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ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค

สำานักนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 

อันที่จริงอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ถือก�าเนิดมานานนับ
ทศวรรษแล้ว โดยผลติยาท่ีเรยีกว่า “ไบโอโลจกิส์” (biologics) แล้วได้รบั
การพัฒนาต่อมาโดยเทคโนโลยีตดัต่อพนัธุกรรม (recombinant DNA 
technology) โดยยาท่ีได้รบัการกล่าวขานถงึมากกค็อื อนิซลูนิ (insulin) 
ซึง่ใช้ในผูป่้วยโรคเบาหวาน โดยเป็นการสร้างอินซลิูนจากจลิุนทรย์ีทีไ่ด้
รบัการปลกูถ่ายยนีส�าหรับอนิซลูนิ ซึง่ยาทีผ่ลติโดยเทคโนโลยดีงักล่าว
นี ้เรยีกว่า “ไบโอซมิล่ิาร์” (biosimilars)

อตุสาหกรรมชวีเภสัชภัณฑ์ได้รบัการพฒันามาอย่างต่อเนือ่งจน
ขยายตวัออกไป นอกเหนือจากการผลิตยา โดยเข้าไปมบีทบาทในการ
สร้างชดุตรวจวเิคราะห์ (diagnostics) ระบบน�าส่งยา (drug delivery 
system) ที่มีความสลับซับซ้อน อุปกรณ์ติดตามตรวจสอบระยะไกล 
(remote monitoring devices) และอ่ืน ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 1

Biologics ต่างจากยาทั่วไปอย่างไร

1. Biologics มเีป้าหมายในการรกัษาต่างจากยาทัว่ไป โดย
มักใช้ Biologics เพือ่การรกัษาโรคทีย่าทัว่ไปใช้ไม่ค่อยได้ผล เช่น มะเรง็ 
โรคทางพนัธกุรรม เป็นต้น ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ Biologics มรีาคาค่อนข้าง
สูง เม่ือเข้าสูต่ลาดใหม่ ๆ

2. Biologics มคีณุลักษณะต่างจากยาท่ัวไป โดย Biologics 
มกัมโีครงสร้างซบัซ้อน เนือ่งจากเป็นสารชวีภาพท่ีได้จากส่ิงมชีวิีต เช่น 

อุตสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑ์ของไทย :

โอกาสและความเป็นไปได้
ชีวเภสัชภัณฑ์คืออะไร

ชวีเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceuticals) เป็นเวชภณัฑ์ หรอืยาที่

ถูกผลิตขึ้นจากสิ่งมีชีวิตด้วยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น วัคซีน 

ส่วนประกอบของโลหิต (blood components) โปรตีนเพื่อการรักษา 

(therapeutic proteins) เป็นต้น

▲ ขอบเขตของอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์

จลุนิทรย์ีผ่านการดดัแปลงพนัธกุรรม เซลล์สตัว์ทีเ่พาะเลีย้ง (animal cell 
ines) เป็นต้น มใิช่สารเคมทีีเ่ป็นโมเลกลุขนาดเลก็ดงัเช่นยาทัว่ไป ท�าให้
การวิเคราะห์ตรวจสอบ Biologics ค่อนข้างยุง่ยาก

3. โครงสร้างพืน้ฐานและกระบวนการผลติของ Biologics ต่าง
จากการผลติยาทัว่ไป กระบวนการผลติและสภาพแวดล้อมในการผลติ
ทีต่่างกัน ท�าให้ได้ Biologics ทีม่คุีณสมบติัต่างกัน แม้จะใช้วัตถดุบิชนดิ
เดียวกนักต็าม ซึง่บางกรณอีาจท�าให้ Biologics ทีผ่ลติได้ ไม่ปลอดภยั
หรือไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นสิทธิบัตรที่ใช้คุ้มครองชีวเภสัชภัณฑ์จึง
ครอบคลุมทั้งกระบวนการ (process) และองค์ประกอบทางเคมี 
(chemical composition) โดยทัว่ไปการผลติ Biologics มกัต้องการ
ต้นทนุทรพัย์สนิ (capital cost) และต้นทนุการด�าเนนิงาน (operation 
cost) สงูกว่าการผลติยาทัว่ไป

นอกจากนี้ การผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ต้องการองค์ความรู้และ
ทกัษะทีห่ลากหลาย เช่น องค์ความรูเ้กีย่วกบัวิศวกรรมระดับเซลล์ (cell 
engineering) กระบวนการหมกั (fermentation) การท�าโปรตีนให้บรสิทุธ์ิ 
(protein purification) เทคนคิปลอดเชือ้ (aseptic technique) เป็นต้น

Biosimilars ต่างจากยาสามัญ (generics) อย่างไร

การพัฒนาและการผลิต Biosimilars มีความยุ่งยากกว่า 
ยาสามญัด้วยเหตุผลหลายประการ

ประการแรก แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะผลติ Biosimilars ทีม่ี
โครงสร้างเหมอืนเดมิทกุประการ ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ต้องผ่านการทดสอบ
ในสตัว์ทดลอง เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Good Laboratory Practice 
(GLP) และการทดสอบทางคลินกิ (clinical trial) เพือ่ให้เป็นไปตาม

▲ เปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตยาทั่วไปและชีวเภสัชภัณฑ์
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มาตรฐาน Good Clinical Practice (GMP) ซึง่เป็นการพสิจูน์ว่า Bio-
similars คณุสมบตัทิางเภสชักลศาสตร์ (pharmacokinetics) ความ
สามารถในการกระตุน้ภูมคิุม้กัน (immunogenicity) และมปีระสทิธผิล 
(efficacy) ไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

ประการที่สอง กระบวนการท่ีใช้ในการผลิต Biosimilars ม ี
ความซบัซ้อนในตัวเองมากกว่าท่ีใช้กับการผลิตยาสามญั 

ประการที่สาม Biosimilars มักให้ผู้ป่วยโดยการฉีด ซึ่งไม่
สามารถท�าให้ปราศจากเชือ้ได้ด้วยความดนัไอน�า้ ดงันัน้กระบวนการ
ผลติ Biosimilars ต้องด�าเนนิการภายใต้สภาพแวดล้อมทีป่ราศจากเชือ้ 
(aseptic/sterile condition)

ความท้าทายข้างต้นท�าให้การพัฒนา Biosimilars ต้องใช้ 
งบประมาณถงึ 10-40 ล้านเหรยีญสหรฐั เทียบกับค่าใช้จ่าย 1-2 ล้าน 
ส�าหรบัยาสามญั นอกจากน้ีระยะเวลาในการเตรยีมความพร้อม (ges-
tation period) การยื่นขออนุมัติและการขยายการผลิตไปสู่ระดับ
พาณิชย์มักยาวนานกว่ายาสามัญ (โดยทั่วไป Biosimilars ใช้เวลา
ประมาณ 7 ปี เทียบกับยาสามญัซึง่ใช้เวลา 2-3 ปี)

Biosimilars

ปัจจบุนัตลาดของ Biosimilars ยังอยู่ในช่วงบกุเบกิ โดยตลาด
เป้าหมายอยูใ่นกลุ่มประเทศแถบละตนิอเมรกิาและเอเชยีซึง่มรีะเบยีบ
ข้อบงัคบัไม่เข้มงวดมากนกั คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 ตลาดของ 
Biosimilars จะมมีลูค่าราว 43,000 ล้านเหรยีญสหรฐั โดยเป็นผลจาก
แรงผลกัดนัด้านสงัคมสงูอายุ ความต้องการยาคณุภาพสงู และตวัอย่าง
จากความส�าเรจ็ของ Biologics แต่มรีาคาค่อนข้างแพง (ภาพที ่2) ทัง้นี้ 
ราคาของ Biosimilars โดยเฉล่ียมค่ีาประมาณร้อยละ 15-75 ของราคา
ของ Biologics ซึง่หมายความว่าผู้คนสามารถเข้าถึง Biosimilars ได้
มากกว่า Biologics

อย่างไรกต็าม การพฒันาและการผลิต Biosimilars มคีวามยุง่
ยากกว่า Biologics นอกจากน้ีกลไกในการก�ากับดแูลกย็งัอยูใ่นระยะ
เร่ิมต้น แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปและ

สหรฐัอเมรกิาจะมกีฎระเบยีบรองรบับ้างแล้วกต็าม การแข่งขนัระหว่าง
กลุ่มบริษัทผู้คิดค้นมาก่อน (หรือเป็นเจ้าของนวัตกรรม Biologics  
มาแต่เดิม) กบัผูผ้ลติ Biosimilars กม็ทีท่ีาว่าจะรนุแรง

หากจ�าแนกตลาด Biosimilars ของโลกตามชนิดพบว่า  
โมโนโคลนอลแอนติบอด้ี (monoclonal antibody (mAb)) มส่ีวนแบ่ง
ตลาดสงูสดุ คือ ประมาณ 1 ใน 3 ของมลูค่าตลาดโดยรวม ตามด้วย
อินซูลินและอีรีโทรโพไออีติน (erythropoietin, EPO) อย่างไรก็ตาม 
มลูค่าของตลาด Biosimilars โดยรวมมค่ีาเพยีง 1.23 พนัล้านเหรยีญ
สหรฐั (ปี พ.ศ. 25529) หรอืต�า่กว่าร้อยละ 1 ของตลาด Biologics จึง
อาจกล่าวได้ว่า ตลาดของ Biosimilars มศัีกยภาพในการเตบิโตสงู

เมือ่พจิารณาสทิธบิตัรของ Biologics จ�านวนประมาณ 48 ชนดิ 
(ซึง่มมีลูค่าประมาณ 73,000 ล้านเหรยีญสหรฐั) จะสิน้สดุการคุม้ครอง
ในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งความพยายามในการประคับประคอง 
ค่าใช้จ่ายเพือ่การดูแลสุขภาพโดยรวมของประเทศต่าง ๆ ไม่ให้สงูเกนิ

โมโนโคลนอลแอนตบิอดี ้(monoclonal antibody,mAb) 
เป็นอิมมูโนโกลบูลิน (โปรตีนชนิดหนึ่งในน�้าเลือด) ที่ผลิตโดย
เซลล์ไฮบริโดมา (hybridoma) mAb ที่ใช้อาจเป็น mAb ทั้ง
โมเลกลุ หรอือนพุนัธ์อืน่ ๆ  เช่น เป็นบางส่วนของ mAb เป็น mAb 
ทีจ่บัคู ่ (conjugate) กบัสารออกฤทธิ ์ เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้ 
mAb เพือ่รกัษาโรคหลายชนดิ และมชีือ่ทางการค้าแตกต่างกนั 
เช่น Rituxan (พฒันาโดย Biogen Idec, Genentech, Roche 
และ Zenyaku Kogyo) ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
ประเภท B-cell lymphoma, Tysabri (พฒันาโดย Elan) ใช้รกัษา
ผูป่้วยปลอกประสาทอกัเสบ (multiple sclerosis)

อินซลูนิ (insulin) เป็นฮอร์โมนจ�าพวกโปรตนีทีส่ร้างโดย
ตับอ่อน ท�าหน้าที่ควบคุมเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตใน
ร่างกาย อนิซลูนิทีผ่ลติขึน้ในอตุสาหกรรมใช้ในการรกัษาผูป่้วย
โรคเบาหวานบางชนิด โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวอย่างชื่อ
ทางการค้า เช่น Humalog (ผลติโดย Eli Lilly) Novolog (ผลติ
โดย Novo Nordisk) Apidra (ผลติโดย Sanofi-Aventis)

อรีโีทรโพไออติีน (erythropoietin, EPO) เป็นกลยัโค-
โปรตนีทีจ่�าเป็นส�าหรบักระตุน้การเจรญิเตบิโตและแปลงสภาพ
ตวัอ่อนของเมด็เลอืดแดงให้เป็นเมด็เลอืดแดงทีพ่ร้อมท�าหน้าที่ 
ปัจจบุนัใช้ EPO เพือ่รกัษาผู้ป่วยโลหติจางจากภาวะไตวายเรือ้รงั
หรอืจากการรกัษามะเรง็ด้วยเคม ีเมือ่เรว็ ๆ  นี ้พบว่า EPO มฤีทธิ์
ต่อระบบประสาท และช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาทใน
ระบบประสามส่วนกลางขึน้มาใหม่ ตวัอย่างชือ่ทางการค้า เช่น 
Epogen และ Procrit (ผลติโดย Amgen) Eprex (ผลติโดย Ortho 
Biologics)

▲ แรงผลักดันและความท้าทายของตลาด Biosimilars
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ไปใน ขณะท่ีประชากรก้าวเข้าสูส่งัคมสงูอาย ุและผูป่้วยบางรายมภีาระ
ค่าใช้จ่ายในการใช้ Biologics ทีสู่งลิว่ (เช่น mAb ทีต้่องจ่ายถึงประมาณ 
1 แสนเหรียญสหรัฐต่อผูป่้วย 1 รายในแต่ละปี) นอกจากนี ้สหรฐัอเมรกิา
ได้จดัท�าแนวทางก�ากบัดแูลขึน้มาใหม่ ส�าหรบัการพจิารณาอนมุตั ิBio-
similars ก่อนออกสูต่ลาด ท้ังหลายท้ังปวงน้ีคอื ปัจจยัท่ีท�าให้ผู้เชีย่วชาญ
คาดการณ์ว่าตลาด Biosimilar ของโลกจะมีมูลค่าโดยรวมสูงถึง 43,000 
ล้านเหรยีญสหรฐัในปี พ.ศ.2563

ตัวอย่างการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ในบาง

ประเทศ

Prof. Mylteka ได้เสนอผลการวเิคราะห์การพฒันาอตุสาหกรรม
ชวีเภสชัภณัฑ์ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง Building (Bio) Pharma-
ceutical Systems in Developing Counties. ในปี พ.ศ.2546 ซึง่จดัโดย 
Institute for New Technologies (INTECH) แห่ง United Nations 
University โดยระบกุารพฒันาอตุสาหกรรมดงักล่าวมคีวามเกีย่วข้อง
อย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้ความ
ท้าทายทีค่วรแก่การพจิารณา ประกอบด้วย

1. ขาดการบรูณาการองค์ประกอบต่าง ๆ  ของระบบนวตักรรม
อย่างเป็นระบบ

2. ต้องก้าวให้ทนักับเทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่ และมคีวาม
เกีย่วข้องกบัการใช้สทิธบิตัรอย่างเข้มข้น

3. ต้องการบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในหลายสาขาวิชาและ
ทกัษะขัน้สงู

4. ต้องมขีดีความสามารถด้านการวจิยัและพฒันาอย่างมาก
ด้วยเหตนุี ้การพฒันาอุตสาหกรรมชวีเภสัชภัณฑ์จงึไม่ใช่เพยีง

การน�าหน่วยงานต่าง ๆ มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนเท่าน้ัน แต่ต้องพฒันา
สมรรถนะ (competency) ของแต่ละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและทกุหน่วย-
งานต้องมปีฏสิมัพนัธ์ทีเ่หมาะสม

ส�าหรบัอนิเดยีนัน้ อุตสาหกรรมยาเริม่ขึน้ในปี พ.ศ.2444 จาก
การตั้งโรงงานโดยบริษัทต่างชาติและมีการผูกขาดตลาด ท�าให้ยามี
ราคาสงู จนกระทัง่ปี พ.ศ.2490 รฐับาลอินเดยีอนุญาตหน่วยงานภาค
รัฐจัดตั้งบริษัทเวชภัณฑ์ มีการผลิตยาจ�านวนมากโดยการควบคุม
คุณภาพยังไม่เคร่งครัดมากนัก ต่อมาจึงมีภาคเอกชนเข้ามาถือครอง 

บางส่วน ท�าให้มาตรฐานด้านคุณภาพของยาสงูขึน้อย่างมาก ปัจจัยที่
ท�าให้บรษิทัเหล่านีป้ระสบความส�าเรจ็คอื การใช้กระบวนการวศิวกรรม
ย้อนรอย (reversed engineering) การบัญญัติกฎหมายพิเศษเพื่อ
คุ้มครองอตุสาหกรรมดังกล่าว การควบคุมราคา การผลติวัตถดุบิราคา
ถกู และการส่งออกยาสามญัไปยงัประเทศด้อยพฒันา

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส�าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม
เวชภณัฑ์ของอนิเดีย ได้แก่ การลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาลดต�า่ลง 
ภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงกับภาควิชาการน้อยมาก ยังไม่มี
ระบบนวตักรรมในเวลานัน้ และต้องปฏบิตัติามข้อบงัคบัขององค์การ
การค้าโลก (WTO) บริษัทเวชภัณฑ์บางแห่งจึงเป็นพันธมิตรเชิง
ยทุธศาสตร์กบับรษิทัและสถาบนัวิจยัต่างชาติทีอ่ยูใ่นประเทศทีพ่ฒันา
แล้ว

ในปี พ.ศ. 2553 รฐับาลอินเดียร่วมกับบรษัิทชัน้น�าทีม่คีวาม
เชีย่วชายด้านเทคโนโลยชีวีภาพและบรษิทัทีป่รกึษาในการศกึษาโอกาส
และความเป็นไปได้ในการพฒันาอตุสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑ์ โดยได้จดั
ท�าเอกสารข้อเสนอแนะทัง้ส�าหรบัระยะกลางและระยะยาว

คิวบาเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประวัติการพัฒนาอุตสาหกรรม
เวชภณัฑ์ทีน่่าสนใจ ดงัจะเหน็ได้จากการทีค่วิบาเป็นประเทศท่ีส่งออก
ยาสามญัต้านเชือ้เอชไอว ีการพฒันาอตุสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑ์ของ
คิวบาเป็นการตัดสินใจของภาคการเมอืงเพือ่แก้ปัญหาด้านสุขภาพของ
ประชาชน รวมทัง้รฐับาลมคีวามเชือ่มัน่เป็นอย่างย่ิงว่าเทคโนโลยชีีวภาพ
เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันาระบบวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง
ประเทศ และจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด จากเดิมที่
พึง่พาเพยีงการส่งออกอ้อยและซกิาร์

การพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพของควิบาเริม่ด้วยการลงทนุสร้าง
นกัวิจยัรุน่ใหม่อย่างจรงิจงั ด้วยการส่งไปฝึกอบรมทีศู่นย์ความเป็นเลศิ
ในประเทศต่าง ๆ ในเวลาต่อมา นกัวิจยัเหล่านีม้คีวามสามารถในการ
ท�าวศิวกรรมย้อนรอย จนสามารถพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
เช่น วัคซนีป้องกนัเยือ่หุม้สมองอกัเสบ

ข้อสังเกตของระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคิวบามีดงันี้
1. การวิจัยและพัฒนาไม่ได้มุ่งเน้นการตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการ
2. การวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในสถาบันวิจัยของรัฐ มีในมหาวิท- 

ยาลยัน้อยมาก
3. มคีวามร่วมมอืระหว่างสถาบนัวิจยัต่าง ๆ อย่างจรงิจังและ

เข้มข้น
4. นกัวิทยาศาสตร์ได้รบัการยอมรบัจากภาคการเมอืงสงู
หลังจากหลีกเลี่ยงการท�าตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ระหว่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่ง คิวบาจึงสามารถจดสิทธิบัตร 
ในต่างประเทศ และมีความพร้อมในการร่วมเป็นสมาชิกองค์การ 
การค้าโลก อย่างไรกต็าม มข้ีอสงัเกตว่า ด้วยปัจจยัหลาย ๆ ประการ
ท�าให้ความส�าเรจ็ของคิวบาไม่อาจน�าไปเป็นตัวอย่างได้เต็มที่

ไต ้หวันประสบความส�าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม
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อิเลก็ทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2523 ไต้หวนัตัง้ศนูย์พฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ โดย
มีเป้าหมายในการก่อตัง้บรษิทัใหม่ ๆ (spin-offs) ในท�านองเดียวกับที่
เคยเกดิขึน้กบัอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ความเป็นจรงิ
ท่ีไต้หวันประสบ คือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมีการลงทุนสูง 
ต้องการพื้นฐานเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ต้องมีความเชื่อมโยงกับภาค
วชิาการ และต้องมเีป้าหมายระยะยาวท่ีชดัเจน

ไต้หวันเลือกการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านนักวิจัย 
รุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งย่อมมีความรู้และความ
สมัพนัธ์กบับคุคลหรอืองค์กรในต่างประเทศในระดบัหนึง่ โดยมแีนวคดิ
ว่าจะได้เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกับบรษัิทขนาดกลาง

ข้อสงัเกตส�าหรบัไต้หวนั คอื ตลาดยาสามญัของไต้หวนัค่อนข้าง
อ่อนแอ ประกอบด้วย ยาน�าเข้าทีผ่่านการบรรจใุหม่ (repackaging) เป็น
ส่วนใหญ่ ในขณะท่ียาสมุนไพรจนีได้รบัการพฒันาอย่างจรงิจงั โดยมี
ระบบการทดสอบทางคลินิกท่ีเข้มแขง็สนับสนุน 

อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของเกาหลีใต้มีมูลค่าประมาณ 
2 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 19 ในช่วงปี  
พ.ศ.2549-2553 คาดว่าในอนาคตเกาหลีใต้จะเปล่ียนสถานะจาก
ประเทศผูน้�าเข้าเป็นผู้ส่งออกชวีเภสัชภัณฑ์

บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เร่ิมต้นด้วยการมี 
ทีมวจิยัภายในบรษิทัเอง จากนัน้จงึขยายไปสูก่ระบวนการผลติ ในขณะ
ท่ีผูป้ระกอบการใหม่ (start-up operator) เข้าสูว่งการโดยเริม่จากการ
รบัจ้างผลติตามสญัญา (contract manufacturing organization, CMO) 
มคีวามร่วมมอืแบบบรูณาการตลอดห่วงโซ่คณุค่า มเีพียงขัน้ตอนการ
ทดสอบทางคลนิกิเท่าน้ันท่ีใช้การจดัจ้างภายนอก (outsourcing)

สิง่ท่ีน่าสนใจ คอื รฐับาลเกาหลใีต้ให้ความส�าคญักบัการพฒันา
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2537 โดยได้ผ่านการจดัท�าแผนพฒันาอตุสาหกรรมระยะยาวมาแล้ว 
2 ฉบบั ได้แก่ Biotech 2000 และ Bio-vision 2016 โดยมุง่เน้นการปัจจยั
ต่าง ๆ  ทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ของอตุสาหกรรม ซึง่รวมถงึกลไกการก�ากบั
ดแูล มาตรฐาน การให้ทุนสนับสนุน โครงสร้างพืน้ฐาน และการพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์

เหตุผลที่ประเทศไทยควรให้ความสนใจในการพัฒนา

อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์

ตลาดชีวเภสัชภัณฑ์ของโลกก�าลังเติบโต โดยในช่วง 5 ปีที่ 
ผ่านมา มอีตัราการเตบิโตร้อยละ 5 และมแีนวโน้มจะเติบโตอย่างมาก
ในอนาคต เน่ืองจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
มยีาใหม่ ๆ ในท้องตลาด การคุม้ครองสิทธิบตัรของยาสามญัจะทยอย
หมดอาย ุซึง่จะท�าให้ Biosimilar ปรากฏในท้องตลาดมากขึน้ และจะมี
การลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชนมากขึ้น อนึ่งมีตัวอย่างการพัฒนา
อตุสาหกรรมนีข้องประเทศต่าง ๆ ในเอเชยี เช่น เกาหลใีต้ จนี อนิเดีย 
สงิคโปร์ เป็นต้น ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศเหล่านัน้อย่างชดัเจน

ประเทศในประชาคมอาเซยีนต้องการชีวเภสชัภณัฑ์มากขึน้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในอกี 3 ปีข้างหน้า จะเป็นโอกาสทีด่ี
ส�าหรบัประเทศไทยในการพฒันาและผลิตชวีเภสัชภณัฑ์ส�าหรบัตลาด
ทัง้ในประเทศและภมูภิาคนี ้ทัง้นีใ้นปัจจบุนัมสีงิคโปร์เป็นเพยีงประเทศ
เดียวในอาเซียนที่เป็นผู้ส่งออกชีวเภสัชภัณฑ์ ส่วนประเทศอื่น ๆ เป็น 
ผูน้�าเข้า

ประเทศไทยเป็นผู้น�าเข้าชีวเภสัชภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
Biologics ซึง่มรีาคาแพง ในปี พ.ศ.2554 ไทยน�าเข้าเวชภณัฑ์มมีลูค่า
โดยรวม 1 แสนล้านบาท โดยเป็นมลูค่าของชีวเภสชัภณัฑ์ 2 หมืน่ล้าน
บาท ทัง้นีเ้ป็นเพราะไทยยงัไม่มขีดีความสามารถในการผลติ การพฒันา
อตุสาหกรรมชีวเภสชัภณัฑ์เป็นการสร้างการพึง่พาตนเองได้ส่วนหนึง่

การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์จะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างไร

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ การเตบิโตทางเศรษฐกิจไทยในปัจจบัุน
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานด้านทรพัยากรและความเชีย่วชาญ อย่างไรกต็าม หน่วย
งานระดับนโยบายของประเทศได้ก�าหนดทิศทางชัดเจนว่าจะพัฒนา
เศรษฐกจิบนพืน้ฐานองค์ความรู ้โดยเฉพาะการพฒันาอตุสาหกรรมทีใ่ช้
องค์ความรูเ้ป็นพืน้ฐาน อตุสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑ์จดัอยูใ่นประเภทนี้
เช่นกัน

การพฒันาอตุสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑ์จะช่วยกระตุน้เศรษฐกจิ
ของประเทศผ่านการลงทนุทัง้ในภาครฐัและเอกชน การเพิม่มลูค่าให้แก่
ผลติผล/ผลติภณัฑ์ในประเทศ ลดการน�าเข้าชวีเภสชัภณัฑ์และเพิม่มลูค่า
การส่งออก เมือ่อตุสาหกรรมได้รบัการพฒันาจนมคีวามพร้อมในการผลติ 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์จะสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกบัการตัง้เป้าหมายว่า ไทยจะเป็นศนูย์กลางด้านการบรกิาร
สขุภาพของอาเซียน

ผลกระทบต่อสังคม การลงทุนพัฒนาขีดความสามารถด้าน
ชวีภาพและด้านทรพัย์สนิทางปัญญาเป็นพลงัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของ
ประเทศอย่างยัง่ยนื อตุสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นทีร่วบรวมการจ้างงาน
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และทักษะของแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพสูง ดังตัวอย่างใน
สหรัฐอเมริกาท่ีลูกจ้างในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์มีรายได้สูงกว่า
ลกูจ้างในภาคเอกชนทัว่ไปประมาณ 1.8 เท่า นอกจากนีผ้ลติภณัฑ์ที่
ผลิตโดยอตุสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑ์จะเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างความ
ม่ันคงด้านสขุภาพของประเทศด้วย

ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของ

ประเทศไทย

โดยทัว่ไปอตุสาหกรรมชวีเภสัชภัณฑ์ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน
หลกั ๆ ดงัแสดงในภาพที ่3

การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของไทยไม่อาจละเลย 
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง แต่ต้องพัฒนาทุกขั้นตอนไปพร้อม ๆ กัน  
รายงานการจดัท�าแผนทีน่�าทางการพฒันาอุตสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑ์
ของ L.E.K. Consulting ทีเ่สนอต่อส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) ได้เสนอให้จดั
ท�าเป้าหมายในการพฒันาเป็น 2 ระยะ คอื ระยะกลาง (พ.ศ.2556-2563) 
และระยะยาว (พ.ศ.2563-2570) โดยมุง่เน้นการพฒันาอตุสาหกรรม
การผลติ Biosimilars เป็นหลัก

ระยะกลาง ต้องสร้างขดีความสามารถทีจ่�าเป็นส�าหรบัการวจิยั
และพฒันา เช่น การตรวจวเิคราะห์ เป็นต้น รวมท้ังต้องเสรมิสร้างความ
เข้มแขง็ของปัจจยัพืน้ฐานทีม่อียูเ่ดมิ โดยพจิารณาจากผลติภณัฑ์หรอื
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกไว้ ส่วนการทดสอบในสัตว์ทดลองหรือการ 
ทดสอบพรคีลนิกิ (pre-clinical trial) อาจต้องใช้การจดัจ้างภายนอกใน
ระยะแรก พร้อม ๆ กบัการสร้างขดีความสามารถในขัน้ตอนน้ี เช่น การ
สร้างก�าลงัคน เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิเป็นต้น 
ต้องพฒันาเกณฑ์วธีิ (protocol) ส�าหรบัการทดสอบทางคลนิกิพฒันา
ขดีความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมลู รวมทัง้เสรมิสร้างความเข้มแขง็
ให้แก่ขดีความสามารถด้านการทดสอบทางคลนิกิของประเทศทีม่อียู่ 
แต่เดิม และต้องสร้างขีดความสามารถในการผลิต Biosimilar ด้วย
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

ระยะยาว ต้องสร้างขดีความสามารถในการพฒันา Biosimilars 
และชีวเภสัชภัณฑ์อื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อขยายฐานผลิตภัณฑ์ มี 
เครื่องมือส�าหรับการทดสอบทางพรีคลินิกท่ีเป็นไปตามมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ พัฒนาการทดสอบทางคลินิกให้ตรงตามมาตรฐาน 
ของนานาชาต ิจนสามารถท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางการวจิยัในภมูภิาค 
(regional contract research organization, regional CRO) ได้และ 
มขีดีความสามารถในการผลิตชวีเวชภัณฑ์ท่ีผ่านการวจิยัและพฒันาใน
ประเทศ

ปัจจยัทีจ่�าเป็นส�าหรบัการพฒันาอตุสาหกรรมชวีเภสัชภณัฑ์
การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ส�าหรับประเทศไทย

จ�าเป็นต้องอาศัยปัจจยัต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน 

รวมทัง้ต้องระบหุน่วยงานรบัผดิชอบในขัน้ตอนต่าง ๆ  และมแีผนปฏบิตัิ
งานทีส่อดคล้องกนั

2. กลไกก�ากับดูแลชีวเภสัชภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้การ
ก�ากับดูแลมีความน่าเชื่อถือและท�าให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ 
ขัน้ตอนต่าง ๆ อย่างชดัเจน อนัจะช่วยให้กระบวนการในการพจิารณา
เป็นไปได้อย่างรวดเรว็ ไม่ติดขดั

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องพฒันาบคุลากรใน
ประเทศให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ สอดคล้องกับ
ความต้องการของอตุสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑ์ และควรมมีาตรการดงึดดู
ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศให้มาปฏบิติังานในไทยด้วย

4. รัฐให้การสนับสนุนและมีมาตรการจูงใจการลงทุน เช่น 
มาตรการด้านภาษ ีเป็นต้น

5. มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการลงทนุ
ด้านวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น มีกลไกสนับสนุนการน�าผลงานวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณชิย์ รวมทัง้มกีารคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาอย่างเข้มแขง็และมี
การจดัการความเป็นเจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญาทีช่ดัเจน

6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก
รฐัอาจตัง้คลสัเตอร์อตุสาหกรรมชวีเภสชัภณัฑ์ขึน้มาโดยเฉพาะ โดยมี
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ โรงงานต้นแบบ การให้บริการสัตว์ทดลอง 
เป็นต้น

7. เข้าถึงแหล่งทุน เนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวเภสัช-
ภณัฑ์ต้องใช้เงนิทนุสงู การให้ทนุหรอืการระดมทนุจงึมคีวามส�าคญัมาก
โดยเฉพาะส�าหรับผู้ประกอบการใหม่ (start-up) กองทุนร่วมลงทุน 
(venture capital fund) ในประเทศอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถ
สนบัสนนุผูป้ระกอบการทีด่�าเนนิงานทีใ่ช้เทคโนโลยอีย่างเข้มข้น
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