
 

 

 
 
 
 

แผนแมบทการจัดการความรูและนวตักรรม 
องคการเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๑) 

(ป ๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

   หนา 
  บทสรุปผูบริหาร I-VI 
บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 
บทท่ี ๒  การประเมินสภาพแวดลอมภายใน ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดานการจัดการความรู

และนวัตกรรม 
๒๐ 

๒.๑  การวิเคราะหผลการดําเนินงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ในดานตาง ๆ ๒๐ 
 ๒.๑.๑ ผลการดําเนินงานดานการจัดการความรู ๒๐ 
 ๒.๑.๒ ผลการดําเนินงานดานนวัตกรรม  

๒.๒  การวิเคราะหขอมูลแผนยุทธศาสตร แผนแมบท นโยบายท่ีสําคัญ  และบทบาทของ
องคการเภสัชกรรมในดานตาง  ๆ 

๒๘ 

 ๒.๒.๑ แผนวิสาหกิจ องคการเภสัชกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ๒๘ 
 ๒.๒.๒ แผนแมบทดานการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ป ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ๓๐ 
 ๒.๒.๓ แผนแมบทดานการจัดการความรู ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๓๐ 
 ๒.๒.๔ แผนยุทธศาสตรสมุนไพร ป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ๓๐ 

บทท่ี ๓  การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดานการจัดการความรู
และนวัตกรรม 

๓๒ 

๓.๑  ศึกษาวิเคราะหแผนและนโยบายของชาติท่ีสําคัญ     ๓๒ 
 ๓.๑.๑ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ๓๒ 

 ๓.๑.๒ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๓๒ 

 ๓.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๓๖ 

 ๓.๑.๔ แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๓๗ 

 ๓.๑.๕ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ๓๙ 

๓.๒  การศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีมีผลตอทิศทางการพัฒนางาน 
วิจัย และนวัตกรรม  

๓๙ 

 ๓.๒.๑ นโยบายภาครัฐ กฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ (Politic : P & Legal : L) ๔๐ 

 ๓.๒.๒ ภาวะเศรษฐกิจ (Economics : E) ๔๕ 

 ๓.๒.๓ การเปล่ียนแปลงเชิงสังคม (Sociocultural : S) ๔๗ 

 ๓.๒.๔ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการแพทย ยาและเวชภัณฑ (Technology : T) ๔๘ 

 ๓.๒.๕ แนวโนมอุตสาหกรรมยา ๔๙ 

 ๓.๒.๖ แนวโนมตลาดสมุนไพรไทย ๕๔ 



 

    

 

 ๓.๒.๗ สถานการณความรุนแรงของโรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุข ๕๕ 
บทท่ี ๔  การวิเคราะหองคกร กําหนดเปาหมายและผลท่ีคาดหวัง ดานการจัดการความรูและ

นวัตกรรม 
๕๘ 

๔.๑  การวิเคราะหองคดวยเทคนิควิธีและเคร่ืองมือท่ีเปนสากลนิยม ๕๘ 

 ๔.๑.๑ การวิเคราะหปจจัยภายในองคกรดวย McKinsy ๗S ๕๘ 

 ๔.๑.๒ การวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกรดวย PESTEL Analysis ๕๙ 

 ๔.๑.๓ การวิเคราะหสถานภาพดานการจัดการความรูและนวัตกรรม (SWOT Analysis) ๖๐ 

 ๔.๑.๔ ทบทวนวิสัยทัศน ของการจัดการความรูและนวัตกรรม ๖๑ 

บทท่ี ๕  แผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ป ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ๖๓ 

๕.๑  วิสัยทัศนและพันธกิจแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ๖๓ 

๕.๒  ยุทธศาสตรแผนการจัดการความรูและนวัตกรรม ๖๓ 

๕.๓  การจัดการความรูและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับระบบประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 

๖๘ 

บทท่ี ๖  แผนปฏิบัติงานดานจัดการความรูและนวัตกรรม ภายใตแผนแมบทฯ ป ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ๘๑ 

๖.๑  ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม ๘๓ 

๖.๒  ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม ๘๘ 

๖.๓  ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับกระบวนการทํางานและบริการดวยนวัตกรรม ๑๐๕ 

๖.๔  ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนานวัตกรรมดานรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม (New Business 
innovation) 

๑๑๒ 
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม องคการเภสัชกรรม (ฉบับที ่๑) 

(ป ๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
 

นวัตกรรม คือ ส่ิงใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม โดยนวัตกรรมเปนกระบวนการท่ีเกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมาผนวกกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือสรางใหเกิดเปนส่ิงใหมและเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในองคกร ท่ีสงผลตอ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การมีนวัตกรรมในองคกร เปนวิธีการหน่ึงท่ีใชในการพัฒนาองคกรเพ่ือ
การอยูรอด เพราะองคกรจําเปนตองมีการปรับตัวตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหดํารง
องคกรไดอยางย่ังยืน (Sustainable) 

 การนํานวัตกรรมมาเปนปจจัยผลักดันและขับเคล่ือนในการดําเนินธุรกิจ โดยสนับสนุนใหเกิดความคิด
สรางสรรค การพัฒนาองคความรู และผลักดันการนํานวัตกรรมใหเขาไปสูทุกกระบวนการทํางาน ท้ังในสวน
ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ  (Product innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) และ
นวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม  (New business model innovation) บนพ้ืนฐานความคิดสรางสรรค 
(Creativity) ความใหม (Newness) และการสรางคุณคา (Value) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงานใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีการพัฒนาองคความรู การปรับทัศนคติการทํางานและการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ต้ังแตระดับองคกร ระดับหนวยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล รวมท้ังการสนับสนุน
ใหองคการเภสัชกรรม กาวเขาสูมิติใหมในการดําเนินการเปนองคกรแหงนวัตกรรมท่ีตอบสนองทุกกลุมความ
ตองการของลูกคา รวมถึงสามารถเพ่ิมศักยภาพดานการแขงขัน จนนําไปสูองคกรแหงความย่ังยืนไดตอไป 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รากฐาน ๓ ปจจัย ในการพัฒนานวัตกรรม 
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1. วิสัยทัศนและพันธกิจของแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๘) 

วิสัยทัศน   
 เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ท่ีสรางคุณคาอยางย่ังยืน 
พันธกิจ    
 -นําความรูสูการสรางสรรคนวัตกรรม ท่ีใหคุณคาตอองคกรและระบบสาธารณสุข และมีศักยภาพใน
การแขงขัน 
 -นําองคการเภสัชกรรม กาวสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
2. ยุทธศาสตรแผนการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-

๒๕๖๘) 
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม (อางอิงจาก ยุทธศาสตรท่ี ๓ นวัตกรรมท่ี
สรางคุณคา (Business innovation)) 
เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

๑. มีกระบวนการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม
อยางเปนระบบ 

กลยุทธ ๑  
นําเทคโนโลยีมาใช
ยกระดับการ 
จัดการความรูและ
นวัตกรรม  
 
 

แผนงาน ๑ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สนับสนุนการ 
จัดการความรูและนวัตกรรม 

 

๑. ไดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ระบบเดิมท่ีปรับปรุง และ ระบบ
ใหม) 

๒. ฐานขอมูลองคความรูและ
นวัตกรรม 
๓. ตัวช้ีวัดดานเทคนิค เชน 
- ความปลอดภัยขององคความรู 
/ การรักษาความลับ 
- ประสิทธิภาพของระบบ 
ความเร็ว ความเสถียร  
ความจุ 
- ความพรอมของระบบ (System 
Availability) 
- ผลสารวจความพึงพอใจ ของ
พนักงานตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
o ความสะดวกในการเขาถึง 
o ความเพียงพอของขอมูล 
o คุณภาพของขอมูล 

กลยุทธที่ ๒ พัฒนา
กระบวนการใหเปน
ระบบ 

แผนงาน ๑ ทบทวนและจัดทํา
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ กับการ
จัดการ 

ความรูและนวัตกรรม 

๑. คูมือการจัดการความรู 

๒. คูมือการจัดการนวัตกรรม 



 

iii 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม (อางอิงจากยุทธศาสตรท่ี ๑ การ
จัดการหวงโซ อุปทาน (Supply Chain Management)  ยุทธศาสตร ท่ี  ๒ การตลาดและการบริการ 
(Marketing Strategy และ ยุทธศาสตรท่ี ๓ นวัตกรรมท่ีสรางคุณคา (Business innovation)) 

เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

๑. ผลิตภัณฑท่ีสามารถ
สรางรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญ 

กลยุทธ ๑ สงเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม 

แผนงาน ๑ การดําเนินการ
เพ่ือใหไดทะเบียนตํารับยา 
 

๑. จํานวนผลิตภัณฑ
ใหมท่ีไดทะเบียน   
 

แผนงาน ๒  การเตรียมความ
พรอมเพ่ือการผลิตจําหนาย
เชิงพาณิชย 

๑. จํานวนผลิตภัณฑ
ใหมท่ีออกสูตลาด   
 

แผนงาน ๓  ประเมินและ
ติดตามยอดขายผลิตภัณฑ
ใหม และมีมาตรการเพ่ือใหได
ยอดจําหนายตามท่ีต้ังไว 

๑. ยอดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหมท่ี
ออกจําหนาย   

แผนงาน ๔  Product 
Portfolio management 

๑. ได Product 
Portfolio ของยาท่ี
ตองการผลิตจําหนาย 
๒. จํานวนรายการยาท่ี
ยกเลิกผลิตเพ่ือเพ่ิม 
capacity การผลิตยา
ใน portfolio 

แผนงาน ๕  สราง Co-Brand 
กับ Strategic Partner ใน
ตลาดตางประเทศ (Building 
Co-Brand through Win-
Win Strategic Alliance) 

๑. ได strategic 
partner ในการขยาย
ตลาดตางประเทศ 
๒. เพ่ิมยอดจําหนาย
ตางประเทศ 
เกิดการสราง Co-
brand เปนการเพ่ิม 
product line 

แผนงาน ๖ การเพ่ิม
ผลิตภัณฑเสริมอาหารภายใต 
Brand “GPO HEALTH” 

๑. เพ่ิม Product Line       
ในกลุมผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร 

๒. เพ่ิมยอดจําหนาย 
    ในภาคเอกชน 
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เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของ
งานบริการดวยนวัตกรรม 

กลยุทธ ๒ การตลาดเชิงรุก แผนงาน ๑  เพ่ิม

ประสิทธิภาพการจําหนายยา

และผลิตภัณฑเปาหมาย 

๑. รายไดจาก
ผลิตภัณฑใหม           
๒. ความพึงพอใจของ
ลูกคา 

แผนงาน ๒  โครงการ 

Optimize Logo, Label 

และ Packaging design 

ผลิตภัณฑกลุม Beauty และ 

Health เพ่ือใหเกิดการจดจํา

ของลูกคา (Product 

Branding) 

๑. ได Brand Book 
เพ่ือออกแบบ 
Product ให Align กัน 
๒. ลูกคาเกิดการจดจํา 
Brand 
๓. เพ่ิม Value ใหกับ
สินคา 

แผนงาน ๓  โครงการนํา 

Application มาใชในการส่ัง

สินคาแบบ B to B 

๑. Application 
สําหรับกลุมลูกคา  
B to B ในการส่ังซ้ือ 
๒. ลูกคาเกิดความพึง
พอใจ 
๓. ขยายฐานลูกคา 
และเพ่ิมยอดจําหนาย 
๔. เพ่ิมชองทางการ
จําหนายในภาคเอกชน 

แผนงาน ๔ โครงการสราง
ความประทับใจของ 
Customer Journey บน 
Web site ผาน B to C 
Platform 

๑. B to C Platform 
สําหรับจําหนาย
ผลิตภัณฑผานทาง 
Web e-Commerce 
๒. ลูกคาเกิดความพึง
พอใจ 
๓. ขยายฐานลูกคา 
และเพ่ิมยอดจําหนาย 
เพ่ิมชองทางการ
จําหนายในภาคเอกชน 

แผนงาน ๕ การเพ่ิมชองทาง
จําหนาย Online ของ
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางใน
ตางประเทศ (Building 

๑. เพ่ิมชองทางการ        
จําหนาย Online 
ตางประเทศ  
๒. ขยายตลาด



 

v 

 

เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

Online Export Market for 
GPO Cosmetic ) 

เคร่ืองสําอางใน
ตางประเทศ  
เพ่ิม customer 
touch point 

 
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (อางอิงจากยุทธศาสตรท่ี ๑ การ

จัดการหวงโซ อุปทาน (Supple Chain Management) ยุทธศาสตร ท่ี  ๒ การตลาดและการบริการ 
(Marketing Strategy และยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการองคกร (Organization management)) 

 
เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการดวยนวัตกรรม   
 

กลยุทธ ๑ บูรณาการการ
จัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
Supply Chain (Supply 
Chain Alignment) 
  

แผนงาน ๑ แผนการบริหาร
แบบลีนเพ่ือเพ่ิมคุณคาใน
กระบวนการผลิต  
(Lean & Efficient 
Manufacturing) 
 

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

แผนงาน ๒ แผนการจัดการ
ดานโลจิสติกสและการขนสง
เพ่ือสรางความคลองตัวของ 
Supply Chain (Logistics & 
DC Strategy) 

๑. Supply Chain 
Flexibility 
 

แผนงาน ๓ แผนการจัดการ
ดานการรับคําส่ังซ้ือ (Order 
management)   

๑. สินคาสงคืน 
เน่ืองจากการบันทึก
ขอมูลผิด ลดลง ๕๐% 

แผนงาน ๔ การลดตนทุน

วัตถุดิบ (Costing) โดยเปลี่ยน

มาใชวัตถุดิบที่เปนชื่อสามัญ 

(Generic name) แทนการ

ระบุชื่อการคา (Trade 

name) 

 

 

๑. ตนทุนลดลง    
๒. มีแหลงวัตถุดิบใหใช
เพ่ิมข้ึน   



 

vi 

 

เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

แผนงาน ๕ แผนการใช
เทคโนโลยีทันสมัย มาพัฒนา
กระบวนการทํางานในระบบ 
logistics  (ปายปดประกาศ 

ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส) 

๑. จํานวนหนวยงาน
จัดซ้ือท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ (จํานวนรวมมี ๖ 
หนวยจัดซ้ือ) 

แผนงาน ๖ โครงการติดตาม
สถานะวัตถุดิบเพ่ือเขาสู
สายการผลิตไดเร็วข้ึน 

๑. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
พรอมใช (ดําเนินการ
ตอยอดได) แผนงาน ๗ โครงการติดตาม

สถานะยาข้ึนคลังพรอม
จําหนาย (รังสิต) 
แผนงาน ๘ โครงการติดตาม
สถานะยาข้ึนคลังพรอม
จําหนาย (พระราม ๖) 

 
ยุทธศาสตรที่ ๔  พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation) (อางอิงจาก

ยุทธศาสตรท่ี ๓ นวัตกรรมท่ีสรางคุณคา (Business innovation))  

เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 
๑. เกิดธุรกิจหรือ
บริการใหม ให
ครอบคลุมและ
ตอบสนองความ
ตองการของระบบ
สุขภาพ 

กลยุทธ ๑ จัดต้ัง
โครงสราง Business 
Development 

เพ่ือศึกษารูปแบบธุรกิจ
ใหม 

แผนที่ ๑ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจ
นวัตกรรม 

๑. ไดรายงานการศึกษา 

กลยุทธ ๒ รวมมือกับ
หนวยงานภายนอก เพ่ือ
พัฒนาธุรกิจใหม 

แผนที่ ๑ Investment / Business 
Partners (โครงการกอสราง
โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งรวมกับ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)) 

๑. ไดย่ืนแบบ Conceptual 
Design ท่ีไดรับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

กลยุทธ ๓ สงเสริมธุรกิจ
รูปแบบใหมในดาน
บริการ 

แผนที่ ๑ แผนการจัดการรานยา 
Model ๓ 

๑. ระบบนํารองของรานยา 
Model ๓ 

แผนที่ ๒ Central Lab (Testing-
Cannabis)  

๒. ใบรับรอง ISO/IEC 
๑๗๐๒๕ 



 

๑ 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 

จากสถานการณวิกฤตโควิด-๑๙ ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก สงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง แมวา
สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทยจะเร่ิมคล่ีคลาย แตปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนับจากน้ีท่ีทุกคนตอง
รับมือ คือ “New Normal” หรือ “ความปกติใหมในวิถีชีวิต” ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลตอรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตใหมของเราทุกคน และยังสรางการเปล่ียนแปลงไปท่ัวโลกท้ังในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี โดยมีการปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมเพ่ือใหปลอดภัยจากการติดเช้ือ ควบคูไปกับความ
พยายามรักษาและฟนฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นําไปสูการสรรคสรางส่ิงประดิษฐใหมๆ เทคโนโลยี
ใหม  ๆเกิดเปนองคความรู และนวัตกรรมข้ึนมา 
อีกท้ังการสนับสนุนดานการแพทยในนโยบาย TH ๔.๐ และนโยบายแหงชาติดานยา ยังเปน Key change ท่ี
สําคัญท่ีนําไปสูการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจจากเดิมท่ีขับเคล่ือนดวยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต
อุตสาหกรรม ไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Drive Economy) 

องคการเภสัชกรรม (อภ.) เปนรัฐวิสาหกิจจัดอยูในสาขาสังคม เทคโนโลยี ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๐๙ องคการเภสัชกรรมดําเนินงานตาม
ภารกิจท่ีจะสนองนโยบายดานสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑเพ่ือสนับสนุนสาธารณสุข
ของประเทศ ในขณะเดียวกัน เพ่ือเปนกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑสารองไวยามฉุกเฉินเพ่ือ
ความม่ันคงของชาติ โดยมีภารกิจ ดังน้ี 

๑. ผลิต จําหนายและบริการผลิตภัณฑสุขภาพ มุงสูมาตรฐานสากล 
๒. ดําเนินธุรกิจใหมีศักยภาพในการแขงขันในอาเซียนและสามารถพ่ึงตนเองได 
๓. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑท่ีจําเปนตอสังคมไทยเพ่ือประชาชนสามารถเขาถึงได 
๔. วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑใหม  ๆเพ่ือตอบสนองความตองการและความจําเปนตอ
สังคม 
๕. สํารองยาและเวชภัณฑไวยามฉุกเฉินเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 และมีวิสัยทัศน “เปนองคกรหลัก เพ่ือความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศไทยท่ีมีนวัตกรรมท่ี
สรางคุณคาและย่ังยืน” อภ. จึงตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาการจัดการความรูการ
บริหารจัดการนวัตกรรม และการนํานวัตกรรมมาเปนปจจัยผลักดันและขับเคล่ือนในการดําเนินธุรกิจ โดย
สนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรค การพัฒนาองคความรู และผลักดันการนํานวัตกรรมใหเขาไปสูทุก
กระบวนการทํางาน ท้ังในสวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product innovation) นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process innovation) และนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม (New business model innovation) บนพ้ืนฐาน
ความคิดสรางสรรค (Creativity) ความใหม (Newness) และการสรางคุณคา (Value) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีการพัฒนาองคความรู การปรับทัศนคติ



 

๒ 

 

การทํางานและการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ต้ังแตระดับองคกร ระดับหนวยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล 
รวมท้ังการสนับสนุนใหองคการเภสัชกรรม กาวเขาสูมิติใหมในการดําเนินการเปนองคกรแหงนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองทุกกลุมความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถเพ่ิมศักยภาพดานการแขงขัน จนนําไปสูองคกรแหง
ความย่ังยืนไดตอไป 

ในป ๒๕๖๓ น้ี อภ. ไดมีการปรับปรุงวิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือใหเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของอภ. ในป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

 

 

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

 



 

๔ 

 

ยุทธศาสตร อภ. ป ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 

อภ. จึงจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรมท่ีครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงการนําองคความรู
ไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือใชแกปญหาและสรางใหเกิดความเทาทัน และนําความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและสรางองคกรแหงนวัตกรรมอยางย่ังยืน ผานการบริหารการจัดการ
ฐานขอมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการการทํางาน ท่ีชวยลดขอจํากัดในการ
สรางสรรคผลงาน ผลักดันและสนับสนุนใหมีการตอยอดหรือขยายผลงานนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและคุณภาพการใหบริการ ให
ตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคา และสอดคลองกับนโยบายTHAILAND ๔.๐ ของรัฐบาล 

การจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทํา โดยอางอิงใหสอดคลองกับหลักเกณฑดาน Core 
Business Enablers ท่ีเก่ียวของกับหัวขอการจัดการนวัตกรรม ในคูมือ “ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศใหทุกรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามเกณฑประเมิน
ต้ังแตปบัญชี ๒๕๖๓ เพ่ือมุงเนนใหรัฐวิสาหกิจมีการประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ในการนํา
องคกรบรรลุสูการเปนองคกรท่ีย่ังยืน 
 
 
 



 

๕ 

 

๑.๒ วตัถุประสงค 
๑. สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหองคกรและสรางคุณคาตอสังคม 
๒. เพ่ิมพูนองคความรูงานวิจัยดานผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ เพ่ือสรางสรรคประโยชนใหแก องคกร 

สังคม ส่ิงแวดลอม และประชาชน 
๓. เพ่ือสรางกระบวนการนวัตกรรมท่ีสนับสนุนในการสรางสรรคผลงานใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง

ตอเน่ือง 
๔. เพ่ือยกระดับความรูความสามารถ ศักยภาพการใชความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมของบุคลากร 
๕ เพ่ือสรางสังคมแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีสนับสนุนในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมใหเกิดผลเปน

รูปธรรมอยางตอเน่ือง 
๑.๓ กรอบแนวคิด 

การจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทํา โดยอางอิงใหสอดคลองกับหลักเกณฑดาน Core 
Business Enablers ท่ีเก่ียวของกับหัวขอการจัดการนวัตกรรม ในคูมือ “ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศใหทุกรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามเกณฑประเมิน
ต้ังแตปบัญชี ๒๕๖๓ เพ่ือมุงเนนใหรัฐวิสาหกิจมีการประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม ในการนํา
องคกรบรรลุสูการเปนองคกรท่ีย่ังยืน 

 
 

หลักเกณฑการประเมินดานการจัดการนวัตกรรมตามขางตน ไดจากการผนวกทฤษฎีการจัดการ
นวัตกรรมท่ีเปนท่ียอมรับ เชน แนวคิดการจัดการนวัตกรรม (โดยสานักงานนวัตกรรมแหงชาติ) และเกณฑ



 

๖ 

 

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญของแนวคิดและทฤษฏี
ดานการจัดการนวัตกรรม ไดดังน้ี  

นวัตกรรม คือ ส่ิงใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม โดยนวัตกรรมเปนกระบวนการท่ีเกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมาผนวกกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือสรางใหเกิดเปนส่ิงใหมและเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในองคกร ท่ีสงผลตอ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การมีนวัตกรรมในองคกร เปนวิธีการหน่ึงท่ีใชในการพัฒนาองคกรเพ่ือ
การอยูรอด เพราะองคกรจําเปนตองมีการปรับตัวตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหดํารง
องคกรไดอยางย่ังยืน (Sustainable) 

 

 
 

รากฐาน ๓ ปจจัย ในการพัฒนานวัตกรรม 
 
 จากเกณฑประเมินดานการจัดการนวัตกรรมตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ และสาระสาคัญของ
แนวคิดการจัดการนวัตกรรมตามนิยามขางตน รวมท้ังเพ่ือขับเคล่ือนให อภ. บรรลุวิสัยทัศน “เปนองคกรหลัก 
เพ่ือความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศไทยท่ีมีนวัตกรรมท่ีสรางคุณคาและย่ังยืน” จึงทําใหไดกรอบ
แนวคิดในการจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม (อภ.) ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ดังแสดงในภาพท่ี ๑.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 

 

 

 
 
 
 

Design Thinking 
 

 
 
 
 



 

๘ 

 

Innovation Management Standard CEN/TS ๑๖๕๕๕ 
 

 
 

มาตรฐาน CEN/TS ๑๖๕๕๕-๑:๒๐๑๓ คือ มาตรฐานท่ีทางสหภาพยุโรปไดกําหนดข้ึนเปนมาตรฐาน
การจัดการนวัตกรรม ซ่ึงในอนาคตจะมีการรางเปนมาตรฐาน ISO โดยคณะกรรมการวิชาการ Technical 
Committee TC๒๗๙ จะมีการกําหนดเปนมาตรฐาน International Standard ตอไป ความจําเปนของการมี
นวัตกรรม เน่ืองจากในสภาวะการดําเนินธุรกิจในปจจุบันน้ี เราจะพบวามีความไมแนนอนหรือความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนอยางมากในการทําธุรกิจท้ังการเปล่ียนแปลงปจจัยภายนอกท่ีรวดเร็ว เชน ความผันแปรของภูมิอากาศ 
การเปดการคาเสรี ภาวะภัยแลง โลกรอน หรือภาวะความไมแนนอนดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน 
องคการจึงจําเปนตองมีการปรับองคการตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน และความสามารถใน
การอยูรอด สามารถดํารงองคการไดอยางย่ังยืน (sustainable) วิธีการหน่ึงท่ีใชในการพัฒนาองคการเพ่ือการ
อยูรอด คือ การมีนวัตกรรมในองคการ 
CEN/TS ๑๖๕๕๕-๑:๒๐๑๓ Innovation Management (BSI) ไดกําหนดนิยาม ดังน้ี 

นวัตกรรม (innovation) คือ วิธีการปฏิบัติใหม ๆ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการอยางมี
นัยสําคัญ หรือกระบวนการ ตลาดใหม วิธีการใหม หรือรูปแบบองคการธุรกิจใหม การปรับปรุงองคการสถานท่ี
ทํางาน หรือความสัมพันธกับหนวยงานภายนอก 
การบริหารจัดการนวัตกรรม (innovation management system) 

ชุดความสัมพันธหรือปฏิสัมพันธขององคการในการกําหนดนโยบายนวัตกรรม และวัตถุประสงค หรือ
กระบวนการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
ประโยชนที่ไดรับเมื่อมีการจัดการนวัตกรรม 

๑. การเพ่ิมผลิตภัณฑใหม การสรางรายไดและผลกําไรจากนวัตกรรมใหม 
๒. การกอใหเกิดความคิดใหม คุณคาใหมภายในองคการ 
๓. การมุงเนนการตลาดเชิงรุก โดยการมองหาความตองการและความจําเปนของตลาดในอนาคต 
๔. การชวยช้ีบงและกําจัดความเส่ียง 
๕. การสรางความคิดสรางสรรคและความฉลาดภายในองคการ 



 

๙ 

 

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 และช้ีบงสถานการณปจจุบันและความทาทายในอนาคต โดยประเด็นท่ีควรพิจารณา 
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 ท่ีเก่ียวของกับภาครัฐ เปนตน) 
๑.๑.๔ ประเด็นดานเศรษฐกิจ (เศรษฐกิจมหภาค กองทุน การลดหยอนภาษี เปนตน) 
๑.๑.๕ ประเด็นดานสังคม (การปรับเปล่ียน แนวโนม ผลกระทบของความย่ังยืน เปนตน) 

องคการควรวิเคราะหผลกระทบตาง ๆ ดังน้ี ท้ังในปจจุบันและอนาคต ตามความสามารถใน
การนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ รวมท้ังการพิจารณาประเด็นปจจัยภายใน เชน ความสามารถ องคความรูพนักงาน 
ส่ิงอํานวยความสะดวก เคร่ืองมือ ในการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ 

๑.๒ ความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย องคการตองมีการ
กําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการนวัตกรรม ผูสวนไดสวนเสียจากภายนอกองคการ (เชน 
หุนสวน ผูขาย ผูสงมอบ องคการวิจัย ลูกคาและผูใชผูมีอํานาจบังคับใช เปนตน) และผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
เชน ลูกคาผูบริหาร แผนก ผูถือหุน เปนตน) ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีจําเปนตองเก่ียวของกับการนํานวัตกรรมไป
ปฏิบัติท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีองคการตองเขาใจความตองการของลูกคาเชนเดียวกับผูใช
ผลิตภัณฑอานตอฉบับหนา 

๒. Leadership for Innovation -Innovation Strategy 
ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดวิสัยทัศนดานนวัตกรรม เพ่ือเปนทิศทางและความทาทายของ

พนักงานในการนําไปปฏิบัติ และเปนเปาหมายในการวัดผลความกาวหนา รวมท้ังการทบทวน วิเคราะหบริบท
และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการขอคําปรึกษา การส่ือสาร และมีการกําหนดกลยุทธดาน
นวัตกรรม โดยการกําหนด 

 



 

๑๐ 

 

๒.๑ ทรัพยากรและความสามารถดานนวัตกรรมขององคการ 
๒.๒ การกําหนดนิยามของนวัตกรรมภายในองคการ การกําหนดเกณฑและการแยก

นวัตกรรมออกจากงานประจํา 
๒.๓ การจําแนกชนิดของนวัตกรรม (เชน ผลิตภัณฑ บริการกระบวนการ นวัตกรรมดาน

รูปแบบธุรกิจ) 
๒.๔ นโยบายดานทรัพยากรมนุษยท่ีกอใหเกิดนวัตกรรม 
๒.๕ นโยบายดานทรัพยสินท่ีจับตองไดและทรัพยสินทางปญญา 
๒.๖ นโยบายดานการมีสวนรวม รวมถึงแหลงท่ีมาของแนวคิดจากภายนอกองคการผูบริหาร

ระดับสูงควรแสดงความเปนผูนําและความมุงม่ันตอการนําระบบบริหารจัดการนวัตกรรมไปปฎิบัติ การ
ขับเคล่ือนดานวัฒนธรรมการสรางนวัตกรรม โดยการดําเนินการ 

๒.๗ สนับสนุนดานแนวคิด การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเปนบวกตอการสราง
แนวคิด การพัฒนาและการมอบรางวัลสําหรับแนวคิดท่ีประสบความสําเร็จ การสอนพนักงานใหรูถึงการ
แบงปนและสงเสริมแนวคิดของพนักงาน 

๒.๘ การส่ือสาร การสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนแนวคิดโดยอิสระ และหาทางแกไขโดย
พนักงาน 

๒.๙ การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม 
๒.๑๐ บางแนวคิดท่ีอาจมีความขัดแยง ควรมีการอธิบายและการสรางสรรควิธีการใน

กระบวนการดานนวัตกรรม 
๒.๑๑ การยอมรับในความผิดพลาด องคการตองยอมรับวาการนํานวัตกรรมมาปฏิบัติอาจมี

ความไมแนนอนและมีความเส่ียงเกิดข้ึนการนํานวัตกรรมมาปฏิบัติอยางเปนมิตร ทําใหเกิดการเรียนรูจากความ
ผิดพลาดและการจัดการผลในทางลบท่ีเกิดข้ึนผูบริหารระดับสูงควรมีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบและ
หนาท่ี การจัดองคการ การรายงานผลดานนวัตกรรม 

๓. Planning for Innovation Success  
การวางแผนดานความสําเร็จของนวัตกรรม องคการตองมีการพิจารณาปจจัยภายนอกและ

ภายใน ความตองการและคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย และวิสัยทัศนกลยุทธดานนวัตกรรม เพ่ือนํามา
ประเมินความเส่ียง องคการตองระบุความเส่ียงและโอกาส การบูรณาการและการปฏิบัติการเพ่ือจัดการใน
ระบบการจัดการนวัตกรรม และการประเมินประสิทธิผลของการจัดการในทุกกิจกรรมดานนวัตกรรม ความ
เส่ียงและความไมแนนอนตองไดรับการพิจารณาองคการตองมีการกําหนดวัตถุประสงคดานนวัตกรรมใน
หนวยงานและระดับท่ีเก่ียวของ และเก็บรักษาเอกสารดานวัตถุประสงคของนวัตกรรม การวางแผนเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคผลดานนวัตกรรมน้ัน องคการตองกําหนดกิจกรรม ทรัพยากร ความรับผิดชอบและ
ระยะเวลาของกิจกรรมนวัตกรรม และสามารถกําหนดการวัด เฝาติดตามเปนความสําเร็จระยะส้ันและระยะ
ยาวได 

๔. Innovation Enablers/Driving Factors  
ปจจัยในการขับเคล่ือนนวัตกรรมและการสรางนวัตกร (innovation enablers) น้ัน สามารถ

ใชปจจัยสนับสนุนดานการจัดทําระบบ เชนเดียวกับระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการจัดการอ่ืน  ๆไดแก 
๔.๑ การจัดองคการดานบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ 
๔.๒ การจัดสรรทรัพยากร 



 

๑๑ 

 

๔.๓ ความสามารถของพนักงาน บุคลากรท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรม 
๔.๔ การสรางจิตสํานึก 
๔.๕ การส่ือสาร 
๔.๖ ระบบเอกสารและขอมูล 
๔.๗ แผนกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล การกําหนดนโยบายดานทรัพยากรบุคคล ไดแก การ

ผลักดันใหเกิดการเรียนรู การออกแบบงานใหมีความหลากหลาย ทาทาย การสนับสนุนการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิผล 

๔.๘ ทรัพยสินทางปญญาและการจัดการความรู 
๔.๙ การมีสวนรวม 

๕. Innovation Management Process กระบวนการสรางนวัตกรรม ประกอบดวยกิจกรรม 
๕.๑ การบริหารจัดการแนวคิด (idea management) การจัดการแนวคิด ประกอบดวย 

การทําใหเกิดแนวคิดใหม การเก็บรวบรวม การประเมิน และการคัดเลือกแนวคิดใหม กระบวนการในการ
จัดการแนวคิดอยางเปนระบบ 

๕.๒ การพัฒนาโครงการนวัตกรรม (develop of project) คือ องคการสามารถวางแผน
รายละเอียดโครงการอยางเหมาะสม พรอมกับกําหนดวัตถุประสงคไดชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผล
การดําเนินโครงการ 

๕.๓ การปองกันและการใชประโยชน (protection & exploitation) ตามท่ีองคการได
กําหนดกลยุทธดานนวัตกรรม ผลลัพธท่ีไดจากโครงการนวัตกรรมขององคการควรไดรับการปกปองและการ
นําไปใชอยางเหมาะสม การปกปองและการนําผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมทางนวัตกรรมไปใช 

๕.๔ การแนะนํานวัตกรรมสูทองตลาด (market introduction) สามารถดําเนินการไดโดย
การกําหนดตลาดเปาหมาย การพัฒนาแผนการตลาดและการขาย การระดมทุนและทรัพยากรขององคการใน
การเปดตลาดและการขยายตลาด การจัดต้ังการผลิต หวงโซอุปทาน และการฝกอบรมท่ีเก่ียวของกับขอบังคับ 
การประเมินผลดานนวัตกรรมผลสําเร็จของการนํานวัตกรรมมาปฏิบัติน้ัน สามารถวัดผลได ท้ังดานการเงินและ
ไมใชการเงิน องคการสามารถวัดผลความสําเร็จดานการเงิน เชน 

๕.๔.๑ อัตราการเติบโตของผลกําไร และรายได 
๕.๔.๒ ตนทุนท่ีสามารถประหยัดได 
๕.๔.๓ การเติบโตของผลกําไรจากการดําเนินงาน 
๕.๔.๔ ผลตอบแทนจากการลงทุนดานนวัตกรรมความสําเร็จของตัวช้ีวัดท่ีไมใช

การเงิน เชน จํานวนแนวคิดท่ีเสนอมาในกิจกรรมดานนวัตกรรม สวนแบงทางการตลาด กระบวนการท่ีมี
ประสิทธิผลมากข้ึน ช่ือเสียงและการระลึกถึงแบรนด จํานวนพนักงานท่ีไดรับประโยชนจากกิจกรรมนวัตกรรม 
ทรัพยสินท่ีจับตองไมได 

๕.๕ ดานสังคมและทางสภาพแวดลอม (เชน การลดมลพิษ การลดพลังาน การใชทรัพยากร
อยางคุมคา สภาพแวดลอมการทํางานท่ีดีข้ึน เปนตน) 

๖. Performance Assessment of the Innovation Management System การประเมินประสิทธิผล
จากระบบบริหารจัดการนวัตกรรม สามารถกําหนดตัวช้ีวัดวิธีการและการเฝาติดตามเกณฑการประเมินผลไดดังน้ี 

๖.๑ กลยุทธดานนวัตกรรม การกระจายผลสูผูผลักดันใหเกิดนวัตกรรม (innovation-
enablers) และปจจัยการขับเคล่ือน 



 

๑๒ 

 

๖.๒ กระบวนการดานนวัตกรรมและผลท่ีไดรับ การประเมินผลควรดําเนินการในเชิงลึกดวย
ความเขาใจดานการบริหารนวัตกรรมท่ีมิติแตกตางกัน และการปรับปรุงอยางตอเน่ืองระบบบริหารจัดการ
นวัตกรรม ความถ่ีของการประเมินข้ึนกับสภาพแวดลอมในการขับเคล่ือนนวัตกรรมอยางมีพลังเชนเดียวกับ
ความพยายามในการปรับปรุงในอนาคตองคการสามารถใชวิธีการตรวจติดตามภายในในการทวนสอบระบบ
บริหารจัดการนวัตกรรมในองคการได และกรณีท่ีองคการนําระบบบริหารอ่ืน ๆ มาปฏิบัติ (เชน ISO ๙๐๐๑) 
สามารถนํามาบูรณาการตรวจประเมินรวมกันไดผูบริหารระดับสูง ควรทบทวนเร่ืองตาง  ๆดังน้ี 

๖.๒.๑ ผลการทบทวนโดยฝายบริหารคร้ังกอน 
๖.๒.๒ การเปล่ียนแปลงบริบทภายนอกและภายในท่ีเก่ียวของกับระบบบริหาร

นวัตกรรม 
๖.๒.๓ ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการนวัตกรรม 
๖.๒.๔ โอกาสในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง องคการควรเก็บรักษาเอกสารขอมูลเปน

หลักฐานผลการทบทวนโดยฝายบริหาร และผลจากการทบทวนควรมีการส่ือสารภายในองคการ เพ่ือชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพและหลีกเล่ียงความผิดพลาดและการทํางานซํ้า  ๆ

๗. Improvement of the Innovation Management System  
องคการสามารถปรับปรุงความเหมาะสม หรือความมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ

นวัตกรรม โดยการใชวิสัยทัศน และกลยุทธ ความเปนผูนํา วัตถุประสงคแ ละการวางแผนดานนวัตกรรม การ
ประเมินการผลักดันให เกิดนวัตกรรม (innovation-enablers) และปจจัยการขับเคล่ือน การประเมิน
ประสิทธิภาพและการทบทวนของผูบริหารระดับสูง องคการตองช้ีบงการเบ่ียงเบน และการปฏิบัติการแกไข 
เพ่ือหาสาเหตุการเบ่ียงเบน และการปรับปรุงประสิทธิผล 

๘. Innovation Management Technique  
เทคนิคของการบริหารจัดการนวัตกรรมมีความหลากหลายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

นวัตกรรม และการมีผลกระทบทางธุรกิจจากกิจกรรมนวัตกรรมเทคนิคตาง  ๆสามารถประยุกตใชในทุกระดับ
ของระบบบริหารนวัตกรรม ความเขาใจบริบท การพัฒนากลยุทธอ่ืน  ๆและทุกโครงการนวัตกรรมในทุกระดับ 
การกําหนด การเลือกแนวคิดใหม การพัฒนาโครงการนวัตกรรม เพ่ือใหม่ันใจผลประโยชนท่ีไดรับ เปนตน 
ตัวอยางเทคนิคของนวัตกรรมท่ีสามารถนํามาใชได ตัวอยางเชน 
การบริหารจัดการศูนยขอมูลทางกลยุทธ (strategic intelligence management)  

หลักการของการบริหารจัดการศูนยขอมูลทางกลยุทธ คือ การตัดสินใจจากขอมูลและทางกลยุทธ เพ่ือ
การตัดสินใจทางกลยุทธ ดวยการวิเคราะหคุณคา ความเขาใจลูกคาและสวนแบงตลาดในปจจุบันและอนาคต 
และความเขาใจขอจํากัด โอกาสและความเส่ียง การช้ีบงหุนสวนใหม บริการใหม ผลิตภัณฑหรือกระบวนการ 
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและกฎระเบียบ *** สามารถอางอิงรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเคร่ืองมือ CEN/TS 
๑๖๕๕๕-๒ 
แนวคิดนวัตกรรม (innovation thinking) แนวคิดดาน 

การนํานวัตกรรมมาปฏิบัติ คือ การสํารวจปญหา และการหาโอกาสเพ่ือช้ีบงทางแกไขปญหาท่ีดีข้ึน
อยางมีนัยสําคัญ และความคาดหวังในอนาคต การสรางนวัตกรรมโดยทุกคนในองคการแนวคิดนวัตกรรมมา
จากเทคนิคการออกแบบ รวมถึงการออกแบบทางกายภาพ การดําเนินการสํารวจโดยทีมงานขามสายงานโดย
มาจากความเขาใจปญหาเชิงลึกหรือโอกาสในการลดปญหาลงโดยการใชเคร่ืองมือตาง ๆ ตัวอยาง เชน 
กระบวนการทางนวัตกรรม (๘.๑) การนําขอมูลมาแปลงเปล่ียนเปนความรูท่ีเหมาะสมในองคการการลดความ



 

๑๓ 

 

เส่ียงของความผิดพลาดโดยการทดสอบแนวคิดอยางรวดเร็วในกระบวนการ การประยุกตใชเคร่ืองมือและ
เทคนิคในระบบบริหารจัดการนวัตกรรม***สามารถอางอิงรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเคร่ืองมือ CEN/TS 
๑๖๕๕๕-๓ 
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา (intellectual property management)  

ความตระหนักในเรื่องทรัพยสินทางปญญาจําเปนตอองคการทุกประเภทในการจัดการ ปกปอง และ
การใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา ความสําคัญของทรัพยสินทางปญญา และการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาเปนท่ีเขาใจในองคการ ***สามารถอางอิงรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเคร่ืองมือ CEN/TS 
การบริหารจัดการความรวมมือ (collaboration management) 

การบริหารจัดการความรวมมือสามารถทําใหเกิดการไดรับทักษะและความรูใหม จําเปนตอการ
ประยุกตใชนวัตกรรมอยางมีประสิทธิผลโดยท่ัวไป การมีสวนรวมเปนส่ิงท่ีสําคัญในการปรับปรุงนวัตกรรมใน
องคการ ***สามารถอางอิงรายละเอยี ดเพ่ิมเติมไดท่ีเคร่ืองมือ CEN/TS ๑๖๕๕๕-๕ 
การบริหารจัดการความคิดสรางสรรค (creativity management) 

การสรางสรรคสามารถทําใหสําเร็จไดโดยการกําหนดหลักการท่ีชัดเจน และเปนกระตุนใหเกิดแนวคิด
ใหม เพ่ือการคัดเลือกการพัฒนา และการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติ แนวคิดการสรางสรรคสามารถทําไดโดย 

๑. การกําหนดกลยุทธทางนวัตกรรม การสรางแรงผลักดันทางนวตักรรม การจัดการความคิด
สรางสรรค การมีสวนรวม สนับสนุน 

๒. การสรางแนวคิด การช้ีบงปจจัยขับเคล่ือน (การวิจัยทางการตลาด เทคโนโลยี สังคม และแนวโนม
ทางเศรษฐศาสตร) ขอมูลของลูกคา การขาย และหุนสวนทางธุรกิจ การเปดและใชนวัตกรรม 

๓. การจัดทําเอกสารนวัตกรรม การบันทึก การทบทวน การจัดกลุมแนวคิดสําหรับโครงการระยะ
กลางและยาว รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือชวยพัฒนาแนวคิดในอนาคต ***สามารถอางอิง
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเคร่ืองมือ CEN/TS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๔ 

 

แนวคิดในการจัดการความรู 
องคการเภสัชกรรม นําความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรดวยกระบวนการแบงปนแลกเปล่ียน จัดเก็บ 

และเผยแพรความรูโดยการ 
๑. คนหา Knowledge Gap ของแตละหนวยงาน 
๒. วางแผนหาความรูท่ีสํารวจใชไดจริงวามีท่ีใคร อยูท่ีไหน หากมีอยูแลวและเปนเรื่องดีใหเก็บเปน 

Best Practice หากเรียนรูจากขอผิดพลาดใหเก็บเปน Lesson Learn เพ่ือไมใหผิดพลาดซาเชน เดิมอีก 
๓. รวบรวมความรูจากผูปฏิบัติงานท่ีเปล่ียนหนาท่ีเกษียณ ลาออกใหเปนความรูท่ีสามารถจับตองและ 

ถายทอดไดเพ่ือถายทอดจากรุนสูรุน 
๔. จัดอบรม Knowledge Management ใหแกพนักงานในหนวยงาน เพ่ือใหเขาใจและต่ืนตัวในการ

ทํา KM 
๕. จัดทํา Web Board เพือสงเสริมและแลกเปล่ียนความรู 
๖. เก็บรวบรวมความรูไวในศูนยจัดการความรู (KM Center) 
และจัดแบงประเภทความรูเพ่ือใหเขาถึงไดงาย 
๗. สนับสนุนสงเสริมโดยใชระบบในหองสมุดขององคการเภสัชกรรมบน 

Intranetเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถเขาคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
 

รูปแบบของการจัดการองคความรู : SECI Model 
 

                                   
ขั้นตอนการดําเนินงานการจดัการความรู 

1. รวบรวม ศึกษา ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคกร  
ทีมงานการจัดการความรูไดรวบรวมศึกษา ทบทวนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคการเภสัชกรรม 

เชน วิสัยทัศนพันธกิจ ภารกิจหนาท่ีแผนยุทธศาสตรโครงสรางองคกร บทบาทหนาท่ีผลงาน และสภาพปญหา 
รวมท้ังความเส่ียงท่ีจะประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายของแตละหนวยงานยอย 

2. วิเคราะหขอมูล  



 

๑๕ 

 

การจัดการความรูKM (Knowledge Management) เปนเครื่องมือในการรวบรวมและแบงปน 
ความรูท่ีกระจัดกระจายภายในองคกรอยางเปนระบบ มีวัตถุประสงคใหเกิดการถายทอด รวบรวม จัดเก็บ 
แลกเปล่ียนและแบงปนความรูเพ่ือนําไปใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและสรางนวัตกรรมใหม  ๆ
ในการทํางาน โดยมีกระบวนการจัดการความรู(KM Process) ท่ีเปนลําดับ ๗ ข้ันตอน ไดแก  

1. การบงช้ีความรู 
2. การสรางหรือแสวงหาความรู  
3. การจัดหมวดหมูความรูหรือการจัดความรูใหเปนระบบ  
4. การประมวลและกล่ันกรองความรู 
5. การเขาถึงความรู  
6. การแบงปนและแลกเปล่ียนความรู  
7. การเรียนรูไปใชงาน  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

 

๑.๔ โครงสรางการบริหารการจัดการความรูและนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
          
 

 
 
 
๑.๕ วิธีการดําเนินงาน 
 การจัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม (อภ.) ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังภาพท่ี ๑.๓ และมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินงานท่ีได
แสดงในตารางท่ี ๑.๑ 

Supplier Input Process Time Output Customer 

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.
ท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงาน

มิ.ย. ๖๓ ขอมูลและ
ประเมิน

สภาพแวดลอม
ภายนอกและ

ภายในของ อภ.
ท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงาน
ดานการจัดการ

คณะทํางานดาน
การมุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

(Enabler) 

คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

คณะทํางานดานการมุงเนนการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองพัฒนา
บุคลากร 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

หนวยผลิต สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร 

Business 
development 

คณะทํางานการจัดการความรู 
และนวัตกรรมประจําฝาย 

Knowledge management 
Facilitator (KM-FA) 

Subject matter expert (SME) 

Centralized Team 

 Virtual Team 

Supporting Team 



 

๑๗ 

 

Supplier Input Process Time Output Customer 

๒. รายงาน
สถานะการ
ดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ อภ. 
(Baseline) 
หัวขอการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 
๓. ความ
ตองการและ
ความคาดหวัง
ของลูกคาและผู
มีสวนไดสวนเสีย
ท้ังภายในและ
ภายนอก 
๔. แผนวิสาหกิจ

องคการเภสัช
กรรม 
๕. แผนงานและ
งบประมาณ
ลงทุน 
๖. ความเส่ียง
องคกร 
๗. ผลการศึกษา
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ขององคการ
เภสัชกรรม ป 
๒๕๖๐ 
๘. มาตรฐาน 
CEN-TS 

๑๖๕๕๕- 
๑:๒๐๑๓  
Innovation  
Management  
(BSI) 

ดานการจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

ความรูและ
นวัตกรรม 

๒. ดําเนินการ
วิเคราะหและ
ประมวลผล
ขอมูลท่ี
เก่ียวของท้ังหมด 

ก.ค. ๖๓ ผลวิเคราะห
สภาพแวดลอม
ภายนอกและ

ภายในของ อภ.
ท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงาน
ดานการจัดการ

ความรูและ
นวัตกรรม 

คณะทํางานดาน
การมุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

(Enabler) 

๓. วิเคราะห
องคกร พรอม
กําหนด
เปาหมายและ
ผลท่ีคาดหวัง
ดานการจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

ก.ค. ๖๓ SWOT 
analysis, 

TOWS Matrix 
 

คณะทํางานดาน
การมุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

(Enabler) 

๔. จัดทําราง
แผนแมบทดาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

ก.ค. ๖๓ รางแผนแมบท
ดานการจัดการ

ความรูและ
นวัตกรรม 

คณะทํางานดาน
การมุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

(Enabler) 
๕. นําเสนอราง
แผนแมบทดาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

ส.ค. ๖๓ จัดประชุมราง
แผนแมบทดาน

การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 
พรอมสรุป

ขอเสนอแนะ
และความ
คิดเห็น 

คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
สนับสนุนการ

วิจัยและ
นวัตกรรม, 

คณะทํางานดาน
การมุงเนนการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

(Enabler) 
 



 

๑๘ 

 

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 และการนํานวัตกรรมมาเปนปจจัยผลักดันและขับเคล่ือนในการดําเนินธุรกิจ โดย
สนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรค การพัฒนาองคความรูและผลักดันการนํานวัตกรรมใหเขาไปสูทุก
กระบวนการทํางาน ท้ังในสวนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product innovation) นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process innovation) และนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม (New business model innovation) บนพ้ืนฐาน
ความคิดสรางสรรค (Creativity) ความใหม (Newness) และการสรางคุณคา (Value) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีการพัฒนาองคความรู การปรับทัศนคติ
การทํางานและการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ต้ังแตระดับองคกร ระดับหนวยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล 
รวมท้ังการสนับสนุนใหองคการเภสัชกรรม กาวเขาสูมิติใหมในการดําเนินการ เปนองคกรแหงนวัตกรรม ท่ี
ตอบสนองทุกกลุมความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถเพ่ิมศักยภาพดานการแขงขัน จนนําไปสูองคกรแหง
ความย่ังยืนไดตอไป คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมจึงมีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบใหกําหนดนโยบายไวดังตอไปน้ี 

๑. สงเสริมการนํานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงานในกระบวนการทํางาน เพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และเพ่ิมโอกาสในการดําเนินธุรกิจขององคกร 

๒. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพ ท้ังในสวนของผลิตภัณฑ กระบวนการ และ
แนวคิดธุรกิจใหม ท่ีตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของลูกคา และผูมีสวนไดเสีย เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกร และสามารถแขงขันไดในเชิงพาณิชย 

๓. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหสามารถคิดคนและประยุกตใชนวัตกรรม 
รวมท้ังผลักดันใหเกิดการพัฒนาและนําองคความรูไปประยุกตใช เพ่ือตอยอดเปนงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปสู
การขยายผล เพ่ือสรางผลิตภัณฑและการบริการในระดับอุตสาหกรรม  



 

๑๙ 

 

๔. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรม เสริมสรางบรรยากาศดานความคิดริเร่ิม
สรางสรรค การแลกเปล่ียนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกองคกร การวิจัยและการสรางนวัตกรรมการสราง
แรงจูงใจ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการพัฒนานวัตกรรม 

๕. สนับสนุนระบบทรัพยากรและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการแลกเปล่ียนเรียนรู การแสดงความ
คิดเห็น การแสวงหาความรูใหม ความคิดสรางสรรค การถายทอดองคความรู และมีชองทางใหเขาถึงองค
ความรูไดงาย เพ่ือสรางวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูและมีทัศนคติท่ีดีในการเรียนรูรวมกัน ท่ัวถึงท้ังองคกร 

๖. ผูบริหารทุกระดับตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการความรูและนวัตกรรม และสนับสนุนดาน
ทรัพยากรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณแหงนโยบายน้ี 
 ๗. ใหฝายบริหารกําหนดแนวทางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในรายละเอียดใหเกิดความชัดเจนและ
เปนรูปธรรม ซ่ึงประกอบดวย โครงสรางผู รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการสงเสริมการ
ดําเนินงาน ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานแกผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/
หรือคณะอนุกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 

 

บทท่ี ๒ 

การประเมินสภาพแวดลอมภายใน ทีเ่กี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการ
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 

ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ วิจัยเพ่ือ
พัฒนากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนา 

กลยุทธท่ี ๑  จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนายาแผนปจจุบัน  

-แผนงานคัดเลือกรายการยาแผน
ปจจุบันท่ีมีศักยภาพทางการตลาด
สําหรับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม 

กลยุทธท่ี ๒  จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนายาจากสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ 

-แผนงานจัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนายาจากสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ  

กลยุทธท่ี ๓  จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัชกรรม 

-แผนงานจัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัชกรรม 

กลยุทธท่ี ๔  จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาชุดทดสอบ 

- 

กลยุทธท่ี ๕  จัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑชีววัตถุและ
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 

-แผนงานจัดทํากรอบแผนงานวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑชีววัตถุและ
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การวิจัย
และพัฒนายาแผนปจจุบัน 
 

กลยุทธท่ี ๑ วิจัยและพัฒนายาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ ยากําพรา ยาท่ีสําคัญ
จําเปนตอสาธารณสุขและยา
กลุมเปาหมายท่ีเปน First generic  

-แผนการวิจัยและพัฒนายาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ ยากําพรายาท่ี
สําคัญจําเปนตอสาธารณสุข และยา
กลุมเปาหมายท่ีเปน First generic  

กลยุทธท่ี ๒ วิจัยและพัฒนายารูปแบบ
ใหมท่ีผลิตโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 

-แผนการวิจัยและพัฒนายารูปแบบ
ใหมท่ีผลิตโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง 



 

๒๑ 

 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ ภายใตแผนแมบทงานวิจัยของ 
องคการเภสัชกรรม 
ป ๒๕๕๘-๒๕๖๓ 

ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาปรับปรุงสูตรยา เพ่ือ
สนองความตองการของลูกคาและแกไข
ปญหาดานคุณภาพ และ/หรือ
กระบวนการผลิต 

-แผนการปรับปรุงสูตรยา และ/หรือ
กระบวนการผลิตเพ่ือแกไขปญหา
คุณภาพผลิตภัณฑ 

กลยุทธท่ี ๔ ศึกษาวิจัยเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาท่ี
ผลิตโดยองคการเภสักรรม 

-แผนศึกษาวิจัยเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของ
ยาท่ีผลิตโดยองคการเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การวิจัย
และพัฒนายาจากสมุนไพร
และผลิตภัณฑธรรมชาติ 

กลยุทธท่ี ๑ วิจัยและพัฒนายาจาก
สมุนไพรเพ่ือตอบสนองบัญชียาหลัก
แหงชาติ 

-แผนงานวิจัยและพัฒนายาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 

กลยุทธท่ี ๒ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพ่ือผูสูงอายุและเวชศาสตร
ฟนฟู 

-แผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพ่ือผูสูงอายุและเวชศาสตร
ฟนฟู 

กลยุทธท่ี ๓ วิจัยและพัฒนา
เคร่ืองสําอางท่ีมีสมุนไพรเปน
สวนประกอบ  

-แผนงานวิจัยและพัฒนา
เคร่ืองสําอางท่ีมีสมุนไพรเปน
สวนประกอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การวิจัย
และพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัช
กรรม  

กลยุทธท่ี ๑ วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทาง
เภสัชกรรมสําหรับใชผลิตยาท่ีมีความ
จําเปนตอระบบสาธารณสุข  

-แผนงานวิจัยและพัฒนาการ
สังเคราะหวัตถุดิบ Tenofovir AF  

กลยุทธท่ี ๒ ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
วัตถุดิบทาง 
เภสัชกรรมสูระดับอุตสาหกรรม 

๑. แผนงานถายทอดเทคโนโลยีการ
สังเคราะหวัตถุดิบ Deferasirox 
๒. แผนงานถายทอดเทคโนโลยีการ
สังเคราะหวัตถุดิบ s-Amlodipine 
besylate hemipentahydrate  

กลยุทธท่ี ๓ วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรม 

-เพ่ิมประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของกระบวนการ
สังเคราะห  

กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาสารมาตรฐาน
เพ่ือใชควบคุมคุณภาพวัตถุดิบทางเภสัช
กรรม  

-แผนงานวิจัยและพัฒนาการ
สังเคราะหวัตถุดิบ Tenofovir AF  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การวิจัย
และพัฒนาชุดทดสอบ 

กลยุทธท่ี ๑ รับถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ผลิตชุดทดสอบ  
 

- 



 

๒๒ 

 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ ภายใตแผนแมบทงานวิจัยของ 
องคการเภสัชกรรม 
ป ๒๕๕๘-๒๕๖๓ 

ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาชุดทดสอบผลิตโดย
องคการเภสัชกรรม 

-แผนการผลิตชุดทดสอบ 
Methamphetamine 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑชีว
วัตถุและผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

กลยุทธท่ี ๑ วิจัยและพัฒนาวัคซีนและ
เซรุมเพ่ือสนองนโยบายดานสาธารณสุข 

๑. แผนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ไขหวัดใหญตามฤดูกาลชนิดเช้ือตาย 
๒. ปรับปรุงกระบวนการผลิตวัคซีน
คอตีบ บาดทะยัก (dT) 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนา
ขีดความสามารถของ
หองปฏิบัติการ 
 

กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาศูนยศึกษาชีวสมมูล
ใหไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 
(WHO Prequalification) 

-แผนงานย่ืนขอการรับรองศูนย
ศึกษาชีวสมมูลตามมาตรฐานสากล 
(WHO Prequalification) 

กลยุทธท่ี ๒ ขยายขอบขายการทดสอบ
ของหองปฏิบัติการใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล 

-แผนการรับรองหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC๑๗๐๒๕ สําหรับ
หองปฏิบัติการกลุมงานดานศึกษา
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ 
 
 

กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ผลิตวัคซีนต้ังตนใหไดมาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

-แผนงานปรับปรุงหองปฏิบัติการ
ผลิตไวรัสต้ังตนใหไดมาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ การสราง
เครือขายพันธมิตรดานการ
วิจัยและพัฒนา 

กลยุทธท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัย
และพัฒนาโดยรวมมือกับพันธมิตร
งานวิจัยท่ีมีศักยภาพ 

๑. แผนงานสรางความรวมมือดาน
การวิจัยและพัฒนากับพันธมิตร
งานวิจัยในประเทศ 
๒. แผนงานสรางความรวมมือดาน
การวิจัยและพัฒนากับพันธมิตร
งานวิจัยตางประเทศ 
๓. แผนงานวิจัยและพัฒนารวมกับ
เครือขายพันธมิตรท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

กลยุทธท่ี ๒ เผยแพรความรูและ
ผลงานวิจัยรวมกับเครือขายพันธมิตรท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 

-แผนงานเผยแพรความรูและ
ผลงานวิจัยรวมกับเครือขาย
พันธมิตรท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  

 
 



 

๒๓ 

 

๒.๑.๒.๒ SEPA หมวด ๖ การมุงเนนการปฏิบัติการ ขอ ๖.๒ ข  การปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 

ป ๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

๒๕๕๘ ๑. มีการประชุม เร่ือง “Supply chain meeting” 
ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง (รองผูอํานวยการ, 
ผูอํานวยการฝาย, ผูอํานวยการกอง) รวมกับ
ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ เปนประจําทุกสัปดาห  

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานและ
แกไขปญหาตาง  ๆท่ีเกิดข้ึน ใหลูกคา
สามารถไดรับผลิตภัณฑครบถวน
ทันเวลาท่ีกําหนด 

๒. การปรับปรุงระบบ VMI มีการแตงต้ังคณะทํางาน
บริหารและพัฒนาระบบ VMI เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๘  โดยมีการปรับปรุงระบบ VMI ของยา ๓ กลุม  

-กลุมตานไวรัสเอดส  เพ่ือใหยอด
จายและยอดรับสินคาท้ังของหนวย
บริการ สปสช/ สปส และ อภ.
ตรงกัน  และ อภ. สามารถสงยาเปน
รอบเวลาไดและไมตองสงเปนยาดวน 
-กลุมยา จ ๒  เพ่ือใหหนวยงาน
บริการไดรับความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบขอมูลดานปริมาณยาใน
คลังและยานําสงไปท่ีใดบาง  
-ยากลุมวัคซีนไขหวัดใหญ เพ่ือลด
ข้ันตอนการบริหารจัดการในเรื่อง
การจัดเก็บและการขนสงวัคซีน
ไขหวัดใหญ และสามารถสงวัคซีน
ไขหวัดใหญไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 

 ๓. ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหวัตถุดิบในข้ันตอน
การ retest วัตถุดิบ non-API  

-จากเดิมตอง Retest ทุก ๑ ป เปน 
Retest ทุก ๒ ป  

๔. ปรับปรุงกระบวนการผลิตยา Simvastatin 
tablets  

-ไดรับยาท่ีมีปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
ไมมีสารพิษเกิดข้ึนระหวางกระบวน 
การผลิตไมมี Solvent ตกคางใน
บรรยากาศบริเวณแผนกผลิตยา 

๒๕๕๙ ๑. โครงการลดตนทุนในการวิเคราะห โดยพัฒนาวิธี
วิเคราะห Isosorbide-๕-mononitrate tablet (๒๐ 
mg) 

-ลดการสูญเสียทรัพยากรลง โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานและ
พัฒนาวิธีการวิเคราะหยาตัวน้ีใหม 
เพ่ือลดระยะเวลาในการทํางานและ
ลดปริมาณสารเคมีท่ีใช 

๒. การต้ังตํารับอาหารเล้ียงเช้ือเพ่ือสังเคราะหสารต้ัง
ตันของวัคซีนคอตีบ โดยใชโปรตีนจากนํ้านม 

๑.ไดตํารับอาหารเล้ียงเช้ือสูตรนํ้านม
และสูตรเน้ืออยางละ ๑ สูตรท่ี



 

๒๔ 

 

ป ๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

สามารถเรงการผลิตสารต้ังตนของ
วัคซีนโรคคอตีบไดอยางนอย ๑๒๐ 
Lf/ml ใน fermentor ระดับการ
วิจัย  
๒.เพ่ือใหทราบถึงปจจัยสําคัญท่ี
สงผลตอการเจริญเติบโตและการ
สราง toxin ของเช้ือคอตีบ 
๓.สามารถตีพิมพในวารสารภาค
ภาษาอังกฤษ ๑ ฉบับ และไดรับการ
จดสิทธิบัตรในนามขององคการเภสัช
กรรมในหมวดส่ิงประดิษฐใหม
จํานวน ๑ ช้ิน (ป ๒๕๕๙)   

๒๕๖๐ มีการปรับปรุงกระบวนการของแตละฝายไมนอยกวา 
๑กระบวนการ  

-จํานวนกระบวนการท่ีมีการปรับปรุง 
(เปาหมาย อยางนอยฝายละ ๑ 
กระบวนการ) ได ๓๕ กระบวนการ 
-รอยละความสําเร็จของการปรับปรุง
กระบวนการของทุกหนวยงาน 
๖๘.๕๗% (๒๔ กระบวนการ) 
ตัวอยางของกระบวนการท่ีนํามา
ปรับปรุง จํานวน ๗ กระบวนการ 
ดังน้ี 
๑. การบรรจุเม็ดยาลงแผง 
๒. การปลอยผานผลิตภัณฑยา 
๓. ตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑยา
สําเร็จรูป 
๔. การจัดซ้ือวัตถุดิบ/ บรรจุภณัฑ 
๕. โครงการเปล่ียนฟอลยขยะแบบ
ไมหยุดเคร่ืองจักร 
๖. การจัดทําหนังสือเพ่ือขอยืนยัน
ยอดลูกหน้ี 
๗. การผลิตแอลกอฮอลฆาเช้ือ  

๒๕๖๑ การปรับปรุงกระบวนการในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ  

การปรับปรุงในระดับนโยบาย 
ยกตัวอยาง 
๑.๑ การลดเวลาในการตรวจ
คุณภาพส่ิงพิมพใหทันตาม lead 
time (Metformin HCl) 



 

๒๕ 

 

ป ๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

๑.๒ การลดจํานวน Reject ของ
วัตถุดิบ Metformin HCl เร่ือง 
Physical Property 
๑.๓ การปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการใชเคร่ืองจักรใน
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
สารสนเทศเพ่ือการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยรวม 
-ปรับปรุงกระบวนการท้ังหมด 
จํานวน ๒๗ กระบวนการ 
ประกอบดวย 
๑. Top down จํานวน ๑๗ 
กระบวนการ 
๒. Bottom up จํานวน ๑๐ 
กระบวนการ 
-มีกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการลด
ตนทุน จํานวน ๑๖ กระบวนการ 

๒๕๖๑ ปรับปรุงกระบวนการติดตามความคืบหนาของการ
ปรับปรุงกระบวนการใหมีระบบและประสิทธิภาพ โดย
มีการเพ่ิมการ Coaching 

-อ.สุทธิ และคณะทํางาน SEPA 
หมวด ๖ มีการติดตามความคืบหนา
และนําเสนอผลการดําเนินงานของ
การปฏิบัติ ทุก  ๆ๒ เดือน โดยจะมี
การตรวจสอบความคืบหนาของการ
ปรับปรุง ปญหา อุปสรรค ท่ีพบใน
การปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให
คําแนะนําในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน  



 

๒๖ 

 

ป ๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

ปรับปรุงเกณฑในการคัดเลือกกระบวนการใหมีความ
ชัดเจนมากข้ึน  

-กําหนดเปนระดับคะแนนท่ีทําใหผูท่ี
คัดเลือกมีมาตรฐานในการคัดเลือก
กระบวนการเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน คณะทํางานหมวด ๖ 
สามารถตรวจสอบเหตุผลในการ
คัดเลือกไดอยางชัดเจนและเปน
รูปธรรม 

๒๕๖๒ การปรับปรุงกระบวนการในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ  

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

๒๕๖๒ การปรับปรุงกระบวนการในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ  

๑. การปรับปรุงในระดับนโยบาย 
ยกตัวอยาง 
-โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 



 

๒๗ 

 

ป ๖.๒ ข การปรับปรุงกระบวนการ ผลการดําเนินงาน 

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

 

๒.๑.๒.๒ การปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม 

หัวขอการ 
ปรับปรุงการทํางาน 

ป ๒๕๓๘-๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๓ 



 

๒๘ 

 

หัวขอการ 
ปรับปรุงการทํางาน 

ป ๒๕๓๘-๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ/
คณะทํางาน 

กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา 

กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 

กองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
๑. คณะทํางานผู
ประเมินโครงการ
พัฒนา 
นวัตกรรมเพ่ือตอยอด
เชิงพาณิชย 
๒. คณะทํางานผู
ประเมินโครงการวิจัย
ท่ัวไป 

งานวิจัย/ นวัตกรรม งานวิจัย งานวิจัยและนวัตกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
๒.๒ การวิเคราะหขอมูลแผนยุทธศาสตร แผนแมบท นโยบายที่สําคัญ  และบทบาทขององคการ        
เภสัชกรรมในดานตาง ๆ 

๒.๒.๑ แผนวิสาหกิจ องคการเภสัชกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ มีการกําหนด
วิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 
“เปนองคกรหลักเพ่ือความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศ ท่ีทันสมัยและย่ังยืน” 
พันธกิจ (Mission) 
๑. ผลิต จําหนายและบริการยาและเวชภัณฑ ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
๒. ผลิตยาท่ีจาเปนและสารองยาในยามฉุกเฉินเพ่ือความม่ันคงของชาติรวมถึงยาท่ีมีความจาเปนตอ 
ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
๓. ดําเนินธุรกิจใหมีศักยภาพในการแขงขันในอาเซียนและสามารถพ่ึงตนเองไดและมีธรรมาภิบาล 
๔. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑท่ีจาเปนตอสังคมไทยเพ่ือประชาชนสามารถเขาถึงได 
๕. สรางนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑใหม  ๆรวมถึงผลิตภัณฑสมุนไพร เพ่ือตอบสนองความตองการ 
และความจาเปนตอสังคมไทย 
แผนวิสาหกิจ องคการเภสัชกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔  ประกอบดวยยุทธศาสตร ๔ 

ดาน และ ๓๕ กลยุทธ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ 

ยทุธศาสตรที่ ๑ : ดานการผลิตและ
จัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ 

๑. โครงการโรงงานผลิตยา ระยะท่ี ๒ 
๒. เสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตดวยระบบ Lean 
๓. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Portfolio : ยา วัคซีน) 



 

๒๙ 

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
๔. สงเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา แบบมุงเปาเพ่ิมงานวิจัย (Clinical 
Trial) เพ่ือสรางความเช่ือม่ัน 
ในผลิตภัณฑ 
๕. สรางเสริมศักยภาพองคกรในอนาคตดวย Bio Technology 
๖. หาพันธมิตร และเครือขาย (รวมศึกษาวิจัย จัดหา ผลิต ขาย ท้ังในและ
ตางประเทศ) 
๗. สรางเสริมกลไกการจัดหาและสํารองยาตามนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานการตลาดและ
บริการ 

๑. สรางประสบการณท่ีประทับใจสําหรับลูกคาภาครัฐ (Express Solution) 
๒. หาพันธมิตรในการเขาสูตลาดเอกชนและตางประเทศ 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพดานการตลาด การจําหนาย และบริการ โดยใช Digital 
Technology 
๔. กาหนดแผนและงบประมาณใหชัดเจน (ระยะส้ัน ระยะยาว) ดาน 
Corporate Image Branding 
๕. สรางความสัมพันธกับลูกคาดวยระบบ CRM ตอบสนองและแกไขปญหา
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
๖. พัฒนากระบวนการส่ือสารการตลาดท้ังภายในและภายนอกองคกร 
๗. การดาเนินธุรกิจโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 
๘. สรางคลังยาและเวชภัณฑแหงใหม 
๙. เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส ดวย LEAN system 
๑๐. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีตรงกับความตองการของตลาด 
๑๑. สรางพันธมิตร และรับฟงความเห็นจากผูเช่ียวชาญ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานการบริหาร
จัดการองคกร 

๑. สรางระบบสืบทอดตาแหนง และพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงและรักษา
บุคลากรท่ีมีความสามารถใหอยูกับองคกร 
๒. Job rotation / Transfer 
๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับทิศทางขององคกร 
๔. ปรับโครงสรางองคกรและการคิดคางาน การบริหารจัดการองคกรดวย 
Digital & Lean Mindset ให 
มีหนวยงานรองรับแผนยุทธศาสตรท่ีสาคัญโดยมี Job Description ท่ีชัดเจน 
๕. จัดทาโครงการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Project) แทนการ
จัดต้ังหนวยงานถาวร 

ยุทธศาสตรที่ ๔ : ดานการพัฒนา
สมุนไพร 

๑. สรางหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
๒. สรางความเขาใจท้ังในองคกรและประชาชน 
๓. สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ 
๔. เพ่ิมศักยภาพและกาลังการผลิตโรงงานสารสกัด (Plant เดิมและ Plant 
หนองใหญ) 



 

๓๐ 

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
๕. พัฒนาความรวมมือกับบริษัทลูกและหนวยงานอ่ืน (Synergy) 
๖. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรใหม (วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบตนนา) 
๗. ระบบเกษตรอินทรียในทุกกระบวนการผลิตแบบ Organic Herb 
Contract Farming 
๘. พัฒนาตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยท้ังในและตางประเทศ 
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 แผนแมบทดานการจดัการองคความรู องคการเภสัชกรรม ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

แผนแมบทดานการจัดการองคความรู องคการเภสัชกรรม ป ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประกอบดวย
ยุทธศาสตร ๕ ดาน และ ๑๕ แผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ : เสริมสรางทัศนคติทักษะ 
และวัฒนธรรมในการจัดการองคความรู 

กลยุทธ ๑ : สรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู 

ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ 
การจัดการองคความรู 

กลยุทธ ๑ : พัฒนากลไกการทํางานรวมกันของเครือขาย 
การจัดการความรู 

ยทุธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาระบบและกลไก 
สนับสนุนการจัดการองคความรู 

กลยุทธ ๑: พัฒนาระบบสารสนเทศการสืบคนความรู 
กลยุทธ ๒ : ใหคําปรึกษาในการจัดทําการจัดการความรู 

ยุทธศาสตรที่ ๔ : สนับสนุนการนําองคความรู 
ไปใชประโยชนเผยแพรและแลกเปล่ียนองคความรู 

กลยุทธ ๑ : พัฒนาชองทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ๒ : สรางกลไกและระบบการนําองคความรู 
ไปใชในการแกปญหาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
ของฝายงานตาง  ๆ

๒.๒.๔ แผนยุทธศาสตรสมุนไพร ป ๒๕๖๓-๒๕๖๗ 
แผนยุทธศาสตรสมุนไพร ป ๒๕๖๓-๒๕๖๗ ประกอบดวยยุทธศาสตร ๕ ดาน และ ๑๕ 

แผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนารูปแบบสูธุรกิจใหม 
(Develop new business model)  

๑) โครงการ Cannabis Business Model  
๒) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมกลุมสารสกัดฝน 



 

๓๑ 

 

กระทอม (มอรฟน โคเดอีน) 
๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมกลุมอาหารเสริม
สมรรถภาพดานตาง  ๆเชน กระชายดํา กวาวเครือ
ขาว  
๔) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดขม้ินชันสู
ตลาดโลก 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การยกระดับความรวมมือเกษตร
พันธมิตร (Develop contract farming 
partnership) 

๑) โครงการ Contract farming วัตถุดิบกัญชาทาง
การแพทย 
๒) โครงการ Contract farming วัตถุดิบ CBD 
๓) โครงการ Contract farming วัตถุดิบขม้ินสําหรับ
ตลาดตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางและพัฒนาโรงงานผลิต
อัจฉริยะ (Plant and Land Development : 
Process Intelligent & Smart city concept  

๑) โครงการ Indoor Cultivation Plant (ปทุมธานี) 
๒) โครงการ Greenhouse cultivation plant 
(หนองใหญ จ.ชลบุรี) 
๓) โครงการพัฒนา Herb Complex ท่ีดินหนองใหญ 
จ.ชลบุรี ประกอบดวย 
    (๑) โครงการ Extraction plant 
    (๒) โครงการ Herbal product plant 
    (๓) โครงการ Herb experience  
    (๔) โครงการ Health Care Center 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเปล่ียนรูปแบบการตลาดและ
การขาย (Marketing Transformation) 

๑) โครงการ Al Personalize marketing 
๒) โครงการ New digital online platform 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การยกระดับความเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

๑) โครงการ Solar cell 
๒) โครงการ Process intelligent 
๓) โครงการ Zero waste 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

๓๒ 

 

บทท่ี ๓ 

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ทีเ่กี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม 

๓.๑ ศึกษาวิเคราะหแผนและนโยบายของชาติที่สําคัญ    
๓.๑.๑ คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ องคการเภสัชกรรมไดใชคําแถลงฯ เปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนวิสาหกิจ ดังน้ี 

ขอ ๕ การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ความสามารถในการ
แขงขันของไทย 

ขอ ๕.๒ พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 

๕ .๒ .๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให สามารถตอบสนอง 
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลกโดยคํานึงถึง
ศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน แนวโนมความตองการของ
ตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให อุตสาหกรรมไทย 
มีระดับผลิตภาพท่ีสามารถแขงขันไดในเวทีโลก สรางนวัตกรรมใหมท่ี
มีมูลคาสูงในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต 
อาทิ อุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
ของประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมความม่ันคง
ของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พรอมท้ังใหความสําคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ตลอดหวงโซอุปทานใหสามารถใชประโยชนจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขัน 

ขอ ๘ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู
และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย 

ขอ ๘.๕ วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมท่ี
ตอบโจทยการ
พัฒนาประเทศ 

๘.๕.๑ ส งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด 
ความเหล่ือมลํ้าและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและ
นวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ี ท่ีสามารถชวยแกปญหาความเหล่ือมลํ้า 
สรางโอกาสสําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ผูสูงวัยควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอมสําหรับโลกยุค
ดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมไดอยางเปน
รูปธรรมโดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาดานสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจร ท้ังระบบ
ยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 
๓.๑.๒ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ 
จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร 
ไดแก ๑) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ๒) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  



 

๓๓ 

 

๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ๔) ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม ๖) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ังน้ี
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม ไดแก 

 แผนระดับ ๑ 
ยุทธศาสตรชาติท่ี ๒ ดานการสรางความสามารถในแขงขัน  
๑) เปาหมาย  

๑.๑ ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
๑.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
๒.๑ การเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคาสินคา

เกษตรในเวทีโลกดวยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ท่ีสามารถพัฒนาตอยอดโครงสรางธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพ่ิม เนนเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคล่ือนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท้ังเชิงปริมาณ
และมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหม 
ท่ีสรางรายไดสูง ท้ังเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน 

๒.๑.๑ เกษตรชีวภาพ สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศในการสรางมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิต และนําไปสูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสรางความม่ันคงของประเทศท้ังดานอาหารและสุขภาพ 
โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับภูมิภาค
และระดับโลก โดยการสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบย่ังยืน รวมถึงการสงเสริมการปลูกสมุนไพรเปนพืช
เศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี เพ่ือการผลิตและแปรรูปสําหรับอุตสาหกรรม
การแพทย การสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพ
มาตรฐานตามความตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ และการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกตใชนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี 
เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยสราง
ความรวมมือท่ีใกลชิดระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีมีองคความรู ภูมิปญญาด้ังเดิม พัฒนาตอยอดและ
แลกเปล่ียนเรียนรู พรอมท้ังสงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชประโยชนในอุตสาหกรรม
และพลังงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับชีวภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยตองพรอมรับมือและ
สรางโอกาสจากความทาทายท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี ๔ ท่ีเปนผลของการหลอหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเขาดวยกัน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วเปนวงกวางและลึกซ้ึงท้ังระบบอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน ประเทศไทย
จึงจําเปนตองเปล่ียนแปลงพ้ืนฐานโครงสรางอุตสาหกรรมและบริการ โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการ 
แหงอนาคตท่ีขับเคล่ือนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต 



 

๓๔ 

 

เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะและความรูตามความตองการของตลาด สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ 
ท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางย่ังยืน 

๒.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือ 
ตอยอดจากภาคเกษตรไทยและมุงสูอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมถึงพลังงาน 
ชีวมวล โดยการเพ่ิมสัดสวนอุตสาหกรรมชีวภาพท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง ไดแก ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม  
เวชสําอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพ่ิมการผลิตและสงเสริมการใชพลาสติก
ชีวภาพ แปลงของเหลือท้ิงจากเกษตรและอุตสาหกรรม ใหเปนสารเคมีและพลังงานชีวภาพท่ีมีมูลคา โดยใช
ประโยชนจากวัตถุชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟาอยางคุมคา เพ่ือลดปญหาโลกรอน และสรางรายไดแก
เกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน การเนนการวิจัยและพัฒนา และนําผลงานวิจัยมาใชในเชิงพาณิชยมากย่ิงข้ึน ตลอดจน
ใหความสําคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปด เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไดเร็วข้ึน 

๒.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร อาศัยความเช่ียวชาญดานบริการ
การแพทยของไทยเพ่ือสรางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองในประเทศเพ่ือรองรับความตองการใชบริการการแพทย 
ท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนท้ังจากสังคมผูสูงอายุ และความตองการการแพทยท่ีเพ่ิมข้ึนจากท้ังในประเทศและตางประเทศ  
เพ่ือนําไปสูศูนยกลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย
ครอบคลุมการผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑและครุภัณฑการแพทย 
การผลิตเภสัชภัณฑซ่ึงรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ และการใหบริการการแพทยท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง รวมถึง 
การสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีการแพทยใหม  ๆเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย การนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในบริการการแพทย เพ่ือลดตนทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการใหบริการการแพทยอยางมีคุณภาพ
ในระดับสากล และสรางความม่ันคงใหกับระบบสาธารณสุขของไทย พรอมท้ังการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมทาง 
การแพทยและบริการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเปนศูนยกลางการสงเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผูปวย 
ท้ังดานรางกายและจิตใจ 

 แผนระดับ ๒ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นท่ี ๔ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตจะเปนแรงขับเคล่ือนใหเกิดการ 

ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคาเพ่ิมจากประสิทธิภาพมาเปนการสรางมูลคาเพ่ิมจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงจะทําใหเศรษฐกิจของไทยขยายตัวอยางตอเน่ืองทามกลางการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยีและโครงสรางประชากรของไทย ประกอบดวย ๖ แผนยอย ไดแก ๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ ๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร ๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และ
ปญญาประดิษฐ ๔) อุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการพัฒนาระบบคมนาคม ๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของ
ประเทศ ๖) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ท้ังน้ีแผนยอยท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม ไดแก  

๑) แผนยอยอุตสาหกรรมชีวภาพ 
สงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมท้ังระบบแบบครบวงจร โดยใหความสําคัญ 

กับการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
อยางบูรณาการตลอดท้ังหวงโซมูลคา พรอมท้ังสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสรางและพัฒนา 
องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 



 

๓๕ 

 

ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมการคาท้ังภายในและระหวางประเทศรวมถึงธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมและสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ 

ฐานชีวภาพ เชน ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร 
เช้ือเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เปนตน และสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมท้ังระบบอยางครบวงจร  

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดท้ังหวงโซมูลคา และเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพ 
ดานการแพทยและสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ชีวภาพในพ้ืนท่ีเหมาะสม 

- สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ พัฒนาตลาดภายในประเทศ 
โดยใหความสําคัญกับการสรางความตระหนักรูในประโยชนจากผลิตภัณฑและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงพัฒนา
มาตรการและสรางแรงจูงใจเพ่ือสงเสริมการใชผลิตภัณฑและบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และใชกลไก 
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหเกิดประโยชน ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศและธุรกิจบริการ
ท่ีมีศักยภาพ  

๒) แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร  
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบบูรณาการควบคูกับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง สงเสริม 

การวิจัยและพัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในทางการแพทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในทุกมิติ และเช่ือมโยงกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือใหไทยเปนศูนยกลาง 
ดานอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพท้ังดานรางกายและจิตใจท่ีผสมผสานความเช่ียวชาญท้ังในการแพทย 
แผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยแบบบูรณาการควบคูไปกับอุตสาหกรรม 

ท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ ในหวงโซมูลคา เชน อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และ
อุตสาหกรรมชีวภาพ เปนตน 

- สงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการดานสุขภาพ เชน การแพทยทางไกลและการแพทยแมนยํา ปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีชีวภาพ
ดานสุขภาพ ผลิตภัณฑ สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เปนตน ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลท่ี จําเปนเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการใหบริการดานสุขภาพ  

- สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยท่ีทันสมัย มีคุณคา และมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยสงเสริม
การนําผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมการแพทยท่ีทันสมัยมาใชในประเทศ เพ่ือสรางอุตสาหกรรม และบริการ
การแพทยท่ีสามารถรองรับความตองการในประเทศและตางประเทศ และพรอมมุงสูการเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย 

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพในทุกระดับ ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ทางการแพทย ท้ังแผนปจจุบันและแผนไทยใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยี มีทักษะความชํานาญ และมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล  

- ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑทางการแพทยและการใหบริการทางการแพทยใหเทียบเทากับ
ระดับสากล ยกระดับการแพทยและบริการสุขภาพแผนไทย สรางศูนยทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ 
ทางการแพทย สงเสริมการอํานวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑทางการแพทยของไทย
ใหกับผูประกอบการอยางถูกตอง รวดเร็ว ในราคาท่ีเปนธรรมเพ่ือใหผูประกอบการไทยสามารถแขงขันไดมากข้ึน 



 

๓๖ 

 

- ขยายชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ และเช่ือมโยงกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและกิจกรรม
อ่ืน ๆ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในประเทศ เชน การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เปนตน สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง 
ดานสุขภาพท้ังดานรางกายและจิตใจท่ีผสมผสานความเช่ียวชาญท้ังในการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย 
ควบคูไปกับการสรางระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคดานเวชศาสตรการเดินทางและทองเท่ียว 

๓.๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซ่ึงแปลง

ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังน้ันทิศทางการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป ๒๕๗๙ ซ่ึงกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เปนกรอบ 
ท่ีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาท่ีกําหนดภายใตระยะเวลา ๕ ป 
ตอจากน้ีไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบงช้ีถึง 
จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเส่ียงในการท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนให 
การพัฒนาในดานตางๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ท้ังน้ีโดยไดคํานึงถึง
การตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธอยางตอเน่ืองภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป โดยมียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
องคการเภสัชกรรม คือ 

วัตถุประสงค ท่ี  ๑ .๒  : สร างความเข มแข็งให กับ เศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระ ดับ 
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน 

เปาหมายรวมท่ี ๒.๓ : ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจ 
ปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคา
และบริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการฐานความรูช้ันสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและ 
การใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหล่ือมลา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉล่ีย 
รอยละ ๕ ตอปและมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอ
การขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตรหลัก :  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

- เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิต สําหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
- เพ่ือสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดชวงอายุ 
- เพ่ือเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งและเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
- สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
- สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
- สรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันกาวหนา 

ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย 



 

๓๗ 

 

- เพ่ือสรางโอกาสการเขาถึงและนําเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ยุทธศาสตรรอง : 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

- รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตและธรรมาภิบาล 

- เพ่ือใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล ลดปญหา 
การทุจริต และประพฤติมิชอบของประเทศ 

๓.๑.๔ แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๓.๑.๔.๑ แผนยุทธศาสตรภาพรวม 
ยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี มีความสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (ป๒๕๖๐-๒๕๖๔) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(SDGs) ประเทศไทย ๔.๐ และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) โดยมุงเนน
ยุทธศาสตร จํานวน ๕ ดาน ไดแก (๑) กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพ่ือเปนพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร
ชาติ (๒) บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ (๓) เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพ่ือ
ความย่ังยืนในระยะยาว (๔) สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร Thailand 
๔.๐ และ (๕) แผน DE และสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม  

๓.๑.๔.๒ แนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยี (Umbrella statement) 
“สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสรางการเรียนรู เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจและสังคม”  
เพ่ือมุงเนนเปาหมายการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยี ใหเปนกําลัง

หลักในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแกภาคธุรกิจและบริการตามนโยบายรัฐบาล การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย รวมถึงการสรางความม่ันคงดานสุขภาพแกประชาชน 



 

๓๘ 

 

๓.๑.๔.๓ ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคการเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับ 
องคการเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตรองคการเภสัชกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ กําหนดบทบาท
รัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพ่ือเปนพลัง
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 

อภ. ควรนําสมุนไพรไทย อาทิ ฟาทะลายโจร 
ขม้ินชัน และกัญชา มาเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใน
เชิงพาณิชยใหมากข้ึน เพ่ือสรางรายได ลดการ
นําเขายาจากตางประเทศ และความม่ันคงทางยา
ใหกับประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการหวง
โซอุปทาน (Supply Chain 
Management) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ เรงการลงทุนท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
ประเทศ 

อภ. ควรเรงรัดการลงทุนในโครงการตาง  ๆเพ่ือให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีเพ่ิม
มากข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต ควรศึกษาแนว
ทางการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(Public Private Partnership : PPP) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง 
และเพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายในการ
ดําเนินงานของ อภ. และภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการหวง
โซอุปทาน (Supply Chain 
Management) 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหาร
จัดการองคกร (Organization 
Management) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เสริมสรางความ
แข็งแกรงทางการเงินเพ่ือความ
ย่ังยืนในระยะยาว 

อภ. ควรมีแผนการบริหารความเส่ียงทางดาน
การเงินท่ีเปนรูปธรรม และควรดําเนินการจัดทํา
แผนท้ังในระยะส้ันและระยะกลาง (๓-๕ ป) พรอม
ทบทวนแผนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหาร
จัดการองคกร (Organization 
Management) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ สนับสนุนการใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีให
สอดคลองกับ Thailand ๔.๐ และ 
แผน DE 

-อภ. ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหเกิด
นวัตกรรม ดวยการมีแผนวิจัยและพัฒนายาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ ยากําพรา โดยเฉพาะยา
กลุมเปาหมายท่ีเปน First generic 
-อภ. ควรใหความสําคัญกับการผลิตและการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยการนําเทคโนโลยี
อัจฉริยะท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาใชเพ่ือลดตนทุน
คาใชจาย โดยเฉพาะดานการผลิต เน่ืองจากในปจจุบัน
ตลาดผูผลิตยามีการแขงขันท่ีสูง ดังน้ัน การผลิตยา
บางรายการของ อภ. อาจจะตองเลือกวาจะผลิตเอง
หรือการนําเขาจะมีความคุมคากวา 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการหวง
โซอุปทาน (Supply Chain 
Management) 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ นวัตกรรมท่ี
สรางคุณคา (Business 
Innovation) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ สงเสรมิระบบธรร
มาภิบาลใหมีความโปรงใส และมี
คุณธรรม 

-อภ. ควรใหความสําคัญและนํากระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ Core 
Business Enablers ท้ัง ๘ ดาน มาใชเปนเครื่องมือ
ในการยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ รวมท้ัง อภ.ตองปรับเปล่ียน
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีความพรอมในทุก  ๆ
ดาน เพ่ือรองรับตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วใน
อนาคต 
-อภ. ควรมีการกําหนดนโยบายดานการบริหารความ
เส่ียงและจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียง เพ่ือลด
ผลกระทบจากเหตุการณไมพึงประสงค หรือเหตุการณ
ท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน การแพร
ระบาดของโรคติดตออุบัติใหมเช้ือไวรัสโคโรนา โควิด-

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหาร
จัดการองคกร (Organization 
Management) 



 

๓๙ 

 

ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับ 
องคการเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตรองคการเภสัชกรรม 
พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘ 

๑๙ (COVID-๑๙) เหตุการณความไมสงบทางการเมือง 
การกอการราย และภัยธรรมชาติ เปนตน 

๓.๑.๕ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

ใหความสําคัญกับการอภิบาลระบบสุขภาพใหย่ังยืน โดยสนับสนุนการวิจัยและการสราง
นวัตกรรมดานยาและวัคซีน และสงเสริมสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรอยางครบวงจร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
ผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร และสรางความเขมแข็งของระบบขอมูลขาวสารดานยาและเวชภัณฑและระบบ
ขนสง ใหประชาชนสามารถรับรูขอมูล สามารถพ่ึงพาตนเองไดและสามารถเขาถึงยาและเวชภัณฑไดอยาง
เหมาะสม ลดความเหล่ือมลํ้า จัดระบบบริการสุขภาพใหครอบคลุม เปนธรรม เพ่ือคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง 
สามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไดท้ังทางตรงและทางออม 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
(1) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ 
(2) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 

เปาหมายของกระทรวงเจาสังกัด การลดรายจายดานสุขภาพรวมของประเทศดวยระบบการ
บริหารจัดการท่ีโปรงใส พรอมท้ังประชาชนมีอายุเฉล่ียท่ีมากข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรในระดับประเทศและหนวยงาน 

 

 
 
๓.๒ การศึกษาวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลตอทิศทางการพัฒนางาน วิจัย และ
นวัตกรรม 

การวิเคราะห ป จจัยภ ายนอก (External Analysis) ใช วิธีการ วิเคราะห  PESTEL Analysis  
โดยองคประกอบในการวิเคราะหประกอบดวย ๑) การวิเคราะหเชิงนโยบาย (Politic : P) ท้ังนโยบาย
ภายในประเทศ นโยบายความรวมมือระดับภูมิภาค ๒) การวิเคราะหภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ (Economics : E) 
๓) การวิเคราะหเชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S) ๔) การวิเคราะหเชิงเทคโนโลยี (Technology : T) 



 

๔๐ 

 

๕) การวิเคราะหเชิงส่ิงแวดลอม (Environmental : E) และ ๖) การวิเคราะหเชิงกฎ (Legal : L) โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะหดังน้ี 

๓.๒.๑ นโยบายภาครัฐ กฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ (Politic : P & Legal : L) 

๓.๒.๑.๑ กฎระเบียบและการแขงขันในตลาดโลก  

(๑) CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership)  

ขอตกลงความครอบคลุมและความกาวหนาเพ่ือหุนสวนทางการคาภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก โดย
ครอบคลุมในหลายประเด็น เชน การเปดตลาดการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา 
นโยบายการแขงขัน รัฐวิสาหกิจ กฎหมายส่ิงแวดลอม รวมถึงกลไกแกไขขอพิพาทระหวางรัฐบาลและนักลงทุน
ตางชาติ โดยปจจุบันมีชาติท่ีเขารวมความตกลงอยู ๑๑ ประเทศประกอบดวย ญ่ีปุน แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม  

ขอตกลงดังกลาวจะมีผลกระทบตอเรื่องการจดสิทธิบัตรยา การบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา 
(CL)* การขยายอายุสิทธิบัตรยา และการผูกขาดขอมูลทางยา รวมท้ังเปนการจํากัดอํานาจของรัฐในการระงับ
การทําใหการนําเขายา หรือการผลิตยาเอง ดังน้ันการจดสิทธิบัตรยาใหมๆ อาจจะตองถูกผลกระทบลาชา
ออกไป เน่ืองจากผลจากการจํากัดนโยบายและถูกฟองรองในเวทีระหวางประเทศ 

อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดถอนเรื่องความตกลงท่ีครอบคลุมและกาวหนาสําหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนแปซิฟก (CPTPP) จากท่ีไดบรรจุเปนวาระเตรียมเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันท่ี 
๒๘ เมษายน ดวยเหตุผลสถานการณไมเอ้ือ ขณะท่ี CPTPP ยังไดรับเสียงคัดคานจากหลายภาคสวน และไทย
ยังมีปญหาโควิด-๑๙ ท่ีตองเรงแกไขสถานการณ 

 
* CL หรือ การบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing: CL) คือ การท่ีกฎหมายอนุญาตใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ สามารถใช
สิทธิของเจาของสิทธิบัตรได โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากเจาของสิทธิ เม่ือมีเหตุผลเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีเหมาะสม แตตองจาย
คาตอบแทนการบังคับใชสิทธิ พรอมท้ังตองแจงการบังคับใชสิทธิใหกับเจาของสิทธิบัตรทราบดวย 



 

๔๑ 

 

ผลกระทบตออุตสาหกรรมยาในประเทศ 
ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา  องคการเภสัชกรรม ๑๓ พ.ค.๒๕๖๓ 

 การผลิตยาชื่อสามัญชาลง/ยากขึ้น  
(ขอบทท่ี ๘ ทรัพยสินทางปญญา) 
ไมสามารถย่ืนข้ึนทะเบียนยาช่ือสามัญไดจนกวาจะหมดสิทธิบัตร เน่ืองจากตองมีกระบวนการ

เช่ือมโยงการข้ึนทะเบียนยากับการจดสิทธิบัตร รวมถึงกระบวนการอุทธรณ สงผลใหยาช่ือสามัญเขาสูตลาด 
ไดชาลง ในขณะท่ีปจจุบัน ผูผลิตสามารถเตรียมการข้ึนทะเบียนยาไดกอน และผลิตจําหนายไดทันทีท่ีสิทธิบัตร
หมดอายุ 

 การประกาศใช CL ยากขึ้น  
(ขอบทท่ี ๙ การลงทุน) 
(ขอบทท่ี ๑๘ ทรัพยสินทางปญญา) 
(ขอบทท่ี ๒๘ การระงับขอพิพาท) 
ขอบเขตการใช CL ลดลงไมสามารถใชสําหรับ Public Non-Commercial (การใชเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะท่ีไมใชเพ่ือการคา เหมือนท่ีผานมา สงผลกระทบตอการเขาถึงยาของประชาชน และการใช 
CL จะสุมเส่ียงตอการถูกฟองรองโดยกระบวนการอนุโญตุลาการ 

 อุตสาหกรรมยาในประเทศจะแขงขันสูยานําเขาไมได สงผลกระทบตอความมั่นคงทางยา
ของประเทศ  

(ขอบทท่ี ๒ การปฏิบัติเย่ียงคนชาติและการเขาสูตลาดสินคา) 
(ขอบทท่ี ๓ กฏวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาและการกําหนดถ่ินกําเนิด) 
(ขอบทท่ี ๑๕ การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ) 
(ขอบทท่ี ๑๘ ทรัพยสินทางปญญา) 
-อุตสาหกรรมยาภายในประเทศไดรับผลกระทบโดยตรงจากการผลิตยาช่ือสามัญยากข้ึน 

ความสามารถในการแขงขันในตลาดยายากข้ึน จนอาจตองเปล่ียนสถานะจากผูผลิตยาเปนผูนําเขายา ซ่ึงกอใหเกิด
ผลกระทบโดยตรงตอความม่ันคงทางยาของประเทศ ทําใหประเทศไมสามารถพ่ึงพาตนเองดานยาได ไมสามารถ
จัดการระบบบริการสุขภาพ เม่ือเกิดวิกฤตการณดานสาธารณสุข เชน สถานการณโรคระบาดในปจจุบัน 

-ไทยไมไดประโยชนในดานราคายาจากจากการลดภาษีศุลกากร เน่ืองจากแหลงวัตถุดิบยา
ของไทยอยูนอกประเทศสมาชิก CPTPP  

-ตองเปดตลาดของการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐใหกับอุตสาหกรรมจากตางประเทศใหเขามา
แขงขันอยางเทาเทียม จึงไมสามารถใชนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย หรือระเบียบพัสดุ ในการสงเสริม
อุตสาหกรรมยาในประเทศได 

 การยกเลิกสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจ 
(ขอบทท่ี ๑๗ รัฐวิสาหกิจ) 

สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจขององคการเภสัชกรรม ทําใหไมสามารถ
ดําเนินภารกิจเชิงสังคมในการรองรับนโยบายดานยา เวชภัณฑ และวัคซีนท่ีจําเปนตอระบบสาธารณสุขของ
ประเทศได เชน การเกิดโรคระบาดโควิด-๑๙ 



 

๔๒ 

 

(๒) ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP) ท่ีมา :http://thaipublica.org 

คือแผนความตกลงเก่ียวกับเขตการคาเสรี ระหวาง ๑๐ ชาติสมาชิกอาเซียน และ ๖ ชาติคูเจรจา 
ไดแก จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ซ่ึงการเจรจาเก่ียวกับความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคน้ีไดเร่ิมข้ึนอยางเปนทางการในการประชุมอาเซียนท่ีประเทศกัมพูชาเม่ือเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือให RCEP เปนความตกลงท่ีมีคุณภาพและทันสมัยบน
ผลประโยชนรวมกันอยางรอบดานในการสนับสนุนการขยายการคาและการลงทุนในภูมิภาค รวมท้ังสงเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน เปนระบบการคาเสรีท่ีใชกฎระเบียบ
เดียวกันของภาคีท้ังหมด ๑๖ ประเทศ เปนขอตกลงการคาท่ีใหญท่ีสุดในโลก (ครอบคลุม ๒๔% ของมูลคา
เศรษฐกิจโลก และ ๔๖% ของประชากรโลก)  

หากการเจรจากลุมการคาเสรีน้ีสําเร็จ ประเทศในความตกลง RCEP จะกลายเปนกลุมการคาเสรี
ใหญท่ีสุด และมีตลาดรองรับมากท่ีสุดในโลก เน่ืองจากประเทศในกลุมสมาชิก RCEP มีจีดีพีรวมกวา ๑๖,๗๖๑ 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีการเติบโตอยางรวดเร็วดวยประชากรรวมกวา ๓,๓๕๘ ลานคน โดยมีสมาชิกท่ีสําคัญ
เปน ๒ ประเทศเกิดใหมทางเศรษฐกิจ (BRICS) คือ จีนและอินเดีย ท่ีประกอบไปดวยประชากรกวา ๓,๐๐๐ 
ลานคน ขนาด GDP ประมาณ ๕๐ % ของ GDP โลก และเปนเขตเศรษฐกิจท่ีสงออกสินคาเปนอันดับ ๑ ของ
โลก มีกําลังซ้ือของผูบริโภคมาจากชนช้ันกลางท่ีเพ่ิมมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบจะถือวา RCEP มีขนาดเศรษฐกิจใหญ
กวาเศรษฐกิจไทยถึง ๔๘ เทา นอกจากน้ี ยังเปนไปเพ่ือเช่ือมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก 
(Global Supply Chain) ครอบคลุมทุกมิติการคา ท้ังดานสินคา บริการ ลงทุน มาตรการการคา และความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ เกิดการเช่ือมโยงเครือขายการผลิต การคาและการลงทุน ใหสอดคลองและมีความ
สะดวกทางการคาและการลงทุนมากข้ึน 

ในดานการคา RCEP มีสัดสวนการคาในระดับโลกท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงถึง ๑๗.๑ ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในปท่ีผานมา ไทยคาขายกับประเทศในกลุม RCEP กวา ๒.๕๕ แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 
๕๖% ของยอดรวมการคาของไทย RCEP จึงเปนกลุมการคาขนาดใหญท่ีจะสงผลกระทบมหาศาลตอประเทศ
ไทย  

สมาชิก RCEP ตกลงจะเปดเสรีสินคาแลวในสัดสวน ๘๐% ของสินคาท่ีตกลงกันวาจะลดภาษี
นําเขา โดยในจํานวนน้ีสัดสวน ๖๕% จะลดภาษีเปน ๐% ทันที สวนอีก ๑๕% จะลดเปน ๐% ใน ๑๐-๑๕ ป 
สําหรับ ๒๐% ท่ีเหลือเปนสินคาออนไหวและออนไหวสูง 

ผลกระทบคลายคลึงกับผลของ CPTPP ตอประเด็นเร่ืองสิทธิบัตรยา และการใชสิทธิ CL ทําให
การพัฒนายาภายในประเทศอาจจะเปนอุปสรรคได (มีตนทุน มีความเส่ียง และมีความลาชาข้ึน) อยางไรก็ตาม 
ความตกลงดังกลาวยังไมมีมาตรการรวมกันระหวางประเทศออกมาอยางเปนทางการ 

๒.๑.๑.๒ นโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย ยาและเวชภัณฑ 
ท่ีมา: สรุป Thailand ๔.๐ ดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

จากนโยบายผลักดัน ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือเปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 
หรือ Thailand ๔.๐ นับแตป ๒๕๕๘ อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) เปนหน่ึงในหา
อุตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-Curve) หรือ New Engine of Growth โดยการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตอเน่ืองดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(๒๕๖๐-๒๕๖๔) เปนแผนยุทธศาสตรผลักดัน เพ่ือสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค แนวทางการ



 

๔๓ 

 

พัฒนาสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน การมีบทบาทหนาท่ีสรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ
ยกระดับการใหบริการดานสุขภาพ และบริการดานสาธารณสุข ท้ังบุคลากร และมาตรฐานการใหบริการเพ่ือ
กาวสูการเปนศูนยกลางการใหบริการใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

รัฐบาลไดมีนโยบายต้ังแตป ๒๕๕๖ เพ่ือการพัฒนาศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub) 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในดานสุขภาพดวยการเติมเต็มข้ันพ้ืนฐานของสุขภาพ ดูแลยกระดับ
มาตรฐานการดูแลดานสุขภาพตางๆ ดูแลสุขภาพในเชิงของการทองเท่ียว ตอเน่ืองถึงการสรางอาชีพ และการ
พัฒนาใหเกิดความเปนเลิศของศูนยกลางทางการแพทยและบริการดานสุขภาพ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
โดยมีแนวทางการพัฒนาการเปนศูนยกลางทางการแพทย ๔ ศูนย ไดแก 

๑) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) เพ่ือการบริการอยางครบวงจร 
๒) ศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) เพ่ือตอยอดกับระบบสปา ระบบการสราง

สุขภาพ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ซ่ึงถือไดวาเปนจุดเดนของประเทศไทยและเปนศูนยกลางท่ีประเทศอ่ืนเขามา
ใชบริการทางสุขภาพมากข้ึนอยางตอเน่ือง 

๓) ศูนยกลางการศึกษาวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ดานสุขภาพ 
๔) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) 
 

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

กระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.เสม พร้ิงพวงแกว) ประกาศใช 
นโยบายแหงชาติทางดานยา พ.ศ.๒๕๒๔ เปนคร้ังแรกในประเทศไทย มีสาระสําคัญคือ นโยบายยาหลักแหงชาติและ 
การพ่ึงตนเองดานยา โดยจัดใหมียาปลอดภัย มีคุณภาพดี ในราคาพอสมควร กระจายอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะยาสําหรับ
สาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการปรับปรุงวิธีการดานการจัดหาและการกระจายยา การใชยาอยางสมเหตุผล ตลอดจน
สนับสนุนการผลิตยาภายในประเทศของภาครัฐและภาคเอกชน 



 

๔๔ 

 

นโยบายแหงชาติดานยาและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กําหนด
วิสัยทัศน ๒๐ ป ในการประชาชนเขาถึงยาจําเปนท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และย่ังยืน ใชยาสมเหตุผล ประเทศมีความ
ม่ันคงดานยา  

ยุทธศาสตรหลัก ไดแก การพัฒนาระบบควบคุมยาใหมีประสิทธิภาพระดับสากล การสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุเพ่ือความม่ันคงทางยาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา
ระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการเขาถึงยาจําเปนของประชาชน การพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือใหเกิด
การใชยาอยางสมเหตุผล และการสรางเสริมกลไกการประสานเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยา
แหงชาติ 

องคการเภสัชกรรมเปนหน่ึงในหนวยงานท่ีตองสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบยาแหงชาติ รวมกับองคกรภาครัฐอ่ืนๆ ทําใหการดําเนินการตางๆ ขององคกรเภสัชกรรม 
จึงไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และมีความไดเปรียบในการแขงขันเม่ือเทียบกับ
องคกรเอกชนอ่ืน  ๆท่ัวไป ท่ีขายยาและเวชภัณฑคลายคลึงกัน 

๒.๑.๑.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท่ีมา : แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือยาในบัญชียาหลักแหงชาติ กรมบัญชีกลาง, กฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมี
หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แจงเวียนหัวหนาสวนราชการ หัวหนา
หนวยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือทราบ และแจงหนวยงานในสังกัดและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติตอไป เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซ้ือยาในบัญชียาหลักแหงชาติ เวชภัณฑท่ีมิใชยา และการจัดซ้ือยาหรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาซ่ึงไดข้ึน
บัญชีนวัตกรรมไทย โดยแจงยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๓๙ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ และไดยกเวนการปฏิบัติตามหมวด ๖ ของ
กฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีการคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยใหนําหลักเกณฑตามหนังสือน้ีไปใชแทนความในหมวด ๖ ของกฎกระทรวงดังน้ี 

ขอ ๑๗ ในหมวดน้ี 
“พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความวา สินคาหรือบริการเก่ียวกับการปองกัน 

หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ 
ขอ ๑๘ ใหพัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังตอไปน้ี เปนพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 
(๑) ยาตามช่ือสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแหงชาติ 
(๒) ยาท่ีอยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑ ซ่ึงองคการเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยได

ผลิตออกจําหนายแลว 
(๓) ยาท่ีอยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑ ซ่ึงองคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม

ทหาร มิไดเปนผูผลิตแตมีจําหนาย 
(๔) ยาและเวชภัณฑท่ีไดข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย 
(๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีสภากาชาดไทยผลิตเอง และไมอยูในบัญชี 

ยาหลักแหงชาติ ขอ ๑๙ ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจัดซ้ือพัสดุตาม ขอ ๑๘ (๑) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากองคการเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซ้ือยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๖๐ เวนแต



 

๔๕ 

 

ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหใชเงินงบประมาณจัดซ้ือยา
ดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๒.๑.๑.๕ กฎระเบียบ/มาตรฐานกระบวนการทางธรุกิจ GMP PIC/S 

ท่ีมา : รูหรือไม GMP กับ GMP PIC/S แตกตางกันอยางไร ? www.at-z.co.th 

สําหรับประเทศไทยมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกระทรวงสาธารณสุข 
เปนผูกํากับดูแล ซ่ึงกฎหมายบังคับใหผูผลิตยาทุกรายตองไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S: Good 
Manufacturing Practice for Pharmaceutical Facility หรือมาตรฐานการผลิตยาท่ีดี ซ่ึงเปนมาตรฐานการ
ผลิตของสหภาพยุโรป อางอิงตามขอแนะนําของ WHO วัตถุประสงคก็เพ่ือใหมาตรฐานในการผลิตยาเปนไป
ตามแนวทางเดียวกัน มีการออกแนวปฏิบัติ กําหนดสภาวะแวดลอมของการทํางานเพ่ือลดความเส่ียงของการ
ปนเปอนสูผลิตภัณฑยา การฝกอบรมเจาหนาท่ี การประเมินหนวยงานผูตรวจ การสรางและขยายความรวมมือ
ขอบเขตระหวางประเทศในปจจุบันมีสมาชิกมากกวา ๔๐ ประเทศท่ัวโลก หากผูประกอบการผลิตยาแผน
ปจจุบันรายใดผานการรับรองมาตรฐาน Pics แลว ก็สามารถเปดตลาดออกสูโลกกวางไดมากข้ึน เน่ืองจากจะ
ไดรับการยอมรับเปนอยางมากในกลุมประเทศท่ีเปนสมาชิก GMP PIC/S เชน สิงคโปร ออสเตรเลีย เบลเย่ียม
แคนาดา อิตาลี และเยอรมนี  

การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาของประเทศไทยสู GMP PIC/S มาตรฐานการผลิตยาของ
ประเทศในสหภาพยุโรปท่ีมีขอบังคับกวา ๒๑๗ ขอ และขอบังคับเพ่ิมเติมกวา ๒๔๐ ขอ มีความเขมงวดสูงกวา
มาตรฐาน GMP ท่ัวไป (๗๗ ขอ) เพ่ือลดความเส่ียงการปนเปอนของผลิตภัณฑภายใตสภาวะแวดลอมของ 
การทํางานท่ีมีความสะอาดปลอดภัยและปราศจากเช้ือแบคทีเรีย เชน ในระบบนํ้ามีการเลือกใชทอเกรด ๓๑๖
L เพ่ือปองกันการเกิดสนิม ระบบอากาศแบบ HVAC  การออกแบบหองผลิตแบบ Clean room ระบบผลิต 
นํ้าบริสุทธ์ิ นํ้าปราศจากไอออน (Deionized water)  เปนตน จึงถือเปนการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหเทียบเทากับกับมาตรฐานข้ันสูงสุดของอุตสาหกรรม 

๒.๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจ (Economics : E) 
(๑) ผลกระทบวิกฤต COVID-๑๙ กับเศรษฐกิจโลก 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

`สืบเน่ืองจากการระบาดของโรค COVID-๑๙ ท่ีเริ่มตนจากประเทศจีน นักเศรษฐศาสตรท่ัวโลก 
ไดวิเคราะหถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจโลกวาจะมีผลกระทบผานหวงโซอุปทานโลก จากปญหาการขาดแคลน
แรงงานและวัตถุดิบ เน่ืองจากจีนซ่ึงเปนโรงงานผลิตและสงออกสินคาข้ันกลางรายใหญของโลก จําเปนตอง
หยุดการผลิตสินคา ตามท่ีทางการจีนไดมีมาตรการควบคุมอยางเขมงวด ตางจากการระบาดของโรคซารส 
ในมณฑลกวางตุงในป ๒๕๔๖ โดยเฉพาะการปดเมืองอูฮ่ัน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของการระบาดรวมท้ังเมืองใหญอ่ืน  ๆ
ซ่ึงเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและยานยนต และศูนยกลางการคาการขนสงของจีน ท้ังรถไฟ
และสนามบินท่ีเช่ือมตอกับสายการบินหลักของโลก วิกฤติคร้ังน้ีนับวาสงผลกระทบคอนขางรุนแรง อยางไรก็ตาม 
ผลกระทบตอการผลิตอาจตางกันในแตละประเทศ ข้ึนกับการพ่ึงพาวัตถุดิบข้ันตนหรือข้ันกลางจากจีนและ
ความแตกตางกันของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตท่ีสวนใหญมีระบบการผลิตแบบสินคา 
คงคลังเทากับศูนย (Zero Inventory) มีแนวโนมท่ีจะไดรับผลกระทบรุนแรงมากกวา 

หลายสถาบันคาดวา COVID-๑๙ จะสรางมูลคาความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงกวากรณีของ 
โรคซารสท่ีมีจุดกําเนิดท่ีจีนเชนกัน โดยครั้งน้ันมีการประเมินวาทําให GDP โลกลดลง ๕๔,๐๐๐ ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือคิดเปน ๐.๑๔% สําหรับผลกระทบคร้ังน้ี ในดานการคาโลก รายงานของ UNCTAD 



 

๔๖ 

 

(๒๐๒๐) ช้ีวา ดัชนีภาคการผลิต (PMI) ของจีน ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ ลดลงตํ่าสุดต้ังแตป ๒๕๔๗ และ
ประเมินวาจะสรางความเสียหายตอการสงออกในหวงโซอุปทาน ๕๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
ผลกระทบมากสุดใน EU (๑๕,๖๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ) รองลงมาคือ สหรัฐฯ (๕,๘๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
ญ่ีปุน (๕,๒๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ) เกาหลี (๓,๘๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ) เวียดนาม (๒,๓๐๐ ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) ขณะท่ีไทยติดอยูท่ีอันดับ ๑๑ ดวยมูลคาความเสียหาย ๗๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยอุตสาหกรรม
ผลิตยางและพลาสติก เครื่องมือเคร่ืองจักร เคมีภัณฑ อุปกรณส่ือสาร ยานยนต ในประเทศไทยเปนสาขาท่ีจะ
ไดรับผลกระทบมากท่ีสุด 

ดานการทองเท่ียว สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) ประเมินวากรณีท่ีมีการ 
แพรระบาดอยูในวงจํากัด รายรับการทองเท่ียวโลกจะลดลง ๖๓,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเอเชียจะไดรับ
ผลกระทบสูงสุด รองลงมาคือ ยุโรป ญ่ีปุน อิตาลี และเยอรมนี ซ่ึงลวนเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของ
นักทองเท่ียวจีนขณะท่ีสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทยประเมินวา จะสงผลกระทบตอ 
การทองเท่ียวไทยไมตํ่ากวา ๖ เดือน และสูญเสียรายไดกวา ๒.๕ แสนลานบาท 

เหตุผลสําคัญท่ีทําใหผลกระทบคร้ังน้ีคาดวาจะมากกวาในกรณีของการระบาด ๓ คร้ังใหญ ไดแก โรค
ซารส ไขหวัดใหญ ๒๐๐๙ และโรคเมอรส เน่ืองจากเศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญกวาเดิม รวมท้ังมีความเช่ือมโยง
ท้ังการคา การลงทุน การขนสงกับโลกมากข้ึน ในป ๒๕๖๑ เศรษฐกิจจีนมีขนาด ๑๖% ของเศรษฐกิจโลก 
ซ่ึงนับวาใหญกวาชวงการระบาดของซารส ๔ เทา และมีขนาดคิดเปน ๑๓% ของมูลคาการสงออกโลก โดยคิดเปน
๓๙% ของการผลิตอุตสาหกรรมโลก และคิดเปน ๑๘% ของมูลคาการทองเท่ียวโลก รวมท้ังปจจุบันท่ีมีระดับ
โลกาภิวัตนข้ันสูงท่ีประชากรของโลกถูกหลอมรวมกันท้ังดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมวัฒนธรรมท่ี 
มากข้ึนกวาในอดีต 

(๒) ผลกระทบตอประเทศไทย กอนหนาโควิดและเมื่อเกิดโควิด 
ท่ีมา : SCBTV ประเทศไทยหลัง COVID-๑๙ เตรียมรับมือผานมุมมองของนักเศรษฐศาสตร ทาง Facebook SCB Thailand 

วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ในสวนประเทศไทย แมจะสามารถจัดการกับสถานการณไดดี โดยจํานวนผูติดเช้ือลดนอยลง 
ในลักษณะ Flatten the Curve แตคงตองติดตามชวงหลังการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน โดยเฉพาะ 
การทดสอบตรวจหาผูติดเช้ือ (Testing) ซ่ึงในประเทศไทย ไดดําเนินการแลวจํานวน ๒๒๗,๐๐ รายคิดเปน
จํานวน ๓,๓๐๐ คนตอจํานวนประชากร ๑ ลานคน ซ่ึงนับวาคอนขางนอย จึงมีความจําเปนตองติดตาม
สถานการณในชวงหลังจากผอนคลายมาตรการล็อกดาวนท้ังน้ี การล็อกดาวนของประเทศ สงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยเศรษฐกิจจะกลับมาฟนตัวเร็วหรือชา ไมไดข้ึนอยูกับการผอนคลายล็อกดาวน
เพียงอยางเดียว แตข้ึนอยูกับความเช่ือม่ันและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีจะกลับมาใชจาย ออกไปท่ีชุมชนเหมือน
กอนเกิดการระบาดของโควิด ท้ังน้ีมาตรการ Testing ติดตามผูปวยท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสวนสําคัญในการ
สรางความเช่ือม่ันใหผูบริโภค 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประเมินวาเศรษฐกิจโลกป ๒๐๒๐ น้ี จะหดตัว -๓% ซ่ึง
นับวารุนแรงท่ีสุดต้ังแตวิกฤต Great Depression เม่ือ ๙๐ ปท่ีแลว สําหรับเศรษฐกิจประเทศไทยเร่ิมชะลอตัว
ต้ังแตคร่ึงหลังของปพ.ศ. ๒๕๖๒ เน่ืองจากภาวะสงครามการคา เห็นไดจากการปดโรงงาน สถานการณภัยแลงท่ี
สงผลตอภาคเกษตรกรรมอยางตอเน่ือง รวมถึงงบประมาณป ๒๕๖๓ ท่ีไดรับอนุมัติลาชากวาปกติ สงผลใหงบ
ลงทุนตาง  ๆเกิดการลาชาตามไปดวย 



 

๔๗ 

 

ภาคการทองเท่ียว : ตัวเลขรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติซ่ึงคิดเปนประมาณ ๑๒% ของ GPD 
ไทย ซ่ึงสถานการณโควิดและการล็อกดาวนในเดือนเมษายนท่ีผานมา ทําใหรายไดการทองเท่ียวติดลบ -
๑๐๐% เทียบกับระยะเดียวกันของปแลว SCB EIC คาดวาจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศจะหดตัว -๖๗% 
โดยธุรกิจทองเท่ียวจะฟนตัวอยางชาๆ โดยคาดวาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีนักทองเท่ียวกลับมาประมาณ 
๕๐% ของเดือนธันวาคมป ๒๕๖๒ ท้ังน้ี การท่ียังไมมีวัคซีนปองกัน หรือวิธีรักษาท่ีไดผลทําใหนักทองเท่ียวยังคงมี
ความกังวล ประกอบกับเศรษฐกิจโลกถดถอยทําใหรายไดนักทองเท่ียวก็ลดลง ทําใหชะลอการทองเท่ียว
ตางประเทศ 

ภาคการสงออก : รายไดจากการสงออกคิดเปนประมาณ ๕๐% ของ GDP ไทย จากเศรษฐกิจ
โลกท่ีถดถอย SCB EIC คาดการณวาตัวเลขการสงออกป ๒๕๖๓ จะติดลบ -๑๒.๙% 

มาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) : มาตรการดังกลาวสงผลกระทบตอ 
การใชจายในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเปน Face-to-Face เชนการทองเท่ียว เดินทาง สันทนาการ โรงแรม 
รวมถึงสินคาคงท่ีมีราคาสูง เชนรถยนต ท่ีสวนใหญ ตัวเลขติดลบ สวนธุรกิจท่ีมีแนวโนมเปนบวกคือ  
ธุรกิจออนไลน อาหารจัดสงเดลิเวอร่ี โดย SCB EIC คาดการณวาการล็อคดาวนหน่ึงเดือนจะลดการใชจาย
บริโภคลง -๗.๓% และสงผลใหตัวเลข GDP ป ๒๕๖๓ น้ี ติดลบ -๐.๖% 

อยางไรก็ดี กอนหนาท่ีจะเกิดวิกฤตโควิด เศรษฐกิจไทยก็ชะลอตัวอยูแลว โดยดูจากชวง ๑๐ 
สัปดาหแรกของป ๒๕๖๓ ต้ังแตเดือนมกราคมจนถึงชวงกอนล็อกดาวนในชวงกลางเดือนมีนาคม ตัวเลขธุรกิจ
เปดใหมลดนอยกวาชวงเดียวกันของปกอน ๕.๓% ขณะท่ีตัวเลขของธุรกิจท่ีปดกิจการเพ่ิมข้ึน ๒๐.๔% แสดง
ใหเห็นวาธุรกิจเปดใหมนอยกวาธุรกิจท่ีตองปดตัว 

 
๓.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม (Sociocultural : S) 

 (๑) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของประชากรไทย 
ประเทศไทยจัดอยูในภาวะสูงวัยของประชากรเปนอันดับสองของอาเชียน รองจากประเทศ

สิงคโปร ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงของประชากรศาสตรของประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคม
ผู สูงอายุอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคตจนกลายเปนสังคมผู สูงอายุ 
อยางสมบูรณในป พ.ศ. ๒๕๖๔ (สังคมผูสูงอายุกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย สํานักวิชาการ สํานักงาน 
สภาผูแทนราษฎร กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาผูท่ีอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึน
ไปของไทยจะเพ่ิมข้ึนจาก ๑๑.๒ ลานคนในป ๒๕๖๐ เปน ๑๓.๑ ลานคนป ๒๕๖๔ (ภาพท่ี ๑๒) และคาใชจาย
ดานสุขภาพของผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปน ๒๒๘ พันลานบาท (๒.๘%ของ GDP) ในป ๒๕๖๕ จาก ๖๓ พันลาน
บาทป ๒๕๕๓ (๒.๑%ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

ฐานลูกคาเปาหมายท่ีเปนประชากรไทยท่ีมีความตองการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลจะมี
มากข้ึนตามโครงสรางประชากร น่ันหมายถึงความตองการยารักษาโรค และเวชภัณฑก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

 (๒) ปญหาสาธารณสุขและโรคอุบัติใหมในไทย 
สถิติจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนทุกป แมวาในป ๒๕๖๑ จะมีผูปวยนอกลดลงก็ตาม แตแนวโนมระยะยาว 

ประเทศไทยยังคงมีปญหาสาธารณสุขท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน และในแตละปก็ยังเผชิญปญหากับโรคอุบัติใหม 
เพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี ยังมีโรคติดตออุบัติใหมอีก โดยจากผลการศึกษาของ WHO ในรอบ ๕๐ ป พบวาท่ัวโลกจะมี



 

๔๘ 

 

โรคติดตออุบัติใหมเกิดข้ึนทุกป โดยมากกวารอยละ ๗๐ เปนโรคติดตอท่ีมาจากสัตว และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย  ๆ
โร ค อุ บั ติ ให ม เ กิ ด ได จ าก ท่ั วภู มิ ภ าค ขอ งโล ก  ไม มี พ รม แด น  ส งผล ก ร ะ ท บ รุน แ ร งห ล าย ด าน 
การปองกันควบคุมโรคท่ียุงยากซับซอนและมีผลกระทบตอท่ัวโลกและระหวางประเทศ   

โรคติดตออุบัติใหมในไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดแก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๕๒ ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ๒๕๖๒ 

โรคติดตอ โรคซารส โรคไขหวัดนก 
H๕N๑ 

โรคไขหวัดใหญ 
H๑N๑ 

โรคเมอรส โรคติดเช้ือ
ไวรัสซิกา 

COVID ๑๙ 

เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน 
และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
รับมือกับปญหาโรคติดตออุบัติใหมตาง ๆ โดยใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ฯ  แ ล ะ ให จั ด ทํ า เป 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 เค ล่ื อ น 
แผนยุทธศาสตรฯ ระดับพ้ืนท่ีเพ่ือผลักดันไปสูการปฏิบัติ โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ดังตอไปน้ี  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาระบบเตรียมความพรอมสําหรับภัยพิบัติฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน รักษาและควบคุมโรคติดตออุบัติใหมภายใตแนวคิด

สุขภาพหน่ึงเดียว 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาระบบการส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธโรคติดตออุบัติใหม 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ในการปองกัน

ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การสงเสริมการจัดการความรู การวิจัย และพัฒนา 

๓.๒.๔ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการแพทย ยาและเวชภัณฑ (Technology : T) 

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการแพทยยังนอย เม่ือดูจากสถิติการอนุมัติทะเบียนยาใน
ประเทศไทย ท้ังยาแผนปจจุบันและยาแผนโบราณ การข้ึนทะเบียนยาใหมในแตละป ยังมีสถิติจํานวนรายการไมมาก
นัก และไมเห็นถึงแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน ยกเวนยาแผนโบราณท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน  

๑.ยาแผนปจจุบัน 

ปที่อนุมัติทะเบียนยา 
ยาสําหรับมนุษย (รายการ) 

ผลิต แบงบรรจุ นําเขา 
๒๕๕๕ ๘๓๒ ๑๒ ๕๑๗ 
๒๕๕๖ ๙๓๗ ๑๑ ๕๑๐ 
๒๕๕๗ ๕๓๒ ๑๙ ๔๕๗ 
๒๕๕๘ ๖๑๗ ๑๒ ๔๗๓ 
๒๕๕๙ ๕๕๐ ๒๕ ๖๖๒ 

๒. ยาแผนโบราณ 

ปที่อนุมัติทะเบียนยา 
ยาสําหรับมนุษย (รายการ) 

ผลิต แบงบรรจุ นําเขา 
๒๕๕๕ ๖๗๑ ๐ ๘ 
๒๕๕๖ ๕๒๙ ๐ ๑๐ 
๒๕๕๗ ๓๕๕ ๐ ๑๑ 
๒๕๕๘ ๖๗๑ ๐ ๑๐ 
๒๕๕๙ ๙๓๕  ๐ ๑๔ 



 

๔๙ 

 

ท่ีมา: 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 Company RX Sales 
(USD in Billions) Top selling Drugs 

๑ Roche  
(Switzerland) 

๔๘.๒๔๗ Avastin 
Rituxan  
Herceptin 

๒ Novartis  
(Switzerland) 

๔๖.๐๘๕ Cosentyx  
Gilenya 
Lucentis 

๓ Pfizer  
(USA) 

๔๓.๖๖๒ Prevnar ๑๓  
Ibrance 
Lyrica 

๔ Merck & Co.  
(USA) 

๔๐.๙๐๓ Keytruda  
Gardasil 
Januvia 

๕ Bristol Myers Squibb  
(USA) 

๔๐.๖๘๙ Revlimid 
Eliquis 
Opdivo 

๖ Johnson & Johnson  
(USA) 

๔๐.๐๘๓ Stelara  
Remicade 
Darzalex 

๗ Sanofi  
(France) 

๓๔.๙๒๔ Lantus 
Dupixent 
Pentacel 

๘ AbbVie  
(USA) 

๓๒.๓๕๑ Humira  
Imbruvica 
Mavyret 

๙ GlaxoSmithkline  
(UK) 

๓๑.๒๘๘ Triurneq 
Shingrix  
Advair 

๑๐ Takeda 
(Japan) 

๒๙.๒๔๗ Entyvio 
Vyvanse 
Gammagard Liquid 

จากยอดจําหนายของบริษัทยาตางประเทศ ๑๐ อันดับแรก ป ๒๕๖๒ อันดับ ๑ คือ Roche ซ่ึงมี
ยอดขายเพ่ิมข้ึน ๘.๓% โดยเล่ือนข้ึนมาหน่ึงอันดับ ซ่ึงเปนการยุติการครองตลาดในเวลา ๔ ปของ Pfizer โดยมี 
ยา Avastin (ยามะเร็ง) ซ่ึงคิดเปน ๑๕%ของยอดขายท้ังหมดของบริษัท และยังคงเปนผลิตภัณฑอันดับตนๆ ของ 
Roche แตยากลุมมะเร็ง อาทิ Herceptin และ Rituxan ตองมีการแขงขันกับยาชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilar) ใน
อีกหลายปขางหนา อันดับท่ี ๒ คือ Johnson & Johnson (J&J) เม่ือตนปท่ีผานมา Brand Finance ท่ีปรึกษาดาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ 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 ท่ี มี มู ล ค า สู ง ท่ี สุ ด ใน 
ป ๒๕๖๓ เน่ืองจาก J&J มีการวิจัยและพัฒนาท่ีแข็งแกรงโดยเฉพาะการลงทุนดานยาตานจุลชีพ J&J เปนหน่ึงในกลุม
แรกท่ีประกาศการพัฒนาวัคซีนสําหรับ Coronavirus ในระหวางการระบาดในประเทศจีน 

สวน Novartis ได เล่ือนอันดับข้ึนจากอันดับท่ี ๓ เปนอันดับท่ี ๒ จากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน ๖%  
โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ Novartis ไดซ้ือกิจการบริษัทยา โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนสวนของผูถือหุน 



 

๕๐ 

 

(Shareholder’s return) ไปพรอมๆ กับวางแผนอนาคตบริษัทไปสูบริษัทท่ีเนนนวัตกรรมมากข้ึน โดยมุงเนน High 
margin product จากยาชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilar) เพราะตองการสรางรายไดจากยาท่ีหมดอายุสิทธิบัตรจาก
บริษัทอ่ืน 

เม่ือวิเคราะหบริษัทยาใน ๕ อันดับแรก ไดแก Pfizer, Merck & Co., Bristol Myers Squibb, Roche 
และ Novartis พบวา Pfizer เล่ือนลงไป ๒ อันดับ เปนผลมาจากยอดขายท่ีลดลง ๓.๖% ซ่ึงขณะน้ี Pfizer ไดซ้ือกิจการ
ของ Array BioPharma ในมูลคา ๑๑.๔ พันลานดอลลารในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยบริษัทฯ คาดวาจะเติบโตอยาง
ตอเน่ืองจากผลิตภัณฑตาง  ๆอาทิ เชน Eliquis (ยาตานการแข็งตัวของเลือด)  Xeljanz (รักษาโรคขออักเสบรูมาตอยด) 
Xtandi (ยาใหมในการรักษามะเร็งตอมลูกหมาก) Inlyta (ยามะเร็ง) รวมถึงยาในกลุมหลอดเลือดและหัวใจ และกลุมยา
มะเร็ง ท่ีคาดวาจะเปดตัวในป ๒๕๖๓ น้ี เชน Vyndaqel (ยาหลอดเลือดและหัวใจ), Braftovi, Mektovi (ยามะเร็ง) 
รวมถึงยามะเร็งชีววัตถุคลายคลึง (Oncology biosimilars)  

สําหรับยอดขายของ Merck & Co เพ่ิมข้ึน ๙.๕% โดยเปนยาในกลุมโรคมะเร็ง คือ Keytruda และใน
สวนของ Bristol Myers Squibb (BMS) ซ่ึงเล่ือนข้ึนมาจากอันดับท่ี ๑๑ มาเปนลําดับท่ี ๕ และ BMS ได ประกาศ
ซ้ือบริษัทยารักษาโรคมะเร็ง Celgene เปนจํานวนเงิน ๗๔ พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยการซ้ือบริษัท 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 คาดวาจะเพ่ิมข้ึนจากปกอนตามการขยายตัวของ
ตลาดตางประเทศ สําหรับการสงออกยังขยายตัวไดดีในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร 

 

การผลิตยา ในป ๒๕๖๒ คาดวาจะมีปริมาณ ๖๙,๗๔๖.๒๖ ตัน เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ ๓.๖๖ โดยเปน
การขยายตัวของการผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล ยาฉีด ยาครีม และยาผง ตามคําส่ังซ้ือ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในสวนของยาเม็ดและยาผงท่ีผูผลิตบางรายสามารถทําตลาดตางประเทศ
ไดมากข้ึน ทําใหมีการผลิตเพ่ือสงออกเพ่ิมข้ึนสําหรับการผลิตยานํ้าคาดวาจะมีปริมาณลดลง 
เน่ืองจากการจํากัดปริมาณการจําหนายในยานํ้าบางชนิด 

การจําหนายยา ในป  ๒๕๖๒ คาดวาจะมีปริมาณ ๔๒,๔๐๓.๓๒ ตัน ลดลงจากปกอนรอยละ ๐.๑๘ 
ในภาพรวมการจําหนายยาของผูผลิตในประเทศยังขยายตัวไดมีเพียงการจําหนายยานํ้าและ ยา
ค รี ม ท่ี ค าด ว าจ ะ ป รับ ลด ล ง เ น่ื อ งจ าก ถู ก จํ า กั ด ป ริม าณ ก าร จํ าห น าย แล ะ มี 
คําส่ังซ้ือลดลง เน่ืองจากมีการนํายาไปใชผิดประเภทในชวงป ๒๕๖๑ ท่ีผานมา 

การสงออกยา ในป ๒๕๖๒ คาดวาจะมีมูลคา ๔๒๗.๗๒ ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปกอนรอยละ ๗.๖๓ 
จากการขยายตัวท่ีดีของตลาดเวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร เมียนมา และญ่ีปุน สําหรับการ
นําเขายามีมูลคา ๑,๖๘๙.๗๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปกอนรอยละ ๕.๑๘ โดยเปนการ
นํ า เข า ย า ต น แ บ บ จ า ก ส วิ ต เซ อ ร แ ล น ด  เ ย อ ร ม นี  เป อ ร โ ต ริ โ ก  แ ล ะ 
สหราชอาณาจักร และการนําเขายาช่ือสามัญราคาถูกจากอินเดียมีปริมาณลดลง 



 

๕๑ 

 

แนวโนมอุตสาหกรรมยา ป ๒๕๖๓ 
การผลิตยาในป ๒๕๖๓ คาดวาจะขยายตัวรอยละ ๔.๕๔ ตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดท้ังในและ

ตางประเทศโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียนซ่ึงเปนตลาดสงออกหลักในสินคายาของไทย ซ่ึงไดมีการคาดการณวา 
มูลคาการจําหนายยาในประเทศ ในป ๒๕๖๑-๒๕๖๔ จะขยายตัวในอัตรา ๔.๒-๔.๖% โดยมีปจจัยตาง  ๆดังน้ี  

๑) การเจ็บปวยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคไมติดตอเร้ือรัง ท้ังกลุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ
เร้ือรัง โดยโรคติดตอสําคัญท่ีมีอัตราการเจ็บปวยสูงท่ีสุดคือ โรคทองรวง รองลงมาคือ โรคปอดอักเสบ และ 
โรคไขเลือดออก สวนโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) ท่ีมีอัตราการปวยใหมตอประชากรสูงท่ีสุดคือ โรคความดันโลหิตสูง 
รองลงมาไดแก โรคเบาหวาน โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด  

๒) จํานวนประชากรผูสูงอายุที่มีมากขึ้น ขณะท่ีจํานวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง ซ่ึงสวนใหญ
มีภาวะเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเร้ือรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง มีสัดสวนเกือบคร่ึงหน่ึงของจํานวนผูสูงอายุ
ท้ังหมด รองลงมาคือ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ และโรคมะเร็ง 

๓) การเขาถึงระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของประชาชน สงผลใหคาใชจายดานยาของระบบ
พยาบาลโดยรวมขยายตัวตอเน่ือง ประชากรไทยสามารถเขาถึงชองทางการรักษาท่ีดีข้ึนภายใตระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา โดยสิทธิภายใตระบบประกันสุขภาพครอบคลุมกวา ๙๙% ของประชากรไทยท้ังหมด ซ่ึงสวนใหญ
เปนสิทธิการรักษาโดยผานบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) กวา ๗๕% รองลงมาเปนบัตรประกันสังคม (สัดสวน 
๑๗%) และประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน (สัดสวน ๗%) ทําใหคาดวาในชวงป ๒๕๖๓-๒๕๖๕ คาใชจายในการ
รักษาพยาบาล (คายาและคารักษา) จะขยายตัวตอเน่ืองในอัตราเฉล่ีย ๖.๖% จาก ๖.๓% ในป ๒๕๖๒ โดยภาครัฐ
เติบโต ๖.๙% และเอกชน ๕.๕% จาก ๖.๗% และ ๕.๑% ตามลําดับ 

๔) การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงการแพทย ทําใหมีผูปวยชาวตางชาติเพ่ิมข้ึน 
สวนมูลคาสงออกยามีโอกาสขยายตัวตอเน่ืองในภูมิภาคอาเซียนหลังจากท่ีไทยเขาเปนสมาชิกการตรวจประเมินยา 
แหงสหภาพยุโรป (PIC/S) และโรงงานผลิตยาของไทยท่ีไดมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ทําให
ความเช่ือม่ันในคุณภาพยาเพ่ิมข้ึน จํานวนผูปวยตางชาติท่ีคาดวาจะกลับเขามาใชบริการในไทยเพ่ิมข้ึนในป ๒๕๖๔-
๒๕๖๕ หลังจากท่ีหดตัวในป ๒๕๖๓ เน่ืองจากไทยยังคงมีความไดเปรียบท้ังในดานคุณภาพการบริการ คาใชจาย และ
มาตรฐานการรักษา รวมท้ังโรงพยาบาลของไทยมีความกาวหนาและความพรอมดานศูนยการแพทยเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะการรักษาโรคไมติดตอเร้ือรัง (อาทิ โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคมะเร็ง) รวมท้ังศูนยดูแลและบริบาลผูปวยสูงอายุ
ท่ีมีคาใชจายตํ่าเม่ือเทียบกับประเทศคูแขง (อาทิ สิงคโปร และมาเลเซีย) ทําใหไทยมีผูปวยตางชาติเพ่ิมข้ึน ท้ังกลุม
นักทองเท่ียวท่ัวไปและนักทองเท่ียวเชิงการแพทย (Tourist & Medical tourist) ซ่ึงมีสัดสวนรวมกันประมาณ ๘๐% 
ของผูปวยตางชาติท้ังหมด สวนใหญจะยังคงมาจากเอเชียตะวันออก ยุโรป และตะวันออกกลาง ตามลําดับ จํานวนผูปวย
ตางชาติท่ีเขามาใชบริการในไทยป ๒๕๖๓ จะลดลงกวา ๖๐% จากผลกระทบของการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ 
เม่ือเทียบกับการขยายตัวประมาณ ๔.๕% ในป ๒๕๖๒ 

๕) กระแสการใสใจสุขภาพของคนไทย หลังการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทําใหความตองการเขารับ
การรักษาพยาบาลหรือซ้ือยาเพ่ือรักษาอาการปวยแมเพียงเล็กนอยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากความกังวลในการระบาด
ของโรคใหม  ๆ

ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมยามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จาก  
(๑) ผลิตภัณฑยานําเขาราคาถูกจากอินเดียและจีน  
(๒) การเพ่ิมข้ึนของนักลงทุนรายใหมโดยเฉพาะนักลงทุนตางชาติ เชน ญ่ีปุน โดยใหประเทศไทยไทย

เปนฐานการผลิตยาช่ือสามัญ เพ่ือสงออกไปจําหนายในประเทศของตนและตลาดกลุมประเทศ CLMV 



 

๕๒ 

 

(๓) การเขามาลงทุนของกลุมทุนจากธุรกิจอ่ืนในประเทศ ดานตนทุนของผูผลิตยาในประเทศมีแนวโนมสูงข้ึน
จากคาใชจายในการปรับปรุงโรงงานผลิตยาใหไดตามมาตรฐาน GMP PIC/S และราคาวัตถุดิบนําเขาท่ีสูงข้ึน 

สําหรับป ๒๕๖๓ มูลคาการจําหนายยาในประเทศไตรมาสแรกขยายตัว ๗.๕%  คิดเปน ๕.๗ พันลานบาท 
เน่ืองจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ทําใหความตองการยาแกไข/แกปวด ยาฆาเช้ือ รวมท้ังวัคซีน เพ่ิมข้ึน 
โดยมูลคาการจําหนายยาเม็ดเพ่ิมข้ึน ๑๔.๖% รองลงมาไดแก ยาแคปซูล ยาฉีด และยานํ้า สอดคลองกับมูลคาการ
นําเขายาเพ่ิมข้ึน ๐.๗% คิดเปน ๑.๓ หม่ืนลานบาท สวนใหญเปนการนําเขายาและสวนประกอบตัวยาสําคัญจากจีน 
และอินเดีย ในทางตรงขาม การสงออกลดลงท้ังดานปริมาณและมูลคา เน่ืองจากในชวงท่ีสถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-๑๙ มีความรุนแรงทุกประเทศ ซ่ึงรวมท้ังประเทศไทยท่ีชะลอการสงออก และหันมาเนนตอบสนองความ
ตองการใชในประเทศกอน ในระยะถัดไปโดยประเทศไทยอาจเผชิญกับตนทุนราคายาท่ีมีแนวโนมปรับข้ึน ผลจากการ
หยุดการผลิตช่ัวคราวของโรงงานผลิตสารต้ังตนและสวนประกอบสําหรับผลิตยาในจีน ขณะท่ีอินเดียประกาศหาม
สงออกสารต้ังตนและสวนประกอบ รวมถึงตัวยารักษาโรค ๒๖ ชนิด (เชน ยาพาราเซตามอล) เพ่ือสํารองไวผลิตใน
ประเทศ นอกจากน้ี บริษัทผลิตยาตนตํารับช้ันนําของโลก ไดแก สหรัฐฯ เยอรมนี อังกฤษ ระงับการวิจัย/ทดลองทาง
คลินิก (Clinical Trials) ยารักษาโรคอ่ืนๆช่ัวคราว เพ่ือคิดคนพัฒนาวัคซีนตานเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ทําใหมีแนวโนมท่ี
วัตถุดิบสารต้ังตนอาจขาดแคลน และมีราคาปรับสูงข้ึนได สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของไทย ซ่ึงยังพ่ึงพาท้ังการ
นําเขาวัตถุดิบสารต้ังตน และยาตนตํารับจากตางประเทศ 

 
การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark Analysis) 

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

 
ตามรายงานทางการเงินของบริษัทยาในประเทศจากกระทรวงพาณิชย องคการเภสัชกรรม (GPO)  

มีรายไดรวม ๑๘,๒๖๖ ลานบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบแลวสูงกวาบริษัทอ่ืน  ๆ



 

๕๓ 

 

 ประสิทธิภาพการสรางรายไดจากสินทรัพยถาวร 

เม่ือวิเคราะหจากอัตราสวนหมุนเวียนทรัพยสินถาวร (Fixed asset turnover) ซ่ึงเปนการวัดความสามารถในการ
สรางรายไดจากสินทรัพยท่ีมี พบวา องคการเภสัชกรรม (GPO) ทําไดเทากับคาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน และสูงกวาอีก
หลาย  ๆบริษัท 

 

 อัตรากําไรขั้นตน (Gross profit margin) 
อัตรากําไรข้ันตน สะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ซ่ึงสามารถนํามาวางแผนกลยุทธเก่ียวกับการต้ัง

หรือลดราคาขายสินคา โดยท่ีระวังไมใหขาดทุนได ในท่ีน้ีเม่ือเปรียบเทียบระหวาง องคการเภสัชกรรม (GPO) 
กับบริษัทยาในประเทศ พบวาอัตรากําไรข้ันตนของ อภ.ถือวาตํ่า ซ่ึงสะทอนถึงการควบคุมตนทุนขาย ยังไมดี
เทาท่ีควร 



 

๕๔ 

 

 อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนนิงาน (Operating income) : ไมรวมดอกเบี้ยจายและภาษี) 
 

 
จากการวิเคราะหอัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงาน (Operating income ) พบวา องคการเภสัช

กรรม (GPO) มีคาตํ่ากวาหลาย  ๆบริษัท ซ่ึงหากแนวโนมของ Operating Profit Margin ลดลงเร่ือย  ๆก็เปนไปได
วา ตนทุนอาจสูงข้ึน แตปรับราคาข้ึนไมได ทําใหกําไรข้ันตนลดตํ่าลงหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนแตยอดขายไมเพ่ิมข้ึน
ตามไปดวย 

๓.๒.๖ แนวโนมตลาดสมุนไพรไทย 
ตามแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ประกอบดวยวิสัยทัศน ยุทธศาสตร มาตรการ และแผนงานตาง  ๆท่ีครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยต้ังแตตน
ทางกลางทาง และปลายทาง เพ่ือใหใน ๕ ป ขางหนาประเทศไทยจะเปนประเทศสงออกวัตถุดิบสมุนไพร
คุณภาพและผลิตภัณฑสมุนไพรช้ันนําของภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
สมุนไพรไทยในตลาดท้ังในและตางประเทศอยางตอเน่ืองและเปนระบบ อันจะนํามาสูความม่ังคงทางสุขภาพ
และความย่ังยืนของเศรษฐกิจไทยตอไปซ่ึงยุทธศาสตรภายใตแผนแมบท มีดังน้ี 

ยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ การตอบสนองนโยบาย 
ขององคการเภสัชกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
สงเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทย
ท่ีมีศักยภาพตามความตองการ
ของตลาดท้ังในและตางประเทศ 

๑. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
แปรรูปเบ้ืองตนอยางมี
คุณภาพ 

๒. ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมี
คุณภาพมีความเพียงพอ
ใกลเคียงกับความตองการใช 

๓. อนุรักษสมุนไพรไทยใหคงไว
อยางย่ังยืน 

๑. การจัดการหวงโซอุปทาน 
๒. การวิจัยและจัดทําขอกาํหนด

มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 
๓. การอนุรักษและการใชพืชสมุนไพร

จากปาอยางย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
พัฒนาอุตสาหกรรมและ
การตลาดสมุนไพรใหมีคุณภาพ
ระดับสากล 

ผลิตภัณฑสมุนไพรมีศักยภาพใน
การแขงขันทางการตลาดท้ังใน
และตางประเทศ 

๑. พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
๒. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย 
๓. การพัฒนาการตลาดสมุนไพรไทย 

สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร
เพ่ือรองรับการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
สงเสริมการใชสมุนไพรเพ่ือการ
รักษาโรคและการสรางเสริม
สุขภาพ 

๑. เพ่ิมการใชสมุนไพรในระบบ
สุขภาพในการรักษาโรคหรือ
เสริมสรางสุขภาพ 

๒. เสริมสรางพ้ืนฐานการพัฒนา
การแพทยแผนไทยและ
สมุนไพรไทยใหเปนสวนหน่ึง

๑. การพัฒนาโครงสรางสงเสริมการ
จัดบริการและการใชสมุนไพรใน
สถานบริการสาธารณสุข 

๒. การวิจัย เสริมสรางองคความรู 
มาตรฐานคุณภาพ และความเส่ียง 

๓. การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ

ยกระดับผลิตภัณฑ
สมุนไพร และผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ใหมีคุณสมบัติ
เปนยาและผลิตภัณฑเพ่ือ
สุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงตามนโยบายสงเสริม



 

๕๕ 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค มาตรการ การตอบสนองนโยบาย 
ขององคการเภสัชกรรม 

ของระบบสุขภาพของ
ประเทศในระยะยาว 

ดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
๔. การจัดการและการเขาถึงยาจาก

สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 
๕. การใชสมุนไพรในการสงเสริมสุขภาพ

และการปองกันโรคในชุมชนและ
บทบาทหมอพ้ืนบาน 

๖. การส่ีอสารเพ่ือสรางความรูท่ีถูก ตอง
ความเขาใจ และความเช่ีอม่ัน 

การใชและเขาถึง
ผลิตภัณฑสมุนไพรของ
รัฐบาล 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
สรางความเขมแข็งของ 
การบริหารและนโยบายภาครัฐ
เพ่ือการขับเคล่ือนสมุนไพรไทย
อยางย่ังยืน 

ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนา
สมุนไพรท่ีมีศักยภาพเพ่ือสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๑. การพัฒนาโครงสรางการบริหาร
สมุนไพร 

๒. การพัฒนากฎหมายดานการสงเสริม
และควบคุมผลิตภัณฑสมุนไพร 

๓. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสมุนไพร
และระบบการประเมินขีด
ความสามารถในการแขงขันดาน
สมุนไพร 

๔. การเสริมสรางกลไกการบริหาร
งานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร 

๕. การสงเสริมและพัฒนาสมุนไพร 
Product Champion 

๖. การพัฒนาเมืองสมุนไพร 

 

ท่ีมา : แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
 
๓.๒.๗ สถานการณความรุนแรงของโรคที่เปนปญหาสาธารณสุข 

ท่ีมา : จํานวนและอัตราตายโรคไมติดตอ ป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑, กองโรคไมติดตอ สํานักโรคไมติดตอ ประมวลผลขอมูลทะเบียนการตาย จากสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
สถานการณโรคไมติดตอของประเทศไทยในชวงทศวรรษท่ีผานมากลุมโรคไมติดตอเปนสาเหตุ

การเสียชีวิตประชากรไทยถึง รอยละ ๗๕ ของการเสียชีวิตท้ังหมด หรือราว ๓๒๐,๐๐๐ คนตอป ในจํานวนน้ี
พบวาประมาณคร่ึงหน่ึงหรือราวรอยละ ๕๕ เสียชีวิตท่ีอายุตํ่ากวา ๗๐ ป  ซ่ึงองคการอนามัยโลกจัดวาเปนการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร เม่ือพิจารณาความรุนแรงของโรคไมติดตอท่ีเปนสาเหตุการเสียชีวิตกอนวัยอันควร
จํานวน ๔ โรคสําคัญ คือโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดก้ันเร้ือรัง 



 

๕๖ 

 

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากขอมูลทะเบียนการเสียชีวิตของสํานักบริหารทะเบียน 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีไดรับการใหสาเหตุการเสียชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทยแลว พบวา อัตราตายในชวง
อายุ ๓๐ - ๖๙ ป ของท้ัง ๔ โรค มีแนวโนมสูงเพ่ิมข้ึน  

• โรคหลอดเลือดสมองมีการเพ่ิมมากท่ีสุด จาก ๓๓.๔ ตอแสนประชากร เพ่ิมเปน ๔๐.๙ ตอแสน
ประชากร รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด จาก ๒๒.๔ ตอแสนประชากร เปน ๒๗.๘ ตอแสนประชากร 

• โรคเบาหวาน จาก ๑๓.๒ ตอแสนประชากร เพ่ิมเปน ๑๗.๘ ตอแสนประชากร และโรคทางเดิน
หายใจอุดก้ันเร้ือรังจาก ๓.๘ ตอแสนประชากร เปน ๔.๕ ตอแสนประชากร  

เม่ือพิจารณาความแตกตางของอัตราการเสียชีวิตรายโรคระหวางเพศ พบวา โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหัวใจขาดเลือดและโรคทางเดินหายใจอุดก้ันเรื้อรัง พบในเพศชายพบสูงกวาเพศหญิง ๒ -๓ เทา ขณะท่ี
โรคเบาหวานพบการเสียชีวิตในกลุม อายุ ๓๐ - ๖๙ ป เพศหญิงสูงกวาเพศชาย  

จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายคร้ังท่ี ๕ ในป ๒๕๕๗ พบการ
ปวยดวยโรคไมติดตอเพ่ิมข้ึน หน่ึงในสามของประชาชนไทยท่ีมีอายุต้ังแต ๑๕ ปข้ึนไป ปวยเปนโรคไมติดตอท่ี
สําคัญ ความชุกของโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนจาก รอยละ ๖.๙ ในปพ.ศ. ๒๕๕๒ เปนรอยละ ๘.๙ คิดเปนจํานวน
ประมาณ ๔.๘ ลานคน ในชวง ๕ ปท่ีผานมา เฉล่ียเพ่ิมข้ึนปละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน ความชุกของความดัน
โลหิตสูงเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๒๑.๔ ในปพ.ศ. ๒๕๕๒ เปนรอยละ ๒๔.๗ คิดเปนจํานวนประมาณ ๑๓ ลานคน 
ในชวง ๕ ปท่ีผานมา เฉล่ียเพ่ิมข้ึนปละประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คน โดยผลกระทบการสูญเสียปสุขภาวะของ
ประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ จําแนกตามเพศและรายโรค พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุของการสูญเสีย
ปสุขภาวะของประชากรไทยเปนอันดับ ๓ ในเพศชาย และเปนอันดับ ๑ ในเพศหญิง โดยคาความสูญเสียใน
เพศชายรอยละ ๖.๙ เพศหญิง รอยละ ๘.๒ และเม่ือพิจารณาการสูญเสียปสุขภาวะจําแนกตามกลุมอายุพบวา
กลุมอายุ ๓๐ – ๕๙ ป โรคเบาหวานเปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะเปนอันดับ ๒ ในเพศหญิง และโรค
หลอดเลือดสมองเปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ อันดับ ๔ ในเพศชายและเพศหญิง และกลุมอายุ ๖๐ ป
ข้ึนไป ในเพศชายและหญิง ๕ อันดับแรกสวนใหญกลุมโรคไมติดตอเปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะ 

สรุปประเด็นหลักทีอ่งคการเภสัชกรรมควรพิจารณา 
ประเด็นหลัก ประเด็นที่ควรพิจารณา 

การเมือง กฎหมาย  
และนโยบาย 

• ขอตกลงการคาระหวางประเทศไมสงผลเชิงบวกตอการดําเนินงาน
ขององคการเภสัชกรรม (ถูกจํากัดดานการพัฒนายาสามัญใหม  ๆหรือ
ทดแทนการนําเขา) 

• นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางดานการ
รักษาพยาบาลและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  

• นโยบายยาแหงชาติเอ้ือตอการดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม 
ภาวะเศรษฐกิจ • เศรษฐกิจมีแนวโนมหดตัวจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด ๑๙  

COVID ๑๙ ทําใหประชาชนไดรับผลกระทบท้ังเชิงกายภาพและ
สุขภาพจิต 

• รัฐมีมาตรการชวยเหลือหลายอยาง จะทําใหเศรษฐกิจกลับมาฟนตัว
ไดเร็วข้ึน 

การเปล่ียนแปลงเชิงสังคมและ
สุขภาวะประชาขน 

• สังคมสูงวัยในประเทศไทย ทําใหความตองการดานการดูแลสุขภาพ
และการใชยาเพ่ือการรักษาโรคติดตอไมเร้ือรัง (NCDs) มีแนวโนม



 

๕๗ 

 

ประเด็นหลัก ประเด็นที่ควรพิจารณา 
สูงข้ึน  

• เกิดโรคอุบัติใหม ทําใหมีความตองการและการตระหนักเร่ืองการดูแล
สุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลมากข้ึน  

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

• นวัตกรรมดานยา (การพัฒนาและข้ึนทะเบียนยา) ยังมีไมมาก และ
แนวโนมไมเติบโต 

• โรงพยาบาล (ลูกคาขององคการเภสัชกรรม) มีความตระหนักถึงการ
ใชนวัตกรรมในการปรับเปล่ียนการใหบริการจากการรักษาเปนการ
ดูแลสุขภาพเชิงปองกันแบบครบวงจร (Wellness)  

การแขงขันภายในอุตสาหกรรม  • โครงสรางตลาด – มีลักษณะเปนตลาดแบบผูกขาด (Monopolistic) 
แตยังไมถึงกับมีการแขงขันอยางสมบูรณ เน่ืองจากมีกฎระเบียบ
ปกปอง 

• พฤติกรรมการแขงขัน – มีการแขงขันสูงดานนวัตกรรมและ
ประสิทธิภาพของสินคา ไมคอยเนนการแขงขันดานการตัดราคา  

• ผลการดําเนินงาน – ผูประกอบการสวนใหญในตลาดยังคงมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดี มีอัตรากําไรสุทธิในระดับสูง (เม่ือเทียบกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน)  



 

๕๘ 

 

บทท่ี ๔ 

การวิเคราะหองคกร กําหนดเปาหมาย 

และผลท่ีคาดหวังดานการวิจัย และการสรางนวัตกรรม 
 

๔.๑ การวิเคราะหองคดวยเทคนิควิธีและเครื่องมือท่ีเปนสากลนิยม 

 ๔.๑.๑ การวิเคราะหปจจัยภายในองคกรดวย McKinsy ๗S 

McKinsey ๗s Framework จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
๑. Staff - - 
๒. Skill 
 

S๑ มีองคความรูดานเภสัชกรรม 
วิทยาศาสตร และ Logistic ในระดับสากล 
S๒ มีองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาท่ี
มีความหลากหลาย 
S๓ มีองคความรูในผลิตภัณฑท่ีมีความ
หลากหลาย และเปนท่ียอมรับดานคุณภาพ 
   

W๒ ความรู  ความเขาใจของบุคลากรดาน
การจัดการความรูและนวัตกรรมยังไมท่ัวถึง 
W๘ ขาดความเช่ียวชาญในการแขงขัน
ดานการตลาดภาคเอกชน และตลาด
ตางประเทศ  

๓. Style 
 

- 
 

W๓ แรงจูงใจสําหรับการสรางนวัตกรรมยัง
ไมตอเน่ือง 

๔. Shared Value - - 
๕. Structure 
 

- 
 

W๔ ขาดหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบดาน
การจัดการความรูและนวัตกรรม 

๖. System 
 

S๔ มีความสามารถในการบริหาร Supply 
Chain เพ่ือวิจัย ผลิต จัดหายาและ
เวชภัณฑในปริมาณท่ีสูงเพ่ือสนับสนุนงาน
ดานสาธารณสุข 
S๕ มีระบบ VMI เปนชองทางการจําหนาย
ภาครัฐท่ีกวางขวาง และมีลูกคารายใหญ
ภาครัฐเปนฐานในการดําเนินงาน   
S๖ มีโครงสรางทางการเงินท่ีดี มี
งบประมาณ ทุน ม่ันคง  สนับสนุนการ
ทํางานขององคกร 
 

W๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม
สามารถตอบสนองตอการสนับสนุนการ
จัดการความรูและนวัตกรรม 
W๖ การเช่ือมโยงองคความรูของบุคลากร
ภายในองคกร ยังไมมีประสิทธิภาพ 
W๗ ไมสามารถตอยอดองคความรู ไปสู
นวัตกรรมไดอยางท่ัวถึง 
W๙  กระบวนการใน Supply Chain ยัง
ไมยืดหยุนเพียงพอท่ีจะตอบสนองความ
ตองการของตลาดท่ีหลากหลายและ
เปล่ียนแปลงรวดเร็วข้ึน 



 

๕๙ 

 

McKinsey ๗s Framework จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 
 
 

W๑๐ การจัดสงและกระจายสินคายังไม
สามารถตอบสนองความคาดหวังของกลุม
ลูกคาได 

๗. Strategy 
 

- 
 

W๑ ทิศทางในการจัดการองคความรูและ
นวัตกรรมยังไมชัดเจน 

 ๔.๑.๒ การวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกรดวย PESTEL Analysis 

PEST Analysis โอกาส (Opportunities) อุปสรรคหรือภัยคกุคาม (Threats) 
๑.Political  
 

O๑ นโยบายรัฐบาลท่ีจะใหประเทศไทย มุงเขาสู 
Thailand ๔ .๐  ด านสาธารณสุข สุขภ าพ 
เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ  
O๒ พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
O๖ นโยบายความรวมมือในกลุมประเทศ CLMV 
สรางความ รวมมือกับธุรกิจยา ท้ังในและ
ต างประเทศ ทางดานวิจัย การผลิต และ
การตลาด  
O๘ คูความรวมมือท้ังในและตางประเทศ (ควร
ดําเนินการสรางความรวมมือหนวยงาน
ภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัย เพ่ือสราง
ผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม) 

- 

๒.Economic 
 

O๔ ตลาดสุขภาพท้ังเชิงปองกันและรักษา มี
ความตองการท่ี สูงข้ึนมากท้ังในประเทศและ
ประเทศในกลุม AEC   
O๗  แน วโน ม ก ารเติ บ โตของตลาด  e-
Commerce 

T๑ การเปดเสรีทางการคา FTA, AEC, RCEP 
และอ่ืนๆสงผลใหมีการแขงขันทางการคา
รุนแรงมากข้ึนทางดานราคา  
T๓ การแขงขันทางการตลาดภายใน
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ health care 

๓.Social 
 

O๓ โครงสรางประชากรท่ีมีผู สูงอายุมากข้ึน 
(Aging Society) แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของโรคไม
ติดตอเร้ือรัง )NCDs) ทําใหมีความตองการใชยา
มากข้ึน  
O๕ กระแสนิยมดานสมุนไพร แพทยแผนไทย 
และแพทย  ทางเลือกสูงข้ึน ภาครัฐใหการ
สนับสนุน  

T๔ การเปล่ียนแปลงวิธีการรักษาและรูปแบบ
การใชยาท่ีรวดเร็ว 
 

๔. Technology  O๑ นโยบายรัฐบาลท่ีจะใหประเทศไทย มุงเขาสู T๕ ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการ



 

๖๐ 

 

PEST Analysis โอกาส (Opportunities) อุปสรรคหรือภัยคกุคาม (Threats) 
Thailand ๔ .๐  ด านสาธารณสุข สุขภ าพ 
เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ  
 

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

๕. Environment - - 
๖. Raw - T๒ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ท่ีเขมงวด

มากข้ึน เชน มาตรฐาน GMP PIC/S การข้ึน
ทะเบียน ยา ซ่ึงสงผลตอตนทุนการผลิต 
(พิจารณา Global Standard อ่ืน  ๆท่ีอาจมี
เพ่ิมเติม) 

 

 ๔.๑.๓ การวิเคราะหสถานภาพดานการจัดการความรูและนวัตกรรม (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) 
S๑  มีองคความรูดานเภสัชกรรม วิทยาศาสตร และ 
Logistic ในระดับสากล 
S๒  มีองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาท่ีมีความ
หลากหลาย 
S๓  มีองคความรูในผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลาย 
และเปนท่ียอมรับดานคุณภาพ    
S๔  มีความสามารถในการบริหาร Supply Chain เพ่ือ
วิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภณัฑในปริมาณท่ีสูงเพ่ือ
สนับสนุนงานดานสาธารณสุข 
S๕ มีระบบ VMI เปนชองทางการจําหนายภาครัฐท่ี
กวางขวาง และมีลูกคารายใหญภาครัฐเปนฐานในการ
ดําเนินงาน   
S๖ มีโครงสรางทางการเงินท่ีดี มีงบประมาณ ทุน ม่ันคง  
สนับสนุนการทํางานขององคกร 

จุดออน (Weakness) 
W๑  ทิศทางในการจัดการองคความรูและนวัตกรรมยังไม
ชัดเจน 
W๒  ความรู ความเขาใจของบุคลากรดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมยังไมท่ัวถึง 
W๓  แรงจูงใจสําหรับการสรางนวัตกรรมยังไมตอเน่ือง 
W๔  ขาดหนวยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม 
W๕  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมสามารถตอบสนอง
ตอการสนับสนุนการจัดการความรูและนวัตกรรม 
W๖  เทคโนโลยีการผลิต มีประสิทธิภาพตํ่า ตนทุนการ
ผลิตสูง 
W๗  คลังสินคา สถานท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ ไมเพียงพอและไม
ทันสมัย 
W๘ ไมสามารถตอยอดองคความรูไปสูนวัตกรรมไดอยาง
ท่ัวถึง 
W๙ ขาดความเช่ียวชาญในการแขงขันดานการตลาด
ภาคเอกชน และตลาดตางประเทศ  
W๑๐  กระบวนการใน Supply Chain ยังไมยืดหยุน
เพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการของตลาดท่ี
หลากหลายและเปล่ียนแปลงรวดเร็วข้ึน 
W๑๑ การจัดสงและกระจายสินคายังไมสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของกลุมลูกคาได 



 

๖๑ 

 

โอกาส (Opportunities) 
O๑ นโยบายรัฐบาลท่ีจะใหประเทศไทย มุงเขาสู 
Thailand ๔.๐ ดานสาธารณสุข  
สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ  
O๒ พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  
O๓ โครงสรางประชากรท่ีมีผูสูงอายุมากข้ึน (Aging 
Society) แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของ 
โรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) ทําใหมีความตองการใชยา
มากข้ึน  
O๔ ตลาดสุขภาพท้ังเชิงปองกันและรักษา มีความ
ตองการท่ี สูงข้ึนมากท้ังในประเทศและประเทศในกลุม 
AEC   
O๕ กระแสนิยมดานสมุนไพร แพทยแผนไทย และ
แพทย ทางเลือกสูงข้ึน ภาครัฐใหการสนับสนุน  
O๖ นโยบายความรวมมือในกลุมประเทศ CLMV สราง
ความ รวมมือกับธุรกิจยา ท้ังในและตางประเทศ 
ทางดานวิจัย การผลิต และการตลาด  
O๗ แนวโนมการเติบโตของตลาด e-Commerce 
O๘ คูความรวมมือท้ังในและตางประเทศ สรางความ
รวมมือหนวยงานภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัย 
บริษัทผูผลิตยาและเวชภัณฑ สถาบันวิจัยตาง  ๆเพ่ือ
สรางผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม 

อุปสรรค (Threat) 
T๑ การเปดเสรีทางการคา FTA, AEC, RCEP และอ่ืนๆ
สงผลใหมีการแขงขันทางการคารุนแรงมากข้ึนทางดาน
ราคา  
T๒ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐาน ท่ีเขมงวดมากข้ึน 
เชน มาตรฐาน GMP PIC/S การข้ึนทะเบียน ยา ซ่ึงสงผล
ตอตนทุนการผลิต (พิจารณา Global Standard อ่ืน  ๆท่ี
อาจมีเพ่ิมเติม) 
T๓ การแขงขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยาและ
เวชภัณฑ health care 
T๔ การเปล่ียนแปลงวิธีการรักษาและรูปแบบการใชยาท่ี
รวดเร็ว 
T๕ ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว 
 

 

 ๔.๑.๕ ทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจของแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๘) 

“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ท่ีสรางคุณคาอยางย่ังยืน” โดยมีความนัยท่ี
แฝงไวในวิสัยทัศน เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกันมากข้ึน ดังน้ี 

เปนองคกรท่ีนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน และสรางโอกาสทาง
ธุรกิจ ควบคูกับการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และรวมกันแลกเปล่ียนความรูอยางสรางสรรคใหแกบุคลากร อันเปน
พ้ืนฐานสาคัญในการขับเคล่ือนใหเกิดการบูรณาการองคความรูไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม โดยนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ันตอง
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหองคกร ในขณะเดียวกันยังคํานึงถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสรางประโยชน
และคุณคาตอสังคม ซ่ึงเปนหน่ึงในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และสรางความย่ังยืนใหแก อภ. และประเทศ 
  



 

๖๒ 

 

 พันธกิจของแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 

 เพ่ือใหแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) มีทิศทางท่ีชัดเจนในการมุงสู
การ “เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ท่ีสรางคุณคาอยางย่ังยืน” ไดกําหนดพันธกิจแผน
แมบทการจัดการความรูและนวัตกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ไวดังน้ี 

๑. นําความรูสูการสรางสรรคนวัตกรรม ท่ีใหคุณคาตอองคกรและระบบสาธารณสุข และมีศักยภาพในการแขงขัน 
๒. นําองคการเภสัชกรรม กาวสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

 

 

 

  

 



 

๖๓ 

 

บทท่ี ๕ 

แผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม 

ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
 

๕.๑ วิสัยทัศนและพันธกิจแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
  -วิสัยทัศน 

“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ท่ีสรางคุณคาอยางย่ังยืน” 
  -พันธกิจ 

๑. นําความรูสูการสรางสรรคนวัตกรรม ท่ีใหคุณคาตอองคกรและระบบสาธารณสุข และมีศักยภาพในการ
แขงขัน 

๒. นําองคการเภสัชกรรม กาวสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
๕.๒ ยุทธศาสตรแผนการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘)



 

๖๔ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม (อางอิงจากยุทธศาสตรท่ี ๓ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ นวัตกรรมท่ีสรางคุณคา (Business innovation)) 
เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

๑. มีกระบวนการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมอยาง
เปนระบบ 

กลยุทธ ๑  
นําเทคโนโลยีมาใช
ยกระดับการ จัดการ
ความรูและนวัตกรรม  
 
 

แผนงาน ๑ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการ
สนับสนุนการ 
จัดการความรูและ
นวัตกรรม 

 

๑. ไดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบบเดิมท่ี
ปรับปรุง และ ระบบใหม) 

๒. ฐานขอมูลองคความรู
และนวัตกรรม 
๓. ตัวช้ีวัดดานเทคนิค เชน 
- ความปลอดภัยขององค
ความรู / การรักษาความลับ 
- ประสิทธิภาพของระบบ 
ความเร็ว ความเสถียร  
ความจุ 
- ความพรอมของระบบ 
(System Availability) 
- ผลสารวจความพึงพอใจ 
ของพนักงานตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
o ความสะดวกในการเขาถึง 
o ความเพียงพอของขอมูล 
o คุณภาพของขอมูล 

กลยุทธที่ ๒ พัฒนา
กระบวนการใหเปน
ระบบ 

แผนงาน ๑ ทบทวนและ
จัดทามาตรฐานท่ี
เก่ียวของ กับการจัดการ 

ความรูและนวัตกรรม 

๑. คูมือการจัดการความรู 

๒. คูมือการจัดการ
นวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม (อางอิงจากยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการหวง

โซอุปทาน (Supply Chain Management)  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การตลาดและการบริการ (Marketing Strategy และ 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ นวัตกรรมท่ีสรางคุณคา (Business innovation)) 

 
 
 
 
 



 

๖๕ 

 

เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

๑. ผลิตภัณฑท่ีสามารถ
สรางรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญ 

กลยุทธ ๑ สงเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม 

แผนงาน ๑ การดําเนินการ
เพ่ือใหไดทะเบียนตํารับยา 
 

๑. จํานวนผลิตภัณฑ
ใหมท่ีไดทะเบียน   
 

แผนงาน ๒  การเตรียมความ
พรอมเพ่ือการผลิตจําหนาย
เชิงพาณิชย 

๑. จํานวนผลิตภัณฑ
ใหมท่ีออกสูตลาด   
 

แผนงาน ๓  ประเมินและ
ติดตามยอดขายผลิตภัณฑ
ใหม และมีมาตรการเพ่ือใหได
ยอดจําหนายตามท่ีต้ังไว 

๑. ยอดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหมท่ี
ออกจําหนาย   

แผนงาน ๔  Product 
Portfolio management 

๑. ได Product 
Portfolio ของยาท่ี
ตองการผลิตจําหนาย 
๒. จํานวนรายการยาท่ี
ยกเลิกผลิตเพ่ือเพ่ิม 
capacity การผลิตยา
ใน portfolio 

แผนงาน ๕  สราง Co-Brand 
กับ Strategic Partner ใน
ตลาดตางประเทศ (Building 
Co-Brand through Win-
Win Strategic Alliance) 

๑. ได strategic 
partner ในการขยาย
ตลาดตางประเทศ 
๒. เพ่ิมยอดจําหนาย
ตางประเทศ 
เกิดการสราง Co-
brand เปนการเพ่ิม 
product line 

แผนงาน ๖ การเพ่ิม
ผลิตภัณฑเสริมอาหารภายใต 
Brand “GPO HEALTH” 

๑. เพ่ิม Product Line       
ในกลุมผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร 

๒. เพ่ิมยอดจําหนาย 
    ในภาคเอกชน 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของ
งานบริการนวัตกรรม 

กลยุทธ ๒ การตลาดเชิงรุก แผนงาน ๑  เพ่ิม

ประสิทธิภาพการจําหนายยา

และผลิตภัณฑเปาหมาย 

๑. รายไดจาก
ผลิตภัณฑใหม           
๒. ความพึงพอใจของ
ลูกคา 

แผนงาน ๒  โครงการ 

Optimize Logo, Label 

และ Packaging design 

๑. ได Brand Book 
เพ่ือออกแบบ 
Product ให Align กัน 



 

๖๖ 

 

เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

ผลิตภัณฑกลุม Beauty และ 

Health เพ่ือใหเกิดการจดจํา

ของลูกคา (Product 

Branding) 

๒. ลูกคาเกิดการจดจํา 
Brand 
๓. เพ่ิม Value ใหกับ
สินคา 

แผนงาน ๓  โครงการนํา 

Application มาใชในการส่ัง

สินคาแบบ B to B 

๑. Application 
สําหรับกลุมลูกคา  
B to B ในการส่ังซ้ือ 
๒. ลูกคาเกิดความพึง
พอใจ 
๓. ขยายฐานลูกคา 
และเพ่ิมยอดจําหนาย 
๔. เพ่ิมชองทางการ
จําหนายในภาคเอกชน 

แผนงาน ๔ โครงการสราง
ความประทับใจของ 
Customer Journey บน 
Web site ผาน B to C 
Platform 

๑. B to C Platform 
สําหรับจําหนาย
ผลิตภัณฑผานทาง 
Web e-Commerce 
๒. ลูกคาเกิดความพึง
พอใจ 
๓. ขยายฐานลูกคา 
และเพ่ิมยอดจําหนาย 
เพ่ิมชองทางการ
จําหนายในภาคเอกชน 

แผนงาน ๕ การเพ่ิมชองทาง
จําหนาย Online ของ
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางใน
ตางประเทศ (Building 
Online Export Market for 
GPO Cosmetic ) 

๑. เพ่ิมชองทางการ        
จําหนาย Online 
ตางประเทศ  
๒. ขยายตลาด
เคร่ืองสําอางใน
ตางประเทศ  
เพ่ิม customer 
touch point 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (อางอิงจากยุทธศาสตรท่ี ๑ การ
จัดการหวงโซอุปทาน (Supple Chain Management) ยุทธศาสตรท่ี ๒ การตลาดและการบริการ (Marketing 
Strategy และยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการองคกร (Organization management)) 

 



 

๖๗ 

 

 

เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการดวยนวัตกรรม   
 

กลยุทธ ๑ บูรณาการการ
จัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
Supply Chain (Supply 
Chain Alignment) 
  

แผนงาน ๑ แผนการบริหาร
แบบลีนเพ่ือเพ่ิมคุณคาใน
กระบวนการผลิต  
(Lean & Efficient 
Manufacturing) 
 

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

แผนงาน ๒ แผนการจัดการ
ดานโลจิสติกสและการขนสง
เพ่ือสรางความคลองตัวของ 
Supply Chain (Logistics & 
DC Strategy) 

๑. Supply Chain 
Flexibility 
 

แผนงาน ๓ แผนการจัดการ
ดานการรับคําส่ังซ้ือ (Order 
management)   

๑. สินคาสงคืน 
เน่ืองจากการบันทึก
ขอมูลผิด ลดลง ๕๐% 

แผนงาน ๔ การลดตนทุน

วัตถุดิบ (Costing) โดยเปลี่ยน

มาใชวัตถุดิบที่เปนชื่อสามัญ 

(Generic name) แทนการ

ระบุชื่อการคา (Trade 

name) 

๑. ตนทุนลดลง    
๒. มีแหลงวัตถุดิบใหใช
เพ่ิมข้ึน   

แผนงาน ๕ แผนการใช
เทคโนโลยีทันสมัย มาพัฒนา
กระบวนการทํางานในระบบ 
logistics  (ปายปดประกาศ 

ในรูปแบบอิเลกทรอนิกส) 

๑. จํานวนหนวยงาน
จัดซ้ือท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ (จํานวนรวมมี ๖ 
หนวยจัดซ้ือ) 

แผนงาน ๖ โครงการติดตาม
สถานะวัตถุดิบเพ่ือเขาสู
สายการผลิตไดเร็วข้ึน 

๑. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
พรอมใช (ดําเนินการ
ตอยอดได) แผนงาน ๗ โครงการติดตาม

สถานะยาข้ึนคลังพรอม
จําหนาย (รังสิต) 
แผนงาน ๘ โครงการติดตาม
สถานะยาข้ึนคลังพรอม
จําหนาย (พระราม ๖) 



 

๖๘ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๔  พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation) (อางอิงจาก

ยุทธศาสตรท่ี ๓ นวัตกรรมท่ีสรางคุณคา (Business innovation))  
เปาประสงค กลยุทธ แผน/โครงการ KPI 

๑. เกิดธุรกิจหรือบริการใหม 
ใหครอบคลุมและตอบสนอง
ความตองการของระบบ
สุขภาพ 

กลยุทธ ๑ จัดต้ังโครงสราง 
Business Development 

เพ่ือศึกษารูปแบบธุรกิจใหม 

แผนที่ ๑ โครงการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม 

๑. ไดรายงานการศึกษา 

กลยุทธ ๒ รวมมือกับ
หนวยงานภายนอก เพ่ือ
พัฒนาธุรกิจใหม 

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

๑. ไดย่ืนแบบ 
Conceptual Design ท่ี
ไดรับการรับรองจาก
สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา 

กลยุทธ ๓ สงเสริมธุรกิจ
รูปแบบใหมในดานบริการ 

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 

เน้ือหาในหัวขอน้ี ประกอบดวย สามสวน สวนท่ีหน่ึง เปนการสังเขปสาระสําคัญของหลักเกณฑการประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) หัวขอการจัดการนวัตกรรมในระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM สวนท่ีสอง เปน
แนวทางเบ้ืองตนท่ีตองจัดเตรียมและดําเนินการสําหรับการจัดการนวัตกรรมตามหลักเกณฑการประเมิน และสวนท่ี
สาม เปนกรอบการดําเนินงานเพ่ือใหการจัดการนวัตกรรมสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมิน 

สวนที่ ๑ หลักเกณฑสําหรับหัวขอการจัดการนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ไดปรับปรุงการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในปบัญชี ๒๕๖๓ โดยจะใช “ระบบการประเมินผลการ    
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM” สําหรับ
การประเมิน ซ่ึงแบงเปน ๒ สวน โดยสวนท่ีหน่ึง คือ ผลการดําเนินงาน (Key Performance Area) และสวนท่ีสอง 
คือ ดาน Core Business Enablers (ดานกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ) จํานวน ๘ หัวขอ สคร. ไดเผยแพร 
“คูมือการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม” โดยเน้ือหาโดยสังเขปของหลักเกณฑดาน 
Core Business Enablers ท่ีเก่ียวของกับหัวขอการจัดการนวัตกรรม มีดังน้ี 

๑ (ก) แนวทางการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) การประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการท้ัง ๘ หัวขอ แบงเปน ๕ ระดับ ดังแสดงในตารางท่ี ๕.๒ 
 
 
 
 



 

๖๙ 

 

ตารางท่ี ๕.๒ แนวทางการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
การมี 

นโยบาย/ระบบ/ 
หลักการ 

นโยบาย/ระบบ/ 
หลักการ 

ทําไดอยางมีคุณภาพ 

การทําจริงอยาง 
ท่ัวถึง/สมํ่าเสมอ 
และไดผลลัพธ 
ตามท่ีกําหนด 

มีการเช่ือมโยง 
กับหัวขออ่ืนท่ี 

เก่ียวของ 

ปรับปรุง 
อยางตอเน่ือง 

 
การมีนโยบาย/ระบบ หลักการ หรือกระบวนการ หมายถึง การท่ีรัฐวิสาหกิจสามารถแสดงแนวทาง วิธีการ

ดําเนินงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานไดอยางเปนระบบ โดยสามารถแสดงผานข้ันตอนการดําเนินงานคูมือการ
ปฏิบัติงาน SIPOC หรือการดําเนินงานใด ๆ ท่ีสามารถแสดงใหเห็นวาการดําเนินการในเรื่องน้ัน มีการดําเนินการโดย
หนวยงานใด ดําเนินการอยางไร ดําเนินการเม่ือใดหรือแสดง/อธิบายผาน ๕W๑H (what when where why who 
how) ไดอยางชัดเจน การทําจริงอยางท่ัวถึง/สมํ่าเสมอ หมายถึง การท่ีรัฐวิสาหกิจสามารถถายทอดแนวทางปฏิบัติให
ท่ัวถึงท้ังองคกร โดยสรางความม่ันใจในการดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติดังกลาวในทุกผูมีสวนเก่ียวของใน
กระบวนการน้ัน ๆ ไดอยางครบถวน การปรับปรุงอยางตอเน่ือง หมายถึง การท่ีรัฐวิสาหกิจสามารถปรับปรุง
กระบวนการท่ีผานมา โดยใชฐานขอมูลจริงเพ่ือปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว
สามารถแสดงใหเห็นผลลัพธท่ีดีข้ึนจากการปรับปรุงกระบวนการน้ันในการประเมินจะมีการนําบริบทของรัฐวิสาหกิจ
มารวมในการพิจารณา เชน พิจารณาตามนโยบาย/ทิศทาง/ยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจ ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
ความเพียงพอของทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ) ขอจํากัดทางดานกฎหมาย
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนตน 

๑ (ข) รูปแบบการคิดคะแนนประเมินผล 
การคิดคะแนนการประเมินผลสําหรับกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) จะยึดหลักการตาม 

Maturity Level โดยรัฐวิสาหกิจตองดําเนินการตามความตองการของเกณฑในแตละระดับคะแนนใหครบถวนในทุก
ประเด็นกอน จึงจะสามารถผานเกณฑในระดับคะแนนน้ัน โดยเม่ือผานเกณฑท่ีระดับคะแนนน้ันแลว หากสามารถ
ดําเนินการไดบางสวนตามความตองการของเกณฑท่ีระดับคะแนนสูงข้ึนไปหน่ึงระดับก็จะไดคะแนนเพ่ิมเติมในสวนท่ี
ดําเนินการน้ัน โดยจะไมสามารถไดคะแนนเพ่ิม หากไดดําเนินการตามความตองการของเกณฑในระดับคะแนนท่ีสูง
มากกวาหน่ึงระดับยกตัวอยาง เชน หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการครบถวนตามความตองการของเกณฑในระดับ 
๑ แลว ก็จะไดคะแนนเพ่ิม เฉพาะการดําเนินการไดบางสวนตามความตองการของเกณฑระดับ ๒ เทาน้ัน แตจะไมได
คะแนนเพ่ิม หากรัฐวิสาหกิจดาเนินการบางสวนตามความตองการของเกณฑระดับ ๓ ถึง ระดับ ๕ หลักการกําหนด 
Maturity Level มีรายละเอียดเบ้ืองตน ตามตารางท่ี ๕.๓ 
ตารางที ่๕.๓ หลักการกําหนด Maturity Level ของการคิดคะแนนประเมินผล 

ระดับ ๑ 
(Beginner) 

เร่ิมมีระบบกระบวนการหรือ
มีไมเพียงพอหรือไมมี
คุณภาพ ไมทันสมัย ไม
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ท้ังในดานนโยบายเปาหมาย
กรอบเกณฑระเบียบ วิธีการ
ทํางาน การสรางความ 
เขาใจ 

คูมือการปฏิบัติงาน ในการ 
ดําเนินงานในระบบ
กระบวนการน้ัน  ๆไม
ครบถวนสมบูรณ 

การติดตามกํากับ
ประเมินผลปรับปรุงแกไข
ปญหาและสนับสนุน
เพียงพอสาหรับการทางาน 
ตามปกติ ไมสมาเสมอ 



 

๗๐ 

 

ระดับ ๒ 
(Intermediate) 

มีระบบกระบวนการ แตยัง
ไมครบถวน ในทุกกระบวน 
การเกณฑการประเมิน
กระบวนการ 

มีการถายทอดกระบวนการ 
อยางท่ัวถึงท้ังองคกร แตยัง
ไมมีกระบวนการติดตามให
ผูมีสวนเก่ียวของไดปฏิบัติ
ตาม 

มีการกํากับดูแลติดตาม 
ประเมินผลวิเคราะหหา
สาเหตุเพ่ือแกไขและ/หรือ
ปรับปรุงใหสามารถทางาน
ไดตามปกติ 

ระดับ ๓ 
Sufficient 

ระบบกระบวนการมีความ 
ครบถวน และแสดง
ประสิทธิผลของกระบวน 
การถึงผลลัพธของ 
การดําเนินงานท่ีเปนไป
ตามเปาหมาย 

มีระบบมาตรฐานเกณฑ 
พรอมรับคําส่ังการทําความ
เขาใจ ซ่ึงผูเก่ียวของปฏิบัติ 
ตาม 

มีการติดตาม ตรวจสอบ
ตามระบบ PDCA เพ่ือให
สามารถทําหนาท่ีไดและมี
การแกไขปรับปรุงระบบให
ทํางานไดตามปกติ 

ระดับ ๔ 
(Progressive) 

การพัฒนาปรับปรุงระบบ
และกระบวนการอยาง
ตอเน่ือง (ไดแก ความใสใจ 
ตรวจตรา วิเคราะห แกไข
ปญหาและพัฒนาเพ่ือ 
ใหปจจัยสง ผลสามารถ 
ทํางานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนรวมถึง
นําประสิทธิผลของ
กระบวนการมาเปนปจจัย
ในการปรับปรุง) จนมี 
ผลลัพธดีกวาท่ีกําหนด 

ความใสใจในการติดตาม
และตอบสนองอยาง
รวดเร็วตอปญหา การ
เปล่ียนแปลงและ
พัฒนาการตาง  ๆซ่ึง
สามารถนํามาใชในการ
จัดการองคการเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

มีวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงเนน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุมคา บูรณาการ
กับระบบกระบวนการอ่ืน 

ระดับ ๕ 
Advanced 

การรูเทาทัน และเตรียม 
พรอมสําหรับอนาคต 
(ไดแก ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับระบบงาน 
ของปจจัยสงผลและสภาพ 
แวดลอม ซ่ึงจะสงผล
กระทบตอการทํางาน ของ
องคการในอนาคต รวมท้ัง
มีการเตรียมความพรอม
เพ่ือเผชิญความเปล่ียน 
แปลง และสามารถใช 
แนวคิดใหม ๆ มาเร่ิมตน
ทดลองใชงานในหนวยงาน) 
โด ยผล ลัพธ ท่ี ได อ ยู ใน
ระดับช้ันนํา 

ริเร่ิมพัฒนาและสราง
นวัตกรรมในกระบวนการ
ทํางาน (ไดแก การ
ประยุกตใชงาน การปรับ 
ปรุงแกไขและการนําแนว
ปฏิบัติท่ีดีตาง  ๆมาริเร่ิม
เพ่ือชวยใหปจจัยสงผลมี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน จนเปน 
ประโยชนตอการบรรลุ
เปาหมายขององคการ) 

มีวัฒนธรรมของความเปน
เลิศ (ไดแก การท่ีผูเก่ียว 
ของทุกระดับในองคกรใส
ใจ ติดตามและผลักดันหรือ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ี
เหมาะสมเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพ ประสิทธิภาพของ 
องคการและความสามารถ
ในการแขงขันขององคการ
ไดอยางตอเน่ืองย่ังยืน) 

 



 

๗๑ 

 

 
๑ (ค) หลักเกณฑการประเมินผลดานการจัดการนวัตกรรม 
การจัดการนวัตกรรมมีนาหนักการประเมินรอยละ ๖๐ (สวนการจัดการความรูมีนํ้าหนักการประเมินรอยละ 

๔๐) โดยหัวขอการประเมินตามหลักเกณฑการจัดการนวัตกรรม มีจํานวน ๘ หัวขอ ดังแสดงในตารางท่ี ๕.๔ 
ตารางท่ี ๕.๔ หัวขอการประเมินการจัดการนวัตกรรม 
 

หัวขอการประเมิน น้ําหนัก (รอยละ) 
๑. การนําองคกรสูการจัดการนวัตกรรมท่ีย่ังยืน  ๑๐ 
๒. ยุทธศาสตรดานนวัตกรรม  ๕ 
๓. นวัตกรรมเพ่ือมุงเนนลูกคาและตลาด  ๕ 
๔. ความรูสูการสรางนวัตกรรม  ๕ 
๕. วัฒนธรรมเพ่ือมุงเนนการสรางนวัตกรรม  ๕ 
๖. กระบวนการนวัตกรรม  ๑๐ 
๗. การจัดสรรทรัพยากรดานนวัตกรรม  ๕ 
๘. ผลลัพธดานนวัตกรรม ๑๕ 

 
สําหรับประเด็นยอยในแตละหัวขอการประเมิน รวมท้ังคาอธิบายของแนวทางการประเมินระดับ ๑ ถึงระดับ 

๕ ในแตละประเด็นยอย มีรายละเอียดตามตารางท่ี ๕.๕



 

๗๒ 

 

 
 

 
 
 
 



 

๗๓ 

 

 

 
 
 
 
 



 

๗๔ 

 

 

 
 
 
 



 

๗๕ 

 

 
 

 
 
 
 



 

๗๖ 

 

 
 

 
 
 



 

๗๗ 

 

 
 

 
 
 
 



 

๗๘ 

 

 
 

 
 
 



 

๗๙ 

 

 
 
 

 
 



 

๘๐ 

 

 
 

 

 



 

๘๑ 

 

บทท่ี ๖ 

แผนปฏิบัติงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม  

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

ภายใตแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสชักรรม  

ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 

 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับท่ี ๑ (ฉบับทบทวน

คร้ังท่ี ๑) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ไดทําการวิเคราะหหลักเกณฑดาน Core Business Enablers ท่ีเก่ียวของกับหัวขอ
การจัดการนวัตกรรม ตามคูมือ “ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
State Enterprise Assessment Model : SE-AM” ซ่ึงสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศ
ใหทุกรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามเกณฑประเมินต้ังแตปบัญชี ๒๕๖๓ รวมกับปจจัยตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก อภ. 
มากําหนดเปนแผนปฏิบัติงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๘ เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนการดําเนินงานดานนวัตกรรมของ อภ. ใหบรรลุเปาหมายและสามารถสนับสนุน
เพ่ือจะนําไปสูการปฏิบัติท่ีสอดรับกับวิสัยทัศนของ อภ. ท่ีกําหนดไวในแผนวิสาหกิจ อภ. (ป ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) วา 
“เปนองคกรหลัก เพ่ือความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศท่ีมีนวัตกรรมท่ีสรางคุณคาและย่ังยืน” จาก
ยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๘) ท้ัง ๔ ดาน สามารถกําหนดแผนงานและโครงการท่ีสนับสนุนในแตละยุทธศาสตร รวม ๒๕ แผนงาน ดังน้ี 

ยุทธศาสตร แผนงาน 
ยุทธศาสตรที่ ๑  

พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม 
แผนงาน ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุน
การจัดการความรูและนวัตกรรม 
แผนงาน ๒ ทบทวนและจัดทํามาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการความรูและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๒  
ยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม 

แผนงาน ๑  การดําเนินการเพ่ือใหไดทะเบียนตํารับยา 
แผนงาน ๒  การเตรียมความพรอมเพ่ือการผลิตจําหนายเชิง
พาณิชย 
แผนงาน ๓  ประเมินและติดตามยอดขายผลิตภัณฑใหม และมี
มาตรการเพ่ือใหไดยอดจําหนายตามท่ีต้ังไว 
แผนงาน ๔  Product Portfolio management 
แผนงาน ๕  สราง Co-Brand กับ Strategic Partner ในตลาด
ตางประเทศ 
แผนงาน ๖  การเพ่ิมผลิตภัณฑเสริมอาหารภายใต Brand 
“GPO HEALTH” 

แผนงาน ๗  เพ่ิมประสิทธิภาพการจําหนายยาและผลิตภัณฑ

เปาหมาย 

แผนงาน ๘  โครงการ Optimize Logo, Label และ 

Packaging design ผลิตภัณฑกลุม Beauty และ Health 



 

๘๒ 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

เพ่ือใหเกิดการจดจําของลูกคา (Product Branding) 

แผนงาน ๙  โครงการนํา Application มาใชในการส่ังสินคา

แบบ B to B 
 แผนงาน ๑๐  โครงการสรางความประทับใจของ Customer 

Journey บน Web site ผาน B to C Platform 

แผนงาน ๑๑  การเพ่ิมชองทางจําหนาย Online ของผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอางในตางประเทศ (Building Online Export Market 

for GPO Cosmetic ) 
ยุทธศาสตรที่ ๓  

ยกระดับกระบวนการทํางาน 
ดวยนวัตกรรม 

แผนงาน ๑  แผนการบริหารแบบลีนเพ่ือเพ่ิมคุณคาใน
กระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing) 
แผนงาน ๒ แผนการจัดการดานโลจิสติกสและการขนสงเพ่ือ
สรางความคลองตัวของ Supply Chain (Logistics & DC 
Strategy) 

แผนงาน ๓  แผนการจัดการดานการรับคําส่ังซ้ือ  

 (Order management)  
แผนงาน ๔  การลดตนทุนวัตถุดิบ (Costing) โดยเปล่ียนมาใช
วัตถุดิบท่ีเปนช่ือสามัญ (Generic name) แทนการระบุช่ือ
การคา (Trade name) 

แผนงาน ๕  แผนการใชเทคโนโลยีทันสมัย มาพัฒนา
กระบวนการทํางานในระบบ logistics  (ปายปดประกาศใน
รูปแบบอิเลกทรอนิกส) 
แผนงาน ๖  โครงการติดตามสถานะวัตถุดิบเพ่ือเขาสู
สายการผลิตไดเร็วข้ึน 
แผนงาน ๗  โครงการติดตามสถานะยาข้ึนคลังพรอมจําหนาย 
(รังสิต) 
แผนงาน ๘  โครงการติดตามสถานะยาข้ึนคลังพรอมจําหนาย 
(พระราม ๖) 

ยุทธศาสตรที่ ๔  
พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ  
(New Business innovation) 

แผนงาน ๑ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจนวัตกรรม 
แผนงาน ๒ Investment / Business Partners  
(โครงการกอสรางโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งรวมกับบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน)) 

แผนงาน ๓ แผนการจัดการรานยา Model ๓ 

แผนงาน ๔ Central  Lab (Testing-Cannabis)  

 
 



 

๘๓ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan) 

๑. ยุทธศาสตรที่ ๓ : นวัตกรรมที่สรางคณุคา (Business Innovation)   

    วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : O๗. การจัดการองคความรูและนวัตกรรม (KM & Innovation 

Strategy) 

๕. ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว   : แผนการจดัการองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 

การบริหารจัดการองคกร (KM & Innovation Strategy) 

๖. เปาหมายระยะยาว : เกิดวัฒนธรรมการเรยีนรูและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางรายได          

ใหองคกร 

๓. วัตถุประสงค : เพื่อนําองคความรูและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจดัการองคกร ๗. ผูรับผิดชอบหลัก : คณะทํางานการจัดการความรูและนวตักรรม 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ๘. ผูสนับสนุน : ทุกหนวยงาน ทุกระดับในองคการเภสัชกรรม 
 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม           มีกระบวนการจัดการความรู 

และนวัตกรรมอยางเปนระบบ 

และมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู

และสรางนวัตกรรม  

ความรวมมือของทุก

หนวยงาน 

คณะทํางานการจัดการ

ความรูและนวัตกรรม 

๒ ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม Phase ๑ Phase ๑ Phase ๒ Phase ๒ Phase ๓ ผลติภัณฑที่คุณคาและเปน

ประโยชนตอระบบสาธารณสุข 

และสามารถสรางรายไดใหกับ

องคกร 

๒.

๑ 

สนับสนุนใหเกิดการนํานวัตกรรมมาสรางเปน ผลิตภัณฑที่

คุณคาและเปนประโยชนตอระบบสาธารณสุข 
          

๒.

๒ 

สนับสนุนใหเกิดการนํานวัตกรรมมาสรางเปน ผลิตภัณฑที่

คุณคาและเปนประโยชนตอระบบสาธารณสุขผลิตภัณฑที่

สามารถสรางรายไดท่ีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  

          

๓ ยกระดับกระบวนการและบริการดวยนวัตกรรม Phase ๑ Phase ๒ Phase ๒ Phase ๓ Phase ๓ เพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการดวยนวัตกรรม ๓.

๑ 

สนับสนุนใหเกิดการนํานวัตกรรม มาพัฒนากระบวนการ

ทํางานที่มี Productivity ที่เพ่ิมขึ้น 

     

๓.

๒ 

สนับสนุนใหเกิดการนํานวัตกรรม มาพัฒนากระบวนการ

ทํางานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     



 

๘๔ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๔ New Business innovation Phase ๑ Phase ๑ Phase ๑ Phase ๒ Phase ๒ เกิดธุรกิจหรือบริการใหม           

ใหครอบคลุมและตอบสนอง

ความตองการของระบบ

สุขภาพ 

ระเบียบขอบังคับในการเกิด

ธุรกิจใหมขององคกรไมไดรับ

การอนุมัติ หรือไมชัดเจน 

คณะทํางานการจัดการ

ความรูและนวัตกรรม 

 
 



 

๘๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)  

๑. ยุทธศาสตรที่ ๓ : นวัตกรรมที่สรางคณุคา (Business Innovation)  

   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : O๗. การจัดการองคความรูและนวัตกรรม (KM & Innovation Strategy) 

๕. ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว   : แผนการจดัการองคความรูและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการองคกร  

(KM & Innovation Strategy) 

๖. เปาหมาย : ระบบจัดเก็บองคความรูที่มีประสิทธิภาพและเสริมสรางความคดิสรางสรรคจน

เกิดนวัตกรรม 

๓. วัตถุประสงค : เพื่อนําองคความรูและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจดัการองคกร ๗. ผูรับผิดชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรูและนวัตกรรม 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ ๘. ผูสนับสนุน : - 
 

๙.กิจกรรมหลัก 

รอยละ (%) 

ของ

กิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

๑ พัฒนาระบบการจัดการความรูและนวัตกรรม 

๑.๑ เสริมสรางความรู บรรยากาศการมีสวน

รวม สรางความเชื่อมโยง องคความรูของ

บุคลากร 

Plan                ความรูและการมี

สวนรวมของ

บุคลากร  เชื่อมโยง

องคความรู   

จนเกิดเปน

วัฒนธรรม 

ผูบริหารเปน Role model 

และการมี สวนรวมของ

ผูบริหาร 

คณะทํางานการ

จัดการความรูและ

นวัตกรรม 

Actual 
            

๑.๒ เสริมสรางศักยภาพทีมงานจัดการความรู 

และนวัตกรรม 

Plan 
 

  
          

 Actual 
            

๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการสนับสนุนการจัดการความรูและ

นวัตกรรม 

Plan             ความพึงพอใจของ

พนักงานตอระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การจัดซ้ือจัดจางลาชา 

 
Actual 

            

๒ ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม โดยการสนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณคาและเปนประโยชนตอระบบสาธารณสุข และสามารถสรางรายไดใหกับองคกร 

๒.๑ รวบรวมและวิเคราะห ขอมูลผลิตภัณฑ

ขององคการเภสัชกรรม 

Plan 
            

ผลิตภัณฑที่สามารถ

สรางรายไดที่เพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญ 

ขอมูล Product Portfolio 

ดําเนินการไดไมครบทุกกลุม 

สงผลใหเกิด Product 

คณะทํางานการ

จัดการความรูและ

นวัตกรรม 

Actual             

๒.๒ ทบทวน Product Portfolio    Plan   
  

  
        



 

๘๖ 

 

๙.กิจกรรมหลัก 

รอยละ (%) 

ของ

กิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

Actual             Innovation นอย 

๒.๓ ศึกษาความเปนไปไดในการคุมทุนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรม 

Plan 
            

Actual             

๒.๔ สรุปผลและเริ่มดําเนินการวิจัยพัฒนา Plan 
         

    
 

Actual             

๓ ยกระดับกระบวนการและบริการดวยนวัตกรรม โดยการสนับสนุนใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยนวัตกรรม 

๓.๑ รวบรวมและวิเคราะห ขอมูลขั้นตอน

กระบวนการทํางาน  

Plan                         จํานวนกระบวนการ

ทํางานที่ปรับปรุง

แลวสามารถเพิ่ม

ประสิทธิผลการ

ทํางานได อยางนอย 

๔ กระบวนการ  

ความรวมมือในการปรับปรุง

กระบวนการของทุก

หนวยงาน 

คณะทํางานการ

จัดการความรูและ

นวัตกรรม 

Actual             

๓.๒ ทดลองปรับปรุงกระบวนการทํางาน ที่

สามารถเพิ่ม Productivity ได 

Plan                         

Actual             

๓.๓ สรุปผลการดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน 

Plan                         

Actual             

๓.๔ ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อตอยอด

และขยายผลตอไป 

Plan                         

Actual             

๔ New Business innovation 

๔.๑ วางแผนการดําเนินงานดานการพัฒนา

ธุรกิจ (Business Development) ใหมขอ

งอภ.  

Plan                         ขอมูลธุรกิจที่เปน

ความตองการของ

ลูกคา/ผูมีสวนไดสวน

เสีย และมีศักยภาพ

การแขงขันในตลาด

ไดในอนาคต 

ขอมูลสนับสนุนความเปนไป

ไดของธรุกิจใหม ไมเพียงพอ 

คณะทํางานการ

จัดการความรูและ

นวัตกรรม 

Actual 
            

๔.๒ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลธุรกิจที่เปน

ความตองการของลูกคา/ผูมีสวนไดสวน

เสีย และมีศักยภาพการแขงขันในตลาดได

ในอนาคต 

Plan                         

Actual 

            

๔.๓ ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการ Plan                         



 

๘๗ 

 

๙.กิจกรรมหลัก 

รอยละ (%) 

ของ

กิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

ศักยภาพการผลิต และผลวิเคราะหทั้งดาน

การเงินและไมใชเงิน 

Actual 
            

๔.๔ ประเมินผลการศึกษาความเปนไปไดฯ เพื่อ

พิจารณาศักยภาพของธุรกิจใหม 

Plan                         

Actual             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๘ 

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม 

แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan) 
๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)   

   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๑. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Development) 

๕. ตัวชี้วัดท่ี : ๑. จํานวนผลติภณัฑใหมที่ไดทะเบียน 

                  ๒. จํานวนผลติภณัฑใหมที่ออกสูตลาด 

                  ๓. ยอดจําหนายผลิตภณัฑใหมที่ออกจําหนาย 

๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว : แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทีส่อดคลอง 

กับการเติบโตของตลาด 

๖. เปาหมายระยะยาว : ๑. จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ไดทะเบียน 

                              ๒. จํานวนผลิตภณัฑใหมที่ออกสูตลาด 

                              ๓. ยอดจําหนายผลิตภัณฑใหมที่ออกจําหนายตามเปาหมายในแตละป 

๓. วัตถุประสงค : วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด ๗. ผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจยัและพัฒนา 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ๘. ผูสนับสนุน : RA  ฝายประกันคุณภาพ  ฝายผลิตยา  โรงงานผลติยารังสติ  ฝายชีววัตถ ุ ฝายเภสัช

เคมีภณัฑ  ฝายการตลาดและการขาย  ฝายบริหารพัสดุและผลิตภณัฑ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

เพ่ิมยาและผลิตภัณฑใหมสําหรับการเขาสู
กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

     รายไดผลิตภัณฑใหม - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝายการตลาดและการขาย 

การข้ึนทะเบียนเชิงรุกในตลาดตางประเทศ  
(Proactive Export Registration for Proactive 
Marketing) 

     1. เพ่ิมความรวดเร็วในการ
ขยายตลาดผลิตภัณฑ
ใหม  

2. ลูกคาเกิดความพึงพอใจ  
3. มีการทํางานในเชิงรุก

และ เปนระบบมากข้ึน 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝายการตลาดและการขาย  
RA 

 

 



 

๘๙ 

 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑ ยาแผนปจจุบัน ๖ ๕ ๖ ๖ ๗ จํานวนผลิตภณัฑใหม 
ท่ีไดทะเบียน ๓๐ รายการ 

1. การศึกษาชีวสมมูลลาชาไมเปนไป      
ตามแผน  

2. ผลการศึกษาชีวสมมูลไมผานตาม
เกณฑ 

3. เกณฑการพิจารณาเอกสาร
ทะเบียนของ TFDA มีการ
เปล่ียนแปลงในระหวางการย่ืน
ทะเบียนตํารับยา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๕ ๖ ๕ ๖ ๖ จํานวนผลิตภณัฑใหม 
ท่ีออกสูตลาด ๒๘ รายการ 

1. การนําเขาวัตถุดิบและบรรจุภณัฑ 
ไมเปนไปตามแผน 

2. พบปญหาการขยายกําลังการผลิต 
จากระดับก่ึงอุตสาหกรรมไปเปน
ระดับอุตสาหกรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝายบรหิารพัสดุและผลิตภัณฑ 

๑,๒๐๐ ๕๐๐ ๓๕๐ ๓๕๐ ๔๐๐ ยอดจําหนายผลิตภณัฑใหม 
ท่ีออกจําหนาย  
(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๒,๘๐๐  
ลบ. 

- ฝายการตลาดและการขาย 

๒ เวชสําอาง ๒* ๑ ๒ ๒ ๒ จํานวนผลิตภณัฑใหม 
ท่ีย่ืนจดแจง ๙ รายการ 

ความแมนยําในการคาดการณของ
ความตองการ (Demand) ใช
ผลิตภณัฑ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 *ดําเนินการไดตอเม่ือปลดล็อค CBD ๒* ๑ ๒ ๒ ๒ จํานวนผลิตภณัฑใหม 
ท่ีออกสูตลาด ๙ รายการ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝายบรหิารพัสดุและผลิตภัณฑ 

  ๐.๒๕ ๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒ ยอดจําหนายผลิตภณัฑใหม 
ท่ีออกจําหนาย  
(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๕.๒๕ 
ลบ. 

- ฝายการตลาดและการขาย 



 

๙๐ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๓ สมุนไพร ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ จํานวนผลิตภณัฑใหม 
ท่ีย่ืนจดแจง ๕ รายการ 

ความแมนยําในการคาดการณของ
ความตองการ (Demand) ใช
ผลิตภณัฑ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ จํานวนผลิตภณัฑใหม 
ท่ีออกสูตลาด ๔ รายการ 

ความไมชัดเจนของพรบ.ผลิตภัณฑ
สมุนไพร ๒๕๖๒ ซ่ึงอยูระหวางการ
ดําเนินการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝายบรหิารพัสดุและผลิตภัณฑ 

๐ ๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒ ยอดจําหนายผลิตภณัฑใหม 
ท่ีออกจําหนาย  
(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๕ ลบ. 

- ฝายการตลาดและการขาย 

๔ เวชภัณฑ (ชุดทดสอบ) ๐ ๔ ๑ ๑ ๑ จํานวนผลิตภณัฑใหม 
ท่ีย่ืนจดแจง ๗ รายการ 

มาตรฐานการข้ึนทะเบียน 
ของชุดทดสอบยังไมชัดเจน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๐ ๑ ๓ ๑ ๑ จํานวนผลิตภณัฑใหม 
ท่ีออกสูตลาด ๖ รายการ 

บุคลากรขาดความเช่ียวชาญดานการ
วิจัยจนถึงการผลิต 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝายบรหิารพัสดุและผลิตภัณฑ 

๐ ๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒ ยอดจําหนายผลิตภณัฑใหม 
ท่ีออกจําหนาย  
(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๕ ลบ. 

- ฝายการตลาดและการขาย 

๕ ชีววัตถุ ๐ ๓ ๑ ๒ ๔ จํานวนผลิตภณัฑใหม 
ท่ีไดทะเบียน ๑๐ รายการ 

ไมมีวัตถุดิบต้ังตน (Vaccine Quality 
egg) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๐ ๑ ๒ ๐ ๑ จํานวนผลติภณัฑใหม 

ที่ออกสูตลาด ๔ รายการ 

การขยายขนาดการผลิตไมเปนไป         

ตามแผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ฝายบรหิารพสัดุและผลิตภัณฑ 

๐ ๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๘๐ ยอดจําหนายผลติภณัฑใหม 

ที่ออกจําหนาย  

(คิด ๓ ป ยอนหลัง) ๑,๑๐๐ 

ลบ. 

- ฝายการตลาดและการขาย 

 

 



 

๙๑ 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัตกิารประจําป (Action Plan) 
๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 

   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : P๑. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Development) 

๕. ตัวชี้วัดท่ี : ๑.  จํานวนผลติภณัฑใหมทีไ่ดทะเบยีน   

                 ๒.  จํานวนผลติภณัฑใหมที่ออกสูตลาด   

                  ๓.  ยอดจําหนายผลิตภณัฑใหมที่ออกจําหนาย  

๒. แผนปฏิบัติการ :  แผนการวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด 

  

๖. เปาหมาย : ๑. จํานวนผลิตภณัฑใหมทีไ่ดทะเบยีน 

                  ๒. จํานวนผลติภณัฑใหมที่ออกสูตลาด 

                  ๓. ยอดจําหนายผลิตภณัฑใหมที่ออกจําหนายตามเปาหมายในแตละป 

๓. วัตถุประสงค : วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด ๗. ผูรับผิดชอบหลัก : สถาบันวิจยัและพัฒนา 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ ๘. ผูสนับสนุน : RA  ฝายประกันคุณภาพ  ฝายผลิตยา  โรงงานผลติยารังสติ  ฝายชีววัตถ ุ ฝายเภสัช

เคมีภณัฑ  ฝายการตลาดและการขาย  ฝายบริหารพัสดุและผลิตภณัฑ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

ยาแผนปจจุบัน 

๑. การดําเนินการเพื่อใหไดทะเบียนตํารับยา 

๑.๑ 

 

 

 

 

Doripenem ๕๐๐ mg 

for injection 

Plan แกไข/ปรับปรุง 

เอกสารเบื้องตน      

ตาม อย. 

แกไข/ปรับปรุงเอกสาร 

ตามผูเชี่ยวชาญ อย. 

ไดรับ

ทะเบียน

ตํารับยา 

ผลิตภัณฑใหมท่ีได

ทะเบียน 

จํานวน ๖ รายการ 

 

1. เกณฑการพิจารณาเอกสาร

ทะเบียนของ TFDA  มีการ

เปลี่ยนแปลงในระหวางการยื่น

ทะเบียนตํารับยา 

2. ยาบางรายการมีปญหาเรื่อง

เอกสารขึ้นทะเบียนตํารับยา เชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

RA 

ฝายประกันคุณภาพ 

Actual    



 

๙๒ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

เอกสาร Drug master file ของ

ตัวยาสําคัญไมครบถวน 

 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเรจ็ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

๑.๒ Coal Tar Cream Plan แกไข/ปรับปรุง 

เอกสารเบื้องตน      

ตาม อย. 

แกไข/ปรับปรุงเอกสาร 

ตามผูเชี่ยวชาญ อย. 

ไดรับ

ทะเบียน

ตํารับยา 

   

Actual    

๑.๓ Levetam ๒๕๐ mg 

tablets 

Plan แกไข/ปรับปรุง 

เอกสารเบื้องตน

ตาม อย. 

แกไข/ปรับปรุงเอกสาร 

ตามผูเชี่ยวชาญ อย. 

ไดรับ

ทะเบียน

ตํารับยา 

 Actual    

๑.๔ Levetam ๕๐๐ mg 

tablets 

Plan แกไข/ปรับปรุง 

เอกสารเบื้องตน

ตาม อย. 

แกไข/ปรับปรุงเอกสาร 

ตามผูเชี่ยวชาญ อย. 

ไดรับ

ทะเบียน

ตํารับยา 

 Actual    

๑.๕ 

 

 

 

Risedronate ๓๕ mg 

tablets 

Plan แกไข/ปรับปรุง 

เอกสารเบื้องตน

ตาม อย. 

แกไข/ปรับปรุงเอกสาร 

ตามผูเชี่ยวชาญ อย. 

ไดรับ

ทะเบียน

ตํารับยา 

Actual    

๑.๖ Methylphenidate             

๑๐ mg tablets 

Plan แกไข/ปรับปรุง 

เอกสารเบื้องตน

ตาม อย. 

แกไข/ปรับปรุงเอกสาร 

ตามผูเชี่ยวชาญ อย. 

ไดรับ

ทะเบียน

ตํารับยา 



 

๙๓ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเรจ็ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

Actual       

 

 

 

 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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 การเตรียมความพรอมเพื่อการผลิตจําหนายเชิงพาณิชย 

๒.๑ Montelukast ๑๐ mg 

tablets 

Plan วางแผนการ

ผลิตรวมกับ

หนวยงาน          

ที่เกี่ยวของ 

จัดซื้อ 

วัตถุดิบ บรรจุ

ภัณฑ 

ผลิต PV batch 

และ จัดทํา PV 

report 

ผลิตจําหนายเชิง

พาณิชย 

ผลิตภัณฑใหมท่ีออกสู

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 

 

 

 Actual     

๒.๒ Ezetimibe ๑๐ mg 

tablets 

Plan วางแผนการ

ผลิตรวมกับ

หนวยงาน          

ที่เกี่ยวของ 

จัดซื้อ 

วัตถุดิบ  

บรรจุภัณฑ 

ผลิต PV batch 

และจัดทํา      

PV report 

ผลิตจําหนาย 

เชิงพาณิชย 

Actual     

๒.๓ Abacavir ๒๐ mg/ml 

oral solution 

Plan วางแผนการ

ผลิตรวมกับ

หนวยงาน          

จัดซื้อ 

วัตถุดิบ  

บรรจุภัณฑ 

ผลิต PV batch 

และจัดทํา            

PV report 

ผลิตจําหนาย 

เชิงพาณิชย 



 

๙๔ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

ที่เกี่ยวของ 

 Actual     

๒.๔ Pregabalin ๑๕๐ mg 

capsules 

Plan  ผลิต PV batch 

และจัดทํา  

PV report 

ผลิต

จําหนาย

เชิงพาณิชย 

   

 Actual    

๒.๕ Pregabalin ๗๕ mg 

capsules 

Plan  ผลิต PV batch 

และจัดทํา  

PV report 

ผลิต

จําหนาย

เชิงพาณิชย 

   

Actual    

๓ ประเมินและติดตามยอดขายผลิตภัณฑใหม และมีมาตรการเพื่อใหไดยอดจําหนายตามที่ตั้งไว 

 ๑. ยอดจําหนายยาป ๖๒              ยอดขายผลิตภัณฑใหม 

จํานวน ๑,๒๐๐ ลานบาท 

คูแขงในทองตลาดมีมากราย  

ทําใหไมสามารถขายไดราคา

ตามที่ตั้งไว 

ฝายการตลาดและ    

การขาย  ๒. ยอดจําหนายยาป ๖๓              

 ๓. ยอดจําหนายยาป ๖๔              

เวชสําอาง 

๑ การดําเนินการเพ่ือการจดแจง ** (ยื่นจดแจงไดตอเมื่อปลดล็อค CBD) 

๑.๑ CBD Sleeping Mask Plan แกไข/ปรับปรุงเอกสารเบื้องตน

ตาม อย. 

ไดรับเลขจดแจงสําหรับทะเบียน

เครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑใหม 

ที่ไดรับการจดแจง  

จํานวน ๒ รายการ 

ชอมูลท่ีใชในการจดแจง 

ไมครบถวน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

RA 

 Actual   

๑.๒ CBD Gel (Anti-Acne) Plan แกไข/ปรับปรุงเอกสารเบื้องตน

ตาม อย. 

ไดรับเลขจดแจงสําหรับทะเบียน

เครื่องสําอาง 

 Actual   

๒ การเตรียมความพรอมเพ่ือการผลิตจําหนายเชิงพาณิชย 



 

๙๕ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

๒.๑ CBD Sleeping Mask Plan วางแผน 

จางผลิต

เครื่อง 

สําอาง 

ประเมิน

และ

คัดเลือก

ผูรับจาง

ผลิต 

ทํา

สัญญา

จางผลิต 

ทดลองผลิต

ระดับ 

Production 

จําหนายเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑใหม 

ที่ออกสูตลาด  

จํานวน ๒ รายการ 

1. ไมสามารถผลิตระดับ

อุตสาหกรรมได 

2. จัดซื้อวตัถุดิบและบรรจุ

ภัณฑไมไดตามแผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ฝายบริหารพัสดุและ

ผลิตภัณฑ 

 Actual      

๒.๒ CBD Gel (Anti-Acne) Plan วางแผน 

จางผลิต

เครื่อง 

สําอาง 

ประเมิน

และ

คัดเลือก

ผูรับจาง

ผลิต 

ทํา

สัญญา

จางผลิต 

ทดลองผลิต

ระดับ 

Production 

จําหนายเชิงพาณิชย 

Actual      

๓ ประเมินและติดตามยอดขายผลิตภัณฑใหม และมีมาตรการเพื่อใหไดยอดจําหนายตามที่ตั้งไว 

 ๑. ยอดจําหนายยาป ๖๒              ยอดขายผลิตภัณฑใหม 

๐.๒๕ ลานบาท 

คูแขงในทองตลาดมีมากราย 

ทําใหไมสามารถขายไดราคา  

ตามที่ตั้งไว 

 

 ๒. ยอดจําหนายยาป ๖๓              

 ๓. ยอดจําหนายยาป ๖๔              

ผลิตภัณฑสมุนไพร 

๑ การดําเนินการเพื่อการจดแจง /ขึ้นทะเบียน 

๑.๑ เถาวัลยเปรียงแคปซูล  

๒๐๐ มก. 

Plan แกไข/ปรับปรุงเอกสารเบื้องตนตาม อย. ไดรับเลข

จดแจง 

สําหรับ

ทะเบียน

ผลิตภัณฑ

สมุนไพร 

ผลิตภัณฑใหมท่ีไดรับการ

จดแจง/ขึ้นทะเบียน             

จํานวน ๑ รายการ 

 

ขอมูลที่ใชในการจดแจง/ 

ขึ้นทะเบียนไมครบถวน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

RA 

 Actual      

 



 

๙๖ 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan) 

๑. ยุทธศาสตรที่ ๒ : การตลาดและบริการ (Marketing Strategy)  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  :  P๔. การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy) 

๕. ตัวชี้วัด  :  ยอดขายรวมลูกคา  

๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว  :  แผนการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายการเติบโตขององคกร (Proactive Marketing Strategy)  ๖. เปาหมายระยะยาว : ๑๘,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (ป ๒๕๖๔) 

๓. วัตถุประสงค  :  เพื่อรองรับการเติบโตรายไดขององคกร  ๗. ผูรับผิดชอบหลัก :  ฝายการตลาดและการขาย 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘  ๘. ผูสนับสนุน : กองเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ ๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ ๑๓. ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. การจัดการผลิตภัณฑ 

๑.๑ บริหารจัดการ Product Portfolio           ไดทิศทางและกลยุทธการจัดการ

ในแตละกลุมผลิตภัณฑ เพื่อให

สอดคลองกับทรัพยากร การ

ลงทุนและนโยบาย 

มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ กองการตลาด 

๑.๒ การเพิ่มผลิตภัณฑเสริมอาหารภายใต Brand 

“GPO HEALTH” 

          ๑. เพ่ิม Product Line ใน กลุม

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

๒. เพิ่มยอดจําหนายใน

ภาคเอกชน 

๑. การแขงขันในตลาดอาหารเสริมคอนขาง

รุนแรง 

๒. คุณภาพการผลิตอาหารเสริมของแตละโรงงาน

แตกตางกัน 

๓. การจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหารตองมีความ

ถูกตองตามระเบียบของ อย. 

๔. การขายสินคากลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร

กองการขายภาคเอกชน 



 

๙๗ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ ๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ ๑๓. ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

จําเปนตองโฆษณาประชาสัมพันธและกลยุทธ

ในการสงเสริมการขายอยางมาก 

 

๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจําหนายยาและผลิตภัณฑ

เปาหมาย 

          รายไดจากผลิตภัณฑใหม       

ความพึงพอใจของลูกคา 

๑. มีแผนการตลาดและการจําหนายที่มี

ประสิทธิภาพ 

๒. มีทีมการตลาด การขายมืออาชีพ 

๓. มีทรัพยากรสนับสนุนการตลาดและการ

จําหนาย 

๔. มีแผนการติดตามกํากับ 

กองการตลาด 

๑.๔ โครงการ Optimize Logo, Label และ 

Packaging design ผลิตภัณฑกลุม Beauty 

และ Health เพื่อใหเกิดการจดจําของลูกคา 

(Product Branding) 

          1. ได Brand Book เพื่อออกแบบ 

Product ให Align กัน 

2. ลูกคาเกิดการจดจํา Brand 

3. เพิ่ม Value ใหกับสินคา 

1. Product Brand และ GPO Brand ยังไมเปนที่

รูจกัของตลาด 

2. Position และภาพลักษณ ของผลิตภัณฑยังไม

ชัดเจนยากตอการจดจํา  

3. Packaging และ Design ของผลิตภัณฑใน

ปจจุบันมีความหลากหลายไมมีเอกลักษณ และ

ไมทันสมัย 

4. องคการฯ ยังไมมี Brand  Book ที่เปน

มาตรฐานทําใหการออกแบบบรรจุภัณฑไม

เปนไปในทางเดียวกัน 

กองการขายภาคเอกชน 

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

1. ขอมูลคูคาไมเพียงพอ 

2. ผลิตภัณฑและตลาดสงออกระหวาง GPO & คู

คาทับซอนกัน 

3. ผลิตภัณฑไมตรงกับความตองการของลูกคาใน

กองธุรกิจตางประเทศ 



 

๙๘ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ ๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ ๑๓. ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

การเพิ่ม product line ตลาดเปาหมาย 

4. การทํา Co-brand อาจทําใหราคาสินคาสูง 

5. พันธมิตรไมมั่นใจวาจะไดผลตอบแทนคุมคา 

6. การทํา Co-brand อาจทําใหเขาถึงลูกคายาก  

7. ขอมูลทะเบียนไมเพียงพอ 

8. มีความไดเปรียบทางการแขงขันต่ํากวาคูแขง 

๒.๒ โครงการนํา Application มาใชในการสั่งสินคา

แบบ B to B 

     1. Application สําหรับกลุม

ลูกคา  

2. B to B ในการสั่งซื้อ 

3. ลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

4. ขยายฐานลูกคา และเพิ่มยอด

จําหนาย 

5. เพิ่มชองทางการจําหนาย ใน

ภาคเอกชน 

๑. ลูกคา Traditional Trade Complain 

เกี่ยวกับระบบการสั่งปจจุบัน ไดแก 

  ๑.๑ เขาถึงการสั่งซื้อไดยาก 

  ๑.๒ ลูกคาติดตามสถานะการสั่งซื้อไดยาก 

  ๑.๓ ลูกคาไมทราบขอมูลราคา และ         

       การสงเสริมการขายจากทางองคการฯ 

  ๑.๔ ลูกคาขาดแรงจูงใจในการซื้อ 

ผลิตภัณฑ 

๒. องคการเภสัชกรรมมีสถานท่ีตั้งของลูกคา          

ไมครบถวน 

๓. องคการเภสัชกรรมขาดทักษะ ประสบการณ  

และความชํานาญ ในการทํา Digital 

Application 

กองการขายภาคเอกชน 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๓ โครงการสรางความประทับใจของ Customer 

Journey บน Web site ผาน B to C 

Platform 

          1. B to C Platform สําหรับ

จําหนายผลิตภัณฑผานทาง 

Web e-Commerce 

2. ลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

3. ขยายฐานลูกคา และเพิ่มยอด

๑. ลูกคา GPO Web Commerce มีปญหา

เกี่ยวกับระบบการสั่งปจจุบัน ไดแก 

  ๑.๑ มีชองทางการชําระเงินเพียงชองทางเดียว

คือ Scan ผาน QR Code 

  ๑.๒ ชองทางการสงสินคาไมหลากหลายมีเฉพาะ 

กองการขายภาคเอกชน 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

๙๙ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ ๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ ๑๓. ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

จําหนาย 

4. เพิ่มชองทางการจําหนาย           

ในภาคเอกชน 

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 

๒.๔ การเพิ่มชองทางจําหนาย Online ของ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางในตางประเทศ 

(Building Online Export Market for GPO 

Cosmetic ) 

          1. เพิ่มชองทางการจําหนาย 

Online ตางประเทศ  

2. ขยายตลาดเครื่องสําอางใน

ตางประเทศ  

3. เพิ่ม Customer touch point 

๑. GPO ขาดประสบการณขาดขอมูลตลาดใน

ประเทศเปาหมาย 

๒. GPO ขาด partner ที่ความชํานาญ 

๓. ระบบการทํางานไมยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน

สินคาใหตรง demand ตลาดเครื่องสําอางที่ 

dynamic ตลอดเวลา 

๔. GPO ตองลงทุนดาน promotion อยางจริงจงั 

๕. เครื่องสําอางในปจจุบันยังมี Brand Identity       

ไมชัดเจน 

กองธุรกิจตางประเทศ 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



 

๑๐๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) 

1. ยุทธศาสตรที่ ๒ การตลาดและบริการ (Marketing Strategy) 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  :  P๔. การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy) 

๕. ตัวชี้วัด : ยอดขายรวมลูกคาภาครัฐ  ลูกคาเอกชน  ลูกคาตางประเทศ 

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 : กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

๑. การจัดการผลิตภัณฑ 

๑.๑ บริหารจัดการ Product 

Portfolio 

Plan             ไดทิศทางและกลยุทธการ

จัดการในแตกลุมผลิตภัณฑ 

เพื่อใหสอดคลองกับทรัพยากร

การลงทุน และนโยบาย 

มีเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 

การจัดการ 

กองการตลาด 

 

 

 

๑.๒ การเพิ่มผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ภายใต Brand “GPO 

HEALTH” 

Plan             ๑. เพ่ิม Product Line        

ในกลุมผลิตภัณฑเสริม

อาหาร 

๒. เพิ่มยอดจําหนาย 

    ในภาคเอกชน 

๑. การแขงขันในตลาดอาหารเสริม

คอนขางรุนแรง 

๒. คุณภาพการผลิตอาหารเสริมของแต

ละโรงงานแตกตางกัน 

๓. การจําหนายผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ตองมีความถูกตองตามระเบียบ  ของ 

อย. 

๔. การขายสินคากลุมผลิตภัณฑเสริม

อาหารจําเปนตองโฆษณา

ประชาสัมพันธ และกลยุทธในการ

กองการขายภาคเอกชน 



 

๑๐๑ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

สงเสริมการขายอยางมาก 

๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจําหนาย

ยาและผลิตภัณฑเปาหมาย 

Plan             รายไดจากผลิตภัณฑใหม           

ความพึงพอใจของลูกคา 

๑. มีแผนการตลาดและการจําหนายที่มี

ประสิทธิภาพ 

๒. มีทีมการตลาด การขายมืออาชีพ 

๓. มีทรัพยากรสนับสนุนการตลาดและ

การจําหนาย 

๔. มีแผนการติดตามกํากับ 

กองการตลาด 

 

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 

๑. Product Brand และ GPO Brand 

ยังไมเปนที่รูจักของตลาด 

๒. Position และภาพลักษณของ

ผลิตภัณฑยังไมชัดเจนยากตอการ

จดจํา  

๓. Packaging และ Design ของ

ผลิตภัณฑในปจจุบันมีความ

หลากหลายไมมีเอกลักษณและ     

ไมทันสมัย 

๔. องคการฯ ยังไมมี Brand  Book  ที่

เปนมาตรฐานทําใหการออกแบบ

บรรจุภัณฑไมเปนไปในทางเดียวกัน 

กองการขายภาคเอกชน 

๒. การจัดการชองทางการขาย 

๒.๑ การสราง Co-Brand กับ 

Strategic Partner ในตลาด

ตางประเทศ (Building            

Co-Brand through Win-Win 

Strategic Alliance) 

Plan             1. ได Strategic partner         

ในการขยายตลาด

ตางประเทศ  

2. เพิม่ยอดจําหนาย

ตางประเทศ 

1. ขอมูลคูคาไมเพียงพอ 

2. ผลิตภัณฑและตลาดสงออกระหวาง 

GPO &คูคาทับซอนกัน 

3. ผลิตภัณฑไมตรงกับความตองการ

ของลูกคาในตลาดเปาหมาย 

กองธุรกิจตางประเทศ 



 

๑๐๒ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

3. เกิดการสราง Co-brand 

เปนการเพิ่ม product line 

4. การทํา Co-brand อาจทําใหราคา

สินคาสูง 

5. พันธมิตรไมมั่นใจวาจะได

ผลตอบแทนคุมคา 

6. การทํา Co-brand อาจทําใหเขาถึง

ลูกคายาก  

7. ขอมูลทะเบียนไมเพียงพอ 

8. มีความไดเปรียบทางการแขงขัน      

ต่ํากวาคูแขง 

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 

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. องคการเภสัชกรรมมีสถานท่ีตั้ง 

    ของลูกคาไมครบถวน 

๓. องคการเภสัชกรรมขาดทักษะ 

ประสบการณ และความชํานาญ ใน

การทํา Digital Application 

กองการขายภาคเอกชน 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

๑๐๓ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

๒.๒ 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 

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

ขาดแรงจูงใจการซื้อซํ้า 

๒. ลูกคาไมรูจัก GPO Web 

Commerce เดิม 

๓. องคการเภสัชกรรมขาดทักษะ 

ประสบการณ และความชํานาญ          

ในการจัดทํา B to C Platform 

กองการขายภาคเอกชน 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๓ การเพิ่มชองทางจําหนาย 

Online ของผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางในตางประเทศ 

(Building Online Export 

Market for GPO Cosmetic ) 

Plan             1. เพิ่มชองทางการ        

จําหนาย Online 

ตางประเทศ  

2. ขยายตลาดเครื่องสําอางใน

ตางประเทศ  

3. เพิ่ม customer touch 

point 

1. GPO ขาดประสบการณขาดขอมูล

ตลาดในประเทศเปาหมาย 

2. GPO ขาด partner ที่ความชํานาญ 

3. ระบบการทํางานไมยืดหยุนในการ

ปรับเปล่ียนสินคาใหตรง demand 

ตลาดเครื่องสําอางที่ dynamic 

ตลอดเวลา 

4. GPO ตองลงทุนดาน promotion 

กองธุรกิจตางประเทศ 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

๑๐๔ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัย

ความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

อยางจริงจัง 

5. เครื่องสําอางในปจจุบันยังมี Brand 

Identity ไมชัดเจน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๕ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับกระบวนการทํางานและบริการดวยนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan) 

๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)   

   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :  P๓. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 

๕. ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

  

๒. แผนปฏิบัติการ   : แผนบูรณาการการจดัการเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ Supply Chain (Supply 

Chain Alignment) 

๖. เปาหมายระยะยาว : เพื่อใหกระบวนการใน Supply Chain มปีระสิทธิภาพสูงสดุ  เพิ่มศักยภาพ          

ในการแขงขัน 

๓ วัตถุประสงค : บูรณาการการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Supply Chain  

(Supply Chain Alignment) 

๗. ผูรับผิดชอบหลัก :  สถาบันวจิัยและพัฒนา หนวยงานผลติ  ฝายการตลาดและการขาย 

 ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ๘. ผูสนับสนุน : สํานักบริหารยุทธศาสตร 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 

๑๓. 

ผูรับผิดชอบ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑ การบริหารแบบลีนเพ่ือเพ่ิมคุณคาใน
กระบวนการผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing) 

วิธีการวัด ผลป  

๖๔+๑% 

ผลป  

๖๕+๐.๕% 

ผลป  

๖๖+๐.๕% 

รักษาระดับ 

ป ๖๗ 

กระบวนการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ 

ไมสามารถหามาตราการปรับปรุงเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพเน่ืองจากไดมีการใช

งานเครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพ 

หนวยงานผลิต  

๒ การจัดการดานโลจิสติกสและการขนสง
เพ่ือสรางความคลองตัวของ Supply 
Chain (Logistics & DC Strategy) 

กอสราง

คลังสินคา

อัตโนมัติ 

กอสราง

คลังสินคา

อัตโนมัติ 

ทดสอบ

ระบบ 

& 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ ประเมินการ

ทํางาน 

ผลประเมินเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงคลังและเวชภัณฑ

แหงใหม 

ความลาชาจากการกอสรางและติดตั้ง

ระบบ 

ฝายบริหารพัสดุ

และผลิตภัณฑ 

๓ การจัดการดานการรับคําสั่งซื้อ  

(Order management) 

          สินคาสงคืน เนื่องจากการ

บันทึกขอมูลผิด ลดลง 

๕๐% 

ใบส่ังซื้อมากกวา ๑ ฉบับในชวงเวลา

ใกลเคียงกัน  ทําใหตรวจสอบประวัติ     

การซื้อของลูกคาในระบบ SAP ไมพบ 

ฝายบริหารพัสดุ

และผลิตภัณฑ 

๔ การลดตนทุนวัตถุดิบ (Costing) โดย

เปลี่ยนมาใชวัตถุดิบที่เปนชื่อสามัญ 

(Generic name) แทนการระบุชื่อ

การคา (Trade name)  

          1. ตนทุนลดลง 

2. มีแหลงวัตถุดิบเพิ่มขึ้น   

ไมสามารถเปลี่ยนมาใชวัตถุดิบชื่อสามัญ  

เนื่องจากมีผลกระทบตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ 

ฝายบริหารพัสดุ

และผลิตภัณฑ 



 

๑๐๖ 

 

 

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) 
๑. ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)  

   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :  P๓. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 

๕. ตัวชี้วัด :  ๑. คาฐานประสิทธภิาพการผลิต 

                 ๒. ผลการปรับปรุงตามวิธีการวัด (จํานวนหัวขอการปรับปรุง) 

๒. แผนปฏิบัติการ   :  แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณคาในกระบวนการผลิต  

(Lean & Efficient Manufacturing) 

๖. เปาหมาย : มีมาตรฐานการวัด Efficiency  

๓. วัตถุประสงค : พัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ๗. ผูรับผิดชอบหลัก : หนวยผลิต ๖ ฝาย หนวยประกันคณุภาพ ๓ ฝาย   

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ ๘. ผูสนับสนุน : กองเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ฝายบรหิารพสัดุและ

ผลิตภณัฑ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

๑. หนดวิธีการวัด efficiency  

๑.๑ วิเคราะหขอมูลการวัด Plan                         ๑. Standard time 

ที่ถูกตอง 

๒. Actual time ที่

ถูกตอง 

๓. ไดวิธีวัด 

Efficiency ที่

เหมาะสมถูกตอง 

  

๑. ขอมูลมีจํานวนมาก

และมีความซับซอน

อาจทําไมไดตามแผน 

๒. ขอมูลมาจากระบบ 

Software ที่ตางกัน  

(SAP, MES, LIMS) 

๓. พนักงานไมปฎิบัติ

ตามมาตรฐานท่ี

กําหนดไว 

๑. หนวยงานผลิต ๖ ฝาย 

๒. ฝายประกันคุณภาพ  

๓. กองเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๔. ฝายเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 

๕. กองบัญชีตนทุน 

 

Actual                         

๑.๒ กําหนดสูตรการวัดและปจจัยในการวัด Plan                         

Actual                         

๑.๓ กําหนดมาตรฐานวิธีการบันทึกขอมูล (Tcode : 

COR๖N) ในระบบ SAP และ OJT ผูบันทึก

ขอมูล 

Plan                         

Actual 
                        

๑.๔ ทํา Cleansing data กอนการคํานวณ 

(ดึงขอมูลจากระบบ SAP มาทบทวนเพื่อ

กําหนดคา Standard Time) 

Plan                         

Actual 
                        

๑.๕ กําหนดวิธีการ Set คา Standard ทบทวน และ

แกไขคา Standard time ในระบบ SAP 

Plan                         
   

Actual                         
   



 

๑๐๗ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

๑.๖ ดําเนินการและประเมินผล Plan                         
   

Actual                         
   

๑.๗ สรุปแนวทางการวัด Efficiency Plan                         
   

Actual                         
   

๒ วิเคราะหสภาพปจจุบันและสาเหตุเพื่อการ

ปรับปรุง (เลือกรายการยาหรือขั้นตอนที่พบ

ปญหา %Efficiency ต่ํา) 

Plan                         ไดรายการยาท่ี

นํามาปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 

  

  

  

ไมสามารถหามาตราการ

ปรับปรุง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ เนื่องจากได

มีการใชงานเครื่องจักร

เต็มประสิทธิภาพ 

  

  

  

๑. หนวยงานผลิต ๖ ฝาย 

๒. ฝายประกันคุณภาพ  

๓. กองเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๔. ฝายเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 

๕. กองบัญชีตนทุน 

Actual 
                        

๓ ดําเนินการปรับปรุง Plan                         

Actual                         

๔ ติดตามผลการปรับปรุง Plan                         

Actual                         

๕ จัดทําเปนมาตรฐานการปฎิบัติงาน Plan                         

Actual                         

 

 

 

 

๙. กิจกรรมหลัก 

รอยละ (%) 

ของ

กิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 

๑๓. 

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

๑ การจัดการดานการรับคําสั่งซื้อ (Order management)   

๑.๑ จัดทําคูมือการทํางาน & Training เพื่อใหมีการ

ทํางาน ตามมาตรฐานเดียวกัน 

Plan 
                        

สินคาสงคืน เนื่องจาก

การบันทึกขอมูลผิด 

๑. ความรูพื้นฐานของ

พนักงานแตละคนไมเทากัน 

กองบริหาร 

การสั่งซื้อ 



 

๑๐๘ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 

รอยละ (%) 

ของ

กิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 

๑๓. 

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

 - จัดทดสอบความรูพื้นฐาน (Pre-Test) 

 - จัดทดสอบหลัง Training (Post-Test) 

Actual 
                        

ลดลง ๕๐% ๒. มีความผิดพลาดในการ

ตรวจสอบขอมูลที่บันทึกขาย

ระบบ SAP ซ้ํา (Double 

Check) เนื่องจากขาดความ

รอบคอบและไมสอบถาม

หัวหนาสําหรับรายการที่ไม

ชัดเจน 

๓. ไดรับคําสั่งซือ้มากกวา ๑ 

ฉบับ ในระยะเวลาท่ีใกลเคียง

กัน ทําใหตรวจสอบประวัติ

การซื้อของลูกคาในระบบ 

SAP ไมพบ 

 

 

๑.๒ เพิ่มทักษะการทํางานโดยการ Coaching จากผู

ชํานาญงานในวิธีการทํางาน 

Plan       
 

                

Actual                         

๑.๓ มีการตรวจสอบขอมูลท่ีบันทึกเขาระบบ SAP 

แบบ Double Check 

 - จัดประชุมทําความเขาใจถึงสาเหตุความ

ผิดพลาดและแนวทางปองกัน 

 - หน.แผนกบันทึกขอสงสัยของคําสั่งซื้อเพื่อให

สอบถามลูกคากอนดําเนินการขาย เชน คําสั่ง

ซื้อไมชัดเจน รายการยาซ้ือผลิตภัณฑผูผลิตอื่นท่ี

ไมชัดเจนหรือชื่อที่ไมเปนสากล 

Plan 
                        

Actual 

                        

๑.๔ จัดทําแบบฟอรมการรับคําสั่งทางโทรศัพทที่มี

ขอมูลที่จําเปนครบถวนและใหลูกคา/นักการ

ตลาดยืนยันคําสั่งซื้อในแบบฟอรม 

Plan                         

   
Actual                         

๑.๕ ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกคา กอนบันทึก

ขายในระบบ SAP 

 - ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกคาในสมุดลง

งานกอนดําเนินการตรวจสอบในระบบ SAP 

Plan                         

Actual 
                        

   ๑.๖ รายงานผลการสงคืนสินคา เนื่องจากการบันทึก

ขอมูลผิด (ภาครัฐ) 

Plan                         

Actual 
  

                    

1. การลดตนทุนวัตถุดิบ (Costing) โดยเปลี่ยนมาใชวัตถุดิบที่เปนชื่อสามัญ (Generic name) แทนการระบุชื่อการคา (Trade name) 

๒.๑ สํารวจรายการวัตถุดิบที่ยังซื้อระบุชื่อการคา  Plan                         ๑. ตนทุนลดลง    ไมสามารถเปลี่ยนมาใช กองจัดซ้ือและ



 

๑๐๙ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 

รอยละ (%) 

ของ

กิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 

๑๓. 

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

Actual                         ๒. มีแหลงวัตถุดิบใหใช

เพิ่มขึ้น   

วัตถุดิบชื่อสามัญ เนื่องจากมี

ผลกระทบตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ 

สํารองวัตถุดิบ 

๒.๒ ตรวจสอบรายการวัตถุดิบขอ ๒.๑ กับทะเบียน

ยาท่ีมีการใชวัตถุดิบนั้น 

Plan                         Regulatory 

Affairs (RA) Actual                         

๒.๓ พิจารณาผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 

(Product quality) 

                         สถาบันวิจัยและ

พัฒนา                          

๒.๔ ทดลองผลิตและประเมินผล Plan                         ฝายผลิต  

ฝายประกัน

คุณภาพ  

ฝายบริหารพัสดุ

และผลิตภัณฑ 

Actual                         

๒.๕ ยื่นแกไขทะเบียนยา ในกรณีที่มีผลกระทบ 

กับทะเบียนยา 

Plan 

                        

 

 

 

 

 RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๐ 

 

แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan) 
1. ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารจัดการองคกร (Organization Management)  
  วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : O๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (IT&DT) 
๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว   :  แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร 
๓. วัตถุประสงค :  

1. มีโครงสรางพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกและภายใน 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอยางคุมคา 
3. เพื่อใหองคกรมีมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

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. จํานวนบริการโครงสรางพืน้ฐาน (IaaS) 
๘. ผานการประเมินระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย 
(ISO๒๗๐๐๑) 
๙. มีมาตรฐานการจัดเก็บและรูปแบบขอมูลดิจิทัล  
   (Data Standard) 
๑๐. มีระบบท่ีสามารถเชื่อมโยงมาตรฐาน Digital ID  
     ในการยืนยันตัวบุคคล 
๑๑. มีระบบ Web Services / API 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ๖. เปาหมายระยะยาว : คะแนนเกณฑ Enabler DT ดีขึ้น 
๗. ผูรับผิดชอบหลัก :  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฝายที่รับผิดชอบ Business Service Worksheet 
๘. ผูสนับสนุน : CEO  CIO และ DD 

  
  

 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ ๑๒. ความเสี่ยงหรือปจจัยความสําเร็จ ๑๓. ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๓ GPO Core Optimization 
๓.๑ Supply Chain ๒ ๒ ๓ ๔ ๔ ระบบเทคโนโลยี

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

-การเตรียมทรัพยากรไมเพียงพอ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักบริหารยุทธศาสตร 

๓.๑.๑ โครงการติดตามสถานะวัตถุดิบเพื่อ
เขาสูสายการผลิตไดเร็วขึ้น 

๑+๒ ๓ ๔ ๔ ๔ -ไมไดรับการสนับสนุนหรือมีสวนรวมโดยผูมีสวนได
สวนเสียอยางเหมาะสม 
 

กองมาตรฐานวัตถุดิบ 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑.๒ โครงการติดตามสถานะยาขึ้นคลัง
พรอมจําหนาย (รังสิต) 

๒+๓ ๓ ๔ ๔ ๔ กองบริหารระบบคุณภาพ 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑.๓ โครงการติดตามสถานะยาขึ้นคลัง
พรอมจําหนาย (พระราม๖) 

๓ ๓ ๔ ๔ ๔ กองบริการผลิต 
ฝายประกันคุณภาพ 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

๑๑๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)  

๑. ยุทธศาสตรที่ ๔ : การบริหารจัดการองคกร (Organization Management) 

   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : O๒. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั (IT&DT) 

๒. แผนปฏิบัติการ   :   แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร 

๓. วัตถุประสงค :  

1. มีโครงสรางพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยดีิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถเชือ่มโยงกับหนวยงานภายนอกและภายใน 

2. พัฒนาระบบบริหารจดัการดานทรพัยากรเทคโนโลยดีิจิทัลอยางคุมคา 

3. เพื่อใหองคกรมีมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการการบริหารจัดการความมั่นคง 

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจทิัล 

๕. ตัวชี้วัด :  

๑..บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหพรอมใชงาน ๙๙.๙๕ % 

๒. จํานวนรายงานบน Dashboard ที่สามารถนํามาใชสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ผาน Mobile 

๓. จํานวนระบบขอมูลเชิงวิเคราะห 

๔. มีระบบ Smart Tracking  ใหบริการลูกคา 

๕. มีระบบ Chat Bot ใหบริการลกูคา 

๖. จํานวนบริการโครงสรางพ้ืนฐาน (IaaS) 

๗. มีระบบที่สามารถเชื่อมโยงมาตรฐาน Digital ID ในการยืนยันตัวบุคคล 

๘. มีระบบ Web Services / API 

๖. เปาหมาย : คะแนนเกณฑ Enabler DT ไมนอยกวา ๒.๐ 

๗. ผูรับผิดชอบหลัก :  กองเทคโนโลยสีารสนเทศ และ ฝายที่รับผดิชอบ Business Service Worksheet 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ ๘. ผูสนับสนุน : CEO  CIO  และ DD 
 

๙. กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือ 

ปจจัยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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                          ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความพรอมใช แบงเปน 

(๑) ระดับทดลอง 

(๒) ทําใหเปนมาตรฐาน 

(๓) ดําเนินการตอยอดได 

(๔) ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

(Continue Improvement) 

การเตรียมทรัพยากรไมเพียงพอ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักบริหารยุทธศาสตร 

๓.๑.๑ โครงการติดตามสถานะวัตถุดิบ

เพื่อเขาสูสายการผลิตไดเร็วขึ้น 

Plan ๑ ๒ ๓ - ไมไดรับการสนับสนุนหรือมีสวน

รวมโดยผูมีสวนไดสวนเสียอยาง

เหมาะสม 

กองมาตรฐานวัตถุดิบ 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ Actual             

๓.๑.๒ โครงการติดตามสถานะยาขึ้น

คลังพรอมจําหนาย (รังสิต) 

Plan ๒ ๓ กองบริหารระบบคุณภาพ 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ Actual             

๓.๑.๓ โครงการติดตามสถานะยาขึ้น

คลังพรอมจําหนาย  (พระราม๖) 

Plan 

       ๓ 

กองบริการผลิต 

ฝายประกันคุณภาพ 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

๑๑๒ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔  พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation) 
แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ป (๕ Years Action Plan) 

๑. ยุทธศาสตรที่ ๓ : นวัตกรรมทีส่รางคณุคา (Business Innovation)  

   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :  P๙. การพัฒนาธุรกิจใหม (New Business / New S-curve) 

๕. ตัวชี้วัด : จํานวน New S-curve products  / รายไดที่เพิ่มขึ้นจาก New S-curve products 

๒. แผนปฏิบัติการระยะยาว : แผนการพัฒนาผลิตภณัฑใหมเพื่อ รองรับการเติบโตและบทบาท         

ในอนาคต (New S-curve products) 

๖. เปาหมายระยะยาว : จํานวน New S-curve products  / รายไดที่เพิ่มขึ้นจาก New S-curve 

products ตามเปาหมายที่ตั้งไวในแตละป 

๓. วัตถุประสงค : เพื่อรองรับธุรกจิใหมและการสรางรายไดในอนาคต ๗. ผูรับผิดชอบหลัก : หนวยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development)  

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ๘. ผูสนับสนุน : สํานักบริหารยุทธศาสตร 
 

๙. กิจกรรมหลัก 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ  

ปจจัยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ ๒๕๖

๔ 

๒๕๖

๕ 

๒๕๖

๖ 

๒๕๖

๗ 

๒๕๖

๘ 

๑ การพัฒนา New Business  

๑.๑ ศึกษา New business development      ผลการศึกษา New 

business 

development 

๑. วิธีการศึกษาฯ ไมเหมาะสม 

๒. ทรัพยากรของ องคการเภสัช

กรรม ยังไมรองรับกับ New 

business 

สํานักบริหาร

ยุทธศาสตร  
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.) 

 ผลการดําเนินงานไมเปน 

ไปตามแผน 

กองสอบเทียบและ

ทดสอบ 

ฝายการตลาดและ

การขาย 

 ๑.๓.๒ เริ่มสรางรายไดจาก New business : service 

lab (testing-Mask) 

พัฒนา ตลาด ตลาด ตลาด ตลาด ประมาณการรายไดจาก

New business (ลบ.) 

   



 

๑๑๓ 

 

๙. กิจกรรมหลัก 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ  

ปจจัยความสําเร็จ 
๑๓. ผูรับผิดชอบ ๒๕๖

๔ 

๒๕๖

๕ 

๒๕๖

๖ 

๒๕๖

๗ 

๒๕๖

๘ 

 ๑.๓.๓ เริ่มสรางรายไดจาก New business : service 

lab (testing-TRM) 

 พัฒนา พัฒนา ตลาด ตลาด ประมาณการรายไดจาก 

New business (ลบ.) 

    

 ๑.๓.๔ เริ่มสรางรายไดจาก New business : service 

lab (Calibration) 

 พัฒนา พัฒนา ตลาด ตลาด ประมาณการรายไดจาก 

New business (ลบ.) 

    

๑.๓.

๕ 

เริ่มสรางรายไดจาก New business : Service lab 

(Validation) 

  พัฒนา พัฒนา ตลาด ประมาณการรายไดจาก 

New business (ลบ.) 

    

๑.๓.

๖ 

เริ่มสรางรายไดจาก New business อื่นๆ  พัฒนา พัฒนา ตลาด ตลาด ประมาณการรายไดจาก 

New business (ลบ.)  

    

๑.๔ การพัฒนา New S-curve products          

๒ แผนการพัฒนา New S-curve products 

๒.๑ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลติภณัฑที่มีศักยภาพทาง

การตลาดในอนาคต 

     ผลการศึกษาความ 

เปนไปได 

  

  

  

  

  

1. ผลการศึกษาความเปนไปไดฯ 

ไมคุมคาในการลงทุน 

2. งบประมาณในการลงทุนสูง

มาก 

3. เทคโนโลยีการผลติซับซอน 

 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สํานักบริหาร

ยุทธศาสตร 

  

  

  

  

  

 

 

๒.๒ สํารวจความตองการและแนวโนมการใชผลิตภัณฑของ

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสยี  

     

๒.๓ ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการ ศักยภาพการ

ผลิต และผลวเิคราะหทั้งดานการเงินและไมใชเงิน 

     

๒.๔ ประเมินผลการศึกษาความเปนไปไดฯ เพือ่นํามาตอยอด

เปนผลติภณัฑตอไป 

     

๒.๕ นําเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมตัิดําเนนิการโครงการฯ และ

งบประมาณในการลงทุน 

     

๒.๖ ศึกษาวิจัยและพัฒนา New S-curve products      



 

๑๑๔ 

 

 

 

๙. กิจกรรมหลัก 
๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑๑. ผลที่ไดรับ 
๑๒. ความเสี่ยงหรือ  
ปจจัยความสําเร็จ 

๑๓. ผูรับผิดชอบ ๒๕๖
๔ 

๒๕๖
๕ 

๒๕๖
๖ 

๒๕๖
๗ 

๒๕๖
๘ 

๓ แผนการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 

๓.๑ ออกแบบโรงงานและศึกษาผลกระทบทางดาน
ส่ิงแวดลอม 

พัฒนา พัฒนา     โรงงานผลิตยามะเร็ง 1. การออกแบบโรงงานลาชา  
ไมเปนไปตามแผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝายเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม  ๓.๒ กอสรางโรงงานและตรวจสอบความถูกตองของระบบ

โรงงาน 
 พัฒนา พัฒนา พัฒนา    2. การกอสรางลาชาไมเปนไป         

ตามแผน 
๓.๓ วิจัยพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง    พัฒนา พัฒนา  มีผลิตภณัฑยารักษา 

มะเร็งออกจําหนาย 
3. การศึกษาชีวสมมูล  

ศึกษาวิจัยทางคลินิกไมผาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ฝายผลิตยา 
ฝายประกันคุณภาพ 
RA 
ฝายบรหิารพัสดุและ
ผลิตภณัฑ 
ฝายการตลาดและการ
ขาย 

๓.๔ ข้ึนทะเบียนตํารับยา ป ๒๕๖๙        4. เกณฑการข้ึนทะเบียนตํารับ
ยา ยังไมชัดเจน 

  

๓.๕ ผลิตเพื่อจําหนายเชิงพาณิชย ป ๒๕๗๐            
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๕ 

 

แผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan)  

๑. ยุทธศาสตรที่ ๓ : นวัตกรรมที่สรางคณุคา (Business Innovation) 

   วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  :  P๙. การพัฒนาธุรกิจใหม (New Business / New S-curve) 

๕. ตัวชี้วัด : หองปฏิบัติการสาํหรบัใหบริการตรวจวิเคราะห และ การไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

๒. แผนปฏิบัติการ   : แผนการพฒันาผลติภณัฑใหมเพื่อ รองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต 

(New S-curve products) 

๖. เปาหมาย : เปนหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ 

๓. วัตถุประสงค : รองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต (New S-curve products) ๗. ผูรับผิดชอบหลัก :  กองสอบเทียบและทดสอบ 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ๒๕๖๔ ๘. ผูสนับสนุน : ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 

๙.กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

๑๓. ผูรับผิดชอบ 

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

๑ Central Lab (Testing-Cannabis)  

๑.๑ ดําเนินการปรับปรุงสถานที่ Plan             หองปฏิบัติการ ความลาชาในการ

ออกแบบและการจัดซ้ือจัด

จาง 

กองสอบเทียบ

และทดสอบ Actual             

๑.๒ เปดรับพนักงานและฝกอบรม

พนักงาน 

Plan             พนักงาน ไมมีผูสมัครหรือผูสมัคร       

มีคุณสมบัติไมเหมาะสม 

 

Actual             

๑.๓ จัดซื้อ ติดตั้ง สอบเทียบ และสง

มอบเครื่องมือวิทยาศาสตร 

Plan             เครื่องมือวิเคราะห การจัดซ้ือลาชาเนือ่งจาก

เครื่องมือจํานวนมาก 

 

Actual             

๑.๔ ขอการรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๕ Plan             ใบรับรอง ISO/IEC 

๑๗๐๒๕ 

ความพรอมของขอมูลที่

รองรับการตรวจประเมิน 

 

Actual             

 

 

 

 

 



 

๑๑๖ 

 

๙.กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
๑๑. ผลที่ไดรับ 

๑๒. ความเสี่ยงหรือ

ปจจัยความสําเร็จ 

๑๓. ผูรับผิดชอบ 

 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 

- จัดจางไดไมทันตามแผน 

ที่กําหนด  

- ที่ปรึกษาไมสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน  

- ที่ปรึกษาไมมีความ

เชี่ยวชาญเพียงพอใน

การศึกษา 

สํานักบริหาร

ยุทธศาสตร Actual             

๒.๒ จางที่ปรึกษา Plan             

Actual             

๒.๓ ศึกษาขอมูล Plan             

Actual             



 

 

 

 


