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ของประเทศไทย
อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบทางยา

ของประเทศไทย
ดร.ภญ.อรศิริ  ศรีคุณ

กลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม

hydroxide	(บรษัิทไทยนครพฒันา),	Aspirin	(บรษิทัโรเดยี	ประเทศไทย),	

Erythromycin	 stearate/ethyl	 succinate	 (บริษัทลูปิน	 เคมีภัณฑ์	

ประเทศไทย),	Pyrazinamide	 (บริษัทลูปิน	 เคมีภัณฑ	์ประเทศไทย),		

และ	Deferiprone	(องค์การเภสัชกรรม)	แม้ว่าองค์การเภสัชกรรมจะ

สามารถวจิยัและพฒันาการผลิตวตัถดุบิจ �าเป็นอย่างเช่น	Oseltamivir	

phosphate	 (องค์การเภสัชกรรมร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

และ	BIOTEC),	Tenofovir	disoproxil	 fumarate	และ	Efavirenz	

ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ส �าเร็จ	 

แต่การผลิตวัตถุดิบดังกล่าวเหล่านี้ในระดับอุตสาหกรรมยังมีข้อจ�ากัด

มากมายทั้งในเรื่องเงินลงทุน	 เทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม	และ 

ความคุม้ทนุ	เนือ่งจากขนาดของตลาดในประเทศยงัไม่ใหญ่พอ	เป็นต้น

ามกลางการแข่งขนัอย่างสงูในปัจจบัุน สถานการณ์ตลาดยาของโลกมมีลูค่าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

ในปี พ.ศ. 2559 ตลาดยามีมูลค่าสูงถึงประมาณ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ1 แต่เมื่อเทียบอัตรา

การเติบโตของตลาดยาส�าหรบักลุม่ประเทศทีม่กีารเจริญเตบิโตของตลาดยาเตม็ท่ีแล้ว (Mature) อย่างเช่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในทวีปยุโรป และญี่ปุ่น ที่มีการพัฒนายาใหม่อย่างต่อเนื่องและ

ยังครองตลาดได้เป็นส่วนใหญ่ กลับน้อยกว่าอัตราการเติบโตของตลาดยาส�าหรับกลุ่มประเทศตลาดยา

เกิดใหม่ (Pharmerging) อย่างเช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ บราซิล และรวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะ 

ในช่วง 10 ปีหลังจีนและอินเดียมีการผลิตวัตถุดิบทางยา  รวมถึงสารตั้งต้นในการผลิต (Fine chemicals) 

ออกสูต่ลาดจ�านวนมาก ความสามารถในการผลิตวตัถดุบิทางยาส่งผลให้ประเทศดงักล่าวสามารถพฒันา

ยาส�าเรจ็รปูได้ในราคาท่ีต�า่กว่าประเทศอืน่ ๆ  และรวมถงึการพฒันายาในรูปแบบใหม่ ๆ  เชือ่ว่าอกีไม่นาน

น่าจะสามารถพัฒนาตัวยาใหม่ออกสู่ตลาดได้ เนื่องจากยาเป็นปัจจัยสี่ เป็นสิ่งจ�าเป็นของคนในประเทศ

และไม่สามารถขาดแคลนได้ ความมัน่คงทางด้านยาจงึเป็นสิง่ท่ีทกุประเทศควรตระหนกั การสร้างรากฐาน

ของอตุสาหกรรมด้านยาจงึควรเป็นสิง่ทีท่กุประเทศควรให้การสนบัสนนุ โดยเฉพาะอย่างยิง่อตุสาหกรรม

ต้นน�้าอย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

 ถ้าแบ่งระดับอุตสาหกรรมยาออกเป็นสามระดับขั้นตามระดับ

ขั้นของเทคโนโลยีจากสูงไปต�่า	คือ	ขั้นที	่1	อุตสาหกรรมที่ผลิตยาใหม่

ออกสู ่ตลาด	 ขั้นที่	 2	 อุตสาหกรรมท่ีผลิตวัตถุดิบ	 และขั้นที่	 3	

อตุสาหกรรมทีผ่ลิตยาส�าเรจ็รปู	จะเหน็ว่าประเทศไทยมโีรงงานผลติยา

ในระดบัขัน้ที	่3	เป็นส่วนใหญ่และน�าเข้าวตัถดุบิตวัยาส �าคญัและสารช่วย	

ในต�ารับจากต่างประเทศเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต	์

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาประมาณ	150	แห่ง	และ 

มีเพียง	 5	 แห่งที่สามารถผลิตวัตถุดิบได้เองส �าหรับผลิตยาส�าเร็จรูป 

ในโรงงานนั้น	 ๆ	 โดยส่วนมากวัตถุดิบท่ีผลิตได้เป็นวัตถุดิบตัวเก่า	 

ไม่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต	 ยกตัวอย่างเช่น	Aluminium	
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	 ถงึแม้การพฒันาอตุสาหกรรมการผลติวตัถดุบิในประเทศจะต้อง

ใช้เงินลงทุนสูงเพียงใด	 การนิ่งอยู่กับที่ไม่ตัดสินใจก้าวไปข้างหน้า 

ก็ เท ่ากับการเดินถอยหลัง	 ความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ 

เปรียบเสมือนสะพานเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนายาใหม่	และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	 จะเห็นได้ว่าประเทศที่สามารถควบคุมคุณภาพและราคา 

ของวัตถุดิบได้	 จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในราคาที่แข่งขันได ้

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 สามารถสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันได้อย่างมาก

	 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ตลาดยาในประเทศไทยพบว่ายังคง 

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมีมูลค่าการน�าเข้ายา

สูงกว่ามูลค่ายาท่ีผลิตในประเทศ	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2548	 เป็นต้นมา	

จนถึงปัจจุบัน	และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	นั่นหมายถึงประเทศไทย 

มีความสามารถในการผลิตยาเพื่อแข่งขันในตลาดได้ลดลง	 ในขณะที ่

ความต้องการใช้ยาของคนในประเทศยงัคงสูงขึน้เรือ่ย	ๆ	ทัง้นีส่้วนหนึง่

อาจเกิดจากกลไกการแข่งขัน	ในตลาดยาใช้กลไกการแข่งขันด้านราคา

เป็นหลัก	ประเทศที่สามารถผลิตได้ในต้นทุนท่ีถูกกว่าจึงย่อมมีความ 

ได้เปรียบ	

	 เมื่อพิจารณาจากปัจจัยรอบด้าน	 จึงไม ่น ่าแปลกใจว ่า 

เพราะเหตุใดในประเทศท่ีมีตลาดยาขนาดเล็กจึงสร้างอุตสาหกรรม 

การผลิตวัตถุดิบได้ยาก	 แต่อย่างไรก็ดี	 เพื่อความมั่นคงด้านยา 

ของประเทศ	การสร้างอตุสาหกรรมการผลิตวตัถดุบิจงึเป็นเรือ่งท่ีละเลย

ไม่ได้เช่นกนั	แต่อาจต้องอาศัยความร่วมมอืจากภาครฐัในการสร้างกลไก

ต่าง	ๆ	เพื่อให้อุตสาหกรรมวัตถุดิบของประเทศสามารถยืนและก้าวไป

ข้างหน้าได้	 อย่างเช่น	 การร่วมมือจากภาคส่วนต่าง	ๆ	 ในการสร้าง

เทคโนโลยีการผลิต	 วัตถุดิบในระดับอุตสาหกรรม	 การลดภาษ ี

การน�าเข้าวัตถุดิบ	 การสร้างแรงจูงใจต่าง	ๆ	 เพื่อให้ต่างชาติสนใจ 

ในการร่วมทนุ	และการท�า	price	subsidy	เพือ่ให้ราคาวตัถุดบิสามารถ

แข่งขันได้ในระยะแรก

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของอุตสาหกรรม
การผลิตวัตถุดิบทางยาของประเทศไทย

 ส�าหรับวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของอุตสาหกรรมการผลิต

วัตถุดิบทางยาของประเทศไทย	 ผู ้เขียนขออนุญาตหยิบยกข้อมูล 

บางส่วนจากรายงานการวิจัยเร่ืองสถานภาพทางเทคโนโลยีและ 

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ของนายเชิญพร	

เต็งอ�านวย	และคณะ2	ดังนี้

 จุดแข็ง (Strength)
	 1.	 มคีวามพร้อมขั้นพื้นฐานของอตุสาหกรรมมากกวา่ประเทศ	

อืน่	ๆ 	ในอาเซยีน	อาท	ิหน่วยวจิยัในภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีม่บีคุลากรทีพ่ร้อม

จะเรียนรู้พัฒนาส �าหรับอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบยา	นอกจากน้ี

รูปที่ 1	 สถานทีผ่ลติวตัถดุบิยา	Deferiprone	ขององค์การเภสชักรรม	มกี�าลงัการ

ผลิต	 50	 ตันต่อปี	 (ปัจจุบันปริมาณการใช้วัตถุดิบ	 Deferiprone	 

ในประเทศประมาณ	10	ตันต่อปี)

ประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ

น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบและสารตั้งต้นในการผลิตได้ในบางกรณี

	 2.	 มีขนาดของตลาดใหญ่เพียงพอที่จะผลิตวัตถุดิบที่มีผู้ผลิต

น้อยราย	 อย่างเช่น	 ยาขับเหล็ก	Deferiprone	 และ	Deferasirox	 

ส�าหรับใช้ในผู้ป่วยท่ีได้รับการถ่ายเลือดเป็นประจ�า	 หรือยารักษา 

โรคเอดส์ที่มีราคาสูงและไม่ติดสิทธิบัตร	 อย่างเช่น	 Darunavir,	 

Emtricitabine,	Ritonavir	และ	Lopinavir	เป็นต้น

	 3.	 มข้ีอได้เปรียบด้านต�าแหน่งภูมศิาสตร์เม่ือเทยีบกบัประเทศ	

อื่น	ๆ	 ในอาเซียน	 มีความสะดวกในการคมนาคมทั้งทางบก	 ทางน�้า	 

และทางอากาศ

	 4.	 มีการพัฒนาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นยาอย่างต่อเนื่อง	

ท�าให้มกีารวางรากฐานการวจัิยในสัตว์ทดลองและการศกึษาทางคลนิกิ

	 5.	 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างสม�่าเสมอ	 แม้จะยัง 

ไม่ค่อยเห็นผลในเชิงรูปธรรม

 จุดอ่อน (Weakness)
	 1.	 ขนาดของตลาดยังเล็ก	ยังขาด	economy	of	scale	ท�าให้
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ไม่สามารถแข่งขันราคาวัตถุดิบที่มีจ�านวนผู้ผลิตมากรายได้	

	 2.	 ต้องพึง่พาการน�าเข้าสารตัง้ต้นจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

	 3.	 ขาดแคลนผู้เช่ียวชาญในสาขา	chemical	 process	 

development	 ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ 

ในระดับอุตสาหกรรม

	 4.	 ยังมีข้อด้อยเรื่องการเข้าถึงข้อมูลการตลาด	 และข้อมูล 

สิทธิบัตร

	 5.	 ขาดความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม

	 6.	 มข้ีอด้อยทางด้านทกัษะภาษาองักฤษเมือ่เทยีบกบัประเทศ	

อื่น	ๆ 	ในอาเซียน	ส่งผลถึงการติดต่อสื่อสาร	และการจัดเตรียมเอกสาร

ตามมาตรฐานสากล

	 7.	 ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมมาตรฐานการผลิต

วัตถุดิบตามมาตรฐานสากล	(GMP)

	 8.	 ขาดความช�านาญในการผลิตสารมาตรฐานเพื่อควบคุม

คุณภาพ

	 9.	 สารตัง้ต้นส�าหรบัการผลติบางชนิดไม่มพีกิดัศลุกากร	ท�าให้

ไม่สามารถน�าเข้า	หรือต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่า

	 10.		 วัตถุดิบบางชนิดเป็นอาวุธสงครามท�าให้ไม่สามารถน�าเข้า

มาในประเทศได้

 โอกาส (Opportunities)
	 1.	 ตลาดยาช่ือสามัญในประเทศและประเทศใกล้เคียงยังมี 

แนวโน้มมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	และมียาที่หมดสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 สามารถขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มี

ค่าแรงต�่ากว่า

	 3.	 ASEAN	Harmonization	สามารถเพ่ิมโอกาสให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางในการขึ้นทะเบียนยาในภูมิภาค

		 4.	 การร่วมทนุกับประเทศทีม่ศัีกยภาพในการผลติและมขีนาด

ตลาดใหญ่

	 5.	 การมีกลไกการแข่งขันด้านราคายาเพื่อลดต้นทุนที่ใช้ 

ทางด้านสาธารณสุขของรัฐ

 ภาวะคุกคาม (Threats)
	 1.	 ประเทศไทยขาดความเข้มแข็งในด้านการต่อต้านเรื่องการ

ยื่นจดสิทธิบัตรที่เป็น	evergreen	patent	และสิทธิบัตรที่ครอบคลุม

ถึงข้อบ่งใช้	ท�าให้เป็นการเกิดการเสียโอกาสในการผลิตวัตถุดิบและ 

ยาชื่อสามัญบางชนิด

	 2.	 มีข้อจ �ากัดซ่ึงเป็นการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า	 

ในรูปมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้น

	 3.	 เขตการค้าเสรีอาเซียนและแนวทางการเปิดเสรีทางการค้า

ตามแนวทางขององค์การการค้าโลก	 (WTO)	ท�าให้เกิดการลดภาษี 

น�าเข้า	ซึ่งเป็นทั้งภาวะคุกคาม	และโอกาส

	 4.	 ประเทศเพื่อนบ้านสามารถจูงใจต่างชาติในการลงทุน 

สร้างโรงงานมากกว่าประเทศไทย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อพิจารณาถึง

ค่าแรงขั้นต�า่

	 5.	 การร่วมลงทุนระหว่างบริษัทยาในกลุ่มประเทศที่มีการ 

เจรญิเตบิโตของตลาดยาเตม็ทีแ่ล้ว	และบรษิทัยาในกลุ่มประเทศตลาดยา	

เกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง	อย่างเช่น	จีนและอินเดีย	ท�าให้สามารถพัฒนา

ได้อย่างก้าวกระโดด	ท�าให้แข่งขันได้ยากยิ่งขึ้น

	 6.	 ค่านยิมของผู้บรโิภคและผู้ส่ังใช้ยาทีม่คีวามเชือ่ถือยาน �าเข้า

มากกว่ายาที่ผลิตในประเทศ
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เอกสารอ้างอิง
	 1.	 กองควบคุมยา	ส�านักงานอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข
	 2.	 นายเชิญพร		เต็งอ�านวย	และคณะ,	รายงานการวิจัย สถานภาพทางเทคโนโลยีและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ 

ในประเทศไทย	พฤษภาคม	2551.

รูปที่ 2	 ความแตกต่างในด้านความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานระหว่าง	Organic/Medicinal	Chemists	 และ	

Process	Chemists

 Organic/Medicinal Process
 Chemists Chemists

Mindset	 Biologist-like	 Engineer-like

Goal	 Diversity	 Target

Creativity	 Highly	encouraged	 Encouraged

Practicality	 Less	important	 Very	important

Selectivity	 Less	Important	 Very	important

Yield	 Important	 Extremely	important

Purity	 Important	 Extremely	important

Crystal	habit/	 Less	important	 Extremely	important
Structure 

ประเทศไทยควรเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตวัตถุดิบหรือไม่

	 โดยสรปุประเทศไทยยงัพอมช่ีองทางในการพฒันาอตุสาหกรรม

การผลิตวัตถุดิบได้	 หากแต่ต้องพิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบที่สามารถ

แข่งขันราคาได้	 และรวมถึงต้องมีการพัฒนาผู ้เช่ียวชาญในสาขา	 

 สรุป 

		 ส�าหรับวัตถุดิบจ�าเป็นที่ควรมีการสร้างเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศเพื่อป้องกันการขาดแคลน	 หากแต่มี	margin	 ไม่สูงพอ 

ให้เกิดความคุ้มทุน	การร่วมลงทุนกับบริษัทยาต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตวัตถุดิบดังกล่าวอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น�ามาพิจารณา

chemical	 process	 development	 ให้มีปริมาณที่เพียงพอ	 

เพือ่สามารถพฒันาเทคโนโลยีการผลติอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นีค้วรตระหนกัถงึ	

ความแตกต่างระหว่างการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	 และการ

สังเคราะห์ในระดับอุตสาหกรรม	 (รูปที่	 2)	 ที่มีความแตกต่างกัน	 

ซ่ึงนักวิจัยในประเทศส่วนใหญ่มีความเช่ียวชาญการสังเคราะห์ 

ในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น


