


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขายาและสมุนไพร   

ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs รายสาขา  และโครงการ

จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับศูนยบริการวิชาการ

เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร  ศึ ก ษ า ไ ว 

มาวิเคราะห และประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 

 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 

ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ

ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 

ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน

ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 

38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 

ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 
 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 

กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 
 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย

จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  

ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ

ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ

บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   

รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 

 
 



 -ข- 

ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง

ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 

พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ

วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ

มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 

ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 

ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 

   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน

หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ

ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ

เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ

ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 

 
 



 -ค- 

ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 -ง- 

แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม

ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง

งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต

เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา

ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   

รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 



 -จ- 

ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 

โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   

เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา

ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 

1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ

สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง

รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ

มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  

ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 

  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี

ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 

เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน

จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  

เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน

การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี

และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   

ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 

  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 

  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ

สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  

บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 

ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  

            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล

ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ

ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   

             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 

and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 

Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 

             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ

ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ

สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้

ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ

บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  

              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม

เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  

8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ

ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ

บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว

เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 
 

1. โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรม 
1.1  ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม 

 ยาถือเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาการ

สาธารณสุขของประเทศ   อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศแบงไดเปน   2  ประเภทใหญๆ  คือ  อุตสาหกรรม

ผลิตยาแผนปจจุบัน และอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณ  
ความหมาย 
ยาแผนโบราณ  จากคํานิยามตามที่ไดบัญญัติไวในมาตร 4 (พระราชบัญญัติยา   พ  .ศ. 2510)  

หมายถึง    ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือการบําบัดโรคสัตว   ซึ่งอยูใน

ตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนตํารับยาแผนโบราณ 

ยาสมุนไพร   หมายถึง  ยาที่ผลิตจากพืชสมุนไพรตามกระบวนการผลิตยาแผนปจจุบัน  หรือมีการ

ประยุกตกระบวนการผลิตแบบยาแผนปจจุบันมาใชประกอบในการผลิตดวย (คณะกรรมการโครงการ

ศึกษาว ิเคราะห ระบบยาของประเทศไทย  2545)  จากขอมูลของคณะกรรมการอาหารและยา 

มีผูประกอบการยาแผนโบราณ ทั้งสิ้นประมาณ  854 ราย สวนใหญเปนสถานที่ประกอบการแบบครอบครวั 

และมีปริมาณการผลิตไมมากนัก  ผูผลิตที่มีกําลังการผลิต  และเครื่องจักรในลักษณะเดียวกับโรงงานยา

แผนปจจุบันคาดวามีไมเกิน   10  รายเทานั้น (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและศูนยวิจัยวิชาการแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันไดมีการจดทะเบียนตํารับยาแผนโบราณและ

ยาสมุนไพรมากขึ้นตามกระแสความนิยมของตลาด   นอกจากนี้  สวนหนึ่งยังทําในรูปแบบของผลิตภัณฑ

อาหารเสริมสุขภาพ   หรือเครื่องสําอาง  เพราะสามารถวางจําหนายและทําการสงเสริมการขายไดงายกวา 

ในปจจุบันพบวา   ตลาดเครื่องสําอางสารสกัดธรรมชาติมีมูลคาตลาดสูงถึง   2,000  ลานบาทตอป   และมี

อัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ  30 ตอป 

ยาที่ผลิตในประเทศปจจุบัน สามาถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก ยาแผนปจจุบันและยาแผน

โบราณ โดยในกลุมยาแผนปจจุบันจะมีผลิตอยู   2  กลุมผลิตภัณฑ  นั่นคือ  กลุมยาสามัญ (Generic Drugs) 

กับกลุมยาตนแบบ ซึ่งไทยมีการพัฒนาการผลิตและมีศักยภาพในการผลิตสูง  เชน  พวกวัคซีนไขหวัดใหญ  

วัคซีนไขตับไวรัสอักเสบ   เปนตน   สวนในกลุมสมุนไพรและยาแผนโบราณสามารถแบงผลิตภัณฑที่มีการ

ผลิตออกเปน   2  กลุมใหญเชนกัน   ไดแก  ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพจากสมุนไพร  เชน   อาหารเสริมสุขภาพ   

เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง เปนตน อีกหนึ่งกลุมผลิตภัณฑ ไดแก ยาจากสมุนไพร ดังแสดงตามรูปที่ 1  
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รูปที่ 1  แสดงประเภทของผลิตภัณฑ 

 

วัตถุดิบยา 

วัตถุดิบตัวยา 

สมุนไพร 

จุลินทรีย /

สารชีวภาพ 

ยาแผนปจจุบัน 

สมุนไพร /

ยาแผนโบราณ 

Generic Drugs 
ทดแทนการนําเขา 

ยาหมดสิทธิบัตร 

ผลิตภัณฑเสริมสขุภาพจากสมุนไพร 
เชน อาหารเสริมสุขภาพ  เครื่องดื่ม  

เครื่องสําอาง 

ยาตนแบบ (วัคซีน) 

ยาจากสมุนไพร 
เปนอีกทางเลือกในการใชรักษาแทน 

ยาแผนปจจุบัน 

 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2548

 นอกจากผลิตภัณฑดังกลาวขางตน ยังมีกลุมผลิตภัณฑอีกกลุมที่เกี่ยวเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยา 

ผลิตภัณฑกลุมนี้  ไดแก  การผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณเพื่อผลิตและวิเคราะหยา  เชน  เครื่องตอกยาเม็ด  

เครื่องผสมและทําแกรนนูล เครื่องอบแหงผงยา เปนตน 

 จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวาในป  2549 จํานวนโรงงานมีอยูทั้งสิ้น 366 โรงงาน 

โดยโรงงาน 349 แหง หรือประมาณรอยละ 95.36 เปนโรงงานขนาดเล็กที่มีการจางงานนอยกวา 200 คน 

สําหรับโรงงานที่มีการจางงานเกิน   200  ข้ึนไป (ขนาดใหญ)   มีจํานวนเพียง   1 7   โรงงานเทานั้น    

และสวนใหญเปนโรงงานที่มีการรวมทุนกับตางชาติ 

  สําหรับที่ตั้งโรงงานสวนใหญจะตั้งอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (รอยละ 77.32) นอกจากนี้  

หากพิจารณาในดานของสัดสวนการจางงานและการลงทุนก็จะพบวา โรงงานที่ตั้งอยูในกรุงเทพและ

ปริมณฑลมีขนาดเฉลี่ยที่สูงที่สุด  

 1.2  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน การผลิตยาและสมุนไพร  นับเปนอุตสาหกรรมที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และ SMEs มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อน  จากขอมูลของ 

ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี   สสว    .พบวาในป 2550  อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร  มีจํานวน

ผูประกอบการทั้งสิ้น 1,316 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 1,305 ราย  หรือคิดเปนรอยละ 

99.16 ในสวนของการจางงาน SMEs  อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร  มีการจางานถึง 24,209 คน   

หรือคิดเปนรอยละ 82.28 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 
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ตารางท่ี 1 จาํนวนวิสาหกจิ  จาํแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2423 การผลิตผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม 

เคมีภัณฑรักษาโรคและผลิตภัณฑ

จากสมุนไพร 

1,255 50 11 1,305 1,316 99.16 0.84 100 

รวม 1,255 50 11 1,305 1,316 99.16 0.84 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานัก

เทศกิจ กทม ., อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 

กุมภาพันธ 2552 

ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงาน  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2423 การผลิตผลิตภัณฑทาง

เภสัชกรรม เคมีภัณฑรักษา

โรคและผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร 

13,592 10,617 5,215 24,209 29,424 82.28 17.72 100 

รวม 13,592 10,617 5,215 24,209 29,424 82.28 17.72 100 

ที่มา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานัก

เทศกิจ กทม   ., อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 

กุมภาพันธ 2552  

 1.3  สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
ดานการนําเขา 

 ประเทศไทยมีการนําเขายาแผนโบราณไมมากนัก  โดยในป 2548 มีการนําเขายาแผนโบราณสูงสุด

เพียง 394 ลานบาท   ทั้งนี้  เนื่องจากความสามารถในการผลิตยาแผนโบราณของไทยมีสูง  โดยในป 2549  

มีมูลคาการผลิตถึง 2,200 ลานบาท      
ตารางที่ 3 มลูคาการผลิตและการนําสัง่ยาเขามาในราชอาณาจกัร  สาํหรับยาแผนโบราณ  

ต้ังแต ป 2530-2549 
การผลิตยาแผนโบราณ (ลานบาท) การนําเขายาแผนโบราณ (ลานบาท) 

พ.ศ. สําหรับ
มนุษย 

สําหรับ 
สัตว 

รวม 
สําหรับ
มนุษย 

สําหรับ 
สัตว 

รวม 

2530 207.914 0.538 208.452 45.469 - 45.469 

2531 242.722 0.79 243.512 74.586 - 74.586 

2532 269.44 0.634 270.074 57.06 - 57.06 

2533 294.4 0.201 294.601 80.056 - 80.056 

2534 225.502 0.213 225.715 84.152 - 84.152 

2535 263.393 1.436 264.829 90.222 - 90.222 



 - 4 - 

การผลิตยาแผนโบราณ (ลานบาท) การนําเขายาแผนโบราณ (ลานบาท) 
พ.ศ. สําหรับ

มนุษย 
สําหรับ 
สัตว 

รวม 
สําหรับ
มนุษย 

สําหรับ 
สัตว 

รวม 

2536 285.038 0.966 286.004 111.103 - 111.103 

2537 414.862 1.503 416.365 101.383 - 101.383 

2538 303.548 0.933 304.481 137.633 - 137.633 

2539 318.205 1.084 319.289 139.633 - 139.633 

2540 251.808 0.388 252.196 177.419 - 177.419 

2541 484.998 0.731 485.729 100.257 - 100.257 

2542 548.266 2.071 550.337 114.02 - 114.02 

2543 675.337 1.34 676.676 124.587 - 124.587 

2544 736.906 1.609 738.515 146.584 - 146.584 

2545 868.883 1.495 870.378 167.537 - 167.537 

2546 1,203.390 1.705 1,205.096 202.700 0.008 202.707 

2547 1,388.669 3.376 1,392.046 199.286 0.106 199.392 

2548 1,484.838 2.802 1,487.641 394.101 0.000 394.101 

2549 2,197.26 3.432 2,200.723 244.251 0.097 244.349 

ที่มา: กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ดานการสงออก 
 มูลคาจากการสงออกยาแผนโบราณยังไมสูงมาก  โดยสามารถสงออกสูงสุดในชวงป 2547-2549  

อยูที่ประมาณ  60  กวาลานบาทตอป  ในขณะที่ยาแผนปจจุบันไทยมีมูลคาการสงออกสูงกวายาแผน

ป จ จุ บั น อย า ง ชั ด เ จน    เ ช น   ป  2 5 4 9  ไ ทยส ง อ อกยาแผนป จ จุ จ บั น  3,412.48 ล า นบาท   

และสงออกยาแผนปจจุบันเพียง 64.64 ลานบาท 
ตารางที่ 4 แสดงมูลคาการสงออกยาของไทย  ระหวางป 2543 - 2549

มูลคาการสงออก (ลานบาท) 
ยาแผนปจจุบัน พ.ศ. 

สําหรับมนุษย สําหรับสัตว รวม 
ยาแผนโบราณ รวมทั้งสิน้ 

2543 1,956.880 111.889 2,068.769 32.501 2,101.270 

2544 1,936.054 129.464 2,065.518 30.440 2,095.958 

2545 2,102.862 118.021 2,220.883 39.005 2,259.888 

2546 2,336.55 168.92 2,505.47 41.33 2,546.81 

2547 2,734.42 232.89 2,967.31 69.70 3.34.07 

2548 3,198.47 237.91 3,436.38 69.70 3,506.09 

2549 3,259.60 152.88 3,412.48 64.64 3,477.11 

     *ขอมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2550 ที่มา: กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
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2. หวงโซอุปทานของยาและสมนุไพร 
 จากการศึกษาโครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรมยา พบวา หวงโซอุปทานของยาและสมุนไพรเริ่ม

ตั้งแต การคนควาตัวยาใหมๆ จนกระทั้งไดวัตถุดิบที่เหมาะสม  จากนั้นนําไปวิเคราะหผลกระทบที่จะไดรับ

จากการใชยา แลวจึงทําการผลิตโดยใชเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตที่ทันสมัย รวดเร็ว  ตอไป 

 การผลิตในขั้นตอนของอุตสาหกรรมตนน้ํา  ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ใชความรูเปนฐาน  (Knowledge 

– based industry) ตองมีการลงทุนสูงมาก  และตองใชทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถทางดาน

วิทยาศาสตร และมีความชํานาญเฉพาะดาน และยังไมมีการผลิตในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา  มีการผลิตอยูบางแตไมเพียงพอกับการใชในประเทศ  ดังนั้นจึงมีการนําเขา

รอยละ  95 สารวัตถุดิบตัวยาที่เพียงพอตอการใชในประเทศมีเพียง   2  ชนิด  คือ  Aspirin และ  Paracetamol 

ในขณะกลุมยาปฏิชีวนะสามารถผลิตใชเองไดประมาณรอยละ  80   

 การผลิตยาสําเร็จรูปจะอยูสวนของปลายน้ํา ซึ่งการผลิตสวนใหญของไทยยังเปนการผลติยาทีไ่มใช

เทคโนโลยีสูงและซับซอนมากนัก   และเปนการวิจัยพัฒนายาสําเร็จรูปอยางงายโดยผูผลิตเอกชน

ภายในประเทศเทานั้น 
 2  Supply Chain ของอุตสาหกรรมยา รูปที่

 
อุตสาหกรรมตนน้าํ 

 
 

การคนควายาใหม 

อุตสาหกรรม 
กลางน้ํา 

 

- การผลิตวัตถุดิบ 
- เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีผลิต 

    และวิเคราะหยา 

อุตสาหกรรม 
ปลายน้าํ 

 

การผลิตยา 
สําเรจ็รูป 

 

3. การวิเคราะห  SWOT analysis  ของสาขาอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 
  จุดออน  โอกาส  การวิเคราะหจุดแข็ง และอุปสรรคของอุตสาหกรรมยาและสมุนไพรสามารถสรุป

ประเด็นสําคัญๆ ไดดังนี้ 
3.1 จุดแข็ง (Strength)  
1) สามารถผลิตยาสามัญแผนปจจุบันไดอยางมีคุณภาพ มีตนทุนและการสงมอบที่สามารถแขงขัน

ไดดี นอกจากนี้ผูประกอบการยังมีทักษะและประสบการณบริหารการผลิตใหมีความยืดหยุน และรองรับ

ความตองการของตลาด 

2) ไดเปรียบดานตําแหนงทางภูมิศาสตร โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียนหรือ 

อินโดจีน และยังสามารถใชประโยชนจากสิทธิพิเศษทางภาษี (AISP) ที่สงเสริมใหมีการลงทุนผลิตยา 

เพื่อจําหนายภายในภูมิภาค 

3)  มีวัตถุดิบดานสมุนไพรที่หลากหลาย สามารถนํามาผลิตยาสมุนไพรไดหลายประเภทและมี

สรรพคุณในการรักษาไดหลายดาน 

4) มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร และการสนับสนุนจากภาครัฐ สนับสนุนการใชสารธรรมชาติมากขึ้น 
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3.2 จุดออน (Weakness) 
สําหรับยาแผนปจจุบัน

1) ผูประกอบการยังขาดการทําความเขาใจถึงความสําคัญของการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ

อยางเปนระบบ 

2)  ตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 

3)  ตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็ก จึงเปนอุปสรรคในการลงทุนของผูผลิตที่จําเปนตองผลิตปริมาณ

มากจนเกิดการประหยัดตอขนาด เนื่องจากการพัฒนาตัวยาใหมแตละตัวจะตองใชเงินลงทุนที่สูงมาก 

ยาแผนโบราณ 

1) การควบคุมคุณภาพของการผลิตเปนไปไดยาก  เนื่องจากตัวยาสมุนไพรมีปริมาณสารสําคัญที่

ใชในการรักษาไมคงที่แนนอน 

2) ขาดการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรตัวใหม 

3) กฎระเบียบของภาครัฐไมเอื้ออํานวยตอการขึ้นทะเบียนยาระดับกระทรวงสาธารณะสุข   

นอกจากนี้การขอ Certificate of origin จากภาครัฐก็คอนขางยากเชนกัน (ขอมูลจาก focus group) 

4) ขาดแคลนแหลงบริการวิเคราะห  ทดสอบ  ที่ไดรับการยอมรับมาตรฐานในระดับสากล (ขอมูล

จากแบบสอบถาม และคณะกรรมการโครงการศึกษาระบบยา) 

5) การติดฉลากบรรจุหีบหอ         เพื่อการสงออกยังไมถูกตองตามมาตรฐานสากล (ขอมูลจาก

แบบสอบถาม) 

6)  การตลาดขาดศูนยรวมการจําหนายสมุนไพรที่มีคุณภาพ (รูปแบบเชน  Watson GNC) ดังนั้น 

จึงควรมีการจัดตั้งศูนยดังกลาว 
3.3 โอกาส (Opportunity) 
1) สามารถขยายตลาดในประเทศเขตอาเซียนไดจากการเปดเสรีทางการคา   และยังมีโอกาส

ขยายตัวไดอีกมากในตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุมยาชื่อสามัญที่หมดอายุการคุมครองดานสิทธิบัตรแลว 

2) กระแสความตองการผลิตภัณฑยาสมุนไพรทั้งภายในประเทศและในตลาดโลกมีมากขึ้น   

เนื่องจากผูบริโภคเริ่มหันไปใชสินคาอุปโภคบริโภคที่เปนผลิตภัณฑธรรมชาติและสนใจทางเลือกใหมๆ  

นอกจากการรักษาโดยการแพทยแผนปจจุบัน  นอกจากยาสมุนไพร  ผลิตภัณฑดานสมุนไพรอื่นๆ   เชน   

ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการนวดแผนโบราณ   และ Spa  ยังมีความตองการทั้งภายในและตางประเทศอยูอีก

มาก 
3.4 อุปสรรค (Threat)  
ยาแผนปจจุบัน 

1) ตลาดยาภายในสวนราชการถูกผูกขาดดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ .ศ  .

2535  ขอ  61 ซึ่งสรางความไมมั่นใจใหแกผูประกอบการในดานความเปนกลางและโปรงใสในการจัดซื้อยา 

2) ปญหาสิทธิบัตรทําใหผูผลิตยาของไทยไมสามารถผลิตยาที่อยูภายใตสิทธิบัตรได กลาวคือมีการ

ควบคุมทั้ง  Process & Product  ของยา  อีกทั้งเจาของสามารถจดสิทธิบัตรใหมโดยเปลี่ยนสูตรยาเพียง
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เล็กนอย  ทําใหระยะเวลาในทางปฏิบัติของสิทธิบัตรจะยาวนานกวา   20  ป  เปนการลดโอกาสในการพัฒนา

ยาของผูประกอบการไทย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและศูนยวิจัยวิชาการแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ป 2547) 

3) บริษัทยาขามชาติที่เคยผลิตในไทยไดยายฐานไปผลิตในตางประเทศ  ซึ่งเปนผลจากเขตการคา

เสรีอาเซียน (AFTA) ที่กําหนดใหเปดเสรีระหวางกันดานยา   ซึ่งสงผลทั้งในแงการไมไดรับการถายทอด

เทคโนโลยี และในดานการสงยาเขามาตีตลาดในประเทศไทย 

ยาแผนโบราณ 

1)  สมุนไพรที่เก็บจากปามีปริมาณลดนอยลงเรื่อยๆ ทั้งจากปาในประเทศไทยเองและปาของ

ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งหมอพื้นบานที่รูจักสมุนไพรชนิดตางๆ ในตําราก็มีจํานวนลดนอยลงตามลําดับ 

กอใหเกิดปญหาการใชสมุนไพรผิดชนิดโดยไมตั้งใจ หรือเพื่อปลอมปนเนื่องจากสมุนไพรที่ตองการหายากขึ้น 

2) ความไดเปรียบของคูแขงของไทย เชน จีน อินเดีย และเวียดนามในดานการลงทุนและภูมิ

ปญญาดั้งเดิม 

3) ผลจากการเจรจา FTA และ NTB ของประเทศผูนาํเขาซึง่ลวนสงผลลบตออุตสาหกรรมยาไทยทัง้สิน้ 
4.  ปญหาของอุตสาหกรรม 

จากการวิเคราะหปญหาและขอจํากัดหลักๆ ของอุตสาหกรรมยาและสมุนไพรโดยใชแบบจําลอง

ขางตน สามารถสรุปได ดังนี้ 

1) ดานวัตถุดิบ ไดแก  คุณภาพของสมุนไพรขาดความสม่ําเสมอ  ขาดการวิจัยและพัฒนาเพื่อหา

สารสมุนไพรตัวใหม และขาดสถาบันที่จะทําการวิเคราะหทดสอบคุณภาพที่ไดมาตรฐาน 

2) ดานการผลิต ไดแก ขาดสถาบันที่จะทําการวิเคราะหทดสอบคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ยังไมไดรับ

การถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตที่ไดมาตรฐานจากภาครัฐ  ภาครัฐยังไมยอมใหการรับรองการเปนยา

สมุนไพรหรือแมกระทั่งการเปนอาหารเสริม และในการขั้นตอนการจดทะเบียนยายังมีระเบียบและขั้นตอน

มากมาย และในดานผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจากธรรมชาติ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ Spa ยังขาด brand 

name และการรับรองคุณภาพ ทําใหการจัดจําหนายโดยเฉพาะในตลาดตางประเทศทําไดยาก 

3) ดานการตลาด ไดแก ขาดการจัดการและขาดศูนยรวมจําหนายสมุนไพรที่มีคุณภาพ เพื่อใหการ

จัดจําหนายมีระบบและเปนมาตรฐาน รัฐนาจะรวมมือกับเอกชนตั้งศูนยรวมการจําหนายที่เปนที่ยอมรับ

และผูบริโภคเชื่อใจในคุณภาพ 

4) ดานกฎระเบียบของภาครัฐ ไดแก กฎระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยา การไมยอมรับสมุนไพร

เปนอาหาร กฎระเบียบในการขอ Certificate of origin ในการสงออก การจําแนกพิกัดของกรมศุลกากรที่ไม

มีมาตรฐาน (ข้ึนอยูกับวิจารณญาณของเจาหนาที่) การทํางานไมประสานกันของหนวยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวของ การไมมีมาตรฐานของผลผลิตสมุนไพร และพระราชบัญญัติที่ลาสมัยไมทันกับสมัยปจจุบัน 
5.  ทิศทางการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 

5.1  กลุม SMEs เปาหมาย 
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สําหรับ SMEs หรือผลิตภัณฑเปาหมายที่ควรจะไดรับการสงเสริมนั้น คือ การผลิตยาสมุนไพร

และผลิตภัณฑสมุนไพร ทั้งนี้เนื่องจากมีผูประกอบการขนาดเล็กจํานวนมาก  ใชวัตถุดิบที่ผลิตในทองถิ่น  

หรือภายในประเทศเปนสวนใหญ  มีการกระจายตามภูมิภาคอยางกวางขวาง  เปนสาธารณะสุขทางเลือก

ของผูบริโภค  เปนการสงวนและรักษาไวซึ่งภูมิปญญาชาวบานหรือทองถิ่น  และสุดทาย  เพื่อเสริมนโยบาย

สงเสริมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP) ของภาครัฐ  นอกจากนี้ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ยังสดใสอีกดวย 

 สาเหตุที่ไมเลือกยาแผนปจจุบัน  เพราะปญหาการผลิตของยาแผนปจจุบันมีมาก  โดยเฉพาะเรื่อง

สิทธิบัตรยา   การกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีตางๆ    (NTBs) นอกจากนี้เรายังไมมีความไดเปรียบ 

โดยเปรียบเทียบในการผลิตยาแผนปจจุบัน ตลาดโลกมีการแขงขันกันสูงโดยเฉพาะถาการคา FTA มผีลเตม็ที่ 

และยังตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศเสียสวนใหญ (รอยละ   95  ตองนําเขา) การผลิตยาแผนปจจุบันจะมี

ลักษณะการผลิตที่มีการประหยัดตอขนาด (Economies of scale) เพราะตองมีการลงทุนทางดานวิจัย 

และพัฒนา   (R&D)  สูง   ดังนั้นการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง   โดยเฉพาะขนาดเล็กจะเสียเปรียบการ

ผลิตขนาดใหญ 
 5.2  ทิศทางการสงเสริม SMEs ในกลุมธุรกิจเปาหมาย 

ยาสม ุน ไพ รและผล ิตภ ัณฑ สม ุน ไพ ร โดยสวนใหญผลิตโดยผูประกอบการขนาดเล็ก 

ซึ่งกระจายอยูในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สินคาและผลิตภัณฑมีการใชวัตถุดิบทางการเกษตรและ 

ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณสามารถพัฒนาใหโดดเดนได ตลาดทั้งในและตางประเทศมีโอกาส 

ที่จะขยายตัว ดังนั้นจึงเปนกลุม  SMEs ที่ควรไดรับการสงเสริม โดยทิศทางการสงเสริมหลักนั้นควรเนนไปที่

การพัฒนาดานคุณภาพและมาตราฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาดและชองทางการจัดจําหนาย 
6.  มาตรการที่ไมใชภาษีรายสินคา (Non-Tariff Barriers : NTB)  

มาตรการ  TBT (Technical Barriers to Trade  ) หรือมาตรการอุปสรรคทางการคาดานเทคนิค  

ที่นํามาใชกับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสําอาง มีดังนี้ 
   1) ประเทศสหภาพยุโรป  
มีการนําหลักเกณฑการปดฉลากและระบุขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติในการใชหรือสรรพคุณ 

(Function of The Product) 

 1) คําเตือน และวิธีใชหรือคําแนะนําในการใช 

 2) ชื่อและสถานที่ตั้งโรงงานผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย 

 3) ระบุหมายเลขรุนการผลิต Batch Number หรือวันที่ผลิต และสถานที่ผลิตสินคา 

 4)  ระบุชวงเวลาหมดอายุของสินคา หรือชวงเวลาการใช (Best Before) 

 5) รายชื่อสวนผสม List Of Ingredient  และขอมูลที่เกีย่วของตามที่กฎหมายกําหนด 

6) กรณีของสารกันแดด  UV Filter จะตองมีคําเตือนและขอมูลการทดลองกับสัตว 
 สวนผสม สารที่ควบคุมหรือสารตองหาม  
 1)  สวนผสมหรือสารตองหามมี  700 กวารายการ  เชน คลอโรไรด ไซยาไนด ไอโอดีน 
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 2) สวนผสมหรือสารควบคุมปริมาณมี  50 กวารายการ เชน หามใชไฮโดรควิโนนเกินกวารอยละ 

3 

 3) สารที่ใชเปนน้าํหอมหรือใหกลิ่นหอม จํานวน  5 รายการตองระบุบนฉลาก 
   2) ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 ผูประกอบการจะตองขออนุญาตนําเขาตามระเบียบของสํานักงานอาหารและยา   ภายใต

พระราชบัญญัติของสหพันธรัฐฯ  (Federal Food Drug and Cosmetic) และจะตองมีหลักฐานการทดลอง

การแพทยอ างอิ ง     นอกจากนี้ ฉลากจะตองระบุ เปนภาษี อั งกฤษ   ในเ ร่ืองของชื่ อ   ส วนผสม  

และวิธีการใช 

 ขอหามในการใชวัตถุดิบ   7  ชนิด  มาเปนสวนผสมในการผลิต   ไดแก   ไบโอธิโอนอล(Biothionol  )  

เฮกซาคลอโรฟน (Hexachlorophene )  มิวเครอรร่ี  คอมพาวด (Mercury Compounds)  ไวนีล  (Vinyl) 

เกลือคลอโรไรดและเซอรโคเนียม (Chloride & Zirconium Salt) ฮาโลจีเนท  ซิลิไซลานิไรด(Halogenated 

Silicylanilides) คลอโรฟอร (Chloroform) และเมธีลีนคลอโรไรด (Methylene Chloride) 
3) ประเทศญีปุ่น 

 ผูประกอบการตองมีใบรับรองและใบอนุญาตการผลิต การนําเขา และการจัดจําหนาย 

และถูกกํากับดูแลในทุกข้ันตอน   โดยเปนไปตามกฎหมายยาเวชภัณฑแหงชาติ   (Pharmaceutical  

Affairs Law ) 

 สําหรับการผลิตยา (Quasi-Drugs) ผูประกอบการจะตองมีใบอนุญาตโรงงาน  แตไมจําเปนตองมี

ใบอนุญาตขาย  และจะตองมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกําหนด  เชน  มาตรฐานของสิ่งที่หาม

เจือปน มาตรฐานดานการทดสอบ และความบริสุทธิ์ของสินคา รวมทั้งการหามโฆษณาเกินจริง 
4) ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน 

 จีนกําหนดใหการผลิตยาและเวชภัณฑตองเปนไปตามหลักเกณฑการผลิตที่ดี (Good 

Manufacturing Practice : GMP) สําหรับสารที่นํามาใชเปนตัวทําปฏิกิริยา  (IVD Reagents) ไดแก  กาซที่

ทําใหเปนยา (Medicinal Gases)  และยาโบราณของจีน  (Chinese Crude Drugs ) จะตองไดรับการ

รับรอง GMP กอนวันที่  1 มกราคม  2550  

 ผูประกอบการไทยสวนใหญเห็นวาอัตราคาขึ้นทะเบียนยาคอนขางแพงมาก  อยางไมมีเหตุผล   

และยังมีความเขมงวดของกฎระเบียบในเรื่องการตองทําวิจัยทางเทคนิค  (Clinical Study)ถึงแมยานั้นจะ

เคยจําหนายในทองตลาดแลวก็ตาม เชน ยาอมแกเจ็บคอ  รวมทั้งทางการจีนเองยังตองการขอมูลการศึกษา

ชีวประสิทธิภาพ (Bioavailability Study) ประกอบดวย ทําใหผูประกอบการประสบกับความยุงยาก 
 5) ประเทศมาเลเซีย   

ประเทศมาเลเซียไมรับข้ึนทะเบียนยาที่นิยมใชทั่วไป  เชน  พาราเซตามอล  และคลอเฟนิลามีน 

สวนยาที่ไมเคยขึ้นทะเบียนมากอนถาไมมีประสิทธิภาพดีกวายาที่มีอยูในทองตลาดจะไมรับข้ึนทะเบียน 

6) ประเทศเวียดนาม     ตองแปลเอกสารขึ้นทะเบียนยาเปนภาษีเวียดนาม  และอายุใบอนุญาต 

การนําเขามีอายะสั้นเพียง  1 ป  
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7) ประเทศอินโดนีเซีย  ยอมใหมีการนําเขาเฉพาะยาที่ไมมีผลิตในประเทศเทานั้น 

8) ประเทศฟลิปปนส   ตองผานการรับรองจากหนวยงานอาหารและยา (Bureau of Food and 

Drug) กอนจําหนาย 

9) ประเทศสิงคโปร  ตองขออนุญาตนําเขาจากสํานักงานยาแหงชาติ (National Pharmaceutical 

Administration)  

10) ประเทศบรูไน  ยาจะตองไดรับการจดทะเบียนในมาเลเซยีและสิงคโปรกอน 

11) ประเทศกัมพูชา   ข้ันตอนการขึ้นทะเบียนยาใชเวลานาน    บางครั้งเกิน   1  ป   -  2  ป  และตอง

ทําการศึกษาชีวประสิทธิภาพ (Bioavailability Study ) 
7. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
 วัตถุประสงค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑของ SMEs ใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล 

โดยการผลิตยาในประเทศสวนใหญจะเปนการผลิตยาสําเร็จรูปสามัญ (Generic Drugs) ซึ่งเปนเปนการ

ผลิตยาที่ไมใชเทคโนโลยีสูงและซับซอนมากนัก  อยางไรก็ตาม เนื่องจากการขาดความรูและเทคนิคในการ

ผลิตที่ดีจึงทําใหยาที่ผลิตออกมาในบางครั้งไมไดคุณภาพ ดังนั้นภาครัฐจึงควรเขาไปใหความรูและ

ชวยเหลือใหคําปรึกษากับ SMEs ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางมาตรฐานคุณภาพสินคา 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑยาและสมุนไพรของ SMEs ใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานตามหลักสากล 

-  แผนการพัฒนาดานมาตรฐานและความปลอดภัย  การผลิตยาในประเทศสวนใหญจะเปนการ

ผลิตยาสําเร็จรูปสามัญ (Generic Drugs) ซึ่งเปนเปนการผลิตยาที่ไมใชเทคโนโลยีสูงและซับซอนมากนัก 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการขาดความรูและเทคนิคในการผลิตที่ดีจึงทําใหยาที่ผลิตออกมาในบางครั้งไมได

คุณภาพ ดังนั้นภาครัฐจึงควรเขาไปใหความรูและชวยเหลือใหคําปรึกษากับ SMEs ในการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน  

สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแผนปฏิบัติการนี้ ไดแก คณะกรรมการอาหารและยา

ของกระทรวงสาธารณะสุข  สถาบันการศึกษาที่มีการทําการวิจัยทางดานยาและสมุนไพร โดยหนวยงาน

เหลานี้อาจมีการจัดโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาและสงเสริม ใหแก SMEs เชน โครงการอบรมทางดาน

มาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อใหความรูแกผูประกอบการ โครงการใหคําปรึกษา ในสวนของกรอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการนั้น จําเปนที่จะตองรีบดําเนินการโดยทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป 

พ.ศ  .2551-255 2  

-  แผนการรับรองมาตรฐานสินคา เพื่อทําใหยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรเปนที่ยอมรับทั้งใน

ตลาดภายในและตลาดโลก ดังนั้นจึงควรมีการตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานของยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ

สมุนไพร และจัดใหมีการตั้งศูนยตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรในภูมิภาคตางๆ 

เพื่อให SMEs สามารถเขาถึงไดงาย โดยคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม
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ไทย อาจจะรวมมือกันในการดําเนินการดังกลาว สําหรับกรอบเวลาในการปฏิบัตินั้น  หลังจากที่ไดมีการ

สงเสริมในดานการพัฒนาดานมาตรฐานและความปลอดภัยไประยะหนึ่ง โดยในป พ.ศ.2553 ก็สามารถ

ดําเนินการไดทันที 
ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางความรูความสามารถในการผลิต 
วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการจะเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมยาและสมุนไพรจําเปนที่จะตองมีการทํา

วิจัยและพัฒนาอยางเขมขนและตอเนื่อง ดังนั้นภาครัฐจึงควรเขามามีบทบาทในการถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีใหมๆ ใหแกผูประกอบการ สงเสริมและสนับสนุนในดานการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 
แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรที่  2 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความรูความสามารถในการผลิต 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้  คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ  

โดยแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 

-  แผนการจัดอบรมและถายทอดความรูทางเทคโนโลยี  ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีสวน

สําคัญตอการพัฒนาผลิตภัณฑและขีดความสามารถในการผลิตของผูประกอบการ ดังนั้นสถาบันการศึกษา

และหนวยงานตางๆ ของรัฐ เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะกรรมการอาหารและยาของ

กระทรวงสาธารณะสุข  จึงควรเขาไปชวยอบรมและถายทอดความรูในการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยี

สมัยใหมในการผลิตยาใหแกผูประกอบการ 

-  แผนการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทางดานเภสัชกรรม  การจะพัฒนาอุตสาหกรรมยาและ

สมุนไพรใหเจริญกาวหนาจําเปนที่จะตองมีการทําวิจัยและพัฒนาอยางเขมขนและตอเนื่อง ดังนั้นภาครัฐ 

จึงควรเขามาสงเสริมและสนับสนุนในดานการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร โดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษา

จะตองชวยกันในการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย ตลอดจนทําการประชาสัมพันธใหผูที่สนใจไดเขามาศึกษา 

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติของแผนปฏิบัติการนั้น แผนการจัดอบรมและถายทอดความรูทาง

เทคโนโลยีควรเริ่มดําเนินการโดยทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป พ .ศ   .2551-2552 ในสวนของ

แผนการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทางดานเภสัชกรรมสามารถเริ่มดําเนินการไดในภายหลัง คือในป 

พ .ศ . 2553 โดยอาจจะตองมีการประชุมหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ

ประชาสัมพันธหลักสูตร กอนที่จะผลักดันใหเกิดผลในทางรูปธรรมได 
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางทางดานการตลาด 
วัตถุประสงค  เพิ่มชองทางการจัดจําหนายและขยายตลาดใหกับผูประกอบการ โดยการสนับสนุน

การพัฒนาความรูดานการตลาด ตลอดจนขอมูลขาวสารและกฎระเบียบทางดานการตลาดในอุตสาหกรรม 

เปนสิ่งสําคัญตอการประสบความสําเร็จของ SMEs เพราะจะทําใหผูประกอบการสามารถวางแผนในการ

สงเสริมและจัดจําหนายผลิตภัณฑของตนไดอยางเหมาะสม ดังนั้นภาครัฐจึงควรเขาไปชวยเหลือเผยแพร

ขาวสาร แนะนําการเขาถึงขาวสารทางอิเล็กโทรนิคสตางๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ควรมีการ
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สงเสริมใหผูประกอบการจัดทํา Website เพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการใหขอมูลและกระจายสินคาของตน

ไปยังผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 
แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางทางดานการตลาด 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้  คือ เพิ่มชองทางการจัดจําหนายและขยายตลาดใหกับ SMEs  

โดยแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 

-  แผนการเสริมสรางความรูทางดานการตลาด ความรูทางดานการตลาดและการขยายชองทาง 

ในการจัดจําหนายสิ่งสําคัญตอการประสบความสําเร็จของผูประกอบการ เนื่องจาก SMEs สวนใหญยังขาด

ความรูและประสบการณดานการตลาด ดังนั้นกระทรวงพาณิชยอาจเขามาใหความชวยเหลือโดยการจัด

โครงการอบรมความรูทางดานการตลาดแกผูประกอบการ 

-  แผนการสงเสริมการพัฒนาตราผลิตภัณฑ  ตราผลิตภัณฑหรือการสรางแบรดเปนสิ่งสําคัญ 

ในการทําตลาด ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมความรูทางดานการตลาดในการสรางตราผลิตภัณฑ รวมทั้งให

ขอมูลรายละเอียดสําหรับการจดทะเบียนตราผลิตภัณฑใหกับ SMEs โดยกระทรวงพาณิชยอาจจะเขามา

ชวยในสวนนี้ 

-  แผนงานจัดทํา Website เพื่อเปนสื่อกลางใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ ในปจจุบันการ

เผยแพรขอมูลทาง Website ถือวามีตนทุนที่ไมสูงมากนักและสามารถเขาถึงผูบริโภคไดทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ดังนั้นเพื่อชวยสงเสริมและขยายชองทางทางการตลาดแกผูประกอบการ จึงควรมีการจัดทํา 

Website ที่เปนศูนยรวมเกี่ยวกับขอมูลของผูประกอบการและผลิตภัณฑยาและสมุนไพรตางๆ ในประเทศ 

และมีการสรางการเชื่อมโยงตอไปยัง Website ของผูประกอบการแตละราย สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในการดําเนินการแผนปฏิบัติการนี้ ไดแก กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย และ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยทาง สสว. ควรทําหนาทีเ่ปนผูประสานงาน

ระหวางหนวยงานตางๆ ในการวางแผนสราง Website ที่เปนสื่อกลาง ตลอดจนประชาสัมพันธให

ผูประกอบการทราบและเริ่มพัฒนา Website ของตนเพื่อมาเชื่อมโยงกับ Website สวนกลาง  

- แผนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

มาใชในการประกอบธุรกิจ นอกจากจะชวยใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพแลว ยังชวยเสริมสรางขีด

ความสามารถในการพัฒนาตลาดของผูประกอบการอีกดวย เชน การพัฒนาระบบตรวจสอบสินคา ระบบ

ตรวจสอบบัญชี และการสราง Website เพื่อเปนหนารานและชองทางในการเขาถึงของผูบริโภคอีกทางหนึ่ง 

ในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

กระทรวงพาณิชย และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจเขามาชวยผลักดัน

และดําเนินการ โดยทาง สสว. ควรทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานของภาครัฐเพื่อจัดการอบรมความรู

ทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และประชาสัมพันธขอมูลใหผูประกอบการที่สนใจเพื่อมาเขา

รับการอบรม 
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สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัตินั้น แผนการเสริมสรางความรูทางดานการตลาดควรเริ่มดําเนินการ

โดยทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป พ .ศ    .2551-255 2 เพื่อใหผูประกอบการ SMEs ไดขอมูล

เกี่ยวกับทางดานตลาดและความตองการของผูบริโภคเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ

ของตนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  หลังจากนั้นในป พ.ศ.2553 จึงเริ่มดําเนินการแผนการ

สงเสริมการพัฒนาตราผลิตภัณฑ แผนงานจัดทํา Website เพื่อเปนสื่อกลางใหแกลูกคาทั้งในและ

ตางประเทศ และแผนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs 
ยุทธศาสตรที่  4  การสงเสริมทางดานการเงิน 

 วัตถุประสงค เพื่อแกปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการขยายกิจการ ปรับปรุงกิจการ และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจาก SMEs สวนใหญยังมีขอจํากัดในดานของเงินทุนทําใหไมสามารถขยายกิจการ

และลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยที่จะชวยทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ การวิจัย

และพัฒนาขั้นพื้นฐานก็ยังตองใชเงินทุนที่สูง ดังนั้นควรมีการหาทางชวยเหลือในการหาและเพิ่มชอง

ทางการเขาถึงแหลงเงินทุนใหกับ SMEs 
 แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมทางดานการเงิน 
 1) แผนการสรางชองทางในการเขาถึงเงินทุน 

เนื่องจากผูประกอบการ SMEs ในกลุมยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรนั้นมีขนาดเล็กมากทําให

มีขอจํากัดในดานของเงินทุน จึงไมสามรถพัฒนาการผลิตและซื้ออุปกรณที่ทันสมัยและมาตรฐานมาใชใน

การผลิตได ดังนั้นจึงควรมีการหาทางชวยเหลือในการหาและเพิ่มชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุน โดยใน

สวนนี้สถาบันการเงินของรัฐ  โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย ควรจะเขามารับหนาที่ในการใหความชวยเหลือดังกลาว สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติของ

แผนปฏิบัติการนี้สามารถดําเนินการไดทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป พ.ศ .2551-2552 
 ยุทธศาสตรที่  5  การเสริมสรางการประสานงานในการแกปญหาของภาครัฐมากขึ้น 

 วัตถุประสงคเพื่อแกปญหากฎระเบียบตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา  และปะสานรวมมือกัน

ในระหวางหนวยงานของภาครัฐ  โดยภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรเฉพาะ อาจอยูในรูป 

Cluster ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสมุนไพร โดย Cluster ดังกลาวจะเปนผู

รวบรวมปญหาและอุปสรรคตางๆ พรอมกับวางแผนแกปญหาที่จุดเดียว (one stop service) 

โดยเฉพาะกฎระเบียบที่ลาสมัย และยุงยากซับซอน เพื่อขับเคลื่อนใหการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

สมุนไพรใหกาวไปไดเร็วยิ่งขึ้น 
 แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางการประสานงานในการแกปญหาของภาครัฐ 

 วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้  คือ เพื่อแกปญหากฎระเบียบตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาและ

ปะสานรวมมือกันในระหวางหนวยงานของภาครัฐ โดยแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค

ของยุทธศาสตรนี้ ประกอบดวย 

 -  แผนการสรางเครื่อขายวิสาหกิจ (Cluster) ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยาสมุนไพร

และผลิตภัณฑสมุนไพร ภาครัฐควรจัดตั้งหนวยงานหรือองคกรเฉพาะ อาจอยูในรูปของเครื่อขายวิสาหกิจ
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ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร โดยเครื่อขายวิสาหกิจดังกลาวจะเปน

ผูรวบรวมปญหาและอุปสรรคตางๆ พรอมกับวางแผนแกปญหาที่จุดเดียว )  One stop service) โดยเฉพาะ

กฎระเบียบที่ลาสมัย  และยุงยากซับซอน เพื่อขับเคลื่อนใหการพัฒนาธุรกิจยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ

สมุนไพรใหกาวไปไดเร็วยิ่งขึ้น สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแผนปฏิบัติการนี้ ไดแก 

คณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณะสุข กรมพัฒนาแพทยแผนไทย สถาบันการศึกษาที่มีการ

ทําการวิจัยทางดานสมุนไพร โดยจะตองมีการประชุมเพื่อวางกรอบในการจัดตั้งหนวยงานดังกลาว สําหรับ

กรอบเวลาในทางปฏิบัติของแผนปฏิบัติการนั้น สามารถดําเนินการไดทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก 

คือป พ.ศ  .2551-255 2 
8.  นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สาํคัญ  
 ในการแถลงนโยบายรัฐบาล  เมื่อธันวาคม 2551  รัฐบาลไดมีนโยบายขยายฐานภาคบริการ   

โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่มมูลคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน และเชื่อมโยงธุรกิจ 

ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการ

ทองเที่ยว ดังนั้น การผลิตยาแผนโบราณ  จึงมีความเชื่อมโยงกับนโยบายดังกลาว   โดยเฉพาะธุรกิจบริการ

สุขภาพ  มีการใชยาแผนโบราณ  เปนอุตสาหกรรมตนน้ําของบริการสุขภาพ  รวมทั้งอาหารเพื่อสุขภาพอีกดวย 
9 .ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  การกําหนดมาตรฐานในการผลิตยา  ผูประกอบการยังไมทราบชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของ 

PICS  GMP และ WHO  วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร  จึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  รวมทั้ง  

การตีความหมายขอกําหนดแตกตางกันระหวางผูประกอบการ  และผูตรวจรับรอง (อย.)  ดังนั้น  ภาครัฐ

และหนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงทําความเขาใจและเผยแพรขอมูลใหผูประกอบการไดรับทราบและเขาใจไป

ในทิศทางเดียวกัน 

 2.  การที่ไทยเปนสวนหนึ่งของ ASEAN  ซึ่งกําลังพัฒนาไปสู ASEAN Harmonize และกําหนดให

การผลิตเครื่องสําอาง  ตองไดมาตรฐาน GMP  ภายในป 2551 ซึ่งสงผลกระทบตอผูประกอบการไทย   

ซึ่งสวนใหญเปน SMEs โดยมีคาใชจายเฉลี่ยเพื่อใหไดมาตรฐาน GMP 1 - 1.5 ลานบาท/ราย  (คาใชจายใน

การปรับปรุงโรงงานและฝกอบรม)  จึงสงผลกระทบตอผูประกอบการ SMEs  ในอุตสาหกรรมยาแผน

โบราณ (เครื่องสําอาง)  ดังนั้น  ภาครัฐควรมีนโยบายการสนับสนุนหรือสงเสริมดานการเงิน  ในลักษณะ

สนับสนุนคาใชจายบางสวนหรือทั้งหมดใหแกผูประกอบการ 

 3.  การเปดเสรีทางคา  สงผลใหสมุนไพรไทยอาจถูกตางชาตินําไปจดสิทธิบัตร  ดังนั้น  ควรมี

มาตราการทางกฎหมายในการปกปองยาและสมุนไพรไมใหตางชาตินําไปจดลิขสิทธิ์เปนของตนเอง  

เชนเดียวกับการกําหนดอาชีพเฉพาะของคนไทย  ที่หามตางชาติประกอบ 
10.   ตัวอยางโครงการในอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 

โครงการอบรมคุณภาพมาตรฐานยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมนุไพร 
 หลักการและเหตุผล 
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 เนื่องจากผูผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็กที่ยังไมมี

ความรูทางดานมาตรฐานและความปลอดภัย ประกอบกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสวนใหญเปนวัตถุดิบใน

ทองถิ่นที่ยังไมไดมีการวางระบบตรวจสอบคุณภาพ ดังนั้นจึงทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาไมไดมาตรฐาน

และขาดความสม่ําเสมอ ดังนั้นเพื่อทําใหยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรเปนที่ยอมรับทั้งในตลาด

ภายในและตลาดโลก จึงจําเปนที่จะตองมีการใหความรูและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตของ

ผูประกอบการใหผานการรับรองตามเกณฑมาตราฐานสากล คือ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 

(Good manufacturing practice: GMP) 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหความรูกับผูประกอบการเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลที่สําคัญของผลิตภัณฑสมุนไพร 

 2.  เพื่อกระตุนใหผูประกอบการพยายามปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตของตนใหไดตาม

มาตรฐานสากล 
 กลุมเปาหมาย 
 ผูประกอบการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรซึ่งกระจายอยูตามชนบทและภูมิภาคตางๆ 

ของประเทศ 
 วิธีการดําเนินการ 
 1.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมงาน โดยคณะกรรมการจะประกอบดวยตัวแทนจาก

คณะกรรมการอาหารและยา กรมพัฒนาแพทยแผนไทย สถาบันการศึกษาที่มีการทําการวิจัยทางดาน

สมุนไพร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) สสว(. 

 2.  กําหนดหัวขอและเนื้อหาที่จะจัดอบรม วิทยากรที่จะเปนผูบรรยาย และวันเวลาและสถานที่

สําหรับการจัดอบรม 

 3.  ดําเนินการประชาสัมพันธและเปดรับสมัครใหแกผูประกอบการที่สนใจ 

 4.  ดําเนินการจัดการอบรม 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ผูประกอบการมีความรูและความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลที่สําคัญของ

ผลิตภัณฑสมุนไพร 

 2.  ผูประกอบการมตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพและความปลอดภัย และกระตือลือลนที่จะ

พัฒนาปรับปรุงการผลิตของตนใหดียิ่งขึ้น 
 กรอบเวลาในการดําเนินการ 
 โดยมีกรอบเวลา 3 เดือน โดยประมาณดังนี้ 

 เดือนที่  1  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดเนื้อหาและรูปแบบในการอบรม 

 เดือนที่ 2 ประชาสัมพันธและเปดรับสมัคร 

 เดือนที่ 3 ดําเนินการจัดอบรม 
 งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
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 ข้ึนอยูกับคาใชจายการประชุมและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ จํานวนผูที่จะเขาอบรม คาใชจาย

ในดานของคาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร และคาสถานที่จัดอบรม  

 

 



 
 

ภาคผนวก 



 

หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

อุตสาหกรรม

กลางน้ํา

-เคร่ืองจักรและ
อุปกรณที่ผลิต
และวิเคราะหยา

-การผลิตวัตถุดิบ

อุตสาหกรรม

ปลายนํ้า

การผลิตยา

สําเร็จรูป

อุตสาหกรรม    
ตนน้ํา

การคนควา
ยาใหม

฿F

 
 

อุตสาหกรรมยาและสมุนไพรอุตสาหกรรมยาและสมุนไพรอุตสาหกรรมยาและสมุนไพร

การพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานและมาตรฐาน  

• การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานใหสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การเสริมสรางความรูการเสริมสรางความรู
ความสามารถในการผลิตความสามารถในการผลิต
• การเสริมสรางศักยภาพ
ในการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ 
• การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาและเสริมสรางการพัฒนาและเสริมสราง
ทางดานการตลาดทางดานการตลาด 

• การเสริมสรางความรูและ
ทักษะทางดานการตลาด
ใหกับ ผปก.

การประสานงานในการการประสานงานในการ
แกปญหาของภาครัฐแกปญหาของภาครัฐ  

• การสงเสริมการรวมกลุม
Cluster

  การพัฒนาดานคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาดานคุณภาพและมาตรฐาน  
การพัฒนาผลิตภัณฑการพัฒนาผลิตภัณฑ  การตลาดและชองทางการจดัจําหนายการตลาดและชองทางการจดัจําหนาย

• การพัฒนาดานมาตรฐาน
และความปลอดภยั
• การรับรองมาตรฐาน
สินคา 

• การจดัอบรมและถายทอด
ความรูทางเทคโนโลยี
• การพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยี 

• การประชาสัมพันธและ
ใหความรูดานยาสมุนไพร
และผลิตภณัฑสมุนไพร
• การสรางตลาดและ
ชองทางการจดัจําหนาย 
• การสงเสริมการพัฒนา
ตราสินคา

• การสรางเคร่ือขาย  Cluster 
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมยา
สมุนไพรและผลิตภณัฑ
สมุนไพร

 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 

SMEs รายสาขา   

  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 

SMEs รายสาขา 

  ก อ ง ค ว บ คุ ม ย า   สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า  

http://www.fda.moph.go.th/

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) 

  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 

2551 

  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ

การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา

และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 

  ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  

http://www.diw.go.th/diw/query.asp

  กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย  http://www.depthai.go.th/ขอม

ลการคาและการสงออก/ขอมลสนคา/tabid/196/Default.aspx

  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ มการลงทุ นแห งประ เทศไทย  (BOI) 

http://www.boi.go.th

  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  

http://www.ieat.go.th
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