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บทสรุปผูบ้ริหาร 
แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ปี 2565-2569 

นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยนวัตกรรมที่เกิดจากการนําความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหาร
จัดการ ด้วยกระบวนการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพนักงานภายในองค์การเภสัช
กรรมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ และนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานเพ่ือ
สร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่และต่อยอดเป็นนวัตกรรมในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในองค์กร ส่งผลต่อการสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ การมีนวัตกรรมในองค์กรเป็นปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความย่ังยืนให้กับองค์กรในระยะยาว (Sustainable) การนํานวัตกรรม
มาเป็นปัจจัยผลักดันและขับเคลื่อนในการดําเนินงานขององค์กร โดยสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์์ การ
พัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการนํานวัตกรรมให้เข้าไปสู่ทุกกระบวนการทํางาน สอดคล้องกับทิศทางของ
ยุทธศาสตร์์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์์รัฐวิสาหกิจ 
สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2564 และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product innovation) เพ่ือสนับสนุนการเติบโตขององค์กร รองรับธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Products) และการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ 
องค์ความรู้ของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับเทคโนโลยีและรูปแบบการบริการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ยกระดับวิธีการรักษาหรือการดูแลสุขภาพ ด้านนวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) ด้วยการยกระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และการบูรณาการระหว่างห่วงโซ่อุปทานการผลิตกับการบริการจัดหาเพ่ือสร้าง
สร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของตลาดและระบบสาธารณสุขของประเทศ และด้านนวัตกรรมแนวคิด
ธุรกิจใหม่ (Business Innovation) เพ่ือความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ และการพัฒนาธุรกิจร่วมกับ
พันธมิตรอย่างต่อเน่ือง  

ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว จะนําไปใช้กําหนดเป็นกรอบแนวทางการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ
องค์การเภสัชกรรมที่แสดงถึงดําเนินการที่อยู่บนพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์์ (Creativity) ความใหม่ (Newness) 
และการสร้างคุณค่า (Value) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาองค์ความรู้ การปรับทัศนคติการทํางานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ต้ังแต่ระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล รวมทั้งการสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมก้าวเข้าสู่มิติใหม่ใน
การดําเนินการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกกลุ่มความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถเพ่ิม
ศักยภาพด้านการแข่งขัน จนนําไปสู่องค์กรแห่งความย่ังยืนได้ต่อไป 
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หัวข้อที่ 1 
การวิเคราะหข์้อมูลที่เก่ียวข้องกับการดําเนนิงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือกําหนดประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมและนํามาแยกแยะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการ
วางแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สามารถแบ่งกรอบการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ดังน้ี 
 
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนนิงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
ใช้วิธีการวิเคราะห์ PESTEL Analysis ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Politic) การวิเคราะห์ภาพรวม
เชิงเศรษฐกิจ (Economics) การวิเคราะห์เชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural)  การวิเคราะห์เชิงเทคโนโลยี 
(Technology) และการวิเคราะห์เชิงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Legal) มีรายละเอียด ดังน้ี 
1.1.1 การวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Politic : P)  
1.1.1.1 ข้อตกลงทางการค้ า  CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-
Pacific Partnership) 

ข้อตกลงทางการค้า CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific 
Partnership) ซึ่งเป็นข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพ่ือหุ้นส่วนทางการค้าภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกใน
หลายประเด็น เช่น การเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการ
แข่งขัน รัฐวิสาหกิจ กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างประเทศ 
โดยปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมความตกลงอยู่ 11 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างพิจารณาเข้า
ร่วมข้อตกลงทางการค้า CPTPP ในขั้นตอนที่ 3 รวบรวมความเห็นและผลการศึกษา ดังรูปที่ 1-1  
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รูปที่ 1-1 : ขั้นตอนการเข้าร่วม CPTPP 
 

 
 

ผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศคือ การจดสิทธิบัตรยา 
การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (CL)* การขยายอายุสิทธิบัตรยา และการผูกขาดข้อมูลทางยา รวมทั้งเป็นการ
จํากัดอํานาจของรัฐในการระงับการทําให้การนําเข้ายาหรือการผลิตยาเอง ดังน้ันการจดสิทธิบัตรยาใหม่อาจจะ
ต้องถูกผลกระทบล่าช้าออกไป เน่ืองจากผลจากการจํากัดนโยบายและถูกฟ้องร้องในเวทีระหว่างประเทศ 
สรุปผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1-1 : สรุปผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศ 
 
หัวข้อ ผลกระทบ รายละเอียด 

1 การผลิตยาช่ือสามัญช้าลง/ยากข้ึน 
(ข้อบทท่ี 8 ทรพัย์สินทางปัญญา) 

ไม่สามารถย่ืนขึ้นทะเบียนยาช่ือสามัญได้จนกว่าจะหมด
สิทธิบัตร เน่ืองจากต้องมีกระบวนการเช่ือมโยงการขึ้น
ทะเบียนยากับการจดสิทธิบัตร รวมถึงกระบวนการอุทธรณ์ 
ส่งผลให้ยาช่ือสามัญเข้าสู่ตลาดได้ช้าลง ในขณะที่ปัจจุบัน 
ผู้ผลิตสามารถเตรียมการขึ้นทะเบียนยาได้ก่อน และผลิต
จําหน่ายได้ทันทีที่สิทธิบัตรหมดอายุ 

2 การประกาศใช้ CL ยากขึ้น 
(ข้อบทท่ี 9 การลงทุน) 
(ข้อบทท่ี 18 ทรัพย์สินทางปัญญา) 
(ข้อบทท่ี 28 การระงับข้อพิพาท) 

ขอบเขตการใช้ CL ลดลงไม่สามารถใช้สําหรบั Public Non-
Commercial (การใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่เพ่ือ
การค้า เหมือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของ
ประชาชน และการใช้ CL จะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องโดย
กระบวนการอนุโญตุลาการ 
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หัวข้อ ผลกระทบ รายละเอียด 
3 อุตสาหกรรมยาในประเทศจะ

แข่งขันสู้ยานําเข้าไม่ได้ ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางยา 
ของประเทศ 
(ข้อบทท่ี 2 การปฏิบัติเย่ียงคนชาติ
และการเข้าสู่ตลาดสินค้า) 
(ข้อบทท่ี 3 กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด
สินค้าและการกําหนดถิ่นกําเนิด) 
(ข้อบทท่ี 15 การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ) 
(ข้อบทท่ี 18 ทรัพย์สินทางปัญญา) 

- อุตสาหกรรมยาภายในประเทศได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การผลิตยาช่ือสามัญยากขึ้น ความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดยายากขึ้น จนอาจต้องเปลี่ยนสถานะจากผู้ผลิตยาเป็นผู้
นําเข้ายา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อความม่ันคงทางยา
ของประเทศ ทาํให้ประเทศไมส่ามารถพ่ึงพาตนเองด้านยาได้ 
ไม่สามารถจัดการระบบบริการสุขภาพ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์
ด้านสาธารณสุข เช่น สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน 
- ไทยไม่ได้ประโยชน์ในด้านราคายาจากจากการลดภาษี
ศุลกากร เน่ืองจากแหล่งวัตถุดิบยาของไทยอยู่นอกประเทศ
สมาชิก CPTPP 
- ต้องเปิดตลาดของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับ
อุตสาหกรรมจากต่างประเทศให้เข้ามาแข่งขนัอย่างเท่าเทียม 
จึงไม่สามารถใช้นโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย หรือระเบียบพัสดุ 
ในการส่งเสริม 
อุตสาหกรรมยาในประเทศได้ 

4 การยกเลิกสิทธิพิเศษของ
รัฐวิสาหกิจ 
(ข้อบทท่ี 17 รฐัวิสาหกิจ) 

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของ
องค์การเภสัชกรรม ทําให้ไมส่ามารถดําเนินภารกิจเชิงสังคมใน
การรองรับนโยบายด้านยา เวชภัณฑ์ และวัคซีนที่จําเป็นต่อ
ระบบสาธารณสุขของประเทศได้ เช่น การเกิดโรคระบาด 
COVID-19 

 
หมายเหตุ * การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing; CL) คือ การที่กฎหมายอนุญาตให้เอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรได้ โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
สิทธิ เมื่อมีเหตุผลเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีเหมาะสม แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการบังคับใช้สิทธิ พร้อมทั้งต้อง
แจ้งการบังคับใช้สิทธิให้กับเจ้าของสิทธิบัตรทราบด้วย 
 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม  
 
1.1.1.2 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP)  

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership 
: RCEP) เป็นแผนความตกลงเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี ระหว่าง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน และ 6 ชาติคู่เจรจา ได้แก่ 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งการเจรจาเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคน้ีได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2555 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ RCEP เป็นความตกลงที่มีคุณภาพและทันสมัย มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างรอบ
ด้านในการสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน เป็นระบบการค้าเสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 
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ประเทศ เป็นข้อตกลงการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ครอบคลุม 24% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลก และ 46% ของ
ประชากรโลก) 

หากการเจรจากลุ่มการค้าเสรีน้ีสําเร็จ ประเทศในความตกลง RCEP จะกลายเป็นกลุ่มการค้าเสรีใหญ่
ที่สุด และมีตลาดรองรับมากที่สุดในโลก เน่ืองจากประเทศในกลุ่มสมาชิก RCEP มีจีดีพีรวมกว่า 16,761 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยประชากรรวมกว่า 3,358 ล้านคน โดยมีสมาชิกที่สําคัญเป็น 2 
ประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจ (BRICS) คือ จีนและอินเดีย ที่ประกอบไปด้วยประชากรกว่า 3,000 ล้านคน 
ขนาด GDP ประมาณร้อยละ 50 ของ GDP โลก และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส่งออกสินค้าเป็นอันดับ 1 ของโลก มี
กําลังซื้อของผู้บริโภคมาจากชนช้ันกลางท่ีเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบจะถือว่า RCEP มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่า
เศรษฐกิจไทยถึง 48 เท่า นอกจากน้ี ยังเป็นไปเพ่ือเช่ือมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก(Global 
Supply Chain) ครอบคลุมทุกมิติการค้า ทั้งด้านสินค้า บริการ ลงทุน มาตรการการค้า และความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การค้าและการลงทุน ให้สอดคล้องและมีความสะดวกทางการค้า
และการลงทุนมากขึ้น 

RCEP มีสัดส่วนการค้าในระดับโลกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 17.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา 
ไทยค้าขายกับประเทศในกลุ่ม RCEP กว่า 2.55 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 56 ของยอดรวมการค้า
ของไทย RCEP จึงเป็นกลุ่มการค้าขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบมหาศาลต่อประเทศไทย โดยสมาชิก RCEP ตกลง
จะเปิดเสรีสินค้าแล้วในสัดส่วนร้อยละ 80 ของสินค้าที่ตกลงกันว่าจะลดภาษีนําเข้า โดยในจํานวนน้ีสัดส่วนร้อย
ละ 65 จะลดภาษีเป็นร้อยละ 0 ทันที ส่วนอีกร้อยละ 15 จะลดเป็นร้อยละ 0 ในระยะเวลา 10-15 ปี สําหรับ
ร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูงผลกระทบคล้ายคลึงกับผลของ CPTPP ต่อประเด็นเรื่อง
สิทธิบัตรยา และการใช้สิทธิ CL ทําให้การพัฒนายาภายในประเทศอาจจะเป็นอุปสรรคได้ เช่น มีต้นทุน มีความ
เสี่ยง และมีความล่าช้าขึ้น อย่างไรก็ตาม ความตกลงดังกล่าวยังไม่มีมาตรการร่วมกันระหว่างประเทศออกมา
อย่างเป็นทางการ 
ที่มา : http://thaipublica.org 
 
1.1.1.3 นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565  

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มมีติเห็นชอบนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยา
แห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  โดยมีวิสัยทัศน์ ดังน้ี  

“ประชาชนเข้าถึงยาจําเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ยาสมเหตุผล 
ประเทศมีความมั่นคงด้านยาอย่างย่ังยืน” 

ยุทธศาสตร์และกลวิธีตามนโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 
2563-2565 ทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพ 

กลวิธี 2   ประกันคุณภาพยาในการจัดซื้อ จัดหาและขนส่งยาตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
กลวิธี 3   พัฒนาระบบการควบคุมการกระจายยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุเพ่ือความมั่นคงทางยาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลวิธี 1   สนับสนุนการผลิตยาในประเทศของภาครัฐและเอกชนเพ่ือความม่ันคงทางยา และเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจโลกและอาเซียน 
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กลวิธี 4   สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวิจัยและพัฒนาการผลิตยาของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางยา 
กลวิธี 5   สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานของการวิจัยและพัฒนายาและสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรให้
พร้อมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงยาจําเป็นของประชาชน 
กลวิธี 4   พัฒนากลไกให้มียาจําเป็นและแก้ปัญหาการขาดแคลนยาท้ังในภาวะปกติและฉุกเฉิน 

 
ที่มา : นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 
2564 
 
1.1.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 
2560 - 2569) 

รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.
2560 - 2569) ให้เกิดขึ้น เน่ืองจากการแพทย์และงานบริการของไทยได้รับคําช่ืนชมจากนานาประเทศทั่วโลก 
โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องเตรียมพร้อมขยายระยะเวลาพํานักให้กับหลายประเทศ และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบายศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เพ่ือนํารายได้เข้าสู่
ประเทศอีกทางหน่ึง องค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยขบัเคล่ือนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
ของประเทศไทย คือ 

1. ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Service Hub) 
2. ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
3. ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ (Product Hub) 
4. ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) 
การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการ

แพทย์เท่าน้ัน โดยมี Roadmap ในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการแพทย์เพ่ือผลักดันให้เป็น 
Medical Hub ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2568 ดังรูปที่ 1-2 
 
รูปที่ 1-2 : Roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ 
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แนวโน้มการแพทย์สมัยใหม่ที่จะนําประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

ประกอบด้วย  
1. การแพทย์แม่นยํา (Precision Medicine) หรือการแพทย์เฉพาะเจาะจง เป็นนวัตกรรมทาง

การแพทย์ที่สามารถนําข้อมูลทางพันธุกรรมมาใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การเลือกใช้ยา การทํานาย
ผลการรักษา เพ่ือให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คาดว่าจะมีมูลค่าในตลาดโลกประมาณ 4.77 หมื่น
ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2568 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.7 ต่อปี 

2. เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสภาวะเสื่อม  (Regenerative Medicine) หรือการแพทย์เชิงฟ้ืนฟู เป็นการแพทย์
สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการทดแทน การซ่อมเสริม การฟ้ืนฟูเซลล์และเน้ือเย่ือ รวมถึงอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสื่อม
ถอยจากอายุที่มากขึ้น คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2564 จะมีมูลค่าในตลาดโลกประมาณ 7.68 หมื่นล้านเหรียญฯ 
เพ่ิมขึ้น 2.5 เท่าจากปี 2562 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 19.8 ต่อปี 

3. เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ (Reproductive Medicine) เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ เช่น IVF, ICSI, IUI ซึ่งคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2568 จะมีมูลค่าตลาดโลก 2.29 หมื่น
ล้านเหรียญฯ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ การทําเด็ก
หลอดแก้ว ซึ่งประเทศไทยมีช่ือเสียงด้านน้ีอยู่พอสมควร 

เน่ืองจากประเทศไทยยังมีส่วนแบ่งตลาดในการให้บริการทางการแพทย์ทั้ง 3 ด้านน้ีไม่มากนัก จึงเป็น
โอกาสดีที่จะพัฒนาการแพทย์ทั้ง 3 ด้านดังกล่าวให้ทัดเทียมประเทศช้ันนํา เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นด้านคุณภาพ
การรักษา และใช้ประโยชน์จากความมีช่ือเสียงและการเป็นประเทศเป้าหมายอันดับต้นของนักท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ทั่วโลกในการดึงดูดเม็ดเงินจากการบริการด้านการแพทย์ให้เข้าสู่ประเทศมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะสร้าง
รายได้ให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์แล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอ่ืนที่
เก่ียวข้องอีกด้วย และคาดว่าจะช่วยผลักดันให้มูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย 500,000 ล้านบาท
ภายในปี พ.ศ. 2568 หรืออัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.7 ต่อปี 
 
ที่มา : สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
1.1.2 การวิเคราะห์ภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ (Economics : E) 
1.1.2.1 สภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 และคาดการณ์ปี 2564 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สรุปสภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัว
ที่ร้อยละ -6.1 ต่อปี และคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2564 จะขยายตัวร้อยละ 2.5–3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
สําคัญ ประกอบด้วย แนวโน้มการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก แรงขับเคล่ือนจากการใช้จ่าย
ภาครัฐ การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ตํ่าผิดปกติ
ภายในปี พ.ศ. 2563  

ทั้งน้ี คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยจะขยายตัวร้อยละ 5.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ                   
การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง                   
ร้อยละ 1.0 – 2.0 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.3 ของ GDP  
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รูปที่ 1-3 : ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2564 
 

 
 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
1.1.2.2 แนวโน้มการใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพ 

Health Focus เป็นรูปแบบธุรกิจที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง ย่ิงในปัจจุบันมีมลภาวะมากมาย 
เช่น ฝุ่น PM 2.5 หรือแม้กระทั่ง COVID-19 ทําให้คนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน แนวโน้มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเก่ียวกับสุขภาพจึงเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเน่ืองมาจากแนวคิดของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
เป็นการป้องกันดีกว่าการรักษา โดยหลักจะมีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่  

1. อาหาร เน้นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ไม่มีสารปนเป้ือน ปริมาณเพียงพอ สารอาหารครบ 5 หมู่ 
2. ยาและอาหารเสริม ด้วยความที่รวดเร็วและได้สารอาหารครบตามที่ได้ทานเข้าไปให้แก่ร่างกายจึง

ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน 
3. ความงาม เทรนด์การชะลอวัย และเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ รวมไปถึงการบําบัดต่างๆ เช่น สปา จัด

กระดูก ฝังเข็ม ครอบแก้ว 
แนวโน้มการให้ความสําคัญเรื่องการดูแลสุขภาพยุคใหม่ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง 

ในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีเช่ือมโยงต่อสุขภาพที่เป็นแนวเชิงป้องกัน 
เพ่ือให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 
 
ที่มา : สวนดุสิตโพล 
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1.1.3 การวิเคราะห์เชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S)  
1.1.3.1 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรไทย 

ประเทศไทยจัดอยู่ในภาวะสูงวัยของประชากรเป็นอันดับสองของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ของประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
รวดเร็ว และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคตจนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 
2564*  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปของ
ไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 11.2 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 2560 เป็น 13.1 ล้านคนปี 2564 และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็น 228,000 ล้านบาท (ร้อยละ 2.8 ของ GDP) ภายในปี พ.ศ. 2565 จาก 63,000 ล้านบาท
ปี 2553 (ร้อยละ 2.1 ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) ประชากรไทยที่
มีความต้องการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลจะมีมากขึ้นตามโครงสร้างประชากร น่ันหมายถึงความ
ต้องการยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
 
รูปที่ 1-4 : แนวโน้มประชากรสูงวัยในประเทศไทย ปี 2548-2574 
 

 
 
ที่มา : สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สํานักวิชาการ สํานักงานสภาผู้แทนราษฎร กรกฎาคม 
2561  
 
1.1.3.2 แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคหลัง COVID-19 

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ GDP ทั่วโลกติดลบ โดยประเทศไทยจากท่ีเคยเติบโตร้อย
ละ 2.4 คาดว่าปีน้ีจะร้อยละ -5.3 ซึ่งเป็นผลจากทั้ง COVID-19 รวมถึงปัญหาภัยแล้ง หน้ีภาคครัวเรือน และ
ช่องว่างทางฐานะ แม้ว่าภาพรวมจะน่าเป็นห่วง แต่ยังมีโอกาสจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การซื้อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น สั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น การประชุมทางไกล (Work from Home) การศึกษา
ทางไกล (Learn from Home) การชําระเงินด้วย Mobile Banking เป็นต้น 

Nielsen ได้วิเคราะห์ถึง 4 พฤติกรรมที่จะกลายเป็น New Normal (ความปกติแบบใหม่ในสังคม) หลงั
จบ COVID-19 
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1. คุ้นชินกับดิจิทัล สถานการณ์น้ีจะช่วยให้คนคุ้นชินกับเทคโนโลยี เมื่อผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้ดิจิทัล 
ส่งผลให้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเร็วมาก 

2. ใส่ใจในคุณภาพมากข้ึนและหันมาใช้ Local Brand 
3. ปรับพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
4. Social Media กลายเป็นสื่อหลัก 

ที่มา : TMB Analytics 
 
1.1.3.3 แนวโน้มการเจ็บป่วยของประชากรไทย 

สถิติการเสียชีวิตของคนไทย (พ.ศ.2537-2560) ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 5 กลุ่มโรคร้ายแรง กําลังเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มโรคร้ายแรงที่มีผู้ป่วยอยู่ในระดับสูง ได้แก่ 

1. กลุ่มโรคมะเร็ง  
2. โรคหัวใจ  
3. โรคปอด  
4. โรคหลอดเลือดในสมอง  
5. โรคเบาหวาน 
ภาพรวมปี 2563 พบว่า แนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังลดลง เน่ืองมาจากประชาชนให้

ความสําคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพมากข้ึน รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม ทําให้โอกาสการ
สัมผัสเช้ือโรคจากสถานที่ต่างๆ ลดลง ประเด็นสําคัญด้านสุขภาพ ได้แก่  

1. การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ 
2. ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้น และทวีความรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน 

โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายนของทุกปี 
3. การเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลของกอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 พบว่า จํานวนผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่
สําคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว หลอดเลือดสมอง มะเร็งและเน้ือ
งอกทุกชนิด ยังเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองทุกโรค 
 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) 
 
1.1.4 การวิเคราะห์เชิงเทคโนโลยี (Technology : T) 
1.1.4.1 แนวโน้มด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพของโลก 
 จากผลการศึกษาแนวโน้มด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพของโลก สรุปได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 1-2 : แนวโน้มด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพของโลก 
 

ลําดับ ประเด็นหลัก แนวโน้ม 

1 Artificial Intelligence 
(AI) Policy in 
Healthcare 

AI จะเป็นส่วนหน่ึงในการรักษาเป็นเหมือน 2
nd 

Opinion ให้กับคุณ
หมอ ซึ่งในวันข้างหน้ามีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะการแพทย์เราใช้
ข้อมูลเป็นตัวตัดสินใจมากขึ้นเรื่อยๆ (Meta-analysis) 

2 Antibiotic Resistance การด้ือยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียทั้งหลายจะเป็นประเด็นที่สําคัญมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  

3 Anti-Vaccination ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก เพราะเป็น
การทําลายภูมิคุ้มกันหมู่ของมนุษย์ และทําให้เกิดการระบาดของโรค
ระบาดที่จริงๆ แล้วสามารถป้องกันได้แต่เพราะการไม่ยอมฉีดวัคซีน
ของคนบางกลุ่มทําให้โรคกลบัมาระบาดอีกครั้ง องค์การอนามัยโลก 
(WHO) ถึงกับระบุว่า การต่อต้านวัคซีนถือเป็นภัยคุกคามที่อันตราย
ที่สุดของโลกในปี พ.ศ. 2562  

4 Biohacking การเก็บข้อมูลร่างกายของมนุษย์ สามารถเก็บได้หลายด้าน ได้แก่ ด้าน
การออกกําลังกาย ด้านสารอาหาร ด้านอาหารเสริมและยา ด้านการ
ทดสอบทางการแพทย์ ด้านสขุภาพจิต ด้านคุณภาพการนอนหลับ⠀ 

5 CRISPR เทคนิค CRISPR เป็นเทคนิคที่ได้มีการพัฒนาจากความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการศกึษาและงานวิจัยทางด้าน
พันธุวิศวกรรม ในการปรับปรุงและแก้ไขสารพันธุกรรมในสิง่มีชีวิต
ต่างๆ ที่มีความผิดปกติหรือต้องการการแก้ไข 

6 Food Scanner 
 

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสแกนอาหารต่างๆ ที่เราจะทานกันก่อนได้ โดย
จะบอกรายละเอียดของโภชนาการอาหารเหล่าน้ันออกมาให้ทราบว่า 
มีแคลอร่ี คาร์โบไฮเดรต และไขมันในปริมาณเท่าไหร่ 

7 Hijacking a Hospital เป็นการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเพ่ือนําเอาข้อมูลของ
โรงพยาบาลไปหาประโยชน์ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ 

8 Nature and Food as 
Remedies 

การใช้ธรรมชาติและอาหารเป็นยาเพ่ือรักษาโรค หรือความบกพร่อง
ต่างๆ มากขึ้น  

9 Organs & Chips เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้น ด้วยการบรรจุเซลลอ์วัยวะที่
ยังมีชีวิตของมนุษย์ไว้ในชิปเพ่ือใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาระบบการ
ทํางานจากภายในร่างกาย 

10 Personalized 
Medicine 

เป็นการเลือกการรักษาทางการแพทย์และการให้ยาในปริมาณท่ี
เหมาะสมแก่ผูป่้วย  แบบจําเพาะต่อบุคคล 
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ลําดับ ประเด็นหลัก แนวโน้ม 

11 Prioritizing Care & 
Deductibles 

การจัดลําดับการดูแลรักษาและการคิดค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็น
แนวโน้มการบริหารนโยบายเชิงสาธารณสุขที่สําคัญขึ้น 

12 Quantified Self การติดตามสุขภาพและร่างกายตัวเองอย่างใกล้ชิดที่สามารถเห็นผล
อย่างชัดเจน เช่น คนในปัจจบัุนต้องการติดตามทุกกิจกรรมท่ีพวกเขา
ทําในแต่ละวันและเห็นผลออกมาด้วย 

13 Robotics in 
Healthcare 

อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศ มีแนวโน้ม
อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

14 Telemedicine & 
Self-care 

การนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถ
พูดคุยกันได้แบบ Real-time 

15 Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากมิติ 

 
ที่มา : Slingshot Group 
 
1.1.4.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 177,000 ล้านบาท มีขนาดตลาดใหญ่เป็น
อันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย ช่องทางจําหน่ายยาในประเทศส่วนใหญ่เป็น
การจําหน่ายผ่านโรงพยาบาลรัฐ ประมาณร้อยละ 60 โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 20 และร้านขายยาร้อยละ 20 
โดยผู้ประกอบการในตลาดยาของไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ องค์การเภสัชกรรมและ
โรงงานเภสัชกรรมทหาร และผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งบริษัทผู้ผลิตยาของคนไทยและบริษัทผู้ผลิตยาของ
ต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันจํานวน 161 แห่ง ที่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน
การผลิตยาของสหภาพยุโรป (PIC/S) 

อุตสาหกรรมยายังคงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากบริษัทยาของไทยและบริษัท
โดยมีผู้ประกอบการในหมวดการผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคจํานวน 557 ราย แบ่งเป็นขนาดเล็ก
จานวน 453 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ขนาดกลางจํานวน 55 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และขนาด
ใหญ่จํานวน 49 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 

ฝ่ายวิจัยธนาคารออมสินคาดว่า อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยยังคงเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี เน่ืองจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน อีกทั้งโครงสร้างประชากรท่ีกําลังเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการรักษาที่ดีขึ้นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้                   
ความต้องการยามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดการณ์มูลค่าตลาดยาในประเทศช่วงปี 2562 – 2564 จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 4.2 - 4.6 ตามความต้องการใช้ที่เพ่ิมขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการเจ็บป่วยที่เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะจํานวนผู้ป่วยจากโรคเฉพาะทางหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ขณะที่จํานวนประชากรผู้สูงอายุของไทยก็
คาดการณ์ว่าจะมีมากขึ้นด้วย  
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นอกจากน้ี  การเข้าถึงช่องทางการรักษาที่ดีขึ้นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ค่ายาและค่ารักษา) ขยายตัวต่อเน่ือง โดยคาดว่าจะอยู่ในอัตราร้อยละ 4.4 - 4.7 
ในช่วงปี 2562 - 2564 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวต่อเน่ืองใน
อัตราร้อยละ 4.7 ภายในปี พ.ศ. 2564 จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 ภายในปี พ.ศ. 2561 

 
ที่มา : รายงานวิจัยอุตสาหกรรมยา 2562 ธนาคารออมสิน และรายงานแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2562 – 
2564: อุตสาหกรรมยา (พฤษภาคม 2562) 
 
1.1.4.3 แนวโน้มวัตถุดิบตัวยาท่ีสําคัญ 

อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นปลายคือการผลิตยาสําเร็จรูป ยาที่ผลิตได้ใน
ประเทศเป็นยาช่ือสามัญ (Generic Drug) ซึ่งผู้ผลิตจะนําเข้าวัตถุดิบตัวยาสําคัญจากต่างประเทศมาผสมและ
ผลิตเป็นยาสําเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ โดยประเทศไทยนําเข้าวัตถุดิบยาสัดส่วนสูงประมาณร้อยละ 90 ของ
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาสําเร็จรูปทั้งหมด ทําให้ด้านต้นทุนของผู้ผลิตยาในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงานผลิตยาให้ได้ตามมาตรฐาน GMP-PIC/S และราคาวัตถุดิบนําเข้าที่สูงขึ้นในระยะ
ถัดไป เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทําให้ประเทศไทยอาจเผชิญกับต้นทุนราคา
ยาที่มีแนวโน้มปรับขึ้น ผลจากการหยุดการผลิตช่ัวคราวของโรงงานผลิตสารต้ังต้นและส่วนประกอบสําหรับผลิต
ยาในจีน ขณะที่ประเทศอินเดียประกาศห้ามส่งออกสารต้ังต้นและส่วนประกอบ รวมถึงตัวยารักษาโรค 26 ชนิด 
(เช่น ยาพาราเซตามอล) เพ่ือสํารองไว้ผลิตในประเทศ นอกจากน้ี บริษัทผลิตยาต้นตํารับช้ันนําของโลก ได้แก่ 
สหรัฐฯ เยอรมนี อังกฤษ ระงับการวิจัย/ทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) ยารักษาโรคอ่ืนๆ ช่ัวคราว เพ่ือหัน
มาคิดค้นพัฒนาวัคซีน COVID-19 ทําให้มีแนวโน้มที่วัตถุดิบสารต้ังต้นอาจขาดแคลนและราคาปรับสูงขึ้นได้ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของไทยซึ่งยังพ่ึงพาทั้งการนําเข้าวัตถุดิบสารต้ังต้นและยาต้นตํารับ 
 
ที่มา : แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2561-2563 : อุตสาหกรรมยา (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) 
 
1.1.4.4 แนวโน้มสมุนไพรและอาหารเสริม 

มูลค่าการส่งออกสมุนไพรไทยอยู่ในหลักแสนล้านบาท โดยสมุนไพรไทยในกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการ
ใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และ
กลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท 

มีการคาดการณ์ว่าปี 2563 มูลค่าของอุตสาหกรรมยาจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า ส่วนมูลค่าตลาดสมุนไพร
และสารสกัดจากธรรมชาติ เน่ืองด้วยปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพมาก
ย่ิงขึ้น ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยาเติบโตขึ้น จากเดิมมีมูลค่า
กว่า 18,000 ล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2562 และมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเป็น 20,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2563  
 นอกจากน้ียังมีโอกาสในธุรกิจใหม่จากการแก้ไขพระราชบัญญัติสารเสพติด เรื่องกัญชา โดย
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุช่ือยาเสพติดให้โทษในประเภท 5           
ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ส่วนของกัญชากัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก ก่ิง ก้าน ลําต้น เปลือก ราก และเมล็ดกัญ
ชง รวมถึงสารสกัด CBD และกากที่เหลือจากการสกัดซึ่งต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 และน้ํามันและ
สารสกัดจากเมล็ดกัญชง เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งน้ี ต้อง
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ได้มาจากสถานท่ีปลูกหรือผลิตในประเทศที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน กรณีนําเข้าทําได้เฉพาะเปลือกแห้ง แกนลําต้น
แห้ง และเส้นใยแห้ง  
 
ที่มา : ข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 
1.1.5 การวิเคราะห์เชิงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Legal : L)  
1.1.5.1 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยแจ้งยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 439 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 และได้ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามหมวด 6 ของกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 โดยให้นําหลักเกณฑ์ตามหนังสือน้ีไปใช้แทนความใน
หมวด 6 ของกฎกระทรวงดังน้ี 

ข้อ 17 ในหมวดน้ี 
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกันหรือการ

รักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ 18 ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปน้ี เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(1) ยาตามช่ือสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
(2) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยได้ผลิต

ออกจําหน่ายแล้ว 
(3) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหน่าย 
(4) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(5) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ข้อ 19 ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตาม ข้อ 18 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เว้นแต่ราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
ที่มา : แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 
2560 
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1.1.5.2 กฎระเบียบ/มาตรฐานกระบวนการทางธุรกิจ GMP PIC/S 
ประเทศไทยมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กํากับดูแล

กฎหมายและกฎระเบียบบังคับให้ผู้ผลิตยาทุกรายต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S: Good 
Manufacturing Practice for Pharmaceutical Facility หรือมาตรฐานการผลิตยาที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐานการ
ผลิตของสหภาพยุโรป อ้างอิงตามข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มาตรฐาน
ในการผลิตยาเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน มีการออกแนวปฏิบัติ กําหนดสภาวะแวดล้อมของการทํางานเพ่ือลด
ความเสี่ยงของการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ยา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การประเมินหน่วยงานผู้ตรวจ การสร้างและ
ขยายความร่วมมือขอบเขตระหว่างประเทศในปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก หากผู้ประกอบการ
ผลิตยาแผนปัจจุบันรายใดผ่านการรับรองมาตรฐาน PIC/S แล้ว ก็สามารถเปิดตลาดออกสู่โลกกว้างได้มากขึ้น 
เน่ืองจากจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในกลุ่มประเทศท่ีเป็นสมาชิก GMP PIC/S เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย 
เบลเยียม แคนาดา อิตาลี และเยอรมนี 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาของประเทศไทยสู่ GMP PIC/S มาตรฐานการผลิตยาของประเทศใน
สหภาพยุโรปที่มีข้อบังคับกว่า 217 ข้อ และข้อบังคับเพ่ิมเติมกว่า 240 ข้อ มีความเข้มงวดสูงกว่ามาตรฐาน GMP 
ทั่วไป (77 ข้อ) เพ่ือลดความเสี่ยงการปนเป้ือนของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการทํางานที่มีความ
สะอาดปลอดภัยและปราศจากเช้ือแบคทีเรีย เช่น ในระบบนํ้ามีการเลือกใช้ท่อเกรด 316 L เพ่ือป้องกันการเกิด
สนิม ระบบอากาศแบบ HVAC การออกแบบห้องผลิตแบบ Clean room ระบบผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ นํ้าปราศจาก
ไอออน (Deionized Water) เป็นต้น จึงถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ให้เทียบเท่ากับกับมาตรฐานขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรม 
 
ที่มา : รู้หรือไม่ GMP กับ GMP PIC/S แตกต่างกันอย่างไร ? www.at-z.co.th 
 
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ด้านกระบวนการ และการวิเคราะห์ด้านธุรกิจ 
ดังน้ี 
 
1.2.1 การวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

การวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ BCG Matrix ซึ่งเป็นโมเดลสําหรับวิเคราะห์ศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของธุรกิจในปัจจุบันว่ามีศักยภาพในการแข่งขันอยู่ระดับใด เพ่ือการเลือกใช้กลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ อัตราการเติบโต และรายได้จาก
การจําหน่าย 5 ปีย้อนหลัง แสดงผลการวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ของยา อภ. ผลิตเอง ดังน้ี 
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รูปที่ 1-5 : การวิเคราะห์รายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของยา อภ. ผลิตเอง 
 

 
 

กลุ่มที่ 1 : Question Marks เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีรายได้จากการจําหน่ายน้อย (ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ
องค์กร) แม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูง (สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
และวัตถุอันตราย (Chemical) 

กลุ่มที่ 2 : Stars เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจําหน่ายสูง (สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) และมี
อัตราการเติบโตของรายได้สูงด้วย (สูงกว่าค่าเฉล่ียขององค์กร) ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคเอดส์ (ARV) 

กลุ่มที่ 3 : Cash Cow เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจําหน่ายสูง (สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) แต่
เริ่มมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัวลง (ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) ได้แก่ กลุ่มยาหัวใจและหลอดเลือด 
(CVS & Metabolism) กลุ่มยาต้านการติดเช้ือ (Infection) และกลุ่มยาอ่ืนๆ (Others) 

กลุ่มที่ 4 : Lazy Dog เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจําหน่ายน้อย (ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) 
และมีอัตราการเติบโตของรายได้ตํ่า (ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) ได้แก่ กลุ่มยาระบบประสาทส่วนกลางและยา
เสพติด (CNS) 
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รูปที่ 1-6 : การวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาอ่ืนๆ (Others) ของยา อภ. ผลิตเอง 

 
 
กลุ่มที่ 1 : Question Marks เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีรายได้จากการจําหน่ายตํ่ากว่าค่าเฉล่ียขององค์กร

แม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงกว่าค่าเฉล่ียขององค์กร จากผลการวิเคราะห์ไม่มีผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ี 
กลุ่มที่ 2 : Stars เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจําหน่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร และมีอัตรา

การเติบโตของรายได้สูงกว่าค่าเฉล่ียขององค์กร ได้แก่ กลุ่มยา Chelating Agent 
กลุ่มที่ 3 : Cash Cow เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจําหน่ายสูงกว่าค่าเฉล่ียขององค์กร แต่เริ่มมี

อัตราการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัวลงตํ่ากว่าค่าเฉล่ียขององค์กร ได้แก่ กลุ่มยา GI และกลุ่มวิตามินและเกลือ
แร่ (Vitamin & Mineral) 

กลุ่มที่ 4 : Lazy Dog เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจําหน่ายตํ่ากว่าค่าเฉล่ียขององค์กร และมี
อัตราการเติบโตของรายได้ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร ได้แก่ กลุ่มยา Analgesic กลุ่มยา Corticosteroid กลุ่มยา 
Respiratory กลุ่มยา Dermatological และกลุ่มยาจัดชุด 
 จากผลการวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ของยา อภ. ผลิตเองนํามาสู่การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Product 
Portfolio Management) ให้สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือมาเพ่ิมเติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2565-2569 มีจํานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ย่ืนทะเบียนและได้รับทะเบียนเพ่ือผลิตออกสู่ตลาด 
ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1-3 : จํานวนผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่ย่ืนทะเบียนและได้รับทะเบียนเพ่ือผลิตออกสู่ตลาด 
 

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
ผลท่ีได้รับ 

2565 2566 2567 2568 2569 
6 6 7 7 8 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสามารถย่ืนทะเบียน 



22 
 

ประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
ผลท่ีได้รับ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ยาแผน
ปัจจุบัน 

6 6 6 7 7 2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีได้รับทะเบียน 

เคร่ืองสําอาง 1 1 2 2 3 1. ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถจดแจ้ง 
สมุนไพร - 1  1 - - 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสามารถย่ืนทะเบียน 

1 - 1 1 - 2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีได้รับทะเบียน 
ชุดทดสอบ/ 
API 

1  1  n/a n/a n/a 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสามารถย่ืนทะเบียน 
2  - 1  n/a n/a 2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีได้รับทะเบียน 

ยาชีววัตถุ 4 0 3 1 1 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสามารถย่ืนทะเบียน 
2 3 0 3 1 2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีได้รับทะเบียน 

 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
 
1.2.2 การวิเคราะห์ด้านกระบวนการ 

การวิเคราะห์ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ภาพรวมของการดําเนินงานทางธุรกิจ 
(Organization Overview) และการวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่สําคัญ  
1.2.2.1 ภาพรวมการดําเนินงานทางธุรกิจ (Organization Overview)  

องค์การเภสัชกรรมดําเนินงานตามภารกิจที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและ
จัดหาเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ และเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์สารอง
ไว้ยามฉุกเฉินเพ่ือความม่ันคงของชาติ โดยมีภาพรวมการดําเนินงานทางธุรกิจ (Organization Overview) ดังน้ี 
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รูปที่ 1-7 : ภาพรวมการดําเนินงานทางธุรกิจ (Organization Overview) 
 

 
 
 หน่วยงานกําหนดนโยบาย (Policy Marker) ได้แก่ รฐับาล กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้อง 
 หน่วยงานกํากับดูแล (Regulator) ได้แก่ คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คณะกรรมการยา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ระบบงานหลักภายในองค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย 

1. กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D Process) สถาบันวิจัยและพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้พร้อม
ออกสู่ตลาด โดยร่วมมือกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. กระบวนการผลิต (Production Process) ประกอบด้วย 
 2.1 การสํารองวัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Inbound logistics) 
 2.2 การผลิต (Production) : จัดทําแผนผลิตเพ่ือตรวจสอบกําลังการผลิต  และนําเข้าสู่การผลิตตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) 
 2.3 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control : QC) : ตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ระหว่างทํา และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
 2.4 การประกันคุณภาพ (Quality Assurant : QA) : ควบคุมคุณภาพโดยรวม และอนุมัติปล่อยผ่าน

ผลิตภัณฑ์เพ่ือจําหน่าย 
3. กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) ทั้งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสํารองยาผู้ผลิตอ่ืนที่องค์การ                 

เภสัชกรรมไม่ได้ดําเนินการผลิตเองจากผู้ส่งมอบ (Suppliers) คู่ค้า (Vendors) หรือตัวแทนจําหน่าย (Agent) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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4. กระบวนการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) : การขายและบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้แทนขาย ผู้จําหน่ายช่วง ร้านขายยา และเว็บไซต์ เป็นต้น 

5. กระบวนการบริการ (Service process) : การสํารอง จัดส่งและกระจายผลิตภัณฑ์ (Outbound 
logistics) ไปสู่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ  
 
1.2.2.2 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่สําคัญ 

กระบวนการผลิตที่สําคัญ ได้แก่ กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยารังสิต 1 พบว่า โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 มีอัตราการใช้กําลังการผลิต (Capacity Utilization) เฉลี่ยร้อยละ 90 ของกําลังการผลิตรวม แบ่งเป็น 
Module 1 ร้อยละ 70 Module 2 ร้อยละ 87 และ Module 4 ร้อยละ 85 ดังรูปที่ 1-8  

 
รูปที่ 1-8 : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

 
 

เน่ืองจาก Module 1 ของโรงงานผลิตยารังสิต 1 จะผลิตผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก WHO Pre-
qualification เช่น Efavirenz 600 mg, GPO-VIR T เป็นต้น ทําให้ต้องทํางานแบบหน่ึงผลิตภัณฑ์ต่อหน่ึงไลน์
การผลิต (One Product, One Line) ส่งผลให้ต้องหยุดใช้งานแล้วทําความสะอาดทั้งไลน์การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 
(ซึ่งทําให้สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ โดยที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน และในบางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ หากผู้ผลิต
ไม่ได้รับการรับรอง จะไม่สามารถจําหน่ายได้) จึงทําให้มีอัตราการใช้กําลังการผลิตไม่เต็มที่ สามารถวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และอัตราการใช้กําลังการผลิต (Capacity Utilization) ของ Module 1 ได้ดังน้ี 
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รูปที่ 1-9 : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ Module 1 โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

 
 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของแต่ละกระบวนการใน Module 1 อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐาน 
(ใกล้เคียงหรือมากกว่าร้อยละ 100) โดยกระบวนการที่ยังมีโอกาสในการปรับปรุงเพ่ิมเติม (ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ตํ่ากว่าร้อยละ 100) ได้แก่ กระบวนการ Tableting และ Coating 
 อัตราการใช้กําลังการผลิต (Capacity Utilization) บางกระบวนการยังมีโอกาสในการปรับปรุง 
โดยเฉพาะกระบวนการ Mixing (ร้อยละ 69) และ Coating (ร้อยละ 67) โดยสาเหตุที่ทําให้อัตราการใช้กําลัง
การผลิตตํ่า ได้แก่ ระยะเวลาการหยุดเครื่องจักร (Downtime) เช่น การหยุดเพ่ือล้างและทําความสะอาดไลน์ 
เป็นต้น 
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รูปที่ 1-10 : คุณภาพกระบวนการผลิต (Quality) โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

 
 
 จากรายงานคุณภาพวัตถุดิบรับเข้าภายในปี พ.ศ. 2563 โรงงานผลิตยารังสิต 1 มีจํานวนการ Reject 
สูงสุด คือ Printing Material จํานวน 12 lot รองลงมาคือ Packaging Material จํานวน 10 Lot และ Raw 
Material – API จํานวน 2 Lot เพ่ือไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
1.2.2.3 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement)  

องค์การเภสัชกรรมได้จัดทําการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในองค์กร (Process Improvement)
ภายในปี พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 283 โครงการ จาก 20 ฝ่ายหรือเทียบเท่า สรุปผลการดําเนินงานปรับปรุง
กระบวนการทํางานได้ดังน้ี 
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รูปที่ 1-11 : จํานวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) แบ่งตามห่วงโซ่อุปทาน (Value 
Chain)  
 

 
 

จากรูปข้างต้น จํานวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) แบ่งตามห่วงโซ่
อุปทาน (Value Chain) พบว่า กระบวนการผลิต (Production) มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา
คือ กระบวนประกันคุณภาพ (QC, QA และ RA) และกระบวนการโครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร (Firm 
Infrastructure) คิดเป็นร้อยละ 16 เท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

รูปที่ 1-12 : จํานวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) แบ่งตามประเภทการปรับปรุง  
 

 
 
จากจํานวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) แบ่งตามประเภทการปรับปรุง 

พบว่า เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 17 
และ Service Development คิดเป็นร้อยละ 14 อย่างไรก็ตาม กระบวนการปรับปรุง 1 กระบวนการสามารถ
จัดเข้าประเภทหัวข้อการปรับปรุงได้มากกว่า 1 ประเภท 

 
1.2.2.4 การวิเคราะห์ด้านลูกค้า 

จากการรวบรวมเสียงของลูกค้าและนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลูกค้า พร้อมจัดลําดับความสําคัญได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1-4 : การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า 
 

ปัจจัย ภาพรวม ภาครัฐ เอกชน ต่างประเทศ 

ความเพียงพอต่อความต้องการยาและเวชภัณฑ์ -0.68 (1) -0.71 (1) -0.59 (2) 0.22 

การจัดส่งสินค้า -0.48 (2) -0.49 (2) -0.44 -0.26 (1) 

การตอบสนองความต้องการยาและเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน -0.45 (3) -0.44 (3) -0.51  

การบริการด้านการสั่งซ้ือ/เบิกยาโครงการ -0.41 -0.37 -0.58 (3)  

การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ -0.3 -0.25 -0.44  

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสมํ่าเสมอของคุณภาพยา -0.28 -0.29 -0.23 0.03 
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ปัจจัย ภาพรวม ภาครัฐ เอกชน ต่างประเทศ 

และเวชภัณฑ์ 

การบริการหลังการขาย -0.22 -0.10 -0.54 0.13 

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่ีน่าสนใจ -0.19 -0.02 -0.43 0.63 

ช่องทางการรับฟังลูกค้า -0.17 -0.01 -0.63 (1) 0.50 

การสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า -0.15 -0.08 -0.32  

ราคายาและเวชภัณฑ์เม่ือเทียบกับท้องตลาด -0.13 -0.25 0.17 0.54 

ราคายาและเวชภัณฑ์เม่ือเทียบกับคุณภาพ -0.13 -0.19 0.00 0.44 
การบริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การทําธุรกรรม ความรู้ท่ัวไป
ฯลฯ 

-0.12 -0.11 -0.17  

การบริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ -0.08 0.02 -0.39  

คุณภาพและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ -0.07 -0.14 0.13 0.42 

การบริหารแผนการสั่งซ้ือยาในบัญชียาหลักแห่งชาติฯ -0.06 -0.06   

การบริการของพนักงานขาย -0.05 0.10 -0.51 0.43 

การบริการด้านการชาระหนี้ หรือการให้เครดิต -0.02 0.03 -0.16  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ 

0.11 0.24 -0.26  

มียาหรือเวชภัณฑ์ท่ีบริษัท/องค์กรอ่ืนไม่มี    0.23 

การสนับสนุนลูกค้าด้านการใช้ข้อมูลฯ    0.27 

 
 จากข้อมูลผลวิจัยความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2563 พบว่า ปัจจัยที่
ลูกค้าให้ความคาดหวังมากกว่าความพึงพอใจ ได้แก่ ความเพียงพอต่อความต้องการยาและเวชภัณฑ์ รองลงมา
คือ การจัดส่งสินค้า และการตอบสนองความต้องการยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผลการวิเคราะห์
ที่ได้จะนําไปไข้พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ และธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงสามารถเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันต่อไป 
 
ที่มา : การวิจัยความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2563 
 
1.2.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในการดําเนินธุรกิจ (Business Value Chain Analysis) 

ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในการดําเนินธุรกิจองค์การเภสัชกรรมสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
ธุรกิจ (Business Innovation) เพ่ือตอบสนองภารกิจตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรและรองรับการเติบโตทาง
ธุรกิจได้ในหลายรูปแบบ ดังน้ี 
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รูปที่ 1-13 : โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) ขององค์การเภสัชกรรม 
 

 
 

1. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) ทั้ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด และผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความ
มั่นคงของระบบสาธารณสุขของประเทศ  

2. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเพ่ือการเข้าถึงลูกค้า (Forward Integration) 
โดยการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการขายและบริการลูกค้าให้มีความสะดวกและง่ายต่อ
การเข้าถึงมากย่ิงขึ้น  

3. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสู่ธุรกิจต้นนํ้าในการผลิตวัตถุดิบ (Backward 
Integration) โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใช้ภายในประเทศ เพ่ือทดแทนการนําเข้าและช่วยลด
ภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบขององค์การเภสัชกรรม  

4. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) ที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ร่วมและเสริมความสามารถในการดําเนินงานให้กับธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

องค์การเภสัชกรรมได้ดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมธุรกิจทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product 
Development) การขยายธุรกิจเพ่ือเข้าถึงลูกค้า (Forward Integration) การขยายสู่ธุรกิจต้นนํ้า (Backward 
Integration) และธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) ดังน้ี 
 
1.1 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) ทั้งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด และผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความ
ม่ันคงของระบบสาธารณสุขของประเทศ  
1.1.1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Cell Based)  

การวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Cell Based) เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ 
สามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถขยายศักยภาพเพ่ือผลิตวัคซีนเพ่ือรองรับการระบาดใหญ่ได้เองและลดการ
นําเข้า ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่มีการใช้ตามฤดูกาลท่ีรัฐซื้อให้แก่ประชาชน ผ่าน สปสช. โดยปี 2564 
จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธ์ุทั้งสิ้น 6.4 ล้านโด๊ส คาดว่าจะนํามาใช้กับคนไทยอายุระหว่าง 18 ปีขึ้น
ไป รวมถึงหญิงต้ังครรภ์ ปัจจุบันยังรอผลการพิจารณาทะเบียนสําหรับการใช้ในกลุ่มอายุ 18-64 ปี และยังอยู่
ระหว่างการศึกษาความปลอดภัยของวัคซีนต่อการพัฒนาของตัวอ่อน และการศึกษาวิจัยทางคลินิกในผู้สูงอายุ
โดยมีพันธมิตร คู่ความร่วมมือ และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เช่น องค์การอนามัยโลก สถาบันวัคซีนแห่งชาติ บริษัท 



31 
 

Thai SPF และบริษัท CP ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้เคยพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุระบาด H1N1 (2009) และ
วัคซีนไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H5N2 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีมีการระบาดจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเมื่อปี 2554 และปี 2558 ตามลําดับ 

 
1.1.2 วัคซีน COVID-19 (เช้ือตาย)  
 การวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19 เป็นการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศ โดยการต่อ
ยอดและปรังปรุงกระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จากไข่ไก่ฟัก เพ่ือใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 
เพ่ือสร้างความมั่นคง การพ่ึงพาตนเอง และความย่ังยืนด้านวัคซีนให้กับประเทศ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
วัคซีนชนิดเช้ือตาย มีความปลอดภัยสูง การท่ีผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีการใช้ไข่ไก่ฟัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบัน
ยังเป็นเทคโนโลยีหลักในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ทําให้มีข้อมูลความปลอดภัยการใช้วัคซีนที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีน้ีมายาวนาน ราคาต้นทุนที่ถูก เน่ืองจากไวรัสที่ใช้ในการผลิตสามารถเจริญเติบโตได้ดีในไข่ไก่ฟัก ทํา
ให้ได้ผลผลิตปริมาณสูงส่งผลให้ต้นทุนถูกกว่า สามารถผลิตวัคซีนได้ถึง 5-7 โด๊สต่อฟอง เปรียบเทียบกับของ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ให้ผลผลิตตํ่ากว่า โดยจะต้องใช้ไข่ 1.5-2 ฟองต่อวัคซีน 1 โด๊ส คาดว่าจะนํามาใช้กับคนไทย 
รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ โดยมีพันธมิตร คู่ความร่วมมือ และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เช่น สถาบัน PATH 
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรพันธมิตรในต่างประเทศผู้พัฒนาไวรัสต้ังต้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สนับสนุน
งบประมาณการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ ½) Bioneeds ประเทศอินเดีย และ โรงเรียนแพทย์ที่ Mount Sinai 
ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล Nexelis ประเทศแคนาดา สถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC-NSTDA) 
 
1.1.3 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคที่วงการสาธารณสุขของทั่วโลกให้ความสําคัญ ด้วยอุบัติการณ์ของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีจํานวนสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 
อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับและท่อนํ้าดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลําไส้ใหญ่ และมะเร็งถุงนํ้าดี โดยทั่วโลก
มีมูลค่าของงบประมาณที่ใช้ในการรักษาอยู่มากกว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และจากสถิติของกระทรวง
สาธารณสุขไทย พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542  ซึ่งมีอัตรา
การเสียชีวิตถึง 395 คนต่อวัน หรือ 114,199 คนต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2561 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งใหม่มากถึง 
170,495 คนต่อปีและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ ทําให้โอกาสในการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งที่ตรวจพบในระยะ
เริ่มแรก แต่ด้วยข้อจํากัดในการเข้าถึงยารักษาหลายชนิดมีราคาสูงมากและต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 
โดยเฉพาะกลุ่มยามุ่งเป้า และยาชีววัตถุ ส่งผลให้เกิดปัญหาการเข้าถึงยาของผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นโรคที่ต้องการ
การรักษาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ภาครัฐจําเป็นต้องใช้งบประมาณ 9,500 ล้านบาทต่อปีเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การรักษา โดยมูลค่าการนําเข้ายาจากต่างประเทศน้ีมากกว่า 21,000 ล้านบาทต่อปี 

โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งจะช่วยให้ประเทศไทยลดการพ่ึงพาการนําเข้ายารักษาโรคมะเร็งจาก
ต่างประเทศ ตามข้อมูลจากบริษัท IQVIA  พบว่า ประเทศไทยสูญเสียเม็ดเงินไปกับการนําเข้ายารักษาโรคมะเร็ง
จากต่างประเทศ เฉลี่ยปัจจุบันปีละไม่ตํ่ากว่าปีละ 21,000 ล้านบาท อีกทั้งยารักษาโรคมะเร็งบางประเภทมีราคา
สูงมากและต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะยังไม่มีผู้ประกอบการในประเทศไทยที่
สามารถผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้  
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ดังน้ัน จึงเป็นโอกาสขององค์การเภสัชกรรมที่จะเป็นผู้ผลิตยารักษาโรคมะเร็งในประเทศ และสามารถ
แบ่งส่วนตลาดจากยานําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ใน
ราคาที่เหมาะสม ลดการพ่ึงพาการนําเข้ายาจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยาและ
นวัตกรรมการผลิตยาในประเทศไทยด้วย เน่ืองจากโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งน้ันจะต้องใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมถึงต้องมีมาตรฐานการผลิตขั้นสูงที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Current Good Manufacturing 
Practice (cGMP), Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) และอ่ืนๆ จึงทําให้ยารักษา
โรคมะเร็งที่ผลิตได้มีคุณภาพในระดับทัดเทียมกับสากล อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ และเพ่ิมประสบการณ์
การวิจัยและพัฒนาในธุรกิจยาให้กับบุคลากรในประเทศ โดยมีพันธมิตร คู่ความร่วมมือ เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
ไ ด้ แ ก่  บ ริ ษั ท  ปตท .  จํ า กั ด  (มห า ชน )  ใ น ปี ง บป ร ะ ม าณ  2 5 6 4  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร อ อ ก แบบ                   
โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง (Conceptual design)  
 
1.1.4 หน้ากาก N95 

การผลิตหน้ากาก N95 โดยองค์การเภสัชกรรม เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเวชภัณฑ์ให้กับประเทศ และ
รองรับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเพ่ือจําหน่ายและสํารองเพ่ือความ
มั่นคงทางเวชภัณฑ์ได้ประมาณ 900,000 ช้ินต่อปี เพ่ือจําหน่ายและสํารองให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
 
1.1.5 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ 

Isolated CBD และ Hemp Seed Oil ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงและมีผู้ผลิตน้อยราย เน่ืองจากทาง
รัฐบาลมีนโยบายห้ามนําเข้าจากต่างประเทศจนถึงปี พ.ศ. 2567 และในประเทศไทยยังถือว่ายังไม่มีการผลิตสาร
เหล่าน้ีในระดับอุตสาหกรรมเน่ืองจากต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซ้อน ทําให้องค์การเภสัชกรรมมี
โอกาสที่จะพัฒนากระบวนการสกัดและแยกสาร Cannabidiol (CBD) ให้บริสุทธ์ิ (Isolated CBD) จากสารสกัด
กัญชา โดยมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) เจือปนไม่ เกินร้อยละ 0.2 โดยนํ้าหนัก และพัฒนา
กระบวนการผลิต Purified Hemp Seed Oil เพ่ือผลิตและจําหน่ายตอบสนองความต้องการการใช้ Isolated 
CBD และ Hemp Seed Oil ภายในประเทศ และอาจส่งออกไปยังต่างประเทศได้ โดยมีพันธมิตร คู่ความร่วมมือ 
และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตบางเขน เครือข่าย
ปลูกกัญชา กัญชง 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้การวิจัยและทดลองสกัดช่อดอกกัญชาขององค์การเภสัชกรรม และจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร ด้วยวิธี Cold Ethanol Extraction แล้วนํามาแยกด้วย 
Molecular Distillation และผ่าน Flash Column Chromatography แต่เน่ืองจากทั้งสองสายพันธ์ุน้ีมีปริมาณ 
CBD ที่ตํ่า ทําให้การสกัดแยกได้ CBD น้อยมาก จึงไม่สามารถตกผลึกแยกได้ การทดลองสกัดช่อดอกกัญชาจาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ด้วยวิธี Supercritical Carbon dioxide Extraction ในสภาวะ
การใช้ Co-solvent (Ethanol) การทํา decarboxylation ก่อนการสกัดด้วย SFE และการสกัดด้วย SFE โดย
ไม่ผ่านกระบวนการ Decarboxylation นอกจากน้ี ยังอยู่ระหว่างการทดลอง ตกผลึกแยก CBD โดยทดลองบีบ
นํ้ามันเมล็ดกัญชงจํานวน 10 กิโลกรัมและทดลองผลิต refined hempseed oil โดยการกําจัดนํ้าและสี อยู่
ระหว่างการติดต่อซื้อเมล็ดกัญชงจํานวน 300 กิโลกรัม จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
สวพส .  และจ้างบีบนํ้ามันเมล็ดกัญชง ก่อนทําการผลิต refined hempseed oil ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2564 
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1.2 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเพื่อการเข้าถึงลูกค้า (Forward Integration) 
โดยการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายและบริการลูกค้าให้มีความสะดวกและง่าย
ต่อการเข้าถึงมากย่ิงขึ้น  
 
1.2.1 โครงการ GPO Franchise 

โครงการ GPO Franchise เป็นการนําแนวทาง FRANCHISE มาใช้ในการขยายสาขา จะทําให้องค์การ
เภสัชกรรมสามารถขยายสาขา GPO SHOP ได้อย่างรวดเร็วด้วยการลงทุนตํ่า เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน มี
รายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการขายสิทธ์ิ รวมทั้งประหยัดงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งน้ี เพ่ือสร้างการ
เติบโตของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ B2C โดยจะนําร่องใน GPO Shop 8 สาขาเพ่ือเป็นร้านค้าที่มีระบบ
ต้นแบบ ครอบคลุม  Know how control, Procedure control และ  Identification control ในการสร้ าง
เอกลักษณ์เฉพาะให้กับสินค้า ส่งผลให้เกิด Brand เป็นที่นิยม เมื่อแล้วเสร็จจะมีการขยาย Franchisee จากผู้
จําหน่ายช่วงเดิมในเขตสุขภาพ 12 เขต หลังจากน้ันจะขยายไปทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้า
และบริการขององค์การเภสัชกรรม โดยภายในปี พ.ศ. 2563 GPO SHOP รวม 8 สาขา  

 
1.3 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสู่ธุรกิจต้นน้ําในการผลิตวัตถุดิบ (Backward 
Integration) โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใช้ภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนําเข้าและ
ช่วยลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบขององค์การเภสัชกรรม  
 
1.3.1 วัตถุดิบทางเภสัชกรรม  

เน่ืองจากประเทศไทยยังขาดความเช่ียวชาญในการผลิตวัตถุดิบทางยา และยังต้องพ่ึงพาการนําเข้า
วัตถุดิบทั้งที่เป็นตัวยาสําคัญและสารช่วยต่างๆ องค์การเภสัชกรรมจึงถือว่าการวิจัยและพัฒนาและการผลิต
วัตถุดิบทางยาเป็นภารกิจหน่ึงที่มีความสําคัญ สามารถทําให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตัวเองทางด้านยาได้ 
นอกจากน้ียังเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในประเทศในงานด้านวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห์/
ผลิตวัตถุดิบทางยาต้ังแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับอุตสาหกรรม Deferasirox เป็นยาขับเหล็ก (Iron-
Chelating agent) สามารถช่วยลดการสะสมธาตุเหล็กในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดติดต่อกันเป็นเวลานาน 
โดยเป็นยาขับเหล็กชนิดรับประทาน เช่นเดียวกับ Deferiprone ที่ใช้อยู่อย่างกว้างขวาง ณ ปัจจุบัน Deferasirox 
มีข้อดีกว่า Deferiprone คือมีค่าครึ่งชีวิตยาวถึง 8-12 ช่ัวโมง คนไข้สามารถรับประทานเพียงวันละครั้ง สามารถ
ใช้ในเด็กอายุต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไปได้ เน่ืองจากยาเม็ด Deferasirox ที่เป็นยาต้นแบบมีราคาสูงถึง 500 บาทต่อเม็ด 
ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงยาได้ ความสามารถในการผลิตวัตถุดิบได้เองจะส่งผลให้ยามีราคาตํ่ากว่ายา
ต้นแบบ และจากบริษัทอ่ืน ส่งผลให้รัฐบาลสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านยาได้ 
 การใช้ยา Deferasirox ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยภายในปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 
2562 ถึงร้อยละ 17 เน่ืองจากยาขับเหล็กถือเป็นยากําพร้าที่มีผู้ผลิตน้อยราย ภายในปี พ.ศ. 2563 ยา 
Deferasirox ขององค์การเภสัชกรรมท่ีผลิตจากวัตถุดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศได้ออกสู่ตลาดภายในปี พ.ศ. 
2561 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ภายในปี พ.ศ. 2563 ยา Deferasirox ขององค์การเภสัชกรรม 
มีส่วนแบ่งตลาดในด้านมูลค่าร้อยละ 23 โดยมีปริมาณจํานวนเม็ดที่ขายเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 56 นอกจาก
ตลาดภายในประเทศแล้ว ยังมีโอกาสท่ีจะส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย  
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1.4 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) ที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ร่วมและเสริมความสามารถในการดําเนินงานให้กับธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
1.4.1 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ.  

องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ในพ้ืนที่หนองใหญ่ ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข แผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การเภสัชกรรม เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดและการเติบโตของ
องค์กรในอนาคต และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่บูรณาการกับห่วงโซ่คุณค่าเดิมขององค์การเภสัช
กรรม (GPO Value chain) จากการผลิตหรือเพาะปลูกวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน อุตสาหกรรมแปรรูป การให้บริการ 
หรือการดําเนินการเชิงพาณิชย์อ่ืนๆ ที่เสริมสร้างศักยภาพและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร คาดว่าจะได้ผล
การศึกษาภายในปีงบประมาณ 2564 
 
1.4.2 การวิเคราะห์ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 

ภายในปี พ.ศ. 2563 องค์การเภสัชกรรมได้ประเมินความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ของ
บุคลากร แบ่ง  Competency Gap ตามประเภทของสมรรถนะได้ดังน้ี 
 
รูปที่ 1-14 : Competency Gap ตามประเภทของสมรรถนะ 
 

 
 

จากผลการประเมิน Competency ของพนักงานองค์การเภสัชกรรม ประจําปีบัญชี 2563 พบว่า                   
มีผล Gap รวมอยู่ที่ร้อยละ 10.77 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน Core Competency มี Gap ร้อยละ 0.91 
ด้าน Functional Competency มี Gap ร้อยละ 12.13 และด้าน Managerial Competency มี Gap ร้อยละ 
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5.81 โดยผลการประเมิน  Competency ปี 2563 น้ี เป็นการประเมินในภาพรวมเป็นปีแรกต่างจากปี 2561 – 
2562 เป็นการประเมินสําหรับระดับผู้บริหารเท่าน้ัน จึงทําให้ไม่สามารถเทียบผลการประเมินกับปีที่ผ่านมาได้ 

 
รูปที่ 1-14 : ผลการประเมิน Core Competency  
 

 
จากผลการประเมิน Core Competency ของพนักงานองค์การเภสัชกรรม ประจําปีบัญชี 2563 พบว่า                   

ใฝ่หาเรียนรู้ มี Gap สูงสุดที่ร้อยละ 1.43 รองลงมาคือ ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น มี Gap ร้อยละ 0.82 และร่วมเป็น
เจ้าของมี Gap ร้อยละ 0.71  
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รูปที่ 1-15 : ผลการประเมิน Functional Competency 

 
 
จากผลการประเมิน Functional Competency ของพนักงานองค์การเภสัชกรรม ประจําปีบัญชี 2563   

พบว่า การตรวจสอบภายใน มี Gap สูงสุดที่ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร และการบริหารความเสี่ยง มี Gap ร้อยละ 50.00 เท่ากัน  
 
 
 
 



37 
 

รูปที่ 1-16 : ผลการประเมิน Managerial Competency 
 

 
 
ที่มา : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์  
 

จากผลการประเมิน Managerial Competency ระดับบริหาร (ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป) พบว่า มีผล 
Gap ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ได้ดําเนินการนําเอา Competency Gap ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
ไปปฏิบัติด้วยการฝึกอบรมพัฒนาและเรียนรู้ (Learning & Development) ของบุคลากรท่ีมีช่องว่างภาย
หลังจากการประเมินตนเองในรอบปีงบประมาณ ซึ่งมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น  
การมอบหมายงาน (Job Assignment) ที่มีความยากที่ต้องใช้ทักษะความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้ได้ลองผิดลองถูก หรือ
ลองนําแนวคิดที่ เรียนมาประยุกต์ใช้ การ Coach หรือการให้คําปรึกษา (Counseling) เ พ่ือยกระดับ
ความสามารถของพนักงาน ทั้งน้ี แนวทางการพัฒนาบุคลากรจะมีการผสมผสานกันทุกวิธีตามความเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคล เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ในการปิด Gap ตามท่ีกําหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

หัวข้อที่ 2 
แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2565-2569 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม นํามาสู่การศึกษาวิเคราะห์แผนและนโยบายของชาติที่สําคัญ เพ่ือจัดทําแผนแม่บทด้าน
การจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2565-2569 ดังน้ี 
 
2.1 ศึกษา วิเคราะห์แผนและนโยบายของชาติทีส่ําคัญ 
2.1.1 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ี

องค์การเภสัชกรรมได้ใช้คําแถลงต่อรัฐสภาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นกรอบแนวทางการจัดทําแผนวิสาหกิจ ดังน้ี 

 
ข้อ ข้อย่อย รายละเอียด 

ข้อ 5 การ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และ
ความสามา
รถในการ
แข่งขันของ
ไทย 

ข้อ 5.2 
พัฒนา
ภาคอุตสาหก
รรม 

5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้ม
การค้าโลกโดยคํานึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการของตลาด
ในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพท่ีสามารถแข่งขันได้ในเวที
โลก สร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคตอาทิ 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมท้ังให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อ 8 การ
ปฏิรูป
กระบวนกา
รเรียนรู้และ
การพัฒนา
ศักยภาพ
ของคนไทย
ทุกช่วงวัย 

ข้อ 8.5 วิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรมท่ี
ตอบโจทย์การ
พัฒนา
ประเทศ 

8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ี 
ท่ีสามารถช่วยแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ําสร้างโอกาสสําหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 
ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ท้ังระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 
2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ทั้งน้ียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ 
 แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 
1) เป้าหมาย 
1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหน่ึงในผู้เล่นสําคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร

ในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

2.1.1 เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต และนําไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพโดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการส่งเสริมการ
ทําเกษตรกรรมแบบย่ังยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือการผลิตและแปรรูปสําหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพและ
พัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินค้าจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้ังเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนํา
วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เก่ียวเน่ืองกับชีวภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้าง
โอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึงจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะ
และความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างย่ังยืน 

2.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือต่อยอดจากภาค
เกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการเพิ่ม
สัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริมเวชสําอาง วัคซีน ชีว
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เภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพ่ิมการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือทิ้ง
จากเกษตรและอุตสาหกรรม ให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุชีวมวลใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น การเน้นการ
วิจัยและพัฒนา และนําผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากย่ิงขึ้น ตลอดจนให้ความสําคัญกับระบบนวัตกรรม
แบบเปิด เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น 

2.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเช่ียวชาญด้านบริการการแพทย์ของ
ไทยเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องในประเทศเพ่ือรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่จะเพ่ิมมากขึ้น
ทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือนําไปสู่
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครอบคลุมการ
ผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์การแพทย์การผลิต
เภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสริมการ
พัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
บริการการแพทย์ เพ่ือลดต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับ
สากล และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์
และบริการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ 

 แผนระดับ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากประสิทธิภาพมาเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเน่ืองท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรของไทย ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่  

1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
4) อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
ทั้งน้ีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ 
1) แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให้ความสําคัญกับการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการ
ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้า
ทั้งภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับ
สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ 

แนวทางการพัฒนา 
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- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร
เช้ือเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวเน่ือง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้ งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ความสําคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ 
รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และ
ใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพ 

2) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง ส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ 
และเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและ
บริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเช่ียวชาญท้ังในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
แผนไทย 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง

อ่ืนๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เป็นต้น 

- ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นยํา ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดทํา ฐานข้อมูลที่จําเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ 

- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยส่งเสริมการ
นําผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพ่ือสร้างอุตสาหกรรม และบริการการแพทย์
ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ 

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะความชํานาญ และมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

- ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับ
ระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ ส่งเสริมการอํานวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย
ให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้มากขึ้น 
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- ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านสุขภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเช่ียวชาญท้ังในการแพทย์แผนปัจจุบันและ
การแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว 

 
2.1.3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ันทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2579 ซึ่งกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กําหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากน้ีไป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งช้ีถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการท่ีจะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งน้ีโดยได้คํานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ืองภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับองค์การเภสัชกรรม คือ 

วัตถุประสงค์ที่ 1.2 : สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 

เป้าหมายรวมที่ 2.3 : ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตร์หลัก : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
- เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดํารงชีวิต สําหรับโลกศตวรรษที่ 2 
- เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงอายุ 
- เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
- สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
- สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
- สร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า

ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
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- เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนําเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ยุทธศาสตร์รอง : 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
- รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและธรรมาภิบาล 
- เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล ลดปัญหาการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของประเทศ 
 

2.1.4 แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจ สาขาสงัคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2564 
2.1.4.1 แผนยุทธศาสตร์ภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
(SDGs) ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) โดยมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ (1) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ (2) บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือ
ความย่ังยืนในระยะยาว (4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand4.0 
และ (5) แผน DE และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

2.1.4.2 แนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยี (Umbrella statement) 
“สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างการเรียนรู้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม” 

เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยี ให้เป็นกําลังหลักใน
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคธุรกิจและบริการตามนโยบายรัฐบาล การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
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รูปที่ 2-1 : ยุทธศาสตร์สาขาสังคมและเทคโนโลยี 
 

 
 

2.1.4.3 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม 
 

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ.2560-2564 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับ 
องค์การเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม
พ.ศ.2565-2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กําหนด
บทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

อภ. ควรนําสมุนไพรไทย อาทิ ฟ้า
ทะลายโจรขมิน้ชัน และกัญชา มาเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ให้
มากขึ้น เพ่ือสร้างรายได้ ลดการนําเข้า
ยาจากต่างประเทศ และความม่ันคง
ทางยาให้กับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการหว่งโซ่
อุปทาน (Supply Chain 
Management) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งการลงทนุ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศ 

อภ. ควรเร่งรัดการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ควรศึกษาแนว
ทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ(Public Private Partnership 
: PPP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและ
เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของ อภ. และภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการหว่งโซ่
อุปทาน (Supply Chain 
Management) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
จัดการองค์กร (Organization 
Management) 
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ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ.2560-2564 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับ 
องค์การเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม
พ.ศ.2565-2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสรมิสร้าง
ความแข็งแกรง่ทางการเงิน
เพ่ือความย่ังยืนในระยะยาว 

อภ. ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยง
ทางด้านการเงินที่เป็นรูปธรรม และ
ควรดําเนินการจัดทําแผนทั้งในระยะ
สั้นและระยะกลาง (3-5 ปี) พร้อม
ทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
จัดการองค์กร (Organization 
Management) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
และแผน DE 

- อภ. ควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม ด้วยการมีแผน
วิจัยและพัฒนายาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ยากําพร้า โดยเฉพาะยา
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น First generic 
- อภ. ควรให้ความสําคัญกับการผลิต
และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการนําเทคโนโลยี
อัจฉริยะที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้
เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะด้าน
การผลิต เน่ืองจากในปัจจุบันตลาด
ผู้ผลิตยามีการแข่งขันที่สูง ดังน้ัน การ
ผลิตยาบางรายการของ อภ. อาจจะ
ต้องเลือกว่าจะผลิตเองหรือการนําเข้า
จะมีความคุ้มคา่กว่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการหว่งโซ่
อุปทาน (Supply Chain 
Management) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมทีส่ร้าง
คุณค่า (Business Innovation) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส 
และมีคุณธรรม 

- อภ. ควรให้ความสําคัญและนํา
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจ Core Business 
Enablers ทั้ง 8 ด้าน มาใช้เป็น
เครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง อภ. ต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้
มีความพร้อมในทุกๆด้าน เพ่ือรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
อนาคต 
- อภ. ควรมีการกําหนดนโยบายด้าน
การบริหารความเสี่ยงและจดัให้มี
ระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือลด
ผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหาร
จัดการองค์กร (Organization 
Management) 
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ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ.2560-2564 

ประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับ 
องค์การเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม
พ.ศ.2565-2569 

ได้ล่วงหน้า เช่น การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่เช้ือไวรัสโคโรนา
COVID-19 เหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองการก่อการร้าย และภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น 

 
2.1.5 นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ 

ให้ความสําคัญกับการอภิบาลระบบสุขภาพให้ย่ังยืน โดยสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้าน
ยาและวัคซีน และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรอย่างครบวงจร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากสมุนไพร และสร้างความเข้มแข็งของระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์และระบบขนส่ง ให้ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูล สามารถพ่ึงพาตนเองได้และสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ลดความเหล่ือม
ล้ํา จัดระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุม เป็นธรรม เพ่ือคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 – 2564 
1) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 
2) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
เป้าหมายของกระทรวงเจ้าสังกัด การลดรายจ่ายด้านสุขภาพรวมของประเทศด้วยระบบการบริหาร

จัดการที่โปร่งใส พร้อมทั้งประชาชนมีอายุเฉลี่ยที่มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
รูปที่ 2-2 : ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและหน่วยงาน 
 

 
 
 
2.2 วิสัยทัศน์และพันธกิจแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม  
วิสัยทัศน ์

“เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่สรา้งคุณค่าอย่างย่ังยืน” 



47 
 

พันธกิจ 
1. นําความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ให้คุณค่าต่อองค์กรและระบบสาธารณสุขและมีศักยภาพในการ

แข่งขัน 
2. นําองค์การเภสัชกรรม ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

วัตถุประสงค ์
1. สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้องค์กรและสร้างคุณค่าต่อสังคม 
2. เพ่ิมพูนองค์ความรู้งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่องค์กร 

สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชน 
3. เพ่ือสร้างกระบวนการนวัตกรรมที่สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง

ต่อเน่ือง 
4. เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถ ศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของบุคลากร 
5. เพ่ือสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

อย่างต่อเน่ือง 
 
2.3 การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Advantage) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Key Change) และความสามารถพิเศษขององค์กร 
(Core Competency) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Factors) ประกอบด้วย ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Challenge) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ (Key 
Change) และความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) ดังน้ี 
 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์(Strategic Challenge) 

SC1. ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ RCEP และ CPTPP (T1, T3, T7, O2, O12, W6, W14) 
SC2. การสร้างธุรกิจใหม่รองรับการเติบโตในอนาคต (T3, T7, O1, O5, O11, O12, W14) 
SC3. การแข่งขันทางการตลาดในอุตสาหกรรมยา (T1, T3, T7, O2, O7, O12, W6, W7, W8) 
SC4. การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันความต้องการและการเติบโตขององค์กร (T2, T3, T4, T5, T6, 

T7, O1, O4, O5, O6, O8, O10, O11, O12, W9, W10) 
SC5. การใช้ประโยชน์และยืดหยุ่นกระบวนการผลิตเพ่ือรองรับแผนการขาย (T1,T3, T7, O2, O7, 

O10, W4, W7, W8, W11, W12) 
SC6. ความมั่นคงทางยาและบทบาท อภ. ในสถานการณ์วิกฤต (T1, T6, O10) 
SC7. การพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T1, T3, T4, O1, O4, O5, O11, O12, 

W2, W3, W5, W14) 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

SA1. Privilege ขององค์การเภสัชในการขายยาแก่ภาครัฐ (S1, S3, O2, O10) 
SA2  Supply Chain ที่มีกําลังการผลิตสูงและครบวงจร (S6, S3, O2, O6, O9, O10, O12) 
SA3  มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ (S1, S2, O1, O4, 

O5, O8, O12) 
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SA4  ความน่าเช่ือถือจากการเป็นองค์กรภาครัฐที่สามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการด้าน
สาธารณสุขต่างๆ (S1, S2, O6, O8, O9, O10) 

การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญ (Key Change) 
KC1. การสนับสนุนด้านการแพทย์ในนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายแห่งชาติด้านยา (O1, O4, 

O5, O9, O10,T4, T5) 
KC2. สภาวะของโรคอุบัติใหม่ (O10, O11) 
KC3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาและรูปแบบการใช้ยาที่รวดเร็ว (O4, O5, O11, T5) 

ความสามารถพิเศษขององคก์ร (Core Competency) 
CC1. มีความคล่องตัวในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐและความต้องการในด้านยาและเวชภัณฑ์

ของประเทศ (S1, S3, S6) 
CC2. มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม ่(อนาคต) (S1, S2, S4) 
CC3. มีความสามารถในการบริหาร Supply Chain เพ่ือวิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ในปริมาณที่

สูงเพ่ือสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข (S2, S3, S5, S6) 
 
2.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือนํามาจัดทํายุทธศาสตร์
ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ดังน้ี 
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
S1 มีองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ 

และ Logistic ในระดับสากล  
S2 มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาทีม่ีความ 

หลากหลาย  
S3 มีระบบ VMI เป็นช่องทางการจําหน่ายภาครัฐ

ที่กว้างขวาง และมีลูกค้ารายใหญ่ภาครัฐเป็น
ฐานในการดําเนินงาน (S7 องค์กร) 

S4 มีโครงสร้างทางการเงินที่ดี มีงบประมาณ ทุน 
มั่นคง สนับสนุนการทํางานขององค์กร (S2 
องค์กร) 

S5 มีระบบ DT & IT ช่วยสนับสนุนกระบวนการ
หลักขององค์การ พร้อมมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองตาม DT Master Plan (S9 องค์กร) 

S6 มคีวามสามารถในการบริหาร Supply Chain 
เพ่ือวิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ใน
ปริมาณที่สูงเพ่ือสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข 

 

W1 ทศิทางในการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมยัง
ไม่ชัดเจน 

W2 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมยังไม่ทัว่ถึง 

W3 แรงจูงใจสาํหรับการสร้างนวัตกรรมยังไม่ต่อเน่ือง 
W4 คลังสินค้า สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ ไม่เพียงพอและ

ไม่ทันสมัย 
W5 ไมส่ามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรมได้

อย่างทั่วถึง 
W6 ขาดความเช่ียวชาญในการแข่งขันด้านการตลาด

ภาคเอกชน และตลาดต่างประเทศ (W4 องค์กร) 
W7 กระบวนการใน Supply Chain บางกระบวนการ

ยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการ
ของตลาดที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น 
(W5 องค์กร) 

W8 การจัดส่งและกระจายสนิค้ายังไม่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าได้ (W7 
องค์กร) 
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จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
W9 ประมาณการรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหมเ่ติบโตตํ่า 

(W2 องค์กร) 
W10 กลุ่มสินค้าบางรายการที่ยอดขายมีแนวโน้มลดลง

ต้องมีการพัฒนาทดแทน และสินค้าที่มีอัตรากําไร
ตํ่าบางรายการที่ต้องตัดสินใจดําเนินการจัดการ 

W11 เทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตที่พระรามหกมี
ประสิทธิภาพตํ่า และต้นทุนการผลิตสูง (W8 
องค์กร) 

W12 ระยะเวลาการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
ในรายการที่สําคัญ มีระยะเวลานาน ส่งผลต่อระดับ
สินค้าและพัสดุคงเหลือและความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความต้องการสินค้าของตลาด (W9 
องค์กร) 

W13 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขาดการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทํางานเชิงรุก (W10 องค์กร) 

W14 การพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงานเพ่ือ
รองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และการ
ดําเนินการธุรกิจในอนาคต (W12 องค์กร) 

 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

O1 นโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทย มุ่งเข้าสู่ 
Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข สขุภาพ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ 
(O1 องค์กร)   

O2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 (O2 องค์กร)   

O3 โครงสร้างประชากรที่มีผูสู้งอายุมากขึ้น 
(Aging Society) แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทําให้มีความต้องการ
ใช้ยามากขึ้น (O4 องค์กร)   

O4 ตลาดสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและรักษามคีวาม
ต้องการที่สูงขึ้นมากทั้งในประเทศและประเทศ
ในกลุ่ม AEC (O5 องค์กร)   

O5 กระแสนิยมด้านสมุนไพร แพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือกสูงขึ้น ภาครัฐใหก้าร
สนับสนุน (O6 องค์กร)   

T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, AEC, RCEP และ 
CPTPP ส่งผลให้มีการแข่งขันทางการค้ารุนแรงมาก
ขึ้นทางด้านราคา (T1 องค์กร)   

T2 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานที่เข้มงวดมากข้ึน 
เช่น มาตรฐาน GMP PIC/S การข้ึนทะเบียนยา ซึ่ง
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต (T2 องค์กร)   

T3 การแข่งขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยาและ
เวชภัณฑ์ Health care 

T4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

T5 ความไมแ่น่นอนของนโยบายการจัดซื้อของกลุ่ม
ลูกค้าหลัก เช่น การปรับ Guideline การรักษา (T3 
องค์กร)   

T6 เศรษฐกิจหดตัวจากภาวะ COVID-19 ทําให้รายได้
ประชากรบางกลุ่มลดลง ส่งผลให้ต้องระมดัระวังต่อ
การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพมากข้ึน (T4 องค์กร)   
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โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
O6 นโยบายความร่วมมือในกลุ่มประเทศ CLMV 

สร้างความร่วมมือกับธุรกิจยาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศทางด้านวิจัย การผลิต และ
การตลาด (O7 องค์กร)   

O7 แนวโน้มการเติบโตของตลาด e-Commerce 
(O8 องค์กร)   

O8 คู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย 
บริษัทผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ สถาบันวิจัย
ต่างๆ เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

O9 นโยบายรัฐส่งเสริมการใช้ยาสามัญในบญัชียา
หลัก ทําให้มีการขยายตัวของตลาดยาสามัญ
สูงขึ้น 

O10 นโยบายต่อบทบาทของ อภ. ด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่สูงขึ้นในสถานการณ์วิกฤตหรือไม่
ปกติ (O9 องค์กร)   

O11 แนวโน้มด้านสุขภาพที่เป็นโอกาสในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ ได้แก่ การด้ือ
ยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียชนิดต่างๆ 
(Antibiotic Resistance) การใช้ธรรมชาติ
และอาหารเป็นยาเพ่ือรักษาโรค (Nature and 
Food as Remedies) การรักษาทาง
การแพทย์และการให้ยาในปรมิาณที่เหมาะสม
แก่ผู้ป่วยแบบจําเพาะต่อบุคคล 
(Personalized Medicine) 

O12 โอกาสในการขยายธุรกิจด้านสาธารณสุข
และสุขภาพทีกํ่าลังเติบโต 

T7 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่สามารถเพ่ิม/นําเข้าสินค้า
หรือบริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. (T5 
องค์กร)   

 
2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับตําแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร 
(Strategic Positioning) ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Factors) ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์กร
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปี 2565 – 2569 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
สําหรับองค์กรในการมุ่งผลักดันการดําเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจหลักและความย่ังยืนขององค์กรในการ
ดําเนินงานต่อไปในอนาคต รวมถึงการกําหนดเป้าประสงค์ในแต่ละระยะ โดยวิเคราะห์จากกรอบนโยบาย ความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม การ
แข่งขัน และโอกาสจากความเสี่ยง (Intelligent Risk) และกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้
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และนวัตกรรมที่ช่วยเสริมและร่วมกับยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) อันเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และตําแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) ที่
กําหนดเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
 
 

รูปที่ 2-3 : การถ่ายทอดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรสู่ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม  
 

 

 
 
เพ่ือรองรับแนวทางการดําเนินการทั้ง 3 ระยะ มีการกําหนดเป้าหมายผลการดําเนินการที่ต้องการบรรลุ

หรือเป้าประสงค์ขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังน้ี 
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ตารางที่ 2–1 : เป้าประสงค์ขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 

No. เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์/ 
ปัจจัยความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

1 กําไรสุทธิ         
(% Net 
Profit) 

สามารถพ่ึงพาตนเองและเพียงพอ
สําหรับการใช้จ่ายหมุนเวียนและ 
การลงทุนในอนาคต 

≥6.2% ≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% 

2 รายได้รวม  
(ล้านบาท) 

รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์
ท่ีจําเป็นต่อสังคมไทย เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และ
สร้างความม่ันคงทางยา 

20,723 
(≥35%) 

21,490 
(≥40%) 

22,265 
(≥40%) 

23,565 
(≥45%) 

24,289 
(≥45%) 

3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาด 

นวัตกรรมยา
และเวชภัณฑ์
ใหม่ และ
สมุนไพรเพ่ือ
ความม่ันคง        
ตอบนโยบาย
สาธารณสุขของ
ประเทศ และ
สนับสนุนการ
เติบโตของ
องค์กร 

ผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีออกสู่
ตลาด 

7 9 13 10 11 

ผลิตภัณฑ์
ใหม่เพ่ือ 
ความม่ันคง/
นโยบายท่ี
ออกสู่ตลาด 

1 3 1 - - 

4 การพัฒนา
ธุรกิจใหม่ 

New Business Development 
(พิจารณาการร่วมกับพันธมิตร       
ทางธุรกิจ) 

ดําเนินการได้ตาม
แผนการพัฒนาธุรกิจ

ใหม่ 

เป้าหมาย 
การสร้างรายได้ 
จากธุรกิจใหม่ 

 
จากนั้นกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมในระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว อันเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้องค์กรได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และตําแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) ที่กําหนด ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2–2 : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

ระยะส้ัน 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว 
ปี 2568-2569 

(1) การจัดการความรู้และ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 

นําเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับ
การจัดการความรู้และ

สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือนําไปต่อยอดเป็น

สร้างคุณค่าต่อเนื่องจากการ
จัดการองค์ความรู้และ



53 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

ระยะส้ัน 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว 
ปี 2568-2569 

(KM & Innovation 
Strategy with Smart 
Supports)  

นวัตกรรม และพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมอย่าง
เป็นระบบ (KM system & 
Innovative Ideas 
Promotion)  

นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าให้แก่
องค์กร (KM & Innovation 
Sharing for Creating 
Value) 

นวัตกรรม (Continued 
Value Creation from KM 
& Innovation) 

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์
และบริการด้วยนวัตกรรม 
(Product Innovation) 

พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ใหม่เพ่ือรองรับการเติบโต
ขององค์กร (New Product 
& Raw Material 
Development - for 
Business Growth) 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่ม
ใหม่สําหรับธุรกิจใหม่และ
รองรับกําลังการผลิตส่วนเพิ่ม 
(New Product Segment  
for New Business and 
New Factory) พร้อมท้ังการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมี
มูลค่าสูง (HVP) 

พัฒนานวัตกรรมท่ีบูรณาการ
ผลิตภัณฑ์กับบริการ 
(Medical Innovation - 
Product integration 
between medicine and 
service) 

(3) ยกระดับกระบวนการ
ทํางานด้วยนวัตกรรม 
(Process Innovation : 
Supply Chain 
Management and 
Smart Process)  

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS), 
บริหารความต่อเนื่องของห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain 
Continuity Management) 
และการก่อสร้างโรงงานรังสิต 
ระยะท่ี 2 (Construction of 
Rungsit Factory Phase-II) 

ยกระดับประสิทธิภาพการ
ผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS), 
บูรณาการห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตและการจัดหา 
(Manufacturing & 
Procurement Supply 
Chain Integration) และ
การใช้ประโยชน์จากกําลัง
การผลิตของโรงงานรังสิต 
ระยะท่ี 2 (Utilization of 
Rungsit Factory Phase-II)  

พัฒนา GPO Platform 
((Manufacturing & 
Procurement Supply 
Chain Integration) 

(4) พัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจและเพ่ือความ
ม่ันคง (New Business 
innovation & 
Sustainability) 
 

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
ม่ันคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 
ได้แก่ การสังเคราะห์วัตถุดิบ
ยา เวชภัณฑ์หน้ากาก N95 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
Pandemic ชนิด cell-
based  

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
ม่ันคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 
ได้แก่ การสังเคราะห์วัตถุดิบ
ยา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
Pandemic ชนิด cell-
based  

สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
ม่ันคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 
ได้แก่ การสังเคราะห์วัตถุดิบ
ยา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
Pandemic ชนิด cell-
based  

พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร 
(Business Development 
with Partnership) ได้แก่ 
วัคซีน COVID-19 สมุนไพร
และกัญชา/กัญชง GPO 

พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร 
(Business Development 
with Partnership) ได้แก่ 
วัคซีน COVID-19 สมุนไพร
และกัญชา/กัญชง GPO 

พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร 
(Business Development 
with Partnership) ได้แก่ 
วัคซีน COVID-19 สมุนไพร
และกัญชา/กัญชง GPO 
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ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
องค์ความรู้และนวัตกรรม 

ระยะส้ัน 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว 
ปี 2568-2569 

Franchise ท่ีดินหนองใหญ่ 
ยารักษาโรคมะเร็ง และอื่นๆ 

Franchise ท่ีดินหนองใหญ่ 
ยารักษาโรคมะเร็ง และอื่นๆ 

Franchise ท่ีดินหนองใหญ่ 
ยารักษาโรคมะเร็ง และอื่นๆ 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เช่ือมโยงกับตําแหน่งทางยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตร์องค์กรใน 3 ระยะ มีรายละเอียดดังน้ี 
ระยะที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของ Supply Chain (ปีงบประมาณ 2564 - 2565) : เป็นช่วงที่

องค์การเภสัชกรรมต้องจัดการผลต่อเน่ืองของสถานการณ์ COVID-19 ควบคู่ไปกับการจัดระบบเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (GPO’s Supply Chain) โดยการสร้างความต่อเน่ืองของการผลิตจากการย้ายโรงงาน 
และก่อสร้างโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตรองรับการเติบโตในอนาคต พร้อมทั้งการจัดต้ัง
รูปแบบธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ (Dual-track Business Model) ที่สามารถบูรณาการ
เพ่ือสร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองและผู้อ่ืนผลิต 
ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมในแต่ละด้านจึงถูกกําหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์องค์กรในระยะสั้น ดังน้ี 

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports) ด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ (KM system & Innovative Ideas Promotion) ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมพึงประสงค์นําไปสู่ วัฒนธรรมการเรียนรู้ และพัฒนา
ความสามารถบุคลากรให้เช่ือมโยงการจัดการความรู้ นําไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถบูรณาการเพ่ือสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรและ
ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product Innovation) 
ด้วยการพัฒนาวัตถุดิบเพ่ือทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือทดแทนหรือรองรับการ
เติบโตขององค์กร (New Product & Raw Material Development - for Business Growth) โดยสามารถ
สร้างรายได้จากการผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 จากรายได้รวมของยา อภ. ผลิตเองในแต่ละปี 

ด้านการยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม  (Process Innovation :  Supply Chain 
Management and Smart Process)  ด้ ว ย ก า รป รั บป รุ ง ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพก า ร ผ ลิ ต  ( Lean & Efficient 
Manufacturing) การบริหารความต่อเน่ืองของห่วงโซ่อุปทานระหว่างการย้ายโรงงาน (Supply Chain 
Continuity Management) และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการก่อสร้างโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Construction 
of Rungsit Factory Phase-II) 

ด้านการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเ พ่ือความมั่นคง  (New Business innovation & 
Sustainability) ด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project 
Collaboration) ได้แก่ โครงการสังเคราะห์วัตถุดิบยา โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 โครงการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่  Pandemic ชนิด  cell-based พร้อมทั้ งการศึกษาและพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร  (Business 
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Development with Partnership) ได้แก่ โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 
GPO Franchise โครงการการใช้ประโยชน์จากที่ดินหนองใหญ่ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง รวมท้ังการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดต้ังหน่วยธุรกิจการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ (Thailand Health Procurement 
Organization) ที่จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมที่จะมีการดําเนินการ
ทั้งการผลิตและการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ (Dual-track Business Model) ที่สามารถบูรณาการเพ่ือสร้าง
คุณค่าและตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองและผู้อ่ืนผลิต  

 
ระยะที่ 2 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation) เพื่อสร้างความม่ันคงทางยาและความ

ย่ังยืนขององค์กร (ปีงบประมาณ 2566 - 2567) : เป็นช่วงที่ต้องเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรค
ระบาดท่ียังส่งผลต่อเน่ือง และจากแนวโน้มของการเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
องค์ความรู้และนวัตกรรมในแต่ละด้านจึงถูกกําหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์องค์กรในระยะกลาง ดังน้ี 

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports) ด้วยการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนําไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเพ่ือใช้
ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทาน และโครงการการพัฒนาธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร และโครงการพัฒนา
เพ่ือความมั่นคงทางยาที่ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง
จากระยะแรก 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product Innovation) 
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มใหม่ๆ สําหรับธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ (New Product Segment) เช่น กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรและกัญชา/กัญชง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมารองรับกําลังการผลิตที่จะเพ่ิมขึ้นของ
โรงงานรังสิต ระยะที่ 2 พร้อมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High Value Products - HVP) ที่จะ
สนับสนุนการเติบโตและช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร 

ด้านการยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม  (Process Innovation :  Supply Chain 
Management and Smart Process)  ด้ ว ย ก า ร ยก ร ะ ดั บป ร ะสิ ท ธิ ภ าพก า ร ผ ลิ ต  ( Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) การบูรณาการระหว่างห่วงโซ่อุปทานการผลิตเดิมและการบริการจัดหา (Manufacturing 
& Procurement Supply Chain Integration) เพ่ือสร้างสร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของตลาด
และระบบสาธารณสุขของประเทศ  และการใช้ประโยชน์จากกําลังการผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 
(Utilization of Rungsit Factory Phase-II) 

ด้านการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเ พ่ือความมั่นคง  (New Business innovation & 
Sustainability) ด้วยการดําเนินการต่อเน่ืองในการสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโครงการเพ่ือความม่ันคงทาง
ยา (Social Project Collaboration) ได้แก่ โครงการสังเคราะห์วัตถุดิบยา และโครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
Pandemic ชนิด  cell-based พร้อมทั้ งการ พัฒนา ธุร กิจร่ วม กับ พันธมิตรอ ย่าง ต่อ เ น่ือง  ( Business 
Development with Partnership) ได้แก่ โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 
โครงการ GPO Franchise โครงการการใช้ประโยชน์จากท่ีดินหนองใหญ่ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง ตลอดจน
นวัตกรรมธุรกิจที่สร้างคุณค่าอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและปรับรูปแบบการใช้ยาโดยนําทรัพยากร และองค์
ความรู้จากความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศมาร่วมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีนวัตกรรมใหม่ที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ 
และรองรับเป้าหมายการเติบโตขององค์กรในอนาคต  
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ระยะที่ 3 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของยา เวชภัณฑ์ และการจัดส่ง (Medical & Logistics Hub) 

(ปีงบประมาณ 2568 - 2569) : เป็นช่วงที่องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจทั้งการผลิตและการ
บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ (Dual-track Business Model) มาบูรณาการเพ่ือสร้างคุณค่า (Business Integration) 
เพ่ือสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบการใช้ยาและตอบสนองความต้องการด้าน
สาธารณสุขของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมใน
แต่ละด้านจึงถูกกําหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์องค์กรใน
ระยะยาว ดังน้ี 

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports) ด้วยการสร้างคุณค่าต่อเน่ืองจากการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (Continued Value 
Creation from KM & Innovation) เพ่ือใช้ประโยชน์จากการบูรณาการระหว่างห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการ
บริการจัดหา (Manufacturing & Procurement Supply Chain Integration) และโครงการการพัฒนาธุรกิจ
เพ่ือสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร และโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงทางยาที่ตอบสนองความต้องการด้าน
สาธารณสุขของประเทศ ที่มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองจากระยะกลาง 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product Innovation) 
ด้วยการพัฒนานวัตกรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการ
ผลิตที่มีอยู่เดิม กับรูปแบบการบริการใหม่ๆ โดยการนําเทคโนโลยี Digital Healthcare เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ยกระดับวิธีการรักษาหรือการดูแลสุขภาพ เช่น 

 การบริบาลทางเภสัชกรรม (Tele-pharmacy) โดยการให้คําปรึกษาเก่ียวกับยา ติดตาม
ผลการรักษาและอาการข้างเคียง และจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์จากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีการส่ือสาร
ระยะไกล  

 โทรเวชกรรม (Telemedicine) คือ การนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
สามารถสื่อสารและการคําปรึกษากันได้แบบ Real-time 

ด้านการยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม  (Process Innovation :  Supply Chain 
Management and Smart Process) ด้วยการพัฒนา GPO Platform จากการบูรณาการระหว่างห่วงโซ่
อุปทานการผลิตและการบริการจัดหา (Manufacturing & Procurement Supply Chain Integration) 

ด้านการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเ พ่ือความมั่นคง  (New Business innovation & 
Sustainability) ด้วยการดําเนินการต่อเน่ืองในการสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโครงการเพ่ือความม่ันคงทาง
ยา (Social Project Collaboration) ได้แก่ โครงการสังเคราะห์วัตถุดิบยา และโครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
Pandemic ชนิด  cell-based พร้อมทั้ งการ พัฒนา ธุร กิจร่ วม กับ พันธมิตรอ ย่าง ต่อ เ น่ือง  ( Business 
Development with Partnership) ได้แก่ โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง โครงการ GPO Franchise 
โครงการการใช้ประโยชน์จากท่ีดินหนองใหญ่ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนนวัตกรรมธุรกิจที่สร้างคุณค่า
อ่ืนๆ ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพและปรับรูปแบบการใช้ยาโดยนําทรัพยากร และองค์ความรู้จากความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศมาร่วมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลด
ภาระค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ และรองรับเป้าหมายการ
เติบโตขององค์กรในอนาคต 
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2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation 
Management Strategy) 
 ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation 
Management Strategy) มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
1. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports)  

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมพึงประสงค์นําไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ
บุคลากรให้เช่ือมโยงการจัดการความรู้ นําไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่
อุปทาน และพัฒนาธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถบูรณาการเพ่ือสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรและตอบสนอง
ความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product 
Innovation) 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม เป็นการส่ง
มอบคุณค่าด้วยด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แก้ปัญหา (Pain point) และการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า และสามารถทดแทนหรือสนับสนุนการเติบโตขององค์กร พร้อมทั้งการพัฒนาวัตถุดิบเพ่ือทดแทนการ
นําเข้าจากต่างประเทศ 
3. ยุทธศาสตร์การยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation: Supply Chain 
Management and Smart Process) 

ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรมเป็นการจัดการกระบวนการในห่วงโซ่
อุปทานขององค์กรทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเน่ืองและคล่องตัวเพ่ือให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารความต่อเน่ืองของห่วงโซ่อุปทานระหว่างการย้าย
โรงงาน และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการก่อสร้างโรงงานรังสิต ระยะที่ 2  

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความม่ันคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในการดําเนินธุรกิจองค์การเภสัชกรรม เพ่ือตอบสนองภารกิจตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร
และรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพ่ือความม่ันคงทางยา (Social 
Project Collaboration) และพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with Partnership) ใน
หลายรูปแบบ ดังน้ี 
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รูปที่ 2-4 : การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) ขององค์การเภสัชกรรม 
 

 
 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด และผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ ได้แก่ โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการ
ยารักษาโรคมะเร็ง โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 และโครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเพ่ือการเข้าถึงลูกค้า (Forward Integration) โดยการ
พัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการขายและบริการลูกค้าให้มีความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง
มากย่ิงขึ้น ได้แก่ โครงการ GPO Franchise 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสู่ธุรกิจต้นนํ้าในการผลิตวัตถุดิบ (Backward Integration) 
ได้แก่ โครงการสังเคราะห์วัตถุดิบยา โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใช้ภายในประเทศ เพ่ือทดแทน
การนําเข้าและช่วยลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบขององค์การเภสัชกรรม 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) ได้แก่ โครงการการใช้
ประโยชน์จากที่ดินหนองใหญ่ รวมท้ังการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังหน่วยธุรกิจการบริการจัดหา
ผลิตภัณฑ์  (Thailand Health Procurement Organization) ที่สามารถสร้างประโยชน์ร่วมและเสริม
ความสามารถในการดําเนินงานให้กับธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

องค์การเภสัชกรรมได้กําหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ปี 2565-2569 เพ่ือนําไปสู่การถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางที่ 2–3 : เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด ปี 2565-2569 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. พัฒนา
ระบบการ
จัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

1.1 การต่อยอดการ
จัดการความรู้ไปสู่
นวัตกรรม 

ต่อยอดการ
จัดการความรู้
ไปสู่นวัตกรรม 

จํานวนองค์
ความรู้ที่ต่อ
ยอดไปสู่
นวัตกรรม 

เพ่ิมขึ้น 1 
เร่ืองต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 1 
เร่ืองต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 1 
เร่ืองต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 1 
เร่ืองต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 1 
เร่ืองต่อปี 

1.2 การส่งเสริมการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมภายใน
องค์กร 

ส่งเสริมการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ภายในองค์กร 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
ระบบ MALED 

เพ่ิมขึ้น 
3% จาก
ปีฐาน 

เพ่ิมขึ้น 
3% ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
3% ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
3% ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
3% ต่อปี 

1.3 การรวบรวมและ
จัดเก็บองค์ความรู้ 

รวบรวมและ
จัดเก็บองค์
ความรู้เพ่ือนํา
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

จํานวนองค์
ความรู้ที่ได้รับ
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

เพ่ิมขึ้น 
+3 เร่ือง 
จากปีฐาน 

เพ่ิมขึ้น 
+3 เร่ือง
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
+3 เร่ือง
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
+3 เร่ือง
ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
+3 เร่ือง
ต่อปี 

จํานวนองค์
ความรู้ที่ได้รับ
การจัดเก็บ 

เพ่ิมขึ้น 
+10 เร่ือง 
จากปีฐาน 

เพ่ิมขึ้น 
+10 เร่ือง

ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
+10 เร่ือง

ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
+10 เร่ือง

ต่อปี 

เพ่ิมขึ้น 
+10 เร่ือง

ต่อปี 
1.4 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รองรับการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

จํานวนระบบท่ี
มีเพ่ิมเติม 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

ความสําเร็จ
ของการนําเข้า
ข้อมูล 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.5 บูรณาการการ
จัดการความรู้และ
ค่านิยมองค์กร 

บูรณาการการ
จัดการความรู้
และค่านิยม
องค์กร 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.  ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์
และบริการ
ด้วย
นวัตกรรม 

2.1 พัฒนาวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ใหม่
เพ่ือรองรับการเติบโต
ขององค์กร (New 
Product & Raw 
Material 
Development - for 
Business Growth) 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่
เพ่ือรองรับการ
เติบโตของ
องค์กร 

จํานวน
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

7 
ผลิตภัณฑ์ 

9 
ผลิตภัณฑ์ 

13 
ผลิตภัณฑ์ 

10
ผลิตภัณฑ์ 

11
ผลิตภัณฑ์ 

พัฒนา
เครือข่ายและ
คู่ความร่วมมือ
ในการวิจัยและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

จํานวน
พันธมิตรวิจัย
และพัฒนา 
(R&D 
Partners) 

2 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 

สร้างรายได้
จากนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่
เพ่ือรองรับการ
เติบโตของ
องค์กร 

รายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(Financial 
KPI) 

1,500 
ล้านบาท* 
 

2,851 
ล้านบาท 

3,840.5 
 ล้านบาท 

3,155 
 ล้านบาท 

2,890.5 
ล้านบาท 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
3. ยกระดับ
กระบวนการ
ทํางานด้วย
นวัตกรรม 

3.1 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต 
(Lean & Efficient 
Manufacturing -
TPS) 

ประสิทธิภาพที่
เพ่ิมขึ้นด้วย
นวัตกรรม
กระบวนการ 

จํานวน
โครงการ
ปรับปรุง 

1 เร่ืองต่อ
ฝ่าย 

1 เร่ืองต่อ
ฝ่าย 

1 เร่ืองต่อ
ฝ่าย 

1 เร่ืองต่อ
ฝ่าย 

1 เร่ืองต่อ
ฝ่าย 

จํานวน
โครงการ
นวัตกรรม 

3 เร่ืองต่อ
ปี 

3 เร่ืองต่อ
ปี 

3 เร่ืองต่อ
ปี 

3 เร่ืองต่อ
ปี 

3 เร่ืองต่อ
ปี 

ความร่วมมือใน
การปรับปรุง
กระบวนการ
กับผู้ส่งมอบ
และผู้จัดส่งใน
ห่วงโซ่อุปทาน
ของ อภ. 
(Supply 
Chain’s 
Supplier & 
Distributer) 

จํานวน
โครงการ
ปรับปรุง
กระบวนการที่
ร่วมมือกับผู้ส่ง
มอบและผู้
จัดส่งในห่วงโซ่
อุปทานของ 
อภ. 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

การลดต้นทุน
จากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ/
บริการ 

ต้นทุนที่ลดลง
จากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ/
บริการ  
(Financial 
KPI) 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

3.2 บริหารความ
ต่อเนื่องของห่วงโซ่
อุปทาน (Supply 
Chain Continuity 
Management) และ
การก่อสร้างโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 
(Construction of 
Rungsit Factory 
Phase-II 

สร้างความ
ต่อเนื่องของ
ห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยนวัตกรรม
กระบวนการ 

จํานวน
โครงการ
ปรับปรุงหรือ
นวัตกรรมท่ี
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายของ
ห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply 
Chain) 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

4. พัฒนา
นวัตกรรม
รูปแบบ
ธุรกิจ (New 
Business 
innovation) 

4.1 สร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาโครงการ
เพ่ือความม่ันคงทางยา 
(Social Project 
Collaboration) 

การวิจัยและ
พัฒนาวัตถุดิบ
ยา และพัฒนา
กระบวนการ
สังเคราะห์
วัตถุดิบยา 
(API) เพ่ือใช้
ทดแทนการ
นําเข้า 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

รายได้จาก
โครงการตาม
เป้าหมาย 
(Financial 
KPI) 

- - 127  
ล้านบาท 

127  
ล้านบาท 

127  
ล้านบาท 

พัฒนา
เวชภัณฑ์
หน้ากาก N95 
สําหรับ

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
หน่วยงานและ
บุคลากร
ทางการแพทย์
ในสถานการณ์
โรคระบาด 

จํานวน
หน่วยงานที่
ได้รับบริการ 

- ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

รายได้จาก
โครงการตาม
เป้าหมาย 
(Financial 
KPI) 

26.93  
ล้านบาท 

38.78  
ล้านบาท 

38.78 
ล้านบาท 

38.78 
ล้านบาท 

38.78 
ล้านบาท 

พัฒนาวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ 
Pandemic 
ชนิด cell-
based เตรียม
ใช้ใน
สถานการณ์โรค
ระบาดเพ่ือ
ความม่ันคง
ด้าน
สาธารณสุข
ของประเทศ 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

4.2 พัฒนาธุรกิจ
ร่วมกับพันธมิตร 
(Business 
Development with 
Partnership) 

วัคซีน COVID-
19 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน

100% 100% 100% 100% 100% 

ปริมาณจาก
การจําหน่าย 

5 
ล้านโดส 

15  
ล้านโดส 

20 
ล้านโดส  

20 
ล้านโดส 

20 
ล้านโดส 

จํานวน
หน่วยงานที่
ได้รับบริการ 

- ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

รายได้จาก
โครงการตาม
เป้าหมาย 
(Financial 
KPI) 

750  
ล้านบาท 

2,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

3,000 
ล้านบาท 

สมุนไพรและ
กัญชาทาง
การแพทย์ 

จํานวน
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ออกสู่ตลาด  

1 
ผลิตภัณฑ์ 

100% 
ตามแผน 

100% 
ตามแผน 

100% 
ตามแผน 

100% 
ตามแผน 

จํานวนกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย 

- ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

ได้ตาม
เป้าหมาย 
100% 

รายได้จาก
โครงการตาม
เป้าหมาย 
(Financial 
KPI) 

100  
ล้านบาท 

250  
ล้านบาท 

500  
ล้านบาท 

575  
ล้านบาท 

661  
ล้านบาท 

GPO 
Franchise 

ความสําเร็จ
ของการ

100% 100% 100% 100% 100% 
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ดําเนินการตาม
แผน
จํานวน 
Franchisee 

- 10 ราย 15 ราย 10 ราย 15 ราย 

รายได้จาก
โครงการตาม
เป้าหมาย 
(Financial 
KPI) 

- 60 
ล้านบาท 

155 
ล้านบาท 

225 
ล้านบาท 

332 
ล้านบาท 

การพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

การใช้
ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ อภ. 
(พ้ืนที่หนอง
ใหญ่) 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
หมายเหตุ * ต้องได้รับอนุญาตจาก อ.ย. ใหดํ้าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน COVID-19 (เช้ือ
ตาย) โดยวิธี Immunobridging Study 
 
2.7 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ ประจําป ี2565 

การแสดงความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สนับสนุนซึ่งกันและกันโดยใช้แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ที่แสดงถึงการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์พร้อม
กับการกําหนดตัวช้ีวัดทั้งด้านการเงิน (Financial KPI) และตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial KPI) ที่แสดง
ถึงความสอดคล้องและสนับสนุนกันเพ่ือการดําเนินงานที่มุ่งไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดย
องค์การเภสัชกรรมได้แบ่งกลุ่มของกลยุทธ์ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญขององค์กร 
(Key Stakeholder Perspective) ด้านการเงิน (Financial Perspective) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth) ที่เช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน นําไปถ่ายทอดสู่การวางแผนปฏิบัติการรองรับที่ชัดเจน สามารถจัดสรร
ทรัพยากรท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยแผนท่ีกลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมของ
องค์การเภสัชกรรมประจําปี 2565 สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังน้ี 
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รูปที่ 2-5 : แผนที่กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรมประจําปี 2565 
 

 
 
 การบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมพร้อมกับการ
กําหนดตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสอดคล้องและสนับสนุนกันในแต่ละด้านสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังน้ี 
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญขององค์กร (Key Stakeholder Perspective)  

ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญขององค์กร (Key Stakeholder Perspective) โดยการ
ดําเนินการโครงการด้านนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ จากการสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration) ร่วมกับเครือข่ายและ
คู่ความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีน COVID-19 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based และเวชภัณฑ์ที่
สําคัญ เช่น หน้ากาก N95 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือใช้ในสถานการณ์โรคระบาด
ของประเทศ อีกทั้งการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with Partnership) ในการ
สังเคราะห์วัตถุดิบยาเพ่ือใช้ทดแทนการนําเข้าในอนาคต  
ด้านการเงิน (Financial Perspective)  

ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน (Financial Perspective) โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ เพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรจากการสร้างรายได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service 
Innovation) และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation) แต่ละโครงการท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือ
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว สนับสนุนด้วยนวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับทั้งการเติบโตของรายได้และช่วยควบคุมต้นทุน
ให้แก่องค์กร 
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พร้อมกันน้ี ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม มีการวางแผนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ เช่น ที่ดินที่อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพ่ิมเติมในอนาคต 
ด้านลูกค้า (Customer Perspective)  

ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า (Customer Perspective) โดยการดําเนินการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
ร่วมกับกลุ่มลูกค้าที่สําคัญ ได้แก่ 

 กลุ่มเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D/GPO Network) โดยการสร้างเครือข่ายในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D Network for New Product Development) ร่วมกัน 

 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ โดยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ
เพ่ือความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration) เพ่ือการพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ที่สําคัญที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ที่จําเป็น 

 กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ธรรมชาติและอาหาร เป็น
ยาเพ่ือรักษาโรคหรือแก้ความบกพร่องต่างๆ (Nature and Food as Remedies) ด้วยการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรและกัญชา/กัญชง ซึ่งเป็นการนําภูมิปัญญาของไทยมาพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างมูลค่า
ให้เป็นที่ยอมรับในการรักษาและดูแลสุขภาพ 

 กลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการใช้ยารักษาโรคมะเร็งที่สามารถผลิตได้ในประเทศ และเป็นทางเลือกในการ
รักษาจากการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจการผลิตยารักษาโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานและจะเริ่ม
ดําเนินการในปี 2570 

 กลุ่มผู้ส่งมอบและผู้จัดส่งในห่วงโซ่อุปทานขององค์การเภสัชกรรม (Supply Chain’s Supplier & 
Distributer) โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงนวัตกรรมกระบวนการและการให้บริการ (Process 
and Service Innovation) ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การเภสัชกรรม 
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)  

ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) โดยการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละด้าน ดังน้ี 
 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่กลุ่มใหม่สําหรับธุรกิจใหม่และรองรับกําลังการผลิตส่วนเพ่ิมในอนาคต (New Product Segment for New 
Business and New Factory) พร้อมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง (HVP) นวัตกรรมที่บูรณาการ
ผลิตภัณฑ์กับบริการ (Medical Innovation - Product integration between medicine and service) 

 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพ่ือการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต (Lean & 
Efficient Manufacturing -TPS) บูรณาการห่วงโซ่ อุปทานการผลิตและการจัดหา  (Manufacturing & 
Procurement Supply Chain Integration) และการใช้ประโยชน์จากกําลังการผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 
2 (Utilization of Rungsit Factory Phase-II) 

 นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation) ด้วยการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจที่
สร้างคุณค่า (Business Innovation) ที่ เป็นนวัตกรรมที่สร้างความย่ังยืน (New Business innovation & 
Sustainability) ด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพ่ือความม่ันคงทางยา (Social Project 
Collaboration) ได้แก่ โครงการสังเคราะห์วัตถุดิบยา โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 โครงการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่  Pandemic ชนิด  cell-based พร้อมทั้ งการศึกษาและพัฒนาธุร กิจร่วมกับพันธมิตร  (Business 
Development with Partnership) ได้แก่ โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 
GPO Franchise โครงการการใช้ประโยชน์จากที่ดินหนองใหญ่ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง  
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth) 
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ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth) โดยบูรณาการการจัดการความรู้เข้า
กับค่านิยมองค์กร เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ต้ังแต่การ
รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนด้วยกิจกรรมส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม และระบบดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินการภายในองค์กร 

 
จากแผนที่กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรมนํามาสู่การกําหนด

ตัวช้ีวัดตามแผนที่กลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ 2565 ดังน้ี  
 

ตารางที่ 2–4 : ตัวช้ีวัดตามแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ปี 2565 
 

รหัส วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด เป้าหมาย  

ปี 2565 
S1 ตอบสนองความต้องการด้าน

สาธารณสุขของประเทศ 
ความสําเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนา 
Favipiravir Tablet 

ร้อยละ 100 

มูลค่าจากการทดแทนการนําเข้า Favipiravir 
Tablet 

ล้านบาท x 

ความสําเร็จของโครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 ร้อยละ 100 
ความสําเร็จของโครงการวัคซีน COVID-19 ร้อยละ 100 
มูลค่าจากการทดแทนการนําเข้าวัคซีน COVID-
19 

ล้านบาท x 

F1 รายได้รวมจากโครงการนวัตกรรม ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีออกจําหน่าย ล้านบาท 1,500* 
รายได้จากธุรกิจใหม่ รายได้จากโครงการวัคซีน COVID-19 ล้านบาท 750  

รายได้จากโครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 ล้านบาท 26.93  
รายได้จากสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ ล้านบาท 100 

F3 บริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ต้นทุนท่ีลดลงจากการปรับปรุงกระบวนการ/
บริการ 

ล้านบาท xx 

C1 เครือข่ายด้านการวิจัย จํานวนเครือข่ายด้านการวิจัย ราย 2 
C2 หน่วยงานท่ีรับบริการ หน่วยงานท่ีได้รับบริการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
C3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์

สมุนไพรฯ 
จํานวนช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
เพ่ิมข้ึน 

ช่องทาง 2 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้จํานวนตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
C4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของยารักษา

โรคมะเร็ง 
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

C5 Supply Chain’s Supplier & 
Distributer 

จํานวน Supply Chain’s Supplier & 
Distributer ท่ีเข้าร่วมโครงการ Process 
Improvement & Innovation 

ร้อยละ 100 

P1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product 
Innovation) 

จํานวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ 7  

P2 ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย
นวัตกรรมกระบวนการ 

จํานวนโครงการปรับปรุง เร่ืองต่อ
ฝ่าย 

1  
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รหัส วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด เป้าหมาย  

ปี 2565 
จํานวนโครงการนวัตกรรม เร่ือง 3  
จํานวนโครงการปรับปรุงหรือนวัตกรรมท่ี
เชื่อมโยงกับเครือข่ายของห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) 

ร้อยละ 20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

P3 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยา (API) ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
P4 เวชภัณฑ์หน้ากาก N95 ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

รายได้จากโครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 ล้านบาท 26.93  
P5 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด 

cell-based 
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

P6 วัคซีน COVID-19 ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
จํานวนหน่วยงานท่ีรับบริการ ราย x 
ปริมาณจากการจําหน่าย ล้านโดส 5 
รายได้จากโครงการวัคซีน COVID-19 ล้านบาท 750  

P7 สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
จํานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีออกสู่ตลาด  ผลิตภัณฑ์ 1  
รายได้จากโครงการสมุนไพรและกัญชาทาง
การแพทย์ 

ล้านบาท 100  

จํานวนช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
เพ่ิมข้ึน 

ช่องทาง 2 

P8 การพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
P9 GPO Franchise ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
P10 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. 

(พ้ืนท่ีหนองใหญ่) 
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

O1 การต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่
นวัตกรรม 

จํานวนองค์ความรู้ท่ีต่อยอดไปสู่นวัตกรรม เร่ือง เพ่ิมข้ึน 1 เร่ือง
ต่อปี 

O2 การส่งเสริมการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมภายในองค์กร 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ MALED ร้อยละ เพ่ิมข้ึน 3% 

จากปีฐาน 
O3 การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ จํานวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง เพ่ิมขึ้น +X เร่ือง  

จากปีฐาน 
จํานวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการจัดเก็บ เร่ือง เพ่ิมขึ้น +X เร่ือง  

จากปีฐาน 
O4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

จํานวนระบบท่ีมีเพ่ิมเติม ระบบ X  
ความสําเร็จของการนําเข้าข้อมูล ร้อยละ 100 

O5 บูรณาการการจดัการความรู้และ
ค่านิยมองค์กร 

ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

หมายเหตุ * ต้องได้รับอนุญาตจาก อ.ย. ใหดํ้าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน COVID-19 (เช้ือ
ตาย) โดยวิธี Immunobridging Study 
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ตารางที่ 2–5 : ตารางสรุปการถ่ายทอดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์สู่แผนงาน 
 
ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์  

(Strategic 
Challenge) 

ความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic 
Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษของ

องค์กร (Core 
Competency) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานประจําปี 2565 ตัวชี้วัด 

SC4.  
SC2.  

SA2. 
SA3. 

CC2. 
CC3. 

1. พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้
และนวัตกรรม 

มีกระบวนการ
จัดการความรู้ และ
นวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ 

1.1 การต่อยอดการจัดการ
ความรู้ไปสู่นวัตกรรม 

1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการ
จัดการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตาม
แผน 

1.2 การส่งเสริมการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมภายใน
องค์กร 
 

1.2.1 แผนการส่งเสริมผู้บริหารทุก
ระดับเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) 
ในการจัดการความรู้ 

1. ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานได้
ตามแผน 
2. องค์ความรู้จาก
ผู้บริหาร 

1.2.2 ยกระดับความรู้ความสามารถ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KM และ IM 
และมีผลลัพธ์พัฒนาองค์กร 

1. ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานได้
ตามแผน 
2. จํานวน KM Auditor 

1.3 การรวบรวมและจัดเก็บ
องค์ความรู้ 

1.3.1 แผนการกําหนดกระบวนการ
รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ 

1. ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานได้
ตามแผน 
2. จํานวนองค์ความรู้ 

1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม 

1.4.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานได้
ตามแผน 
2. จํานวนองคค์วามรู้ใน
ระบบ 
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ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์  

(Strategic 
Challenge) 

ความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic 
Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษของ

องค์กร (Core 
Competency) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานประจําปี 2565 ตัวชี้วัด 

3. จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.5 บูรณาการการจัดการ
ความรู้และค่านิยมองค์กร 

1.5.1 แผนบูรณาการจัดการความรู้และ
ค่านิยมองค์กร 

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตาม
แผน 

SC1.  
SC3.  
SC4.  
SC6. 
SC7. 

SA1. 
SA2. 
SA3. 

CC2. 
CC3. 

2.  ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วย
นวัตกรรม 

มีผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้าง
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญ 

2.1 พัฒนาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับ
การเติบโตขององค์กร (New 
Product & Raw Material 
Development - for 
Business Growth) 

2.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่สอดคล้อง
กับการเติบโตของตลาด 

1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้
ทะเบียน  
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ออกจําหน่าย 

2.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เวชสําอาง (Cosmetic) ที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ
จดแจ้ง  

2.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ ที่สอดคล้องกับ
การเติบโตของตลาด 

1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้
ทะเบียน  
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ออกจําหน่าย 

2.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้
ทะเบียน  
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ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์  

(Strategic 
Challenge) 

ความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic 
Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษของ

องค์กร (Core 
Competency) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานประจําปี 2565 ตัวชี้วัด 

2. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ออกจําหน่าย 

SC5. 
SC6. 
SC7. 

SA1. 
SA2. 

CC1. 
CC3. 

3. ยกระดับ
กระบวนการ
ทํางานด้วย
นวัตกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
ด้วยนวัตกรรม 

3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต (Lean & 
Efficient Manufacturing 
-TPS) 

3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่ม
คุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean & 
Efficient Manufacturing) 

1. ประสิทธิภาพการ
ผลิต 
 

3.1.2 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์
และการขนส่งเพื่อสร้างความคล่องตัว
ของ Supply Chain (Logistics & DC 
Strategy) 

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตาม
แผน 

3.2 บริหารความต่อเนื่อง
ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Continuity 
Management) และการ
ก่อสร้างโรงงานรงัสิต ระยะ
ที่ 2 (Construction of 
Rungsit Factory Phase-II 

3.2.1 แผนการบริหารการผลิตของ
โรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2  

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตาม
แผน 

SC1.  
SC2.  
SC3.  

SA4 CC1. 
CC2. 

4. พัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ
ธุรกิจ (New 
Business 
innovation) 

เกิดธุรกิจหรือ
บริการใหม่ ให้
ครอบคลุมและ
ตอบสนองความ
ต้องการของระบบ
สุขภาพ 

4.1 สร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาโครงการเพื่อ
ความมั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 

4.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่น
ทะเบียน  

4.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการ
สังเคราะห์วัตถุดิบยา (ปตท.) 

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตาม
แผน 

4.1.3 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 1. ปริมาณการผลิต
หน้ากาก N95  
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ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์  

(Strategic 
Challenge) 

ความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic 
Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษของ

องค์กร (Core 
Competency) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานประจําปี 2565 ตัวชี้วัด 

2.ผ่านมาตรฐานจาก
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกภายในเวลาที่
กําหนด 

4.1.4 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
Pandemic ชนิด cell-based 

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตาม
แผน 

4.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับ
พันธมิตร (Business 
Development with 
Partnership) 

4.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19 ปริมาณจากการ
จําหน่ายวัคซีน COVID-
19 

4.2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การซื้อ-ขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง 

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตาม
แผน 

4.2.3 โครงการ GPO Franchise ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตาม
แผน 

4.2.4 โครงการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ อภ. (พื้นที่หนองใหญ่) 

ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานได้ตาม
แผน 

4.2.5 โครงการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็ง 

 ลงนามสัญญา
ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่
ปรึกษาคุมงานแล้วเสร็จ 
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หัวข้อที่ 3 
แผนปฏิบัติงานด้านจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม (พ.ศ. 2565 - 2569) 

ได้ทําการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ด้าน Core Business Enablers ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการจัดการนวัตกรรม ตาม
คู่มือ “ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM” ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การเภสัชกรรม 
มากําหนดเป็นแผนงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2565-2569 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรมให้บรรลุเป้าหมายและสามารถ
สนับสนุนเพ่ือจะนําไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรมที่กําหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ 2565-2569 ว่า “เป็นองค์กรหลักเพ่ือความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศท่ีมีนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าและย่ังยืน”  

จากยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม (พ.ศ. 2565-
2569) ทั้ง 4 ด้าน สามารถกําหนดแผนงานที่สนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ รวม 22 แผนงาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3-1 : สรุปยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แผนระยะยาว และแผนงานประจําปี 2565 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แผนระยะยาว แผนงานประจําปี 2565 
1. การจัดการความรู้และ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
(KM & Innovation 
Strategy with Smart 
Supports)  

มีกระบวนการจัดการความรู้ 
และนวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ 

1.1 การต่อยอดการจัดการ
ความรู้ไปสู่นวัตกรรม 
 

1.1.1 แผนพัฒนาและต่อ
ยอดการจัดการความรู้ไปสู่
การสร้างนวัตกรรม 

1.2 การส่งเสริมการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมภายใน
องค์กร 
 

1.2.1 แผนการส่งเสริม
ผู้บริหารทุกระดับเป็น
แบบอย่างท่ีดี (Role 
Model) ในการจัดการ
ความรู้ 
1.2.2 ยกระดับความรู้
ความสามารถบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับ KM และ IM
และมีผลลัพธ์พัฒนาองค์กร 

1.3 การรวบรวมและจัดเก็บ
องค์ความรู้ 
 

1.3.1 แผนการกําหนด
กระบวนการรวบรวมและ
จัดเก็บองค์ความรู้ 

1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

1.4.1 แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5 บูรณาการการจัดการ
ความรู้และค่านิยมองค์กร 

1.5.1 แผนบูรณาการจัดการ
ความรู้และค่านิยมองค์กร 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และยกระดับผลิตภัณฑ์และ

ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้าง
รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยสําคัญ 

2.1 พัฒนาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือรองรับ
การเติบโตขององค์กร (New 

2.1.1 แผนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผน
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แผนระยะยาว แผนงานประจําปี 2565 
บริการด้วยนวัตกรรม 
(Product Innovation) 

Product & Raw Material 
Development - for 
Business Growth) 

ปัจจุบันท่ีสอดคลอ้งกับการ
เติบโตของตลาด 
2.1.2 แผนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสําอาง 
(Cosmetic) ท่ีสอดคล้องกับ
การเติบโตของตลาด 
2.1.3 แผนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ 
ท่ีสอดคล้องกับการเติบโต
ของตลาด 
2.1.4 แผนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ี
สอดคล้องกับการเติบโตของ
ตลาด 

3. ยกระดับกระบวนการ
ทํางานด้วยนวัตกรรม 
(Process Innovation : 
Supply Chain 
Management and Smart 
Process)  

เพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวน การด้วยนวัตกรรม 

3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 แผนการบริหารแบบ
ลีนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใน
กระบวนการผลิต (Lean & 
Efficient Manufacturing) 
3.1.2 แผนการจัดการด้านโล
จิสติกส์และการขนส่งเพ่ือ
สร้างความคล่องตัวของ 
Supply Chain (Logistics 
& DC Strategy) 

3.2 บริหารความต่อเนื่อง
ของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Continuity 
Management) และการ
ก่อสร้างโรงงานรงัสิต ระยะท่ี 
2 (Construction of 
Rungsit Factory Phase-II) 

3.2.1 แผนการบริหารการ
ผลิตของโรงงานผลิตยารังสิต 
ระยะท่ี 2 

4. พัฒนานวัตกรรมรูปแบบ
ธุรกิจและเพื่อความมั่นคง 
(New Business 
innovation & 
Sustainability) 

เกิดธุรกิจหรือบริการใหม่ ให้
ครอบคลุมและตอบสนอง
ความต้องการของระบบ
สุขภาพ 

4.1 สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
ม่ันคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา 
API 
4.1.2 โครงการพัฒนา
กระบวนการสังเคราะห์
วัตถุดิบยา (ปตท) 
4.1.3 โครงการเวชภัณฑ์
หน้ากาก N95 
4.1.4 โครงการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ Pandemic ชนิด cell-
based 

4.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับ
พันธมิตร (Business 

4.2.1 โครงการวัคซีน 
COVID-19 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แผนระยะยาว แผนงานประจําปี 2565 
Development with 
Partnership) 

4.2.2 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ การซ้ือ-ขาย
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
กัญชา/กัญชง 
4.2.3 โครงการ GPO 
Franchise 
4.2.4 โครงการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ อภ. (พ้ืนท่ี
หนองใหญ่) 
4.2.5 โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

 
 โดยมีรายละเอียดแผนงานดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart Supports) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 
 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation 
Strategy with Smart Supports) 

3. ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรม นําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ขององค์กร 

4. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะทํางานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 

กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเสี่ยง 

หรือปัจจัยความสําเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 
1 การต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่นวัตกรรม      บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ
เชื่อมโยงการจัดการ
ความรู้ นําไปสร้าง
นวัตกรรมได้ 

 คณะทํางาน
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

N/A N/A 

2 การส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ภายในองค์กร 

     

ได้ Role Model ด้าน
การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม และการ
ถ่ายทอดแบ่งปัน องค์
ความรู้จากผู้บริหาร 

 

คณะทํางาน
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

N/A N/A 

3 การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้      บุคลากรมีความรู้ใน
การใช้ระบบ 

 คณะทํางาน
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

N/A N/A 

4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม 

     บุคลากรใช้ระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะทํางาน
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

N/A N/A 

5 บูรณาการการจัดการความรู้และค่านิยมองค์กร      บุคลากรมีวัฒนธรรม
การจัดการความรู้

 คณะทํางาน
การจัดการ

N/A N/A 
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กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเสี่ยง 

หรือปัจจัยความสําเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 
เชื่อมโยงกับค่านิยม
องค์กร 

ความรู้และ
นวัตกรรม 

                  รวม N/A N/A 
แผนปฏิบัติการประจําปี ปีงบประมาณ 2565  
 
1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 
 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 การต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่นวัตกรรม 6. ค่าเป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเชื่อมโยงการจัดการความรู้ นําไปสร้าง
นวัตกรรมได้ 

3. แผนปฏิบัติการ   :  1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความสามารถบุคลากรให้เชื่อมโยงการจัดการความรู้ นําไปพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดนวัตกรรมได้ 

8. ผู้สนับสนุน : ผู้บริหารระดับสูงและทุกหน่วยงาน 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก ร้อยละ (%) ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
หน่วยงานภายนอก(ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) 

Plan 30 5   5   5   5   5   5   
องค์ความรู้ใหม่
นํามาสร้าง
นวัตกรรม 

คณะทํางาน
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

Actual 0 
                        

2 การยกระดับความรู้ความสามารถ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KM และ 
IM 

Plan 20         5 5 5 5         
บุคลากรมีความรู้ 
ในการจัดการ

แผนก
แผนพัฒนาทุน
มนุษย์ 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก ร้อยละ (%) ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ความรู้ สร้าง
นวัตกรรมได้ 

3 การถอดองค์ความรู้ที่สําคัญของ
ความสามารถพิเศษองค์กร 
(Corporate Core 
Competency) 

Plan 20           5 5 5 5       เกิดการจัดเก็บองค์
ความรู้ที่สําคัญ
องค์กร ถ่ายทอด
ความรู้ไม่สูญหาย  

คณะทํางาน
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

Actual 0 
                        

4 การต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่
การสร้างนวัตกรรม 

Plan 20   5   5   5   5         บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถใน
การเชื่อมโยง
ความรู้ พัฒนาให้
เกิดนวัตกรรมได้ 

คณะทํางาน
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

Actual 0 

                        

5 สรุปประเมินผลองค์ความรู้ Plan 10                     5 5 ได้จํานวนองค์
ความรู้ตามแผน   

Actual 0                         

  
Plan 100 5 5 5 5 10 15 15 15 10 0 10 5 

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 

1 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
หน่วยงานภายนอก(ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) 

1 
องค์ความรู้ไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 2 2 

กําหนดองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
องค์กร 

สร้างกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1 1 

2 
การยกระดับความรู้ความสามารถ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KM และ IM 

1 
ขาดการประเมินผลติดตาม 

2 2 วิธีวัดประเมินผล 
ควบคุมการประเมินผลและติดตาม 

1 1 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 

3 
การถอดองค์ความรู้ที่สําคัญของ
ความสามารถพิเศษองค์กร 
(Corporate Core Competency) 

1 
ขาดความเชี่ยวชาญในการถอด
องค์ความรู้ 2 2 

ความรู้ความสามารถในการ
ถอดองค์ความรู้ 

สร้างกระบวนการมาตรฐานในการถอดองค์
ความรู้ 1 1 

4 การต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรม 1 
ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการ
เชื่อมโยงความรู้ กับนวัตกรรม 

2 2 
ความรู้การเชื่อมโยงการ
จัดการความรู้สู่นวัตกรรม 

ให้ความรู้ในการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม 
1 1 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
ลูกค้า โรงพยาบาลภาครัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ผู้จําหน่วย
วัตถุดิบ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  

ไม่เกิดความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

การประสานงาน ติดต่อช่วงการ
แพร่ระบาด COVID-19 

เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน พัฒนา ถ่ายทอด
ความรู้ เทคนิค ร่วมกัน 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทนุ งบทําการ 
1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ระบบการจัดการความรู้ 

ระบบ E-Library 
1.09 0.55     

2 การยกระดับความรู้ความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KM และ IM   0.36 0.18     

3 การถอดองค์ความรู้ที่สําคัญของความสามารถพิเศษองค์กร (Corporate 
Core Competency) 

  7.27 0.09     

5 การต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรม   7.27 0.09     

5 สรุปประเมินผลองค์ความรู้   0.05 0.05     
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทนุ งบทําการ 
  รวม 16.05 0.95 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 การจัดเก็บข้อมูล องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนกันภายใน/ภายนอก   ต้องการระบบการจัดเก็บ 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 ความรู้การจัดการความรู้ และนวัตกรรม ระดับปานกลาง ความรู้เรื่องความคิดสร้างสรรค ์

2 การวิเคราะห์ข้อมูล การกําหนดตัวชี้วัด ระดับปานกลาง 
การสร้างตัวขี้วัดที่มี

ประสิทธิภาพ 
 
1.2.1 การส่งเสริมผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการจัดการความรู้ 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 
                2. องค์ความรู้จากผูบ้ริหาร 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร 6. ค่าเป้าหมาย : ได้ Role Model ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และการถ่ายทอด
แบ่งปัน องค์ความรู้จากผู้บริหาร 

3. แผนปฏิบัติการ   :  1.2.1 การส่งเสริมผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) 
ในการจัดการความรู้ 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

4. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) 8. ผู้สนับสนุน : ผู้บริหารทุกระดับ 
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กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กําหนดแนวทางการสื่อสารของ

ผู้บริหาร และจดักิจกรรม Role 

Model ด้านการจดัการความรู้และ

นวตักรรม 

 

Plan 20 10 10           
ผู้บริการแสดง
การมีส่วนร่วม
อย่างเป็นที่
ประจักษ์ 

แผนกแผนพัฒนา
ทุนมนุษย์ 

Actual 0 

            

2 จดัทําสื่อประชาสมัพนัธ์เพื่อถ่ายทอด 

การแบง่ปันองค์ความรู้โดย Role 

Model การจดัการความรู้ 

Plan 20 10 10           เกิดต้นแบบใน
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

แผนกแผนพัฒนา
ทุนมนุษย์ 

Actual 0 
            

3 ดําเนินการสื่อสารและจดักิจกรรม

ตามแผนที่กําหนด  

Plan 30 5  5  5  5  5  5  การสื่อสารและ
การจัดกิจกรรม
เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ 

แผนกแผนพัฒนา
ทุนมนุษย์ 
ตัวแทน
หน่วยงาน 

Actual 0 
            

4 ติดตามและประเมินผลการเป็น

แบบอย่างที่ดี และการสื่อสาร 

 

Plan 20          10 10  ทราบผลการ
ดําเนินงาน 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0 

            

5 สรุปผล เพื่อนํามาพฒันาปรับปรุง Plan 10           5 5 เพื่อเกิดการ
ทบทวนปรับปรุง 

 คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0             

  
Plan 100 25 20 5 0 5 0 5 0 5 10 20 5 

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 N/A         

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทนุ งบทําการ 
1 N/A        
  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
 
 



81 
 

ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
1.2.2 ยกระดับความรู้ความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KM และมีผลลัพธ์พัฒนาองค์กร 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 
                2. จํานวน KM Auditor 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.2 การส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร 6. ค่าเป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้ KM และสร้างผลลัพธ์ให้องค์กรได้ 
3. แผนปฏิบัติการ   :  1.2.2 ยกระดับความรู้ความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KM และ 
IM และมีผลลัพธ์พัฒนาองค์กร 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

4. วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างศักยภาพ KM ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 8. ผู้สนับสนุน : ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วางแผนพัฒนาทักษะ KM Team KM 

Audit เครื่องมือ KM อบรม
กระบวนการ KM ให้พนักงานเข้าใหม่ 
และ Skill สร้างนวัตกรรม 

Plan 25 15 10           
ทักษะ ด้าน KM 
เพิ่มขึ้น 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0 

            

2 ดําเนินการตามแผน Plan 25  5 5 5 5 5       เกิด Lesson 
learn และBest 
Practice    

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0             

3 จัดกิจกรรมส่งเสริม การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การ Share Story การจัด 
CoPs  

Plan 20              คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0     5  5 5 5    

4 ประเมินผลการเรียนรู้ Plan 20     5  5 5 5    



82 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Actual 0 
            

ทําให้รู้ผลการ
พัฒนาบุคลากร 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

5 สรุปผล Plan 10          5 5  ผลการเรียนรู้ คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0             

  
Plan 100 15 15 5 5 15 5 10 10 10 5 5 0 

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 N/A         

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทนุ งบทําการ 
1 N/A        
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทนุ งบทําการ 
  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
 
1.3.1 แผนการกําหนดกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 
                2. จํานวนองค์ความรู้ 
 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3 การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ 6. ค่าเป้าหมาย : บุคลากรมีความรู้ในการใช้ระบบ 
3. แผนปฏิบัติการ   :  1.3.1 แผนการกําหนดกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นระบบสนับสนุนในการจัดการความรู้ขององค์กร 8. ผู้สนับสนุน : คณะทํางานการจัดการความรู้และนวัตกรรมประจําฝ่าย 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 คณะทํางานการจัดการความรู้และ

นวัตกรรมประจําฝ่าย จัดทําแผน
จัดการความรู้ของหน่วยงาน 

Plan 20 10 10           ทุกหน่วยงานมี
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจําฝ่าย 

Actual 0 
            

2 ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ Plan 20 10 10           
การดําเนินการ
เป็นไปตามแผน 
 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจําฝ่าย 

Actual 0 
            

3 จัดทํารายงานแผนให้กับคณะทํางาน
มุ่งเน้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม   

Plan 30 5  5  5  5  5  5  ทราบการ
ดําเนินงาน  

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจําฝ่าย 

Actual 0 
            

4 บันทึกผลลัพธ์การจัดการความรู้ นําเข้า
ระบบการจัดการความรู้ส่วนกลาง 

Plan 20          10 10  ผลลัพธ์การ
จัดการความรู้
เข้าระบบ 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจําฝ่าย 

Actual 0 
            

5 
ประเมินผลและสรุปผล 

Plan 10           5 5 ผลประเมิน ทีมงานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0             

  
Plan 100 25 20 5 0 5 0 5 0 5 10 20 5 

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 N/A         
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทนุ งบทําการ 
1 N/A        
  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
 
1.4.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 
                2. จํานวนองค์ความรู้ในระบบ 
                3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

6. ค่าเป้าหมาย : บุคลากรใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. แผนปฏิบัติการ   :  1.4.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และจัดเก็บองค์ความรู้ใน
ระบบ 

8. ผู้สนับสนุน : บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KM&IM 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 สร้างตัวแทนแต่ละหน่วยงาน เป็น 

Admin ทําหน้าที่ตรวจสอบและนํา
ความรู้ที่สําคัญของแต่ละหน่วยงานเข้า
ระบบ 
  

Plan 30 15 15           ทุกหน่วยงานมี
ระบบการจัดเก็บ
องค์ความรู้ที่เป็น
ฐานข้อมูล
เดียวกัน 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 

            

2 จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ และตัวแทนที่
เป็น Admin ของหน่วยงาน และ
ทีมงานการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

Plan 20  10 10          
เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้องใช้
ระบบได้ถูกต้อง 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0 

            

3 สื่อสารประชาสัมพันธ์ระบบให้บุคลากร 
ใช้ระบบได้ พร้อมจัดทําคู่มือ 

Plan 20    5 5 5 5      บุคลากรทุก
ระดับเข้าถึง
ระบบได้  

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0             

4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้
และนวัตกรรม ผ่านระบบ 

Plan 20          10 10  เกิดการจูงใจใน
การเรียนรู้ ผ่าน
ระบบ 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 
 

Actual 0 
            

5 จัดทําการประเมินระบบและสรุปผล Plan 10           10  
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Actual 0 
            นําข้อมูลไป

พัฒนาปรับปรุง
ได้ 

 แผนก
แผนพัฒนาทุน
มนุษย์ 

  
Plan 100 15 25 10 5 5 5 5   10 20  

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 N/A         

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทนุ งบทําการ 
1 N/A        
  รวม 0 0 0 0 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
 
1.5.1 แผนบูรณาการจัดการความรู้และค่านิยมองค์กร 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 
 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.5 บูรณาการการจัดการความรู้และค่านิยมองค์กร 6. ค่าเป้าหมาย : บุคลากรมีวัฒนธรรมการจัดการความรู้เชื่อมโยงกับค่านิยมองค์กร 
3. แผนปฏิบัติการ   :  1.5.1 แผนบูรณาการจัดการความรู้และค่านิยมองค์กร 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีวัฒนธรรมในการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมเป็นไปตามค่านิยมองค์กร 

8. ผู้สนับสนุน : ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกระดับ 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดโครงการส่งเสริมให้บุคลากรทุก

ระดับให้มีพฤติกรรมพึงประสงค์ในการ
จัดการความรู้เชื่อมโยงกับค่านิยม
องค์กร 

Plan 30  10 10 10         บุคลากรทุก
ระดับเกิด
พฤติกรรมพึง

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ประสงค์ที่

กําหนด 
2 สื่อสารพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการ

จัดการความรู้และนวัตกรรมให้
พนักงานเข้าใจ  

Plan 20   10 10         พนักงานรับรู้ 
เข้าใจพฤติกรรม
พึงประสงค์การ
จัดการความรู้ 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0 

            

3 ประกาศชมเชยผู้นําที่เป็นต้นแบบที่ดี 
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

Plan 20         10 10   เป็นขวัญกําลังใจ 
และทําให้
ผู้ปฏิบัติงานเห็น
แบบอย่างทีดี 
และทําตามได้ 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 

            

4 ประเมินการเป็นแบบอย่างที่ดี Plan 20          10 10  เกิดการรับรู้
พฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่าง 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0             

5 สรุปผล Plan 10           10  ทราบผล เพื่อ
นําไปพัฒนา
ส่งเสริมได้ 

 คณะทํางานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0             

  
Plan 100 0 10 20 20 0 0 0 0 10 20 20 0 

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 N/A         
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทนุ งบทําการ 
1 N/A        
  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product Innovation) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 
 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม 
(Product Innovation) 

3. ตัวชี้วัด : รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้ยา อภ. ผลิตภายในปี 2569 

2. วัตถุประสงค์ : สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ยา อภ. 
ผลิตเอง 

4. ผู้รับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเสี่ยง 

หรือปัจจัย
ความสําเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 

1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผน
ปัจจุบันที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

     1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่
ได้ทะเบียน  
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ออกจําหน่าย 

ผลิตภัณฑ์
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

  

2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสําอาง 
(Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของ
ตลาด 

     

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สามารถจดแจ้ง  
2. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ออกจําหน่าย 

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

  

3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

     1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่
ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่
ได้ทะเบียน  
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ออกจําหน่าย 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

  

4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

     1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่
ได้ทะเบียน  
2. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ออกจําหน่าย 

 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเสี่ยง 

หรือปัจจัย
ความสําเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 

            
                  รวม   

 
แผนปฏิบัติการประจําปี ปีงบประมาณ 2565  
2.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้วยนวัตกรรม (Product Innovation) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน  
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจําหน่าย 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 
(New Product & Raw Material Development - for Business Growth) 

6. ค่าเป้าหมาย : 1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน 6 รายการ 
2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน 6 รายการ 
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจําหน่าย 1,200 ล้านบาท 

3. แผนปฏิบัติการ  :  2.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่สอดคล้องกับ
การเติบโตของตลาด 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. วัตถุประสงค์ : สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโต ของรายได้ยา 
อภ. ผลิตเอง 

8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ดําเนินการยื่นทะเบียนตํารับยา                 

1.1 ขึ้น Pilot Plan 30 30            ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยื่น
ทะเบียน 
จํานวน 6 รายการ 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2.ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์ 

Actual              
1.2 เตรียมเอกสาร Plan 50  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

Actual              
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.3 ยื่นขึ้นทะเบียน Plan 20         5 5 5 5 

Actual              
2 ดําเนินการเพื่อให้ได้ทะเบียนตํารับยา                 

2.1 แก้ไข Comment Plan 80 10 10 10 10 10 10 10 10         ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
ทะเบียนตํารับยา 
จํานวน 6 รายการ 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2.ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์ 

Actual                          
2.2 ได้รับทะเบียน Plan 20                 5 5 5 5 

Actual                          
3 เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิต

จําหน่ายเชิงพาณิชย์ 
  

            
  

3.1 ผลิต PV Batch Plan 50 10 10 10 5 5 5 5      ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ออกสู่ตลาด 
จํานวน 7 รายการ  

1. ฝ่ายผลิตยา          
2. ฝ่ายประกัน
คุณภาพ   
3. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
4.ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์ 
5.ฝ่ายตลาดและ
การขาย 

Actual              
3.2 จัดทํา PV report Plan 20   5   5   5   5     

Actual              
3.3 จําหน่าย Plan 30          10 10 10 

Actual              

  
  Plan 300 50 30 25 25 20 25 20 20 15 25 25 20 

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 ดําเนินการยื่นทะเบียนตํารับยา 1 การขยายขนาดผลิตในระดับ

ห้องปฏิบัติการสู่ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม และระดับ
อุตสาหกรรม 

1 2 การดําเนินการเป็นไปตาม
แผน 

ปรับปรุงกระบวนการที่เป็น Critical 
Process เพิ่มเติม 

1 1 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
3 เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิต

จําหน่ายเชิงพาณิชย์ 
1 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด 
2 2 ยอดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

ใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1. กระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด    
2. กระบวนเพิ่มช่องทางการจาํหน่าย 

1 1 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 

แผนและระยะเวลาดําเนินที่
แน่นอน 

   

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ดําเนินการยื่นทะเบียนตํารับยา N/A N/A N/A 50 11 
2 ดําเนินการเพื่อให้ได้ทะเบียนตํารับยา N/A N/A N/A 3 
3 เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตจําหน่ายเชิงพาณิชย์ N/A N/A N/A 12 

   รวม N/A N/A N/A 50 26 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A  - - 
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ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
2.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสําอาง (Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้วยนวัตกรรม (Product Innovation) 

5. ตัวชี้วัด  : ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถจดแจ้ง  
 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 
(New Product & Raw Material Development - for Business Growth) 

6. ค่าเป้าหมาย : 1 รายการ 
 

3. แผนปฏิบัติการ  :  2.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสําอาง (Cosmetic) ที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. วัตถุประสงค์ : สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโต ของรายได้ยา 
อภ. ผลิตเอง 

8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จดแจ้งผลิตภัณฑ์                 

1.1 ผลิตระดับห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษา
ความคงสภาพ 

Plan 20 20                       ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สามารถจดแจ้ง 
จํานวน 1 รายการ 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2.ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์ 

Actual                          
1.2 ศึกษาความคงสภาพและเตรียม

เอกสารสําหรับการยื่นจดแจ้ง 
Plan 60   10 10 10 10 10 10           

Actual                          
1.3 ส่งเอกสารสําหรับการจดแจ้ง

ผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายการตลาด 
Plan 20               10 10       

Actual                          
    Plan 100 20 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0     
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 จดแจ้งผลิตภัณฑ์ 1 อย อาจมีการแก้ไขปรับปรุง

รายการเอกสารที่ต้องยื่นจดแจ้ง 
2 2 การดําเนินการเป็นไปตาม

แผน 
ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุง
รายการเอกสารที่ต้องยื่นแจ้งรายการ
ละเอียดทุกเดือน 

1 1 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 

แผนและระยะเวลาดําเนินที่
แน่นอน 

   

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 จดแจ้งผลิตภัณฑ์ N/A N/A N/A - 0.5 

  รวม N/A N/A N/A 0 0.5 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A  - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
2.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้วยนวัตกรรม (Product Innovation) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน  
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจําหน่าย 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 
(New Product & Raw Material Development - for Business Growth) 

6. ค่าเป้าหมาย : จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน 1 รายการ 
2. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน 1 รายการ 
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจําหน่าย x ล้านบาท 

3. แผนปฏิบัติการ  :  2.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. วัตถุประสงค์ : สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโต ของรายได้ยา 
อภ. ผลิตเอง 

8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ยื่นขึ้นทะเบียน                 

1.1 ขอรับรองมาตรฐาน ISO 13485 Plan 60 10 10 10 10 10 10         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
Actual                     

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สามารถยื่น
ทะเบียน จํานวน 1 
รายการ 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

1.2 เตรียมเอกสารยื่นขึ้นทะเบียน/แจ้ง
รายการละเอียด 

Plan 30       10 10 10         

Actual                      

1.3 ยื่นขึ้นทะเบียน/แจ้งรายการละเอียด Plan 10             10       

Actual                      

2 ได้รับทะเบียน                 
2.1 ยื่นเอกสารทะเบียน Plan 20               20         ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

ได้รับทะเบียน 
จํานวน 1 รายการ 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual                          
2.2 ตอบ Comment Plan 60                 20 20 20   

Actual                          
2.3 ได้รับทะเบียน Plan 20                       20 

Actual                          
3 ออกสู่ตลาด                 

3.1 ผลิต pilot batch Plan 30 10 10 10                   มีรายได้เพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จํานวน 1 รายการ* 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 
3. ฝ่ายตลาดและ
การขาย 

Actual 0                         
3.2 ผลิตเชิงพาณิชย์ Plan 40       20 10 10             

Actual 0                         
3.3 จําหน่าย Plan 30             10 10 10       

Actual 0                         

  
  Plan 300 20 20 20 40 30 30 20 30 30 20 20 20 

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1-2 ยื่นขึ้นทะเบียน  

ได้รับทะเบียน 
1 อย อยู่ในระหว่างแก้ไขปรับปรุง

รายการเอกสารที่ต้องยื่นจดแจ้ง
รายการละเอียด 

2 2 การดําเนินการเป็นไปตาม
แผน 

ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุง
รายการเอกสารที่ต้องยื่นแจ้งรายการ
ละเอียดทุกเดือน 

1 1 

3 ออกสู่ตลาด 1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่
สม่ําเสมอเมื่อขยายขนาดการ
ผลิต 

2 2 การดําเนินการเป็นไปตาม
แผน 

จัดทํา WI การใช้อุปกรณ์การผลิต
กระบวนการผลิต และกระบวนการควบคุม
คุณภาพที่เป็น Critical Process เพิ่มเติม 

1 1 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แผนและระยะเวลาดําเนินที่แน่นอน    
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ยื่นขึ้นทะเบียน  N/A N/A N/A เฉลี่ยจากงบ

ลงทุน 50 
ล้านต่อปีของ
ทั้งสถาบัน 

6 
2 ได้รับทะเบียน N/A N/A N/A 
3 ออกสู่ตลาด N/A N/A N/A 

   รวม N/A N/A N/A N/A 6 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A  - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
2.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้วยนวัตกรรม (Product Innovation) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน  
2. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจําหน่าย 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 
(New Product & Raw Material Development - for Business Growth) 

6. ค่าเป้าหมาย : 1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน 1 รายการ 
2. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจําหน่าย x ล้านบาท 

3. แผนปฏิบัติการ  :  2.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. วัตถุประสงค์ : สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโต ของรายได้ยา 
อภ. ผลิตเอง 

8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ได้รับทะเบียน                 

1.1 ยื่นเอกสารทะเบียน (RA ยื่น TFDA) Plan 20 10 10                     ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ได้รับทะเบียน 
จํานวน 1 รายการ 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2.ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์ 

Actual 0                         
1.2 ตอบ comment Plan 60         20   20   20       

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.3 ได้รับทะเบียน Plan 20                       20 

Actual 0                         
2 ออกสู่ตลาด                              

2.1 สัญญาจ้างบริษัท THP ผลิตเชิง
พาณิชย์ 

Plan 20 5 5 5 5                 มีรายได้เพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จํานวน 1 รายการ 

1. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
2. ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 
3. ฝ่ายตลาดและ
การขาย 

Actual 0                         
2.2 ผลิตเชิงพาณิชย์ Plan 60         15 15 15 15         

Actual 0                         
2.3 จําหน่าย Plan 20                 5 5 5 5 

Actual 0                         

  
  Plan 200 15 15 5 5 35 15 35 15 25 5 5 25 

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 ได้รับทะเบียน  1 เกณฑ์การพิจารณาเอกสาร

ทะเบียนของ TFDA  มีการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างการยื่น
ทะเบียนตํารับยา 

2 1 การดําเนินการเป็นไปตาม
แผน 

ติดตามความคืบหน้าของเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนตํารับยาอย่างส่ําเสมอ 

1 1 

2 ออกสู่ตลาด  1 วัตถุดิบเถาวัลย์เปรียงที่มี
คุณภาพขาดแคลนหรือปริมาณ
ไม่เพียงพอ 

2 2 การดําเนินการเป็นไปตาม
แผน 

หาแหล่งสํารองวัตถุดิบเพิ่มเติม 2-3 แหล่ง 1 1 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แผนและระยะเวลาดําเนินที่แน่นอน    
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ได้รับทะเบียน  N/A N/A N/A เฉลี่ยจากงบ

ลงทุน 50 
ล้านต่อปีของ
ทั้งสถาบัน 

1 
2 ออกสู่ตลาด  N/A N/A N/A 

   รวม N/A N/A N/A N/A 1 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A    
 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation : Supply Chain Management and Smart Process)  
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 
 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation : 
Supply Chain Management and Smart Process) 

3. ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดําเนินงานตามแผน 

2. วัตถุประสงค์ : บูรณาการการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Supply Chain (Supply Chain 
Alignment) 

4. ผู้รับผิดชอบหลัก : หน่วยผลิต หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

 

กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเสี่ยง 

หรือปัจจัย
ความสําเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต           ปรับปรุงกระบวนการได้
ตามแผน 

    

2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ                
3 การใช้ประโยชน์จากรังสิตระยะที่ 2                
4 ดําเนินการรับจ้างผลิต/บริการ (OEM)   เตรียมการ

ขึ้นทะเบียน
และหาลูกค้า 

สร้างรายได้          

5 บูรณาการระหว่างผลิตและบริการ                
                  รวม   

 
แผนปฏิบัติการประจําปี ปีงบประมาณ 2565  
3.1.1 แผนการบริหารแบบลนีเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing) 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม (Process 
Innovation : Supply Chain Management and Smart Process) 

5. ตัวชี้วัด  : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) 

6. ค่าเป้าหมาย : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 
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3. แผนปฏิบัติการ  :  3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean 
& Efficient Manufacturing) 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  หน่วยผลิต หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

4. วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 8. ผู้สนับสนุน : - 
 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก ร้อยละ (%) ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วิเคราะห์กระบวนการพร้อมกําหนด
และคัดเลือกหัวข้อในการปรับปรุง 

Plan 10 10                       หัวข้อในการ
ปรับปรุง 

หน่วยผลิต  
หน่วยประกัน
คุณภาพ 
ฝ่ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์ 

Actual                          
2 จัดอบรมให้ความรู้ Plan 10 3 3 4                   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความรู้และพร้อม
ปรับปรุง Actual                          

3 ดําเนินการปรับปรุง 
(โครงการ Process Innovation ปี 65 
ที่ต่อยอดมาจากโครงการการปรับปรุง
กระบวนในปี 64) 

Plan 60   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   ดําเนินการปรับปรุง 

Actual  
                        

4 ติดตามผลความคืบหน้าของโครงการ
ปรับปรุง 

Plan 10     2.5     2.5     2.5     2.5 รายงานความ
คืบหน้าของ
โครงการปรับปรุง Actual                          

5 นําเสนอผลการปรับปรุง และให้รางวัล Plan 5                     2.5 2.5 กิจกรรมการมอบ
รางวัล Actual                          

6 สรุปและประเมินผลการปรับปรุง Plan 5                     2.5 2.5 รายงานสรุปผล
โครงการปรับปรุง Actual                          

    
Plan 100 13 9 12.5 6 6 8.5 6 6 8.5 6 11 7.5 

    Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 วิเคราะห์กระบวนการพร้อมกําหนด

และคัดเลือกหัวข้อในการปรับปรุง 
1 หัวข้อการปรับปรุงไม่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์องค์กร 
1 1 1. แผนยุทธศาสตร์องค์กร 

2. ความต้องการของตลาด 
(ค่า EDRP) 

การหารือร่วมกับฝ่ายการตลาดและขาย 1 1 

2 จัดอบรมให้ความรู้ 1 การอบรมไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับการอบรม 

1 1 ผลประเมินหลังการอบรมทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

การจัดอบรมซ้ําหรือปรับขนาดกลุ่มอบรมหรือ
ปรับรูปแบบสื่อการอบรมให้เหมาะสมกับผู้เข้า
รับอบรม 

1 1 

3 ดําเนินการปรับปรุง 1 การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ใน
การปรับปรุงไม่ทันต่อการ
นํามาใช้ปรับปรุง 

2 2 สถานะการส่งมอบเทียบกับ
แผนตาม TOR 

การประชุมหารือกับ Supplier ตั้งแต่เริ่ม
จัดทํา TOR (ระยะเวลาและ Scope งาน) 

1 1 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 วิทยากรภายนอก/ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ 

1. ความต้องการในการฝึกอบรม
ของผู้เข้ารับการอบรม 
2. Scope ที่ชัดเจน 

การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. กําหนดความต้องการในการ
ฝึกอบรมให้ชัดเจน 
2. กระตุ้นการมีส่วนร่วม 

1. ความต้องการในการฝึกอบรม 
2. Scope ที่ชัดเจน 

2 Supplier เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1. แผนและ scope ของการ
สั่งซื้อเครื่องจักรที่ชัดเจน 

1. ความพร้อมของพื้นที่ไม่เป็นไป
ตามแผนติดตั้งและจัดส่ง 

1. การจัดการและเตรียมความ
พร้อมของพื้นที่ให้เป็นไปตาม
แผน 

1.บริหารจัดการให้ดําเนินการได้
ตามแผน 
2. Supplier ปรับการติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 วิเคราะห์กระบวนการพร้อมกําหนดและคัดเลือกหัวข้อในการ

ปรับปรุง 
ระบบ ERP (SAP) 
ระบบ MES, EQMS, Lims 

2.45 - N/A N/A 

2 จัดอบรมให้ความรู้ ระบบประชุมออนไลน์ 0.5  N/A N/A 
3 ดําเนินการปรับปรุง ระบบ ERP (SAP)ระบบ MES, 

EQMS, Lims 
ระบบ Network/LANs/Server 

4.9 14.7 N/A N/A 

4 ติดตามผลความคืบหน้าของโครงการปรับปรุง N/A 0.5 - N/A N/A 
5 นําเสนอผลการปรับปรุง และให้รางวัล N/A 0.2 0.98 N/A N/A 
6 สรุปและประเมินผลการปรับปรุง N/A 2.45 - N/A N/A 

   รวม 11.00 15.68 N/A N/A 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ระบบ ERP (SAP) /   
2 ระบบ MES, EQMS, Lims /   

3 ระบบประชุมออนไลน์ / คุณภาพสัญญาณ Wi-Fi, 
จํานวน user ที่จํากัด 

4 ระบบ Network/LANs/Server / เพิ่มสาย LANs ให้เข้าถึงพื้นที่ที่
ต้องการ 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
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ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ทักษะ IE technique   / 
2 ทักษะในการสือ่สาร/อบรม   / 

 
3.1.2 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain (Logistics & DC Strategy) 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม (Process 
Innovation : Supply Chain Management and Smart Process) 

5. ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) 

6. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ  :  3.1.2 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้างความ
คล่องตัวของ Supply Chain (Logistics & DC Strategy) 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

4. วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ดําเนินการ 

8. ผู้สนับสนุน : ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก ร้อยละ (%) ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ดําเนินการก่อสร้าง                 

1.1 งานโครงสร้าง Plan 0                      ฝ่ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์ Actual                      

1.2 งานสถาปัตยกรรม Plan 0                      
Actual                          

1.3 งานวิศวกรรมระบบ  Plan 0               
Actual               

1.4 งานครุภัณฑ์  Plan 0               
Actual               
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กิจกรรมหลัก ร้อยละ (%) ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.5 งานผังบริเวณและส่วนประกอบ
อื่นๆ (ถนนโดยรอบ), 
Commissioning Utility  

Plan 0               

Actual  
             

2 ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ/
Commissioning ตามมาตรฐาน 
GSP 

  
             

2.1 งานติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ Plan 0               
Actual                          

    
Plan 100 13 9 12.5 6 6 8.5 6 6 8.5 6 11 7.5 

    Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 N/A         

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

   รวม N/A N/A N/A N/A 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A    
 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A    
 
3.2.1 แผนการบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับกระบวนการทํางานด้วยนวัตกรรม (Process 
Innovation : Supply Chain Management and Smart Process) 

5. ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Continuity Management) และการก่อสร้างโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Construction of 
Rungsit Factory Phase-II 

6. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ  :  3.2.1 แผนการบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  รองผู้อํานวยการ (นางมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ) 
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตยาขององค์การเภสัชกรรม 8. ผู้สนับสนุน : คณะทํางานบริหารโครงการฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายผลิตยา 

 ฝ่ายประกันคุณภาพ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร Plan 30 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 เบิกจ่าย

งบประมาณได้ตาม
แผน 

คณะทํางานบริหาร
โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิต
ระยะที่สอง 
ฝ่ายผลิตยา 

Actual  

                        

2 เตรียมระบบ SAP รองรับโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

Plan 10 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 license, 
interface, 
infrastructure 
network, 
program 
customization, 
system 
configuration 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Actual  

                        

3 วางแผนการผลิตเพื่อเตรียมรับการ
ย้ายโรงงาน 

Plan 5                   1 1 3 แผนย้ายการผลิต
ยาที่ระบุลําดับการ
ย้ายและเวลาที่ผลิต
อย่างชัดเจน พร้อม
ทํา Buffer Stock 
ทํา lead-time 
ของ PV Batch 
และ Production 
Batch (4-5 เดือน) 

ฝ่ายผลิตยา 

Actual  

                        

4 ย้ายทะเบียนยา Plan 10 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 โอนย้ายทะเบียนยา
แล้วเสร็จตามแผน 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ/ฝ่าย
ทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์ 

Actual  
                        

5.1 โครงสร้างและอัตรากําลังของโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

Plan 15 2 2 2 2 2 1 1 1 2       โครงสร้างรังสิต
ระยะที่ 2  ภายใน

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ Actual                          
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เดือน ธ.ค. 64 และ
อัตรากําลังเข้า
บอร์ด ภายใน กพ. 
65 และการ 
Implementation 

5.2 ปรับระบบบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคลหลังเปิดโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

Plan 10 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่
เกี่ยวข้อง ได้รับ
นําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติดําเนินการ 

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ Actual                          

6 ประชาสัมพันธ์โครงการ Plan 5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ

พนักงานและชุมชน  

กองประชาสัมพันธ์ 
Actual                          

7 แผนการตลาด Plan 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 แผนการตลาดและ
ค่าพยากรณ์

สอดคล้องกับกําลัง
การผลิตที่เพิ่มขึ้น 

ฝ่ายการตลาดและ
ขาย 

Actual  
                        

    
Plan 100 7.25 7.25 7.25 7.25 9 8 8 8 9 9 9 11 

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร 1 สถานการณ์ COVID ทําให้

Supplier ไม่สามารถจัดส่ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ตาม
แผน 

3 2 ความคืบหน้าในการจัดส่ง
เครื่องจักรเทียบกับแผน 

จัดหา Outsource รองรับการผลิตยาใหม่
เพิ่มขึ้น 

3 1 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
4 ย้ายทะเบียนยา 1 การเปลี่ยนเกณฑ์และวิธีการขอ

อนุมัติโอนย้ายทะเบียนจาก อย. 
3 3 อย.ประกาศบังคับใช้เกณฑ์

และวิธีการขออนุมัติโอนย้าย
ทะเบียนใหม่ 

เตรียมแผนการบริหารจัดเตรียมข้อมูลในการ
ยื่นขออนุมัติตามเกณฑ์และวิธีการใหม่ 

3 1 

5.1 โครงสร้างและอัตรากําลังของโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

1 การดําเนินการล่าช้าจากแผน 2 2 ความคืบหน้าในการ
ดําเนินการเทียบกับแผน 

ที่ปรึกษาส่งงานแผนแผนการส่งมอบ 1 2 

5.2 ปรับระบบบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคลหลังเปิดโรงงานรังสิต 
ระยะที่ 1 

1 การดําเนินการล่าช้าจากแผน 2 2 ความคืบหน้าในการ
ดําเนินการเทียบกับแผน 

มีแผนการดําเนินการและติดตาม 1 2 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 Supplier เครื่องจักร 1. ได้รับข้อมูลทั้งข้อกําหนดของเครื่องจักร
ที่ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง 
2. มีระบบการจ่ายเงินที่รวดเร็วและตรง
ตามเวลา 
3. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อย่าง
เคร่งครัด 
4. มีจรรยาบรรณในการดําเนินงานกับคู่ค้า  
5. เป็นคู่ค้าที่ดีและซื่อสัตย์ 

1. จ่ายเงินล่าช้า 
2. มีค่าปรับ 
3. การติดต่อประสานงานที่ไม่เป็น
ระบบ 
4. ทําธุรกิจร่วมกันได้และเป็นคู่ค้าที่ดี  
5. ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญา 
6. อาจไม่สามารถทําได้ตามข้อกําหนด
ของ อภ.อย่างครบถ้วน 

 1. มีการติดตามการ
ดําเนินงานตั้งแต่การส่งมอบ
เครื่องจักร จนถึงการจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามแผนและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ความโปร่งใส ความเป็น
ธรรม และความรวดเร็ว 

 1. ได้รับมอบเครื่องจักรได้ตาม
กําหนดเวลา ความถูกต้องและ
คุณภาพ 
2. การบริการที่ดี 

2 คณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

1. ปฏิบัติได้ตามระเบียบของ อย. 
2. สามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไขใหม่
ของ อย. 
3. รักษาการดําเนินงานได้ตามมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

1. แก้ไขข้อบกพร่องได้ไม่ครบถ้วนหรือ
ล่าช้ากว่าที่กําหนด 
2. ไม่สามารถเข้าตรวจประเมินได้ตาม
แผน 

ปฏิบัติได้ตามระเบียบของ 
อย. อย่างครบถ้วน 

อภ. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ 
อย. 
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ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 
ที่ปรึกษา ภายนอก 

สนับสนุนข้อมูลครบถ้วน ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอในการ
ดําเนินการ/จ่ายเงินล่าช้า 

ข้อมูลโครงสร้างและ
อัตรากําลังที่สามารถ
ดําเนินการได้ดี 

ข้อมูลที่ส่งมอบให้ที่ปรึกษา
ดําเนินการครบถ้วน 

4 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่ต้องการชัดเจน การประสานงานข้อมูลที่ดี ข้อมูลโครงสร้างและ
อัตรากําลังที่ต้องการครบถ้วน 
c]tl; 

ประสานข้อมูลที่ต้องการและ
แผนที่ดีและ update ข้อมูล 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร  4.4       
2 เตรียมระบบ SAP รองรับโรงงานรังสิต ระยะที่ 2  ระบบ SAP         
3 วางแผนการผลิตเพื่อเตรียมรับการย้ายโรงงาน           
4 ย้ายทะเบียนยา   4.4 8.7     

5.1 โครงสร้างและอัตรากําลังของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2   1.36 1.09     

5.2 
ปรับระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลหลังเปิดโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

  1.36 1.09     

6 ประชาสัมพันธ์โครงการ           
7 แผนการตลาด           

    รวม 11.45 10.91 0 0 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ระบบ SAP สําหรับโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2   / 
 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ทักษะการบริหารโครงการก่อสร้าง / / 
2 ความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการในการขออนุมตัิของอย. / / 
3 Organization Design   / 
4 Workforce Planning / / 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & Sustainability) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 – 2569 
 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New Business 
innovation & Sustainability) 

3. ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 

2. วัตถุประสงค์ : เพื่อความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายชีววัตถุ 
 

กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเสี่ยง 

หรือปัจจัยความสําเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 
4.1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration)      

4.1.1 วิจัยและพัฒนา API (โครงการนําร่อง)  เชิง
พาณิชย์ 

   ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ
ที่สามารถสร้าง
รายได้และสร้าง
ความมั่นคงทาง
ยา 

คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก 
PV batch ไม่ผ่านตาม
ข้อกําหนด 

ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์ 
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

- - 
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กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเสี่ยง 

หรือปัจจัยความสําเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 
4.1.2 พัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ

ยา 
ศึกษาความ
เป็นไปได้
โครงการ 

ดําเนิน 
การตาม
แผน 

ดําเนินการ
ตามแผน 

ดําเนิน 
การตาม
แผน 

ดําเนิน
การ
ตาม
แผน 

รายการวัตถุดิบที่คัดเลือก
มาผลิตบางรายการไม่
สามารถแข่งขันได้ในเชิง
พาณิชย์ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

- - 

4.1.3 เวชภัณฑ์ : หน้ากาก N95 พาณิชย์     ผลิตหน้ากาก 
N95 เพื่อจําหน่าย 

ต้นทุนการผลิตสูงกว่า
ผู้ผลิตอื่น 

ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์ 

- - 

4.1.4 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด 
cell-based 

พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา สามารถผลิต
วัคซีน 
Pandemic flu 
ได้โดยวิธี cell-
based 
technology 

กระบวนการผลิตที่พัฒนา
ไม่สําเร็จ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
และฝ่ายชีว
วัตถุ 

- - 

4.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with Partnership)      
4.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19  พาณิชย์ พัฒนา

สายพันธุ์
กลาย
พันธุ์ 

พัฒนาสาย
พันธุ์กลาย
พันธุ์ 

      สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
โรงงานผลิต 
(วัคซีน) ชีววัตถุ 
การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ 
ฝ่ายทะเบียน
และกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์ 

- - 

4.2.2 โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง 

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
การซื้อ-ขาย
วัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ์
กัญชา/กัญชง 

โครงการ
พัฒนาต่อ
ยอดสาร
สกัดกัญชา/
กัญชงเพื่อ
จําหน่าย
เชิงพาณิชย ์ 

โครงการ
ขยายตลาด
กัญชา/กัญ
ชงสู่
ต่างประเทศ 

โครงการ
เพิ่มยอด
จําหน่าย
ผลิตภณัฑ์
กัญชา/กัญ
ชง อย่าง
น้อย 10%  

โครงการ
เพิ่มยอด
จําหน่าย
ผลิตภณั
ฑ์กัญชา/
กัญชง 
อย่าง
น้อย 
10%  

ผลิตภัณฑ์กัญชา/
กัญชง  

ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและ
กัญชงที่มีคุณภาพ และ
ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด 

ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์ 
คทง. กัญชา
ทางการแพทย์  

- - 
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กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเสี่ยง 

หรือปัจจัยความสําเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 
4.2.3 GPO Franchise                 - - 
4.2.4 โครงการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

ขององค์การเภสัชกรรม (พื้นที่หนอง
ใหญ่) 

การจัดทํา
รายละเอียด
การออกแบบ
โครงการ 
(Detail 
Design) ระยะ
ที่ 1 

ดําเนินการ
พัฒนา
โครงการ
ระยะที่ 1 
ตามแผน
แม่บท 
(Master 
Plan) ที่
กําหนด 

ดําเนินการ
พัฒนา
โครงการระยะ
ที่ 1 ตามแผน
แม่บท 
(Master 
Plan) ที่
กําหนด 

ดําเนินการ
พัฒนา
โครงการ
ระยะที่ 1 
ตามแผน
แม่บท 
(Master 
Plan) ที่
กําหนด 

การจัดทํา
รายละเอี
ยดการ
ออกแบบ
โครงการ 
(Detail 
Design) 
ระยะที่ 2 

แผนแม่บท 
(Master Plan) 
และผลการ
ดําเนินการตาม
แผนการใช้
ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ของ
องค์การเภสัช
กรรมในพื้นที่
อําเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี  

ผลตอบแทนการลงทุนจาก
การใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ 

ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์ 
คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ที่ดินองค์การ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ่ จ. 
ชลบุรี 

- - 

4.2.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง ออกแบบ
โรงงานและ
ศึกษา
ผลกระทบ
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้าง
โรงงานและ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของระบบ
โรงงาน 

ก่อสร้าง
โรงงานและ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของระบบ
โรงงาน 

ก่อสร้าง
โรงงานและ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของระบบ
โรงงาน  
และเริ่มวิจัย
พัฒนายา
รักษา
โรคมะเร็ง 

ขึ้น
ทะเบียน
ตํารับยา  

โรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง  

การก่อสร้างโรงงานล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามแผน / ผล
การศึกษาวิจัยทางคลินิก 
ไม่เป็นไปตามแผน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
กํากับโครงการ
พัฒนายารักษา
โรคมะเร็ง 

58.85 - 

                  รวม 58.85 - 
 
แผนปฏิบัติการประจําปี ปีงบประมาณ 2565  
4.1.1 แผนวิจยัและพัฒนา API 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 

6. ค่าเป้าหมาย : - 
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3. แผนปฏิบัติการ   :  4.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. วัตถุประสงค์ : มีผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่สามารถสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางยา 8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วัตถุดิบยา (API) 1                                 

1.1 ขึ้น PV Batch Plan 30 10 10 10                   

ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่
สามารถสร้างรายได้
และสร้างความ
มั่นคงทางยา 
  
  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual 0 
                        

1.2 จัดเตรียมเอกสาร Drug Master file Plan 15     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5         สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual 0 
                        

1.3 ขออนุญาตผลิตจดแจ้ง Plan 15     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 RA 
 Actual 0                         

2 วัตถุดิบ (API) 2                 

2.1 ทดลอง Pilot Batch 
Plan 20 10 10                     สถาบันวิจัยและ

พัฒนา Actual 0                         

2.2 ศึกษาความคงสภาพ 
Plan 20     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 สถาบันวิจัยและ

พัฒนา Actual 0                         
  
 

  
 

Plan 100 20 20 16 6 6 6 6 6 3.5 3.5 3.5 3.5   
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 วัตถุดิบยา (API) 1                 

1.1 การขึ้น PV Batch 1 คุณภาพผลิตภัณฑ์ในแต่ละ 
Batch ไม่สม่ําเสมอ 

2 2 การดําเนินการไม่เป็นไปตาม
แผน 

จัดทํา list สําหรับ Process Parameters ที่
ต้องควบคุม 

1 1 

2 อุปกรณ์การผลิตเกิดการชํารุดใน
ระหว่างการผลิต 

2 2 การดําเนินการไม่เป็นไปตาม
แผน 

ปรับปรุงมาตรการ Preventive 
maintenance เครื่องมือและอุปกรณ์การ
ผลิต 

1 1 

1.2 จัดเตรียมเอกสาร Drug Master file 1 Drug Master File ที่จัดทํามี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

      

2 วัตถุดิบยา (API) 2         
2.1 ทดลอง Pilot Batch 1 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่

สม่ําเสมอเมื่อขยายขนาดการ
ผลิต 

      

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A - - - - 
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A - - - - - 

    รวม     
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A - - 

 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
4.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยา (ปตท,) 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 

6. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยา (ปตท,) 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  สถาบันวิจยัและพัฒนา 
4. วัตถุประสงค์ : พัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยาร่วมกับพันธมิตร เพื่อความมั่นคง
ด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ 

8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1 จัดทํา Pre-feasibility  
Plan 20 5 5 10                   สถาบันวิจัยและ

พัฒนา Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.2 ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 
Plan 60       10 10 10 10 10 10       พัฒนากระบวนการ

สังเคราะห์วัตถุดิบ
ยาร่วมกับพันธมิตร 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา Actual 0                         

1.3 
จัดทําแผนระยะยาวในการ
ดําเนินงานโครงการ 

Plan 20                   5 5 10 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา Actual 0                         

  
 

  
 

Plan 100 5 5 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10   
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 จัดทํา Pre-feasibility 

  
  
  

รายการวัตถุดิบที่คัดเลือกมาผลิต
บางรายการไม่สามารถแข่งขันได้
ในเชิงพาณิชย์ 

2 2 
การดําเนินการไม่เป็นไปตาม
แผน 

 จัดทําเกณฑ์การคัดเลือกวัตถุดิบ  1 1 
2 ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 

3 
จัดทําแผนระยะยาวในการดําเนินงาน
โครงการ 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ปตท.     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A - - - - - 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
    รวม     

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A - - 

 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
4.1.3 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. ปริมาณการผลิตหน้ากาก N95 2.ผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอกภายในเวลาที่กําหนด 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 

6. ค่าเป้าหมาย : 1. 600,000 ชิ้นต่อปี 2.ผ่านมาตรฐานภายในปีงบประมาณ 2565 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.1.3 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อความมั่นคงทางเวชภัณฑ์ให้กับประเทศ และรองรับความต้องการของ
บุคลากรทางการแพทย์ 

8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
ติดตั้งเครื่องจักรและทํา IQ/OQ Plan 10 5 5                     ติดตั้งเครื่องจักรแล้ว

เสร็จ พร้อมรายงาน 
IQ/OQ 

ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual 0                         

2 
จัดทํามาตรฐานการผลิต ตรวจสอบ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

Plan 20 5 5 5 2.5 2.5               คู่มือการปฏิบัติงาน
และ Spec ผลิตภัณฑ์ 

ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual 0                         

3 

ขออนุญาต อย สําหรับสถานที่ผลิต Plan 15 5 5 5                   ใบอนุญาต
ประกอบการเครื่องมือ
ทางการแพทย์ (เพิ่ม
ขอบข่าย) 

ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual 0                         

4 
ผลิตเพื่อจําหน่าย Plan 40     2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 5 5 5 5 หน้ากาก N95 พร้อม

จําหน่าย 
ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual 0                         

5 
ขอรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่
กําหนด (เช่น สมอ) 

Plan 15                   5 5 5 ใบรับรองมาตรฐาน ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual 0                         

  
 

  
 

Plan 100 15 15 12.5 5 5 2.5 5 5 5 10 10 10   
 

 
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 ติดตั้งเครื่องจักรและทํา IQ/OQ 1 ความล่าช้าในการจัดส่งเครื่องจักรจาก

ต่างประเทศ 
3 3 สถานะการจัดส่งเครื่องจักรเทียบ

แผน 
1.เร่งกระบวนการจัดซื้อจนถึงติดตั้ง 
2.เร่งผลิตชดเชยเวลาที่ delay 

1 3 

2 ผลทดสอบเครื่องจักรหลังติดตั้งไม่
สอดคล้องกับ TOR 

2 3 ผลทดสอบตามแผน 1. ตรวจสอบ FAT ก่อนที่จะจัดส่ง 1 3 

3 การปรับปรุงสถานที่ล่าช้า 2 3   1.เร่งกระบวนการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ 1 3 
2 จัดทํามาตรฐานการผลิต ตรวจสอบ และ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
1 Supplier ส่งวัตถุดิบไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนด 
2 3 ผลการตรวจรับวัตถุดิบ 1. กําหนด spec ให้ละเอียด 

2. ตรวจสอบตัวอย่างวัตถุดิบ 
3. คัดเลือกและกําหนดจํานวน Supplier ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1 3 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
2 ผลทดสอบผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตาม

กําหนด 
2 3 ผลการตรวจผลิตภัณฑ์ 1. ติดต่อ Supplier เพิ่มแก้ปัญหาวัตถุดิบ 

2. ปรับปรุงคุณภาพหรือแก้ปัญหากระบวนการผลิต 
1 3 

4 
ผลิตเพื่อจําหน่าย 1 ต้นทุนวัตถุดิบสูงกว่าที่กําหนด 

(supplier น้อยราย) 
2 3 ต้นทุนวัตถุดิบที่สําคัญ 1. คัดเลือกและกําหนดจํานวน Supplier ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
1 3 

5 

ขอรับรองจากหน่วยงานภายนอก 1 ความสม่ําเสมอของคุณภาพวัตถุดิบ 1 3 ผลการตรวจรับวัตถุดิบ 1. กําหนด spec ให้ละเอียด 
2. ตรวจสอบตัวอย่างวัตถุดิบ 
3. คัดเลือกและกําหนดจํานวน Supplier ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1 3 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 Supplier เครื่องจักร แผนการติดตั้ง การจ่ายเงิน กําหนดแผนติดตั้งที่ชัดเจน ดําเนินการติดตั้งได้ตามกําหนด 

2 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) 

สถานที่ผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

การดําเนินการเป็นไปตามแบบที่
ยื่น 

จัดทําสถานที่ผลิตเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

เอกสารขออนุญาตครบถ้วน 

3 
Supplier เครื่องจักร สําหรับซ่อม
บํารุงช่วงประกัน 

        

4 
หน่วยงานตรวจสอบภายนอก เช่น 
สมอ. 

        

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ติดตั้งเครื่องจักรและทํา IQ/OQ ระบบ ERP (SAP) - 0.25 20,000,000 - 
2 จัดทํามาตรฐานการผลิต ตรวจสอบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบ ERP (SAP) - 0.6 - - 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
3 ขออนุญาต อย สําหรับสถานที่ผลิต  - - 0.6 - - 
4 ผลิตเพื่อจําหน่าย ระบบ ERP (SAP) - 5.5 - - 

5 ขอรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่กําหนด (เช่น สมอ) 
- - 0.6 

 
- - 

  รวม 0 7.55 20,000,000 - 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 ระบบ ERP (SAP) /  

 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตหน้ากาก N95   / 
 
 
4.1.4 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ ่Pandemic ชนิด cell-based 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 
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2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 

6. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.1.4 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  กลุ่มวิจัยชีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ กองผลิตวัคซีนจากไวรัส 
ฝ่ายชีววัตถุ 

4. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ  
2. วัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีการผลิต egg-based 

8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ผลิตระดับ Lab scale Plan 20 7 7 6                   ได้กระบวนการ
ผลิตวัคซีน
ต้นแบบในระดับ 
Lab Scale 

กลุ่มวิจัยชีววัตถุ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ กอง
ผลิตวัคซีนจาก
ไวรัส ฝ่ายชีววัตถุ 

Actual 0 

                        

2 ทดสอบวัคซีนต้นแบบใน
สัตว์ทดลอง 

Plan 30     5 10 10 5             ได้ผลการ
ทดสอบ Proof 
of Concept 

กลุ่มวิจัยชีววัตถุ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ กอง
สัตว์ทดลองและ
กองผลิตวัคซีน
จากไวรัส ฝ่ายชีว
วัตถุ การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ 

Actual 0 

                        

3 เตรียมผลิตวัคซีนในการทํา 
Pre-clinic ในปี 2566 

Plan 20                 5 5 5 5 ได้วัคซีนสําหรับ
การศึกษาวิจัย 
Pre-clinic 

กลุ่มวิจัยชีววัตถุ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ กองActual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผลิตวัคซีนจาก
ไวรัส ฝ่ายชีววัตถุ 

4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ Plan 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 ได้วิธีตรวจสอบ
คุณภาพวัคซีน 

กลุ่มวิจัยชีววัตถุ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ กอง
ผลิตวัคซีนจาก
ไวรัส ฝ่ายชีววัตถุ  
การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ 

Actual 0 

                        

    
Plan 100 9 9 13 12 12 7 2 2 7 7 10 10 

  
 

Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1,3 การพัฒนากระบวนการผลิตในระดับ

ห้องปฏิบัติการ 
1 กระบวนการผลิตที่พัฒนาไม่

สําเร็จ (yield สูง แต่ impurity 
สูง) 

2 2 ค่า yield มากกว่าที่กําหนด 
ค่า impurity น้อยกว่าที่
กําหนด 

ปรับปรุงกระบวนการเพิ่มเติม 1 1 

1,3 การผลิตวัคซีน 1 อัตรากําลังไม่เพียงพอ 3 1 ผลวิเคราะห์ Workload ขอรับอัตรากําลังเพิ่ม (ลูกจ้าง) 2 1 
4 การวิเคราะห์คุณภาพ 1 ภาระงานที่ต้องทําโครงการอื่น 

ทําให้ Capacity ในการตรวจ
น้อย ไม่สามารถสรุปคุณภาพของ
กระบวนการได้ (ตรวจไม่ทัน) 

3 1 ผลวิเคราะห์ Workload ขอรับอัตรากําลังเพิ่ม (ลูกจ้าง) 2 1 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 หน่วยงานทดสอบ แผนและระยะเวลาดําเนินที่
แน่นอน 

จํานวนกลุ่มและคุณลักษณะ
สัตว์ทดลองที่ชัดเจน 

แผนและข้อกําหนดจาก
หน่วยงานที่แน่นอนและชัดเจน 

การสื่อสารแผนและข้อกําหนด
ให้กับกองสัตว์ทดลอง 

2 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ การส่งมอบได้ตาม MOU ที่
กําหนด 

การใช้จ่ายงบประมาณและการ
ดําเนินงานตามแผนที่ล่าช้า 

การใช้งบประมาณตามแผน สามารถใช้งบประมาณได้ครบ
ตามแผนที่กําหนด 

3      
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ผลิตระดับ Lab scale - - - 60,000,000 17,000,000 
2 ทดสอบวัคซีนต้นแบบในสัตว์ทดลอง - - - - - 
3 เตรียมผลิตวัคซีนในการทํา Pre-clinic ในปี 2566 - - - - - 
4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ - - - 60,000,000 17,000,000 

    รวม - - 60,000,000 17,000,000 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
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ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนแบบ Cell-based / / 
2 เทคโนโลยีการตั้งตํารับวัคซีน / / 
3 การตรวจวิเคราะห์รองรับการผลิตวัคซีนแบบ Cell-based   / 

 
4.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ปริมาณจากการจาํหน่ายวัคซีน COVID 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with 
Partnership) 

6. ค่าเป้าหมาย : 10 ล้านโดส 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  สถาบันวิจยัและพัฒนา โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ 

4. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ  
2. ป้องกันการระบาดอย่างต่อเนื่อง 

8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ผลิตเพื่อศึกษาวิจัยทางคลินิก Plan 5 5                       มีวัคซีนพร้อม
สําหรับการ
ศึกษาวิจัยทาง
คลินิก 

โรงงานผลิต 
(วัคซีน) ชีววัตถุ 
การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ 

Actual 0                         

2 ศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะ 3 Plan 29   3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

Actual 0                         
ได้ผลการศึกษา
วิจัย Interim 
Report  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3 ผลิต Concentrated vaccine  Plan 24       3 3 3 3 3   3 3 3 ได้เอกสาร
สําหรับยื่นขอ
ใบอนุญาตการใช้
วัคซีนแบบ
ฉุกเฉิน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
โรงงานผลิต 
(วัคซีน) ชีววัตถุ 
ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมาย
ผลิตภัณฑ์ (RA) 
โรงงานผลิตชีว
วัตถุ 

Actual 0 

                        

4 เตรียมเอกสารสําหรับยื่นขอ
ใบอนุญาตการใช้วัคซีนแบบ
ฉุกเฉิน (EUA) 

Plan 22         4 4 4 5 5       ได้ยื่นเอกสารต่อ 
อย. 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมาย
ผลิตภัณฑ์ (RA) 
โรงงานผลิตชีว
วัตถุ 

Actual 0 

                        

5 ยื่นขอใบอนุญาตการใช้ยาแบบ
ฉุกเฉิน (EUA) 

Plan 10                 5   5   ได้ใบอนุญาต
การใช้วัคซีน
แบบฉุกเฉิน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
โรงงานผลิต 
(วัคซีน) ชีววัตถุ 
การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ตอบ Comment อย. ได้รับ 
EUA 

Plan 10                   5   5 ได้ 
Concentrated 
vaccine 

โรงงานผลิต 
(วัคซีน) ชีววัตถุ 
การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ 

Actual 0 
                        

  
 

  
 

Plan 100 5 3 3 6 10 10 10 11 12 10 10 10   
 

 
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 

1 ศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะ 3 1 
ขาดแคลนงบประมาณ 

3 3 
ยังไม่มีงบประมาณสําหรับ
การดําเนินการ 

ขอรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
1 2 

2 
  

ความต่อเนื่องของกระบวนการผลิต 
  

1 ขาดแคลนวัตถุดิบ 2 3 ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ จัดหาวัตถุดิบล่วงหน้า 1 2 

2 
เครื่องมือเครื่องจักรมีปัญหา
ระหว่างกระบวนการผลิต 

2 3 
การหยุดการผลิต ทําการ PM เครื่องมือเครื่องจักรตามแผน 

1 2 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A      

    รวม     
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 ระบบ SAP /  

 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
4.2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การซื้อ-ขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง  
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with 
Partnership) 

6. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.2.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การซื้อ-ขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  คณะทํางานบริหารโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ 

4. วัตถุประสงค์ : 1. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันให้กัญชา กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ
ใหม่ของประเทศ  

8. ผู้สนับสนุน : ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
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2. พัฒนาแนวทางดําเนินการซื้อ-ขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง                            
3. สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจการจัดการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง       

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 หารือแนวทางการดําเนินงาน
การบริหารจัดการซื้อ-ขาย 
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/
กัญชง ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

Plan 30 10 10 10                   นโยบายและ
แนวทางการ
ปฏิบัติการซื้อ-
ขาย วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์
กัญชา/กัญชง  

คณะทํางาน
บริหารโครงการ
ผลิตสารสกัด
ต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย์ 

Actual 0 

                        

2 จัดทําข้อกําหนด มาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัติการการซื้อ-
ขาย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
กัญชา/กัญชงของ อภ. 

Plan 15     5 10                 ข้อกําหนดและ
แนวทาง
ปฏิบัติการการ
ซื้อ-ขาย วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์
กัญชา/กัญชง
ของ อภ. 

คณะทํางาน
บริหารโครงการ
ผลิตสารสกัด
ต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย์/ 
ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual 0 

                        

3 จัดการประชุมสื่อสาร ให้กับ
เครือข่ายผู้ปลูก บริษัท/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ถึงแนวทาง
ปฏิบัติการซื้อ-ขาย วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชงของ 
อภ. 

Plan 15         5 10             บริษัท/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่
สนใจดําเนินการ
ร่วมกับ อภ. 

คณะทํางาน
บริหารโครงการ
ผลิตสารสกัด
ต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย์ / 
ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 บริหารจัดการสัญญาร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

Plan 20             5 5 5 5     ร่างสัญญาซื้อ/
ขาย ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะทํางาน
บริหารโครงการ
ผลิตสารสกัด
ต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย์ / 
ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual 0 

                        

5 สามารถดําเนินการซื้อ-ขาย 
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/
กัญชงของ อภ.ได้  

Plan 20                     10 10 สัญญาซื้อ/ขาย 
ที่ลงนามร่วมกับ
บริษัท/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

คณะทํางาน
บริหารโครงการ
ผลิตสารสกัด
ต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย์ / 
ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

Actual 0 

                        

  
 

  
 

Plan 100 10 10 15 10 5 10 5 5 5 5 10 10   
 

  
 Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 หารือแนวทางการดําเนินงานการ

บริหารจัดการซื้อ-ขาย วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 นโยบายไม่ชัดเจน 2 3     
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
2 จัดทําข้อกําหนด มาตรฐาน และ

แนวทางปฏิบัติการการซื้อ-ขาย 
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง
ของ อภ. 

2 กฎ ระเบียบของอภ. ที่ไม่เอื้อต่อ
การจัดซื้อ จัดจ้าง (Law & 
Compliance) 

2 3     

3 จัดการประชุมสื่อสาร ให้กับเครือข่าย
ผู้ปลูก บริษัท/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึง
แนวทางปฏิบัติการซื้อ-ขาย วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชงของ อภ. 

3 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ไม่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติของอภ. 

2 3     

4 บริหารจัดการสัญญาร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4 สัญญาซื้อ/ขาย ไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของคู่ค้า 

2 3     

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 กรมแพทย์แผนไทย / สถาบันกัญชา
ทางการแพทย์/อย./กรมวิชาการ
เกษตร 

    

2 เครือข่ายผู้ปลูก/ บริษัทเอกชน / ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

    

 
การจัดสรรทรัพยากร 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 หารือแนวทางการดําเนินงานการบริหารจัดการซื้อ-ขาย วัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 0.6 2 - - 

2 จัดทําข้อกําหนด มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติการการซื้อ-ขาย วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชงของ อภ. 

-  2.0 - - 

3 จัดการประชุมสื่อสาร ให้กับเครือข่ายผู้ปลูก บริษัท/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึง
แนวทางปฏิบัติการซื้อ-ขาย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชงของ อภ. 

- 0.6 2.0 - - 

4 บริหารจัดการสัญญาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - 2.0 - - 
5 สามารถดําเนินการซื้อ-ขาย วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชงของ อภ.ได้  - - 2.0 - - 

    รวม 1.2 2 0 0 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การบริหารจัดการสัญญา   / 

2 การควบคุมและประกันคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ / / 

3 การตลาดและการขาย   / 

 
 



136 
 

4.2.3 โครงการ GPO Franchise  
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานได้ตามแผน 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with 
Partnership) 

6. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.2.3 โครงการ GPO Franchise 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและชาย 
4. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มจํานวน GPO Shop ภายในประเทศ 
2. เพื่อเพิ่มรายได้ในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง GPO Shop 
3. เพื่อสร้างนวัตกรรมธุรกิจการบริการในรูปแบบใหม่ 

8. ผู้สนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดหาและติดตั้งระบบ POS 
Plan 0                           

Actual 0                         

2 จัดระบบหน้าร้าน  
Plan 0                           

Actual 0                         

3 

จัดทํามาตรฐานการบริการ
ต่างๆ  เช่น การเปิดปิดร้าน 
การทําความสะอาด การ
ให้บริการลูกค้า การใช้ระบบ 
POS เป็นต้น 

Plan 0                           

Actual 0 

                        

4 
จัดทําระบบควบคุมคลังสินค้า 
และการกระจายสินค้า 

Plan 0                           
Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
ออกแบบการบริหารจัดการ
พนักงานภายในร้าน 

Plan 0                           
Actual 0                         

6 
ออกแบบการจัดการระบบ
สมาชิก (CRM) 

Plan 0                           
Actual 0                         

7 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
Plan 0                           

Actual 0                         

8 
ออกแบบค่าธรรมเนียมและร่าง
สัญญา 

Plan 0                           
Actual 0                         

9 เปิดรับสมัคร Franchisee 
Plan 0                           

Actual 0                         

    
Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 N/a         

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A     
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การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A      

    รวม     
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A   

 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A   

 
 
4.2.4 โครงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. (พื้นที่หนองใหญ)่ 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ดําเนินการตามแผนและเป้าหมายแผนแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ขององค์การเภสัชกรรมในพื้นที่อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ประจําปี 2565 

2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with 
Partnership) 

6. ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.2.4 โครงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. (พื้นที่หนองใหญ่) 7. ผู้รับผิดชอบหลัก : คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินองค์การเภสัชกรรม อ. หนองใหญ่ จ. 
ชลบุรี 
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4. วัตถุประสงค์ : 1. จัดทําและดําเนินการตามแผนแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ขององค์การเภสัชกรรมในพื้นที่อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   
2. สามารถกําหนดรูปแบบธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในพื้นที่หนองใหญ่ ที่
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดและการเติบโตขององค์กรในอนาคต 

8. ผู้สนับสนุน : ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์, ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดโครงสร้างการดําเนินการ
โครงการ และบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

Plan 5 5                       โครงสร้าง
คณะกรรมการ/
คณะทํางานฯ 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ที่ดินองค์การ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ่ จ.
ชลบุรี  
2. ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์ 

Actual 0 

                        

2 จัดทําประมาณการทางการเงิน
และแผนการลงทุนโดยละเอียด
ของโครงการ ระยะที่ 1 พร้อม
ทั้งการจัดหาแหล่งที่มาของ
เงินทุน  

Plan 20   5 5 5 5               ประมาณการ
ทางการเงินและ
แผนการลงทุน
โดยละเอียด 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ที่ดินองค์การ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ่ จ.
ชลบุรี  

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์ 

3 การออกแบบการใช้ประโยชน์
พื้นที่และภูมิทัศน์ 
(Landscape) ทั้ง 
Conceptual Design ของ
โครงการ ระยะที่ 1 

Plan 30       10 10 10             แบบ 
Conceptual 
designชอง
โครงการ ระยะที่ 
1 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ที่ดินองค์การ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ่ จ.
ชลบุรี  
2. ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์   
3.ฝ่ายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม  

Actual 0 

                        

4 การออกแบบการใช้ประโยชน์
พื้นที่และภูมิทัศน์ 
(Landscape) รายละเอียด 
(Basic/Detail Design) ของ
โครงการ ระยะที่ 1 

Plan 35           5 5 5 5 5 5 5 แบบ Basic / 
Detail design
ของโครงการ 
ระยะที่ 1 ที่
ได้รับการอนุมัติ 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ที่ดินองค์การ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ่ จ.
ชลบุรี  
2. ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์   

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบใน
ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.ฝ่ายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม  

5 นําเสนอเพื่อขออนุมัติ Plan 10                       10 

มติการประชุม 
คกก อภ.  

1. 
คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ที่ดินองค์การ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ่ จ.
ชลบุรี  
2. ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์  

Actual 0 

                        

  
 

  
 

Plan 100 5 5 5 15 15 15 5 5 5 5 5 15   
 

  
 Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 การออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่

และภูมิทัศน์ (Landscape) 
รายละเอียด (Basic/Detail Design) 
ของโครงการ ระยะที่ 1 

1 แบบของโครงการ ระยะที่ 1 ที่ไม่
ตรงกับความต้องการและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 

1 2 ข้อสังเกตจากคณะกรรมการฯ 
ที่มีต่อแบบของโครงการ 
ระยะที่ 1 

สอบทวนความเข้าใจถึงนโยบายและความ
ต้องการโครงการในแต่ละข้อกับผู้ออกแบบ 

1 1 

 



142 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 สถาบันการเงินที่เป็นแหล่งเงินทุน ประมาณการทางการเงินและ
แผนการลงทุนที่ละเอียด พร้อม
ทั้งมีความเป็นไปได้ของโครงการ
สูง 

ประมาณการทางการเงินและ
แผนการลงทุนที่ไม่ครบหรือไม่
ชัดเจน 

ปฏิบัติตามข้อตกลงและสัญญา
ทางการเงินที่กําหนด 

1. เงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสม 
และจํานวนเพียงพอ  
2. การให้บริการที่สะดวกและ 
รวดเร็ว  

2 บริษัทผู้ออกแบบ 1. รายละเอียดของข้อกําหนด
โครงการ (TOR) ที่ชัดเจน 
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข 
อย่างเคร่งครัด 

ความไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน
ของข้อมูลความต้องการของ
โครงการ 

การสนับสนุนด้านข้อมูลความ
ต้องการของโครงการ 

ส่งมอบงานได้ตามกําหนดเวลา 
ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

3 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม การออกแบบของโครงการที่ตรง
กับความต้องการ ใช้ประโยชน์ได้
เต็มศักยภาพของพื้นที่ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 

การลงทุนของโครงการไม่
ก่อให้เกิดภาระแก่องค์กรใน
อนาคต 

การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ 

ต้องการการตัดสินใจในเชิง
นโยบายและการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 จัดโครงสร้างการดําเนินการโครงการ และบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- 0.6 - - - 

2 
 

จัดทําประมาณการทางการเงินและแผนการลงทุนโดยละเอียดของ
โครงการ ระยะที่ 1 พร้อมทั้งการจัดหาแหล่งที่มาของเงินทุน  

- 
- 

1.2 
 

1.2 
 

- 
- 

- 
- 

3 การออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่และภูมิทัศน์ (Landscape) ทั้ง 
Conceptual Design ของโครงการ ระยะที่ 1 

 3.6    
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
4 การออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่และภูมิทัศน์ (Landscape) 

รายละเอียด (Basic/Detail Design) ของโครงการ ระยะที่ 1 
- 0.05 0.05 - - 

5 นําเสนอเพื่อขออนุมัติ - 3 3 - - 
  รวม 8.45 4.25 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/A - - 

 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การบริหารงานโครงการ   / 

2 การบริหารสินทรัพย์   / 

3 ด้านการออกแบบ    / 

 
 
4.2.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
 
1. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ผลการดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
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2. กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with 
Partnership) 

6. ค่าเป้าหมาย : ลงนามสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาคุมงานแล้วเสร็จ 

3. แผนปฏิบัติการ   : 4.2.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  คณะกรรมการติดตามและกํากับโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับธุรกิจใหม่และการสร้างรายได้ในอนาคต 8. ผู้สนับสนุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) 

Plan 15 5 5 5                   รายงานศึกษา
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
(IEE)  

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

2 

ออกแบบ Basic/Front End 
Engineering Design  

Plan 20 7.5 7.5 5                   
แบบ Basic/Front 
End Engineering 
Design  

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

3 

ประเมินมูลค่าการลงทุนเบื้องต้น   Plan 5     5                   มูลค่าการลงทุน
เบื้องต้นโครงการ
ก่อสร้าง
โรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง 

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

4 

ร่างสัญญาความร่วมมือระหว่างอภ.
และ ปตท ระยะที่ 2 

Plan 20 5 5 5 5                 
สัญญาความร่วมมือ
ฯ  

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

5 

คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและที่
ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง 

Plan 25       5 5 5 5 5         ผู้รับเหมาก่อสร้าง
และที่ปรึกษาคุม
งานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ข้อกําหนด 

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 

เสนออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้าง
โรงงานฯ 

Plan 15                 5 5 5   
โครงการก่อสร้าง
โรงงานฯ ได้รับการ
อนุมัติ ดําเนินการ 

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

    
Plan 100 17.5 17.5 20 10 5 5 5 5 5 5 5 0 

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เป้าหมาย 

L I L I 
1 ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น (IEE) 
1 บ. ที่ปรึกษาฯ ส่งงานล่าช้า 2 2 1. ผลการศึกษาผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
1. มีการประชุม ติดตามงาน เป็นระยะ เพื่อให้
งานเป็นไปตามแผน 

1 2 

2 ชุมชนรอบข้าง มีข้อร้องเรียน 2 2 2. ผลการวิเคราะห์เสียงของ
ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. มีแผนการชี้แจงให้ชุมชนรอบข้างเข้าใจถึง
แผนการดําเนินงานของรง. ให้ชัดเจน 

1 2 

2 ออกแบบ Basic/Front End 
Engineering Design และผลการ
ประเมินมูลค่าการลงทุนเบื้องต้น   

1 บ. ที่ปรึกษาฯ ส่งงานล่าช้า 2 2 1. แบบ CD ชัดเจน ไม่
เปลี่ยนแปลง 

1. มีการประชุม ติดตามงาน เป็นระยะ เพื่อให้
งานเป็นไปตามแผน 

1 2 

2 แบบโรงงงานไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด 

2 3 2. User requirement ที่
ชัดเจน 

1. มีการติดตามการดําเนินงานออกแบบ ทุก
เดือน เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกําหนด 

1 3 

3 ร่างสัญญาความร่วมมือระหว่าง อภ.
และ ปตท ระยะที่ 2 

1 สัญญาความร่วมมือ ไม่เป็นไป
ตามความต้องการของทั้งสอง
หน่วยงาน 

2 3 1. ข้อสังเกตจากสํานักงาน
อัยการสูงสุด ที่มีต่อร่าง
สัญญาความร่วมมือ 

1. มีที่ปรึกษากม. เป็นผู้ตรวจสอบสัญญา
ความร่วมมือ 

1 3 

4 คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและที่
ปรึกษาคุมงานกอ่สร้าง 

1 บ. ผู้รับเหมา มีคุณสมบัติไม่ได้
ตามข้อกําหนด 

2 2   1. มีการกําหนดข้อกําหนดที่ถูกต้อง 1 2 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ลําดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญที่มีต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่มีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 บ. ปตท จํากัด (มหาชน)         

2 การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ)  

โครงการที่มีมีการบริหารจัดการ
ทั้งด้านการผลิต และ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

การบริหารจัดการโรงงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 

ปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อกําหนดของการนิคม
อุตสาหกรรม 

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ในการขออนุญาต
การสร้างโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 

3 
บ. ที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

1. รายละเอียดของข้อกําหนด
โครงการ (TOR) ที่ชัดเจน 
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข 
อย่างเคร่งครัด 

ความไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน
ของข้อมูลความต้องการของ
โครงการ 

การสนับสนุนด้านข้อมูลความ
ต้องการของโครงการ 

ส่งมอบงานได้ตามกําหนดเวลา 
ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

5 บ. ที่ปรึกษาออกแบบโรงงาน 
6 บ. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
7 บ. ผู้รับเหมาก่อสร้าง  
8 บ. ที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง 

9 คกก. อภ. 
โครงการที่มีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน และเป็นประโยขน์ต่อ
ระบบสาธารณสุข 

การลงทุนของโครงการ ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรใน
อนาคต 

การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ 

ต้องการการตัดสินใจในเชิง
นโยบายและการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) - 0.5 2.8 5.35 ลบ. - 
2 ออกแบบ Basic/Front End Engineering Design  - 0.5 2.8 53.50 ลบ. - 
3 ประเมินมูลค่าการลงทุนเบื้องต้น    0.5 2.8 - - 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 

4 
ร่างสัญญาความร่วมมือระหว่างอภ.และ ปตท ระยะที่ 2 - 0.5 2.05 500 ลบ. งบกลางป ี65 

สําหรับซื้อที่ดิน 
2.1 ลบ งบปี 64 สําหรับที่

ปรึกษากม. 
5 คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้าง - 0.5 2.8 - - 
6 เสนออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างโรงงานฯ - 0.5 2.3 - - 

    รวม 3 15.55 558.85 2.1 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 N/a - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การบริหารงานโครงการ / / 

2 เทคโนโลยีการผลิตยาเคมีบําบัด / / 

3 เทคโนโลยีการผลิตยาชีววัตถุ / / 

4 การควบคุมและประกันคุณภาพของยาเคมีบําบัด   / 

5 การควบคุมและประกันคุณภาพของยาชีววัตถุ   / 

6 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   / 

7 การบริหารจัดการระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต   / 
 


