
ถอดบทเรียน
      จากประเทศเกาหลี

แนวทางการยกระดับศักยภาพ

เชิงพาณิชย�และการส�งออก
กลุ�มสินค�ายาและยาชีววัตถุ



หลักการและเหตุผล 

วิกฤตและความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ

ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับตัวทั้งการผลิต และห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนไป ท�าให้ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญความท้าทายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแข่งขันของประเทศ

	 อตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่	(New	S-curve)	ของภาครฐัท่ีมแีผนยกระดับภาคการผลติอตุสาหกรรมเกษตรเพือ่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	 จึงได้ด�าเนินโครงการศึกษาฯ 
โดยได้เลือก	แนวทางการยกระดับศกัยภาพกลุ่มสินค้ายาและยาชวีวตัถเุชงิพาณชิย์และการส่งออก	:	ถอดบทเรยีนจากประเทศ
เกาหลีใต้	

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เล็งเห็นว่า

การแพทย�ครบวงจร (Medical Hub) 

ไทยตั้งเป�าหมายเป�นศูนย�กลาง
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เพ่ือศึกษา/รวบรวม	 ข้อมูล	 ข้อจ�ากัด	 และปัญหาอุปสรรคเชิงลึก 
ของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ	และจัดท�าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อยกระดับสินค้ายาชีววัตถุสู่บริบทเศรษฐกิจและการค้า 
ยุคใหม่	เพือ่ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	โดยเฉพาะหน่วยงานภายในกระทรวง
พาณิชย์	 รวมท้ังภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์ในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ
และการค้ายุคใหม่

วัตถุประสงค์ 

การด�าเนินการ 
•	 ศึกษา	/	วิเคราะห์	/	รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสินค้ายาและยาชีววัตถุ

•	 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ

•	 จัดท�ารายงาน	 แนวทางการยกระดับศักยภาพกลุ ่มสินค ้ายาและยาชีววัตถุ เชิงพาณิชย ์และการส ่งออก	 : 
	 ถอดบทเรยีนจากประเทศเกาหลีใต้	เพือ่เป็นข้อเสนอแนะเชงินโยบายยกระดับภาคอตุสาหกรรมยาชวีวตัถสูุ่บรบิทเศรษฐกจิ 
	 และการค้ายคุใหม่	ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	โดยเฉพาะหน่วยงานภายในกระทรวงพาณชิย์	รวมท้ังภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์ 
	 ในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่

เพื่อรับฟังความเห็นต่อ	 (ร่าง)	 แนวทาง 
การยกระดับศักยภาพกลุ่มสินค้ายา 
และยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์	 ผ่านการ 
ประชุมออนไลน์	โดยมี
นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า	เป็นประธาน
วันอังคารที่	18	พฤษภาคม	2564

นพ.พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
กระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่	28	มิถุนายน	2564

นายพนิต กิจสุบรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติงาน	
บริษัท	คินเจน	ไบโอเทค	จ�ากัด
วันพฤหัสบดีที่	1	กรกฎาคม	2564

จัดการประชุมกลุ่มย่อย
(Focus group)

สัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์เชิงลึก
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เติบโตร้อยละ13.8

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 2561 – 2568

ปี 2560
ตลาดยาชีววัตถุทั่วโลก
มีมูลค่าประมาณ
186,470 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

แต่ส่วนมากเป็นการน�าเข้ายาและยาชีววัตถุจากต่างประเทศ	 เน่ืองจากไทยยังมี 
ขีดความสามารถในการผลิตไม่เพียงพอท�าให้มีการน�าเข้ายาในปริมาณสูง	ส่งผลถึง 
การเสียดุลการค้าและเศรษฐกิจในภาพรวม	 และมีความเส่ียงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ที่ไม่สามารถหาวัคซีนได้ในภาวะขาดแคลน	

คาดการณ์ว่า 
มีแนวโน้มจะมีมูลค่าถึง

526,008
ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในปี 2568

คว
าม

ตอ้งการของตลาดเพ่ิมมากขึน้

อุตสาหกรรมยาชีววัตถุในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุด	ในช่วงระหว่าง
ปี 2561-2568 อยู่ที่ร้อยละ 17.2
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา	การตระหนักถึงการรักษาโรคด้วย
ยาชีววัตถุ	ตลอดจนการยอมรับและการเข้าถึงยาชีววัตถุที่เพิ่มขึ้น	

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ยังถือเป็นโอกาสการลงทุนที่

สามารถขยายตัวได้เพิ่มเติมจาก
การลงทุนในตลาดประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วซึ่งอิ่มตัวแล้ว

สรุปสาระส�าคัญของผลการศึกษา

ภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป
มีบทบาทในการวิจัยและนวัตกรรม

ภูมิภาคเอเชียเป็นฐานการผลิตและ
ตลาดที่ก�าลังเติบโตสูง	

อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย  มีมูลค่าประมาณ	200,000	ล้านบาทต่อปี

ยาชีววัตถุของประเทศ มีมูลค่าประมาณ	40,000	ล้านบาทต่อปี	
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ไทยมีความสามารถในการวิจัยและคิดค้นด้านยาชีววัตถุจ�านวนมาก
อย่างไรก็ดี	 ยังกระจุกตัวอยู่ในหน่วยงานรัฐและสถาบันวิจัย	 โดยอยู่ในระยะเริ่มต้นของ 
ภาคเอกชนไทยที่ท�าการผลิตจ�าหน่าย	ในเชิงพาณิชย์

ไทยมีสถานประกอบการเกี่ยวกับยาที่ได้รับใบอนุญาตส่วนมากเป็นร้านขายยา
มากกว่าเป็นโรงงานผลิตยา
สัดส่วนของร้านขายยา	 ร้อยละ	 91.40	 ของสถานประกอบการท้ังหมด	 โรงงานผลิต 
ร้อยละ	4.26	และสถานประกอบการน�าเข้า	ร้อยละ	4.34	

บริษัท/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาของไทยที่มีความสามารถในการผลิต
ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้ามีน้อยราย
ไทยต้องพึ่งพาการน�าเข้าวัตถุดิบและสารส�าคัญต้ังต้นในการผลิตยาชีววัตถุ	ตลอดจน 
บรรจุภัณฑ์	/	อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบรรจุยาชีววัตถุ	ทั้งนี้	ปัจจุบันผู้ผลิตยา 
ชีววัตถุในประเทศ	มีจ�านวน	4	ราย	ได้แก่
	 •	สยามไบโอไซเอนซ์		 •	สภากาชาดไทย
	 •	ไบโอเนท-เอเชีย		 •	องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์	

ไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและมีแนวโน้ม 
การน�าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ปี	 2563	 การน�าเข้าผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มยารักษาโรคและป้องกันโรค	 มีมูลค่าอยู ่ที่	 
2,327.81	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 โดยน�าเข้าจากเยอรมนี	 สหรัฐฯ	 ฝรั่งเศส	 อินเดีย	 
และจีน	 ตามล�าดับ	 ในขณะท่ีการส่งออก	 มีมูลค่าอยู่ที่	 444.80	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 
ซึ่งตลาดหลักคือประเทศในภูมิภาคอาเซียน	

การลงทุนในอตุสาหกรรมการแพทย์ที่ได้รบัอนุมัติให้การส่งเสรมิการลงทนุของ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2563 มีจ�านวน 71 
โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 7.72	 ของมูลค่าการลงทุนท้ังหมด	 และการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์มีแนวโน้มขยายตัว

จากการประชุมกลุ่มย่อย	 (focus	 group)	 และการสัมภาษณ์ผู ้เชี่ยวชาญเชิงลึก	 พบว่าข้อมูลและความเห็นสอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกันว่า	“ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนายาและยาชีววัตถุและมีบุคลากร 
ที่เข้มแข็ง แต่ยังไม่สามารถก้าวไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ได้”  เนื่องจาก

การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์
มีความส�าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้	โดยจากการศึกษาพบว่า	

•	 ขาดแผนที่น�าทาง	 (Roadmap)	 และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในเชิง 
	 ยทุธศาสตร์	และการบูรณาการด้านงบประมาณและงานวจิยัให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 
•	 ขาดการสนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้เกิดการทดสอบทางคลินิก
•	 ขาดมาตรการจูงใจโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตยาและยาชีววัตถุท่ี 
	 เหมาะสมกับอตุสาหกรรมยาท่ีใช้เงนิลงทุนสงูใช้เทคโนโลยีทันสมัย	และใช้ระยะเวลานาน
•	 ขาดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
•	 ขาดการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
•	 ขาดข้อมูลด้านการตลาดและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ	
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โดยพบว่าปัจจยัทีท่�าให้อตุสาหกรรมยา
ของเกาหลีใต้เติบโต ได้แก่

ประสบความส�าเร็จในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมชีวภาพชั้นน�าของโลก (K-Bio)
เกาหลีใต้

การขยายตวัของบรษิทั Startups และภาค
เอกชนท่ีเน้นผลิตงานวิจัยท่ีแสวงหาก�าไร 
เชิงธุรกิจ
เป็นการรวมตัวกันของนักวิจัยของสถาบัน 
การศึกษา	 และโรงพยาบาล	 และได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	

ความเข้มแข็งของหน่วยงานแห่งชาติท่ีเป็นพื้นฐานให้เกิด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รัฐบาลลงทุนสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา	 รวมท้ังการสร้างเครือ
ข่ายสนบัสนนุความรว่มมอืด้านงานวิจยันานาชาตทิัง้ในระดบัรฐับาล
และเอกชน	เป็นผลให้มีการอนุมัติยาใหม่	9	ตัว	และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้ามประเทศของยา	9	 ตัว	นอกจากน้ี	ปี	 2561	 ยังมีการทดสอบทาง
คลินิกคดิเป็นร้อยละ	3.39	ของจ�านวนคร้ังของการทดสอบทางคลินกิ
ท่ีเกิดข้ึนในโลก	หรือคิดเป็นอันดับ	 7	 ของโลก	 	ปัจจุบัน	 เกาหลีใต้มี
สถาบันทดสอบทางคลินิก	จ�านวน	184	แห่ง	 	กระจายอยู่ทั่วประเทศ	
โดยที่ผ่านมา	ปี	 2554-2561	 เกาหลีใต้มีการทดสอบทางคลินิกมาก
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	2,120	ครั้ง	

การอบรมและทรัพยากรบุคคล
เกาหลีใต้ฝึกอบรมผู้เชีย่วชาญในด้านวจิยัและ
พัฒนา	 (R&D)	 การผลิตและการรับรอง
มาตรฐาน	 และด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 
(Regulatory	affair)	

การสร้างเครือข่ายกับต่างชาติ
รัฐบาลเร่งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อการขยายสู่ต่างประเทศ	 เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อสนับสนุน
การท�าการตลาดต่างประเทศ

การจัดตั้ง Bio-cluster
โดยมุ่งเน้นระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะทาง	 จ�านวน	 10	 เขต	 ท่ัวประเทศ 
โดยในแต่ละเขตมีการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสอดรับกับลักษณะ 
ของอตุสาหกรรม	และมีการต้ังศนูย์ให้บรกิารจดุเดยีว	(one	stop	research	 
support	 center)	 อ�านวยความสะดวกในการขออนุมัติตามกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้อง	 ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพ่ือดึงดูดบริษัท	 และสนับสนุน 
การพัฒนางานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์สู่ตลาดโลก	 และส�านักงานด้าน 
การจดทะเบียนเทคโนโลยี	 (Technology	 Licensing	Office:	 TLO) 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี	การแบ่งปันข้อมูล	การดึงดูดด้านการ 
ลงทุน	การขยายการส่งออก	การผ่อนคลายกฎระเบียบและการอ�านวย 
ความสะดวกดังกล่าวท�าให้เกิดระบบนิเวศที่เหมาะสมส�าหรับการเกิด 
อุตสาหกรรม	K-Bio	อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว

ทั้งนี้ การสร้างระบบนิเวศของเกาหลีใต้ส่งผลให้มีจ�านวน
การอนุมัติยาใหม่เพิ่มขึ้นจาก

503 ในปี 2554เป็น 628 ในปี 2559
และอันดับการท�าวิจัยคลินิก

ของประเทศเกาหลีพัฒนาจากล�าดับ 19 ในปี 2550
เป็นล�าดับ 8 ในปี 2559

เพื่อสนับสนุนให้บริษัท	Startups	ของเกาหลีใต้สามารถเติบโตและแข็งแรง
พร้อมก้าวไปสู่เวทีนานาชาติ	 เช่นเดียวกับสหรัฐฯ	 ท่ีมี	US	NIH’s	Bio	
I-Corps	ที่กรุงวอชิงตันดีซี	

Korea’s
Bio I-Corps 

นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังได้ถอดบทเรียนจาก
ประเทศต้นแบบอย่างสหรัฐฯ ตั้งหน่วยงาน

ยาและยาชีววัตถุ6



แนวทางการยกระดับ
ศักยภาพกลุ่มสินค้ายาและยาชีววัตถุเชิงพาณิชย์และการส่งออก

•	 การปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนส�าหรับยาและยาชีววัตถุ	 วัตถุดิบ	สารต้ังต้น	 อุปกรณ์	 ห้องทดสอบทางคลินิก	 และเครื่องมือ	 
	 เครื่องจักรต่างๆ	รวมถึงขยายระยะเวลาในการได้รับสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมท่ีใช้ระยะเวลา	 ในการวิจัย 
	 พัฒนาและผลิตยาวนานกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ

•	 การจัดต้ังคณะกรรมการวัคซีนและยาชีววัตถุแห่งชาติ	 และวางกลยุทธ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมยาชีววัตถุในประเทศให้ชัดเจน	 โดยอาจ 
	 พิจารณารูปแบบการส่งเสริมของเกาหลีใต้	 อาทิ	 การก�าหนดเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมยาชีววัตถุและธุรกิจสุขภาพ	 และจัดต้ัง 
	 ศูนย์บริการจุดเดียว	(One	stop	center)	ให้บริการผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจร	ตั้งแต่	

	 	 (1)	การรวบรวมโครงการวิจัยและทุนวิจัยจากหลายหน่วยงานให้มาอยู่ที่เดียว
	 	 (2)	กระบวนการให้ทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง	โดยไม่ตัดงบประมาณลงเมื่อเวลาผ่านไป
	 	 (3)	การก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยาชีววัตถุที่ใช้เวลานาน	และเงินลงทุนสูง
	 	 (4)	การผ่อนคลายกฎระเบียบและการอ�านวยความสะดวก	ต่อการเติบโตของธุรกิจยาชีววัตถุ
	 	 (5)	การส่งเสริมการตลาดและหาเครือข่ายทางธุรกิจ

•	 การจัดท�าฐานข้อมูลสิทธิบัตรยาในไทยและต่างประเทศท่ีเป็นอัตโนมัติ	 เพื่อให้ผู ้ประกอบการ/หน่วยงาน/สถาบัน	 	 สะดวกต่อการ 
	 สืบค้น	เพื่อวางแผนและด�าเนินการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง	และสารส�าคัญต่างๆ	เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการคลัง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กระทรวงสาธารณสุข
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•	 ขยายศักยภาพของการทดสอบทางคลินิกและปรับปรุงข้ันตอนการตรวจสอบทางยาให้มีความรวดเร็วและอ�านวยความสะดวกต่อการ 
	 ขยายตัวของอุตสาหกรรมยา
•	 การพิจารณาบทบาทขององค์กรในก�ากับของรัฐ	ให้มีความสมดุลระหว่างการเข้าถึงยาจ�าเป็นของประชาชน	กับการส่งเสริมให้อุตสาหกรรม/ 
	 ภาคธุรกิจยาในประเทศสามารถเติบโตและแข่งขันได้
•	 การพจิารณาจดัท�าคูม่อืของประเทศ	(National	Guidelines)	ออกมาโดยภาครฐัเพือ่ให้ค�าแนะน�าการพฒันายา	การผลิตยา	จนถงึการข้ึนทะเบียนยา

•	 การปรับแก้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากบัญชีนวัตกรรมไทย	ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า

@TPSO.Tradeinsights

www.tpso.moc.go.th

รับข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์ ง่ายๆ แค่สแกน QR Code

•	 การปรับปรุงข้ันตอนและแก้ปัญหาการข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรล่าช้า	 โดยให้หน่วยงานท่ีรับข้ึนทะเบียนมีบุคลากรและทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
	 ต่อปริมาณงาน
•	 การสร้างกลไกที่จูงใจในการท�าธุรกิจด้านนวัตกรรม	อาทิ
	 	 (1)	 การสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
	 	 (2)	 การจัดให้มีช่องทางเร่งด่วน	 (Fast	 track)	 ในการขอข้ึนทะเบียนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยเฉพาะ	ส�าหรับธุรกิจไทย 
	 	 	 ที่มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง
	 	 (3)	 การแปลงทรพัย์สินทางปัญญาเป็นทุน	(IP	securitization)	และจดัให้มีกระบวนการประเมินมลูค่าทรพัย์สินทางปัญญา	(IP	Valuation)	 
	 	 	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
	 	 (4)	 การจัดอบรมสร้างความตระหนักในประโยชน์และมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา

•	 การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจท่ีคิดค้นยานวัตกรรมท่ีเป็น	Startups	 ให้มีจ�านวนมากข้ึน	 และจ�าหน่ายสิทธิบัตรยาให้กับบริษัทผู้ผลิตท่ีมีศักยภาพ 
	 ในการผลิตและการตลาดท่ีท�าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด	 (Economy	of	Scale)	 เพื่อน�าไปผลิตจ�าหน่ายและส่งออกยานวัตกรรมไปยัง 
	 ต่างประเทศ	และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเชื่อมโยงบริษัทนวัตกรรม	Startups	กับบริษัทผู้ผลิตในห่วงโซ่ถัดไป	

•	 การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจยา	 และสารส�าคัญตั้งต้น	กับต่างประเทศ	ตลอดจนการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ 
	 ยาและสุขภาพ	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจ	 เพื่อให้ไทยเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่การผลิตยาและยาชีววัตถุของโลก	หาตลาดในการ 
	 ส่งออก	 และเกิดการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี	 ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นศูนย์กลางทางแพทย์ของไทย	 โดยเฉพาะในกลุ่มยา 
	 ที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยวางแผนที่น�าทาง	(Roadmap)	ก�าหนดยาชีววัตถุเป้าหมายที่ไทยควรเร่งพัฒนา	5	กลุ่ม	เป็นกลุ่มสินค้า 
	 น�าร่อง	(Quick	win)	ในการหาพันธมิตรทางธุรกิจและส่งเสริมการตลาด
•	 การจัดการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจยาส่งออก	เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบของตลาดเป้าหมาย

•	 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมธุรกิจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	 ผ่านกลไกเวทีความร่วมมือทางการค้า 
	 ที่ไทยมีอยู่	อาทิ	คณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-สหราชอาณาจักร

•	 การเร่งจัดท�าความตกลงยอมรับร่วม	 (Mutual	Recognition	Arrangement:	MRA)	 กับประเทศต่างๆ	 เพื่อให้ผลักดันการส่งออกยาไปยัง 
	 ประเทศเป้าหมายใหม่ๆ

•	 การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่การผลิต	รวมท้ังสร้างเครือข่ายธุรกิจข้ามสาขา	 โดยดึง 
	 จุดแข็งของอุตสาหกรรมและภาคบริการอื่นๆ	 เช่น	 ธุรกิจท่องเท่ียว	 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 และธุรกิจบริการประเภท	 Hospitality 
	 (รองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	และผู้สูงอายุ)	มาท�าธุรกิจและท�าการตลาดร่วมกับผู้ผลิตยา
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