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องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจจัดอยู่ในสาขาสังคม เทคโนโลยี  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 องค์การเภสัชกรรมด าเนินงานตามภารกิจที่จะสนองนโยบาย
ด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกัน
เพ่ือเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ส ารองไว้ยามฉุกเฉินเพ่ือความมั่นคงของชาติ 

The Government Pharmaceutical Organization (GPO) is a state enterprise within the Society 
and Technology Sector under the Ministry of Public Health and was established in accordance 
with the GPO Act of 1966 (B.E. 2509). GPO operates in accordance with its established mission to 
comply with Thailand’s public health policy by producing and supplying medicines and medical 
supplies to support the public health system of the country, as well as to act as a mechanism in 
maintaining the price level of medicines and in reserving medicines and medical supplies for 
situations of emergency and to sustain national security. 
 

วิสัยทัศน์ Vision 
เป็นองค์กรหลักเพ่ือความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศท่ีทันสมัยและยั่งยืน 

Vision  
To be both modern and sustainable, in order to be the foremost organization in the country 
maintaining national security in terms of medicines and medical supplies. 
 

พันธกิจ Mission 
1. ผลิต จ าหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. ผลิตยาที่จ าเป็นและส ารองยาในยามฉุกเฉินเพ่ือความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจ าเป็นต่อระบบ
สาธารณสุขของประเทศ 
3. ด าเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพ่ึงตนเองได้และมีธรรมาภิบาล 
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อสังคมไทยเพ่ือประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือตอบสนองความต้องการและความ
จ าเป็นต่อสังคมไทย 
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Mission 
1. To manufacture, sell and supply quality health products with the aim of achieving a world-

class standard. 
2. To produce essential medicines and to provide a reserve of medicines for situations of 

emergency, within the national security drugs system. 
3. To develop the business to ensure competitiveness within ASEAN, self-sustainability and good 

governance. 
4. To maintain the price of medicines and medical supplies at a level which ensures patients 

have ease of access. 
5. To generate innovation in regard to medicines and medical supplies, as well as herbal 

products, in order to be able to respond to the needs of Thai society. 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตาม พรบ.องค์การเภสัชกรรม 2509 
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
4. ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ 
5. ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 

Objectives for the founding of GPO in accordance with the GPO Act B.E.2509: 
1. To manufacture medicines and medical supplies. 
2. To promote the research and development of medicines and medical supplies. 
3. To promote the analysis of medicines and medical supplies including that of the raw materials 
used in their manufacture. 
4. To purchase, sell, trade and provide medicines and medical supplies. 
5. To run a business involved in the manufacture of medicines and medical supplies. 
 

ค่านิยม Core Value 
Good Governance   ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น 

Prople Trust    ให้เกียรติต่อกัน 
Ownership   ร่วมเป็นเจ้าของ 
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ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงินในรอบปี 2562 
Financial Highlights of the Year 2019 

 
ผลการด าเนินงาน 
Performance 

ปี 2562 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

% 
Change 
Rate (%) 

ปี 2561 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

% 
Change 
Rate (%) 

ปี 2560 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

% 
Change 
Rate (%) 

ปี 2559 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

% 
Change 
Rate (%) 

รายได้รวม (ล้าน
บาท) 
Total Revenue 
(Million Baht) 

        

ยอดขายยาและ
เวชภัณฑ์ 
Sales of 
Pharmaceutical 
Products and 
Medical 
Supplies 

17,910.98 7.68% 16,633.66 4.74% 15,881.00 4.93% 15,134.32 12.70% 

ค่าจ้างท าของ 
Revenue from 
Contract 

17.88 0.83% 17.73 -27.76% 24.54 19.24% 20.58 6.24% 

รายได้อื่น 
Other Revenues 

282.37 48.43% 190.23 -46.68% 356.77 140.37% 148.42 -52.33% 

รายจ่ายรวม (ล้าน
บาท) 
Total Expenses 
(Million Baht) 

        

ต้นทุนขาย 
Cost of Sales 

14,508.86 10.22% 13,163.88 6.80% 12,325.80 4.04% 11,846.81 14.82% 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 
Operating 
Expenses 

2,342.43 13.21% 2,069.06 -3.29% 2,139.38 9.77% 1,949.05 -2.40% 

ก าไรสุทธ ิ
Net Profit 

1,101.81 -30.21% 1,578.74 -4.51% 1,653.22 9.85% 1,504.93 12.94% 

เงินรายได้น าส่งรัฐ 
State on Profit 
Contribution 

772.65 -20.36% 970.16 18.49% 818.75 17.32% 697.89 -56.53% 

สถานะการเงิน 
(ล้านบาท) 
Financial Status 
(Million Baht) 
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ผลการด าเนินงาน 
Performance 

ปี 2562 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

% 
Change 
Rate (%) 

ปี 2561 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

% 
Change 
Rate (%) 

ปี 2560 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

% 
Change 
Rate (%) 

ปี 2559 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

% 
Change 
Rate (%) 

สินทรัพย์รวม 
Total Assets 

21,361.40 8.38% 19,709.17 3.53% 19,036.95 0.43% 18,955.94 13.09% 

หนี้สินรวม 
Tatal Liabilities 

7,589.41 15.88% 6,549.48 -0.74% 6,598.28 7.87% 6,116.74 29.37% 

ส่วนของทุน 
Capital 

13,772.00 4.65% 13,159.68 5.80% 12,438.67 -3.12% 12,839.19 6.70% 

อัตราส่วน
สินทรัพย์
หมุนเวียน 
ต่อหนี้สิน
หมุนเวียน (เท่า) 
Current Ratio 
(Times) 

2.86 5.71% 2.70 4.03% 2.60 -11.62% 2.94 -17.84% 

อัตราหมุนเวียน
ของสินทรัพย์ 
(เท่า) 
Total Assets 
Turnover 
(Times) 

0.84 -0.65% 0.84 1.17% 0.83 4.49% 0.80 -0.34% 

อัตราผลตอบแทน
ส่วนของทุน (%) 
Return on 
Equity (%) 

8.00% -33.31% 12.00% -9.74% 13.29% 13.39% 11.72% 5.85% 

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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9.1การบริหารความเสี่ยงองค์การเภสัชกรรม 

องค์การเภสัชกรรม ได้มีการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพใน
เชิงบูรณาการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management-Integrating with 
Strategy and Performance ข อ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) และ ISO 31000 : 2018 Risk management-Guidelines ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2562 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กระทรวงการคลังก าหนด โดยด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการระบุ 
ประเมิน การจัดการ และการติดตามความเสี่ยงเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนจัดท าระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

องค์การเภสัชกรรม ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง
และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในแต่ละระดับด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล มีความครบถ้วนในทุก ๆ 
กิจกรรมหลัก และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแล และติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรม 

• คณ ะกรรมการด้านบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน (RM&IC Committee) ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้บริหารสูงขององค์การเภสัชกรรม ท าหน้าที่ก าหนดขอบเขตและกระบวนการด าเนินงานและ
สนับสนุนการพัฒนาระบบงานและควบคุมภายในให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ พิจารณาปัจจัยเสี่ยง รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม 

• คณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าฝ่าย (Security Officer) ซึ่งมีหน้าที่ในการรายงานความ
เสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน  ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพ่ือลด/
จัดการความเสี่ยงทุกด้าน จัดท ารายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหรือ KRI ประเมินความเสี่ยงและควบคุมด้วยตนเอง 
(Risk and Control Self-Assessment หรือ RCSA)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2562 

องค์การเภสัชกรรม มีการทบทวน/ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงทั้งระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน  รวมทั้งแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับ
กระบวนงานอ่ืน ๆ และเผยแพร่ภายในองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการ
ติดตามและทบทวนความเสี่ยงส าคัญขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ  

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้มีแผนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP (Business Continuity Plan) 
มีการทบทวน ซ้อมแผนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้ 

นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้มีการติดตามและทบทวนความเสี่ยงส าคัญขององค์กรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยจ าแนกความเสี่ยงเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
• แม้ว่าปัจจุบันปริมาณการใช้ยาและรายได้ขององค์การเภสัชกรรม จะยังคงเพ่ิมข้ึน แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใช้ยาของผู้บริโภค ดังนั้นเพ่ิมช่องทางการหารายได้ เช่น เพ่ิมยอดจ าหน่ายภาคเอกชนให้สูงขึ้น การผลิต
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ การเร่งการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ในขณะที่องค์การเภสัชกรรม 
ยังคงต้องลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ หรือมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
อัตราการเติบโตของก าาไรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และการเติบโต 
ขององค์กรในอนาคต ดังนั้นองค์การเภสัชกรรมจึงได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพ่ิมมาตรฐานการผลิตและบริการให้มีคุณภาพเหนือคู่แข่ง หรือเปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตร
เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเพ่ิมศักยภาพกิจการ Retail เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันการซื้อขายยาและ
เวชภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอนาคต ตลอดจนพัฒนาธุรกิจโดยสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพ่ือหาโอกาสในการสร้าง
รายได ้นอกจากนี้ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายใน/ภายนอก และ Disruptive Technology 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าาหรับการบริหารภายในองค์กร 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการ 
การจัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประจ าฝ่าย (Security Officer) โดยท าหน้าที่ดังนี้ 

1. รวบรวม วิเคราะห์การจัดการความรู้ ระบบการรายงานความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยง 



 

 

ของแต่ละหน่วยงาน 
 2. ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงทุกด้าน จัดท ารายงานดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยงหรือ KRI 
 3. การประเมนิความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment หรือ RCSA) 
 4. จัดท ารายงานข้อมูลความเสี่ยงทุกด้าน ต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 5. จัดการข้อมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยงและสรุปผลเป็นรูปแบบรายงานความเสี่ยงด้านต่าง  ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ และน าข้อมูลจัดเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ความเสี่ยงที่ เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กร อันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติของบุคลากร ระบบ หรือกระบวนการต่าง  ๆ  เช่น   
ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การก่อการร้าย  อุทกภัย  วินาศภัย  ฯลฯ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการนี้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหากปริมาณธุรกรรมหรือปริมาณธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตและการค้าปกติขององค์การเพ่ิมข้ึน ท าให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่กิจการทุก
กิจการต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ให้เพียงพอและเหมาะสมโดยเฉพาะ เช่น การปฏิบัติงาน
ทางด้านการแลกเปลี่ยนคืนยา และการบริหารความเสี่ยงทางด้านลูกหนี้ค้างช าระขององค์การเภสัชกรรมที่มีจ านวน
มากนั้น   

ส าหรับปี 2562 องค์การเภสัชกรรมจึงก าหนดเครื่องมือที่มุ่งจะค้นหาประเด็นที่จะเป็นความ

ล้มเหลวของการด าเนินกระบวนการ ด้วยการระบุความเสี่ยงด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Operations Analysis และ

เครื่องมือ“What If” Tool Analysis หาประเด็นที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคตที่เกิดจาก worst-case 

อันจะท าให้องค์กรลดความเสี่ยงทางด้าน Operation Risk ให้มีประสิทธิภาพทั้งระบบในกระบวนการปฏิบัติงาน

ของ องค์การเภสัชกรรม 

ปี 2562 องค์การเภสัชกรรม ได้น าแนวทางในการประเมินและคัดกรองความเสี่ยงในเบื้องต้นด้วย

เครื่องมือ CARVER เพ่ือการคัดกรองและจัดล าดับเหตุการณ์ความเสี่ยงของระดับหน่วยงานในเบื้องต้น (Prioritize 

Risk) เครื่องมือ CARVER เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการระบุจุดอ่อนของคู่แข่ง หรือ เป็นการประเมินจุดอ่อน

ของตนเองได้และสามารถเป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบภายในได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งใน

การประเมินความเสี่ยง คัดกรองและเชื่อมโยงกับระบบการประเมินความเสี่ยงขององค์กรให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

• ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์การเภสัชกรรม ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใน



 

 

การด าาเนินงานให้ทันสมัย โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ิมข้ึนเพ่ืออ าานวยความสะดวกและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ส่งผลให้เพ่ิมโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเรื่องการจู่โจมความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นองค์การเภสัชกรรม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพ่ิมมาตรการป้องกันการถูกโจมตีทั้งทางไซเบอร์และ 
ทางกายภาพ  

ความเสี่ยงด้านการเงิน 

มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินจากงบลงทุนเป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยมีการมอบหมายให้มีการติดตามโครงการลงทุนในภาพรวม ในระดับสายงาน/
หน่วยงานเป็นผู้บริหารติดตามงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน และมีการรายงานผลในการประชุมระดับสายงานและ
ผู้บริหารเป็นประจ าาทุกเดือน รวมทั้งเร่งการเบิกจ่ายโครงการลงทุนที่สามารถเลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น เพื่อชดเชย
โครงการที่มีปัญหา ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและแก้ไขหลักเกณฑ์องค์การเภสัชกรรม ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง 

ความเสี่ยงดา้นกฎระเบียบ 
• การทุจริตในองค์กร 
การทุจริตในองค์กรต่าง ๆ อาจเกิดข้ึนได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความล่าช้า/ยุ่งยากของขั้นตอนในการด าเนินงาน 
การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ ขาดความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ยาก ขาดกลไกการก าากับดูแลกิจการ/การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น องค์การเภสัช
กรรม มุ่งม่ันในการสร้างวัฒนธรรม “Zero Tolerance ไม่ทนต่อการทุจริต” เพ่ือป้องกันและจัดการความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการก าากับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเองส าาหรับกระบวนงานที่มีความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการทุจริต ปฏิบัติ
ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของพนักงาน ตลอดจนสื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักแก่
พนักงานทุกระดับในองค์กร 

องค์การเภสัชกรรมได้ตระหนักถึงความเสี่ยง โดยได้มีการติดตาม รายงานและประเมินผลทุกเดือน 
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรับทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

 



 

 

การควบคุมภายใน 
องค์การเภสัชกรรม ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission : COSO) 

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ องค์การเภสชักรรม ในปี 2562 สรุปได้ว่า ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ครอบคลุมทั้ง 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

• สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างวัฒนธรรมในการ

ด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลผ่านค่านิยม Good Governance ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น ซึ่งมีการสร้างความ
ชัดเจนจูงใจพนักงานมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานที่ดี และเหมาะสม ด้วยการก าหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ทัง้นี้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีการสั่งการและติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

• การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
องค์การเภสัชกรรมมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการควบคุมภายในทางด้านการปฏิบัติงาน 

(Operation) ทางด้านความเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Financial) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance) ที่สะท้อนกิจกรรมขององค์กร โดยมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมร่วมกัน
ทุกระดับ ประเมินนัยส าคัญของความเสี่ยงตามมาตรฐานด้วยเครื่องมือ CARVER ในการจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยใช้ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกมาก าหนด การตอบสนองความเสี่ยงภายใต้ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial 
Risk) และความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ทั้งนี้ Risk owner ได้มีการ
ติดตามและประเมินปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อมาตรการควบคุมภายใน และมีการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 

• กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยงของ Risk Owner อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้
ข้อแนะน าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค มีตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk Indicator) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
ด้วยสถานะ สีเขียว/สีเหลือง/สีแดง เป็นประจ าทุกเดือน 

• สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
องค์การเภสัชกรรมได้มีการน าระบบ SAP มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การ

ท างานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและมี Security ที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 



 

 

• การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
องค์การเภสัชกรรมได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกสัปดาห์  เพื่อติดตามงานและแก้ไขปัญหา

รวมถึงวางแนวทางกิจกรรมการควบคุม  เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์พร้อมจัดท าเป็นค าสั่ง/ระเบียบฯ หรือ
ข้อบังคับเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามต่อไป รวมถึงมีส านักตรวจสอบภายใน  ซึ่ง
เป็นหน่วยงานอิสระในการตรวจสอบและสอบทานหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร และก ากับดูแลโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ 
 
ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรมปี 2562 
องค์การเภสัชกรรม มีการด าเนินการเรื่องการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบครบทั้ง 5 องคป์ระกอบ และได้
จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม ปี 2562 (แบบ ปค.1) รายงาน
ต่อกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว 

(ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปี ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544) 



 

 

10.1 ยทุธศาสตร์และการด าเนินงานที่ส าคัญ 

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจเป็นประจ า ทุกปี (rolling strategic plan) เพ่ือปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบริบทต่างๆ และสภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของ อภ. ดังนั้น กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้องค์กรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และ

แผนการด าเนินงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุทิศทาง เป้าหมาย สามารถส่งมอบผลงานสู่สังคมและประเทศ ได้อย่างต่อเนื่อง และ

มีประสิทธิภาพ 

โดยปีงบประมาณ 2562 อภ. ยึดมั่นในทิศทางมุ่งสู่วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรหลักเพ่ือความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของ

ประเทศ ที่ทันสมัยและยั่งยืน” ภายใต้พันธกิจจากฐานพระราชบัญญัติอภ. พ.ศ. 2509 คือ          ผลิต จ าหน่ายและบริการยาและ

เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ผลิตยาที่จ าเป็นและส ารองยาในยามฉุกเฉิน เพ่ือความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจ าเป็น

ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ  ด าเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพ่ึงตนเองได้และมีธรรมาภิบาล  

รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อสังคมไทยเพ่ือประชาชนสามารถเข้าถึงได้  สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ

รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นต่อสังคมไทย  โดยมีแผนงาน/โครงการที่ส าคัญเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายและทิศทางในอนาคต โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์ 

• โครงการโรงงานผลิตยา ระยะที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายภาครัฐ

และนโยบายแห่งชาติด้านยา 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Portfolio : ยาและวัคซีน) วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่

สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการตลาดและบริการ 

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการตลาด การจ าหน่าย 

และบริการ โดยใช้ Digital Technology 

• การสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ การส ารองและกระจายสินค้าตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

• พัฒนาระบบการบริหาร Digital น าเทคโนโลยีต่างๆ มาทดแทนการท างานโดยใช้เอกสาร 

• ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร Core Value สู่การปฏิบัติ  (Good governance , Owner ship ,   People Trust) 

• พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาสมุนไพร 



 

 

                คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ให้ความส าคัญในเรื่องสมุนไพรไทย โดยได้ยกระดับเรื่องการพัฒนา

สมุนไพรไทยขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์ขององค์การเภสัชกรรมตั้งแต่ปี 2560  โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การ

ผลิต และการตลาด  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)   เพ่ือสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น ของ

สมุนไพรด้วย Quality , Safety & Efficacy   



 

 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

 องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง ทันการณ์ในราคาที่เหมาะสม 

ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน พัฒนาระบบการควบคุมยาของ

ประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา ชีววัตถุ และสมุนไพรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

ในขณะเดียวกันระบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมข้ึนอยู่กับกระทรวงการคลัง โดย

กระทรวงการคลังท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement) 

เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐวิสาหกิจเพ่ือก าหนดตัวแปรและเป้าหมายในการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจ

ในแต่ละปี และก าหนดสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน โดยในการเจรจาต่อรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งบันทึก

ข้อตกลงฯ จะเป็นไปอย่างอิสระและเป็นธรรม และเป็นการวัดผลการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเท่านั้น 

 นอกจากนี้เพ่ือให้การประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปในแนวเดียวกัน และเปรียบเทียบ

กับรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะธุรกรรมคล้ายคลึงกันได้ จึงมีการพิจารณาจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจออกเป็นสาขา โดย

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละสาขา องค์การเภสัชกรรมจัดอยู่ในกลุ่มสาขาที่ 8 คือ สาขาสังคม

และเทคโนโลยี 

 ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันจะก าหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้าน หลัก ๆ ดังนี้ 

 1) การด าเนินงานตามนโยบาย 

 2) ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (Financial / Non-Financial) 

 3) การบริหารจัดการองค์กร 

 

 

 

 

 



 

 

การก าหนดน  าหนักหรือความส าคัญของตัวแปร (Criterion Weight) 

 ตัวแปรการประเมินผลงานที่ก าหนดขึ้น ประมาณไม่เกิน 10 ตัวแปร มีความส าคัญต่อผลการด าเนินงานไม่

เท่ากัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแต่ละตัวแปรในระดับที่แตกต่างกัน โดยตัวแปรที่ส าคัญจะมี

น้ าหนักมากกว่า 

 - การก าหนดน้ าหนักหรือความส าคัญของตัวแปร  

   จะท าให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจสามารถบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาล โดย

รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์ จะเน้นก าไรมากกว่ารัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่ง

ต้องค านึงถึงการด าเนินการในด้านอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะ คุณภาพของการให้บริการ 

   - การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานส าหรับแต่ละตัวแปร (Criterion Value) 

  ในแต่ละตัวแปรจะมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 

เป้าหมายระดับ 5 จะเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนวิสาหกิจประจ าปี รัฐวิสาหกิจที่มีการ

บริหารจัดการที่ดีเท่านั้นที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในระดับ 5 ได้ เป้าหมายระดับ 3 เป็นเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้

ตามแผนวิสาหกิจ และเป้าหมายระดับ 1 เป็นเป้าหมายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนวิสาหกิจมาก 

ในการก าหนดเป้าหมายในแต่ละปี ผู้แทนฝ่ายรัฐจะพิจารณาจากการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ผ่านมา

เป็นฐาน และจะเปรียบเทียบกับมาตรฐานการด าเนินงานของภาคเอกชนและมาตรฐานสากล เพื่อที่จะพยายาม

ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงการด าเนินงานให้สามารถเทียบเคียงได้กับภาคเอกชน ถึงแม้ว่าการปรับปรุงมาตรฐาน

อาจจะท าไม่ได้ภายในปีเดียวแต่การผลักดันเป้าหมายให้สูงขึ้นทุก ๆ ปี จะเป็นการผลักดันให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุง

ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น  

องค์การเภสัชกรรมได้น าแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและการวัดผลการด าเนินงานของ

กระทรวงการคลังข้างต้นมาเป็นกรอบในการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและบริการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมุนไพร 

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์,นโยบายที่ส าคัญและตามพันธกิจสังคม 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์ 

  1.1 ด้านการผลิตและจัดหา 



 

 

   1.1.1 องค์การเภสัชกรรมมีโรงงานผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ

ผลิตยา 2 แห่งคือโรงงานผลิตยาพระรามหก และโรงงานผลิตยารังสิต1 เพ่ือผลิตยาตอบสนองความต้องการด้านยา

ของประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ  สามารถผลิตยาใน

รูปแบบยาเม็ดและแคปซูล ซึ่งมีการผลิตทั้ง 2 โรงงาน รวมประมาณ 6,200 ล้านเม็ดต่อปี และเมื่อการก่อสร้าง

สายการผลิตที่ 5 ของโรงงานรังสิต 1 แล้วเสร็จจะสามารถขยายก าลังการผลิตได้อีก 2,100 ล้านเม็ดต่อปี 

1.1.2 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Flu Vaccine) 

องค์การเภสัชกรรมด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วเสร็จ ผลการด าเนินงานปี 2562  

ได้วัคซีนพร้อมส าหรับการศึกษาทางคลินิก (Clinical trial phase 3) ซึ่งจะน าไปทดลองให้วัคซีนแก่อาสาสมัคร

ประมาณ 4,000 คน ในปี 2563 และจัดท ารายงานผลการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในอาสาสมัคร พร้อมทั้ง

รายงานผลด้านความปลอดภัยในอาสาสมัครหลังจากได้รับวัคซีน เพ่ือที่จะยื่นขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ทั้งนี้เมื่อองค์การเภสัชกรรมได้รับอนุมัติทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว  

จะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ได้ปีละ 2 ล้านโดส สูงสุด 10 ล้านโดส 

1.1.3 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาระยะที่ 2 ที่รังสิต 

องค์การเภสัชกรรมได้จ้างบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) (PLE) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง

โรงงานรังสิตระยะที่ 2 ผลการด าเนินงานปี 2562 ได้ด าเนินการเคลียร์พื้นที่ สร้างส านักงานสนามและท ารั้ว

ชั่วคราวแล้วเสร็จ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ ทบทวนแผน Master schedule ตอกเสาเข็มได้

ประมาณ 30% การปรับระดับดินเพื่อเตรียมท าถนนชั่วคราวในโครงการ คาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จ

ภายในปี 2565 จะสามารถขยายก าลังการผลิตได้อีกมาก 

1.2 ด้านการวิจัยยาและเวชภัณฑ์ 

องค์การเภสัชกรรมมีแผนการวิจัยยาและพัฒนายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาที่ส าคัญจ าเป็นต่อสาธารณสุข 

ยาสมุนไพร และยากลุ่มเป้าหมายที่เป็น First Generic ในปี 2562 องค์การเภสัชกรรม สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

เพ่ือออกจ าหน่าย ได้จ านวน 12 รายการครอบคลุมยาที่ส าคัญจ าเป็นต่อสาธารณสุข เช่น ยาต้านไวรัสเอดส์ (Tenevir 300 

mg, Ribavirin GPO 200 mg) , ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Clopidogrel GPO 75 mg) เป็นต้น นอกจากนี้องค์การเภสัช

กรรมสามารถด าเนินการยื่นขึ้นทะเบียนหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่ Success Products จ านวน 5 

รายการ เป็นยาสมุนไพร (Curcuminoids 50 mg) , ยารักษาโรคสมาธิสั้น (Methylphenidate GPO 10 mg) , ยา

ต้านจุลชีพ (Doripenem 500 mg for injection) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้ยาได้มากยิ่งขึ้นใน

ราคาที่เหมาะสม ในด้านการวิจัยยารักษาโรคมะเร็ง มีแผนงานระยะยาว เริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ก่อสร้างโรงงานผลิต และการหาความร่วมมือในการน าเข้าเพ่ือจ าหน่าย การออกแบบและการก่อสร้างโรงงาน  



 

 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การขึ้นทะเบียนและการผลิตเพื่อจ าหน่าย 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและบริการ 

องค์การเภสัชกรรมมียอดจ าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2562 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 17,910.99 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มูลค่า 1,277.33 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.31 แบ่งเป็นยอดจ าหน่ายยาและ

เวชภัณฑ์องค์การฯผลิต 7,221.97 ล้านบาท และยอดจ าหน่ายยาผู้ผลิตอ่ืน 10,689.02 ล้านบาท ยอดจ าหน่ายยา

เพ่ิมข้ึนเนื่องจากองค์การฯได้ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์เพ่ือให้

ประชาชนเข้าถึงยาได้มากข้ึน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 

3.1 องค์การเภสัชกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการผลิตตาม

แนวทาง Toyota Production System (TPS) เพ่ือลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยในปี 2562 สามารถลด

การสูญเสียในกระบวนการผลิตยา 4 รายการ คิดเป็นมูลค่า 945,604 บาท และสามารถน าวิธีนี้ไปด าเนินการ

ส าหรับยารายการอ่ืนๆต่อไปเพ่ือให้สามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เป็นการลดต้นทุนได้ต่อไป 

3.2 องค์การฯยังมีการบริหารจัดการกระบวนการ supply chain เพ่ือลดจ านวนยาในบัญชียาหลักขา

จ าหน่ายได ้โดยในเดือนกันยายน 2562 มีจ านวนรายการในบัญชียาหลักขาดจ าหน่ายเพียง 2 รายการ นอกจากนี้

องค์การฯยังบริหารจัดการองค์กรโดยมีแผนการปรับผังโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต และเพ่ือ่ให้การบริหารมีความคล่องตัวมากข้ึน โดยในปี 2562 มีการเสนอโครงสร้างองค์กรระดับมหภาค

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการองค์การแล้วเสร็จ ต่อไปก็จะสื่อสารรูปแบบโครงสร้างองค์กรระดับมหภาคใหม่ให้

ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรทราบโดยทั่วกัน   

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมุนไพร 

องค์การฯมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยเริ่มตั้งแต่การ

ปลูก/การจัดหาแหล่งสมุนไพร การคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพร การเตรียมสารสกัด (วิจัยพัฒนาเอง/รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก) การพัฒนาสูตรต ารับออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ และการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในการศึกษาทางคลินิก ตลอดจนร่วมให้ค าปรึกษาด้านการ

วิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนารูปแบบระบบกระจายยาสมุนไพรใน

บัญชียาหลักแห่งชาติสู่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐให้เกิดความคล่องตัว ทั่วถึง มีความเป็นธรรมในด้านราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ เพียงพอกับความต้องการ ในปี 2562 การน ากัญชามาเป็นยามีการกล่าวถึงกันอย่างมาก 

องค์การฯสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกระบวนการสกัดสารส าคัญทางยาจากกัญชา พัฒนาวิธีวิเคราะห์วัตถุดิบ



 

 

และสารสกัด พัฒนาสูตรต ารับในรูปแบบ Sublingual drop ผลิตผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาระดับห้องปฏิบัติการ

และน าเข้าศึกษาความคงสภาพ และ กระจายผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาเพ่ือรักษาโรคให้เขตสุขภาพ 12 เขต  

องค์การฯเริ่มก่อสร้างสถานที่ส าหรับเพาะปลูกกัญชาเพ่ือพัฒนาสายพันธ์กัญชา และเพ่ือเพ่ิมก าลังการ

ผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต  

องค์การฯทุ่มเทการท างานเพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ผลการ

ด าเนินงานขององค์การฯ ปี 2562 ตามเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง เปรียบเทียบกับผล

การด าเนินงานในปี 2561 องค์การฯมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีคะแนนเพิ่มข้ึนจ านวน 0.5941 คะแนน   

 



 

                                                                                                                 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  องค์การเภสัชกรรม 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
  คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรรม (อภ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามค าสั่งองค์การเภสัชกรรม 
ที่ 15/2560  สั่ง ณ วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการองค์การเภสัชกรรม จ านวน 3  ท่าน 
โดยผู ้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง มีรายนาม 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  นางสาวผ่องพรรณ         เจียรวิริยะพันธ์ ประธานกรรมการ 
 2.  นายชูศักดิ์    โอกาศเจริญ กรรมการ 
 3.  นางสาวคนึงนิจ    ศรีบัวเอ่ียม กรรมการ 
                 4.  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน             เลขานุการ                      

                   คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลายด้าน  ทั้งในด้าน                    
บัญชีการเงิน  การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย รวมทั้งด้านงานสาธารณสุข ซึ่งช่วยท าให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถน าเสนอมุมมองที่หลากหลาย 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง  มีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้  

1.  นางสาวผ่องพรรณ         เจียรวิริยะพันธ์           เข้าร่วมประชุม  13   ครั้ง 
2.  นายชูศักดิ์               โอกาศเจริญ             เข้าร่วมประชุม  12   ครั้ง    
3.  นางสาวคนึงนิจ     ศรีบัวเอ่ียม                เข้าร่วมประชุม     11   ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
สอดคล้องกับแนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  กระทรวงการคลัง และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ          
โดยสอบทานและผลักดันให้องค์การเภสัชกรรมปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
ท างานขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส และพัฒนาคุณภาพของการตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดให้มี        
การประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักตรวจสอบภายใน  ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทร่วมทุน 
รวมถึงประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานและบริษัทร่วมทุน เพ่ือให้บรรลุประสงค์ขององค์กรควบคู่ไปกับ          
การมีจริยธรรมในการด าเนินกิจการ  

  สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม ในภาพรวมได้ดังนี ้

1)  การพิจารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญเจ้าหน้าที่  สตง. เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือสอบถามประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อ                



 

                                                                                                                 

งบการเงินของ อภ. รวมทั้งหารือกับผู้บริหารด้านบัญชีการเงินเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี
ที่มีการปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติม/ก าหนดใหม่  คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแต่งตั้ง
คณะท างานส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน    
ขององค์การเภสัชกรรม  เ พ่ือให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  
ของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายใน และให้องค์การเภสัชกรรมมีการรายงาน           
ทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ร่วมในคณะท างานจ านวน 3 ท่าน คือ 

1.  นางสาวจงจิตต์    หลีกภัย          ประธานคณะท างาน  
2.  นางวราภรณ์       อุ่นปิติวงษา     รองประธานคณะท างาน 
3.  นางสุกัญญา        ฮิวส์              คณะท างาน 

ข้อคิดเห็นจากคณะท างานส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
และกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์การเภสัชกรรม  จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทาน
รายงานทางการเงิน รวมทั้งใช้ข้อมูลจากการสอบทานรายงานทางการเงินเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงข้อจ ากัดและความเสี่ยง    
ในการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม  

คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับ คณะท างานส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ฝ่ายบริหารองค์การ               
เภสัชกรรม ฝ่ายบัญชีและการเงิน ส านักตรวจสอบภายใน และ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการสอบทาน                
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ การประมาณการทางบัญชี                   
ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน 
เพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดท าขึ้นเป็นไปตามข้อกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป มีความเชื่อถือได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่ใช้งบการเงิน 

ในปีงบประมาณ 2562 งบการเงินเฉพาะหน่วยงานที่จัดท าเพ่ิมเติมส าหรับการบริหารจัดการ
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ได้แก่ งบการการเงินของโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ       
งบการเงินของโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ และงบการเงินของกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
องค์การเภสัชกรรม 

2) การสอบทานเพื่อให้ม่ันใจว่า อภ. มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงาน
ของ อภ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่วข้องกับการด าเนินธุรกิจ       
และให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  รวมถึงจัดท าโครงการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบกิจการที่ดี เพ่ือเยี่ยมชมและประชุมร่วมกับผู้บริหารประจ าพ้ืนที่  โดยในปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เยี่ยมชมหน่วยงานและบริษัทร่วมทุน จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 

1.  โรงงานรังสิต 1 อ.ธัญญบุรี  จ.ปทุมธานี 
2.  การประกันคุณภาพ โรงงานรังสิต 1 อ.ธัญญบุรี  จ.ปทุมธานี 
3.  ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ คลังยา อ.ธัญญบุรี  จ.ปทุมธานี 



 

                                                                                                                 

4.  ฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 
5.  บริษัท สมุนไพรไทย จ ากัด อ.วังน้อย  จ.อยุธยา 

                        คณะกรรมการตรวจสอบรับฟังปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ           
ในด้านต่างๆ แก่หน่วยงานที่เยี่ยมชม  ได้น าเสนอรายงานการเยี่ยมชมให้ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม และ 
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมรับทราบ พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมน าข้อเสนอแนะ          
ไปพิจารณาด าเนินการ ส าหรับโครงการก ากับและส่งเสริมการประกอบกิจการที่ดี เป็นวิธีหนึ่งในการประเมินประสิทธิผล
ของระบบการก ากับดูแล 

3)  การก ากับดูแลการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายใน                       
ของส านักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และ
แผนงานตรวจสอบประจ าปี ให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน สอบทานและให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต 
ข้อแนะน าต่อรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจ าทุกครั้งที่มีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ       
สอบทานรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  สอบทานรายงานประจ าปีของ          
ส านักตรวจสอบภายใน  สอบทานและอนุมัติกฎบัตร คู่มือการตรวจสอบภายในของส านักตรวจสอบภายใน พิจารณา
ความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลของส านักตรวจสอบภายใน สนับสนุนให้มีการสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์     
ในด้านต่างๆ มาท างานในส านักตรวจสอบภายในเพ่ือให้การตรวจสอบภายในสามารถครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ส าคัญ
ขององค์การเภสัชกรรมได้ สนับสนุนการเตรียมบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่มีความส าคัญ ส่งเสริมและเร่งรัดให้เกิด    
การพัฒนาบุคลากรในด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและน าระบบเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ       
ในการปฏิบัติการ  การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2563  คณะกรรมการตรวจสอบ      
ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานในส านักตรวจสอบภายในได้มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในสายวิชาชีพตรวจสอบภายใน   
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเห็นชอบให้มีการจ้างที่ปรึกษาใน “โครงการร่วมพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือการตรวจสอบการท างานและกระบวนการธุรกิจในระบบ SAP ปีงบประมาณ 2562”และติดตาม       
ความคืบหน้าของโครงการทุกเดือน  ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้พนักงาน    
ที่เข้ารับการอบรมสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ  นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนส่งบุคลากรของ        
ส านักตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมประชุมหรืออบรมต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ ในระดับสากล ก้าวทันต่อธุรกิจและ       
กระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การเภสัชกรรม  
รวมถึงสนับสนุนให้ส านักตรวจสอบภายในด าเนินการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในขององค์การ      
เภสัชกรรมเป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ  รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม    
รับไปปฏิบัติตามความเหมาะสม ท าให้เป็นประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การเภสัชกรรม  

4)  การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ได้สอบทานระบบควบคุมภายใน
ร่วมกับ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักตรวจสอบภายในทั้งในด้านการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร        
การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันและลดความผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้      
ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  โดย พิจารณารายงาน         



 

                                                                                                                 

การสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของส านักตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบภายใน การสอบทาน
รายงานทางการเงินรวมถึงข้อสังเกต ความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วนงานของรัฐ  พ.ศ.2561  นอกจากนี้   
คณะกรรมการตรวจสอบได้เยี่ยมชมหน่วยงาน เพ่ือให้เข้าใจในระบบการท างาน ปัญหาและข้อจ ากัด รวมทั้ง             
ได้ให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

5) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง   ได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสม               
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบก ากับดูแลการบริหารความเสี ่ยง 
ผู ้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัทร่วมทุนและผู้บริหารระดับสูง  และงานตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์/แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ปี 2555  ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ขององค์กรและการจัดการความเสี่ยงในเชิงป้องกันอย่างเป็นระบบ        
เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรมในด้านต่างๆ  มีความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ          
และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

6)  การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากงานตรวจสอบ การเข้าร่วมสังเกตการณ์ของส านักตรวจสอบภายใน  รวมทั้ง                 
ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร โดยในปีงบประมาณ 2562 ในวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพบผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารก าชับ ติดตาม ควบคุมดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ที่ท าหน้าที่แบบเดียวกัน 
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จัดตั้งหน่วยงานที่ก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance 
Unit)  เร่งรัดให้มีการทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การเภสัชกรรมได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย ข้อก าหนดขององค์กรก ากับดูแล  และตามระเบียบองค์การเภสัชกรรม 

7)  การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ   มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี  มีการประเมินความรู้ความสามารถ เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ประเมินผล          
การปฏิบัติงานทั้งคณะ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)   เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                              
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในภาพรวมงบการเงิน อภ. แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี  อภ. มีการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง                 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายในที่เหมาะสม การตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี  ซ่ึงก าหนดโดยกระทรวงการคลัง    
 



 

 

13.รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายก ากับดแูลกิจการที่ดี 

 
องค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมุ่งมั่นเจตนารมณ์

การต่อต้านการทุจริตและการก้าวสู่องค์กรคุณธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

1. โครงการ GPO Strong: Zero Tolerance “คน อภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” 

  คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้อ านวยการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน ร่วมกันประกาศ

เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและการก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เพ่ือสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และร่วม

ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ จนเกิดเป็นวัฒธรรมที่ดีขององค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย  

1. การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของ อภ. และการก้าวสู่องค์การคุณธรรม 

2. นิทรรศการการต่อต้านการทุจริต และการก้าวสู่องค์กรคุณธรรม  

3. วิดีทัศน์การประกาศเจตนารมณ์การก้าวสู่องค์กรคุณธรรมของแต่ละหน่วยงานใน อภ. 

4. กิจกรรมให้ผู้ปฎิบัติงานมีส่วนร่วม  

 

2. โครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ปีท่ี 2 

  องค์การเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านการ

ทุจริต โดยต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ เพ่ือปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการมี

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ ส านักงาน 

ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ  

 

3. โครงการอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาล “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน” ปีท่ี 2 

  จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดการรับรู้และรับทราบการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลขององค์การ

เภสัชกรรม และแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และการไม่

รับสินบนต่าง ๆ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 7 รุ่น 

 

4. โครงการ Let’s Go...Agent 

  จัดท าขึ้นเพ่ือจัดตั้งตัวแทนด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR 

Agent) และเพ่ือสร้างเครือข่ายในการร่วมกิจกรรมด้าน CG & CSR เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการ

ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านจริยธรรม คุณธรรม และ

กิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 



 

 

• ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ส านักงาน ป.ป.ช.  

• เข้าเยี่ยมชมเรือนจ ากลางนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

 

5. โครงการ คนดี ศรี อภ. 

  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ท าความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน องค์การเภสัชกรรมได้มี

พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรความดี ให้กับผู้ปฎิบัติงาน ในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การเภสัชกรรม 

 

6. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2562 

  องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการประเมิน ITA เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด

การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน 

ITA เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้

หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับ

หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

  ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA โดยมุ่งเน้นการ

ออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ เพ่ือลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่าย

งบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยได้มีพัฒนารูปแบบการประเมินเป็น 

“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)” และปรับเปลี่ยน

เกณฑ์การประเมินทั้งหมดเพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นข้ึน  

ปีงบประมาณ 2562 องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมฟังค าชี้แจงหลักเกณฑ์และกรอบการประเมิน 

ITA เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ณ ส านักงาน ป.ป.ช. โดยหลังจากนั้นได้มี

การท า Gap Analysis และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตอบแบบประเมิน ITA จ านวน 6 

หน่วยงาน ได้แก่ ส านักตรวจสอบภายใน ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ส านักอ านวยการ ฝ่ายบริหารพัสดุและ

ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาดและการขาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตาม

ข้อก าหนดของส านักงาน ป.ป.ช. และในระหว่างการเตรียมการประเมินองค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมโครงการ



 

 

คลินิก ITA เพ่ือเข้าร่วมฟังค าชี้แจงและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการ ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินการส่ง

ข้อมูลการตอบแบบประเมิน ITA ให้ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

โดยองค์การเภสัชกรรมได้รับคะแนนประเมิน 85.07 ซึ่งอยู่ในระดับ A (ระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงมาก)    

 

 

 

 

คะแนนภาพรวม 

ตัวชี้วัด ภาพรวมประเทศ 
ภาพรวม

กระทรวง สธ. 
ภาพรวม

รัฐวิสาหกิจ 
อภ. 

1.การปฎิบตัิหน้าที ่ 88.72 87.80 90.29 82.82 

2. การใช้งบประมาณ 79.91 78.70 82.31 69.22 

3. การใช้อ านาจ 82.66 81.16 85.24 78.67 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.21 77.35 81.60 72.78 

5. การแก้ไขปญัหาการทุจริต 79.24 78.80 83.49 74.03 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 79.60 86.48 84.60 86.60 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.74 80.45 78.78 67.45 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 74.72 78.67 77.33 70.16 

9. การเปดิเผยข้อมูล 52.68 93.18 98.69 100.00 

10. การป้องกันการทุจรติ 42.34 93.75 98.47 100.00 

คะแนนภาพรวม 66.73 88.88 86.18 85.07 

ระดับผลการประเมิน C A A A 
 



 

 

14. โครงการส าคัญ 
 

ในปี 2550 องค์การเภสัชกรรมได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่จากต้นน้ าถึงปลายน้ า รวมทั้งด าเนินการผลิตที่โรงงานต้นแบบ (Pilot scale) อย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้เร่งรัดการก่อสร้างโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ที่จังหวัดสระบุรี จนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งติดตั้ง
เครื่องมือเครื่องจักรและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยในช่วงกลางปี 2561 
 

ในปี 2562 องค์การเภสัชกรรมเริ่มขยายก าลังผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายจากระดับ 
โรงงานต้นแบบ (Pilot scale) เป็นระดับอุตสาหกรรม (Industrial scale) ซึ่งด าเนินการที่โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีว
วัตถุ อ.ทับกวาง จ.สระบุรี โดยได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ ระดับ
อุตสาหกรรม และตรวจสอบความสม่ าเสมอของกระบวนการผลิต (Process validation) เพ่ือประกันคุณภาพ
มาตรฐานของวัคซีนที่ผลิต นอกจากนี้ โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต GMP 
ส าหรับการผลิตยาวิจัยโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมนี้ ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และได้น าไปศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 เพ่ือ
ศึกษาความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ใน
อาสาสมัครผู้ใหญ่สุขภาพดี จ านวน 4,284 คน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 และองค์การเภสัชกรรมจะ
ด าเนินการยื่นขออนุมัติทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการวิจัยและพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ 
องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักในการด าเนินการวิจัยพัฒนา สายพันธุ์/การปลูก/การผลิตสารสกัดและผลิตภัณฑ์

กัญชาทางการแพทย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ได้สายพันธุ์กัญชาไทยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีปริมาณสารส าคัญที่ใช้เป็นยาสูง 
สามารถน าไปผลิตยาจากกัญชาเพ่ือใช้ในการรักษาโรคที่ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ ทดแทนการน าเข้ายาแผนปัจจุบัน  ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนจากพืชสมุนไพร สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ 

โครงการระยะที่ 1 การด าเนินการวิจัยและผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ  
องค์การเภสัชกรรมปลูกกัญชาทางการแพทย์ถูกต้องตามกฎหมายต้นแรกในอาเซียน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

โดยเป็นเกรดมาตรฐานทางการแพทย์ หรือ Medical Grade ซึ่งปลูกในอาคาร (Indoor) ด้วยเทคโนโลยีระบบรากลอย 
(Aeroponics) บนพ้ืนที่ 100 ตารางเมตรขององค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยค านึงถึงความปลอดภัย (Safety) สาร
สกัดมีสารส าคัญที่ใช้ในการออกฤทธิ์สม่ าเสมอในทุกรุ่นการผลิต (Consistency) และมีประสิทธิภาพ (Efficacy)  มีการควบคุม
มาตรฐานการปลูกให้เป็นไปตาม GAP (Good Agricultural Practice) องค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินการปลูกกัญชา 3 สายพันธุ์ 
คือ High THC, High CBD และ THC:CBD 1:1 และผลิตสารสกัดกัญชา แล้วน าสารสกัดที่ได้ไปผลิตผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา
แบบหยดใต้ลิ้น 3 สูตรคือ สูตร THC สูง,  สูตร CBD สูง และ สูตร THC:CBD (1:1) 
          เมื่อวันที ่ 7 สิงหาคม 2562 องค์การเภสัชกรรมได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาแบบหยดใต้ลิ้น สูตร 
THC สูง ขนาด 5 ml ล็อตแรก จ านวน 4,500 ขวด ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนตาม
ระบบกับโรงพยาบาลศูนย์ทุกเขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง รวม 12แห่ง และส่งมอบให้กรมการแพทย์เพ่ือ
ด าเนินการศึกษาวิจัยดังนี้ สูตร THC สูง เพ่ือศึกษาวิจัยเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง, สูตร CBD 
เพ่ือใช้ในผู้ป่วยโรคลมชัก และสูตร THC:CBD ( 1:1 เพ่ือศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย) 

โครงการระยะที ่2 ได้ปริมาณสูงและสามารถปลูกลงแปลงเป็นการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้ผลิตสารส าคัญได้
รวมทั้งขยายก าลังการผลิตสารสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยมีพ้ืนที่ปลูกแบบ Indoor และ Greenhouse ส าหรับปรับปรุง
สายพันธุ์ทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ลูกผสมเพ่ือให้ได้สารส าคัญที่เหมาะสมและสามารถปลูกในสภาพอากาศของไทยได้ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการปลูกได้ในปี 2563   

โครงการระยะที่ 3 เป็นการขยายพ้ืนที่การปลูกและก าลังการผลิตสารสกัดกัญชาสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยใช้พ้ืนที่ของ
องค์การเภสัชกรรม อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่อไป รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน องค์กรและหน่วยงานอ่ืน  ๆให้กว้างขวางมากขึ้น  

ทั้งนี้ เพ่ือให้แพทย์และผู้ใช้ยามั่นใจถึงคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย องค์การเภสัชกรรมด าเนินการปลูก ผลิต
สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ตามแนวทางของผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ชั้นน าของโลก ประกอบด้วยมาตรฐาน
คุณภาพ 7 G ดังนี้  

GAP : Good Agricultural Practices หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้านการเพาะปลูกที่ดี 
GLP : Good Laboratory Practices หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้านห้องปฏิบัติการที่ดี  



 

 

GMP : Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่ดี  
GCP : Good Clinical Practices หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้านการวิจัยทางคลินิกที่ดี  
GDP : Good Distribution Practices หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้านการจัดส่งยาที่ดี  
GSP : Good Security Practices หลักเกณฑ์มาตรฐานด้านการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดี 

 GIP : Good Information Practices หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติข้อมูลสารสนเทศที่ดี 
 

โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
องค์การเภสัชกรรมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างความม่ันคงและการพ่ึงพาตนเองด้านยาของประเทศ 

จึงได้เริ่มด าเนินโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งในปี 2561 โดยการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งร่วมกับบริษัท ปตท. (มหาชน) จ ากัด พบว่าโครงการมีศักยภาพ ในปี 2562 องค์การ
เภสัชกรรมและบริษัท ปตท. (มหาชน) จ ากัด ได้เพ่ิมขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนาโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินกิจการ  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือต่อเนื่องจากการด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้
ของการสร้างโรงงานผลิตยาโรคมะเร็ง และขยายขอบข่ายไปสู่งานด้านอ่ืนๆขององค์การเภสัชกรรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม  

นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ บริษัท ปตท. (มหาชน) จ ากัด 
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ระหว่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ จัดท าโดยมี
การลงพระนามและลงนาม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ปตท. (มหาชน) จ ากัด โดย
ความร่วมมือของทั้งสามฝ่ายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มุ่งเน้นที่การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุซึ่งเป็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต รวมถึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย และงบประมาณสูง 
โดยที่ยากลุ่มนี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาโรคมะเร็งแนวทางใหม่ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา ลดอาการ
ข้างเคียงในการใช้ยา ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถตอบสนองต่อการรักษา
ด้วยยามาตรฐาน  

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นทางเลือกแนวทางการลงทุนที่มีประโยชน์สูงสุด องค์การเภสัชกรรมได้ให้
บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางตลาดของยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุ่มการผลิต 
ได้แก่ ยาเคมีบ าบัด (Chemotherapy) และยารักษาแบบจ าเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy) ทั้ง
ยาเคมีชนิดเม็ดและยาฉีด รวมถึงยาชีววัตถุคล้ายคลึง และวิเคราะห์ แนวทางในการลงทุนก่อสร้างโรงงานที่
เหมาะสม รวมทั้งความเป็นไปได้ในการด าเนินการออกแบบและก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งดังกล่าวใน
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC (Eastern Economic 



 

 

Corridor) และพ้ืนที่ขององค์การเภสัชกรรมเอง ในอ าเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี และอ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

องค์การเภสัชกรรมมีแผนด าเนินการออกแบบและก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งดังกล่าว โดยรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากล และคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิต
ยารักษาโรคมะเร็งเพ่ือจ าหน่ายได้ในปี 2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านยาที่เป็นเป้าหมายส าคัญ
ของแผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขของประเทศ และเพ่ือให้ประชากรไทยมียาจ าเป็นเพียงพอกับความต้องการ 
(Availability) มีเสถียรภาพ (Stability) และสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) 
 
 
 

การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025: 2005 จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี 2552 ส าหรับการ
วิเคราะห์ยาเม็ด Atenolol ในหัวข้อ Assay และได้ขอขยายขอบข่ายการวิเคราะห์สมุนไพร หัวข้อการทดสอบ 
Capsaicinoids content ในผลพริกแห้งในปี2554 และการทดสอบCurcuminoids content ใน Curcuminoids 
capsules และการทดสอบยาเม็ด ในปี  2556 Losartan ในหัวข้อ Assay, Uniformity of Dosage Units, 
Dissolution และ Impurities ในปี 2561 โดยห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินการตามนโยบาย
คุณภาพและพัฒนาปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐานและมีมีประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา 
 ทั้ งนี้  องค์การระหว่างประเท ศว่าด้วยการรับรองห้ องปฏิบั ติการ (International Laboratory 
Accreditation Co-operation : ILAC) ได้เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก Version 
ISO/IEC 17025: 2005 เป็น Version ISO/IEC 17025: 2017 โดยมี 3 ประเด็นส าคัญที่เพ่ิมเติมคือ โอกาสในการ
เกิดความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ  
 - การควบคุมข้อมูลและการบริหารสารสนเทศ   
 ความเป็นกลางและการรักษาความลับของลูกค้า (Impartiality and Confidentiality)  
 ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025: 2017 และผ่านการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถ
ด้ าน ก ารท ด ส อบ ย าต าม ม าต ร ฐ าน  ISO/IEC 17025: 2017 จ าก ส านั ก ม าต รฐ าน ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการสู่ระดับ
สากลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังท าให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่าผลการทดสอบที่ด าเนินการโดยห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัย



 

 

และพัฒนามีความถูกต้อง สอบกลับได้ และสามารถใช้ใบรายงานผลการทดสอบที่มีสัญลักษณ์  International 
Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC ยื่นประกอบการขึ้นทะเบียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการทดสอบเพ่ิมเติม ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันขององค์การเภสัชกรรมสู่ระดับสากล 
 
 
 



 

 

15.การด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
องค์การเภสัชกรรมด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดย

น ามาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คือ ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ก าหนดโดย
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) มา
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้องค์การเภสัชกรรมด าเนินภารกิจหลักของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ด้วยการผลิต จ าหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากล รวมถึงการผลิตยาที่จ าเป็นและส ารองยาในยามฉุกเฉินเพ่ือความมั่นคงของชาติ ที่มี
ความจ าเป็นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้ยังรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อสังคมไทย
เพ่ือประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของกิจการ (CSR in-process) ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต 
การควบคุมคุณภาพ และตลอดจนการให้บริการลูกค้า และ CSR after Process ที่มีคุณภาพ 

ส าหรับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
องค์การเภสัชกรรม ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
  

การด าเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการ หรือที่เรียกว่า CSR in process โดยกิจกรรมดังนี้ 

1. วิจัยและพัฒนายาเพื่อสังคม 

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับ

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม 

2. ผลิตยา จัดหา และส ารองยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

องค์การเภสัชกรรม ผลิตยากว่า 200 รายการ เมื่อรวมการจัดหายาส าหรับการจ าหน่าย ท าให้มี

มากกว่า 300 รายการ มีการส ารองยา และกระจายยาไปสู่โรงพยาบาลและร้านยาทั่วประเทศ จัดส่งน้ ายาล้าง

ไตถึงบ้านผู้ป่วย นอกจากนี้ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ เช่น ภัยธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรมพร้อมส่งยาเร่งด่วน

ตลอด 24 ชั่วโมง และยังส ารองยาจ าเป็นไว้ใช้หากเกิดสงครามซึ่งอาจเกิดภาวะการขาดแคลนยา 

 

3. ส ารองและจัดส่งยาต้านพิษ ยาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในสภาวะฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 

องค์การเภสัชกรรมส ารองยาต้านพิษให้กับศูนย์พิษวิทยาและโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมจัดส่งยาต้านพิษ

ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  โดยในปีที่แล้ว ได้รับการประสานจากองค์การอนามัยโลก 



 

 

จัดส่งยาต้านพิษ "โบทูลินัม" ได้ภายใน 3 วัน ช่วยผู้ป่วยไนจีเรียได้ 2 ราย ท าให้ในปี 2562 นี้ เกิดโครงการ

ความร่วมมือในอาเซียนส ารองยาก าพร้าและยาต้านพิษ iCAPS โดยไทยรับเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการ 

 

4. จัดส่งน  ายาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วย 

 

 นอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตและจัดหา ยา เวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนระบบสาธารณสุขของ

ประเทศแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังได้ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน ซึ่งเป็นการด าเนินงานเพ่ือสังคมหลัง

กระบวนการ หรือที่เรียกว่า CSR after process โดยกิจกรรมดังนี้ 

 

5. โครงการอุปสมบทหมู่และถือศีลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช 2562  

 จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่ให้กับผู้ปฏิบัติงานชาย จ านวน 19 คน และกิจกรรมถือศีลส าหรับ   

ผู้ปฏิบัติงานหญิง จ านวน 6 คน ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร           

 

6. โครงการ จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัย 

 6.1 มอบตู้ยาพร้อมยาและเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในพ้ืนที่ประสบวาตภัยภาคใต้ 

(พายุปาบึก) จ.นครศรีธรรมราช  

 6.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ (พายุปาบึก) ผ่านส านักนายกรัฐมนตรี  

 6.3 มอบหน้ากาก N95 ช่วยผู้ประสบภัยหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือ จ านวน 5,000 ชิ้น 

6.4 สนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และของที่ใช้จ าเป็น มอบให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

และลงพ้ืนที่มอบของใช้ที่จ าเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต าบลบุ่งมะแลง อ าเภอสว่างวีระวงศ์  

จังหวัดอุบลราชธานี 

7. โครงการ GPO Kids 

 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 2) 

โรงงานผลิตยารังสิต 1 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  3) เทศบาลเมืองทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  4) 

โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 

อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 

 

 



 

 

8. โครงการ GPO Fight Flu 

 จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ต.ทับกวง อ.แก่งคอย จ.

สระบุรี จ านวน 1,200 โด๊ส 

 

9. โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงาน 

 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของผู้ปฏิบัติงานที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา จ านวน 14 ทุน 

ทุนละ 10,000 บาท 

 

10. โครงการสานฝัน ปันน  าใจ ให้สังคม 

 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 13 มหาวิทยาลัย จ านวน 24 

ทุน ๆ ละ 30,000 บาท และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ส าหรับผู้รับทุนการศึกษาจากองค์การเภสัชกรรม 

 

11. โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ครูประจ าห้อง

พยาบาลโรงเรียน  

 จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้ยาที่ถูกวิธีและการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรครูที่ดูแลห้องพยาบาล

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 437 โรงเรียน 

12. โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมอง The Needs & Wants Analysis  เพื่อการ

ขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ของสาธารณสุขไทย 

 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมองจากแพทย์ เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ และภาค

ประชาสังคม เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้านการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ขององค์การ

เภสัชกรรมและของประเทศไทย 

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Medical Cannabis Clinical Education Workshop 

เสริมสร้างความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์  

 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์เพ่ือรักษาโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 2 รุ่น ๆ 

ละ 50 คน 



 

 

อัตราก าลัง/Manpower(ขอข้อมูลจาก ฝ่ายทรัพฯ) 

หน่วยงาน 
Organization 

พนักงาน 
Staff 

ลูกจ้างประจ า 
Permanent 

ลูกจ้างชั่วคราว 
Temporary 

รวม 
Total 

องค์การเภสัชกรรม 11 - - 11 
ผู้อ านวยการ/Supervision of the Director 26 12 - 38 
ส านักตรวจสอบภายใน/Internal Audit Office 18 - - 18 
ส านักอ านวยการ/Office of the Managing Director 133 37 1 171 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/Human Resources Department 64 2 - 66 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน/Finance and Accounting Department 98 - - 98 
ฝ่ายผลิตยา/Pharmaceutical Production Department 437 216 25 678 
ฝ่ายชีววัตถุ/Biological Product Department 77 10 - 87 
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์/Chemicals Department 79 9 - 88 
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม/Engineering and Technology Department 150 7 - 157 
ฝ่ายการตลาดและการขาย/Marketing and Sale Department 174 24 - 198 
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์/Package and Product Management Department 344 117 8 469 
ฝ่ายประกันคุณภาพ/Quality Assurance Department 207 20 1 228 
ส านักบริหารยุทธศาสตร์/Office of Strategy Management 19 - - 19 
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม/Beta-lactam Antibiotics Plant 42 21 5 68 
สถาบันวิจยัและพัฒนา/Research and Development Institute 128 27 1 156 
โรงงานผลิตยารังสิต 1/Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1 163 191 39 393 
การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1/Quality Assurance Rangsit 
Pharmaceutical Production Plant 1 

121 33 11 165 

โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ/ Biological Product (Vaccine) Production Plant 69 4 23 96 
การประกันคุณภาพชีววัตถุ/Quality Assurance Biological Product 44 - - 44 
รวม/Total 2404 730 114 3248 

 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา/Categorized by Education Background 

รหัสผู้ปฏิบตัิงาน 
Column Labels 

พนักงาน 
Staff 

ลูกจ้างประจ า 
Permanent 

ลูกจ้างชั่วคราว 
Temporary 

รวม 
Total 

ต  ากวา่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/Under-Diploma 796 616 106 1518 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/Vocational-Diploma 404 48 4 456 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/High Vocational Certificate 205 26 4 235 
ปริญญาตรี/Bachelor’s Degree 788 37 - 825 
ปริญญาโท/Master’s Degree 169 1 - 170 
ปริญญาเอก/Doctorate 42 2 - 44 
รวม Total 2404 730 114 3248 

 



 

 

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ำกัด (มหำชน)  General HospitalProductsPublicCo., Ltd. 
 
ส ำนักงำนใหญ่: อำคำรบริหำร เลขท่ี 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 12120 
Address : 101/99 Soi Navanakorn7,Phaholyothin Road, Khlong Luang District, Pathum Thani 
12120 
 
โทร. 0-2073-0490-6 โทรสำร 0-2073-0497-8 และ 0-2072-4700 
Tel. : 0-2073-0490-6 Fax : 0-2073-0497-8 and 0-2072-4700 
 
โรงงำน: 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
Factory : 101/99 Soi Navanakorn7,Phaholyothin Road, Khlong Luang District, Pathum Thani 
12120 
โทร. 0-2529-2560-4   โทรสำร 0-2529-2566 
Tel. : 0-2529-2560-4 Fax : 0-2529-2566 
 
 
คลังสินค้ำ: 56/15 นิคมอุตสำหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
GHP Warehouse : 56/15 Nava NakornIndustrial Estate PhahonYothinRoad,KhlongLuang 
district,Pathumthani Province12120  
โทร. 0-2520-4851-4    โทรสำร 0-2520-4855 
Tel. :02-520-4851-4 Fax:02-520-4855 
 
ธุรกิจหลัก: น  ำเกลือ, น  ำยำล้ำงไต 
CoreBusiness : Normal SalineSolution, Dialysis Solution 
 
 
ทุนจดทะเบียน: 120 ล้ำนบำท 
AuthorizedCapital : THB 120 million 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นขององค์กำรเภสัชกรรม: ร้อยละ 40 (48 ล้ำนบำท) 
GPO’sShares : 40% (THB 48 million) 
 
 



 

 

เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th/ 
 

http://www.ghp.co.th/
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บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ ำกัด Thai HerbalProductsCompany Limited 
(ส ำนักงำน)  (โรงงำน) 130/149 หมู่ที่ 3 ต.วังจุฬำ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170 
Address: 130/149 Mu 3, Wangnoi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170 
 
โทร 0-3572-1445-77 โทรสำร 0-3535-2738 
Tel. : 0-3572-1445-77 Fax : 0-3535-2738 
 
ธุรกิจหลัก: ยำสมุนไพร  
CoreBusiness: Herbal Products  
 
ทุนจดทะเบียน: 80 ล้ำนบำท  
AuthorizedCapital : THB 80 million 
 
สัดส่วนกำรถือหุ้นขององค์กำรเภสัชกรรม: ร้อยละ 49 (39.2 ล้ำนบำท) 
GPO’sShares : 49% (THB 39.2 million) 

 
เว็บไซต์ : https://thaiherbinfo.com 

https://thaiherbinfo.com/


 

 

 
บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ ากัด 
GovernmentPharmaceutical Organization- MerieuxBiologicalProductsCompany Limited 
 
สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ 241 หมู่ 7 ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24190 
Address : Gateway City Industrial Estate 241 Mu 7, T. HuaSamRong,PlaengYao District, 
Chachoengsao24190 
 
โทรศัพท์ 0-3857-9200 โทรสาร 0-3857-5428 
Tel. : 0-3857-9200 Fax : 0-3857-5428  
 
ธุรกิจหลัก: ผลิตและจ าหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน  
CoreBusiness : Manufacture and sell human vaccine  
 
ทุนจดทะเบียน: 300 ล้านบาท  
AuthorizedCapital : THB 300 million  
 
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม: ร้อยละ 49 (147 ล้านบาท) 
GPO’sShares : 49% (THB 147 million) 
 
 
 


