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4.

การวิจัย และการพัฒนา

4.1

ภาพรวม

บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการวิจัย พัฒนาและนํ าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเข้ ามาในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ และเชื่อว่า
การวิ จัย และการพัฒ นา เป็ นองค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ ของความสํ า เร็ จ และการเติ บโตที่ ยั่ ง ยื น ของผลิต ภัณ ฑ์ ภ ายใต้
เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ โดยมุ่งเน้ นไปที่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (product identification) สําหรับผลิตภัณฑ์
กลุ่มบํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง่ แพทย์ (prescription pharmaceutical products)
และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) รวมถึงการมุ่งเน้ นการขยายสายผลิตภัณฑ์เดิม (line extension) ที่ได้ รับ
การยอมรับให้ เพิ่มขึ ้น
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 มิถุนายน 2556 บริ ษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
Mega We CareTM จํ านวน 88 รายการออกสู่ ตลาด ซึ่ง ประกอบด้ ว ยผลิต ภัณฑ์กลุ่มบํารุ งสุข ภาพ (nutraceutical
products) จํานวน 15 รายการ ผลิตภัณฑ์ ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription pharmaceutical products) จํานวน 68
รายการ และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) จํานวน 5 รายการนอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังมีตํารับยาที่มี
สูตรเฉพาะที่อยู่ระหว่างขันตอนการพั
้
ฒนาทังหมดจํ
้
านวน 139 ตํารับ ประกอบด้ วยตํารับยาชนิดใหม่ซงึ่ ขอขึ ้นทะเบียนแล้ ว
และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิจํานวน 73 ตํารับ และตํารับยาชนิดใหม่ที่อยู่ในขันตอนต่
้
างๆ ของการพัฒนาจํานวน 66
ตํารับ
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทีมงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ ประกอบด้ วยทีมงาน 2 ทีม โดยทีมงานแรกอยู่ที่จงั หวัดสมุทรปราการ มีหน้ าที่ ดําเนินการวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทฯ (in-house product development) และทีมงานที่สองมีหน้ าที่ดําเนินการแสวงหาแหล่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งถูกพัฒนาขึ ้นโดยบุคคลภายนอก (product outsourcing team) โดยมีสํานักงานอยู่ที่ มุมไบ ประเทศ
อินเดีย มีหน้ าที่ดําเนินการแสวงหาแหล่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งถูกพัฒนาขึ ้นโดยบุคคลภายนอก (product outsourcing
team) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ทีมวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ประกอบไปด้ วยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 44 คน
4.2

จุดมุ่งหมายและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development focus and process)

บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงความต้ องการของตลาดเป็ นสําคัญ (market driven approach) โดยมุ่งเน้ นไปที่การ
ใช้ ข้อได้ เปรี ยบของตําแหน่งทางการตลาด (market position) ณ ปั จจุบนั ของบริษัทฯ เพื่อทําการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ให้ แก่ผ้ บู ริโภคในตลาดเป้าหมาย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ม่งุ เน้ นการขยายสายผลิตภัณฑ์เดิม (line extension) ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับในตลาดให้ มีมากขึ ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุ งสุข ภาพ (nutraceutical products) นั ้น บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นไปที่ ขนั ้ ตอนการคัดเลือ ก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product identification) ที่ผ่านการวิจยั และทดลองทางคลินิกแล้ วว่ามีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(clinically-effective and safe) รวมทัง้ การขยายสายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ มีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น
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ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง่ แพทย์ชนิดใหม่ (new prescription pharmaceutical products) บริ ษัทฯ จะคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จและเป็ นที่ยอมรับในตลาดแล้ ว และสิทธิบตั รของผลิตภัณฑ์ยาเหล่านันที
้ ่หมดอายุแล้ ว หรื อ
กําลังจะหมดอายุภายในระยะเวลาอันใกล้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจํ าหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) บริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการ
ขยายสายผลิตภัณฑ์ (line extension) ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ในการขยายสายผลิตภัณฑ์นั ้น บริ ษัทฯ จะเน้ นการพัฒนา
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ ดีขึน้ เช่น สามารถบรรเทาอาการเจ็บป่ วยได้ เร็ วกว่า และง่ายต่อการใช้ งาน โดยบริ ษัทฯ จะ
พัฒนาตํารับยาให้ ดีขึ ้น เพื่อให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เภสัชกรแนะนําให้ แก่ผ้ บู ริโภคต่อไป
ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ ต้ องได้ รับความร่วมมือจากแผนกต่างๆ ซึง่ รวมถึง แผนกขายและการตลาด แผนก
พัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกการเงิน และทีมวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ โดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีศัก ยภาพดังกล่าว
บริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นการประเมินทางวิทยาศาสตร์ รวมทั ้งศึกษาประเด็นทางทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้ อง หลังจากเลือก
ผลิตภัณฑ์แล้ ว ทีมงานจะประเมิน และกลัน่ กรองข้ อมูลของผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามเกณฑ์ ทั ้งเชิงพาณิชย์ วิทยาศาสตร์ การ
ผลิต ทรัพย์สินทางปั ญญา และข้ อพิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์กํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดทําข้ อเสนอสุดท้ าย (final
proposal) และออกความเห็นในเบื ้องต้ นว่าบริษัทฯ ควรจะเริ่มกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่าวหรือไม่
เมื่อข้ อเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ รับการถูกอนุมตั ิ บริษัทฯ จะเลือกวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยบริ ษัทฯ
อาจพัฒ นาผลิตภัณฑ์ เอง (in-house) หรื อจัดหาเอกสารทางเทคนิค ของผลิตภัณ ฑ์ (technical dossier) ซึ่งพัฒนา
เรี ยบร้ อยแล้ วโดยบุคคลภายนอก และพร้ อมสําหรับการยื่ นขออนุมัติเพื่อขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ตามกฎเกณฑ์ และ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง โดยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

ที ม พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นประเทศไทย จะดํ า เนิ น การวิ จัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ เ อง (in-house product
development) ซึ่งทีมดังกล่าวจะมุ่งเน้ นการคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products)
และยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) และรวมถึงการพัฒนาตํารับยา หรื อสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์ (product
formulation development) การพัฒนาเชิงวิเคราะห์ (analytical development) การตรวจสอบความถูกต้ อง
ของกระบวนการผลิต (process validation) การทดสอบ (testing) และการรวมรวบข้ อมูลทางเทคนิคที่จําเป็ น
สําหรับการจัดทําเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ (technical dossier) เพื่อยื่นคําขออนุมัติขึน้ ทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย (เอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ หรื อ technical dossier หมายถึง การรวบรวม
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การควบคุมคุณภาพ และข้ อมูลผลิตภัณฑ์ตามข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้ อง)

(2)

ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศอินเดีย มีหน้ าที่ดําเนินการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้ น
ไปที่การแสวงหาแหล่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งถูกพัฒนาขึน้ โดยบุคคลภายนอก (product outsourcing team) ซึ่ง
เน้ นที่ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสัง่ แพทย์ (prescription pharmaceutical products) ซึง่ สอดคล้ องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่บริ ษัทฯ ต้ องการ ทัง้ นี ้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์ดังกล่าว มีเอกสารข้ อมูลทางเทคนิคของยาที่
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จัดเตรียมไว้ แล้ ว ดังนันบริ
้ ษทั ฯ จึงสามารถดําเนินการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ ทนั ที ในตลาดที่บริษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจ
แผนภาพต่อไปนี ้แสดงขันตอนกระบวนการพั
้
ฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่

การประเมินผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยหน่วยงาน
ภายในของบริ ษทั ฯ
(in-house product development)

การพัฒนาโดยบุคคลภายนอก
(product outsourcing)

การขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่
การนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด

บริษัทฯ เชื่อว่าบริ ษัทฯ มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยบริ ษัทฯ สามารถพัฒนาและนํา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้ เร็วเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจาก (1) บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุม
(2) มีประสบการณ์ในการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในตลาดที่บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่ และ (3) มีกลยุทธ์ในการผลิต และการ
ขึ ้นทะเบียนที่รวดเร็ว ทังนี
้ ้ ระยะเวลาตั ้งแต่ขนตอนการคั
ั้
ดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ จนถึงขั ้นตอนการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่
ของบริษทั ฯ ใช้ เวลาประมาณ 9 ถึง 12 เดือน อย่างไรก็ดี ตามที่กล่าวไว้ ในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 3.4 ระยะเวลาตังแต่
้ ขนั ้ ตอนการ
ขึน้ ทะเบียนผลิ ตภัณฑ์ใ หม่ ระยะเวลาในการพิจ ารณา และอนุมัติโ ดยหน่วยงานกํ ากับดูแลที่เกี่ ยวข้ อง จนถึงการนํา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึง่ โดยปกติจะใช้ เวลาประมาณ 12 ถึง 18 เดือน หรื อนานกว่า
นัน้ ทังนี
้ ้ โดยสรุป ระยะเวลาการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาจะใช้ เวลานานกว่าการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุงสุขภาพ
(nutraceutical products) และผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) และด้ วยกระบวนการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ในประเทศออสเตรเลียที่มีความรวดเร็ว จะส่งผลให้ ระยะเวลาการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศต่างๆ เร็วขึ ้น
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4.3

ผลงานที่ผ่านมาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ ในอนาคต

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 บริษทั ฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
Mega We CareTM รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 88 รายการออกสู่ตลาดได้ สําเร็ จ ตารางต่อไปนี ้ แสดงรายละเอียดจํานวนผลิตภัณฑ์
ที่พัฒนาและออกสู่ตลาด จําแนกตามแหล่งพัฒนา และประเภทของผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน 2556
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ อี อกสู่ตลาด ตัง้ แต่ วันที่
1 มกราคม 2551 – 30 มิถุนายน 2556

ผลิตภัณฑ์ ท่ อี อกสู่ตลาด (จํานวน)
พัฒนาโดยบริษัทฯ

พัฒนาโดยการจ้ าง
บุคคลภายนอก

จํานวนรวม

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุงสุขภาพ (nutraceutical products)

13

2

15

ผลิตภัณฑ์ ยาตามใบสั่งแพทย์ (prescription
pharmaceutical products)

14

54

68

ผลิตภัณฑ์ ยาจําหน่ ายหน้ าเคาน์ เตอร์ (OTC)

4

1

5

จํานวนรวม

31

57

88

บริ ษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ เทคโนโลยีระบบการนําส่งยา (drug delivery technology system) สําหรับแคปซูล
้ ้
เจลนิ่ม อันได้ แก่ เทคโนโลยี ClearcapTM, ActicoatTM, EmulcapTM และ ActisomeTM ที่บริ ษัทฯ พัฒนาขึ ้นมาเอง ทังนี
เทคโนโลยีระบบนําส่งยาในรูปแบบแคปซูลเจลนิ่มดังกล่าว มุ่งเน้ นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการ
นํ าส่ ง สารออกฤทธิ์ (active ingredients) ในผลิ ต ภัณฑ์ข องบริ ษั ท ฯ เข้ าสู่ร่ างกาย โดยการเพิ่มชี ว ประสิ ทธิ ผ ล
(bioavailability) คือ การเพิม่ อัตราการดูดซึมตัวยา และการส่งตัวยาไปยังส่วนของร่างกายที่ต้องการ (targeted delivery)
เพื่อทําให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ตัวอย่างของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุงสุขภาพ (nutraceutical products) และความสามารถในการคิดค้ นนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี คือ ความสําเร็ จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Nat BTM โดยการพัฒนาวิตามินบีรวมหลายชนิดไว้ ในเม็ดเดียว
(single dosage form) ซึ่งเป็ นความท้ าทายในการพัฒนาและจัดทําตํารับยา เนื่องจากการพัฒนาดังกล่ าวมี ความ
ยากลําบาก ผู้บริ โภคในอดีตต้ องรับประทานวิตามินหลายขนาด ส่งผลให้ เกิดประสิทธิผลตํ่า อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ ผสม
ตํารับยาของผลิตภัณฑ์โดยใช้ แคปซูลเจลนิ่มทําให้ บริษัทฯ สามารถรวมวิตามินบีทั ้งหมดไว้ ในเม็ดเดียว (single dosage
form) บริษัทฯ พัฒนาและนําผลิตภัณฑ์ Nat BTM ออกสู่ตลาดในปี 2548 และข้ อมูลจาก IMS Health เมื่อเดือนมิถุนายน
2556 พบว่าผลิตภัณฑ์นี ้เป็ นวิตามินบีรวมที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยในปี 2555
อีกตัวอย่างความสําเร็ จของกลยุทธ์ในการขยายสายผลิตภัณฑ์กลุ่มบํารุ งสุขภาพ (nutraceutical products) ของบริ ษัทฯ
คือ การพัฒนาแคปซูล เจลนิ่ม และการใช้ เทคโนโลยี ActisomeTM เพื่ อเพิ่มอัตราการดูดซึมของสารออกฤทธิ์ ทําให้ มี
ประสิทธิภาพในการรักษามากขึ ้น นอกจากนี ้ การนําผลิตภัณฑ์ Nat C Yummy Gummyz ออกจําหน่ายในประเทศเมียน
มาร์ในปี 2555 เป็ นตัวอย่างของการขยายสายผลิตภัณฑ์เพิม่ เติมจากความสําเร็จของ Nat CTM โดยการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การนําเสนอวิตามินซีให้ อยู่ในรูปแบบของขนมซึง่ ช่วยขยายตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดกลุ่มลูกค้ าเด็ก
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ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจําหน่ายหน้ าเคาน์เตอร์ (OTC) บริ ษัทฯ ใช้ เทคโนโลยี ClearcapTM เพื่อพัฒนากลไกในการ
นําส่งยา (delivery mechanism) โดยปรับเปลี่ยนจากรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ยาเม็ดแบบแข็ง (hard tablet) เป็ นผลิตภัณฑ์
ยาแคปซูลเจลนิ่ม (soft gel) ที่บรรจุสารออกฤทธิ์ (active ingredient) ในรู ปแบบของเหลว เพื่อเพิ่มอัตราการดูดซึมตัวยา
และทําให้ ยาออกฤทธิ์ได้ เร็วขึ ้น ซึง่ ทําให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มากขึ ้น การปรับปรุ งกลไกการ
นําส่งยาดังกล่าวทําให้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประสบความสําเร็ จอย่างสูง ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ พัฒนาและนําผลิตภัณฑ์ GofenTM
ออกสู่ตลาดในปี 2550 และจากข้ อมูลของ IMS Health เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ผลิตภัณฑ์ GofenTM ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์
แคปซูล เจลนิ่มของบริ ษัทฯ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มียอดขายเป็ นอันดับ ที่ 4 ของผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้ านการอักเสบที่ ไ ม่ใ ช่ ส
เตียรอยด์ (non steroidal anti-inflammatory drugs หรือ NSAID) ในปี 2555
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดจํานวนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างขั ้นตอนการพัฒนา และการขอขึ ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบํารุงสุขภาพ
(nutraceutical products)
ผลิตภัณฑ์ ยาตามใบสั่งแพทย์
(prescription pharmaceutical products)
ผลิตภัณฑ์ ยาจําหน่ ายหน้ าเคาน์ เตอร์
(OTC)
รวม

ผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีสูตรเฉพาะที่อยู่
ระหว่ างพัฒนา
26

จํานวนคําขอจดทะเบียนที่ย่ นื
และอยู่ในระหว่ างการขออนุมัติ
34

23

35

58

17

4

21

66

73

139

รวม
60
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