถ

วิเคราะหความเปนไปไดและผลลัพธของโครงการ รวมทั้งมีเครือขายในระดับสากล และ

สามารถประสานใหเกิดการทำงานแบบบูรณาการของผูเชี่ยวชาญ 

o มีระเบียบท่ีเอ้ือใหดำเนินการรวดเร็วและโปรงใส  

o ต ิดตามและประเม ินผลการดำเน ินงานอย างเข มข น เพ ื ่อสร างความร ับผ ิดชอบ 

(accountability) และเปดเผยผลการดำเนินงานตอสาธารณะ 

o ประเมินองคกรโดยหนวยงานภายนอก ท้ังนี้ สามารถยุบองคกรได หากไมสามารถทำงานไดดี 

แตหากทำงานไดดี ตองใหทรัพยากรเพ่ิมเติม 

o เนนการทำงานแบบ outside-in คือมองมุมมองจากผูใชเปนหลักวามีปญหาอะไร และจะ

แกปญหาอยางไร โดยมีคณะกรรมการจากภาคเอกชนหรือสังคมเกินกวาก่ึงหนึ่ง 
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ภาคผนวก ก. สรุปประเดน็สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของ 

 

คณะผูวิจัยไดทำการสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตและผูขาย ผูใชและผูซ้ือ หนวยงานภาครัฐและผูเชี่ยวชาญท่ี

เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเพ่ือนวัตกรรม ผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

การสัมภาษณผูผลิต/ผูขาย 

1. สรุปการสัมภาษณผูผลิต/ผูขาย A 

• ผูใหสัมภาษณเปนผูผลิตและขายเตียงผาตัด 

 

ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรค 

• ถึงแมวาหนวยงานภาครัฐจะไดรับงบประมาณเพื่อซื้อสินคาในบัญชีนวัตกรรม แตหนวยงานก็ไม

จำเปนตองซื้อเตียงผาตัด แมวาบริษัทจะขายไดในราคาที่ถูกกวา แตถาหากหนวยงานการแพทยมี

งบประมาณเพียงพอ ก็จะไปซื้อของอเมริกาและยุโรป เพราะยังไมไวใจสินคาที่ไทยผลิต อุปกรณ

การแพทยของไทยยังถูกมองเปนสินคาชั้นสอง 

• ชื่อที่บริษัทนำมาใชในบัญชีนวัตกรรม คือ เตียงผูปวยสำหรับงานผาตัด แตชื่อที่ใชในการจัดซื้อจดัจาง 

เชน เตียงผาตัดท่ัวไปไฟฟาควบคุมดวยรีโมทคอนโทรล เม่ือชื่อไมตรงกันจึงทำใหไมม่ันใจวาสามารถซ้ือ

ไดหรือไม 

• ปจจุบัน คุณภาพสินคาเตียงผาตัดของบริษัทยังหางจากเตียงของบริษัทชั้นนำในบางมิติ เชน ในดาน

ของภาพลักษณ รูปลักษณ ความละเอียดของชิ้นงานซึ่งตองใชเครื่องจักรราคาแพง ทางบริษัทจึงตอง

หาทางแก เชน หากแพทยกังวลเรื่องอายุการใชงาน ก็พรอมจะใหเวลารับประกันท่ีนานข้ึน  

• ในดานของสเปค หากเตียงผาตัดสามารถปรับองศาไดนอยกวากัน แมจะไมมาก ก็เทากับวาสินคา

คุณภาพดอยกวาแลว ถึงแมวาการใชงานจริงอาจไมจำเปนตองใชองศาเชนนั้นจริงก็ตาม ทางโรงงานจึง

ตองพยายามพัฒนาสินคาตอไป นอกจากนี้ ความสวยงามของเตียงผาตัด มีสวนในการตัดสินใจซ้ือ

อยางปฏิเสธไมได  

 

ผลกระทบของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยตอผูประกอบการ 

• มาตรการบัญชีนวัตกรรมยังไมเปนจุดขาย การเขาบัญชีนวัตกรรมไมมีผลตอยอดขาย แตไมไดตำหนิ

บัญชีนวัตกรรม เนื่องจากมีปจจัยอื่นดวย เชน ความสามารถในการขายของทีมงาน ผูที ่เขาบัญชี

นวัตกรรมยังตองแขงขันในรูปแบบเดิม  
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ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

• ควรมีมาตรการเชิงบังคับในการจัดซ้ือจัดจางสินคาในบัญชีนวัตกรรมใหมากข้ึน 

• การสนับสนุนสินคาใหมีความเปนสากลของสินคา เชน การไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485, 

ISO 9000, CE Mark ซ่ึงเปนมาตรฐานตางประเทศสำหรับเตียงผาตัด นอกจากนี้ การทดสอบสินคาใน

แลป็ตางตางประเทศ ตองใชงบประมาณ 1-2 ลานบาท หากเปนมาตรฐานยุโรปอาจตองจายรายป  

• การสงเสริมใหเกิดเวทีที่ผูผลิตสามารถแสดงสินคา ใหโอกาสผูผลิตในบัญชีนวัตกรรมเขาไปนำเสนอ

สินคาเปนทางเลือกอันดับแรก ๆ ใหกับโรงพยาบาล 
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2. สรุปการสัมภาษณผูผลิต/ผูขาย B 

• ผูใหสัมภาษณเปนผูผลิตยูนิตทำฟน 

 

เกี่ยวกับผูผลิต/ผูขาย B 

• ลูกคามองวาบริษัทมีความโดดเดนเรื่องการบริการ มีการบริการหลังการขาย เนนการขายแบบปากตอ

ปาก โดยบริษัทมีศูนยการผลิตท่ัวประเทศ 9 ศูนย 

o คาบำรุงรักษาไมมาก ราคาอะไหลไมแพง โดยเฉพาะเมื ่อเทียบกับอะไหลที ่นำเขาจาก

ตางประเทศ  

• ในภายหลัง ไดออกบูธในตางประเทศ ทำใหมียอดสั่งซ้ือตางประเทศเยอะ ปจจุบันมีตัวแทนจำหนายใน

อินเดีย เวียดนาม และอเมริกา  

 

ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรค 

• โดยรวม มองวาบัญชีนวัตกรรมไทยเปนโครงการท่ีดี เนื่องจากตลาดราชการเปนตลาดท่ีใหญมาก  

• การข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยตองลงทุนเยอะมาก จนเปนเง่ือนไขใหญสำหรับผูประกอบการ เชน 

o เมื่อจะทำการทดสอบใหผานบัญชีนวัตกรรม ตองขอคูมือมาศึกษาเพื่อใหตรงสเปค เมื่อทำ

การทดสอบครั้งแรกไมผาน จึงตองแกไขจนผานเม่ือครั้งท่ีสอง 

o ตองตั้งสายการผลิตใหม เพราะของเกาไมสามารถนำมาใชใหมได จึงเปนการลงทุนครั้งใหญ 

ใชเงินไมต่ำกวาสิบลานบาท 

o ตอมา ยอดการสั่งซื้อที่มากขึ้นก็ทำใหการจางงานเพิ่มขึ้น จำเปนตองเพิ่มยานพาหนะ เพ่ิม

ศูนยภูมิภาค และสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ทั้งหมดเปนตนทุนที่สูงขึ้น การลงทุนทั้งหมดนี้ทำให

ผูประกอบการรายเล็กจับตนชนปลายไมทัน 

• เมื ่อทำการขายใหภาครัฐ ผู ขายไมไดรับเงินทันทีเหมือนการขายใหเอกชน ซึ ่งเปนอุปสรรคกับ

ผูประกอบการเพราะตองมีเงินหมุนเวียน ปญหานี้ยิ่งทวีความหนักหนาขึ้นเมื่อไดรับออรเดอรทับกัน

เขามา และนอกจากนี้แลว ยังตองมีเงินค้ำประกันใหกับภาครัฐ 

• หนึ่งในปญหาของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คือ “ผูใชไมไดซ้ือ ผูซ้ือไมไดใช” บางครั้งเปนการจัดซ้ือโดย

สวนกลาง  

• ผลิตภัณฑของไทยยังถูกมองเปนสินคาคุณภาพต่ำ ผูซื ้อยังติดกับการซื ้อกับผูขายเจาเกา ทำให

ผูประกอบการรายใหมในบัญชีนวัตกรรมอาจโดนกีดกัน  

• ราคากลางของสำนักงบประมาณทำใหนวัตกรรมใหม ๆ ที ่แพงกวาแขงขันไดยาก เพราะราคา

นวัตกรรมจะสูงกวาราคากลาง นอกจากนี้แลวยังมีเง่ือนไขท่ีไมใหรวมคาการตลาด  
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3. สรุปการสัมภาษณผูผลิต/ผูขาย C 

• ผูใหสัมภาษณเปนผูผลิตเครื่องมือแพทยท่ีใชในทันตกรรม 

 

เกี่ยวกับผูผลิต/ผูขาย C 

• คูแขงของบริษัทเกือบท้ังหมดเปนตางชาติจากอเมริกา ยุโรป เกาหลีใต จีน อินเดีย และปากีสถาน โดย

คุณภาพของเครื่องมือแพทยปากีสถานไมคอยดีนัก แตวาราคาถูก 

o บริษัทมีการขายใหลูกคาในตางประเทศดวย เชน อิสราเอลและแอฟริกา  

• งบวิจัยและพัฒนาของบริษัทอยูท่ีไมเกิน 20% ของยอดขาย บางสวนผูขายของบวิจัยจาก สวทช. และ

เชิญแพทยมารวมวิจัย จึงทำใหแพทยเห็นศักยภาพในการออกแบบและการผลิต สามารถตอบสนอง

ความตองการของแพทยได จึงไดรับการยอมรับจากแพทย  

• การสาธิตการใช การเขารวมงานประชุมวิชากร และการสรางความมั่นใจ เปนปจจัยที่ทำใหชวยหา

ลูกคาได  

 

ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรค 

• แพทยขาดแรงจูงใจในการซ้ือของในบัญชีนวัตกรรม เนื่องจาก 

o แพทยไมเห็นความจำเปนในการซ้ือของจากบัญชีนวัตกรรม ไมเห็นผลได-ผลเสีย 

o การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแพทยไมใชเรื่องงาย แพทยที่เคยเรียนตางประเทศ คุนเคยกับ

เครื่องมือท่ีเคยใชในตางประเทศ  

• การทดสอบตองทำในตางประเทศ เชน สิงคโปรและอินเดีย การเปดหนวยทดสอบเองสามารถทำได 

แตไมคุม จึงตองทดสอบในตางประเทศ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

• บัญชีนวัตกรรมไมไดรับการโฆษณาเพียงพอ และตองแสดงใหแพทยเห็นถึงผลดี 

o ผูประกอบการไมสามารถทำการตลาดไดเอง เนื่องจากไมมีงบการตลาด 

• ควรมีหนวยงานท่ีสนับสนุนเรื่องการโฆษณาบัญชีนวัตกรรมโดยเฉพาะ 

• ควรใหแพทยไดรับผลงานวิจัยจากการทำวิจัยนวัตกรรม ใหไดเปนผลงานของตนเอง  

• ควรสรางกลไกใหผูใชและผูขายไดเจอกันบอย ๆ และใหมีการพูดคุยเรื่องบัญชีนวัตกรรม เพื่อสราง

ความยอมรับ  
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4. สรุปการสัมภาษณผูผลิต/ผูขาย D 

• ผูใหสัมภาษณเปนผูผลิตท่ีนอนปองกันแผลกดทับ 

 

เกี่ยวกับผูผลิต/ผูขาย D 

• ในระยะแรก ผลิตโมเดลเบาะระบายอากาศที ่นำไปทดสอบกับผู ปวยจริง และนำไปเสนอใหกับ

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 

o มีปญหาในชวงแรก เมื่อขอทุนจาก NIA ไปสองครั้ง ก็ยังไมได จึงไปจดทะเบียนบริษัท และ

ตอมาก็ไดงบประมาณ 1 ลานบาท 

o สวทช. เห็นวานวัตกรรมเหมาะสม จึงไดมีการพูดคุยกัน และตอมาก็ข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย 

• บริษัทเปนทีมเล็ก ไมมีทุน และยังขาดทักษะดานการตลาด 

• บริษัทกำลังพัฒนาสินคาเพื่อแกปญหาเรื่องการกันน้ำ ดวยความที่เตียงนอนไมไดเปนเครื่องมือแพทย

เสียทีเดียว และเปนของใหม จึงตองใชขอมูลจากการทดลองเปนหลัก ซ่ึงหากไดนักวิชาการ นักวิจัยมา

ชวยสนับสนุน สวนนี้จะไดขอมูลท่ีหนักแนนมากข้ึน 

 

อุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐจากบัญชีนวัตกรรม 

• SMEs เขาสูระบบไดยาก การเขาไปนำเสนอสินคามีความยาก แมจะไดเขาบัญชีนวัตกรรมแลวก็ตาม 

• การทดสอบมาตรฐานของ สวทช. ยังไมพอ หากตองการสงออกไปอเมริกากับยุโรป มีมาตรฐานอื่น ๆ 

อีก ซ่ึงเรื่องของการทดสอบมาตรฐานเปนเรื่องท่ีจำเปนตองทำอยางจริงจัง 

 

ขอเสนอแนะ 

• รัฐบาลควรใหความรู ใหเงินทุน และเรื่องของการตลาด สินคาที่มีความตองการจะขายได จึงควรมี

นักวิเคราะหการตลาด เพ่ือดูวาสินคามีความตองการในตลาดจริงหรือไม 

 

 

 

 

  



 

ผ-6 

 

5. สรุปการสัมภาษณผูผลิต/ผูขาย E 

• ผูใหสัมภาษณเปนผูขายยูนิตทำฟน 

 

เกี่ยวกับผูผลิต/ผูขาย E 

• มีบริษัทแมเปนบริษัทตางชาติ เมื่อเขามาในไทยในระยะแรกเปนการนำเขาสินคา ตอมาดำเนินการ

ผลิตและขายเครื่องมือเอง 

• การสงออกอยูท่ี 10-20% ไปยังไตหวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

• ลักษณะยูนิตทำฟน 

o เครื่องมือสามารถใชได 8 ป เปนอยางต่ำ 

o ราคามีตั้งแต 2 แสน – 2 ลาน 

o มีสเปคท่ีกำหนด เชน จาก มอก, ISO 13485, CE Mark (สำหรับสงออก) 

• บริษัทมีบริการกอนการขาย เพื่อชวยออกแบบหองทำงานใหหมด ระบบไฟฟา และ บริการหลังการ

ขาย ชวยตรวจใหทุก 3 เดือน ตั้งศูนยใหทุกภูมิภาค พรอมดวยชาง และมีการจัดอบรม 

 

มุมมองตอบัญชีนวัตกรรมไทย 

• ควรมีการปรับนวัตกรรมใหทันสมัยทุก ๆ 3 ป  โดยจับมือกับแพทยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ จะทำให

ไดผูใชเพ่ิมมาโดยอัตโนมัติ 

• ตัวอยางนวัตกรรมที่ควรมี เชน ระบบดูดน้ำลายที่ดูดฝอยละอองไดและกรองไวรัส ตัวขูดหินปูน

ระบบสั่นท่ีลดการกระแทกฟน ไมทำใหเนื้อฟนเสียหาย 

• สวทช. ควรเปนผูตั้งเปาหมาย เชน ฟนดีถวนหนา สนับสนุนการขูดหินปูนแทนการถอนฟน การ

รักษารากฟนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย 
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6. สรุปการสัมภาษณผูผลิต/ผูขาย F 

• ผูใหสัมภาษณเปนผูขายชุดตรวจเชื้อ 

• ทางบริษัทไดทำงานกับอาจารยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการทำ Rapid Test 

สวน สวทช. สนับสนุนเงินทุนสำหรับการวิจัยบางสวน  

• ยอดขายในประเทศไทยไมมาก สงออกใหคูคาในออสเตรเลียเปนหลัก  

 

ผลกระทบจากบัญชีนวัตกรรม 

• ทางผูใชไมไดตอบรับมากนักกับสินคาบัญชีนวัตกรรม  

• กระบวนการขึ้นทะเบียนไมไดซับซอน แตขอทาทายคือ เมื่อขึ้นทะเบียนแลว ทำอยางไรใหมีการซ้ือ

ขายจริง เนื่องจากยังมีเรื่องความนาเชื่อถือของตัวสินคา 

 

อุปสรรค 

• คนไทยมักจะดอยคาสินคาของไทย ตองการของจากอเมริกาหรือยุโรปมากกวา เพราะมองวาคุณภาพ

ของสินคาไทยยังไมอยูในระดับท่ีดีพอ ดังนั้นจึงมีกำแพงก้ันอยูพอสมควร  

• ตนทุนในการออกสูตลาด มีตนทุนแฝง เชน CE Mark ใชเงิน 2-3 ลานบาท ซึ่งไมแพงถาขายได แตก็

ตองยอมรับความเสี่ยงวาอาจจะไมสำเร็จ 

• ปญหาของเครื่องมือแพทย คือ เราไมไดแขงเพียงกับระดับประเทศ แตแขงกับระดับโลกท่ีมี รัฐบาลให

การสนับสนุนอยางจริงจงั เชน สิงคโปร  
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การสัมภาษณผูซ้ือ/ผูใช  

7. สรุปการสัมภาษณผูซ้ือ/ผูใช A 

 

มุมมองเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรม 

• ผูซ้ือในไทยอาจจะมีคานิยม หรือทัศนคติ วานวัตกรรมทางการแพทยไทยยังไมไดมาตรฐาน  

• นโยบายบัญชีนวัตกรรมเปนการทำงานของระดับผูบริหาร แตผูใชยังไมเคยเห็นเครื่องมือ เม่ือไดรับมา

ก็ใหใชเลย จึงควรมีการพูดคุยกับผูใชกอน  

• ควรมีมืออาชีพดานการตลาดมาชวย เนื่องจาก สวทช. เคยขายเทคโนโลยีใหบริษัทเอกชนไปเลย 

(know-how) แตวาบริษัทเอกชนยังขาดทักษะการตลาด ทำใหไมสามารถสูคูแขงได 

• สำหรับยูนิตทำฟนบางรายของไทยไดรับการยอมรับเพราะราคาถูก บริการหลังการขายดีมาก สูบริการ

เมืองนอกได บริษัทตั้งมานาน เวลาเสียจะมีชางมาชวยซอมใหเร็ว หากเปนของตางประเทศท่ีนำเขามา 

บางเจาเลิกกิจการและหนีหายไป 

• วัสดุสิ ้นเปลืองที่ใชจำนวนมาก เชน ที่อุดฟน ยาชา อาจเปนเปาหมายสำหรับการผลิตในไทยได 

เพราะวาเครื่องมือตองมีเทคโนโลยี ถาหากเรายังทำไมได ก็ควรทำสินคาประเภทอ่ืนกอนท่ีอาจมีมูลคา

สูงกวาดวย  
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8. สรุปการสัมภาษณผูซ้ือ/ผูใช B 

• ผูใหสัมภาษณเปนท้ังผูผลิตหุนยนตฟนฟูและเปนผูใชเครื่องมือแพทย  

 

มุมมองในฐานะผูซ้ือ 

• ในฐานะผูซ้ือ เม่ือจะซ้ือเครื่องมือแพทย ตองดูหลากหลายปจจัย  

o งบประมาณท่ีสามารถใชซ้ือเครื่องมือแพทยมีเทาไหร 

o ความตองการของแพทยในปจจุบันคืออะไร และมีปจจัยอื่น ๆ ที่ตองคำนึงดวยหรือไม ในแง

ความปลอดภัย และความเสี่ยง 

 

มุมมองในฐานะผูผลิต 

อุปสรรคท่ีเผชิญ 

• ในตลาดหุนยนต บางครั้งการทำการตลาดมีผลมากกวาเรื่องคุณสมบัติ 

• หากตองการพึ่งพาตนเองได ตองมีผูผลิตที่อยูไดและมีความสามารถในการขาย และตองไดรับความ

ยอมรับ 

 

ขอเสนอแนะ 

• สินคาในบัญชีนวัตกรรมไดถูกคัดเลือกมาแลว ควรไดรับสิทธิพิเศษในการนำเขาไปใชใน Sandbox โดย 

Sandbox จะเจาะเขาไปในมหาวิทยาลัยสำคัญ เพราะหมอจะคอนขางคุนเคยกับสิ่งที่เรียน ถาเขาไม

แนใจจริง ๆ ก็ยากท่ีจะเปลี่ยน ตองมี Learning curve 

• ถาทำแนวทาง Sandbox เราจะสามารถหาคูคาใน โรงพยาบาลที่อยากใชเครื่องมือได และจะสามารถ

ชวยรับประกันสงเสริมได ถาโรงพยาบาลรัฐบาลมีสินคานวัตกรรมไทยเยอะ ก็จะเกิดแรงกดดันให

โรงพยาบาลเอกชนระดับกลางวา ตองมีเครื่องนี้บาง (Indirect pressure)  

• การเขาถึง Key Opinion Leader จะชวยไดเยอะ เชน การอบรมผาน Lecture สมาคมราชวิทยาลัย 

และ Sponsorship (Luncheon Symposium)  

 

 

 

 

  



 

ผ-10 

 

การสัมภาษณหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

9. สรุปการสัมภาษณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ผูใหสัมภาษณ ผูบริหาร สวทช. 

 

ปญหาท่ีพบ 

• ตลาดภาครัฐไทย ไมกำหนดความตองการลวงหนา สงผลใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมุงเนนไปยัง

ผลิตภัณฑท่ีมีอยูแลวในตลาดโลก ซ่ึงทำใหบริษัทไทยแขงขันดวยยาก 

• ประเทศไทยขาดการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการวิเคราะห-ทดสอบสินคา 

o อย. รอผลทดสอบสินคาเพ่ืออนุมัติผลิตภัณฑ 

o บริษัทตองสงสินคาไปทดสอบในตางประเทศ ซ่ึงมีคาดำเนินการท่ีแพง และใชเวลามาก 

 

แนวทางการแกปญหา 

• ทำใหภาครัฐยอมจายราคาสูงกวาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมไทย บริษัทไทยจะไดถึงจุดคุมทุนไดงายข้ึน 

ซ่ึงจะชวยกระตุนการลงทุนวิจัยนวัตกรรม 

• ใหหนวยงานทดสอบไดรับงบสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจะชวยลดคาดำเนินการ (Transaction Cost) 

และนาจะเปนทางออกท่ีดีกวาระบบ Co-pay 

• ใหรัฐชวยขยายตลาดใหผูประกอบการไทย เชน 

o การรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ในลักษณะเดียวกับโครงการ JICA ของ

ประเทศญี่ปุน 

o การเพิ่มสวนของหวงโซมูลคาสินคาตาง ๆ ใหอยูในประเทศไทยมากขึ้น หากหวงโซมูลคาอยู

ในไทยมากเทาไหร ไทยจะยิ่งไดประโยชน 

• เกณฑท่ีใชในการตัดสินวาอะไรเปนนวัตกรรมจะตองตั้งไวอยางพอดี ๆ หากยากเกินไปก็จะไมสามารถ

กระตุนนโยบายในประเทศได แตถาขีดเสนไวต่ำเกินไปก็จะทำใหไมเกิดนวัตกรรม โดยเกณฑหลักของ

โครงการบัญชีนวัตกรรมไทยมี 4 ประการ ไดแก 

o ตองมีนวัตกรรม: บริษัทสามารถซื้อ IP มา แตผลิตภัณฑจะตองมี function สำคัญที่เปน

นวัตกรรมท่ีพัฒนาในไทย 

o ผูถือหุนสัญชาติไทยเกิน 51% 

o ผานการรับรองมาตรฐาน 

o ผานการทดสอบ 
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• หากเปนสินคาท่ีไมมีมาตรฐานการทดทอบ กอนทำการทดสอบจะมีการพัฒนาแผนการทดสอบ ซ่ึงจะ

ใหคณะกรรมการทดสอบ และหนวยงานท่ีเก่ียวของยืนยันแผนการทดสอบกอน จึงใหบริษัทตาง ๆ ไป

พัฒนาสินคาใหสอดคลองกับเกณฑการทดสอบนี้ 

• หากสินคาไมผานการทดสอบ ทางบริษัทมีทางเลือกระหวางการนำผลิตภัณฑกลับไปพัฒนาตอใหผาน

เกณฑ หรือการใหคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ แตดวยสเปคท่ีต่ำลง ตามสมรรถภาพท่ีแสดงใหเห็น

ในกระบวนการทดสอบ 

• ท้ังนี้ การทดสอบผลิตภัณฑท่ีเปน software หรืออุปกรณท่ีมีสวนประกอบเปน software ยังคอนขาง

ยากในบริบทของประเทศไทย 
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10. สรุปการสัมภาษณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ผูใหสัมภาษณ นักวิจัย สวทช. 

 

ตัวอยางผลกระทบจากมาตรการบัญชีนวัตกรรม 

• เครื่อง CT Scan สำหรับทันตกรรม ชวงแรกในตลาดจะขายในระดับ 10 ลานบาท แตราคาลดลงเหลือ 

3 ลานบาท อาจจะเนื่องดวยเทคโนโลยีและคูแขงท่ีเพ่ิมข้ึน ไมสามารถพูดไดวาเปนผลกระทบจากไทย

ฝายเดียว เพราะมีคูแขงเพ่ิมข้ึนจากเกาหลีใตและจีน  

o CT Scan รุนแรกผลิตในป 2554 รุนท่ีใชไดจริง ๆ ป 2558 เปนรุนท่ีสอง 

• รากฟนเทียมไทย ราคาในบัญชีนวัตกรรมประมาณ 8,000 บาท แตวาราคาในตลาดอาจจะถึงหลาย

หม่ืน ซ่ึงก็มีผูเลนใหม ๆ เชน เกาหลี เขามาดวย 

• บางปจจัยที่ทำใหราคาสินคาในตลาดลดลง อาจไมใชบัญชีนวัตกรรมเพียงอยางเดียว แตเปนอำนาจ

การตอรอง (bargaining power) ของผูเลนในตลาดลดลง 

• สำหรับเครื่องมือแพทย แมสเปคจะคลายกัน แตก็ยังมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนั้นโจทยคือ ไทย

จะสามารถอธิบายวาความแตกตางมีความสำคัญมากพอไดอยางไร  

 

จุดออนของมาตรการบัญชีนวัตกรรม 

• กลไกการจัดซื้อจัดจางสินคาในบัญชีนวัตกรรมแบบเฉพาะเจาะจงใชไดที่กับสินคาที่มีลักษณะเปน 

commodities เชน ยา ท่ีซ้ือรวมกันในปริมาณมาก และไมมีความกังวลในเรื่องคุณสมบัติ 

• สินคาในบัญชีนวัตกรรมท่ีเปนนวัตกรรมอยางแทจริง ยังมีไมเยอะ 

• กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทเฉพาะฐานะผูซ้ือ ยังขาดบทบาทในการสนับสนุนเครื่องมือแพทยไทย  
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11. สรุปการสัมภาษณ กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูใหสัมภาษณ ผูบริหาร กบรส. 

 

เกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรม 

• ทาง กบรส. ไดสนับสนุนทุกหนวยงานใหทำการจัดซื้อจัดจางจากบัญชีนวัตกรรม แตทาง กบรส. 

ไมไดเปนผูดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง เม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณมา ก็จะแจงไปท่ีหนวยงานตาง ๆ 

และหนวยงานก็จะดำเนินการจัดซ้ือจัดจางเอง 

• มีคณะกรรมการในระดับของกระทรวง ประกอบไปดวยหนวยงานสวนภูมิภาคที่เปนผูแทนของ

ผูบริหารของแตละระดับ รวมพิจารณาเรื่องของบัญชีนวัตกรรม โดยมีเช็คลิสตบัญชีนวัตกรรม ใน

การทำการจัดทำคำของบประมาณ ซ่ึงในปนี้ไดจัดทำคำของบประมาณไปแลว 

 

ปญหาและอุปสรรคของบัญชีนวัตกรรม 

• สเปคของครุภัณฑ ยังไมตอบโจทยของผูใชอยางเต็มท่ี ยกตัสอยางเชน ยูนิตทำฟน อาจมีองศาการ

นอน ทำงานแลวไมสะดวกสบาย จะมีคำติเตียนมาตลอด แมวาทาง กบรส. เคยทำหนังสือไป

อธิบายจุดดอย แตยังไมเห็นการพัฒนาของสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีไดสื่อสารไป 

• เม่ือเปรียบเทียบอุปกรณท่ีแพทยเคยชิน และรูวาสามารถใชในการผาตัดไดดี กับ. สินคาท่ีไมเคยใช

เลย แพทยก็จะเกิดความกังวลวาจะใชผาตัดไดจริงหรือไม แตหากแพทยเคยใชสินคาไทยใน

โรงเรียนแพทยมากอน จะชวยไดสรางความม่ันใจไดมาก 

 

แนวทางการสงเสริมบัญชีนวัตกรรม 

• เม่ือสินคาจากบัญชีนวัตกรรมถูกกดดันดานราคาจากสินคาตางประเทศ โดยเฉพาะจีนท่ีมีราคาถูก

กวา เมื ่อเผชิญเชนนี้ หากสินคาบัญชีนวัตกรรมไทยขายดวยราคาที ่ส ูงกวาตามกลไกของ

กรมบัญชีกลาง ก็จะเกิดความหวาดกลัวของหนวยงานท่ีจะทำการจัดซ้ือจัดจาง เพราะถึงแมจะซ้ือ

เพื่อสนับสนุนสินคาไทยอยางบริสุทธิ์ใจ แตเมื่อตองซื้อของที่มีราคาสูงกวาราคาต่ำสุดถึง 15% ก็

อาจถูกจับตาโดยกลไกตรวจสอบ เชน ปปช. สตง. หรือการตรวจสอบภายใน ดังนั้น หากใชแตม

ตอดานราคา หนวยงานภาครัฐจะไมกลาซ้ืออยูดี 

• ควรมีการประกาศอยางชัดเจนวา การจัดซื ้อจัดจางจากบัญชีนวัตกรรมไทยคือการช วย

อุตสาหกรรมของไทย ตองมีการอนุญาตใหมีการสนับสนุนสินคาในประเทศ โดยอาจดูตัวอยาง

จากประเทศเกาหลีใต 

• ภาครัฐตองสงเสริมกลไกการตลาด เราตองใหภาครัฐเปนศูนยกลางเชื่อมระหวางผูซื้อกับผูขาย 

และสุดทายผลักดันนโยบายการตลาด เชน การสงใหโรงเรยีนแพทย ถาแพทยไดเรียนมากับสินคา
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นวัตกรรม เริ่มใชตั้งแตตอนฝก โดยฝกที่โรงเรียนแพทย โรงเรียนพยาบาล จะทำใหได (1) ผูสั่งซ้ือ

ในอนาคต (2) การพัฒนาทางคุณภาพ (3) การพัฒนาสินคา  
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ภาคผนวก ข. สรุปประเด็นจากการประชุมระดมสมอง 

 

คณะผูวิจัยไดจัดการประชุมระดมสมองดวยหัวขอ “การจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม 

ผานมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย” ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ผานระบบออนไลน โดยมีผูเขารวม

ประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทย 

ท้ังนี้ สามารถสรุปประเด็นจากการประชุมระดมสมองไดดังนี้ 

 

ภก. อดิศร อาภาสุทธิรัตน ประธานกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตเครื่องมือแพทยและสุขภาพ สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

• การมองเรื่องเครื่องมือการแพทยอยางเปนระบบเปนสิ่งที่สำคัญ โดยเครื่องมือแพทยทีความทาทายท่ี

แตกตางออกไปจากยา คือ เครื่องมือแพทยมีความหลากหลายสูง ทำใหตองมีความงายดายในการ

คนหาและจัดระบบเพ่ือหาเครื่องมือแพทยไทยท่ีสามารถทดแทนได 

• การสรางความเชื่อมั่นในเครื่องมือแพทยไทยเปนสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากขาดความเชื่อมั่น แมวา

ผูประกอบการไทยจะผลิตนวัตกรรมใหมสำหรับอนาคต แตหากไมมีการใชงานก็จะสรางความเชื่อม่ัน

ไดยาก ทั้งนี้ การสรางความเชื่อมั่นตองทำดวยการสนับสนุนใหเครื่องมือแพทยไทยไดรับการรองรับ

ดวยมาตรฐานระดับโลก และตองมีกลไกในการสรางความคุนชินในเครื่องมือแพทยไทย 

• ตัวอยางที่สำคัญของการสรางอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยจากตางประเทศคือประเทศเกาหลีใต ซ่ึง

สนับสนุนใหแพทยในเกาหลีใชเครื่องมือแพทยของเกาหลีเอง โดยเครื่องมือแพทยของเกาหลีมีคุณภาพ

ท่ีใชไดดี  

 

ภก. ปรีชา พันธุติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย 

• หนึ่งในเหตุผลที่มีการใชเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมนอย คือ เครื่องมือแพทยที่ผลิตออกมาไม

ตอบโจทยของผูใชจริง ผู วิจัยและพัฒนาไมไดสอบถามแพทยกอนวาตองการเครื่องมืออะไร แต

พยายามโนมนาวใหใชหลังจากที ่ทำการวิจัยแลว นอกจากนี ้แลว แพทยยังขาดความเชื ่อมั ่นใน

มาตรฐานการรองรับเครื่องมือแพทยไทยในบัญชีนวัตกรรม เพราะมีการรองรบัจาก สวทช. เทานั้น แต

ทาง สวทช. ก็ไมไดมีความพรอมในการตรวจอยางรอบดาน 

• ในดานราคา ตองยอมรับวาสินคานวัตกรรมไทยมีตนทุนที่สูง ดังนั้นหากมีราคาแพงก็จะตองยอมรับ

เพ่ือใหผูผลิตอยูรอดได การตั้งราคาท่ีถูกเกินไปเปนการทำลายผูประกอบการรายยอยและผูวิจัย ควรมี

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือลดคาใชจายและชวยเหลือดานการผลิต 
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• เรื่องเวลาในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมเปนประเด็นที่สำคัญ เพราะแผนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตองทำ

ลวงหนา หากข้ึนบัญชีนวัตกรรมไดชาก็อาจตองรอไปปตอไปจึงจะสามารถทำการจัดซ้ือจากภาครัฐได 

• ตองหาแนวทางในการใหสินคานวัตกรรมไทยมาทดแทนสินคาท่ีมีอยูในตลาดแลว ตองใชไดเหมือนกัน 

เพียงแตผลิตในไทย อาจมีการระบุเพ่ือใหผูจัดซ้ือจัดจางทราบวาเปนทางเลือกใหม  

• ผูประกอบการขนาดเล็กจะเสียเปรียบในดานของทีมงานที่ทำการตลาด บุคลากรดานการขายมี

ศักยภาพแตกตางจากบริษัทรายใหญและผูนำเขาจากตางประเทศ ดังนั้น การสาธิตการใช และการ

อธิบายขอดีของเครื่องมือแพทยจึงเจออุปสรรค และบริษัทจะตองสรางความเชื่อม่ันในบริการหลังการ

ขายเพ่ือใหโรงพยาบาลเชื่อมั่น ทั้งนี้ ยังไมควรคาดหวังเรื่องการสงออก แตควรมุงเนนในการสราง

ความยอมรับในตลาดนวัตกรรมของไทยเอง  

• หากมีการลงนามในสนธิสัญญาการคาระหวางประเทศ เชน CPTPP อาจเผชิญอุปสรรควา ไทยไม

สามารถใชมาตรการในลักษณะที่เปนมาตรการกีดกันการคาระหวางประเทศได และจะตองเปดกวาง

ใหตางประเทศเขามาแขงขัน ดังนั้นมาตรการบัญชีนวัตกรรมไทยจึงเปนมาตรการระยะสั้นที่ตอง

ระมัดระวัง  

 

นพ. กรกฤช ล้ิมสมมุติ ผูอำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

• ตองมีการพัฒนาคุณภาพของสินคาบัญชีนวัตกรรมตอไป เพ่ือใหสามารถนำไปขายในตางประเทศได 

• เชื่อวาประเทศไทยตองมีการพัฒนา Product Champion โดยประเมินความเปนไปไดของการพัฒนา

สินคา มองขนาดของตลาด ภาครัฐไมสามารถสงเสริมเครื่องมือแพทยทุกประเภท ดังนั้นตองคัดเลือก

ผูประกอบการท่ีมีมูลคาตลาดท่ีเพียงพอในการขับเคลื่อนธุรกิจ  

• เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันและคุนเคยกับเครื่องมือแพทยของไทย ตองมีการสนับสนุนใหมีการใชเครื่องมือ

แพทยของไทยตั้งแตตอนเรียน จึงควรมีการเชิญกลุมโรงเรียนแพทยมารวม เพราะหากนักเรียนไดใช

ตอนเรียนก็จะยินดีท่ีจะใชตอ 

 

รศ.ทพ.ดร. สำเริง อินกล่ำ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  
• สนับสนุนแนวคิดท่ีจะสรางจุดนัดพบระหวางผูผลิตและผูใช  

• ตองมีการสนับสนุนดานบริการหลังการขายของผูประกอบการที่ขายสินคานวัตกรรม ยกตัวอยางเชน  

บริษัทไทยเดนทอลประสบความสำเร็จ สวนหนึ่งมาจากการบริการหลังการขายท่ีดี  
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คุณอนันตพงษ สุขเกษ ผูจัดการงานสงเสริมนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย ฝายบริการทางการเงินเพ่ือนวัตกรรม 

สวทช. 

• ที่ผานมา สวทช. ไดศึกษาปญหาอุปสรรคของบัญชีนวัตกรรมในกระบวนการขึ้นบัญชีนวัตกรรม และ

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง พบวา ตองมีการผลักดันทั้งในดานอุปสงคและอุปทาน โดยสิ่งที่มีความ

เรงดวน คือการพัฒนารหัสเชื่อมโยง และระบบการติดตามผลการจัดซื่อจัดจาง และระบบรับแจง

ปญหา  

• ปจจัยสงเสริมที่สำคัญสำหรับการขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย คือ ผลงานตองเกิดจากการวิจัยและ

พัฒนา และตองมีความพรอมในดานของมาตรฐานและคุณภาพจริง นอกจากนี้แลว ก็ควรมีโอกาสทาง

ตลาดท้ังในและตางประเทศ และสามารถสรางความม่ันใจในผูใชงาน  

 

คุณประพันธ วิไลเลิศ ผูจัดการบริษัท ไทย เด็นทอล อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

• ไทยเด็นทอล เปดตั้งแตป พ.ศ. 2549 มีรูปแบบเปนบริษัทขนาดยอยที่เนนวิศวกรและทำงานรวมกับ

ผูใช จนทำใหเกิดการพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง และบริษัทไทยเด็นทอลใชกลยุทธปากตอปาก ไมมีทีม

พนักงานการขาย 

• สำหรับสินคาหลายอยาง แพทยไมทราบสรรพคุณ จึงควรมีการทำโรดโชวเพ่ือใหแพทยรูจักผลิตภัณฑ 

• ควรมีกลไกที่รายงานหรือตรวจสอบการซื้อสินคาในบัญชีนวัตกรรม เพื่อใหมีการใชงบประมาณจัดซ้ือ

จัดจางอยางถูกวัตถุประสงค  

 

ดร. อติชาต พฤฒิกัลป ท่ีปรึกษา สกสว. 

• ความเห็นตอขอเสนอของคณะผูวิจัยเรื่องการทำงบประมาณแบบ multi-year และ block-grant 

สกสว. มองวา ตองสรางความม่ันใจระหวาง สกสว. กับ สำนักงบประมาณ วาการทำงบประมาณแบบ 

multi-year และ block-grant เปนการใชเงินภาษีอยางคุมคา และสรางดอกผลทางเศรษฐกิจ  

• สำหรับประเด็นเรื่องการใหแตมตอสินคาในบัญชีนวัตกรรม มีการทักทวงมาจากบางประเทศเรื่องการ

การกีดกันทางการคา จึงตองดำเนินการอยางระมัดระวัง บางอยางท่ีสามารถขายไดอยูแลวอาจไมตอง

ไดรับการสนับสนุนจากบัญชีนวัตกรรม ตองถามวาตองการชวยใคร อยางไร ดวยแตมตอแบบไหน จะ

ชวยดานการตลาดหรือไม โดยควรดูตอไปวา หากมีการยกประเด็นเรื่อง CPTPP ขึ้น จะดำเนินการ

อยางไรในระยะกลางและระยะยาว บางประเทศใชการจัดซื้อจัดจางภาครัฐแบบทางออมที่ WTO จับ

ไมได  
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คุณวลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน รองผูอำนวยการหนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

• สำหรับขอเสนอแนะของคณะผูวิจัยเรื่องการทำ Sandbox ขณะนี้ทาง บพข. กำลังทำ Sandbox ให

ภาคเอกชนผลิตนวัตกรรมที่ตอบโจทยของภาครัฐ แตก็มีขอกังวลวา หากหนวยงานภาครัฐมาบอก

โจทยแตไมตองใชงบประมาณของตนเอง ก็อาจมีปญหาดานความเปนเจาของ จึงตองหารือเรื่องการให

หนวยงานภาครัฐมีสวนรวมมากข้ึน 

 

คุณวฑัญู ตันธีระพงศ นักวิเคราะห สวทช.  

• ผูประกอบการตกหลุมเรื่องของการ “วิจัยและพัฒนา” คอนขางมาก มีการปฏิสัมพันธกับผูใชนอย

เกินไป จึงผลิตนวัตกรรมออกมาไมตรงกับความตองการของผูใช และตกหลุมคำวา “นวัตกรรม” 

เพราะเชื่อวานวัตกรรมจำเปนตองใหม แตประเทศไทยตองการเพียงนวัตกรรมท่ีเปนเชิง Incremental 

และสามารถทดแทนสินคาจากตางประเทศได  

 

 

 



สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ)
565 ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท�: 02-718-5460
โทรสาร: 02-718-5461-2
เว�บไซต�: www.tdri.or.th

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรมแห�งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุร� ชั�น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท�: 02-109-5432
โทรสาร: 02-160-5438
เว�บไซต�: www.nxpo.or.th
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