มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิ ทยาศาสตร์สขุ ภาพกันเถอะ
มิง่ สรรพ์ ขาวสอาด
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ในคอลัมน์ น้ี ในครัง้ ที่แ ล้ว ได้พูด ถึงผลงานวิจยั ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยไทยภายใต้
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (National Research Universities: NRU) ซึง่ สร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่ประเทศจํานวนมหาศาล ในคราวนี้จะได้มาพูดถึงผลงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกันบ้าง
หนึ่ ง ในป จั จัย ความมันคงในชี
่
ว ิต คงหนี ไ ม่พ้น คุ ณ ภาพชีว ิต จากการมีสุ ข ภาพแข็ง แรงและ
ประชาชนมีระบบการป้องกันและรักษาโรคทีเ่ ข้มแข็ง ในยุคทีก่ ารเดินทางเป็ นเรื่องง่าย โรคภัยไข้เจ็บก็
เข้ า มาง่ า ยด้ ว ย เราคงจํ า ได้ ว่ า ในปี 2547 เกิ ด ไข้ ห วั ด นกระบาดเข้ า ประเทศไทยในตอนนั ้น
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชนั ้ นําของไทยต้องเผชิญปญั หาเร่งด่วนทีต่ ้องถอดรหัสพันธุกรรมของเจ้าไวรัส
ทีร่ จู้ กั ในชื่อ H5N1 ให้รวู้ ่าหน้ าตาเป็ นอย่างไร ต่างจากไข้หวัดอื่น ๆ อย่างไร เพื่อจะได้จดั การวินิจฉัย
อย่างรวดเร็ว เพื่อควบคุมการระบาดและให้การรักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ซึง่ ท่าน ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทีส่ ามารถตรวจสอบได้
รวดเร็วและแม่นยําได้ อานิสงส์จากการสร้างชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกนี้ทําให้สามารถสร้างชุดตรวจ
วินิจฉัยสําหรับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทัง้ สองสายพันธุ์ คือ ไข้หวัดใหญ่ A (H1N1 กับ H3N2) และ
ไข้หวัดใหญ่ B (สายพันธุ์ Yamakata กับ Victoria) ซึง่ สองสายพันธุห์ ลังนี้จะระบาดสลับกันไป รวมทัง้
การกลายพันธุข์ องไวรัสประเภทต่างๆ เราจึงต้องพัฒนาการตรวจวินิจฉัยให้ทราบการเปลีย่ นแปลง เพื่อ
วางมาตรการการป้องกันโรคได้ให้ทนั ท่วงทีและเหมาะสมกับสถานการณ์
ในปี พ.ศ. 2552 เกิดการระบาดของไข้หวัดเม็กซิโก (H1N1 2009) หรือทีร่ จู้ กั กันในชื่อ ไข้หวัด
หมู (Swine Flu) ซึง่ ทีมนักวิทยาศาสตร์ของ ศ. ดร.ยง ภู่วรวรรณ ได้พฒ
ั นาชุดตรวจสอบให้ก้าวหน้าไป
อีก เรียกได้ว่า วิกฤตสร้างโอกาส คราวนี้พฒ
ั นาชุดตรวจแบบ Multiplex คือ การตรวจครัง้ เดียว (Single
Step) สามารถจับไวรัสไข้หวัดทุกตัวพร้อมกันทัง้ ไข้หวัดนก (H5N1) และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทัง้ 3
ชนิด และยังสามารถผลิตชุดตรวจสําหรับโรคอุบตั ใิ หม่เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)
ได้อกี ด้วย
ในปจั จุบนั นี้ ชุดตรวจทีก่ ล่าวมาแล้วมีใช้ภายใน รพ.จุฬาลงกรณ์ ส่วนหน่ วยงานอื่นๆ ในประเทศ
ไทยนัน้ อาศัยการซือ้ ชุดตรวจจากต่างประเทศ ซึง่ มีต้นทุนประมาณ 1,000 - 1,500 บาท สูงกว่าต้นทุน
ของการผลิตชุดตรวจทีผ่ ลิตได้เองในประเทศที่ 300 - 500 บาท ถึง 3 เท่า ซึง่ ต้นทุนการผลิตในแล็บจะ
มากหรือน้อยก็ขน้ึ กับจํานวนที่ต้องการผลิตในประเทศ องค์ความรูท้ ่เี กิดขึน้ ทําให้สามารถเฝ้าระวังและ
วางแผนการป้องกันให้ถูกกับโรค สร้างความมันคงด้
่
านคุณภาพชีวติ ให้คนไทย องค์ความรูน้ ้ีมไิ ด้เกิดขึน้
จากแหล่งทุน NRU แหล่งเดียว ปี เดียว แต่เกิดจากการสะสมความรู้ การได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วย
งานวิจยั ต่างๆ ทําให้สามารถดําเนินการวิจยั อย่างต่อเนื่องและสมควรทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนต่อไป
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สําหรับงานวิจยั และพัฒนาของชุดตรวจสอบไวรัสนี้ทางทีมนักเศรษฐศาสตร์คอื ดร.ชลัยพร อมร
วัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทําการวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ของประเทศ เพื่อดูความคุม้ ค่าเชิง
เศรษฐกิจ พบว่าได้ Economic Cost Ratio ถึง 19.44 บาท คือรัฐลงทุนด้านงบประมาณ 1 บาท ได้คนื
มาถึง 19.44 บาท
แต่ผลตอบแทนนี้ ไม่ได้หมายถึงกําไรของบริษทั แต่เป็ นผลรวมของความคุ้มค่าที่สงั คมได้ ซึ่ง
รวมไปถึงการลดความเสีย่ งของชีวติ คนไทยวัดจากมูลค่ารายได้ตลอดชีวติ ของคนทีร่ อดพ้นจากการตาย
หรือสูญเสียรายได้จากความเจ็บปว่ ย
หากภาคเอกชนจะนํ าไปใช้ยงั ต้องมีการปรับให้ม ี QC ทําชุดตรวจสอบทีใ่ ช้ภายใน Lab นี้ให้
พร้อมใช้ (Ready to Use) สําหรับ Lab หรือ users อื่น ๆ ต้องมีการทําบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) ให้
เหมาะสมต้อ งทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ทัง้ นี้บริษัทเอกชนต้อ งคํานวณว่าขนาดตลาดใน
ประเทศประมาณ 4-5 ล้านบาทต่อปีต่อไวรัส 1 ประเภท จะคุม้ ค่าต่อการนําเข้าหรือไม่
เป็ นที่ชดั เจนว่าประเทศไทยคงจะพัฒนาโดยอาศัยแรงงานราคาถูกต่อไปไม่ได้แล้ว รัฐบาลควร
เริ่มหัน มาสนใจอุ ต สาหกรรมอาศัย งานวิจยั (research-based) สําหรับในประเทศไทย งานด้า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีผลงานวิจยั ทีโ่ ดดเด่น มีการนํ ามาใช้ได้แล้ว แต่ขาดการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ดังนัน้
รัฐควรหันมาสนใจด้านนี้ให้มากขึน้ แต่รปู แบบการส่งเสริมจะแตกต่างไปในแต่ละเทคโนโลยี สําหรับการ
ผลิตเครื่องตรวจวินิจฉัยทีก่ ล่าวมาแล้ว น่ าจะทําเป็ นโครงการนํ าร่องกับ SMEs ไปได้ โดยในขัน้ ต้นให้ม ี
การทํา sub contract กับมหาวิทยาลัยวิจยั ให้ทําในแล็บทีจ่ าํ นวนน้อยไปก่อน แล้วจึงพัฒนาเป็ นการผลิต
เชิงอุตสาหกรรมให้มากขึน้ ภายหลัง ทัง้ นี้กต็ อ้ งมีการแชร์รายได้ระหว่างบริษทั มหาวิทยาลัย และนักวิจยั
อย่างเหมาะสม ซึง่ รัฐบาลอาจจะสนับสนุ น SMEs โดยมี Venture Capital ให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยที่
ต้องการสร้างธุรกิจใหม่ซ่งึ มาจากผลิตภัณฑ์ R&D ของไทย การลงทุนด้าน R&D จากผลงานของ
มหาวิทยาลัยของรัฐของรัฐจึงจะสามารถขยายผลและคุม้ ค่าในระยะยาว
ดาวน์โหลดข้อมูลของความคุม้ ค่าได้ท่ี www.ppsi.or.th
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