


ค ำน ำ 

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงการคลัง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. ผลิตยาและ
เวชภัณฑ์ 2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์  3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์
รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ 5. ด าเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ จากการที่องค์การเภสัชกรรมถูกก าหนดให้มีบทบาทในการตอบสนองรัฐ
ในด้านยาและเวชภัณฑ์ การด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมจึงต้องด าเนินการให้มีก าไรเพียงพอต่อการด ารงอยู่
ภายใต้การแข่งขันของอุตสาหกรรมยาในประเทศที่อยู่ในระดับสูงและต้องด าเนินงานควบคู่กับการสนองนโยบาย
ด้านสาธารณสุขของรัฐ 

แผนวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 ฉบับนี้เป็นแนวทางในการด าเนินการขององค์การ
เภสัชกรรมในช่วงระยะเวลา 5 ปี ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Objectives : SO) การ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แบบจ าลองธุรกิจ
องค์การเภสัชกรรม (Business Model) รวมทั้งกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 แผนยุทธศาสตร์ (แผน
วิสาหกิจ) ระยะ 5 ปี (2565-2569) มุ่งเน้นการบูรณาการการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัมนาธุรกิจใหม่ 
มุ่งเน้นด้านการวิจัยและพัฒนา และ การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน การตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะการขยายสู่
ตลาดภาคเอกชน และควบคู่ไปกับการรักษาตลาดภาครัฐ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง การใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มี ตลอดจนถึงการมีธรรมาภิบาล 

แผนวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 ฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรม 
ที่ว่าด้วย “เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ ที่มีนวัตกรรมที่สรา้งคุณค่าและยั่งยืน” และพันธกิจ
ขององค์การเภสัชกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                                                                             

                                                                                                  
ส านักบริหารยุทธศาสตร ์

                                                                                                 องค์การเภสัชกรรม 
                                                                                                31 กรกฎาคม 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนวิสาหกิจองคก์ารเภสัชกรรม (ปีงบประมาณ 2565-2569) 

 
               

  
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและผูบ้รหิารได้ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตรอ์งค์กร โดยไดก้ าหนด

ทิศทางและยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กรที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ แผนวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรมฉบับนี้ 
จัดท าข้ึนโดยความร่วมมือของพนักงานจากทุกหน่วยงาน โดยได้มีการประเมินสภาพแวดล้อมและสถานภาพของ
องค์กร และจัดท าแผนปฏิบัติการผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง โดยจะมีการควบคุมติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนปรับปรุงแผนวิสาหกิจเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมจึงมีความ
เช่ือมั่นว่าเมื่อสิ้นสุดแผนวิสาหกิจแล้วองค์การเภสัชกรรม จะสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

     
 

(ภาพบรรยากาศการจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์การเภสัชกรรม) 
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กระบวนการจัดท าแผนวิสาหกจิและแผนปฏิบัตกิารประจ าปีขององค์การเภสัชกรรมมกีารน าปัจจัย
น าเข้า เข้าสู่ข้ันตอน/กระบวนการจัดท าแผนเพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติเพือ่น าไปสู่
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน ์

กระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์การเภสัชกรรม 
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สาระส าคัญของแผนวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (ปีงบประมาณ 2565-2569) ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
เป็นองค์กรหลกัเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยัง่ยืน 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ผลิต จ าหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. ผลิตยาที่จ าเป็นและส ารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจ าเป็นต่อ

ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
3. ด าเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้และมีธรรมาภิบาล 
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการ

และความจ าเป็นต่อสังคมไทย 
 
ค่านิยม  (Core Value) 
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จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท าให้ได้ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Advantage) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) และความสามารถพิเศษของ
องค์กร (Corporate Core Competency) ดังนี ้

 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

1. เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านไวรัส (ARV) รายหลักของประเทศ 
2. Privilege ขององค์การเภสัชกรรมในการขายยาแก่ภาครัฐ 
3. Supply Chain ที่มีก าลังการผลิตสูงและครบวงจร 

 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) 

1. ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ CPTPP 
2. การเตรียมความพร้อมในการย้ายโรงงาน 
3. การสร้างธุรกิจใหม่รองรับการเติบโตในอนาคต 
4. การแข่งขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยา 
5. การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันความต้องการและการเติบโตขององค์กร 
6. การใช้ประโยชน์และยืดหยุ่นกระบวนการผลิตเพื่อรองรับแผนการขาย 

 
ความสามารถพิเศษขององค์กร (Corporate Core Competency) 

 ความสามารถพิเศษขององค์การเภสัชกรรม ในปัจจุบัน 
  1. มีความคล่องตัวในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐและความต้องการในด้านยาและเวชภัณฑ์

ของประเทศ 
  2. มีความสามารถในการบริหาร Supply Chain เพื่อวิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ในปริมาณ

ที่สูงเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
 ความสามารถพิเศษขององค์การเภสัชกรรม ที่จ าเป็นในอนาคต 
1. มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่  
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การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และ Business Model  
การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปี 2565 – 2569 มุ่งผลักดันการด าเนินงานตาม                   

พันธกิจหลักและความยั่งยืนขององค์กรในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต รวมถึงการก าหนดตัวช้ีวัด และเป้าหมาย
ความส าเร็จในแต่ละระยะ โดยวิเคราะห์จากกรอบนโยบาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การแข่งขัน และโอกาสจากความเสี่ยง (Intelligent Risk) 
สามารถก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เพื่อให้
สะท้อนถึงความส าเร็จของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

รูปท่ี 1 : ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายความส าเร็จในระยะยาว 

 
ระยะท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งของ Supply Chain (ปีงบประมาณ 2564 - 2565) : เป็นช่วงที่ต้องจัดการผล
ต่อเนื่องของสถานการณ์ Covid-19 ควบคู่ไปกับการจัดระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (GPO’s 
Supply Chain) โดยการสร้างความต่อเนื่องของการผลิตจากการย้ายโรงงาน การก่อสร้างโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 
เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตรองรับการเติบโตในอนาคต และการสร้างโอกาสจากความเสี่ยง ( Intelligent Risk) ที่เกิด
จาก “การเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบการใช้ยา” ที่จะส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าและ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจากการใช้ธรรมชาติและอาหารเป็นยาเพื่อรักษาโรค หรือความบกพร่อง
ต่างๆ (Nature and Food as Remedies) ด้วยการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและกัญชา/กัญชง ซึ่งเป็น
การน าภูมิปัญญาของไทยมาพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าให้เป็นที่ยอมรับในการรักษาและดูแล
สุขภาพ ร่วมกับการศึกษาและพัฒนาธุรกิจ (Business Development) อื่นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในการด าเนินธุรกิจองค์การเภสัชกรรม เพื่อตอบสนองภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา 
( Social Project Collaboration) แล ะพัฒ นา ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั บพั น ธมิ ต ร  ( Business Development with 
Partnership) ในหลายรูปแบบ ดังนี้
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รูปท่ี 2: การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ขององค์การเภสัชกรรม 

 
 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์สอดคลอ้งกบั
แนวโน้มความต้องการของตลาด และผลิตภัณฑเ์พื่อสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุขของประเทศ ได้แก่ 
โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการยารักษา
โรคมะเร็ง โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกจิโดยการขยายธุรกิจเพื่อการเข้าถึงลูกค้า (Forward Integration) โดยการพฒันาช่อง
ทางการขายใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายแลบรกิารลูกคา้ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงมากยิ่งข้ึน 
ได้แก่ โครงการ GPO Franchise 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกจิโดยการขยายสู่ธุรกจิต้นน้ าในการผลิตวัตถุดิบ (Backward Integration) ได้แก่ 
โครงการสงัเคราะห์วัตถุดิบยา โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใช้ภายในประเทศ เพือ่ทดแทนการ
น าเข้า ช่วยลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบขององค์การเภสัชกรรม และเพื่อความมั่นคงด้านยาของประเทศ 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกจิใหมเ่ชิงบูรณาการ (Business Integration) ได้แก่ โครงการการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินหนองใหญ่ รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการการจัดต้ังหน่วยธุรกิจการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ 
(Thailand Health Procurement Organization) ที่สามารถสร้างประโยชน์ร่วมและเสริมความสามารถใน
การด าเนินงานให้กบัธุรกจิขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ในปจัจบุันให้มีศักยภาพสูงข้ึน 
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รูปท่ี 3 : Business Model ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 – 2565 

 
 
ระยะท่ี 2 นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า (Business Innovation)  

เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและความยั่งยืนขององค์กร (ปีงบประมาณ 2566 - 2567) : เป็นช่วงที่
ต้องเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดที่ยังส่งผลต่อเนื่อง การเข้าร่วมข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ CPTPP และการสร้างโอกาสจากความเสี่ยง ( Intelligent Risk) ที่เกิดจาก “การเปลี่ยนแปลงของวิธีการ
รักษาและรูปแบบการใช้ยา” ที่จะส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะในแนวโน้มที่ส าคัญ ได้แก่ 
 Nature and Food as Remedies: แนวโน้มการใช้ธรรมชาติและอาหารเป็นยาเพื่อรักษาโรค หรือความ

บกพรอ่งต่างๆ มากข้ึน 
 Personalized Medicine: แนวโน้มของการเลือกการรักษาทางการแพทย์และการให้ยาในปริมาณที่เหมาะสม

แก่ผู้ป่วยแบบจ าเพาะต่อบุคคล 
 การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการพฒันายา ชีววัตถุ และวัคซีน ส าหรบัโรคอบุัติใหม่ 
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โดยการพัฒนานวัตกรรมผลติภัณฑ์และธุรกิจต่อเนื่องจากระยะแรก ได้แก่ วัคซีน ธุรกิจของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ยารักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าอื่นๆ ที่น าฐานข้อมูลลูกค้าที่พัฒนาข้ึนมาใช้ประโยชน์ 
ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและปรับรูปแบบการใช้ยาโดยน าทรัพยากร และองค์ความรู้จากความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ ภายในประเทศมาร่วมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ และรองรับเป้าหมายการเติบโต
ขององค์กรในอนาคต พร้อมทั้งการจัดตั้งหน่วยธุรกิจการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ด าเนินการคู่ ไปกับการผลิตที่มี
ก าลังการผลิตเพิ่มข้ึนจากโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Procurement and Manufacturing Supply Chain) ที่
สามารถบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
เองและผู้อื่นผลิตโดยความร่วมมือกับคู่ค้าของธุรกิจจัดหา ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่พัฒนาข้ึนสามารถเข้าถึงลูกค้าผ่าน
ทางช่องทางที่มีอยู่เดิมและช่องทางใหม่ที่พัฒนาข้ึน ได้แก่ GPO Franchise ร้านยา Model 3 และ B2B & B2C 
Platform ควบคู่ไปกับการสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) และการรักษาตลาดด้วยระบบการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM and Retention Program) ส าหรับกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมจาก
ผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ 

ด้วยรูปแบบธุรกิจดงักล่าว องค์การเภสัชกรรมจะสามารถจัดโครงสร้างทางการเงินใหม่ โดยแบ่งการ
บรหิารต้นทุน และค่าใช้จ่ายด าเนินงานใหส้อดคล้องกบัการสร้างรายได้ในแต่ละส่วน ได้แก่ รายได้ยาองค์การผลิต 
(GPO’s Manufacturer) รายได้จากธุรกจิการจัดหา (Procurement Unit) รายได้จากธุรกจิใหม่ (New 
Business) และรายได้จากธุรกิจร่วมทุนเพื่อเป็นรายได้ต่อเนือ่ง (Recurring Incomes) เป็นต้น ซึง่สามารถก าหนด
เป็นรปูแบบธุรกจิในระยะที่ 2 ได้ ดังนี ้

รูปท่ี 3 : Business Model ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ 2566 – 2567 
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ระยะท่ี 3 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของยา เวชภัณฑ์ และการจัดส่ง (Medical & Logistics Hub) (ปีงบประมาณ 
2568 - 2569) :  

เป็นช่วงที่องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารห่วงโซ่อุปทานทั้งการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์
และการผลิต(Procurement and Manufacturing Supply Chain) มาบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่า (Business 
Integration) เพื่อสร้างโอกาสจากความเสีย่ง (Intelligent Risk) ที่เกิดจาก “การเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและ
รูปแบบการใช้ยา” และตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการพัฒนา
นวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการผลิตที่มีอยู่เดิม กับ
รูปแบบการบริการใหม่ๆ โดยการน าเทคโนโลยี Digital Healthcare เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับวิธีการรักษา
หรือการดูแลสุขภาพ บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added Services) เช่น 
 การบริบาลทางเภสัชกรรม (Tele-pharmacy) โดยการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยา ติดตามผลการรกัษาและ

อาการข้างเคียง และจ่ายยาหรอืเวชภัณฑ์จากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกล  
 โทรเวชกรรม (Telemedicine) คือ การน าเทคโนโลยทีี่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทยส์ามารถ

สื่อสารและการค าป รึกษากันได้แบบ Real-time 
ซึ่งสามารถก าหนดเป็นรปูแบบธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมในระยะที่ 3 ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง

ด้านยาและบริการจัดหา/จัดสง่ (Medical & Logistics Hub) ดังนี ้
 

รูปท่ี 4 : Business Model ระยะท่ี 3 ปีงบประมาณ 2568 – 2569 
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เพื่อรองรับแนวทางการการด าเนินการทั้ง 3 ระยะ มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จระยะยาวใน

ประเด็นที่ส าคัญที่จะเป็นตัวสะท้อนต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ตารางเป้าหมายความส าเร็จในระยะยาวของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
No. เป้าหมาย

ทาง
ยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์/ปัจจัยความส าเร็จ 
ที่คาดหวัง 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 ก าไรสุทธิ  
(% Net 
Profit) 

สามารถพึ่งพาตนเองและ
เพียงพอส าหรับการใช้จ่าย
หมุนเวียนและ การลงทุนใน
อนาคต 

≥6.2% ≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% 

2 รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

รักษาระดับราคายาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อ
สังคมไทย เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ และสร้าง
ความม่ันคงทางยา 

20,723 
(≥35%)* 

21,490 
(≥40%)* 

22,265 
(≥40%)* 

23,565 
(≥45%)* 

24,289 
(≥45%)* 

3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสู่
ตลาด 

นวัตกรรมยา
และ
เวชภัณฑ์ใหม่
และสมุนไพร
เพื่อความ
ม่ันคง                         
ตอบนโยบาย
สาธารณสุข
ของประเทศ 
และ
สนับสนุน
การเติบโต
ขององค์กร 

ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ออก
สู่ตลาด 

9 9 13 10 11 

ผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อ 
ความ
ม่ันคง/
นโยบายที่
ออกสู่
ตลาด 

1 3 1 - - 

4 การพัฒนา
ธุรกิจใหม่ 

New Business 
Development (พิจารณา
การร่วมกับพันธมิตร                      
ทางธุรกิจ) 

ด าเนินการได้ตาม
แผนการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ 

เป้าหมายการสร้างรายได้ 
จากธุรกิจใหม่ 

*สัดส่วนยอดขายยา อภ./รายได้รวม
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จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์อภ. ที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
น าไปสู่การขยายผลเพื่อก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายขององค์กร และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่
ตอบสนองในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายใต้แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) และ 
Balanced Scorecard (BSC) 5 มุมมอง ประกอบด้วย 

 

 
การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อประกอบการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และมีการเช่ือมโยงกันระหว่างกลยุทธ์จากการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ และมีการก าหนด
ตัวช้ีวัดเพื่อเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ การวัดความส าเร็จผ่านตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
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ตัวชี้วัดตามแผนท่ียุทธศาสตร์ 
รหัส Strategy Corporate KPI หน่วยวัด 
S1 ตอบสนองนโยบายภาครัฐ สังคมและ

ประเทศชาต ิ
ร้อยละความส าเร็จของการตอบสนองโครงการภาครัฐได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์เช่น - โครงการอ่ืนระหว่างปี 

ร้อยละ 

   โครงการวัคซีน COVID-19 ระดับ 
   โครงการก่อสร้าง DC ระดับ 
   โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based ระดับ 
   โครงการหน้ากาก N95 ระดับ 
   ร้อยละของจ านวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้จากยาที่ อภ. ผลิต ร้อยละ 

F1 ก าไรสุทธิ อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายยา ร้อยละ 
F2 รายได้ อภ. ผลิตเอง รายได้จากยา อภ.ผลิตเอง ล้านบาท 
   สัดส่วนรายได้ อภ.ผลิต ต่อรายได้ผู้ผลิตอ่ืน สัดส่วน 

F3 รายได้ ยาผู้ผลิตอ่ืน รายได้จากยาผู้ผลิตอ่ืน ล้านบาท 
F4 การบริหารต้นทุนขายยา อภ. ผลิตเอง ต้นทุนขายยา อภ. ผลิตเอง ต่อรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ที่

องค์การผลิต  
ร้อยละ 

F5 การบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ วัน 
   ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 
   Cash Conversion Cycle  วัน 
   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 

C2 กลุ่มลูกค้า Key Account ยอดขายรวมลูกค้า Key Account ล้านบาท 
C3 กลุ่มลูกค้า ภาครัฐ ยอดขายรวมลูกค้า ภาครัฐ ล้านบาท 
C4 กลุ่มลูกค้า เอกชน ยอดขายรวมลูกค้า เอกชน ล้านบาท 
C5 กลุ่มลูกค้า ต่างประเทศ ยอดขายรวมลูกค้า ต่างประเทศ ล้านบาท 
C6 การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ผลคะแนนความพึงพอใจลูกค้าทุกกลุ่ม คะแนน 
P1 New product development  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน ผลิตภัณฑ์ 
   จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ทะเบียน ผลิตภัณฑ์ 
   ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหน่าย ล้านบาท 

P2 Corporate Branding ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการสร้างแบรนด์ และ 
Baseline ของ Brand Awareness  

ร้อยละ 

P3 Supply chain management & 
Smart Process 

ประสิทธิภาพการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 

   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนโครงการก่อสร้างคลังยา
และเวชภัณฑ์แห่งใหม่  (DC Warehouse) 

ร้อยละ 

P4 การตลาดเชิงรุก และ Smart Service ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการตามแผนการตลาดเชิงรุก ร้อยละ 
P5 CRM ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการตามแผนการบริหารความสัมพันธ์เพ่ือ

รักษาและสร้างความผูกพันของลูกค้า (CRM) 
ร้อยละ 

   ผลคะแนนความผูกพันลูกค้าทุกกลุ่ม คะแนน 
P6 R&D network เครือข่ายด้านการวิจัย เครือข่าย 
P7 Strategic Alliances  จ านวนรายการในการจัดท า SMI กับผู้ผลิตวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น รายการ 
P8 Logistics Center (THPO) ร้อยละความส าเร็จตามแผนศึกษารูปแบบธุรกิจ Thailand Health 

Procurement Organization (THPO) 
ร้อยละ 
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รหัส Strategy Corporate KPI หน่วยวัด 
P9 New business ปริมาณจากการจ าหน่ายวัคซีน COVID-19 ล้านโด๊ส 
   ร้อยละความส าเร็จโครงการผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง ร้อยละ 
   ร้อยละความส าเร็จโครงการ GPO Franchise ร้อยละ 
   ร้อยละความส าเร็จของผลศึกษาใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ

เภสัชกรรม (พ้ืนที่หนองใหญ่) 
ร้อยละ 

   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็ง 

ร้อยละ 

P10 Drug Development For 
Sustainability 

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาวตัถุดิบทางเภสัชกรรม (API) ร้อยละ 

   จ านวนเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 ที่ผลิตได ้ ชิ้น 
   ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาวคัซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด 

cell-based 
ร้อยละ 

P11 การบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยา
รังสิต ระยะที่ 2 

ร้อยละความส าเร็จของการโครงการก่อสร้างโรงงานรังสติเฟส 2 ร้อยละ 

O1 Agile business units ร้อยละความส าเร็จตามแผนการศึกษาจัดเตรียมหน่วยธุรกิจเพ่ือรองรับการ
เติบโตและบทบาทในอนาคต 

ร้อยละ 

O2 People Management & 
Development 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการทบทวนโครงสร้างและ
อัตราก าลังพร้อมศึกษาค่างานขององค์กร ให้รองรับการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ (Organization Design) 

ร้อยละ 

O3 CG & CSR  ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาระบบการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 
   ผลประเมินด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร คะแนน 
   ร้อยละความส าเร็จของแผนสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต

ในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร้อยละ 

   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ คะแนน 
   ร้อยละความส าเร็จของแผนยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/รายงาน

ประจ าปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI 
ร้อยละ 

   รายงานการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง GRI ตามกรอบ GRI  รายงาน 
O4 Stakeholder Management ผลความผูกพันพนักงาน  คะแนน 
O5 GPO Smart Data, Support & 

Technology  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการติดตามความคืบหน้า
ด้าน Digital Transformation 

ร้อยละ 

O6 Exit strategy ร้อยละความส าเร็จตามแผนการย้ายหน่วยงานและพ้ืนที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่
องค์การเภสัชกรรม (ส านักงานใหญ่) 

ร้อยละ 

O7 KM & Innovation + Smart 
Support 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแแผนพัฒนาและต่อยอดการ
จัดการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 
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จากประเด็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความสามารถพิเศษขององค์กร 

แผนวิสาหกิจฯ ฉบับนี้ไดก้ าหนด วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  จะถูกถ่ายทอดไปสู่
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กรผ่านแผนปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละแผนปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยกิจกรรม 
เพื่อผลักดันให้อภ.สามารถด าเนินการได้ตามกรอบเวลาสร้างผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
แผนวิสาหกิจฯ อย่างเป็นรูปธรรม  สรุปได้ดังนี ้  

ตารางสรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives : SO) ยุทธศาสตร์ (Strategy) กลยุทธ ์
และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปี2565 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงานปฏิบัติการ หน่วย 
รับผิดชอบหลัก 

SO1 การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain 
Management) 

1.1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Product 
Development) 

1.1.1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New 
Product 
Development) 

1.1.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผน
ปัจจุบันที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.1.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวช
ส าอาง (Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.1.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ
ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.1.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมนุไพร
ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.2 การสร้างเครือข่าย
ด้านวิจัยและพัฒนา 
(R&D/GPO 
Network) 

1.2.1 การสร้างเครือข่าย
ด้านวิจัยและพัฒนา 
(R&D/GPO 
Network) 

1.2.1.1 แผนการสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและ
พัฒนา (R&D Network) 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1.3 การจัดการห่วงโซ่
อุปทานและ
กระบวนการ 
(Supply Chain 
Management 
and Smart 
Process) 

1.3.1 Lean 
Manufacturing 
(Toyota 
Production 
System)  

1.3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใน
กระบวนการผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing) 

หน่วยผลิต 
หน่วยประกัน
คุณภาพ ฝ่าย
บริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

1.3.1.2 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการ
ขนส่งเพ่ือสร้างความคล่องตวัของ 
Supply Chain (Logistics & DC 
Strategy) 

ฝ่ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์ 

1.3.2 การบริหารการผลิต
ของโรงงานผลิตยา
รังสิต ระยะที่ 2 
(Construction of 
Rungsit Factory 
Phase-II) 

1.3.2.1 แผนการบริหารการผลิตของโรงงานผลิต
ยารังสิต ระยะที่ 2  

คณะท างาน
บริหารโครงการ
ก่อสร้าง
โรงงานผลิตยา
รังสิต 2 

1.4 การสร้างพันธมิตร
และคู่ความรว่มมือ
เชิงกลยุทธ ์(Supply 
Chain's Strategic 
Alliance) 

1.4.1 Production 
Subcontractor & 
Supplier 
Management 

1.4.1.1 Key suppliers (SMI) (วัตถดุิบหรือ
บรรจุภัณฑ์) 

ฝ่ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์ 
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1.5 การสร้างศูนย์โลจิ
สติกส์ Logistics 
Center (THPO) 

1.5.1 Procurement 
Business Unit 

1.5.1 แผนศึกษารูปแบบธุรกิจ Thailand 
Health Procurement Organization 
(THPO) 

ฝ่ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์ 

SO2 การตลาด
และบริการ 
(Marketing 
Strategy) 

2.1 การตลาดเชิงรุก 
(Proactive 
Marketing 
Strategy and 
Smart Service) 

2.1.1 Customer 
Segment 
Marketing (4Ps)  

2.1.1.1 แผนการตลาดลูกค้าภาครัฐ ฝ่ายการตลาดฯ 
2.1.1.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน ฝ่ายการตลาดฯ 
2.1.1.3 แผนการตลาดลูกค้าต่างประเทศ ฝ่ายการตลาดฯ 

2.2 การบริหาร
ความสัมพันธ์เพ่ือ
รักษาและสร้าง
ความผูกพันของ
ลูกค้า (CRM) 

2.2.1 Value Creation 
from CR 
Database 

2.2.1.1 แผนการบริหารความสัมพันธ์เพ่ือรักษา
และสร้างความผูกพันของลูกค้า (CRM) 

ฝ่ายการตลาดฯ 

2.3 การสร้างแบรนด์ 
(Corporate 
Branding)  

2.3.1 การสื่อสารแบรนด์ 
(Brand Set-up & 
Communication) 

2.3.1.1 แผนการสร้างแบรนด์ (Corporate & 
Product Branding) 

กอง
ประชาสัมพันธ์ 

SO3 นวัตกรรม
ที่สร้างคุณคา่ 
(Business 
Innovation) 

3.1 การจัดการองค์ความรู้
และนวัตกรรม (KM 
& Innovation 
Strategy) 

3.1.1 KM & Innovative 
Ideas Promotion 
+ KM & e-
Library 

3.1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการจัดการ
ความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ 

3.2 การพัฒนายาเพ่ือ
ความมั่นคงและยา
ตามนโยบาย 
(DrugDevelopment 
For Sustainability) 

3.2.1 Social Project 
Collaboration  

3.2.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API สถาบันวิจัยฯ 
3.2.1.2 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 ฝ่ายสมุนไพรฯ 
3.2.1.3 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic 

ชนิด cell-based 
สถาบันวิจัยฯ 

3.3 การพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ (New 
Business / New 
S-curve) 

3.3.1 การพัฒนาธุรกิจ
ใหม่เพ่ือรองรับการ
เติบโตและบทบาท
ในอนาคต 
(Business 
Development 
Partnership) 

3.3.1.1 โครงการวัคซีน Covid-19 สถาบันวิจัยฯ 
3.3.1.2 โครงการผลิตภัณฑ์จากกัญชา/กัญชง คณะท างาน

บริหารโครงการ
ผลิตสารสกัด
ต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย ์

3.3.1.3 โครงการ GPO Franchise ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

3.3.1.4 โครงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. 
(พ้ืนที่หนองใหญ่) 

คกก.บริหาร
จัดการที่ดิน อภ. 
อ.หนองใหญ่ จ.
ชลบุรี 

3.3.1.5 โครงการผลิตยารักษาโรคมะเร็ง คณะกรรมการ
ติดตามและ
ก ากับโครงการ
พัฒนายารักษา
โรคมะเร็ง 
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SO4 การบริหาร
จัดการองค์กร 
(Organization 
Management) 

4.1 การจัดเตรียมหน่วย
ธุรกิจ (Agile BUs) 

4.1.1 BUs' Accounting 
& System 
Development 

4.1.1.1 แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจเพ่ือรองรับ
การเติบโตและบทบาทในอนาคต 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์

4.2 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล (People 
Management & 
Development) 

4.2.1 Organization Re-
structuring & 
Manpower 

4.2.1.1 แผนการทบทวนโครงสร้างและ
อัตราก าลังพร้อมศึกษาค่างานขององค์กร 
ให้รองรับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ 
(Organization Design) 

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ 

4.2.2 Remuneration 
Model 
Improvement 

  

4.2.3 Performance 
Management 
System (PMS) 

  

4.2.4 HRD   
4.3 ความยั่งยืนและธรร

มาภิบาลองค์กร (CG 
& CSR) 

4.3.1 CG, GRC & CSR 
Policy & Practices 

4.3.1.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

กองพัฒนาองค์กร
เพ่ือความยั่งยืน 

4.3.1.2 สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กองพัฒนาองค์กร
เพ่ือความยั่งยืน 

4.3.1.3 พัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส 

กองพัฒนาองค์กร
เพ่ือความยั่งยืน 

4.4 การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder 
Management) 

4.4.1 Strategic 
Monitoring 

  

4.4.2 Employee 
Engagement 

4.4.2.1 แผนยกระดับความผูกพันและความพึง
พอใจ 

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ 

4.4.3 Key Community 
Relations  

  

4.4.4 Stakeholder 
Communication 

  

4.5 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล (GPO Smart 
Data, Support  
and Technology) 

4.5.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

4.5.1.1 ISO 27001 กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.5.1.2 การติดตามความคืบหน้าด้าน Digital 
Transformation 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.6 การเตรียมย้าย
โรงงานพระราม 6 
(Cooperative 
Exit Strategy) 

4.6.1 Stakeholder 
Corporation to 
Exit Project 
(Regulator, 
Supplier, 
Subcontractor, 
Employee, etc.) 

4.6.1.1 แผนการจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ
และเตรียมการย้ายโรงงานพระราม 6 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร ์
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1.1 ความเป็นมาของหน่วยงาน 
องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดอยู่ในสาขาสังคม 

เทคโนโลยี ตั้ง ข้ึนตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.  2509 องค์การเภสัชกรรมด าเนินงาน 
ตามภารกิจที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุน
สาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ส ารองไว้  
ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ 

ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมมีส านักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 
กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตยารังสิต 1 ซึ่งด าเนินการผลิต 
ยาต้านไวรัสเอดส์ และยาทั่วไป และโรงงานผลิตวัตถุดิบทั้งเคมีภัณฑ์และสารสกัดสมุนไพร โดยตั้งอยู่ที่ 
ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 10 อ าเภอธัญบุรี ปทุมธานี บนพื้นที่ 102.77 ไร่ รวมทั้งโรงงานผลิตวัคซีน ตั้งอยู่ที ่
อ.ทับกวาง จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ 145 ไร่ ในส่วนของการกระจายสินค้าในภูมิภาค องค์การเภสัชกรรม 
มีสาขาภาค 3 แห่ง คือ สาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี สาขาภาคใต้  
จ.สงขลาเพื่อกระจายยาผ่านทางโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ องค์การเภสัชกรรม  
ได้จัดให้มีร้านยาขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นช่องทางให้การกระจายยาสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดจ าหน่าย
ยาและเวชภัณฑ์ ทั้งที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตอื่นๆ ในราคาย่อมเยา ร้านยาองค์การเภสัชกรรม 
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวม 8 แห่ง  

จ านวนพนักงาน มีทั้ งหมด 3,221 คน ประกอบด้วย พนักงาน 2,391 คน จ าแนกตาม 
วุฒิการศึกษา พนักงานระดับปริญญาเอก 45 คน ปริญญาโท 169 คน ปริญญาตรี 814 คน ต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 1,363 คน และลูกจ้างมีจ านวน 830 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ณ 31 มีนาคม 2564) 

องค์การเภสัชกรรมมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คือ  
1) ผลิตยาและเวชภัณฑ์  
2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์  
3) ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์  
4) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ 
5) ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 

นอกเหนือจากนี้ องค์การเภสัชกรรมมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข คือ  
1) รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ไม่ให้เพิ่มสูงข้ึนโดยเร็ว  
2) รักษาคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
3) จัดหาและสนองความต้องการด้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  
4) จัดหาและสนองความต้องการด้านวัคซีนและเซรุ่มให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  
5) ส ารองยาและเวชภัณฑ์ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
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6) จัดหา ส่งยาและเวชภัณฑ์แก่กองทุนและเวชภัณฑ์ประจ าหมู่บ้านตามเป้าหมายของโครงการ
สาธารณสุขมูลฐาน  

7) สนับสนุนนโยบายสาธารณสุขอื่นๆ นอกจากเรื่องยา และนโยบายที่เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ 
ทั้งด้านการผลิต การจัดหา การกระจาย การบริโภค การควบคุมการพึ่งตนเอง การใช้เทคนิคและทรัพยากรที่
เหมาะสมภายในประเทศ 
 

1.1.2 บริษัทร่วมทุน 
องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกับเอกชนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์หรือ

เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งปัจจุบัน องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
ทั้งสิ้น 3 บริษัท สรุปดังนี้ (ข้อมูลจาก กองธุรกิจร่วมทุน ส านักอ านวยการ) 

 

 
 
1.2 สาระส าคัญและความเชื่อมโยงของนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม 

 ในการจัดท าแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2565-2569 องค์การเภสัชกรรม ได้น านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร มาเป็นกรอบในการจัดท าองค์ประกอบตา่งๆ 
ของแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ที่น ามาพิจารณา ประกอบด้วย 

1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ 
ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 

“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต  
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ในด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่ 

“ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจา้งงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดบั
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนา ที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสูก่ารบรรลุเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมติิ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน ของรัฐที่ท าหน้าที่
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลัก  ธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม ที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

องค์การเภสัชกรรม เป็นรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี ที่เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่ง 
ที่มีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็น 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุทธศาสตร์ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ในประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
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1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2565) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพฒันา
ประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งยังเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

 
กรอบยุทธศาสตร์ สาระส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์* 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนสูงข้ึนในสังคมสูงวัย ท้ังการ  
สร้างงานท่ีเหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาส
ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อ
ยกระดับรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน* 

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
การปรับโครงสร้างท้ังห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ การลงทุน  
การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน* 

มุ่งอนุ รักษ์ ฟื้นฟู สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สร้างสมดุลระหว่างการอนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและย่ังยืน 

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ท้ังมิติ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย* 

เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ 
และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น 
มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยง
เครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม* 

ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการ
ปรับปรุง สภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

พัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัดของพื้นท่ี รวมท้ังความต้องการของภาคีการพัฒนา 
ท่ีเกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ 
โดยมุ่งเน้นการดูแล การด าเนินงานตามข้อผูกพัน และพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐาน
ต่างๆ ท่ีไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังใน เวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภาค 

* หมายถึง กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของ อภ. 
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1.2.3 นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีประเด็นส าคัญด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

 
นโยบายหลักด้านสาธารณสุข นโยบายท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทาง

สังคม 

1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเช่ียวชาญ ใน
ด้านการแพทย์แม่นย า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บน
พื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะ
และอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

2. ส่งเสริมการปอ้งกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ 
ที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือ  
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจรและบูรณาการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทัว่ถึง และส่งเสรมิ
ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ 

3. พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ให้เป็นหมอประจ า
บ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง
และครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้ง  
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับ  
การเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการ ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
สามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

4. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานท า ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรงจัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 
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นโยบายเร่งด่วนด้านสาธารณสุข นโยบายท่ี 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดกิาร 
แห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ
พิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการใน  
แต่ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์
ทางไกล และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 

 
1.2.4 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลย ีพ.ศ.2560-2565 

แผนยุทธศาสตร์ภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสงัคมและเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี2560-2565) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) โดยมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่  

1) ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
2) บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ  
3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว  
4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  Thailand 4.0 และ 

แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) 
5) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
6) การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model)   

 
แนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยี (Umbrella statement) 

“สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคม” 

เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยี ให้เป็นก าลัง
หลักในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคธุรกิจและบริการตามนโยบายรัฐบาล การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2565 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้
ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

อภ. ควรน าสมุนไพรไทย อาทิ ฟ้าทะลายโจร ขม้ินชัน และกัญชา 
มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ 
ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ และความม่ันคงทางยาให้กับ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

อภ. ควรเร่งรัดการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่ เพิ่ มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ควรศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public 
Private Partnership : PPP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
การบริหารความเสี่ยง และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของ อภ. และภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

อภ. ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เป็นรูปธรรม 
และควรด าเ นินการจัดท าแผนทั้ ง ในระยะสั้นและระยะกลาง 
(3-5 ปี) พร้อมทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และ 
แผน DE 

-อภ. ควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรม ด้วยการมี
แผนวิจัยและพัฒนายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาก าพร้า โดยเฉพาะ
ยากลุ่มเป้าหมายที่เป็น First generic 
-อภ. ควรให้ความส าคัญกับการผลิตและการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะด้านการผลิต เน่ืองจากในปัจจุบัน
ตลาดผู้ผลิตยามีการแข่งขันที่สูง ดังน้ัน การผลิตยาบางรายการของ อภ. 
อาจจะต้องเลือกว่าจะผลิตเองหรือการน าเข้าจะมีความคุ้มค่ากว่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใส และมีคุณธรรม 

-อภ. ควรให้ความส าคัญและน ากระบวนการปฏิบัติ งานและ 
การจัดการของรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ทั้ง 8 ด้าน มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่
ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง อภ.ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในอนาคต 
-อภ. ควรมีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มี
ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19) เหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง การก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
(BCG Model)    
 

อภ.ถือว่าเป็นโรงงานผลิตยาขนาดใหญ่ที่ มีปริมาณการผลิต สูง 
จึงควรยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
3 มิติ ไปพร้อมกัน ประกอบด้วย  

B ย่อมาจาก Bio Economy คือ  ระบบเศรษฐ กิจชี วภาพ 
ซ่ึงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า 

C ย่อมาจาก Circular Economy คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 

G ย่อมาจาก Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสี เขียว 
ซ่ึงมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน 

 



แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 

แผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

หน้า | 9 

1.2.5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย

ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ต้องท างานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บป่วย ลดความจน 
ของประชาชน ดังนั้นนโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย คือ “ลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยการร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ที่ส าคัญ 
5 ด้าน ดังนี้ 
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1.2.6 แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 
 
1.2.7 Thailand 4.0 

“Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ  
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทาง 
พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรง 
ในศตวรรษที่ 21 

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก 
- Thailand 1.0 การพัฒนาประเทศบนฐานรายได้ภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรมเปน็หลกั ใช้จุด

แข็งของประเทศคือทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก แต่ประชากรมีรายได้ค่อนข้างต่ า 
- Thailand 2.0 การพัฒนาประเทศโดยเน้นอุตสาหกรรมเบา เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

แรงงานราคาถูก มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นยุคอุตสาหกรรม (Industrialization) 
ท าให้ยกระดับรายได้ประชากรมาเป็นรายได้ปานกลาง 

- Thailand 3.0 การพัฒนาประเทศโดยใช้อุตสาหกรรมหนักเป็นตัวขับเคลื่อน เร่งรัดการผลิต
เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออก เน้นการลงทุนและการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เศรษฐกิจขยายตัวข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง ยุคนี้เป็นยุคของโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ประเทศไทยได้เผชิญกับดักและยังไม่สามารถ 
ก้าวข้ามทั้ง 3 กับดัก คือ 

1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง  
2. กับดักความเหลื่อมล้ า  
3. กับดักความไม่สมดุล 
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- Thailand 4.0 เนื่องจากการที่ประเทศไทยเผชิญกับกับดักในช่วงการพัฒนาประเทศ  
Thailand 3.0 รัฐบาลจึงได้ประกาศยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไทยโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ งจะน าไปสู่ “เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Value-Based Economy)” เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท าน้อย 
ได้มาก” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
ได้แก่  

 เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
 เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

และความคิดสร้างสรรค์ 
 เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
 
องค์การเภสัชกรรม ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี  เป็นกลไกส าคัญ

ประการหนึ่งที่มีบทบาทสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ การน านโยบายดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการ
ท างานจะเป็นการ สนับสนุนการพัฒนาประเทศตาม แนวคิด Thailand 4.0 บนพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลในทุกกระบวนการท างาน ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต คลังและขนส่ง การขายและบริการ     
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ก าหนด
บทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน

เพ่ือเป็นพลังขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริหาร
แผนการลงทุนให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางการเงิน
เพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สนับสนุนการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

และแผน DE 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมระบบ
ธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใส และมีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม  

(BCG Model)    

SO1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
(Supply Chain Management) 

SO2 การตลาดและบริการ  
(Marketing Strategy) 

SO3 นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า  
(Business Innovation) 

SO4 การบริหารจัดการองค์กร  
(Organization Management) 

ยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ  

60-64  

(ขยายถึง 65) 

ยุทธศาสตร ์
องค์การ 

เภสัชกรรม  
65-69 

ยุทธศาสตร์ 
1.1 New Product Development (7.2 IM) 
1.2 R&D Network (4.1 SM)  
1.3 Supply Chain Management and Smart 

Process (7.2 IM + 5. DT) 
1.4 Supply Chain's Strategic Alliance (4.1 SM)  
1.5 Logistics Center (THPO) 

ยุทธศาสตร์ 
2.1 Proactive Marketing and Smart Service  
(4.2 CM + 5 DT) 
2.2 CRM (4.1 SM)  
2.3 Corporate Branding (4.2 CM) 

ยุทธศาสตร์ 
3.1 KM & Innovation Strategy + Smart Support 

(7.1 KM + 5 DT) 
3.2 Drug Development For Sustainability (4.1 SM)  
3.3 New Business (7.2 IM) 

ยุทธศาสตร์ 
4.1 Agile BUs 
4.2 People Management & Development (6. 

HCM) 
4.3 CG & CSR (1. CG) 
4.4 Stakeholder Management (4.1 SM)  
4.5 GPO Smart Data , Support  
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บทที่ 2  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) 

 
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis)  

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์ PESTEL Analysis โดย
องค์ประกอบในการวิเคราะห์ประกอบด้วย  1) การวิเคราะห์เ ชิงนโยบาย (Politic : P) ทั้ งนโยบาย
ภายในประเทศ นโยบายความร่วมมือระดับภูมิภาค 2) การวิเคราะห์ภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ (Economics : E) 
3) การวิเคราะห์เชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S) 4) การวิเคราะห์เชิงเทคโนโลยี (Technology : T) 
5) การวิเคราะห์เชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental : E) และ6) การวิเคราะห์เชิงกฎ (Legal : L) โดยมี
รายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 

2.1.1 นโยบายภาครัฐ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (Politic : P & Legal : L) 
2.1.1.1 กฎระเบียบและการแข่งขันในตลาดโลก  

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

โดยครอบคลุมในหลายประเด็น เช่น การเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปญัญา 
นโยบายการแข่งขัน รัฐวิสาหกิจ กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุน
ต่างชาติ โดยปัจจุบันมีชาติที่เข้าร่วมความตกลงอยู่ 11 ประเทศประกอบด้วย ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม  

ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเรื่องการจดสิทธิบัตรยา การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา 
(CL)* การขยายอายุสิทธิบัตรยา และการผูกขาดข้อมูลทางยา รวมทั้งเป็นการจ ากัดอ านาจของรัฐในการระงับ
การท าให้การน าเข้ายา หรือการผลิตยาเอง ดังนั้นการจดสิทธิบัตรยาใหม่ๆ อาจจะต้องถูก ผลกระทบ 
ล่าช้าออกไป เนื่องจากผลจากการจ ากัดนโยบายและถูกฟ้องร้องในเวทีระหว่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่  27 เมษายน 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ถอนเรื่องความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วน  
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) จากที่ได้บรรจุเป็นวาระเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ในวันที่ 28 เมษายน ด้วยเหตุผลสถานการณ์ไม่เอื้อ ขณะที่ CPTPP ยังได้รับเสียงคัดค้านจากหลาย 
ภาคส่วน และไทยยังมีปัญหาโควิด-19 ที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ และตั้งคณะ 
อนุกรรมาธิการวิสามัญ 3 คณะ คือ 

1.ด้านการค้า  
2.ด้านเกษตร  
3.ด้านสาธารณสุข  
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้รวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเสนอให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ(กนศ.) ครั้งที่1/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กนศ.
ขยายระยะเวลาศึกษาออกไปอีก 50 วัน 
* CL หรือ การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing: CL) คือ การที่กฎหมายอนุญาตให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้
สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรได้ โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ เมื่อมีเหตุผลเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่เหมาะสม แต่ต้ องจ่าย
ค่าตอบแทนการบังคับใช้สิทธิ พร้อมทั้งต้องแจ้งการบังคับใช้สิทธิให้กับเจ้าของสิทธิบัตรทราบด้วย 
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ที่มา: ข้อมูลขององค์กรเภสัชกรรม 

 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศ 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา  องค์การเภสัชกรรม 13 พ.ค.2563 

  การผลิตยาชื่อสามัญช้าลง/ยากขึ้น  
(ข้อบทที่ 8 ทรัพย์สินทางปัญญา) 
ไม่สามารถยื่นข้ึนทะเบียนยาช่ือสามัญได้จนกว่าจะหมดสิทธิบัตร เนื่องจากต้องมีกระบวนการเช่ือมโยงการ

ข้ึนทะเบียนยากับการจดสิทธิบัตร รวมถึงกระบวนการอุทธรณ์ ส่งผลให้ยาช่ือสามัญเข้าสู่ตลาดได้ช้าลง ในขณะที่
ปัจจุบัน ผู้ผลิตสามารถเตรียมการข้ึนทะเบียนยาได้ก่อน และผลิตจ าหน่ายได้ทันทีที่สิทธิบัตรหมดอายุ 
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  การประกาศใช้ CL ยากขึ้น  
(ข้อบทที่ 9 การลงทุน) 
(ข้อบทที่ 18 ทรัพย์สินทางปัญญา) 
(ข้อบทที่ 28 การระงับข้อพิพาท) 
ขอบเขตการใช้ CL ลดลงไม่สามารถใช้ส าหรับ Public Non-Commercial (การใช้เพื่อประโยชน์

สาธารณะที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เหมือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของประชาชน และการใช้ CL จะ
สุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

  อุตสาหกรรมยาในประเทศจะแข่งขันสู้ยาน าเข้าไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางยาของ
ประเทศ  

(ข้อบทที่ 2 การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและการเข้าสู่ตลาดสินค้า) 
(ข้อบทที่ 3 กฏว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าและการก าหนดถ่ินก าเนิด) 
(ข้อบทที่ 15 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 
(ข้อบทที่ 18 ทรัพย์สินทางปัญญา) 
-อุตสาหกรรมยาภายในประเทศได้รับผลกระทบโดยตรงจากการผลิตยาช่ือสามัญยากข้ึน ความสามารถใน

การแข่งขันในตลาดยายากขึ้น จนอาจต้องเปลี่ยนสถานะจากผู้ผลิตยาเป็นผู้น าเข้ายา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
โดยตรงต่อความมั่นคงทางยาของประเทศ ท าให้ประเทศไม่สามารถพึ่งพาตนเองด้านยาได้ ไม่สามารถจัดการระบบ
บริการสุขภาพ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข เช่น สถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน 

-ไทยไม่ได้ประโยชน์ในด้านราคายาจากจากการลดภาษีศุลกากร เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบยาของไทยอยู่
นอกประเทศสมาชิก CPTPP  

-ต้องเปิดตลาดของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับอุตสาหกรรมจากต่างประเทศให้เข้ามาแข่งขันอย่างเท่า
เทียม จึงไม่สามารถใช้นโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย หรือระเบียบพัสดุ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาในประเทศได้ 

  การยกเลิกสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจ 
(ข้อบทที่ 17 รัฐวิสาหกิจ) 
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม ท าให้ไม่สามารถด าเนิน

ภารกิจเชิงสังคมในการรองรับนโยบายด้านยา เวชภัณฑ์ และวัคซีนที่จ าเป็นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศได้ 
เช่น การเกิดโรคระบาดโควิด-19 

 
(2) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership : RCEP)  
ที่มา : https://www.thaigov.go.th , https://www.prachachat.net/economy/news-557270 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วม
การประชุมผู้น าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธานและผู้น า 
จากประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เข้าร่วม 

https://www.thaigov.go.th/
https://www.prachachat.net/economy/news-557270
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ทั้งนี้ ความตกลง RCEP จะเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย
สมาชิก 15 ประเทศ คือสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่  
ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นความตกลงความร่วมมือทางการค้า  ที่มีตลาด
ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้เคยลงนามกัน ประเทศที่เข้าร่วมตกลงกันทั้ง 15 ประเทศ มีประชากรรวม
คิดเป็น 30% ของประชากรโลก (เกือบ 2,252 ล้านคน) และมี GDP รวมกันคิดเป็น 30% ของ GDP โลก (กว่า 
26.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 817.7 ล้านล้านบาท) มีมูลค่าการค้ารวม คิดเป็น 27.4% ของ
มูลค่าการค้าโลก (กว่า 10.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 326 ล้านล้านบาท) ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
ข้อตกลง RCEP คือการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย ครอบคลุม คุณภาพสูงและเป็นประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งจะเอื้อต่อการขยายตัวของการค้าและการลงทุนในภูมิภาคและสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของโลก ดังนั้นจะน ามาซึ่งโอกาสทางการตลาด และการจ้างงานให้กับธุรกิจ และผู้คนในภูมิภาค 

ข้อตกลง RCEP เป็นข้อตกลงที่ไม่ได้ท าข้ึนเพื่อวันน้ีเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อตกลงส าหรับอนาคตด้วย 
เป็นการปรับปรุงความครอบคลุมของเขตการค้าเสรีอาเซียนบวกหนึ่งที่มีอยู่ (FTA ของอาเซียนกับคู่เจรจา 
5 ประเทศ) และค านึงถึงความเป็นจริงทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงและเกิดข้ึนใหม่ รวมถึงยุคของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม การขยายตัวของภูมิภาค  
ห่วงโซ่คุณค่า และความซับซ้อนของการแข่งขันในตลาด  นอกจากนี้ ข้อตกลง RCEP นี้เป็นการปรับปรุง 
และเสริมข้อตกลงที่มีอยู่แล้วในบทบัญญัติขององค์การการค้าโลก (WTO) อีกด้วย 

ผู้อ านวยการฝ่ายการบริหารโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ให้ข้อสังเกต ว่า การเปิดเสร ี
ภาคบริการ โดยเฉพาะกลุ่มบริการด้านสุขภาพ หรือโรงพยาบาล หลังจากข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ 
ผู้ประกอบการต้องหาช่องทางการให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการให้ได้  สิ่งที่กังวล คือ กฎระเบียบ 
หลายอย่างภายในประเทศยังเป็นอุปสรรคหลังการเปิดเสรี ยังมีเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรการจ้างงาน 
ซึ่งกฎระเบียบของไทยยังไม่เอื้อประโยชน์มากนัก ส่วนการน าเทคโนโลยีด้านการรักษาใหม่ๆ เข้ามาใช้  
ยังมีต้นทุนสูง การน าเข้ายายังต้องให้ความส าคัญกับข้อก าหนดเรื่องมาตรฐานคุณภาพ แม้ประเทศไทย 
จะส่งเสริมการผลิตยา การลงทุนบริการทางการแพทย์ แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของกฎระเบียบที่ไม่อ านวย  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องปรับปรุง 

 
2.1.1.2 นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มา: สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

จากนโยบายผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
หรือ Thailand 4.0 นับแต่ปี 2558 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็นหนึ่งในห้า
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) หรือ New Engine of Growth โดยการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ต่อเนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(2560-2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์ผลักดัน เพื่อสร้างความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค แนวทางการพัฒนา
สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การมีบทบาทหน้าที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศยกระดบั
การให้บริการด้านสุขภาพ และบริการด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากร และมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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รัฐบาลได้มีนโยบายตั้งแต่ปี 2556 เพื่อการพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพด้วยการเติมเต็มขั้นพื้นฐานของสุขภาพ ดูแลยกระดับ
มาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพต่างๆ ดูแลสุขภาพในเชิงของการท่องเที่ยว ต่อเนื่องถึงการสร้างอาชีพ และการ
พัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศของศูนย์กลางทางการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยมีแนวทางการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 4 ศูนย์ ได้แก่ 

1) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (We l lnes s  Hub )  เพื่อการบริการอย่างครบวงจร 
2) ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Service Hub) เพื่อต่อยอดกับระบบสปา ระบบ

การสร้างสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางที่ประเทศ
อื่นเข้ามาใช้บริการทางสุขภาพมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

3) ศูนย์กลางการศึกษาวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ด้านสุขภาพ 
4) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) 

 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่  7 เมษายน 2564 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการอาคาร

โรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี กรอบวงเงิน 11,629 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี 
ระหว่างปี 2565-2570 เพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีอาคารใหม่ ทดแทนอาคารเดิมที่ใช้งานมากว่า 
50 ปี รวมทั้งขับเคลื่อนความร่วมมือย่านนวัตกรรมโยธี เช่ือมโยงสถาบันทางการแพทย์เป็นเครือข่ายที่จะใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การสร้างย่านนวัตกรรมโยธี (Yothi medical Innovation District : YMID) สอดคล้องกับ
แนวคิดพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริหารด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้เข้าสู่ระดับสากล แข่งขันได้ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้ผลักดันไว้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพือ่
รวบรวมเอาสถาบันทางการแพทย์ ในย่านถนนโยธี ราชวิถี พญาไท พระรามหก และ ศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็น 
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน มารวมพลังทางสังคมและปัญญา เพิ่มขีด
ความสามารถและน าไปสู่การใช้ทรัพยากรด้านการแพทย์ของไทยอย่างเต็มก าลัง ควบคู่ไปกับ การส่งเสริม 
พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว 
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2.1.1.3 นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 
ที่มา: http://ndi.fda.moph.go.th/ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประชาชนเข้าถึงยาจ าเป็นที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงด้านยาอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) พัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล 2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา 
สมุนไพร และชีววัตถุ เพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) พัฒนาระบบและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาจ าเป็นของประชาชน  4) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล และ 5) สร้างเสริมกลไกการประสานเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์และกลวิธีท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรเภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ กลวิธี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบควบคุมยาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

กลวิธี 2 ประกันคุณภาพยาในการจัดซ้ือ จัดหาและขนส่งยา
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

กลวิธี 3 พัฒนาระบบการควบคุมการกระจายยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา
สมุนไพร และชีววัตถุเพื่อความม่ันคงทางยาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลวิธี 1 สนับสนุนการผลิตยาในประเทศของภาครัฐและเอกชน
เพื่อความม่ันคงทางยา และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจโลกและอาเซียน 

กลวิธี 4 สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตยาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดความม่ันคงทางยา 

กลวิธี 5 สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนายา
และสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมค่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาจ าเป็นของประชาชน 

กลวิธี 4 พัฒนากลไกให้มียาจ าเป็นและแก้ปัญหาการขาดแคลน
ยาทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 

 
2.1.1.4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ที่มา : แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง, กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 

กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ ได้มี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาซึ่งได้ข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยโดยแจ้งยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 439 ลงวันที่ 27กันยายน 2561 และได้ยกเว้นการปฏิบตัิ
ตามหมวด 6 ของกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 โดยให้น าหลักเกณฑ์ตามหนังสือนี้ไปใช้แทนความใน
หมวด 6 ของกฎกระทรวงดังนี้ 
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ข้อ 17 ในหมวดน้ี 
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับการป้องกัน 

หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ 18 ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(1) ยาตามช่ือสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
(2) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยได้

ผลิตออกจ าหน่ายแล้ว 
(3) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม

ทหาร มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจ าหน่าย 
(4) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย 
(5) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชี 

ยาหลักแห่งชาติ ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตาม  ข้อ 18 (1) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เว้นแต่
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยา
ดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
2.1.1.5 การแก้ไข พ.ร.บ. สารเสพติด เรื่องกัญชา 
อย. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ลงราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนของ
กัญชา กัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก กิ่ง ก้าน ล าต้น เปลือก ราก และเมล็ดกัญชง 
รวมถึงสารสกัด CBD และกากที่เหลือจากการสกัดซึง่ต้องมีปรมิาณ THC ไม่เกิน 0.2% และน้ ามันและสารสกดั
จากเมล็ดกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การศึกษาวิจัย และการผลิตผลติภัณฑ์สุขภาพ ทั้งนี้ ต้องได้มาจาก
สถานที่ปลูกหรือผลิตในประเทศที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น กรณีน าเข้าท าได้เฉพาะเปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง 
และเส้นใยแห้ง 

 
2.1.2 ภาวะเศรษฐกิจ (Economics : E) 

(1) เศรษฐกิจไทยปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 
ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_5Jan2021.aspx 
        https://www.krungsri.com/th/research/macroeconomic/weekly/weekly-210105 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญ
ภาวะวิกฤตครั้งรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะที่ภาพรวมของไทยแม้จะสามารถรับมือกับการระบาดรอบแรก
ได้เป็นอย่างดี แต่ในช่วงท้ายปีกลับต้องมาเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ที่มีความเสี่ยงอาจรุนแรง เศรษฐกิจ
ไทยจึงค่อนข้างได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากมีการพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงประมาณ
ร้อยละ 13  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชียด้วยกัน และยังเผชิญปัญหาภาวะชะงักงันของภาคการผลิต (Supply disruption) ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมทั้งผลกระทบเชิงลบจากรายได้ที่ลดลง ( Income effect or multiplier effect) 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเชิงลบเพิ่มเติมจากความตึงเครียดทางการเมืองภายในประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปี จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 จะหดตัวรุนแรงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินเอเชียปี 2541 ที่ร้อยละ -6.6 



แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 

แผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

หน้า | 20 

ภาพรวมปี 2564 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะพลิกฟื้นกลับมาขยายตัวได้ที่ร้อยละ 3.2 จากปี 2563 
ที่หดตัวร้อยละ -6.6 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ าในปีก่อนหน้า รวมทั้งยังมีความต่อเนื่องในการด าเนิน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเร่งใช้จ่ายภาครัฐ และการฟื้นตัวตามวัฏจักรของเศรษฐกิจและอุปสงค์จาก
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายความท้าทายรออยู่ข้างหน้าท่ามกลางปัจจัยลบภายในประเทศจาก
สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 ปัญหาการเมืองที่มีความไม่แน่นอนอยู่มาก และการ 
ฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่คาดว่าจะล่าช้ากว่าปัจจัยขับเคลื่อนอื่นๆ รวมทั้งผลพวงจากวิกฤต COVID-19  

ทั้งปัญหาการว่างงานและปัญหาหนี้ ดังนั้น การค้นพบวัคซีนช่วงปลายปี 2563 เป็นความหวัง
ส าคัญส าหรับภาคการท่องเท่ียว และเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะก าหนดทิศทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในปี 
2564  

 
 
นอกจากนี้ ในปี 2564 เส้นทางการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยอาจเผชิญกับความไม่แน่นอน
และความท้าทายรอบด้าน ได้แก่ การพัฒนา
และการผลิตวัคซีนที่อาจไม่เป็นไปตามความ
คาดหมายว่าจะสามารถใช้วัคซีนกับประชากร
โลกอย่างแพร่หลายราวไตรมาสสุดท้ายของปี 
2564 ซึ่งอาจท าให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกล่าช้าออกไป ความผันผวนของตลาด
การเงินโลกอันจะส่งผลต่อเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศและความเคลื่อนไหวของ
ค่าเงินบาท รวมทั้งนโยบายการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีนภายใต้ผู้น าคนใหม่ของสหรัฐฯ 
ซึ่งอาจกระทบต่อภาคส่งออกของไทย ส าหรบั
ปัจจัยภายในประเทศที่เป็นประเด็นความ
เสี่ยง ได้แก่ ความรุนแรงในการระบาดระลอก

ใหม่ของ COVID-19 สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีการชุมนุมยืดเยื้อ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่อาจล่าช้า
กว่าคาด ปัญหาการว่างงานและหนี้ภาคครัวเรือนที่พุ่งสูงข้ึนซึ่งจะกระทบต่อก าลังซื้อและความสามารถในการ
ช าระหนี้ของภาคครัวเรือน ตลอดจนการฟื้นตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ภายหลังสิ้นสุดมาตรการความ
ช่วยเหลือจากทางการและสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี โอกาสจากการพึ่งพากันภายในภูมิภาคที่มากข้ึน (Rising 
Regionalization) คาดว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการส่งออก การลงทุน และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะต่อไป 
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2.1.3 การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม (Sociocultural : S) 

(1) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรไทย 

ประเทศไทยจัดอยู่ในภาวะสูงวัยของประชากรเป็นอันดับสองของอาเชียน รองจากประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ของประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคตจนกลายเป็นสังคมผู้สูงอา ยุอย่าง
สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ส านักวิชาการ ส านักงานสภา
ผู้แทนราษฎร กรกฎาคม 2561) 

การผลิตสินค้าและบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูส้งูอายุ จึงมีแนวโน้มที่ดีและเพิม่
จ านวนมากข้ึนเรื่อยๆ ฐานลูกค้าเป้าหมายที่ เป็นประชากรไทยที่มีความต้องการดูแลสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลจะมีมากขึ้นตามโครงสร้างประชากร นั่นหมายถึงความต้องการยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ก็จะ
เพิ่มข้ึนตามไปด้วย 

 
(2) สุขภาพและการเจ็บป่วย  
ที่มา : https://social.nesdc.go.th/social/ 

ปี 2563 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงรอ้ยละ 51.9 โดยผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง 
ร้อยละ 88.1 โรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 69.3 โรคปอดอักเสบ ลดลงร้อยละ 20.9 แต่ยังต้องเฝ้าระวังและ
ติดตามการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีผู้ป่วยเพิ่มข้ึนกว่าเท่าตัว รวมทั้งการแพร่
ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบจากฝุน่ PM 2.5 ท าให้คนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน แนวโน้ม
ธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับสุขภาพจึงเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากแนวคิดของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไปเป็น “การป้องกันดีกว่าการรักษา” โดยหลักจะมีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่ 

 อาหาร เน้นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ไม่มีสารปนเปื้อน ปริมาณเพียงพอ สารอาหารครบ 5 หมู่ 
 ยาและอาหารเสริม ด้วยความที่รวดเร็วและได้สารอาหารครบเข้าไปให้แก่ร่างกายจึงได้รับ

ความนิยมมากข้ึนในปัจจุบัน 
 ความงาม เทรนด์การชะลอวัย และเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ รวมไปถึงการบ าบัดต่างๆ 

เช่น สปา จัดกระดูก ฝังเข็ม ครอบแก้ว 
 
(3) สถานการณ์ด้านแรงงาน  
ที่มา : https://social.nesdc.go.th/social/ 

ไตรมาสสุดท้ายของ ปี 2563 อัตราการว่างงานปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.86
การว่างงานในระบบลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ภาพรวมปี 2563 ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การว่างงานเพิ่มข้ึน ช่ัวโมงการท่างานลดลง 
และครัวเรือนมีรายได้ลดลง โดยต้องติดตามผลกระทบของการแพร่ระบาดระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติ
ด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน และการปรับตัวของแรงงานและสถานประกอบการ 
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(4) สังคมดิจิทัล (Digital Society)  
ที่มา : https://social.nesdc.go.th/social/ 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนเนื่องจากการปรับตัวภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โรคฯ ยังสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) เร็วข้ึน เช่น การลดความเสี่ยงของการ
ติดเช้ือโควิด 19 โดยการท างานที่บ้าน (Work from home) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชุม ระบบแชร์ไฟล์
ต่างๆ บนระบบคลาวด์ และมีการน าซอฟต์แวร์ในการท างานร่วมกันต่างๆ มาใช้งาน ท าให้สามารถท างาน 
ที่ใดๆ โดยใช้อุปกรณ์ใดๆ และในเวลาใดๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ จากการที่ภาครัฐได้ก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ  
“ถุงเงิน” ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความสะดวกและปลอดภัย ท าให้คนไทยเริ่มมีความคุ้นชินกับการใช้จ่ายเงินผ่าน  
E-Wallet หรือกระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการต่อยอดในการใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ 
ที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการการซื้อขายสินค้าและบริการในรูปแบบ Online 

 
(5) กระแสความนิยมสมุนไพร  

ในปัจจุบัน สมุนไพรถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ  
อุสาหกรรมเครื่องส าอาง อาหารเสริม และยาสมุนไพร ดังนั้นตลาดสมุนไพรจึงเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่าง
ต่อเนื่องด้านตลาดส่งออกที่บริโภคสมุนไพรที่ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และอเมริกา เป็นต้น การบริโภคของคน
รุ่นใหม่ที่นิยมใช้สมุนไพรมีส่วนส าคัญ ในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพราะเป็นทางเลือกในการดูแล
สุขภาพโดยมองว่าปลอดภัยและมาจากธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมสมุนไพร ผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยปี 2560-2564 รวมถึงการเพิ่มรายการ
สมุนไพร ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และให้สถานพยาบาลต่าง ๆ ใช้สมุนไพรเพื่อทดแทนการน าเข้ายาแผน
ปัจจุบันเพื่อลดการขาดดุลจากการน าเข้ายาจากต่างประเทศ 

ทั้งนี้สมุนไพรแชมป์เปี้ยนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างมาก มี 4 ชนิด ได้แก่ ไพล ใบบัวบก 
กระชายด า และขมิ้นชัน โดยเฉพาะในส่วนขมิ้นชัน นับเป็นสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ที่มีความ
โดดเด่น เพราะทั่วโลกให้ความสนใจน ามาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและการแพทย์ ถือเป็นโอกาสทางการตลาด
ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากขมิ้นชันในรูปแบบออร์แกนิค หรือสารสกัดที่ได้มาตรฐานรับรองด้านความ
ปลอดภัย ขณะนี้ไทยมีการสกัดสมุนไพร และมีการส่งออกจ านวนมาก แต่การใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
ในการสกัดสมุนไพรให้เป็นยาเพื่อน ามาใช้ในการรักษาโรคยังมีน้อย ซึ่งหากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีการน า
เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการสกัดสมุนไพรเพื่อเป็นยาเช่นเดียวกับในต่างประเทศ เช่ือว่าตลาดสมุนไพรจะมี
อัตราการเติบโตมากข้ึน และสมุนไพรไทยจะมีมูลค่ามากข้ึน 

แม้ว่าโอกาสทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีอยู่มาก แต่ความท้าทายของ
ผู้ประกอบการที่ส าคัญคือ ความน่าเช่ือถือของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรฐาน
การผลิต คุณภาพความปลอดภัย ดังนั้น การควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพียงพอที่จะสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค/ซัพพลายเออร์ (อาทิข้อมูลแหล่งที่มา/กระบวนการผลิตที่ตรวจสอบย้อนหลังได้/
การร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) การก้าวให้ทันเทรนด์การบริโภคของตลาด 
ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสื่อความไปยังผู้บริโภค
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และบริโภคสมุนไพรที่ถูกวิธี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ จะช่วยยกระดับธุรกิจ
สมุนไพรของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ 
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(6) การแข่งขันในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 
6.1 อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 
อุตสาหกรรมยาไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ 177,000 ล้านบาท มีขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย โดยช่องทางจ าหน่ายยาในประเทศส่วนใหญ่เป็นการ
จ าหน่ายผ่านโรงพยาบาลรัฐ ประมาณร้อยละ 60 โรงพยาบาลเอกชนร้อยละ 20 และร้านขายยาร้อยละ 20 
(ที่มา: CPhL South east asia ข้อมูลณเดือนมี.ค.62) 

ผู้ประกอบการในตลาดยาของไทยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ องค์การ
เภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร และ 2) ผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งบริษัทผู้ผลิตยาของคนไทยและ
บริษัทผู้ผลิตยาของต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันจ านวน 161 แห่ง ที่สามารถ
ผลิตได้ตามมาตรฐานการผลิตยาที่ดขีองสหภาพยุโรป (GMP-PIC/S) 

อุตสาหกรรมยายังคงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากบริษัทยาของไทยและ
บริษัท โดย ณ เดือนมิถุนายน 2562 มีผู้ประกอบการในหมวดการผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
จ านวน 557 ราย แบ่งเป็นขนาดเล็กจ านวน 453 ราย คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 81 ขนาดกลางจ านวน 55 ราย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 และขนาดใหญ่จ านวน 49 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9  
(ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูลณ เดือนมิ.ย.62) 

6.2 แนวโน้มตลาดยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทย 
ฝ่ายวิจัยธนาคารออมสินคาดว่า อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยยังคงเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี

เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากข้ึน อีกทั้งโครงสร้างประชากรที่ก าลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการรักษาที่ดีข้ึนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้
ความต้องการยามีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดการณ์มูลค่าตลาดยาในประเทศช่วงปี 2562–2564 จะมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึนประมาณ 4.2 - 4.6% ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มข้ึน โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการเจ็บป่วยที่เพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะจ านวนผู้ป่วยจากโรคเฉพาะทางหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง) ที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ขณะที่จ านวนประชากรผู้สูงอายุของไทย
คาดการณ์ว่าจะมีมากขึ้น 

นอกจากนี้ การเข้าถึงช่องทางการรักษาที่ดีข้ึนภายใต้ระบบหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ค่ายาและค่ารักษา) ขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะอยู่ในอัตราราว 4.4-4.7% 
ในช่วงปี 2562-2564 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง 
ในอัตรา 4.7% ในปี 2564 จากที่ขยายตัว 4.6% ในปี 2561 
ที่มา: รายงานวิจัยอุตสาหกรรมยา 2562 ธนาคารออมสิน และรายงานแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2562–2564 : อุตสาหกรรมยา (พฤษภาคม 2562 

6.3 ราคาวัตถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น 
อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบนัของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในข้ันปลายคือการผลิตยาส าเร็จรูป ยาที่ผลิต

ได้ในประเทศเป็นยาช่ือสามัญ (Generic Drug) ซึ่งผู้ผลิตจะน าเข้าวัตถุดิบตัวยาส าคัญจากต่างประเทศมาผสม
และผลิตเป็นยาส าเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ โดยไทยน าเข้าวัตถุดิบยาสัดส่วนสูงประมาณ 90% ของปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาส าเร็จรูปทั้งหมด ท าให้ด้านต้นทุนของผู้ผลิตยาในประเทศมีแนวโน้มสูงข้ึนจาก
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงานผลิตยาให้ได้ตามมาตรฐาน GMP-PIC/S และราคาวัตถุดิบน าเข้าที่สูงข้ึนผล
จากการหยุดการผลิตช่ัวคราวของโรงงานผลิตสารตั้งต้นและส่วนประกอบส าหรับผลิตยาในจีน ขณะที่อินเดีย
ประกาศห้ามส่งออกสารตั้งต้นและส่วนประกอบ รวมถึงตัวยารักษาโรค 26 ชนิด (เช่น ยาพาราเซตามอล) เพื่อ
ส ารองไว้ผลิตในประเทศ 
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นอกจากนี้ บริษัทผลิตยาต้นแบบช้ันน าของโลก ได้แก่ สหรัฐฯ เยอรมนี อังกฤษ ระงับการวิจัย/
ทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) ยารักษาโรคอื่นๆ ช่ัวคราว เพื่อหันมาคิดค้นพัฒนาวัคซีน COVID-19 ท าให ้
มีแนวโน้มที่วัตถุดิบสารตั้งต้นอาจขาดแคลนและราคาปรับสูงข้ึนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต  
ของไทย ยังพึ่งพาทั้งการน าเข้าวัตถุดิบสารตั้งต้น และยาต้นแบบ 

6.4 ยามะเร็ง และการแข่งขัน 
ปัจจุบันประเทศไทยต้องน าเข้ายารักษามะเรง็ 100% ไม่มีโรงงานในประเทศผลติ ดังนั้น อภ.จึงมี

ความร่วมมือกับ ปตท.ในการพัฒนาโครงการโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ทั้งยาเคมีบ าบัด กลุ่มยารักษาแบบ
จ าเพาะเจาะจง และยาฉีดชีววัตถุคล้ายคลึง เป็นต้น โดยในเบื้องต้นโรงงานจะมีก าลังการผลิตยาเคมีบ าบัด 30 
ล้านยูนิตต่อปี และยาชีววัตถุ31 ล้านยูนิตต่อปี โดยจะเน้นยาที่หมดสิทธิบัตร โดยองค์การเภสัชกรรมมีการ
ศึกษาวิจัยเตรียมพร้อมล่วงหน้าอยู่แล้ว สามารถครอบคลุมการเข้าถึงของคนไทยได้ และเมื่อเพียงพอต่อการใช้
ในประเทศแล้ว สามารถเพิ่มก าลังการผลิตเพื่อส่งออกต่อไปได้ ทั้งนี้ การผลิตยามะเร็งได้เองในประเทศ จะท า
ให้ยาราคาถูกลง โอกาสที่จะผลักดันยามะเร็งเข้าบัญชียาหลกัแห่งชาติก็จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยาบาง
ชนิดที่ยังไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักฯ เพราะยายังมีราคาแพง 

 
2.1.4 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Technology : T) 

(1) แนวโน้มการซื้อยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ On-line 
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากข้ึน ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ออนไลน์ได้ง่าย สื่อออนไลน์จึงถูกน ามาใช้ประโยชน์กับธุรกิจหลายประเภทเพราะว่าใช้งบประมาณน้อย 
ไม่สิ้นเปลือง และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี รวมถึงในธุรกิจด้านยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
แต่การจ าหน่ายยาทางอินเตอร์เน็ตมีข้อก าหนดชัดเจนคือเฉพาะ “ยาสามัญประจ าบ้าน” 

(2) Health Trend Technology  
ประเด็น แนวโน้ม 

Antibiotic Resistance การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียทั้งหลายจะเป็นประเด็นที่ส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 
ที่มา : How cam we solve antibiotic crisis? Gerry Wright,Ted-ED  
Link https://youtu.be/ZvhFeGEDFC8 

Nature and Food as 
Remedies 

การใช้ธรรมชาตแิละอาหารเป็นยาเพื่อรักษาโรคหรือความบกพร่องต่างๆ มากขึ้น  
ที่มา : Why you should try the Japnese art of forest bathing,lifehackeer 
Limk https://youtu.be/MtiWqKLLPmA 

Personalized Medicine เป็นการเลือกการรักษาทางการแพทย์และการให้ยาในปริมาณที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย  
แบบจ าเพาะต่อบุคคล 
ที่มา : What is precision medicine?,U.S Food and Drug Administration 
Link https://youtu.be/ojrW8WeoANQ 

Robotics in Healthcare อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศ มีแนวโน้มอัตราการเติบโต
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
ที่มา : Robotic surgery unlocks a new era of medicine,Freethink 
Link https://youtu.be/aJhNXXWmqO 

Telemedicine & Selfcare การน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ 
Real-time 
ที่มา : Is telemedicine the future of health care?CNBC 
Link https://youtu.be/PLp6U5mUMQQ 
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(3) Cyber Security & Digital Privacy 
ที่มา :  https://www.ar.co.th/kp/th/586 
เนื่องจากองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างรวบรวมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจ านวน

มาก บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ เช่น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงหรือเปิดเผยได้
โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลกระทบด้านลบกับองค์กรได้ เพราะองค์กรมั กส่งข้อมูลที่มีความส าคัญ 
ข้ามเครือข่ายและอุปกรณ์ในการท าธุรกิจ ข้อมูลเหล่านั้นจึงควรได้รับการปกป้องโดยเฉพาะในยุคที่การโจมตี
ทางไซเบอร์นั้นมีความซับซ้อนมากข้ึน การโจมตีทางไซเบอร์และการสอดแนมทางดิจิทัลเปน็ภัยคุกคามที่ส าคัญ
ต่อการท าธุรกิจ 

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ องค์กรที่มปีระสทิธิภาพจ าเป็นต้องมี ระบบ Cyber 
Security ครอบคลมุ ดังนี ้

 Network security เป็นกระบวนการปกป้องเครือข่าย หรือเน็ตเวิร์คจากผู้ที่โจมตีและบุกรุก 
 Application security แอปพลิเคช่ันต้องมีการอัพเดทและการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

แน่ใจว่าโปรแกรมเหล่าน้ีปลอดภัยจากการโจมตีของบุคคลที่สาม 
 Data security สิ่งที่อยู่ภายในเครือข่ายและแอปพลิเคชันคือข้อมูล การปกป้องข้อมูล บริษัท 

และลูกค้าเป็นความปลอดภัยอีกข้ันหนึ่ง 
 Cloud security ในปัจจุบันไฟล์จ านวนมากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัลหรือ “คลาวด”์ 

การปกป้องข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่เป็นออนไลน์ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่องค์กรควรให้ความส าคัญ 
 

(4) Big Data 
ที่มา :  บทความสาธารณะ Wikipedia https://th.wikipedia.org/wiki/ข้อมูลขนาดใหญ่ 
    https://oldweb.dga.or.th/th/profile/2176/ หมอชนะ 

ปัจจุบันการท าธุรกิจจะมี ข้อมูลขนาดใหญ่/ปริมาณมาก ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลภายในองค์กรและ
ภายนอกที่มาจากการตดิต่อระหว่างองค์กร หรือจากทุกช่องทางการติดต่อกับลูกค้า ส าหรับภาคเอกชนที่น าข้อมูล 
จาก Big Data มาใช้ประโยชน์ เช่น เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ช ที่จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีระบบที่ท าหน้าที่คัดเลือกสินค้าอื่นๆ ที่คาดว่าลูกค้าจะต้องการเพิ่มเติม แล้วน าเสนอข้ึนมาให้โดย
อัตโนมัติบนหน้าเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ชของลูกค้ารายนั้นๆ ทั้งนี้ ลูกค้าแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องน าเสนอสินค้าเดียวกัน 
จากการสังเกตพฤติกรรมการซื้อสินค้า พบว่า ภาคเอกชนจะมีการเก็บข้อมูล ช่ือ ที่อยู่ เพศ เช้ือชาติ อายุ ประวัติ
การซื้อสินค้า ชนิดสินค้า เวลาที่ซื้อ มูลค่าสินค้า น ามาวิเคราะห์จับคู่กับสินค้าอื่นที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ เงื่อนไขหรือ
สูตรการจับคู่อาจแตกต่างกันไป ตามกลุ่มลูกค้าหรือประชากรในแต่ละประเทศ หรือตามกลุ่มสังคมหรือวัฒนธรรม 

การน า Big Data มาใช้ในภาครัฐ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและลดความเหลื่อมล้ า โดยน าข้อมูล
ในระบบราชการจากหลายหน่วยงาน เช่น ข้อมูลสาธารณสุข ทะเบียนราษฎร์ ที่ตั้งของธุรกิจ โรงพยาบาล สถาน
บ าบัด สถานการณ์จ้างงานฯ มาวิเคราะห์และเช่ือมโยงกัน เกิดเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ของภาครัฐ ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์เช่ือมโยงเพื่อตอบการให้บรกิารของภาครัฐ ตัวอย่างเช่น หมอชนะ เป็นแอปพลิเคชันที่บันทกึ
ข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ 
เพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่างๆ  ท าให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นย าและเที่ยงตรงมากยิ่งข้ึน จึงเป็นเครื่องมอื
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะ
จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเช้ือ Covid-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

https://www.ar.co.th/kp/th/586
https://th.wikipedia.org/wiki/ข้อมูลขนาดใหญ่
https://oldweb.dga.or.th/th/profile/2176/
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สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีองค์การเภสัชกรรมควรพิจารณา 

ประเด็น 
ส่งผลทางบวก

ต่ออภ. 
ส่งผลทางลบ

ต่ออภ. 
การเมือง กฎหมาย และนโยบาย 
• นโยบายของรัฐบาลสนบัสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการ

รักษาพยาบาลและการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
 
 

 
 
 

• นโยบายของภาครัฐก าหนดบทบาทที่ชัดเจนในการมสี่วนสนบัสนุน
นโยบายด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแหง่ชาติ 

 
 

 

• ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศสง่ผลต่อการด าเนินงานของอภ. 
(ถูกจ ากัดด้านการพัฒนายาสามญัใหม่ๆ  หรอืทดแทนการน าเข้า) 

 
 

 

• การแก้ไข พ.ร.บ. สารเสพติด เรือ่งกญัชา   
   
ภาวะเศรษฐกิจ 
• การจัดหา รวมถึงการคิดค้น วิจัยและพฒันาวัคซีนของไทย 

เป็นความหวังส าคัญ และเป็นตัวแปรส าคัญที่จะก าหนดทิศทาง 
การฟื้นตัวของเศรษฐกจิในปี 2564 

 
 
 
 

 
 
 

• แนวโน้มธุรกิจผลิตภัณฑห์รือบรกิารเกี่ยวกับสุขภาพจึงเพิ่มข้ึน 
อย่างเห็นได้ชัด คนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน 

 
 

 

   
การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและสุขภาวะประชาขน 
• การเข้าสู่สงัคมสงูวัยของประเทศไทย ท าให้ความต้องการ 

ด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ยาเพื่อการรกัษาโรคติดต่อไม่เรือ้รัง 
(NCDs) มีแนวโน้มสงูข้ึน 

 
 
 
 

 
 
 

• การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง เช่น โรคไข้หวัดใหญ่   
• เกิดโรคอบุัติใหม่ ท าให้มีความต้องการและการตระหนักเรื่อง 

การดูแลสุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลมากขึ้น  
 
 

 

• สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพมากยิง่ข้ึน ส่งผลให ้
ตลาดสมุนไพรทีใ่ช้เปน็วัตถุดิบในการผลติของอุตสาหกรรมยา 
เติบโตข้ึน และสมุนไพรทีเ่กีย่วข้องกับการปอ้งกันชะลอความชรา  
(Anti-Aging) หรือเวชศาสตร์ชะลอวัย ได้รับความนิยมมากข้ึน 

 
 

 

• ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ ช่ัวโมงการท างานลดลง การว่างงานเพิ่มข้ึน 
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ประเด็น 
ส่งผลทางบวก

ต่ออภ. 
ส่งผลทางลบ

ต่ออภ. 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• การดื้อยาปฏิชีวนะมากข้ึน อภ.มีขีดความสามารถสงูในการพัฒนา 

ยาใหม่ๆ จากนวัตกรรมด้านยา 

 
 

 

• แนวโน้มภัยคุกคามด้านทาง Cyber มีเพิ่มข้ึนอาจสร้างความเสียหาย
ต่อธุรกิจ 

  

• กระแสการใช้งาน Social Media ที่เพิม่ขึ้น สามารถเพิ่มช่องทางจัด
จ าหน่ายผ่านระบบ Online และเพิ่มโอกาสด้านการพัฒนา e-
commerce e-Service  

 
 
 

 

   
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
• มีการแข่งขันสูงทัง้จากต่างประเทศและในประเทศ 

  
 

• ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล (ค่ายาและค่ารกัษา) ขยายตัวต่อเนื่อง 

  

• ปัจจุบันประเทศไทยต้องน าเข้ายารักษามะเร็ง 100% ไม่มีโรงงานใน
ประเทศผลิต อภ.มีโครงการผลิตยารกัษาโรคมะเรง็ 

  

• ยาส่วนใหญ่ยังน าเข้า มีแนวโน้มต้นทุนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
• ตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เคยเข้ามารักษาพยาบาลในไทย

หายไปจากภาวะ COVID 19 ท าให้ความต้องการส่วนหนึ่งลดลง                                                        
  

• มีผู้เล่นหน้าใหมท่ี่มีศักยภาพด้านเงินทุน เข้าสู่ตลาดยาในประเทศไทย 
(ปตท.) 
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis)  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Analysis) โดยใช้ใช้วิธีการ Functional Analysis ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์การตามหน้าที่การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 
2.2.1 การวิเคราะห์ด้านการเงิน 
ที่มา: งบการเงิน (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย) องค์การเภสัชกรรม 
 

1) การวิเคราะห์โครงสร้างมูลค่าและต้นทุน (Value & Cost Structure) 
 

 
โครงสร้างต้นทุนและก าไรสุทธิภาพรวมองค์กร -  2563 

 
ผลการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมในปีงบประมาณ 2563 มีผลก าไรสุทธิ 1,475ล้านบาท 

คิดเป็นประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน โดยต้นทุนหลัก คือ ต้นทุนสินค้าที่ขายซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 79 ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุทางตรง ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และต้นทุนยาส าเร็จรูปผู้ผลิตอืน่  
ค่าใช้จ่ายจากการบริหารร้อยละ 10 และค่าใช้จ่ายการขาย ร้อยละ 3  
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2) การเติบโตและความสามารถในการท าก าไร 

 
รายได้องค์การเภสัชกรรม ปี 2563 จ านวน 18,742 ล้านบาท มาจากรายได้หลักจากการขายยา

องค์การเภสัชกรรมผลิต 7,877 ล้านบาท (45%) ยาผู้ผลิตอื่น 9,655 ล้านบาท (55%) โครงสร้างแบ่งตามลกูค้า
คือ ลูกค้าภาครัฐ 95% ลูกค้าเอกชนและต่างประเทศ 5% อัตราก าไรข้ันต้น ยาองค์การเภสัชกรรมผลิต 
34.44% อัตราก าไรข้ันต้นของยาผู้ผลิตอื่นปี 2563 เท่ากับ 8.63%  
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ก าไรข้ันต้นปี 2563 สูงข้ึน 222 ล้านบาท อัตราก าไรสุทธิปี 2563 เท่ากับ 7.87% เปรียบเทียบกับปี 
2562 ลดลง 0.65% เนื่องจากรายได้อื่นลดลง ประมาณ 60 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มข้ึน 47    
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึน 202 ล้านบาท  

รายได้อื่นที่ลดลงมาจาก รายได้ค่าปรับ เป็นรายได้ค่าปรับ supplier กรณีการส่งมอบไม่เป็นไปตาม
ก าหนด รายการอื่นลดลงที่ส าคัญ ปี 2563 ได้แก่ ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 19 ล้านบาท ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มข้ึนในส่วนของค่าปรับส่งของลา่ช้า ค่าโฆษณาส่งเสริมการขายเพิ่มข้ึน       เงิน
สนับสนุนโครงการเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มข้ึนจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ 
 
3) ประมาณการภาพรวมด้านการเงิน 
 

 
ประมาณการภาพรวมด้านการเงินองค์การเภสัชกรรมในปี 2564 รายได้รวมลดลง เนื่องจากยอดขาย

ยา เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และยา Oseltamivir ลดลงมากจากมาตรการลดความเสี่ยงจากโควิด-19 
ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยมากข้ึน และการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับแนวทางในการใช้ยารักษาโรคเอดส์
จากเดิมในปี 2565 ซึ่งจะกระทบกับยอดขายยารักษาโรคเอดส์ ซึ่งเป็นยอดขายหลักของยาองค์การเภสัชกรรม 
ท าให้ประมาณการก าไรขององค์การเภสัชกรรม ลดลงจาก 7.33% ปี 2564 เหลือ 6.14% และหากองค์การ
เภสัชกรรมสามารถปรับตัวโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยารักษาโรคเอดส์ได้เร็ว ก าไรในปีถัดๆ ไปก็จะค่อยๆ
เพิ่มข้ึนเป็น 6.96 % ในปี 2569 
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4) ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย ์
 

สินทรัพย์รวมขององค์การเภสัชกรรม ปี 2563 ประมาณ  22,466 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก 
ปี 2562 และแนวโน้มสูงข้ึนต่อเนื่อง เนื่องจากมีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตยารงัสติระยะที่ 2 แม้จะมีการลงทนุ
เพิ่มข้ึนในสินทรัพย์ถาวรแต่การเติบโตของรายได้น้อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มข้ึนส่งผลให้ประสิทธิภาพ  
การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ถาวรลดลง (Fixed Asset Turnover) จากเดิมปี 2562 เท่ากับ 0.84 เป็น 0.83 
ท านองเดียวกัน อัตราก าไรลดลงจาก 1,556 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 1,475 ล้านบาทในปี 2563 ท าให้อัตรา
การผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset)  ลดลงเช่นกันจากปี 2562 ROA เท่ ากับ  7.17% 
เป็น 6.57% ในปี 2563 
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5) การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

 
ลูกหนี้การค้าหลักได้แก่ ลูกหนี้ราชการส่วนกลาง และลูกหนี้ราชการส่วนภูมิภาค ลูกหนี้การค้าใน

ปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากมีการช าระเงินจากลูกหนี้ราชการส่วนกลางเข้ามาช่วงปลายปี โดยลูกหนี้
กลุ่มหลักขององค์การเภสัชกรรมมีแนวโน้มสูงข้ึนต่อเนื่อง ลูกหนี้ค้างช าระเกิ น 1 ปี ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และมียอดค้างช าระเกิน 1 ปี สูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 
6) วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) 

 
องค์การเภสัชกรรม มีภาระการส ารองสภาพคล่องรองรับการด าเนินงานปกติที่เพิ่มข้ึน โดยวงจร

เงินสดเพิ่มข้ึนจาก 132 วัน ในปี 2562 เป็น 140 วัน ในปี 2563 จากการที่อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้น จากการส ารองวัตถุดิบ ยาและเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจ าหน่ายยาและ
เวชภัณฑ์ และให้สามารถผลิตยาให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้มีก ารส ารองยาและเวชภัณฑ์
ส าหรับรักษาโรคโควิด-19 มากข้ึน เช่น ยา Favipiravir หน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุด PPE เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล ถึงแม้องค์การเภสัชกรรมมีภาระการส ารองสภาพคล่องรองรับการด าเนินงานปกติที่เพิม่ข้ึน 
องค์การเภสัชกรรม ก็ยังรักษาระดับสภาพคล่องขององค์กรสูงกว่าระดับที่ก าหนด 



แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 

แผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

หน้า | 33 

 
 
 

7) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ อภ.เปรียบเทียบกับบริษัทยาต่างประเทศ  
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ผลการด าเนินงานของอภ. เทียบกับบริษัทยาต่างประเทศ รายได้รวมของอภ.จะน้อยกว่าบริษัท

ต่างประเทศมาก เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ อภ.มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารต่อรายได้เพียงแค่ 12.1% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยสัดส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้ของ
บริษัทต่างประเทศอยู่ที่ 30% ส่วนอัตราก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน อภ.อยู่ที่ 7.9% ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อัตรา
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบรษัิทต่างประเทศซึ่งประมาณ 22% ทั้งนี้เนื่องจากอภ.เปน็รัฐวิสาหกจิที่ตัง้ข้ึน
เพื่อตอบสนองนโยบายชาติด้านการรักษาระดับราคายาในประเทศไม่สามารถท าก าไรสูงสุดได้ การด าเนินงาน
เพียงเพื่อให้องค์กรสามารถพึ่งพาตนเอง และเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายหมุนเวียน และการลงทุนในอาคต 

 
8) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ อภ. เปรียบเทียบกับบริษัทยาภายในประเทศ  
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เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ อภ.กับบริษัทยาภายในประเทศ รายได้รวมของ อภ.จะสูงกว่า

รายได้ของบริษัทยาภายในประเทศ การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Fixed Asset) ของ อภ.จะสูงกว่า
บริษัทในประเทศมาก บริษัทที่ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รองจาก อภ.คือบริษัทไทยนครพัฒนา และ
บริษัทยูนิซัน ตามล าดับ การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรของ อภ. ท าได้อยู่ประมาณค่าเฉลี่ยของบริษัท 
คู่เทียบทั้งหมดคือ 1.78 เท่า ในขณะที่บริษัทที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
บ.สยามเภสัช บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล และบ.ไทยเมจิฟาร์มาซูติคอล ตามล าดับ 
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เปรียบเทียบอัตราก าไรข้ันต้นระหว่าง อภ.กับบริษัทผู้ผลิตยาภายในประเทศ อัตราก าไรข้ันต้นของ 
อภ. ที่ 20.9% ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอัตราก าไรข้ันต้น ที่ประมาณ 36% ขณะเดียวกันสัดส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อ
รายได้ของ อภ.อยู่ที่ 13.1% ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ที่ประมาณ 22.5% 

อัตราการท าก าไรสุทธิของ อภ.7.9% ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทยาภายในประเทศ ที่ประมาณ 13% 
โดยบริษัทที่มีอัตราการท าก าไรสูงสุด 3 อันดับได้แก่ บ.ไทยนครพัฒนา บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล และ 
บ.ยูนิซัน ตามล าดับ 

 
สรุปประเด็นท่ีส าคัญการวิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis) 
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2.2.2 การวิเคราะห์ด้านลูกค้าและการตลาด (Customer Analysis) 
 
1) การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) (ยา อภ.ผลิต) 
 
 

 
 

 
อภ.มีรายได้ยาที่  อภ.ผลิตจากลูกค้าแบ่งเป็น ลูกค้าหลัก (Key Account) เช่น ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานประกันสังคม (สปส.) ในปี 2563 สัดส่วนประมาณ 47 % ซึ่ง
เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ประมาณ 8 %, ส่วนลูกค้าภาครัฐอื่นๆ (Non Key Account) เช่น โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  (ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์) อภ.มีรายได้ยาที ่
อภ.ผลิตจากลูกค้ากลุ่มนี้ในปี 2563 44% ซึ่งลดลงจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 51% สัดส่วนรายได้ยา อภ.ผลิตจาก
ลูกค้าเอกชนปี 2563 ลดลง จากปี 2562 1% และสัดส่วนรายได้ยา อภ.ผลิต จากลูกค้าต่างประเทศเพิ่มข้ึน
จากปี 2562 จ านวน 26 % เป็น 33% ในปี 2563 
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2) การวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Segment) (ยา อภ.ผลิต) 
 

 
 

รายได้ยา อภ.ผลิต ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กลุ่มยารักษาโรคเอดส์ (ARV) มีจ านวนสัดส่วนมาก
ที่สุดคือ 49% รองลงมาคือ กลุ่มยาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด (CVS) ประมาณ 19% ยาส าหรับต้านการติด
เช้ือประมาณ 10% ยาส าหรับระบบประสาทประมาณ 6% ที่เหลือเป็นยากลุ่มอื่นๆ 

 
3) รายงานความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2563 

องค์การเภสัชกรรมด าเนินการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง ความภักดีและความผูกพัน 
ตลอดจนประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของลูกค้า ตามกลุ่มลูกค้าขององค์การเภสัชกรรม และลูกค้า
คู่แข่งหรือลูกค้าองค์กรอื่นที่มีสินค้าและบริการคล้ายคลึงกัน ให้เป็นไปตามแนวทางของการประเ มิน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2563 ของ สคร. ในส่วนของเกณฑ์
ประเมิน มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management – SCM) ซึ่งจะ
ช่วยให้องค์การเภสัชกรรมทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ  ความภักดี ตลอดจนได้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ตอบสนองลูกค้าได้เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง และเพิ่มความภักดีให้กับลูกค้าใน
ปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 และจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามระบบประเมิ นผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM) ในปีงบประมาณ 2564 
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การวิเคราะห์ด้านลูกค้า (Customer Analysis) เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2563 

 
ที่มา : ผลการวิจัยความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าองค์การเภสชักรรม ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 

แผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

หน้า | 40 

 
 
 

สรุปประเด็นท่ีส าคัญการวิเคราะห์ด้านลูกค้าและการตลาด (Customer Analysis) 
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2.2.3 การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลและระบบสนับสนุนอ่ืน (HR Analysis and Support other) 
1) การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Analysis) จ านวนบุคลากรแบ่งตาม Generation 
บุคลากรกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีจ านวนมากกว่าครึ่งขององค์กร (ร้อยละ 60) ส่งผลให้

องค์กรต้องเตรียมการในการปรับพฤติกรรมองค์กรเพื่อรองรับและส่งเสริมบรรยากาศการท างานร่วมกัน
ระหว่าง Generation ต่างๆ ที่แตกต่างกันให้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่
องค์กร 

ค่าเฉลี่ยอายุของพนักงานโดยรวมอยู่ที่ 38 ปี ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของรัฐวิสาหกิจทั่วไปที่ประมาณ 42 ป ี
อย่างไรก็ตาม องค์กรควรเริ่มพิจารณารับพนักงานใหม่มาชดเชยส าหรับต าแหน่งงานที่ต้องการแรงงานทาง
กายภาพสูง เพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพในการท างานให้คงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 
ที่มา: ข้อมูลบุคลากร (พนักงาน, ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว) ณ วันที่ 17 มี.ค. 64  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลระบบงานการบริหารทรัพยากรบุคคล HR System Assessment 2564 
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3) ความพึงพอใจโดยรวมของพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม ในปี 2564 อยู่ที่ระดับ 
3.98 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก (ด้วยเกณฑ์ที่มากกว่า 3.40-4.20) โดยเมื่อวิเคราะห์แยกประเภทตามหมวด
ความพึงพอใจต่างๆ พบว่า อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากทั้ง 6 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีคะแนนสูงสุด คือเนื้อหาของงาน
และต่ าสุดคือการให้รางวัล  

ความผูกพันโดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.205 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ผูกพันมากที่สุด (ด้วยเกณฑ์ที่มากกว่า 
4.20-5.00) โดยเมื่อวิเคราะห์แยกประเภทตามหมวดต่างๆ พบว่าพฤติกรรมในด้านการพูดถึงองค์กรในทางที่ดี 
(SAY) และ การทุ่มเทเพื่อองค์กร (STRIVE) อยู่ในเกณฑ์ผูกพันมากที่สุด (ด้วยเกณฑ์ที่มากกว่า 4.20-5.00) และ
พฤติกรรมด้านการอยู่กับองค์กร (STAY) อยู่ในเกณฑ์ผูกพันมาก (ด้วยเกณฑ์ที่มากกว่า 3.40-4.20) 

ความไม่พึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 2.32 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ไม่พึงพอใจน้อย (ด้วยเกณฑ์คะแนน
ระหว่าง 1.80-2.60) โดยเมื่อวิเคราะห์แยกประเภทตามปัจจัยทั้ง 6 ด้าน พบว่าทุกปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ไม่พึง
พอใจน้อย (ด้วยเกณฑ์คะแนนระหว่าง 1.80-2.60) ยกเว้น ด้านการให้รางวัลและโอกาสในหน้าที่การงานที่อยู่
ในเกณฑ์ไม่พึงพอใจปานกลาง (ด้วยเกณฑ์คะแนนระหว่าง 2.60-3.40) 

 
4) การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนวทางที่ส านักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) ก าหนด โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk Management-Integrating 
with Strategy and Performance 2017 (COSO-ERM 2017) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนจัดการ
ความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นรายเดือน และรายงานต่อ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็นรายไตรมาส และได้น าความเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มาปรับปรุงการด าเนินงาน โดยในปี 2564 มีความเสี่ยง ระดับองค์กร
ทั้งสิ้น 11 ความเสี่ยง แบ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ (New Risk) 9 ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่หลงเหลือ (Residual 
Risk) ของปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2 ความเสี่ยง ดังนี้ 

 
ประเภทความเส่ียง ล าดับที่ ความเส่ียง 

Strategic risk 

ความเสี่ยงเรื่องที่ 1 การผลิตวัคซีน COVID-19 ไม่เป็นไปตามแผน 

ความเสี่ยงเรื่องที่ 2 โครงการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ไม่เป็นไปตามแผน (Residual Risk 63) 

ความเสี่ยงเรื่องที่ 3 การเปิดเสรีทางการค้า - CPTPP 

Operation risk 
ความเสี่ยงเรื่องที่ 4 ความไม่เพียงพอของยา อภ. ผลิต 

ความเสี่ยงเรื่องที่ 5 ปริมาณการผลิต GPO-VIR T ไม่เพียงพอกับประมาณการขาย 

Financial risk 

ความเสี่ยงเรื่องที่ 6 สัดส่วนยอดขายของยาผลิตเองต่อยาผู้ผลิตอ่ืนไม่เป็นไปตามประมาณการ 

ความเสี่ยงเรื่องที่ 7 ยอดจ าหน่ายยาภาคเอกชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (Residual Risk 63) 

ความเสี่ยงเรื่องที่ 8 ยอดจ าหน่ายภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ความเสี่ยงเรื่องที่ 9 ระยะเวลาเก็บสินค้าคงเหลือนานกว่าประมาณการ 

ความเสี่ยงเรื่องที่ 10 การเก็บเงินลูกหน้ีการค้า - กลุ่มภาครัฐ 

Compliance risk ความเสี่ยงเรื่องที่ 11 การปฎิบัติงานไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
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5) ผลประเมินคะแนน ITA สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 ได้คะแนนรวม 85.07 คะแนน และ  
ปี 2563 ได้คะแนนรวม 91.14 คะแนน ระดับ A ในเกณฑ์ระดับสูงมาก  

 
สรุปประเด็นท่ีส าคัญการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลและระบบสนับสนุน 
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2.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
SWOT คือ กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กร ณ เวลา

ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรค จากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการใช้วางแผน
งาน ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ หรือด าเนินกิจการองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงขององค์กรที่สุด โดย SWOT ของอภ. วิเคราะห์ออกมาได้ดังนี้ 

 2.3.1 จุดแข็ง (Strength) 
  Description Evidence-Based 

ST
RE

NG
TH

 

S1 

 มีรูปแบบธุรกิจทั้งการผลิต และการ
บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้าง
รายได้และตอบสนองความต้องการลูกค้า
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเอง และผู้อ่ืนผลิต 

 อภ.สามารถ supply ยาและเวชภัณฑ์ที่ อภ.ผลิต
และผู้ผลิตอ่ืนให้ รพ.รัฐบาลทั่วประเทศประมาณ 
1,037 แห่ง และ รพ.เอกชน 344 แห่ง 

S2 

 มีโครงสร้างทางการเงินที่ดี มี
งบประมาณ ทุน ม่ันคง สนับสนุนการ
ท างานขององค์กร 

 5 ปีที่ผ่านมา อภ.มีประมาณการหน้ีสินในระดับ
ต่ า และส่วนทุนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ปี2561 ส่วนทุน 13,446 ลบ. 
ปี2562 ส่วนทุน 14,113 ลบ. 
ปี2563 ส่วนทุน 14,979 ลบ. 

 ระดับสภาพคล่อง 5 ปี ย้อนหลังอยู่สูงกว่าระดับ
ที่ก าหนด (3,000 ลบ.)  

S3 

 ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ภาครัฐได้ 

 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของ อภ. ปี 2563 
o ARV ยาต้านไวรัสเอดส์ 49% 
o CVS ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 19% 
o Infection ยารักษาการติดเชื้อ 10% 
o CNS ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง 6% 
o GI ยาระบบทางเดินอาหาร 4% 
o Vit&Mi วิตามินและเกลือแร่ 3% 
o Iron chelating agent 2% 
o เคมีภัณฑ์ 2% 
o กลุ่มอ่ืนๆ รวมกัน 5% 

S4 
 

 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านไวรัส
เอดส์ (ARV) รายหลักของประเทศ 

 อภ.มีส่วนแบ่งการตลาดยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) 
กว่า 70% ของมูลค่าตลาดรวม หรือเกือบ 100% 
ของมูลค่าตลาดผู้ผลิตภายในประเทศ 

S5 

 มีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ  จ านวน CCR ที่เก่ียวกับด้านคุณภาพยาที่ อภ.มี
จ านวนลดลง ปี 2562 จ านวน CCR ยา อภ.ผลิต 
302 เรื่อง ปี 2563 จ านวน CCR เหลือ 113 
เรื่อง  

 ผลส ารวจความพึงพอใจจากลูกค้าด้านคุณภาพ
จากผู้บริหารรพ./คลินิก/ร้านขายยา คะแนน อภ. 
เท่ากับ 4.57 สูงกว่าคะแนนของผู้ผลิตในประเทศ 
และต่างประเทศ ที่ได้คะแนนเท่ากับ 4.47 และ 
4.53 ตามล าดับ 
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  Description Evidence-Based 

S6 

 มี Supply chain ที่ครบวงจรและมี
ก าลังการผลิตรองรับความต้องการใน
ปริมาณสูง 

 อภ.มีการจ าหน่ายยาที่ อภ.ผลิตเองและจัดหายา
ผู้ผลิตอ่ืนให้กับลูกค้ารวมทั้งการรับจ้างผลิต 

 อภ.มีการผลิตยาเกือบทุกรูปแบบเภสัชภัณฑ์ 
(Dosage form) ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 
ในปี 2563 ผลิตยาเม็ด ประมาณ 7,200 ล้านเม็ด
ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 7,800 ล้านเม็ด และ
คาดการณ์ ในปี 2565 จะเพิ่มเป็น 9,800 ล้าน
เม็ด 

S7 

 มีระบบ VMI เป็นช่องทางการจ าหน่าย
ภาครัฐที่กว้างขวาง และมีลูกค้ารายใหญ่
ภาครัฐเป็นฐานในการด าเนินงาน   

 ลูกค้า Key Account เช่น สปสช. สปส. สั่งยา
และเวชภัณฑ์จากอภ. เพื่อใช้ระบบ VMI บริหาร
จัดการสินค้าคงคลังให้กับรพ.ภาครัฐ ทั่วประเทศ 
เช่น การสั่งซ้ือยา รักษาโรคเอดส์ น้ ายาล้างไต 
เป็นต้น 

S8 

 มีความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

 อภ.มีกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน 
(CG&CSR) และมอบหมายให้ผู้ช่วยผอ.เป็นผู้
ก ากับดูแล 

 อภ.มีศูนย์รับเรื่องร้องเรื่อง ดูแลรับผิดชอบโดย
ผู้ช่วย ผอ. โดยตรง 

 ผลประเมินคะแนน ITA สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยในปี 2563 ได้คะแนนรวม 91.14 คะแนนซ่ึง
อยู่ในระดับ A เป็นเกณฑ์ระดับสูงมาก 

S9 

 มีระบบ DT & IT ช่วยสนับสนุน
กระบวนการหลักขององค์การการสร้าง
รายได้และมูลค่า พร้อมมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองตาม DT Master Plan 

 อภ.มีระบบ IT ตาม DT Master Plan IT 
ได้แก่  
ระบบ SAP  
ระบบ VMI 
ระบบ Digital Marketing และ  
ระบบ Performance Management  
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2.3.2 จุดอ่อน (Weakness) 
 Description Evidence-Based 

W
ea

kn
es

s 

W1  มีลูกหน้ีค้างช าระจากกลุ่มลูกค้าภาครัฐ
จ านวนมากและค้างเป็นระยะเวลานาน 
ท าให้มีต้นทุนค่าเสียโอกาสจากเงินทุน 
และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

 ลูกหน้ีการค้ากลุ่มหลักของ อภ. ได้แก่ ลูกหน้ีราชการ
ส่วนกลาง และลูกหน้ีราชการส่วนภูมิภาค โดยลูกหน้ี
ราชการส่วนภูมิภาคมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเน่ือง 

 ลูกหน้ีค้างช าระของ อภ.ที่เกิน 1 ปี ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มลูกหน้ีหน่วยงานราชการ-ส่วนภูมิภาค และมี
ยอดค้างเกิน 1 ปีสูงขึ้น เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 

W2  ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ประมาณการรายได้เติบโต
ต่ า 

 รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ของ อภ.ยังมีสัดส่วนไม่สูง 
เม่ือเทียบกับรายได้รวมของ อภ. 

W3  การสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง 
จากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการขยาย
โรงงานการผลิต ท าให้ต้องเร่งการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นให้คุ้มค่า
มากยิ่งขึ้น 

 ตั้งแต่ปี 2565 อภ.มีแผนขยายโรงงานการผลิต ท าให้
ค่า Fixed Asset Turnover ลดลง จึงควรเพิ่มการ 
utilization Resources 

W4  ขาดความเชี่ยวชาญในการแข่งขันด้าน
การตลาดภาคเอกชน และตลาด
ต่างประเทศ 

 จากการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของ อภ. (Customer 
Segment) (ยา อภ.ผลิต) ยอดขายกลุ่มลูกค้าเอกชน 
ลดลง -2% 

 คกก.อภ.ได้ให้ข้อคิดเห็นจากการประชุมก าหนด
ทิศทางองค์กร ความว่า “การท าธุรกิจภาคเอกชน
ด้าน Marketing จะต้องพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง
และชัดเจนมากกว่าในปัจจุบัน” 

W5  กระบวนการใน Supply Chain บาง
กระบวนการยังไม่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตลาดที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น 

 อภ.มีปริมาณยาขาดคราวสูงขึ้นตั้งแต่ ต.ค.2563 ถึง 
ก.พ.2564 

W6  พึ่งพารายได้จากกลุ่มลูกค้าภาครัฐเป็น
หลักจากผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ และ
ยาหัวใจและหลอดเลือด แต่ยังมีกลุ่ม
สินค้าบางรายการที่ยอดขายมีแนวโน้ม
ลดลงต้องมีการพัฒนาทดแทน และสินค้า
ที่มีอัตราก าไรต่ าบางรายการที่ต้อง
ตัดสินใจด าเนินการจัดการ 

 สัดส่วนรายได้ของ อภ.มากกว่า 50% มาจากยา 
2 กลุ่ม โดยกลุ่มอ่ืน ยังมีสัดส่วนยอดขายต่ า 
กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่ม CNS กลุ่ม Test Kits ยอดขายมี
แนวโน้มลดลงต้องมีการพัฒนาทดแทน 

W7  การจัดส่งและกระจายสินค้ายังไม่สามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าได้ 

 ผลการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลูกค้า ปี 2563 การจัดส่งสินค้าของ อภ.ในภาพรวม
ลดลงจากปีที่ผ่านมา (-0.48) 

W8  เทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตที่ 
พระรามหกมีประสิทธิภาพต่ า 
และต้นทุนการผลิตสูง 

 Efficiency การผลิตของ อภ.(โรงงานพระรามหก) 
เฉลี่ย ต.ค.63-ก.พ. 64 น้อยกว่าค่ามาตรฐานหลาย
แผนก เช่น แผนกยาน้ า 2 แผนกยาเม็ด 1 แผนก
บรรจุยาเม็ด 2 เป็นต้น 
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 Description Evidence-Based 
W9  มีระยะเวลาการผลิตและตรวจสอบ

คุณภ าพสิ นค้ า  ใ นร ายการที่ ส าคัญ  
มีระยะเวลานาน ส่งผลต่อระดับสินค้า
และพัสดุคงเหลือและความสามารถ 
ในการตอบสนองต่อความต้องการสินค้า
ของตลาด 

 Leadtime เฉลี่ย (วัน) การผลิตยาเม็ด กรณีไม่มี 
Quality Event ขั้นต่ า 29 วัน และสูงสุด มากกว่า 
90 วัน 

W10  ระบบบริหารทรัพยากรบุคค ลข าด 
การพัฒนาและปรับปรุงการท างานเชิงรุก 

 คะแนนผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลของ อภ.ในด้านต่างๆ ยัง มี  GAP ในการ
ปรับปรุง 

W11  โครงสร้างทางธุรกิจที่รวมการผลิตยา 
ตามนโยบาย การผลิตยาในเชิงธุรกิจ และ
การบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ไ ว้ด้ วยกัน  
ท า ใ ห้ ไ ม่ ส า ม า ร ถ แยก แ ยะ ผล การ
ด าเนินงานในการสร้างมูลค่าที่แท้จริง 
ในแต่ละส่วนได้ 

 อภ.ยังไม่ มีการแยกโครงสร้างการผลิตระห ว่าง 
การผลิตยาตามนโยบาย กับการผลิตเชิงธุรกิจ รวมทั้ง 
คกก.อภ.ได้ให้ข้อคิดเห็นจากการประชุมก าหนด
ทิศทางองค์กร ความว่า “การวัดประสิท ธิภาพ 
ของ อภ. ควรมีการจัดแบ่ง Business Units และ
แยกต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการด าเนินการเชิงสังคม
เพื่อให้สะท้อนความสามารถและผลการด าเนินงาน 
ที่แท้จริงของ อภ.รวมถึงการก าหนดระดับของ 
ค่าก าไรเป้าหมายที่สอดคล้องกับภารกิจของ อภ. 
และเป็นธรรมในการประเมินผลการด าเนินงาน” 

W12  การพัฒนาทักษะและความสามารถ
พนักงานเพื่อรองรับการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการด าเนินการธุรกิจใน
อนาคต 

 ยังมีงานที่ต้องปรับปรุงในอนาคตอีกเป็นจ านวนมาก 
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2.3.3 โอกาส (Opportunities) 
 Description Evidence-Based 

Op
po

rtu
ni

tie
s 

O1 

 นโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทย 
มุ่งเข้าสู่ Thailand 4.0 ด้าน
สาธารณสุข สุขภาพ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ 

 นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 มียุทธศาสตร์และ
กลวิธีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ อภ. 

 นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ ยาและ
เวชภัณฑ์ เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ อภ. 

 ครม.อนุมัติการสร้างย่านนวัตกรรมโยธี Yothi medical 
Innovation District : YMID) มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย 

O2  พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ก าหนด privilege ให้กับอภ. โดยหน่วยงานภาครัฐ 
ต้องจัดซ้ือจัดหากับทาง อภ. ก่อนรายอ่ืน 

O3 

 นโยบายรัฐส่งเสริมการใช้ยาสามัญใน
บัญชียาหลัก ท าให้มีการขยายตัวของ
ตลาดยาสามัญสูงขึ้น  

 รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง      
(คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% ของงบประมาณทั้งหมด) 
ท าให้เกิดความต้องการยาและเวชภัณฑ์จาก
โรงพยาบาลภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น 

O4 

 โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมาก
ขึ้น (Aging Society) แนวโน้มการ
เพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) ท าให้มีความต้องการใช้ยา
มากขึ้น 

 ปี 2564 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  
ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
จะเพิ่มขึ้นเป็น 228 พันล้านบาท (2.8%ของ GDP) 
(จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12  
พ.ศ 2560-2564) 

O5 

 ตลาดสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและรักษา 
มีความต้องการที่ สูงขึ้นมากทั้งใน
ประเทศและประเทศในกลุ่ม AEC   

 Health Focus เป็นรูปแบบธุรกิจที่ยังคงได้รับ 
ความนิยมอย่างต่อเน่ือง ยิ่งในปัจจุบันมีมลภาวะ
มากมาย เช่น ฝุ่น PM 2.5 หรือแม้กระทั่ง Covid-19 
ท าให้หลาย ๆ คนหันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น 
แนวโน้มธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการเก่ียวกับสุขภาพ 
จึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเน่ืองมาจากแนวคิดของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็น “การป้องกันดีกว่าการรักษา” 
(จากการส ารวจของดุสิตโพล 20 ธ.ค. 63) 

O6 

 กระแสนิยมด้านสมุนไพร แพทย์แผน
ไทย และแพทย์ ทางเลือกสูงขึ้น 
ภาครัฐให้การสนับสนุน 

 ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือก 
ในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตลาดสมุนไพร 
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยา 
เติบโตขึ้นจากเดิมมีมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาท 
ในปี 2562 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็น 20,000 ล้านบาท  
ภายในปี 2563  
(จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 
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 Description Evidence-Based 

O7 

 นโยบายความร่วมมือในกลุ่มประเทศ 
CLMV สร้างความร่วมมือกับธุรกิจยา
ทั้งในและต่างประเทศทางด้านวิจัย 
การผลิต และการตลาด 

 ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  
o WHO-PATH  
o IEM Russia 
o Oxford University 
o Mylan Laboratories India 
o Hetero India 
o Desano China 

 ความร่วมมือด้านการตลาด 
o Bionorica, Germany  

(อาหารเสริมสมุนไพร) 
o BioPharm Chemicals  

(ยารักษาโรคทั่วไป) 
o บ.บี แอล ฮั้ว ,ลาว  

(ยารักษาโรคทั่วไป) 
o บ.NBD health care, ฟิลิปปินส์  

(ยารักษาโรคทั่วไป,ARV) 
o บ.อินเตอร์มโหสถ กัมพูชา  

(ยารักษาโรคทั่วไป,ARV) 
o บ.IMEKS มาเลเซีย  

(ยาธาลัสซีเมีย) 
o บ.RAMMAWADDY เมียนมา  

(ยารักษาโรคทั่วไป,ARV) 

O8 

 แนวโน้มการเติบโตของตลาด 
e-Commerce 

 พฤติกรรมที่จะกลายเป็น New Normal หลังจบ 
COVID 19  
o คุ้นชินกับดิจิทัล สถานการณ์น้ีจะช่วยให้คนคุ้นชิน

กับเทคโนโลยี เม่ือผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้ดิจิทัล 
ส่งผลให้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเร็วมาก 

o ใส่ใจในคุณภาพมากขึ้นและหันมาใช้ Local Brand 
o ปรับพฤติกรรมการซ้ือสินค้า 
o Social Media กลายเป็นสื่อหลัก 
(จาก Nielsen market research) 

O9 

 นโยบายต่อบทบาทของ อภ. ด้านยา
และเวชภัณฑ์ที่สูงขึ้นในสถานการณ์
วิกฤตหรือไม่ปกติ 

 กระทรวงสาธารณสุช.ให้ อภ.เป็นผู้น าเข้าวัคซีน 
COVID 19 

 การวิจัยพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ต้าน COVID 19 เพื่อ
พึ่งพาตนเอง ลดการน าเข้า รองรับผู้ป่วยในระยะยาว 
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2.3.4 อุปสรรค (Threat) 
 Description Evidence-Based 

Th
re

at
 

T1  การเปิดเสรีทางการค้า FTA, AEC, RCEP 
และ CPTPP ส่งผลให้มีการแข่งขันทาง
การค้ารุนแรงมากขึ้นทางด้านราคา  

 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศ  
ผู้ป่วยต้องใช้ยาแพง และท าลายอุตสาหกรรม 
ในประเทศ  
(จากวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาของ อภ. 
วันที่ 13 พ.ค. 2563) 

T2  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ที่
เข้มงวดมากขึ้น เช่น มาตรฐาน GMP-
PIC/S การขึ้นทะเบียนยา ซ่ึงส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิต  

 การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาของ 
ประเทศไทยสู่ GMP-PIC/S มาตรฐานการผลิตยา
ของประเทศในสหภาพยุโรปที่มีข้อบังคับ 
กว่า 217 ข้อ และข้อบังคับเพิ่มเติมกว่า 240 ข้อ 
มีความเข้มงวดสูงกว่ามาตรฐาน GMP ทั่วไป  
(77 ข้อ) เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการท างาน
ที่มีความสะอาดปลอดภัยและปราศจาก 
เชื้อแบคทีเรีย  

T3  ความไม่แน่นอนของนโยบายการจัดซ้ือ
ของกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น การปรับ 
Guideline การรักษา 

 รายได้หลักของ อภ.คือรายได้จากยาต้านไวรัส
เอดส์ ซ่ึงลูกค้าหลักคือ สปสช. หากมีการปรับ
แนวทางการรักษา จะท าให้ยาในปัจจุบันไม่
สามารถจ าหน่ายได้ ซ่ึงกระทบกับรายได้ส่วนใหญ่ 

T4  เศรษฐกิจหดตัวจากภาวะ COVID 19 ท า
ให้รายได้ประชากรบางกลุ่มลดลง ส่งผล
ให้ต้องระมัดระวังต่อการใช้จ่ายด้านการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น 

 การบริโภคในภาคเอกชนลดลงจากประมาณการ
ปี 2565 เดิม 3.0 เหลือ 2.7 อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจลดลง จาก 4.8 เป็น 4.7 

T5  คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ สามารถเพิ่ม/
น าเข้าสินค้าหรือบริการได้ง่ าย และ
คล่องตัวมากกว่า อภ. 

 กลุ่ม ร.พ.กรุงเทพฯ ก าลังด าเนินธุรกิจ 
Healthcare Supply Chain ครบวงจร  
ทั้งผลิตยา-ธุรกิจ รพ.-ร้านขายยา” 

 ปตท. ก าลังก้าวสู่ “ธุรกิจใหม่” ด้านธุรกิจยา 
และสุขภาพ 
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2.4 การวิเคราะห์ความได้เปรียบ/ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษ 

 2.4.1 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

 องค์การเภสัชกรรมก าหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์จากการพิจารณา TOWS Matrix เพื่อหา
ประเด็นความได้เปรียบที่ต้องน าไปจัดท าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) และ
แผนปฏิบัติการ ขององค์การเภสัชกรรม 
 

Combination Strategic Advantage  
 S4 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ ์

กลุ่มยาต้านไวรสัเอดส์ (ARV) 
รายหลักของประเทศ 

 S5 มีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ
ด้านคุณภาพ 
 

SA1 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ ์
กลุ่มยาต้านไวรสั (ARV) รายหลัก
ของประเทศ 
(สูง-สูง-สูง)* 
 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านไวรัส (ARV)     
มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 
3,000 ลบ. 

 S8 มีความโปร่งใส  
และธรรมาภิบาล 
ในการปฏิบัตงิาน 

 O2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
 

SA2 Privilege ขององค์การเภสัช
กรรมในการขายยาแก่ภาครัฐ 
(สูง-สูง-สูง)*  
 

Privilege ในการขายยาให้แก่
ภาครัฐสร้างรายได้ให้แก่องค์การ
เภสัชกรรมมากกว่า 17,000  
ล้านบาทต่อปี หรือเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 95  
ของรายได้รวม    

 S6 มี Supply chain  
ที่ครบวงจรและมกี าลงั 
การผลิตรองรับความต้องการ
ในปริมาณสูง 

SA3 Supply Chain ที่มีก าลัง
การผลิตสงูและครบวงจร 
(สูง-สูง-สูง)*  
 

Supply Chain ของอภ.ที่ม ี
ก าลังการผลิตสูงและครบวงจร 
สามารถสร้างรายได้มากกว่า 
7,000 ล้านบาทต่อปี หรือ 
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 
ของรายได้รวม    
 

* ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ในการก าหนด Strategic Advantage (SA) ขององค์การเภสัชกรรม   
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หลักเกณฑ์ในการก าหนด Strategic Advantage (SA) ขององค์การเภสัชกรรม 

No. หลักเกณฑ์ ระดับ ความหมาย 

1 การสร้างมูลค่า
ให้แก่องค์กร 

(Value) 

สูง 
สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท 
หรือ รอ้ยละ 15 ของมลูค่าองค์กร 

ปานกลาง 
สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 5-15 ของ
มูลค่าองค์กร 

ต่ า 
สร้างมูลค่าให้แก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 5 ของมูลค่าองค์กร 

2 การน าไปใช้ใน
การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

องค์กร 
(Strategic 
Driver) 

สูง 
น าไปใช้ในการขับเคลือ่นใหเ้กิดความส าเรจ็ตาม
เป้าประสงค์ของยทุธศาสตร์องค์กร 

ปานกลาง 
น าไปใช้ในการขับเคลือ่นใหเ้กิดความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายของกลยุทธ์องค์กร 

ต่ า 
น าไปใช้ในการขับเคลือ่นใหเ้กิดความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 

3 ระยะเวลาที
องค์กรสามารถ

น าไปใช้ 
(Timing) 

สูง สามารถน าไปใช้ได้ทันที ่

ปานกลาง สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคตอันใกล้ (1-2 ปีข้างหน้า) 

ต่ า สามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต (3-5 ปีข้างหน้า) 

 
แนวทางการประเมิน : หัวข้อที่ถูกคัดเลือกเป็น Strategic Advantage (SA) ขององค์กร ควรผ่าน

หลักเกณฑ์การประเมินในระดับ “สูง” อย่างน้อย 2 หัวข้อ และระดับ “ปานกลาง” อย่างน้อย 1 หัวข้อ 
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2.4.2 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) 

องค์การเภสัชกรรม ก าหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์จากการพิจารณา TOWS Matrix เพื่อหา
ประเด็นความท้าทายที่ต้องน าไปจัดท าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective : SO) และ
แผนปฏิบัติการ ขององค์การเภสัชกรรม 

Combination Strategic Challenge  
 O2 พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการ

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, 

AEC, RCEP และ CPTPP ส่งผลให้
มีการแข่งขันทางการค้ารุนแรงมาก
ขึ้นทางด้านราคา 

SC1 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
RCEP และ CPTPP 
(สูง-สูง-ปานกลาง)*  
 

การเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการลดลงของรายได้
จากการจ าหน่ายในประเทศของอภ.ที่
มีมูลค่า 5,900 ล้านบาทต่อปี หรือเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของ
รายได้รวม    

 S1 มีรูปแบบธุรกิจทั้งการผลิต 
และการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้างรายได้และตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตเอง และผู้อ่ืนผลิต 

 S5 มีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับด้าน
คุณภาพ 

 S6 มี Supply chain ที่ครบวงจร
และมีก าลังการผลิตรองรับความ
ต้องการในปริมาณสูง 

 W3 การสร้างผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ลดลง จากเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้นในการขยายโรงงานการผลิต 
ท าให้ต้องเร่งการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

SC2 การเตรียมความพร้อมในการย้าย
โรงงาน 
(ปานกลาง-สูง-สูง)*  
 

การย้ายโรงงานจากพระราม 6 ไปยัง
รังสิต ส่งผลกระทบโดยตรงให้มูลค่า
สินทรัพย์ขององค์การเภสัชกรรมจะ
ลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาท 

 W2 ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาดอย่างต่อเน่ือง ท าให้ประมาณ
การรายได้เติบโตต่ า 

 W3 การสร้างผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ลดลง จากเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้นในการขยายโรงงานการ
ผลิต ท าให้ต้องเร่งการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นให้คุ้มค่า
มากยิ่งขึ้น 

 T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, 
AEC, RCEP และ CPTPP ส่งผลให้
มีการแข่งขันทางการค้ารุนแรงมาก
ขึ้นทางด้านราคา  

 T5 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ 
สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือบริการ
ได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. 

SC3 การสร้างธุรกิจใหม่รองรับการ
เติบโตในอนาคต 
(สูง-สูง-ปานกลาง)*  
 

การสร้างธุรกิจใหม่รองรับการเติบโตใน
อนาคต ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
สร้างรายได้เพิ่มให้แก่องค์การเภสัช
กรรมที่มีมูลค่าเป้าหมาย 5,000 ล้าน
บาทต่อปีหรือเป็นก าไรเป้าหมาย 500 
ล้านบาทต่อปี (ก าไรสุทธิร้อยละ 10) 
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Combination Strategic Challenge  
 W2 ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่

ตลาดอย่างต่อเน่ือง ท าให้ประมาณ
การรายได้เติบโตต่ า 

 W4 ขาดความเชี่ยวชาญในการ
แข่งขันด้านการตลาดภาคเอกชน 
และตลาดต่างประเทศ 

 O8  แนวโน้มการเติบโตของตลาด 
e-Commerce 

 T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, 
AEC, RCEP และ CPTPP ส่งผลให้
มีการแข่งขันทางการค้ารุนแรงมาก
ขึ้นทางด้านราคา 

 T5 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ 
สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือบริการ
ได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. 

SC4 การแข่งขันทางการตลาดภายใน
อุตสาหกรรมยา 
(สูง-สูง-สูง)*  
 

การแข่งขันทางการตลาดภายใน
อุตสาหกรรมยาส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อรายได้จากการจ าหน่ายในประเทศ
ขององค์การเภสัชกรรมที่มีมูลค่า
มากกว่า 17,000 ล้านบาทต่อปี หรือ
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของ
รายได้รวม    

 W2 ไม่มีการผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาดอย่างต่อเน่ือง ท าให้ประมาณ
การรายได้เติบโตต่ า 

 W3 การสร้างผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ลดลง จากเงินลงทุนที่
เพิ่มขึ้นในการขยายโรงงานการผลิต 
ท าให้ต้องเร่งการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

 T4 เศรษฐกิจหดตัวจากภาวะ 
COVID19 ท าให้รายได้ประชากรบาง
กลุ่มลดลง ส่งผลให้ต้องระมัดระวังต่อ
การใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพมาก
ขึ้น 

 T5 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ 
สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือบริการ
ได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. 

SC5 การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่   
ให้ทันความต้องการและการเติบโตของ
องค์กร 
(ปานกลาง-สูง-สูง)*  
 

การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทัน
ความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบ
ต่อการเติบโตของรายได้ขององค์การ
เภสัชกรรมมากกว่า 1,000 ล้านบาทใน
แต่ละปี หรือประมาณร้อยละ 12 ของ
รายได้ยาองค์การผลิต    

 W5 กระบวนการใน Supply Chain 
บางกระบวนการยังไม่ยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะตอบสนองความต้องการของ
ตลาดที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วขึ้น 

SC6 การใช้ประโยชน์และยืดหยุ่น
กระบวนการผลิตเพื่อรองรับแผนการ
ขาย 
(สูง-สูง-สูง)* 

ความท้าทายในการปรับและยืดหยุ่น
กระบวนการผลิตเพื่อรองรับแผนการขาย
ยาผลิตเองขององค์การเภสัชกรรมที่มี
มูลค่ามากกว่า 7,000 ล้านบาทต่อปี และ
มีประมาณการที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

* ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ในการก าหนด ความท้าทายเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Challenge) (SC) ขององค์การเภสัชกรรม   
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หลักเกณฑ์ในการก าหนด Strategic Challenge (SC) ขององค์การเภสัชกรรม 

No. หลักเกณฑ์ ระดับ ความหมาย 

1 ผลกระทบใน 
เชิงมูลค่า                    

(Impact Value) 

สูง ส่งผลกระทบในเชิงมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท 
หรือ รอ้ยละ 15 ของมลูค่าองค์กร 

ปานกลาง ส่งผลกระทบในเชิงมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 5-15 ของมลูค่า
องค์กร 

ต่ า ส่งผลกระทบในเชิงมูลค่าแก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท  
หรือ รอ้ยละ 5 ของมูลค่าองค์กร 

2 ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์

องค์กร 
(Strategic 
Impact) 

สูง ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของยทุธศาสตร์องค์กร 

ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายของกลยุทธ์องค์กร 

ต่ า ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตาม
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 

3 ระยะเวลาในการ
ส่งผลกระทบต่อ
องค์กร (Timing) 

สูง ส่งผลกระทบทันทีในปจัจบุัน 

ปานกลาง ส่งผลกระทบในระยะเวลาอันใกล้ (1-2 ปีข้างหน้า) 

ต่ า ส่งผลกระทบในอนาคต (3-5 ปีข้างหน้า) 
 
แนวทางการประเมิน : หัวข้อที่ถูกคัดเลือกเป็น Strategic Challenge (SC) ขององค์กร ควรผ่าน

หลักเกณฑ์การประเมินในระดับ “สูง” อย่างน้อย 2 หัวข้อ และระดับ “ปานกลาง” อย่างน้อย 1 หัวข้อ 



แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569 

แผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

หน้า | 56 

2.4.3 ความสามารถพิเศษ (Core Competency) 

องค์การเภสัชกรรม ก าหนดสมรรถนะหลัก/ความสามารถพิเศษ (Core Competency) จากการ
วิเคราะห์ VRIO Framework ได้แก่ Value Rareness Imitability Organization มีรายละเอียดดังนี้ 

 

No. 
Core 

Competency 
(CC) 

หลักเกณฑ ์

การประเมิน 
การสร้าง

คุณค่าใหแ้ก่
องค์กร 

(Value) 

การหายาก 
(Rareness) 

ความยาก 
ในการ

ลอกเลียนแบบ 
(Imitability) 

องค์กรสามารถ 
น าทรัพยากรมา

ใช้ประโยชน์ 
(Organization) 

1. ความคล่องตัวใน
การตอบสนอง
นโยบายของ 
ภาครัฐและความ
ต้องการในด้านยา
และเวชภัณฑ์ของ
ประเทศ  

“สูง” 
 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

Current Core 
Competency 

2. ความสามารถใน
การบริหาร 
Supply Chain 
เพื่อวิจัย ผลิต 
จัดหายาและ
เวชภัณฑ์ในปริมาณ
ที่สูงเพื่อสนับสนุน
งานด้านสาธารณสุข 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

“สูง” 
 

Current Core 
Competency 

3. ความสามารถใน
ด้านการวิเคราะห์ 
วิจัย นวัตกรรมใหม่   

“ปานกลาง” 
 

“ปานกลาง” 
 

“ปานกลาง” 
 

“ปานกลาง” 
 

Future  
Core 

Competency 
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หลักเกณฑ์ในการก าหนด Core Competency (CC) ขององค์การเภสัชกรรม 
No. หลักเกณฑ ์ ระดับ ความหมาย 

1 การสร้างคุณค่าให้แก่
องค์กร (Value) 

สูง สร้างมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท 
หรือ ร้อยละ 15 

ปานกลาง ส่สร้างมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5-15 

ต่ า สร้างมูลค่าแก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 

2 การหายาก 
(Rareness) 

สูง เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรที่โดดเด่นและแตกต่างจาก
องค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างชัดเจน 

ปานกลาง เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรชั้นแนวหน้า (Top 5)  
ที่แตกต่างจากองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ต่ า เป็นความสามารถขององค์กรที่เท่ากับระดับค่าเฉลี่ย 
ของอุตสาหกรรม 

3 ความยากในการ
ลอกเลียนแบบ 
(Imitability) 

สูง เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรที่ต้องใช้เวลายาวนาน
มากกว่า 10 ปี ในการพัฒนาหรือลอกเลียนแบบ 

ปานกลาง เป็นความสามารถขององค์กรที่ต้องใช้เวลานานมากกว่า  5 ปี  
ในการพัฒนาหรือลอกเลียนแบบ 

ต่ า เป็นความสามารถขององค์กรที่ใช้เวลาไม่เกิน 5 ปี  
ในการพัฒนาหรือลอกเลียนแบบ 

4 องค์กรสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ 
(Organization) 

สูง องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที  
อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

ปานกลาง องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที  
อย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง 

ต่ า องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้บางส่วน  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการประเมิน : ปัจจัยที่ผ่านการประเมินความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) 
ขององค์กร ควรผ่านหลักเกณฑ์การประเมินในระดับ “สูง” ทั้ง 4 หัวข้อ และส าหรับความสามารถที่มีผลการ
ประเมินต่ ากว่าเกณฑ์แต่มีความส าคัญสูงต่อองค์กร ให้ก าหนดเป็นความสามารถที่ควรได้รับการพัฒนาเป็น
ความสามารถพิเศษขององค์กรในอนาคต 
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บทที่ 3  
ทิศทางและการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ อภ. 

 
3.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน 
  

พันธกิจ 
 1. ผลิต จ าหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 2. ผลิตยาที่จ าเป็นและส ารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจ าเป็นต่อ

ระบบสาธารณสุขของประเทศ  
 3. ด าเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้และมีธรรมาภิบาล  
 4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้  
 5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการ

และความจ าเป็นต่อสังคมไทย  
ประเด็นวิสัยทศัน ์ ประเด็นส าคญัที่น าไปถ่ายทอด 

เราเป็นใคร 
“เป็นองค์กรหลัก” 

 สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ ์
- ให้ความส าคัญกับการผลิตเอง เพ่ือความมั่นคงทางยา ของประเทศ 

 ด ารงไว้ซ่ึงอุตสาหกรรมยาในประเทศ 
- พัฒนา Supply chain ที่เข้มแข็ง 
- สร้าง Strategic alliances (Win-win Strategy) 

 ทดแทนยาน าเข้า 
 โครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรในอนาคต (shaping for future) 

- New Business Unit 
เราท าอะไร 

“เพ่ือความมั่นคงทางยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ” 

 ในภาวะวิกฤต 
- ยาส ารอง/ฉุกเฉิน วัคซีน 
- เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย ์

 ในภาวะปกติ 
- รักษาระดับราคายา                     - ส่งเสริมการเข้าถงึ 
- ส่งเสริมการใช้เมื่อจ าเป็น (พอเพียง)   - การส่งเสริมสุขภาพ 
- เชิงป้องกัน (Preventive) 

 บทบาท อภ. ตาม พรบ. (ด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน) 
- Product hub (บทบาทหลักของ อภ. ในปัจจุบัน) 
- Wellness hub 
- Medical service hub 
- Academic hub 

 ขยายบทบาทในเรื่องที่เก่ียวกับสุขภาพ ที่มากกว่ายาและเวชภัณฑ์ 
เรามุ่งหน้าไปทางไหน 

“มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและ
ยั่งยืน” 

 ยั่งยืน 
- การบริหารจัดการ     - เศรษฐกิจ 
- สังคม                   - สิ่งแวดล้อม 

 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า หรือ Value Innovation 
- นวัตกรรมยาและเวชภัณฑ์ (เพ่ือการส่งเสริม รักษาและป้องกัน)  
 ยา เวชภัณฑ์ สมุนไพร Mobile Application 

- สร้างคุณคา่เพ่ิม (Value added) เช่น Bio Circular Green (BCG) 
- Corporate Branding (Product พนักงาน Image)     
- Smart organization 
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3.2 ค่านิยม 

 
 
3.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

กลุ่ม รายละเอียด ความคาดหวังหรือความตอ้งการ ความกังวล ที่มาของขอ้มูล 

ลูกคา้ - Key Account 
(สปส. สปสช.) 

- จัดหายาที่มีคุณภาพ  
- จัดหายาได้เพียงพอ 
- จัดหายาได้ทันเวลา 
- มีระบบ IT ช่วยสนับสนุนการ

สั่งซ้ือของลูกค้า 
- ราคาจ าหน่ายอยู่ในกรอบ

งบประมาณ 
- ให้ อภ. ผลิตยาที่มีผู้ขายน้อย

ราย 

- ยาขาดจ่าย 
- คุณภาพของยาที่ อภ.

จัดหา 

- แบบฟอร์มบันทึกความต้องการ
ของลูกค้า 

- CCR 
- หนังสือความต้องการจากลูกค้า 
- รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น
ตามโครงการพิเศษ 

- รายงานการประชุมคณะก ากับ 
ติดตาม 

- รายงานประชุมสินค้าคงคลัง
ประจ าเดือน 

- ผลวิจัยความพึงพอใจ 
- รายงานประชุมการจัดท า
แผนการจัดหาประจ าปี 

- รพ.ในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 

- จัดหายาที่มีคุณภาพ  
- จัดหายาได้เพียงพอ 
- ราคายาไม่แตกต่างจากราคายา

ในตลาด 
- ผลิตยา/ส ารองยาและเวชภัณฑ์

ที่จ าเป็น เช่นหน้ากากอนามัย,  
- ยาก าพร้า, ยาที่ อภ. ผลิตราย

เดียวในประเทศได้อย่างเพียงพอ 
- มีระบบ IT ช่วยสนับสนุนการ

สั่งซ้ือของลูกค้า 
- ให้ อภ. ผลิตยาที่มีผู้ขายน้อย

ราย 
- สามารถจัดส่งยาไดค้รบตาม

ใบสั่งซ้ือในครั้งเดียว 
- เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านราคา 

สามารถตรึงราคายาในตลาดได ้

- ยาขาดคราว 
- ยาราคาแพง 

- แบบฟอร์มบันทึกความต้องการ
ของลูกค้า 

- CCR 
- หนังสือความต้องการจากลูกค้า 
- ผลวิจัยความพึงพอใจ 
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กลุ่ม รายละเอียด ความคาดหวังหรือความตอ้งการ ความกังวล ที่มาของขอ้มูล 

- รพ.ในสังกัด 
UHosNet 

- ผลิตยาที่มคีุณภาพ  
- ผลิตยาได้เพียงพอ 
- จัดหายาก าพร้าได้เพียงพอต่อ

ความต้องการของประเทศ 
- พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูปและสารมาตรฐานเพ่ือ
การตรวจสอบคุณภาพยาผ่าน
ห้องปฏิบัติการกลาง 

- มีระบบ IT ช่วยสนับสนุนการ
สั่งซ้ือของลูกค้า 

- ให้ อภ. ผลิตยาที่มีผู้ขายน้อย
ราย 

- สามารถจัดส่งยาไดค้รบตาม
ใบสั่งซ้ือในครั้งเดียว 

- จัดหายากลุ่ม จ2 ในรูปแบบการ
จัดซ้ือร่วมเพ่ือให้ได้ราคา
เดียวกับที่ อภ. จ าหน่ายให้กับ 
สปสช.และสปส. 

- ข้อมูลผลการวิจัยทางคลินิก 
(Clinical Trial) 

- จัดหายาก าพร้าได้ไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

- แบบฟอร์มบันทึกความ
ต้องการของลูกค้า 

- CCR 
- หนังสือความต้องการจาก

ลูกค้า 
- ผลวิจัยความพึงพอใจ 
- ผลวิจัยความพึงพอใจ  
- แผนความต้องการยา

ประจ าปี 

- สมาคม/ราช
วิทยาลัย 

- จัดหายาจ าเป็นที่มีคุณภาพ  
- จัดหายาจ าเป็นได้เพียงพอ 
- จัดหายาจ าเป็นได้ทันเวลา 
- สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/

ราชวิทยาลยั 
- จัดหายาจ าเป็นได้ทุกรายการ 

ตามความต้องการ 
- ราคาจ าหน่ายสมเหตุสมผล และ

เข้าถึงได ้
- ให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมของ

สมาคม/ราชวทิยาลยั โดย
งบประมาณในการสนับสนุนไม่
น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา 

- ไม่สามารถจัดหายาจ า
เป็นได้ตามความ
ต้องการ 

- ไม่ได้รับการสนับสนุน
กิจกรรมของสมาคม/       
ราชวิทยาลยั 

- แบบฟอร์มบันทึกความต้องการ
ของลูกค้า 

- หนังสือความต้องการจากลูกค้า 
/ อย. 

- การออกบูธกิจกรรม/สัมมนา 
 

ผู้ส่งมอบ คูค่้า - Subcontract 
รับจ้างผลิต  

- ได้รับข้อมูลทั้งข้อก าหนดของ
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สูตรผลิต 
และกระบวนการผลิตที่ชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

- มีระบบการจ่ายเงินที่รวดเร็ว
และตรงตามเวลา 

- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข 
อย่างเคร่งครดั 

- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงาน
กับคู่ค้า 

- เป็นคู่ค้าที่ดีและซื่อสัตย ์
- ต้องการรับจ้างผลิตจาก อภ. 

เพ่ิมขึ้น (บางบริษัท) 

- จ่ายเงินล่าช้า 
- ค่าปรับ 
- การติดต่อประสานงาน

ที่ไม่เป็นระบบ 
- ท าธุรกิจร่วมกันได้และ

เป็นคู่ค้าที่ด ี 
- ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

สัญญา 
- อาจไม่สามารถท าได้

ตามข้อก าหนดของ 
อภ.อย่างครบถ้วน 

- ปริมาณผลิตไม่
เหมาะสมกับ
ความสามารถในการ
ผลิตของบริษัทรับจ้าง
ผลิต 

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีการ
ก าหนด Contact Person  
ที่ชัดเจน ผ่านช่องทางตดิต่อ
ทุกทาง 

- แบบสอบถามผู้รับจ้างผลิต 
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กลุ่ม รายละเอียด ความคาดหวังหรือความตอ้งการ ความกังวล ที่มาของขอ้มูล 

- ผู้ผลิตและ
ตัวแทน
จ าหน่าย
วัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ 

- ได้รับข้อมูลทั้งข้อก าหนดของ
วัตถุดิบและ บรรจุภัณฑ์ที่
ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง 

- มีระบบการจ่ายเงินที่รวดเร็ว
และตรงตามเวลา 

- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข 
อย่างเคร่งครดั 

- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงาน
กับคู่ค้า 

- เป็นคู่ค้าที่ดีและซื่อสัตย ์

- จ่ายเงินล่าช้า 
- ค่าปรับ 
- การติดต่อประสานงาน

ที่ไม่เป็นระบบ 
- ท าธุรกิจร่วมกันได้และ

เป็นคู่ค้าที่ด ี 
- ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

สัญญา 
- อาจไม่สามารถท าได้

ตามข้อก าหนดของ 
อภ.อย่างครบถ้วน 

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีการ
ก าหนด Contact Person  
ที่ชัดเจนผ่านช่องทางตดิต่อ
ทุกช่องทาง 

- การ Audit ประจ าปี  
ปีละ 1 ครั้ง 

- บริษัทร่วมทุน 
(THP) 

- ขายยาผ่าน อภ.  
- เป็นผู้รับจ้างผลิตให้ อภ. 
- ผู้รับจ้างผลิตส่วนเพ่ิมจาก

ข้อตกลง 
- ต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่จาก R&D 

ของ อภ. 

- การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

- MOU 
- รายงานการประชุม 
- เยี่ยมชมบริษัทร่วมทุน 

- ผู้ผลิตและ
ตัวแทน
จ าหน่ายวัคซีน
ขั้นกลาง (Bulk) 

- ได้รับข้อมูลปริมาณและเวลา
จาก อภ. ที่ชัดเจน ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

- มีระบบการจ่ายเงินที่รวดเร็ว
และตรงตามเวลา 

- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข 
อย่างเคร่งครดั 

- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงาน
กับคู่ค้า 

- เป็นคู่ค้าที่ดีและซื่อสัตย ์

- จ่ายเงินล่าช้า 
- ค่าปรับ 
- การติดต่อประสานงาน

ที่ไม่เป็นระบบ 
- ท าธุรกิจร่วมกันได้และ

เป็นคู่ค้าที่ด ี 
- ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

สัญญา 
- อาจไม่สามารถท าได้

ตามข้อก าหนดของ 
อภ.อย่างครบถ้วน 

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีการ
ก าหนด Contact Person ที่
ชัดเจน ผ่าน ช่องทางติดต่อ
ทุกช่องทาง 

- ผู้ผลิตและ
ตัวแทน
จ าหน่าย
วัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ / 
Outsource 
ขนส่งผลิตภัณฑ์ 
และคลังจัดเก็บ
ภายนอก 

- ได้รับข้อมูลทั้งข้อก าหนดของ
วัตถุดิบและ บรรจุภัณฑ์ที่
ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง 

- ได้รับข้อมูลขอบเขต ความ
ต้องการงาน Outsource ที่
ชัดเจน ครบถ้วน 

- มีระบบการจ่ายเงินที่รวดเร็ว
และตรงตามเวลา 

- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข 
อย่างเคร่งครดั 

- มีจรรยาบรรณในการด าเนินงาน
กับคู่ค้า  

- เป็นคู่ค้าที่ดีและซื่อสัตย ์

- จ่ายเงินล่าช้า 
- ค่าปรับ 
- การติดต่อประสานงาน

ที่ไม่เป็นระบบ 
- ไม่สามารถท าธุรกิจ

ร่วมกันได้และเป็นคู่ค้า
อย่างต่อเนื่อง 

- ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
สัญญา 

- อาจไม่สามารถท าได้
ตามข้อก าหนดของ 
อภ.อย่างครบถ้วน 

- ติดต่อตรง โดย อภ. มีการ
ก าหนด Contact Person ที่
ชัดเจน ผ่าน ช่องทางติดต่อ
ทุกช่องทาง 

หน่วยงาน
ตรวจสอบ 

หน่วยงานให้
การรับรอง
มาตรฐาน 

- ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

- อภ. สามารถท าตามประกาศ 
อย.ได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- อภ. สามารถรักษาการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานได้
อย่างต่อเนื่อง 

- อภ.แจ้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
นอกเหนือจากที่ได้รับการ
รับรอง 

- การแก้ไขข้อบกพร่อง
ด าเนินการไม่ครบถ้วน
หรือล่าช้ากว่าที่
ก าหนด 

- ไม่สามารถเข้าตรวจ
ประเมินได้ตามแผน 

- ความพร้อมของทีม
ผู้ตรวจประเมินในเร่ือง

- ประชุม ชี้แจง หรือหารือกับ
ผู้ประกอบการ 

- เว็บไซต์ อย. 
- Audit report ตามรอบ 1-3 

ปี (ขึ้นกับประเภทการ
ตรวจสอบ) 
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เวลา และจ านวน
บุคลากร 

หน่วยงาน
ก ากบั 

คณะกรรมกา
ร 

- ส านักงาน
คณะกรรมการ
นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 

- ผลการด าเนินงานของ อภ.สูง
กว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมาย 

- สามารถด าเนินงานบริหารความ
เสียงได้ตามหลักการ COSO-
ERM 2017 ได้ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ 

- อภ. ไม่ปรับปรุง
กระบวนการเพ่ือให้ผล
การด าเนินงานของ 
อภ.ได้ตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่าเป้าหมาย 

- ผลส ารวจทัศนคติ 
ความรู้ความเข้าใจด้าน
บริหารความเส่ียงของ
พนักงานต่ ากว่า
เป้าหมาย 

- ขาดการสร้าง Risk 
culture 

- มีการบริหารความ
เส่ียงและควบคุม
ภายในขององค์กรที่
ด าเนินการไม่เป็น
ระบบ 

- ข้อสังเกตตามเล่ม MOU 
ประจ าปี 

- การประชุมพิจารณาตัวชี้วัด
ประจ าปี 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
อภ. จาก สคร. ประจ าปี 

- คณะกรรมการ
องค์การเภสัช
กรรม 

- ด าเนินงานไดต้ามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ อภ. และ
รัฐบาล  

- เป็นหน่วยงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

- ด าเนินงานได้สงูกว่าเป้าหมาย  
- มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง

และยั่งยืน 
- การประเมินและพัฒนาตนเอง

ของ คกก.อภ. 

- อภ. ไม่สามารถ
ตอบสนองนโยบายได้ 

- อภ. ไม่สามารถปรับตัว
ได้ทันต่อสถานการณ์
ต่างๆ  

- อภ. ไม่สามารถปรับตัว
ต่อเทคโนโลยทีี่
เปลี่ยนแปลง 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ อภ. 

- แผนพัฒนายุทธศาสตร ์

- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

- ด าเนินงานตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่ก าหนด 

- ปฏิบัติไม่ได้ตาม
มาตรฐานและ
กฎหมายที่ก าหนด 

- ข้อสังเกตจากการเข้าตรวจ
พ้ืนที่ของ อภ. 

ชุมชน ชุมชนรอบพ้ืนที่
องค์การเภสัชกรรม 
จ านวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วย 

- พ้ืนที่
ส านักงาน
ใหญ่
พระรามที่ 
6 

- พ้ืนที่ อภ. 
ธัญบุรี 
จังหวัด
ปทุมธาน ี

- พ้ืนที่ อภ.  
โรงงานผลิต
วัคซีน 
ต าบลทับ
กวาง 

- อภ. สนับสนุนและเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

- อภ. จัดท ามาตรฐานความ
ปลอดภัยในหน่วยงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพ้ืนที่
รับทราบเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับชุมชน 

- เป็นหน่วยงานที่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับพ้ืนที่ 

- เปิดโอกาสให้บุคคลในพ้ืนที่เข้า
ท างานที่ อภ.  

- เป็นหน่วยงานที่สร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนให้กับพ้ืนที่ทั้งใน
เร่ืองเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 

- อภ. ไม่สามารถควบคุม
มลพิษสู่ชุมชน 

- ข้อร้องเรียนต่างๆ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน

ชุมชนที่จัดขึ้น 
- ผลประเมินความพึงพอใจ

ของการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน 

- การจัดท าประชาพิจารณ์ใน
พ้ืนที่ 
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กลุ่ม รายละเอียด ความคาดหวังหรือความตอ้งการ ความกังวล ที่มาของขอ้มูล 

อ าเภอแก่ง
คอย 
จังหวัด
สระบุร ี

- พ้ืนที่ อภ. 
อ าเภอ
หนองใหญ่ 
จังหวัด
ชลบุรี 

NGOs/
สื่อมวลชน 

- ภาคีเครือข่าย
ส าคัญ (เช่น 
AIDS, กฝย, 
ชมรมแพทย์
ชนบท ชมรม
เภสัชชนบท 
มูลนิธิคุ้มครอง
ผู้บริโภค และ
อ่ืนๆ) 

 

- ผลิตยาให้มีใช้อย่างต่อเนื่องใน
ราคาที่เหมาะสม 

- การสื่อสารเก่ียวกับยาและ
เวชภัณฑ์ ในระบบสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง 

- สามารถเข้าถึงยาที่จ าเป็น ยา
ขาดแคลน (ยาก าพร้า) ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

- อภ.เพ่ิมบทบาทด้านสิทธิบัตรยา
เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงยาที่เป็น
ปัญหาในระบบสาธารณสุข 

- สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสังคม 
(CSR) ที่ตรงกับ Pain Point 
ของภาคี 

- สร้างสรรค์นวัตกรรมยาใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้นให้คุณภาพการรักษาที่ดี
ขึ้น 

- ยาขาดหรือไม่ต่อเนื่อง 
- ราคาปรับเพ่ิมขึ้นหรือ

สูงขึ้น 
- การแทรกแซงจากฝ่าย

การเมืองยัง อภ. 

- Application LINE 
- โทรศัพท ์
- บันทึกการหารือ ทุก 3 เดือน 
- แบบสอบถาม 

- สื่อมวลชน - มีการเผยแพร่ข่าวสารถูกต้อง 
ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง 

- มีช่องทางตดิต่อที่หลากหลาย 
- ได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว 
- มีผู้บริหารเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าว 

- อภ.ให้ความร่วมมือใน
การให้ข่าวสารยังไม่
เพียงพอ 

- Application LINE 
- โทรศัพท ์
- แบบสอบถาม 

พนักงาน - พนักงาน - สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
- ความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงาน 
- ความก้าวหน้าในอาชีพ 
- ปรับปรุงบัญชีเงินเดือน   
- การให้รางวัล 

- การย้ายโรงงานและ
การโยกย้าย
ผู้ปฏิบัติงาน (โรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 และ
โรงงานชีววตัถุ)  

- การบรรจุลูกจ้าง
ชั่วคราวเป็น
ลูกจ้างประจ า 

- ข้อร้องเรียน 
- ข้อเสนอแนะ 
- รายงาน Satisfaction and 

Engagement 
- รายงานการประชุมกิจการ

สัมพันธ์ 

- ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของ อภ. 

- มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี 
ที่สามารถเสริมสร้างความ
เช่ือมั่นในการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายที่ก าหนดไว้ และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
พัฒนางานให้มีปริสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

- มีข้อเสนอแนะที่ดี ในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- งานตรวจสอบไม่แล้ว
เสร็จตามแผนที่
ก าหนด และไม่
ครอบคลุมประเด็นที่
ส าคัญของ อภ.หรือ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของ อภ. 

- ความรู้ ความสามารถ
อาจมีไม่เพียงพอหรือ
ทันต่อการท าธุรกรรม
ใหม่ที่เกิดขึ้น 

- รายงานผลการตรวจสอบ
ด้านความเชื่อมั่นตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี 

- รายงานดา้นการให้ค าปรึกษา 
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กลุ่ม รายละเอียด ความคาดหวังหรือความตอ้งการ ความกังวล ที่มาของขอ้มูล 

และในการปรับปรุงพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่า
เพ่ิมขึ้น 

- ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในแบบมืออาชีพ 

- สามารถลดการร้องเรียน และ    
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ให้กับ อภ. และให้ข้อเสนอแนะ
ที่มีประโยชน์และคุณคา่ต่อ  
อภ. 
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3.4 ปัจจัยความยั่งยืน 
ผู้บริหารระดับสูงได้ก าหนดปัจจัยความยั่งยืนจากการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าต่างๆ ทั้งปัจจัยภายใน 

ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาตร์การด าเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม ความเสี่ยงและโอกาสในการด าเนนิ
ธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม และปัจจัยภายนอก ได้แก่  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั้ ง ได้มีการ ศึกษาจากปัจจั ย 
ความยั่งยืนของหน่วยงานที่เป็น Best Practice ประกอบในการก าหนดประเด็นที่เป็นปัจจัยความยั่งยืนของ
องค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้มีการน าปัจจัยความยั่งยืนไปก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และ
ประกาศใช้นโยบาย 

ส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน โดยจัดล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยความยั่งยืน และให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผน ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และได้มีการทบทวนปัจจัยความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม เพื่อ
ปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องตามบริบทและสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม 
ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 1. การก ากับดูแล 2. เศรษฐกิจ 3. สังคม 4. สิ่งแวดล้อม 

 
ปัจจัยความย่ังยืน 

การก ากับดูแล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

• จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
• การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
• วัฒนธรรมองค์กร 
• การบริหารความเสี่ยง 
• การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
• ธรรมาภิบาลข้อมูล 

• สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ 
• การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 
• การบริหารจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 
• การวิจัยและพัฒนา 
• การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

• การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล 
• ความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย 
• สิทธิมนุษยชน 
• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
• ความม่ันคงทางยาของ
ประเทศ 

• การบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
• การจัดการของเสีย 
• การจัดการก๊าซ
เรือนกระจก 
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3.5 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และ Business Model ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และ Intelligent Risk 

 
การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปี 2565 – 2569 มุ่งผลักดันการด าเนินงาน

ตามพันธกิจหลักและความยั่งยืนขององค์กรในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต รวมถึงการก าหนดตัวช้ีวัด และ
เป้าหมายความส าเร็จในแต่ละระยะ โดยวิเคราะห์จากกรอบนโยบาย ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การแข่งขัน และโอกาสจากความเสี่ยง 
( Intelligent Risk) สามารถก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เพื่อให้สะท้อนถึงความส าเร็จของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายความส าเร็จในระยะยาว 
 

วิสัยทัศน ์

 เป็นองค์กรหลักเพื่อความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศทีมี่นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและย่ังยืน 
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ระยะท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งของ Supply Chain (ปีงบประมาณ 2564 - 2565) :  
เป็นช่วงที่ต้องจัดการผลต่อเนื่องของสถานการณ์ Covid-19 ควบคู่ไปกับการจัดระบบเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน (GPO’s Supply Chain) โดยการสร้างความต่อเนื่องของการผลิตจากการ
ย้ายโรงงาน การก่อสร้างโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตรองรับการเติบโตในอนาคต และการ
สร้างโอกาสจากความเสี่ยง (Intelligent Risk) ที่เกิดจาก “การเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบการ
ใช้ยา” ที่จะส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจากการใช้ธรรมชาติ
และอาหารเป็นยาเพื่อรักษาโรค หรือความบกพร่องต่างๆ (Nature and Food as Remedies) ด้วยการพัฒนา
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและกัญชา/กัญชง ซึ่งเป็นการน าภูมิปัญญาของไทยมาพัฒนาให้สามารถใช้
ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าให้เป็นที่ยอมรับในการรักษาและดูแลสุขภาพ ร่วมกับการศึกษาและพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development) อื่นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในการด าเนิน
ธุรกิจองค์การเภสัชกรรม เพื่อตอบสนองภารกิจตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ 
ด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration) 
และพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with Partnership) ในหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 

การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ขององค์การเภสัชกรรม  

 
 

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

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเพื่อการเข้าถึงลูกค้า (Forward Integration) 
โดยการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการขายแลบริการลูกค้าให้มีความสะดวกและง่ายต่อ
การเข้าถึงมากยิ่งข้ึน ได้แก่ โครงการ GPO Franchise 
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 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสู่ธุรกิจต้นน้ าในการผลิตวัตถุดิบ (Backward 
Integration) ได้แก่ โครงการสังเคราะห์ วัตถุดิบยา โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรม ข้ึน  
ใช้ภายในประเทศ เพื่อทดแทนการน าเข้า ช่วยลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบขององค์การเภสัชกรรม และเพื่อความ
มั่นคงด้านยาของประเทศ 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) ได้แก่ โครงการการ 
ใช้ประโยชน์จากที่ดินหนองใหญ่ รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการการจัดต้ังหน่วยธุรกิจการบริการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ (Thailand Health Procurement Organization) ที่สามารถสร้างประโยชน์ร่วมและเสริม
ความสามารถในการด าเนินงานให้กับธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีศักยภาพสูงข้ึน 

 
Business Model ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 – 2565 

 
 

ระยะท่ี 2 นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า (Business Innovation)  
เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและความยั่งยืนขององค์กร (ปีงบประมาณ 2566 - 2567) เป็นช่วงที่

ต้องเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดที่ยังส่งผลต่อเนื่อง การเข้าร่วมข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ CPTPP และการสร้างโอกาสจากความเสี่ยง ( Intelligent Risk) ที่เกิดจาก “การเปลี่ยนแปลงของ
วิธีการรักษาและรูปแบบการใช้ยา” ที่จะส่งผลต่อความต้องการของลูกค้าและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะในแนวโน้มที่ส าคัญ ได้แก่ 

 Nature and Food as Remedies: แนวโน้มการใช้ธรรมชาติและอาหารเป็นยาเพื่อรักษาโรค 
หรือความบกพร่องต่างๆ มากขึ้น 

 Personalized Medicine: แนวโน้มของการเลือกการรักษาทางการแพทย์และการให้ยา 
ในปริมาณที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแบบจ าเพาะต่อบุคคล 

 การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนายา ชีววัตถุ และวัคซีน ส าหรับโรคอุบัติใหม่ 
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โดยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และธุรกิจต่อเนื่องจากระยะแรก ได้แก่ วัคซีน ธุรกิจของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยารักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าอื่นๆ ที่น าฐานข้อมูลลูกค้าที่พัฒนาข้ึน
มาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและปรับรูปแบบการใช้ยาโดยน าทรัพยากร และองค์ความรู้จากความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศมาร่วมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ และรองรบั
เป้าหมายการเติบโตขององค์กรในอนาคต พร้อมทั้งการจัดตั้งหน่วยธุรกิจการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่
ด าเนินการคู่ไปกับการผลิตที่มีก าลังการผลิตเพิ่มข้ึนจากโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Procurement and 
Manufacturing Supply Chain) ที่สามารถบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการด้าน
สาธารณสุขของประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองและผู้อื่นผลิตโดยความร่วมมือกับคู่ค้าของธุรกิจจัดหา  

ผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่พัฒนาข้ึนสามารถเข้าถึงลูกค้าผ่านทางช่องทางที่มีอยู่เดิมและช่องทางใหม่
ที่พัฒนาข้ึน ได้แก่ GPO Franchise ร้านยา Model 3 และ B2B & B2C Platform ควบคู่ไปกับการสื่อสารแบ
รนด์ (Brand Communication) และการรักษาตลาดด้วยระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM and 
Retention Program) ส าหรับกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่  

ด้วยรูปแบบธุรกิจดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจะสามารถจัดโครงสร้างทางการเงินใหม่ โดยแบ่ง
การบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้สอดคล้องกับการสร้างรายได้ในแต่ละส่วน ได้แก่ รายได้ยา
องค์การผลิต (GPO’s Manufacturer) รายได้จากธุรกิจการจัดหา (Procurement Unit) รายได้จากธุรกิจใหม ่
(New Business) และรายได้จากธุรกิจร่วมทุนเพื่อเป็นรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Incomes) เป็นต้น  
ซึ่งสามารถก าหนดเป็นรูปแบบธุรกิจในระยะที่ 2 ได้ ดังนี ้

 
Business Model ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ 2566 – 2567 
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ระยะท่ี 3 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของยา เวชภัณฑ์ และการจัดส่ง (Medical & Logistics 
Hub) (ปีงบประมาณ 2568 - 2569) : เป็นช่วงที่องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์และการผลิต(Procurement and Manufacturing Supply Chain) มาบูรณา
การเพื่อสร้างคุณค่า (Business Integration) เพื่อสร้างโอกาสจากความเสี่ยง ( Intelligent Risk) ที่เกิดจาก 
“การเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบการใช้ยา” และตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของ
ประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ของการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการผลิตที่มีอยู่เดิม กับรูปแบบการบริการใหม่ๆ โดยการน าเทคโนโลยี Digital 
Healthcare เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับ วิธีการรักษาหรือการดูแลสุขภาพ บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 
(Value-added Services) เช่น 

 การบริบาลทางเภสัชกรรม (Tele-pharmacy) โดยการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยา  ติดตาม
ผลการรักษาและอาการข้างเคียง และจ่ายยาหรือเวชภัณฑ์จากเภสัชกรผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร
ระยะไกล  

 โทรเวชกรรม (Telemedicine) คือ การน าเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
สามารถสื่อสารและการให้ค าปรึกษากันได้แบบ Real-time 

ซึ่งสามารถก าหนดเป็นรูปแบบธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมในระยะที่ 3 ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน
ยาและบริการจัดหา/จัดส่ง (Medical & Logistics Hub) ดังนี ้
 

Business Model ระยะท่ี 3 ปีงบประมาณ 2568 – 2569 
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เพื่อรองรับแนวทางการการด าเนินการทั้ง 3 ระยะ มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จระยะยาวใน
ประเด็นที่ส าคัญที่จะเป็นตัวสะท้อนต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 : เป้าหมายความส าเร็จในระยะยาวของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

No. เป้าหมาย
ทาง

ยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์/ปัจจัยความส าเร็จ 
ที่คาดหวัง 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 ก าไรสุทธิ  
(% Net 
Profit) 

สามารถพึ่งพาตนเองและ
เพียงพอส าหรับการใช้จ่าย
หมุนเวียนและ การลงทุนใน
อนาคต 

≥6.2% ≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% 

2 รายได้รวม 
(ล้านบาท) 

รักษาระดับราคายาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อ
สังคมไทย เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ และสร้าง
ความม่ันคงทางยา 

20,723 
(≥35%)* 

21,490 
(≥40%)* 

22,265 
(≥40%)* 

23,565 
(≥45%)* 

24,289 
(≥45%)* 

3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสู่
ตลาด 

นวัตกรรมยา
และ
เวชภัณฑ์ใหม่
และสมุนไพร
เพื่อความ
ม่ันคงตอบ
นโยบาย
สาธารณสุข
ของประเทศ 
และ
สนับสนุน
การเติบโต
ขององค์กร 

ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ออก
สู่ตลาด 

9 9 13 10 11 

ผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อ 
ความ
ม่ันคง/
นโยบายที่
ออกสู่
ตลาด 

1 3 1 - - 

4 การพัฒนา
ธุรกิจใหม่ 

New Business 
Development (พิจารณา
การร่วมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ) 

ด าเนินการได้ตาม
แผนการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่ 

เป้าหมายการสร้างรายได้ 
จากธุรกิจใหม่ 

*สัดส่วนยอดขายยา อภ./รายได้รวม 
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3.6 ความสอดคล้องระหว่าง ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) / ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) /
ความสามารถพิเศษ (CC) / วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) / ค่าเป้าหมาย / ยุทธศาสตร ์
 

SA SC CC 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objectives) 

Goal ยุทธศาสตร ์

- SC1 
SC4 
SC5 

CC2 
CC3 

 

SO1 การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain 
Management) 
   

 ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีออกสู่ตลาด 
 Efficiency 
 ต้นทุนขายท่ีองค์กรผลิตต่อ

รายได้ 
 Cash Conversion Cycle 
 Strategic Alliances 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Product 
Development) 

SA1 
 

SC1 
SC4 
SC5 

CC2 
CC3 

 

  2. การสร้างเครือข่ายด้านวิจัย
และพัฒนา (R&D Network) 

SA1 
SA3 

 

SC1 
SC4 
SC6 

CC1 
CC2 

 

  3. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และกระบวนการ (Supply 
Chain Management and 
Smart Process) 

SA1 
SA3 

 

SC1 
SC4 

 

CC1 
CC2 

 

  4. การสร้างพันธมิตรและ
คู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 
(Supply Chain's Strategic 
Alliance) 

- - CC1 
CC2 

  5. การสร้างศูนย์โลจิสติกส์ 
Logistics Center (THPO) 

SA2 
 

SC1 
SC4 

 

- SO2 การตลาดและบริการ 
(Marketing Strategy) 

 ส่วนแบ่งการตลาดยา อภ. 
ผลิต 

 สัดส่วนรายได้ยา อภ. ผลิต 
ต่อยาท่ีผู้อื่นผลิต 

 Brand Awareness 

1. การตลาดเชิงรุก 
(Proactive Marketing 
Strategy and Smart 
Service) 

SA2 
 

SC1 
SC4 

 

-   2. การบริหารความสัมพันธ์
เพื่อรักษาและสร้างความ
ผูกพันของลูกค้า (CRM) 

SA2 
 

SC1 
SC4 

-   3. การสร้างแบรนด์ 
(Corporate Branding) 

SA3 
 

SC1 
SC3 
SC4 
SC5 

CC3 
 

SO3 นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่า 
(Business Innovation) 

 ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความ
มั่นคง/นโยบายท่ีออกสู่ตลาด 

 ตอบสนองต่อนโยบายรัฐ 

1. การจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม (KM & 
Innovation Strategy) 

SA2 
SA3 

 

- CC1 
CC2 

 

  2. การพัฒนายาเพ่ือความ
มั่นคงและยาตามนโยบาย 
(Drug Development For 
Sustainability) 

SA3 
 

SC1 
SC3 
SC4 
SC5 

CC2 
CC3 

  3. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 
(New Business / New S-
curve) 
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SA SC CC 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Objectives) 

Goal ยุทธศาสตร ์

- SC3 
SC4 

- SO4 การบริหารจัดการ
องค์กร 
(Organization 
Management) 

 Employee Engagement 
 ความส าเร็จของแผนการ

บริหารจัดการองค์กรท่ีส าคัญ 

1. การจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ 
(Agile BUs) 

- - -   2. การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (People 
Management & 
Development) 

- - -   3. ความย่ังยืนและธรรมา   ภิ
บาลองค์กร (CG & CSR) 

SA1 
SA2 

 

SC1 
 

CC1 
 

  4. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder 
Management) 

- - -   5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล (GPO 
Smart Data, Support  
and Technology) 

SA3 
 

SC2 
 

CC1 
CC2 

 

  6. การเตรียมย้ายโรงงาน
พระราม 6 (Cooperative 
Exit Strategy) 

3.7 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 

SO1  
การจัดการห่วงโซ่
อุปทาน  
(Supply Chain 
Management) 

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product 
Development) 

1.1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New 
Product Development) 

1.2 การสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา (R&D/GPO 
Network) 

1.2.1 การสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและพัฒนา 
(R&D/GPO Network) 

1.3 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการ 
(Supply Chain Management and Smart 
Process) 

1.3.1 Lean Manufacturing (Toyota 
Production System)  

1.3.2 การบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยา
รังสิต ระยะท่ี 2 (Construction of 
Rungsit Factory Phase-II) 

1.4 การสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 
(Supply Chain's Strategic Alliance) 

1.4.1 Production Subcontractor & 
Supplier Management 

1.5 การสร้างศูนย์โลจิสติกส ์Logistics Center (THPO) 1.5.1 Procurement Business Unit 

SO2  
การตลาดและบริการ 
(Marketing 
Strategy) 

2.1 การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy 
and Smart Service) 

2.1.1 Customer Segment Marketing 
(4Ps)  

2.2 การบริหารความสัมพันธ์เพ่ือรักษาและสร้างความ
ผูกพันของลูกค้า (CRM) 

2.2.1 Value Creation from CR Database 

2.3 การสร้างแบรนด์ (Corporate Branding)  2.3.1 การสื่อสารแบรนด์ (Brand Set-up & 
Communication) 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ 

SO3  
นวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่า  
(Business 
Innovation) 

3.1 การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (KM & 
Innovation Strategy) 

3.1.1 KM & Innovative Ideas Promotion 
+ KM & e-Library 

3.2 การพัฒนายาเพ่ือความมั่นคงและยาตามนโยบาย 
(Drug Development For Sustainability) 

3.2.1 Social Project Collaboration  

3.3 การพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business / New S-
curve) 

3.3.1 การพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการ
เติบโตและบทบาทในอนาคต (Business 
Development Partnership) 

SO4  
การบริหารจัดการ
องค์กร 
(Organization 
Management) 

4.1 การจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ (Agile BUs) 4.1.1 BUs' Accounting & System 
Development 

4.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People 
Management & Development) 

4.2.1 Organization Re-structuring & 
Manpower 

4.2.2 Remuneration Model 
Improvement 

4.2.3 Performance Management System 
(PMS) 

4.2.4 HRD 
4.3 ความย่ังยืนและธรรมาภิบาลองค์กร (CG & CSR) 4.3.1 CG, GRC & CSR Policy & Practices 

4.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Management) 

4.4.1 Strategic Monitoring 
4.4.2 Employee Engagement 
4.4.3 Key Community Relations  
4.4.4 Stakeholder Communication 

4.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
(GPO Smart Data, Support  and 
Technology) 

4.5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล 

4.6 การเตรียมย้ายโรงงานพระราม 6 (Cooperative 
Exit Strategy) 

4.6.1 Stakeholder Corporation to Exit 
Project (Regulator, Supplier, 
Subcontractor, Employee, etc.) 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จะถูกถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติงานของ         
ทุกหน่วยงานในองค์กรผ่านแผนปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละแผนปฏิบัติการจะประกอบไปด้วยกิจกรรม เพื่อผลักดัน
ให้อภ.สามารถด าเนินการได้ตามกรอบเวลาสร้างผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของแผน
วิสาหกิจฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
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3.8 แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์อภ. ที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น น าไปสู่การขยายผลเพื่อก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายขององค์กร และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติที่ตอบสนองในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายใต้แผนที่กลยุทธ์ 
(Strategy Map) และ Balanced Scorecard (BSC) 5 มุมมอง ประกอบด้วย 

 

 
 
อภ.มีการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อ

ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และมีการเช่ือมโยงกันระหว่างกลยุทธ์จากการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ และ
มีการก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ การวัดความส าเร็จผ่านตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
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ตัวชี้วัดตามแผนท่ียุทธศาสตร์ 
รหัส Strategy Corporate KPI หน่วยวัด 

S1 ตอบสนองนโยบายภาครัฐ 
สังคมและประเทศชาติ 

ร้อยละความส าเร็จของการตอบสนองโครงการภาครัฐได้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เช่น โครงการอื่นระหว่างปี 

ร้อยละ 

    โครงการวัคซีน COVID-19 ระดับ 
    โครงการก่อสร้าง DC ระดับ 
    โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based ระดับ 
    โครงการหน้ากาก N95 ระดับ 
    ร้อยละของจ านวนเงินท่ีภาครัฐประหยัดได้จากยาท่ี อภ. ผลิต ร้อยละ 
F1 ก าไรสุทธิ อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายยา ร้อยละ 
F2 รายได้ อภ. ผลิตเอง รายได้จากยา อภ.ผลิตเอง ล้านบาท 
    สัดส่วนรายได้ อภ.ผลิต ต่อรายได้ผู้ผลิตอื่น สัดส่วน 
F3 รายได้ ยาผู้ผลิตอื่น รายได้จากยาผู้ผลิตอื่น ล้านบาท 
F4 การบริหารต้นทุนขายยา อภ. 

ผลิตเอง 
ต้นทุนขายยา อภ. ผลิตเอง ต่อรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ที่
องค์การผลิต  

ร้อยละ 

F5 การบริหารสินทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ วัน 

    ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 
    Cash Conversion Cycle  วัน 
    อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 
C2 กลุ่มลูกค้า Key Account ยอดขายรวมลูกค้า Key Account ล้านบาท 
C3 กลุ่มลูกค้า ภาครัฐ ยอดขายรวมลูกค้า ภาครัฐ ล้านบาท 
C4 กลุ่มลูกค้า เอกชน ยอดขายรวมลูกค้า เอกชน ล้านบาท 
C5 กลุ่มลูกค้า ต่างประเทศ ยอดขายรวมลูกค้า ต่างประเทศ ล้านบาท 
C6 การสร้างความพึงพอใจให้

ลูกค้า 
ผลคะแนนความพึงพอใจลูกค้าทุกกลุ่ม คะแนน 

P1 New product 
development  

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนทะเบียน ผลิตภัณฑ์ 

    จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีได้ทะเบียน ผลิตภัณฑ์ 
    ยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีออกจ าหน่าย ล้านบาท 
P2 Corporate Branding ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการสร้างแบรนด์ และ 

Baseline ของ Brand Awareness  
ร้อยละ 

P3 Supply chain 
management & Smart 
Process 

ประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2564 ร้อยละ 

    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนโครงการก่อสร้างคลังยา
และเวชภัณฑ์แห่งใหม่  (DC Warehouse) 

ร้อยละ 

P4 การตลาดเชิงรุก และ Smart 
Service 

ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการตามแผนการตลาดเชิงรุก ร้อยละ 

P5 CRM ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการตามแผนการบริหารความสัมพันธ์เพ่ือ
รักษาและสร้างความผูกพันของลูกค้า (CRM) 

ร้อยละ 

    ผลคะแนนความผูกพันลูกค้าทุกกลุ่ม คะแนน 
P6 R&D network เครือข่ายด้านการวิจัย เครือข่าย 
P7 Strategic Alliances  จ านวนรายการในการจัดท า SMI กับผู้ผลิตวัตถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน รายการ 
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รหัส Strategy Corporate KPI หน่วยวัด 
P8 Logistics Center (THPO) ร้อยละความส าเร็จตามแผนศึกษารูปแบบธุรกิจ Thailand Health 

Procurement Organization (THPO) 
ร้อยละ 

P9 New business ปริมาณจากการจ าหน่ายวัคซีน COVID-19 ล้านโด๊ส 
    ร้อยละความส าเร็จโครงการผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง ร้อยละ 
    ร้อยละความส าเร็จโครงการ GPO Franchise ร้อยละ 
    ร้อยละความส าเร็จของผลศึกษาใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การ

เภสัชกรรม (พื้นท่ีหนองใหญ่) 
ร้อยละ 

    ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็ง 

ร้อยละ 

P10 Drug Development For 
Sustainability 

ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัชกรรม (API) ร้อยละ 

    จ านวนเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 ท่ีผลิตได้ ชิ้น 
    ร้อยละความส าเร็จตามแผนการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic 

ชนิด cell-based 
ร้อยละ 

P11 การบริหารการผลิตของ
โรงงานผลิตยารังสิต ระยะท่ี 2 

ร้อยละความส าเร็จของการโครงการก่อสร้างโรงงานรังสิตเฟส 2 ร้อยละ 

O1 Agile business units ร้อยละความส าเร็จตามแผนการศึกษาจัดเตรียมหน่วยธุรกิจเพื่อรองรับ
การเติบโตและบทบาทในอนาคต 

ร้อยละ 

O2 People Management & 
Development 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการทบทวนโครงสร้าง
และอัตราก าลังพร้อมศึกษาค่างานขององค์กร ให้รองรับการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ (Organization Design) 

ร้อยละ 

O3 CG & CSR  ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาระบบการก ากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ 

    ผลประเมินด้านการก ากับดูแลท่ีดีและการน าองค์กร คะแนน 
    ร้อยละความส าเร็จของแผนสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกันการ

ทุจริตในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร้อยละ 

    ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ คะแนน 
    ร้อยละความส าเร็จของแผนยกระดับรายงานการเปิดเผยข้อมูล/

รายงานประจ าปีด้าน CG ให้เป็นไปตามแนวทาง GRI 
ร้อยละ 

    รายงานการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง GRI ตามกรอบ GRI  รายงาน 
O4 Stakeholder Management ผลความผูกพันพนักงาน  คะแนน 
O5 GPO Smart Data, Support 

& Technology  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการติดตามความ
คืบหน้าด้าน Digital Transformation 

ร้อยละ 

O6 Exit strategy ร้อยละความส าเร็จตามแผนการย้ายหน่วยงานและพื้นท่ีปฏิบัติการใน
พื้นท่ีองค์การเภสัชกรรม (ส านักงานใหญ่) 

ร้อยละ 

O7 KM & Innovation + Smart 
Support 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแแผนพัฒนาและต่อยอดการ
จัดการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 
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3.9 ประมาณการผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงการคลัง (TRIS) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
น้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

ประมาณการผลการด าเนินงานระยะ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

เทียบ
เกณฑ ์

ส่วนที่ 1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 20   
1.1 โครงการกัญชาทางแพทย์ (ระดับ) 5   
1.1.1 โครงการเพาะปลูกกัญชาแบบภายในอาคาร 
(Indoor cultivation) โดยวิธีการปลูกแบบระบบ
น้ าหยด 

2.5 สามารถด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่และ
ติดตั้งระบบปลูกได้แล้วเสร็จร้อยละ 100  และ
สามารถปลูกกัญชา crop แรกได้ 

 

1.1.2 โครงการพัฒนาการปลูกกัญชาในโรงเรือน
เพาะปลูก (Greenhouse cultivation) 

2.5 สามารถทดลองปลูกกัญชาในโรงเรือนเพาะปลูกได้
ไม่น้อยกว่า 5 crops จัดท ารายงานสรุปผล
การศึกษาสภาวะและปัจจัยที่เหมาะสมในการปลูก
กัญชาในโรงเรือนได้ครบถ้วนทั้ง 3 ระบบ และ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาการทดลองปลูก
ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่สนใจ และ
ก าหนดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ 

 

1.2 การพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 
(เชื้อตาย) (ระดับ) 

5 ได้รับอนุญาตด าเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์  

1.3 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 5   
1.3.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น
จริงในช่วงปี (ร้อยละ) 

2.5 ร้อยละ 90 
2,182 ลบ. ต่อ  

ยอดอนุมัติเบิกจ่าย 2,424.02 ลบ. 

 

1.3.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตาม
แผน (ร้อยละ) 

2.5 ร้อยละ 76.88 
 

 

1.4 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจปีปัจจุบัน
เทียบกับปีฐาน (Factor X) (เท่า) 

5 1.35 เท่า  

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  40   
2.1 ต้นทุนขายยาองค์การต่อรายได้จากการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่ อภ.ผลิต (ร้อยละ) 

5 ร้อยละ 65  

2.2 Cash Conversion Cycle (วัน) 5 156 วัน  

2.3 การยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร (ระดับ) 

7 จัดท า Road map การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรระยะ 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจาก คกก.อภ. 

 

2.4 ระดับความส าเร็จการวิจัยและพัฒนายาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติยาก าพร้า ยาที่ส าคัญจ าเป็น
ต่อสาธารณสุข และยากลุ่มเป้าหมายที่เป็น First 
generic (ระดับ) 

10 จ านวนรายการยาที่พร้อมยื่นขึ้นทะเบียนได้ไม่น้อย
กว่า 5 รายการ โดยมีจ านวนรายการยาที่เป็น First 
generic จ านวน 4 รายการ 

 

2.5 การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 (Central Lab ส าหรับ testing-
Cannabis) (ระดับ) 

3 ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก 
สมป. 

 

2.6 ร้อยละของจ านวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้
จากยาที่ อภ. ผลิต (ร้อยละ) 

10 ประหยัดได้ร้อยละ 57.50  

3. Core Business Enabler 40 รอผลประเมินปลายปี  

5 

4 

3 

5 

5 

3 

3 

1 

5 

5 

5 

4 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
น้ าหนกั 
(ร้อยละ) 

ประมาณการผลการด าเนินงานระยะ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

เทียบ
เกณฑ ์

3.1 การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 5   
3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 5   
3.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 5   
3.4 การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 5   
3.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 5   
3.6 การบริหารทุนมนุษย์ 5   
3.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม 5   
3.8 การตรวจสอบภายใน 5   

รวม 100   
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บทท่ี 4 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
แผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการภายใต ้

แผนวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2565-2569 ตามกระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ องค์การ
เภสัชกรรมได้ด าเนินการตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วน รวมถึงมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของแผนปฏิบัติการ พร้อมระดับความรุนแรงและมาตรการในการจัดการ และการจัดสรรทรัพยากร   
ซึ่งแผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 นั้น ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
SIPOC 2.2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติ 

Supplier Input Process Output Customer 

   
 
 
 
 
 
 

  

     

     

     

 
 
 

1. กรอบระยะเวลาในการจัดท าแผน
วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

2. แบบฟอร์มแผนปฏิบัตการ
ประจ าปี 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   มี.ค. – เม.ย. 

1. ส านักบริหารยุทธศาสตร์ก าหนดกรอบระยะเวลาการ
ด าเนินการ ทบทวน/ปรับปรุง/จัดท าแบบฟอร์มแผนปฏิบัติ
การ และออกบันทึกภายใน พร้อมแบบฟอร์มไปยังหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การจัดท าแผนปฏิบัติ
การ 

ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และข้อก าหนด
ของการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

1. ผู้บริหารระดับสูง 
2. คกก.อภ. 
3. ผู้มีส่วนได้เสีย 

1. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
องค์การเภสัชกรรม 

2. นโยบายจากผู้บริหารระดับสูง 
3. ข้อเสนอแนะจาก คกก.อภ. 
4. กรอบระยะเวลาในการจัดท า

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

5. แบบฟอร์มแผนปฏิบัตการ

ประจ าปี 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   เม.ย. – พ.ค. 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
-ก าหนดเป้าหมายของแผน  
-ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และความเข่ือมโยงกับกล
ยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
-วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ  
-จัดสรรทรัพยากรด้านบุคลากร (HR) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และงบประมาณ 

1.(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2.ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ (เพื่อ
น าไปเป็นปัจจัยน าเข้าในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงองค์กร) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 6. (ร่าง) แผนวิสาหกิจ 
องค์การเภสัชกรรม 

7. (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   มิ.ย. – ก.ค. 

3. น าเสนอ (ร่าง) หนังสือแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารระดับสูง  
คกก.บริหาร และ คกก.อภ. 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจาก คคก.อภ. 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   ส.ค. – ก.ย. 

4. จัดท ารูปเล่มสมบูรณ์ของหนังสือแผนวิสาหกิจ องค์การ
เภสัชกรรมประจ าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อส่ง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ โดยท าบันทึกแจ้งเวียนพร้อมส่ง
เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้หน่วยงานภายใน พร้อมท้ัง
เผยแพร่ในระบบ Intranet ของ อภ. และ website ของ 
อภ. 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 1. ผู้บริหาร อภ. 
2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(ภายใน) 
3. คณะกรรมการนโยบา

ยรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(ภายนอก) 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจาก คคก.อภ. 

A 
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ส านักบริหารยุทธศาสตร์   ก.ย.-ตค 

5.1 ส านักบริหารยุทธศาสตร์จัดท าแบบสอบถามการรับรู้ต่อ
การถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ / แผนปฏิบัติการ พร้อมท้ังมีการ
ประเมินประสิทธิผลของช่องทางการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ
และแผนปฏิบัติการประจ าปี องค์การเภสัชกรรม 

5.2 ส านักบริหารยุทธศาสตร์น าส่ง QR Code แบบสอบถามฯ 
(Google Form) ให้กับผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หลังจากท่ี
ได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 

5.4 ส านักบริหารยุทธศาสตร์รวบรวมข้อมูลพร้อมท้ัง
ประมวลผลท่ีได้จากการท าแบบสอบถามฯ และน าผลท่ี
ได้มาใช้ในการปรับปรุงในการจัดท าแผนฯ ครั้งต่อไป 

 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 1.แผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.แบบสอบถามการรับรู้ต่อการ
จัดท า และถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ / 
แผนปฏิบัติการ 

ผลการประเมินการรับรู้ต่อการจัดท า
และถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ / แผนปฏิบัติ

การ 

1.ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
2.ทุกฝ่าย 

Performance Agreement (KPI) 
แผนปฏิบัติการ) ของระดับผู้อ านวยการ
กองหรือเทียบเท่า 
 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการฝ่าย  ก.ย.-ต.ค. 

6.1 ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการฝ่ายถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ให้กับบุคลากรภายใต้ก ากับดูแลผ่านการประชุมฝ่าย และ
การจัดท า Performance Agreement (KPI แผนปฏิบัติ
การ) ของระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

6.2 ฝ่ายงานต่างๆ พิจารณาแผนปฏิบัติการในความรับผิดชอบ
ของฝ่าย และพิจารณาผู้เกี่ยวข้องภายนอก (ผู้ส่งมอบ คู่ค้า) 
จากนั้นจะสื่อสารให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
การจัดประชุม , บันทึกภายใน 

1.ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
2.ผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการกองข้ึนไป 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติงาน 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ระบบ SM Online 
3. แผนบริหารความเสี่ยง 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   ก.ย.-ต.ค. (ธ.ค./มี.ค./มิ.ย./ก.ย.) 

7.1 ส านักบริหารยุทธศาสตร์จัดท าบันทึกไปยังหน่วยงาน แจ้ง
ให้บันทึกผลส าเร็จของแผนปฏิบัติงานในระบบติดตาม
ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ (SM Online) และรายงาน
ปัญหาอุปสรรคและค่าคาดการณ์ของแผนปฏิบัติงาน ทุก 3 
เดือน 

7.2 ส านักบริหารยุทธศาสตร์ตรวจสอบในระบบติดตาม
ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ (SM Online) ว่าหน่วยงาน
รายงานผลมาครบถ้วน และทันตามเวลาหรือไม่ 

7.3 ส านักบริหารยุทธศาสตร์รายงานผลส าเร็จของแผนปฏิบัติ
การ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง Operation Meeting: 
SS ส าหรับตัวชี้วัดของแผนงานท่ีส าคัญ เพื่อให้ผู้บริหาร
รับทราบและเร่งรัดผลของแผนในกรณีท่ีแผนปฏิบัติการมี
แนวโน้มท่ีจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 

รายงานสรุปผลส าเร็จของแผนปฏิบัติ
งาน (รายไตมาส) 

1. คกก.อภ. 
2. ผู้บริหาร อภ ทุกระดับ 
3. ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์   มี.ค. – เม.ย. 

8.1 หน่วยงานวิเคราะห์และคาดการณ์ผลการปฏิบัติงานทีมีการ
ทบทวน/ ปรับเปลี่ยนแผนงานและเป้าหมายกรณีท่ีมีความ
แตกต่างระหว่างผลการด าเนินงานในปัจจุบัน หรือท่ี
คาดการณ์ไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 

กรณีปกติ จะเป็นการทบทวนแผนปฏิบัติการกลางปี โดยมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ทุกเดือนผ่าน
การประชุม SS และรายงานผลในท่ีประชุมคกก.อภ. เม่ือ
เกณฑ์ชี้วัดท่ีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าระดับ 3 ผู้รับผิดชอบ
ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือปรับแผนใหม่ 

กรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ การ
ปรับเปลี่ยนจะมีการน าเสนอในท่ีประชุม DD ซึ่งมีการ
ประชุมทุกสัปดาห์ หรือมีการประชุมวาระพิเศษได้ทันที เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ และสั่งการผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับ
แผนการด าเนินงาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือ
ปฏิบัติการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 

8.2 เม่ือมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ต้องมีการรายงานให้
ผู้บริหาร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติงาน 

1.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.ข้อมูลปัจจัยภายใน/ภายนอก ท่ี
มีผลกระทบต่อเป้าหมายและ
ข้ันตอนการด าเนินงานของแผน
ปฏิบัตการ 
3.รายงานสรุปผลส าเร็จของ
แผนปฏิบัติงาน (รายไตมาส) 

แผนปฏิบัตการท่ีได้ทบทวน/ 
ปรับเปลี่ยนแผนงานหรือเป้าหมาย 
(กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง) 

1.คกก.อภ. 
2.ผู้บริหารหน่วยงาน 
3.ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

A 
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4.2  การจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม ได้มีการวิเคราะห์และจัดสรรทรัพยากรทั้ง

การเงินและไม่ใช่การเงิน เพื่อน ามาจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการทรัพยากรของแผนปฏิบัติการ (Action Plan Screening Criteria) 
 

หลักเกณฑ ์ คะแนน 

3 2 1 น้ าหนัก 

1. ความต้องการทรัพยากร (Resource Requirement) 

1.1 การจัดหาเทคโนโลย ี(Technology) มีเทคโนโลย ี
พร้อมแล้ว 
(100%) 

มีเทคโนโลยีแล้ว
บางส่วน            

(25-99%) 

ต้องจดัหา
เทคโนโลยีใหม่
เกือบทั้งหมด 

(<25%) 

10% 

1.2 ความสามารถ/สมรรถนะที่มีในการ
ด าเนินการแผนปฎิบตัิการ 
(Competency) 

มีความสามารถ
พร้อมในการ
ด าเนินการได้
ทันที (100%) 

มีความสามารถ
พร้อมในการ
ด าเนินการได้

บางส่วน         
(25-99%) 

มีความสามารถ 
ในการด าเนินการ

ได้เองน้อย 
(<25%) 

10% 

2. ความน่าสนใจของแผนปฎิบัติการ (Attractiveness) 

2.1 ความพร้อมในการประเมินความเป็นไปได้
ของแผนปฎิบตัิการ*  

สามารถวิเคราะห์
ผลได้โดยตรง 

สามารถวิเคราะห์
ผลได้โดยอ้อม 

ไม่สามารถ
วิเคราะห์หาผลได ้

10% 

2.2 ผลตอบแทนเชงิปริมาณของแผนปฎิบตัิการ 
(Quantitative Returns)* 

High 
(มีผลตอบแทน 
>10 ล้านบาท) 

Medium 
(มีผลตอบแทน 
5-10 ลา้นบาท) 

Low 
(มีผลตอบแทน 
<5 ลา้นบาท) 

30% 

2.3 ผลตอบแทนเชงิคุณภาพของแผนปฎิบตัิ
การ (Qualitative Benefits) 

High 
(สอดคล้องกับ 

SO หรือ
ยุทธศาสตร์

องค์กร) 

Medium 
(สอดคล้องกับ   

กลยุทธ์) 

Low 
(สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ

ฝ่าย) 

30% 

3. การประเมินความเส่ียงของแผนปฎิบัติการ (Risk Assessment) 

3.1 ความเสีย่งของแผนปฎิบัติการ (Project 
Risk) 

Low 
(มีปัจจัยเสี่ยงสงู  

1 ตวั) 

Medium 
(มีปัจจัยเสี่ยงสงู  

2 ตวั) 

High 
(มีปัจจัยเสี่ยงสงู  

3 ตวั) 

10% 

    100% 
หมายเหตุ * ไม่น ามาประเมินการจัดการทรัพยากรของแผนปฏิบัติการภายใต้ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 (SO4) 
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โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมินในแตล่ะข้อ ดังนี ้
1. ความต้องการทรัพยากร (Resource Requirement) ประกอบด้วย 

1.1 การจัดหาเทคโนโลยี (Technology) โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีทั้งที่
องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันหรือมีสิทธิบัตรในการใช้งานอยู่ และที่สามารถจัดหาเพิ่มเติมได้เพื่อมาใช้ภายใน
แผนปฏิบัติการ เทียบกับจ านวนเทคโนโลยีทั้งหมดที่ต้องใช้ภายในแผนปฏิบัติการ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 3: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ภายใน
แผนปฏิบัติการได้ทั้งหมดหรือร้อยละ 100 (มีเทคโนโลยีพร้อมแล้ว 100%) 

 ระดับที่ 2: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ภายใน
แผนปฏิบัติการได้มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100  (มีเทคโนโลยีแล้วบางส่วน 25-99%) 

 ระดับที่ 1: เป็นเทคโนโลยีที่องค์กรต้องจัดหาใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติการ 
โดยเป็นเทคโนโลยทีี่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบันและสามารถจัดหาเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ภายในแผนปฏิบัติ
การได้น้อยกว่าร้อยละ 25  (ต้องจัดหาเทคโนโลยีใหม่เกือบทั้งหมด <25%) 

1.2 ความสามารถ/สมรรถนะที่มีในการด าเนินการแผนปฎิบัติการ (Competency) โดยพิจารณาจาก
ความเช่ียวชาญและทักษะที่จ าเป็นของคณะท างานของแผนปฏิบัติการให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่  3: คณะท างานมีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นครอบคลุมครบทุกด้านในการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติการร้อยละ 100 (ความสามารถพร้อมในการด าเนินการได้ทันที 100%) 

 ระดับที่  2: คณะท างานมีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นครอบคลุมครบการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการได้เป็นบางส่วน โดยมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 (มีความสามารถ
พร้อมในการด าเนินการได้บางส่วน 25-99%) 

 ระดับที่  1: คณะท างานมีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นครอบคลุมครบการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการได้น้อย โดยมีทักษะและความสามารถในการด าเนินงานแผนปฏิบัติการได้เองน้อย
กว่าร้อยละ 25 (มีความสามารถในการด าเนินการได้เองน้อย <25%) 

 
2. ความน่าสนใจของแผนปฎิบัติการ (Attractiveness) ประกอบด้วย 

2.1 ความพร้อมในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนปฎิบัติการ โดยพิจารณาจากโดยพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการ แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 3: สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการ ได้
โดยตรง โดยมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยตรง) 

 ระดับที่ 2: สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการในรูปตัวเงินได้
โดยอ้อม (สามารถวิเคราะห์ผลได้โดยอ้อม) 

 ระดับที่ 1: ไม่สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการในรูปตัวเงิน
ได้ (ไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้) 
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2.2 ผลตอบแทนเชิงปริมาณของแผนปฎิบัติการ (Quantitative Returns)  

โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์หาผลตอบแทนในรูปตัวเงินจากผลการปรับปรุงของ
แผนปฏิบัติการ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 3: สามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนในรูปตัวเงินผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการได ้โดยมี
มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 10 ล้านบาท  
(High – มีผลตอบแทน ≥ 10 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 2: สามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนในรูปตัวเงินผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการได ้โดยมี
มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 5 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท  
(Medium – มีผลตอบแทน 5-10 ล้านบาท) 

 ระดับที่ 1: สามารถวิเคราะหผ์ลตอบแทนในรูปตัวเงินผลการปรับปรุงของแผนปฏิบัติการได ้โดยมี
มูลค่าน้อยกว่า 5 ล้านบาท  
(Low – มีผลตอบแทน < 5 ล้านบาท)) 

2.3 ผลตอบแทนเชิงคุณภาพของแผนปฎิบัติการ (Qualitative Benefits) โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนด แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 3: วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic 
Objectives) หรือยุทธศาสตร์ระดบัองค์กร  
(High - สอดคล้องกับ SO หรอืยุทธศาสตรอ์งค์กร) 

 ระดับที่ 2: วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสอดคล้องกบักลยุทธ์องค์กร  
(Medium - สอดคล้องกบักลยุทธ์)) 

 ระดับที่ 1: วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสอดคล้องกบัตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดบัฝ่าย  
(Low - สอดคล้องกบัเป้าหมายของฝ่าย) 

 
3. การประเมินความเสี่ยงของแผนปฎิบัติการ (Risk Assessment) ประกอบด้วย 

3.1 ความเสี่ยงของแผนปฎิบัติการ (Project Risk) โดยพิจารณาจากจ านวนปัจจัยเสี่ยงในระดับสูง 
(Impact ≥ ระดับ 2 และ Likelihood ≥ ระดับ 2) ที่ได้จากการประเมินความเสีย่งทีจ่ะสง่ผลใหแ้ผนปฏิบัตกิาร
ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 3: โครงการมีปจัจัยเสี่ยงในระดบัสงูจ านวน 1 ปัจจยั หรือไม่มเีลย  
(Low - มีปจัจัยเสี่ยงสงู 1 ตัว หรือไม่ม)ี 

 ระดับที่ 2: โครงการมีปจัจัยเสี่ยงในระดบัสงูจ านวน 2 ปัจจยั  
(Medium - มีปจัจัยเสี่ยงสงู 2 ตัว) 

 ระดับที่ 1: โครงการมีปจัจัยเสี่ยงในระดบัสงูอย่างนอ้ย 3 ปัจจัย  
(High - มีปจัจัยเสี่ยงสงู 3 ตัว) 
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แผนปฏิบัติการองค์การเภสัชกรรม  ปี 2565 (ท่ีผ่านการจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ) 

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงานปฏิบัติการ                                        หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

คะแนน 

SO1 การ
จัดการห่วงโซ่
อุปทาน 
(Supply 
Chain 
Management) 

1.1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Product 
Development) 

1.1.1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่      
(New Product 
Development) 

1.1.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันท่ีสอดคล้อง
กับการเติบโตของตลาด 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

100% 

1.1.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง (Cosmetic) ท่ี
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

80% 

1.1.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ ท่ีสอดคล้องกับ
การเติบโตของตลาด 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

80% 

1.1.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ท่ีสอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

80% 

1.2 การสร้าง
เครือข่ายด้าน
วิจัยและพัฒนา 
(R&D/GPO 
Network) 

1.2.1 การสร้าง
เครือข่ายด้านวิจัย
และพัฒนา 
(R&D/GPO 
Network) 

1.2.1.1 แผนการสร้างเครือข่ายด้านวิจัย
และพัฒนา (R&D Network) 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

87% 

1.3 การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
และ
กระบวนการ 
(Supply Chain 
Management 
and Smart 
Process) 

1.3.1 Lean 
Manufacturing 
(Toyota 
Production 
System)  

1.3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อ
เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean 
& Efficient Manufacturing) 

หน่วยผลิต 
หน่วยประกัน
คุณภาพ ฝ่าย
บริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์ 

87% 

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

ฝ่ายบริหาร
พัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

100% 

1.3.2 การบริหาร
การผลิตของ
โรงงานผลิตยารังสิต 
ระยะท่ี 2 
(Construction of 
Rungsit Factory 
Phase-II) 

1.3.2.1 แผนการบริหารการผลิตของ
โรงงานผลิตยารังสิต  
ระยะท่ี 2  

คณะท างาน
บริหาร
โครงการ
ก่อสร้าง
โรงงานผลิตยา
รังสิต 2 

90% 

1.4 การสร้าง
พันธมิตรและ
คู่ความร่วมมือ
เชิงกลยุทธ์ 
(Supply 
Chain's 
Strategic 
Alliance) 

1.4.1 Production 
Subcontractor & 
Supplier 
Management 

1.4.1.1 Key suppliers (SMI)  
(วัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์) 

ฝ่ายบริหาร
พัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

87% 
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หลัก 

คะแนน 

1.5 การสร้าง
ศูนย์โลจิสติกส์ 
Logistics 
Center (THPO) 

1.5.1 
Procurement 
Business Unit 

1.5.1 แผนศึกษารูปแบบธุรกิจ 
Thailand Health Procurement 
Organization (THPO) 

ฝ่ายบริหาร
พัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

90% 

SO2 การตลาด
และบริการ 
(Marketing 
Strategy) 

2.1 การตลาด
เชิงรุก 
(Proactive 
Marketing 
Strategy and 
Smart Service) 

2.1.1 Customer 
Segment 
Marketing (4Ps)  

2.1.1.1 แผนการตลาดลูกค้าภาครัฐ ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

97% 

2.1.1.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

93% 

2.1.1.3 แผนการตลาดลูกค้า
ต่างประเทศ 

ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

90% 

2.2 การบริหาร
ความสัมพันธ์
เพื่อรักษาและ
สร้างความ
ผูกพันของลูกค้า 
(CRM) 

2.2.1 Value 
Creation from CR 
Database 

2.2.1.1แผนการบริหารความสัมพันธ์
เพื่อรักษาและสร้างความผูกพันของ
ลูกค้า(CRM) 

ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

93% 

2.3 การสร้างแบ
รนด์ 
(Corporate 
Branding)  

2.3.1 การสื่อสาร
แบรนด์ (Brand 
Set-up & 
Communication) 

2.3.1.1 แผนการสร้างแบรนด์  
(Corporate & Product Branding) 

กอง
ประชาสัมพันธ์ 

97% 

SO3 นวัตกรรม
ท่ีสร้างคุณค่า 
(Business 
Innovation) 

3.1 การจัดการ
องค์ความรู้และ
นวัตกรรม (KM 
& Innovation 
Strategy) 

3.1.1 KM & 
Innovative Ideas 
Promotion + KM 
& e-Library 

3.1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการ
จัดการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ 
คณะท างาน 
KM 

87% 

3.2 การพัฒนา
ยาเพ่ือความ
มั่นคงและยา
ตามนโยบาย 
(Drug 
Development 
For 
Sustainability) 

3.2.1 Social 
Project 
Collaboration  

3.2.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

100% 

3.2.1.2 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก 
N95 

ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์ 

83% 

3.2.1.3 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
Pandemic ชนิด cell-based 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

97% 

3.3 การพัฒนา
ธุรกิจใหม่ (New 
Business / 
New S-curve) 

3.3.1 การพัฒนา
ธุรกิจใหม่เพื่อ
รองรับการเติบโต
และบทบาทใน
อนาคต (Business 
Development 
Partnership) 

3.3.1.1 โครงการวัคซีน Covid-19 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

93% 

3.3.1.2 โครงการผลิตภัณฑ์จากกัญชา/
กัญชง 

คณะท างาน
บริหาร
โครงการผลิต
สารสกัด
ต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย์ 

100% 

3.3.1.3 โครงการ GPO Franchise ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

80% 
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3.3.1.4 โครงการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ อภ. (พื้นท่ีหนองใหญ่) 

คกก.บริหาร
จัดการท่ีดิน 
อภ. อ.หนอง
ใหญ่ จ.ชลบุรี 

80% 

3.3.1.5 โครงการผลิตยารักษาโรคมะเร็ง คณะกรรมการ
ติดตามและ
ก ากับโครงการ
พัฒนายา
รักษา
โรคมะเร็ง 

97% 

SO4 การ
บริหารจัดการ
องค์กร 
(Organization 
Management) 

4.1 การ
จัดเตรียมหน่วย
ธุรกิจ (Agile 
BUs) 

4.1.1 BUs' 
Accounting & 
System 
Development 

4.1.1.1 แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ
เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทใน
อนาคต 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

100% 

4.2 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(People 
Management 
& 
Development) 

4.2.1 
Organization Re-
structuring & 
Manpower 

4.2.1.1 แผนการทบทวนโครงสร้างและ
อัตราก าลังพร้อมศึกษาค่างานของ
องค์กร ให้รองรับการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ 
(Organization Design) 

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ 

100% 

4.2.2 
Remuneration 
Model 
Improvement 

   

4.2.3 
Performance 
Management 
System (PMS) 

   

4.2.4 HRD    
4.3 ความย่ังยืน
และธรรมาภิ
บาลองค์กร (CG 
& CSR) 

4.3.1 CG, GRC & 
CSR Policy & 
Practices 

4.3.1.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล 

กองพัฒนา
องค์กรเพื่อ
ความย่ังยืน 

89% 

4.3.1.2 สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
ป้องกันการทุจริตในองค์กร และขยาย
ผลไปสู่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

กองพัฒนา
องค์กรเพื่อ
ความย่ังยืน 

94% 

4.3.1.3 พัฒนากระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส 

กองพัฒนา
องค์กรเพื่อ
ความย่ังยืน 

100% 

4.4 การสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

4.4.1 Strategic 
Monitoring 

   

4.4.2 Employee 
Engagement 

4.4.2.1 แผนยกระดับความผูกพันและ
ความพึงพอใจ 

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ 

89% 
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วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงานปฏิบัติการ                                        หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

คะแนน 

(Stakeholder 
Management) 

4.4.3 Key 
Community 
Relations  

   

4.4.4 
Stakeholder 
Communication 

   

4.5 การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล (GPO 
Smart Data, 
Support  and 
Technology) 

4.5.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

4.5.1.1 ISO 27001 กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

83% 

4.5.1.2 การติดตามความคืบหน้าด้าน 
Digital Transformation 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

100% 

4.6 การเตรียม
ย้ายโรงงาน
พระราม 6 
(Cooperative 
Exit Strategy) 

4.6.1 
Stakeholder 
Corporation to 
Exit Project 
(Regulator, 
Supplier, 
Subcontractor, 
Employee, etc.) 

4.6.1.1 แผนการจัดการความต่อเนื่อง
ของธุรกิจและเตรียมการย้ายโรงงาน
พระราม 6 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

100% 
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4.3 ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ  

 
แผนงานปฏบิตัิการ                                        ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบัวตัถปุระสงค ์

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วดัระดบัวิสัยทศัน ์ 

1.1.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่
สอดคล้องกับการเติบโตของ
ตลาด 

1. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน  
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน  
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ออกจ าหน่าย 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 

1.1.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 
(Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถจดแจ้ง  
2. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ออกจ าหน่าย 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 

1.1.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ ที่
สอดคล้องกับการเติบโตของ
ตลาด 

1. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน  
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน  
3. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ออกจ าหน่าย 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 

1.1.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่สอดคล้อง
กับการเติบโตของตลาด 

1. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน  
2. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ออกจ าหน่าย 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 

1.2.1.1 แผนการสร้างเครือข่าย
ด้านวิจัยและพัฒนา (R&D 
Network) 

1. เครือข่ายด้านการวิจัย  1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 

1.3.1.1 แผนการบริหารแบบลีน
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในกระบวนการ
ผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing) 

1. ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) 

1. ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) 
2. ต้นทุนขายที่องค์กรผลิตต่อรายได ้
3. Cash Conversion Cycle 

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

1.3.1.2 แผนการจัดการด้านโลจิ
สติกส์และการขนส่งเพ่ือสร้าง
ความคล่องตัวของ Supply 
Chain (Logistics & DC 
Strategy) 

1. ผลส าเร็จของการก่อสร้างคลัง
ยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ (DC 
Warehouse) 

1. ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) 
2. ต้นทุนขายที่องค์กรผลิตต่อรายได ้

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

1.3.2.1 แผนการบริหารการ
ผลิตของโรงงานผลติยารังสติ 
ระยะที่ 2  

1. ผลส าเร็จของการโครงการ
ก่อสร้างโรงงานรังสิตเฟส 2 

1. ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) 
2. ต้นทุนขายที่องค์กรผลิตต่อรายได ้

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

1.4.1.1 Key suppliers (SMI) 
(วัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์) 

1. จ านวนการรายการในการจัดท า 
SMI กับผู้ผลิตวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น 

1. ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) 
2. ต้นทุนขายที่องค์กรผลิตต่อรายได ้

1. ก าไรสุทธิ 

1.5.1 แผนศึกษารูปแบบธุรกิจ 
Thailand Health 
Procurement Organization 
(THPO) 

1. ผลส าเร็จของการศึกษารูปแบบ
ธุรกิจ Thailand Health 
Procurement Organization 
(THPO) 

1. Cash Conversion Cycle 1. รายได้รวม 

2.1.1.1 แผนการตลาดลูกค้า
ภาครัฐ 

1. รายได้ลูกค้าภาครัฐ 1. ส่วนแบ่งการตลาดยา อภ. ผลิต 
2. สัดส่วนรายได้ยา อภ. ผลิต ต่อยา
ที่ผู้อ่ืนผลิต 

1. รายได้รวม 

2.1.1.2 แผนการตลาดลูกค้า
เอกชน 

1. รายได้ลูกค้าภาคเอกชน 1. ส่วนแบ่งการตลาดยา อภ. ผลิต 
2. สัดส่วนรายได้ยา อภ. ผลิต ต่อยา
ที่ผู้อ่ืนผลิต 

1. รายได้รวม 
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แผนงานปฏบิตัิการ                                        ตัวชี้วดัระดบักลยุทธ ์ ตัวชี้วดัระดบัวตัถปุระสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วดัระดบัวิสัยทศัน ์ 

2.1.1.3 แผนการตลาดลูกค้า
ต่างประเทศ 

1. รายได้ลูกค้าต่างประเทศ 1. ส่วนแบ่งการตลาดยา อภ. ผลิต 
2. สัดส่วนรายได้ยา อภ. ผลิต ต่อยา
ที่ผู้อ่ืนผลิต 

1. รายได้รวม 

2.2.1.1แผนการบริหาร
ความสัมพันธ์เพ่ือรักษาและ
สร้างความผูกพันของลูกค้า 
(CRM) 

1. ผลส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผน/กิจกรรม CRM ส าหรับ
ลูกค้าทุกกลุ่ม 
2. ผลคะแนนความผูกพันลูกค้าทุก
กลุ่ม 

1. ส่วนแบ่งการตลาดยา อภ. ผลิต 1. รายได้รวม 

2.3.1.1 แผนการสร้างแบรนด์ 
(Corporate & Product 
Branding) 

1. ผลส าเร็จของการสร้างแบรนด์ 
(Corporate & Product 
Branding) 
2. Brand Awareness  

1. Brand Awareness 1. รายได้รวม 

3.1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอด
การจัดการความรู้ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

1. ผลส าเร็จของพัฒนาและต่อยอด
การจัดการความรู้ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 
2. ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือความมั่นคง/
นโยบายที่ออกสู่ตลาด 
3. ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 
2. ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือความ
มั่นคง/นโยบายที่ออกสู่
ตลาด 
3. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

3.2.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา 
API 

1. ผลส าเร็จของวิจัยและพัฒนา 
API  

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือความมั่นคง/
นโยบายที่ออกสู่ตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือความ
มั่นคง/นโยบายที่ออกสู่
ตลาด 
2. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

3.2.1.2 โครงการเวชภัณฑ์
หน้ากาก N95 

1. จ านวนเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 
ที่ผลิตได ้

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือความมั่นคง/
นโยบายที่ออกสู่ตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือความ
มั่นคง/นโยบายที่ออกสู่
ตลาด 
2. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

3.2.1.3 โครงการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ Pandemic ชนิด cell-
based 

1. ผลส าเร็จของวิจัยและพัฒนา
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic 
ชนิด cell-based 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือความมั่นคง/
นโยบายที่ออกสู่ตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือความ
มั่นคง/นโยบายที่ออกสู่
ตลาด 
2. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

3.3.1.1 โครงการวัคซีน Covid-
19 

1. ปริมาณจากการจ าหน่ายวัคซีน 
Covid-19 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 
2. รายได้รวม 
3. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

3.3.1.2 โครงการผลิตภัณฑ์จาก
กัญชา/กัญชง 

1. ผลส าเร็จของผลิตภัณฑ์จาก
กัญชา/กัญชง 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 
2. รายได้รวม 
3. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

3.3.1.3 โครงการ GPO 
Franchise 

1. ผลส าเร็จของ GPO Franchise 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 
2. รายได้รวม 
3. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

3.3.1.4 โครงการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ อภ. (พ้ืนที่หนอง
ใหญ่) 

1. ผลส าเร็จของผลศึกษาการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. (พ้ืนที่
หนองใหญ่) 

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 
2. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

3.3.1.5 โครงการผลิตยารักษา
โรคมะเร็ง 

1. ผลส าเร็จของยารักษาโรคมะเร็ง 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด 
2. การพัฒนาธุรกิจใหม่ 
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ตัวชี้วดัระดบัวิสัยทศัน ์ 

4.1.1.1 แผนการจัดเตรียม
หน่วยธุรกิจเพ่ือรองรับการ
เติบโตและบทบาทในอนาคต 

1. ผลส าเร็จของการจัดเตรียม
หน่วยธุรกิจเพ่ือรองรับการเติบโต
และบทบาทในอนาคต 

1. ผลส าเร็จของแผนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญ 
2. ต้นทุนขายที่องค์กรผลิตต่อรายได ้

1. ก าไรสุทธิ 

4.2.1.1 แผนการทบทวน
โครงสร้างและอัตราก าลังพร้อม
ศึกษาค่างานขององค์กร ให้
รองรับการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ 
(Organization Design) 

1. ผลส าเร็จของการทบทวน
โครงสร้างและอัตราก าลังพร้อม
ศึกษาค่างานขององค์กร 

1. ผลส าเร็จของแผนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญ 

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

4.3.1.1 พัฒนาระบบการก ากับ
ดูแลตามมาตรฐานสากล 

1. ผลประเมินด้านการก ากับดูแลที่
ดีและการน าองค์กร 

1. ผลส าเร็จของแผนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญ 

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

4.3.1.2 สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิ
บาล ป้องกันการทุจริตในองค์กร 
และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ 

1. ผลส าเร็จของแผนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญ 

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

4.3.1.3 พัฒนากระบวนการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลตาม
แนวทาง GRI ตามกรอบ GRI  

1. ผลส าเร็จของแผนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญ 

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

4.4.2.1 แผนยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจ 

1. ผลความผูกพันพนักงาน  1. ผลความผูกพันพนักงาน  1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

4.5.1.1 ISO 27001 1. ผลส าเร็จของ ISO 27001 1. ผลส าเร็จของแผนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญ 

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

4.5.1.2 การติดตามความ
คืบหน้าด้าน Digital 
Transformation 

1. ผลส าเร็จของการติดตามความ
คืบหน้าด้าน Digital 
Transformation 

1. ผลส าเร็จของแผนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญ 

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 

4.6.1.1 แผนการจัดการความ
ต่อเนื่องของธุรกิจและ
เตรียมการย้ายโรงงานพระราม 
6 

1. ผลส าเร็จของการจัดการความ
ต่อเนื่องของธุรกิจและเตรียมการ
ย้ายโรงงานพระราม 6 

1. ผลส าเร็จของแผนการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญ 
2. ประสิทธิภาพการผลิต 
(Efficiency) 
3. ต้นทุนขายที่องค์กรผลิตต่อรายได ้

1. ก าไรสุทธิ 
2. รายได้รวม 
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บทท่ี 5 
ภาพรวมแผนปฏิบัติการขององค์การเภสัชกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
5 ยุทธศาสตร์ / 6 กลยุทธ์ / 10 แผนงาน 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนปฏิบตักิาร ปี 2565 เป้าหมาย/ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบหลกั 
ยุทธศาสตร์ : 1.1 การพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ (New Product Development) 
กลยุทธ์ : 1.1.1 New Product Development 
1.1.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผน

ปัจจุบันที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน 6 รายการ 
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน 6 รายการ 
รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหน่าย 1,200 ล้านบาท 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.1.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 
(Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถจดแจ้ง 1 รายการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.1.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ ที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน 1 รายการ 
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน 1 รายการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.1.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน 1 รายการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ : 1.2 การสร้างเครือข่ายด้านวจิัยและพัฒนา (R&D/GPO Network) 
กลยุทธ์ : 1.2.1 การสร้างเครือข่ายดา้นวิจัยและพัฒนา (R&D/GPO Network) 
1.2.1.1 แผนการสร้างเครือข่ายดา้นวจัิยและพัฒนา 

(R&D Network) 
เครือข่ายด้านการวิจัยจ านวน 2 เครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ : 1.3 การจดัการห่วงโซอุ่ปทานและกระบวนการ (Supply Chain Management and Smart Process) 
กลยุทธ์ : 1.3.1 Lean Manufacturing (Toyota Production System) 
1.3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใน

กระบวนการผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing) 

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต หน่วยผลิต 
หน่วยประกันคุณภาพ, 
ฝ่ายบริหารพัสดุฯ 

1.3.1.2 การจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพ่ือ
สร้างความคล่องตัวของ Supply Chain 
(Logistics & DC Strategy) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานไดต้ามแผน  
(100%) 

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

กลยุทธ์ : 1.3.2 Construction of Rungsit Factory Phase-II 
1.3.2.1 แผนการบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยา

รังสิต ระยะที่ 2 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานไดต้ามแผน  
(100%) 

คณะท างานบริหาร
โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิต 2 

ยุทธศาสตร์ : 1.4 การสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Supply Chain's Strategic Alliance) 
กลยุทธ์ : 1.4.1 Production Subcontractor & Supplier Management 
1.4.1.1 แผนการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือเชิงกล

ยุทธ์ (Strategic Alliance) 
จ านวนรายการในการจัดท า SMI กับผู้ผลิตวัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 5 รายการ/ปี 

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ : 1.5 การสร้างศนูย์โลจิสตกิส์ Logistics Center (THPO) 
กลยุทธ์ : 1.5.1 Procurement Business Unit 
1.5.1.1 แผนศึกษารูปแบบธุรกิจ Thailand Health 

Procurement Organization (THPO) 
รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ 
THPO ภายในปีงบประมาณ 2565 

ฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO2 การตลาดและบริการ (Marketing Strategy) 
3 ยุทธศาสตร์ / 3 กลยุทธ์ / 5 แผนงาน 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ปี 2565 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์ : 2.1 การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing Strategy and Smart Service) 
กลยุทธ์ : 2.1.1 Customer Segment Marketing (4Ps) 
2.1.1.1 แผนการตลาดลูกค้าภาครัฐ รายได้จากการจ าหน่ายลูกค้าภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการ

ขาย 
2.1.1.2 แผนการตลาดลูกค้าเอกชน รายได้จากการจ าหน่ายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการ

ขาย 
2.1.1.3 แผนการตลาดลูกค้าต่างประเทศ การรับรู้ต่อแบรนด์ 

ช่องทางการจ าหน่าย Online 
จ านวนคู่ค้า  
รายการย่ืนทะเบียน 
ช่องทางสื่อสาร  
จ านวนงาน Virtual Fairs  

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

ยุทธศาสตร์ : 2.2 การบริหารความสัมพันธ์เพื่อรักษาและสร้างความผูกพันของลูกค้า (CRM) 
กลยุทธ์ : 2.2.1 Value Creation from CR Database 
2.2.1.1 แผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 

คะแนนความผูกพันของลูกค้าทุกกลุ่ม 
ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย  

ยุทธศาสตร์ : 2.3 การสร้างแบรนด์ (Corporate Branding) 
กลยุทธ์ : 2.3.1 Brand Set-up & Communication 
2.3.1.1 แผนการสร้างแบรนด์ (Corporate & 

Product Branding) 
Baseline Brand Awareness กองประชาสัมพันธ์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO3 นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า (Business Innovation) 
3 ยุทธศาสตร์ / 3 กลยุทธ์ / 9 แผนงาน 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ปี 2565 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์ : 3.1 การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (KM & Innovation Strategy) 
กลยุทธ์ : 3.1.1 KM & Innovative Ideas Promotion + KM & e-Library 
3.1.1.1 พัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่

การสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเชื่อมโยงการ
จัดการความรู้ น าไปสร้างนวัตกรรมได้ 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
คณะท างานการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ : 3.2 การพัฒนายาเพื่อความมั่นคงและยาตามนโยบาย (Drug Development For Sustainability) 
กลยุทธ์ : 3.2.1 Social Project Collaboration 
3.2.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.2.1.2 แผนผลิตหน้ากาก N95  ปริมาณการผลิตหน้ากาก N95 ผ่านมาตรฐาน

ภายในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 600,000 ชิ้น
ต่อปี  

ฝ่ายสมุนไพรและเภสัช
เคมีภัณฑ์ 

3.2.1.3 แผนการพัฒนายาเพ่ือความมั่นคงและยา
ตามนโยบาย (วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Cell-
based) 

 
 
 

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายชีววัตถุ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ปี 2565 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์ : 3.3 การพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business / New S-curve) 
กลยุทธ์ : 3.3.1 Business Development Partnership 
3.3.1.1 แผนการพัฒนายาเพ่ือความมั่นคงและยา

ตามนโยบาย (วัคซีน COVID) 
ปริมาณจากการจ าหน่ายวัคซีน Covid-19  
จ านวน 10 ล้านโดส 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โรงงานผลิต (วัคซีน)ฯ 
ฝ่ายชีววัตถุ การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ  
ฝ่ายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ์ 

3.3.1.2  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การ
ซื้อ-ขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชง
  

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 
 

คทง.บริหารโครงการ
ผลิตสารสกัดต้นแบบ
กัญชาทางการแพทย์ 

3.3.1.3 โครงการ GPO Franchise ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) ฝ่ายการตลาดและชาย 
3.3.1.4 โครงการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
องค์การเภสัชกรรม (พื้นท่ีหนองใหญ่)  

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) คกก.บริหารจัดการ
ท่ีดินองค์การเภสัช
กรรม อ.หนองใหญ่ จ. 
ชลบุรี. 

3.3.1.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 
สามารถลงนามสัญญาผู้รับเหมาก่อสร้างและท่ี
ปรึกษาคุมงานแล้วเสร็จ 

คกก.ติดตามและก ากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : SO4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 
6 ยุทธศาสตร์ / 6 กลยุทธ์ / 10 แผนงาน 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ปี 2565 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์ : 4.1 การจัดเตรียมหน่วยธุรกิจ (Agile BUs) 
กลยุทธ์ : 4.1.1 BUs' Accounting & System Development 
4.1.1.1 แผนการจัดเตรียมหน่วยธุรกิจเพื่อรองรับ

การเติบโตและบทบาทในอนาคต 
ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 
 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ : 4.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Management & Development)  
กลยุทธ์ : 4.2.1 Organization Re-structuring & Manpower 
4.2.1.1 แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและ

อัตราก าลังให้รองรับการด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ (Organizatiom 
Design) 

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 
 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ : 4.3 ความยั่งยืนและธรรมาภิบาลองค์กร (CG & CSR) 
กลยุทธ์ : 4.3.1 CG, GRC & CSR Policy & Practices  
4.3.1.1 แผนพัฒนาระบบการก ากับดูแลตาม

มาตรฐานสากล  
ผลประเมินด้านการก ากับดูแลท่ีดีและการน าองค์กร 
≥2.5 

กองพัฒนาองค์กรเพื่อ
ความย่ังยืน   

4.3.1.2 แผนสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ป้องกัน
การทุจริตในองค์กร และขยายผลไปสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
≥93  

กองพัฒนาองค์กรเพื่อ
ความย่ังยืน   

4.3.1.3 แผนพัฒนากระบวนการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส 

 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามแนวทาง GRI 
ตามกรอบ GRI 

กองพัฒนาองค์กรเพื่อ
ความย่ังยืน   
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ปี 2565 เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์ : 4.4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)  
กลยุทธ์ : 4.4.1 Employee Engagement 
4.4.1.1 แผนยกระดับความผูกพันและความพึง

พอใจของพนักงานองค์การเภสัชกรรม 
ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 
ผลความผูกพันพนักงาน และความพร้อมของ
พนักงานในการขับเคลื่อนองค์กร 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ : 4.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (GPO Smart Data, Support  and Technology) 
กลยุทธ์ : 4.5.4 พัฒนาการดูแลระบบ (DT)  
4.5.1.1 แผนการรับรอง ISO 27001  ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 

ได้การรับรอง ISO 27001 
ส านักอ านวยการ 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.5.1.1 แผนการติดตามความคืบหน้าด้าน Digital 
Transformation 

ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 
 

ส านักอ านวยการ 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ : 4.6 การเตรียมย้ายโรงงานพระราม 6 (Cooperative Exit Strategy)  
กลยุทธ์ : 4.6.1 Stakeholder Corporation to Exit Project 
4.6.1.1 แผนการย้ายหน่วยงานและพื้นท่ีปฏิบัติการ

ในพื้นท่ีองค์การเภสัชกรรม (ส านักงานใหญ่) 
ร้อยละความส าเร็จด าเนินการตามแผน (100%) 
 

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ 
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บทท่ี 6 
การบริหารแผนและการติดตามประเมินผล 

 
การติดตามผลส าเร็จตามแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2565 เป็นกระบวนการสนับสนุนให้ผู้บริหารได้ติดตามความคืบหน้าและความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน รวมถึงปัญหา/อุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางแก้ไข ปรับปรงุ 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2565 -2569 ที่
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการประจ าป ี2565 ประกอบด้วย 

1. ส านักบริหารยุทธศาสตร์ ก าหนดแนวทาง กรอบเวลา และรูปแบบการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 
น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และจัดส่งให้ส านักบริหารยุทธศาสตร์ และรายงานผลผ่านระบบติดตาม
แผนปฏิบัติการ (Strategic Management Online : SM Online) (รายไตรมาส) 

3. ส านักบริหารยุทธศาสตร์ รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลส าเร็จของผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย เพื่อหาสาเหตุ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน น าเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส เพื่อทราบ) และประกอบการตัดสินใจ และมอบหมายหน่วยงานที่รับผดิชอบไป
ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ข้ันตอนติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
1. ส านักบริหารยุทธศาสตร์น าข้อมูลแผนปฏิบัติการลงในระบบติดตามแผนปฏิบัติการ 

( Strategic Management Online : SM Online) ( ร า ย ไต ร ม าส )  แล ะก า หนด
แบบฟอร์มการรายงานฯ (รายไตรมาส) 

2. จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานรับทราบการรายงานผลฯ (รายไตรมาส) 
3. น ารายงานผลการด าเนินงานจาก ระบบ SM Online และตามแบบฟอร์มการรายงานฯ 

(รายไตรมาส) มาตรวจสอบ 
4. ประมวลผล/สรุปผล น าเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส - เพื่อทราบ) 
 ในกรณีที่หน่วยงานทบทวนแผนแล้ว มีการขอปรับแก้ไข ให้หน่วยงานท าบันทึกขอ

ปรับเปลี่ยนแผนโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารที่ก ากับดูแลตามล าดับข้ัน และส่งมาที่ ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์ เพื่อท าการบันทึกปรับแก้ไขให้ตามที่หน่วยงานแจ้ง 

5. บันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการที่ปรับลงในระบบ SM Online (รายไตรมาส) และก าหนด
แบบฟอร์มการรายงานฯ (รายไตรมาส) 

6. จัดท าบันทึกแจ้งทุกหน่วยงานรับทราบการรายงานข้อมูล (รายไตรมาส) 
4.การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ 

การน าผลการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และน ามาสรุปแล้วส่ง
ย้อนกลับหน่วยงานไปแก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนทบทวนตัวช้ีวัด 
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บทท่ี 7 
งบประมาณลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
7.1 สาระส าคัญของการลงทุนในปีงบประมาณ 2565 ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564 – 2568 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565  วงเงินด าเนินการรวม  375.1998  ล้านบาท  เป็นการลงทุน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิตยาเม็ด  การเคลือบยาและการบรรจุยาอัตโนมัติ  แผนการ
บริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing)   แผนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด (Effective R&D)  การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
วิเคราะห์  เพื่อรองรับการขยายก าลังการผลิตยา   แผนผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และพัฒนาวัคซีนเพื่อ
รองรับการระบาดในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การตลาดและบริการ  (Marketing Strategy) 
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565 วงเงินด าเนินการรวม 5.6177 ล้านบาท ส าหรับการสร้างแบรนด์ 

(Corporate & Product Branding)  และแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายการเติบโตขององค์กร (Proactive 
Marketing Strategy) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  นวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่า (Business Innovation) 
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565  วงเงินด าเนินการรวม 84.3850 ล้านบาท  ส าหรับแผนการพัฒนา

ยาเพื่อความมั่นคง/ยาตามนโยบาย  แผนการพัฒนายารักษาโรคมะเรง็  แผนงานวิจัยและพัฒนาการสงัเคราะห์
วัตถุดิบทางเภสัชกรรมและการพัฒนาชีววัตถุ  แผนการตรวจคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19    

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการองค์กร  (Organization Management) 
ขออนุมัติงบลงทุนในปี 2565  วงเงินด าเนินการรวม  65.5882  ล้านบาท   ส าหรับแผนงาน 

Network & Security System  การ เพิ่ มประสิท ธิภาพความพร้อมใ ช้ระบบ ( Business Continuity)   
แผนการจัดซื้อจัดหาเครื่องใช้ส านักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน   แผนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การ
เภสัชกรรม  อ.ธัญบุรี  และแผนงานพัฒนามาตรฐานโรงงานผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 
7.2 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน 

ผลผลิต 
(Output) 

 การด าเนินงานด้านการผลิต จัดหา วิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ 
ไปยังลูกค้า  ตลอดจนงานสนับสนุนอื่น  เช่น ด้านการตลาด  ด้านการให้บริการและ 
การปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

 มียาที่จ าเป็น ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ยาส าหรับผู้สูงอายุ ยาต้านไวรัสเอดส์  
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในปริมาณ 
ที่พอเพียง  และราคาที่ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างครอบคลมุทั่วถึง  รวมถึงยาใหม่ทีไ่ดจ้าก
การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายสาธารณสุขของประเทศ  

 มีการผลิตและวิจัยยาจากสมุนไพร (กัญชา)  เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรภายในประเทศ 
และส่งเสริมการส่งออก 

 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
ในระดับด ี
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บทท่ี 8 
ประมาณการงบก าไร (ขาดทุน) ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569  

 

 
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ ประมาณการ 
รายได้จากการด าเนินงาน           
   ขายยาและเวชภัณฑ ์      
     ยาองค์การผลิต 7,723,000,000.00  8,490,000,000.00  9,265,000,000.00  10,565,000,000.00  11,289,000,000.00  
     ยาผู้อ่ืนผลิต 13,000,000,000.00  13,000,000,000.00  13,000,000,000.00  13,000,000,000.00  13,000,000,000.00  
  20,723,000,000.00  21,490,000,000.00  22,265,000,000.00  23,565,000,000.00  24,289,000,000.00  
   ค่าจ้างท าของ 20,000,000.00  20,000,000.00  20,000,000.00  20,000,000.00  20,000,000.00  
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 20,743,000,000.00  21,510,000,000.00  22,285,000,000.00  23,585,000,000.00  24,309,000,000.00  
ต้นทนุขายและค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงาน      
   ต้นทุนขายและรับจ้างท าของ 16,980,000,000.00  17,520,000,000.00  18,265,000,000.00  19,280,000,000.00  19,780,000,000.00  
   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,519,500,000.00  2,552,000,000.00  2,585,050,000.00  2,694,700,000.00  2,809,100,000.00  
   ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 50,000,000.00  70,000,000.00  50,000,000.00  105,000,000.00  109,000,000.00  
   ดอกเบ้ียจ่าย 23,000,000.00  100,000,000.00  70,000,000.00  -    -    
   ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์(ส านักงาน) 130,500,000.00  138,000,000.00  144,950,000.00  145,300,000.00  150,900,000.00  
รวมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 19,703,000,000.00  20,380,000,000.00  21,115,000,000.00  22,225,000,000.00  22,849,000,000.00  
ก าไรจากการด าเนินงาน 1,040,000,000.00  1,130,000,000.00  1,170,000,000.00  1,360,000,000.00  1,460,000,000.00  
ก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม -    -    -    -    -    
รายได้อื่น 250,000,000.00  250,000,000.00  250,000,000.00  250,000,000.00  250,000,000.00  
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคลิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน           
ก ารไร/ขาดทุน สุทธ ิ 1,290,000,000.00  1,380,000,000.00  1,420,000,000.00  1,610,000,000.00  1,710,000,000.00  

 




