เกณฑ์อ้างอิงรายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์
1. หลักการและเหตุผล
สำนั กงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชำติ (สวทน.) ได้รับ
กำรจั ด ตั้ งขึ้น ภำยใต้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ว่ำด้ ว ยวิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรมแห่ งชำติ พ.ศ. 2551
ซึง่ กำหนดให้ สวทน. มีภำรกิจหลักในกำรจัดทำนโยบำยแห่งชำติว่ำด้วยวิ ทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ และผลักดันกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนกำรผลิตและ
พัฒนำกำลังคน กำรวิจัยและพัฒนำ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เทคโนโลยีเพื่อสร้ำง
เสริ ม สุ ขภำพและสุ ข ภำวะของประชำชน และกำรสร้ำงควำมตระหนั กด้ ำนวิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อให้กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีผลกระทบสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย
รำยงำนของส ำนั ก งำนพั ฒ นำนโยบำยสุ ข ภำพระหว่ ำ งประเทศ (IHPP) ปี พ.ศ. 2552 ระบุ ว่ ำ
ไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (non-communicable disease, NCD) ถึง 14 ล้ำนคน เสียชีวิตมำกกว่ำ 3 แสน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของกำรเสียชีวิตของประชำกรไทยทั้งหมด มูลค่ำควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจชำติ
ประมำณ 200,000 ล้ำนบำทต่อปี กลุ่มโรค NCD ที่พบในผู้ป่วยในไทย ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งสำเหตุหลักของโรค
ในกลุ่มนี้มำจำกพฤติกรรมและควำมเคยชินที่ไม่เหมำะสม เช่น ดื่มเหล้ำ สูบบุหรี่ รับประทำนอำหำรที่มีรสเค็ม
จัด เผ็ดจัด หวำนจัด รับประทำนผักผลไม้ไม่เพียงพอ ออกกำลังกำยไม่เพียงพอ ควำมเครียด หรือกรรมพันธุ์
นอกจำกโรคในกลุ่ ม NCD ที่ เป็ น สำเหตุ ข องกำรเจ็ บ ป่ ว ยและเสี ย ชี วิ ต แล้ ว ยั ง มี โ รคอุ บั ติ ใหม่
(Emerging Diseases) โรคอุบัติซ้ำ (Re-Emerging Diseases) ที่มีแนวโน้มพบกำรระบำดมำกขึ้น เนื่องจำก
ผลกระทบจำกภำวะโลกร้อนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศของโลก เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก
สำยพันธุ์ต่ำงๆ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ โรคเอดส์ และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลำ เป็นต้น
จำกข้ อมู ล บั ญ ชี ร ำยจ่ ำยสุ ข ภำพของประเทศไทย ปี 2555 พบว่ำ รัฐ มี ค่ ำใช้ จ่ ำยทำงด้ ำนสุ ข ภำพ
ประมำณ 4.3 แสนล้ำนบำท ซึ่งในจำนวนนี้มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุ ถึง 1.4 แสนล้ำนบำทหรือคิด
เป็ น ร้ อ ยละ 30 ของค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทำงด้ ำ นสุ ข ภำพ และในอนำคตค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยด้ ำ นสุ ข ภำพมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น
อย่ำงต่อเนื่อง ภำครัฐจึงควรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนสุขภำวะของประชำชน แนวทำงมำตรกำรในกำรแก้ไข
ปัญหำสุขภำพ พร้อมทั้งป้องกันและรักษำโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ สนับสนุนส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรแพทย์และ
สุขภำพ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนสุขภำพ ทั้งนี้เนื่องจำกเวชภัณฑ์ในกำรรักษำผู้ป่วยนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ จึงมีรำคำค่อนข้ำงสูง ส่งผลต่อกำรเข้ำถึงยำที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและปลอดภัยตรงตำมหลัก
มำตรฐำนสำกล
อุตสำหกรรมชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมสำคัญ เพรำะเป็นกำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงสุขภำวะของประเทศ โดยใช้ในกำรป้องกัน รักษำ ตลอดจนเพิ่มคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย อุตสำหกรรม
ชีววัตถุเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมสำคัญและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว กำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีววัตถุ และเครื่องมือ
แพทย์ในประเทศไทยจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยหลำยประกำร ทั้งในด้ำนกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ อันเป็นผลจำกกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศและกำรเพิ่มมูลค่ำ
กำรส่งออก รวมทั้งลดกำรพึ่งพำกำรนำเข้ำ ช่วยเพิ่มคุณภำพชีวิต และเพิ่มควำมสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์แก่
ประชำชนในรำคำที่เหมำะสม ตลอดจนช่วยสร้ำงองค์ควำมรู้ และทักษะในกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ของ
ประเทศไทยให้ มี ค วำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ในยุ ค เศรษฐกิ จ ที่ อ ยู่ บ นฐำนควำมรู้ (knowledge-based
economy)
สวทน. เล็งเห็นควำมจำเป็นในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีว วัตถุและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งต้องได้รับกำร
สนับสนุนในระดับนโยบำยจำกรัฐบำล ซึ่งรวมถึงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำร
ร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดของภำคเอกชนและภำครัฐทั้งในด้ำนกำรลงทุนและกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร โดย สวทน.
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรทำหน้ำที่ ดังกล่ำวให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด นั้น จำเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องสูง และเป็นผู้ที่มีบทบำทกว้ำงขวำงในกำรเชื่อมโยงและสร้ำงเครือข่ำย
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน สถำบันกำรศึกษำ ทั้งในและต่ำงประเทศ เข้ำมำเป็นผู้ให้คำปรึกษำในเชิงลึก
เพื่อให้กำรจัดทำนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ รวมทั้งกำรดำเนินงำนของ
สถำบั น วิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชั้ น สู ง สำมำรถตอบสนองควำมต้ อ งกำรที่ แ ท้ จ ริงของประเทศ และ
ขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนั บสนุ นกำรดำเนิ นงำนของ สวทน. ในกำรจัดทำแผนแม่บทเครื่องมือแพทย์และแผนพัฒ นำ
คลั ส เตอร์อุตสำหกรรมและกำรขับ เคลื่ อนนโยบำย วทน. ด้ำนชีววัตถุและเครื่องมือแพทย์ เพื่อสร้ำงเสริม
สุขภำพและสุขภำวะของประชำชน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
3.1 ให้คำปรึกษำและถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนำอุตสำหกรรมยำชีววัตถุ
เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ โดยปฏิบัติงำน ณ สำนักงำน สวทน. โดยเฉลี่ยสัปดำห์ละ 3 วัน
3.2 จัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำน หรือ รำยงำนเชิงวิชำกำรที่ เกี่ยวข้องกับพัฒนำอุตสำหกรรมยำ
ชี ว วั ต ถุ เวชภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมื อ แพทย์ โดยมี เนื้ อ หำเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรผลงำนวิ จั ย ที่ เกิ ด จำก
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ-เอกชน-สถำบันกำรศึกษำ มำตรฐำนยำชีววัตถุ เครื่องมือแพทย์ หรือ ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแล แนวกำรบูรณำกำรพัฒนำนโยบำยที่เกิดจำกกำรสนับสนุนของภำครั ฐ รวมทั้ง
แนวทำงกำรพัฒนำมำตรกำรหรือกฎหมำยส่งเสริม
3.3 สนับสนุนกำรประสำนงำนระหว่ำง สวทน. กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ยำชีววัตถุ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ หรืองำนด้ำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
3.4 สนับสนุนกำรจัดทำแผนแม่บทเครื่องมือแพทย์และแผนพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรม
3.5 เข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มยุทธศำสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสำหกรรม
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลำดำเนินงำน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำ

5. สิ่งที่ต้องส่งมอบ
รำยงำนกำรดำเนินงำน หรือ รำยงำนเชิงวิชำกำร ที่ เกี่ยวข้องกับ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมยำชีววัตถุ
เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หรือรำยงำนเชิงวิชำกำรด้ำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย แต่ละไตรมำส ครั้งละ 1 ฉบับ
6. คุณสมบัติที่ปรึกษา
6.1 จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ทำงด้ำนเภสัชวิทยำ
6.2 มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ปี ในประเด็นด้ำนที่เกี่ยวข้องทำงด้ำน ยำ เวชภัณฑ์ หรือ
ทำงด้ำนกำรแพทย์ สำธำรณสุข
6.3 มีประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 15 ปี ในงำนวิจัย หรืองำนบริหำร ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
7. กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ข้ อ มู ล เอกสำร ผลกำรส ำรวจ ตลอดจนกำรประมวลผลทั้ งหมดที่ ที่ ป รึ ก ษำได้ ด ำเนิ น กำรให้ กั บ
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมแห่ งชำติ (สวทน.) ตำมสั ญ ญำ
ตกเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ข องส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมแห่ งชำติ
โดยที่ ป รึ ก ษำจะต้ อ งไม่ ส่ งมอบข้ อ มู ล เอกสำร ผลกำรส ำรวจ ตลอดจนกำรประมวลผลทั้ งหมด ที่ ได้ จ ำก
กำรดำเนินโครงกำรให้แก่ผู้ใด โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก สวทน.
8. งบประมาณและการจ่ายเงิน
งบประมำณรวม 864,000 บำท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบำทถ้วน) โดยแบ่งจ่ำยออกเป็นจำนวน 4 งวด
(รำยไตรมำส) จำนวนเงินงวดละ 216,000 บำท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบำทถ้วน) เมื่อที่ปรึกษำส่งมอบ
รำยงำนกำรดำเนินงำนในแต่ละไตรมำส ให้แก่ สวทน. ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ
9. การประกันผลงาน
สวทน. จะหักเงินประกันผลงำนไว้เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินค่ำจ้ำงในแต่ละงวด และจะส่งคืนให้
ที่ปรึกษำโดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 45 วัน นับแต่วันที่ สวทน. ได้จ่ำยค่ำจ้ำงงวดสุดท้ำยให้แก่ที่ปรึกษำแล้ว
10. เอกสารที่ต้องส่งมอบประกอบการทาสัญญา
10.1 หนังสือตอบรับกำรเป็นที่ปรึกษำ
10.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนและบัตรประชำชน
10.3 วุฒิกำรศึกษำ
10.4 ประวัติกำรทำงำน
11. คณะกรรมการจัดจ้าง
11.1 นำยก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์
11.2 นำยทวีผล แก้วศิริ
11.3 นำยมหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

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

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

