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 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ป� ของสมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ�ในป� 2563 ผมขอแสดงความยินดี
และส�งความปรารถนาดีมายังทุกท�าน
 รัฐบาลได�ให�ความสำคัญกับการเสริมสร�างสุขภาวะของคนในประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนา
การให�บริการด�านสาธารณสุข คือ การใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม� เช�น ระบบโทรเวชกรรม หรือ Telemedicine
มาช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให�บริการ ลดความแออัดของผู�ป�วยในโรงพยาบาล ช�วยให�ผู�ป�วยสามารถเข�าถึง
การรักษาพยาบาลได�เพ่ิมมากข้ึน รัฐบาลพร�อมท่ีจะสนับสนุนให�เกิดความร�วมมือระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ส�งเสริมการทำวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย และส�งเสริมให�เกิดการยกระดับบุคลากร
ด�านการวิจัยและบุคลากรทางการแพทย� เพ่ือนำไปสู�แนวทางพัฒนาให�ประเทศไทยเป�นศูนย�กลางการทำวิจัยและ
พัฒนายานวัตกรรม สามารถผลิตและส�งออกผลิตภัณฑ�สุขภาพได�ตามเป�าประสงค�ของนโยบาย Thailand Medical
Hub และ Thailand 4.0
 ในโอกาสน้ี ผมขอแสดงความยินดีกับสมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ�อีกคร้ัง และขอขอบคุณสำหรับ
การสนับสนุนและความร�วมมืออันดีจากสมาคมฯ อย�างต�อเน่ือง ในการส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ�ใน
ระดับสากล เผยแพร�ความรู�ทางการแพทย�และเภสัชกรรม ตลอดจนการสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงภาคอุตสาหกรรมยา และผู�เกี่ยวข�องอื่นๆ ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งในการส�งเสริม
สุขภาพของประชาชนและเสริมสร�างเศรษฐกิจของประเทศให�เข�มแข็งอย�างยั่งยืนต�อไป
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ดร. นรา เดชะรินทร์
นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)

 การมีสุขภาพที่ดีของคนไทยนั้นมีส�วนสำคัญต�อการส�งเสริมสนับสนุนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ และการพัฒนาคุณภาพแรงงาน (Labour Productivity) ของคนไทยเพ่ือให�มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุขภาพมีผลอย�างมากต�อระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล�วและในประเทศที่กำลังพัฒนาก็ตาม
 
 การเข�าถึงยารักษาโรคด�วยความเท�าเทียมนั้นเป�นอีกหนึ่งป�จจัยสำคัญ ที่จะสามารถช�วยพัฒนา
ความเป�นอยู�ที่ดีของคนในสังคมและช�วยส�งเสริมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นอุตสาหกรรมยาที่มุ�งเน�น
ในการดำเนินงานด�านการวิจัย จึงเป�นผู�มีบทบาทสำคัญในการนำนวัตกรรมด�านการรักษาเพื่อช�วยให�ผู�ป�วย
มีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีอายุยืนขึ้น สาเหตุสำคัญที่ทำให�มีบุคลากรจำนวนมากตั้งใจทำงานเพื่ออุตสาหกรรมยา
มาจนทุกวันนี้ และนี่คือเหตุผลสำคัญในการดำเนินงานของเราในป�จจุบัน 

 ตลอดระยะเวลา 50 ป�ที่ผ�านมา อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยได�จัดการกับสาเหตุสำคัญบางประการ
ของโรคและความเจ็บป�วยที่คุกคามชีวิตของคนไทย ป�จจุบันจำนวนผู�เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเมตาบอลิซึม และโรคมะเร็ง มีจำนวนผู�เสียชีวิตลดลงจากอดีต จึงเป�นเหตุผลท่ีทำให�คนไทยมีอายุขัยท่ียืนยาวข้ึน
การฉีดวัคซีนสามารถช�วยชีวิตผู�ป�วยและช�วยประหยัดค�าใช�จ�ายในการรักษาโรคต�าง ๆ ได�ในทุกป� ดังนั้นสามารถ
กล�าวได�ว�านวัตกรรมทางเภสัชกรรมมีส�วนช�วยยืดอายุขัยให�กับคนไทย จึงเป�นงานท่ีเราให�ความใส�ใจและเร�งพัฒนา
ให�มากขึ้น

 ในป�จจุบันมีโรคร�ายที่เราต�องเผชิญอยู�มากมาย อาทิเช�น โรคอัลไซเมอร�และโรคพาร�กินสัน ในการ
ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาล�วนต�องมีการลงทุนอย�างต�อเนื่อง ไปพร�อมกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร�ที่ก�าวหน�า
และอุตสาหกรรมยาท่ีทำงานกันอย�างแข็งขัน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให�ดีข้ึน ท้ังน้ี
การวิจัยและการพัฒนานั้นต�องได�รับความไว�วางใจจากผู�ป�วยและผู�ให�บริการด�านการดูแลสุขภาพอีกด�วย
ฉะนั้นแล�วการส�งมอบการรักษาในรูปแบบใหม� ๆ เพื่อรักษาชีวิตจึงเป�นสิ่งสำคัญที่เราจะยังคงทำหน�าที่นี้ต�อไป
เพื่อคนไทยทุกคน

การเข้าถึงยารักษาโรคด้วยความเท่าเทียมน้ัน
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสามารถ

ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนในสังคมและช่วยส่งเสริม
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
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วิริยะ จงไพศาล
นายกสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ PReMA
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2563)

“หัวใจสำคัญที่ PReMA ยึดถือ
มาโดยตลอดกว่า 50 ปี คือ การวิจัย
เพื่อพัฒนาและผลิตยาที่มีคุณภาพ

เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น”

 ในการเดินทางมาถึงคร่ึงศตวรรษของพรีม�า นับเป�นความก�าวหน�าของอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนายา
ในประเทศไทย จากจุดเร่ิมต�นท่ีต�องการให�คนไทยมีส�วนร�วมในการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรมเพ่ือส�งเสริมสุขภาพดี
ของคนไทย พัฒนามาสู�ความร�วมมือเพ่ือสร�างความแข็งแกร�งให�ประเทศไทยในการรับมือกับโรคภัยไข�เจ็บได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังรับมือกับโรคร�ายหรือโรคอุบัติใหม�ท่ียังไม�สามารถรักษาให�หายขาดได� ซ่ึงสมาคมฯ ไม�เพียงเป�น
การรวมตัวของบริษัทในประเทศไทยเท�าน้ัน หากยังได�รับความร�วมมือจากบริษัทยาและเวชภัณฑ�ช้ันนําระดับโลกด�วย

 หัวใจสำคัญที่สมาชิกของพรีม�าร�วมยึดถือมาตลอด 50 ป� คือ การวิจัยพัฒนาและผลิตยานวัตกรรมที่มี
คุณภาพเพื่อให�ผู�ป�วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงช�วยให�ผู�ป�วยเข�าถึงนวัตกรรมยาได�จำนวนมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
พรีม�าจึงมุ�งเน�นการเผยแพร�ความรู�ให�กับผู�ที่เกี่ยวข�องในระบบสุขภาพ ตลอดจนการส�งเสริมความเข�าใจเกี่ยวกับ
ทรัพย�สินทางป�ญญาต�าง ๆ เพ่ือผลักดันให�เกิดการพัฒนานวัตกรรมในวงการ ดังปรัชญาท่ีว�า “นวัตกรรมยาเพ่ือสุขภาพ
ท่ีดีกว�า” ซ่ึงท�ายท่ีสุดแล�ว ผลประโยชน�จะตกอยู�กับประชาชนท่ัวไป ท่ีสำคัญคือ สมาชิกในองค�กรพรีม�าต�างมีจุดยืน
ร�วมกันในการดําเนินงานของพรีม�าที่อยู�เหนือการแสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ

 นอกจากนี้ พรีม�ายังมุ�งเน�นเสริมสร�างนวัตกรรมและสร�างคนด�วย “แนวคิดนอกกรอบ” โดยไม�เพียง
ทำการวิจัยเก่ียวกับกลไกของโรคเท�าน้ัน แต�ลงลึกไปถึงการแก�อาการของโรค ศึกษาผลลัพธ�และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน
เพราะการวิจัยในป�จจุบัน ไม�จำกัดอยู�ในห�องทดลองอีกต�อไป สามารถวิจัยนอกระบบได� โดยเฉพาะการวิจัยพฤติกรรม
ของผู�คนที่มีผลอย�างมากในการต�อสู�กับโรคระบาด นี่คือนวัตกรรมเชิงปฏิบัติที่จับต�องได� และจะเกิดประโยชน�ต�อ
สังคมอย�างแท�จริง  

 ท�ายที่สุดนี้ ป�จจุบันยังคงมีโรคร�ายที่คุกคามคุณภาพชีวิตของคนไทยและทั่วโลก พรีม�าจึงมุ�งมั่นอย�าง
ต�อเน่ืองในการสนับสนุนให�สมาชิกทำการวิจัยและพัฒนายา วัคซีน เวชภัณฑ� รวมถึงอุปกรณ�ทางการแพทย�ต�างๆ
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากข้ึน เพ่ือให�ประเทศชาติสามารถรับมือกับโรคระบาดท่ีส�งผลกระทบต�อสุขภาพ การดำเนินชีวิต
และเศรษฐกิจโดยรวม ดังเช�นสถานการณ�โควิด-19 ที่ยังดำเนินในป�จจุบัน อย�างไรก็ตาม ความคืบหน�าของการ
ผลิตวัคซีนให�สำเร็จถือเป�นความหวังที่ยิ่งใหญ�ของมวลมนุษยชาติ พรีม�าขอเป�นฟ�นเฟ�องหนึ่งในการผลักดันให�
ภารกิจระดับโลกน้ีสำเร็จลุล�วงโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือนำมาซ่ึงความภาคภูมิของกลุ�มองค�กรช้ันนำด�านวิจัยและเภสัชภัณฑ�
ที่หวังช�วยให�การเข�าถึงนวัตกรรมยาและการยกระดับสุขภาพของมนุษย�ก�าวหน�าสู�ยุคถัดไป
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นพ. ทวิราป ตันติวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)

 เปลี่ยนความเจ็บป�วยสู�สุขภาพที่แข็งแรง เปลี่ยนสังคมสูงวัยสู �สังคมที่รุ �งเรือง จากคำกล�าวว�า
“ประวัติศาสตร�ไม�เคยซ�ำรอย” หลายท�านคงคุ�นชินกับคำ ๆ นี้  ซึ่งมีความสอดคล�องกับวิวัฒนาการของมนุษย�
ท่ีพัฒนาข้ึนโดยมีจุดเร่ิมต�นจากการทดลอง และก�าวผ�านบททดสอบท่ีมีอุปสรรคและความลำบากมากข้ึนไปเร่ือยๆ
จนเกิดความแข็งแกร�งและความเชี่ยวชาญขึ้นในที่สุด กระบวนการนี้เปรียบได�กับกระบวนการ “นวัตกรรม”
ท่ีใช�วิธีการแก�ป�ญหาอย�างมีตรรกะผ�านกระบวนการทางวิทยาศาสตร� จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�ภายใต�
บริบทนี้ พรีม�าและบริษัทสมาชิกได�มีส�วนร�วมในการตอบสนองต�อความท�าทายด�านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาภายใต�การขับเคลื่อนนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อช�วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและส�งเสริมความยั่งยืน
ในระบบสุขภาพของประเทศไทย
 จากจุดเร่ิมต�นของความคิดเราพัฒนาเพ่ือให�ได�องค�ความรู� จากองค�ความรู�เราพัฒนาให�ได�เทคนิควิธีการ
จากเทคนิควิธีการเราพัฒนาให�ได�ความเช่ียวชาญ  และจากความเช่ียวชาญเราต�อยอดเพ่ือตอบสนองความต�องการ
ด�านสุขภาพ  พรีม�าและบริษัทสมาชิกเป�นส�วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขไทยตลอดระยะเวลา 50 ป�ที่ผ�านมา
โดยมีส�วนร�วมในการเผยแพร�องค�ความรู�ด�านนวัตกรรมและวิทยาการทางการแพทย�แก�ผู �ประกอบวิชาชีพ
ซึ่งมีส�วนสําคัญเป�นอย�างมากในการรักษาโรคและลดอัตราการเสียชีวิตด�วยโรคต�างๆ แม�ว�าโรคติดเชื้อเคยเป�น
ความท�าทายที่สำคัญและเป�นสาเหตุอันดับต�น ๆ ของของการเสียชีวิตเมื่อห�าสิบป�ก�อน แต�จากการนำนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร�และชีวเภสัชภัณฑ�มารักษาโรค ทําให�ค�าเฉลี่ยอายุของประชากรยืนยาวขึ้นจนสังคมไทยกําลัง
ก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงวัย ทำให�ความกังวลเร่ืองคุณภาพชีวิตได�เข�ามามีผลกระทบต�อผู�สูงอายุมากย่ิงข้ึน และกลายเป�น
ความลําบากในการใช�ชีวิตที่เกิดขึ้นควบคู�กับป�ญหาโรคติดต�อที่กำลังคุกคามชีวิตอยู�ในขณะนี้ 
 ในป� พ.ศ. 2563 ถือเป�นอีกหนึ่งป�ที่ต�องจารึกลงในประวัติศาสตร� อาจถือได�ว�าเป�นเสมือนสัญญาณ
เตือนเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม� ซึ่งส�งผลกระทบต�อการดำรงชีวิตและการดําเนินชีวิตของประชากรทั่วโลก
ด�วยเหตุนี้พรีม�าและบริษัทสมาชิกจึงดำเนินการอย�างมุ�งมั่นในการรับมือกับความท�าทายที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อ
คิดค�นวิธีการวินิจฉัยโรค การรักษาและการสร�างภูมิคุ�มกัน  โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ได�เกิดขึ้นพร�อมๆ กับ
การรักษาความสมดุลของห�วงโซ�อุปทานให�กับผู�ปฏิบัติงานด�านการดูแลสุขภาพและผู�ป�วย   
 สมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ�มีกลยุทธ�หลักสามประการ ได�แก� การส�งเสริมการสร�างนวัตกรรมยาใหม�
ในประเทศ การสนับสนุนการมีส�วนร�วมของผู�ป�วย และการสนับสนุนการเข�าถึงการรักษาอย�างยั่งยืน ซึ่งเป�น
ปณิธานที่พรีม�าและบริษัทสมาชิกยึดมั่นในการดำเนินงานมาโดยตลอด  แม�ว�าประวัติศาสตร�อาจไม�ซ�ำรอยเดิม
แต�ความท�าทายด�านสุขภาพยังคงอยู� เรายังคงมุ�งม่ันและสร�างความร�วมมือกับภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในการดำเนิน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพอย�างต�อเนื่อง ภายใต�การมีอุดมการณ�และมีเป�าหมายร�วมกันอย�าง
สร�างสรรค�

เปลี่ยนความเจ็บป่วย
สู่สุขภาพที่แข็งแรง เปลี่ยนสังคมสูงวัย

สู่สังคมที่รุ่งเรือง
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เป้าหมายสู่การพัฒนาสุขภาพคนไทย
ให้ดีอย่างต่อเนื่อง

       ปรัชญาของพรีม่า
“นวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว�า” (Innovative Medicines Healthier Life) คือ ปรัชญาที่พรีม�าและบริษัทสมาชิก
ยึดถือมาตลอด น่ันคือการมุ�งม่ันทุ�มเทท่ีจะคิดค�นนวัตกรรมยาใหม�ๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย�ให�ดีย่ิงข้ึน
 

       พันธกิจของพรีม่า
สมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ� (พรีม�า) ส�งเสริมให�คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว�า ด�วยการเข�าถึง
ยานวัตกรรมท่ีผ�านขบวนการวิจัยและพัฒนาอย�างต�อเน่ือง เพ่ือความก�าวหน�าทางการแพทย�และระบบสาธารณสุข
พรีม�าสนับสนุนสิทธิของประชาชนและผู�ประกอบวิชาชีพทางการแพทย� เภสัชกรรม และพยาบาล ในการเลือกใช�
ยาคุณภาพที่สามารถให�ผลการรักษาโรคได�สูงสุด
 

       บทบาทและความรับผิดชอบ
บทบาทที่สำคัญของพรีม�าคือส�งเสริมให�สมาชิกนําความก�าวหน�าด�านการวิจัยพัฒนาและผลิตยาที่มีคุณภาพ
เพื่อช�วยให�ผู�ป�วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยปฏิบัติตามหลักการทําธุรกิจสากลที่ถูกต�องตามจริยธรรม การร�วมมือเพื่อ
ช�วยให�ผู�ป�วยเข�าถึงยานวัตกรรมได�รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น โดยการเผยแพร�ความรู� อบรม และสัมมนากับผู�ที่
เกี่ยวข�องต�างๆ ในระบบสุขภาพ ตลอดจนการส�งเสริมความเข�าใจในประโยชน�ของทรัพย�สินทางป�ญญาที่ช�วย
ให�เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม� ๆ ดังปรัชญาของพรีม�าที่ว�า "นวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว�า”
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กับการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด
50 ปี พรีม่า

การเดินทางที่ไม�มีวันสิ้นสุด

ตั้งแต�วันแรกที่ก�อตั้งขึ้น พรีม�าเป�นส�วน
หนึ่งในการผลักดัน การค�นคว�างานวิจัย
และนำองค�ความรู�ไปต�อยอดสู�นวัตกรรม
เพื่อสุขภาพมวลรวมของคนไทยมาอย�าง
ต�อเนื่อง

พรีม�ามีสมาชิกสมาคมเป�นบริษัทที ่มี
ความเกี่ยวข�องกับการวิจัยและพัฒนายา
ใหม�หรือยานวัตกรรม โดยในป�จจุบัน
มีผู�ร�วมในการเดินทางกับเรา 36 องค�กร
(32 สมาชิกสามัญและ 4 สมาชิกสมทบ)

ป� พ.ศ. 2563 พรีม�า 50 ป� เดินทางมาถึง
ป�ที ่เราเปลี่ยนแปลงเพื่อความสดใหม�
มุ�งสู� “นวัตกรรมแห�งความหวัง” เพื่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย

จุดมุ�งหมายเดียวที่พวกเราพรีม�ายึดมั่น
มาตลอด คือ “นวัตกรรมยาเพ่ือสุขภาพ
ที่ดีกว�า” (Innovative Medicines For
Healthier Life) ให�คนไทยเข�าถึงยา
นวัตกรรมอย�างเท�าเทียม คือ เส�นทาง
ท่ีพรีม�าปรารถนามากท่ีสุด
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ผู้ป่
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                             สนับสนุนสมาชิกด้านการพัฒ
นานวัตกรรม

ความ
ไว้วางใจ

ยืนหยัดบนแนวทางการสร้างความไว้วางใจ
           ความไว�วางใจถือเป�นหลักแห�งการดำเนินงานของสมาชิกพรีม�า ตามแนวทางของเกณฑ�จริยธรรม
สมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ� (พรีม�า) สมาชิกและสมาคมฯ จะปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย�สุจริตเพ่ือยกระดับ
การดูแลผู�ป�วยและสร�างความเชื่อมั่นให�แก�ผู�ที่เราให�บริการ และให�ความเคารพกับความเป�นอิสระของผู�ให�บริการ
ทางการแพทย� ผู�ป�วยและผู�ที่มีส�วนได�เสียอื่นๆ ในการที่จะสร�างความไว�วางใจ สมาชิกของพรีม�าตระหนัก
ถึงแนวทาง 4 ประการ ได�แก�
      1. สนับสนุนสิทธิในการเข�าถึงการบริการของผู�ป�วย 
      2. ส�งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
      3. มีจริยธรรมสูงสุดตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ
      4. สนับสนุนด�านการศึกษาเพื่อการดูแลสุขภาพ
           
           การดำเนินการตามแนวทางนี้มีจุดมุ�งหมายเพื่อให�เกิดความไว�ใจและเชื่อมั่นในเภสัชภัณฑ�ว�าจะเป�น
ความหวังในการดูแลสุขภาวะของผู�ป�วยให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ

           สมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ� (พรีม�า) ได�ริเริ่มโครงการรับรองคุณภาพผู�แทนเภสัชภัณฑ�หรือ
Medical Representative Accreditation Program (MRAP) ขึ้นในป� พ.ศ. 2551 ซึ่งได�มีการดำเนินการอย�าง
ต�อเนื่องมาจนถึงป�จจุบัน โครงการนี้มีวัตถุประสงค�ในการสร�างมาตรฐานขั้นพื้นฐานให�แก�ผู�แทนเภสัชภัณฑ�
ของบริษัทสมาชิกที่ต�างได�รับการอบรมมาเป�นอย�างดีในเรื่องความรู�เกี่ยวกับโรคและเภสัชภัณฑ�ที่บริษัทของตน
ทำการวิจัยและจัดจำหน�ายโดยให�ความรู�เพิ่มเติมเพื่อนำไปปฏิบัติได�จริง ประกอบด�วย 3 หลักการ ได�แก�
             1. เกณฑ�จริยธรรมพรีม�า เพ่ือนำไปใช�ในการดำเนินการส�งเสริมเภสัชภัณฑ�ของตนอย�างมีจริยธรรม
ให�เป�นไปตามกฎระเบียบและข�อบังคับเดียวกับยาและการดูแลรักษาสุขภาพในประเทศไทย
             2. ลักษณะของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบด�วย ความรู�เก่ียวกับขนาดตลาดยา ช�องทาง
การจัดจำหน�ายและการกระจายยา ทรัพย�สินทางป�ญญาที่เกี่ยวข�อง บทบาทและขั้นตอนการวิจัยทางคลินิกและ
การขึ้นทะเบียนตำรับยา รวมถึงข�อมูลที่เกี่ยวข�อง
             3. มารยาททางสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู�แทนเภสัชภัณฑ�มืออาชีพ โดยบทเรียนได�รวบรวมความ
เห็นจากบุคลากรทางการแพทย�ในเรื่องความคาดหวังของผู�ป�วยที่ต�องการเห็นจากผู�แทนเภสัชภัณฑ�
             ท้ังน้ี ประโยชน�ท่ีได�เกิดข้ึนในสังคม ได�แก� การมีผู�แทนเภสัชภัณฑ�ท่ีมีท้ังความรู�ในเร่ืองของเภสัชภัณฑ�
นวัตกรรม มีความเข�าใจตลาดยาในประเทศ และพลวัตรของการวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงการเป�นผู�แทน
เภสัชภัณฑ�ที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ จึงสามารถคาดหวังได�ว�าข�อมูลเภสัชภัณฑ�ที่นำเสนอมีความถูกต�อง
น�าเช่ือถือ และทันสมัย เพื่อประโยชน�ต�อการบรรเทาอาการหรือรักษาโรคโดยแท�จริง
             ป�จจุบันมีผู�แทนเภสัชภัณฑ�จำนวนกว�า 6,000 ราย ได�รับการรับรองคุณภาพจากโครงการ MRAP
เป�นที่เรียบร�อยแล�ว  และพรีม�าจะมุ�งมั่นร�วมพัฒนาผู�แทนเวชภัณฑ�ของบริษัทสมาชิกทุกบริษัทต�ออุตสาหกรรม
บุคลากรทางการแพทย� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�องเพื่อประโยชน�ของผู�ป�วยอย�างต�อเนื่องต�อไป

Medical Representative Accreditation

Sales Representative Accreditation
(with Honors)
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“นวัตกรรมแห่งความหวัง”

 “ยา” เป�นหนึ่งในป�จจัย 4 ที่จำเป�นต�อการดำรงชีวิต ช�วยป�องกันและรักษาโรค ทำให�เรามีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป�จจุบันโรคต�างๆ มีการพัฒนาความรุนแรงหรือเป�นโรคอุบัติใหม�ที่ยาในป�จจุบันอาจจะ
ยังไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังน้ัน การวิจัยและพัฒนาให�เกิดยานวัตกรรมใหม�ๆ  จึงมีความสำคัญเป�นอย�างมาก 

 ในป�จจุบัน “ยานวัตกรรม” จึงเข�ามามีบทบาทสำคัญต�อระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและป�องกันโรคให�ประชาชนและผู�ป�วยได�มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 “Hope Heals Health” เป�นแนวความคิดท่ีสมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ� (พรีม�า) และบริษัทสมาชิก
ที่ผลิตและนำเข�ายานวัตกรรม ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการสร�าง “ความหวังสู�นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีกว�า” ให�
คนไทยรับรู� เข�าใจ และมีโอกาสเข�าถึงยานวัตกรรมได�อย�างท่ัวถึง เท�าเทียม และเป�นธรรมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีควร
ได�รับ เพื่อระบบสาธารณสุขที่เข�มแข็งและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยในทุกด�านอย�างยั่งยืน

 ในโอกาสครบรอบ 50 ป� ของสมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ� (พรีม�า) จากแนวความคิด ความหวัง
สู�นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีกว�า จึงได�ปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให�สอดคล�องกับความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในป�จจุบัน ทางพรีม�าขอเป�นส�วนหนึ่งของสังคมในการเผยแพร�ความรู� ความเข�าใจด�านนวัตกรรมยา
และสนับสนุนให�ประชาชนสามารถเข�าถึงยานวัตกรรมได�อย�างกว�างขวางมากขึ้น ดังนั้นพรีม�าจึงมีการปรับ
เปลี่ยนโลโก�ใหม�โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อสื่อความหมาย ดังต�อไปนี้

 โลโก�ใหม�ของพรีม�ามีความเปล่ียนแปลงอย�างเห็นได�ชัด ส่ิงแรกท่ีสะดุดตาคือดีไซน�ของตัว “P” ท่ีเปล่ียนไป
ได�แรงบันดาลใจมาจาก “ริบบิ้น” ซึ่งเป�นสัญลักษณ�ความเป�นสากลในการสร�างความตระหนักรู�ร�วมกันและ
“แท�งแห�งความเป�นหน่ึงเดียว” เพ่ือส่ือถึงพรีม�าและบริษัทสมาชิกท่ียึดม่ันในความเป�นอันหน่ึงอันเดียวกัน จึงกลาย
มาเป�นตัว P ที่ดูทันสมัยมากขึ้นเพื่อให�สอดคล�องกับยุคแห�งนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 โดยเลือกใช� “สีม�วง” เพื่อสื่อถึงยุคแห�งความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความคิด
สร�างสรรค�ผสานกับ “สีส�ม” ซ่ึงหมายถึงพลังของความหวัง ความมุ�งม่ัน ด�วยความโอบอ�อมอารี ท้ังสองสีเป�นสีข้ัว
ตรงข�ามคือสีเย็นและสีร�อน เปรียบเสมือนการทำงานของพรีม�าและสมาชิกที่ต�องการสร�าง “นวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพที่ดีกว�า” ให�กับคนไทยทุกคนโดยไม�เลือกปฏิบัติ เพื่อให�เข�าถึงยานวัตกรรมอย�างทั่วถึง เท�าเทียมและ
ยุติธรรม
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“HOPE HEALS HEALTH”

ความเป�นหนึ่งเดียว

พรีม�าและบริษัทสมาชิกท่ียึดม่ัน
ในความเป�นอันหน่ึงอันเดียวกัน

อักษรตัว P

ตัวแทนของ PReMA

พลังของความหวัง ความมุ�งมั่น
ด�วยความโอบอ�อมอารี

ยุคแห�งความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมรวมถึงความคิดสร�างสรรค�

ริบบิิ้น

สัญลักษณ�ความเป�นสากลใน
การสร�างการตระหนักรู�ร�วมกัน

สีม�วง สีส�ม
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เรียนรู้
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จากอดีต
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พรีม่าและการทำงานที่ท้าทาย
 พรีม�าและสมาชิกมีจุดมุ�งหมายร�วมกันคือการขับเคล่ือนด�านสาธารณสุข ด�วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การต�อยอดความก�าวหน�าแล�ว ยังมีการวิจัยและพัฒนาอีกมากมายที่จะส�งเสริมให�สุขภาพของคนไทยและสังคม

 พรีม�าเร่ิมก�อต้ังข้ึนในวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 โดยในขณะน้ันใช�ช่ือว�า “สมาคมเภสัชผลิตภัณฑ�”
(Pharmaceutical Products Association) จากนั้นได�มีการเปลี่ยนชื่อเป�น “สมาคมผู�ผลิตเภสัชภัณฑ�”
(Pharmaceutical Producers Association หรือ PPA) ในป� พ.ศ. 2533  และได�เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป�น
“สมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ�” หรือ “พรีม�า” (Pharmaceutical Research & Manufactures Association
หรือ PReMA) ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547 จนป�จจุบัน ด�วยเหตุผลของบทบาทและหน�าที่ของสมาชิก
ท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรม ในการส�งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

 ด�วยปรัชญาและพันธกิจของพรีม�า "นวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว�า" (Innovative Medicines.
Healthier Life.) พรีม�าและสมาชิกได�ยึดถือในการมุ�งมั่นทุ�มเทที่จะคิดค�นนวัตกรรมยาใหม� ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย�ให�ดียิ่งขึ้น

 พรีม�าและสมาชิกได�ร�วมมือกันจัดกิจกรรมให�การศึกษาด�านสุขภาพหลากหลายรูปแบบเพื่อให�
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนได�ดีข้ึน อาทิ รายการวิทยุ "ล�ำยุคเร่ืองสุขภาพ" ท่ีออกอากาศทางสถานี
วิทยุ จ.ส. 100 โดยได�รับการสนับสนุนจากแพทย� ผู�เช่ียวชาญหลากหลายสาขา การผลิตส่ือวีดีทัศน� ส่ือส่ิงพิมพ�
และเว็บไซต� และการมอบทุนการศึกษาให�กับนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต�างๆ

 พรีม�าและสมาชิกได�ร�วมกันพัฒนาหลักเกณฑ�ทางการขายและการตลาดเพื่อปฏิบัติตนให�ควรค�า
ต�อการได�รับความไว�วางใจและคงไว�ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูง โดยให�กิจกรรมต�างๆ ที่ดำเนินการ
เป�นไปตามเกณฑ� ดังนี้
 เป�นการส�งเสริมความรู�ทางการแพทย�
 เป�นการยกระดับคุณภาพการใช�ยาให�ดีขึ้น
 ไม�นำความเสื่อมเสียมาสู�อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ�
 พร�อมต�อการให�สาธารณชนวงการวิชาชีพและชุมชน ตรวจสอบได�ทุกเมื่อ
 ตรงตามมาตรฐานของชุมชนและวิชาชีพ
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กับยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง
ท่ีล�ำสมัยเพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ึนของคนไทย ซ่ึงตลอดระยะเวลา 50 ป�ท่ีผ�านมา นอกจากการแลกเปล่ียนองค�ความรู�เพ่ือ
ดีขึ้นอย�างยั่งยืน 

 พรีม�าได�ริเร่ิมโครงการรับรองมาตรฐานผู�แทนเวชภัณฑ� (MRAP) เพ่ือให�ม่ันใจว�าผู�แทนเวชภัณฑ�
ของสมาชิก สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�ทั้งเชิงวิชาการ จริยธรรม และรักษาภาพลักษณ�ที่ดีของอุตสาหกรรมยา
บทเรียนมาตรฐานได�ถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบซีดีรอม ประกอบไปด�วยหัวข�อหลักๆ ดังนี้
 หลักเกณฑ�ทางการขายและการตลาดของพรีม�า
 ลักษณะเฉพาะของตลาดอุตสาหกรรมยา
 จริยธรรมวิชาชีพของการเป�นผู�แทนเวชภัณฑ�ของบริษัทสมาชิก

 นอกจากนี้พรีม�าได�จัดกิจกรรมประสานความร�วมมือกับทั้งหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
องค�กรการกุศล บุคลากรทางการแพทย� และตัวแทนผู�ป�วย (Partnership for Patients) ทั้งในรูปแบบของ
การประชุมหารือและการจัดสัมมนาโต�ะกลม ฯลฯ สู�การร�วมกันพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือคนไทยให�มีคุณภาพ
ยั่งยืนและสอดคล�องกับความก�าวหน�าและความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

 นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนายานวัตกรรมเพ่ือให�คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแล�ว
พรีม�าและสมาชิกยังมีความมุ�งม่ันท่ีจะนำส่ิงท่ีดีกลับคืนสู�สังคม ท้ังในรูปการบริจาคยาและการบริจาคเงินสมทบ
อุปกรณ�ทางการแพทย�ร�วมกับโรงพยาบาลและมูลนิธิการกุศลต�างๆ เพ่ือช�วยเหลือประชาชนท่ีขาดแคลนและ
ประสบภัย

 พรีม�าร�วมลงนามในบันทึกข�อตกลงเร่ืองการเสริมสร�างธรรมาภิบาลในระบบยาเพ่ือพัฒนาเกณฑ�
จริยธรรมว�าด�วยการส�งเสริมการขายยาของประเทศไทย ตามนโยบายแห�งชาติด�านยา พ.ศ. 2554 และ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบยาแห�งชาติ พ.ศ. 2555-2559 กำหนดให�พัฒนาเกณฑ�จริยธรรมว�าด�วยการ
ส�งเสริมการขายยาเป�นเกณฑ�กลางของประเทศและส�งเสริมให�ทุกภาคส�วนนำไปประยุกต�ใช�และขยายเพ่ิมเติม
ให�เหมาะสมตามบริบท
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พรีม่าและการทำงานที่ท้าทาย

 จากการร�วมลงนามในบันทึกข�อตกลงในป� พ.ศ. 2558 พรีม�าได�จัดงานประชุมเสวนาเรื่อง 

ธรรมภิบาลในระบบยา ในวันที ่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยได�รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี

พลเรือเอกณรงค� พิพัฒนาศัย ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห�งชาติมาเป�นประธาน

เป�ดงาน รวมถึงตัวแทนจากหลายภาคส�วน ได�แก� ภาคการศึกษา สภาวิชาชีพ และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อต�างๆ 

มาร�วมอภิปรายเร่ืองของธรรมาภิบาลซ่ึงเป�นเร่ืองท่ีมีความสำคัญต�อการนำพาประเทศให�ก�าวหน�าอย�างย่ังยืน

 พรีม�าได�ว�าจ�างบริษัทดีลอยท�จัดทำ Clinical Research Impact Study  (CRIS) ซึ่งผลการศึกษา

พบว�า การวิจัยทางคลินิกที่แข็งแกร�งจะมีส�วนทำให�เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย

ข�อเสนอแนะจากรายงาน CRIS คือประเทศไทยควรดำเนินการวิจัยทางคลินิกอย�างต�อเน่ือง จึงทำให�เกิดการ

ริเริ่มการจัดทำแผนโรดแมปเชิงกลยุทธ�การวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยขึ้น ซึ่งได�รับความร�วมมือจากทั้ง

ภาครัฐ ภาคการศึกษา ร�วมลงทุนกับพรีม�าในการว�าจ�างบริษัทดีลอยท�ทำการศึกษาความต�องการในการ

พัฒนาแผนโรดแมปการวิจัยทางคลินิกสำหรับประเทศไทยจากทุกภาคส�วน ได�แก� นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญ

ทางการแพทย� บริษัทวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลและกลุ�มอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ� ในนามของ ThaiTECT 

โดยแผนโรดแมปนี้ทำให�เกิดการปฏิรูปการวิจัยทางคลินิกของประเทศไทยซึ่งสอดคล�องกับประเทศไทย 4.0 

 พรีม�าได�ร�วมกับพันธมิตรจากภาคเอกชนและภาครัฐบาลในการช�วยผลักดันอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ� 

ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2558 จนถึงป� พ.ศ. 2559 โดยในป� พ.ศ. 2559 อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ�ได�ถูกระบุให�เป�น

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป�นนวัตกรรมใหม�ของประเทศและได�ถูกรวมอยู�ภายใต�แผนริเริ่ม ในหมวดของ 

“Health-wellness-biomed” เพื่อปรับปรุงศักยภาพในการแข�งขันของประเทศไทยโดยเฉพาะอย�างยิ่งการ

พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการดึงดูดการลงทุนจากต�างประเทศ กลุ�มชีวเภสัชภัณฑ� เป�นส�วนหนึ่ง

ของ Bioeconomy (กลุ�ม S-Curve ใหม�/ Medical Hub) ซ่ึงกลุ�มพันธมิตรท้ังหมดได�ทำงานร�วมกันเพ่ือสร�าง

แผนแม�บทในการสร�างเศรษฐกิจนวัตกรรมภายใน 10 ป�ข�างหน�า ภายใต�นโยบายประเทศไทย 4.0 
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  พรีม�าร�วมดำเนินการกับสมาคมวิชาชีพและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการปรับปรุง
กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาและทบทวนค�าธรรมเนียมตามคำสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ
เรื ่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ�สุขภาพ โดยได�รับแต�งตั ้งเป�น
คณะอนุกรรมการเพื่อทำงานในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการดังกล�าว
 
 พรีม�าได�สนับสนุนมาตรการของคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติใน
การป�องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ�ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข�าราชการ โดยกำหนด
ในเกณฑ�จริยธรรม ฉบับที่ 11 ข�อ 2.6 ห�ามมิให�มีการจ�ายเงินสมทบเข�ากองทุนสวัสดิการของรัฐ หากว�า
การจ�ายเงินสมทบดังกล�าวมีวัตถุประสงค�ที่เกี่ยวข�องหรือมีความเชื่อมโยงกับการจัดซื้อจัดจ�างของสถาน
พยาบาลใดๆ
 
 พรีม�าริเร่ิมการสอบรับรองผู�แทนเวชภัณฑ� (MRAP) online และโครงการรับรองผู�แทนร�านขายยา
(Sales Representative Accreditation Program – SRAP) รวมถึงแผนงานการต�ออายุของผู�แทนเวชภัณฑ�
ทุก 3 ป�
 
 พรีม�าจัดทำแผนโรดแมปเชิงกลยุทธ�การวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย โดยได�รับความเห็นชอบ
จาก 3 กระทรวง ได�แก� กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ
เกิดจากการร�วมมือของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการวิจัยทางคลินิกทั้งหมด รวมทั้งพรีม�า ในป� พ.ศ. 2561
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังหมดในแผนโรดแมปฯ ได�ริเร่ิมทำงานในแต�ละส�วนตามกลยุทธ�ท่ีวางไว�เพ่ือบรรลุเป�าหมาย
โดยพรีม�ารวมถึงคณะอนุกรรมการ Scientific Affairs Subcommittee (SASC) และ Clinical Researc
Professional Club (CRPC) ได�ทำงานอย�างใกล�ชิดกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย โดยเริ่มประชุมและวางแผน
ตั้งแต�ช�วงต�นป�และมีการประเมินผลงานจากแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับใช�และพัฒนาในป�ต�อไปนอกจาก
การปรับปรุงโครงสร�างพื้นฐานการวิจัยทางคลินิกสำหรับประเทศไทยแล�ว พรีม�ายังได�รับการยอมรับ
ว�าเป�นหนึ่งในพันธมิตรในการสร�างระบบนิเวศนวัตกรรม โดยการเป�นคณะกรรมการ ThaiTECT ซึ่งเป�น
หนึ่งในความร�วมมือเชิงกลยุทธ�ของพรีม�าในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อการปรับปรุงให�ผู�ป�วยได�
เข�าถึงนวัตกรรมทางการแพทย�
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 พรีม�าร�วมจัดการประชุม Good Registration Management (GRM) คร้ังแรกในประเทศไทยสอดคล�อง
กับ APEC GRM ร�วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะเภสัชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
และสมาคมอุตสาหกรรมอีก 4 สมาคม (TPMA, RAPAT, TIPA และ TSMIA) ที ่คณะเภสัชศาสตร�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดของการจัดการการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่ดี คือการร�วมกันส�งเสริม
Good Reviewer Practice ในภาครัฐ และ Good Submission Practice ในภาคอุตสาหกรรม
 
 พรีม�าได�มีส�วนร�วมแก�ไขพระราชบัญญัติยาโดยการทำงานร�วมกับสมาคมหลายแห�ง (TPMA,
TSMIA, สมาคมร�านขายยา, ชมรมร�านขายยา, สมาคมเภสัชกรกรรมชุมชน, สมาคมเภสัชกรรมการตลาด)
โดยในร�างฉบับล�าสุดลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได�ขจัดป�ญหาความขัดแย�งส�วนใหญ� และรวมถึง
การมีขั้นตอนการทบทวนทะเบียนตำรับยาและปรับปรุงค�าธรรมเนียมต�างๆ อายุทะเบียนตำรับยา และ
การกำหนดให�มีการแจ�งสถานะสิทธิบัตรเป�นส�วนหนึ่งของเอกสารการขึ้นทะเบียนยา
 
 พรีม�าให�การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย�างมีจริยธรรม เป�นสมาคมที่เกี่ยวข�องกับสุขภาพ
สมาคมแรกที่มี “นโยบายห�ามรับของขวัญ” โดยริเริ่มนโยบายนี้ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป�น
ช�วงเวลาเดียวกับบริษัทมหาชนขนาดใหญ�หลายแห�งในประเทศไทย
 
 พรีม�าได�มอบหมายให� บริษัท IQVIA พัฒนาแผน Cancer Care Roadmap โดยมีวัตถุประสงค�
เพื่อจัดทำแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู�ป�วยโรคมะเร็งในประเทศไทย ภายใต�ความร�วมมือจาก
ผู�ท่ีเก่ียวข�องในระบบทุกภาคส�วน เพ่ือประโยชน�ของผู�ป�วยไทยและการใช�งบประมาณภาครัฐอย�างมีประสิทธิภาพ

 พรีม�าได�ทำงานร�วมกับ APEC Life Sciences Innovation Forum (LSIF), สภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจ
APEC (ABAC) และเวทีการเงินเอเชียแปซิฟ�ก (APFF) จัดงานประชุมหัวข�อ “การเสริมสร�างนวัตกรรมทาง
การเงินเพื่อการดูแลสุขภาพอย�างยั่งยืน (Enhancing Innovative Healthcare Financing in Pursuit
of Sustainable Healthcare)” เพื่อพัฒนาศักยภาพด�านการดูแลสุขภาพของประชาชนไทย และระบบ
เศรษฐกิจ ด�วยนวัตกรรมทางการเงินภายใต�ความร�วมมือของภาคเอกชนต�อระบบหลักประกันสุขภาพ
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  พรีม�าเข�าร�วมโครงการจริยธรรมในการส�งเสริมการขายยาสู�ประเทศที่ ใช�ยาอย�างสมเหตุผล
(Rational Drug Use for RDU Country) มีเป�าหมายให�การใช�ยาอย�างสมเหตุผลเป�นบรรทัดฐานของสังคมไทย
เป�นสิทธิพื้นฐานของคนไทยและเป�นมาตรฐานด�านคุณภาพบริการสุขภาพ เพื่อคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จากการมีสุขภาพดี และประเทศมีระบบสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืนภายในป� พ.ศ. 2565

 พรีม�าได�มีการปรับปรุงเกณฑ�จริยธรรมเป�นฉบับท่ี 12 ตาม Code of Practice ของ IFPMA ซ่ึงมี
ผลเร่ิมบังคับใช�ต้ังแต� มกราคม พ.ศ. 2562 โดยเน�นท่ีความไว�วางใจ ซ่ึงถือเป�นหลักแห�งความมุ�งหมายของ
เกณฑ�จริยธรรมของพรีม�า เพื่อยกระดับการดูแลผู�ป�วยและเพื่อสร�างความเชื่อมั่นให�แก�ผู�ที่เราให�บริการ
และให�ความเคารพกับความเป�นอิสระของผู�ให�บริการทางการแพทย� ผู�ป�วยและผู�ที่มีส�วนได�เสียอื่นๆ

 จากความสำเร็จในการจัดงาน GRM ในป� พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุขได�ดำเนินการย่ืนขอให�ประเทศไทยเป�น APEC LSIF RHSC Training Center of Excellence
(CoE) เร่ือง Good Registration Management (GRM) และได�มีการจัดการประชุม APEC GRM Regulatory
Science CoE Pilot Workshop ในป� พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม ณ โรงแรมแอมบาสเดอร�
กรุงเทพฯ โดยมีท�านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล
เป�นผู�กล�าวเป�ดงาน  มีผู�เข�าร�วมประชุมเกือบ 300 ท�าน จากภาคส�วนต�างๆ ในประเทศและจากกลุ�มประเทศ
อาเซียน ซึ่งส�งผลให�สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได�รับรองจาก APEC LSIF RHSC เป�น Center
of Excellence เรื่อง GRM ในป� พ.ศ. 2563

 พรีม�ารับเป�นเจ�าภาพการจัดประชุมประจำป� ThaiTECT คร้ังท่ี 19 โดยมีส�วนร�วมในการพัฒนางาน
วิจัยทางคลินิก พรีม�ามีความต้ังใจท่ีจะทำงานเพ่ือส�งเสริมนวัตกรรมการรักษาในประเทศไทยผ�านระบบนิเวศวิจัย
ซ่ึงจะมุ�งเน�นไปท่ีการแก�ป�ญหาความท�าทายด�านสุขภาพระดับโลกและส�งเสริมการให�คนไข�เข�าถึงยานวัตกรรม

 พรีม�าร�วมกับ International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations
(IFPMA) จัดงาน Ethics & Business Integrity Days: Code Capacity Building Workshop เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ความรู�ความเข�าใจ
เร่ืองจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและในวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ร�วมกับคณะอนุกรรมการส�งเสริม
การใช�ยาอย�างสมเหตุผล โดยได�เชิญผู�แทน 10 ท�านจาก 9 องค�กรชั้นนำร�วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ
กลยุทธ�ท่ีจะเสริมสร�างความร�วมมือด�านจริยธรรม โดยเห็นพ�องว�าการส�งเสริมการดำเนินธุรกิจอย�างมีจริยธรรม
และสอดคล�องกับแนวปฏิบัติสากลเป�นเร่ืองท่ีต�องให�ความสำคัญเป�นประการแรกในการสร�างความร�วมมือกัน
และเห็นชอบให�ประกาศ Thailand Consensus Framework for Ethical Collaboration ในป� พ.ศ. 2563 โดย
อ�างอิงถึงการลงนามข�อตกลงระหว�างหน�วยงานต�างๆ เพื่อส�งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบยา
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 พรีม�าเข�าใจในความสำคัญของป�จจัยที่ทำให�เกิด “นวัตกรรม” ด�านเภสัชภัณฑ�หรือยาที่ได�เข�ามา
มีบทบาทและเป�นส�วนสำคัญของผู�คนและสังคม แคมเปญ Crack The Mindset จึงเริ่มต�นขึ้นจากการจุด
ประกายความหวังเล็กๆ ที่ต�องการเป�นส�วนหนึ่งในการกระตุ�นความคิดของผู�คนและสังคม เพื่อให�ประเทศ
ของเราได�ก�าวไปสู�การเป�นผู�สร�างนวัตกรรมได�เองอย�างน�าภาคภูมิในอนาคต พรีม�าพร�อมท่ีจะเป�นผู�สนับสนุน
และหวังเป�นอย�างย่ิงว�าแคมเปญ Crack The Mindset จะเป�นส�วนหน่ึงท่ีสร�างและจุดประกายแรงบันดาลใจ
ท่ีจะส�งไปถึงนักวิจัย บุคลากรสาธารณสุข ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงความร�วมมือจากภาคประชาสังคม
ในการพัฒนาให�เกิดนวัตกรรมขึ้นในประเทศไทย

 Bio Asia Pacific เป�นเวทีการประชุมและนิทรรศการชั้นนำแห�งใหม�สำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
วิทยาศาสตร�ชีวภาพ และสุขภาพอัจฉริยะในเอเชียแปซิฟ�ก Bio Asia Pacific เป�นฉบับปรับปรุงใหม�ของ
Bio Investment Asia โดยพรีม�าได�เข�าร�วมเสวนาในหัวข�อ “การพิชิต S-Curve เพ่ือสร�างความแข็งแกร�งใน
ห�วงโซ�มูลค�าโลก (Global Value Chains) และการศึกษาการบริหารจัดการวิกฤติหลังโรคระบาด (Chance
Favour the Prepared Mind : Crisis Management Post Pandemic)” เพื่อร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการสร�าง
แนวทางที่จะทำให�เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย

 พรีม�าได�ริเร่ิมโครงการให�ความรู�และเพ่ิมทักษะกับกลุ�มผู�ป�วย โดยมีวัตถุประสงค�พัฒนากลุ�มผู�ป�วย
ให�มีศักยภาพในการดำเนินการในกลุ�มผู�ป�วยแต�ละกลุ�มเพื่อตอบสนองเป�าหมาย โดยในป�แรกเป�นการให�
ความรู�เก่ียวกับ ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย ซ่ึงได�รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลาย จากภาคการศึกษา
ผู�ให�บริการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติมาบรรยายให�ความรู�แก�กลุ�ม
ผู�ป�วยและประชาชนทั่วไป

พรีม่าและการทำงานที่ท้าทาย
กับยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง

24



บริษัทสมาชิกคือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
ด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย
     บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)
แอสตร�าเซนเนก�า เริ่มดำเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อป� พ.ศ. 2526 ด�วยความมุ�งมั่นที่จะสร�างสรรค�และ
ส�งมอบนวัตกรรมด�านยารักษาโรค เพ่ือยกระดับการรักษาและดูแลผู�ป�วยในประเทศไทยให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
บริษัท แอสตร�าเซนเนก�า (ประเทศไทย) จำกัด เป�นผู�นำใน 3 สาขาหลัก ได�แก� เนื้องอกวิทยา ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ไตและการเผาผลาญ (CVRM) และระบบทางเดินหายใจและภูมิคุ �มกันวิทยา (R&I)
แอสตร�าเซนเนก�าได�ร�วมกับพันธมิตรทั ่วโลกดำเนินการผลิตวัคซีนป�องกันเชื ้อไวรัสโควิด-19 ของ
แอสตร�าเซนเนก�าเป�นจำนวนกว�า 3 พันล�านโดส ตามพันธกิจในการสนับสนุนให�ประชาชนจำนวนมาก
สามารถเข�าถึงวัคซีนได�อย�างเท�าเทียมกัน แอสตร�าเซนเนก�าจึงมุ�งมั่นที่จะส�งมอบวัคซีนป�องกันเชื้อไวรัส
โควิด-19 ในราคาต�นทุนและไม�หวังผลกำไร ในช�วงของสถานการณ�การแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เพื่อต�อสู�กับการแพร�ระบาดให�คลี่คลายโดยเร็ว  สำหรับประเทศไทยแอสตร�าเซนเนก�าได�รับความร�วมมือ
จากกระทรวงสาธารณสุข เอสซีจี และสยามไบโอไซเอนซ� โดยวัคซีนป�องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 ของ
แอสตร�าเซนเนก�าจะผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ�และจะส�งมอบให�แก�ประเทศไทยและประเทศต�างๆ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

     บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ประเทศไทย) จำกัด
เบอริงเกอร� อินเกลไฮม� เป�นบริษัทระดับโลก มุ�งเน�นการพัฒนานวัตกรรมการรักษามาอย�างยาวนานเป�น
เวลามากกว�า 136 ป� โดยเฉพาะอย�างยิ่ง โรคหลอดเลือดในสมองแตกชนิดเฉียบพลัน ที่มีผลกระทบอย�าง
รุนแรงต�อผู�ป�วยและผู�ดูแล เบอริงเกอร� อินเกลไฮม� (ประเทศไทย) ได�ร�วมจัดต้ังโครงการ Acute Networks
StrivinG for ExceLlence in Stroke (ANGELS) Project ท่ีสามารถยืดชีวิตของผู�ป�วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก
ชนิดเฉียบพลันเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู�ป�วยโรคหลอดเลือดมาต้ังแต�ป� พ.ศ. 2560 โดยประสานงาน
และทำงานร�วมกับภาครัฐ ได�แก� กระทรวงสาธารณสุข สมาคมแพทย� โดยเฉพาะสถาบันประสาทวิทยาใน
การผลักดันคุณภาพการดูแลรักษาผู�ป�วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย เพ่ือให�คุณภาพชีวิตผู�ป�วยของ
โรคหลอดเลือดสมองได�รับการป�องกันขั้นสูงสุด จนได�การยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในป� พ.ศ. 2563
ท่ีผ�านมาได�รับรางวัล World Stroke Organization (WSO) Award และทำให�ประเทศไทยเป�นประเทศในระดับ
แนวหน�าที่มุ�งมั่นพัฒนาการดูแล และการรักษาชีวิตของผู�ป�วยโรคหลอดเลือดในสมองแตกชนิดเฉียบพลัน

     บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่ึงในสมาชิกการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ�เก่ียวกับระบบการฟอกเลือดเพ่ือรักษาผู�ป�วยโรคไตวายแบบเฉียบพลัน
(Acute Kidney Injury หรือ AKI) มานานกว�า 20 ป� ได�คิดค�นระบบ PrisMax และเครื่องอุ�นเลือดที่ชื่อว�า
Thermax สามารถทำให�เลือดอุ�นก�อนท่ีจะกลับเข�าสู�ร�างกายของผู�ป�วย เพ่ือรักษาอุณหภูมิร�างกายของผู�ป�วย
ให�อยู �ในระดับปกติได� อีกทั ้งยังมีระบบเชื ่อมต�อกับแพลทฟอร�มเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส� (EMR) 
ในโรงพยาบาลจึงช�วยให�บุคลากรทางการแพทย�สามารถทำงานได�ง�ายและรวดเร็วย่ิงข้ึน  ซ่ึงระบบ PrisMax
และเคร่ืองอุ�นเลือด Thermax น้ี เร่ิมใช�แล�วในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา และคาดว�าน�าจะเร่ิมนำมาใช�
ในประเทศไทยในป� พ.ศ. 2565 ต�อไป
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     บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด
ไบเออร�เป�นบริษัทช้ันนำระดับโลกท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจไลฟ�ซายน�ด�านสุขภาพและเกษตรกรรม ดำเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยต้ังแต� ป� พ.ศ. 2505 ท้ังน้ีแผนกฟาร�มาซูติคอล มุ�งเน�นการวิจัย การพัฒนา และนำเสนอ
นวัตกรรมยาเพื่อการรักษาโรคที่เกี่ยวข�องกับ หทัยวิทยา มะเร็งวิทยา นรีเวชวิทยา โลหิตวิทยา จักษุวิทยา
และมีผลิตภัณฑ�สำหรับด�านรังสีวิทยา นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินโครงการ
เพื่อสังคม โดยเข�าไปมีส�วนร�วมกิจกรรมสำคัญต�างๆ อาทิ ป� พ.ศ. 2550 การร�วมมือกับเครือข�ายภาครัฐ
และภาคประชาสังคมรณรงค�เพื่อแก�ป�ญหาการตั้งครรภ�ไม�พึงประสงค� และในป� พ.ศ. 2563 บริษัทได�ร�วม
บริจาคสมทบทุนเพ่ือช�วยเหลือบุคลากรทางการแพทย�ใน 4 โรงพยาบาลเพ่ือต�อสู�กับการแพร�ระบาดโควิด-19

     บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
DKSH หนึ่งในสมาชิกที่ ให�บริการด�านการขยายตลาดผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพ โดยในป� พ.ศ. 2563 ช�วง
สถานการณ�โควิด-19 ทาง DKSH ได�สนับสนุนผู�ป�วยและบุคลากรทางการแพทย�ชาวไทย  ผ�านโครงการ
“D-Give” ด�วยการร�วมบริจาคส่ิงของเคร่ืองใช�จำเป�นและเงินสมทบให�แก�โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาล
ราชวิถีให�พร�อมรับมือกับโรคระบาด นอกจากน้ี DKSH ได�รับการแต�งต้ังเป�นหน่ึงในสมาชิกคณะกรรมการพัฒนา
และกำหนดหลักเกณฑ�การให�บริการเภสัชกรรมทางไกล เพื่อร�วมผลักดันการพัฒนาระบบ Tele Medicine
และการให�บริการด�านสุขภาพในรูปแบบใหม�ๆ ร�วมกับรัฐบาลไทยและพันธมิตรอีกด�วย

     บริษัท แกล็กโซสมิธไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลอดระยะเวลา 57 ป� GSK (ประเทศไทย) มุ�งมั่นในการสนับสนุนภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
ในการค�นคว�าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยา วัคซีน และผลิตภัณฑ�ด�านสุขภาพ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและ
การรักษาท่ีดีข้ึน โดยในป� พ.ศ. 2555 GSK ได�ลงทุนเพ่ือการศึกษาวิจัยกลุ�มยาและวัคซีนต�างๆ ท่ัวประเทศไทย
เป�นมูลค�าประมาณ 120 ล�านบาท เพ่ือให�คนไทยได�ใช�และเข�าถึงยาท่ีมีคุณภาพ อาทิ ยารักษาโรคมาลาเรีย
ยารักษาโรคเอดส� ยารักษาวัณโรค ยาต�านไวรัส ยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช�น โรคหืดและโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในช�วงอายุต�างๆ
ต�อมาในป� พ.ศ. 2562 GSK ได�มีการลงทุนอีกกว�า 137 ล�านบาท เพ่ือวิจัยและพัฒนาด�านคลินิกสำหรับวัคซีน
เพ่ือการป�องกันเช้ือไวรัสอาร�เอสวี (Respiratory Syncytial Virus, RSV) ซ่ึงเป�นวัคซีนในการป�องกันเช้ือไวรัส
ท่ีก�อให�เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�เด็ก สตรีมีครรภ� และผู�สูงอายุ สามารถเข�าถึง
วัคซีนได�อย�างท่ัวถึง และการเติบโตอย�างย่ังยืนของสังคมคือพันธกิจสำคัญท่ี GSK ดำเนินการตลอดมา เช�น
โครงการ GSK ทุนพยาบาลเพื่อชุมชน โครงการ GSK ธนาคารยาเพื่อประชาชน ผ�านสภากาชาดไทยเพื่อ
ให�สังคมแข็งแรง บนพื้นฐานความตั้งใจที่ว�า GSK และสังคมไทยจะต�องเดินไปด�วยกัน

บริษัทสมาชิกคือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
26



ด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย
     บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด
บริษัท แจนเซ�น-ซีแลก จํากัด ดำเนินงานอย�างเต็มท่ีเพ่ือเปล่ียนวิถีสุขภาพของคนไทย เป�นหน่ึงในบริษัทยา
ชั้นนําระดับโลกที่เกี่ยวข�องกับการวิจัยและพัฒนายาเพื่อรักษาผู�ป�วย 1.5 พันล�านรายทั่วโลกในทุกๆ ป�
บริษัท แจนเซ�น-ซีแลก ทํางานอย�างไม�รู�จักเหน็ดเหน่ือยเพ่ือต�อสู�กับความเจ็บป�วยด�วยความรู�ทางวิทยาศาสตร�
โดยให�การรักษาและพัฒนายาท่ีเป�นนวัตกรรมท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู�ป�วยท่ีมีป�ญหาสุขภาพต�างๆ
เช�นโรคมะเร็ง โรคภูมิคุ�มกัน โรคจิตเภท และเอชไอวี หรือโรคเอดส� บริษัท แจนเซ�น-ซีแลก ยังให�ความรู�
และการศึกษาที่เกี่ยวข�องกับวัณโรคเพื่อผลักดันการรับรู�และการเข�าถึงยาที่ ใช�ในการรักษา Multidrug
Resistant-Tuberculosis (MDR-TB) ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2558 บริษัท แจนเซ�น-ซีแลก ประเทศไทยได�ให�การ
สนับสนุนด�านการศึกษาทางการแพทย�และโครงการทั่วประเทศที่สร�างความตระหนักรู�เกี่ยวกับวัณโรค 
บริษัท แจนเซ�น-ซีแลก ยังคงมุ�งมั่นที่จะพัฒนายาที่เป�นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย

     บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ็มเอสดี เป�นบริษัทเวชภัณฑ�ชั้นนำระดับโลก ที่ให�ความสำคัญเป�นอย�างยิ่งต�อการวิจัยและพัฒนา
ยานวัตกรรมเพ่ือประโยชน�ต�อผู�ป�วยเป�นสำคัญในประเทศไทย ยาของเอ็มเอสดีอยู�เคียงข�างและดูแลสุขภาพ
ของผู�ป�วยคนไทยมาเป�นเวลามากกว�า 70 ป� เรามุ�งมั่นที่จะเป�นบริษัทชั้นนำด�านการวิจัยและพัฒนายา
และวัคซีนเพ่ือดูแลผู�ป�วยและให�ผู�ป�วยสามารถเข�าถึงยานวัตกรรมใหม�ท่ีต�องการ และมีการใช�ความเป�นเลิศ
ด�านการคิดค�น พัฒนา และวิจัยทางคลินิค โดยการแบ�งป�นข�อมูลทางการแพทย�ให�กับบุคคลากรการแพทย�
ในการดูแลผู�ป�วยทุกคน ด�วยความมุ�งม่ันด�านการวิจัยทางคลินิคในป� พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได�ลงทุนกับการศึกษา
วิจัยมากกว�า 38 โครงการวิจัยฯ (6,400 คน) ในสาขามะเร็ง วัคซีนและโรคติดเชื้อ

     บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด
โนวาร�ตีส ได�ร�วมมือกับศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ หรือ ไบโอเทค ต้ังแต� ป� พ.ศ. 2548
ในด�านการวิจัย ค�นคว�า และพัฒนายา โดยเป�นความร�วมมือเพื่อวิจัยและค�นคว�าหาสารผลิตภัณฑ�
ธรรมชาติต�างๆ จากจุลินทรีย�ที ่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนองค�ความรู�
ความเชี่ยวชาญทางด�านวิทยาศาสตร�ของทั้งสองหน�วยงานอย�างราบรื่นตลอดมา จนส�งผลให�มีการขยาย
สัญญาความร�วมมืออย�างต�อเนื่องถึง 5 ครั้ง โดยไบโอเทคยังได�มีโอกาสเรียนรู�นวัตกรรมขั้นสูงตลอดจน
การเข�ารับการฝ�กอบรมจากผู�เช่ียวชาญของโนวาร�ตีสท่ีสถาบันวิจัยทางชีวภาพและการแพทย� โนวาร�ตีส (NIBR)
ณ เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร�แลนด� และเมืองเอเมอรี่วิลล� ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสององค�กร
ยังได�ร�วมมือกันเพ่ือการพัฒนาทางด�านทรัพยากรมนุษย�เพ่ือเป�นการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
ของบุคลากร
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บริษัทสมาชิกคือส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
     บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไฟเซอร� เป�นผู�เชี่ยวชาญด�านการค�นคว�าวิจัยยาระดับโลกที่มุ�งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติให�
ดีข้ึน จึงได�ทุ�มเทค�นคว�า วิจัย และพัฒนายาอย�างต�อเน่ืองมายาวนานกว�า 170 ป� เพ่ือนำมาใช�ในการรักษาและ
ป�องกันโรค โดยได�เร่ิมดำเนินกิจการในประเทศไทยมาต้ังแต�ป� พ.ศ. 2501 หรือกว�า 60 ป�ท่ีดำเนินกิจกรรม
ต�างๆ เพ่ือให�คนไทยเห็นความสำคัญในการดูแล สร�างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของตนเอง ครอบครัว
และคนใกล�ชิด นอกจากน้ีไฟเซอร�ยังมอบโอกาสให�กับผู�ด�อยโอกาสในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ�าน เพ่ือ
ส�งเสริมสังคมให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสามด�านผ�านมูลนิธิไฟเซอร�ประเทศไทย ได�แก� ด�านการศึกษา
ด�านสุขภาพ และด�านการปรับปรุงชีวิต โดยตลอด 20 ป� มูลนิธิไฟเซอร�ประเทศไทยได�สนับสนุนทุนการศึกษา
ให�กับนักเรียนนักศึกษารวมกว�า 1,272 ทุน คิดเป�นมูลค�าราว 62 ล�านบาท นอกจากน้ียังส�งต�อความช�วยเหลือ
ในกิจกรรมช�วยเหลือสังคมด�านอ่ืนๆ ผ�านความร�วมมือกับพันธมิตรท้ังภาควิชาการ และภาคประชาสังคมซ่ึง
คิดเป�นมูลค�ารวมกว�า 122 ล�านบาท เพื่อร�วมสร�างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให�กับสังคมไทยอย�างต�อเนื่อง

     บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด
ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2514 บริษัท โรช ไทยแลนด� จำกัด  มีบทบาทสำคัญต�อการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษา
โรคมะเร็งชนิดต�างๆ รวมถึงยานวัตกรรม ที่ช�วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยมาแล�วกว�า 50 รายการ
ภายในระเวลา 50 ป� และตลอด 10 ป�ท่ีผ�านมา โรช ไทยแลนด� ได�ช�วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ป�วยถึง 2.9 ล�านคน
ช�วยเหลือผู�ป�วยให�เข�าถึงยาผ�านโครงการวิจัยกว�า 1,000 คน  และเพียงระยะเวลา 5 ป�มานี้ ยังสนับสนุน
โครงการวิจัยทางคลินิกอย�างต�อเน่ืองกว�า 1,000 ล�านบาท เพ่ือการการพัฒนายาท่ีดีข้ึนแก�ผู�ป�วย นับต้ังแต�
ป� พ.ศ. 2558 ผู�ป�วยมะเร็งเต�านม HER2+ กว�า 10,000 ราย ได�รับการรักษาด�วยนวัตกรรมยาของโรชซึ่ง
ช�วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู�หญิงไทย

     บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
หนึ่งในสมาชิกที ่มุ �งมั ่นส�งเสริมให�ผู �คนทั ่วโลกมีคุณภาพชีวิตที ่ดีผ�านการเสริมสร�างพลังแห�งชีวิต
หรือ Empowering Life โดยนำประโยชน�จากการค�นคว�าทางวิทยาศาสตร�ควบคู�กับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เภสัชกรรมระดับโลกเพื่อส�งมอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ�ต�างๆ ที่คำนึงถึงผู�บริโภคเป�นหลัก ทั้งนี้ ตั้งแต�ป�
พ.ศ. 2560 ซาโนฟ��ได�ทำงานร�วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห�งประเทศไทยฯ อย�างใกล�ชิด เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมด�านการดูแลสุขภาพของผู�ป�วยโรคเบาหวาน ซึ่งความร�วมมือนี้ ได�ทำให�เกิดการจัดตั้งเครือข�าย
ผู�ป�วยเบาหวานไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเป�นส�วนสำคัญในการผลักดันนโยบายด�านสุขภาพ
ของผู�ป�วยและเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู�ป�วย นอกจากนี้ ยังได�มีการสนับสนุนกิจกรรมมากมาย
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู�ป�วยอย�างต�อเนื่อง
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ด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย
     บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด
ทาเคดาเป�นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ�ระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นคุณค�าขององค�กรและมุ�งเน�นการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมยาโรคทางเดินอาหาร มะเร็งวิทยา โรคหายาก  กลุ�มพลาสม�า และวัคซีนเพื่อสุขภาพ
ที่ดีขึ้นของผู�ป�วยและเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของโลก ตลอดระยะเวลากว�า 50 ป� ทาเคดา ประเทศไทย ได�มี
ส�วนช�วยเหลือสังคมไทยในหลากหลายด�านต้ังแต�โครงการมอบทุนการศึกษาแบบให�เปล�าผ�านแพทยสมาคม
แห�งประเทศไทย และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห�งประเทศไทยมาอย�างต�อเน่ือง ต้ังแต�ป� พ.ศ. 2509
จวบจนป�จจุบัน ได�ให�การสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย�กว�า 230 ท�าน เพ่ือนำความรู�ท่ีเป�นประโยชน�จาก
การศึกษาในระดับนานาชาติร�วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ�นเพ่ือนำกลับมาพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลให�กับประชาชนคนไทยได�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงๆ ข้ึน ทาเคดา ประเทศไทย มีความมุ�งม่ัน
ในการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษา เพ่ือเร�งการเข�าถึงยานวัตกรรมให�กับผู�ป�วยชาวไทยได�เข�าถึงยาและได�
รับการรักษาอย�างทั่วถึง

 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
บริษัท ไทยโอซูก�า จำกัด  ได�ร�วมช�วยเหลือสังคมเพ่ือพัฒนาความเป�นอยู�ของคนไทยผ�านกิจกรรมทางสังคม
ต�างๆ อาทิเช�น ในป� พ.ศ.2563 ได�เข�าร�วมโครงการบริจาคอาหารทางการแพทย�ให�กับเนช่ันกรุ�ป โครงการ
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ�การเรียนให�กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน ร�วมสนับสนุนโครงการหน�วย
แพทย�พระราชทาน โดยบริจาคเวชภัณฑ�ทางการแพทย�ให�กับโรงพยาบาลกว�า 50 แห�งท่ัวประเทศไทยในช�วง
สถานการณ�แพร�ระบาดโควิด -19

 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ซิลลิค ฟาร�มา ก�อตั้งขึ้นในป� พ.ศ. 2492 เป�นหนึ่งในกลุ�มบริษัทผู�นำด�านการจัดจำหน�ายยาและเวชภัณฑ�ที่
ใหญ�ที่สุดในภูมิภาคเอชีย โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อให�ผู�บริโภคสามารถเข�าถึงการดูแลสุขภาพได�มากขึ้น
ด�วยบริการด�านการดูแลสุขภาพชั้นนำที่รองรับความต�องการด�านการดูแลสุขภาพของคนไทย นอกจากนี้
ยังมีโครงการให�ความช�วยเหลือผู�ป�วยท่ีต�องใช�ยาราคาสูงในการรักษา ด�วยการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ�
และการรักษาผู�ป�วยด�วยนวัตกรรมใหม� ๆ รวมไปถึงมีการบริหารจัดการฐานข�อมูลของโรคภัยในระบบดิจิทัล
สนับสนุนการดูแลรักษาผู�ป�วยที่มีภาวะเรื้อรัง และการบริหารด�านค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาล
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สุขภาพคนไทยตลอด 50 ปี

อดีต ปัจจุบัน อนาคต

โรคโปลิโอ
Polio Polio

มีการแพร�ระบาดของโรคในพื้นที ่วงกว�าง และ
เป�นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะทุพพลภาพถาวร
ในเด็ก22

ไม�มีการรายงานผู�ป�วยโรคโปลิโอในไทยมานานกว�า
15 ป� นับตั้งแต�ป� พ.ศ. 2546 ถึงป�จจุบัน โดยมี
วัคซีน OPV ให�บริการท่ัวประเทศมากกว�าร�อยละ 95%
มานานกว�า 20 ป�29

คงสถานะประเทศปลอดโรคโปลิโอไว�ให�ได�ตาม
ประกาศสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 6537

โรคไข้หวัดใหญ่

เป�นโรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจที่มี
การติดต�อกันได�ง�ายและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
ท่ีผ�านมามีการระบาดใหญ�ท่ีคร�าชีวิตผู�คนเป�นจำนวน
มากหลายต�อหลายครั้ง18

มีการใช�วัคซีนป�องกันโรคไข�หวัดใหญ� แต�เนื่องจาก
เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ�อย�างต�อเนื่อง จึงต�องมี
การพัฒนาวัคซีนเพ่ือให�ครอบคลุมสายพันธุ�ท่ีระบาด
ในแต�ละป� และยังจำเป�นต�องฉีดซ�ำทุกป�13

ค�นคว�าและวิจัยเพ่ือพัฒนาค�นหากลไกในการป�องกัน
และรักษาโรคไข�หวัดใหญ�ให�มีประสิทธิภาพให�
ครอบคลุมการกลายพันธุ�ได�มากข้ึน รวมท้ังลดอัตรา
การเสียชีวิตลง28

โรคหัวใจ
และหลอดเลือด

เป�นอีกหนึ่งโรคที่เป�นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
ของผู�ป�วยในหลายประเทศ โดยพบในผู�สูงอายุ
เป�นส�วนใหญ� แต�จำนวนผู�ป�วยมีแนวโน�มเพิ่มขึ้น
อย�างต�อเนื่องและพบในคนอายุน�อยลงเรื่อยๆ2,3

จากการคิดค�นยานวัตกรรมเพื่อช�วยลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรค รวมถึงความก�าวหน�าของเทคโนโลยี
การรักษา จึงช�วยให�ผู �ป�วยมีอัตราการรอดชีวิต
สูงขึ้น16, 34,35

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษาให�มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ท้ังในด�านการประเมินความเส่ียง
ของการเกิดโรคในอนาคต การป�องกันและการรักษา33

โรคเบาหวาน

เป�นโรคที่มีจำนวนผู�ป�วยเพิ ่มขึ ้นอย�างมากและ
เป�นหน่ึงในสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะทุพพลภาพ
ในผู �ใหญ� จึงเป�นอีกหนึ ่งในป�ญหาสาธารณสุข
ระดับประเทศ11,17

ยังคงพบผู�ป�วยเป�นจำนวนมาก แต�เนื่องจากมีการ
ใช�ยานวัตกรรมใหม�ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ควบคุมระดับน�ำตาลในเลือด จึงช�วยลดอัตรา
การเกิดภาวะทุพพลภาพและการเสียชีวิตลงได�25

คิดค�นพัฒนายาท่ีมีกลไกการออกฤทธ์ิใหม�ๆ  รวมถึง
นวัตกรรมการรักษาอื่นๆ ที่ลงลึกถึงระดับยีนส�ซึ่ง
เป�นความหวังทั้งในการป�องกันการเกิดโรคและ
การรักษาโรคให�หายขาดได�7, 8,12
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 ตลอดระยะเวลากว�า 50 ป�ที่ผ�านมาทั่วโลกและประเทศไทยต�องเผชิญกับป�ญหาโรคระบาด โรคติดต�อ
และโรคไม�ติดต�อเร้ือรังท่ีคร�าชีวิตผู�คน ความก�าวหน�าทางการแพทย� การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมยา จึงช�วย
ให�ผู�ป�วยในโรคต�างๆ เหล�านี้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน

โรคเอดส์

พบผู�ป�วยรายแรกในประเทศไทยเมื่อป� พ.ศ. 2527
และมีการอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย�างรวดเร็ว
จนมีจำนวนผู�ป�วยสูงถึง 6.8 แสนคนเมื่อ 20 ป�
ที ่ผ�านมา และมีผู �ป�วยจำนวนมากที่เสียชีวิตลง
ในระยะเวลาอันสั้น14,15 
การค�นพบยาต�านเชื้อไวรัสช�วยให�ผู�ป�วยมีอัตรา
การรอดชีวิตสูงขึ้น รวมถึงช�วยลดอัตราการติดเชื้อ
ในคนกลุ�มเสี่ยง ทำให�จำนวนผู�ป�วยลดลงอย�าง 
ต�อเนื่องและในขณะนี้กำลังมีการทดลองวัคซีน
ป�องกันโรคเอดส�ในหลายประเทศ5, 7,19

วัคซีนป�องกันโรคเอดส�เป�นความหวังในการลด
จำนวนผู�ป�วยลงให�มากที่สุด โดยจะมีการพัฒนา
วัคซีนอย�างต�อเน่ืองเพ่ือให�มีประสิทธิภาพสูงสุด4,6,29

โรคมะเร็ง

ผู�ป�วยมักเสียชีวิตลงอย�างรวดเร็วเน่ืองจากความล�าช�า
ในการวินิจฉัย ทำให�โรคลุกลามไปมากอีกทั ้ง
ความก�าวหน�าของการรักษายังมีจำกัดจึงทำให�
ผลการรักษาไม�ดีเท�าที่ควร31, 32

ยังคงเป�นโรคที่เป�นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต�นๆ
ในหลายประเทศท่ัวโลก แต�เน่ืองจากความก�าวหน�า
ของเทคโนโลยีการวินิจฉัย ประกอบกับการพัฒนา
ยานวัตกรรมท่ีออกฤทธ์ิเฉพาะเจาะจงต�อเซลล�มะเร็ง
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ทำให�ผู�ป�วยมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึน23 
ค�นคว�าวิจัยยาและนวัตกรรมการรักษาใหม�ๆ ที่มี
ความจำเพาะต�อบุคคล เช�น การรักษาด�วยเซลล�ของ
ระบบภูมิคุ�มกัน การรักษาที่ระดับยีนส� เป�นต�น ซึ่ง
อาจเพิ่มโอกาสในการรักษาให�หายขาดได� รวมถึง
การตรวจพันธุกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงของ
การเกิดมะเร็งในอนาคต1, 27

โรคหายาก

เป�นกลุ�มโรคที่มีโอกาสพบได�น�อยและผู�ป�วยส�วนมากมักเป�นเด็ก การค�นคว�าวิจัยเพื่อหาแนวทางการรักษา
มีอยู�อย�างจำกัด ทำให�ยังขาดวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ9,21

มีการค�นพบโรคในกลุ�มนี้เพิ่มขึ้นถึงกว�า 8,000 โรค ซึ่งได�รับความสนใจจากวงการแพทย�และสาธารณสุข
จึงทำให�มีการพัฒนานวัตกรรมการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น30 
พัฒนาทั้งในด�านการตรวจวินิจฉัยโรคให�พบแต�เนิ่นๆ มีความแม�นยำ และการคิดค�นยานวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาให�ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น36
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พัฒนา
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สู่ปัจจุบัน
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Crack The Mindset
“Change your mindset, Change your life”

จุดประกายความคิด สู่นวัตกรรมเพื่ออนาคต

 เมื่อโลกไม�เคยหยุดหมุน มนุษย�อย�างเราก็ไม�ควรหยุดพัฒนาศักยภาพ ทั้งด�านร�างกาย จิตใจ และ
ความคิด เพื่อเป�ดรับมุมมองอย�างหลากหลาย ซึ ่งจะเป�นการก�าวผ�านขีดจำกัดและทันโลกที่กำลังหมุนไป
อย�างรวดเร็ว ในฐานะสมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ� (พรีม�า) เราเข�าใจในความสำคัญของป�จจัยเหล�านี้
“นวัตกรรม” ด�านเภสัชภัณฑ�หรือยา ซึ่งเป�นป�จจัย 4 ในการดำรงชีวิต จึงได�เข�ามามีบทบาทและเป�นส�วนสำคัญ
ของผู�คนและสังคม โดยงานวิจัยและการพัฒนายานวัตกรรมต�องผ�านกระบวนการทางความคิด รวมถึงการทดลอง
มาหลายขั้นตอน กว�าจะได�ยานวัตกรรมที่มีประสิทธิผล
 แคมเปญ Crack The Mindset จึงเริ่มต�นขึ้นจากประกายความหวังเล็กๆ ที่ต�องการเป�นส�วนหนึ่ง
ในการกระตุ�นความคิดของผู�คนและสังคมให�ผู�คนเข�าใจถึงความสำคัญของนวัตกรรม และทรัพย�สินทางป�ญญา
เพ่ือให�ประเทศของเราได�ก�าวไปสู�การเป�นผู�สร�างนวัตกรรมได�เองอย�างน�าภาคภูมิในอนาคต โดยในป� พ.ศ. 2563
เราได�เผยแพร�บทความในด�านการพัฒนาทักษะ แนวความคิด ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึง
การจัดสัมมนาออนไลน�ผ�านเว็บ (Webinar) ซ่ึงได�มี Key Opinion Advocators (KOA) หลายท�านได�ให�การแบ�งป�น
แนวความคิดของนวัตกรรมยาและสุขภาพ ซึ่งเป�นประโยชน�ในการสร�างนวัตกรรม
 ในป� พ.ศ. 2564 พรีม�าก็ยังคงมุ�งมั่นที่จะเป�นส�วนช�วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนให�การผลักดันแนวความคิด
ท่ีมีส�วนช�วยพัฒนาศักยภาพในการผลิตนวัตกรรม และหวังเป�นอย�างย่ิงว�าแคมเปญ Crack The Mindset จะเป�น
ส�วนหนึ่งที่สร�างและจุดประกายแรงบันดาลใจที่จะส�งไปถึงนักวิจัย บุคลากรทางด�านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมไปถึงความร�วมมือจากภาคสังคมในการพัฒนาระบบสุขภาพ เราเชื่อมั่นอย�างยิ่งกว�าโลกจะ
เดินไปข�างหน�าอย�างมั่นคงได�เพราะความร�วมมือกันที่จะสร�างนวัตกรรม
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“การแก�ป�ญหาเดียวกันโดยแต�ละภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง ยึดม่ัน
ถือม่ันเฉพาะวิธีคิดและวิธีปฏิบัติทำงานของตนเองว�าถูกต�อง
ได�รับการพิสูจน�แล�วว�าไม�อาจทำให�สังคมเดินหน�าต�อไปได�
ในภาวะวิกฤติ แต�หากรับฟ�ง เข�าใจข�อจำกัดของแต�ละฝ�าย
ร�วมมือกันแก�ป�ญหาโดยยืดที่เป�าหมายเดียวกัน คือสังคม
ได�ประโยชน� วิธีการใหม�ๆ ในการทำงานก็จะเกิดขึ้น”

ดร. นเรศ ดำรงชัย

“สังคมและโลกของเราอยู�ในช�วงเปล่ียนผ�าน คนจำเป�นต�อง
เป�ดรับความเป�นไปได�ใหม� ๆ รวมท้ังทำให�เกิดการผลัดใบทาง
ความคิด แสวงหาความรู�ใหม�และวิธีการทำงานใหม�ๆ ที่
ต �างจากที ่ผ �านมา ด�วยการติดอาวุธทางความคิดและ
จับมือกันเดินให�รอดจากวิกฤติ ป�จจุบันสู�โลกใหม�ที่ดีกว�าเดิม”

“เมื่อพูดถึงนวัตกรรมไม�มีอะไรจะทรงพลังไปกว�าจิตใจของ
มนุษย� จิตใจของเราทำให�เราสามารถคิด ฝ�น จินตนาการ
และก�าวไปไกลกว�าสิ่งที่เป�นแล�ว การออกจากกรอบความ
คิดจะเป�ดโอกาสที่ไม�จำกัด โดยเฉพาะความคิดสร�างสรรค�
ของเราจะทำให�ค�นพบนวัตกรรมอื่นอีกมากมายหวังเป�น
อย�างยิ่งว�า “Crack The Mindset” จะทำให�เกิดวิธี ใหม�
ในการรับรู� เข�าใจป�ญหา และหาวิธีแก�ไข เพื่อให�ประเทศ
ไทยอยู�รอดยั่งยืนและเป�นเลิศในเวทีโลกคนรุ�นใหม�ควรมี
ความคิดที ่เป�ดกว�างที ่สามารถปรับตัวและเรียนรู �อย�าง
สม่ำเสมอ ไปพร�อมกับการเผชิญหน�าความท�าทายระดับโลก
ที่ไม�มีวันสิ้นสุด”

“การพัฒนายาและการวินิจฉัยโรค จะต�องอาศัยความร�วมมือ
ของผู�ผลิต นักวิจัย ผู�ใช� และประชาชน หากประชาชน ผู�ใช�
เข�าใจและสนับสนุน นักวิจัยและผู�ผลิตจะสามารถทำงานได�
อย�างสร�างสรรค�และต�อเนื่อง Crack The Mindset ที่เป�น
ไอเดียใหม�ที่ได�รับการแชร�และแลกเปลี่ยนระหว�างทุกส�วน”

รองศาสตราจารย์
ดร. เภสัชกร ศิวนนท์
จิรวัฒโนทัย

“อยากเป�นอีกหน่ึงกระบอกเสียงให�กับผู�ป�วยมะเร็ง โดยเฉพาะ
ผู�ป�วยมะเร็งในระยะลุกลามให�มีความหวังในการรักษาอยู�เสมอ
เน่ืองจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษามีการพัฒนาอยู�
ตลอด รวมถึงอยากให�เพ่ือนผู�ป�วยคนในสังคมได�เปล่ียนมุมมอง
กับการรับมือและการอยู�ร�วมกับโรคมะเร็งใหม�”

Key Opinion Advocators
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ

จุดประกาย สร�างแรงบันดาลใจกับเหล�า Key
Opinion Advocators (KOA) ที่พร�อมจะแบ�งป�น
ประสบการณ� ความรู�ซึ่งจะช�วยผลักดันให�เรา
ก�าวเดินไปข�างหน�าอย�างมั่นคงยิ่งขึ้น

รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
ผู้อำนวยการ สถานบริหารจัดการ
งานวิจัยคลินิก (ACRO)
คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Co-Chair, APEC Life
Sciences Innovation Forum 

ออย ไอรีล ไตรสารศรี
ผู้ก่อตั้ง ART for CANCER

พญ. อรณี ตั้งเผ่า
Chief Medical Officer
Antiva Bioscience

อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
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สร้างโอกาสแห่งอนาคตเป็นรากฐานสำคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

 จากสถานการณ�แพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีส�งผลกระทบให�ประชากรท่ัวโลกจำเป�นต�องปรับวิถี
การดำเนินชีวิตใหม� รวมไปถึงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย�ในการดูแลผู�ป�วย พรีม�าจึงเล็งเห็นถึงป�ญหา
และมีความประสงค�เพ่ือการจุดประกายแนวคิดในด�านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให�สอดคล�องไปกับสถานการณ�จึง
ได�จัดสัมมนาออนไลน� (Webinar) ข้ึน อันเป�นส�วนหน่ึงในแคมเปญ Crack The Mindset ภายใต�หัวข�อ “The Evolution
in Healthcare: Digital Transformation in Thailand Post COVID-19” โดยได�รับเกียรติจากวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
จากหลากหลายด�านมาร�วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให�เข�มแข็งและมั่นคง

 การสัมมนาออนไลน� (Webinar) น้ี ประกอบด�วย 4 ตอน ท่ีมีประเด็นในการจุดประกายแนวคิดท่ีแตกต�างกัน
ได�แก� ตอนท่ี 1 Healthcare at Speed: What’s the next for Thailand? สร�างการรับรู�และจุดมุ�งหมายร�วมกันในเร่ือง
ของ Digital Transformation ท่ีจะเข�ามาเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็วและมีบทบาทมากข้ึนในวงการสุขภาพ พร�อมหาแนว
ทางเพ่ือสร�างความม่ันคงและย่ังยืน แสดงให�เห็นถึงวิกฤติท่ีสร�างโอกาสในการเข�าถึงการบริการด�านสุขภาพของคนไทย
ท่ีมีความหลากหลายและยุติธรรม ต�อเน่ืองไปถึงตอนท่ี 2 Accelerated Research: Global Reach ท่ีเป�นการแลกเปล่ียน
ทัศนคติต�างๆ ในด�านงานวิจัยเปล่ียนโลกด�วยการเปล่ียนวิธีคิดให�ใหญ� ทำได�จริง และท่ีสำคัญต�องกล�าแลกเปล่ียน
ทัศนคติต�อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีให�การทำงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ส�วนตอนท่ี 3 น้ันเป�นเร่ือง Integrating
Big Dat: Digital Challenges ซ่ึงอธิบายถึงประโยชน�ของ Big Data อันเป�นเคร่ืองมือสำคัญในการนำข�อมูลท่ีมีอยู�อย�าง
มหาศาลมาต�อยอดให�เกิดนวัตกรรมเพ่ือประโยชน�สูงสุด และบทสรุปในตอนท่ี 4 Protecting Patient Privacy: Legal
and Ethical Challenges เป�นการต�อยอดจากประเด็นเร่ือง Big Data ในการนำข�อมูลไปใช� เพ่ือสร�างความเข�าใจร�วม
กันท้ังผู�ให�ข�อมูลและผู�ให�บริการภายใต�กฎหมายและมาตรฐานท่ีสามารถนำไปใช�ได�อย�างมีประสิทธิผลและปลอดภัย
 การจัดสัมมนาออนไลน� (Webinar) คร้ังน้ียังได�รับความร�วมมือจากศูนย�ความเป�นเลิศด�านชีววิทยาศาสตร�
(TCELS) และพันธมิตร ในการทำให�เกิดนโยบายและการทำงานท่ีพร�อมรับมือกับยุค Digitalization อีกด�วย พรีม�า
หวังเป�นอย�างย่ิงว�า การจัดสัมมนาออนไลน� (Webinar) ท้ัง 4 ตอนน้ี จะเป�นส�วนหน่ึงในการจุดประกายให�เห็นถึง
มุมมองและวิสัยทัศน�ท่ีจะช�วยส�งเสริมให�คนไทยได�รับการดูแลทางด�านสุขภาพอย�างมีประสิทธิภาพ และนวัตกรไทย
ได�มีการปรับตัวให�ทันกับความก�าวหน�าของเทคโนโลยี เพราะหากเราเปล่ียนกรอบความคิด ไม�หยุดท่ีจะพัฒนาและ
สังเคราะห�ข�อมูลอยู�ตลอดเวลา เราก็จะได�ข�อมูลที่มีคุณภาพอยู�ภายใต�มาตรฐานพร�อมรับมือกับทุกสถานการณ�
ดังเช�นสถานการณ�แพร�ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อันเป�นการเปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญและต�อไปในอนาคต

EP.1 

EP.3 

EP.2

EP.4
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นวัตกรรม
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เพื่ออนาคต
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เรียนรู้จากอดีต พัฒนาปัจจุบัน
สร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต

 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 50 ป�ที่ผ�านมา สมาคมผู�วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ� (พรีม�า) ตระหนักถึง
หน�าที่และความรับผิดชอบในการมีส�วนร�วมโดยเป�นส�วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย�และ
สาธารณสุขไทยให�ดีย่ิงข้ึน โดยเล็งเห็นว�าการวิจัยและพัฒนาเป�นจุดเร่ิมต�นท่ีทรงประสิทธิภาพกับการต�อยอดไปสู�
นวัตกรรมมากที่สุด ด�วยการสร�างเส�นทางสู�ความสำเร็จของนวัตกรรม (S-Curve) ก็จะเปลี่ยนตามด�วย จากหัวใจ
คือโรงงานและสายการผลิต แต�ป�จจุบันป�จจัยสำคัญในการสร�างเส�นทางสู�ความสำเร็จของนวัตกรรม (S-Curve)
คือสิทธิบัตรในการครอบครองนวัตกรรมจนสามารถนำไปต�อยอดในเชิงธุรกิจได� ซึ่งอุตสาหกรรมด�านเภสัชภัณฑ�
ในประเทศไทยนับว�ามีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องและไม�หยุดยั้ง อีกทั้งมีระบบการจัดการด�านสาธารณสุขโดยรวม
ท่ีท่ัวโลกยอมรับ ซ่ึงส่ิงสำคัญหน่ึงท่ีเราต�องร�วมมือกันคือการมีเจ�าภาพในการจัดการให�ทุกอย�างเป�นอันหน่ึงอันเดียวกัน
โดยไม�มีการแบ�งแยกเพื่อจุดมุ�งหมายหรือการลดทอนขั้นตอนในการทำงานลง
 การก�าวข�ามกรอบความคิดเดิม การทำวิจัยในยุคน้ีต�องเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปต�อยอดได�จริง
ต�องมีความคิดต้ังต�นต้ังแต�เร่ิมทำวิจัย คิดในมุมของธุรกิจและการหาประโยชน�จากส่ิงท่ีวิจัยออกมา เพ่ือทำให�งาน
วิจัยมีมูลค�าและมีคุณค�ามากยิ่งขึ้น 
 ส่ิงสำคัญคือความร�วมมือและการสร�างภาคีเครือข�าย ต�องกล�าก�าวไปข�างหน�าด�วยจุดมุ�งหมายท่ีเข�มแข็ง
และมองเห็นปลายทางความสำเร็จพร�อมกัน เพราะเราไม�สามารถเดินด�วยตัวเองลำพัง ต�องอาศัยพันธมิตรภายใน
ประเทศและต�างประเทศ ฉะนั้นการเจรจาจึงเป�นส�วนสำคัญอย�างมากในการบรรลุเป�าประสงค�ที่ยิ่งใหญ� 
 มีคำถามมากมายว�าประเทศไทยของเราพร�อมหรือยังกับการก�าวไปสู�เวทีโลก และยืดหยัดเป�นอีกหนึ่ง
ประเทศที่จะหลุดพ�นจากกับดักประเทศรายได�ระดับปานกลาง ต�องถามกลับว�าคนไทยทุกคน ทุกภาคส�วน และ
ทุกหน�วยงานพร�อมที่จะหลุดออกจากกรอบความคิด ความเชื่อ และทัศนคติเดิมๆ แล�วหรือยัง “คนไทยเก�ง”
เรามักจะได�ยินคำนี้แต�ความเก�งกาจของเราจะไม�ประจักษ�ถ�าเราไม�แสดงให�ทุกคนเห็น 
 ดังน้ัน พรีม�าและบริษัทสมาชิกรวมถึงภาคีเครือข�ายยังคงยืดหยัดในหลักการ เพ่ือผลักดันให�ประเทศไทย
ก�าวไปสู�ประเทศที่พัฒนาด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมยาและเภสัชภัณฑ�เป�นอีกหนึ่ง (S-Curve)
ท่ีจะทำให�ประเทศไทยก�าวไปสู�มาตรฐานระดับสากลและไปยืนอยู�บนเวทีโลกของห�วงโซ�อุปทาน (Global Value Chain)
ในเวลาอันใกล�นี้ให�ได� เพื่อความยั่งยืน มั่งคั่ง และมั่นคง สืบต�อไป

“พรีม�าและสมาชิกต�องทำให�ไทย
ก�าวข�ามกับดักการเป�นประเทศรายได�

ปานกลาง เราต�องคิดการณ�ไกลไปให�ถึง
Global Value Chain ให�ได�”

“พรีม�าพยายามจะส่ือสารและถ�ายทอด
องค�ความรู�ตลอดจนนำเข�านวัตกรรม

เพ่ือสุขภาพของคนไทยตลอดคร่ึงศตวรรษ
ท่ีผ�านมา และจะยังคงพัฒนา

อย�างต�อเน่ือง”

นพ.ทวิราป ตันติวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สมาคมผู้วิจัยและ
ผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)

วิริยะ จงไพศาล
นายกสมาคมผู้วิจัยและ
ผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า)
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2563)
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ทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
หนึ่งในจริยธรรมที่เรายึดถือ

#ก�าวข�ามมะเร็ง DIP Mini Marathon
“Stop Piracy”

The 7th PReMA
Code contest

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางพรีม่าและสมาชิกได้จัดขึ้น
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563

 50 ป�ที่ผ�านมา พรีม�าให�ความสำคัญกับนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมมาโดยตลอดไม�ว�าจะเป�น
การดำเนินการภายใต�หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต�างๆ ท่ีเป�นประโยชน�
ต�อส�วนรวม รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต�างๆ ที่ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และประชาชนทั่วไป
 อาทิในป� พ.ศ. 2563 ทางพรีม�าได�ร�วมจัดงาน “ก�าวข�ามมะเร็ง” ซ่ึงเป�นโครงการท่ีร�วมสนับสนุนให�เกิด
การผลิตสื่อ “ยากำลังใจ The 1st Pill” สำหรับแจกจ�ายให�โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให�ผู�ป�วยมะเร็งได�เข�าถึงสิทธิ์
และแนวทางการรักษาได�มากยิ่งขึ้น
 นอกจากน้ี พรีม�ายังเข�าร�วมสนับสนุนโครงการ DIP Mini Marathon “Stop Piracy” ท่ีจัดโดยกรมทรัพย�สิน
ทางป�ญญา เพื่อสร�างการรับรู�ในเรื่องทรัพย�สินทางป�ญญา รณรงค�ให�คนตระหนักถึงป�ญหาในการละเมิดลิขสิทธิ์
รวมถึงส�งเสริมให�หยุดการใช�และสนับสนุนการซื้อ-ขายสินค�าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางป�ญญาด�วย
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