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บทคัดย่อ
การเติ บโตอย่างยั ่งยืนขององค์การธุรกิ จผลิ ตยาแผนปัจจุบนั ไทย
ศิวาวุธ ขารพ1*, วัชรี คุณกิตติ2, นรพล จินนั ท์เดช3
ว. เภสัชศาสตร์อสี าน 2564; 17(2) : 1-14
รับบทความ : 9 มิถุนายน 2563

แก้ไขบทความ: 20 ตุลาคม 2563

ตอบรับ: 2 ธันวาคม 2563

บทความนี้มุ่งศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยังยื
่ น และการเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจใน
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบนั ในประเทศไทย ศึกษารูปแบบและลักษณะการประกอบธุรกิจขององค์การธุรกิจผลิตยาแผนปั จจุบนั ไทย
เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างแบบจาลองการเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจผลิตยาแผนปั จจุบนั ไทย จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด
และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถสรุปประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการเติบโตอย่างยังยื
่ น ดังนี้ นโยบายแห่งชาติดา้ นยาและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้มคี วามยังยื
่ น
และประเทศมีความมันคงทางยา
่
ภายในระยะเวลา 20 ปี อุตสาหกรรมผลิตยามีความสาคัญต่อสุขภาพของประชาชน ความมันคง
่ และ
เศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ ในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน แต่ พบว่ามีผปู้ ระกอบการเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ ทีม่ คี วามมันคงในอุ
่
ตสาหกรรม
กิจการทีม่ รี ายได้สูงสุดของอุตสาหกรรมเป็ นการร่วมทุนของผูถ้ อื หุน้ ไทยกับต่างชาติ สภาพทัวไป
่ สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมมีศกั ยภาพต่าทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมสุขภาพทัง้ หมด มีผผู้ ลิตเพียง 5 แห่งทีส่ ามารถผลิตวัตถุดบิ ทางยาทีเ่ ป็ นตัวยาสาคัญได้เอง
โดยเป็ นการผลิตวัตถุดบิ ตัวยาเก่าไม่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงในการผลิต และพึง่ พาการนาเข้าตัวยาสาคัญจากต่างประเทศร้อยละ 90 ทาให้
ประเทศยังไม่สามารถพึง่ พาตัวเองได้อย่างยังยื
่ นและความมันคงทางยาโดยเฉพาะในสถานการณ์
่
โรคระบาดทัวโลก
่
เช่น โควิด-19 และใน
ภาวะสงคราม นาไปสูก่ ารนาเสนอแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องการเติบโตอย่างยังยื
่ น แนวคิดไตรห่วงโซ่แห่งคุณค่า และแนวคิดไตรกาไร
ได้แสดงให้เห็นความจาเป็ นของความยังยื
่ นโดยวัดผลกระทบของกิจกรรมขององค์การ ไตรกาไรทีเ่ ป็ นบวกสะท้อนถึงมูลค่าที่ เพิม่ ขึน้ ใน
บริษทั ซึง่ รวมถึงผลกาไรและมูลค่าของผูถ้ อื หุน้ ทุนทางสังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ สรุปได้ว่ามาตรวัดการเติบโตอย่างยังยื
่ นมี 3 ค่าสังเกตุ
หลัก ได้แก่ ผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานด้านสังคม และผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ สามารถใช้เป็ นแนวคิด
ในการสร้างแบบจาลองการเติบโตอย่างยังยื
่ นต่อไป
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This article focuses on the factors that affect sustainable competitive advantage and sustainable growth of business
organizations in the pharmaceutical manufacturing industry of Thailand in order to propose guidelines to build a model for
sustainable growth. By studying the form and nature of business of Thai pharmaceutical manufacturing firms and reviewing the
relevant theories and concepts on the development of pharmaceutical industry in Thailand, we identified three key factors that
contributed to sustainable growth. These were the national drug policy, the national strategic drug development plan and the
national economic and social development plan. The Thai pharmaceutical industry is important to public health, stability and the
country's economy, both in normal conditions and in emergencies. Unfortunately, only five percent of pharmaceutical
entrepreneurs are stable in the industry. The firms with the highest income in the industry are usually joint ventures of Thai and
foreign shareholders. In general conditions, the current situation and trends of the industry appears to have the lowest potential
among the whole health industry. Of all Thai manufacturers, only five are able to produce active pharmaceutical ingredients.
However, they only produce old drug raw materials that do not require advanced technology for production. Approximately 90
percent of ingredients are imported from foreign countries. As a result, the country is unable sustain itself and provide stability
in medicine, especially in emergencies such as the Covid-19 pandemic situation and at war. Therefore, applying concepts and
theories related to sustainable growth, such as the triple value chain and the triple bottom line that measure the impact of
organizational activities, could be one approach to improve sustainability in this field. These impacts may be reflected in value
added to the firms in terms of profits as well as the value of the equity capital of society and the environment. In conclusion,
sustainable growth in pharmaceutical manufacturing firms of Thailand can be measured with three main parameters: economic
performance, social performance and environmental performance , which can be used as a basis to create a model for
sustainable growth in the future.
Keywords: sustainable growth, pharmaceutical manufacturing firms, triple value chain, triple bottom line
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บทนา
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลกในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม ทาให้กจิ การผลิตยาแผนปั จจุบนั ไทย
ต้องปรับเปลีย่ นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ ปัจจุบนั ซึ่ง การผลิต ยาภายในประเทศถือได้ว่ามี
บทบาทสาคัญต่อการมียาใช้ภายในประเทศ และมีสว่ นช่วยอย่าง
มากต่ อ การเข้า ถึง ยา และการมีย ารัก ษาโรคเพีย งพอต่ อการ
รักษาสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ตลาดยาภายในประเทศ
มีมลู ค่าสูงกว่าหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทนัน้ นับว่าตลาดยามี
ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ ่านมาทัง้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างให้ความสาคัญกับความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์การธุรกิจผลิตยาในประเทศ และได้หา
แนวทางในการผลักดันและสร้างเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่กย็ งั ไม่สามารถทาให้
องค์ ก ารธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมผลิต ยาแผนปั จ จุ บ ัน มีค วาม
ได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยังยื
่ น ดังนัน้ จึงมีความ
จาเป็ นทีต่ อ้ งทาการศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันอย่างยังยื
่ น และการเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจ
ในอุ ต สาหกรรมผลิต ยาแผนปั จ จุ บ ัน ในประเทศไทย ศึก ษา
รูปแบบและลักษณะการประกอบธุรกิจขององค์การธุรกิจผลิตยา
แผนปั จจุบนั ไทย เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบจาลองการ
เติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจผลิ ต ยาแผนปั จจุบ ัน ไทย
และประเทศมีความมันคงทางยาต่
่
อไป

and Drug Administration, 2017) โดยมีเ ป้ า ประสงค์ห ลัก ของ
นโยบายแห่งชาติดา้ นยา ได้แก่ ระบบควบคุมยามีประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล ผูบ้ ริโภคปลอดภัย เพือ่ ประกันคุณภาพมาตรฐาน
ผ่า นผู้ผ ลิต และองค์กรควบคุม ยาที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ประเทศมี
ความมันคงด้
่
านยา สามารถผลิต และจัดหายาจาเป็ นไว้ใ ช้ไ ด้
อย่างต่อเนื่อง ทันท่วงที ไม่มปี ั ญหาขาดแคลน ทัง้ ในภาวะปกติ
และฉุกเฉิน ราคายาในประเทศมีความสอดคล้องกับค่าครองชีพ
และความสามารถในการจ่ า ยของประชาชนและภาครั ฐ
ประชาชนเข้าถึงยาจาเป็ นทีม่ คี ุณภาพอย่างสมเหตุผลเพือ่ แก้ไข
ปั ญหาภาระโรคที่ ส าคั ญ (Food and Drug Administration,
2017)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีทงั ้ หมด
5 ข้อ ทุก ข้อมีค วามเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มีส าระสาคัญดังนี้
(Food and Drug Administration, 2017)
1. พัฒนาระบบควบคุมยาให้มปี ระสิทธิภาพระดับสากล
2. ส่ง เสริม การวิจ ยั และพัฒ นาการผลิต ยา สมุน ไพร
และชีววัตถุเพื่อความมันคงทางยาและเพิ
่
ม่ ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3. พั ฒ นาระบบและกลไกที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
สนับสนุนการเข้าถึงยาจาเป็ นของประชาชน
4. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
5. สร้างเสริมกลไกการประสานเชื่อมโยงนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
จากนโยบายแห่ ง ชาติด้ า นยาและยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับนี้ได้ระบุพนั ธกิจและวิสยั ทัศน์ใหม่ๆ
ผูเ้ ขียนได้เห็นความมุ่งมันในพั
่
นธกิจทีแ่ ตกต่างไปจากฉบับเดิม
ในข้อทีเ่ กี่ยวกับพันธกิจในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยา
ในประเทศเพือ่ ความมันคงทางยา
่
และเพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขันไปสู่ระดับสากล และทาให้ประชาชนเข้าถึงยาจาเป็ นทีม่ ี
คุณภาพอย่างทัวถึ
่ ง ใช้ยาสมเหตุผล และทาให้ประเทศมีความ
มันคงด้
่ านยาอย่างยังยื
่ นในระยะเวลา 20 ปี ขา้ งหน้า

นโยบายแห่ ง ชาติ ด้ า นยา และยุ ท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
ประเทศไทยมีก ารพัฒ นาระบบยามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ยาวนาน โดยการพัฒนานโยบายแห่งชาติด้านยาเพื่อกาหนด
เป้ าหมายและทิศ ทางในการทางานร่วมกันของหน่ วยราชการ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ปั ญ หาให้เ กิด การ
พัฒ นาระบบยาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทัน กับ บริบ ทและสถานการณ์
ที่ เ ปลี่ ย นแ ปลงไ ป (Food and Drug Administration, 2017)
นโยบายแห่ง ชาติด้านยาและยุท ธศาสตร์การพัฒ นาระบบยา
แห่ ง ชาติ พ.ศ.2560-2564 ได้ ม ี ก ารก าหนดวิ ส ัย ทัศ น์ แ ละ
เป้ าประสงค์ทส่ี าคัญด้านระบบยาของประเทศ โดยมีสาระสาคัญ
โดยสรุปดังนี้ ประชาชนเข้าถึงยาจาเป็ นทีม่ คี ุณภาพอย่างทัวถึ
่ ง
ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมันคงด้
่ านยา อย่างยังยื
่ น (Food
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ว. เภสัชศาสตร์อสี าน
การเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจผลิตยาแผนปั จจุบนั ไทย
ศิวาวุธ ขารพ และคณะ
ปี ท่ี 17 ฉบับที่ 2 เม.ย. – มิ.ย. 2564
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สภาพทัวไปของอุ
่
ตสาหกรรมผลิ ตยาแผนปั จจุบนั
ในประเทศไทย
อุ ต สาหกรรมยาเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต ปั จจั ย ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิต และสุขภาพของมนุ ษย์ อุต สาหกรรมยาและ
เวชภัณฑ์ หมายรวมถึงยาแผนปั จจุบนั และสารเคมีท่ใี ช้ในการ
วินิจฉัยและรักษาโรคทุกประเภท (Krungsri Research Center,
2019) นับว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สัง คมโดยรวม ทัง้ ด้ า นคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และความ
ปลอดภัย ในการบริโ ภค และมีผ ลกระทบโดยตรงต่ อ ระบบ
สาธารณสุขของประเทศ ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของชาติ
่
การมีผลิตภัณฑ์ยาทีม่ คี ุณภาพดีและราคาถูก ทา
ให้ ป ระชาชนสามารถเข้า ถึ ง ยาได้ ง่ า ยและมีสุ ข ภาพดี ต าม
นโยบายยาแห่งชาติปี พ.ศ. 2560-2564 ปริมาณการผลิตและ
การบริโภคยามักไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจ หากแต่ข้นึ อยู่
กับชีวติ ความเป็ นอยู่และสุขภาพของประชากร อุตสาหกรรมยา
ของไทยเป็ นการผลิตยาสาเร็จรูปที่พฒ
ั นาและคิดค้นสูตรตารับ
ขึน้ โดยนาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ยาทีผ่ ลิตได้เป็ นยาสามัญ
ผู้ ป ระกอบการไทยอยู่ ใ นส่ ว นนี้ เ กื อ บทั ง้ หมดซึ่ ง จั ด เป็ น
อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อ ม (Small and Medium
Enterprise) มีเงินทุนค่อนข้างจากัด ทาให้การวิจยั พัฒนายาและ
คิ ด ค้ น ยาใหม่ ท าได้ ย าก (Government Saving Bank, 2019)
ผูป้ ระกอบการรายเล็กยังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรง
ทัง้ จากผู้ผ ลิต ยาในประเทศ และผู้น าเข้า ยาจากต่ า งประเทศ
กิจการส่วนใหญ่มที ่ตี งั ้ อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
ความสามารถในการผลิต ยาสามัญ ที่ม ีคุ ณ ภาพดี และมีก าร
รวมกลุ่ ม กัน จัด ตัง้ เป็ น สมาคมไทยอุ ต สาหกรรมผลิต ยาแผน
ปั จจุบนั
โครงสร้างของอุตสาหกรรมผลิตยา แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ กลุ่มผู้ผลิตวัตถุดบิ หรือตัวยาที่มกี ารค้นพบแล้ว และ
คิดค้นพัฒนาเฉพาะเทคนิควิธีการผลิต หรือเปลี่ยนโครงสร้า ง
โมเลกุลต้นแบบ (Original drug)เพือ่ ผลิตตัวยา และอีกกลุ่มหนึ่ง
คือ กลุ่ม ผู้ผ ลิต ยาส าเร็จ รูป สามัญ (Generic drug) พัฒ นาสูต ร
ตารับ กระบวนการ วิธกี ารผสม และการบรรจุเป็ นยาสาเร็จรูป
แบบต่าง ๆ (Krungsri Research Center, 2019) ลักษณะของ
การผลิตยาแผนปั จจุบนั ในประเทศไทยจาแนกตามเภสัชภัณฑ์
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามลักษณะของการผลิต ได้แก่ กลุ่มแรก คือ
ยาชื่อสามัญ (Generic Drugs) ได้แก่ ยาอันตรายที่ต้องสังจ่
่ าย
โดยแพทย์แ ละยาที่ใ ช้ใ นชีวิต ประจ าวัน ยาที่ผ ลิต ในประเทศ

มากกว่าร้อยละ 70 เป็ นยาในกลุ่มยานี้ ซึง่ อาจแบ่งย่อยตามหลัก
กฎหมายออกได้ เ ป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ Ethical Drug หรือ
Prescription drug เป็ นกลุ่มยาที่ต้องดูแลการใช้และการสังจ่
่ าย
โดยแพทย์ และเป็ นยาอัน ตราย และยาประเภท Over the
counter drug (OTC) สามารถวางจ าหน่ า ยได้ท วไปเนื
ั่
่ อ งจาก
อัน ตรายไม่ สู ง มากหรื อ เรี ย กว่ า ยาสามัญ ประจ าบ้ า นก็ ไ ด้
(Government Saving Bank, 2019) กลุ่มที่ส อง คือ ยารูปแบบ
ใหม่ (New dosage form) เป็ นกลุม่ ยาทีม่ กี ารผลิตในรูปแบบใหม่
เพือ่ ให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึน้ อาจใช้เทคโนโลยีสูงขึน้
ส่ว นใหญ่ แ ล้ว มีก ารศึก ษาวิจ ยั และพัฒ นายาในกลุ่ ม นี้ ใ นภาค
สถาบันการศึกษา กลุ่มที่สาม คือ สารเคมีใหม่ (New chemical
entities, NEC) เป็ นสารสาคัญทางตัวยาและวัตถุดบิ ทางยาใหม่
(New active substance, NAS) และกลุ่ ม สุ ด ท้ า ยคื อ ชี ว วัต ถุ
(Biological products) ได้แก่ วัคซีน และสารทางชีวภาพ
อุตสาหกรรมผลิตยาสามารถแบ่งตามระดับขัน้ ของการ
ผลิตได้ 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ ต้นเป็ นการค้นคว้ายาใหม่ ขัน้ กลางเป็ น
การผลิตวัตถุดบิ ขัน้ ปลายเป็ นการผลิตยาสาเร็จรูป อุตสาหกรรม
ผลิตยาแผนปั จจุบนั ในประเทศไทยโดยรวมมากกว่าร้อยละ 80
เป็ นอุตสาหกรรมขัน้ ปลาย โดยการนาเข้าวัตถุดบิ ทางยาร้อยละ
90 มาผสมตารับเป็ นยาสาเร็จรูปเพื่อออกจาหน่ าย (Krungsri
Research Center, 2019) ในรูป ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาผง ยาน้า
ยาครีม ยาฉีด เป็ นต้น มีการผลิตยาโดยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
องค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร สภากาชาดไทย
และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการ
ประเมินของมูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (Food
and Drug Administration, 2017) อุ ต สาหกรรมผลิ ต ยาแผน
ปั จจุบนั เป็ นอุต สาหกรรมที่มศี กั ยภาพต่ า ที่สุดในอุต สาหกรรม
สุขภาพทัง้ หมด โดยปั จจุบนั บทบาทของประเทศไทยในห่วงโซ่
คุณค่าของอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปั จจุบนั นัน้ เป็ นผูผ้ ลิตยา
สาเร็จรูปเป็ นหลัก กล่าวคือ เป็ นการนาตัวยาสาคัญและวัตถุดบิ
มาจากต่างประเทศเพือ่ ผสมและผลิตเป็ นยาสาเร็จรูป (Food and
Drug Administration, 2017) มีผู้ผ ลิต เพีย ง 5 แห่ ง ที่อ ยู่ใ นขัน้
กลาง ซึ่งสามารถผลิตวัตถุดบิ ทางยาทีเ่ ป็ นตัวยาสาคัญ (Active
Pharmaceutical Ingredient) ได้เอง ดังแสดงในตารางที่ 1 โดย
วัตถุดบิ ทีผ่ ลิตได้เป็ นวัตถุดบิ ตัวเก่าไม่ตอ้ งการเทคโนโลยีขนั ้ สูง
ในการผลิต (Government Saving Bank, 2017)
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ตารางที่ 1 กิจการทีส่ ามารถผลิตวัตถุดบิ ตัวยาสาคัญ (Active Pharmaceutical Ingredient)
ผู้ผลิ ตวัตถุดิบตัวยาสาคัญ
บริษทั ไทยนครพัฒนา จากัด
บริษทั โรเดีย ประเทศไทย จากัด
บริษทั ลูปิน เคมีภณ
ั ฑ์ ประเทศไทย จากัด
องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ BIOTEC

ชื่อวัตถุดิบตัวยาสาคัญ
Aluminium hydroxide
Aspirin
Erythromycin stearate, Pyrazinamide
Deferiphone
Oseltamivir phosphate

ทีม่ า : ดัดแปลงจาก ศูนย์วจิ ยั ธนาคารออมสิน, 2560
แนวโน้ มของกิ จการผลิ ตยาแผนปั จจุ บ ัน ใน
ประเทศไทย
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ค้ น คว้ า พบว่ า โรงงานผลิ ต ยาแผน
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีจานวนรวมทัง้ สิน้ 163 ราย และรายงาน
สถานที่ผ ลิต ยาที่ไ ด้ร บั รองมาตรฐาน PIC/S GMP จากข้อ มูล
ล่ า สุ ด ของส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ณ เดือ น
กุ ม ภ า พั น ธ์ 2563 มี จ า น ว น 144 ร า ย ( Food and Drug
Administration, 2020) ในระยะเวลา 10 ปี สถานทีผ่ ลิตยาแผน
ปั จจุบนั ทีไ่ ด้รบั รอง PIC/S GMP ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 11.65 และ
มีรูป แบบของกิจ การที่แ ตกต่า งกัน โดยกลุ่ม ยาชื่อ สามัญ เป็ น
อุตสาหกรรมหลักในประเทศ มีความสามารถในการแข่งขันได้ใน
ระดับภูมภิ าค เนื่องจากเป็ นยาพืน้ ฐานทีท่ กุ ประเทศสามารถผลิต
ได้ เพียงแต่ประเทศไทยมีเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคลดีกว่า
บางประเทศในภูมภิ าค โดยการผลิตยารักษาโรคของไทยนัน้
เป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้อ งการภายในประเทศเป็ น หลัก
และมีการผลิตเพื่อส่งออกเป็ นส่วนน้อย การส่งออกเป็ นไปตาม
การขยายตัว ของความต้ อ งการบริโ ภคในภู ม ิภ าคอาเซี ย น
โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศ CLMV ซึง่ ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา
ประเทศลาว ประเทศเมีย นมา และประเทศเวีย ดนาม โดย
ประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมาซึง่ เป็ นตลาดส่งออกหลัก
ในสินค้ายาของไทย เนื่องจากยาสามัญประจาบ้านของไทยมี
ราคาถูกกว่ายามาตรฐานเดียวกันในประเทศ ทาให้ยาของไทย
ยัง เป็ น ที่ต้ อ งการในประเทศดัง กล่ า ว (Government Saving
Bank, 2019) จากข้อมูลนี้ผู้เขียนมองเห็นแนวโน้มของจานวน
ผู้ผลิต ที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 บ่งบอกถึงอุต สาหกรรมการ
ผลิต ยาโดยรวมยังไม่มคี วามยังยื
่ นเพียงพอ จึงมองเห็นความ
จาเป็ นในการศึกษาหาแบบจาลองการเติบโตอย่างยังยื
่ นของ
องค์การธุรกิจผลิตยาแผนปั จจุบนั ไทย

คว า ม ส า คั ญ ของอุ ต ส า หก ร ร ม ย า ต่ อร ะ บ บ
เศรษฐกิ จไทย
กลุม่ อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพถือเป็ น
ส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศทีต่ อ้ งการพัฒนา
และเพิม่ ศักยภาพในการผลิตให้มากขึน้ ทัง้ ทางด้านปริมาณการ
ผลิต เทคโนโลยี รวมทัง้ คุณภาพ ของยาทีผ่ ลิตต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดและเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล มูลค่าตลาด
ยาภายในประเทศสูงกว่าหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านบาทนัน้ นับว่า
ตลาดยามีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็ นอย่างยิง่
โดยจานวนนี้เป็ นการนาเข้าร้อยละ 70 ผลิตในประเทศร้อยละ 30
อุ ต สาหกรรมยามีมู ล ค่ า การน าเข้ า ยาจากต่ า งประเทศสู ง
(Department of Trade Negotiations, 2020) แต่ ก ารส่งออกไม่
สามารถแยกจากการน าเข้า ได้ช ัด เจนเนื่ อ งจากเป็ น การน า
วัตถุดบิ จากต่างประเทศเข้ามาผลิตร้อยละ 90-95 เพื่อผลิตและ
ส่งออก การส่งออกไปยังประเทศในอาเซียนเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
ประเทศในอาเซียน กลุ่มประเทศ CLMV ประเทศเวียดนามและ
ประเทศเมียนมามีความต้องการยาจากประเทศไทยเนื่องจากมี
ความเชื่ อ มัน่ ในมาตรฐานและคุ ณ ภาพและราคาไม่ แ พง
(Government Saving Bank, 2019) การผลิตยาในประเทศไทย
มีจุดเริม่ ต้นทีก่ ารผลิตยาสาเร็จรูปด้วยการพัฒนาสูตรตารับเอง
ดัง นั น้ จึง มีบ ทบาทหลัก ต่ อ การมีย าใช้ภ ายในประเทศอย่ า ง
เพียงพอ และมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการเข้าถึงยาและการมียา
รัก ษาโรคอย่ า งเพีย งพอต่ อ การรัก ษาสุข ภาพของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การการผลิตยาสามัญออกจาหน่ ายในราคา
ถูกกว่ายาสิทธิบตั รมาก ซึง่ ช่วยทดแทนการนาเข้าและประหยัด
เงินตราได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท แนวโน้มมูลค่ารวมการผลิต
และนาเข้ายาแผนปั จจุบนั เพิม่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สดั ส่วน
การผลิต ต่ อ มูล ค่า รวมแนวโน้ ม ลดลง และสัด ส่ว นการน าเข้า
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แ น ว โ น้ ม เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ ที่ 1 (Food and Drug
Administration, 2017) และจากข้อมูลกรมเจรจาการค้ารายงาน
มูลค่าการส่งออกสินค้าเภสัชภัณฑ์ปี 2563 ลดลงร้อยละ 11.29

แต่ มูล ค่ า การน าเข้า สิน ค้า เภสัช ภัณ ฑ์ เ พิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 16.70
(Department of Trade Negotiations, 2020)

ภาพที่ 1 มูลค่าการผลิตและการนาเข้ายาแผนปั จจุบนั สาหรับมนุษย์
ทีม่ า : ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจ ธนาคารออมสิน, 2562
โรงงานผลิตยาแผนปั จจุบนั มีการปรับปรุงและควบคุม
มาตรฐานให้ได้ตามแนวทางมาตรฐานวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตยา
( Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme; PIC/S
GMP) เพื่อ ให้ไ ด้ ย าตามมาตรฐานจึง จ าเป็ น ต้อ งมีก ารลงทุ น
เพิม่ ขึน้ เป็ นการเพิม่ ศักยภาพการผลิตยา รวมทัง้ ความสามารถ
ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสู่ตลาดโลก และเป็ นแนวทางในการ
ลดมูลค่าการนาเข้ายาสาเร็จรูปและเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ ภาครัฐมี
นโยบายลดค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนตารับใหม่เพือ่ เพิม่ การ
ผลิต ในประเทศและลดการน าเข้า ยา (Government Saving
Bank, 2019) ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทย โดยสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ส่งเสริมการลงทุน

โดยให้สทิ ธิประโยชน์ กรณีลงทุนใหม่และกรณีปรับปรุงโรงงาน
เดิมโดยการยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร และยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลตามเขตทีต่ งั ้ เพือ่ ช่วยลดต้นทุนในการผลิตยาทีต่ อ้ งใช้
เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงโรงงานผลิตให้ได้มาตรฐาน PIC/S GMP
โดยผูผ้ ลิตทีย่ ่นื ขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2560-2561
จะได้ร ับ การยกเว้น ภาษีเ งิน ได้นิ ติบุ ค คลเป็ น เวลา 8 ปี ส่ ว น
ผูผ้ ลิตทีย่ ่นื ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตัง้ แต่ปี 2562 เป็ นต้นไป
จะได้ ร ั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลเป็ นเวลา 5 ปี
อุ ต สาหกรรมการผลิต ยายัง เป็ นหนึ่ ง ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เป้ าหมายใหม่ของภาครัฐ (New S-curve) ทีม่ แี ผนสนับสนุนการ
ลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอซี )ี และ
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เป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ใ ช้เ ทคโนโลยีช ัน้ สู ง ที่ภ าครัฐ พร้อ ม
สนับ สนุ น ทัง้ ด้านงบประมาณการวิจ ยั และสิทธิป ระโยชน์ ทาง
ภาษี (Krungsri Research Center, 2019) และบี โ อไอออก
มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุต สาหกรรมทางการแพทย์เพื่อ
รับมือกับโรคระบาด COVID-19 โดยให้สทิ ธิประโยชน์ เพิม่ เติม
ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็ นเวลา 3 ปี
ใ ห้ ก ั บ ก ลุ่ ม อุ ต ส า หก ร ร มทา งก า ร แ พทย์ (The Board of

Investment of Thailand , 2020) ตลอดจนสร้ า งแรงจู ง ใจให้
ต่ า งชาติ เ ข้า มาใช้ ไ ทยเป็ นฐานการผลิต ยาแผนปั จ จุ บ ัน ใน
ประเทศเพิม่ มากขึน้ ปั จจุบนั มีการเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนจาก
ต่างประเทศ กิจการที่มรี ายได้อนั ดับต้นๆของอุตสาหกรรมมีผู้
ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมลงทุนอยู่ด้วย ทัง้ นี้บริษัท
แจนเซ่น-ซีแลก ที่มรี ายได้สูงสุด ถือหุ้นโดยต่างชาติ 100% ดัง
แสดงในตารางที่ 2 (Government Saving Bank, 2019)

ตารางที่ 2 กิจการทีม่ รี ายได้อนั ดับต้นๆของอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น

1. บริษทั แจนเซ่น-ซีแลก จากัด
2. บริษทั เบอร์ลนิ ฟาร์มาซูตคิ อลอินดัสตรี จากัด

อเมริกนั 100%
ไทย 51%
ฮ่องกง 44.92%
อื่น ๆ 4.08%
ไทย 100%

3. บริษทั ไทยนครพัฒนา จากัด

รายได้ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
4,344.87 3,836.64
2,918.33 3,184.68

% YOY

2,636.23

19.45

3,148.96

-11.70
9.13

ทีม่ า : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562
โดยสรุปแล้วโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาสาเร็จรูปของ
ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตแตกต่างกันมาก แม้ว่า
ทุกแห่งจะได้รบั มาตรฐานการผลิต PIC/S GMP จากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข แต่ในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการองค์การยังกล่าวได้ว่ามี
ความอ่อนแอ ในระยะยาวหากผูป้ ระกอบการไม่ได้มกี ารปรับปรุง
มาตรฐานและเทคโนโลยีในการผลิต อาจส่งผลต่อรายได้และ
ความยังยื
่ น (Government Saving Bank, 2019) สภาพโดยรวม
ของอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันน้อย มีเพียงส่วน
น้ อยที่มจี ดั การที่ดี มีผู้ผลิต ในอุต สาหกรรมยาจานวนมาก แต่
พบว่ามีเพียงร้อยละ 5 ทีม่ คี วามมันคงในอุ
่
ตสาหกรรม กิจการที่
มี ค ว า ม มั น่ ค ง โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ ร่ ว ม ล ง ทุ น กั บ ต่ า งชา ติ
(Government Saving Bank, 2019) และมี รู ป แบบกิ จ การที่
แตกต่างกัน ผู้บริหารในกิจการผลิต ยาส่วนใหญ่ เ ป็ นเภสัช กร
และมีบางกิจการเป็ นเจ้าของโดยเภสัชกรและแพทย์ โรงงานส่วน
ใหญ่มกี ารบริหารจัดการในแบบครอบครัวและเครือญาติ กิจการ
ที่ม ีค วามมัน่ คงส่ ว นใหญ่ ถื อ สัญ ชาติผ สมไทยและต่ า งชาติ
อย่างไรก็ตาม กลไกการแข่งขันของรัฐจะเอื้อต่อองค์การเภสัช
กรรรม และระเบีย บการจัด ซื้อของหน่ ว ยงานสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขเป็ นอุปสรรคในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการเอกชน
โดยการผลิตยาร้อยละ 30 เป็ นการผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
และร้อยละ 70 เป็ นผูป้ ระกอบการเอกชน มูลค่าการจัดจาหน่ าย
(Value) ตามช่อ งทางการจัดจ าหน่ า ยยาอยู่ใ นโรงพยาบาลรัฐ
ร้อยละ 60 โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 20 และร้านยาร้อยละ 20
และเริม่ มีการเข้ามาแข่งขันของธุรกิจยาจากอินเดีย และจีน ซึ่ง
ได้เปรียบด้านต้นทุนต่ ากว่าผู้ประกอบการไทย (Government
Saving Bank, 2019)
ผู้ เ ขี ย นมี ค วามสนใจศึ ก ษาแนวคิ ด ในการพัฒ นา
องค์การธุรกิจผลิตยาแผนปั จจุบนั ไทยให้มคี วามสามารถในการ
แข่งขันสูงขึน้ มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยังยื
่ น และมี
การเติบโตอย่างยังยื
่ น ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ การเติบโต
อย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจผลิตยาแผนปั จจุบนั ในประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564
หลั ก การพั ฒ นาประเทศที่ ส าคั ญ ใน แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติฉ บับ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการ
พัฒนาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และกาหนด
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ยุทธศาสตร์เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ มีความสาคัญ
ท าให้ เ ศรษฐกิ จ เข้ ม แข็ ง และสามารถพัฒ นาสั ง คม และ
สิง่ แวดล้อม เพื่อให้ความยังยื
่ นต่อไป (National Economic and
Social Development Council, 2017) จุ ด มุ่ ง หมา ยของการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นคือการพัฒนาทีท่ าให้เกิดดุลยภาพของ เศรษฐกิจ
สัง คม และทรัพ ยากรธรรมชาติส ิ่ง แวดล้อ ม (United Nation,
2018) การพัฒนาที่ผ่านมาทาให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ซึง่
ทาให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ความต้องการบริโภคสินค้า
แ ละ บริ ก า ร ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ส มผ ล เป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร น า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการทีเ่ กินพอดี
เกินความต้องการของการดาเนินชีวติ แบบพอเพียง และมีของ
เหลื อ ทิ้ ง เ ป็ น ม ล พิ ษ สู่ ส ิ่ ง แ วด ล้ อ มม า ก ท า ใ ห้ คุ ณ ภ า พ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสือ่ มโทรม ขาดสมดุล ถึงแม้
จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ตาม นอกจากนี้การ
เคลือ่ นย้ายการลงทุนระหว่างประเทศ การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเร็ว การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การลดมลพิษและของเสีย
ทีเ่ กิดจากภาคการผลิต จะทาให้ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมกลับสู่
สมดุล เป็ นการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และ
เชือ่ มโยงการพัฒนาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
(National Economic and Social Development Council, 2017)
เพื่อความอยู่ดมี สี ุขของคนไทยอย่างยังยื
่ น ยุทธศาสตร์เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่ง ขัน มีค วามส าคัญ ท าให้เ ศรษฐกิจ
เข้มแข็ง และสามารถพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมให้ยงยื
ั ่ นต่อไป
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น คือ การพัฒนาที่ทาให้เกิด
ดุ ล ยภาพของ เศรษฐกิ จ สัง คม และทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม (United Nation, 2018) ด้านเศรษฐกิจที่ทาให้เกิด
ดุ ล ยภาพของการพัฒ นาคือ เศรษฐกิจ ที่ม ีค วามมันคง
่ มีข ีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการพึง่ พาตนเองได้ ด้านสังคม
หมายความรวมถึงวัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และศาสนาซึ่ง
เป็ นระเบียบวิถชี วี ติ ของสังคม โดยการดาเนินงานทีร่ บั ผิดชอบ
ต่ อ สั ง ค ม ( Department of Industrial Works, 2020) ท า ใ ห้
มนุ ษย์ปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมและระเบียบทางจิตใจของคนใน
สัง คม ท าให้ ส ัง คมสงบสุ ข ในด้ า นทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่ง แวดล้อ มนัน้ หมายความรวมถึง ทุก สิ่ง ที่อ ยู่ร อบตัว มนุ ษ ย์
ทัง้ มีชีวิต และไม่ม ีชีวิต ทุ ก สิ่ง ล้ว นเกี่ย วโยงสัม พัน ธ์ก ัน อย่า ง

เป็ น ระบบนิ เ วศน์ (World Commission on Environment and
Development, 2018) ซึ่งสามารถให้คุณหรือ โทษแก่ ม นุ ษ ย์ไ ด้
ขึ้น อยู่ ก ับ ความสมดุ ล หรือ ขาดสมดุ ล ของระบบนิ เ วศน์ นั ้ น
(National Economic and Social Development Council, 2017)
แนวคิ ดการพัฒนาที่ ย ั ่งยืน และเติ บโตอย่างยังยื
่ น
(Sustainable Development and Growth)
องค์ก ารสหประชาชาติไ ด้จ ัด ตัง้ สมัช ชาโลกว่ า ด้ ว ย
สิง่ แวดล้อมและการพัฒนาขึน้ และได้เผยแผ่แนวคิดการพัฒนาที่
ยัง่ ยื น (Our Common Future) โดยเรี ย กร้ อ งให้ ม นุ ษ ยชาติ
เปลี่ย นวิถีก ารด าเนิ น ชีวิต และวิถีก ารพัฒ นาใหม่ เพื่อ ความ
ปลอดภัย ต่ อ สิ่ง แวดล้อ มและข้อ จ ากัดของธรรมชาติ ภายในปี
พ.ศ. 2573 The 2030 Agenda for Sustainable Development
(United Nation, 2018) สมัช ชาโลกว่ า ด้ ว ยสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ก า ร พั ฒ น า ( World Commission on Environment and
Development) ได้ให้คาจากัดความของการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
( Sustainable development) ห ม า ย ค ว า ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า ที่
ตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปั จจุบนั โดยไม่ลดทอน
ความสามารถในตอบสนองความต้องการคนรุ่นต่อไปในอนาคต
(United Nation, 2018) ส านั ก งานพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy)
20 ปี พ.ศ. 2561- 2580 มุง่ เน้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Sustainable Development and
Growth) มี ก ารเติ บ โต ที่ ส มดุ ล ยั ง่ ยื น ทั ้ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ (National Economic and Social
Development Council, 2018)
ประเด็นการเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจผลิต
ยาแผนปั จจุบนั ซึง่ จะมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และมีการ
เติบโตอย่างยังยื
่ นได้ จะต้องมีเป้ าหมายการดาเนินงานในแนว
กว้า งซึ่ง ประกอบด้วย เป้ า หมาย 3 มิติ ได้แ ก่ ด้า นเศรษฐกิจ
( Economic Prosperity) ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ( Environmental
Quality) และด้ า นสัง คม (Social Equity) ทัง้ 3 มิ ติ น้ี ม ี ค วาม
สัมพันธ์เกีย่ วเนื่องกัน และเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะให้ความสาคัญเพียง
มิติใดมิติหนึ่งเพียงด้านเดียวโดยไม่ใ ห้ความสาคัญกับด้า นอื่น
(United Nation, 2018) การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมผลิ ต ยาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ เพื่อ ให้ม ีก ารเติบ โตอย่ า งยัง่ ยืน ได้นัน้ ต้อ งเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่ง ขัน ของอุ ต สาหกรรมการผลิต ยาให้
สูง ขึ้น และพึ่ง พาตนเองได้อ ย่างต่อ เนื่ อ ง เช่น สนับ สนุ น ให้ใ ช้
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วัตถุดบิ ในการผลิต ยาที่ผลิตเองได้ในประเทศ นางานวิจยั ของ
สถาบันการศึกษามาทาการขยายผลต่อยอด เป็ นต้น รวมไปถึง
การบริหารทรัพยากรสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุล ด้วยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ลดปริมาณของเสียทีเ่ ป็ นมลภาวะ เช่น
การบาบัดของเสียก่อนปล่อ ยลงสู่ส ิ่งแวดล้อ มหรือการลดการ
ปลดปล่อยของเสียให้มากที่สุด พร้อมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม เช่นการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และสร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ให้เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง กระทรวง
อุต สาหกรรมโดยกรมโรงงานอุต สาหกรรมส่งเสริมการผลิตที่
รับผิดชอบต่อสังคม โดยให้รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภท
ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม (Department of Industrial Works,
2020)

ภาพที่ 2 ความยังยื
่ น
ทีม่ า : ดัดแปลงจาก Sustainability Scope ConocoPhillips
ไตรห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Triple Value Chain)
แนวคิด ไตรห่ ว งโซ่ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า ได้ถู ก พัฒ นามาจาก
กลยุทธ์ทะเลสีเขียว (Green Ocean Strategy) ซึง่ ครอบคลุมทุก
กิจกรรมของกิจการ เพื่อการเติบโตและมุ่งเน้นความยังยื
่ นของ
กิจการ โดยประเด็นทางสังคมและสิง่ แวดล้อมได้ทวีความสาคัญ
เพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ จากความตระหนักของผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ และ
ทรัพ ยากรธรรมชาติท่ีล ดลง รวมถึ ง คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มที่

เปลี่ยนแปลงไปในด้านลบเป็ นอย่างมาก (World Commission
on Environment and Development, 2018) แ ล ะ ก็ จ ะ ยั ง เ ป็ น
ประเด็น ที่อ ยู่คู่กบั สัง คมโลกไปอีกนานจวบจนสิ้น อายุขยั ของ
คนรุ่ น ปั จจุ บ ั น (Thaipat Institute, 2016) องค์ ก ารธุ ร กิ จ จึ ง
จ าเป็ น ต้ อ งหัน มาให้ค วามส าคัญ กับ ประเด็น ทางสัง คมและ
สิง่ แวดล้อมมากขึน้ ตามไปด้วย และนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่
ประกอบด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมในทีส่ ุด
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(United Nation, 2018) การด าเนิ น งานรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์การนี้ ในบางหน่ วยงานยังมีแนวคิดใน
การแยกสัง คมกับ ธุ ร กิจ ออกจากกัน แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน สามารถ
เชือ่ มโยงกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกลยุทธ์องค์การเพือ่
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ (Thaipat Institute,
2016) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสังคมจะเป็ นลักษณะที่
ต้องพึง่ พาซึง่ กันและกัน นันคื
่ อองค์การธุรกิจต้องขายสินค้าและ
บริก ารที่จ ะน ารายได้เ ข้า มาให้อ ยู่ร อด ในขณะที่ส งั คมก็ต้อ ง

พึง่ พาองค์การในการผลิตสินค้าและบริการโดยใช้ทรัพ ยากรทีม่ ี
อยู่ องค์การสามารถดาเนินกิจกรรมหลัก กิจกรรมสนับสนุน และ
กิจกรรมควบ ในลักษณะที่ส่งผลเป็ นบวกหรือเป็ นลบต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นกิ จ กรรมปกติ ข องธุ ร กิ จ (AMOS O.
Arowoshegbe, 2016) ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรม
สนั บ สนุ น ก็ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สั ง คม และ
สิง่ แวดล้อมได้ เงือ่ นไขสังคมและสิง่ แวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อ
องค์การได้เช่นกันดังแสดงในภาพที่ 3 (Thaipat Institute, 2016)

ภาพที่ 3 Triple Value Chain
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Greenoceansociety.com
แนวคิ ดไตรกาไร (Triple Bottom Line)
บัญ ญัติ เ ป็ นครัง้ แรกโดย จอห์ น เอลคิง ตัน (John
Elkington) ผู้ร่ ว มก่ อ ตัง้ Environment Data Service (National
Institute of Development Administration, 2018) เป็ นแนวคิ ด
ที่ข ยายการวัด เป้ า หมายความส าเร็จ และคุ ณ ค่ า ขององค์ ก ร
เศรษฐกิ จ สิ่ง แวดล้ อ ม และสัง คมอย่ า งสมดุ ล คือ ในด้ า น
เศรษฐกิ จ เป็ นการท าให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โต ในด้ า นสัง คมมีก าร
เกื้ อ กู ล ต่ อ สั ง คมรอบข้ า ง และในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ม ี

ก า ร ดู แ ล สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ( National Institute of Development
Administration, 2018) ซึ่งแต่เดิมสนใจแค่กาไร (Profit) หันมา
สนใจเรื่อ งมนุ ษ ย์แ ละโลกเพิ่ม อีก ด้ว ย ไตรก าไรหรือ เรีย กว่ า
Triple Bottom Line (TBL) หรืออาจจะเรียกว่า 3P ได้แก่ People
(มนุ ษย์) Planet (โลก) และ Profit (กาไร) หมายถึงการดาเนิน
ธุรกิจทีม่ ุ่งเน้นการดาเนินการทีส่ มดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ง แวดล้อ ม เพื่อ การเป็ นองค์ ก ารที่เ ติ บ โตอย่ า งยัง่ ยืน
(AMOS O. Arowoshegbe, 2016) ผลดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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คือการได้มาซึ่งความมังคั
่ งของผลประกอบการขององค์
่
การนัน่
คือกาไรสุทธิของกิจการทีจ่ ะไปสู่ผลตอบแทนทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั
ผลดาเนินงานด้านสังคมคือการให้ความสาคัญกับคนในชุมชน
และบุค ลากรในองค์ก าร เพื่อ ให้ค นในชุ ม ชนและบุค ลากรใน
องค์ก ารได้ร บั ความยุติธ รรม ตลอดจนได้ร บั โอกาสอย่างเท่า
เทียมกันควบคูไ่ ปกับการเจริญเติบโตขององค์การ ซึง่ ถือเป็ นการ
เติบโตอย่างยังยื
่ นทีแ่ ท้จริง ผลดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมคือการ
ให้ค วามสาคัญกับสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงการ
เติบโตขององค์การจะต้องสร้างประโยชน์แก่สงิ่ แวดล้อมให้มาก
ขึน้ (AMOS O. Arowoshegbe,2016) และดาเนินงานด้วยความ
โปร่งใส ทาให้องค์กรสามารถประเมินความเสีย่ งและตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของผู้ ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น
น า ไ ป สู่ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั ่ง ยื น ( National Institute of
Development Administration, 2018) หลายองค์การมุง่ เน้นการ

ด าเนิ น การเพื่อ พัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน ใน 3 ด้า นตามหลัก Triple
Bottom Line คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมไปพร้อม ๆ
กัน (Management System Certification Institute, 2020)
แนวคิ ด หลั ก ของ Triple Bottom Line หรื อ มี ค วาม
ห ม า ย เ ดี ย ว กั น กั บ Global Reporting Initiative (GRI) ห รื อ
Corporate Social Responsibility (CSR) ห รื อ Environment
Social Governance (ESG) (AMOS O. Arowoshegbe, 2016)
มีใจความสาคัญคือการเปลีย่ นจากการให้ผลตอบแทนไปตกอยู่ท่ี
ผูถ้ อื หุน้ เพียงฝ่ ายเดียว มาเป็ นการให้ผลตอบแทนไปตกอยูก่ บั ผู้
มีส่วนได้เสียของบริษทั ซึ่งความหมายของผูม้ สี ่วนได้เสียนัน้ จะ
กว้า งกว่ า ผู้ถือ หุ้น โดยรวมไปถึง มนุ ษ ย์ แ ละโลกด้ว ย ดัง นัน้
Triple Bottom Line หรือ 3BL จึงประกอบไปด้วยความสัมพันธ์
ระหว่ า ง 3 ส่ ว นหลัก ๆ นั น่ ก็ ค ือ People, Planet และ Profit
(AMOS O. Arowoshegbe,2016)

ภาพที่ 4 Triple Bottom Line
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก http://www.ecogreenhotel.com
แต่เดิมนัน้ ภาคธุรกิจจะตัดสินประสิทธิภาพการทางาน
ด้วยสิง่ เดียว คือผลตอบแทนทางการเงิน อย่างไรก็ตามทุกวันนี้
ภาคธุร กิจจานวนมากได้มองผลกระทบธุรกิจมีต่อสิง่ แวดล้อม
และชุ ม ชนที่ธุ ร กิจ นัน้ ด าเนิ น ธุ ร กิจ อยู่ด้ว ย โดยการใช้ Triple
Bottom Line ซึ่ง เป็ น ความคิด ที่ช่ ว ยให้อ งค์ ก ารในภาคธุ ร กิจ
สามารถประเมินประสิทธิภาพในการทางานโดยนาเอามุมมอง
ทางด้านความยังยื
่ น หรือวิธกี ารผสมผสานคุณค่าทางสังคมทัง้

สามด้านมาใช้ร่วมด้วย social enterprise การดาเนินธุรกิจโดย
ยึด หลัก Triple Bottom Line คือ การสร้า งผลตอบแทนให้แ ก่
สังคมและชุมชน (social) การรักษาสิง่ แวดล้อม (environment)
และการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งกาไรอย่างเป็ นธรรม
(economic) โดยสามแกนหลักนี้เป็ นแนวทางพื้นฐานสาคัญใน
การทาธุรกิจเพือ่ ประโยชน์ต่อสังคม ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการราย
เล็กยังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรงทัง้ จากผูผ้ ลิต ยาใน
11
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ประเทศและผูน้ าเข้ายาจากต่างประเทศ (Government Saving
Bank, 2019)
Triple Bottom Line เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอเมริกา ซึง่ มีการปฏิบตั กิ นั อย่างแพร่หลายและมีการ
ผลักดันจากภาครัฐ และเอกชนให้แต่ละองค์การนาไปใช้ ซึ่งผู้
ลงทุนได้เห็นความสาคัญ และนาไปใช้ในการวิเคราะห์โอกาสใน
การร่วมลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง อย่างเช่น อเมริกาเหนือ
มีส ถาบัน Ceres and the Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA) ที่ก่อตัง้ ในปี 2002 เพื่อจัดอันดับและให้
รางวัลแก่องค์การทีม่ ผี ลรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นที่ดีท่สี ุด
ของทุก ๆ ปี หรือจะเป็ น TBLI GroupTM ซึ่งเป็ นองค์กรทีต่ งั ้ ขึ้น
ในปี 2001 ในประเทศเนเธอแลนด์ ดาเนินงานด้านการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบ Triple Bottom Line และ
ช่วยผลักดันองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นสมาชิกให้ตระหนักและเพื่อให้
ดาเนินธุรกิจในแนวทางนี้ ประเทศทีส่ นับสนุนการรายงาน Triple
Bottom Line ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรังเศส
่ ญี่ป่ นุ
แคนาดา นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา
เยอรมัน (AMOS O. Arowoshegbe, 2016) สาหรับในประเทศ
ไทยนัน้ Triple Bottom Line ยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายเท่าทีค่ วร
การขาดการผลัก ดัน และสนับ สนุ น จากภาครัฐ และประชาชน
ยังขาดการรับรูถ้ งึ ความสาคัญ แม้ว่า Triple Bottom Line จะยัง
ไม่เป็ นที่รู้จกั เท่าที่ค วรในประเทศไทย และมักจะเกิดจากการ
สมัครใจของบริษทั ใหญ่ ๆ ซึง่ แท้จริงแล้วควรนาไปใช้กบั องค์กร

ในทุกระดับ เพราะทุกกิจการแม้จะเล็กหรือใหญ่ ก็ล้ว นมีส่วน
เกี่ยวข้องกับ 3P แทบทัง้ สิ้น (AMOS O. Arowoshegbe, 2016)
หลายองค์การต่างคานึงถึงแนวคิดไตรกาไร ด้วยการวัดผลงาน
ขององค์การในสามมิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคม
(Management System Certification Institute, 2020) ซึ่ ง ต่ า ง
จาเป็ นต้องเชื่อมโยงระบบธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ และระบบ
สัง คมอย่ า งมีบูร ณาการ ส าหรับ องค์ก ารธุ ร กิจ แล้ว เรื่อ งการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นเป็ นเป้ าประสงค์สงู สุดทางธุรกิจทีค่ าดหวัง ยิง่
บริษทั มีพนั ธสัญญาและการปฏิบตั ติ ่อนโยบาย CSR มากยิง่ เป็ น
การส่งเสริมการลงทุนในไตรกาไรทีจ่ ะได้รบั มากยิง่ ขึน้
องค์การธุรกิจมีตวั วัดผลสาเร็จเพิม่ เติมโดยไม่เพียงแต่
วัดผลแบบดัง้ เดิมคือบรรทัดสุดท้ายในบัญ ชีหรือผลสาเร็จ ทาง
การเงินทีเ่ รียกว่ากาไร ซึง่ เป็ นผลเป็ นผลตอบแทนการลงทุนหรือ
มูลค่าที่ผู้ถือหุ้นสนใจ แต่ค วรสนใจผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
วงกว้า ง ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม และสัง คมที่ธุร กิจ ตัง้ และ
ด า เ นิ น กิ จ ก า ร อ ยู่ ด้ ว ย ( AMOS O. Arowoshegbe, 2016)
ประเด็นความยังยื
่ นมีความเฉพาะเจาะจงทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละ
อุตสาหกรรม ดังแสดงในตารางที่ 3 บริษทั ยาเผชิญกับประเด็น
ส าคัญ ทางสัง คมและสิ่ง แวดล้อ มแตกต่ า งจากอุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ ธนาคาร เหมือ งแร่ และค้ า ปลีก ดัง นัน้ บริษัท ควร
สารวจว่าบริษทั อยูใ่ นตาแหน่งทีม่ แี รงขับดันทีผ่ ลักความยังยื
่ นใน
ธุ ร กิ จ และต าแหน่ ง ของบริษัท มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ประเด็ น
อุตสาหกรรม

ตารางที่ 3 ประเด็นสาคัญด้านความยังยื
่ น
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยา
อุตสาหกรรมเกษตรและไบโอเทค
อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมพลังงาน

ประเด็นความยังยื
่ น
ความต้องการรูปแบบธุรกิจใหม่ทส่ี ร้างความสามารถในการเข้าถึงยา
และซือ้ หายาได้ในประเทศกาลังพัฒนา
ความจาเป็ นในการวัดความรับผิดชอบต่อภัย ความหวาดกลัวต่อการ
ปรับปรุงพันธุกรรมของเมล็ดพันธ์และอาหารจากสิง่ มีชวี ติ และน้า
การสร้างสรรค์โปรแกรมประกันความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของการ
เก็บเกีย่ วผลิตภัณฑ์
ความตระหนักต่อผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการขุดเจาะน้ ามันมีผล
ต่อภาวะโลกร้อน

ทีม่ า : ดัดแปลงจาก Triple Bottom Line (Savitz, 2006)
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ในการดาเนินธุรกิจนัน้ บริษทั ไม่ได้ใช้เพียงทรัพยากร
ทางการเงินเท่านัน้ เช่น เงินลงทุน และรายได้จากการขาย แต่
บริษัท ได้ใ ช้ท รัพ ยากรทางด้า นสิ่ง แวดล้อ ม เช่ น น้ า ไฟฟ้ า
วัตถุดบิ และทรัพยากรทางสังคม เช่น เวลาและพรสวรรค์ของ
ของลูก จ้า งในชุ ม ชน และโครงสร้า งพื้น ฐานที่จ ัด เตรีย มโดย
หน่ ว ยงานภาครัฐ ธุ ร กิ จ ที่ ม ี ค วามยัง่ ยื น นั ้น ควรถู ก วัด ได้
มีเ อกสาร และรายงานผลตอบแทนที่ เ ป็ นบวกทัง้ 3 ด้ า น
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม (AMOS O. Arowoshegbe,
2016) ซึ่ง เป็ น ผลก าไรที่ผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย จะได้ร ับ จอห์ น

เอลคิงตัน (John Elkington) ได้อธิบายเพื่อความเข้าใจในความ
ยังยื
่ นว่าในขณะที่การปฏิบตั เิ พื่อความยังยื
่ นเป็ นศิลปะ การวัด
ความยัง่ ยื น ก าลัง กลายเป็ นวิ ท ยาศาสตร์ ซ่ึ ง ประกอบด้ ว ย
เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ทีอ่ งค์การธุรกิจวัดผลการดาเนินงานและทา
รายงานได้ใ นบริบทของสิ่งแวดล้อ ม สังคมและเศรษฐกิจของ
องค์การธุรกิจนัน้ รวมถึงมีการเพิม่ ขึน้ ของสถาบันและนักลงทุน
ผูบ้ ริโภค และแรงงานได้ให้ความสาคัญและประเมินว่าองค์การ
ธุรกิจนัน้ ๆ ในรูปแบบไตรกาไร

ตารางที่ 4 ไตรกาไร และตัวชีว้ ดั
เศรษฐกิ จ
ยอดขาย กาไร ผลตอบแทน
การจ่ายภาษี
การหมุนเวียนเงิน
การสร้างงาน

สิ่ งแวดล้อม
คุณภาพอากาศ
คุณภาพน้า
การใช้พลังงาน
การเกิดของเสีย

สังคม
การปฏิบตั ติ ่อแรงงาน
ผลกระทบต่อชุมชน
สิทธิมนุษยชน
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ทีม่ า : ดัดแปลงจาก Triple Bottom Line (Savitz, 2006)
ไตรกาไรได้แสดงให้เห็นความจาเป็ นของความยังยื
่ น
โดยวัดผลกระทบของกิจกรรมขององค์การต่อโลก ไตรกาไรที่
เป็ นบวกสะท้อนถึงมูลค่าที่เพิม่ ขึ้นในบริษทั ซึ่งรวมถึงผลกาไร
และมูลค่าของผู้ถือหุ้นและทุน ทางสังคม คน และสิ่งแวดล้อ ม
ไตรกาไรถูกแสดงออกมาในรูปตัวเลขและถ้อยคาบรรยาย บอก
ระดับ ว่า บริษัท ได้ส ร้างหรือ ไม่ไ ด้ส ร้างมูล ค่า เพื่อ ผู้ถือ หุ้นและ
สังคม ในรายงานทางเศรษฐกิจไม่สามารถลดเหลือเพียงตัวเลข
เพีย งตัว เดีย ว(AMOS O. Arowoshegbe, 2016) ดัง นั น้ ความ
ยัง่ ยืน จึง ไม่ใ ช่ ส ิ่ง ที่ส ามารถแสดงแบบแม่น ย าเฉี ย บขาดหรือ
สมบูรณ์แบบในการอธิบายผลประโยชน์ของผูบ้ ริโภคหรือชุมชน
โดยใช้ต ัว เลขเพีย งตัว เดีย ว และตัว เลขเหล่ า นั น้ ก็ต้ อ งการ
คาอธิบายประกอบเพื่อความถูกต้อ ง นัน่ เป็ นเหตุผ ลว่า ท าไม
รายงานทางการเงินจึงต้องมีคาอธิบายประกอบการตัดสินใจและ
วิเคราะห์ประกอบงบด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายแห่งชาติ
ด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ สภาพทัวไป
่
และสถานการณ์ปัจจุบนั แนวโน้มของอุตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปั จจุบนั ไทยและแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง สามารถสรุปได้วา่
การเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจผลิตยาแผนปั จจุบนั ไทย

อยู่ ใ นสภาวะสุ่ ม เสี่ ย ง เนื่ องจากต้ อ งพึ่ ง พาวั ต ถุ ดิ บ จาก
ต่างประเทศเป็ นหลัก ประเทศยังไม่สามารถพึง่ พาตัวเองได้อย่าง
ยังยื
่ นและความมันคงทางยา
่
ดังนัน้ แนวคิดในการวัดความสาเร็จ
ของการเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์การธุรกิจผลิตยาแผนปั จจุบนั
ไทยที่ ส าคัญ 3 ตัว วัด หลัก ได้ แ ก่ ผลการด าเนิ น งานด้ า น
เศรษฐกิจ ผลการดาเนินงานด้านสังคม และผลการดาเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม จึงเป็ นตัวชีว้ ดั เพือ่ เป็ นแนวทางในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมผลิตยาไทยมีการเติบโตอย่างยังยื
่ นและ
ประเทศไทยมีความมันคงทางยาอย่
่
างยังยื
่ นในระยะเวลา 20 ปี
ข้างหน้า
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