แผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม
องคการเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๑)
(ป ๒๕๖๔-๒๕๖๘)

สารบัญ

บทที่ ๑
บทที่ ๒
๒.๑
๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๒
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๒.๓
๒.๒.๔
บทที่ ๓
๓.๑
๓.๑.๑
๓.๑.๒
๓.๑.๓
๓.๑.๔
๓.๑.๕
๓.๒
๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓
๓.๒.๔
๓.๒.๕
๓.๒.๖

บทสรุปผูบริหาร
บทนํา
การประเมินสภาพแวดลอมภายใน ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการความรู
และนวัตกรรม
การวิเคราะหผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ในดานตาง ๆ
ผลการดําเนินงานดานการจัดการความรู
ผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม
การวิเคราะหขอมูลแผนยุทธศาสตร แผนแมบท นโยบายที่สําคัญ และบทบาทของ
องคการเภสัชกรรมในดานตาง ๆ
แผนวิสาหกิจ องคการเภสัชกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
แผนแมบทดานการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ป ๒๕๕๙-๒๕๖๓
แผนแมบทดานการจัดการความรู ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕
แผนยุทธศาสตรสมุนไพร ป ๒๕๖๒-๒๕๖๕
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการความรู
และนวัตกรรม
ศึกษาวิเคราะหแผนและนโยบายของชาติที่สําคัญ
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
การศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลตอทิศทางการพัฒนางาน
วิจัย และนวัตกรรม
นโยบายภาครัฐ กฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ (Politic : P & Legal : L)
ภาวะเศรษฐกิจ (Economics : E)
การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม (Sociocultural : S)
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการแพทย ยาและเวชภัณฑ (Technology : T)
แนวโนมอุตสาหกรรมยา
แนวโนมตลาดสมุนไพรไทย

หนา
I-VI
๑
๒๐
๒๐
๒๐
๒๘
๒๘
๓๐
๓๐
๓๐
๓๒
๓๒
๓๒
๓๒
๓๖
๓๗
๓๙
๓๙
๔๐
๔๕
๔๗
๔๘
๔๙
๕๔

บทที่ ๔
๔.๑

บทที่ ๕
๕.๑
๕.๒
๕.๓
บทที่ ๖
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔

๓.๒.๗ สถานการณความรุนแรงของโรคที่เปนปญหาสาธารณสุข
การวิเคราะหองคกร กําหนดเปาหมายและผลที่คาดหวัง ดานการจัดการความรูและ
นวัตกรรม
การวิเคราะหองคดวยเทคนิควิธีและเครื่องมือที่เปนสากลนิยม
๔.๑.๑ การวิเคราะหปจจัยภายในองคกรดวย McKinsy ๗S
๔.๑.๒ การวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกรดวย PESTEL Analysis
๔.๑.๓ การวิเคราะหสถานภาพดานการจัดการความรูและนวัตกรรม (SWOT Analysis)
๔.๑.๔ ทบทวนวิสัยทัศน ของการจัดการความรูและนวัตกรรม
แผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ป ๒๕๖๔-๒๕๖๘
วิสัยทัศนและพันธกิจแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรแผนการจัดการความรูและนวัตกรรม
การจัดการความรูและนวัตกรรมที่สอดคลองกับระบบประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ
แผนปฏิบัติงานดานจัดการความรูและนวัตกรรม ภายใตแผนแมบทฯ ป ๒๕๖๔-๒๕๖๘
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับกระบวนการทํางานและบริการดวยนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนานวัตกรรมดานรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม (New Business
innovation)

๕๕
๕๘
๕๘
๕๘
๕๙
๖๐

๖๑
๖๓
๖๓
๖๓
๖๘
๘๑
๘๓
๘๘
๑๐๕
๑๑๒

บทสรุปผูบริหาร
แผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม องคการเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๑)
(ป ๒๕๖๔-๒๕๖๘)
นวัตกรรม คือ สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สั งคม โดยนวั ต กรรมเป น กระบวนการที่ เกิ ด จากการนํ าความรู แ ละความคิ ด สร างสรรค ม าผนวกกั บ
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสรางใหเกิดเปนสิ่งใหมและเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในองคกร ที่สงผลตอ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การมีนวัตกรรมในองคกร เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนาองคกรเพื่อ
การอยูรอด เพราะองคกรจําเปนตองมีการปรับตัวตลอดเวลา เพื่อเพิ่ มความสามารถในการแขงขันใหดํารง
องคกรไดอยางยั่งยืน (Sustainable)
การนํานวัตกรรมมาเปนปจจัยผลักดันและขับเคลื่อนในการดําเนินธุรกิจ โดยสนับสนุนใหเกิดความคิด
สรางสรรค การพัฒนาองคความรู และผลักดันการนํานวัตกรรมใหเขาไปสูทุกกระบวนการทํางาน ทั้งในสวน
ของนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ (Product innovation) นวั ต กรรมกระบวนการ (Process innovation) และ
นวั ต กรรมแนวคิ ด ธุ ร กิ จ ใหม (New business model innovation) บนพื้ น ฐานความคิ ด สร า งสรรค
(Creativity) ความใหม (Newness) และการสรางคุณคา (Value) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาองคความรู การปรับทัศนคติการทํางานและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตั้งแตระดับองคกร ระดับหนวยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล รวมทั้งการสนับสนุน
ใหองคการเภสัชกรรม กาวเขาสูมิติใหมในการดําเนินการเปนองคกรแหงนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกกลุมความ
ตองการของลูกคา รวมถึงสามารถเพิ่มศักยภาพดานการแขงขัน จนนําไปสูองคกรแหงความยั่งยืนไดตอไป

รากฐาน ๓ ปจจัย ในการพัฒนานวัตกรรม

i

1. วิสัยทัศ น แ ละพั น ธกิ จ ของแผนแมบทการจัด การความรู แ ละนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๘)
วิสัยทัศน
เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ที่สรางคุณคาอยางยั่งยืน
พันธกิจ
-นําความรูสูการสรางสรรคนวัตกรรม ที่ใหคุณคาตอองคกรและระบบสาธารณสุข และมีศักยภาพใน
การแขงขัน
-นําองคการเภสัชกรรม กาวสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม
2. ยุทธศาสตรแผนการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔๒๕๖๘)
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม (อางอิงจาก ยุทธศาสตรที่ ๓ นวัตกรรมที่
สรางคุณคา (Business innovation))
เปาประสงค
กลยุทธ
แผน/โครงการ
KPI
๑. มีกระบวนการจัดการ กลยุทธ ๑
แผนงาน ๑ พัฒนาระบบ
๑. ไดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรูและนวัตกรรม
นําเทคโนโลยีมาใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ (ระบบเดิมที่ปรับปรุง และ ระบบ
อยางเปนระบบ
ยกระดับการ
สนับสนุนการ
ใหม)
จัดการความรูและ
จัดการความรูและนวัตกรรม ๒. ฐานขอมูลองคความรูและ
นวัตกรรม
นวัตกรรม
๓. ตัวชีว้ ัดดานเทคนิค เชน
- ความปลอดภัยขององคความรู
/ การรักษาความลับ
- ประสิทธิภาพของระบบ
ความเร็ว ความเสถียร
ความจุ
- ความพรอมของระบบ (System
Availability)
- ผลสารวจความพึงพอใจ ของ
พนักงานตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
o ความสะดวกในการเขาถึง
o ความเพียงพอของขอมูล
o คุณภาพของขอมูล
กลยุทธที่ ๒ พัฒนา แผนงาน ๑ ทบทวนและจัดทํา ๑. คูมือการจัดการความรู
กระบวนการใหเปน มาตรฐานที่เกี่ยวของ กับการ ๒. คูมือการจัดการนวัตกรรม
ระบบ
จัดการ
ความรูและนวัตกรรม
ii

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับผลิตภั ณ ฑและบริการดวยนวัตกรรม (อางอิงจากยุทธศาสตรที่ ๑ การ
จั ด การห วงโซ อุ ป ทาน (Supply Chain Management) ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ การตลาดและการบริ ก าร
(Marketing Strategy และ ยุทธศาสตรที่ ๓ นวัตกรรมที่สรางคุณคา (Business innovation))
เปาประสงค
กลยุทธ
แผน/โครงการ
KPI
๑. ผลิตภัณฑที่สามารถ
กลยุทธ ๑ สงเสริมการ
สรางรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางมี พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม
นัยสําคัญ

แผนงาน ๑ การดําเนินการ
เพื่อใหไดทะเบียนตํารับยา

๑. จํานวนผลิตภัณฑ
ใหมที่ไดทะเบียน

แผนงาน ๒ การเตรียมความ
พรอมเพื่อการผลิตจําหนาย
เชิงพาณิชย
แผนงาน ๓ ประเมินและ
ติดตามยอดขายผลิตภัณฑ
ใหม และมีมาตรการเพื่อใหได
ยอดจําหนายตามที่ตั้งไว
แผนงาน ๔ Product
Portfolio management

๑. จํานวนผลิตภัณฑ
ใหมที่ออกสูตลาด
๑. ยอดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหมที่
ออกจําหนาย

๑. ได Product
Portfolio ของยาที่
ตองการผลิตจําหนาย
๒. จํานวนรายการยาที่
ยกเลิกผลิตเพื่อเพิ่ม
capacity การผลิตยา
ใน portfolio
แผนงาน ๕ สราง Co-Brand ๑. ได strategic
partner ในการขยาย
กับ Strategic Partner ใน
ตลาดตางประเทศ (Building ตลาดตางประเทศ
๒. เพิ่มยอดจําหนาย
Co-Brand through Winตางประเทศ
Win Strategic Alliance)
เกิดการสราง Cobrand เปนการเพิ่ม
product line
แผนงาน ๖ การเพิ่ม
๑. เพิ่ม Product Line
ผลิตภัณฑเสริมอาหารภายใต ในกลุมผลิตภัณฑ
Brand “GPO HEALTH”
เสริมอาหาร
๒. เพิ่มยอดจําหนาย
ในภาคเอกชน

iii

เปาประสงค

กลยุทธ

๒. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ กลยุทธ ๒ การตลาดเชิงรุก
งานบริการดวยนวัตกรรม

แผน/โครงการ

KPI

แผนงาน ๑ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจําหนายยา
และผลิตภัณฑเปาหมาย

๑. รายไดจาก
ผลิตภัณฑใหม
๒. ความพึงพอใจของ
ลูกคา
๑. ได Brand Book
เพื่อออกแบบ
Product ให Align กัน
๒. ลูกคาเกิดการจดจํา
Brand
๓. เพิ่ม Value ใหกับ
สินคา

แผนงาน ๒ โครงการ
Optimize Logo, Label
และ Packaging design
ผลิตภัณฑกลุม Beauty และ
Health เพื่อใหเกิดการจดจํา
ของลูกคา (Product
Branding)
แผนงาน ๓ โครงการนํา
Application มาใชในการสั่ง
สินคาแบบ B to B

๑. Application
สําหรับกลุมลูกคา
B to B ในการสั่งซื้อ
๒. ลูกคาเกิดความพึง
พอใจ
๓. ขยายฐานลูกคา
และเพิ่มยอดจําหนาย
๔. เพิ่มชองทางการ
จําหนายในภาคเอกชน
แผนงาน ๔ โครงการสราง
๑. B to C Platform
ความประทับใจของ
สําหรับจําหนาย
Customer Journey บน
ผลิตภัณฑผานทาง
Web site ผาน B to C
Web e-Commerce
Platform
๒. ลูกคาเกิดความพึง
พอใจ
๓. ขยายฐานลูกคา
และเพิ่มยอดจําหนาย
เพิ่มชองทางการ
จําหนายในภาคเอกชน
แผนงาน ๕ การเพิ่มชองทาง ๑. เพิ่มชองทางการ
จําหนาย Online ของ
จําหนาย Online
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางใน
ตางประเทศ
ตางประเทศ (Building
๒. ขยายตลาด
iv

เปาประสงค

กลยุทธ

แผน/โครงการ

KPI

Online Export Market for เครื่องสําอางใน
GPO Cosmetic )
ตางประเทศ
เพิ่ม customer
touch point
ยุท ธศาสตรที่ ๓ ยกระดั บกระบวนการทํา งานด วยนวัต กรรม (อ างอิ งจากยุ ทธศาสตรที่ ๑ การ
จั ด การห วงโซ อุ ป ทาน (Supple Chain Management) ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ การตลาดและการบริ ก าร
(Marketing Strategy และยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการองคกร (Organization management))
เปาประสงค

กลยุทธ

๑. เพิ่มประสิทธิภาพของ กลยุทธ ๑ บูรณาการการ
กระบวนการดวยนวัตกรรม จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Supply Chain (Supply
Chain Alignment)

v

แผน/โครงการ

KPI

แผนงาน ๑ แผนการบริหาร
แบบลีนเพื่อเพิ่มคุณคาใน
กระบวนการผลิต
(Lean & Efficient
Manufacturing)

๑. คาฐาน
ประสิทธิภาพการผลิต
๒. ผลการปรับปรุงตาม
วิธีการวัด (จํานวน
หัวขอการปรับปรุง)

แผนงาน ๒ แผนการจัดการ
ดานโลจิสติกสและการขนสง
เพื่อสรางความคลองตัวของ
Supply Chain (Logistics &
DC Strategy)
แผนงาน ๓ แผนการจัดการ
ดานการรับคําสั่งซื้อ (Order
management)
แผนงาน ๔ การลดตนทุน
วัตถุดิบ (Costing) โดยเปลี่ยน
มาใชวัตถุดิบที่เปนชื่อสามัญ
(Generic name) แทนการ
ระบุชื่อการคา (Trade
name)

๑. Supply Chain
Flexibility

๑. สินคาสงคืน
เนื่องจากการบันทึก
ขอมูลผิด ลดลง ๕๐%
๑. ตนทุนลดลง
๒. มีแหลงวัตถุดิบใหใช
เพิ่มขึ้น

เปาประสงค

กลยุทธ

แผน/โครงการ

KPI

แผนงาน ๕ แผนการใช
เทคโนโลยีทันสมัย มาพัฒนา
กระบวนการทํางานในระบบ
logistics (ปายปดประกาศ
ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส)
แผนงาน ๖ โครงการติดตาม
สถานะวัตถุดิบเพื่อเขาสู
สายการผลิตไดเร็วขึ้น
แผนงาน ๗ โครงการติดตาม
สถานะยาขึ้นคลังพรอม
จําหนาย (รังสิต)
แผนงาน ๘ โครงการติดตาม
สถานะยาขึ้นคลังพรอม
จําหนาย (พระราม ๖)

๑. จํานวนหนวยงาน
จัดซื้อที่ดําเนินการแลว
เสร็จ (จํานวนรวมมี ๖
หนวยจัดซื้อ)
๑. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
พรอมใช (ดําเนินการ
ตอยอดได)

ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ พั ฒ นานวั ต กรรมรู ป แบบธุ ร กิ จ (New Business innovation) (อ างอิ งจาก
ยุทธศาสตรที่ ๓ นวัตกรรมที่สรางคุณคา (Business innovation))
เปาประสงค
กลยุทธ
แผน/โครงการ
KPI
๑. เกิดธุรกิจหรือ
แผนที่ ๑ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ ๑. ไดรายงานการศึกษา
กลยุทธ ๑ จัดตั้ง
บริการใหม ให
นวัตกรรม
โครงสราง Business
ครอบคลุมและ
Development
ตอบสนองความ
เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจ
ตองการของระบบ
ใหม
สุขภาพ
แผนที่ ๑ Investment / Business ๑. ไดยื่นแบบ Conceptual
กลยุทธ ๒ รวมมือกับ
Design ที่ไดรับการรับรอง
หนวยงานภายนอก เพื่อ Partners (โครงการกอสราง
โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งรวมกับ จากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจใหม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน))
อาหารและยา
๑. ระบบนํารองของรานยา
กลยุทธ ๓ สงเสริมธุรกิจ แผนที่ ๑ แผนการจัดการรานยา
Model ๓
Model ๓
รูปแบบใหมในดาน
แผนที่ ๒ Central Lab (Testing๒. ใบรับรอง ISO/IEC
บริการ
Cannabis)
๑๗๐๒๕

vi

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ วิก ฤตโควิ ด-๑๙ ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั่ วโลก ส งผลกระทบต อ ประชาชนในวงกว าง แม วา
สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลาย แตปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นนับจากนี้ที่ทุกคนตอง
รับมือ คือ “New Normal” หรือ “ความปกติใหมในวิถีชีวิต” ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอรูปแบบการ
ดํ าเนิ นชี วิตใหม ของเราทุ กคน และยั งสรางการเปลี่ ยนแปลงไปทั่ วโลกทั้ งในมิ ติของสั งคม เศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยี โดยมี การปรับหาวิถีการดํ ารงชี วิตแบบใหม เพื่ อให ปลอดภั ยจากการติ ดเชื้อ ควบคู ไปกั บความ
พยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นําไปสูการสรรคสรางสิ่งประดิษฐใหมๆ เทคโนโลยี
ใหมๆ เกิดเปนองคความรู และนวัตกรรมขึ้นมา
อีกทั้งการสนับสนุนดานการแพทยในนโยบาย TH ๔.๐ และนโยบายแหงชาติดานยา ยังเปน Key change ที่
สําคัญที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนดวยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
อุตสาหกรรม ไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy)
องค ก ารเภสั ชกรรม (อภ.) เป น รั ฐวิ สาหกิ จจั ด อยู ในสาขาสั งคม เทคโนโลยี ในสั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ องคการเภสัชกรรมดําเนินงานตาม
ภารกิจที่จะสนองนโยบายดานสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑเพื่อสนับสนุนสาธารณสุข
ของประเทศ ในขณะเดียวกัน เพื่อเปนกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ สารองไวยามฉุกเฉินเพื่ อ
ความมั่นคงของชาติ โดยมีภารกิจ ดังนี้
๑. ผลิต จําหนายและบริการผลิตภัณฑสุขภาพ มุงสูมาตรฐานสากล
๒. ดําเนินธุรกิจใหมีศักยภาพในการแขงขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได
๓. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑที่จําเปนตอสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเขาถึงได
๔. วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความจําเปนตอ
สังคม
๕. สํารองยาและเวชภัณฑไวยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ
และมีวิสัยทัศน “เปนองคกรหลัก เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมที่
สรางคุณคาและยั่งยืน” อภ. จึงตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสรางและพั ฒนาการจัดการความรูการ
บริหารจัดการนวัตกรรม และการนํานวัตกรรมมาเปนปจจัยผลักดันและขับเคลื่อนในการดําเนินธุรกิจ โดย
สนั บสนุ นให เกิ ดความคิ ดสร างสรรค การพั ฒนาองค ความรู และผลั ก ดั นการนํ านวั ตกรรมให เข าไปสู ทุ ก
กระบวนการทํ างาน ทั้ งในส วนของนวั ตกรรมผลิ ตภั ณฑ (Product innovation) นวั ตกรรมกระบวนการ
(Process innovation) และนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม (New business model innovation) บนพื้นฐาน
ความคิดสรางสรรค (Creativity) ความใหม (Newness) และการสรางคุณคา (Value) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาองคความรู การปรับทัศนคติ
๑

การทํางานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตั้งแตระดับองคกร ระดับหนวยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล
รวมทั้ งการสนั บสนุ นให องคการเภสัชกรรม กาวเข าสูมิติใหมในการดําเนินการเปนองคกรแหงนวัตกรรมที่
ตอบสนองทุกกลุมความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถเพิ่มศักยภาพดานการแขงขัน จนนําไปสูองคกรแหง
ความยั่งยืนไดตอไป
ในป ๒๕๖๓ นี้ อภ. ได มีก ารปรั บปรุ งวิ สัยทั ศน และยุ ทธศาสตร ขององค ก ร เพื่ อให เป น แนวทางในการ
ดําเนินงานของอภ. ในป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๒

แผนที่กลยุทธของ อภ. ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (Balanced scorecard framework)

๓

ยุทธศาสตร อภ. ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘

อภ. จึงจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงการนําองคความรู
ไปสู ก ารสร างสรรค น วั ตกรรม เพื่ อใช แก ปญหาและสร างให เกิ ดความเท าทั น และนํ าความก าวหน าทาง
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและสรางองคกรแหงนวัตกรรมอยางยั่งยืน ผานการบริหารการจัดการ
ฐานขอมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการการทํางาน ที่ชวยลดขอจํากัดในการ
สรางสรรคผลงาน ผลักดันและสนับสนุนใหมีการตอยอดหรือขยายผลงานนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและคุณภาพการใหบริการ ให
ตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคา และสอดคลองกับนโยบายTHAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล
การจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) กํ าหนดกรอบแนวคิ ดในการจั ดทํ า โดยอ างอิ งให สอดคล อ งกั บหลั ก เกณฑ ดาน Core
Business Enablers ที่เกี่ยวของกับหัวขอการจัดการนวัตกรรม ในคูมือ “ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามระบบประเมิ น ผลรั ฐ วิ ส าหกิ จ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” ซึ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศใหทุกรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามเกณฑประเมิน
ตั้งแตปบัญชี ๒๕๖๓ เพื่อมุงเนนใหรัฐวิสาหกิจมีการประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรมที่เหมาะสม ในการนํา
องคกรบรรลุสูการเปนองคกรที่ยั่งยืน

๔

๑.๒ วัตถุประสงค
๑. สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเพิม่ สมรรถนะใหองคกรและสรางคุณคาตอสังคม
๒. เพิ่มพูนองคความรูงานวิจัยดานผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ เพื่อสรางสรรคประโยชนใหแก องคกร
สังคม สิ่งแวดลอม และประชาชน
๓. เพื่อสรางกระบวนการนวัตกรรมที่สนับสนุนในการสรางสรรคผลงานใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง
ตอเนื่อง
๔. เพื่อยกระดับความรูความสามารถ ศักยภาพการใชความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมของบุคลากร
๕ เพื่ อสร างสังคมแลกเปลี่ ยนเรียนรูที่สนั บสนุ นในการสรางสรรค ผลงานนวั ตกรรมให เกิ ดผลเป น
รูปธรรมอยางตอเนื่อง
๑.๓ กรอบแนวคิด
การจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) กํ าหนดกรอบแนวคิ ดในการจั ดทํ า โดยอ างอิ งให สอดคล อ งกั บหลั ก เกณฑ ดาน Core
Business Enablers ที่เกี่ยวของกับหัวขอการจัดการนวัตกรรม ในคูมือ “ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามระบบประเมิ น ผลรั ฐ วิ ส าหกิ จ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” ซึ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศใหทุกรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามเกณฑประเมิน
ตั้งแตปบัญชี ๒๕๖๓ เพื่อมุงเนนใหรัฐวิสาหกิจมีการประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรมที่เหมาะสม ในการนํา
องคกรบรรลุสูการเปนองคกรที่ยั่งยืน

หลักเกณฑ การประเมิ นดานการจั ดการนวัตกรรมตามข างตน ได จากการผนวกทฤษฎี การจั ดการ
นวัตกรรมที่เปนที่ยอมรับ เชน แนวคิดการจัดการนวัตกรรม (โดยสานักงานนวัตกรรมแหงชาติ) และเกณฑ
๕

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของแนวคิดและทฤษฏี
ดานการจัดการนวัตกรรม ไดดังนี้
นวัตกรรม คือ สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สั งคม โดยนวั ต กรรมเป น กระบวนการที่ เกิ ด จากการนํ าความรู แ ละความคิ ด สร างสรรค ม าผนวกกั บ
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสรางใหเกิดเปนสิ่งใหมและเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในองคกร ที่สงผลตอ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การมีนวัตกรรมในองคกร เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนาองคกรเพื่อ
การอยูรอด เพราะองคกรจําเปนตองมีการปรับตัวตลอดเวลา เพื่อเพิ่ มความสามารถในการแขงขันใหดํารง
องคกรไดอยางยั่งยืน (Sustainable)

รากฐาน ๓ ปจจัย ในการพัฒนานวัตกรรม
จากเกณฑ ประเมิ นดานการจั ดการนวัตกรรมตามระบบประเมิ นรัฐวิสาหกิ จ และสาระสาคั ญของ
แนวคิดการจัดการนวัตกรรมตามนิยามขางตน รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนให อภ. บรรลุวิสัยทัศน “เปนองคกรหลัก
เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศไทยที่มีนวัตกรรมที่สรางคุณคาและยั่งยืน” จึงทําใหไดกรอบ
แนวคิดในการจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม (อภ.) ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ดังแสดงในภาพที่ ๑.๒

๖

Design Thinking

๗

Innovation Management Standard CEN/TS ๑๖๕๕๕

มาตรฐาน CEN/TS ๑๖๕๕๕-๑:๒๐๑๓ คือ มาตรฐานที่ทางสหภาพยุโรปไดกําหนดขึ้นเปนมาตรฐาน
การจัดการนวัตกรรม ซึ่งในอนาคตจะมี การรางเป นมาตรฐาน ISO โดยคณะกรรมการวิชาการ Technical
Committee TC๒๗๙ จะมีการกําหนดเปนมาตรฐาน International Standard ตอไป ความจําเปนของการมี
นวัตกรรม เนื่องจากในสภาวะการดําเนินธุรกิจในปจจุบันนี้ เราจะพบวามีความไมแนนอนหรือความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นอยางมากในการทําธุรกิจทั้งการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกที่รวดเร็ว เชน ความผันแปรของภูมิอากาศ
การเปดการคาเสรี ภาวะภัยแลง โลกรอน หรือภาวะความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน
องคการจึงจําเปนตองมีการปรับองคการตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และความสามารถใน
การอยูรอด สามารถดํารงองคการไดอยางยั่งยืน (sustainable) วิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนาองคการเพื่อการ
อยูรอด คือ การมีนวัตกรรมในองคการ
CEN/TS ๑๖๕๕๕-๑:๒๐๑๓ Innovation Management (BSI) ไดกําหนดนิยาม ดังนี้
นวั ต กรรม (innovation) คื อ วิ ธีก ารปฏิ บัติ ใหม ๆ หรื อ การปรั บปรุ งผลิ ตภั ณฑ บริ ก ารอย างมี
นัยสําคัญ หรือกระบวนการ ตลาดใหม วิธีการใหม หรือรูปแบบองคการธุรกิจใหม การปรับปรุงองคการสถานที่
ทํางาน หรือความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก
การบริหารจัดการนวัตกรรม (innovation management system)
ชุดความสัมพันธหรือปฏิสัมพันธขององคการในการกําหนดนโยบายนวัตกรรม และวัตถุประสงค หรือ
กระบวนการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ประโยชนที่ไดรับเมื่อมีการจัดการนวัตกรรม
๑. การเพิ่มผลิตภัณฑใหม การสรางรายไดและผลกําไรจากนวัตกรรมใหม
๒. การกอใหเกิดความคิดใหม คุณคาใหมภายในองคการ
๓. การมุงเนนการตลาดเชิงรุก โดยการมองหาความตองการและความจําเปนของตลาดในอนาคต
๔. การชวยชี้บงและกําจัดความเสี่ยง
๕. การสรางความคิดสรางสรรคและความฉลาดภายในองคการ
๘

๖. การสรางคุณคารวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสีย
๗. การสรางแรงจูงใจใหพนักงานในการทํางานรวมกันเปนทีม
แนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม ที่สามารถเปนแนวทางในการประยุกตใช คือ
๑. Context of the Organization
๒. Leadership for Innovation-Innovation Strategy
๓. Planning of Innovation Success
๔. Innovation Enabler/Driving Factors
๕. Innovation Management Process
๖. Performance Assessment of the Innovation Management System
๗. Improvement of the Innovation Management System
๘. Innovation Management Technique
แนวทางการปฏิบัติของแตละขอกําหนด
๑. Context of the Organization
๑.๑ ความเขาใจองคการและบริบทขององคการ โดยองคการจะตองเฝาสังเกตและวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก และชี้บงสถานการณปจจุบันและความทาทายในอนาคต โดยประเด็นที่ควรพิจารณา
คือ
๑.๑.๑ ประเด็นดานการตลาด (ความตองการของผูใช คูแขงขันคูธุรกิจ และผูสงมอบ เปนตน)
๑.๑.๒ ประเด็นดานเทคนิค (มาตรฐาน ทรัพยสินทางปญญามาตรฐาน การพัฒนาดาน
วิทยาศาสตร เปนตน)
๑.๑.๓ ประเด็นดานการเมือง(กฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิสัมพัทธ ที่เกี่ยวของกับภาครัฐ เปนตน)
๑.๑.๔ ประเด็นดานเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจมหภาค กองทุน การลดหยอนภาษี เปนตน)
๑.๑.๕ ประเด็นดานสังคม (การปรับเปลี่ยน แนวโนม ผลกระทบของความยั่งยืน เปนตน)
องคการควรวิเคราะหผลกระทบตาง ๆ ดังนี้ ทั้งในปจจุบันและอนาคต ตามความสามารถใน
การนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ รวมทั้งการพิจารณาประเด็นปจจัยภายใน เชน ความสามารถ องคความรูพนักงาน
สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ ในการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ
๑.๒ ความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย องคการตองมีการ
กําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ที่เกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม ผูสวนไดสวนเสียจากภายนอกองคการ (เชน
หุนสวน ผูขาย ผูสงมอบ องคการวิจัย ลูกคาและผูใชผูมีอํานาจบังคับใช เปนตน) และผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
เชน ลูกคาผูบริหาร แผนก ผูถือหุน เปนตน) ผูมีสวนไดสวนเสียที่จําเปนตองเกี่ยวของกับการนํานวัตกรรมไป
ปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่องคการตองเขาใจความตองการของลูกคาเชนเดียวกับผูใช
ผลิตภัณฑอานตอฉบับหนา
๒. Leadership for Innovation -Innovation Strategy
ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดวิสัยทัศนดานนวัตกรรม เพื่อเปนทิศทางและความทาทายของ
พนักงานในการนําไปปฏิบัติ และเปนเปาหมายในการวัดผลความกาวหนา รวมทั้งการทบทวน วิเคราะหบริบท
และความต องการของผู มีสวนไดสวนเสี ยเพื่ อการขอคํ าปรึกษา การสื่ อสาร และมี การกําหนดกลยุทธดาน
นวัตกรรม โดยการกําหนด
๙

๒.๑ ทรัพยากรและความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ
๒.๒ การกํ าหนดนิ ย ามของนวั ต กรรมภายในองค ก าร การกํ าหนดเกณฑ และการแยก
นวัตกรรมออกจากงานประจํา
๒.๓ การจําแนกชนิ ดของนวัตกรรม (เชน ผลิ ตภัณฑ บริการกระบวนการ นวัตกรรมดาน
รูปแบบธุรกิจ)
๒.๔ นโยบายดานทรัพยากรมนุษยที่กอใหเกิดนวัตกรรม
๒.๕ นโยบายดานทรัพยสินที่จับตองไดและทรัพยสินทางปญญา
๒.๖ นโยบายดานการมีสวนรวม รวมถึงแหลงที่มาของแนวคิดจากภายนอกองคการผูบริหาร
ระดั บสู งควรแสดงความเป นผู นําและความมุ งมั่ นต อการนํ าระบบบริหารจั ดการนวั ตกรรมไปปฎิ บัติ การ
ขับเคลื่อนดานวัฒนธรรมการสรางนวัตกรรม โดยการดําเนินการ
๒.๗ สนั บสนุนดานแนวคิด การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ เปนบวกตอการสราง
แนวคิ ด การพั ฒนาและการมอบรางวัลสําหรับแนวคิ ดที่ ประสบความสําเร็จ การสอนพนั กงานให รูถึงการ
แบงปนและสงเสริมแนวคิดของพนักงาน
๒.๘ การสื่อสาร การสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดโดยอิสระ และหาทางแกไขโดย
พนักงาน
๒.๙ การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม
๒.๑๐ บางแนวคิ ดที่ อาจมี ความขั ด แย ง ควรมี ก ารอธิ บายและการสร างสรรค วิธีก ารใน
กระบวนการดานนวัตกรรม
๒.๑๑ การยอมรับในความผิดพลาด องคการตองยอมรับวาการนํานวัตกรรมมาปฏิบัติอาจมี
ความไมแนนอนและมีความเสี่ยงเกิดขึ้นการนํานวัตกรรมมาปฏิบัติอยางเปนมิตร ทําใหเกิดการเรียนรูจากความ
ผิดพลาดและการจัดการผลในทางลบที่เกิดขึ้นผูบริหารระดับสูงควรมีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบและ
หนาที่ การจัดองคการ การรายงานผลดานนวัตกรรม
๓. Planning for Innovation Success
การวางแผนดานความสําเร็จของนวัตกรรม องคการตองมีการพิจารณาปจจัยภายนอกและ
ภายใน ความตองการและคาดหวังของผู มีสวนไดสวนเสี ย และวิสัยทั ศนกลยุ ทธดานนวัตกรรม เพื่ อนํ ามา
ประเมินความเสี่ยง องคการตองระบุความเสี่ยงและโอกาส การบูรณาการและการปฏิบัติการเพื่อจัดการใน
ระบบการจัดการนวัตกรรม และการประเมินประสิทธิผลของการจัดการในทุกกิจกรรมดานนวัตกรรม ความ
เสี่ ยงและความไม แน นอนต องได รับการพิ จารณาองค การต องมี การกํ าหนดวัตถุประสงค ดานนวัตกรรมใน
หนวยงานและระดับที่เกี่ยวของ และเก็บรักษาเอกสารดานวัตถุประสงคของนวัตกรรม การวางแผนเพื่อให
บรรลุ วัตถุ ประสงค ผลด านนวั ตกรรมนั้ น องค การต องกํ าหนดกิ จกรรม ทรั พยากร ความรั บผิ ดชอบและ
ระยะเวลาของกิจกรรมนวัตกรรม และสามารถกําหนดการวัด เฝาติดตามเปนความสําเร็จระยะสั้นและระยะ
ยาวได
๔. Innovation Enablers/Driving Factors
ปจจัยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสรางนวัตกร (innovation enablers) นั้น สามารถ
ใชปจจัยสนับสนุนดานการจัดทําระบบ เชนเดียวกับระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการจัดการอื่น ๆ ไดแก
๔.๑ การจัดองคการดานบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ
๔.๒ การจัดสรรทรัพยากร
๑๐

๔.๓ ความสามารถของพนักงาน บุคลากรที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม
๔.๔ การสรางจิตสํานึก
๔.๕ การสื่อสาร
๔.๖ ระบบเอกสารและขอมูล
๔.๗ แผนกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล การกําหนดนโยบายดานทรัพยากรบุคคล ไดแก การ
ผลั ก ดั นให เกิ ดการเรี ยนรู การออกแบบงานให มีความหลากหลาย ท าทาย การสนั บสนุ นการสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิผล
๔.๘ ทรัพยสินทางปญญาและการจัดการความรู
๔.๙ การมีสวนรวม
๕. Innovation Management Process กระบวนการสรางนวัตกรรม ประกอบดวยกิจกรรม
๕.๑ การบริ หารจัดการแนวคิ ด (idea management) การจั ดการแนวคิ ด ประกอบด วย
การทําใหเกิดแนวคิดใหม การเก็บรวบรวม การประเมิน และการคัดเลือกแนวคิดใหม กระบวนการในการ
จัดการแนวคิดอยางเปนระบบ
๕.๒ การพัฒนาโครงการนวัตกรรม (develop of project) คื อ องค การสามารถวางแผน
รายละเอียดโครงการอยางเหมาะสม พรอมกับกําหนดวัตถุประสงคไดชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการ
๕.๓ การป อ งกั น และการใช ประโยชน (protection & exploitation) ตามที่ องค ก ารได
กําหนดกลยุทธดานนวัตกรรม ผลลัพธที่ไดจากโครงการนวัตกรรมขององคการควรไดรับการปกปองและการ
นําไปใชอยางเหมาะสม การปกปองและการนําผลลัพธที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางนวัตกรรมไปใช
๕.๔ การแนะนํานวัตกรรมสูทองตลาด (market introduction) สามารถดําเนินการไดโดย
การกําหนดตลาดเปาหมาย การพัฒนาแผนการตลาดและการขาย การระดมทุนและทรัพยากรขององคการใน
การเปดตลาดและการขยายตลาด การจัดตั้งการผลิต หวงโซอุปทาน และการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับขอบังคับ
การประเมินผลดานนวัตกรรมผลสําเร็จของการนํานวัตกรรมมาปฏิบัตินั้น สามารถวัดผลได ทั้งดานการเงินและ
ไมใชการเงิน องคการสามารถวัดผลความสําเร็จดานการเงิน เชน
๕.๔.๑ อัตราการเติบโตของผลกําไร และรายได
๕.๔.๒ ตนทุนที่สามารถประหยัดได
๕.๔.๓ การเติบโตของผลกําไรจากการดําเนินงาน
๕.๔.๔ ผลตอบแทนจากการลงทุ นด านนวัตกรรมความสํ าเร็จของตั วชี้ วัดที่ ไม ใช
การเงิน เชน จํานวนแนวคิ ดที่ เสนอมาในกิจกรรมดานนวัตกรรม สวนแบ งทางการตลาด กระบวนการที่ มี
ประสิทธิผลมากขึ้น ชื่อเสียงและการระลึกถึงแบรนด จํานวนพนักงานที่ไดรับประโยชนจากกิจกรรมนวัตกรรม
ทรัพยสินที่จับตองไมได
๕.๕ ดานสังคมและทางสภาพแวดลอม (เชน การลดมลพิษ การลดพลังาน การใชทรัพยากร
อยางคุมคา สภาพแวดลอมการทํางานที่ดีขึ้น เปนตน)
๖. Performance Assessment of the Innovation Management System การประเมินประสิทธิผล
จากระบบบริหารจัดการนวัตกรรม สามารถกําหนดตัวชี้วัดวิธีการและการเฝาติดตามเกณฑการประเมินผลไดดังนี้
๖.๑ กลยุ ท ธ ด านนวั ต กรรม การกระจายผลสู ผูผลั ก ดั น ให เกิ ดนวั ต กรรม (innovationenablers) และปจจัยการขับเคลื่อน
๑๑

๖.๒ กระบวนการดานนวัตกรรมและผลที่ไดรับ การประเมินผลควรดําเนินการในเชิงลึกดวย
ความเขาใจดานการบริหารนวัตกรรมที่มิติแตกตางกัน และการปรับปรุงอยางตอเนื่ องระบบบริหารจัดการ
นวัตกรรม ความถี่ของการประเมินขึ้นกับสภาพแวดลอมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอยางมีพลังเชนเดียวกับ
ความพยายามในการปรับปรุงในอนาคตองคการสามารถใชวิธีการตรวจติดตามภายในในการทวนสอบระบบ
บริหารจัดการนวัตกรรมในองคการได และกรณีที่องคการนําระบบบริหารอื่น ๆ มาปฏิบัติ (เชน ISO ๙๐๐๑)
สามารถนํามาบูรณาการตรวจประเมินรวมกันไดผูบริหารระดับสูง ควรทบทวนเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๖.๒.๑ ผลการทบทวนโดยฝายบริหารครั้งกอน
๖.๒.๒ การเปลี่ ยนแปลงบริ บทภายนอกและภายในที่ เกี่ ยวข องกั บระบบบริ หาร
นวัตกรรม
๖.๒.๓ ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการนวัตกรรม
๖.๒.๔ โอกาสในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง องคการควรเก็บรักษาเอกสารขอมูลเปน
หลักฐานผลการทบทวนโดยฝายบริหาร และผลจากการทบทวนควรมีการสื่อสารภายในองคการ เพื่อชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและการทํางานซ้ํา ๆ
๗. Improvement of the Innovation Management System
องคการสามารถปรับปรุงความเหมาะสม หรือความมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ
นวัตกรรม โดยการใชวิสัยทัศน และกลยุทธ ความเปนผูนํา วัตถุประสงคแ ละการวางแผนดานนวัตกรรม การ
ประเมิ น การผลั ก ดั น ให เกิ ด นวั ต กรรม (innovation-enablers) และป จจั ย การขั บ เคลื่ อ น การประเมิ น
ประสิทธิภาพและการทบทวนของผูบริหารระดับสูง องคการตองชี้บงการเบี่ยงเบน และการปฏิบัติการแกไข
เพื่อหาสาเหตุการเบี่ยงเบน และการปรับปรุงประสิทธิผล
๘. Innovation Management Technique
เทคนิคของการบริหารจัดการนวัตกรรมมีความหลากหลายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
นวัตกรรม และการมีผลกระทบทางธุรกิจจากกิจกรรมนวัตกรรมเทคนิคตาง ๆ สามารถประยุกตใชในทุกระดับ
ของระบบบริหารนวัตกรรม ความเขาใจบริบท การพัฒนากลยุทธอื่น ๆ และทุกโครงการนวัตกรรมในทุกระดับ
การกําหนด การเลือกแนวคิดใหม การพัฒนาโครงการนวัตกรรม เพื่อใหมั่นใจผลประโยชนที่ไดรับ เปนตน
ตัวอยางเทคนิคของนวัตกรรมที่สามารถนํามาใชได ตัวอยางเชน
การบริหารจัดการศูนยขอมูลทางกลยุทธ (strategic intelligence management)
หลักการของการบริหารจัดการศูนยขอมูลทางกลยุทธ คือ การตัดสินใจจากขอมูลและทางกลยุทธ เพื่อ
การตัดสินใจทางกลยุทธ ดวยการวิเคราะหคุณคา ความเขาใจลูกคาและสวนแบงตลาดในปจจุบันและอนาคต
และความเขาใจขอจํากัด โอกาสและความเสี่ยง การชี้บงหุนสวนใหม บริการใหม ผลิตภัณฑหรือกระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกฎระเบียบ *** สามารถอางอิงรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เครื่องมือ CEN/TS
๑๖๕๕๕-๒
แนวคิดนวัตกรรม (innovation thinking) แนวคิดดาน
การนํานวัตกรรมมาปฏิบัติ คือ การสํารวจปญหา และการหาโอกาสเพื่อชี้บงทางแกไขปญหาที่ดีขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ และความคาดหวังในอนาคต การสรางนวัตกรรมโดยทุกคนในองคการแนวคิดนวัตกรรมมา
จากเทคนิคการออกแบบ รวมถึงการออกแบบทางกายภาพ การดําเนินการสํารวจโดยทีมงานขามสายงานโดย
มาจากความเข าใจป ญหาเชิ งลึ ก หรื อโอกาสในการลดป ญหาลงโดยการใช เครื่ องมื อต าง ๆ ตั วอย าง เช น
กระบวนการทางนวัตกรรม (๘.๑) การนําขอมูลมาแปลงเปลี่ยนเปนความรูที่เหมาะสมในองคการการลดความ
๑๒

เสี่ยงของความผิดพลาดโดยการทดสอบแนวคิดอยางรวดเร็วในกระบวนการ การประยุกตใชเครื่องมือและ
เทคนิ ค ในระบบบริ ห ารจั ดการนวั ต กรรม***สามารถอ างอิ งรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได ที่ เครื่ องมื อ CEN/TS
๑๖๕๕๕-๓
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา (intellectual property management)
ความตระหนักในเรื่องทรัพยสินทางปญญาจําเปนตอองคการทุกประเภทในการจัดการ ปกปอง และ
การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา ความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา และการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาเปนที่เขาใจในองคการ ***สามารถอางอิงรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เครื่องมือ CEN/TS
การบริหารจัดการความรวมมือ (collaboration management)
การบริหารจั ดการความรวมมื อสามารถทํ าให เกิ ดการได รับทั กษะและความรู ใหม จํ าเป นต อการ
ประยุกตใชนวัตกรรมอยางมีประสิทธิผลโดยทั่วไป การมีสวนรวมเปนสิ่งที่สําคัญในการปรับปรุงนวัตกรรมใน
องคการ ***สามารถอางอิงรายละเอยี ดเพิ่มเติมไดที่เครื่องมือ CEN/TS ๑๖๕๕๕-๕
การบริหารจัดการความคิดสรางสรรค (creativity management)
การสรางสรรคสามารถทําใหสําเร็จไดโดยการกําหนดหลักการที่ชัดเจน และเปนกระตุนใหเกิดแนวคิด
ใหม เพื่อการคัดเลือกการพัฒนา และการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ แนวคิดการสรางสรรคสามารถทําไดโดย
๑. การกํ าหนดกลยุ ท ธ ท างนวั ต กรรม การสร างแรงผลั ก ดั นทางนวตั ก รรม การจั ดการความคิ ด
สรางสรรค การมีสวนรวม สนับสนุน
๒. การสรางแนวคิด การชี้บงปจจัยขับเคลื่อน (การวิจัยทางการตลาด เทคโนโลยี สังคม และแนวโนม
ทางเศรษฐศาสตร) ขอมูลของลูกคา การขาย และหุนสวนทางธุรกิจ การเปดและใชนวัตกรรม
๓. การจัดทําเอกสารนวัตกรรม การบันทึก การทบทวน การจัดกลุมแนวคิดสําหรับโครงการระยะ
กลางและยาว รวมทั้ งการบริ หารจั ดการทรั พยากรเพื่ อช วยพั ฒนาแนวคิ ดในอนาคต ***สามารถอ างอิ ง
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เครื่องมือ CEN/TS

๑๓

แนวคิดในการจัดการความรู
องคการเภสัชกรรม นําความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรดวยกระบวนการแบงปนแลกเปลี่ยน จัดเก็บ
และเผยแพรความรูโดยการ
๑. คนหา Knowledge Gap ของแตละหนวยงาน
๒. วางแผนหาความรูที่สํารวจใชไดจริงวามีที่ใคร อยูที่ไหน หากมีอยูแลวและเปนเรื่องดีใหเก็บเปน
Best Practice หากเรียนรูจากขอผิดพลาดใหเก็บเปน Lesson Learn เพื่อไมใหผิดพลาดซาเชน เดิมอีก
๓. รวบรวมความรูจากผูปฏิบัติงานที่เปลี่ยนหนาที่เกษียณ ลาออกใหเปนความรูที่สามารถจับตองและ
ถายทอดไดเพื่อถายทอดจากรุนสูรุน
๔. จัดอบรม Knowledge Management ใหแกพนักงานในหนวยงาน เพื่อใหเขาใจและตื่นตัวในการ
ทํา KM
๕. จัดทํา Web Board เพือสงเสริมและแลกเปลี่ยนความรู
๖. เก็บรวบรวมความรูไวในศูนยจัดการความรู (KM Center)
และจัดแบงประเภทความรูเพื่อใหเขาถึงไดงาย
๗. สนับสนุนสงเสริมโดยใชระบบในหองสมุดขององคการเภสัชกรรมบน
Intranetเพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถเขาคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว
รูปแบบของการจัดการองคความรู : SECI Model

ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการความรู
1. รวบรวม ศึกษา ทบทวนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกร
ทีมงานการจัดการความรูไดรวบรวมศึกษา ทบทวนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคการเภสัชกรรม
เชน วิสัยทัศนพันธกิจ ภารกิจหนาที่แผนยุทธศาสตรโครงสรางองคกร บทบาทหนาที่ผลงาน และสภาพปญหา
รวมทั้งความเสี่ยงที่จะประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายของแตละหนวยงานยอย
2. วิเคราะหขอมูล
๑๔

การจัดการความรูKM (Knowledge Management) เปนเครื่องมือในการรวบรวมและแบงปน
ความรูที่กระจัดกระจายภายในองคกรอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคใหเกิดการถายทอด รวบรวม จัดเก็บ
แลกเปลี่ ย นและแบ งป น ความรู เพื่ อ นํ าไปใช เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ างานและสร างนวั ต กรรมใหม ๆ
ในการทํางาน โดยมีกระบวนการจัดการความรู( KM Process) ที่เปนลําดับ ๗ ขั้นตอน ไดแก
1. การบงชี้ความรู
2. การสรางหรือแสวงหาความรู
3. การจัดหมวดหมูความรูหรือการจัดความรูใหเปนระบบ
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
5. การเขาถึงความรู
6. การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู
7. การเรียนรูไปใชงาน

๑๕

๑.๔ โครงสรางการบริหารการจัดการความรูและนวัตกรรม
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม
คณะทํางานดานการมุงเนนการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม
กองพัฒนา
บุคลากร

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

หนวยผลิต

คณะทํางานการจัดการความรู
และนวัตกรรมประจําฝาย

สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร

Business
development

Knowledge management
Facilitator (KM-FA)

Subject matter expert (SME)
Centralized Team
Virtual Team
Supporting Team

๑.๕ วิธีการดําเนินงาน
การจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม (อภ.) ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังภาพที่ ๑.๓ และมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินงานที่ได
แสดงในตารางที่ ๑.๑
Supplier

Input

Process

Time

๑. คณะกรรม
การองคการ
เภสัชกรรม
๒. ลูกคาและผู
มี
สวนไดสวนเสีย

๑. ขอกําหนด
ตามคูมือการ
ประเมิน
SE-AM หมวด
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม (KM
& IM)

๑. รวบรวม
ขอมูลและ
ประเมิน
สภาพแวดลอม
ภายนอกและ
ภายในของ อภ.
ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน

มิ.ย. ๖๓

๑๖

Output

Customer

ขอมูลและ
คณะทํางานดาน
ประเมิน
การมุงเนนการ
สภาพแวดลอม จัดการความรู
ภายนอกและ และนวัตกรรม
ภายในของ อภ.
(Enabler)
ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน
ดานการจัดการ

Supplier

Input

Process

Time

๒. รายงาน
สถานะการ
ดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ อภ.
(Baseline)
หัวขอการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
๓. ความ
ตองการและ
ความคาดหวัง
ของลูกคาและผู
มีสวนไดสวนเสีย
ทั้งภายในและ
ภายนอก
๔. แผนวิสาหกิจ
องคการเภสัช
กรรม
๕. แผนงานและ
งบประมาณ
ลงทุน
๖. ความเสี่ยง
องคกร
๗. ผลการศึกษา
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ขององคการ
เภสัชกรรม ป
๒๕๖๐
๘. มาตรฐาน
CEN-TS
๑๖๕๕๕๑:๒๐๑๓
Innovation
Management
(BSI)

ดานการจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม
๒. ดําเนินการ
วิเคราะหและ
ประมวลผล
ขอมูลที่
เกี่ยวของทั้งหมด

๓. วิเคราะห
องคกร พรอม
กําหนด
เปาหมายและ
ผลที่คาดหวัง
ดานการจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม
๔. จัดทําราง
แผนแมบทดาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม
๕. นําเสนอราง
แผนแมบทดาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม

Customer

ความรูและ
นวัตกรรม
ก.ค. ๖๓

ก.ค. ๖๓

ก.ค. ๖๓

ส.ค. ๖๓

๑๗

Output

ผลวิเคราะห คณะทํางานดาน
สภาพแวดลอม การมุงเนนการ
ภายนอกและ
จัดการความรู
ภายในของ อภ. และนวัตกรรม
ที่เกี่ยวของกับ
(Enabler)
การดําเนินงาน
ดานการจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม
SWOT
คณะทํางานดาน
analysis,
การมุงเนนการ
TOWS Matrix จัดการความรู
และนวัตกรรม
(Enabler)

รางแผนแมบท คณะทํางานดาน
ดานการจัดการ การมุงเนนการ
ความรูและ
จัดการความรู
นวัตกรรม
และนวัตกรรม
(Enabler)
จัดประชุมราง คณะกรรมการ
แผนแมบทดาน บริหารกองทุน
การจัดการ
สนับสนุนการ
ความรูและ
วิจัยและ
นวัตกรรม
นวัตกรรม,
พรอมสรุป
คณะทํางานดาน
ขอเสนอแนะ การมุงเนนการ
และความ
จัดการความรู
คิดเห็น
และนวัตกรรม
(Enabler)

Supplier

Input

Process

Time

Output

Customer

๙. ISO ๕๖๐๐๐
series
Innovation
Management
System
๑๐. มาตรฐาน
การจัดการ
ความรู ISO
๓๐๔๐๑ :
๒๐๑๘

๖. จัดทําแผน
แมบทดานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม

ส.ค. ๖๓

แผนแมบทดาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม

คณะกรรมการ
องคการเภสัช
กรรม,
คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ
วิจัยและ
นวัตกรรม,
คณะทํางานดาน
การมุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
(Enabler)

๑.๖ นโยบายดานการจัดการความรูและนวัตกรรม
องคการเภสัชกรรม ไดตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาการจัดการความรู การ
บริหารจัดการนวัตกรรม และการนํานวัตกรรมมาเปนปจจัยผลักดันและขับเคลื่อนในการดําเนินธุรกิจ โดย
สนั บสนุ น ให เกิ ดความคิ ดสร างสรรค การพั ฒ นาองค ความรู และผลั ก ดั นการนํ านวั ตกรรมให เข าไปสู ทุ ก
กระบวนการทํ างาน ทั้ งในส วนของนวั ตกรรมผลิ ตภั ณฑ (Product innovation) นวั ตกรรมกระบวนการ
(Process innovation) และนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม (New business model innovation) บนพื้นฐาน
ความคิดสรางสรรค (Creativity) ความใหม (Newness) และการสรางคุณคา (Value) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาองคความรู การปรับทัศนคติ
การทํางานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตั้งแตระดับองคกร ระดับหนวยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล
รวมทั้งการสนับสนุนใหองคการเภสัชกรรม กาวเขาสูมิติใหมในการดําเนินการ เปนองคกรแหงนวัตกรรม ที่
ตอบสนองทุกกลุมความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถเพิ่มศักยภาพดานการแขงขัน จนนําไปสูองคกรแหง
ความยั่งยืนไดตอไป คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบใหกําหนดนโยบายไวดังตอไปนี้
๑. สงเสริมการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงานในกระบวนการทํางาน เพื่อ
เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจขององคกร
๒. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของผลิตภัณฑ กระบวนการ และ
แนวคิดธุรกิจใหม ที่ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของลูกคา และผูมีสวนไดเสีย เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกร และสามารถแขงขันไดในเชิงพาณิชย
๓. สงเสริมการพัฒนาศั กยภาพของบุคลากรในองค กรให สามารถคิดคนและประยุกตใชนวัตกรรม
รวมทั้งผลักดันใหเกิดการพัฒนาและนําองคความรูไปประยุกตใช เพื่อตอยอดเปนงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปสู
การขยายผล เพื่อสรางผลิตภัณฑและการบริการในระดับอุตสาหกรรม
๑๘

๔. สงเสริมให มีการบริหารจั ดการความรูและนวัตกรรม เสริมสร างบรรยากาศด านความคิดริเริ่ ม
สรางสรรค การแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การวิจัยและการสรางนวัตกรรมการสราง
แรงจูงใจ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนานวัตกรรม
๕. สนั บสนุ นระบบทรัพยากรและสภาพแวดล อมที่ เอื้ อต อการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแสดงความ
คิดเห็ น การแสวงหาความรูใหม ความคิดสรางสรรค การถายทอดองค ความรู และมี ชองทางให เขาถึงองค
ความรูไดงาย เพื่อสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรูรวมกัน ทั่วถึงทั้งองคกร
๖. ผูบริหารทุกระดับตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรม และสนับสนุนดาน
ทรัพยากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณแหงนโยบายนี้
๗. ใหฝายบริหารกําหนดแนวทางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในรายละเอียดใหเกิดความชัดเจนและ
เป น รู ป ธรรม ซึ่ งประกอบด วย โครงสร างผู รับ ผิ ด ชอบ ระบบการบริ ห ารจั ด การ ระบบการส งเสริ มการ
ดําเนินงาน ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานแกผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/
หรือคณะอนุกรรมการ

๑๙

บทที่ ๒
การประเมินสภาพแวดลอมภายใน ทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม
๒.๑ การวิเคราะหผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรมในดานตาง ๆ
๒.๑.๑ ผลการดําเนินงานดานการจัดการความรู
๒.๑.๑.๑ แผนแมบทการจัดการองคความรู องคการเภสัชกรรม ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๒.๑.๑.๒ นโยบายการจัดการองคความรู
๒.๑.๑.๓ โครงการ Quality mind
๒.๑.๒ ผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม
๒.๑.๒.๑ แผนแมบทการวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม ป ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ยุทธศาสตรและกลยุทธ ภายใตแผนแมบทงานวิจัยของ
องคการเภสัชกรรม
ป ๒๕๕๘-๒๕๖๓
ยุทธศาสตรที่ ๑ วิจัยเพื่อ
กลยุทธที่ ๑ จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
พัฒนากรอบแผนงานวิจัย และพัฒนายาแผนปจจุบัน
และพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๒ การวิจัย
และพัฒนายาแผนปจจุบัน

กลยุทธที่ ๒ จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนายาจากสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
กลยุทธที่ ๓ จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัชกรรม
กลยุทธที่ ๔ จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาชุดทดสอบ
กลยุทธที่ ๕ จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑชีววัตถุและ
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
กลยุทธที่ ๑ วิจัยและพัฒนายาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ ยากําพรา ยาที่สําคัญ
จําเปนตอสาธารณสุขและยา
กลุมเปาหมายที่เปน First generic
กลยุทธที่ ๒ วิจัยและพัฒนายารูปแบบ
ใหมที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
๒๐

ผลการดําเนินงาน
-แผนงานคัดเลือกรายการยาแผน
ปจจุบันที่มีศักยภาพทางการตลาด
สําหรับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม
-แผนงานจัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนายาจากสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
-แผนงานจัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัชกรรม
-แผนงานจัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑชีววัตถุและ
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
-แผนการวิจัยและพัฒนายาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ ยากําพรายาที่
สําคัญจําเปนตอสาธารณสุข และยา
กลุมเปาหมายที่เปน First generic
-แผนการวิจัยและพัฒนายารูปแบบ
ใหมที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง

ยุทธศาสตรและกลยุทธ ภายใตแผนแมบทงานวิจัยของ
องคการเภสัชกรรม
ป ๒๕๕๘-๒๕๖๓
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงสูตรยา เพื่อ
สนองความตองการของลูกคาและแกไข
ปญหาดานคุณภาพ และ/หรือ
กระบวนการผลิต
กลยุทธที่ ๔ ศึกษาวิจัยเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาที่
ผลิตโดยองคการเภสักรรม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การวิจัย
กลยุทธที่ ๑ วิจัยและพัฒนายาจาก
และพัฒนายาจากสมุนไพร สมุนไพรเพื่อตอบสนองบัญชียาหลัก
และผลิตภัณฑธรรมชาติ
แหงชาติ
กลยุทธที่ ๒ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพื่อผูสูงอายุและเวชศาสตร
ฟนฟู
กลยุทธที่ ๓ วิจัยและพัฒนา
เครื่องสําอางที่มีสมุนไพรเปน
สวนประกอบ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การวิจัย
กลยุทธที่ ๑ วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทาง
และพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัช เภสัชกรรมสําหรับใชผลิตยาที่มีความ
กรรม
จําเปนตอระบบสาธารณสุข
กลยุทธที่ ๒ ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัตถุดิบทาง
เภสัชกรรมสูระดับอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๕ การวิจัย
และพัฒนาชุดทดสอบ

ผลการดําเนินงาน
-แผนการปรับปรุงสูตรยา และ/หรือ
กระบวนการผลิตเพื่อแกไขปญหา
คุณภาพผลิตภัณฑ
-แผนศึกษาวิจัยเพื่อประเมิน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของ
ยาที่ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม
-แผนงานวิจัยและพัฒนายาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ
-แผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพื่อผูสูงอายุและเวชศาสตร
ฟนฟู
-แผนงานวิจัยและพัฒนา
เครื่องสําอางที่มีสมุนไพรเปน
สวนประกอบ
-แผนงานวิจัยและพัฒนาการ
สังเคราะหวัตถุดิบ Tenofovir AF

๑. แผนงานถายทอดเทคโนโลยีการ
สังเคราะหวัตถุดิบ Deferasirox
๒. แผนงานถายทอดเทคโนโลยีการ
สังเคราะหวัตถุดิบ s-Amlodipine
besylate hemipentahydrate
กลยุทธที่ ๓ วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
-เพิ่มประสิทธิภาพและความ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ปลอดภัยของกระบวนการ
กระบวนการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรม สังเคราะห
-แผนงานวิจัยและพัฒนาการ
กลยุทธที่ ๔ การพัฒนาสารมาตรฐาน
เพื่อใชควบคุมคุณภาพวัตถุดิบทางเภสัช สังเคราะหวัตถุดิบ Tenofovir AF
กรรม
กลยุทธที่ ๑ รับถายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ผลิตชุดทดสอบ
๒๑

ยุทธศาสตรและกลยุทธ ภายใตแผนแมบทงานวิจัยของ
องคการเภสัชกรรม
ป ๒๕๕๘-๒๕๖๓
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาชุดทดสอบผลิตโดย
องคการเภสัชกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๖ การวิจัย
กลยุทธที่ ๑ วิจัยและพัฒนาวัคซีนและ
และพัฒนาผลิตภัณฑชีว
เซรุมเพื่อสนองนโยบายดานสาธารณสุข
วัตถุและผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนา กลยุทธที่ ๑ พัฒนาศูนยศึกษาชีวสมมูล
ขีดความสามารถของ
ใหไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
หองปฏิบัติการ
(WHO Prequalification)
กลยุทธที่ ๒ ขยายขอบขายการทดสอบ
ของหองปฏิบัติการใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ ๘ การสราง
เครือขายพันธมิตรดานการ
วิจัยและพัฒนา

กลยุทธที่ ๓ ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ผลิตวัคซีนตั้งตนใหไดมาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
กลยุทธที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย
และพัฒนาโดยรวมมือกับพันธมิตร
งานวิจัยที่มีศักยภาพ

ผลการดําเนินงาน
-แผนการผลิตชุดทดสอบ
Methamphetamine
๑. แผนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย
๒. ปรับปรุงกระบวนการผลิตวัคซีน
คอตีบ บาดทะยัก (dT)
-แผนงานยื่นขอการรับรองศูนย
ศึกษาชีวสมมูลตามมาตรฐานสากล
(WHO Prequalification)
-แผนการรับรองหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC๑๗๐๒๕ สําหรับ
หองปฏิบัติการกลุมงานดานศึกษา
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ

-แผนงานปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ผลิตไวรัสตั้งตนใหไดมาตรฐานและมี
ความปลอดภัย
๑. แผนงานสรางความรวมมือดาน
การวิจัยและพัฒนากับพันธมิตร
งานวิจัยในประเทศ
๒. แผนงานสรางความรวมมือดาน
การวิจยั และพัฒนากับพันธมิตร
งานวิจัยตางประเทศ
๓. แผนงานวิจัยและพัฒนารวมกับ
เครือขายพันธมิตรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
กลยุทธที่ ๒ เผยแพรความรูและ
-แผนงานเผยแพรความรูและ
ผลงานวิจัยรวมกับเครือขายพันธมิตรทั้ง ผลงานวิจัยรวมกับเครือขาย
ในประเทศและตางประเทศ
พันธมิตรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

๒๒

๒.๑.๒.๒ SEPA หมวด ๖ การมุงเนนการปฏิบัติการ ขอ ๖.๒ ข การปรับปรุง
กระบวนการทํางาน
ป

๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ

ผลการดําเนินงาน

๒๕๕๘

๑. มีการประชุม เรื่อง “Supply chain meeting”
ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง (รองผูอํานวยการ,
ผูอํานวยการฝาย, ผูอํานวยการกอง) รวมกับ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เปนประจําทุกสัปดาห
๒. การปรับปรุงระบบ VMI มีการแตงตั้งคณะทํางาน
บริหารและพัฒนาระบบ VMI เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๕๘ โดยมีการปรับปรุงระบบ VMI ของยา ๓ กลุม

เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานและ
แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ใหลูกคา
สามารถไดรับผลิตภัณฑครบถวน
ทันเวลาที่กําหนด
-กลุมตานไวรัสเอดส เพื่อใหยอด
จายและยอดรับสินคาทั้งของหนวย
บริการ สปสช/ สปส และ อภ.
ตรงกัน และ อภ. สามารถสงยาเปน
รอบเวลาไดและไมตองสงเปนยาดวน
-กลุมยา จ ๒ เพื่อใหหนวยงาน
บริการไดรับความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบขอมูลดานปริมาณยาใน
คลังและยานําสงไปที่ใดบาง
-ยากลุมวัคซีนไขหวัดใหญ เพื่อลด
ขั้นตอนการบริหารจัดการในเรื่อง
การจัดเก็บและการขนสงวัคซีน
ไขหวัดใหญ และสามารถสงวัคซีน
ไขหวัดใหญไดทันตามเวลาที่กําหนด
-จากเดิมตอง Retest ทุก ๑ ป เปน
Retest ทุก ๒ ป
-ไดรับยาที่มีปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
ไมมีสารพิษเกิดขึ้นระหวางกระบวน
การผลิตไมมี Solvent ตกคางใน
บรรยากาศบริเวณแผนกผลิตยา
-ลดการสูญเสียทรัพยากรลง โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานและ
พัฒนาวิธีการวิเคราะหยาตัวนี้ใหม
เพือ่ ลดระยะเวลาในการทํางานและ
ลดปริมาณสารเคมีที่ใช
๑.ไดตํารับอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรน้ํานม
และสูตรเนื้ออยางละ ๑ สูตรที่

๓. ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหวัตถุดิบในขั้นตอน
การ retest วัตถุดิบ non-API
๔. ปรับปรุงกระบวนการผลิตยา Simvastatin
tablets

๒๕๕๙

๑. โครงการลดตนทุนในการวิเคราะห โดยพัฒนาวิธี
วิเคราะห Isosorbide-๕-mononitrate tablet (๒๐
mg)
๒. การตั้งตํารับอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อสังเคราะหสารตั้ง
ตันของวัคซีนคอตีบ โดยใชโปรตีนจากน้ํานม
๒๓

ป

๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ

๒๕๖๐

มีการปรับปรุงกระบวนการของแตละฝายไมนอยกวา
๑กระบวนการ

๒๕๖๑

การปรับปรุงกระบวนการในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ

๒๔

ผลการดําเนินงาน
สามารถเรงการผลิตสารตั้งตนของ
วัคซีนโรคคอตีบไดอยางนอย ๑๒๐
Lf/ml ใน fermentor ระดับการ
วิจัย
๒.เพื่อใหทราบถึงปจจัยสําคัญที่
สงผลตอการเจริญเติบโตและการ
สราง toxin ของเชื้อคอตีบ
๓.สามารถตีพิมพในวารสารภาค
ภาษาอังกฤษ ๑ ฉบับ และไดรับการ
จดสิทธิบัตรในนามขององคการเภสัช
กรรมในหมวดสิ่งประดิษฐใหม
จํานวน ๑ ชิ้น (ป ๒๕๕๙)
-จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุง
(เปาหมาย อยางนอยฝายละ ๑
กระบวนการ) ได ๓๕ กระบวนการ
-รอยละความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการของทุกหนวยงาน
๖๘.๕๗% (๒๔ กระบวนการ)
ตัวอยางของกระบวนการที่นํามา
ปรับปรุง จํานวน ๗ กระบวนการ
ดังนี้
๑. การบรรจุเม็ดยาลงแผง
๒. การปลอยผานผลิตภัณฑยา
๓. ตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑยา
สําเร็จรูป
๔. การจัดซื้อวัตถุดิบ/ บรรจุภณ
ั ฑ
๕. โครงการเปลี่ยนฟอลยขยะแบบ
ไมหยุดเครื่องจักร
๖. การจัดทําหนังสือเพื่อขอยืนยัน
ยอดลูกหนี้
๗. การผลิตแอลกอฮอลฆาเชื้อ
การปรับปรุงในระดับนโยบาย
ยกตัวอยาง
๑.๑ การลดเวลาในการตรวจ
คุณภาพสิ่งพิมพใหทันตาม lead
time (Metformin HCl)

ป

๒๕๖๑

๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ

ผลการดําเนินงาน

๑.๒ การลดจํานวน Reject ของ
วัตถุดิบ Metformin HCl เรื่อง
Physical Property
๑.๓ การปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการใชเครื่องจักรใน
การบรรจุยาของแผนกบรรจุยาเม็ด
๑, ยาเม็ด ๒, ยาเม็ด ๓, ยาตานไวรัส
เอดส
๑.๔ Quality Event
การปรับปรุงกระบวนการในระดับ
ปฏิบัติการ
๒.๑ การวิเคราะหอัตรากําลัง
๒.๒ การพัฒนาบุคลากร
๒.๓ การจัดการความปลอดภัยดาน
อัคคีภัย
๒.๔ การเลือกรวบรวมขอมูล และ
สารสนเทศเพื่อการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยรวม
-ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด
จํานวน ๒๗ กระบวนการ
ประกอบดวย
๑. Top down จํานวน ๑๗
กระบวนการ
๒. Bottom up จํานวน ๑๐
กระบวนการ
-มีกระบวนการที่เกี่ยวของกับการลด
ตนทุน จํานวน ๑๖ กระบวนการ
ปรับปรุงกระบวนการติดตามความคืบหนาของการ
-อ.สุทธิ และคณะทํางาน SEPA
ปรับปรุงกระบวนการใหมีระบบและประสิทธิภาพ โดย หมวด ๖ มีการติดตามความคืบหนา
มีการเพิ่มการ Coaching
และนําเสนอผลการดําเนินงานของ
การปฏิบัติ ทุกๆ ๒ เดือน โดยจะมี
การตรวจสอบความคืบหนาของการ
ปรับปรุง ปญหา อุปสรรค ที่พบใน
การปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให
คําแนะนําในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น
๒๕

ป

๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ

ผลการดําเนินงาน

ปรับปรุงเกณฑในการคัดเลือกกระบวนการใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น

-กําหนดเปนระดับคะแนนที่ทําใหผูที่
คัดเลือกมีมาตรฐานในการคัดเลือก
กระบวนการเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน คณะทํางานหมวด ๖
สามารถตรวจสอบเหตุผลในการ
คัดเลือกไดอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม
๑. การปรับปรุงในระดับนโยบาย
ยกตัวอยาง
-โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (Talent
Development Project)”
-โครงการปรับปรุงกระบวนการตาม
แนวทาง Toyota Production
System (TPS)
-จัดอบรมการรายงานบนกระดาษ A
๓ แผนเดียว อยางมีประสิทธิภาพ
จํานวน ๘ รุน เพื่อนํามาใชในการ
จัดทํารายงานและการเสนองานได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีการปรับปรุงกระบวนการใน
ระดับปฏิบัติการ
-Coaching for Logistics and
Supply Chain Network
-โครงการ Individual
development project และ
โครงการ Group development
project
-จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุง
ได ๓๕ กระบวนการ
-รอยละความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการของทุกหนวยงาน
๙๗.๑๕% (๓๔ กระบวนการ)
๑. การปรับปรุงในระดับนโยบาย
ยกตัวอยาง
-โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

๒๕๖๒

การปรับปรุงกระบวนการในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ

๒๕๖๒

การปรับปรุงกระบวนการในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ
๒๖

ป

๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ

ผลการดําเนินงาน
“สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (Talent
Development Project)”
-โครงการปรับปรุงกระบวนการตาม
แนวทาง Toyota Production
System (TPS)
-จัดอบรมการรายงานบนกระดาษ A
๓ แผนเดียว อยางมีประสิทธิภาพ
จํานวน ๘ รุน เพื่อนํามาใชในการ
จัดทํารายงานและการเสนองานได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีการปรับปรุงกระบวนการใน
ระดับปฏิบัติการ
-Coaching for Logistics and
Supply Chain Network
-โครงการ Individual
development project และ
โครงการ Group development
project
-จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุง
ได ๓๕ กระบวนการ
-รอยละความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการของทุกหนวยงาน
๙๗.๑๕% (๓๔ กระบวนการ)

๒.๑.๒.๒ การปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม
หัวขอการ
ปรับปรุงการทํางาน

ป ๒๕๓๘-๒๕๖๐

๒๗

ป ๒๕๖๑

ป ๒๕๖๓

หัวขอการ
ปรับปรุงการทํางาน
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน

งานวิจัย/ นวัตกรรม

ป ๒๕๓๘-๒๕๖๐

ป ๒๕๖๑

กองทุนสนับสนุนการ กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา
วิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม

งานวิจัย

ป ๒๕๖๓
กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม
๑. คณะทํางานผู
ประเมินโครงการ
พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อตอยอด
เชิงพาณิชย
๒. คณะทํางานผู
ประเมินโครงการวิจัย
ทั่วไป

งานวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม

๒.๒ การวิ เคราะห ข อ มู ล แผนยุ ท ธศาสตร แผนแม บ ท นโยบายที่ สํ า คั ญ และบทบาทขององค ก าร
เภสัชกรรมในดานตาง ๆ
๒.๒.๑ แผนวิสาหกิ จ องค การเภสัชกรรม ประจํ าปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ มีก ารกําหนด
วิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศ ที่ทันสมัยและยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
๑. ผลิต จําหนายและบริการยาและเวชภัณฑ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
๒. ผลิตยาที่จาเปนและสารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจาเปนตอ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
๓. ดําเนินธุรกิจใหมีศักยภาพในการแขงขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองไดและมีธรรมาภิบาล
๔. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑที่จาเปนตอสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเขาถึงได
๕. สรางนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑใหมๆ รวมถึงผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อตอบสนองความตองการ
และความจาเปนตอสังคมไทย
แผนวิสาหกิจ องคการเภสัชกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ประกอบดวยยุทธศาสตร ๔
ดาน และ ๓๕ กลยุทธ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานการผลิตและ ๑. โครงการโรงงานผลิตยา ระยะที่ ๒
จัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ
๒. เสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตดวยระบบ Lean
๓. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Portfolio : ยา วัคซีน)
๒๘

ยุทธศาสตร

กลยุทธ
๔. สงเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา แบบมุงเปาเพิ่มงานวิจัย (Clinical
Trial) เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ
๕. สรางเสริมศักยภาพองคกรในอนาคตดวย Bio Technology
๖. หาพันธมิตร และเครือขาย (รวมศึกษาวิจัย จัดหา ผลิต ขาย ทั้งในและ
ตางประเทศ)
๗. สรางเสริมกลไกการจัดหาและสํารองยาตามนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานการตลาดและ ๑. สรางประสบการณที่ประทับใจสําหรับลูกคาภาครัฐ (Express Solution)
บริการ
๒. หาพันธมิตรในการเขาสูตลาดเอกชนและตางประเทศ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพดานการตลาด การจําหนาย และบริการ โดยใช Digital
Technology
๔. กาหนดแผนและงบประมาณใหชัดเจน (ระยะสั้น ระยะยาว) ดาน
Corporate Image Branding
๕. สรางความสัมพันธกับลูกคาดวยระบบ CRM ตอบสนองและแกไขปญหา
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย
๖. พัฒนากระบวนการสื่อสารการตลาดทั้งภายในและภายนอกองคกร
๗. การดาเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
๘. สรางคลังยาและเวชภัณฑแหงใหม
๙. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส ดวย LEAN system
๑๐. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ตรงกับความตองการของตลาด
๑๑. สรางพันธมิตร และรับฟงความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการบริหาร
๑. สรางระบบสืบทอดตาแหนง และพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงและรักษา
จัดการองคกร
บุคลากรที่มีความสามารถใหอยูกับองคกร
๒. Job rotation / Transfer
๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับทิศทางขององคกร
๔. ปรับโครงสรางองคกรและการคิดคางาน การบริหารจัดการองคกรดวย
Digital & Lean Mindset ให
มีหนวยงานรองรับแผนยุทธศาสตรที่สาคัญโดยมี Job Description ที่ชัดเจน
๕. จัดทาโครงการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Project) แทนการ
จัดตั้งหนวยงานถาวร
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ดานการพัฒนา
๑. สรางหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
สมุนไพร
๒. สรางความเขาใจทั้งในองคกรและประชาชน
๓. สงเสริมการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ
๔. เพิ่มศักยภาพและกาลังการผลิตโรงงานสารสกัด (Plant เดิมและ Plant
หนองใหญ)
๒๙

ยุทธศาสตร

กลยุทธ
๕. พัฒนาความรวมมือกับบริษัทลูกและหนวยงานอื่น (Synergy)
๖. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหม (วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบตนนา)
๗. ระบบเกษตรอินทรียในทุกกระบวนการผลิตแบบ Organic Herb
Contract Farming
๘. พัฒนาตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยทั้งในและตางประเทศ
๙. ศึกษาวิจัย
๑๐. ปลูกกัญชา (หนองใหญ)
๑๑. พัฒนาโรงงานสารสกัดสมุนไพรไทยใหรองรับปริมาณความตองการและมี
คุณภาพระดับสากล
๑๒. สราง Branding “สารสกัดตนแบบกัญชาทางการแพทย” (The Medical
Cannabis Extraction Prototype
๒.๒.๒ แผนแมบทดานการวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม ป ๒๕๕๙-๒๕๖๓
อางอิงจากตารางแผนแมบทดานการวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม ป ๒๕๕๙-๒๕๖๓
หนา ๑๗-๑๙
๒.๒.๓ แผนแมบทดานการจัดการองคความรู องคการเภสัชกรรม ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕
แผนแมบทดานการจัดการองคความรู องคการเภสัชกรรม ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประกอบดวย
ยุทธศาสตร ๕ ดาน และ ๑๕ แผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ : เสริมสรางทัศนคติทักษะ
และวัฒนธรรมในการจัดการองคความรู
ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
การจัดการองคความรู
ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนการจัดการองคความรู
ยุทธศาสตรที่ ๔ : สนับสนุนการนําองคความรู
ไปใชประโยชนเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรู

กลยุทธ
กลยุทธ ๑ : สรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
กลยุทธ ๑ : พัฒนากลไกการทํางานรวมกันของเครือขาย
การจัดการความรู
กลยุทธ ๑: พัฒนาระบบสารสนเทศการสืบคนความรู
กลยุทธ ๒ : ใหคําปรึกษาในการจัดทําการจัดการความรู
กลยุทธ ๑ : พัฒนาชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ ๒ : สรางกลไกและระบบการนําองคความรู
ไปใชในการแกปญหาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ของฝายงานตางๆ
๒.๒.๔ แผนยุทธศาสตรสมุนไพร ป ๒๕๖๓-๒๕๖๗
แผนยุทธศาสตรสมุนไพร ป ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ประกอบดวยยุทธศาสตร ๕ ดาน และ ๑๕
แผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนารูปแบบสูธุรกิจใหม
(Develop new business model)

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ
๑) โครงการ Cannabis Business Model
๒) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมกลุมสารสกัดฝน
๓๐

ยุทธศาสตรที่ ๒ การยกระดับความรวมมือเกษตร
พันธมิตร (Develop contract farming
partnership)
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางและพัฒนาโรงงานผลิต
อัจฉริยะ (Plant and Land Development :
Process Intelligent & Smart city concept

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเปลี่ยนรูปแบบการตลาดและ
การขาย (Marketing Transformation)
ยุทธศาสตรที่ ๕ การยกระดับความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

กระทอม (มอรฟน โคเดอีน)
๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมกลุมอาหารเสริม
สมรรถภาพดานตางๆ เชน กระชายดํา กวาวเครือ
ขาว
๔) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดขมิ้นชันสู
ตลาดโลก
๑) โครงการ Contract farming วัตถุดิบกัญชาทาง
การแพทย
๒) โครงการ Contract farming วัตถุดิบ CBD
๓) โครงการ Contract farming วัตถุดิบขมิ้นสําหรับ
ตลาดตางประเทศ
๑) โครงการ Indoor Cultivation Plant (ปทุมธานี)
๒) โครงการ Greenhouse cultivation plant
(หนองใหญ จ.ชลบุรี)
๓) โครงการพัฒนา Herb Complex ที่ดินหนองใหญ
จ.ชลบุรี ประกอบดวย
(๑) โครงการ Extraction plant
(๒) โครงการ Herbal product plant
(๓) โครงการ Herb experience
(๔) โครงการ Health Care Center
๑) โครงการ Al Personalize marketing
๒) โครงการ New digital online platform
๑) โครงการ Solar cell
๒) โครงการ Process intelligent
๓) โครงการ Zero waste

๓๑

บทที่ ๓
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม
๓.๑ ศึกษาวิเคราะหแผนและนโยบายของชาติที่สําคัญ
๓.๑.๑ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒ องคการเภสัชกรรมไดใชคําแถลงฯ เปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนวิสาหกิจ ดังนี้
๕.๒.๒ พั ฒนาอุ ตสาหกรรมไทยให สามารถตอบสนอง
ขอ ๕ การพัฒนา
ขอ ๕.๒ พัฒนา
เศรษฐกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลกโดยคํานึงถึง
ศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน แนวโนมความตองการของ
ความสามารถในการ
ตลาดในประเทศและตลาดโลก เพื่ อ ให อุ ต สาหกรรมไทย
แขงขันของไทย
มีระดับผลิตภาพที่สามารถแขงขันไดในเวทีโลก สรางนวัตกรรมใหมที่
มีมูลค าสู งในอุ ตสาหกรรมที่ มีศักยภาพ และอุ ตสาหกรรมอนาคต
อาทิ อุ ต สาหกรรมต อเนื่ อ งจากการพั ฒ นาระบบคมนาคม
ของประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความมั่นคง
ของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พรอมทั้งใหความสําคัญกับการ
พั ฒนาศั กยภาพของผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดย อม
ตลอดหวงโซอุปทานใหสามารถใชประโยชนจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน
ขอ ๘ การปฏิรูป
ขอ ๘.๕ วิจัยและ ๘.๕.๑ ส งเสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ขจั ด
กระบวนการเรียนรู พัฒนานวัตกรรมที่ ความเหลื่ อมล้ํ าและความยากจน ยกระดั บคุ ณภาพชี วิตของ
ประชาชน โดยมุ งเน น การพั ฒ นานวั ต กรรมเชิ งสั งคมและ
และการพัฒนา
ตอบโจทยการ
นวัตกรรมในเชิงพื้นที่ ที่สามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ํา
ศักยภาพของคนไทย พัฒนาประเทศ
สร างโอกาสสํ าหรั บผู ดอยโอกาส และยกระดั บคุ ณภาพชี วิต
ทุกชวงวัย
ผูสูงวัยควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอมสําหรับโลกยุค
ดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมไดอยางเปน
รูปธรรมโดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาดานสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจร ทั้งระบบ
ยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.๑.๒ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ งจะต อ งนํ าไปสู ก ารปฏิ บัติเพื่ อให ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทั ศ น
“ประเทศไทยมี ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป นประเทศพั ฒ นาแล ว ด วยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ
จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร
ได แก ๑) ยุ ทธศาสตรชาติ ดานความมั่ นคง ๒) ยุ ทธศาสตร ชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขั น
๓๒

๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ๔) ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ต อสิ่ งแวดล อม ๖) ยุ ทธศาสตร ชาติ ดานการปรั บสมดุ ลและพั ฒนาระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ทั้ งนี้
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม ไดแก
 แผนระดับ ๑
ยุทธศาสตรชาติที่ ๒ ดานการสรางความสามารถในแขงขัน
๑) เปาหมาย
๑.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๑.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
๒) ประเด็นยุทธศาสตร
๒.๑ การเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคาสินคา
เกษตรในเวทีโลกด วยพื้ นฐานทางพื ชเกษตรเขตรอน และมี ขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ สามารถพั ฒ นาต อยอดโครงสร างธุ รกิ จการเกษตรด วยการสร างมู ลค าเพิ่ ม เน นเกษตรคุ ณภาพสู งและ
ขับเคลื่อนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมู ลค า และความหลากหลายของสิ น ค าเกษตร เพื่ อรั ก ษาฐานรายได เดิ มและสร างฐานอนาคตใหม
ที่ สร างรายได สูง ทั้ งเกษตรอั ตลั ก ษณ พื้นถิ่ น เกษตรปลอดภั ย เกษตรชี วภาพ เกษตรแปรรู ป และเกษตร
อัจฉริยะ เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น
๒.๑.๑ เกษตรชีวภาพ สงเสริมการใช ประโยชน จากความหลากหลายทางชี วภาพของ
ประเทศในการสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิต และนําไปสูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรั พยากรชี วภาพ และสร างความมั่ น คงของประเทศทั้ งด านอาหารและสุ ขภาพ
โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับภูมิภาค
และระดับโลก โดยการสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมการปลูกสมุนไพรเป นพื ช
เศรษฐกิ จตามความเหมาะสมของสภาพแวดล อมในพื้ นที่ เพื่ อการผลิ ตและแปรรู ปสํ าหรั บอุ ตสาหกรรม
การแพทย การสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพ
มาตรฐานตามความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุ ก ต ใช น วั ต กรรมจากภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น เทคโนโลยี สะอาด เทคโนโลยี วัส ดุ และนาโนเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยสราง
ความรวมมือที่ใกลชิดระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองคความรู ภูมิปญญาดั้งเดิม พัฒนาตอยอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชประโยชนในอุตสาหกรรม
และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยตองพรอมรับมือและ
สร างโอกาสจากความท าทายที่ เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ วัติอุตสาหกรรมครั้ งที่ ๔ ที่ เป นผลของการหล อหลอม
เทคโนโลยี ดิจิทัล เทคโนโลยี ชีวภาพ และเทคโนโลยี ทางกายภาพเข าด วยกั น ก อให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วเปนวงกวางและลึกซึ้งทั้งระบบอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ประเทศไทย
จึงจํ าเป นต องเปลี่ ยนแปลงพื้ นฐานโครงสร างอุ ตสาหกรรมและบริการ โดยสร างอุ ตสาหกรรมและบริการ
แห งอนาคตที่ ขับเคลื่ อ นประเทศไทยไปสู ประเทศพั ฒ นาแล วด วยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี แห งอนาคต
๓๓

เพิ่ มบุ คลากรที่ มีทักษะและความรูตามความตองการของตลาด สรางระบบนิ เวศอุตสาหกรรมและบริการ
ที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน
๒.๒.๑ อุ ต สาหกรรมชี วภาพ สร างประโยชน จากความหลากหลายทางชี วภาพเพื่ อ
ตอยอดจากภาคเกษตรไทยและมุงสูอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงพลังงาน
ชีวมวล โดยการเพิ่มสัดสวนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลคาเพิ่มสูง ไดแก ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม
เวชสํ าอาง วัคซี น ชีวเภสั ชภั ณฑ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพิ่ มการผลิตและส งเสริมการใชพลาสติ ก
ชีวภาพ แปลงของเหลือทิ้งจากเกษตรและอุตสาหกรรม ใหเปนสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลคา โดยใช
ประโยชนจากวัตถุชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟาอยางคุมคา เพื่ อลดปญหาโลกรอน และสรางรายไดแก
เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น การเนนการวิจัยและพัฒนา และนําผลงานวิจัยมาใชในเชิงพาณิชยมากยิ่งขึ้น ตลอดจน
ใหความสําคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไดเร็วขึ้น
๒.๒.๒ อุ ตสาหกรรมและบริ การการแพทย ครบวงจร อาศั ยความเชี่ ยวชาญด านบริ การ
การแพทย ของไทยเพื่ อสรางอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องในประเทศเพื่ อรองรับความต องการใช บริการการแพทย
ที่จะเพิ่ มมากขึ้นทั้ งจากสั งคมผูสูงอายุ และความตองการการแพทยที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและต างประเทศ
เพื่ อนํ าไปสู ศูนย กลางอุ ตสาหกรรมและบริ การการแพทย โดยการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมและบริ การการแพทย
ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณการแพทย การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑและครุภัณฑการแพทย
การผลิ ตเภสั ชภั ณฑ ซึ่งรวมถึ งชี วเภสั ชภั ณฑ และการให บริ การการแพทย ที่ เกี่ ยวข องอย างต อเนื่ อง รวมถึ ง
การสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีการแพทยใหม ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย การนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในบริการการแพทย เพื่อลดตนทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการใหบริการการแพทยอยางมีคุณภาพ
ในระดั บสากล และสร างความมั่ นคงให กั บระบบสาธารณสุ ขของไทย พร อมทั้ งการเชื่ อมโยงอุ ตสาหกรรมทาง
การแพทย และบริ การท องเที่ ยวเพื่ อสุ ขภาพ เพื่ อเป นศู นย กลางการส งเสริ มและดู แลสุ ขภาพและรั กษาผู ปวย
ทั้งดานรางกายและจิตใจ
 แผนระดับ ๒
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ ๔ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตจะเป นแรงขับเคลื่อนใหเกิดการ
ปรั บโครงสร างทางเศรษฐกิ จที่ เน น การสร างมู ลค าเพิ่ มจากประสิ ท ธิ ภ าพมาเป นการสร างมู ลค าเพิ่ มจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของไทยขยายตัวอยางตอเนื่องทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยีและโครงสรางประชากรของไทย ประกอบดวย ๖ แผนยอย ไดแก ๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ ๒) อุ ตสาหกรรมและบริ การการแพทย ครบวงจร ๓) อุ ตสาหกรรมและบริ การดิจิทัล ขอมู ล และ
ปญญาประดิษฐ ๔) อุตสาหกรรมต อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม ๕) อุตสาหกรรมความมั่ นคงของ
ประเทศ ๖) การพั ฒนาระบบนิ เวศอุ ตสาหกรรมและบริ การแห งอนาคต ทั้ งนี้แผนยอยที่ เกี่ ยวข องกับการ
ดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม ไดแก
๑) แผนยอยอุตสาหกรรมชีวภาพ
สงเสริมและสร างเศรษฐกิ จฐานชี วภาพอุ บัติใหม ทั้งระบบแบบครบวงจร โดยให ความสําคั ญ
กั บการสร างมู ลค าเพิ่ มจากวั ตถุ ดิบชี วภาพที่ เป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อมและการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมชี วภาพ
อย างบู รณาการตลอดทั้ งห วงโซ มูลค า พร อมทั้ งส งเสริ มการลงทุ นวิ จัยและพั ฒ นา การสร างและพั ฒ นา
องค ความรู เทคโนโลยี และนวั ตกรรมที่ เหมาะสมกั บบริ บทของประเทศไทยและฐานข อมู ลที่ เกี่ ยวข อ ง
๓๔

ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมการคาทั้งภายในและระหวางประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมและสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรในพื้นที่
แนวทางการพัฒนา
- สนั บสนุ น การสร างมู ลค าเพิ่ มจากวั ตถุ ดิ บชี วภาพที่ เป น มิ ตรกั บสิ่ งแวดล อมและเศรษฐกิ จ
ฐานชีวภาพ เชน ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เปนตน และสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมทั้งระบบอยางครบวงจร
- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดทั้งหวงโซมูลคา และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เกษตรชี วภาพ อุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร และอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ชี วมวล เทคโนโลยี ชีวภาพ
ดานการแพทยและสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ชีวภาพในพื้นที่เหมาะสม
- สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ พัฒนาตลาดภายในประเทศ
โดยใหความสําคัญกับการสรางความตระหนักรูในประโยชนจากผลิตภัณฑและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนา
มาตรการและสรางแรงจูงใจเพื่อสงเสริมการใชผลิตภัณฑและบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใชกลไก
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเกิดประโยชน ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศและธุรกิจบริการ
ที่มีศักยภาพ
๒) แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร
โดยให ความสํ าคั ญกับการพั ฒนาแบบบู รณาการควบคู กับอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่ อง ส งเสริ ม
การวิ จัยและพั ฒนา และนํ าเทคโนโลยี และนวั ตกรรมมาใช ในทางการแพทย เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและ
ศักยภาพในทุกมิติ และเชื่อมโยงกั บการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกิ จกรรมอื่น ๆ เพื่ อให ไทยเป นศู นยกลาง
ดานอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจที่ ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย
แผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย
แนวทางการพัฒนา
- พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารทางการแพทย แบบบู รณาการควบคู ไปกั บอุ ต สาหกรรม
ที่ เกี่ ยวเนื่ องอื่ น ๆ ในห วงโซ มูลค า เช น อุ ตสาหกรรมและบริ การดิ จิทัล ข อมู ล และป ญญาประดิษฐ และ
อุตสาหกรรมชีวภาพ เปนตน
- สงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหบริการดานสุขภาพ เชน การแพทยทางไกลและการแพทยแมนยํา ปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีชีวภาพ
ด า นสุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ ยา และชี ววั ต ถุ เป น ต น ตลอดจนจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ที่ จํ า เป น เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการใหบริการดานสุขภาพ
- สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยที่ทันสมัย มีคุณคา และมีมูลคาเพิ่มสูง โดยสงเสริม
การนําผลิตภัณฑ ของอุตสาหกรรมการแพทยที่ทันสมัยมาใชในประเทศ เพื่อสรางอุตสาหกรรม และบริการ
การแพทย ที่สามารถรองรั บความต องการในประเทศและต างประเทศ และพร อมมุ งสู การเป นศู นย ก ลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย
- ผลิ ตและพั ฒนาบุ คลากรทางด านสุ ขภาพในทุ ก ระดั บ ทั้ งในภาคอุ ตสาหกรรมและบริ ก าร
ทางการแพทย ทั้ งแผนป จจุ บันและแผนไทยให มีศัก ยภาพด านเทคโนโลยี มี ทัก ษะความชํ านาญ และมี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล
- ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑทางการแพทยและการใหบริการทางการแพทยใหเทียบเทากับ
ระดั บสากล ยกระดั บการแพทย และบริ การสุ ขภาพแผนไทย สร างศู นย ทดสอบมาตรฐานของผลิ ตภั ณฑ
ทางการแพทย สงเสริมการอํานวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑทางการแพทยของไทย
ใหกับผูประกอบการอยางถูกตอง รวดเร็ว ในราคาที่เปนธรรมเพื่อใหผูประกอบการไทยสามารถแขงขันไดมากขึ้น
๓๕

- ขยายชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรม
อื่ น ๆ เพื่ อสรางมู ลค าเพิ่ มในประเทศ เช น การตรวจสุ ขภาพ ทั นตกรรม เป นต น ส งเสริมให ไทยเป นศู นย กลาง
ดานสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย
ควบคูไปกับการสรางระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคดานเวชศาสตรการเดินทางและทองเที่ยว
๓.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดั บประเทศไทยให เป น
ประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป ๒๕๗๙ ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เปนกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดภายใตระยะเวลา ๕ ป
ตอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงชี้ถึง
จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะท อนถึ งโอกาสและความเสี่ยงในการที่ จะผลักดันขับเคลื่ อนให
การพัฒนาในดานตางๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ทั้งนี้โดยไดคํานึงถึง
การตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธอยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ
องคการเภสัชกรรม คือ
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ๑.๒ : สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ เศรษฐกิ จ รายสาขา เพื่ อ ยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน
เป าหมายรวมที่ ๒.๓ : ระบบเศรษฐกิ จมี ค วามเข มแข็ งและแข งขั น ได โครงสร างเศรษฐกิ จ
ปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคา
และบริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการฐานความรูชั้นสู งใหม ๆ ที่ เป นมิ ตรกับสิ่ งแวดลอมและชุมชน รวมทั้ งกระจายฐานการผลิ ตและ
การใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมลา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๕ ตอปและมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอ
การขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตรหลัก :
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
- เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิต สําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
- เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงอายุ
- เพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งและเอื้อตอการพัฒนาคนและประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
ยุทธศาสตรที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- สรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นกาวหนา
ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย
๓๖

- เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ยุทธศาสตรรอง :
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
- รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตและธรรมาภิบาล
- เพื่ อ ให ภ าครั ฐมี ขนาดเล็ ก มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี และได มาตรฐานสากล ลดป ญหา
การทุจริต และประพฤติมิชอบของประเทศ
๓.๑.๔ แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๓.๑.๔.๑ แผนยุทธศาสตรภาพรวม
ยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี มีความสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (ป๒๕๖๐-๒๕๖๔) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ประเทศไทย ๔.๐ และแผนดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม (Digital Economy : DE) โดยมุ งเน น
ยุทธศาสตร จํานวน ๕ ดาน ไดแก (๑) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติ (๒) บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ (๓) เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อ
ความยั่งยืนในระยะยาว (๔) สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร Thailand
๔.๐ และ (๕) แผน DE และสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม
๓.๑.๔.๒ แนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยี (Umbrella statement)
“สนั บสนุ น การวิ จัยและนวั ตกรรม รวมถึ งเสริ มสร างการเรี ยนรู เพื่ อสร างมู ลค าเพิ่ มทาง
เศรษฐกิจและสังคม”
เพื่อมุงเนนเปาหมายการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยี ใหเปนกําลัง
หลักในการพั ฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแกภ าคธุรกิ จและบริการตามนโยบายรัฐบาล การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย รวมถึงการสรางความมั่นคงดานสุขภาพแกประชาชน

๓๗

๓.๑.๔.๓ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคการเภสัชกรรม
ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๑ กําหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๒ เรงการลงทุนที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
ประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๓ เสริมสรางความ
แข็งแกรงทางการเงินเพื่อความ
ยั่งยืนในระยะยาว
ยุทธศาสตรที่ ๔ สนับสนุนการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให
สอดคลองกับ Thailand ๔.๐ และ
แผน DE

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมระบบธรร
มาภิบาลใหมีความโปรงใส และมี
คุณธรรม

ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
องคการเภสัชกรรม
อภ. ควรนําสมุนไพรไทย อาทิ ฟาทะลายโจร
ขมิ้นชัน และกัญชา มาเพิม่ มูลคาทางเศรษฐกิจใน
เชิงพาณิชยใหมากขึ้น เพื่อสรางรายได ลดการ
นําเขายาจากตางประเทศ และความมั่นคงทางยา
ใหกับประเทศ
อภ. ควรเรงรัดการลงทุนในโครงการตาง ๆ เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่เพิ่ม
มากขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต ควรศึกษาแนว
ทางการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
(Public Private Partnership : PPP) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง
และเพื่อเปนการลดภาระคาใชจายในการ
ดําเนินงานของ อภ. และภาครัฐ
อภ. ควรมีแผนการบริหารความเสีย่ งทางดาน
การเงินที่เปนรูปธรรม และควรดําเนินการจัดทํา
แผนทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง (๓-๕ ป) พรอม
ทบทวนแผนดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
-อภ. ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิด
นวัตกรรม ดวยการมีแผนวิจยั และพัฒนายาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ ยากําพรา โดยเฉพาะยา
กลุมเปาหมายที่เปน First generic
-อภ. ควรใหความสําคัญกับการผลิตและการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยการนําเทคโนโลยี
อัจฉริยะที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใชเพื่อลดตนทุน
คาใชจาย โดยเฉพาะดานการผลิต เนื่องจากในปจจุบัน
ตลาดผูผลิตยามีการแขงขันที่สูง ดังนั้น การผลิตยา
บางรายการของ อภ. อาจจะตองเลือกวาจะผลิตเอง
หรือการนําเขาจะมีความคุมคากวา
-อภ. ควรใหความสําคัญและนํากระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ Core
Business Enablers ทั้ง ๘ ดาน มาใชเปนเครื่องมือ
ในการยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง อภ.ตองปรับเปลีย่ น
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีความพรอมในทุก ๆ
ดาน เพื่อรองรับตอการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วใน
อนาคต
-อภ. ควรมีการกําหนดนโยบายดานการบริหารความ
เสี่ยงและจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลด
ผลกระทบจากเหตุการณไมพึงประสงค หรือเหตุการณ
ที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน การแพร
ระบาดของโรคติดตออุบัติใหมเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด๓๘

ยุทธศาสตรองคการเภสัชกรรม
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘
ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการหวง
โซอุปทาน (Supply Chain
Management)
ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการหวง
โซอุปทาน (Supply Chain
Management)
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหาร
จัดการองคกร (Organization
Management)
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหาร
จัดการองคกร (Organization
Management)
ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการหวง
โซอุปทาน (Supply Chain
Management)
ยุทธศาสตรที่ ๓ นวัตกรรมที่
สรางคุณคา (Business
Innovation)

ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหาร
จัดการองคกร (Organization
Management)

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔

ประเด็นที่เกี่ยวของกับ
องคการเภสัชกรรม
๑๙ (COVID-๑๙) เหตุการณความไมสงบทางการเมือง
การกอการราย และภัยธรรมชาติ เปนตน

ยุทธศาสตรองคการเภสัชกรรม
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘

๓.๑.๕ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ให ค วามสํ าคั ญกั บการอภิ บาลระบบสุ ขภาพให ยั่ งยื น โดยสนั บ สนุ น การวิ จัยและการสร าง
นวัตกรรมดานยาและวัคซีน และสงเสริมสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรอยางครบวงจร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร และสรางความเขมแข็งของระบบขอมูลขาวสารดานยาและเวชภัณฑและระบบ
ขนสง ใหประชาชนสามารถรับรูขอมูล สามารถพึ่งพาตนเองไดและสามารถเขาถึงยาและเวชภัณฑ ไดอยาง
เหมาะสม ลดความเหลื่อมล้ํา จัดระบบบริการสุขภาพใหครอบคลุม เปนธรรม เพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง
สามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไดทั้งทางตรงและทางออม
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
(1) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ
(2) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล
เปาหมายของกระทรวงเจาสังกัด การลดรายจายดานสุขภาพรวมของประเทศดวยระบบการ
บริหารจัดการที่โปรงใส พรอมทั้งประชาชนมีอายุเฉลี่ยที่มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรในระดับประเทศและหนวยงาน

๓.๒ การศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลตอทิศทางการพัฒนางาน วิจัย และ
นวัตกรรม
การวิ เ คราะ ห ป จจั ย ภ ายนอก (External Analysis) ใช วิ ธี ก ารวิ เ คราะ ห PESTEL Analysis
โดยองค ประกอบในการวิ เคราะห ประกอบด วย ๑) การวิ เคราะห เชิ งนโยบาย (Politic : P) ทั้ งนโยบาย
ภายในประเทศ นโยบายความรวมมือระดับภูมิภาค ๒) การวิเคราะหภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ (Economics : E)
๓) การวิเคราะหเชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S) ๔) การวิเคราะหเชิงเทคโนโลยี (Technology : T)
๓๙

๕) การวิ เคราะห เชิ งสิ่ งแวดล อ ม (Environmental : E) และ ๖) การวิ เคราะห เชิ งกฎ (Legal : L) โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะหดังนี้
๓.๒.๑ นโยบายภาครัฐ กฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ (Politic : P & Legal : L)
๓.๒.๑.๑ กฎระเบียบและการแขงขันในตลาดโลก
(๑) CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership)
ขอตกลงความครอบคลุมและความกาวหนาเพื่อหุนสวนทางการคาภาคพื้นเอเชียแปซิฟก โดย
ครอบคลุมในหลายประเด็น เชน การเปดตลาดการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา
นโยบายการแขงขัน รัฐวิสาหกิจ กฎหมายสิ่งแวดลอม รวมถึงกลไกแกไขขอพิพาทระหวางรัฐบาลและนักลงทุน
ตางชาติ โดยปจจุบันมีชาติที่เขารวมความตกลงอยู ๑๑ ประเทศประกอบดวย ญี่ปุน แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม
ขอตกลงดังกลาวจะมีผลกระทบตอเรื่องการจดสิทธิบัตรยา การบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา
(CL)* การขยายอายุสิทธิบัตรยา และการผูกขาดขอมูลทางยา รวมทั้งเปนการจํากัดอํานาจของรัฐในการระงับ
การทําใหการนําเขายา หรือการผลิตยาเอง ดังนั้นการจดสิทธิบัตรยาใหมๆ อาจจะตองถูกผลกระทบลาชา
ออกไป เนื่องจากผลจากการจํากัดนโยบายและถูกฟองรองในเวทีระหวางประเทศ
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดถอนเรื่องความตกลงที่ครอบคลุมและกาวหนาสําหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟก (CPTPP) จากที่ไดบรรจุเปนวาระเตรียมเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่
๒๘ เมษายน ดวยเหตุผลสถานการณไมเอื้อ ขณะที่ CPTPP ยังไดรับเสียงคัดคานจากหลายภาคสวน และไทย
ยังมีปญหาโควิด-๑๙ ที่ตองเรงแกไขสถานการณ
* CL หรือ การบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing: CL) คือ การที่กฎหมายอนุญาตใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ สามารถใช
สิทธิของเจาของสิทธิบัตรได โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากเจาของสิทธิ เมื่อมีเหตุผลเพื่อประโยชนสาธารณะที่เหมาะสม แตตองจาย
คาตอบแทนการบังคับใชสิทธิ พรอมทั้งตองแจงการบังคับใชสิทธิใหกับเจาของสิทธิบัตรทราบดวย

๔๐

ผลกระทบตออุตสาหกรรมยาในประเทศ
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม ๑๓ พ.ค.๒๕๖๓

 การผลิตยาชื่อสามัญชาลง/ยากขึ้น
(ขอบทที่ ๘ ทรัพยสินทางปญญา)
ไมสามารถยื่นขึ้นทะเบียนยาชื่อสามัญไดจนกวาจะหมดสิทธิบัตร เนื่องจากตองมีกระบวนการ
เชื่อมโยงการขึ้นทะเบียนยากับการจดสิทธิบัตร รวมถึงกระบวนการอุทธรณ สงผลใหยาชื่อสามัญเขาสูตลาด
ไดชาลง ในขณะที่ปจจุบัน ผูผลิตสามารถเตรียมการขึ้นทะเบียนยาไดกอน และผลิตจําหนายไดทันทีที่สิทธิบัตร
หมดอายุ
 การประกาศใช CL ยากขึ้น
(ขอบทที่ ๙ การลงทุน)
(ขอบทที่ ๑๘ ทรัพยสินทางปญญา)
(ขอบทที่ ๒๘ การระงับขอพิพาท)
ขอบเขตการใช CL ลดลงไม สามารถใช สํ าหรั บ Public Non-Commercial (การใช เพื่ อ
ประโยชนสาธารณะที่ไมใชเพื่อการคา เหมือนที่ผานมา สงผลกระทบตอการเขาถึงยาของประชาชน และการใช
CL จะสุมเสี่ยงตอการถูกฟองรองโดยกระบวนการอนุโญตุลาการ
 อุตสาหกรรมยาในประเทศจะแขงขันสูยานําเขาไมได สงผลกระทบตอความมั่นคงทางยา
ของประเทศ
(ขอบทที่ ๒ การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและการเขาสูตลาดสินคา)
(ขอบทที่ ๓ กฏวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาและการกําหนดถิ่นกําเนิด)
(ขอบทที่ ๑๕ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ)
(ขอบทที่ ๑๘ ทรัพยสินทางปญญา)
-อุ ตสาหกรรมยาภายในประเทศได รั บผลกระทบโดยตรงจากการผลิ ตยาชื่ อสามั ญยากขึ้ น
ความสามารถในการแขงขันในตลาดยายากขึ้น จนอาจตองเปลี่ยนสถานะจากผูผลิตยาเปนผูนําเขายา ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงทางยาของประเทศ ทําใหประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองดานยาได ไมสามารถ
จัดการระบบบริการสุขภาพ เมื่อเกิดวิกฤตการณดานสาธารณสุข เชน สถานการณโรคระบาดในปจจุบัน
-ไทยไมไดประโยชนในดานราคายาจากจากการลดภาษีศุลกากร เนื่องจากแหลงวัตถุดิบยา
ของไทยอยูนอกประเทศสมาชิก CPTPP
-ตองเป ดตลาดของการจั ดซื้ อจัดจ างภาครัฐให กับอุ ตสาหกรรมจากต างประเทศให เขามา
แข งขั น อย างเท าเที ยม จึ งไม สามารถใช น โยบายบั ญชี น วั ต กรรมไทย หรื อระเบี ย บพั สดุ ในการส งเสริ ม
อุตสาหกรรมยาในประเทศได
 การยกเลิกสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจ
(ขอบทที่ ๑๗ รัฐวิสาหกิจ)
สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจขององคการเภสัชกรรม ทําใหไมสามารถ
ดําเนินภารกิจเชิงสังคมในการรองรับนโยบายดานยา เวชภัณฑ และวัคซีนที่จําเปนตอระบบสาธารณสุขของ
ประเทศได เชน การเกิดโรคระบาดโควิด-๑๙
๔๑

(๒) ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic
Partnership : RCEP) ที่มา :http://thaipublica.org
คือแผนความตกลงเกี่ยวกับเขตการคาเสรี ระหวาง ๑๐ ชาติสมาชิกอาเซียน และ ๖ ชาติคูเจรจา
ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ซึ่งการเจรจาเกี่ยวกับความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิ จระดั บภู มิภ าคนี้ ได เริ่ มขึ้ น อย างเป น ทางการในการประชุ มอาเซี ยนที่ ประเทศกั มพู ชาเมื่ อเดื อ น
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี จุด มุ งหมายเพื่ อ ให RCEP เป น ความตกลงที่ มีคุ ณภาพและทั น สมั ย บน
ผลประโยชนรวมกันอยางรอบดานในการสนับสนุนการขยายการคาและการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งสงเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน เปนระบบการคาเสรีที่ใชกฎระเบียบ
เดียวกันของภาคีทั้งหมด ๑๖ ประเทศ เปนขอตกลงการคาที่ใหญที่สุดในโลก (ครอบคลุม ๒๔% ของมูลคา
เศรษฐกิจโลก และ ๔๖% ของประชากรโลก)
หากการเจรจากลุมการคาเสรีนี้สําเร็จ ประเทศในความตกลง RCEP จะกลายเปนกลุมการคาเสรี
ใหญที่สุด และมีตลาดรองรับมากที่สุดในโลก เนื่องจากประเทศในกลุมสมาชิก RCEP มีจีดีพีรวมกวา ๑๖,๗๖๑
ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีการเติบโตอยางรวดเร็วดวยประชากรรวมกวา ๓,๓๕๘ ลานคน โดยมีสมาชิกที่สําคัญ
เปน ๒ ประเทศเกิดใหมทางเศรษฐกิจ (BRICS) คือ จีนและอินเดีย ที่ประกอบไปดวยประชากรกวา ๓,๐๐๐
ลานคน ขนาด GDP ประมาณ ๕๐ % ของ GDP โลก และเปนเขตเศรษฐกิจที่สงออกสินคาเปนอันดับ ๑ ของ
โลก มีกําลังซื้อของผูบริโภคมาจากชนชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบจะถือวา RCEP มีขนาดเศรษฐกิจใหญ
กวาเศรษฐกิจไทยถึง ๔๘ เทา นอกจากนี้ ยังเปนไปเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก
(Global Supply Chain) ครอบคลุมทุกมิติการคา ทั้งดานสินคา บริการ ลงทุน มาตรการการคา และความ
รวมมื อทางเศรษฐกิจ เกิดการเชื่ อมโยงเครือข ายการผลิ ต การค าและการลงทุ น ให สอดคล องและมี ความ
สะดวกทางการคาและการลงทุนมากขึ้น
ในด านการค า RCEP มี สัดส วนการค าในระดั บโลกที่ มีมูลค าทางเศรษฐกิ จสู งถึ ง ๑๗.๑ ล าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปที่ผานมา ไทยคาขายกับประเทศในกลุม RCEP กวา ๒.๕๕ แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ
๕๖% ของยอดรวมการคาของไทย RCEP จึงเปนกลุมการคาขนาดใหญที่จะสงผลกระทบมหาศาลตอประเทศ
ไทย
สมาชิก RCEP ตกลงจะเปดเสรีสินคาแลวในสัดสวน ๘๐% ของสินคาที่ตกลงกันวาจะลดภาษี
นําเขา โดยในจํานวนนี้สัดสวน ๖๕% จะลดภาษีเปน ๐% ทันที สวนอีก ๑๕% จะลดเปน ๐% ใน ๑๐-๑๕ ป
สําหรับ ๒๐% ที่เหลือเปนสินคาออนไหวและออนไหวสูง
ผลกระทบคลายคลึงกับผลของ CPTPP ตอประเด็นเรื่องสิทธิบัตรยา และการใชสิทธิ CL ทําให
การพัฒนายาภายในประเทศอาจจะเปนอุปสรรคได (มีตนทุน มีความเสี่ยง และมีความลาชาขึ้น) อยางไรก็ตาม
ความตกลงดังกลาวยังไมมีมาตรการรวมกันระหวางประเทศออกมาอยางเปนทางการ
๒.๑.๑.๒ นโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย ยาและเวชภัณฑ
ที่มา: สรุป Thailand ๔.๐ ดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

จากนโยบายผลักดัน ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
หรือ Thailand ๔.๐ นับแตป ๒๕๕๘ อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) เปนหนึ่งในหา
อุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-Curve) หรือ New Engine of Growth โดยการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตอเนื่องดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(๒๕๖๐-๒๕๖๔) เปนแผนยุทธศาสตรผลักดัน เพื่อสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค แนวทางการ
๔๒

พัฒนาสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน การมีบทบาทหนาที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ
ยกระดับการใหบริการดานสุขภาพ และบริการดานสาธารณสุข ทั้งบุคลากร และมาตรฐานการใหบริการเพื่อ
กาวสูก ารเปนศูนยกลางการใหบริการใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
รัฐบาลไดมีนโยบายตั้ งแตป ๒๕๕๖ เพื่ อการพั ฒนาศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub)
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในดานสุขภาพดวยการเติมเต็มขั้นพื้นฐานของสุขภาพ ดูแลยกระดับ
มาตรฐานการดูแลดานสุขภาพตางๆ ดูแลสุขภาพในเชิงของการทองเที่ยว ตอเนื่องถึงการสรางอาชีพ และการ
พัฒนาใหเกิดความเปนเลิศของศูนยกลางทางการแพทยและบริการดานสุขภาพ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
โดยมีแนวทางการพัฒนาการเปนศูนยกลางทางการแพทย ๔ ศูนย ไดแก
๑) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) เพื่อการบริการอยางครบวงจร
๒) ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) เพื่อตอยอดกับระบบสปา ระบบการสราง
สุขภาพ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือไดวาเปนจุดเดนของประเทศไทยและเปนศูนยกลางที่ประเทศอื่นเขามา
ใชบริการทางสุขภาพมากขึ้นอยางตอเนื่อง
๓) ศูนยกลางการศึกษาวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ดานสุขภาพ
๔) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub)

๒.๑.๑.๓ นโยบายแหงชาติดานยาและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔
ที่มา: สรุป Thailand ๔.๐ ดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุ ขโดยรั ฐมนตรี วาการกระทรวงสาธารณสุ ข (นพ.เสม พริ้งพวงแก ว) ประกาศใช
นโยบายแหงชาติทางดานยา พ.ศ.๒๕๒๔ เปนครั้งแรกในประเทศไทย มีสาระสําคัญคือ นโยบายยาหลักแหงชาติและ
การพึ่งตนเองดานยา โดยจัดใหมียาปลอดภัย มีคุณภาพดี ในราคาพอสมควร กระจายอยางทั่วถึง โดยเฉพาะยาสําหรับ
สาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการปรับปรุงวิธีการดานการจัดหาและการกระจายยา การใชยาอยางสมเหตุผล ตลอดจน
สนับสนุนการผลิตยาภายในประเทศของภาครัฐและภาคเอกชน
๔๓

นโยบายแหงชาติดานยาและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กําหนด
วิสัยทัศน ๒๐ ป ในการประชาชนเขาถึงยาจําเปนที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และยั่งยืน ใชยาสมเหตุผล ประเทศมีความ
มั่นคงดานยา
ยุทธศาสตรหลัก ไดแก การพัฒนาระบบควบคุมยาใหมีประสิทธิภาพระดับสากล การสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุเพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา
ระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเขาถึงยาจําเปนของประชาชน การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อใหเกิด
การใชยาอยางสมเหตุผล และการสรางเสริมกลไกการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยา
แหงชาติ
องค ก ารเภสั ชกรรมเป น หนึ่ งในหน วยงานที่ ต อ งสนั บสนุ น การดํ าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร
การพัฒนาระบบยาแห งชาติ รวมกับองค กรภาครัฐอื่นๆ ทํ าให การดําเนินการต างๆ ขององคกรเภสัชกรรม
จึงไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีความไดเปรียบในการแขงขันเมื่อเทียบกับ
องคกรเอกชนอื่นๆ ทั่วไป ที่ขายยาและเวชภัณฑคลายคลึงกัน
๒.๑.๑.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่มา : แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแหงชาติ กรมบัญชีกลาง, กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมบั ญชี กลางโดยคณะกรรมการวินิจฉั ยป ญหาการจั ดซื้ อจั ดจ างและการบริหารพั สดุ ภาครัฐ ได มี
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แจงเวียนหัวหนาสวนราชการ หัวหนา
หนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อทราบ และแจงหนวยงานในสังกัดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแหงชาติ เวชภัณฑที่มิใชยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาซึ่งไดขึ้น
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยแจงยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และไดยกเวนการปฏิบัติตามหมวด ๖ ของ
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีการคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยใหนําหลักเกณฑตามหนังสือนี้ไปใชแทนความในหมวด ๖ ของกฎกระทรวงดังนี้
ขอ ๑๗ ในหมวดนี้
“พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความวา สินคาหรือบริการเกี่ยวกับการปองกัน
หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ
ขอ ๑๘ ใหพัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังตอไปนี้ เปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
(๑) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแหงชาติ
(๒) ยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยได
ผลิตออกจําหนายแลว
(๓) ยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม
ทหาร มิไดเปนผูผลิตแตมีจําหนาย
(๔) ยาและเวชภัณฑที่ไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
(๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภั ณฑอื่น ๆ ที่ สภากาชาดไทยผลิ ตเอง และไมอยูในบั ญชี
ยาหลักแหงชาติ ขอ ๑๙ ให ราชการสวนกลางและราชการสวนภู มิภาคจัดซื้อพัสดุตาม ขอ ๑๘ (๑) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากองคการเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๖๐ เวนแต
๔๔

ราชการส วนกลางและราชการส วนภู มิภ าค ในสังกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ให ใช เงินงบประมาณจั ดซื้อยา
ดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒.๑.๑.๕ กฎระเบียบ/มาตรฐานกระบวนการทางธุรกิจ GMP PIC/S
ที่มา : รูหรือไม GMP กับ GMP PIC/S แตกตางกันอยางไร ? www.at-z.co.th

สําหรับประเทศไทยมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกระทรวงสาธารณสุข
เป นผูกํากั บดู แล ซึ่ งกฎหมายบั งคั บให ผูผลิ ตยาทุ กรายตองได รับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S: Good
Manufacturing Practice for Pharmaceutical Facility หรือมาตรฐานการผลิตยาที่ดี ซึ่งเปนมาตรฐานการ
ผลิตของสหภาพยุโรป อางอิงตามขอแนะนําของ WHO วัตถุประสงคก็เพื่อใหมาตรฐานในการผลิตยาเปนไป
ตามแนวทางเดียวกัน มีการออกแนวปฏิบัติ กําหนดสภาวะแวดลอมของการทํางานเพื่อลดความเสี่ยงของการ
ปนเปอนสูผลิตภัณฑยา การฝกอบรมเจาหนาที่ การประเมินหนวยงานผูตรวจ การสรางและขยายความรวมมือ
ขอบเขตระหวางประเทศในปจจุบันมีสมาชิกมากกวา ๔๐ ประเทศทั่วโลก หากผูประกอบการผลิตยาแผน
ปจจุบันรายใดผานการรับรองมาตรฐาน Pics แลว ก็สามารถเปดตลาดออกสูโลกกวางไดมากขึ้น เนื่องจากจะ
ไดรับการยอมรับเปนอยางมากในกลุมประเทศที่เปนสมาชิก GMP PIC/S เชน สิงคโปร ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม
แคนาดา อิตาลี และเยอรมนี
การยกระดั บมาตรฐานการผลิ ตยาของประเทศไทยสู GMP PIC/S มาตรฐานการผลิ ตยาของ
ประเทศในสหภาพยุโรปที่มีขอบังคับกวา ๒๑๗ ขอ และขอบังคับเพิ่มเติมกวา ๒๔๐ ขอ มีความเขมงวดสูงกวา
มาตรฐาน GMP ทั่วไป (๗๗ ขอ) เพื่ อลดความเสี่ยงการปนเป อนของผลิตภัณฑ ภายใตสภาวะแวดลอมของ
การทํางานที่มีความสะอาดปลอดภัยและปราศจากเชื้อแบคทีเรีย เชน ในระบบน้ํามีการเลือกใชทอเกรด ๓๑๖
L เพื่อปองกันการเกิดสนิม ระบบอากาศแบบ HVAC การออกแบบหองผลิตแบบ Clean room ระบบผลิต
น้ําบริสุทธิ์ น้ําปราศจากไอออน (Deionized water) เปนตน จึงถือเปนการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหเทียบเทากับกับมาตรฐานขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรม
๒.๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจ (Economics : E)
(๑) ผลกระทบวิกฤต COVID-๑๙ กับเศรษฐกิจโลก
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

`สืบเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-๑๙ ที่เริ่มตนจากประเทศจีน นักเศรษฐศาสตรทั่วโลก
ไดวิเคราะหถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกวาจะมีผลกระทบผานหวงโซอุปทานโลก จากปญหาการขาดแคลน
แรงงานและวัตถุดิบ เนื่องจากจีนซึ่งเปนโรงงานผลิตและสงออกสินคาขั้นกลางรายใหญของโลก จําเปนตอง
หยุดการผลิตสินคา ตามที่ทางการจีนไดมีมาตรการควบคุมอยางเขมงวด ตางจากการระบาดของโรคซารส
ในมณฑลกวางตุงในป ๒๕๔๖ โดยเฉพาะการปดเมืองอูฮั่น ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการระบาดรวมทั้งเมืองใหญอื่นๆ
ซึ่งเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและยานยนต และศูนยกลางการคาการขนสงของจีน ทั้งรถไฟ
และสนามบินที่เชื่อมตอกับสายการบินหลักของโลก วิกฤติครั้งนี้นับวาสงผลกระทบคอนขางรุนแรง อยางไรก็ตาม
ผลกระทบตอการผลิตอาจตางกันในแตละประเทศ ขึ้นกับการพึ่งพาวัตถุดิบขั้นตนหรือขั้นกลางจากจีนและ
ความแตกตางกันของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตที่สวนใหญมีระบบการผลิตแบบสินคา
คงคลังเทากับศูนย (Zero Inventory) มีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบรุนแรงมากกวา
หลายสถาบั นคาดวา COVID-๑๙ จะสรางมู ลค าความเสี ยหายทางเศรษฐกิจสู งกวากรณี ของ
โรคซารสที่มีจุดกําเนิดที่จีนเชนกัน โดยครั้งนั้นมีการประเมินวาทําให GDP โลกลดลง ๕๔,๐๐๐ ลานเหรียญ
สหรั ฐอเมริ ก า หรื อคิ ดเป น ๐.๑๔% สํ าหรั บผลกระทบครั้ งนี้ ในด านการค าโลก รายงานของ UNCTAD
๔๕

(๒๐๒๐) ชี้วา ดัชนีภาคการผลิต (PMI) ของจีน ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ ลดลงต่ําสุดตั้งแตป ๒๕๔๗ และ
ประเมิ น ว าจะสร างความเสี ย หายต อการส งออกในห วงโซ อุปทาน ๕๐,๐๐๐ ล านเหรี ยญสหรั ฐฯ โดยมี
ผลกระทบมากสุดใน EU (๑๕,๖๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ) รองลงมาคือ สหรัฐฯ (๕,๘๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ญี่ ปุน (๕,๒๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ) เกาหลี (๓,๘๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ) เวียดนาม (๒,๓๐๐ ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) ขณะที่ไทยติดอยูที่อันดับ ๑๑ ดวยมูลคาความเสียหาย ๗๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยอุตสาหกรรม
ผลิตยางและพลาสติก เครื่องมือเครื่องจักร เคมีภัณฑ อุปกรณสื่อสาร ยานยนต ในประเทศไทยเปนสาขาที่จะ
ไดรับผลกระทบมากที่สุด
ด านการท อ งเที่ ย ว สมาคมขนส งทางอากาศระหว างประเทศ (IATA) ประเมิ น ว ากรณี ที่ มี ก าร
แพรระบาดอยูในวงจํากัด รายรับการทองเที่ยวโลกจะลดลง ๖๓,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเอเชียจะไดรับ
ผลกระทบสู งสุ ด รองลงมาคื อ ยุ โรป ญี่ ปุน อิ ต าลี และเยอรมนี ซึ่ งล วนเป น แหล งท อ งเที่ ย วสํ าคั ญของ
นั ก ท อ งเที่ ย วจี น ขณะที่ ส ภาอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วแห งประเทศไทยประเมิ น ว า จะส งผลกระทบต อ
การทองเที่ยวไทยไมต่ํากวา ๖ เดือน และสูญเสียรายไดกวา ๒.๕ แสนลานบาท
เหตุผลสําคัญที่ทําใหผลกระทบครั้งนี้คาดวาจะมากกวาในกรณีของการระบาด ๓ ครั้งใหญ ไดแก โรค
ซารส ไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ และโรคเมอรส เนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญกวาเดิม รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ทั้งการคา การลงทุ น การขนสงกับโลกมากขึ้น ในป ๒๕๖๑ เศรษฐกิจจีนมีขนาด ๑๖% ของเศรษฐกิจโลก
ซึ่งนับวาใหญกวาชวงการระบาดของซารส ๔ เทา และมีขนาดคิดเปน ๑๓% ของมูลคาการสงออกโลก โดยคิดเปน
๓๙% ของการผลิตอุตสาหกรรมโลก และคิดเปน ๑๘% ของมูลคาการทองเที่ยวโลก รวมทั้งปจจุบันที่มีระดับ
โลกาภิ วัตน ขั้นสูงที่ ประชากรของโลกถูกหลอมรวมกันทั้ งดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมวัฒนธรรมที่
มากขึ้นกวาในอดีต
(๒) ผลกระทบตอประเทศไทย กอนหนาโควิดและเมื่อเกิดโควิด
ที่มา : SCBTV ประเทศไทยหลัง COVID-๑๙ เตรียมรับมือผานมุมมองของนั กเศรษฐศาสตร ทาง Facebook SCB Thailand
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ในสวนประเทศไทย แมจะสามารถจัดการกับสถานการณไดดี โดยจํานวนผูติดเชื้อลดนอยลง
ในลักษณะ Flatten the Curve แตคงตองติดตามชวงหลังการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน โดยเฉพาะ
การทดสอบตรวจหาผูติดเชื้อ (Testing) ซึ่งในประเทศไทย ไดดําเนินการแลวจํานวน ๒๒๗,๐๐ รายคิดเปน
จํานวน ๓,๓๐๐ คนตอจํานวนประชากร ๑ ลานคน ซึ่งนับวาคอนขางนอย จึงมีความจําเปนตองติดตาม
สถานการณในชวงหลังจากผอนคลายมาตรการล็อกดาวนทั้งนี้ การล็อกดาวนของประเทศ สงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยเศรษฐกิจจะกลับมาฟนตัวเร็วหรือชา ไมไดขึ้นอยูกับการผอนคลายล็อกดาวน
เพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นและพฤติกรรมผูบริโภคที่จะกลับมาใชจาย ออกไปที่ชุมชนเหมือน
กอนเกิดการระบาดของโควิด ทั้งนีม้ าตรการ Testing ติดตามผูปวยทีม่ ีประสิทธิภาพจะมีสวนสําคัญในการ
สรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภค
กองทุ นการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประเมิ นวาเศรษฐกิ จโลกป ๒๐๒๐ นี้ จะหดตั ว -๓% ซึ่ ง
นับวารุนแรงที่สุดตั้งแตวิกฤต Great Depression เมื่อ ๙๐ ปที่แลว สําหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเริ่มชะลอตัว
ตั้งแตครึ่งหลังของปพ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากภาวะสงครามการคา เห็นไดจากการปดโรงงาน สถานการณภัยแลงที่
สงผลตอภาคเกษตรกรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงงบประมาณป ๒๕๖๓ ที่ไดรับอนุมัติลาชากวาปกติ สงผลใหงบ
ลงทุนตางๆ เกิดการลาชาตามไปดวย
๔๖

ภาคการทองเที่ยว : ตัวเลขรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติซึ่งคิดเปนประมาณ ๑๒% ของ GPD
ไทย ซึ่งสถานการณ โควิ ดและการล็อกดาวน ในเดื อนเมษายนที่ ผานมา ทํ าให รายได การท องเที่ ยวติ ดลบ ๑๐๐% เทียบกับระยะเดียวกันของปแลว SCB EIC คาดวาจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศจะหดตัว -๖๗%
โดยธุรกิจทองเที่ยวจะฟนตัวอยางชาๆ โดยคาดวาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีนักทองเที่ยวกลับมาประมาณ
๕๐% ของเดือนธันวาคมป ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การที่ยังไมมีวัคซีนปองกัน หรือวิธีรักษาที่ไดผลทําใหนักทองเที่ยวยังคงมี
ความกั งวล ประกอบกั บเศรษฐกิ จโลกถดถอยทํ าให รายได นักท องเที่ ยวก็ ลดลง ทํ าให ชะลอการท องเที่ ยว
ตางประเทศ
ภาคการสงออก : รายไดจากการสงออกคิดเปนประมาณ ๕๐% ของ GDP ไทย จากเศรษฐกิจ
โลกที่ถดถอย SCB EIC คาดการณวาตัวเลขการสงออกป ๒๕๖๓ จะติดลบ -๑๒.๙%
มาตรการเว นระยะห างทางสั งคม (Social Distancing) : มาตรการดั งกล าวส งผลกระทบต อ
การใชจายในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจที่เปน Face-to-Face เชนการทองเที่ยว เดินทาง สันทนาการ โรงแรม
รวมถึ งสิ น ค าคงที่ มี ร าคาสู ง เช น รถยนต ที่ ส วนใหญ ตั วเลขติ ด ลบ ส วนธุ ร กิ จที่ มี แ นวโน ม เป น บวกคื อ
ธุรกิจออนไลน อาหารจัดสงเดลิเวอรี่ โดย SCB EIC คาดการณ วาการล็อคดาวนหนึ่งเดือนจะลดการใชจาย
บริโภคลง -๗.๓% และสงผลใหตัวเลข GDP ป ๒๕๖๓ นี้ ติดลบ -๐.๖%
อยางไรก็ดี กอนหน าที่จะเกิดวิกฤตโควิด เศรษฐกิจไทยก็ชะลอตัวอยูแลว โดยดูจากชวง ๑๐
สัปดาหแรกของป ๒๕๖๓ ตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงชวงกอนล็อกดาวนในชวงกลางเดือนมีนาคม ตัวเลขธุรกิจ
เปดใหมลดนอยกวาชวงเดียวกันของปกอน ๕.๓% ขณะที่ตัวเลขของธุรกิจที่ปดกิจการเพิ่มขึ้น ๒๐.๔% แสดง
ใหเห็นวาธุรกิจเปดใหมนอยกวาธุรกิจที่ตองปดตัว
๓.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม (Sociocultural : S)
(๑) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของประชากรไทย
ประเทศไทยจั ดอยูในภาวะสู งวัยของประชากรเป นอั นดั บสองของอาเชียน รองจากประเทศ
สิงคโปร ซึ่ งสะท อนให เห็ นวาการเปลี่ ยนแปลงของประชากรศาสตร ของประเทศไทยกํ าลั งก าวเขาสู สังคม
ผู สู งอายุ อ ย างรวดเร็ ว และมี แ นวโน ม จะเพิ่ ม ขึ้ น อย างต อ เนื่ อ งในอนาคตจนกลายเป น สั งคมผู สู งอายุ
อย างสมบู รณ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ (สังคมผู สูงอายุกับการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จไทย สํ านั กวิชาการ สํ านั กงาน
สภาผูแทนราษฎร กรกฎาคม ๒๕๖๑)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาผูที่อายุมากกวา ๖๐ ปขึ้น
ไปของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก ๑๑.๒ ลานคนในป ๒๕๖๐ เปน ๑๓.๑ ลานคนป ๒๕๖๔ (ภาพที่ ๑๒) และคาใชจาย
ดานสุขภาพของผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน ๒๒๘ พันลานบาท (๒.๘%ของ GDP) ในป ๒๕๖๕ จาก ๖๓ พันลาน
บาทป ๒๕๕๓ (๒.๑%ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ฐานลูกคาเปาหมายที่เปนประชากรไทยที่มีความตองการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลจะมี
มากขึ้นตามโครงสรางประชากร นั่นหมายถึงความตองการยารักษาโรค และเวชภัณฑก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย
(๒) ปญหาสาธารณสุขและโรคอุบัติใหมในไทย
สถิติจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นทุกป แมวาในป ๒๕๖๑ จะมีผูปวยนอกลดลงก็ตาม แตแนวโนมระยะยาว
ประเทศไทยยั งคงมี ป ญหาสาธารณสุ ขที่ มีแนวโน มเพิ่ มขึ้ น และในแต ล ะป ก็ ยั งเผชิ ญป ญหากั บ โรคอุ บั ติ ใหม
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโรคติดตออุบัติใหมอีก โดยจากผลการศึกษาของ WHO ในรอบ ๕๐ ป พบวาทั่วโลกจะมี
๔๗

โรคติดตออุบัติใหมเกิดขึ้นทุกป โดยมากกวารอยละ ๗๐ เปนโรคติดตอที่มาจากสัตว และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
โร ค อุ บั ติ ให ม เกิ ด ได จ าก ทั่ วภู มิ ภ าค ขอ งโล ก ไม มี พ ร ม แ ด น ส งผ ล ก ร ะ ท บ รุ น แ ร งห ล าย ด าน
การปองกันควบคุมโรคที่ยุงยากซับซอนและมีผลกระทบตอทั่วโลกและระหวางประเทศ
โรคติดตออุบัติใหมในไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดแก
พ.ศ.
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๕๒
๒๕๕๕
๒๕๕๙
๒๕๖๒
โรคติดตอ โรคซารส โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดใหญ โรคเมอรส โรคติดเชื้อ COVID ๑๙
H๕N๑
H๑N๑
ไวรัสซิกา
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน
และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมในการ
รับมือกับปญหาโรคติดตออุบัติใหมตาง ๆ โดยใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ฯ แ ล ะ ให จั ด ทํ า เ ป น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ใน ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
แผนยุทธศาสตรฯ ระดับพื้นที่เพื่อผลักดันไปสูการปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบเตรียมความพรอมสําหรับภัยพิบัติฉุกเฉินดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน รักษาและควบคุมโรคติดตออุบัติใหมภายใตแนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธโรคติดตออุบัติใหม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางการมี สวนรวมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ในการป องกั น
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม
ยุทธศาสตรที่ ๖ การสงเสริมการจัดการความรู การวิจัย และพัฒนา
๓.๒.๔ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการแพทย ยาและเวชภัณฑ (Technology : T)
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในอุ ตสาหกรรมการแพทยยังน อย เมื่อดูจากสถิติการอนุมัติทะเบี ยนยาใน
ประเทศไทย ทั้งยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณ การขึ้นทะเบียนยาใหมในแตละป ยังมีสถิติจํานวนรายการไมมาก
นัก และไมเห็นถึงแนวโนมที่เพิ่มขึ้น ยกเวนยาแผนโบราณที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น
๑.ยาแผนปจจุบัน
ปที่อนุมัติทะเบียนยา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ผลิต
๘๓๒
๙๓๗
๕๓๒
๖๑๗
๕๕๐

๒. ยาแผนโบราณ
ปที่อนุมัติทะเบียนยา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ผลิต
๖๗๑
๕๒๙
๓๕๕
๖๗๑
๙๓๕

ยาสําหรับมนุษย (รายการ)
แบงบรรจุ
๑๒
๑๑
๑๙
๑๒
๒๕
ยาสําหรับมนุษย (รายการ)
แบงบรรจุ
๐
๐
๐
๐
๐
๔๘

นําเขา
๕๑๗
๕๑๐
๔๕๗
๔๗๓
๖๖๒

นําเขา
๘
๑๐
๑๑
๑๐
๑๔

ที่มา: กองยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.๒.๕ แนวโนมอุตสาหกรรมยา
๓.๒.๕.๑ อุตสาหกรรมยาตางประเทศ
ยอดจําหนายของบริษัทยาตางประเทศ ๑๐ อันดับแรก ป ๒๕๖๒ (๒๐๑๙)
http://www.pharmexec.com/pharm-execs-top-๕๐-companies-๒๐๒๐?pageID=๑
Rank
๑

RX Sales
(USD in Billions)
๔๘.๒๔๗

Company
Roche
(Switzerland)

๒

Novartis
(Switzerland)

๔๖.๐๘๕

๓

Pfizer
(USA)

๔๓.๖๖๒

๔

Merck & Co.
(USA)

๔๐.๙๐๓

๕

Bristol Myers Squibb
(USA)

๔๐.๖๘๙

๖

Johnson & Johnson
(USA)

๔๐.๐๘๓

๗

Sanofi
(France)

๓๔.๙๒๔

๘

AbbVie
(USA)

๓๒.๓๕๑

๙

GlaxoSmithkline
(UK)

๓๑.๒๘๘

๑๐

Takeda
(Japan)

๒๙.๒๔๗

Top selling Drugs
Avastin
Rituxan
Herceptin
Cosentyx
Gilenya
Lucentis
Prevnar ๑๓
Ibrance
Lyrica
Keytruda
Gardasil
Januvia
Revlimid
Eliquis
Opdivo
Stelara
Remicade
Darzalex
Lantus
Dupixent
Pentacel
Humira
Imbruvica
Mavyret
Triurneq
Shingrix
Advair
Entyvio
Vyvanse
Gammagard Liquid

จากยอดจํ าหน ายของบริ ษัทยาต างประเทศ ๑๐ อั นดั บแรก ป ๒๕๖๒ อั นดั บ ๑ คื อ Roche ซึ่ งมี
ยอดขายเพิ่ มขึ้ น ๘.๓% โดยเลื่อนขึ้ นมาหนึ่งอันดับ ซึ่งเป นการยุติการครองตลาดในเวลา ๔ ปของ Pfizer โดยมี
ยา Avastin (ยามะเร็ง) ซึ่งคิดเปน ๑๕%ของยอดขายทั้งหมดของบริษัท และยังคงเปนผลิตภัณฑอันดับตนๆ ของ
Roche แตยากลุมมะเร็ง อาทิ Herceptin และ Rituxan ตองมีการแขงขันกับยาชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilar) ใน
อีกหลายปขางหนา อันดับที่ ๒ คือ Johnson & Johnson (J&J) เมื่อตนปที่ผานมา Brand Finance ที่ปรึกษาดาน
ก า ร ป ร ะ เมิ น มู ล ค า ธุ ร กิ จ อิ ส ร ะ ได วิ เค ร า ะ ห ว า J&J จ ะ เป น บ ริ ษั ท ย า ที่ มี มู ล ค า สู งที่ สุ ด ใน
ป ๒๕๖๓ เนื่องจาก J&J มีการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกรงโดยเฉพาะการลงทุนดานยาตานจุลชีพ J&J เปนหนึ่งในกลุม
แรกที่ประกาศการพัฒนาวัคซีนสําหรับ Coronavirus ในระหวางการระบาดในประเทศจีน
ส วน Novartis ได เลื่ อ นอั น ดั บ ขึ้ น จากอั น ดั บ ที่ ๓ เป น อั น ดั บ ที่ ๒ จากยอดขายที่ เพิ่ ม ขึ้ น ๖%
โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ Novartis ไดซื้อกิจการบริษัทยา โดยมีเป าหมายเพื่อเพิ่ มผลตอบแทนสวนของผูถือหุ น
๔๙

(Shareholder’s return) ไปพรอมๆ กับวางแผนอนาคตบริษัทไปสูบริษัทที่เนนนวัตกรรมมากขึ้น โดยมุงเนน High
margin product จากยาชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilar) เพราะตองการสรางรายไดจากยาที่หมดอายุสิทธิบัตรจาก
บริษัทอื่น
เมื่ อวิ เคราะห บริ ษัทยาใน ๕ อั นดั บแรก ได แก Pfizer, Merck & Co., Bristol Myers Squibb, Roche
และ Novartis พบวา Pfizer เลื่อนลงไป ๒ อันดับ เปนผลมาจากยอดขายที่ลดลง ๓.๖% ซึ่งขณะนี้ Pfizer ไดซื้อกิจการ
ของ Array BioPharma ในมูลคา ๑๑.๔ พันลานดอลลารในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยบริษัทฯ คาดวาจะเติบโตอยาง
ตอเนื่องจากผลิตภัณฑตางๆ อาทิ เชน Eliquis (ยาตานการแข็งตัวของเลือด) Xeljanz (รักษาโรคขออักเสบรูมาตอยด)
Xtandi (ยาใหมในการรักษามะเร็งตอมลูกหมาก) Inlyta (ยามะเร็ง) รวมถึงยาในกลุมหลอดเลือดและหัวใจ และกลุมยา
มะเร็ ง ที่ คาดวาจะเป ดตั วในป ๒๕๖๓ นี้ เช น Vyndaqel (ยาหลอดเลื อดและหั วใจ), Braftovi, Mektovi (ยามะเร็ ง)
รวมถึงยามะเร็งชีววัตถุคลายคลึง (Oncology biosimilars)
สําหรับยอดขายของ Merck & Co เพิ่มขึ้น ๙.๕% โดยเปนยาในกลุมโรคมะเร็ง คือ Keytruda และใน
สวนของ Bristol Myers Squibb (BMS) ซึ่งเลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่ ๑๑ มาเปนลําดับที่ ๕ และ BMS ได ประกาศ
ซื้อบริษัทยารักษาโรคมะเร็ง Celgene เปนจํานวนเงิน ๗๔ พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยการซื้อบริษัท Celgene ทําให
Bristol-Myers Squibb สามารถเติบโตไดมากกวาเดิม
๒.๒.๒ อุตสาหกรรมยาในประเทศ
ที่มา : ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ป ๒๕๖๒ และแนวโนม ป ๒๕๖๓ โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(www.oie.go.th)

ปริมาณการผลิตและจําหนายยาในประเทศ ป ๒๕๖๒ คาดวาจะเพิ่มขึ้นจากปกอนตามการขยายตัวของ
ตลาดตางประเทศ สําหรับการสงออกยังขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร
การผลิตยา

การจําหนายยา

การสงออกยา

ในป ๒๕๖๒ คาดวาจะมีปริมาณ ๖๙,๗๔๖.๒๖ ตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ ๓.๖๖ โดยเปน
การขยายตั วของการผลิ ต ยาเม็ ด ยาแคปซู ล ยาฉี ด ยาครี ม และยาผง ตามคํ า สั่ งซื้ อ
ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสวนของยาเม็ดและยาผงที่ผูผลิตบางรายสามารถทําตลาดตางประเทศ
ไดมากขึ้น ทําใหมีการผลิตเพื่อสงออกเพิ่มขึ้นสําหรับการผลิตยาน้ําคาดวาจะมีปริมาณลดลง
เนื่องจากการจํากัดปริมาณการจําหนายในยาน้ําบางชนิด
ในป ๒๕๖๒ คาดว า จะมี ป ริ ม าณ ๔๒,๔๐๓.๓๒ ตั น ลดลงจากป ก อ นร อ ยละ ๐.๑๘
ในภาพรวมการจําหนายยาของผูผลิตในประเทศยังขยายตัวไดมีเพียงการจําหนายยาน้ําและ ยา
ค รี ม ที่ ค าด ว าจ ะ ป รั บ ล ด ล ง เนื่ อ งจ าก ถู ก จํ ากั ด ป ริ ม าณ ก าร จํ าห น าย แ ล ะ มี
คําสั่งซื้อลดลง เนื่องจากมีการนํายาไปใชผิดประเภทในชวงป ๒๕๖๑ ที่ผานมา
ในป ๒๕๖๒ คาดวาจะมีมูลคา ๔๒๗.๗๒ ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอนรอยละ ๗.๖๓
จากการขยายตั วที่ ดีของตลาดเวียดนาม กั มพู ชา สิงคโปร เมี ยนมา และญี่ ปุน สําหรั บการ
นําเขายามีมูลคา ๑,๖๘๙.๗๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปกอนรอยละ ๕.๑๘ โดยเปนการ
นํ า เ ข า ย า ต น แ บ บ จ า ก ส วิ ต เ ซ อ ร แ ล น ด เ ย อ ร ม นี เ ป อ ร โ ต ริ โ ก แ ล ะ
สหราชอาณาจักร และการนําเขายาชื่อสามัญราคาถูกจากอินเดียมีปริมาณลดลง

๕๐

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ป ๒๕๖๓
การผลิตยาในป ๒๕๖๓ คาดวาจะขยายตัวรอยละ ๔.๕๔ ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเปนตลาดสงออกหลักในสินคายาของไทย ซึ่งไดมีการคาดการณวา
มูลคาการจําหนายยาในประเทศ ในป ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จะขยายตัวในอัตรา ๔.๒-๔.๖% โดยมีปจจัยตางๆ ดังนี้
๑) การเจ็บปวยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคไมติดตอเรื้อรัง ทั้งกลุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ
เรื้ อ รั ง โดยโรคติ ด ต อสํ าคั ญที่ มีอัต ราการเจ็ บ ป วยสู งที่ สุด คื อ โรคท อ งร วง รองลงมาคื อ โรคปอดอั ก เสบ และ
โรคไขเลือดออก ส วนโรคไม ติดตอเรื้อรัง (NCDs) ที่ มีอัตราการป วยใหมตอประชากรสู งที่ สุดคือ โรคความดันโลหิตสู ง
รองลงมาไดแก โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด
๒) จํานวนประชากรผูสูงอายุที่มีมากขึ้น ขณะที่จํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญ
มีภาวะเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง มีสัดสวนเกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนผูสูงอายุ
ทั้งหมด รองลงมาคือ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ และโรคมะเร็ง
๓) การเขาถึงระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน สงผลใหคาใชจายดานยาของระบบ
พยาบาลโดยรวมขยายตัวตอเนื่อง ประชากรไทยสามารถเขาถึงชองทางการรักษาที่ดีขึ้นภายใตระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา โดยสิทธิภายใตระบบประกันสุขภาพครอบคลุมกวา ๙๙% ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งสวนใหญ
เป นสิทธิการรักษาโดยผานบัตรประกันสุขภาพ (บั ตรทอง) กวา ๗๕% รองลงมาเป นบั ตรประกั นสั งคม (สัดส วน
๑๗%) และประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน (สัดสวน ๗%) ทําใหคาดวาในชวงป ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คาใชจายในการ
รักษาพยาบาล (คายาและคารักษา) จะขยายตัวตอเนื่องในอัตราเฉลี่ย ๖.๖% จาก ๖.๓% ในป ๒๕๖๒ โดยภาครัฐ
เติบโต ๖.๙% และเอกชน ๕.๕% จาก ๖.๗% และ ๕.๑% ตามลําดับ
๔) การขยายตั วของอุ ตสาหกรรมการท องเที่ ยวเชิ งการแพทย ทํ าให มีผูปวยชาวต างชาติ เพิ่ มขึ้ น
สวนมูลคาส งออกยามีโอกาสขยายตั วตอเนื่ องในภู มิภาคอาเซียนหลั งจากที่ไทยเข าเป นสมาชิกการตรวจประเมินยา
แห งสหภาพยุ โรป (PIC/S) และโรงงานผลิ ตยาของไทยที่ ได มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ทํ าให
ความเชื่อมั่นในคุณภาพยาเพิ่มขึ้น จํานวนผูปวยตางชาติที่คาดวาจะกลับเขามาใชบริการในไทยเพิ่มขึ้นในป ๒๕๖๔๒๕๖๕ หลังจากที่หดตัวในป ๒๕๖๓ เนื่องจากไทยยังคงมีความไดเปรียบทั้งในดานคุณภาพการบริการ คาใชจาย และ
มาตรฐานการรั กษา รวมทั้ งโรงพยาบาลของไทยมี ความก าวหน าและความพร อมด านศู นย การแพทย เฉพาะทาง
โดยเฉพาะการรักษาโรคไมติดตอเรื้อรัง (อาทิ โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคมะเร็ง) รวมทั้งศูนยดูแลและบริบาลผูปวยสูงอายุ
ที่มีคาใชจายต่ําเมื่ อเทียบกั บประเทศคูแข ง (อาทิ สิ งคโปร และมาเลเซีย) ทํ าให ไทยมีผูปวยตางชาติ เพิ่ มขึ้ น ทั้ งกลุ ม
นักทองเที่ยวทั่ วไปและนักทองเที่ยวเชิงการแพทย (Tourist & Medical tourist) ซึ่งมีสัดสวนรวมกันประมาณ ๘๐%
ของผูปวยตางชาติทั้งหมด สวนใหญจะยังคงมาจากเอเชียตะวันออก ยุโรป และตะวันออกกลาง ตามลําดับ จํานวนผูปวย
ตางชาติที่เขามาใชบริการในไทยป ๒๕๖๓ จะลดลงกวา ๖๐% จากผลกระทบของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
เมื่อเทียบกับการขยายตัวประมาณ ๔.๕% ในป ๒๕๖๒
๕) กระแสการใสใจสุขภาพของคนไทย หลังการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทําใหความตองการเขารับ
การรักษาพยาบาลหรือซื้อยาเพื่อรักษาอาการปวยแมเพียงเล็กนอยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากความกังวลในการระบาด
ของโรคใหมๆ
ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมยามีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก
(๑) ผลิตภัณฑยานําเขาราคาถูกจากอินเดียและจีน
(๒) การเพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายใหมโดยเฉพาะนักลงทุนตางชาติ เชน ญี่ปุน โดยใหประเทศไทยไทย
เปนฐานการผลิตยาชื่อสามัญ เพื่อสงออกไปจําหนายในประเทศของตนและตลาดกลุมประเทศ CLMV
๕๑

(๓) การเขามาลงทุนของกลุมทุนจากธุรกิจอื่นในประเทศ ดานตนทุนของผูผลิตยาในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น
จากคาใชจายในการปรับปรุงโรงงานผลิตยาใหไดตามมาตรฐาน GMP PIC/S และราคาวัตถุดิบนําเขาที่สูงขึ้น
สําหรับป ๒๕๖๓ มูลคาการจําหนายยาในประเทศไตรมาสแรกขยายตัว ๗.๕% คิดเปน ๕.๗ พันลานบาท
เนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทําใหความตองการยาแกไข/แกปวด ยาฆาเชื้อ รวมทั้งวัคซีน เพิ่มขึ้น
โดยมู ลค าการจําหน ายยาเม็ ดเพิ่ มขึ้น ๑๔.๖% รองลงมาได แก ยาแคปซูล ยาฉีด และยาน้ํ า สอดคลองกั บมู ลค าการ
นําเขายาเพิ่มขึ้น ๐.๗% คิดเปน ๑.๓ หมื่นลานบาท สวนใหญ เปนการนําเขายาและสวนประกอบตัวยาสําคัญจากจีน
และอินเดีย ในทางตรงขาม การสงออกลดลงทั้งดานปริมาณและมูลคา เนื่องจากในชวงที่สถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มีความรุนแรงทุกประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยที่ชะลอการสงออก และหันมาเนนตอบสนองความ
ตองการใชในประเทศกอน ในระยะถัดไปโดยประเทศไทยอาจเผชิญกับตนทุนราคายาที่มีแนวโนมปรับขึ้น ผลจากการ
หยุ ดการผลิตชั่ วคราวของโรงงานผลิ ตสารตั้ งตนและสวนประกอบสําหรับผลิ ตยาในจีน ขณะที่ อินเดี ยประกาศห าม
สงออกสารตั้ งต นและส วนประกอบ รวมถึงตั วยารักษาโรค ๒๖ ชนิ ด (เช น ยาพาราเซตามอล) เพื่ อสํารองไวผลิ ตใน
ประเทศ นอกจากนี้ บริษัทผลิตยาตนตํารับชั้นนําของโลก ไดแก สหรัฐฯ เยอรมนี อังกฤษ ระงับการวิจัย/ทดลองทาง
คลินิก (Clinical Trials) ยารักษาโรคอื่นๆชั่วคราว เพื่ อคิ ดคนพัฒนาวัคซีนตานเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทํ าให มีแนวโนมที่
วัตถุดิบสารตั้งตนอาจขาดแคลน และมีราคาปรับสูงขึ้นได สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของไทย ซึ่งยังพึ่งพาทั้งการ
นําเขาวัตถุดิบสารตั้งตน และยาตนตํารับจากตางประเทศ
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark Analysis)

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย (www.dbd.go.th) ณ วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๒
รายไดรวมองคการเภสัชกรรม ป ๒๕๖๒ ขอมูลคูเทียบ เปนขอมูลป ๒๕๖๑

ตามรายงานทางการเงินของบริษัทยาในประเทศจากกระทรวงพาณิ ชย องคการเภสัชกรรม (GPO)
มีรายไดรวม ๑๘,๒๖๖ ลานบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแลวสูงกวาบริษัทอื่นๆ

๕๒

 ประสิทธิภาพการสรางรายไดจากสินทรัพยถาวร

เมื่อวิเคราะหจากอัตราสวนหมุนเวียนทรัพยสินถาวร (Fixed asset turnover) ซึ่งเปนการวัดความสามารถในการ
สรางรายไดจากสินทรัพยที่มี พบวา องคการเภสัชกรรม (GPO) ทําไดเทากับคาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน และสูงกวาอีก
หลายๆ บริษัท
 อัตรากําไรขั้นตน (Gross profit margin)
อัตรากําไรขั้นตน สะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ซึ่งสามารถนํามาวางแผนกลยุทธเกี่ยวกับการตั้ง

หรือลดราคาขายสิ นค า โดยที่ ระวั งไม ให ขาดทุ นได ในที่ นี้เมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว าง องค การเภสัชกรรม (GPO)
กั บบริ ษัทยาในประเทศ พบวาอั ตรากํ าไรขั้ นต นของ อภ.ถื อว าต่ํ า ซึ่ งสะท อนถึ งการควบคุ มต นทุ นขาย ยั งไม ดี
เทาที่ควร

๕๓

 อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (Operating income) : ไมรวมดอกเบี้ยจายและภาษี)

จากการวิเคราะหอัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (Operating income ) พบวา องคการเภสัช
กรรม (GPO) มีคาต่ํากวาหลายๆ บริษัท ซึ่งหากแนวโนมของ Operating Profit Margin ลดลงเรื่อยๆ ก็เปนไปได
วา ตนทุนอาจสูงขึ้น แตปรับราคาขึ้นไมได ทําใหกําไรขั้นตนลดต่ําลงหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นแตยอดขายไมเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย
๓.๒.๖ แนวโนมตลาดสมุนไพรไทย
ตามแผนแม บ ทแห งชาติ วาด วยการพั ฒ นาสมุ น ไพรไทย ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
ประกอบดวยวิสัยทัศน ยุทธศาสตร มาตรการ และแผนงานตางๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแตตน
ทางกลางทาง และปลายทาง เพื่ อให ใน ๕ ป ขางหน าประเทศไทยจะเป นประเทศส งออกวัตถุดิบสมุนไพร
คุณภาพและผลิตภั ณฑสมุนไพรชั้นนําของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ งเพิ่ มขีดความสามารถในการแขงขั นของ
สมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่องและเปนระบบ อันจะนํามาสูความมั่งคงทางสุขภาพ
และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยตอไปซึ่งยุทธศาสตรภายใตแผนแมบท มีดังนี้
เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ ๑
สงเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทย
ที่มีศกั ยภาพตามความตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ

๑. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
แปรรูปเบื้องตนอยางมี
คุณภาพ
๒. ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มี
คุณภาพมีความเพียงพอ
ใกลเคียงกับความตองการใช
๓. อนุรักษสมุนไพรไทยใหคงไว
อยางยั่งยืน
ผลิตภัณฑสมุนไพรมีศักยภาพใน
การแขงขันทางการตลาดทั้งใน
และตางประเทศ

๑. การจัดการหวงโซอุปทาน
๒. การวิจัยและจัดทําขอกําหนด
มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
๓. การอนุรักษและการใชพืชสมุนไพร
จากปาอยางยั่งยืน

๑. พัฒนาอุตสาหกรรมไทย
๒. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย
๓. การพัฒนาการตลาดสมุนไพรไทย

สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร
เพื่อรองรับการแขงขัน

๑. เพิ่มการใชสมุนไพรในระบบ
สุขภาพในการรักษาโรคหรือ
เสริมสรางสุขภาพ
๒. เสริมสรางพื้นฐานการพัฒนา
การแพทยแผนไทยและ
สมุนไพรไทยใหเปนสวนหนึ่ง

๑. การพัฒนาโครงสรางสงเสริมการ
จัดบริการและการใชสมุนไพรใน
สถานบริการสาธารณสุข
๒. การวิจัย เสริมสรางองคความรู
มาตรฐานคุณภาพ และความเสีย่ ง
๓. การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ

ยกระดับผลิตภัณฑ
สมุนไพร และผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ใหมีคุณสมบัติ
เปนยาและผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
สูงตามนโยบายสงเสริม

ยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนาอุตสาหกรรมและ
การตลาดสมุนไพรใหมีคุณภาพ
ระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ ๓
สงเสริมการใชสมุนไพรเพื่อการ
รักษาโรคและการสรางเสริม
สุขภาพ

มาตรการ

การตอบสนองนโยบาย
ขององคการเภสัชกรรม

ยุทธศาสตร

๕๔

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

มาตรการ

ของระบบสุขภาพของ
ประเทศในระยะยาว

ยุทธศาสตรที่ ๔
สรางความเขมแข็งของ
การบริหารและนโยบายภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทย
อยางยั่งยืน

ดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
๔. การจัดการและการเขาถึงยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ
๕. การใชสมุนไพรในการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคในชุมชนและ
บทบาทหมอพืน้ บาน
๖. การสีอ่ สารเพื่อสรางความรูที่ถูก ตอง
ความเขาใจ และความเชีอ่ มั่น
ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนา ๑. การพัฒนาโครงสรางการบริหาร
สมุนไพรที่มีศักยภาพเพือ่ สราง
สมุนไพร
มูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ ๒. การพัฒนากฎหมายดานการสงเสริม
และควบคุมผลิตภัณฑสมุนไพร
๓. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสมุนไพร
และระบบการประเมินขีด
ความสามารถในการแขงขันดาน
สมุนไพร
๔. การเสริมสรางกลไกการบริหาร
งานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
๕. การสงเสริมและพัฒนาสมุนไพร
Product Champion
๖. การพัฒนาเมืองสมุนไพร

การตอบสนองนโยบาย
ขององคการเภสัชกรรม
การใชและเขาถึง
ผลิตภัณฑสมุนไพรของ
รัฐบาล

ที่มา : แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

๓.๒.๗ สถานการณความรุนแรงของโรคที่เปนปญหาสาธารณสุข
ที่มา : จํานวนและอัตราตายโรคไมติดตอ ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑, กองโรคไมติดตอ สํานักโรคไมติดตอ ประมวลผลขอมูลทะเบียนการตาย จากสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สถานการณโรคไมติดตอของประเทศไทยในชวงทศวรรษที่ผานมากลุมโรคไมติดตอเปนสาเหตุ
การเสียชีวิตประชากรไทยถึง รอยละ ๗๕ ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือราว ๓๒๐,๐๐๐ คนตอป ในจํานวนนี้
พบวาประมาณครึ่งหนึ่งหรือราวรอยละ ๕๕ เสียชีวิตที่อายุต่ํากวา ๗๐ ป ซึ่งองคการอนามัยโลกจัดวาเปนการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร เมื่อพิจารณาความรุนแรงของโรคไมติดตอที่เป นสาเหตุการเสียชีวิตกอนวัยอันควร
จํานวน ๔ โรคสําคัญ คือโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง
๕๕

ระหว าง พ.ศ. ๒๕๕๕ กั บ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากข อ มู ล ทะเบี ย นการเสี ย ชี วิต ของสํ า นั ก บริ ห ารทะเบี ย น
กระทรวงมหาดไทย ที่ไดรับการใหสาเหตุการเสียชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทยแลว พบวา อัตราตายในชวง
อายุ ๓๐ - ๖๙ ป ของทั้ง ๔ โรค มีแนวโนมสูงเพิ่มขึ้น
• โรคหลอดเลือดสมองมีการเพิ่มมากที่สุด จาก ๓๓.๔ ตอแสนประชากร เพิ่มเปน ๔๐.๙ ตอแสน
ประชากร รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด จาก ๒๒.๔ ตอแสนประชากร เปน ๒๗.๘ ตอแสนประชากร
• โรคเบาหวาน จาก ๑๓.๒ ตอแสนประชากร เพิ่มเปน ๑๗.๘ ตอแสนประชากร และโรคทางเดิน
หายใจอุดกั้นเรื้อรังจาก ๓.๘ ตอแสนประชากร เปน ๔.๕ ตอแสนประชากร
เมื่อพิจารณาความแตกตางของอัตราการเสียชีวิตรายโรคระหวางเพศ พบวา โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหัวใจขาดเลือดและโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง พบในเพศชายพบสูงกวาเพศหญิง ๒ -๓ เทา ขณะที่
โรคเบาหวานพบการเสียชีวิตในกลุม อายุ ๓๐ - ๖๙ ป เพศหญิงสูงกวาเพศชาย
จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ ๕ ในป ๒๕๕๗ พบการ
ปวยดวยโรคไมติดตอเพิ่มขึ้น หนึ่งในสามของประชาชนไทยที่มีอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป ปวยเปนโรคไมติดตอที่
สําคัญ ความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก รอยละ ๖.๙ ในปพ.ศ. ๒๕๕๒ เปนรอยละ ๘.๙ คิดเปนจํานวน
ประมาณ ๔.๘ ลานคน ในชวง ๕ ปที่ผานมา เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน ความชุกของความดัน
โลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๑.๔ ในปพ.ศ. ๒๕๕๒ เปนรอยละ ๒๔.๗ คิดเปนจํานวนประมาณ ๑๓ ลานคน
ในช วง ๕ ป ที่ผานมา เฉลี่ ยเพิ่ มขึ้นป ละประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน โดยผลกระทบการสู ญเสี ยป สุขภาวะของ
ประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามเพศและรายโรค พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุของการสูญเสีย
ปสุขภาวะของประชากรไทยเปนอันดับ ๓ ในเพศชาย และเปนอันดับ ๑ ในเพศหญิง โดยคาความสูญเสียใน
เพศชายรอยละ ๖.๙ เพศหญิง รอยละ ๘.๒ และเมื่อพิจารณาการสูญเสียปสุขภาวะจําแนกตามกลุมอายุพบวา
กลุมอายุ ๓๐ – ๕๙ ป โรคเบาหวานเป นสาเหตุของการสูญเสียป สุขภาวะเป นอันดับ ๒ ในเพศหญิ ง และโรค
หลอดเลือดสมองเปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ อันดับ ๔ ในเพศชายและเพศหญิง และกลุมอายุ ๖๐ ป
ขึ้นไป ในเพศชายและหญิง ๕ อันดับแรกสวนใหญกลุมโรคไมติดตอเปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ
สรุปประเด็นหลักทีอ่ งคการเภสัชกรรมควรพิจารณา
ประเด็นหลัก
ประเด็นที่ควรพิจารณา
การเมือง กฎหมาย
• ขอตกลงการคาระหวางประเทศไมสงผลเชิงบวกตอการดําเนินงาน
และนโยบาย
ขององคการเภสัชกรรม (ถูกจํากัดดานการพัฒนายาสามัญใหมๆ หรือ
ทดแทนการนําเขา)
• นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางดานการ
รักษาพยาบาลและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
• นโยบายยาแหงชาติเอื้อตอการดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม
ภาวะเศรษฐกิจ
• เศรษฐกิจมีแนวโนมหดตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
COVID ๑๙ ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบทั้งเชิงกายภาพและ
สุขภาพจิต
• รัฐมีมาตรการชวยเหลือหลายอยาง จะทําใหเศรษฐกิจกลับมาฟนตัว
ไดเร็วขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและ
• สังคมสูงวัยในประเทศไทย ทําใหความตองการดานการดูแลสุขภาพ
สุขภาวะประชาขน
และการใชยาเพื่อการรักษาโรคติดตอไมเรื้อรัง (NCDs) มีแนวโนม
๕๖

ประเด็นหลัก

ประเด็นที่ควรพิจารณา
•

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

•
•

การแขงขันภายในอุตสาหกรรม
•
•

สูงขึ้น
เกิดโรคอุบัติใหม ทําใหมีความตองการและการตระหนักเรื่องการดูแล
สุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลมากขึ้น
นวัตกรรมดานยา (การพัฒนาและขึ้นทะเบียนยา) ยังมีไมมาก และ
แนวโนมไมเติบโต
โรงพยาบาล (ลูกคาขององคการเภสัชกรรม) มีความตระหนักถึงการ
ใชนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนการใหบริการจากการรักษาเปนการ
ดูแลสุขภาพเชิงปองกันแบบครบวงจร (Wellness)
• โครงสรางตลาด – มีลักษณะเปนตลาดแบบผูกขาด (Monopolistic)
แตยังไมถึงกับมีการแขงขันอยางสมบูรณ เนื่องจากมีกฎระเบียบ
ปกปอง
พฤติกรรมการแขงขัน – มีการแขงขันสูงดานนวัตกรรมและ
ประสิทธิภาพของสินคา ไมคอยเนนการแขงขันดานการตัดราคา
ผลการดําเนินงาน – ผูประกอบการสวนใหญในตลาดยังคงมีผลการ
ดําเนินงานที่ดี มีอัตรากําไรสุทธิในระดับสูง (เมื่อเทียบกับ
อุตสาหกรรมอื่น)

๕๗

บทที่ ๔
การวิเคราะหองคกร กําหนดเปาหมาย
และผลที่คาดหวังดานการวิจัย และการสรางนวัตกรรม
๔.๑ การวิเคราะหองคดวยเทคนิควิธีและเครื่องมือที่เปนสากลนิยม
๔.๑.๑ การวิเคราะหปจจัยภายในองคกรดวย McKinsy ๗S
McKinsey ๗s Framework
จุดแข็ง (Strengths)
๑. Staff
๒. Skill
S๑ มีองคความรูดานเภสัชกรรม
วิทยาศาสตร และ Logistic ในระดับสากล
S๒ มีองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาที่
มีความหลากหลาย
S๓ มีองคความรูในผลิตภัณฑที่มีความ
หลากหลาย และเปนที่ยอมรับดานคุณภาพ
๓. Style
๔. Shared Value
๕. Structure
๖. System

-

จุดออน (Weakness)
W๒ ความรู ความเขาใจของบุ คลากรดาน
การจัดการความรูและนวัตกรรมยังไมทั่วถึง
W๘ ขาดความเชี่ยวชาญในการแขงขัน
ดานการตลาดภาคเอกชน และตลาด
ตางประเทศ

W๓ แรงจูงใจสําหรับการสรางนวัตกรรมยัง
ไมตอเนื่อง
W๔ ขาดหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบดาน
การจัดการความรูและนวัตกรรม
S๔ มีความสามารถในการบริหาร Supply W๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม
Chain เพื่อวิจัย ผลิต จัดหายาและ
สามารถตอบสนองตอการสนับสนุนการ
เวชภัณฑในปริมาณที่สูงเพื่อสนับสนุนงาน จัดการความรูและนวัตกรรม
ดานสาธารณสุข
W๖ การเชื่อมโยงองคความรูของบุ คลากร
S๕ มีระบบ VMI เปนชองทางการจําหนาย ภายในองคกร ยังไมมีประสิทธิภาพ
ภาครัฐที่กวางขวาง และมีลูกคารายใหญ W๗ ไม สามารถต อยอดองค ความรู ไปสู
ภาครัฐเปนฐานในการดําเนินงาน
นวัตกรรมไดอยางทั่วถึง
S๖ มีโครงสรางทางการเงินที่ดี มี
W๙ กระบวนการใน Supply Chain ยัง
งบประมาณ ทุน มั่นคง สนับสนุนการ
ไมยืดหยุนเพียงพอที่จะตอบสนองความ
ทํางานขององคกร
ตองการของตลาดที่หลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น
๕๘

McKinsey ๗s Framework

๗. Strategy

จุดแข็ง (Strengths)

-

จุดออน (Weakness)
W๑๐ การจัดสงและกระจายสินคายังไม
สามารถตอบสนองความคาดหวังของกลุม
ลูกคาได
W๑ ทิ ศทางในการจั ดการองค ความรูและ
นวัตกรรมยังไมชัดเจน

๔.๑.๒ การวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกรดวย PESTEL Analysis
PEST Analysis
๑.Political

๒.Economic

๓.Social

๔. Technology

โอกาส (Opportunities)
O๑ นโยบายรัฐบาลที่จะใหประเทศไทย มุงเขาสู
Thailand ๔ .๐ ด านสาธารณสุ ข สุ ขภ าพ
เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ
O๒ พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
O๖ นโยบายความรวมมือในกลุมประเทศ CLMV
สร างความ ร วมมื อ กั บ ธุ ร กิ จยา ทั้ งในและ
ต างประเทศ ทางด านวิ จั ย การผลิ ต และ
การตลาด
O๘ คูความรวมมือทั้งในและตางประเทศ (ควร
ดําเนินการสรางความรวมมือหนวยงาน
ภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัย เพื่อสราง
ผลลัพธที่เปนรูปธรรม)
O๔ ตลาดสุ ขภาพทั้ งเชิ งป องกั นและรั กษา มี
ความต องการที่ สู งขึ้ นมากทั้ งในประเทศและ
ประเทศในกลุม AEC
O๗ แน วโน ม ก ารเติ บ โต ขอ งต ล าด eCommerce
O๓ โครงสร างประชากรที่ มี ผูสู งอายุ มากขึ้ น
(Aging Society) แนวโนมการเพิ่มขึ้นของโรคไม
ติดตอเรื้อรัง )NCDs) ทําใหมีความตองการใชยา
มากขึน้
O๕ กระแสนิ ยมด านสมุ นไพร แพทย แผนไทย
และแพทย ทางเลื อ กสู งขึ้ น ภาครั ฐให ก าร
สนับสนุน
O๑ นโยบายรัฐบาลที่จะใหประเทศไทย มุงเขาสู
๕๙

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats)
-

T๑ การเปดเสรีทางการคา FTA, AEC, RCEP
และอื่นๆสงผลใหมีการแขงขันทางการคา
รุนแรงมากขึ้นทางดานราคา
T๓ การแขงขันทางการตลาดภายใน
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ health care
T๔ การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาและรูปแบบ
การใชยาที่รวดเร็ว

T๕ ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการ

PEST Analysis

๕. Environment
๖. Raw

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats)
Thailand ๔ .๐ ด านสาธารณสุ ข สุ ขภ าพ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ
-

T๒ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ที่เขมงวด
มากขึ้น เชน มาตรฐาน GMP PIC/S การขึ้น
ทะเบียน ยา ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิต
(พิจารณา Global Standard อื่นๆ ที่อาจมี
เพิ่มเติม)

๔.๑.๓ การวิเคราะหสถานภาพดานการจัดการความรูและนวัตกรรม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
S๑ มีองคความรูดานเภสัชกรรม วิทยาศาสตร และ
Logistic ในระดับสากล
S๒ มีองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาที่มีความ
หลากหลาย
S๓ มีองคความรูในผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย
และเปนที่ยอมรับดานคุณภาพ
S๔ มีความสามารถในการบริหาร Supply Chain เพื่อ
วิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑในปริมาณที่สูงเพื่อ
สนับสนุนงานดานสาธารณสุข
S๕ มีระบบ VMI เปนชองทางการจําหนายภาครัฐที่
กวางขวาง และมีลูกคารายใหญภาครัฐเปนฐานในการ
ดําเนินงาน
S๖ มีโครงสรางทางการเงินที่ดี มีงบประมาณ ทุน มั่นคง
สนับสนุนการทํางานขององคกร

จุดออน (Weakness)
W๑ ทิศทางในการจัดการองคความรูและนวัตกรรมยังไม
ชัดเจน
W๒ ความรู ความเขาใจของบุคลากรดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมยังไมทั่วถึง
W๓ แรงจูงใจสําหรับการสรางนวัตกรรมยังไมตอเนื่อง
W๔ ขาดหนวยงานเฉพาะที่รับผิดชอบดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม
W๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมสามารถตอบสนอง
ตอการสนับสนุนการจัดการความรูและนวัตกรรม
W๖ เทคโนโลยีการผลิต มีประสิทธิภาพต่ํา ตนทุนการ
ผลิตสูง
W๗ คลังสินคา สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ ไมเพียงพอและไม
ทันสมัย
W๘ ไมสามารถตอยอดองคความรูไปสูนวัตกรรมไดอยาง
ทั่วถึง
W๙ ขาดความเชี่ยวชาญในการแขงขันดานการตลาด
ภาคเอกชน และตลาดตางประเทศ
W๑๐ กระบวนการใน Supply Chain ยังไมยืดหยุน
เพียงพอที่จะตอบสนองความตองการของตลาดที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น
W๑๑ การจัดสงและกระจายสินคายังไมสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของกลุมลูกคาได
๖๐

โอกาส (Opportunities)
O๑ นโยบายรัฐบาลที่จะใหประเทศไทย มุงเขาสู
Thailand ๔.๐ ดานสาธารณสุข
สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ
O๒ พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
O๓ โครงสรางประชากรที่มีผูสูงอายุมากขึ้น (Aging
Society) แนวโนมการเพิ่มขึ้นของ
โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ทําใหมีความตองการใชยา
มากขึ้น
O๔ ตลาดสุขภาพทั้งเชิงปองกันและรักษา มีความ
ตองการที่ สูงขึ้นมากทั้งในประเทศและประเทศในกลุม
AEC
O๕ กระแสนิยมดานสมุนไพร แพทยแผนไทย และ
แพทย ทางเลือกสูงขึ้น ภาครัฐใหการสนับสนุน
O๖ นโยบายความรวมมือในกลุมประเทศ CLMV สราง
ความ รวมมือกับธุรกิจยา ทั้งในและตางประเทศ
ทางดานวิจัย การผลิต และการตลาด
O๗ แนวโนมการเติบโตของตลาด e-Commerce
O๘ คูความรวมมือทั้งในและตางประเทศ สรางความ
รวมมือหนวยงานภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัย
บริษัทผูผลิตยาและเวชภัณฑ สถาบันวิจัยตางๆ เพื่อ
สรางผลลัพธที่เปนรูปธรรม

อุปสรรค (Threat)
T๑ การเปดเสรีทางการคา FTA, AEC, RCEP และอื่นๆ
สงผลใหมีการแขงขันทางการคารุนแรงมากขึ้นทางดาน
ราคา
T๒ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ที่เขมงวดมากขึ้น
เชน มาตรฐาน GMP PIC/S การขึ้นทะเบียน ยา ซึ่งสงผล
ตอตนทุนการผลิต (พิจารณา Global Standard อื่นๆ ที่
อาจมีเพิ่มเติม)
T๓ การแขงขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยาและ
เวชภัณฑ health care
T๔ การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาและรูปแบบการใชยาที่
รวดเร็ว
T๕ ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว

๔.๑.๕ ทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจของแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๘)
“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ที่สรางคุณคาอยางยั่งยืน” โดยมีความนัยที่
แฝงไวในวิสัยทัศน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนตรงกันมากขึ้น ดังนี้
เปนองคกรที่นํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน และสรางโอกาสทาง
ธุรกิจ ควบคูกับการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และรวมกันแลกเปลี่ยนความรูอยางสรางสรรคใหแกบุคลากร อันเปน
พื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการบูรณาการองคความรูไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นตอง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหองคกร ในขณะเดียวกันยังคํานึงถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สรางประโยชน
และคุณคาตอสังคม ซึ่งเปนหนึ่งในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และสรางความยั่งยืนใหแก อภ. และประเทศ

๖๑

พันธกิจของแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
เพื่อใหแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) มีทิศทางที่ชัดเจนในการมุงสู
การ “เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการความรูแ ละนวัตกรรม ที่สรางคุณคาอยางยั่งยืน” ไดกําหนดพันธกิจแผน
แมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ไวดังนี้
๑. นําความรูสูการสรางสรรคนวัตกรรม ที่ใหคุณคาตอองคกรและระบบสาธารณสุข และมีศักยภาพในการแขงขัน
๒. นําองคการเภสัชกรรม กาวสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม

๖๒

บทที่ ๕
แผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘)
๕.๑ วิสัยทัศนและพันธกิจแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๘)
-วิสัยทัศน
“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ที่สรางคุณคาอยางยั่งยืน”
-พันธกิจ
๑. นําความรูสูการสรางสรรคนวัตกรรม ที่ใหคุณคาตอองคกรและระบบสาธารณสุข และมีศักยภาพในการ
แขงขัน
๒. นําองคการเภสัชกรรม กาวสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม
๕.๒ ยุ ท ธศาสตร แ ผนการจั ด การความรูแ ละนวั ต กรรมขององค การเภสั ชกรรม ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘)

๖๓

ยุท ธศาสตร ที่ ๑ พั ฒ นาระบบการจั ด การความรู แ ละนวั ต กรรม (อ างอิ งจากยุ ทธศาสตรที่ ๓
ยุทธศาสตรที่ ๓ นวัตกรรมที่สรางคุณคา (Business innovation))
เปาประสงค
กลยุทธ
แผน/โครงการ
KPI
๑. มีกระบวนการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมอยาง
เปนระบบ

กลยุทธ ๑
นําเทคโนโลยีมาใช
ยกระดับการ จัดการ
ความรูและนวัตกรรม

กลยุทธที่ ๒ พัฒนา
กระบวนการใหเปน
ระบบ

แผนงาน ๑ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการ
สนับสนุนการ
จัดการความรูและ
นวัตกรรม

๑. ไดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบบเดิมที่
ปรับปรุง และ ระบบใหม)
๒. ฐานขอมูลองคความรู
และนวัตกรรม
๓. ตัวชีว้ ัดดานเทคนิค เชน
- ความปลอดภัยขององค
ความรู / การรักษาความลับ
- ประสิทธิภาพของระบบ
ความเร็ว ความเสถียร
ความจุ
- ความพรอมของระบบ
(System Availability)
- ผลสารวจความพึงพอใจ
ของพนักงานตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
o ความสะดวกในการเขาถึง
o ความเพียงพอของขอมูล
o คุณภาพของขอมูล
แผนงาน ๑ ทบทวนและ ๑. คูมือการจัดการความรู
จัดทามาตรฐานที่
๒. คูมือการจัดการ
เกี่ยวของ กับการจัดการ นวัตกรรม
ความรูและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม (อางอิงจากยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการหวง
โซอุปทาน (Supply Chain Management) ยุทธศาสตรที่ ๒ การตลาดและการบริการ (Marketing Strategy และ
ยุทธศาสตรที่ ๓ นวัตกรรมที่สรางคุณคา (Business innovation))

๖๔

เปาประสงค

กลยุทธ

แผน/โครงการ

๑. ผลิตภัณฑที่สามารถ
กลยุทธ ๑ สงเสริมการ
สรางรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางมี พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม
นัยสําคัญ

KPI

แผนงาน ๑ การดําเนินการ
เพื่อใหไดทะเบียนตํารับยา

๑. จํานวนผลิตภัณฑ
ใหมที่ไดทะเบียน

แผนงาน ๒ การเตรียมความ
พรอมเพื่อการผลิตจําหนาย
เชิงพาณิชย
แผนงาน ๓ ประเมินและ
ติดตามยอดขายผลิตภัณฑ
ใหม และมีมาตรการเพื่อใหได
ยอดจําหนายตามที่ตั้งไว
แผนงาน ๔ Product
Portfolio management

๑. จํานวนผลิตภัณฑ
ใหมที่ออกสูตลาด

แผนงาน ๑ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจําหนายยา
และผลิตภัณฑเปาหมาย

๑. รายไดจาก
ผลิตภัณฑใหม
๒. ความพึงพอใจของ
ลูกคา
๑. ได Brand Book
เพื่อออกแบบ
Product ให Align กัน

๑. ยอดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหมที่
ออกจําหนาย

๑. ได Product
Portfolio ของยาที่
ตองการผลิตจําหนาย
๒. จํานวนรายการยาที่
ยกเลิกผลิตเพื่อเพิ่ม
capacity การผลิตยา
ใน portfolio
แผนงาน ๕ สราง Co-Brand ๑. ได strategic
partner ในการขยาย
กับ Strategic Partner ใน
ตลาดตางประเทศ (Building ตลาดตางประเทศ
๒. เพิ่มยอดจําหนาย
Co-Brand through Winตางประเทศ
Win Strategic Alliance)
เกิดการสราง Cobrand เปนการเพิ่ม
product line
แผนงาน ๖ การเพิ่ม
๑. เพิ่ม Product Line
ผลิตภัณฑเสริมอาหารภายใต ในกลุมผลิตภัณฑ
Brand “GPO HEALTH”
เสริมอาหาร
๒. เพิ่มยอดจําหนาย
ในภาคเอกชน
๒. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ กลยุทธ ๒ การตลาดเชิงรุก
งานบริการนวัตกรรม

แผนงาน ๒ โครงการ
Optimize Logo, Label
และ Packaging design
๖๕

เปาประสงค

กลยุทธ

แผน/โครงการ

KPI

ผลิตภัณฑกลุม Beauty และ
Health เพื่อใหเกิดการจดจํา
ของลูกคา (Product
Branding)
แผนงาน ๓ โครงการนํา
Application มาใชในการสั่ง
สินคาแบบ B to B

๒. ลูกคาเกิดการจดจํา
Brand
๓. เพิ่ม Value ใหกับ
สินคา

๑. Application
สําหรับกลุมลูกคา
B to B ในการสั่งซื้อ
๒. ลูกคาเกิดความพึง
พอใจ
๓. ขยายฐานลูกคา
และเพิ่มยอดจําหนาย
๔. เพิ่มชองทางการ
จําหนายในภาคเอกชน
แผนงาน ๔ โครงการสราง
๑. B to C Platform
ความประทับใจของ
สําหรับจําหนาย
Customer Journey บน
ผลิตภัณฑผานทาง
Web site ผาน B to C
Web e-Commerce
Platform
๒. ลูกคาเกิดความพึง
พอใจ
๓. ขยายฐานลูกคา
และเพิ่มยอดจําหนาย
เพิ่มชองทางการ
จําหนายในภาคเอกชน
แผนงาน ๕ การเพิ่มชองทาง ๑. เพิ่มชองทางการ
จําหนาย Online ของ
จําหนาย Online
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางใน
ตางประเทศ
ตางประเทศ (Building
๒. ขยายตลาด
Online Export Market for เครื่องสําอางใน
GPO Cosmetic )
ตางประเทศ
เพิ่ม customer
touch point
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดั บกระบวนการทํางานดวยนวัต กรรม (อางอิงจากยุทธศาสตรที่ ๑ การ
จั ดการห วงโซ อุปทาน (Supple Chain Management) ยุ ท ธศาสตร ที่ ๒ การตลาดและการบริ ก าร (Marketing
Strategy และยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการองคกร (Organization management))
๖๖

เปาประสงค

กลยุทธ

๑. เพิ่มประสิทธิภาพของ กลยุทธ ๑ บูรณาการการ
กระบวนการดวยนวัตกรรม จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Supply Chain (Supply
Chain Alignment)

๖๗

แผน/โครงการ

KPI

แผนงาน ๑ แผนการบริหาร
แบบลีนเพื่อเพิ่มคุณคาใน
กระบวนการผลิต
(Lean & Efficient
Manufacturing)

๑. คาฐาน
ประสิทธิภาพการผลิต
๒. ผลการปรับปรุงตาม
วิธีการวัด (จํานวน
หัวขอการปรับปรุง)

แผนงาน ๒ แผนการจัดการ
ดานโลจิสติกสและการขนสง
เพื่อสรางความคลองตัวของ
Supply Chain (Logistics &
DC Strategy)
แผนงาน ๓ แผนการจัดการ
ดานการรับคําสั่งซื้อ (Order
management)
แผนงาน ๔ การลดตนทุน
วัตถุดิบ (Costing) โดยเปลี่ยน
มาใชวัตถุดิบที่เปนชื่อสามัญ
(Generic name) แทนการ
ระบุชื่อการคา (Trade
name)
แผนงาน ๕ แผนการใช
เทคโนโลยีทันสมัย มาพัฒนา
กระบวนการทํางานในระบบ
logistics (ปายปดประกาศ
ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส)
แผนงาน ๖ โครงการติดตาม
สถานะวัตถุดิบเพื่อเขาสู
สายการผลิตไดเร็วขึ้น
แผนงาน ๗ โครงการติดตาม
สถานะยาขึ้นคลังพรอม
จําหนาย (รังสิต)
แผนงาน ๘ โครงการติดตาม
สถานะยาขึ้นคลังพรอม
จําหนาย (พระราม ๖)

๑. Supply Chain
Flexibility

๑. สินคาสงคืน
เนื่องจากการบันทึก
ขอมูลผิด ลดลง ๕๐%
๑. ตนทุนลดลง
๒. มีแหลงวัตถุดิบใหใช
เพิ่มขึ้น

๑. จํานวนหนวยงาน
จัดซื้อที่ดําเนินการแลว
เสร็จ (จํานวนรวมมี ๖
หนวยจัดซื้อ)
๑. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
พรอมใช (ดําเนินการ
ตอยอดได)

ยุทธศาสตรที่ ๔ พั ฒ นานวัต กรรมรูป แบบธุร กิ จ (New Business innovation) (อ างอิ งจาก
ยุทธศาสตรที่ ๓ นวัตกรรมที่สรางคุณคา (Business innovation))
เปาประสงค
กลยุทธ
แผน/โครงการ
KPI
๑. เกิดธุรกิจหรือบริการใหม กลยุทธ ๑ จัดตั้งโครงสราง
ใหครอบคลุมและตอบสนอง Business Development
ความตองการของระบบ
เพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจใหม
สุขภาพ
กลยุทธ ๒ รวมมือกับ
หนวยงานภายนอก เพื่อ
พัฒนาธุรกิจใหม

กลยุทธ ๓ สงเสริมธุรกิจ
รูปแบบใหมในดานบริการ

แผนที่ ๑ โครงการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม

๑. ไดรายงานการศึกษา

แผนที่ ๑ Investment /
Business Partners
(โครงการกอสราง
โรงงานผลิตยารักษา
โรคมะเร็งรวมกับบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน))

๑. ไดยื่นแบบ
Conceptual Design ที่
ไดรับการรับรองจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

แผนที่ ๑ แผนการจัดการ
รานยา Model ๓

๑. ระบบนํารองของ
รานยา Model ๓

แผนที่ ๒ Central Lab
(Testing-Cannabis)

๒. ใบรับรอง ISO/IEC
๑๗๐๒๕

๕.๓ การจัดการความรูและนวัตกรรมที่สอดคลองกับระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
เนื้อหาในหัวขอนี้ ประกอบดวย สามสวน สวนที่หนึ่ง เปนการสังเขปสาระสําคัญของหลักเกณฑการประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) หัวขอการจัดการนวัตกรรมในระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิ จ ตามระบบประเมิ นผลรัฐวิสาหกิ จ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ส วนที่ สอง เป น
แนวทางเบื้องตนที่ตองจัดเตรียมและดําเนินการสําหรับการจัดการนวัตกรรมตามหลักเกณฑการประเมิน และสวนที่
สาม เปนกรอบการดําเนินงานเพื่อใหการจัดการนวัตกรรมสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมิน
สวนที่ ๑ หลักเกณฑสําหรับหัวขอการจัดการนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ไดปรับปรุงการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในปบัญชี ๒๕๖๓ โดยจะใช “ระบบการประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM” สําหรับ
การประเมิน ซึ่งแบงเปน ๒ สวน โดยสวนที่หนึ่ง คือ ผลการดําเนินงาน (Key Performance Area) และสวนที่สอง
คือ ดาน Core Business Enablers (ดานกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ) จํานวน ๘ หัวขอ สคร. ไดเผยแพร
“คูมือการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม” โดยเนื้อหาโดยสังเขปของหลักเกณฑดาน
Core Business Enablers ที่เกี่ยวของกับหัวขอการจัดการนวัตกรรม มีดังนี้
๑ (ก) แนวทางการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) การประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการทั้ง ๘ หัวขอ แบงเปน ๕ ระดับ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๒

๖๘

ตารางที่ ๕.๒ แนวทางการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ
ระดับ ๑
การมี
นโยบาย/ระบบ/
หลักการ

ระดับ ๒
นโยบาย/ระบบ/
หลักการ
ทําไดอยางมีคุณภาพ

ระดับ ๓
การทําจริงอยาง
ทั่วถึง/สม่ําเสมอ
และไดผลลัพธ
ตามที่กําหนด

ระดับ ๔
มีการเชื่อมโยง
กับหัวขออื่นที่
เกี่ยวของ

ระดับ ๕
ปรับปรุง
อยางตอเนื่อง

การมีนโยบาย/ระบบ หลักการ หรือกระบวนการ หมายถึง การที่รัฐวิสาหกิจสามารถแสดงแนวทาง วิธีการ
ดําเนิ นงาน หรือขั้ นตอนการดําเนินงานได อยางเป นระบบ โดยสามารถแสดงผ านขั้นตอนการดํ าเนินงานคูมือการ
ปฏิบัติงาน SIPOC หรือการดําเนินงานใด ๆ ที่สามารถแสดงใหเห็นวาการดําเนินการในเรื่องนั้น มีการดําเนินการโดย
หนวยงานใด ดําเนินการอยางไร ดําเนินการเมื่อใดหรือแสดง/อธิบายผาน ๕W๑H (what when where why who
how) ไดอยางชัดเจน การทําจริงอยางทั่วถึง/สม่ําเสมอ หมายถึง การที่รัฐวิสาหกิจสามารถถายทอดแนวทางปฏิบัติให
ทั่ วถึ งทั้ งองค ก ร โดยสร างความมั่ น ใจในการดํ าเนิ น งานตามแนวทางปฏิ บัติ ดังกล าวในทุ ก ผู มีสวนเกี่ ยวข อ งใน
กระบวนการนั้ น ๆ ได อย างครบถ วน การปรั บปรุ งอย างต อเนื่ อง หมายถึ ง การที่ รัฐวิ สาหกิ จสามารถปรั บปรุ ง
กระบวนการที่ผานมา โดยใชฐานขอมูลจริงเพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว
สามารถแสดงใหเห็นผลลัพธที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการนั้นในการประเมินจะมีการนําบริบทของรัฐวิสาหกิจ
มารวมในการพิจารณา เชน พิจารณาตามนโยบาย/ทิ ศทาง/ยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ความเพียงพอของทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ) ขอจํากัดทางดานกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เปนตน
๑ (ข) รูปแบบการคิดคะแนนประเมินผล
การคิดคะแนนการประเมินผลสําหรับกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) จะยึดหลักการตาม
Maturity Level โดยรัฐวิสาหกิจตองดําเนินการตามความตองการของเกณฑในแตละระดับคะแนนใหครบถวนในทุก
ประเด็นกอน จึงจะสามารถผานเกณฑในระดับคะแนนนั้น โดยเมื่อผานเกณฑที่ระดับคะแนนนั้นแลว หากสามารถ
ดําเนินการไดบางสวนตามความตองการของเกณฑที่ระดับคะแนนสูงขึ้นไปหนึ่งระดับก็จะไดคะแนนเพิ่มเติมในสวนที่
ดําเนินการนั้น โดยจะไมสามารถไดคะแนนเพิ่ม หากไดดําเนินการตามความตองการของเกณฑในระดับคะแนนที่สูง
มากกวาหนึ่งระดับยกตัวอยาง เชน หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการครบถวนตามความตองการของเกณฑในระดับ
๑ แลว ก็จะไดคะแนนเพิ่ม เฉพาะการดําเนินการไดบางสวนตามความตองการของเกณฑระดับ ๒ เทานั้น แตจะไมได
คะแนนเพิ่ม หากรัฐวิสาหกิจดาเนินการบางสวนตามความตองการของเกณฑระดับ ๓ ถึง ระดับ ๕ หลักการกําหนด
Maturity Level มีรายละเอียดเบื้องตน ตามตารางที่ ๕.๓
ตารางที่ ๕.๓ หลักการกําหนด Maturity Level ของการคิดคะแนนประเมินผล
ระดับ ๑
เริ่มมีระบบกระบวนการหรือ คูมือการปฏิบัติงาน ในการ การติดตามกํากับ
(Beginner)
มีไมเพียงพอหรือไมมี
ดําเนินงานในระบบ
ประเมินผลปรับปรุงแกไข
คุณภาพ ไมทันสมัย ไม
กระบวนการนั้น ๆ ไม
ปญหาและสนับสนุน
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ครบถวนสมบูรณ
เพียงพอสาหรับการทางาน
ทั้งในดานนโยบายเปาหมาย
ตามปกติ ไมสมาเสมอ
กรอบเกณฑระเบียบ วิธีการ
ทํางาน การสรางความ
เขาใจ
๖๙

ระดับ ๒
(Intermediate)

มีระบบกระบวนการ แตยัง
ไมครบถวน ในทุกกระบวน
การเกณฑการประเมิน
กระบวนการ

ระดับ ๓
Sufficient

ระบบกระบวนการมีความ
ครบถวน และแสดง
ประสิทธิผลของกระบวน
การถึงผลลัพธของ
การดําเนินงานที่เปนไป
ตามเปาหมาย
การพัฒนาปรับปรุงระบบ
และกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง (ไดแก ความใสใจ
ตรวจตรา วิเคราะห แกไข
ปญหาและพัฒนาเพื่อ
ใหปจจัยสง ผลสามารถ
ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึง
นําประสิทธิผลของ
กระบวนการมาเปนปจจัย
ในการปรับปรุง) จนมี
ผลลัพธดีกวาที่กําหนด
การรูเทาทัน และเตรียม
พรอมสําหรับอนาคต
(ไดแก ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบงาน
ของปจจัยสงผลและสภาพ
แวดลอม ซึ่งจะสงผล
กระทบตอการทํางาน ของ
องคการในอนาคต รวมทั้ง
มีการเตรียมความพรอม
เพื่อเผชิญความเปลี่ยน
แปลง และสามารถใช
แนวคิ ด ใหม ๆ มาเริ่ ม ต น
ทดลองใชงานในหนวยงาน)
โด ย ผล ลั พ ธ ที่ ได อ ยู ใน
ระดับชั้นนํา

ระดับ ๔
(Progressive)

ระดับ ๕
Advanced

มีการถายทอดกระบวนการ
อยางทั่วถึงทั้งองคกร แตยัง
ไมมีกระบวนการติดตามให
ผูมีสวนเกี่ยวของไดปฏิบัติ
ตาม
มี ร ะบบมาตรฐานเกณฑ
พรอมรับคําสั่งการทําความ
เขาใจ ซึ่งผูเกี่ยวของปฏิบัติ
ตาม

มีการกํากับดูแลติดตาม
ประเมินผลวิเคราะหหา
สาเหตุเพื่อแกไขและ/หรือ
ปรับปรุงใหสามารถทางาน
ไดตามปกติ
มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
ตามระบบ PDCA เพื่ อ ให
สามารถทํ าหน าที่ ได และมี
การแกไขปรับปรุงระบบให
ทํางานไดตามปกติ

ความใสใจในการติดตาม
และตอบสนองอยาง
รวดเร็วตอปญหา การ
เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการตาง ๆ ซึ่ง
สามารถนํามาใชในการ
จัดการองคการเปนองคกร
แหงการเรียนรู

มีวัฒนธรรมองคกร ซึ่งเนน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุมคา บูรณาการ
กับระบบกระบวนการอื่น

ริเริ่มพัฒนาและสราง
นวัตกรรมในกระบวนการ
ทํางาน (ไดแก การ
ประยุกตใชงาน การปรับ
ปรุงแกไขและการนําแนว
ปฏิบัติที่ดีตางๆ มาริเริ่ม
เพื่อชวยใหปจจัยสงผลมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จนเปน
ประโยชนตอการบรรลุ
เปาหมายขององคการ)

มีวัฒนธรรมของความเปน
เลิศ (ไดแก การที่ผูเกี่ยว
ของทุกระดับในองคกรใส
ใจ ติดตามและผลักดันหรือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมเพื่อยกระดับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพของ
องคการและความสามารถ
ในการแขงขันขององคการ
ไดอยางตอเนื่องยั่งยืน)

๗๐

๑ (ค) หลักเกณฑการประเมินผลดานการจัดการนวัตกรรม
การจัดการนวัตกรรมมีนาหนักการประเมินรอยละ ๖๐ (สวนการจัดการความรูมีน้ําหนักการประเมินรอยละ
๔๐) โดยหัวขอการประเมินตามหลักเกณฑการจัดการนวัตกรรม มีจํานวน ๘ หัวขอ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๔
ตารางที่ ๕.๔ หัวขอการประเมินการจัดการนวัตกรรม
หัวขอการประเมิน
๑. การนําองคกรสูการจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตรดานนวัตกรรม
๓. นวัตกรรมเพื่อมุงเนนลูกคาและตลาด
๔. ความรูสูการสรางนวัตกรรม
๕. วัฒนธรรมเพื่อมุงเนนการสรางนวัตกรรม
๖. กระบวนการนวัตกรรม
๗. การจัดสรรทรัพยากรดานนวัตกรรม
๘. ผลลัพธดานนวัตกรรม

น้ําหนัก (รอยละ)
๑๐
๕
๕
๕
๕
๑๐
๕
๑๕

สําหรับประเด็นยอยในแตละหัวขอการประเมิน รวมทั้งคาอธิบายของแนวทางการประเมินระดับ ๑ ถึงระดับ
๕ ในแตละประเด็นยอย มีรายละเอียดตามตารางที่ ๕.๕

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

๗๙

๘๐

บทที่ ๖
แผนปฏิบัติงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘
ภายใตแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘)
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับที่ ๑ (ฉบับทบทวน
ครั้งที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ไดทําการวิเคราะหหลักเกณฑดาน Core Business Enablers ที่เกี่ยวของกับหัวขอ
การจัดการนวัตกรรม ตามคูมือ “ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Assessment Model : SE-AM” ซึ่งสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศ
ใหทุกรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามเกณฑประเมินตั้งแตปบัญชี ๒๕๖๓ รวมกับปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อภ.
มากําหนดเปนแผนปฏิบัติงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๕๖๘ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานนวัตกรรมของ อภ. ใหบรรลุเปาหมายและสามารถสนับสนุน
เพื่อจะนําไปสูการปฏิบัติที่สอดรับกับวิสัยทัศนของ อภ. ที่กําหนดไวในแผนวิสาหกิจ อภ. (ป ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) วา
“เป นองค กรหลั ก เพื่ อความมั่ นคงทางยาและเวชภั ณฑ ของประเทศที่ มีนวั ตกรรมที่ สร างคุ ณค าและยั่ งยื น” จาก
ยุทธศาสตรภ ายใต แผนแม บทการจัดการความรูและนวัตกรรมขององค การเภสัชกรรม ฉบั บที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๘) ทั้ง ๔ ดาน สามารถกําหนดแผนงานและโครงการทีส่ นับสนุนในแตละยุทธศาสตร รวม ๒๕ แผนงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร
แผนงาน
ยุทธศาสตรที่ ๑
แผนงาน ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุน
พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม การจัดการความรูและนวัตกรรม
แผนงาน ๒ ทบทวนและจัดทํามาตรฐานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการความรูและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๒
แผนงาน ๑ การดําเนินการเพื่อใหไดทะเบียนตํารับยา
ยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม แผนงาน ๒ การเตรียมความพรอมเพื่อการผลิตจําหนายเชิง
พาณิชย
แผนงาน ๓ ประเมินและติดตามยอดขายผลิตภัณฑใหม และมี
มาตรการเพื่อใหไดยอดจําหนายตามที่ตั้งไว
แผนงาน ๔ Product Portfolio management
แผนงาน ๕ สราง Co-Brand กับ Strategic Partner ในตลาด
ตางประเทศ
แผนงาน ๖ การเพิ่มผลิตภัณฑเสริมอาหารภายใต Brand
“GPO HEALTH”
แผนงาน ๗ เพิ่มประสิทธิภาพการจําหนายยาและผลิตภัณฑ
เปาหมาย
แผนงาน ๘ โครงการ Optimize Logo, Label และ
Packaging design ผลิตภัณฑกลุม Beauty และ Health
๘๑

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๓
ยกระดับกระบวนการทํางาน
ดวยนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๔
พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
(New Business innovation)

แผนงาน
เพื่อใหเกิดการจดจําของลูกคา (Product Branding)
แผนงาน ๙ โครงการนํา Application มาใชในการสั่งสินคา
แบบ B to B
แผนงาน ๑๐ โครงการสรางความประทับใจของ Customer
Journey บน Web site ผาน B to C Platform
แผนงาน ๑๑ การเพิ่มชองทางจําหนาย Online ของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางในตางประเทศ (Building Online Export Market
for GPO Cosmetic )
แผนงาน ๑ แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณคาใน
กระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing)
แผนงาน ๒ แผนการจัดการดานโลจิสติกสและการขนสงเพื่อ
สรางความคลองตัวของ Supply Chain (Logistics & DC
Strategy)
แผนงาน ๓ แผนการจัดการดานการรับคําสั่งซื้อ
(Order management)
แผนงาน ๔ การลดตนทุนวัตถุดิบ (Costing) โดยเปลี่ยนมาใช
วัตถุดิบที่เปนชื่อสามัญ (Generic name) แทนการระบุชื่อ
การคา (Trade name)
แผนงาน ๕ แผนการใชเทคโนโลยีทันสมัย มาพัฒนา
กระบวนการทํางานในระบบ logistics (ปายปดประกาศใน
รูปแบบอิเลกทรอนิกส)
แผนงาน ๖ โครงการติดตามสถานะวัตถุดิบเพื่อเขาสู
สายการผลิตไดเร็วขึ้น
แผนงาน ๗ โครงการติดตามสถานะยาขึ้นคลังพรอมจําหนาย
(รังสิต)
แผนงาน ๘ โครงการติดตามสถานะยาขึ้นคลังพรอมจําหนาย
(พระราม ๖)
แผนงาน ๑ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม
แผนงาน ๒ Investment / Business Partners
(โครงการกอสรางโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งรวมกับบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน))
แผนงาน ๓ แผนการจัดการรานยา Model ๓
แผนงาน ๔ Central Lab (Testing-Cannabis)

๘๒

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม
แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๓ : นวัตกรรมที่สรางคุณคา (Business Innovation)
๕. ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : O๗. การจัดการองคความรูและนวัตกรรม (KM & Innovation
Strategy)
๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว : แผนการจัดการองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
๖. เปาหมายระยะยาว : เกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางรายได
การบริหารจัดการองคกร (KM & Innovation Strategy)
ใหองคกร
๓. วัตถุประสงค : เพื่อนําองคความรูและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทํางานการจัดการความรูและนวัตกรรม
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
๘. ผูสนับสนุน : ทุกหนวยงาน ทุกระดับในองคการเภสัชกรรม
๙. กิจกรรมหลัก
๑

พัฒนาระบบการจัดการความรูแ ละนวัตกรรม

๒
๒.
๑
๒.
๒

ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม
สนับสนุนใหเกิดการนํานวัตกรรมมาสรางเปน ผลิตภัณฑที่
คุณคาและเปนประโยชนตอระบบสาธารณสุข
สนับสนุนใหเกิดการนํานวัตกรรมมาสรางเปน ผลิตภัณฑที่
คุณคาและเปนประโยชนตอระบบสาธารณสุขผลิตภัณฑที่
สามารถสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ยกระดับกระบวนการและบริการดวยนวัตกรรม
สนับสนุนใหเกิดการนํานวัตกรรม มาพัฒนากระบวนการ
ทํางานที่มี Productivity ที่เพิ่มขึ้น
สนับสนุนใหเกิดการนํานวัตกรรม มาพัฒนากระบวนการ
ทํางานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๓
๓.
๑
๓.
๒

๒๕๖๔

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗

๒๕๖๘

๑๑. ผลที่ไดรับ

มีกระบวนการจัดการความรู
และนวัตกรรมอยางเปนระบบ
และมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
และสรางนวัตกรรม
Phase ๑ Phase ๑ Phase ๒ Phase ๒ Phase ๓ ผลิตภัณฑที่คุณคาและเปน
ประโยชนตอระบบสาธารณสุข
และสามารถสรางรายไดใหกับ
องคกร

Phase ๑ Phase ๒ Phase ๒ Phase ๓ Phase ๓ เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการดวยนวัตกรรม

๘๓

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจยความสําเร็จ
ความรวมมือของทุก
หนวยงาน

๑๓. ผูรับผิดชอบ
คณะทํางานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม

๙. กิจกรรมหลัก
๔

New Business innovation

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๑๑. ผลที่ไดรับ
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘
Phase ๑ Phase ๑ Phase ๑ Phase ๒ Phase ๒ เกิดธุรกิจหรือบริการใหม
ใหครอบคลุมและตอบสนอง
ความตองการของระบบ
สุขภาพ

๘๔

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจยความสําเร็จ
ระเบียบขอบังคับในการเกิด
ธุรกิจใหมขององคกรไมไดรับ
การอนุมัติ หรือไมชัดเจน

๑๓. ผูรับผิดชอบ
คณะทํางานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๓ : นวัตกรรมที่สรางคุณคา (Business Innovation)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : O๗. การจัดการองคความรูและนวัตกรรม (KM & Innovation Strategy)
๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว : แผนการจัดการองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
(KM & Innovation Strategy)
๓. วัตถุประสงค : เพื่อนําองคความรูและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔

๕. ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน
๖. เปาหมาย : ระบบจัดเก็บองคความรูที่มีประสิทธิภาพและเสริมสรางความคิดสรางสรรคจน
เกิดนวัตกรรม
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทํางานการจัดการความรูและนวัตกรรม
๘. ผูสนับสนุน : -

รอยละ (%)
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๑๒. ความเสี่ยงหรือ
๙.กิจกรรมหลัก
ของ
๑๑. ผลที่ไดรับ
ปจจัยความสําเร็จ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม
๑.๑ เสริมสรางความรู บรรยากาศการมีสวน
Plan
ความรูและการมี
ผูบริหารเปน Role model
รวม สรางความเชื่อมโยง องคความรูของ
สวนรวมของ
และการมี สวนรวมของ
Actual
บุคลากร
บุคลากร เชื่อมโยง ผูบริหาร
องคความรู
๑.๒ เสริมสรางศักยภาพทีมงานจัดการความรู
Plan
จนเกิดเปน
และนวัตกรรม
Actual
วัฒนธรรม
๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Plan
ความพึงพอใจของ
การจัดซื้อจัดจางลาชา
ในการสนับสนุนการจัดการความรูและ
พนักงานตอระบบ
Actual
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒ ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม โดยการสนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑที่มคี ุณคาและเปนประโยชนตอระบบสาธารณสุข และสามารถสรางรายไดใหกับองคกร
๒.๑ รวบรวมและวิเคราะห ขอมูลผลิตภัณฑ
Plan
ผลิตภัณฑที่สามารถ ขอมูล Product Portfolio
ขององคการเภสัชกรรม
สรางรายไดที่เพิ่มขึ้น ดําเนินการไดไมครบทุกกลุม
Actual
อยางมีนัยสําคัญ
สงผลใหเกิด Product
๒.๒ ทบทวน Product Portfolio
Plan

๘๕

๑๓. ผูรับผิดชอบ

คณะทํางานการ
จัดการความรูและ
นวัตกรรม

คณะทํางานการ
จัดการความรูและ
นวัตกรรม

๒.๓
๒.๔
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๔
๔.๑

๔.๒

๔.๓

รอยละ (%)
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๙.กิจกรรมหลัก
ของ
๑๑. ผลที่ไดรับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
Actual
ศึกษาความเปนไปไดในการคุมทุนในการ
Plan
พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม
Actual
สรุปผลและเริ่มดําเนินการวิจัยพัฒนา
Plan
Actual
ยกระดับกระบวนการและบริการดวยนวัตกรรม โดยการสนับสนุนใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยนวัตกรรม
รวบรวมและวิเคราะห ขอมูลขั้นตอน
Plan
จํานวนกระบวนการ
กระบวนการทํางาน
ทํางานที่ปรับปรุง
Actual
แลวสามารถเพิ่ม
ทดลองปรับปรุงกระบวนการทํางาน ที่
Plan
ประสิทธิผลการ
สามารถเพิ่ม Productivity ได
Actual
ทํางานได อยางนอย
สรุปผลการดําเนินการปรับปรุง
Plan
๔ กระบวนการ
กระบวนการทํางาน
Actual
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อตอยอด
Plan
และขยายผลตอไป
Actual
New Business innovation
วางแผนการดําเนินงานดานการพัฒนา
Plan
ขอมูลธุรกิจที่เปน
ธุรกิจ (Business Development) ใหมขอ Actual
ความตองการของ
งอภ.
ลูกคา/ผูมีสวนไดสวน
เสีย และมีศักยภาพ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลธุรกิจที่เปน
Plan
การแขงขันในตลาด
ความตองการของลูกคา/ผูมีสวนไดสวน
Actual
ไดในอนาคต
เสีย และมีศักยภาพการแขงขันในตลาดได
ในอนาคต
ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการ
Plan

๘๖

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

Innovation นอย

ความรวมมือในการปรับปรุง
กระบวนการของทุก
หนวยงาน

คณะทํางานการ
จัดการความรูและ
นวัตกรรม

ขอมูลสนับสนุนความเปนไป
ไดของธุรกิจใหม ไมเพียงพอ

คณะทํางานการ
จัดการความรูและ
นวัตกรรม

รอยละ (%)
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๙.กิจกรรมหลัก
ของ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
ศักยภาพการผลิต และผลวิเคราะหทั้งดาน
Actual
การเงินและไมใชเงิน
๔.๔ ประเมินผลการศึกษาความเปนไปไดฯ เพื่อ
Plan
พิจารณาศักยภาพของธุรกิจใหม
Actual

๘๗

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม

แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)
๕. ตัวชี้วัดที่ : ๑. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ไดทะเบียน
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๑. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Development)
๒. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ออกสูตลาด
๓. ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหมที่ออกจําหนาย
๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว : แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทสี่ อดคลอง
กับการเติบโตของตลาด

๖. เปาหมายระยะยาว : ๑. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ไดทะเบียน
๒. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ออกสูตลาด
๓. ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหมที่ออกจําหนายตามเปาหมายในแตละป

๓. วัตถุประสงค : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

๗. ผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจยั และพัฒนา
๘. ผูสนับสนุน : RA ฝายประกันคุณภาพ ฝายผลิตยา โรงงานผลิตยารังสิต ฝายชีววัตถุ ฝายเภสัช
เคมีภณ
ั ฑ ฝายการตลาดและการขาย ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ

๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘

เพิ่มยาและผลิตภัณฑใหมสําหรับการเขาสู
กระบวนการวิจยั และพัฒนา
การขึ้นทะเบียนเชิงรุกในตลาดตางประเทศ
(Proactive Export Registration for Proactive
Marketing)

๑๑. ผลที่ไดรับ
รายไดผลิตภัณฑใหม
1. เพิ่มความรวดเร็วในการ
ขยายตลาดผลิตภัณฑ
ใหม
2. ลูกคาเกิดความพึงพอใจ
3. มีการทํางานในเชิงรุก
และ เปนระบบมากขึน้

๘๘

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ
-

๑๓. ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายการตลาดและการขาย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายการตลาดและการขาย
RA

๙. กิจกรรมหลัก
๑

ยาแผนปจจุบัน

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๑๑. ผลที่ไดรับ
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘
๖
๕
๖
๖
๗
จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ไดทะเบียน ๓๐ รายการ

๕

๖

๑,๒๐๐ ๕๐๐

๒

๕

๖

๖

จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ออกสูตลาด ๒๘ รายการ

๓๕๐

๓๕๐

๔๐๐

ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหม
ที่ออกจําหนาย
(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๒,๘๐๐
ลบ.
จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ยื่นจดแจง ๙ รายการ

เวชสําอาง

๒*

๑

๒

๒

๒

*ดําเนินการไดตอเมื่อปลดล็อค CBD

๒*

๑

๒

๒

๒

๐.๒๕

๐.๕

๑

๑.๕

๒

จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ออกสูตลาด ๙ รายการ
ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหม
ที่ออกจําหนาย
(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๕.๒๕
ลบ.
๘๙

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ
1. การศึกษาชีวสมมูลลาชาไมเปนไป
ตามแผน
2. ผลการศึกษาชีวสมมูลไมผานตาม
เกณฑ
3. เกณฑการพิจารณาเอกสาร
ทะเบียนของ TFDA มีการ
เปลี่ยนแปลงในระหวางการยื่น
ทะเบียนตํารับยา
1. การนําเขาวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ
ไมเปนไปตามแผน
2. พบปญหาการขยายกําลังการผลิต
จากระดับกึ่งอุตสาหกรรมไปเปน
ระดับอุตสาหกรรม
-

ความแมนยําในการคาดการณของ
ความตองการ (Demand) ใช
ผลิตภัณฑ
-

๑๓. ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ

ฝายการตลาดและการขาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
ฝายการตลาดและการขาย

๙. กิจกรรมหลัก
๓

๔

๕

สมุนไพร

เวชภัณฑ (ชุดทดสอบ)

ชีววัตถุ

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๑๑. ผลที่ไดรับ
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘
๑
๑
๑
๑
๑
จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ยื่นจดแจง ๕ รายการ
๐

๑

๑

๑

๑

จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ออกสูตลาด ๔ รายการ

๐

๐.๕

๑

๑.๕

๒

๐

๔

๑

๑

๑

๐

๑

๓

๑

๑

๐

๐.๕

๑

๑.๕

๒

๐

๓

๑

๒

๔

๐

๑

๒

๐

๑

๐

๐

๓๖๐

๓๖๐

๓๘๐

ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหม
ที่ออกจําหนาย
(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๕ ลบ.
จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ยื่นจดแจง ๗ รายการ
จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ออกสูตลาด ๖ รายการ
ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหม
ที่ออกจําหนาย
(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๕ ลบ.
จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ไดทะเบียน ๑๐ รายการ
จํานวนผลิตภัณฑใหม
ที่ออกสูตลาด ๔ รายการ
ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหม
ที่ออกจําหนาย
(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๑,๑๐๐
ลบ.

๙๐

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ
ความแมนยําในการคาดการณของ
ความตองการ (Demand) ใช
ผลิตภัณฑ
ความไมชัดเจนของพรบ.ผลิตภัณฑ
สมุนไพร ๒๕๖๒ ซึ่งอยูระหวางการ
ดําเนินการ
-

๑๓. ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
ฝายการตลาดและการขาย

มาตรฐานการขึ้นทะเบียน
ของชุดทดสอบยังไมชัดเจน
บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญดานการ
วิจัยจนถึงการผลิต
-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ไมมีวัตถุดิบตั้งตน (Vaccine Quality
egg)
การขยายขนาดการผลิตไมเปนไป
ตามแผน
-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
ฝายการตลาดและการขาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
ฝายการตลาดและการขาย

แผนปฏิบัตกิ ารประจําป (Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)
๕. ตัวชี้วัดที่ : ๑. จํานวนผลิตภัณฑใหมทไี่ ดทะเบียน
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๑. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Development)
๒. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ออกสูต ลาด
๓. ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหมที่ออกจําหนาย
๒. แผนปฏิบัติการ : แผนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด
๖. เปาหมาย : ๑. จํานวนผลิตภัณฑใหมทไี่ ดทะเบียน
๒. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ออกสูตลาด
๓. ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหมที่ออกจําหนายตามเปาหมายในแตละป
๓. วัตถุประสงค : วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจยั และพัฒนา
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔
๘. ผูสนับสนุน : RA ฝายประกันคุณภาพ ฝายผลิตยา โรงงานผลิตยารังสิต ฝายชีววัตถุ ฝายเภสัช
เคมีภณ
ั ฑ ฝายการตลาดและการขาย ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค

ก.ย

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

ยาแผนปจจุบัน
๑.

การดําเนินการเพื่อใหไดทะเบียนตํารับยา

๑.๑ Doripenem ๕๐๐ mg
for injection

Plan

แกไข/ปรับปรุง
เอกสารเบื้องตน
ตาม อย.

แกไข/ปรับปรุงเอกสาร
ตามผูเชี่ยวชาญ อย.

ไดรับ
ทะเบียน
ตํารับยา

Actual

๙๑

ผลิตภัณฑใหมที่ได
ทะเบียน
จํานวน ๖ รายการ

1. เกณฑการพิจารณาเอกสาร
ทะเบียนของ TFDA มีการ
เปลี่ยนแปลงในระหวางการยื่น
ทะเบียนตํารับยา
2. ยาบางรายการมีปญหาเรื่อง
เอกสารขึ้นทะเบียนตํารับยา เชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
RA
ฝายประกันคุณภาพ

๙. กิจกรรมหลัก

๙. กิจกรรมหลัก
๑.๒ Coal Tar Cream

๑.๓ Levetam ๒๕๐ mg
tablets

๑.๔ Levetam ๕๐๐ mg
tablets

๑.๕ Risedronate ๓๕ mg
tablets

๑.๖ Methylphenidate
๑๐ mg tablets

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค

ก.ย

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค
ก.ย
Plan
แกไข/ปรับปรุง
แกไข/ปรับปรุงเอกสาร
ไดรับ
เอกสารเบื้องตน
ตามผูเ ชี่ยวชาญ อย.
ทะเบียน
ตาม อย.
ตํารับยา
Actual
Plan
แกไข/ปรับปรุง
แกไข/ปรับปรุงเอกสาร
ไดรับ
เอกสารเบื้องตน
ตามผูเ ชี่ยวชาญ อย.
ทะเบียน
ตาม อย.
ตํารับยา
Actual
Plan
แกไข/ปรับปรุง
แกไข/ปรับปรุงเอกสาร
ไดรับ
เอกสารเบื้องตน
ตามผูเชี่ยวชาญ อย.
ทะเบียน
ตาม อย.
ตํารับยา
Actual
Plan
แกไข/ปรับปรุง
แกไข/ปรับปรุงเอกสาร
ไดรับ
เอกสารเบื้องตน
ตามผูเชี่ยวชาญ อย.
ทะเบียน
ตาม อย.
ตํารับยา
Actual
Plan
แกไข/ปรับปรุง
แกไข/ปรับปรุงเอกสาร
ไดรับ
เอกสารเบื้องตน
ตามผูเชี่ยวชาญ อย.
ทะเบียน
ตาม อย.
ตํารับยา

๙๒

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ
เอกสาร Drug master file ของ
ตัวยาสําคัญไมครบถวน

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

๙. กิจกรรมหลัก

๙. กิจกรรมหลัก
๒

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค
Actual

๑๑. ผลที่ไดรับ

ก.ย

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค

ก.ย

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

การเตรียมความพรอมเพื่อการผลิตจําหนายเชิงพาณิชย

๒.๑ Montelukast ๑๐ mg
tablets

๒.๒ Ezetimibe ๑๐ mg
tablets

๒.๓ Abacavir ๒๐ mg/ml
oral solution

Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

วางแผนการ
ผลิตรวมกับ
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

จัดซื้อ
วัตถุดิบ บรรจุ
ภัณฑ

ผลิต PV batch
และ จัดทํา PV
report

ผลิตจําหนายเชิง
พาณิชย

วางแผนการ
ผลิตรวมกับ
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

จัดซื้อ
วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ

ผลิต PV batch
และจัดทํา
PV report

ผลิตจําหนาย
เชิงพาณิชย

วางแผนการ
ผลิตรวมกับ
หนวยงาน

จัดซื้อ
วัตถุดิบ
บรรจุภัณฑ

ผลิต PV batch
และจัดทํา
PV report

ผลิตจําหนาย
เชิงพาณิชย

๙๓

ผลิตภัณฑใหมที่ออกสู
ตลาด จํานวน ๕
รายการ

1. จัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑไมไดตามแผน
2. กําลังการผลิต ไมเพียงพอ
สําหรับการผลิต
ผลิตภัณฑใหม
3. พบปญหาการขยายกําลัง
การผลิตจากระดับกึ่ง
อุตสาหกรรมไปเปนระดับ
อุตสาหกรรม
4. ราคาตนทุนสูงไม
สามารถแขงขันราคากับ
บริษัทอื่นได

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายผลิตยา
ฝายประกันคุณภาพ
ฝายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค
ที่เกี่ยวของ
Actual
๒.๔ Pregabalin ๑๕๐ mg
Plan
ผลิต PV batch
capsules
และจัดทํา
PV report
Actual
๒.๕ Pregabalin ๗๕ mg
Plan
ผลิต PV batch
capsules
และจัดทํา
PV report
Actual
๓ ประเมินและติดตามยอดขายผลิตภัณฑใหม และมีมาตรการเพื่อใหไดยอดจําหนายตามที่ตั้งไว
๑. ยอดจําหนายยาป ๖๒
๒. ยอดจําหนายยาป ๖๓
๓. ยอดจําหนายยาป ๖๔
๙. กิจกรรมหลัก

ก.ย

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

ผลิต
จําหนาย
เชิงพาณิชย
ผลิต
จําหนาย
เชิงพาณิชย

ยอดขายผลิตภัณฑใหม
คูแขงในทองตลาดมีมากราย ฝายการตลาดและ
จํานวน ๑,๒๐๐ ลานบาท ทําใหไมสามารถขายไดราคา การขาย
ตามที่ตั้งไว

เวชสําอาง
๑

การดําเนินการเพื่อการจดแจง ** (ยื่นจดแจงไดตอเมื่อปลดล็อค CBD)

๑.๑ CBD Sleeping Mask

Plan

๑.๒ CBD Gel (Anti-Acne)

Actual
Plan

แกไข/ปรับปรุงเอกสารเบื้องตน
ตาม อย.

ไดรับเลขจดแจงสําหรับทะเบียน
เครื่องสําอาง

แกไข/ปรับปรุงเอกสารเบื้องตน
ตาม อย.

ไดรับเลขจดแจงสําหรับทะเบียน
เครื่องสําอาง

Actual

๒

การเตรียมความพรอมเพื่อการผลิตจําหนายเชิงพาณิชย
๙๔

ผลิตภัณฑใหม
ที่ไดรับการจดแจง
จํานวน ๒ รายการ

ชอมูลที่ใชในการจดแจง
ไมครบถวน

สถาบันวิจัยและพัฒนา
RA

๙. กิจกรรมหลัก
๒.๑ CBD Sleeping Mask

๒.๒ CBD Gel (Anti-Acne)

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค
ก.ย
วางแผน ประเมิน
ทํา
ทดลองผลิต
จําหนายเชิงพาณิชย
Plan

Actual
Plan

จางผลิต
เครื่อง
สําอาง

และ
คัดเลือก
ผูรับจาง
ผลิต

สัญญา
จางผลิต

ระดับ
Production

วางแผน
จางผลิต
เครื่อง
สําอาง

ประเมิน
และ
คัดเลือก
ผูรับจาง
ผลิต

ทํา
สัญญา
จางผลิต

ทดลองผลิต
ระดับ
Production

๑๑. ผลที่ไดรับ
ผลิตภัณฑใหม
ที่ออกสูตลาด
จํานวน ๒ รายการ

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
๑๓. ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จ
1. ไมสามารถผลิตระดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมได
ฝายบริหารพัสดุและ
2. จัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุ ผลิตภัณฑ
ภัณฑไมไดตามแผน

จําหนายเชิงพาณิชย

Actual
๓ ประเมินและติดตามยอดขายผลิตภัณฑใหม และมีมาตรการเพื่อใหไดยอดจําหนายตามที่ตั้งไว
๑. ยอดจําหนายยาป ๖๒
๒. ยอดจําหนายยาป ๖๓
๓. ยอดจําหนายยาป ๖๔
ผลิตภัณฑสมุนไพร
๑ การดําเนินการเพื่อการจดแจง /ขึ้นทะเบียน
๑.๑ เถาวัลยเปรียงแคปซูล
Plan
แกไข/ปรับปรุงเอกสารเบื้องตนตาม อย.
๒๐๐ มก.

ยอดขายผลิตภัณฑใหม
๐.๒๕ ลานบาท

ไดรับเลข
จดแจง
สําหรับ
ทะเบียน
ผลิตภัณฑ
สมุนไพร

Actual

๙๕

คูแขงในทองตลาดมีมากราย
ทําใหไมสามารถขายไดราคา
ตามที่ตั้งไว

ผลิตภัณฑใหมที่ไดรับการ ขอมูลที่ใชในการจดแจง/
จดแจง/ขึ้นทะเบียน
ขึน้ ทะเบียนไมครบถวน
จํานวน ๑ รายการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
RA

แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ : การตลาดและบริการ (Marketing Strategy)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๔. การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy)
๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว : แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายการเติบโตขององคกร (Proactive Marketing Strategy)
๓. วัตถุประสงค : เพื่อรองรับการเติบโตรายไดขององคกร
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ

๕. ตัวชี้วัด : ยอดขายรวมลูกคา
๖. เปาหมายระยะยาว : ๑๘,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ป ๒๕๖๔)
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายการตลาดและการขาย
๘. ผูสนับสนุน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๑. ผลที่ไดรับ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

๑. การจัดการผลิตภัณฑ
๑.๑ บริหารจัดการ Product Portfolio

๑.๒ การเพิ่มผลิตภัณฑเสริมอาหารภายใต Brand
“GPO HEALTH”

ไดทิศทางและกลยุทธการจัดการ
ในแตละกลุมผลิตภัณฑ เพื่อให
สอดคลองกับทรัพยากร การ
ลงทุนและนโยบาย
๑. เพิ่ม Product Line ใน กลุม
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
๒. เพิ่มยอดจําหนายใน
ภาคเอกชน

๙๖

มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ

กองการตลาด

๑. การแขงขันในตลาดอาหารเสริมคอนขาง
กองการขายภาคเอกชน
รุนแรง
๒. คุณภาพการผลิตอาหารเสริมของแตละโรงงาน
แตกตางกัน
๓. การจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารตองมีความ
ถูกตองตามระเบียบของ อย.
๔. การขายสินคากลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร

๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ

๑๑. ผลที่ไดรับ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

จําเปนตองโฆษณาประชาสัมพันธและกลยุทธ
ในการสงเสริมการขายอยางมาก
๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจําหนายยาและผลิตภัณฑ
เปาหมาย

๑.๔ โครงการ Optimize Logo, Label และ
Packaging design ผลิตภัณฑกลุม Beauty
และ Health เพื่อใหเกิดการจดจําของลูกคา
(Product Branding)

รายไดจากผลิตภัณฑใหม
ความพึงพอใจของลูกคา

๑. มีแผนการตลาดและการจําหนายที่มี
กองการตลาด
ประสิทธิภาพ
๒. มีทีมการตลาด การขายมืออาชีพ
๓. มีทรัพยากรสนับสนุนการตลาดและการ
จําหนาย
๔. มีแผนการติดตามกํากับ
1. ได Brand Book เพื่อออกแบบ 1. Product Brand และ GPO Brand ยังไมเปนที่ กองการขายภาคเอกชน
Product ให Align กัน
รูจกั ของตลาด
2. ลูกคาเกิดการจดจํา Brand
2. Position และภาพลักษณ ของผลิตภัณฑยังไม
3. เพิ่ม Value ใหกับสินคา
ชัดเจนยากตอการจดจํา
3. Packaging และ Design ของผลิตภัณฑใน
ปจจุบันมีความหลากหลายไมมีเอกลักษณ และ
ไมทันสมัย
4. องคการฯ ยังไมมี Brand Book ที่เปน
มาตรฐานทําใหการออกแบบบรรจุภัณฑไม
เปนไปในทางเดียวกัน

๒. ชองทางการจําหนาย
๒.๑ การสราง Co-Brand กับ Strategic Partner
ในตลาดตางประเทศ (Building Co-Brand
through Win-Win Strategic Alliance)

1. ได Strategic partner
ในการขยายตลาดตางประเทศ
2. เพิ่มยอดจําหนายตางประเทศ
3. เกิดการสราง Co-brand เปน

๙๗

1. ขอมูลคูคาไมเพียงพอ
2. ผลิตภัณฑและตลาดสงออกระหวาง GPO & คู
คาทับซอนกัน
3. ผลิตภัณฑไมตรงกับความตองการของลูกคาใน

กองธุรกิจตางประเทศ

๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ

๑๑. ผลที่ไดรับ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘

การเพิ่ม product line

๒.๒ โครงการนํา Application มาใชในการสั่งสินคา
แบบ B to B

๒.๓ โครงการสรางความประทับใจของ Customer
Journey บน Web site ผาน B to C
Platform

1. Application สําหรับกลุม
ลูกคา
2. B to B ในการสั่งซื้อ
3. ลูกคาเกิดความพึงพอใจ
4. ขยายฐานลูกคา และเพิ่มยอด
จําหนาย
5. เพิ่มชองทางการจําหนาย ใน
ภาคเอกชน

1. B to C Platform สําหรับ
จําหนายผลิตภัณฑผานทาง
Web e-Commerce
2. ลูกคาเกิดความพึงพอใจ
3. ขยายฐานลูกคา และเพิ่มยอด

๙๘

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ
ตลาดเปาหมาย
4. การทํา Co-brand อาจทําใหราคาสินคาสูง
5. พันธมิตรไมมั่นใจวาจะไดผลตอบแทนคุมคา
6. การทํา Co-brand อาจทําใหเขาถึงลูกคายาก
7. ขอมูลทะเบียนไมเพียงพอ
8. มีความไดเปรียบทางการแขงขันต่ํากวาคูแขง
๑. ลูกคา Traditional Trade Complain
เกี่ยวกับระบบการสั่งปจจุบัน ไดแก
๑.๑ เขาถึงการสั่งซื้อไดยาก
๑.๒ ลูกคาติดตามสถานะการสั่งซื้อไดยาก
๑.๓ ลูกคาไมทราบขอมูลราคา และ
การสงเสริมการขายจากทางองคการฯ
๑.๔ ลูกคาขาดแรงจูงใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ
๒. องคการเภสัชกรรมมีสถานที่ตั้งของลูกคา
ไมครบถวน
๓. องคการเภสัชกรรมขาดทักษะ ประสบการณ
และความชํานาญ ในการทํา Digital
Application
๑. ลูกคา GPO Web Commerce มีปญหา
เกี่ยวกับระบบการสั่งปจจุบัน ไดแก
๑.๑ มีชองทางการชําระเงินเพียงชองทางเดียว
คือ Scan ผาน QR Code
๑.๒ ชองทางการสงสินคาไมหลากหลายมีเฉพาะ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

กองการขายภาคเอกชน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองการขายภาคเอกชน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ

๑๑. ผลที่ไดรับ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘

จําหนาย
4. เพิ่มชองทางการจําหนาย
ในภาคเอกชน

๒.๔ การเพิ่มชองทางจําหนาย Online ของ
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางในตางประเทศ
(Building Online Export Market for GPO
Cosmetic )

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

ปณท.
๑.๓ ไมรองรับการสั่งซื้อปริมาณมากในคราว
เดียว
๑.๔ ไมมีระบบ Membership จึงขาดแรงจูงใจ
การซื้อซ้ํา
๒. ลูกคาไมรูจัก GPO Web Commerce เดิม
๓. องคการขาดทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญในการจัดทํา B to C Platform
1. เพิ่มชองทางการจําหนาย
๑. GPO ขาดประสบการณขาดขอมูลตลาดใน
กองธุรกิจตางประเทศ
Online ตางประเทศ
ประเทศเปาหมาย
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขยายตลาดเครื่องสําอางใน
๒. GPO ขาด partner ที่ความชํานาญ
ตางประเทศ
๓. ระบบการทํางานไมยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน
3. เพิ่ม Customer touch point สินคาใหตรง demand ตลาดเครื่องสําอางที่
dynamic ตลอดเวลา
๔. GPO ตองลงทุนดาน promotion อยางจริงจัง
๕. เครื่องสําอางในปจจุบันยังมี Brand Identity
ไมชัดเจน

๙๙

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)
1. ยุทธศาสตรที่ ๒ การตลาดและบริการ (Marketing Strategy)

๕. ตัวชี้วัด : ยอดขายรวมลูกคาภาครัฐ ลูกคาเอกชน ลูกคาตางประเทศ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๔. การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy)
๒. แผนปฏิบัติการ : แผนการตลาดลูกคาภาครัฐ ลูกคาเอกชน ลูกคาตางประเทศ

๖. เปาหมาย : ลูกคาภาครัฐ ๑๗,๐๐๐ บาท ลูกคาภาคเอกชน ๑,๑๔๐ ลานบาท ลูกคาตางประเทศ ๖๐ ลานบาท

๓ วัตถุประสงค : เพื่อสรางยอดขายกลุมลูกคาภาครัฐ ลูกคาเอกชน ลูกคาตางประเทศ

๗. ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายการตลาดและการขาย

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔

๘. ผูสนับสนุน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙. กิจกรรมหลัก
๑. การจัดการผลิตภัณฑ
๑.๑ บริหารจัดการ Product
Portfolio

๑.๒ การเพิ่มผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ภายใต Brand “GPO
HEALTH”

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Plan

๑๑. ผลที่ไดรับ
ไดทิศทางและกลยุทธการ
จัดการในแตกลุมผลิตภัณฑ
เพื่อใหสอดคลองกับทรัพยากร
การลงทุน และนโยบาย
๑. เพิ่ม Product Line
ในกลุมผลิตภัณฑเสริม
อาหาร
๒. เพิ่มยอดจําหนาย
ในภาคเอกชน

Plan

๑๐๐

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ
มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การจัดการ

๑๓. ผูรับผิดชอบ
กองการตลาด

๑. การแขงขันในตลาดอาหารเสริม
กองการขายภาคเอกชน
คอนขางรุนแรง
๒. คุณภาพการผลิตอาหารเสริมของแต
ละโรงงานแตกตางกัน
๓. การจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ตองมีความถูกตองตามระเบียบ ของ
อย.
๔. การขายสินคากลุมผลิตภัณฑเสริม
อาหารจําเปนตองโฆษณา
ประชาสัมพันธ และกลยุทธในการ

๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจําหนาย
ยาและผลิตภัณฑเปาหมาย

Plan

รายไดจากผลิตภัณฑใหม
ความพึงพอใจของลูกคา

๑.๔ โครงการ Optimize Logo,
Label และ Packaging
design ผลิตภัณฑกลุม Beauty
และ Health เพื่อใหเกิดการ
จดจําของลูกคา (Product
Branding)

Plan

๑. ได Brand Book เพื่อ
ออกแบบ Product ให
Align กัน
๒. ลูกคาเกิดการจดจํา Brand
๓. เพิ่ม Value ใหกับสินคา

Plan

1. ได Strategic partner
ในการขยายตลาด
ตางประเทศ
2. เพิม่ ยอดจําหนาย
ตางประเทศ

๒. การจัดการชองทางการขาย
๒.๑ การสราง Co-Brand กับ
Strategic Partner ในตลาด
ตางประเทศ (Building
Co-Brand through Win-Win
Strategic Alliance)

๑๐๑

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
๑๓. ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จ
สงเสริมการขายอยางมาก
๑. มีแผนการตลาดและการจําหนายที่มี กองการตลาด
ประสิทธิภาพ
๒. มีทีมการตลาด การขายมืออาชีพ
๓. มีทรัพยากรสนับสนุนการตลาดและ
การจําหนาย
๔. มีแผนการติดตามกํากับ
๑. Product Brand และ GPO Brand กองการขายภาคเอกชน
ยังไมเปนที่รูจักของตลาด
๒. Position และภาพลักษณของ
ผลิตภัณฑยังไมชัดเจนยากตอการ
จดจํา
๓. Packaging และ Design ของ
ผลิตภัณฑในปจจุบันมีความ
หลากหลายไมมีเอกลักษณและ
ไมทันสมัย
๔. องคการฯ ยังไมมี Brand Book ที่
เปนมาตรฐานทําใหการออกแบบ
บรรจุภัณฑไมเปนไปในทางเดียวกัน
1. ขอมูลคูคาไมเพียงพอ
2. ผลิตภัณฑและตลาดสงออกระหวาง
GPO &คูคาทับซอนกัน
3. ผลิตภัณฑไมตรงกับความตองการ
ของลูกคาในตลาดเปาหมาย

กองธุรกิจตางประเทศ

๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑. ผลที่ไดรับ
3. เกิดการสราง Co-brand
เปนการเพิ่ม product line

๒.๒ โครงการนํา Application มาใช
ในการสั่งสินคาแบบ B to B

Plan

1. Application สําหรับกลุม
ลูกคา
2. B to B ในการสั่งซื้อ
3. ลูกคาเกิดความพึงพอใจ
4. ขยายฐานลูกคา และเพิ่ม
ยอดจําหนาย
5. เพิ่มชองทางการจําหนายใน
ภาคเอกชน

๑๐๒

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ
4. การทํา Co-brand อาจทําใหราคา
สินคาสูง
5. พันธมิตรไมมั่นใจวาจะได
ผลตอบแทนคุมคา
6. การทํา Co-brand อาจทําใหเขาถึง
ลูกคายาก
7. ขอมูลทะเบียนไมเพียงพอ
8. มีความไดเปรียบทางการแขงขัน
ต่ํากวาคูแขง
๑. ลูกคา Traditional Trade
Complain เกี่ยวกับระบบการสั่ง
ปจจุบัน ไดแก
๑.๑ เขาถึงการสั่งซื้อไดยาก
๑.๒ ลูกคาติดตามสถานะการสั่งซื้อ
ไดยาก
๑.๓ ลูกคาไมทราบขอมูลราคาและ
การสงเสริมการขายจากทาง
องคการเภสัชกรรม
๑.๔ ลูกคาขาดแรงจูงใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ
๒. องคการเภสัชกรรมมีสถานที่ตั้ง
ของลูกคาไมครบถวน
๓. องคการเภสัชกรรมขาดทักษะ
ประสบการณ และความชํานาญ ใน
การทํา Digital Application

๑๓. ผูรับผิดชอบ

กองการขายภาคเอกชน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑. ผลที่ไดรับ

๒.๒ โครงการสรางความประทับใจ
ของ Customer Journey บน
Web site ผาน B to C
Platform

Plan

1. B to C Platform สําหรับ
จําหนายผลิตภัณฑผานทาง
Web e-Commerce
2. ลูกคาเกิดความพึงพอใจ
3. ขยายฐานลูกคา และเพิ่ม
ยอดจําหนาย
4. เพิ่มชองทางการจําหนายใน
ภาคเอกชน

๒.๓

Plan

1. เพิ่มชองทางการ
จําหนาย Online
ตางประเทศ
2. ขยายตลาดเครื่องสําอางใน
ตางประเทศ
3. เพิ่ม customer touch
point

การเพิ่มชองทางจําหนาย
Online ของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางในตางประเทศ
(Building Online Export
Market for GPO Cosmetic )

๑๐๓

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ
๑. ลูกคา GPO Web Commerce
มีปญหากี่ยวกับระบบการสั่งปจจุบัน
ไดแก
๑.๑ มีชองทางการชําระเงินเพียง
ชองทางเดียวคือ Scan ผาน QR
Code
๑.๒ ชองทางการสงสินคาไม
หลากหลายมีเฉพาะ ปณท.
๑.๓ ไมรองรับการสั่งซื้อปริมาณมาก
ในคราวเดียว
๑.๔ ไมมีระบบ Membership จึง
ขาดแรงจูงใจการซื้อซ้ํา
๒. ลูกคาไมรูจัก GPO Web
Commerce เดิม
๓. องคการเภสัชกรรมขาดทักษะ
ประสบการณ และความชํานาญ
ในการจัดทํา B to C Platform
1. GPO ขาดประสบการณขาดขอมูล
ตลาดในประเทศเปาหมาย
2. GPO ขาด partner ที่ความชํานาญ
3. ระบบการทํางานไมยืดหยุนในการ
ปรับเปลี่ยนสินคาใหตรง demand
ตลาดเครื่องสําอางที่ dynamic
ตลอดเวลา
4. GPO ตองลงทุนดาน promotion

๑๓. ผูรับผิดชอบ
กองการขายภาคเอกชน
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองธุรกิจตางประเทศ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

๙. กิจกรรมหลัก

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐๔

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย
ความสําเร็จ
อยางจริงจัง
5. เครื่องสําอางในปจจุบันยังมี Brand
Identity ไมชัดเจน

๑๓. ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับกระบวนการทํางานและบริการดวยนวัตกรรม
แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๓. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)
๒. แผนปฏิบัติการ : แผนบูรณาการการจัดการเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ Supply Chain (Supply
Chain Alignment)
๓ วัตถุประสงค : บูรณาการการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Supply Chain
(Supply Chain Alignment)
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
๙. กิจกรรมหลัก
๑

การบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณคาใน
กระบวนการผลิต (Lean & Efficient
Manufacturing)

๒

การจัดการดานโลจิสติกสและการขนสง
เพื่อสรางความคลองตัวของ Supply
Chain (Logistics & DC Strategy)

๓

การจัดการดานการรับคําสั่งซื้อ
(Order management)

๔

การลดตนทุนวัตถุดิบ (Costing) โดย
เปลี่ยนมาใชวัตถุดิบที่เปนชื่อสามัญ
(Generic name) แทนการระบุชื่อ
การคา (Trade name)

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
วิธีการวัด
ผลป
ผลป
ผลป
๖๔+๑% ๖๕+๐.๕% ๖๖+๐.๕%
กอสราง
คลังสินคา
อัตโนมัติ

กอสราง
คลังสินคา
อัตโนมัติ

ทดสอบ
ระบบ
&
ดําเนินการ

ดําเนินการ

๕. ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน
๖. เปาหมายระยะยาว : เพื่อใหกระบวนการใน Supply Chain มีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขัน
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานผลิต ฝายการตลาดและการขาย
ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
๘. ผูสนับสนุน : สํานักบริหารยุทธศาสตร
๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ
๒๕๖๘
รักษาระดับ กระบวนการผลิตที่มี
ไมสามารถหามาตราการปรับปรุงเพื่อ
ป ๖๗
ประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพเนื่องจากไดมีการใช
งานเครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพ
ประเมินการ ผลประเมินเพื่อพัฒนา
ความลาชาจากการกอสรางและติดตั้ง
ทํางาน
ปรับปรุงคลังและเวชภัณฑ ระบบ
แหงใหม
๑๑. ผลที่ไดรับ

สินคาสงคืน เนื่องจากการ
บันทึกขอมูลผิด ลดลง
๕๐%
1. ตนทุนลดลง
2. มีแหลงวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

๑๐๕

ใบสั่งซื้อมากกวา ๑ ฉบับในชวงเวลา
ใกลเคียงกัน ทําใหตรวจสอบประวัติ
การซื้อของลูกคาในระบบ SAP ไมพบ
ไมสามารถเปลี่ยนมาใชวัตถุดิบชื่อสามัญ
เนื่องจากมีผลกระทบตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ

๑๓.
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานผลิต

ฝายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ

ฝายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ
ฝายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๓. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)
๒. แผนปฏิบัติการ : แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณคาในกระบวนการผลิต
(Lean & Efficient Manufacturing)
๓. วัตถุประสงค : พัฒนาตัวชี้วัดเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔

๙. กิจกรรมหลัก
๑. หนดวิธีการวัด efficiency
๑.๑ วิเคราะหขอมูลการวัด
๑.๒ กําหนดสูตรการวัดและปจจัยในการวัด
๑.๓ กําหนดมาตรฐานวิธีการบันทึกขอมูล (Tcode :
COR๖N) ในระบบ SAP และ OJT ผูบันทึก
ขอมูล
๑.๔ ทํา Cleansing data กอนการคํานวณ
(ดึงขอมูลจากระบบ SAP มาทบทวนเพื่อ
กําหนดคา Standard Time)
๑.๕ กําหนดวิธีการ Set คา Standard ทบทวน และ
แกไขคา Standard time ในระบบ SAP

๕. ตัวชี้วัด : ๑. คาฐานประสิทธิภาพการผลิต
๒. ผลการปรับปรุงตามวิธีการวัด (จํานวนหัวขอการปรับปรุง)
๖. เปาหมาย : มีมาตรฐานการวัด Efficiency
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : หนวยผลิต ๖ ฝาย หนวยประกันคุณภาพ ๓ ฝาย
๘. ผูสนับสนุน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ฝายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Plan
Actual
Plan
Actual

๑๑. ผลที่ไดรับ
๑. Standard time
ที่ถูกตอง
๒. Actual time ที่
ถูกตอง
๓. ไดวิธีวัด
Efficiency ที่
เหมาะสมถูกตอง

Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual

๑๐๖

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ
๑. ขอมูลมีจํานวนมาก
และมีความซับซอน
อาจทําไมไดตามแผน
๒. ขอมูลมาจากระบบ
Software ที่ตางกัน
(SAP, MES, LIMS)
๓. พนักงานไมปฎิบัติ
ตามมาตรฐานที่
กําหนดไว

๑๓. ผูรับผิดชอบ
๑. หนวยงานผลิต ๖ ฝาย
๒. ฝายประกันคุณภาพ
๓. กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔. ฝายเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม
๕. กองบัญชีตนทุน

๙. กิจกรรมหลัก
๑.๖ ดําเนินการและประเมินผล
๑.๗ สรุปแนวทางการวัด Efficiency
๒

๓

วิเคราะหสภาพปจจุบันและสาเหตุเพื่อการ
ปรับปรุง (เลือกรายการยาหรือขั้นตอนที่พบ
ปญหา %Efficiency ต่ํา)
ดําเนินการปรับปรุง

๔

ติดตามผลการปรับปรุง

๕

จัดทําเปนมาตรฐานการปฎิบัติงาน

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
๑๑. ผลที่ไดรับ
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
ไดรายการยาที่
นํามาปรับปรุง
Actual
ประสิทธิภาพ
Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual

รอยละ (%)
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๙. กิจกรรมหลัก
ของ
๑๑. ผลที่ไดรับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
๑ การจัดการดานการรับคําสั่งซื้อ (Order management)
๑.๑ จัดทําคูมือการทํางาน & Training เพื่อใหมีการ
Plan
สินคาสงคืน เนื่องจาก
ทํางาน ตามมาตรฐานเดียวกัน
การบันทึกขอมูลผิด

๑๐๗

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ

ไมสามารถหามาตราการ
ปรับปรุง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากได
มีการใชงานเครื่องจักร
เต็มประสิทธิภาพ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

๑. หนวยงานผลิต ๖ ฝาย
๒. ฝายประกันคุณภาพ
๓. กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔. ฝายเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม
๕. กองบัญชีตนทุน

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ
๑. ความรูพื้นฐานของ
พนักงานแตละคนไมเทากัน

๑๓.
ผูรับผิดชอบ
กองบริหาร
การสั่งซื้อ

๙. กิจกรรมหลัก
- จัดทดสอบความรูพื้นฐาน (Pre-Test)
- จัดทดสอบหลัง Training (Post-Test)
๑.๒ เพิ่มทักษะการทํางานโดยการ Coaching จากผู
ชํานาญงานในวิธีการทํางาน
๑.๓ มีการตรวจสอบขอมูลที่บันทึกเขาระบบ SAP
แบบ Double Check
- จัดประชุมทําความเขาใจถึงสาเหตุความ
ผิดพลาดและแนวทางปองกัน
- หน.แผนกบันทึกขอสงสัยของคําสั่งซื้อเพื่อให
สอบถามลูกคากอนดําเนินการขาย เชน คําสั่ง
ซื้อไมชัดเจน รายการยาซื้อผลิตภัณฑผูผลิตอื่นที่
ไมชัดเจนหรือชื่อที่ไมเปนสากล
๑.๔ จัดทําแบบฟอรมการรับคําสั่งทางโทรศัพทที่มี
ขอมูลที่จําเปนครบถวนและใหลูกคา/นักการ
ตลาดยืนยันคําสั่งซื้อในแบบฟอรม
๑.๕ ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกคา กอนบันทึก
ขายในระบบ SAP
- ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกคาในสมุดลง
งานกอนดําเนินการตรวจสอบในระบบ SAP
๑.๖ รายงานผลการสงคืนสินคา เนื่องจากการบันทึก
ขอมูลผิด (ภาครัฐ)

รอยละ (%)
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
ของ
๑๑. ผลที่ไดรับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
Actual
ลดลง ๕๐%
Plan
Actual
Plan
Actual

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ

๑๓.
ผูรับผิดชอบ

๒. มีความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบขอมูลที่บันทึกขาย
ระบบ SAP ซ้ํา (Double
Check) เนื่องจากขาดความ
รอบคอบและไมสอบถาม
หัวหนาสําหรับรายการที่ไม
ชัดเจน
๓. ไดรับคําสั่งซือ้ มากกวา ๑
ฉบับ ในระยะเวลาที่ใกลเคียง
กัน ทําใหตรวจสอบประวัติ
การซื้อของลูกคาในระบบ
SAP ไมพบ

Plan
Actual
Plan
Actual

Plan
Actual
1. การลดตนทุนวัตถุดิบ (Costing) โดยเปลี่ยนมาใชวัตถุดิบที่เปนชื่อสามัญ (Generic name) แทนการระบุชื่อการคา (Trade name)
๒.๑ สํารวจรายการวัตถุดิบที่ยังซื้อระบุชื่อการคา

Plan

๑. ตนทุนลดลง

๑๐๘

ไมสามารถเปลี่ยนมาใช

กองจัดซื้อและ

๙. กิจกรรมหลัก

๒.๒ ตรวจสอบรายการวัตถุดิบขอ ๒.๑ กับทะเบียน
ยาที่มีการใชวัตถุดิบนั้น
๒.๓ พิจารณาผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ
(Product quality)
๒.๔ ทดลองผลิตและประเมินผล

๒.๕ ยื่นแกไขทะเบียนยา ในกรณีที่มีผลกระทบ
กับทะเบียนยา

รอยละ (%)
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
ของ
๑๑. ผลที่ไดรับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรม
Actual
๒. มีแหลงวัตถุดิบใหใช
เพิม่ ขึ้น
Plan
Actual

Plan
Actual

Plan

๑๐๙

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ

๑๓.
ผูรับผิดชอบ

วัตถุดิบชื่อสามัญ เนื่องจากมี
ผลกระทบตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ

สํารองวัตถุดิบ
Regulatory
Affairs (RA)
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
ฝายผลิต
ฝายประกัน
คุณภาพ
ฝายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ
RA

แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan)
1. ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารจัดการองคกร (Organization Management)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : O๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (IT&DT)
๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว : แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร
๓. วัตถุประสงค :
1. มีโครงสรางพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกและภายใน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอยางคุมคา
3. เพื่อใหองคกรมีมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

๙. กิจกรรมหลัก
๓
GPO Core Optimization
๓.๑ Supply Chain
๓.๑.๑ โครงการติดตามสถานะวัตถุดิบเพื่อ
เขาสูสายการผลิตไดเร็วขึ้น
๓.๑.๒ โครงการติดตามสถานะยาขึ้นคลัง
พรอมจําหนาย (รังสิต)
๓.๑.๓ โครงการติดตามสถานะยาขึ้นคลัง
พรอมจําหนาย (พระราม๖)

๕. ตัวชี้วัด :
๑. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหพรอมใชงาน ๙๙.๙๕ %
๒. จํานวนรายงานบน Dashboard ที่สามารถนํามาใชสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร ผาน Mobile
๓. จํานวนระบบขอมูลเชิงวิเคราะห
๔. มีระบบ Mobile Web Application ใหบริการประชาชน
๕. มีระบบ Smart Tracking ใหบริการลูกคา
๖. มีระบบ Chat Bot ใหบริการลูกคา

๗. จํานวนบริการโครงสรางพืน้ ฐาน (IaaS)
๘. ผานการประเมินระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย
(ISO๒๗๐๐๑)
๙. มีมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิทัล
(Data Standard)
๑๐. มีระบบที่สามารถเชื่อมโยงมาตรฐาน Digital ID
ในการยืนยันตัวบุคคล
๑๑. มีระบบ Web Services / API

๖. เปาหมายระยะยาว : คะแนนเกณฑ Enabler DT ดีขึ้น
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฝายที่รับผิดชอบ Business Service Worksheet
๘. ผูสนับสนุน : CEO CIO และ DD

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๒๕๖๘

๒

๒

๓

๔

๔

๑+๒

๓

๔

๔

๔

๒+๓

๓

๔

๔

๔

๓

๓

๔

๔

๔

๑๑. ผลที่ไดรับ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความพรอม
ใช แบงเปน
(๑) ระดับทดลอง
(๒) ทําใหเปนมาตรฐาน
(๓) ดําเนินการตอยอดได
(๔) ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
(Continue
Improvement)

๑๑๐

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ
-การเตรียมทรัพยากรไมเพียงพอ
-ไมไดรับการสนับสนุนหรือมีสวนรวมโดยผูมีสวนได
สวนเสียอยางเหมาะสม

๑๓. ผูรับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริหารยุทธศาสตร
กองมาตรฐานวัตถุดิบ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริหารระบบคุณภาพ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการผลิต
ฝายประกันคุณภาพ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารจัดการองคกร (Organization Management)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : O๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั (IT&DT)
๒. แผนปฏิบัติการ : แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร
๓. วัตถุประสงค :
1. มีโครงสรางพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเชือ่ มโยงกับหนวยงานภายนอกและภายใน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอยางคุมคา
3. เพื่อใหองคกรมีมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔
๙. กิจกรรมหลัก

๕. ตัวชี้วัด :
๑..บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหพรอมใชงาน ๙๙.๙๕ %
๒. จํานวนรายงานบน Dashboard ที่สามารถนํามาใชสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ผาน Mobile
๓. จํานวนระบบขอมูลเชิงวิเคราะห
๔. มีระบบ Smart Tracking ใหบริการลูกคา
๕. มีระบบ Chat Bot ใหบริการลูกคา
๖. จํานวนบริการโครงสรางพื้นฐาน (IaaS)
๗. มีระบบที่สามารถเชื่อมโยงมาตรฐาน Digital ID ในการยืนยันตัวบุคคล
๘. มีระบบ Web Services / API
๖. เปาหมาย : คะแนนเกณฑ Enabler DT ไมนอยกวา ๒.๐
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฝายที่รับผิดชอบ Business Service Worksheet
๘. ผูสนับสนุน : CEO CIO และ DD

รอยละ (%)
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ GPO Core Optimization
๓.๑ Supply Chain
๓.๑.๑ โครงการติดตามสถานะวัตถุดิบ
เพื่อเขาสูสายการผลิตไดเร็วขึ้น
๓.๑.๒ โครงการติดตามสถานะยาขึ้น
คลังพรอมจําหนาย (รังสิต)
๓.๑.๓ โครงการติดตามสถานะยาขึ้น
คลังพรอมจําหนาย (พระราม๖)

Plan
Actual
Plan
Actual
Plan

๑

๒
๒

๓
๓

๓

๑๑๑

๑๑. ผลที่ไดรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความพรอมใช แบงเปน
(๑) ระดับทดลอง
(๒) ทําใหเปนมาตรฐาน
(๓) ดําเนินการตอยอดได
(๔) ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
(Continue Improvement)

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ
การเตรียมทรัพยากรไมเพียงพอ
- ไมไดรับการสนับสนุนหรือมีสวน
รวมโดยผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
เหมาะสม

๑๓. ผูรับผิดชอบ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักบริหารยุทธศาสตร
กองมาตรฐานวัตถุดิบ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริหารระบบคุณภาพ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการผลิต
ฝายประกันคุณภาพ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation)

แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๓ : นวัตกรรมทีส่ รางคุณคา (Business Innovation)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๙. การพัฒนาธุรกิจใหม (New Business / New S-curve)
๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว : แผนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อ รองรับการเติบโตและบทบาท
ในอนาคต (New S-curve products)
๓. วัตถุประสงค : เพื่อรองรับธุรกิจใหมและการสรางรายไดในอนาคต
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

๙. กิจกรรมหลัก
๑

๕. ตัวชี้วัด : จํานวน New S-curve products / รายไดที่เพิ่มขึ้นจาก New S-curve products
๖. เปาหมายระยะยาว : จํานวน New S-curve products / รายไดที่เพิ่มขึ้นจาก New S-curve
products ตามเปาหมายที่ตั้งไวในแตละป
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : หนวยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
๘. ผูสนับสนุน : สํานักบริหารยุทธศาสตร

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖
๔
๕
๖
๗
๘

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

การพัฒนา New Business

๑.๑ ศึกษา New business development

ผลการศึกษา New
business
development

๑.๒ ปรับ business model สําหรับอนาคต
๑.๓ พัฒนาธุรกิจใหม
๑.๓.๑ เริ่มสรางรายไดจาก New business : service
lab (testing-Cannabis)

พัฒนา ตลาด ตลาด ตลาด ตลาด ประมาณการรายไดจาก
New business (ลบ.)

๑.๓.๒ เริ่มสรางรายไดจาก New business : service
lab (testing-Mask)

พัฒนา ตลาด ตลาด ตลาด ตลาด ประมาณการรายไดจาก
New business (ลบ.)
๑๑๒

๑. วิธีการศึกษาฯ ไมเหมาะสม
๒. ทรัพยากรของ องคการเภสัช
กรรม ยังไมรองรับกับ New
business

สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร

ผลการดําเนินงานไมเปน
ไปตามแผน

กองสอบเทียบและ
ทดสอบ
ฝายการตลาดและ
การขาย

๙. กิจกรรมหลัก
๑.๓.๓ เริ่มสรางรายไดจาก New business : service
lab (testing-TRM)
๑.๓.๔ เริ่มสรางรายไดจาก New business : service
lab (Calibration)
๑.๓. เริ่มสรางรายไดจาก New business : Service lab
๕ (Validation)
๑.๓. เริ่มสรางรายไดจาก New business อื่นๆ
๖
๑.๔ การพัฒนา New S-curve products
๒

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖
๔
๕
๖
๗
๘

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

ประมาณการรายไดจาก
New business (ลบ.)
พัฒนา พัฒนา ตลาด ตลาด ประมาณการรายไดจาก
New business (ลบ.)
พัฒนา พัฒนา ตลาด ประมาณการรายไดจาก
New business (ลบ.)
พัฒนา พัฒนา ตลาด ตลาด ประมาณการรายไดจาก
New business (ลบ.)
พัฒนา พัฒนา

ตลาด

ตลาด

แผนการพัฒนา New S-curve products

๒.๑ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑที่มีศักยภาพทาง
การตลาดในอนาคต
๒.๒ สํารวจความตองการและแนวโนมการใชผลิตภัณฑของ
ลูกคาและผูม ีสวนไดสวนเสีย
๒.๓ ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการ ศักยภาพการ
ผลิต และผลวิเคราะหทั้งดานการเงินและไมใชเงิน
๒.๔ ประเมินผลการศึกษาความเปนไปไดฯ เพือ่ นํามาตอยอด
เปนผลิตภัณฑตอไป
๒.๕ นําเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิดําเนินการโครงการฯ และ
งบประมาณในการลงทุน
๒.๖ ศึกษาวิจัยและพัฒนา New S-curve products

ผลการศึกษาความ
เปนไปได

๑๑๓

1. ผลการศึกษาความเปนไปไดฯ
ไมคุมคาในการลงทุน
2. งบประมาณในการลงทุนสูง
มาก
3. เทคโนโลยีการผลิตซับซอน

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร

๙. กิจกรรมหลัก
๓

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖ ๒๕๖
๔
๕
๖
๗
๘

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

แผนการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง

๓.๑ ออกแบบโรงงานและศึกษาผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม
๓.๒ กอสรางโรงงานและตรวจสอบความถูกตองของระบบ
โรงงาน
๓.๓ วิจัยพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง

โรงงานผลิตยามะเร็ง

พัฒนา พัฒนา
พัฒนา พัฒนา พัฒนา
พัฒนา พัฒนา

๓.๔ ขึ้นทะเบียนตํารับยา ป ๒๕๖๙

มีผลิตภัณฑยารักษา
มะเร็งออกจําหนาย

1. การออกแบบโรงงานลาชา
ไมเปนไปตามแผน
2. การกอสรางลาชาไมเปนไป
ตามแผน
3. การศึกษาชีวสมมูล
ศึกษาวิจัยทางคลินิกไมผาน

4. เกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับ
ยา ยังไมชัดเจน

๓.๕ ผลิตเพื่อจําหนายเชิงพาณิชย ป ๒๕๗๐

๑๑๔

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝายผลิตยา
ฝายประกันคุณภาพ
RA
ฝายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ
ฝายการตลาดและการ
ขาย

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)
๑. ยุทธศาสตรที่ ๓ : นวัตกรรมที่สรางคุณคา (Business Innovation)
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๙. การพัฒนาธุรกิจใหม (New Business / New S-curve)
๒. แผนปฏิบัติการ : แผนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อ รองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต
(New S-curve products)
๓. วัตถุประสงค : รองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต (New S-curve products)
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔
๙.กิจกรรมหลัก
๑

๕. ตัวชี้วัด : หองปฏิบัติการสําหรับใหบริการตรวจวิเคราะห และ การไดรับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC ๑๗๐๒๕
๖. เปาหมาย : เปนหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕
๗. ผูรับผิดชอบหลัก : กองสอบเทียบและทดสอบ
๘. ผูสนับสนุน : ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๑. ผลที่ไดรับ

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ

๑๓. ผูรับผิดชอบ

Central Lab (Testing-Cannabis)

๑.๑ ดําเนินการปรับปรุงสถานที่

Plan
Actual

หองปฏิบัติการ

๑.๒ เปดรับพนักงานและฝกอบรม
พนักงาน

Plan
Actual
Plan
Actual
Plan
Actual

พนักงาน

๑.๓ จัดซื้อ ติดตั้ง สอบเทียบ และสง
มอบเครื่องมือวิทยาศาสตร
๑.๔ ขอการรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๕

๑๑๕

ความลาชาในการ
กองสอบเทียบ
ออกแบบและการจัดซื้อจัด และทดสอบ
จาง
ไมมีผูสมัครหรือผูสมัคร
มีคุณสมบัติไมเหมาะสม

เครื่องมือวิเคราะห

การจัดซื้อลาชาเนือ่ งจาก
เครื่องมือจํานวนมาก

ใบรับรอง ISO/IEC
๑๗๐๒๕

ความพรอมของขอมูลที่
รองรับการตรวจประเมิน

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ
รอยละ (%)
๑๑. ผลที่ไดรับ
ของกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒ ศึกษา New Business Development
๒.๑ ศึกษาขอมูลสําหรับจัดทํา TOR
Plan
ไดรายงาน
การศึกษา
Actual
๒.๒ จางที่ปรึกษา
Plan
Actual
๒.๓ ศึกษาขอมูล
Plan
Actual
๙.กิจกรรมหลัก

๑๑๖

๑๒. ความเสี่ยงหรือ
ปจจัยความสําเร็จ
- จัดจางไดไมทันตามแผน
ที่กําหนด
- ที่ปรึกษาไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน
- ที่ปรึกษาไมมีความ
เชี่ยวชาญเพียงพอใน
การศึกษา

๑๓. ผูรับผิดชอบ

สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร

