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“นวัตกรรมยาเพ่ือสุขภาพท่ีดีกว่า”



ปรััชญา
ของพรีัม่่า

“ นวััตกรัรัม่ยาเพ่�อสุุขภาพทีี่�ดีีกว่ัา ”

พรีีม่่าม่่่งม่่�นและส่่งเส่รีิม่ให้้ปรีะเทศไทยม่ีส่่วนร่ีวม่ในการีวิจ่ัยและพ่ฒนาอุ่ตส่าห้กรีรีม่ยา 
ในรีะด่ับส่ากล เพ่�อุปรีะโยชน์ขอุงคนไทยให้้มี่ส่่ขภาพดีัซ่ึ่�งจัะส่่งผลดีัต่อุเศรีษฐกิจัขอุง
ปรีะเทศไทยและส่่งคม่โลก

พรีีม่่าและบริีษ่ทส่ม่าชิกย่ดัม่่�นในการีคิดัค้นนว่ตกรีรีม่ยาและว่คซีึ่นให้ม่่ๆ เพ่�อุพ่ฒนาค่ณภาพ
ชีวิตให้้ดีัยิ�งข่�นและม่่่งม่่�นที�จัะเป็นพ่นธมิ่ตรีก่บท่กภาคส่่วนเพ่�อุพ่ฒนารีะบบส่่ขภาพ 
ขอุงคนไทยอุย่างย่�งย่นต่อุไป

เส่นอุแนวทาง

การีแก้ไขปญัห้าส่่ขภาพ

ผล่กด่ันการีส่ร้ีาง

รีะบบนิเวศที�เอุ่�อุต่อุ

การีวิจ่ัยและพ่ฒนายา

ร่ีวม่ส่ร้ีางวิทยาการี

ทางวิทยาศาส่ตร์ี

และการีแพทย์ที�ท่นส่ม่่ย

ร่ีวม่ม่่อุก่บบริีษ่ทส่ม่าชิก

ในการีปฏิิบ่ติตาม่ม่าตรีฐาน

การีดัำาเนินธ่รีกิจั

อุย่างมี่จัริียธรีรีม่สู่งส่่ดั

ยึดีถ่ือปรัะโยชน์
ผู้้�ป่วัยเป็นหลััก

ส่ม่าคม่ผู้วิจ่ัยและผลิตเภส่่ชภ่ณฑ์์ ห้ร่ีอุ พรีีม่่า (Pharmaceutical Research & Manufacturers 
Association - PReMA) เป็นอุงค์กรีที�ไม่่แส่วงห้าผลกำาไรีและเป็นต่วแทนขอุงกล่่ม่บริีษ่ท 
ผู้ผลิตและวิจ่ัยยา ซ่ึ่�งผลิตยานว่ตกรีรีม่เพ่�อุต่อุสู้่ก่บโรีครี้ายที�ย่งไม่่ส่าม่ารีถร่ีกษาไดั้ 
ห้ร่ีอุเพ่�อุให้้การีร่ีกษาโรีคมี่ปรีะสิ่ทธิภาพที�ดีัยิ�งข่�น



สุารับััญ
การพััฒนาคุุณภาพัชีีวิิตของผู้้�ป่่วิย
ในป่ระเทศไทย

การมีีส่่วินร่วิมีในอุตส่าหกรรมียา
และเศรษฐกิจของป่ระเทศไทย

การส่นับส่นุนการเข�าถึึงการรักษา
ด้�วิยนวัิตกรรมีใหม่ีที�ได้�รับการรับรอง
คุุณภาพั

การส่ร�างคุวิามีเข�มีแข็งให�กับการวิิจัย
และการพััฒนาชีีวิเภสั่ชีภัณฑ์์ในป่ระเทศไทย

การร่วิมีมืีอกันระหว่ิางพัันธมิีตรหลายฝ่า่ย
เพืั�อจุด้มุ่ีงหมีายเดี้ยวิกัน

การร่วิมีมืีอในการป่ฏิิบัติตามีกฎระเบียบ
และข�อบังคัุบที�เกี�ยวิข�องด้�านเภสั่ชีกรรมี
และส่าธารณสุ่ข

คุำามัี�นสั่ญญา

รายชืี�อส่มีาชิีกพัรีม่ีา

1

2

3

4

5

6

7

8



การพััฒนาคุุณภาพัชีีวิิตของผู้้�ป่่วิย
ในป่ระเทศไทย

5 โรัครั�าย 
ที่ี�ที่ำาให�คนไที่ยเสีุยชีวิัตสุ้งสุุดี

โรัคม่ะเร็ัง

โรัคหลัอดีเล่ัอดีสุม่อง

โรัคปอดีอักเสุบั

โรัคหัวัใจขาดีเล่ัอดี

โรัคเบัาหวัาน

จำำานวินยาที�พััฒนาโดย
สุม่าชิกพรีัม่่า

#1 103

65#2

46#3

77#4

42#5

ในปี่ พั.ศ. 2559-2563 สมาชิีกพัรีม่าได�สร�างโอกาสการเข�าถึึง
ยานวัิตกรรมกว่ิา 300 ชีนิด สำาหรับ 5 โรคุร�าย
ที�คุร่าชีีวิิตคุนไทยส้งสุด

ท่ี่�มา : IQVIA data (Q1/2020). Public Health Statistic A.D.2018, Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health.1



การมีส่วินร่วิมในอุตสาหกรรมยาและเศรษฐกิจำ
ของป่ระเทศไทย

เงินทุก 1 บาทที�ลงทุนในงานวิิจัยทางคุลินิก
ส่ร�างผู้ลตอบแทนม้ีลคุ่า 2.9 บาทคืุนส่้่เศรษฐกิจไทย

1 บาท  = 2.9 บาท

เงินลงทุนด้�านการวิิจัยและพััฒนาของอตุส่าหกรรมียา 
ในป่ระเทศไทยนั�นเติบโตเพิั�มีขึ�นอย่างต่อเนื�อง
 โด้ยในป่ ีพั.ศ. 2562 มีีม้ีลคุ่าการลงทุนส้่งถึึง
11,000 ล�านบาท
ท่ี่�มา : WHO & IQVIA analysis.

พัรีม่าเป็่นองค์ุกรที�ไม่แสวิงหาผู้ลกำาไร สมาชิีกส่วินใหญ่่เป็่นบริษัท
ผู้้�ผู้ลิตยาที�ให�คุวิามสำาคัุญ่ด�านการวิิจัำยและพััฒนายาที�มีป่ระสิทธิิภาพั 
ในปี่ พั.ศ. 2562 สมาชิีกพัรีม่ามีการดำาเนินงาน ดังนี�

• ด้ำาเนินการจัด้จ�างงานอย่างเท่าเทียมีกันถึึง 9,000 ตำาแหน่ง*
        ในอุตส่าหกรรมียา
• ส่ร�างรายได้�ในตลาด้เภสั่ชีกรรมีรวิมีกันถึึง 186,000 ล�านบาท**

ท่ี่�มา : *2020 TH PReMA TRS Overview Report, **Department of business development 2019.

ท่ี่�มา : Executive Summary Strategic Roadmap for Clinical Research 
in Thailand 2018-2020
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ยานวััตกรัรัม่ วััคซีีนนวััตกรัรัม่

สุม่าชิกพรีัม่่าไดี�ที่ำาการัวิัจัยแลัะพัฒนา

ยานวััตกรัรัม่ใหม่่ ๆ กว่ัา 150 ชนิดี

ในช่วัง 4 ปีที่ี�ผู่้านม่า เพ่�อช่วัยบัรัรัเที่า

ควัาม่เจ็บัป่วัยแลัะเสุริัม่สุรั�างสุุขภาพ

ที่ี�ดีีขึ�นของคนไที่ย โดียกลุ่ัม่ยาหลััก

3 อันดัีบัแรัก ไดี�แก่

นอกจากโรคุทั�วิไป่แล�วิ พัรีม่ีายังให�คุวิามี

ช่ีวิยเหลือผู้้�ป่ว่ิยโรคุหายาก อันได้�แก่ โรคุ

ทางพัันธุกรรมี เช่ีน โรคุเอ็มีพีัเอส่ โรคุโก

เชีร์ โรคุแฟเบร์ และโรคุป่อมีเป่ย์ ด้�วิย

การพััฒนายานวัิตกรรมีหลายชีนิด้

ตลอด้ทศวิรรษที�ผู่้านมีา

กว่ัา 50 ปีที่ี�วััคซีีนของเรัาช่วัยด้ีแลัคน

ไที่ยจากโรัครั�ายคุกคาม่ชีวิัต หลัายโรัค

ดี�วัยกัน อาที่ิเช่น

ยาสำาหรับโรคุระบบทางเดิน
อาหารและระบบเผู้าผู้ลาญ่
ของร่างกาย

23

ยาต�านมะเร็ง
(1/3 ค่อุ ยากล่่ม่โม่โนโคลนอุล
แอุนตีบอุดีัห้ร่ีอุต่วย่บย่�ง
โปรีตีนไคเนส่)

27

ยาป่ฎิิชีีวินะ13

ท่ี่�มา : IQVIA Data(Q1/2020)., Udomsak S., Ruttiya A. & Apinya L. (2018).Synthesis of healthcare system for rare disease 
in Thailand

การสนับสนุนการเข�าถึึงการรักษา
ด�วิยนวัิตกรรมใหม่ที�ได�รับการรับรองคุุณภาพั

โรคุหัด 

โรคุคุางท้ม 

โรคุหัดเยอรมัน 

โรคุโป่ลิโอ

โรคุไวิรัสตับอักเสบชีนิดเอ

โรคุไวิรัสตับอักเสบชีนิดบี

โรคุง้สวัิด

โรคุไข�หวัิดใหญ่่

โรคุไข�เลือดออก

โรคุอุจำจำาระร่วิงจำากไวิรัส
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กลุ่มีโรคุที�มีีจำานวินของงานวิิจัยทางคุลินิกส้่งสุ่ด้ 5 อันดั้บแรกในป่ ีพั.ศ. 2562

โรคุติด้เชืี�อ

จำานวินงานวิิจัย จำานวินงานวิิจัย จำานวินงานวิิจัยจำานวินงานวิิจัย จำานวินงานวิิจัย

โรคุมีะเร็ง
โรคุที�เกี�ยวิกับระบบ

ทางเดิ้นหายใจ
โรคุหลอด้เลือด้หัวิใจ

โรคุระบบ

ทางเดิ้นอาหาร

327 195231 128 116

1 32 4 5

ท่ี่�มา : www.clinicaltrial.gov

ระหว่ิางป่ ีพั.ศ. 2559-2562 พัรีม่ีาเป่ดิ้โอกาส่ให�กับผู้้�ป่ว่ิยกว่ิา 
300,000 ราย เข�าถึึงการรักษาที�ทันส่มัียผู่้านการเข�าร่วิมี
งานวิิจัยทางคุลินิกที�ส่นับส่นุนโด้ยส่มีาชิีกพัรีม่ีา

จำานวินงานวิิจัยทางคุลินิกที�ได้�รับการส่นับส่นุนจากบริษัทที�เป่น็ส่มีาชิีกพัรีม่ีา

มีีจำานวินเพิั�มีขึ�นอย่างรวิด้เร็วิกว่ิา 1,000 งานวิิจัำย ในป่ ีพั.ศ. 2562

2559 2560 2561 2562

ระยะที� 1 ระยะที� 2 ระยะที� 3 ระยะที� 4

การสร�างคุวิามเข�มแข็งให�กับการวิิจัำย
และการพััฒนาชีีวิเภสัชีภัณฑ์์ในป่ระเทศไทย

หมีายเหตุ: ตัวิเลขที�แส่ด้งคืุอจำานวินงานวิิจัยทางคุลินิกในช่ีวิงป่ ีพั.ศ. 2559 - พั.ศ. 2562 
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ควัาม่ร่ัวัม่ม่่อกับัพันธมิ่ตรั
เพ่�อรัับัม่่อกับัปัญหาดี�านสุุขภาพ

การัสุ่งเสุริัม่รัะบับันิเวัศ
ที่างการัวิัจัยแลัะนวััตกรัรัม่ที่างการัแพที่ย์

การร่วิมมือกันระหว่ิางพัันธิมิตรหลายฝ่่าย
เพืั�อจุำดมุ่งหมายเดียวิกัน

Policy Direction of CSMBS and Public  
Procurement 
25 กุมภาพัันธ์ิ 2562

Medical Affairs Forum (Patient engagement  
Session)
29 สิงหาคุม 2561

Health Innovation Alliance: Dinner Dialogue  
Theme : Sustainable partnership & healthier 
Lives  
12 พัฤศจิำกายน 2562

Crack the Mindset Webinar Series  
27 สิงหาคุม 2563

Bio Asia Pacific 2020
29 ตุลาคุม 2563

APEC life Sciences Innovation Forum and  
Asia - Pacific Financial Forum Dialogue  
5 พัฤศจิำกายน 2562

Cancer Care Roadmap Advisory Board 
Meeting 
15  สิงหาคุม 2562

19th ThaiTECT Annual Meeting : Fostering  
Innovation through Life Sciences Research 
Ecosystem
29-30 สิงหาคุม 2562
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การัเสุริัม่สุรั�างรัะบับัการักำากับัด้ีแลัยา

จริัยธรัรัม่แลัะคุณธรัรัม่ที่างธุรักิจ

Thailand Stakeholder Forum for Ethical  Collaboration : Pursuing a Consensus Framework 
 7 พัฤศจิำกายน 2562

Regulatory Affairs Forum 2019
8 มีนาคุม 2562

APEC Good Registration Management (GRM)
28-30 ตุลาคุม 2562

การร่วิมมือในการป่ฏิิบัติตามกฎิระเบียบ
และข�อบังคัุบที�เกี�ยวิข�องด�านเภสัชีกรรม
และสาธิารณสุข
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คุำามั�นสัญ่ญ่า

พรีัม่่าขอเป็นสุ่วันหนึ�งในการัร่ัวัม่เคียงบ่ัาเคียงไหล่ั
กับัคนไที่ยแลัะร่ัวัม่ม่่อกับัทีุ่กภาคสุ่วันเพ่�อสุ่งเสุริัม่
แลัะพัฒนาอุตสุาหกรัรัม่ยาแลัะนวััตกรัรัม่เพ่�อสุุขภาพ
ที่ี�ดีีกว่ัาของคนไที่ยทีุ่กคน

“

“

พรีีม่่ามี่ความ่ม่่่งม่่�นที�จัะร่ีวม่ม่่อุก่บผู้ที�มี่ส่่วนเกี�ยวข้อุงจัากท่กภาคส่่วนในอุ่ตส่าห้กรีรีม่ยา 

เพ่�อุพ่ฒนาค่ณภาพชีวิตขอุงคนไทยในการีเข้าถ่งยาและการีร่ีกษาด้ัวยนว่ตกรีรีม่ให้ม่่ ๆ 

ที�ผ่านการีร่ีบรีอุงจัากงานวิจ่ัยที�น่าเช่�อุถ่อุ

พันธมิ่ตรัเพ่�อผู้ลัการัรัักษาทีี่�ดีีขี�น

พรีีม่่าย่ดัห้ล่กการีดัำาเนินงานโดัยคำาน่งถ่งผู้ปว่ยเปน็ห้ล่ก โดัยให้้ความ่ส่ำาค่ญก่บการีขยาย

ขอุบเขตงานวิจ่ัยและยานว่ตกรีรีม่เพ่�อุส่น่บส่น่นบ่คลากรีทางการีแพทย์ในการีดูัแลร่ีกษาโรีค

เพ่�อุให้้ได้ัผลล่พธ์ที�ดีัยิ�งข่�นส่ำาห้ร่ีบผู้ปว่ย

ยึดีถ่ือปรัะโยชน์ผู้้�ป่วัยเป็นหลััก

เรีาจัะย่งคงม่่่งปรีะส่านกฏิรีะเบียบห้ล่กการีและการีปฏิิบ่ติการีร่ีวม่ก่น

เพ่�อุยกรีะด่ับม่าตรีฐาน ลดัอุ่ปส่รีรีคการีเข้าถ่งยา ส่่งเส่ริีม่ความ่ส่าม่ารีถการีแข่งข่น

ในภาพรีวม่ต่อุรีะบบการีกำาก่บดูัแลส่่ขภาพ เพ่�อุค่ณภาพ ความ่ปลอุดัภ่ย และส่่ขภาพที�ดีัข่�น

เสุริัม่สุรั�างรัะบับัการักำากับัด้ีแลั
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สมาชิกสมทบ

สมาชิกสามัญ

รายช่ือสมาชิกพรีม่า
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 “This Report has been prepared by IQVIA with reasonable skill and care and is provided to PReMA on an “as is” basis, without any warranties of any kind. 

The contents of this Report are intended for general informational purposes only.”
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www.prema.or.th
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