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Pfizer กับ Viagra
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความสํ าเร็จในการนํา Viagra ออกสูตลาด ทําใหผลการประกอบธุรกิจของ
Pfizer เปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก
ในป 2540 Pfizer มีรายไดสูงเปนอันดับที่ 5 ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเภสัชกรรม
ในสหรัฐอเมริกา รองจาก Merck, Johnson and Johnson, Bristol – Myers Squibb และ
American Home Products
ในการจั ดอัน ดั บบริษัท ยัก ษใ หญ ในสหรัฐอเมริกา 500 บริษัทของนิตยสาร
Fortune (April 27, 1998) ในป 2540 มีผูผลิตยาติดอันดับรวม 14 บริษัท Pfizer ติดอันดับที่ 124
ในขณะที่ Merck อยูในอันดับที่ 46 Johnson and Johnson อันดับที่ 49 Bristol – Myers
Squibb อันดับที่ 78 และ American Home Products อันดับที่ 98
ในรอบทศวรรษเศษที่ผานมา บริษัทยาจํานวนไมนอยขยายธุรกิจดวยการควบ
กิจการ(merger) หรือดวยการครอบกิจการ(take - over) อาทิเชน Glaxo ผนวกกับ Wellcome
กลายเปน Glaxo Wellcome Smith Kline ผนวกกับ Beecham กลายเปน Smith Kline
Beecham และ Bristol Myers ผนวกกับ Squibb กลายเปน Bristol – Myers Squibb เมื่อตนป
2541 Glaxo Wellcome เจรจาควบกิจการกับ Smith Kline Beecham แตไมสําเร็จ ทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ Pfizer ยืนหยัด โดยไมยอมควบกิจการกับบริษัทอื่น และสามารถขยาย
ธุรกิจจากการเติบโตภายใน(internal growth)
ยุทธวิธสี าคั
ํ ญของการเติบโตจากภายในของ Pfizer วางจุดหลักที่การทุมการใช
จายดานการวิจัยและพัฒนา(Research and Development Expenditure) ในปจจุบัน Pfizer
ใช จ  า ยด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาประมาณ 15% ของรายได จ ากการขาย ซึ่ ง ตกประมาณ
1,900 ลา นดอลลาร ตอป การทุมการใชจายในการคิดคนและพัฒนาสูตรยาใหมๆมีมาแต
ทศวรรษ 2520 เมื่อเอ็ดมันด แพร็ตต (Edmund Pratt) เปนประธานพนักงานฝายบริหาร นโยบายนี้
สืบสานตอมาจนถึงยุคปจจุบัน ซึง่ มีนายวิลเลียม สเตียร (William Steere) เปนประธาน
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Pfizer ไดรับบทเรียนสําคัญ เมื่อยา Feldene ซึง่ ใชรักษาโรคปวดขอ (arthritis)
หมดอายุสิทธิบัตรในป 2535 อันเปนเหตุใหรายไดจากการขายตกตํ่า เนื่องจากสูตรยามิไดรับ
การคุมครองอีกตอไป และบริษัทยาอื่นสามารถผลิตขึ้นมาแขงได ดังนั้น การคิดคนและพัฒนา
สูตรยาอยางตอเนื่องจึงเปนหัวใจสําคัญของการอยูรอดของบริษัทยา ยาแตละสูตรกวาจะคิดคน
และพัฒนาจนเปนที่ยอมรับขององคกรอาหารและยา (Food and Drug Administration) นั้น
ตองกินเวลานานประมาณ 15 ป เมื่อสูตรยาที่คิดคนไดรับอนุมัติใหผลิตได และผูผลิตไดรับ
สิทธิบัตร ผูผลิตยอมมีอํานาจผูกขาดในการผลิตและการจําหนาย และเสพสุขจากกําไรในชวงที่
สิทธิบัตรยังไดรับการคุมครอง เมื่อสิทธิบัตรหมดอายุลง อํานาจผูกขาดของผูผลิตยอมหมดไป
อันเปนเหตุใหรายไดและกํ าไรตกตํ่ าลงดวย การไดรับสิทธิบัตรสําหรับสูตรยาที่พัฒนาขึ้นใหม
อยางตอเนื่องจึงเปนยุทธวิธสี าคั
ํ ญในการธํารงรายได สวนแบงตลาด และกําไร
บริษทั ยาบางบริษัทขยายธุรกิจดวยการเติบโตภายนอก(external growth) ทั้งนี้
โดยการควบหรือครอบบริษัทอื่น การขยายธุรกิจดวยการควบหรือครอบบริษัทอื่นนั้น นอกจาก
มีประโยชนในการขยายเครือขายการตลาดแลว ยังชวยขยายฐานภูมิปญญาดานเภสัชกรรม
อีกดวย บริษัทแตละบริษัทอาจมีฐานการวิจัยและการพัฒนาแตกตางกัน การผนวกและผนึกตัว
เขากันอาจเกื้อกูลใหการวิจัยและการพัฒนาสูตรยาใหมๆรุดหนามากกวาปกติ บางบริษัทอาจมี
ฐานการวิจยั และการพัฒนาที่แข็งแกรง แตขาดเครือขายดานการตลาดที่กวางขวาง การผนวกหรือ
ผนึกตัวกับบริษัทอื่นอาจชวยเสริมจุดออนของกันและกันได
การสิ้นอายุสิทธิบัตรของตํารับยาที่เปนตัวเงินตัวทอง ยอมมีผลตอรายได สวน
แบงตลาด และกําไร หากไมมีตํารับยาใหมที่ขึ้นมาทํารายไดแทนที่ ฐานะของบริษัทยอมตกตํ่าลง
ในหลายตอหลายกรณี การควบกิจการเกิดจากการที่ตํารับยาที่เปนตัวเงินตัวทองสิ้นอายุสิทธิบัตร
โดยทีบ่ างบริษัทถูกบริษัทอื่นครอบกิจการ
Pfizer เลือกยุทธศาสตรการเติบโตภายใน ดวยการทุมการใชจายดานการวิจัย
และพัฒนา ในปจจุบัน Pfizer มีผลผลิตที่ทํารายไดในระดับสูงหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
Norvasc ยารักษาโรคเครียด(hypertension) ซึ่งมียอดขาย 2,200 ลานดอลลารในป 2540 Zoloft
ยา anti – depressant ซึง่ คาดวาจะมียอดขาย 2,000 ลานดอลลารในป 2542 และลาสุด Viagra
ยากระตุนการแข็งตัวขององคชาต ซึ่งเพิ่งไดรับอนุมัติจาก FDA ใหผลิตและจําหนายอยางมี
เงือ่ นไขตั้งแตปลายเดือนมีนาคม 2541 โดยที่คาดวาจะมียอดขาย 2,000 ลานดอลลารในป 2543
Pfizer ยังหวังกอบโกยรายไดจาก Trovan ซึง่ เปนยาปฏิชีวนะที่สามารถตอสูกับเชื้อโรคไดถึง 14
สายพันธุ และกําลังรอการอนุมัติสูตรยาจาก FDA นอกจากนี้ Pfizer กําลังพัฒนาตํารับยาสําหรับ
โรคประสาท Schizophrenia โรคปวดศีรษะ(migraine) และโรคหัวใจเตนผิดปกติ
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ดวยการวิจัยและพัฒนาตํารับยาอยางตอเนื่อง Pfizer จึงมีตํารับยาที่ทํารายได
โดยไมขาดสาย การคนพบสูตรยา Viagra เกิดขึ้นโดยบังเอิญในป 2535 ขณะที่กําลังพัฒนาตํารับ
ยาเพื่อรักษาโรคหัวใจ โดยที่พบวา ยาที่มีผลในการขยายหลอดเลือด มีผลในการกระตุนให
องคชาตแข็งตัวดวย ผูบริหาร Pfizer จึงตัดสินใจทุมการวิจัยและพัฒนาตํารับยานี้ ซึ่งกลายเปน
ผลผลิตที่เสริมสรางฐานะการเงินของ Pfizer อยางยิ่ง บรรดาชายที่เปนโรค ‘ลมมิรูโด’ พากันใฝหา
Viagra หุนของ Pfizer ซึง่ มีราคาเพียง 45 ดอลลารในป 2540 ถีบตัวขึ้นมาสูระดับหุนละ 118
ดอลลารในเดือนเมษายน 2541
แมวา Pfizer เลือกใชยทุ ธศาสตรการเติบโตภายใน แตใชวา Pfizer จะไมมี
ความสัมพันธกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน Pfizer ทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Alliance) ดวย อาทิเชน การทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับ Eisai แหงญี่ปุน
ในการจัดจําหนาย ยา Aricept ซึง่ ใชรักษาโรค Alzheimer’s Disease การทําสัญญาพันธมิตร
เชิงยุทธศาสตรกับ Warner – Lambert ในการจัดจําหนาย Lipitor ซึง่ เปนยาลด cholesterol
โดยที่ Lipitor เปนคูแขงของยา Zocor ของ Merck ทายที่สุด Pfizer ทําสัญญาพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตรกับ G.D. Searle (อันเปนบริษัทในเครือของ Monsanto ผูบ กุ เบิกเทคโนโลยีชีวภาพ)
ในการจัดจําหนาย Celebra ซึง่ เปนยารักษาโรคปวดขอ
Pfizer ไตจากอันดับที่ 13 ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเภสัชกรรมอเมริกันในป
2534 ขึน้ มาสูอันดับที่ 5 ในป 2540 และนาจะขึ้นมาสูอันดับที่ 4 ในป 2541 ได ทัง้ นี้เปนที่คาด
กันวา Pfizer จะสามารถแซงหนา Merck ขึน้ ไปยึดครองอันดับหนึ่งไดในป 2545 ทั้งนี้ดวยผลงาน
ของ Viagra นัน่ เอง

