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Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ ให้สมบูรณ์แบบที่สุด	

 เรา...ทีมกองบรรณาธิการ อันประกอบด้วย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและ

ย� (อย.) สม�คมไทยอุตส�หกรรมผลิตย�แผนปัจจุบัน และน�ยกสม�คมย�แผนโบร�ณ

ต่างเห็นตรงกันว่า จะร่วมกันป้ันให้ Med.&Herb Newsletter เป็นสื่อกลางในการ 

หนุนเสริมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา ปี พ.ศ. 2555-

2559 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การเป็น “Medical Hub” ของไทย

 แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมย� ปี พ.ศ. 2555-2559 มีเป้าหมาย

ปลายทางท่ีครอบคลุมต้ังแต่การเสริมสร้างอุตสาหกรรมยาท้ังระบบให้มีความเข้มแข็ง  

มีการผลิตท่ีได้มาตรฐานสากล มีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดยาท้ังระบบอย่างต่อเน่ือง  

มีการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการในระดับปริญญาเอก ตลอดจนเพิ่มการส่งออก 

อย่างจริงจัง และลดการนำาเข้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมาย 

ดังกล่าวแล้ว แน่นอนว่าอุตสาหกรรมยาของไทยจะเป็นหน่ึงในผู้เล่นท่ีคู่แข่งรายอ่ืน 

ต้องเกรงกลัว  

 อย่างไรก็ตาม การจะไปให้ถึงฝันได้น้ัน จำาเป็นท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ- 

ภาคเอกชนจะต้องสานพลังและทำางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เก้ือกูล ...และจากน้ีไป 

Med.&Herb Newsletter จะทำาหน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการส่งข่าวสารต่างๆ ท่ีสดใหม่

ท้ังในและต่างประเทศ กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับท่ีจำาเป็นต้องรู้ วิสัยทัศน์ของ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาของไทยในการดำาเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล แหล่งข้อมูล

ต่างๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ในการแข่งขัน รวมตลอดถึงไขปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เก่ียวกับ 

การไปสู่ “Medical Hub”

 สาระเหล่านี้ล้วนถูกคัดสรรเพื่อบรรจุลงใน Med.&Herb Newsletter ฉบับนี้...

ภก.วราวุธ	เสริมสินสิริ

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
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News Update
ขาเม้าท์ประจำาซอย

 อย่างไรก็ตาม การจะก้าวไปสู่ 
การเป็นผู้นำาในภาคพื้นอาเซียนได้จำาเป็น
ต้องผนึกกำาลังทุกภาคส่วน ไล่มาต้ังแต่ 
ภาครัฐต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนและต่อเน่ือง  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น อย. องค์การ
เภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ 
ท่ี เ ป็นส่วนสนับสนุนหรือกองกำาลังหนุน  
และภาคเอกชน เป็นฟันเฟืองสำาคัญของการ
ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่สะดุด

 เพื่ อใ ห้กลไกท้ังส�มส่วนเ ช่ือม
ประส�นไปในทิศท�งเดียวกัน Med.&Herb 
News let te r จึง เ ปิดคอลัม น์ News 
Update เพื่อเป็นพื้นที่ในก�รบอกข่�วคว�ม
เคลื่อนไหวในแวดวงของอุตส�หกรรมย�ว่� 
ใครทำ�อะไร ท่ีไหน อย่�งไร เพ่ือไม่ให้ 
ตกข่�ว หรือผู้อ่�นท่�นใดต้องก�รแชร์ข้อมูล
ข่�วส�รให้เร�ก็ยินดี เปิดพื้นท่ี น้ี เป็นเวที 
แลกเปลี่ยนอย่�งเต็มที่

 เริ่ม Update ข่าวแรกของเรา 
กันด้วยข่าวคราวของผู้ประกอบการยา 
แผนโบราณ เ ม่ือ ต้นปี ท่ีผ่ านมา กรม
พัฒน�ก�รแพท ย์แผนไทยและแพท ย์ 
ท�งเลือก จัดประชุมบุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ
 งานนี้ ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย 
กมลธรรม ได้มอบนโยบายให้โรงพยาบาล
ของรัฐนำาการรักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพร
ร่วมกับการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันในการ
บริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
 รวมถึงย้ายส่วนการรักษาของ
แพทย์แผนไทยมาอยู่หน้าตึกควบคู่กับยา
แผนปัจจุบัน จากเดิมท่ีอาจมีการแยกส่วน
หรืออาคารออกไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้
ยาสมุนไพรมากข้ึนตามเป้าหมายของกรม 
นับเป็นข่าวท่ีน่ายินดีสำาหรับผู้ประกอบการ
ยาแผนโบราณ

นับเป็นข่าวดีสำาหรับอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตยาทั้งยาแผนโบราณ

และยาแผนปัจจุบัน เมื่อสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ได้ดำาเนินแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาอุตสาหกรรมยา 

ปี พ.ศ. 2555-2559 อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

ของอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่ว่า 

“อุตสาหกรรมยาเข้มแข็ง

การวิจัยก้าวหน้า การผลิต

ที่ทันสมัย การตลาดก้าวไกล

สู่มาตรฐานสากล”
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 มีนาคม 2557 ท่ีผ่านมามีงาน
ประชุมใหญ่สม�คมผู้ ผลิตย�สมุนไพร  
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ปีน้ีมีสมาชิก
เ ข้ า ร่ ว มคั บคั่ ง เ ห มื อน เ ม่ื อ ปี ท่ี ผ่ า นมา  
แต่ ท่ี พิ เศษกว่าปีก่อน คือ นพ.บุญชัย 
สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. ให้เกียรติมา
เปิดงานและมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง ภก.วินิต 
อัศวกิจวิรี ผู้อำานวยการกองควบคุมเคร่ืองมือ
แพทย์ มาร่วมมอบนโยบายการส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขของประเทศ 
และเตรียมผลักดันให้ผู้ผลิตยาสมุนไพร
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน 
GMP PIC/s เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ภายใต้กรอบความร่วมมือของ ASEAN 
 นอกจากน้ียังมีการออกบู๊ทของ 
ผู้ผลิตเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบ 
หลายราย ให้สมาชิกได้อัพเดทข้อมูลกัน

 ง�นมหกรรมสมุนไพร 4 ภ�ค 
โ ดยกรม พัฒน�ก� รแพท ย์ แผนไทยฯ  
เ ริ่ ม ต้นเดินสาย ท่ี ม.ราชภัฎสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร ต่อด้วย จังหวัดลำาปาง  
ท่ีห้างสรรพสินค้าเซนทรัล จังหวัดภูเก็ต  
ท่ีห้างสรรพสินค้าจังซีลอน และปิดท้าย 
ท่ีสวนสมุนไพร รังสิต จังหวัดปทุมธานี  
ในเดือนมิถุนายนนี้

 เมษายน 2557 กรรมก�รสม�คม
ผู้ผลิตย�สมุนไพรร่วมกับกลุ่มสมุนไพร 
สภ�อุตส�หกรรม เย่ียมชมการเพาะปลูก 
สมุนไพร จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อหาแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรเพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพร เน่ืองจาก 
ปัจจุบันวัตถุดิบสมุนไพรขาดแคลน การ
เยี่ยมชมครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

 ทางด้านสม�คมไทยอุตส�หกรรม
ผลิตย�แผนปัจจุบันได้จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2557 เม่ือต้นปีท่ีผ่านมา ณ  
ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส 
จังหวัดนนทบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมกันอย่าง
พร้อมเพรียง

 วันที่ 25 มีนาคม 2557 สม�คม
เภสัชกรก�รอุตส�หกรรม (ประเทศไทย)  
ได้จัดเยี่ยมชม บริษัท บ�งกอกแล็ป แอนด์ 
คอสเมติค จำ�กัด

 Update กันพอหอมป�กหอมคอ 
ฉบับหน้� มี เ รื่ อ งร�ว น่�สนใจ อีก เพี ยบ  
อย่�ลืมติดต�มกัน
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เรื่องจากปก

ห
นึ่งในนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมา	 คือต้องการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย	หรือ	“เมดิคัล ฮับ”	คือ	“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเป็น

ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ”	 ซึ่งมีสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 เป็นหน่วยงาน 

ขับเคลื่อนหลัก	 เพื่อให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและผลิตยา	 สามารถแข่งขันในระดับอาเซียน	 นำารายได้ 

เข้าประเทศ	รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านยาในประเทศ	

ยกระดับ
อุตสาหกรรมยาไทย 

ก้าวไกลสู่อาเซียน

ยกระดับ
อุตสาหกรรมยาไทย 

ก้าวไกลสู่อาเซียน
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 โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่
 1. พัฒนา Medicine Product Champion of 
Thailand ทั้งยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน
 2. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ยา อาทิ ทำาโรดแมประบบวิจัยพัฒนายาใหม่ ทำาฐานข้อมูล 
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ/พิสูจน์/ควบคุมมาตรฐานยาสมุนไพร 
พัฒนาหลักสูตรผู้เช่ียวชาญเภสัชกรและนักบริหารอุตสาหกรรมยา 
ส่งเสริมการใช้ยาแผนโบราณในสถานพยาบาลรัฐ ปรับปรุงข้อมูล 
สารสนเทศด้านสิทธิบัตรยาและการใช้ยา
 3. พัฒนาระบบกำากับดูแลและสารสนเทศอุตสาหกรรมยา 
อาทิ การขอสมัครเป็นสมาชิก PIC/S (Phamaceutical 
Inspection Co-operation Scheme/ กรอบความร่วมมือ 
ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ตรวจ GMP ของประเทศต่างๆ เพื่อให้มาตรฐาน
ในการตรวจสอบ GMP การผลิตยาเป็นไปในทางเดียวกัน)
 4. กำากับดูแลและพัฒนาร้านขายยาในประเทศและจัดการ
ปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
 5. แผนงานสนับสนุน

ทัศนะต่อเส้นทางสู่ Medical Hub ของไทย

ในอาเซียน

 จากแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น เสมือนการกำาหนดทิศทาง
อนาคตอุตสาหกรรมยาไทย ให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน  
อย่างไรก็ตาม การจะก้าวไปสู่ตำาแหน่งดังกล่าวได้จำาเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในฐานะ 
ผู้ขับเคลื่อนและภาครัฐในฐานะผู้ให้การสนับสนุน
 เส้นทางสู่ความสำาเร็จมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ การจะ 
ก้าวสู่ “เมดิคัล ฮับ” ของไทยจะเป็นจริงได้หรือไม่นั้น มาฟังทัศนะ
ของผู้เก่ียวข้องโดยตรง 3 ท่าน ได้แก่ ภก.ประพนธ์ อ�งตระกูล  
รองเลขาธิการ อย. ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนหลัก ภก.เชิญพร 
เต็งอำ�นวย นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน  
และ คุณวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร
 “ปัจจุบันมีผู้ผลิตยาแผนโบราณและสมุนไพรราว 1,000 ราย
ท่ัวประเทศ ซึ่งร้อยละ 10 อยู่แถวหน้า ร้อยละ 2-3 มีศักยภาพ 
ท่ีจะส่งออกและสร้างมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านบาท (ในปี 2555)” 
คุณวัชรพงษ์ กล่าวถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ
และสมุนไพร
 ถ้าพูดถึงความก้าวหน้าของผู้ผลิตไทยแล้วเรียกได้ว่า 
“ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้ิงห่างเพื่อนบ้านและอยู่แถวหน้า 
ในตลาดโลก” แต่ติดข้อจำากัดภายในประเทศ เช่น ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นเพียงรายย่อย ประกอบกับ พ.ร.บ. ยาฉบับปัจจุบัน 
นิยามความหมายยาแผนโบราณ ระบุว่ายาแผนโบราณเป็นการผลิตที่
สืบต่อกันมาตามภูมิปัญญาโดยไม่เป็นวิทยาศาสตร์
 ด้วยข้อจำากัดทางกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นอุปสรรคต่อ 
การส่งออกเพราะติดเรื่องการไปข้ึนทะเบียนยาให้ได้มาตรฐาน 

ทางออกคือ ผู้ควบคุมระเบียบต้องผลักดัน

สมุนไพรออกมาสู่สนามผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพื่อแข่งขันได้ง่ายขึ้นเพราะข้อจำากัดน้อยกว่า

หน่วยงานสนับสนุนควรมีบทบาทวิจัยมากขึ้น

เช่น มีงานวิชาการรองรับให้ยาแผนโบราณ

ผ่านคุณภาพแต่ละประเทศ ผู้ส่งเสริมการค้า

ต้องจับคู่ผู้ต้องการซื้อ-ผู้ต้องการขาย

และผู้ประกอบการต้องพัฒนาตัวเอง

ให้ผ่านมาตรฐาน

แต่ละประเทศ ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ที่มีกฎระเบียบข้อจำากัดน้อยกว่า
 ทางออกคือ ผู้ควบคุมระเบียบต้องผลักดันสมุนไพรออกมา
สู่สนามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อแข่งขันได้ง่ายข้ึนเพราะข้อจำากัด 
น้อยกว่า หน่วยงานสนับสนุนควรมีบทบาทวิจัยมากข้ึน เช่น มีงาน
วิชาการรองรับให้ยาแผนโบราณผ่านคุณภาพแต่ละประเทศ ผู้ส่งเสริม
การค้าต้องจับคู่ผู้ต้องการซื้อ-ผู้ต้องการขาย และผู้ประกอบการต้อง
พัฒนาตัวเองให้ผ่านมาตรฐาน

คุณวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์
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 ด้าน ภก.เชิญพร เต็งอำ�นวย ฉายภาพให้เห็นว่ามี 
ผู้ประกอบการราว 170 ราย จำานวนนี้มี 20-30 รายที่ส่งออก แต่ยัง
ติดปัญหาการสร้างความสอดคล้องและยอมรับตามมาตรฐานสากล
กับมาตรฐานในประเทศ และขาดฐานข้อมูลยาท่ีหมดสิทธิบัตรแล้ว
เพื่อให้ผู้ประกอบการนำามาผลิตยาทั่วไปหรือ Generic ได้
 “ศักยภาพการผลิตยาแผนปัจจุบันไทยไม่เป็นรองใคร 
ในอาเซียน แต่การจะก้าวสู่ “เมดิคัล ฮับ” เราจะต้องขจัดอุปสรรค 
ที่กล่าวมา โดยเฉพาะการผลิตยา Generic ซึ่งมีมูลค่าตลาดเยอะๆ 
และ อย. ต้องเร่งให้การพิจารณาเป็นสมาชิกองค์กรด้านมาตรฐาน
สากล (IPC/S) โดยเร็ว เพราะเสมือนใบเบิกทางในการส่งออก 
และความสามารถในการแข่งขัน”
 ภก.ประพนธ์ อ�งตระกูล ช้ีว่าไทยประกาศใช้มาตรฐาน 
GMP (Good Manufacturing Practice/ หลักเกณฑ์และวิธี
การที่ดีในการผลิตยา) ขององค์กร PIC/S ตั้งแต่ปี 2554 และได้ยื่น
สมัครเป็นสมาชิก PIC/S ซึ่งอยู่ในข้ันตอนท่ีทาง PIC/S กำาลัง
พิจารณา
 “ตอนน้ีมาตรฐานท่ียอมรับท่ัวโลกคือ GMP-PIC/S เรา
ประกาศใช้ GMP ในประเทศแล้ว และกำาลังรอการตอบรับเป็น
สมาชิก PIC/S คาดหวังไว้ว่าภายใน 3 ปี น่าจะสำาเร็จ”
 ส่วน Product Champion จะมีการจัดทำาฐานข้อมูล
สมุนไพรท่ีสามารถบ่งช้ีสารสำาคัญท่ีเป็นตัวยาและสรรพคุณและ
พัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ท้ังอาหารเสริม เครื่องสำาอาง 
และยา เช่น กวาวเครือขาว ไพล ขมิ้นชัน ใบบัวบก กระชายดำา 
จะสร้างความน่าเช่ือถือให้ยาแผนโบราณและสมุนไพรไทย ส่วนยา
แผนปัจจุบันก็ต้ังเป้าว่ายาท่ีหมดสิทธิบัตรแล้วจะข้ึนทะเบียนเป็นยา 
Generic อย่างน้อยปีละ 50 ตำารับ

อุตสาหกรรมในบ้านเราต้องสามารถผลิตยา

คุณภาพให้เพียงพอที่จะใช้ในประเทศ เพื่อให้คนไทย

เข้าถึงยา ทั้งด้านราคาและมาตรฐาน ส่วนระดับการ

ส่งออกก็พยายามขจัดอุปสรรค โดยเฉพาะ

อุปสรรคทางเทคนิคที่ผู้ประกอบการไทย

จะออกไปแข่งขัน

 “อุตสาหกรรมในบ้านเราต้องสามารถผลิตยาคุณภาพ 
ให้เพียงพอท่ีจะใช้ในประเทศ เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยา ท้ังด้านราคา
และมาตรฐาน ส่วนระดับการส่งออกก็พยายามขจัดอุปสรรค  
โดยเฉพาะอุปสรรคทางเทคนิคท่ีผู้ประกอบการไทยจะออกไปแข่งขัน” 
รองเลขาฯ อย. สรุป
 ด้วย “โครงก�รพัฒน�อุตส�หกรรมย�เป็นศูนย์กล�ง
ผลิตภัณฑ์สุขภ�พน�น�ช�ติ” น้ี สร้�งคว�มหวังว่�อุตส�หกรรม 
ย�ไทยจะก้�วข้�มกำ�แพงข้อจำ�กัดเดิมๆ และพัฒน�จุดเด่นไปสู่
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันระดับอ�เซียน ควบคู่ไปกับคว�มม่ันคง
ด้�นย�ในประเทศ พร้อมๆ ไปกับนโยบ�ย เมดิคัลฮับ และก�รเปิด
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (เออีซี) ในปี 2558

ภก.เชิญพร เต็งอำ�นวย ภก.ประพนธ์ อ�งตระกูล
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Law & Regulation

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2557 ที่ออกมารองรับกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย  

นำาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. 2555 นั้น ข้อกำาหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาแผนโบราณ
ที่ระบุในประกาศฯ ดังกล่าว จะสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP ของ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
(PIC/S) ในส่วนของ Guide to Manufacturing Practices for Medicinal Products และ Annex ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับ
ยาแผนปัจจุบัน

 อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตยาแผนโบราณท่ีได้รับการยกเว้นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศดังกล่าว คือผู้ผลิตยาตามแบบ 

วิธีโบราณท่ีไม่ซับซ้อนจำานวน 28 วิธี ท้ังน้ี กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิต ขาย นำาหรือ สั่งเข้ามา 

ในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณ พ.ศ. 2555 ได้ระบุเวลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาแผนโบราณไว้ โดยผู้รับอนุญาต 

รายใหม่ (ได้รับอนุญาตต้ังแต่ 2 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) ประกาศฯ จะมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 21 กันยายน 2557  

ส่วนผู้รับอนุญาตรายเก่า (ได้รับอนุญาตก่อน 2 ตุลาคม 2555) ประกาศฯ จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 

 สำาหรับวิธีการผลิตยาแผนโบราณที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่

1. ย�สับเป็นชิ้นเป็นท่อน ใส่ลงในหม้อ เติมน้ำาต้ม แล้วรินแต่น้ำากิน

2. ย�ดองแช่ด้วยน้ำ�ท่�หรือน้ำ�สุร� แล้วรินแต่น้ำากิน

3. ย�กัดด้วยเหล้�หรือแอลกอฮอล์ และหยดลงในน้ำา เติมน้ำากิน

4. ย�เผ�เป็นด่�ง เอาด่างมาแช่น้ำาไว้ แล้วรินแต่น้ำากิน

5. ย�กลั่นเอ�เหงื่อ เช่น กลั่นสุรา เอาเหงื่อกิน

6. ย�หุงด้วยน้ำ�มัน เอาน้ำามันใส่กล้องเป่าบาดแผลและฐานฝี

7. ย�ผสมแล้ว ต้มเอาน้ำาบ้วนปาก

8. ย�ผสมแล้ว ต้มเอาน้ำาอาบ

9. ย�ผสมแล้ว ต้มเอาน้ำาแช่

10. ย�ผสมแล้ว ต้มเอาน้ำาชะ

11. ย�ผสมแล้ว ต้มเอาน้ำาสวน

12. ย�ตำ�เป็นผงแล้วบดให้ละเอียด ละลายน้ำากระสายกิน

13. ย�เผ�หรือคั่วให้ไหม้ ตำาเป็นยาผงบดให้ละเอียด ละลายน้ำากิน

14. ย�ผสมแล้ว ทำาเป็นผงกวนให้ละเอียด ใส่กล้องเป่าทางจมูกและคอ

15. ย�ผสมแล้ว มวนเป็นบุหรี่ หรือยัดกล้องสูบ

16. ย�ผสมแล้ว ใช้เป็นยาทา

17. ย�ผสมแล้ว ทำาเป็นลูกประคบ

18. ย�ผสมแล้ว ใช้เป็นยาพอก

19. ย�ผสมแล้ว บดละเอียดเป็นผง ปั้นเป็นเม็ดหรือลูกกลอน กลืนกิน

20. ย�ผสมแล้ว บดเป็นผงปั้นเป็นแผ่น หรือปั้นเป็นแท่ง แล้วใช้เหน็บ

21. ย�ผสมแล้ว บดเป็นผงผสมตอกอัดเม็ด

22. ย�ผสมแล้ว บดเป็นผง ปั้นเม็ดแล้วเคลือบ

23. ย�ผสมแล้ว ทำาเป็นเม็ดแคปซูล (ต้องมีคำาว่า “ยาแผนโบราณ” อยู่บนแคปซูล)

24. ย�ผสมแล้ว ห่อผ้าบรรจุลงในกลักแล้วไว้ใช้ดม

25. ย�ผสมแล้ว ใส่กล้องติดใช้ควันเป่าบาดแผลและฐานฝี

26. ย�ผสมแล้ว เผาไฟหรือโรยบนถ่านไฟ ใช้รมควัน

27. ย�ผสมแล้ว ต้มเอาไอรมหรืออบ

28. ย�ผสมแล้ว กวนเป็นยาขี้ผึ้งปิดแผล ซึ่งเรียกว่ายากวน
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สัมภาษณ์พิเศษ

เ มื่อกระแสเรียกร้องมาตรฐานการผลิตยาจากทั่วโลกมากขึ้น การเร่งปรับตัวเพื่อรองรับมาตรฐานดังกล่าว  

จึงเป็นเสมือนใบเบิกทางและเพิ่มช่องทางการตลาดให้ธุรกิจ บริษัท ไบโอแลป จำากัด ภายใต้การกุมบังเหียนของ 

รชฎ ถกลศรี  กรรมการผู้จัดการ ซึ่งอาจจะกล่ าวได้ว่ า เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ต่อเรื่องนี้ เป็นอันดับต้นๆ  

ของประเทศ เพราะเป็นการบุกเบิกมาตรฐานการผลิตยาระดับโลก PIC/S (Pharmaceutical Inspection  

Co-operation Scheme) รายแรกของประเทศไทย 

เหตุใดที่บริษัท ไบโอแลป จึงทำ�ม�ตรฐ�น GMP PIC/S
 เราส่งออกมากว่า 20 ปี ซึ่งมาเลเซีย สิงคโปร์ ท้ังสอง
ประเทศน้ีเข้าเป็นสมาชิก PIC/S มานานแล้ว เม่ือเป็นสมาชิก  
PIC/S จะเข้มงวดกับการนำาเข้ายามากข้ึน เพื่อไม่ให้สูญเสียตลาด 
บริษัทจึงต้องเรียนรู้การทำามาตรฐาน GMP PIC/S กระทั่งได้รับการ 
ตรวจรับรองมาตรฐาน PIC/S จากหน่วยตรวจ GMP ของ 
ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2552
 และได้เริ่มดำาเนินการต้ังแต่ พ.ศ. 2544 ช่วงน้ันทาง
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในบ้านเราเริ่มรณรงค์ 
เก่ียวกับ มาตรฐานน้ี โดยจัดสัมมนาและหาบริษัทท่ีจะเข้าร่วม
โครงการนำาร่อง เราจึงสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในช่วงเริ่มต้น
ก็ต้องทำาความเข้าใจมากเพราะในขณะน้ันมาตรฐาน PIC/S  

คือ ใบเบิกทางของไบโอแลป

PIC/S

เป็นเรื่องใหม่ อีกท้ังการหาซัพพลายเออร์ท่ีต้องมาทำางานคู่กับบริษัท
ก็ยาก เช่น การวางระบบน้ำาในโรงงานท่ีจะส่งต่อมายังไลน์ผลิต 
เพื่อให้ได้น้ำาบริสุทธิ์ คนท่ีวางระบบน้ำาให้บริษัทก็ไม่เคยทำางานแบบน้ี
มาก่อน ณ ตอนน้ันเหมือนทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่หมด ท้ังผู้ผลิต 
ซัพพลายเออร์ อย. จนกระท่ังพร้อมให้ อย. สิงคโปร์มาตรวจสอบ 

ซึ่งตรวจเพียงครั้งเดียวก็ผ่านได้รับการรับรองในปี 2552
 

PIC/S ช่วยส่งเสริมก�รตล�ดม�กน้อยเพียงไร
 มาตรฐาน PIC/S ช่วยให้บริษัทสามารถขยายตลาด 
ต่างประเทศเพิ่มจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 และทำาให้เราเป็นที่
สนใจในสายตาบริษัทต่างชาติ ซึ่งได้ติดต่อเข้ามามากมาย เพื่อให้เรา
ผลิตสินค้าให้สำาหรับทำาตลาดใน AEC

มาตรฐานการผลิตยา
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มุมมองต่อนโยบ�ย Medical Hub ของไทย
 การเป็น Medical Hub ผมว่ารัฐมองเฉพาะในภาค 
service โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน อาจครอบคลุมสมุนไพรบ้าง 
จะเห็นจากภาครัฐส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวต่างชาติมาท่องเท่ียวเมืองไทย 
พร้อมมีแพ็คเกจการตรวจร่างกายประจำาปีให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีรายได้สูง แต่เขาไม่สนใจและไม่ได้
ให้ความสำาคัญกับยาต้นตำารับหรือว่ายาท่ีใช้จะผลิตในไทยหรือไม่ 
ฉะนั้นในภาคอุตสาหกรรมผลิตยาค่อนข้างลำาบาก
 อีกท้ังนโยบายภาครัฐไม่เอ้ือต่ออุตสาหกรรมการผลิตยา 
เช่น ให้เอกชนไปแข่งกับรัฐในการประมูลขายยาให้กับโรงพยาบาลรัฐ 
ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ประมาณครึ่งหน่ึงของตลาดในประเทศ
ท้ังหมด เพราะตลาดในประเทศไทยร้อยละ 70 คือ โรงพยาบาล 
อีกร้อยละ 30 คือ ร้านขายยา
 ขณะเดียวกันการทำามาตรฐาน PIC/S ซึ่งมีต้นทุนเพ่ิม 
ร้อยละ 30-40 ทำาให้สูญเสียโอกาสทางการตลาดในประเทศไปอย่าง
มากดังน้ันเราจึงต้องหันไปหาตลาดส่งออก ส่วนผู้ประกอบการใน
ประเทศถามว่า มีกี่รายที่พร้อมสำาหรับตลาดส่งออก ขณะที่ตลาดใน
ประเทศก็ลำาบาก โอกาสโตในตลาดต่างประเทศย่ิงลำาบากใหญ่ มัน
ดูตีบตันไปหมดแถมขณะน้ีไทยกำาลังจะโปรโมทการใช้ยา generic 
แต่ในภาคการศึกษาคนที่เรียนหมอยังจำาชื่อยาที่เป็น Trade name 
เท่านั้น 

วิธีก�รปรับตัวอย่�งไรเพื่อให้อยู่รอดและแข่งขันได้
 อุตสาหกรรมการผลิตยาของไทยมีผู้ผลิตจำานวน 168 บริษัท 
ซึ่งโดยภาพรวมถือว่า over supply และในผู้ผลิต 168 โรงน้ัน  
มีโรงงานที่ปรับปรุงพัฒนาให้แข่งขันได้ไม่ต่ำากว่า 20 โรง ถ้าเทียบใน
อาเซียนการลงทุนของผู้ผลิตบ้านเราโดยรวมยังถือว่าด้อยกว่า
อินโดนีเซีย มาเลเซีย แต่ในแง่องค์ความรู้ถือว่าไทยเป็นระดับ
อาจารย์ของอาเซียน เราเป็นต้นแบบของการผลิตให้กับประเทศ
อาเซียนไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม ลาว เขมร พม่า เข้ามาศึกษาดูงาน
ตามหน่วยงานต่างๆ ของไทย ทั้ง อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
รวมท้ังเรามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ แต่มีบุคลากรเหล่าน้ันอยู่ในภาค
อุตสาหกรรมการผลิตค่อนข้างน้อย
 ในมุมมองผม อุตสาหกรรมยาจะอยู่รอดได้ต้องหันมาให้
ความสำาคัญในตลาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 200 ล้านคน ขึ้นไป 

เพราะการลงทุนผลิตยามีค่าใช้จ่ายสูงมาก ท้ังค่าแรงพนักงาน 
ซึ่งไม่ใช่เป็นแรงงานข้ันต่ำาแต่เป็นพนักงานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน อาทิ ในการทำา QA/QC
 ท่ีสำาคัญอีกเรื่องคือ การข้ึนทะเบียนยาภายในประเทศ 
ต้องมีความรวดเร็วให้มากกว่าปัจจุบัน การจะไปข้ึนทะเบียนยา 
ต่างประเทศได้ต้องผ่านทะเบียนยาในประเทศก่อน ขณะท่ี 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม เขาสามารถข้ึนทะเบียนยาได้เร็ว
กว่าบ้านเรามาก

ควรมีการส่งเสริมเรื่องใดเป็นพิเศษสำาหรับอุตสาหกรรม
ย�ของไทย
 ภาครัฐควรให้ความสำาคัญโดยเร่งด่วนกับเรื่องการทำา
มาตรฐาน GMP PIC/S เพราะประเทศเพื่อนบ้านบังคับใช้หมดแล้ว  
ที่สำาคัญยังมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วย
 ปัจจุบันนี้การทำามาตรฐาน PIC/S มีองค์ความรู้พร้อมกว่า
อดีต ฝากถึงเพ่ือนๆ ท่ีต้องเสียเงินจำานวนมากเพื่อไปจ้างบริษัท 
consult มาช่วยทำามาตรฐาน ซึ่งในความเป็นจริงมีรายละเอียด 
อีกหลายๆ เรื่องท่ีเป็นเรื่องเฉพาะในอุตสาหกรรมยาซึ่งบริษัท 
consult ยังไม่เข้าใจ ดังนั้นเขาจะออกแบบให้ over spec มาเพื่อ
เซฟตัวเขาเอง ฉะน้ันผู้บริหารจะต้องลงมาดูแลการทำามาตรฐานเอง
ทั้งหมดเพื่อจะได้ควบคุมเรื่องค่าใช้จ่าย
 ในอนาคต ผมอยากเห็นการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกับ 
หน่วยงานภาครัฐ คือ อย. ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจมาก แต่มีอัตรา
กำาลังคนค่อนข้างน้อย ดังน้ันรัฐควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
หรือเม่ือถึงจุดหน่ึงอาจปล่อยให้ อย. เป็นองค์กรอิสระสามารถ
บริหารตัวเองได้แบบท่ีหลายๆ ประเทศทำา แต่หากยังปล่อยให้เป็น
แบบน้ีเราจะขยับเขย้ือนไปได้ช้าๆ ไม่ทันคนอ่ืนจนกลายเป็นวิกฤต
ของประเทศ เพราะ อย. เป็นองค์กรท่ีมีอิทธิพลและมีผลต่อความ
เป็นอยู่ของธุรกิจยาในประเทศโดยตรง

“มาตรฐาน PIC/S ช่วยให้บริษัทสามารถขยายตลาดต่างประเทศ
เพิ่มจากร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 30 และทำาให้เราเป็นที่สนใจในสายตาบริษัทต่างชาติ

ซึ่งติดต่อเข้ามามากมาย เพื่อให้เราผลิตสินค้าให้
สำาหรับทำาตลาดใน AEC”
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Share & Show

 “จากสูตรยาท่ีคุณปู่คิดค้นข้ึนมาเป็นตัวยาท่ีสามารถลดอาการ
ไอได้จริง จากสรรพคุณท่ีโดดเด่นและเป็นท่ียอมรับน่ีเอง จึงทำาให้มี
การบอกต่อและขยายไปจนเป็นท่ีรู้จักของชาวต่างชาติท่ีมีญาติอาศัย
ในประเทศไทย ถึงขนาดท่ีมาเท่ียวเมืองไทยต้องซื้อยาอมแก้ไอ  
5 ตะขาบ กลับไปเป็นของฝาก” คุณเมธ� สิมะวร� ผู้จัดการโรงงาน 
ทายาทรุ่นที่ 3 เล่าอย่างภูมิใจ
 
ใบรับรองมาตรฐาน	คือ	ใบเบิกทางขยายตลาด
 ท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรง แม้บริษัท 5 ตะขาบ  
(ซิมเทียนฮ้อ) จำากัด จะมีสูตรยาดีเป็นทุนเดิม แต่สำาหรับโลกธุรกิจ
การไม่เดินหน้าก็เสมือนการถอยหลังและปล่อยให้คู่แข่งแซงข้ามไป  
ด้วยเหตุน้ีกลุ่มผู้บริหารบริษัทฯ จึงเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐาน GMP 
(Good Manufacturing Practice) ในปี พ.ศ. 2546 ด้วยการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตท้ังหมด กระท่ังได้รับใบรับรองมาตรฐาน 
GMP ปี พ.ศ. 2549 ขณะเดียวกันก็ได้จดทะเบียนเครื่องหมาย 
การค้า (Trade Mark) ไว้กว่า 50 ประเทศ เพื่อขยายตลาดส่งออก
โดยเดินหน้าข้ึนทะเบียนยาท่ีแรกในฮ่องกง ตามมาด้วยมาเก๊า 
สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา ลาว และอเมริกา
 “การจดทะเบียนยาไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใช้เวลา 
และเงินทุนพอสมควร เช่น ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ “สภาวะคงตัว” 
ท้ังในสภาวะเร่งท่ีอุณหภูมิ 40 องศา และท่ีความช้ืน 70 ในสภาวะน้ี
เช้ือราจะเกิดได้ง่ายท่ีสุด โดยใช้เวลาทดสอบถึง 6 เดือน ซึ่งการ
ทดสอบยา 1 ตำารับ ใช้เงินทั้งหมดประมาณ 5 แสนบาท รวมทั้ง
ต้องมีบุคลากรที่มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ” คุณเมธ� กล่าว

 แม้จะได้จดทะเบียนยาในหลายประเทศแล้ว ก็ยังเดินหน้า 
ในตลาดท่ีน่าสนใจต่อไปอีก อย่างเช่นตลาดประเทศจีน ซึ่งแม้จะ 
ใช้เวลากว่า 5 ปี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนกว่า 10 ล้านบาท แต่ก็ 
ยังไม่สามารถจดทะเบียนยาได้ ท้ังน้ีเพราะจีนมีกระบวนการตรวจสอบ 
ยาเข้มงวดมาก
 อย่างไรก็ตามขณะน้ีผ่านการทดสอบเอกลักษณ์ยาหลายตัว
แล้ว เหลือเพียงข้ันตอนการทดลองในคน (clinical trial) ซึ่ง 
ถ้าผ่านได้ก็น่าจะข้ึนทะเบียนยาได้สำาเร็จ และเอกสารน้ีจะเป็นการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของยา 5 ตะขาบ ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็น
ใบเบิกทางช่วยให้ส่งออกง่ายขึ้น
 คุณเมธ� กล่าวอีกว่า หากผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมีแผนจะส่งออก มีข้อแนะนำา คือ
 1. กระบวนการผลิตยาต้องได้มาตรฐาน GMP
 2. ต้องมีการจัดการที่ดี
 3. ควรเริ่มจากตลาดขนาดเล็กๆ ก่อน
 4. หาเอกลักษณ์ยาของตัวเองให้ได้
 5. ต้องมีวินัยทางการเงิน เม่ือสินค้าขายดีแล้วต้องไม่นำาเงิน
ไปใช้นอกระบบ ควรจะนำากลับมาหมุนในธุรกิจ เช่น ทำางานวิจัย 
 

ลบจุดอ่อน	เสริมจุดแข็ง	เพื่อสร้างตลาดใหม่
 นอกจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ว ในด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ก็ต้องตอบโจทย์ตามความต้องการของยุคสมัย ซึ่งยาอม
แก้ไอ 5 ตะขาบ แม้จะมีสรรพคุณแก้ไอได้จริง แต่ก็มีจุดด้อย 
คือทำาให้ล้ินดำาจึงต้องพัฒนาต่อยอดสินค้าเพ่ือกำาจัดจุดอ่อนน้ี 
ด้วยการผลิตเป็นขวดสเปรย์สำาหรับใช้ฉีดพ่นเข้าไปในปากซึ่งขณะน้ี 
อยู่ในข้ันทดลองให้ยาพ่นมีความเข้มข้นฉีด 1 ครั้ง เท่ากับยาอม  
1.5 เม็ด รวมท้ังพัฒนาแบบ soft gel เพื่อสอดไส้ในลูกอมและ 
ปรับรสชาติขมน้อยลง รวมท้ังปรับปรุงใช้บรรจุภัณฑ์แบบใหม่  
ตอบสนองความต้องการตลาดกลุ่มใหม่
 ทีมงานก็มีความสำาคัญ ดังน้ันบุคลากรของบริษัทฯ จึงจำาเป็น
ต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีประจำาห้องแลปต้อง
สำาเร็จระดับปริญญาโท นอกจากน้ีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต้องมี
ความทันสมัย สามารถตรวจสอบเอกลักษณ์ยา ทั้งควบคุมไม่ให้สูตร
ยาเปลี่ยนและสรรหานวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเสมอ
 และน่ีคือเหตุผลท่ีว่�เหตุใดย�แก้ไอตร� 5 ตะข�บ จึงส�ม�รถ 
สืบทอดม�จนถึงท�ย�ทรุ่นที่ 3

80ปี บนเส้นทางเดินของยาอมแก้ไอ 5 ตะขาบ บ่งบอก
ได้ถึงคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจ แม้จะไม่ได้อัดฉีด

งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่อาศัยการตลาดแบบปากต่อปาก 
จากระดับหมู่บ้านสู่ตำาบลขยับมาเป็นระดับประเทศและทะยานสู่
ตลาดสากล ปัจจุบัน บริษัท 5 ตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำากัด 
สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน จีน และอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 40

ส่องกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน	GMPส่องกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน	GMP
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5	ตะขาบ	(ซิมเทียนฮ้อ)5	ตะขาบ	(ซิมเทียนฮ้อ)
เยี่ยมโรงงานเยี่ยมโรงงาน
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 หากบริษัท กุ้ยหลิน ซ�นจิน 
ฟ� ร์ ม �ซู ติ ค อล  (Gu i l i n  San j i n 
Pha rmaceut ica l  Co . ,  l td . )  
มองข้ามคุณค่าตำารายาโบราณของ 
กู  ซื่ อ เฉิ ง แพทย์นามระบือสมัย
ราชวงศ์ชิง ผู้บันทึกสรรพคุณของเกล็ด
แตงโม (Watermelon Frost) ไว้ใน
ตำาราว่าใช้รักษาแผลในคอและช่องปาก
จากร้อนใน แก้ปวดเหงือกและปวดฟัน
ได้ดี วันน้ีเราคงไม่มียาแผนโบราณ 
ในรูปแบบทันสมัยใช้ง่าย ไว้บรรเทาอาการ
ร้อนใน 
 วิธีการสกัดเกล็ดแตงโมก็ทำาได้ง่าย 
ไม่ยุ่งยาก เพียงเอาเน้ือแตงโมออกจากผล
และใส่เกลือ (Glauber’s Salt) ลงไป  
แล้ววางแตงโมในภาชนะดินเผา ปิดผนึกให้
เรียบร้อย นำาไปเก็บในที่เย็นมีอากาศถ่ายเทดี 
สองสามเดือนต่อจากน้ันก็จะเห็นผลึกสีขาว
จับตัวอยู่รอบหม้อดิน น่ันคือเกล็ดแตงโม 
ที่เกิดจากการระเหิดของเกลือในผลแตงโม 

แหล่งข้อมูล
 
1. About Sanjin (http://sanjin.com.cn/

site1/ywgysj/index.shtml)
2. Gu i l i n Tou r Opera to r (h t tp : / /

www.guilintouroperator.com/English/
guilin-travel-guide/content/100.html)

3. SourceJuice http://www.sourcejuice. 
com/1064339/2006/03/27/Guilin-Sanjin-
Pharmaceutical-Group-Watermelon-
Frost-selling-country-enter/)

4. Business Wire (http://www.businesswire. 
com/news/home/20130416006058/en/
Research-Markets-Pharmaceutical-
Industry-China-Report-2013#.U3DTHsN_ 
vSI)

5. โ อก าสและลู่ ท า ง ธุ ร กิ จ ขอ ง ไทยใน จี น
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ (http://
chineseinfo.boi.go.th/NEWCIC/
Document/Private/Content/files)

Med.&Herb World

และได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทท่ีเป็น 
“แบบอย่�งของก�รปฏิรูปเทคโนโลยีก�ร
แปรรูปย�จีนตำ�รับโบร�ณ” และเติบโต 
กลายเ ป็นบริษัท ด้านเภสัชกรรมระ ดับ 
แถวหน้าของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
และระดับประเทศอย่างรวดเร็ว จนได้รับการ
เชิดชูให้เป็น “ของล้ำ�ค่�อย่�งท่ีสี่แห่งเมือง 
กุ้ยหลิน” ซึ่งนักท่องเท่ียวมักจะซื้อหาเม่ือ 
ไปเยือนเมืองนี้ 
 แม้จะได้รับการยอมรับในวงกว้าง 
แต่บริษัทฯ ก็ยังปรับปรุงให้เท่าทันกับยุคสมัย
ตลอดเวลา กุ้ยหลิน ซานจิน ฟาร์มาซูติคอล 
ได้สร้างศูนย์เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรมท่ีมี 
ทีมงานนักวิจัย ผู้เช่ียวชาญ บุคลากรด้าน
การแพทย์และเภสัชกรรมเกือบครึ่งหน่ึงของ
พนักงานท้ังหมด เพื่อทำาการวิจัยและพัฒนา
ยาสำาเร็จรูปจากธรรมชาติท่ีสะดวกและใช้ง่าย 
เช่น ยาเม็ดรักษาโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ 
(Sanjin Tablet) ยาแคปซูลรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งยาเหล่าน้ีได้รับ
การจดทะเบียนให้ขายเป็นอาหารหรือยา 
ใน 14 ประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย 
ออสเตรเลีย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
GMP TGA (องค์การสินค้าเพื่อการรักษา) 
ของออสเตรเลีย
 ปัจจุบัน กุ้ยหลิน ซานจิน ฟาร์มา
ซูติคอล สามารถผลิตยาจีนแผนโบราณ 

พัฒนายาตำารับโบราณ สู่มาตรฐานสากล

 บริษัทด้านเภสัชกรรมแห่งเมือง 
กุ้ยหลินซึ่งเช่ียวชาญในการวิจัยและผลิต 
ยาจีนโบราณและยาจากธรรมชาติ ได้ใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัยเข้ามาช่วยย่นเวลา แล้วนำาไปผสมกับ
สมุนไพรท่ีมีคุณประโยชน์ เช่น หัวฟริทิลลา 
รากชะเอม เมนทอล เป็นต้น ได้เป็น
ผลิตภัณฑ์ยารักษาอาการเจ็บคอและแผล 
ในปาก ทั้งแบบยาเป่าคอ ยาอม และยาพ่น 
เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง

เรียบเรียง : เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์

ในรูปแบบต่างๆ ได้ประมาณ 193 รายการ 
มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ยา 
ถึงปีละกว่าหน่ึงพันล้านเหรียญสหรัฐ 
และแม้ ว่าการเ ข้า เ ป็นสมาชิกของ
องค์การการค้าโลก (WTO) ของจีน 
จะเป็นความท้าทายใหญ่ โดยเฉพาะยา 
ท่ีไม่ต้องมีใบส่ังยา (OTC) แต่บริษัทฯ 
กลับไม่หวาดหว่ันและยืนยันจะผลิตยา 

ตามเจตนารมณ์ ท่ี ต้ั งไ ว้ โดยจะอาศัย
ทรัพยากรของยาสมุนไพรจีนท่ีมีอยู่มากมาย
ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ใช้ทฤษฎี
ยาจีนตำารับโบราณเป็นแนวทาง และใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนายาสำาเร็จรูปสมัยใหม่
 จากตำารับโบราณให้ มีคุณภาพ 
ใช้ได้ผลดี เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ตลาดในและนอกประเทศ และมุ่งม่ันท่ีจะ
สร้างบริษัทให้เป็นผู้นำาด้านการวิจัยและพัฒนา
ยาจีนแผนโบราณและยาจากธรรมชาติใน
ระดับประเทศและระดับโลก
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สำานักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.medplant.mahidol.ac.th/

สามารถหาข้อมูลสมุนไพรมากมาย รวมถึงข่าวความ
เคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับสมุนไพรใหม่ๆ 
 

1 
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

http://www.nia.or.th/

เป็นเว็บท่ีสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวง
นวัตกรรมของชาติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ 
(Biomedical Industry) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรมของประเทศ รวมไปถึงการให้ทุนสนับสนุน 
แก่ภาคเอกชนอีกด้วย 

2

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.tistr.or.th

ศูนย์รวบรวมงานวิจัยภายในประเทศ3

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

http://www.ditp.go.th/4
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต

http://www.smi.or.th

หอการค้าไทย

http://www.thaichamber.org/

Q&Aแนะนำาสื่อ

เว็บไซต์ที่จะขอแนะนำาในฉบับนี้คาดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

เพราะเป็นฐานข้อมูลวิชาการและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมผลิตยา

หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
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Q&A

แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมยา
ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

ถาม : แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตอบ :

 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสำานักยา เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ ร่วมกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งในฐานะท่ี อย. เป็นหน่วยงานหลักท่ีดูแลเรื่องกฎระเบียบ 
ในการประกอบกิจการฯ จึงได้กำาหนดมาตรการสำาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของชาติ ได้แก่

 1.	การพัฒนา	ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา 
1.1 การบรรเทาผลกระทบแก่ผูป้ระกอบการผลิตยาแผนโบราณขนาดกลางและเลก็ต่อกรณบัีงคบัใช้หลักเกณฑ์ GMP 

ยาแผนโบราณมาตรฐาน PIC/S โดยใช้หลักการบังคบัใช้ GMP PIC/S ตามหลักความเส่ียงของกระบวนการ
ผลติยา โดยท่ีกรรมวิธีการผลติท่ีมีการประยุกต์แบบยาแผนปัจจุบัน หรอืมีวิธกีารผลติท่ีซบัซอ้นท่ีต้องมีระบบ 
การควบคมุการผลติท่ีรดักุมมากกว่าน่ันเอง นอกจากน้ัน กรณผีูผ้ลติยาแผนโบราณขนาดกลางและเลก็ท่ีไม่มี
ศักยภาพ ก็สามารถว่าจ้างผูร้บัอนุญาตผลิตยาแผนโบราณรายอ่ืนท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกำาหนดดำาเนินการผลิตยาบางขั้นตอนให้ได้ (Contract inert ingredients) 

1.2 การปรบัปรงุกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ เช่น การปรบัหลักเกณฑ์การ 
ข้ึนทะเบียนยาพฒันาจากสมุนไพร กรรมวิธเีคลอืบฟิลม์ท่ีเม็ดยา และการเพ่ิมรายการสารเคมีท่ีใช้ผลติยา 
แผนปัจจุบันเพื่อการผลิตยาแผนโบราณ

  และที่สำ�คัญจะเร่งรัดให้ หน่วยตรวจ GMP ของประเทศไทย ได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิก ASEAN Listed GMP 
Inspection Service และเข้�สู่ก�รเป็นสม�ชิก PIC/s ต่อไป 

 2.	การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยา โดยการประสานความร่วมมือจาก 
หน่วยงานต่างๆ และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมยาด้านนวัตกรรมยา การตลาด  
การประกันคุณภาพ และความสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น รวมทั้งขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมนวัตกรรมยาที่จะเป็น 
Product Champion ของประเทศไทย

 3.	การส่งเสริมด้านการขายและการตลาด ด้วยการจัดช่องทางพิเศษในการข้ึนทะเบียนตำารับยาฯ กรณียาส่งออก  
และบรรจุยาจากสมุนไพรและยาแผนโบราณไว้ในบัญชียาหลักแล้ว 71 รายการตามบัญชียาหลัก (ยาสมุนไพร) ปี 2554

 4.	ส่งเสริมการเข้าถึงฐานข้อมูลสิทธิบัตรยาเพื่อส่งเสริมการผลิตยาสามัญใหม่ออกสู่ตลาด ด้วยการฝึกอบรม  
พัฒนาคู่มือฯ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทักษะการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรยา รวมท้ังประสานความร่วมมือกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้นให้สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งาน เป็นต้น
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