บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
องค์ ก ำรเภสัช กรรมเป็น รัฐวิส ำหกิจในสัง กัดกระทรวงสำธำรณสุข จัด ตั้ ง ขึ้น โดยมีวัต ถุประสงค์
ตำมพระรำชบัญญัติ อ งค์ ก ำรเภสัช กรรม พ.ศ.2509 โดยด ำเนิน งำนตำมภำรกิจหลัก ในกำรผลิต ยำและ
เวชภัณ ฑ์ เ พื่อ สนองนโยบำยงำนด้ ำนสำธำรณสุขของประเทศ เป็น รัฐวิส ำหกิจในกลุ่ม “สำขำสัง คมและ
เทคโนโลยี” เพื่อให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึง ยำและเวชภัณ ฑ์ที่จำเป็น ได้อ ย่ำงทั่วถึงและเป็น ธรรม รวมทั้งรัก ษำ
ระดับคุณภำพของยำและเวชภัณ ฑ์ในประเทศให้เป็น ไปตำมมำตรฐำนและสำรองไว้ยำมฉุกเฉินเพื่อควำมมั่ น คง
ของชำติ
ผลประกอบกำรประจำปีงบประมำณ 2562 มียอดจำหน่ ำยรวม 17,910.99 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
 ยอดจำหน่ำยยำและเวชภัณฑ์องค์กำรเภสัชกรรมผลิต 7,221.97 ล้ำนบำท
 ยอดจำหน่ำยยำและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 10,689.02 ล้ำนบำท
 กำไรสุทธิ 1,134.52 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
หมำยเหตุ กลุ่มลูกค้ำหลักเป็นหน่วยงำนภำครัฐประมำณร้อยละ 90

ในปีงบประมำณ 2563 องค์กำรเภสัชกรรมได้รับอนุมัติ จัดสรรงบลงทุน ประจำปีและงบลงทุน ผูก พัน
วงเงิ น ด ำเนิ น กำรรวม 8,047.92 ล้ ำ นบำท และอนุ มั ติ ว งเงิ น เบิ ก จ่ ำ ยจ ำนวน 1,542.07 ล้ ำ นบำท
โดยมีง บลงทุน ที่ เ ป็ น โครงกำรต่ อ เนื่อ ง ขนำดใหญ่คื อ โครงกำรก่อ สร้ำงโรงงำนผลิ ต ยำรัง สิต ระยะที่ ส อง
วงเงินดำเนินกำร 4,838.11 ล้ำนบำท และงบลงทุนเพื่อกำรดำเนินกำรตำมแผนงำนปกติ 3,209.82 ล้ำนบำท
ในส่วนของงบทำกำรคำดว่ำจะมีรำยได้ ร วม 17,540 ล้ำนบำท รำยจ่ำยรวม 16,130 ล้ำนบำทและก ำไรสุทธิ
1,220 ล้ำนบำท
สาหรับ ปีงบประมาณ 2564 องค์ก ำรเภสัชกรรมประมำณกำรลงทุน ประจำปีเพื่อ ด ำเนินกำรตำม
แผนปกติภำยใต้แผนวิสำหกิจองค์กำรเภสัชกรรมประจำปี 2562 – 2564 ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

 งบลงทุนที่ขออนุมัติในปี 2564
 งบลงทุนผูกพันจำกปี 2563 (แผนงำนปกติและโครงกำรต่อเนื่อง)
วงเงินดำเนินกำรรวม

707.1611
6,582.2727
7,289.4338

ทั้ง นี้ คำดว่ำ ผลประกอบกำรในปี ง บประมำณ 2564 องค์ก ำรเภสัช กรรมจะมียอดจำหน่ำยรวม
18,420 ล้ำนบำท แบ่ง เป็น ยอดจ ำหน่ ำ ยยำและเวชภัณ ฑ์ อ งค์ ก ำรผลิ ต ประมำณ 8,200 ล้ำนบำทและ
ยอดจำหน่ำยยำและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นประมำณ 10,000 ล้ำนบำท โดยมีผลกำไรสุทธิประมำณ 1,250 ล้ำนบำท

แผนงานและงบประมาณลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2564

สาระสาคัญของการลงทุนในปี 2564 ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ปี 2562 - 2564
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์
ขออนุมัติงบลงทุนใน 2564 วงเงินดาเนินการรวม 448.1148 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการผลิตยาเม็ด และบรรจุยาเม็ดให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP Pic/s และยกระดับมาตรฐานการผลิต ยาตาม
มาตรฐานโรงงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการตรวจสอบคุณ ภาพระหว่างกระบวนการผลิตยา เพื่อ
รองรับการโอนย้ายทะเบียนไปโรงงานรังสิตระยะที่ 2 และเพิ่มศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการตลาดและบริการ
ขออนุมัติงบลงทุน ใน 2564 วงเงินดาเนินการรวม 4.9548. ล้านบาท สาหรับขยายขอบข่ายการ
รับรอง ISO/IEC 17025 ด้านการทดสอบ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการองค์กร
ขออนุมัติ ง บลงทุนใน 2564 วงเงิน ด าเนินการรวม 37.8875 ล้านบาท แผนการจัด ซื้อจัดหา
อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและหมดอายุ เพื่อรองรับระบบการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมุนไพร
ขออนุมัติงบลงทุนใน 2564 วงเงินดาเนินการรวม 36.2040 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สารสกัด สมุน ไพร/เครื่อ งส าอางและการจัด เตรียมอุปกรณ์ การผลิต และส านัก งานอาคารผลิ ต ใหม่ เพื่อ ให้มี
ห้อ งปฏิบัติ ก ารกลางสาหรับให้บริก ารตรวจวิเคราะห์ผลิตภั ณ ฑ์กัญชาทางการแพทย์และยาแผนปัจจุบันที่ได้ รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของโครงการ GPO PRO LAB
ผลทีค่ าดว่าจะได้ร ับจากการลงทุน
ผลผลิต (Output)
 การด าเนินงานด้ านการผลิต จัดหา วิจัยและพัฒ นา รวมถึงการจัดส่ ง ยาและ
เวชภัณฑ์ ไปยังลูกค้า ตลอดจนงานสนับสนุนอื่น เช่น ด้ านการตลาด ด้ านการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcome)
 มียาที่จาเป็น ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยาสาหรับผู้สูงอายุ ยาต้านไวรัส
เอดส์ วัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่/ไข้หวัดนกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลใน
ปริมาณที่พอเพียง และราคาที่ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
 มีรายการยาใหม่ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายสาธารณสุ ข
ของประเทศ
 มี ก ารผลิ ต และวิ จั ยยาจากสมุ น ไพร (กั ญชา) เพื่ อ ส่ ง เสริ มการใช้ ส มุ น ไพร
ภายในประเทศ และส่งเสริมการส่งออก
 ลูก ค้ าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีความพึง พอใจต่ อการดาเนินงานขององค์การ
เภสัชกรรมในระดับดี

