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------------------------------------------------------------------------------------------มจธ. - สวทช. เปDดโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแห'งแรกในไทยคาด 2 ปHผลักดัน
ไทยผลิตยามาตรฐาน GMP ไดเอง
ขอมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระบุการนําเขายาชีววัตถุ (Biopharmaceutical products หรือBiologics)
ในป8 2555 ของประเทศไทยมีมูลค<ากว<า 20,000 ลานบาทถือเป?นการใชงบประมาณในการจัดสรรซื้อยาดังกล<าวในปริมาณมากซึ่งหาก
สามารถผลิตยาชีววัตถุขึ้นภายในประเทศเองไดจะช<วยลดตนทุนการนําเขาและเพิ่มมูลค<าจากการผลิตภายในประเทศอีกทั้งเป?นการปู
ทางใหประเทศไทยเป?นศูนยกลางการผลิตวัสดุชีวภาพของภูมิภาคเอเชียในอนาคต
ในขณะที่วัคซีนซึ่งสามารถผลิตและใชในประเทศเองมีเพียงวัคซีนบีซีจีและวัคซีนไขสมองอักเสบเท<านั้นทั้งที่ประเทศไทยก็มี
ศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและมีขีดความสามารถสูงในการผลิตยาชีววัตถุขึ้นใชเองแต<ปKญหากลับไปอยู<ที่ไม<สามารถต<อยอดผลงานวิจัย
ไปสู<ภาคอุตสาหกรรมไดคือการขาดโครงสรางพื้นฐานในการผลิตวัคซีนในระดับตนแบบ (Pilot Plant) ที่ไดมาตรฐาน GMP เพื่อผลิต
วัคซีนเพื่อใชทดลองในคนรองรับและต<อยอดการวิจัยพัฒนาวัคซีนตนแบบจากหน<วยงานต<างๆจากระดับหองปฏิบัติการในประเทศเพื่อ
ขยายขนาดการผลิตไปทดสอบในคนจึงเป?นสาเหตุใหไม<สามารถพัฒนาวัคซีนขึ้นไดอย<างครบวงจรกลายเป?นขอจํากัดที่ทําใหไทยยังไม<
สามารถผลิตยาชีววัตถุขึ้นภายในประเทศเองไดในเชิงอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการสรางทรัพยากรทาง
ปKญญาเพื่อแกปKญหาและพัฒนาประเทศและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห<งชาติ (สวทช.) ในฐานะหน<วยงานการ
สนับสนุนการวิจัยที่พรอมผลักดันการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดลงนามบันทึกขอตกลงความร<วมมือในการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตรการแพทยผลิตภัณฑชีวภาพทางการแพทยและสารออกฤทธิ์ทางยาและร<วมมือกันจัดตั้งโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุ
แห<งชาติ (National Biopharmaceutical Facility,NBF) ตามมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหประเทศไทยมีศักยภาพใน
การผลิตยาและวัคซีนใชเองอันเป?นการลดการนําเขาและลดการพึ่งพายาชีววัตถุจากต<างประเทศ
รศ.ดร.ศักรินทรภูมิรัตนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกล<าวว<า“มจธ. และสวทช. โดยศูนยCพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห%งชาติไดHทํางานวิจัยและพัฒนาร%วมกันมาเปJนระยะเวลานานโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ
จนเราพบว%าเรามีบุคลากรองคCความรูHและโครงสรHางพื้นฐานที่พรHอมสําหรับการเปJนศูนยCกลางในการถ%ายทอดเทคโนโลยีและขยาย
ขนาดการผลิตยาและสารชีวภาพทางการแพทยCใหHกับหน%วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดHจึงร%วมกันจัดตั้งโรงงานยาชีววัตถุขึ้นใน
พื้นที่ของวิทยาเขตบางขุนเทียนเพื่อใหHสามารถเชื่อมโยงการวิจัยและทดลองในระดับหHองปฏิบัติการสู%การผลิตจริง ในระดับ
อุ ต สาหกรรมเปJ น การขยายขนาดการผลิ ต ในระดั บ ตH น แบบก% อ ใหH เ กิ ด การผลิ ต ในเชิ ง พาณิ ช ยC ที่ เ ปJ น โครงสรH า งพื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยีของประเทศที่จะสามารถสรHางองคCความรูHและศักยภาพทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิต
ยารักษาโรคของประเทศไทย”

โรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแห<งชาติหรือ NBF ชุดนี้ยังสามารถต<อยอดขยายผลใหเกิดการผลิตไปในระดับภาคอุตสาหกรรม
ไดในอนาคตเพื่อสรางความมั่นคงทางยาและดานเศรษฐกิจของประเทศอันจะส<งผลใหคนไทยมีโอกาสเขาถึงยาชีววัตถุที่มีคุณภาพระดับ
สากลในราคาที่เหมาะสมไดอย<างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นภารกิจหลักของโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแห<งชาตินั้นก<อตั้งขึ้นเพื่อใหบริการผลิต
ยาชีววัตถุสําหรับทดสอบในระดับคลินิค (Clinical Trials) ซึ่งเป?นการทดสอบในคนโดยการดําเนินงานของ NBF ในระยะแรกจะใชงาน
เป?น 2 ส<วนคือ
ส<วน Bioprocess Unit 1 เป?นการออกแบบระบบหองสะอาดที่มีระดับความปลอดภัยBSL2 เป?นส<วนสําหรับการผลิตยาชีว
วัตถุที่เป?นโปรตีนโดยใชกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพชั้นสูงที่ใชเทคโนโลยีการเลี้ยงจุลินทรียเป?นเซลลตนแบบในการผลิตประกอบไป
ดวยอุปกรณเครื่องมือการผลิตหน<วยต<างๆไดแก<หน<วยการเตรียมการผลิตหน<วยการหมักและหน<วยการทําโปรตีนใหบริสุทธิ์
ส<วน Bioprocess Unit 2 ออกแบบเป?นระบบหองสะอาดที่มีระดับความปลอดภัยBSL2 เป?นส<วนสําหรับการผลิตยา วัคซีน
และสารชีวภาพมูลค<าสูงเพื่อใชรักษาโรคมะเร็งและโรครายแรงชนิดอื่นโดยใชกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพชั้นสูงที่ใชเทคโนโลยีการ
เลี้ยงเซลลจากคนหรือสัตวเป?นเซลลตนแบบในการผลิตประกอบไปดวยอุปกรณเครื่องมือการผลิตหน<วยต<างๆไดแก<หน<วยการเตรียมการ
ผลิตหน<วยการหมักหน<วยการทําโปรตีนใหบริสุทธิ์และหน<วยทําความสะอาดขวดยาและบรรจุยา
รศ.ดร.โสฬสสุวรรณยืนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียนในฐานะผูอํานวยการ
บริหารโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแห<งชาติหรือNBF และผูอํานวยการหน<วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงาน
ตนแบบ (BEC) ใหขอมูลว<า“สิ่งที่สําคัญคือเราขาดโรงงานผลิตวัคซีนระดับตHนแบบ (Pilot Plant) ที่จะเปJนส%วนเชื่อมต%อไปสู%การ
ผลิตในเชิงพาณิชยCขณะที่ประเทศเพื่อนบHานเริ่มมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดHมากขึ้นหากประเทศไทยยังคงพึ่งพาแต%
ต%างประเทศไม%สรHางความสามารถขึ้นเองจะทําใหHประเทศไทยเสียโอกาสในการผลิตยาทางเทคโนโลยีชีวภาพและวัคซีนเราจึง
จําเปJนตHองเพิ่มศักยภาพในการสรHางความมั่นคงดHานสุขภาพของประชาชนในชาติโดยการพึ่งพาตนเองและลดการนําเขHาหรือเพิ่ม
มูลค%าทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยังตHองใชHยาหรือวัคซีนจากต%างประเทศในปริมาณสูงมากทุกป]โรงงานตHนแบบผลิตยาชีววัตถุจะ
สามารถใหHบริการการผลิตยาชีววัตถุตามความตHองการของกลุ%มวิจัยและอุตสาหกรรมช%วยขยายขนาดกระบวนการผลิตในระดับ
ตHนแบบและระดับอุตสาหกรรมปรับปรุง กระบวนการผลิตใหHเหมาะสมในเชิง พาณิ ชยCนอกจากนั้ นยัง สามารถใชHเปJนสถานที่
ฝ_กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดHานกระบวนการผลิตการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิตในหลักสูตรการสอนสาขาที่
เกี่ยวขHองไดHอีกดHวย”
“ในอีก 1-2 ป]นี้โรงงานตHนแบบผลิตยาชีววัตถุแห%งชาติชุดนี้ จะสามารถดําเนินการไดHเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน GMP
ซึ่งจะทําใหHเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนขึ้นใชHเองภายในประเทศนับว%าเปJนการลงทุนดHานโครงสรHางพื้นฐานสําคัญแห%งแรกของ
ประเทศไทยที่จะนําไปสู%อุตสาหกรรมการผลิตยาเทคโนโลยีชีวภาพช%วยลดการนําเขHาและพึ่งพายาชีววัตถุจากต%างประเทศสรHางขีด
ความสามารถในการแข%งขันระดับภูมิภาค Pharma Security ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนยาจากผูHผลิตหลักเกิดโรคระบาดหรือ
ภัยธรรมชาติที่ไม%คาดฝhนเกิดการต%อยอดงานวิจัยดHานการคHนหาพัฒนายาชีววัตถุทั้งของคนและสัตวCใหHนําไปสู%การใชHจริงในเชิง
พาณิชยCและส%งผลใหHประชากรในทุกระดับเขHาถึงยาชีววัตถุไดHอย%างทั่วถึงมากขึ้น”รองอธิการบดีมจธ.บางขุนเทียนกล<าว
ทางดานดร.พนิตกิจสุบรรณผูอํานวยการฝfายเทคนิคโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแห<งชาติหรือ NBF และนักวิจัยไบโอเท
คกล<าวถึงความพรอมดานการวิจัยและการผลิตของโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุว<า“ไบโอเทคส%งนักวิจัยและผูHช%วยวิจัยมาร%วมทํางาน
อยู%ที่บางขุนเทียนประมาณ 30 คนในความร%วมมือกับ NBF เองจะเปJนเรื่องการสนับสนุนบุคลากรการใหHความช%วยเหลือดHานงบ
การลงทุนงบดําเนินการบางส%วนและงบวิจัยทาง สวทช. คาดหวังว%าเมื่อโรงงานนี้ดําเนินการไดHเต็มรูปแบบจะเปJนส%วนหนึ่งที่จะ
ช%วยใหH มจธ. และ สวทช. ต%อยอดงานวิจัยนําไปสู%การใชHงานจริงในเชิงอุตสาหกรรมไดHมากขึ้นซึ่งงานวิจัยที่สวทช. สนับสนุนจะมี
ทั้งที่เกี่ยวขHองกับยาและวัคซีนสําหรับมนุษยCและสัตวC NBF จะช%วยตอบโจทยCการวิจัยขยายขนาดซึ่งจะทําใหHเรามีปริมาณสาร
มากพอที่จะนําไปใชHในการทดสอบในคนจริงไดHมากกว%าในหHองปฏิบัติการและยังคาดว%าจะสามารถใหHบริการวิจัยพัฒนาและ
รับจHางผลิตไดHภายในป] 2557ซึ่งขณะนี้ไดHรับใบอนุญาตเปJนสถานที่ผลิตยาจากทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ
อ.ย. เรียบรHอยแลHว”
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการ สวทช. กล<าวทิ้งทายไวว<า“สวทช.มีความยินดีเปJนอย%างยิ่งที่ไดHร%วมมือกับ มจธ.
จัดตั้งโรงงานตHนแบบผลิตยาชีววัตถุแห%งชาติขึ้นซึ่งจะเปJนกลไกในการเชื่อมต%อผลงานวิจัยจากหHองปฏิบัติการไปสู%การผลิตเชิง
พาณิชยCซึ่งตรงกับภารกิจหลักของ สวทช. ที่วางไวHและการสรHางศักยภาพในการผลิตยาชีววัตถุนี้จะช%วยใหHประเทศสามารถพึ่งพา
ตนเองในดHานสุขภาพไดHในระยะยาว”

จากความร<วมมือระหว<างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกับสวทช. ในการสรางโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุ
แห<งชาติขึ้นนั้นเพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนการนําองค
ความรูแบบสหสาขาวิชามาบูรณาการเพื่อผลิตผลงานวิจัยทั้งในระดับรากหญาจนถึงงานวิจัยขั้นสูงใหสามารถนํามาประยุกตใชไดจริง
เพื่ อ สรางความเป? น อยู< ที่ ดี ขึ้ น ใหกั บ ผู คนในสั ง คมไทยควบคู< กั บ การพั ฒ นาประเทศอย< า งยั่ ง ยื น ตรงกั บ วิ สั ย ทั ศ นและภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพสูงส<งผลใหเกิดผลงานและการพัฒนาภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและอุตสาหกรรมจํานวน
มากซึ่งการนํางานวิจัยจากหองปฏิบัติการมาพัฒนาใหเกิดการนําไปใชใหเกิดประโยชนขึ้นจริงในระดับอุตสาหกรรมจะสําเร็จไดดวย
ความร< ว มมื อ ของทุ ก ภาคส< ว นที่ ใ หการสนั บ สนุ น การวิ จั ย และการพั ฒ นาบุ ค ลากรรวมถึ ง ต< อ ยอดสู< สั ง คมและเพื่ อ ประโยชนของ
ประเทศชาติต<อไปไม<มีที่สิ้นสุด
……………

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต'อ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
คุณกรรณิการ ส<องจา
คุณมนัสนันท ประดับมุข
กลุ<มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาด มจธ.
โทร. 0 2470 8000 ต<อ 8415-7
โทรสาร0 2427 8595
อีเมลล: kannika.son@kmutt.ac.th, manassanan.pra@kmutt.ac.th
ศูนยCพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห'งชาติ (ไบโอเทค)
คุณอุดมรัตน วัฒนกูล
ผูจัดการงานประชาสัมพันธ ไบโอเทค สวทช.
โทร. 0 2564 6700 ต<อ 3324
โทรสาร 0 2564 6572
อีเมลล: udomrat.vat@biotec.or.th

