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บทสรุปผูบริหาร 
แผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม องคการเภสัชกรรม ป 2565-2569 

นวัตกรรมเปนสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม โดยนวัตกรรมที่เกิดจากการนําความรูและความคิดสรางสรรคมาผนวกกับความสามารถในการบริหาร
จัดการ ดวยกระบวนการสงเสริม พัฒนาองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับพนักงานภายในองคการเภสัช
กรรมไดรับรูขอมูลขาวสาร สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ และนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานเพื่อ
สรางใหเกิดเปนสิ่งใหมและตอยอดเปนนวัตกรรมในดานตางๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในองคกร สงผลตอการสราง
คุณคาใหแกองคกร เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองความตองการดานสาธารณสุขของ
ประเทศ การมีนวัตกรรมในองคกรเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรเพื่อ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและสรางความยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว (Sustainable) การนํานวัตกรรม
มาเปนปจจัยผลักดันและขับเคลื่อนในการดําเนินงานขององคกร โดยสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรค การ
พัฒนาองคความรู และผลักดันการนํานวัตกรรมใหเขาไปสูทุกกระบวนการทํางาน สอดคลองกับทิศทางของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 
สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2564 และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ 
(Product innovation) เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององคกร รองรับธุรกิจที่ไดพัฒนาขึ้นใหม รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง (High Value Products) และการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ 
องคความรูของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกับเทคโนโลยีและรูปแบบการบริการใหมๆ มาประยุกตใชเพื่อ
ยกระดับวิธีการรักษาหรือการดูแลสุขภาพ ดานนวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) ดวยการยกระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และการบูรณาการระหวางหวงโซอุปทานการผลิตกับการบริการจัดหาเพื่อสราง
สรางคุณคาและตอบสนองความตองการของตลาดและระบบสาธารณสุขของประเทศ และดานนวัตกรรมแนวคิด
ธุรกิจใหม (Business Innovation) เพื่อความมั่นคงดานสาธารณสุขของประเทศ และการพัฒนาธุรกิจรวมกับ
พันธมิตรอยางตอเนื่อง  

ดวยจุดประสงคดังกลาว จะนําไปใชกําหนดเปนกรอบแนวทางการจัดการความรูและนวัตกรรมของ
องคการเภสัชกรรมที่แสดงถึงดําเนินการที่อยูบนพื้นฐานความคิดสรางสรรค (Creativity) ความใหม (Newness) 
และการสรางคุณคา (Value) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาองคความรู การปรับทัศนคติการทํางานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตั้งแตระดับ
องคกร ระดับหนวยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล รวมทั้งการสนับสนุนใหองคการเภสัชกรรมกาวเขาสูมิติใหมใน
การดําเนินการเปนองคกรแหงนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกกลุมความตองการของลูกคา รวมถึงสามารถเพิ่ม
ศักยภาพดานการแขงขัน จนนําไปสูองคกรแหงความยั่งยืนไดตอไป 
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หัวขอท่ี 1 
การวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรม 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อกําหนดประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมและนํามาแยกแยะเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
วางแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม สามารถแบงกรอบการวิเคราะหออกเปน 2 สวนหลัก คือ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ดังนี ้
 
1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรม 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรม  
ใชวิธีการวิเคราะห PESTEL Analysis ประกอบดวย การวิเคราะหเชิงนโยบาย (Politic) การวิเคราะหภาพรวม
เชิงเศรษฐกิจ (Economics) การวิเคราะหเชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural)  การวิเคราะหเชิงเทคโนโลยี 
(Technology) และการวิเคราะหเชิงกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ (Legal) มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1.1 การวิเคราะหเชิงนโยบาย (Politic : P)  
1.1.1.1 ขอตกลงทางการค า  CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-
Pacific Partnership) 

ขอตกลงทางการคา CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific 
Partnership) ซึ่งเปนขอตกลงความครอบคลุมและความกาวหนาเพื่อหุนสวนทางการคาภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟกใน
หลายประเด็น เชน การเปดตลาดการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา นโยบายการ
แขงขัน รัฐวิสาหกิจ กฎหมายสิ่งแวดลอม รวมถึงกลไกแกไขขอพิพาทระหวางรัฐบาลและนักลงทุนตางประเทศ 
โดยปจจุบันมีประเทศที่เขารวมความตกลงอยู 11 ประเทศ ประกอบดวย ญี่ปุน แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ซึ่งปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางพิจารณาเขา
รวมขอตกลงทางการคา CPTPP ในขั้นตอนที่ 3 รวบรวมความเห็นและผลการศึกษา ดังรูปที่ 1-1  
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รูปที่ 1-1 : ขั้นตอนการเขารวม CPTPP 
 

 
ผลกระทบจากการเขารวมเปนสมาชิก CPTPP ตออุตสาหกรรมยาในประเทศคือ การจดสิทธิบัตรยา 

การบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา (CL)* การขยายอายุสิทธิบัตรยา และการผูกขาดขอมูลทางยา รวมทั้งเปนการ
จํากัดอํานาจของรัฐในการระงับการทําใหการนําเขายาหรือการผลิตยาเอง ดังนั้นการจดสิทธิบัตรยาใหมอาจจะ
ตองถูกผลกระทบลาชาออกไป เนื่องจากผลจากการจํากัดนโยบายและถูกฟองรองในเวทีระหวางประเทศ 
สรุปผลกระทบจากการเขารวมเปนสมาชิก CPTPP ตออุตสาหกรรมยาในประเทศไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1 : สรุปผลกระทบจากการเขารวมเปนสมาชิก CPTPP ตออุตสาหกรรมยาในประเทศ 
 
หัวขอ ผลกระทบ รายละเอียด 

1 การผลิตยาชื่อสามัญชาลง/ยากข้ึน 
(ขอบทที่ 8 ทรัพยสินทางปญญา) 

ไมสามารถยื่นขึ้นทะเบียนยาชื่อสามัญไดจนกวาจะหมด
สิทธิบัตร เนื่องจากตองมีกระบวนการเชื่อมโยงการขึ้น
ทะเบียนยากับการจดสิทธิบัตร รวมถึงกระบวนการอุทธรณ 
สงผลใหยาชื่อสามัญเขาสูตลาดไดชาลง ในขณะท่ีปจจุบัน 
ผูผลิตสามารถเตรียมการขึ้นทะเบียนยาไดกอน และผลิต
จําหนายไดทันทีที่สิทธิบัตรหมดอายุ 

2 การประกาศใช CL ยากข้ึน 
(ขอบทที่ 9 การลงทุน) 
(ขอบทที่ 18 ทรัพยสินทางปญญา) 
(ขอบทที่ 28 การระงับขอพิพาท) 

ขอบเขตการใช CL ลดลงไมสามารถใชสําหรับ Public Non-
Commercial (การใชเพื่อประโยชนสาธารณะที่ไมใชเพื่อ
การคา เหมือนท่ีผานมา สงผลกระทบตอการเขาถึงยาของ
ประชาชน และการใช CL จะสุมเสี่ยงตอการถูกฟองรองโดย
กระบวนการอนุโญตุลาการ 
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หัวขอ ผลกระทบ รายละเอียด 
3 อุตสาหกรรมยาในประเทศจะ

แขงขันสูยานําเขาไมได สงผล
กระทบตอความมั่นคงทางยา 
ของประเทศ 
(ขอบทที่ 2 การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
และการเขาสูตลาดสินคา) 
(ขอบทที่ 3 กฎวาดวยถิ่นกําเนิด
สินคาและการกําหนดถิ่นกําเนิด) 
(ขอบทที่ 15 การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ) 
(ขอบทที่ 18 ทรัพยสินทางปญญา) 

- อตุสาหกรรมยาภายในประเทศไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
การผลิตยาชื่อสามัญยากข้ึน ความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดยายากข้ึน จนอาจตองเปลี่ยนสถานะจากผูผลิตยาเปนผู
นําเขายา ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงทางยา
ของประเทศ ทําใหประเทศไมสามารถพึ่งพาตนเองดานยาได 
ไมสามารถจัดการระบบบริการสุขภาพ เมื่อเกิดวิกฤตการณ
ดานสาธารณสุข เชน สถานการณโรคระบาดในปจจุบัน 
- ไทยไมไดประโยชนในดานราคายาจากจากการลดภาษี
ศุลกากร เนื่องจากแหลงวัตถุดิบยาของไทยอยูนอกประเทศ
สมาชิก CPTPP 
- ตองเปดตลาดของการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหกับ
อุตสาหกรรมจากตางประเทศใหเขามาแขงขันอยางเทาเทียม 
จึงไมสามารถใชนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย หรือระเบียบพัสดุ 
ในการสงเสริม 
อุตสาหกรรมยาในประเทศได 

4 การยกเลิกสิทธิพิเศษของ
รัฐวิสาหกิจ 
(ขอบทที่ 17 รัฐวิสาหกิจ) 

สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจของ
องคการเภสัชกรรม ทําใหไมสามารถดําเนินภารกิจเชิงสังคมใน
การรองรับนโยบายดานยา เวชภัณฑ และวัคซีนที่จําเปนตอ
ระบบสาธารณสุขของประเทศได เชน การเกิดโรคระบาด 
COVID-19 

 
หมายเหตุ * การบังคับใชสิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing; CL) คือ การที่กฎหมายอนุญาตใหเอกชน
หรือหนวยงานของรัฐสามารถใชสิทธิของเจาของสิทธิบัตรได โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากเจาของ
สิทธิ เมื่อมีเหตุผลเพื่อประโยชนสาธารณะที่เหมาะสม แตตองจายคาตอบแทนการบังคับใชสิทธิ พรอมทั้งตอง
แจงการบังคับใชสิทธิใหกับเจาของสิทธิบัตรทราบดวย 
 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม  
 
1.1.1.2 ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP)  

ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership 
: RCEP) เปนแผนความตกลงเกี่ยวกับเขตการคาเสรี ระหวาง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน และ 6 ชาติคูเจรจา ไดแก 
จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ซึ่งการเจรจาเกี่ยวกับความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคนี้ไดเริ่มขึ้นอยางเปนทางการในการประชุมอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2555 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให RCEP เปนความตกลงที่มีคุณภาพและทันสมัย มีผลประโยชนรวมกันอยางรอบ
ดานในการสนับสนุนการขยายการคาและการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
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การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน เปนระบบการคาเสรีที่ใชกฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 
ประเทศ เปนขอตกลงการคาที่ใหญที่สุดในโลก (ครอบคลุม 24% ของมูลคาเศรษฐกิจโลก และ 46% ของ
ประชากรโลก) 

หากการเจรจากลุมการคาเสรีนี้สําเร็จ ประเทศในความตกลง RCEP จะกลายเปนกลุมการคาเสรีใหญ
ที่สุด และมีตลาดรองรับมากที่สุดในโลก เนื่องจากประเทศในกลุมสมาชิก RCEP มีจีดีพีรวมกวา 16,761 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และมีการเติบโตอยางรวดเร็วดวยประชากรรวมกวา 3,358 ลานคน โดยมีสมาชิกที่สําคัญเปน 2 
ประเทศเกิดใหมทางเศรษฐกิจ (BRICS) คือ จีนและอินเดีย ที่ประกอบไปดวยประชากรกวา 3,000 ลานคน 
ขนาด GDP ประมาณรอยละ 50 ของ GDP โลก และเปนเขตเศรษฐกิจที่สงออกสินคาเปนอันดับ 1 ของโลก มี
กําลังซื้อของผูบริโภคมาจากชนชั้นกลางที่เพิ่มมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบจะถือวา RCEP มีขนาดเศรษฐกิจใหญกวา
เศรษฐกิจไทยถึง 48 เทา นอกจากนี้ ยังเปนไปเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก(Global 
Supply Chain) ครอบคลุมทุกมิติการคา ทั้งดานสินคา บริการ ลงทุน มาตรการการคา และความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ เกิดการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต การคาและการลงทุน ใหสอดคลองและมีความสะดวกทางการคา
และการลงทุนมากขึ้น 

RCEP มีสัดสวนการคาในระดับโลกที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงถึง 17.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปที่ผานมา 
ไทยคาขายกับประเทศในกลุม RCEP กวา 2.55 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 56 ของยอดรวมการคา
ของไทย RCEP จึงเปนกลุมการคาขนาดใหญที่จะสงผลกระทบมหาศาลตอประเทศไทย โดยสมาชิก RCEP ตกลง
จะเปดเสรีสินคาแลวในสัดสวนรอยละ 80 ของสินคาที่ตกลงกันวาจะลดภาษีนําเขา โดยในจํานวนนี้สัดสวนรอย
ละ 65 จะลดภาษีเปนรอยละ 0 ทันที สวนอีกรอยละ 15 จะลดเปนรอยละ 0 ในระยะเวลา 10-15 ป สําหรับ
รอยละ 20 ที่เหลือเปนสินคาออนไหวและออนไหวสูงผลกระทบคลายคลึงกับผลของ CPTPP ตอประเด็นเรื่อง
สิทธิบัตรยา และการใชสิทธิ CL ทําใหการพัฒนายาภายในประเทศอาจจะเปนอุปสรรคได เชน มีตนทุน มีความ
เสี่ยง และมีความลาชาขึ้น อยางไรก็ตาม ความตกลงดังกลาวยังไมมีมาตรการรวมกันระหวางประเทศออกมา
อยางเปนทางการ 

 
ที่มา : http://thaipublica.org 
 
1.1.1.3 นโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2563-2565  

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบยา
แหงชาติ พ.ศ. 2563-2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564  โดยมีวิสัยทัศน ดังนี้  

“ประชาชนเขาถึงยาจําเปนที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ใชยาสมเหตุผล 
ประเทศมีความมั่นคงดานยาอยางยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรและกลวิธีตามนโยบายแหงชาติดานยาและแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 
2563-2565 ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบควบคุมยาใหมีประสิทธิภาพ 

กลวิธี 2   ประกันคุณภาพยาในการจัดซื้อ จัดหาและขนสงยาตลอดหวงโซอุปทาน 
กลวิธี 3   พัฒนาระบบการควบคุมการกระจายยา 

ยุทธศาสตรที ่2 : สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุเพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
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กลวิธี 1   สนับสนุนการผลิตยาในประเทศของภาครัฐและเอกชนเพื่อความมั่นคงทางยา และเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจโลกและอาเซียน 
กลวิธี 4   สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการวิจัยและพัฒนาการผลิตยาของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดความมั่นคงทางยา 
กลวิธี 5   สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนายาและสรางเสริมศักยภาพของบุคลากรให
พรอมตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยา 

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการเขาถึงยาจําเปนของประชาชน 
กลวิธี 4   พัฒนากลไกใหมียาจําเปนและแกปญหาการขาดแคลนยาทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน 
 

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

รัฐบาลมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.
2560 - 2569) ใหเกิดขึ้น เนื่องจากการแพทยและงานบริการของไทยไดรับคําชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก 
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมพรอมขยายระยะเวลาพํานักใหกับหลายประเทศ และเพิ่มการประชาสัมพันธ
กิจกรรมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบายศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เพื่อนํารายไดเขาสู
ประเทศอีกทางหนึ่ง องคประกอบสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
ของประเทศไทย คือ 

1. ศูนยกลางบริการทางการแพทย (Medical Service Hub) 
2. ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
3. ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑดานสุขภาพ (Product Hub) 
4. ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) 
การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายในกลุมสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการ

แพทยเทานั้น โดยมี Roadmap ในการสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการแพทยเพื่อผลักดันใหเปน 
Medical Hub ของอาเซียนภายในป พ.ศ. 2568 ดังรูปที่ 1-2 
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รูปที่ 1-2 : Roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุมสุขภาพ 

 
 

แนวโนมการแพทยสมัยใหมที่จะนําประเทศไทยสูศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
ประกอบดวย  

1. การแพทยแมนยํา (Precision Medicine) หรือการแพทยเฉพาะเจาะจง เปนนวัตกรรมทาง
การแพทยที่สามารถนําขอมูลทางพันธุกรรมมาใชในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การเลือกใชยา การทํานาย
ผลการรักษา เพื่อใหไดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คาดวาจะมีมูลคาในตลาดโลกประมาณ 4.77 หมื่น
ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป พ.ศ. 2568 หรือคิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 9.7 ตอป 

2. เวชศาสตรฟนฟูสภาวะเสื่อม  (Regenerative Medicine) หรือการแพทยเชิงฟนฟู เปนการแพทย
สมัยใหมที่มุงเนนการทดแทน การซอมเสริม การฟนฟูเซลลและเนื้อเยื่อ รวมถึงอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสื่อม
ถอยจากอายุที่มากขึ้น คาดวาภายในป พ.ศ. 2564 จะมีมูลคาในตลาดโลกประมาณ 7.68 หมื่นลานเหรียญฯ 
เพิ่มขึ้น 2.5 เทาจากป 2562 คิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 19.8 ตอป 

3. เวชศาสตรการเจริญพันธุ (Reproductive Medicine) เปนการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยการใช
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ เชน IVF, ICSI, IUI ซึ่งคาดวาภายในป พ.ศ. 2568 จะมีมูลคาตลาดโลก 2.29    
หมื่นลานเหรียญฯ คิดเปนอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 9 ตอป ซึ่งวิธีที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย คือ การทํา
เด็กหลอดแกว ซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียงดานนี้อยูพอสมควร 

เนื่องจากประเทศไทยยังมีสวนแบงตลาดในการใหบริการทางการแพทยทั้ง 3 ดานนี้ไมมากนัก จึงเปน
โอกาสดีที่จะพัฒนาการแพทยทั้ง 3 ดานดังกลาวใหทัดเทียมประเทศชั้นนํา เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานคุณภาพ
การรักษา และใชประโยชนจากความมีชื่อเสียงและการเปนประเทศเปาหมายอันดับตนของนักทองเที่ยวเชิง
การแพทยทั่วโลกในการดึงดูดเม็ดเงินจากการบริการดานการแพทยใหเขาสูประเทศมากขึ้น ซึง่นอกจากจะสราง
รายไดใหกับอุตสาหกรรมการแพทยแลว ยังชวยสรางรายไดใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นที่
เกี่ยวของอีกดวย และคาดวาจะชวยผลักดันใหมูลคาตลาดทองเที่ยวเชิงการแพทยของไทย 500,000 ลานบาท
ภายในป พ.ศ. 2568 หรืออัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ 13.7 ตอป 

 
ที่มา : สรุป Thailand 4.0 ดานสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
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1.1.2 การวิเคราะหภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ (Economics : E) 
1.1.2.1 สภาวะเศรษฐกิจไทยป 2563 และคาดการณป 2564 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) สรุปสภาวะเศรษฐกิจไทยป 2563 หดตัว
ที่รอยละ -6.1 ตอป และคาดการณวาภายในป พ.ศ. 2564 จะขยายตัวรอยละ 2.5–3.5 โดยมีปจจัยสนับสนุน
สําคัญ ประกอบดวย แนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก แรงขับเคลื่อนจากการใชจาย
ภาครัฐ การกลับมาขยายตัวของอุปสงคภาคเอกชนในประเทศ และการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่ําผิดปกติ
ภายในป พ.ศ. 2563  

ทั้งนี้ คาดวามูลคาการสงออกสินคาของไทยจะขยายตัวรอยละ 5.8 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ                   
การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 2.0 และรอยละ 5.7 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยู ในชวง                          
รอยละ 1.0 – 2.0 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 2.3 ของ GDP  
 

รูปที่ 1-3 : ประมาณการเศรษฐกิจ ป 2564 
 

 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 
1.1.2.2 แนวโนมการใชจายเพื่อการดูแลสุขภาพ 

Health Focus เปนรูปแบบธุรกิจที่ยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง ยิ่งในปจจุบันมีมลภาวะมากมาย 
เชน ฝุน PM 2.5 หรือแมกระทั่ง COVID-19 ทําใหคนหันมาใสใจดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น แนวโนมธุรกิจ
ผลิตภัณฑหรือบริการเกี่ยวกับสุขภาพจึงเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด อันเนื่องมาจากแนวคิดของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป
เปนการปองกันดีกวาการรักษา โดยหลักจะมีอยู 3 อยาง ไดแก  

1. อาหาร เนนอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ไมมีสารปนเปอน ปริมาณเพียงพอ สารอาหารครบ 5 หมู 
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2. ยาและอาหารเสริม ดวยความที่รวดเร็วและไดสารอาหารครบตามที่ไดทานเขาไปใหแกรางกายจึง
ไดรับความนิยมมากขึ้นในปจจุบัน 

3. ความงาม เทรนดการชะลอวัย และเทคโนโลยีสเต็มเซลล รวมไปถึงการบําบัดตางๆ เชน สปา จัด
กระดูก ฝงเข็ม ครอบแกว 

แนวโนมการใหความสําคัญเรื่องการดูแลสุขภาพยุคใหม และการเสริมสรางภูมิคุมกันใหรางกายแข็งแรง 
ในยุคปจจุบันเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริโภคมองหาผลิตภัณฑและการบริการที่เชื่อมโยงตอสุขภาพที่เปนแนวเชิงปองกัน 
เพื่อใหรางกายมีระบบภูมิคุมกันที่ด ี

 
ที่มา : สวนดุสิตโพล 
 
1.1.3 การวิเคราะหเชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S)  
1.1.3.1 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของประชากรไทย 

ประเทศไทยจัดอยูในภาวะสูงวัยของประชากรเปนอันดับสองของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตรของประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง
รวดเร็ว และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคตจนกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป พ.ศ. 
2564*  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาผูที่อายุมากกวา 60 ปขึ้นไปของ
ไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 11.2 ลานคนภายในป พ.ศ. 2560 เปน 13.1 ลานคนป 2564 และคาใชจายดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 228,000 ลานบาท (รอยละ 2.8 ของ GDP) ภายในป พ.ศ. 2565 จาก 63,000 ลานบาท
ป 2553 (รอยละ 2.1 ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) ประชากรไทยที่
มีความตองการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลจะมีมากขึ้นตามโครงสรางประชากร นั่นหมายถึงความ
ตองการยารักษาโรค และเวชภัณฑก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย 
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รูปที่ 1-4 : แนวโนมประชากรสูงวัยในประเทศไทย ป 2548-2574 
 

 
 
ที่มา : สังคมผูสูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สํานักวิชาการ สํานักงานสภาผูแทนราษฎร กรกฎาคม 
2561  
 
1.1.3.2 แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคหลัง COVID-19 

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 สงผลให GDP ทั่วโลกติดลบ โดยประเทศไทยจากที่เคยเติบโต    
รอยละ 2.4 คาดวาปนี้จะรอยละ -5.3 ซึง่เปนผลจากทั้ง COVID-19 รวมถึงปญหาภัยแลง หนี้ภาคครัวเรือน และ
ชองวางทางฐานะ แมวาภาพรวมจะนาเปนหวง แตยังมีโอกาสจากพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป เชน การซื้อ
ผานชองทางออนไลนที่เพิ่มขึ้น สั่งอาหารออนไลนมากขึ้น การประชุมทางไกล (Work from Home) การศึกษา
ทางไกล (Learn from Home) การชําระเงินดวย Mobile Banking เปนตน 

Nielsen ไดวิเคราะหถึง 4 พฤติกรรมที่จะกลายเปน New Normal (ความปกติแบบใหมในสังคม) หลัง
จบ COVID-19 

1. คุนชินกับดิจิทัล สถานการณนี้จะชวยใหคนคุนชินกับเทคโนโลยี เมื่อผูบริโภคคุนชินกับการใชดิจิทัล 
สงผลใหเทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึ้นเร็วมาก 

2. ใสใจในคุณภาพมากข้ึนและหันมาใช Local Brand 
3. ปรับพฤติกรรมการซื้อสินคา 
4. Social Media กลายเปนสื่อหลัก 

 
ที่มา : TMB Analytics 
 
1.1.3.3 แนวโนมการเจ็บปวยของประชากรไทย 

สถิติการเสียชีวิตของคนไทย (พ.ศ.2537-2560) ซึ่งมสีาเหตุมาจาก 5 กลุมโรครายแรง กําลังเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยกลุมโรครายแรงที่มีผูปวยอยูในระดับสูง ไดแก 

1. กลุมโรคมะเร็ง  
2. โรคหัวใจ  
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3. โรคปอด  
4. โรคหลอดเลือดในสมอง  
5. โรคเบาหวาน 
ภาพรวมป 2563 พบวา แนวโนมการเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวังลดลง เนื่องมาจากประชาชนให

ความสําคัญกับการสรางภูมิคุมกันและดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการเวนระยะหางทางสังคม ทําใหโอกาสการ
สัมผัสเชื้อโรคจากสถานที่ตางๆ ลดลง ประเด็นสําคัญดานสุขภาพ ไดแก  

1. การปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม 
2. ปญหาฝุน PM 2.5 ที่เกิดขึ้น และทวีความรุนแรง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชน 

โดยเฉพาะในชวงเดือนธันวาคม-เมษายนของทุกป 
3. การเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอ (NCDs) ยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากขอมูลของ              

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2562 พบวา จํานวนผูปวยดวยโรคไมติดตอ
ที่สําคัญ ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หัวใจขาดเลือด หัวใจลมเหลว หลอดเลือดสมอง มะเร็งและ  
เนื้องอกทุกชนิด ยังเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกโรค 

 

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (NESDB) 
 

1.1.4 การวิเคราะหเชิงเทคโนโลยี (Technology : T) 
1.1.4.1 แนวโนมดานผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพของโลก 
 จากผลการศึกษาแนวโนมดานผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพของโลก สรุปไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1-2 : แนวโนมดานผลิตภัณฑและบริการดานสุขภาพของโลก 
 

ลําดับ ประเด็นหลัก แนวโนม 

1 Artificial Intelligence 
(AI) Policy in 
Healthcare 

AI จะเปนสวนหนึ่งในการรักษาเปนเหมือน 2
nd 

Opinion ใหกับคุณ
หมอ ซึ่งในวันขางหนามีความเปนไปไดสูงมาก เพราะการแพทยเราใช
ขอมูลเปนตัวตัดสินใจมากขึ้นเรื่อยๆ (Meta-analysis) 

2 Antibiotic Resistance การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียทั้งหลายจะเปนประเด็นท่ีสําคัญมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  

3 Anti-Vaccination ซึ่งไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ถือเปนเรื่องที่รายแรงมาก เพราะเปน
การทําลายภูมิคุมกันหมูของมนุษย และทําใหเกิดการระบาดของโรค
ระบาดที่จริงๆ แลวสามารถปองกันไดแตเพราะการไมยอมฉีดวัคซีน
ของคนบางกลุมทําใหโรคกลับมาระบาดอีกครั้ง องคการอนามัยโลก 
(WHO) ถึงกับระบุวา การตอตานวัคซีนถือเปนภัยคุกคามท่ีอันตราย
ที่สุดของโลกในป พ.ศ. 2562  

4 Biohacking การเก็บขอมูลรางกายของมนุษย สามารถเก็บไดหลายดาน ไดแก ดาน
การออกกําลังกาย ดานสารอาหาร ดานอาหารเสริมและยา ดานการ

ทดสอบทางการแพทย ดานสุขภาพจิต ดานคุณภาพการนอนหลับ⠀ 
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ลําดับ ประเด็นหลัก แนวโนม 

5 CRISPR เทคนิค CRISPR เปนเทคนิคที่ไดมีการพัฒนาจากความรูพื้นฐาน
ทางดานพันธุศาสตรมาประยุกตใชในการศึกษาและงานวิจัยทางดาน
พันธุวิศวกรรม ในการปรับปรุงและแกไขสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
ตางๆ ที่มีความผิดปกติหรือตองการการแกไข 

6 Food Scanner 
 

เปนอุปกรณที่สามารถสแกนอาหารตางๆ ที่เราจะทานกันกอนได โดย
จะบอกรายละเอียดของโภชนาการอาหารเหลานั้นออกมาใหทราบวา 
มีแคลอรี่ คารโบไฮเดรต และไขมันในปริมาณเทาไหร 

7 Hijacking a Hospital เปนการโจมตีระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลเพื่อนําเอาขอมูลของ
โรงพยาบาลไปหาประโยชน หรือเรียกรองผลประโยชน 

8 Nature and Food as 
Remedies 

การใชธรรมชาติและอาหารเปนยาเพือ่รักษาโรค หรือความบกพรอง
ตางๆ มากขึ้น  

9 Organs & Chips เทคโนโลยีรูปแบบใหมที่มีการพัฒนาขึ้น ดวยการบรรจุเซลลอวัยวะท่ี
ยังมีชีวิตของมนุษยไวในชิปเพื่อใชเปนตัวแทนในการศึกษาระบบการ
ทํางานจากภายในรางกาย 

10 Personalized 
Medicine 

เปนการเลือกการรักษาทางการแพทยและการใหยาในปริมาณที่
เหมาะสมแกผูปวย  แบบจําเพาะตอบุคคล 

11 Prioritizing Care & 
Deductibles 

การจัดลําดับการดูแลรักษาและการคิดคาใชจายในการรักษาเปน
แนวโนมการบริหารนโยบายเชิงสาธารณสุขที่สําคัญขึ้น 

12 Quantified Self การติดตามสุขภาพและรางกายตัวเองอยางใกลชิดที่สามารถเห็นผล
อยางชัดเจน เชน คนในปจจุบันตองการติดตามทุกกิจกรรมที่พวกเขา
ทําในแตละวันและเห็นผลออกมาดวย 

13 Robotics in 
Healthcare 

อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณทางการแพทยของประเทศ มีแนวโนม
อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 

14 Telemedicine & 
Self-care 

การนําเทคโนโลยีที่ชวยใหผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสามารถ
พูดคุยกันไดแบบ Real-time 

15 Urbanization การขยายตัวของความเปนเมืองไดเกิดขึ้นทั่วโลกมาอยางตอเนื่อง ซึ่ง
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมในหลากมิติ 

 
ที่มา : Slingshot Group 
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1.1.4.2 แนวโนมอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 
อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยมีมูลคาตลาดประมาณ 177,000 ลานบาท มีขนาดตลาดใหญเปน

อันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากอินโดนีเซีย ชองทางจําหนายยาในประเทศสวนใหญเปน
การจําหนายผานโรงพยาบาลรัฐ ประมาณรอยละ 60 โรงพยาบาลเอกชนรอยละ 20 และรานขายยารอยละ 20 
โดยผูประกอบการในตลาดยาของไทยแบงเปน 2 กลุม คือ หนวยงานของภาครัฐ ไดแก องคการเภสัชกรรมและ
โรงงานเภสัชกรรมทหาร และผูประกอบการภาคเอกชน ทั้งบริษัทผูผลิตยาของคนไทยและบริษัทผูผลิตยาของ
ตางชาติ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปจจุบันจํานวน 161 แหง ที่สามารถผลิตไดตามมาตรฐาน
การผลิตยาของสหภาพยุโรป (PIC/S) 

อุตสาหกรรมยายังคงมีการแขงขันที่คอนขางรุนแรงอยางตอเนื่อง ทั้งจากบริษัทยาของไทยและบริษัท
โดยมีผูประกอบการในหมวดการผลิตเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑท่ีใชรักษาโรคจํานวน 557 ราย แบงเปนขนาดเล็ก
จานวน 453 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 81 ขนาดกลางจํานวน 55 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 และขนาด
ใหญจํานวน 49 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 

ฝายวิจัยธนาคารออมสินคาดวา อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยยังคงเติบโตอยูในเกณฑดี เนื่องจาก
พฤติกรรมผูบริโภคที่ใหความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งโครงสรางประชากรที่กําลังเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ รวมถึงการเขาถึงชองทางการรักษาที่ดีขึ้นภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สงผลให                   
ความตองการยามีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยาคาดการณมูลคาตลาดยาในประเทศชวงป 2562 – 2564 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 4.2 - 4.6 ตามความตองการใชที่เพิ่มขึ้น โดยมีปจจัยหนุนมาจากการเจ็บปวยที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะจํานวนผูปวยจากโรคเฉพาะทางหรือโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ขณะที่จํานวนประชากรผูสูงอายุของไทยก็
คาดการณวาจะมีมากขึ้นดวย  

นอกจากนี้  การเขาถึงชองทางการรักษาที่ดีขึ้นภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สงผลให
คาใชจายในการรักษาพยาบาล (คายาและคารักษา) ขยายตัวตอเนื่อง โดยคาดวาจะอยูในอัตรารอยละ 4.4 - 4.7 
ในชวงป 2562 - 2564 โดยเฉพาะคาใชจายในการรักษาพยาบาลของภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวตอเนื่องใน
อัตรารอยละ 4.7 ภายในป พ.ศ. 2564 จากที่ขยายตัวรอยละ 4.6 ภายในป พ.ศ. 2561 

 
ที่มา : รายงานวิจัยอุตสาหกรรมยา 2562 ธนาคารออมสิน และรายงานแนวโนมธุรกิจ/อุตสาหกรรมป 2562 – 
2564: อุตสาหกรรมยา (พฤษภาคม 2562) 
 
1.1.4.3 แนวโนมวัตถุดิบตัวยาที่สําคัญ 

อุตสาหกรรมยาแผนปจจุบันของไทยสวนใหญจะอยูในขั้นปลายคือการผลิตยาสําเร็จรูป ยาที่ผลิตไดใน
ประเทศเปนยาชื่อสามัญ (Generic Drug) ซึ่งผูผลิตจะนําเขาวัตถุดิบตัวยาสําคัญจากตางประเทศมาผสมและ
ผลิตเปนยาสําเร็จรูปในรูปแบบตางๆ โดยประเทศไทยนําเขาวัตถุดิบยาสัดสวนสูงประมาณรอยละ 90           
ของปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยาสําเร็จรูปทั้งหมด ทําใหดานตนทุนของผูผลิตยาในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น
จากคาใชจายในการปรับปรุงโรงงานผลิตยาใหไดตามมาตรฐาน GMP-PIC/S และราคาวัตถุดิบนําเขาที่สูงขึ้นใน
ระยะถัดไป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทําใหประเทศไทยอาจเผชิญกับตนทุน
ราคายาที่มีแนวโนมปรับขึ้น ผลจากการหยุดการผลิตชั่วคราวของโรงงานผลิตสารตั้งตนและสวนประกอบสําหรับ
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ผลิตยาในจีน ขณะที่ประเทศอินเดียประกาศหามสงออกสารตั้งตนและสวนประกอบ รวมถึงตัวยารักษาโรค 26 
ชนิด (เชน ยาพาราเซตามอล) เพื่อสํารองไวผลิตในประเทศ นอกจากนี้ บริษัทผลิตยาตนตํารับชั้นนําของโลก 
ไดแก สหรัฐฯ เยอรมนี อังกฤษ ระงับการวิจัย/ทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) ยารักษาโรคอื่นๆ ชั่วคราว 
เพื่อหันมาคิดคนพัฒนาวัคซีน COVID-19 ทําใหมีแนวโนมที่วัตถุดิบสารตั้งตนอาจขาดแคลนและราคาปรับสูงขึ้น
ได ซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของไทยซึ่งยังพึ่งพาทั้งการนําเขาวัตถุดิบสารตั้งตนและยาตนตํารับ 
 
ที่มา : แนวโนมธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2561-2563 : อุตสาหกรรมยา (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) 
 
1.1.4.4 แนวโนมสมุนไพรและอาหารเสริม 

มูลคาการสงออกสมุนไพรไทยอยูในหลักแสนลานบาท โดยสมุนไพรไทยในกลุมอาหารเสริมมีมูลคาการ
ใชและสงออกรวมกวา 80,000 ลานบาท ขณะที่กลุมสปาและผลิตภัณฑมีมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาท และ
กลุมยาแผนโบราณตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาท 

มีการคาดการณวาป 2563 มูลคาของอุตสาหกรรมยาจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา สวนมูลคาตลาดสมุนไพร
และสารสกัดจากธรรมชาติ เนื่องดวยปจจุบันคนรุนใหมนิยมใชสมุนไพรเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น สงผลใหตลาดสมุนไพรที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยาเติบโตขึ้น จากเดิมมีมูลคา
กวา 18,000 ลานบาทภายในป พ.ศ. 2562 และมีแนวโนมพุงสูงขึ้นเปน 20,000 ลานบาท ภายในป พ.ศ. 2563  
 นอกจากนี้ยังมีโอกาสในธุรกิจใหมจากการแกไขพระราชบัญญัติสารเสพติด เรื่องกัญชา โดย
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท 5           
ลงราชกิจจานุเบกษาแลว มีผลบังคับใชตั้งแต 15 ธันวาคม 2563 เปนตนไป ประชาชนสามารถใชประโยชนจาก
สวนของกัญชากัญชงที่ไมจัดเปนยาเสพติด ไดแก ใบที่ไมติดกับชอดอก กิ่ง กาน ลําตน เปลือก ราก และเมล็ดกัญ
ชง รวมถึงสารสกัด CBD และกากที่เหลือจากการสกัดซึ่งตองมีปริมาณ THC ไมเกินรอยละ 0.2 และน้ํามันและ
สารสกัดจากเมล็ดกัญชง เพื่อประโยชนทางการแพทย การศึกษาวิจัย และการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ ทั้งนี้ ตอง
ไดมาจากสถานที่ปลูกหรือผลิตในประเทศที่ไดรับอนุญาตเทานั้น กรณีนําเขาทําไดเฉพาะเปลือกแหง แกนลําตน
แหง และเสนใยแหง  
 
ที่มา : ขอมูลของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
 
1.1.5 การวิเคราะหเชิงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ (Legal : L)  
1.1.5.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมี
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แจงเวียนหัวหนาสวนราชการ หัวหนา
หนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อทราบ และแจงหนวยงานในสังกัดและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแหงชาติ เวชภัณฑที่มิใชยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑที่มิใช
ยาซึ่งไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยแจงยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 439 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 และไดยกเวนการปฏิบัติ
ตามหมวด 6 ของกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจาง
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พัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 โดยใหนําหลักเกณฑตามหนังสือนี้ไปใชแทนความใน
หมวด 6 ของกฎกระทรวงดังนี้ 

 
ขอ 17 ในหมวดนี ้
“พัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความวา สินคาหรือบริการเกี่ยวกับการปองกันหรือการ

รักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ 
ขอ 18 ใหพัสดุสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังตอไปนี้ เปนพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน 
(1) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแหงชาติ 
(2) ยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยไดผลิต

ออกจําหนายแลว 
(3) ยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติหรือเวชภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

มิไดเปนผูผลิตแตมีจําหนาย 
(4) ยาและเวชภัณฑที่ไดขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(5) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไมอยูในบัญชียาหลัก

แหงชาติ ขอ 19 ใหราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตาม ขอ 18 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จากองคการเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 60 เวนแตราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 
80 

 

ที่มา : แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแหงชาติ กรมบัญชีกลาง กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐ
ตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 
2560 
 

1.1.5.2 กฎระเบียบ/มาตรฐานกระบวนการทางธุรกิจ GMP PIC/S 
ประเทศไทยมีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกระทรวงสาธารณสุขเปนผูกํากับดูแล

กฎหมายและกฎระเบียบบังคับใหผูผลิตยาทุกรายตองไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S: Good 
Manufacturing Practice for Pharmaceutical Facility หรือมาตรฐานการผลิตยาที่ดี ซึ่งเปนมาตรฐานการ
ผลิตของสหภาพยุโรป อางอิงตามขอแนะนําขององคการอนามัยโลก (WHO) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมาตรฐาน
ในการผลิตยาเปนไปตามแนวทางเดียวกัน มีการออกแนวปฏิบัติ กําหนดสภาวะแวดลอมของการทํางานเพื่อลด
ความเสี่ยงของการปนเปอนสูผลิตภัณฑยา การฝกอบรมเจาหนาที่ การประเมินหนวยงานผูตรวจ การสรางและ
ขยายความรวมมือขอบเขตระหวางประเทศในปจจุบันมีสมาชิกมากกวา 40 ประเทศทั่วโลก หากผูประกอบการ
ผลิตยาแผนปจจุบันรายใดผานการรับรองมาตรฐาน PIC/S แลว ก็สามารถเปดตลาดออกสูโลกกวางไดมากขึ้น 
เนื่องจากจะไดรับการยอมรับเปนอยางมากในกลุมประเทศที่เปนสมาชิก GMP PIC/S เชน สิงคโปร ออสเตรเลีย 
เบลเยียม แคนาดา อิตาลี และเยอรมนี 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาของประเทศไทยสู GMP PIC/S มาตรฐานการผลิตยาของประเทศใน
สหภาพยุโรปที่มีขอบังคับกวา 217 ขอ และขอบังคับเพิ่มเติมกวา 240 ขอ มีความเขมงวดสูงกวามาตรฐาน GMP 
ทั่วไป (77 ขอ) เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปอนของผลิตภัณฑภายใตสภาวะแวดลอมของการทํางานที่มีความ
สะอาดปลอดภัยและปราศจากเชื้อแบคทีเรีย เชน ในระบบน้ํามีการเลือกใชทอเกรด 316 L เพื่อปองกันการเกิด
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สนิม ระบบอากาศแบบ HVAC การออกแบบหองผลิตแบบ Clean room ระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ น้ําปราศจาก
ไอออน (Deionized Water) เปนตน จึงถือเปนการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ใหเทียบเทากับกับมาตรฐานขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรม 

 

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

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรม 
ประกอบดวยการวิเคราะหดานผลิตภัณฑและบริการ การวิเคราะหดานกระบวนการ และการวิเคราะหดานธุรกิจ 
ดังนี้ 
 
1.2.1 การวิเคราะหดานผลิตภัณฑและบริการ 

การวิเคราะหดานผลิตภัณฑ ใชวิธีการวิเคราะห BCG Matrix ซึ่งเปนโมเดลสําหรับวิเคราะหศักยภาพ
ผลิตภัณฑแตละชนิดของธุรกิจในปจจุบันวามีศักยภาพในการแขงขันอยูระดับใด เพื่อการเลือกใชกลยุทธให
เหมาะสมกับสถานการณของแตละผลิตภัณฑ โดยพิจารณาจาก 2 ปจจัย คือ อัตราการเติบโต และรายไดจาก
การจําหนาย 5 ปยอนหลัง แสดงผลการวิเคราะหกลุมผลิตภัณฑของยา อภ. ผลิตเอง ดังนี้ 
รูปที่ 1-5 : การวิเคราะหรายกลุมผลิตภัณฑของยา อภ. ผลติเอง 
 

 
 

กลุมที่ 1 : Question Marks เปนกลุมผลิตภัณฑยังมีรายไดจากการจําหนายนอย (ต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
องคกร) แมวาจะมีอัตราการเติบโตของรายไดที่สูง (สูงกวาคาเฉลี่ยขององคกร) ไดแก กลุมผลิตภัณฑเคมีภัณฑ
และวัตถุอันตราย (Chemical) 
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กลุมที่ 2 : Stars เปนกลุมผลิตภัณฑที่มีรายไดจากการจําหนายสูง (สูงกวาคาเฉลี่ยขององคกร) และมี
อัตราการเติบโตของรายไดสูงดวย (สูงกวาคาเฉลี่ยขององคกร) ไดแก กลุมยารักษาโรคเอดส (ARV) 

กลุมที่ 3 : Cash Cow เปนกลุมผลติภัณฑที่มีรายไดจากการจําหนายสูง (สูงกวาคาเฉลี่ยขององคกร) แต
เริ่มมีอัตราการเติบโตของรายไดที่ชะลอตัวลง (ต่ํากวาคาเฉลี่ยขององคกร) ไดแก กลุมยาหัวใจและหลอดเลือด 
(CVS & Metabolism) กลุมยาตานการติดเชื้อ (Infection) และกลุมยาอื่นๆ (Others) 

กลุมที่ 4 : Lazy Dog เปนกลุมผลิตภัณฑที่มีรายไดจากการจําหนายนอย (ต่ํากวาคาเฉลี่ยขององคกร) 
และมีอัตราการเติบโตของรายไดต่ํา (ต่ํากวาคาเฉลี่ยขององคกร) ไดแก กลุมยาระบบประสาทสวนกลางและยา
เสพติด (CNS) 
 
รูปที่ 1-6 : การวิเคราะหกลุมผลิตภัณฑยาอื่นๆ (Others) ของยา อภ. ผลิตเอง 
 

 
 
กลุมที่ 1 : Question Marks เปนกลุมผลิตภัณฑยังมีรายไดจากการจําหนายต่ํากวาคาเฉลี่ยขององคกร

แมวาจะมีอัตราการเติบโตของรายไดที่สูงกวาคาเฉลี่ยขององคกร จากผลการวิเคราะหไมมีผลิตภัณฑกลุมนี ้
กลุมที่ 2 : Stars เปนกลุมผลิตภัณฑที่มีรายไดจากการจําหนายสูงกวาคาเฉลี่ยขององคกร และมีอัตรา

การเติบโตของรายไดสูงกวาคาเฉลี่ยขององคกร ไดแก กลุมยา Chelating Agent 
กลุมที่ 3 : Cash Cow เปนกลุมผลิตภัณฑที่มีรายไดจากการจําหนายสูงกวาคาเฉลี่ยขององคกร แตเริ่มมี

อัตราการเติบโตของรายไดที่ชะลอตัวลงต่ํากวาคาเฉลี่ยขององคกร ไดแก กลุมยา GI และกลุมวิตามินและเกลือ
แร (Vitamin & Mineral) 
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กลุมที่ 4 : Lazy Dog เปนกลุมผลิตภัณฑที่มีรายไดจากการจําหนายต่ํากวาคาเฉลี่ยขององคกร และมี
อัตราการเติบโตของรายไดต่ํากวาคาเฉลี่ยขององคกร ไดแก กลุมยา Analgesic กลุมยา Corticosteroid กลุมยา 
Respiratory กลุมยา Dermatological และกลุมยาจัดชุด 
 จากผลการวิเคราะหกลุมผลิตภัณฑของยา อภ. ผลิตเองนํามาสูการบริหารจัดการผลิตภัณฑ (Product 
Portfolio Management) ใหสอดคลองกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อมาเพิ่มเติมในกลุมผลิตภัณฑ
ตางๆ โดยในป พ.ศ. 2565-2569 มีจํานวนผลิตภัณฑใหมที่ยื่นทะเบียนและไดรับทะเบียนเพื่อผลิตออกสูตลาด 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-3 : จํานวนผลิตภณัฑใหมที่ยื่นทะเบียนและไดรับทะเบียนเพื่อผลิตออกสูตลาด 
 

ประเภท
ผลิตภัณฑ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ผลที่ไดรับ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ยาแผน
ปจจุบัน 

6 6 7 7 8 1. ผลิตภัณฑใหมที่สามารถยื่นทะเบียน 
6 6 6 7 7 2. ผลิตภัณฑใหมที่ไดรับทะเบยีน 

เครื่องสําอาง 1 1 2 2 3 1. ผลิตภัณฑทีส่ามารถจดแจง 
สมุนไพร - 1  1 - - 1. ผลิตภัณฑใหมที่สามารถยืน่ทะเบียน 

1 - 1 1 - 2. ผลิตภัณฑใหมที่ไดรับทะเบยีน 
ชุดทดสอบ/ 
API 

1  1  n/a n/a n/a 1. ผลิตภัณฑใหมที่สามารถยื่นทะเบียน 
2  - 1  n/a n/a 2. ผลิตภัณฑใหมที่ไดรับทะเบยีน 

ยาชีววัตถุ 4 0 3 1 1 1. ผลิตภัณฑใหมที่สามารถยื่นทะเบียน 
2 3 0 3 1 2. ผลิตภัณฑใหมที่ไดรับทะเบยีน 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
 

1.2.2 การวิเคราะหดานกระบวนการ 
การวิเคราะหดานกระบวนการ ประกอบดวย การวิเคราะหภาพรวมของการดําเนินงานทางธุรกิจ 

(Organization Overview) และการวิเคราะหกระบวนการผลิตที่สําคัญ  
1.2.2.1 ภาพรวมการดําเนินงานทางธุรกิจ (Organization Overview)  

องคการเภสัชกรรมดําเนินงานตามภารกิจที่จะสนองนโยบายดานสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและ
จัดหาเวชภัณฑเพื่อสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ และเปนกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑสารอง
ไวยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ โดยมีภาพรวมการดําเนินงานทางธุรกิจ (Organization Overview) ดังนี้ 
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รูปที่ 1-7 : ภาพรวมการดําเนินงานทางธุรกิจ (Organization Overview) 
 

 
 หนวยงานกําหนดนโยบาย (Policy Marker) ไดแก รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ 
 หนวยงานกํากับดูแล (Regulator) ไดแก คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

คณะกรรมการยา และหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 ระบบงานหลักภายในองคการเภสัชกรรม ประกอบดวย 

1. กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D Process) สถาบันวิจัยและพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหพรอม
ออกสูตลาด โดยรวมมือกับหนวยงานคูความรวมมือดานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

2. กระบวนการผลิต (Production Process) ประกอบดวย 
 2.1 การสํารองวัตถุดิบ/อุปกรณ (Inbound logistics) 
 2.2 การผลิต (Production) : จัดทําแผนผลิตเพื่อตรวจสอบกําลังการผลิต  และนําเขาสูการผลิตตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) 
 2.3 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control : QC) : ตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ 

ผลิตภัณฑระหวางทํา และผลิตภัณฑสําเร็จรูปเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
 2.4 การประกันคุณภาพ (Quality Assurant : QA) : ควบคุมคุณภาพโดยรวม และอนุมัติปลอยผาน

ผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 
3. กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) ทั้งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ และสํารองยาผูผลิตอื่นที่องคการ                 

เภสัชกรรมไมไดดําเนินการผลิตเองจากผูสงมอบ (Suppliers) คูคา (Vendors) หรือตัวแทนจําหนาย (Agent) 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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4. กระบวนการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) : การขายและบริหารความสัมพันธกับ
ลูกคากลุมตางๆ ผานชองทางตางๆ เชน ผูแทนขาย ผูจําหนายชวง รานขายยา และเว็บไซต เปนตน 

5. กระบวนการบริการ (Service process) : การสํารอง จัดสงและกระจายผลิตภัณฑ (Outbound 
logistics) ไปสูลูกคา ทั้งกลุมลูกคาภาครัฐ กลุมลูกคาภาคเอกชน และกลุมลูกคาตางประเทศ  
 
1.2.2.2 การวิเคราะหกระบวนการผลิตที่สําคัญ 

กระบวนการผลิตที่สําคัญ ไดแก กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยารังสิต 1 พบวา โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 มีอัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization) เฉลี่ยรอยละ 90 ของกําลังการผลิตรวม แบงเปน 
Module 1 รอยละ 70 Module 2 รอยละ 87 และ Module 4 รอยละ 85 ดังรูปที่ 1-8  

 
รูปที่ 1-8 : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

 
 

เนื่องจาก Module 1 ของโรงงานผลิตยารังสิต 1 จะผลิตผลิตภัณฑไดรับการรับรองจาก WHO Pre-
qualification เชน Efavirenz 600 mg, GPO-VIR T เปนตน ทําใหตองทํางานแบบหนึ่งผลิตภัณฑตอหนึ่งไลน
การผลิต (One Product, One Line) สงผลใหตองหยุดใชงานแลวทําความสะอาดทั้งไลนการเปลี่ยนผลิตภัณฑ 
(ซึ่งทําใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑได โดยที่ไมตองขึ้นทะเบียน และในบางประเทศ เชน ฟลิปปนส หากผูผลิต
ไมไดรับการรับรอง จะไมสามารถจําหนายได) จึงทําใหมีอัตราการใชกําลังการผลิตไมเต็มที่ สามารถวิเคราะห
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และอัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization) ของ Module 1 ไดดังนี้ 
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รูปที่ 1-9 : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ Module 1 โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

 
 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของแตละกระบวนการใน Module 1 อยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐาน 
(ใกลเคียงหรือมากกวารอยละ 100) โดยกระบวนการที่ยังมีโอกาสในการปรับปรุงเพิ่มเติม (ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ต่ํากวารอยละ 100) ไดแก กระบวนการ Tableting และ Coating 
 อัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization) บางกระบวนการยังมีโอกาสในการปรับปรุง 
โดยเฉพาะกระบวนการ Mixing (รอยละ 69) และ Coating (รอยละ 67) โดยสาเหตุที่ทําใหอัตราการใชกําลัง
การผลิตต่ํา ไดแก ระยะเวลาการหยุดเครื่องจักร (Downtime) เชน การหยุดเพื่อลางและทําความสะอาดไลน 
เปนตน 
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รูปที่ 1-10 : คุณภาพกระบวนการผลิต (Quality) โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 

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

องคการเภสัชกรรมไดจัดทําการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในองคกร (Process Improvement)
ภายในป พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 283 โครงการ จาก 20 ฝายหรือเทียบเทา สรุปผลการดําเนินงานปรับปรุง
กระบวนการทํางานไดดังนี้ 
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รูปที่ 1-11 : จํานวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) แบงตามหวงโซอุปทาน (Value 
Chain)  
 

 
 

จากรูปขางตน จํานวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) แบงตามหวงโซ
อุปทาน (Value Chain) พบวา กระบวนการผลิต (Production) มีสัดสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35 รองลงมา
คือ กระบวนประกันคุณภาพ (QC, QA และ RA) และกระบวนการโครงสรางพื้นฐานองคกร (Firm 
Infrastructure) คิดเปนรอยละ 16 เทากัน 
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รูปที่ 1-12 : จํานวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) แบงตามประเภทการปรับปรุง  
 

 
 
จากจํานวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvement) แบงตามประเภทการปรับปรุง 

พบวา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ มีสัดสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33 รองลงมาคือ คุณภาพ คิดเปนรอยละ 17 
และ Service Development คิดเปนรอยละ 14 อยางไรก็ตาม กระบวนการปรับปรุง 1 กระบวนการสามารถ
จัดเขาประเภทหัวขอการปรับปรุงไดมากกวา 1 ประเภท 

 
1.2.2.4 การวิเคราะหดานลูกคา 

จากการรวบรวมเสียงของลูกคาและนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลูกคา พรอมจัดลําดับความสําคัญไดดังนี ้
 
ตารางที่ 1-4 : การวิเคราะหเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา 
 

ปจจัย ภาพรวม ภาครัฐ เอกชน ตางประเทศ 

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

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

การตอบสนองความตองการยาและเวชภัณฑท่ีใชในสถานการณฉุกเฉิน -0.45 (3) -0.44 (3) -0.51  

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

การบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ -0.3 -0.25 -0.44  
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ปจจัย ภาพรวม ภาครัฐ เอกชน ตางประเทศ 

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสม่ําเสมอของคุณภาพยา 
และเวชภณัฑ 

-0.28 -0.29 -0.23 0.03 

การบริการหลังการขาย -0.22 -0.10 -0.54 0.13 

กิจกรรมสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ -0.19 -0.02 -0.43 0.63 

ชองทางการรับฟงลูกคา -0.17 -0.01 -0.63 (1) 0.50 

การสรางความสมัพันธกับลูกคา -0.15 -0.08 -0.32  

ราคายาและเวชภณัฑเมื่อเทียบกับทองตลาด -0.13 -0.25 0.17 0.54 

ราคายาและเวชภณัฑเมื่อเทียบกับคุณภาพ -0.13 -0.19 0.00 0.44 

การบริการดานขอมลูเกี่ยวกับการบริการ การทําธรุกรรม ความรูทั่วไป
ฯลฯ 

-0.12 -0.11 -0.17  

การบริการดานขอมลูเกี่ยวกับผลติภัณฑ -0.08 0.02 -0.39  

คุณภาพและรูปแบบของบรรจภุัณฑ -0.07 -0.14 0.13 0.42 

การบริหารแผนการสั่งซื้อยาในบัญชียาหลักแหงชาตฯิ -0.06 -0.06   

การบริการของพนักงานขาย -0.05 0.10 -0.51 0.43 

การบริการดานการชาระหนี้ หรือการใหเครดิต -0.02 0.03 -0.16  

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคกร ผลติภณัฑยาและ
เวชภัณฑ 

0.11 0.24 -0.26  

มียาหรือเวชภณัฑที่บริษัท/องคกรอื่นไมม ี    0.23 

การสนับสนุนลูกคาดานการใชขอมูลฯ    0.27 

 
 จากขอมูลผลวิจัยความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคาองคการเภสัชกรรม ป 2563 พบวา ปจจัยที่
ลูกคาใหความคาดหวังมากกวาความพึงพอใจ ไดแก ความเพียงพอตอความตองการยาและเวชภัณฑ รองลงมา
คือ การจัดสงสินคา และการตอบสนองความตองการยาและเวชภัณฑท่ีใชในสถานการณฉุกเฉิน ผลการวิเคราะห
ที่ไดจะนําไปไขพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ กระบวนการ และธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาทุกกลุม รวมถึงสามารถเพ่ิมศักยภาพดานการแขงขันตอไป 
 
ที่มา : การวิจัยความพึงพอใจและความผูกพันของลูกคาองคการเภสัชกรรม ป 2563 
 
1.2.3 การวิเคราะหหวงโซการสรางมูลคาในการดําเนินธุรกิจ (Business Value Chain Analysis) 

หวงโซการสรางมูลคาในการดําเนินธุรกิจองคการเภสัชกรรมสามารถสรางโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม
ธุรกิจ (Business Innovation) เพื่อตอบสนองภารกิจตามบทบาทหนาที่ขององคกรและรองรับการเติบโตทาง
ธุรกิจไดในหลายรูปแบบ ดังนี้ 
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รูปที่ 1-13 : โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) ขององคการเภสัชกรรม 
 

 
 

1. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Development) ทั้ง
การพัฒนาผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยสอดคลองกับแนวโนมความตองการของตลาด และผลิตภัณฑเพื่อสรางความ
มั่นคงของระบบสาธารณสุขของประเทศ  

2. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเพื่อการเขาถึงลูกคา (Forward Integration) 
โดยการพัฒนาชองทางการขายใหมๆ เพื่อสรางโอกาสในการขายและบริการลูกคาใหมีความสะดวกและงายตอ
การเขาถึงมากยิ่งขึ้น  

3. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสูธุรกิจตนน้ําในการผลิตวัตถุดิบ (Backward 
Integration) โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใชภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขาและชวยลด
ภาระตนทุนคาวัตถุดิบขององคการเภสัชกรรม  

4. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหมเชิงบูรณาการ (Business Integration) ที่สามารถสราง
ประโยชนรวมและเสริมความสามารถในการดําเนินงานใหกับธุรกิจขององคการเภสัชกรรมที่มีอยูในปจจุบันใหมี
ศักยภาพสูงข้ึน 

องคการเภสัชกรรมไดดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมธุรกิจทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product 
Development) การขยายธุรกิจเพื่อเขาถึงลูกคา (Forward Integration) การขยายสูธุรกิจตนน้ํา (Backward 
Integration) และธุรกิจใหมเชิงบูรณาการ (Business Integration) ดังนี้ 
 

1.1 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Development) ทั้งการ
พัฒนาผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยสอดคลองกับแนวโนมความตองการของตลาด และผลิตภัณฑเพื่อสรางความ
มั่นคงของระบบสาธารณสุขของประเทศ  
 

1.1.1 วัคซีนไขหวัดใหญ (Cell Based)  
การวิจัยและพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญ (Cell Based) เพื่อสรางความมั่นคงดานวัคซีนของประเทศ 

สามารถพึ่งพาตนเองและสามารถขยายศักยภาพเพื่อผลิตวัคซีนเพื่อรองรับการระบาดใหญไดเองและลดการ
นําเขา ซึ่งวัคซีนไขหวัดใหญเปนวัคซีนที่มีการใชตามฤดูกาลที่รัฐซื้อใหแกประชาชน ผาน สปสช. โดยป 2564 
จัดสรรวัคซีนไขหวัดใหญชนิด 3 สายพันธุทั้งสิ้น 6.4 ลานโดส คาดวาจะนํามาใชกับคนไทยอายุระหวาง 18 ปขึ้น
ไป รวมถึงหญิงตั้งครรภ ปจจุบันยังรอผลการพิจารณาทะเบียนสําหรับการใชในกลุมอายุ 18-64 ป และยังอยู
ระหวางการศึกษาความปลอดภัยของวัคซีนตอการพัฒนาของตัวออน และการศึกษาวิจัยทางคลินิกในผูสูงอายุ
โดยมีพันธมิตร คูความรวมมือ และเครือขายที่เกี่ยวของ เชน องคการอนามัยโลก สถาบันวัคซีนแหงชาติ บริษัท 
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Thai SPF และบริษัท CP ซึ่งในอดีตที่ผานมาไดเคยพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุระบาด H1N1 (2009) และ
วัคซีนไขหวัดนกสายพันธุ H5N2 ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชในกรณีมีการระบาดจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาเมื่อป 2554 และป 2558 ตามลําดับ 

 

1.1.2 วัคซีน COVID-19 (เชื้อตาย)  
 การวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19 เปนการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ในประเทศ โดยการตอ
ยอดและปรังปรุงกระบวนการผลิตวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญจากไขไกฟก เพื่อใชผลิตวัคซีนปองกันโควิด-19 
เพื่อสรางความมั่นคง การพ่ึงพาตนเอง และความยั่งยืนดานวัคซีนใหกับประเทศ คุณลักษณะของผลิตภัณฑที่เปน
วัคซีนชนิดเชื้อตาย มีความปลอดภัยสูง การที่ผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่มีการใชไขไกฟก ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ปจจุบัน
ยังเปนเทคโนโลยีหลักในการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ  ทําใหมีขอมูลความปลอดภัยการใชวัคซีนที่ผลิตดวย
เทคโนโลยีนี้มายาวนาน ราคาตนทุนที่ถูก เนื่องจากไวรัสที่ใชในการผลิตสามารถเจริญเติบโตไดดีในไขไกฟก ทํา
ใหไดผลผลิตปริมาณสูงสงผลใหตนทุนถูกกวา สามารถผลิตวัคซีนไดถึง 5-7 โดสตอฟอง เปรียบเทียบกับของ
วัคซีนไขหวัดใหญที่ใหผลผลิตต่ํากวา โดยจะตองใชไข 1.5-2 ฟองตอวัคซีน 1 โดส คาดวาจะนํามาใชกับคนไทย 
รวมถึงผูที่มีภูมิคุมกันบกพรองได โดยมีพันธมิตร คูความรวมมือ และเครือขายที่เกี่ยวของ เชน สถาบัน PATH 
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา องคกรพันธมิตรในตางประเทศผูพัฒนาไวรัสตั้งตน สถาบันวัคซีนแหงชาติ (สนับสนุน
งบประมาณการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะท่ี ½) Bioneeds ประเทศอินเดีย และ โรงเรียนแพทยที่ Mount Sinai 
ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล Nexelis ประเทศแคนาดา สถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC-NSTDA) 
 

1.1.3 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
ปจจุบันโรคมะเร็งเปนโรคที่วงการสาธารณสุขของทั่วโลกใหความสําคัญ ดวยอุบัติการณของผูปวย

โรคมะเร็ง และอัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรคมะเร็งที่มีจํานวนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โรคมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 
อันดับแรก ไดแก มะเร็งปอด มะเร็งตับและทอน้ําดี มะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ และมะเร็งถุงน้ําดี โดยทั่วโลก
มีมูลคาของงบประมาณที่ใชในการรักษาอยูมากกวา 100,000 ลานเหรียญสหรัฐตอป และจากสถิติของกระทรวง
สาธารณสุขไทย พบวา โรคมะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย นับตั้งแตป พ.ศ. 2542  ซึ่งมีอัตรา
การเสียชีวิตถึง 395 คนตอวัน หรือ 114,199 คนตอป โดยในป พ.ศ. 2561 พบผูปวยโรคมะเร็งใหมมากถึง 
170,495 คนตอปและมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมวาประเทศไทยไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทย ทําใหโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งใหหายขาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งที่ตรวจพบในระยะ
เริ่มแรก แตดวยขอจํากัดในการเขาถึงยารักษาหลายชนิดมีราคาสูงมากและตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด 
โดยเฉพาะกลุมยามุงเปา และยาชีววัตถุ สงผลใหเกิดปญหาการเขาถึงยาของผูปวย อีกทั้งยังเปนโรคที่ตองการ
การรักษาอยางตอเนื่อง ทําใหภาครัฐจําเปนตองใชงบประมาณ 9,500 ลานบาทตอปเพื่อสนับสนุนคาใชจายใน
การรักษา โดยมูลคาการนําเขายาจากตางประเทศนี้มากกวา 21,000 ลานบาทตอป 

โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งจะชวยใหประเทศไทยลดการพึ่งพาการนําเขายารักษาโรคมะเร็งจาก
ตางประเทศ ตามขอมูลจากบริษัท IQVIA  พบวา ประเทศไทยสูญเสียเม็ดเงินไปกับการนําเขายารักษาโรคมะเร็ง
จากตางประเทศ เฉลี่ยปจจุบันปละไมต่ํากวาปละ 21,000 ลานบาท อีกทั้งยารักษาโรคมะเร็งบางประเภทมีราคา
สูงมากและตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต เพราะยังไมมีผูประกอบการในประเทศไทยที่
สามารถผลิตยารักษาโรคมะเร็งได  
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ดังนั้น จึงเปนโอกาสขององคการเภสัชกรรมที่จะเปนผูผลิตยารักษาโรคมะเร็งในประเทศ และสามารถ
แบงสวนตลาดจากยานําเขาจากตางประเทศ ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงยาไดอยางเสมอภาคและทั่วถึง ใน
ราคาที่เหมาะสม ลดการพึ่งพาการนําเขายาจากตางประเทศ อีกทั้งยังเปนการยกระดับอุตสาหกรรมยาและ
นวัตกรรมการผลิตยาในประเทศไทยดวย เนื่องจากโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งนั้นจะตองใชเทคโนโลยี
สมัยใหม รวมถึงตองมีมาตรฐานการผลิตขั้นสูงที่ตองเปนไปตามมาตรฐาน Current Good Manufacturing 
Practice (cGMP), Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) และอ่ืนๆ จึงทําใหยารักษา
โรคมะเร็งที่ผลิตไดมีคุณภาพในระดับทัดเทียมกับสากล อีกทั้ง ยังเปนการสรางองคความรู และเพ่ิมประสบการณ
การวิจัยและพัฒนาในธุรกิจยาใหกับบุคลากรในประเทศ โดยมีพันธมิตร คูความรวมมือ เครือขายที่เกี่ยวของ 
ไ ด แ ก  บ ริ ษั ท  ป ต ท .  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )  ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  อ ยู ร ะ ห ว า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ                                          
โรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง (Conceptual design)  
 

1.1.4 หนากาก N95 
การผลิตหนากาก N95 โดยองคการเภสัชกรรม เพื่อสรางความมั่นคงทางเวชภัณฑใหกับประเทศ และ

รองรับความตองการของบุคลากรทางการแพทย โดยคาดวาจะสามารถผลิตเพื่อจําหนายและสํารองเพื่อความ
มั่นคงทางเวชภัณฑไดประมาณ 900,000 ชิ้นตอป เพื่อจําหนายและสํารองใหกับบุคลากรทางการแพทย 
 

1.1.5 ผลิตภัณฑสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย 
Isolated CBD และ Hemp Seed Oil ถือเปนผลิตภัณฑที่มีราคาสูงและมีผูผลิตนอยราย เนื่องจากทาง

รัฐบาลมีนโยบายหามนําเขาจากตางประเทศจนถึงป พ.ศ. 2567 และในประเทศไทยยังถือวายังไมมีการผลิตสาร
เหลานี้ในระดับอุตสาหกรรมเนื่องจากตองใชเทคโนโลยีการผลิตที่มีความซับซอน ทําใหองคการเภสัชกรรมมี
โอกาสที่จะพัฒนากระบวนการสกัดและแยกสาร Cannabidiol (CBD) ใหบริสุทธิ์ (Isolated CBD) จากสารสกัด
กัญชา โดยมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) เจือปนไม เกินรอยละ 0.2 โดยน้ําหนัก และพัฒนา
กระบวนการผลิต Purified Hemp Seed Oil เพื่อผลิตและจําหนายตอบสนองความตองการการใช Isolated 
CBD และ Hemp Seed Oil ภายในประเทศ และอาจสงออกไปยังตางประเทศได โดยมีพันธมิตร คูความรวมมือ 
และเครือขายที่เกี่ยวของ เชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตบางเขน เครือขาย
ปลูกกัญชา กัญชง 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาไดการวิจัยและทดลองสกัดชอดอกกัญชาขององคการเภสัชกรรม และจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต สกลนคร ดวยวิธี Cold Ethanol Extraction แลวนํามาแยกดวย 
Molecular Distillation และผาน Flash Column Chromatography แตเนื่องจากทั้งสองสายพันธุนี้มีปริมาณ 
CBD ที่ต่ํา ทําใหการสกัดแยกได CBD นอยมาก จึงไมสามารถตกผลึกแยกได การทดลองสกัดชอดอกกัญชาจาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ดวยวิธี Supercritical Carbon dioxide Extraction ในสภาวะ
การใช Co-solvent (Ethanol) การทํา decarboxylation กอนการสกัดดวย SFE และการสกัดดวย SFE โดย
ไมผานกระบวนการ Decarboxylation นอกจากนี้ ยังอยูระหวางการทดลอง ตกผลึกแยก CBD โดยทดลองบีบ
น้ํามันเมล็ดกัญชงจํานวน 10 กิโลกรัมและทดลองผลิต refined hempseed oil โดยการกําจัดน้ําและสี อยู
ระหวางการติดตอซื้อเมล็ดกัญชงจํานวน 300 กิโลกรัม จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
สวพส. และจางบีบน้ํ ามันเมล็ดกัญชง กอนทําการผลิต refined hempseed oil ใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2564 
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1.2 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเพื่อการเขาถึงลูกคา (Forward Integration) 
โดยการพัฒนาชองทางการขายใหมๆ เพื่อสรางโอกาสในการขายและบริการลูกคาใหมีความสะดวกและงาย
ตอการเขาถึงมากยิ่งข้ึน  
 

1.2.1 โครงการ GPO Franchise 
โครงการ GPO Franchise เปนการนําแนวทาง FRANCHISE มาใชในการขยายสาขา จะทําใหองคการ

เภสัชกรรมสามารถขยายสาขา GPO SHOP ไดอยางรวดเร็วดวยการลงทุนต่ํา เพิ่มสภาพคลองทางการเงิน มี
รายไดเพ่ิมมากขึ้นจากการขายสิทธิ์ รวมทั้งประหยัดงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งนี้ เพื่อสรางการ
เติบโตของรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ B2C โดยจะนํารองใน GPO Shop 8 สาขาเพื่อเปนรานคาที่มีระบบ
ตนแบบ ครอบคลุม Know how control, Procedure control และ Identification control ในการสร าง
เอกลักษณเฉพาะใหกับสินคา สงผลใหเกิด Brand เปนที่นิยม เมื่อแลวเสร็จจะมีการขยาย Franchisee จากผู
จําหนายชวงเดิมในเขตสุขภาพ 12 เขต หลังจากนั้นจะขยายไปทั่วประเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงสินคา
และบริการขององคการเภสัชกรรม โดยภายในป พ.ศ. 2563 GPO SHOP รวม 8 สาขา  

 

1.3 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสูธุรกิจตนน้ําในการผลิตวัตถุดิบ (Backward 
Integration) โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใชภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขาและ
ชวยลดภาระตนทุนคาวัตถุดิบขององคการเภสัชกรรม  
 

1.3.1 วัตถุดิบทางเภสัชกรรม  
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดความเชี่ยวชาญในการผลิตวัตถุดิบทางยา และยังตองพึ่งพาการนําเขา

วัตถุดิบทั้งที่เปนตัวยาสําคัญและสารชวยตางๆ องคการเภสัชกรรมจึงถือวาการวิจัยและพัฒนาและการผลิต
วัตถุดิบทางยาเปนภารกิจหนึ่งที่มีความสําคัญ สามารถทําใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตัวเองทางดานยาได 
นอกจากนี้ยังเปนการสรางองคความรูใหกับบุคลากรภายในประเทศในงานดานวิจัยและพัฒนาการสังเคราะห/
ผลิตวัตถุดิบทางยาตั้งแตระดับหองปฏิบัติการจนถึงระดับอุตสาหกรรม Deferasirox เปนยาขับเหล็ก (Iron-
Chelating agent) สามารถชวยลดการสะสมธาตุเหล็กในผูปวยที่ตองไดรับการถายเลือดติดตอกันเปนเวลานาน 
โดยเปนยาขับเหล็กชนิดรับประทาน เชนเดียวกับ Deferiprone ที่ใชอยูอยางกวางขวาง ณ ปจจุบัน Deferasirox 
มีขอดีกวา Deferiprone คือมีคาครึ่งชีวิตยาวถึง 8-12 ชั่วโมง คนไขสามารถรับประทานเพียงวันละครั้ง สามารถ
ใชในเด็กอายุตั้งแต 2 ปขึ้นไปได เนื่องจากยาเม็ด Deferasirox ที่เปนยาตนแบบมีราคาสูงถึง 500 บาทตอเม็ด 
สงผลใหผูปวยไมสามารถเขาถึงยาได ความสามารถในการผลิตวัตถุดิบไดเองจะสงผลใหยามีราคาต่ํากวายา
ตนแบบ และจากบริษัทอื่น สงผลใหรัฐบาลสามารถลดภาระคาใชจายทางดานยาได 
 การใชยา Deferasirox ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยภายในป พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากป 
2562 ถึงรอยละ 17 เนื่องจากยาขับเหล็กถือเปนยากําพราที่มีผูผลิตนอยราย ภายในป พ.ศ. 2563 ยา 
Deferasirox ขององคการเภสัชกรรมที่ผลิตจากวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศไดออกสูตลาดภายในป พ.ศ. 
2561 และมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ภายในป พ.ศ. 2563 ยา Deferasirox ขององคการเภสัชกรรม 
มีสวนแบงตลาดในดานมูลคารอยละ 23 โดยมีปริมาณจํานวนเม็ดที่ขายเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 56 นอกจาก
ตลาดภายในประเทศแลว ยังมีโอกาสที่จะสงออกไปยังประเทศเพื่อนบานอีกดวย  
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1.4 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหมเชิงบูรณาการ (Business Integration) ที่สามารถสราง
ประโยชนรวมและเสริมความสามารถในการดําเนินงานใหกับธุรกิจขององคการเภสัชกรรมที่มีอยูในปจจุบัน
ใหมีศักยภาพสูงขึ้น 
 

1.4.1 การใชประโยชนจากสินทรัพย อภ.  
องคการเภสัชกรรมอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดและรูปแบบธุรกิจในการใชประโยชนจากสินทรัพย

ในพื้นท่ีหนองใหญ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข แผน
ยุทธศาสตรขององคการเภสัชกรรม เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพทางการตลาดและการเติบโตของ
องคกรในอนาคต และโอกาสในการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจที่บูรณาการกับหวงโซคุณคาเดิมขององคการเภสัช
กรรม (GPO Value chain) จากการผลิตหรือเพาะปลูกวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน อุตสาหกรรมแปรรูป การใหบริการ 
หรือการดําเนินการเชิงพาณิชยอื่นๆ ที่เสริมสรางศักยภาพและสอดคลองกับภารกิจขององคกร คาดวาจะไดผล
การศึกษาภายในปงบประมาณ 2564 

 

1.2.4 การวิเคราะหดานการจัดการความรู และระบบสนับสนุนอื่น 
 การวิเคราะหดานการจัดการความรู และระบบสนับสนุนอื่น มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.2.4.1 การประเมินการสรางวัฒนธรรมการจัดการความรูและนวัตกรรม 
การประเมินการสรางวัฒนธรรมการจัดการความรูและนวัตกรรม เปนการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการป 2564 และวัฒนธรรมทั้งองคกรจากกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งองคกร โดยสํารวจกลุมเปาหมาย 
ไดแก ผูบริหาร หัวหนาในหนวยงาน KM FA และ IM FA รวมกวา 1,400 คน ใน 4 ดาน ไดแก ดานการสื่อสาร
และสงเสริม ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการสนับสนุน และดานการรับรูผลลัพธ โดยการประเมินรูปแบบแบง
ตามฝาย เพื่อนํามาวางแผนในแตละดานป 2565 แบงตามฝายได ซึ่งฝายที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยขององคกรควรมี
แผนการพัฒนาในดานนั้น แสดงรายละเอียดไดดังนี ้
 

รูปที่ 1-14 : ผลการประเมินการสรางวัฒนธรรมการจัดการความรูและนวัตกรรม ป 2564 
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จากผลการประเมินการสรางวัฒนธรรมการจัดการความรูและนวัตกรรมป 2564 จะนํามาเปนปจจัย
นําเขาในการปรับปรุงแผนดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ทั้งในสวนการอบรมเขาใจผลลัพธในการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมและสรางผลลัพธได สงเสริมกิจกรรมทั้งองคกรเพื่อสรางแรงจูงใจและสนับสนุนจาก
หนวยงาน มุงเนนหนวยงานที่ต่ํากวาคาเฉลี่ย เชน หนวยงานในกระบวนการผลิตใหรับทราบนโยบายเพิ่มข้ึน และ
ใหแตละฝายรับทราบผลและดําเนินงานวางแผนการจัดการความรูและนวัตกรรมในฝาย 
 นอกจากนี้ยังมกีารประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีม KM FA และ IM FA เพื่อนํามาปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานตอไป สรุปผลไดดังนี้ 
 
รูปที่ 1-15 : ผลประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีม KM FA ป 2564 

 
 
 จากผลการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีม KM FA ป 2564 ดานการประเมินตนเอง พบวาขอ 10 
มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ KM&IM และกําหนดแนวทางในการนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกรใหเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนไดคะแนนนอยที่สุด นอกจากนี้ดานการประเมินของผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน พบวาขอ 12 เขารวมและไดรับการพัฒนาความรูและทักษะท่ีตองใชในการเปนผูประสานงานกิจกรรมมี
คะแนนนอยที่สุด นํามาสูปรับปรุงแนวทางการสงเสริมและเพิ่มโอกาสการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
และการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพใหกับ KM Facilitator ตอไป 
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รูปที่ 1-16 : ผลประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีม IM FA ป 2564 
 

 
ที่มา : การประเมินการสรางวัฒนธรรมการจัดการความรูและนวัตกรรม ประจําป 2564 
 

จากผลการประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีม IM FA ป 2564 พบวาขอ 6 มีสวนรวมในการคัดเลือก
หัวขอองคความรู รวบรวม และถายโอนความรูจากบุคลากร พรอมทั้งการตรวจสอบความถูกตองและความ
นาเชื่อถือของความรูกอนที่จะนําไปจัดเก็บในคลังความรูขององคกร ทั้ง Enablers และ IM FA ไดคะแนนนอย
ที่สุด นํามาสูปรับปรุงแนวทางรวบรวมและถายโอนความรูกอนที่จะไปจัดเก็บในคลังความรูขององคกรตอไป 

 
1.2.4.2 การจัดทํา KM Audit  

ผลการจัดทํา KM Audit ป 2564 โดยมเีปาหมาย Preventive Approach มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รูปที่ 1-17 : ผลการจัดทํา KM Audit ป 2564 
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 จากผลการจัดทํา KM Audit ป 2564 มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการสื่อสารความเขาใจและ
ตระหนักถึงประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงงานใหครอบคลุมพนักงานทุกระดับผานการอบรมและแผนการ
สื่อสาร พรอมทั้งใหผูบังคับบัญชาในสายงานผลักดันสงเสริมสภาพแวดลอมวัฒนธรรมการเรียนรู 
 

1.2.4.3 การรวบรวม KM เชิงปริมาณผาน KM INDEX รายฝาย ประจําป 2564 
ในป 2564 ดําเนินการจัดเก็บ KM Index ผาน Google drive รวมจํานวน 240 เรื่อง แบงเปนความรู

ชัดแจง (Explicit) 202 เรื่อง ความรูฝงในคน (Tacit) 12 เรื่อง และความรูชัดแจง (Explicit) ความรูฝงในคน 
(Tacit) 26 เรื่อง สรุปจํานวนองคความรูรายฝายแบงตามประเภทไดดังนี้ 
 
รูปที่ 1-18 : องคความรูรายฝายแบงตามประเภท 

 

 
 

1.2.4.4 การถอดความรูผูมีสวนไดสวนเสีย  
องคการเภสัชกรรมแบงผูมีสวนไดสวนเสีย 7 กลุม ประกอบดวย ลูกคา คูคา/ผูสงมอบ หนวยงาน

ตรวจสอบ/หนวยงานใหการรับรองมาตรฐาน หนวยงานกํากับ/คณะกรรมการ NGOs/สื่อมวลชน ชุมชน และ
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งไดดําเนินการถอดความรูโครงการที่ไดรับการถายทอดจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรองคกร ความสามารถพิเศษขององคกร พรอมวิเคราะหใน Stakeholder Profile เรื่องระดับความรู
ของผูมีสวนไดสวนเสีย สรุปไดดังนี ้
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รูปที่ 1-19 : การถอดความรูโครงการที่ไดรับการถายทอดจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

 
 
 นอกจากนี้ยังมีการถายทอดองคความรูที่ตอยอดไปสูนวัตกรรมไดจํานวน 5 เรื่อง แสดงตัวอยางการ
ถายทอดองคความรูไปสูนวัตกรรมผลิตภัณฑและกระบวนการ และนวัตกรรมธุรกิจ ดังรูป 
 
รูปที่ 1-20 : การถอดองคความรูสูนวัตกรรมผลิตภัณฑและกระบวนการ 
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รูปที่ 1-21 : การถอดองคความรูสูนวัตกรรมธุรกิจ 
 

 
 

ทั้งนี้ องคการเภสัชกรรมไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกรบริหารจัดการความรูและนวัตกรรม 
ดังนี้ 
 

ระบบ วัตถุประสงค 
Internet, Facebook GPO Social, Line Checker One สื่อสายภายในองคกร 
Website GPO และ YouTube สื่อสารภายนอกแกผูมีสวนไดสวนเสีย 
ระบบ Virtual Tour สรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย

และแลกเปลี่ยนความรู 
ระบบฐานขอมูลสวนกลางและ Application ไดแก 

 ระบบ Maled เปน Digital KM  

 ระบบ MaRead เปน Digital e-Library  

 Nextcloud เปน Digital KM สําหรับสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

จัดเก็บองคความรู แชร แลกเปลี่ยนเรียนรู 
เปนแนวทางในการสงเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู และสื่อสารภายในองคกร 

 
1.2.4.5 การแกรางพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม 

องคการเภสัชกรรมอยูระหวางไดทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรมฉบับใหมขึ้นให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วฉับพลัน เนื่องจากองคการเภสัชกรรมมี
วัตถุประสงคการจัดตั้งองคกรตามพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม ป 2509 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวได
บังคับใชมาเปนเวลานาน ทําใหองคการเภสัชกรรมมีขอจํากัด ขาดความคลองตัว ไมสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปและไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหนาที่ในการ
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เสริมสรางความมั่นคงดานสาธารณสุขใหกับประชาชน โดยมีคําอธิบายหลักการหรือประเด็นสําคัญของราง
กฎหมาย ดังนี้  

1. พิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจกระทําการ การดําเนินธุรกิจตางๆ 
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางกวางขวางและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เชน การดําเนินการเกี่ยวกับวัคซีน กัญชา กัญชง และกระทอม เปนตน  

2. พิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกํากับควบคุมและการบริหารขององคการเภสัช
กรรม เชน คุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการ องคประกอบของคณะกรรมการ อํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ รวมถึงอํานาจของผูอํานวยการองคการเภสัช
กรรม เปนตน 
พิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธกับรัฐบาลใหมีความยืดหยุนและชัดเจน สอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เชน กิจการที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนที่จะ
ดําเนินการได งบประมาณและรายไดขององคการเภสัชกรรม เปนตน 
 
1.2.5 การวิเคราะหความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 

ภายในป พ.ศ. 2563 องคการเภสัชกรรมไดประเมินความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ของ
บุคลากร แบง  Competency Gap ตามประเภทของสมรรถนะไดดังนี้ 
 
รูปที่ 1-21 : Competency Gap ตามประเภทของสมรรถนะ 
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จากผลการประเมิน Competency ของพนักงานองคการเภสัชกรรม ประจําปบัญชี 2563 พบวา                          
มีผล Gap รวมอยูที่รอยละ 10.77 เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดาน Core Competency มี Gap รอยละ 0.91 
ดาน Functional Competency มี Gap รอยละ 12.13 และดาน Managerial Competency มี Gap รอยละ 
5.81 โดยผลการประเมิน  Competency ป 2563 นี้ เปนการประเมินในภาพรวมเปนปแรกตางจากป 2561 – 
2562 เปนการประเมินสําหรับระดับผูบริหารเทานั้น จึงทําใหไมสามารถเทียบผลการประเมินกับปที่ผานมาได 

 
รูปที่ 1-22 : ผลการประเมิน Core Competency  
 

 
จากผลการประเมิน Core Competency ของพนักงานองคการเภสัชกรรม ประจําปบัญชี 2563 พบวา                        

ใฝหาเรียนรู มี Gap สูงสุดที่รอยละ 1.43 รองลงมาคือ ธรรมาภิบาลมุงมั่น มี Gap รอยละ 0.82 และรวมเปน
เจาของมี Gap รอยละ 0.71  
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รูปที่ 1-23 : ผลการประเมิน Functional Competency 

 
 
จากผลการประเมิน Functional Competency ของพนักงานองคการเภสัชกรรม ประจําปบัญชี 2563   

พบวา การตรวจสอบภายใน มี Gap สูงสุดที่รอยละ 66.67 รองลงมาคือ การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร และการบริหารความเสี่ยง มี Gap รอยละ 50.00 เทากัน  
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รูปที่ 1-24 : ผลการประเมิน Managerial Competency 
 

 
 
ที่มา : ฝายบริหารทุนมนุษย  
 

จากผลการประเมิน Managerial Competency ระดับบริหาร (ระดับหัวหนาแผนกขึ้นไป) พบวา มีผล 
Gap ลดลงอยางตอเนื่อง โดยฝายบริหารทุนมนุษยไดดําเนินการนําเอา Competency Gap ที่เกิดขึ้นในแตละป
ไปปฏิบัติดวยการฝกอบรมพัฒนาและเรียนรู (Learning & Development) ของบุคลากรที่มีชองวางภาย
หลังจากการประเมินตนเองในรอบปงบประมาณ ซึ่งมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบแตกตางกันไป เชน  
การมอบหมายงาน (Job Assignment) ที่มีความยากที่ตองใชทักษะความรูใหมๆ เพื่อใหไดลองผิดลองถูก หรือ
ลองนําแนวคิดที่ เรียนมาประยุกตใช  การ Coach หรือการใหคําปรึกษา (Counseling) เพื่อยกระดับ
ความสามารถของพนักงาน ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาบุคลากรจะมีการผสมผสานกันทุกวิธีตามความเหมาะสมกับ
กลุมบุคคล เพื่อใหไดผลลัพธในการปด Gap ตามที่กําหนดไว 

 
1.2.6 ผลการพัฒนาการจัดการความรูและนวัตกรรมในปที่ผานมาของรัฐวิสาหกิจ 

ผลการดําเนินงานและพัฒนาการดานการจัดการความรูและนวัตกรรมป 2564 ขององคการเภสัชกรรม 
สรุปตามมุมมองของ Balanced Scorecard ไดดังนี้ 
 
1. มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญขององคกร (Key Stakeholder Perspective) 

สรุปผลการดําเนินงานตามมุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญขององคกร (Key Stakeholder 
Perspective) ไดดังนี้ 
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ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย ป 2564 ผลการดําเนินการ 

1. ความสําเร็จของ

โครงการ วิจัยและพัฒนา 

Favipiravir Tablet 

ระดับ ระดับ 5 ไดรับทะเบียน

ตํารับยา 

ดีกวาเปาหมาย โดยสามารถผลิต

จําหนายไดในเดือนสิงหาคม 2564 

2. ความสําเร็จของ

โครงการเวชภัณฑ

หนากาก N95 

รอยละ ระดับ 5 เครื่องจักร

ติดตั้งแลวเสร็จ 

ระดับ 4 (การปรับปรุงสถานที่แลวเสร็จ) 

ต่ํากวาเปาหมายเนื่องจากสถานการณ 

COVID โดยไดเรงรัดการดําเนินการ

ติดตั้งเครื่องจักร สงผลใหเริ่มผลิต

จําหนายไดในไตรมาสแรกของป 2565 

3.ความสําเร็จของ

โครงการวัคซีน COVID-

19 

รอยละ ระดับ 5 ไดรับอนุญาต

ดําเนินการศึกษาวิจัยใน

มนุษย 

ดีกวาเปาหมาย โดยเริ่มศึกษาวิจัยใน

มนุษยเฟส 2 ในเดือนมีนาคม 2564 

4.ประหยัดรายไดภาครัฐ  ระดับ 5 60.50% ดีกวาเปาหมาย โดยประหยัดรายได

ภาครัฐ 60.71% 

 
2. มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) 

สรุปผลการดําเนินงานตามมุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) ไดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย ป 2564 ผลการดําเนินการ 

1. ยอดขายของ
ผลิตภัณฑ อภ. (รองรับ
การเติบโตขององคกร) 

ลานบาท 
 

ระดับ 5 8,200 ลบ. ดีกวาเปาหมาย ในป 2563-2564 และ
เพิ่มขึ้นทุกป โดยป 2564 มียอดขาย
ผลิตภัณฑ อภ. 8,656 ลบ. 

2. ยอดขายของ
ผลิตภัณฑใหมที่
ออกจําหนาย (รองรับ
การสรางรายไดจาก
นวัตกรรม) 

ลานบาท 
 

ระดับ 5 1,200 ลบ. ดีกวาเปาหมาย และเพ่ิมขึ้นทุกป โดยป 
2564 มียอดขายผลิตภัณฑใหม 1,976 
ลบ. 
 

3. ตนทุนที่ขายยาองคกร
ตอรายไดจากการขายยา
และเวชภัณฑที่องคการ
ผลิต (รองรับบริหาร
ตนทุนที่มีประสิทธิภาพ) 

รอยละ ระดับ 5 65% ขึ้นกวาป 2562-2563 แตต่ํากวา
เปาหมายในป 2564 โดยป 2564 
ตนทุนขายยาองคกรตอรายไดจากการ
ขายยาและเวชภัณฑอยูท่ี 65.04% 
เนื่องจากสถานการณ Covid-19 ยังคง
รุนแรงอยางตอเนื่องทั่วโลก สงผลให
ราคาของวัตถุดิบ และอุปกรณการบรรจุ
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ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย ป 2564 ผลการดําเนินการ 

มีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่ง อภ.จะไดดําเนินการ
เพิ่มแหลงนําเขา เพื่อใหมีการแขงขัน 
สงผลใหตนทุนลดลง 

 
3. มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) 

 สรุปผลการดําเนินงานตามมุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) ไดดังนี ้
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย ป 2564 ผลการดําเนินการ 

1. ผลสํารวจความพึง
พอใจโดยรวมตอ
ผลิตภัณฑและบริการ 

คะแนน ระดับ 5 4.27 คะแนน 
 

ในป 2564 ผลสํารวจพบวามีคะแนนพึง
พอใจอยูท่ี 4.39 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นใน
ทุกประเด็น และสูงกวาเปาหมาย 

2. จํานวนโครงการที่
รวมกับ Supply 
Chain’s Supplier & 
Distributor 

รอยละ ระดับ 5 100% ไดตามเปาหมายในทุกป 

3. จํานวนเครือขายดาน
การวิจัย 

ราย ระดับ 5 2 ราย 
 

ไดตามเปาหมายในทุกป ในป 2564 มี
จํานวน 4 ราย ซึ่งสูงกวาเปาหมาย 

 
4. มุมมองดานกระบวนการภายใน  

สรุปผลการดําเนินงานตามมุมมองดานกระบวนการภายใน แบงเปนดานนวัตกรรมผลิตภัณฑดาน
นวัตกรรมกระบวนการ ดานนวัดกรรมธุรกิจใหม และดานทรัพยสินทางปญญา ไดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย ป 2564 ผลการดําเนินการ 

1. ระดับความสําเร็จการ
วิจัยและพัฒนายาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ ยา
กําพรายาที่สําคัญจําเปน
ตอสาธารณสุข และยา
กลุมเปาหมายที่เปน 
First generic 

รายการ ระดับ 5 5 รายการ (มี 
1st generic 4 รายการ) 
 

ไดตามเปาหมายในทุกป 
ในป 2564 มี 6 รายการ (1st generic  
5 รายการ) ซึ่งสูงกวาเปาหมาย 

2. การขึ้นทะเบียนตํารับ
ยา (ผลิตภัณฑใหมที่ได
ทะเบียน) 

รายการ ระดับ 5 6 รายการ ไดตามเปาหมาย โดยในป 2564 ขึ้น
ทะเบียนตํารับได 6 รายการ 
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ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย ป 2564 ผลการดําเนินการ 

3. การผลิตผลิตภัณฑ
ใหม เพื่อออก 
จําหนาย (หลังไดรับ
ทะเบียนตํารับยา) 

รายการ ระดับ 5 5 รายการ 
 

ไดตามเปาหมายในทุกป ในป 2564 
ผลิตผลิตภัณฑใหม เพื่อออก 
จําหนาย 5 รายการ 

4. ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน 

รอยละ ระดับ 5 100% ดําเนินการไดตามเปาหมายจํานวน 14 
โครงการ 

5. ความสําเร็จตาม
แผนการวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบยา 

รอยละ ระดับ 5 100% ไดตามเปาหมาย Deferasirox ผลิต 
Production Batch แลวเสร็จอยาง
นอย 1 Batch และFavipiravir เริ่ม
ทดลองผลิต Pilot scale 

6. ความสําเร็จตามแผน
สมุนไพรและกัญชาทาง
การแพทย 

รอยละ ระดับ 5 100% ไดตามเปาหมาย โดยสามารถ
ดําเนินการกอสรางปรับปรุงสถานที่ได
แลวเสร็จ 90% 

7. ความสําเร็จตาม
แผนการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็ง 

รอยละ ระดับ 5 100% ไดตามเปาหมาย โดยมแีบบ 
Conceptual design โรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง 

8. ความสําเร็จตามแผน
GPO Franchise 

รอยละ ระดับ 5 100% ไดตามเปาหมาย 

9. ความสําเร็จตาม
แผนการใชประโยชน
จากสินทรัพย อภ. 
(หนองใหญ) 

รอยละ ระดับ 5 100% ไดตามเปาหมาย โดยมรีายงานผล
การศึกษาแผนการใชประโยชนจาก
สินทรัพย อภ. (พ้ืนที่หนองใหญ) 

10. ทรัพยสินทางปญญา
ที่ยื่นคําขอสิทธิบัตร / 
อนุสิทธิบัตร 

รอยละ ระดับ 5 100% ไดตามเปาหมาย โดยยื่นคําขอสิทธิบัตร
กระบวนการสังเคราะหสารประกอบ
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 

11. ความสําเร็จตาม
แผนการ 

   

 
5. มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนาการ (Learning and Growth) 

สรุปผลการดําเนินงานตามมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนาการ (Learning and Growth) ไดดังนี ้
 

ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย ป 2564 ผลการดําเนินการ 

จํานวนองคความรูที่ตอ
ยอดไปสูนวัตกรรม 

เรื่อง ระดับ 5 3 เรื่อง ไดสูงกวาเปาหมาย โดยป 2564 มอีงค
ความรูที่ตอยอดไปสูนวัตกรรม 5 เรื่อง 
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ตัวชี้วัด หนวยวัด เปาหมาย ป 2564 ผลการดําเนินการ 

จํานวนระบบที่มีเพิ่มเติม ระบบ ระดับ 5 1 ระบบ ไดตามเปาหมายในทุกป มรีะบบ 
Digital KM (Maled) 

จํานวนองคความรูที่
ไดรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

เรื่อง ระดับ 5 25 เรื่อง ไดตามเปาหมายทุกป และสูงกวา
เปาหมายในป 2564 โดยมี 27 เรื่อง
เปนองคความรูระดับฝาย และ 1 เรื่อง
เปนองคความรูระดับองคกร 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 2564 

มีแผนปฏิบัติการจากทั้งหมด 28 แผน มีจํานวนแผนที่ไมเปนไปตามแผน 5 แผน คิดเปนรอยละ 18 ดังนี้ 
 

รูปที่ 1-25 : ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ประจําป 2564 
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1.2.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูและนวัตกรรม 
องคการเภสัชกรรมนําแนวทางบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk Management-

Integrating with Strategy and Performance 2017 (COSO-ERM 2017) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
จัดการความเสี่ยงและรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนรายเดือนและรายงาน
ตอคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมเปนรายไตรมาส โดยสรุปความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูและ
นวัตกรรม ป 2564 ดังนี้ 

 
ประเภทปจจัยเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ป 2564 

Strategic Risk S1.1 การผลิตวัคซีน Covid-19 ไมเปนไปตามแผน 
Strategic Risk S1.2 โครงการกอสรางคลังยาและเวชภัณฑแหงใหมไมเปนไปตามแผน 
Strategic Risk S1.3 ขอตกลงการคาเสรี (CPTPP) 
Financial Risk F1.1 สัดสวนยอดขายของยาผลิตเองตอยาผูผลิตอื่นไมเปนไปตามประมาณการ 
Financial Risk F1.2 ยอดจําหนายยาภาคเอกชนไมเปนไปตามเปาหมาย 
Financial Risk F1.3 ยอดจําหนายภาครัฐไมเปนไปตามเปาหมาย 
Financial Risk F5.1 ระยะเวลาสินคาคงเหลือในคลัง 
Operational Risk C1.1 ความไมเพียงพอของสินคาและผลิตภัณฑ 
Operational Risk P1.1 ปริมาณการผลิตเทียบกับประมาณการขาย  - GPO VIR T 

 
ที่มา : สํานักบริหารยุทธศาสตร 

 
1.2.8 ปจจัยขับเคลื่อนดานการจัดการนวัตกรรมขององคกร 

สรุปปจจัยขับเคลื่อนดานการจัดการนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรมได ดังนี้ 
1. ทศิทางการดําเนินงานและนโยบายที่ชัดเจน 
2. การสนับสนุนของผูบริหารในทุกระดับ 
3. การมีสวนรวมของพนักงาน 
4. กระบวนการจัดการนวัตกรรมที่ชัดเจนและเปนระบบ 
5. การปลูกฝงคานิยมดานการจัดการนวัตกรรมภายในองคกร 

 
1.2.9 แผนแมบทอ่ืนที่เกี่ยวของ  
 การบูรณาการระหวางแผนวิสาหกิจองคกร แผนการจัดการความรูและนวัตกรรม และแผนแมบทอื่นๆที่
เกี่ยวของ แสดงไดดังนี ้
 

วัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตร 
(Strategic Objectives) 

ยุทธศาสตร อภ. ป 2566-2570 แผนแมบท 

SO1 เสริมสรางความสามารถในการ
จัดการหวงโซอุปทาน (Supply 
Chain Management) เพื่อสราง
ความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑของ
ประเทศ 

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (New Product Development) 
และสรางเครือขายดานวิจัยพัฒนา สาํหรับธุรกิจใหมและรองรับ
การเติบโตขององคกร 

แผนแมบทดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม 
แผนยุทธศาสตรดานการมุงเนน
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.2 การจัดการหวงโซอุปทานและกระบวนการเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางความสามารถในการแขงขัน 
(Supply Chain Management and Smart Process) 

แผนแมบทดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม 
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วัตถุประสงคเชิงยทุธศาสตร 
(Strategic Objectives) 

ยุทธศาสตร อภ. ป 2566-2570 แผนแมบท 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการ
เภสัชกรรม 

1.3 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารตนทุน (Cost Effective) - 
1.4 การสรางศูนยโลจิสติกส เพือ่บูรณาการเครือขายในการจัดสง 

และบริการจัดหาผลิตภัณฑ (Logistics Hub) 
- 

SO2 การตลาดและบริการ 
(Marketing Strategy) เพื่อสงเสริม
การเขาถึงยาและเวชภัณฑของ
ผูบริโภค 

2.1 การตลาดเชิงรุกเพื่อสงเสริมการเขาถึงยาและเวชภัณฑของ
ผูบริโภค และการเติบโตขององคกร (Proactive Marketing 
Strategy and Smart Service) 

แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและ
ตลาด 
แผนยุทธศาสตรดานการมุงเนน
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการ
เภสัชกรรม 

2.2 การสรางแบรนดเพื่อภาพลักษณที่ดขีององคกร (Corporate 
Branding) 

แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและ
ตลาด 

SO3 นวัตกรรมที่สรางคุณคา 
(Business Innovation) เพื่อสราง
ความมั่นคงทางยาและความยั่งยืน
ขององคกร 

3.1 การจัดการองคความรูและนวัตกรรม (KM & Innovation 
Strategy) 

 

แผนแมบทดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการ
เภสัชกรรม 

3.2 การพัฒนายาเพื่อความมั่นคงและยาตามนโยบาย (Drug 
Development For Sustainability) 

แผนยุทธศาสตรดานการมุงเนน
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
แผนแมบทดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม 

3.3 การพัฒนาธุรกิจใหมเพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต 
(New Business / New S-curve) 

แผนแมบทดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม 

SO4 การบริหารจัดการเพือ่การ
เติบโตอยางยั่งยืนขององคกร 
(Organization Management) 

4.1 การจัดเตรียมหนวยธุรกจิเพื่อสรางความคลองตัว สามารถ
รองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต  (Agile BUs) 

- 

4.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
ขององคกร (People Management & Development) 

แผนยุทธศาสตร/กลยุทธระบบ
บริหารทุนมนุษย 

4.3 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และธรรมาภิบาลองคกร (CG & 
CSR) 

แผนการกาํกับดูแลที่ด ี

4.4 การสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder 
Management) 

แผนยุทธศาสตรดานการมุงเนน
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการองคกร (GPO Smart Data, 
Support  and Technology) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการ
เภสัชกรรม 

4.6 การจัดการความตอเนื่องของธุรกจิของการยายโรงงานพระราม 
6 (Exit Strategy) 

- 
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หัวขอท่ี 2 
แผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ป 2565-2569 

 จากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม นํามาสูการศึกษาวิเคราะหแผนและนโยบายของชาติที่สําคัญ เพื่อจัดทําแผนแมบทดาน
การจัดการความรูและนวัตกรรม ป 2565-2569 ดังนี ้
 
2.1 สาระสําคัญและความเชื่อมโยงของนโยบายภาครัฐและแผนวิสาหกิจองคการเภสัชกรรม 
 นโยบายของชาติที่สําคัญและแผนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
2.1.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ.2561-2580 กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน
ประเทศไทย ป 2580 คือ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาตินี้มุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรชาติที่ 1 ดานความมั่นคง  
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
ยุทธศาสตรชาติที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
ยุทธศาสตรชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ยุทธศาสตรชาติที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรชาติที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ทั้งนี้ ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม ไดแก 
 แผนระดับที่ 1 

ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในแขงขัน 
1) เปาหมาย 

1.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

2) ประเด็นยุทธศาสตร 
2.1 การเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคา

สินคาเกษตรในเวทีโลกดวยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพที่
สามารถพัฒนาตอยอดโครงสรางธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพิ่ม เนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน
การเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา 
และความหลากหลายของสินคาเกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมที่สรางรายไดสูง ทั้ง
เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหเกษตรกรมี
รายไดสูงขึ้น 
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2.1.1 เกษตรชีวภาพ สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศในการสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิต และนําไปสูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสรางความมั่นคงของประเทศทั้งดานอาหารและสุขภาพโดยเฉพาะ
พืชสมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก โดยการสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมการปลูกสมุนไพรเปนพืชเศรษฐกิจตาม
ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในพื้นที่ เพื่อการผลิตและแปรรูปสําหรับอุตสาหกรรมการแพทย การสราง
เสริมสุขภาพและพัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความตองการ
ของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและการแปรรูปสินคาจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยสรางความรวมมือที่ใกลชิดระหวางภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนที่มีองคความรู ภูมิปญญาดั้งเดิม พัฒนาตอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้งสงเสริมใหมี
การนําวัตถุดิบเหลือท้ิงทางการเกษตรมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยตองพรอมรับมือและ
สรางโอกาสจากความทาทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เปนผลของการหลอหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเขาดวยกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางรวดเร็วเปนวงกวางและลึกซึ้งทั้งระบบอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ประเทศไทยจึงจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสรางอุตสาหกรรมและบริการ โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคตเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะ
และความรูตามความตองการของตลาด สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน 

2.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อตอ
ยอดจากภาคเกษตรไทยและมุงสูอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงพลังงานชีวมวล 
โดยการเพิ่มสัดสวนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลคาเพิ่มสูง ไดแก ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริมเวชสําอาง 
วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพิ่มการผลิตและสงเสริมการใชพลาสติกชีวภาพ แปลงของ
เหลือทิ้งจากเกษตรและอุตสาหกรรม ใหเปนสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลคา โดยใชประโยชนจากวัตถุชีว
มวลในการผลิตพลังงานไฟฟาอยางคุมคา เพื่อลดปญหาโลกรอน และสรางรายไดแกเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น การ
เนนการวิจัยและพัฒนา และนําผลงานวิจัยมาใชในเชิงพาณิชยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใหความสําคัญกับระบบ
นวัตกรรมแบบเปด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพไดเร็วขึ้น 

2.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญดานบริการ
การแพทยของไทยเพื่อสรางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความตองการใชบริการการแพทยที่
จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผูสูงอายุ และความตองการการแพทยที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อนําไปสูศูนยกลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย
ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณการแพทย การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑและครุภัณฑ
การแพทยการผลิตเภสัชภัณฑซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ และการใหบริการการแพทยที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีการแพทยใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย การนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในบริการการแพทย เพื่อลดตนทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการใหบริการการแพทย
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อยางมีคุณภาพในระดับสากล และสรางความมั่นคงใหกับระบบสาธารณสุขของไทย พรอมทั้งการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมทางการแพทยและบริการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเปนศูนยกลางการสงเสริมและดูแลสุขภาพและ
รักษาผูปวยทั้งดานรางกายและจิตใจ 

 แผนระดับที่ 2 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตจะเปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการปรับ

โครงสรางทางเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มจากประสิทธิภาพมาเปนการสรางมูลคาเพิ่มจากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของไทยขยายตัวอยางตอเนื่องทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและโครงสรางประชากรของไทย ประกอบดวย 6 แผนยอย ไดแก  

1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร  
3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ  
4) อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  
ทั้งนี้ แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการเภสัช

กรรม ไดแก 
1) แผนยอยอุตสาหกรรมชีวภาพ สงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมทั้งระบบแบบครบ

วงจร โดยใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดทั้งหวงโซมูลคา พรอมทั้งสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสราง
และพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมการคาทั้งภายในและระหวางประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมและสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรในพ้ืนที ่

แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพ เชน ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ เวชสําอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เปนตน และสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมทั้งระบบอยางครบวงจร 

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดทั้งหวงโซมูลคา และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพดาน
การแพทยและสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม
ชีวภาพในพื้นท่ีเหมาะสม 

- สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยใหความสําคัญกับการสรางความตระหนักรูในประโยชนจากผลิตภัณฑและเทคโนโลยีชีวภาพ 
รวมถึงพัฒนามาตรการและสรางแรงจูงใจเพื่อสงเสริมการใชผลิตภัณฑและบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และ
ใชกลไกการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหเกิดประโยชน ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศและธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพ 
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2) แผนยอยอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาแบบ
บูรณาการควบคูกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง สงเสริมการวิจัยและพัฒนา และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช
ในทางการแพทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพท้ังดานรางกายและจิตใจที่ผสมผสาน
ความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย 

แนวทางการพัฒนา 
- พฒันาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยแบบบูรณาการควบคูไปกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง

อื่นๆ ในหวงโซมูลคา เชน อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ และอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เปนตน 

- สงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการดานสุขภาพ เชน การแพทยทางไกลและการแพทยแมนยํา ปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีชีวภาพดาน
สุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ ยา และชีววัตถุ เปนตน ตลอดจนจัดทํา ฐานขอมลูที่จําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในทุกมิติของการใหบริการดานสุขภาพ 

- สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยที่ทันสมัย มีคุณคา และมีมูลคาเพิ่มสูง โดยสงเสริมการ
นําผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมการแพทยที่ทันสมัยมาใชในประเทศ เพื่อสรางอุตสาหกรรม และบริการการแพทย
ที่สามารถรองรับความตองการในประเทศและตางประเทศ และพรอมมุงสูการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย 

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย ทั้งแผนปจจุบันและแผนไทยใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยี มีทักษะความชํานาญ และมีมาตรฐานเปนที่
ยอมรับในระดับสากล 

- ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑทางการแพทยและการใหบริการทางการแพทยใหเทียบเทากับ
ระดับสากล ยกระดับการแพทยและบริการสุขภาพแผนไทย สรางศูนยทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑทาง
การแพทย สงเสริมการอํานวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑทางการแพทยของไทย
ใหกับผูประกอบการอยางถูกตอง รวดเร็ว ในราคาที่เปนธรรมเพื่อใหผูประกอบการไทยสามารถแขงขันไดมากข้ึน 

- ขยายชองทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในประเทศ เชน การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เปนตน สงเสริมใหไทยเปน
ศูนยกลางดานสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทยแผนปจจุบันและ
การแพทยแผนไทยควบคูไปกับการสรางระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคดานเวชศาสตรการเดินทางและ
ทองเทีย่ว 
 
2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-
2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยภายในป พ.ศ.2579 ซึ่งกําหนดไว
ในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปนกรอบที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มุงตอบสนอง
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วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดภายใตระยะเวลา 5 ปตอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมิน
สภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงชี้ถึงจุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการ
สะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนใหการพัฒนาในดานตางๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา 
5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับตอๆ ไป โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับองคการเภสัชกรรม ดังนี้ 

 
กรอบยุทธศาสตร สาระสําคัญ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและ 
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสรางงาน
ที่เหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่3 การ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการ
ปฏิรูปภาษทีั้งระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การ
ปรับโครงสรางทั้งหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ การลงทุน  
การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ
เติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

มุงอนุรักษ ฟนฟู สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สราง
สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการ
น้ําใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น
ภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม ประเทศปราศจากคอรรัปชั่นมีการ
กระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และ
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการ
ปรับปรุง สภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ 

 
2.1.3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 

รัฐบาลปจจุบันภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดวิสัยทัศน ในการ
ขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลคือ มุงมั่นใหประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลวในศตวรรษที่ 21 โดยมีการแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรัฐบาล
ไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 12 ดาน โดยนโยบายที่เกี่ยวของกับดานสาธารณสุขโดยตรงคือ
นโยบายดานที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุงเนนการจัดบริการสาธารณสุขและ
ระบบความคุมครองทางสังคมท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลุมอยางเหมาะสมนําไปสูความเสมอภาค ประกอบดวย  
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1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทยสมัยใหม และแพทยแผนไทย ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เปน
ที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการยกระดับไปสูความเชี่ยวชาญในดาน
การแพทยแมนยําและยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยูบนพื้นฐาน
หลัก ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ สงเสริมใหมีมาตรการสรางเสริมสุขภาวะและ
อนามัย ใหคนไทยทุกชวงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บปวยโรคเรื้อรัง พรอมทั้งจัดใหมีสิ่งแวดลอม
ตางๆ ที่เอ้ือตอสุขภาพของประชาชนอยางเหมาะสมและพอเพียง 

2. สงเสริมการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ โดยการพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะที่
ถูกตองของคนทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาวะ สรางระบบรับมือตอโรค
อุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา ทั้งระบบติดตาม เฝาระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบ วงจร
และบูรณาการ จัดระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอยางทั่วถึง และสงเสริมให ชุมชน
เปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นที่  

3. พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจําบาน
ควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย เรงพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพใหทั่วถึงและ
ครอบคลุมประชากรทุกภาคสวน ลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการบริการในแตละระบบ พรอมทั้งเพิ่ม 
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคูไปกับการเพิ่ม 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสงเสริม 
สุขภาพตําบล เพื่อใหประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผูสูงอายุในชุมชนสามารถเขาถึงหนวยบริการ 
สาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว  

4. สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําที่เหมาะสมกับประชากร
ทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง จัด
ใหมรีะบบบําเหน็จบํานาญหลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม สรางความเสมอ
ภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง
คุมครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ไดรับรายได 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ 

นอกจากนโยบายในการบริหารราชการแผนดินทั้ง 12 ดาน รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการเพื่อบรรเทาปญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ 12 เรื่อง โดยนโยบายเรงดวน
ที่เก่ียวของกบัดานสาธารณสุขโดยตรงคือนโยบายที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ดังนี้ 

การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการ 
แหงรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน เชน ผูสูงอายุและคนพิการที่มีรายไดนอย ผูยากไร ผูดอยโอกาส และ 
พิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุมมารดาตั้งครรภ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปญหา ทาง
เศรษฐกิจ และเรงรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการบริการใน แตละ
ระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ พัฒนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ระบบการแพทย ทางไกล และ
ภูมิปญญาแพทยแผนไทย เพื่อใหประชาชนที่อยูในชุมชนสามารถเขาถึงหนวยบริการสาธารณสุข ไดอยางทั่วถึง 
รวดเร็ว และไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ 
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2.1.4 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2565 
แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2565 แบงเปน 2 สวน ไดแก แผน

ยุทธศาสตรภาพรวม และแนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยี (Umbrella statement) ดังนี้ 
 

แผนยุทธศาสตรภาพรวม 
ยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2565 สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy : DE) โดยมุงเนนยุทธศาสตร 5 ดาน ไดแก  

1. กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
2. บริหารการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ  
3. เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว  
4. สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร Thailand 4.0  
5. แผน DE และสงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม 
 
แนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยี (Umbrella statement)  

“สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสรางการเรียนรู  
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม” 

แนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยีเพื่อมุงเนนเปาหมายการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน
สาขาสังคมและเทคโนโลยี ใหเปนกําลังหลักในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแกภาคธุรกิจและบริการตาม
นโยบายรัฐบาล การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย รวมถึงการสรางความมั่นคงดานสุขภาพแก
ประชาชน โดยสรุปยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2565 ที่เก่ียวของกับองคการเภสัชกรรม ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2-1 : ประเด็นยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2565 ที่เกี่ยวของกับองคการเภสัชกรรม 
 

ยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.

2560-2565 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับองคการเภสัชกรรม 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  1 
กํ า ห น ด บ ท บ า ท
รัฐวิสาหกิจใหชัดเจน
เ พื่ อ เ ป น พ ลั ง
ขั บ เ ค ลื่ อ น
ยุทธศาสตรชาติ 

อภ. ควรนําสมุนไพรไทย เชน ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน และกัญชามาเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจในเชิงพาณิชยใหมากขึ้น เพื่อสรางรายได ลดการนําเขายาจากตางประเทศ 
และความมั่นคงทางยาใหกับประเทศ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  2 
บ ริ ห า ร แ ผ น ก า ร
ลงทุนให 

อภ. ควรเรงรัดการลงทุนในโครงการตาง ๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต ควรศึกษาแนวทางการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership : PPP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
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ยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.

2560-2565 

ประเด็นที่เกี่ยวของกับองคการเภสัชกรรม 

ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง
ประเทศ 

ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และเพื่อเปนการลดภาระคาใชจายในการดําเนินงาน
ของ อภ. และภาครัฐ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  3 
เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม
แข็งแกรงทางการเงิน
เพื่อความยั่ งยืนใน
ระยะยาว 

อภ. ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงทางดานการเงินที่เปนรูปธรรม และควรดําเนินการ
จัดทําแผนทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง (3-5 ป) พรอมทบทวนแผนดังกลาวอยาง
สม่ําเสมอ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  4 
ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห
ส อ ด ค ล อ ง กั บ 
Thailand 4.0 และ
แผน DE 

-อภ. ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดนวัตกรรม ดวยการมีแผนวิจัยและพัฒนา
ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ยากําพรา โดยเฉพาะยากลุมเปาหมายที่เปน First generic 
-อภ. ควรใหความสําคัญกับการผลิตและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพดวยการ
นําเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใชเพื่อลดตนทุนคาใชจาย โดยเฉพาะ
ดานการผลิต เนื่องจากในปจจุบันตลาดผูผลิตยามีการแขงขันที่สูง ดังนั้น การผลิตยาบาง
รายการของ อภ. อาจจะตองเลือกวาจะผลิตเองหรือการนําเขาจะมีความคุมคากวา 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  5 
ส ง เสริมระบบธรร
มาภิบาลใหมีความ
โ ป ร ง ใ ส  แ ล ะ มี
คุณธรรม 

-อภ. ควรใหความสําคัญและนํากระบวนการปฏิบัติงานและ 
การจัดการของรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ทั้ง 8 ดาน มาใชเปนเครื่องมือใน
การยกระดับธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง อภ.ตอง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน เพื่อรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในอนาคต 
-อภ. ควรมีการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงและจัดใหมีระบบบริหารความ
เสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณไมพึงประสงค หรือเหตุการณที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา เชน การแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม COVID-19 เหตุการณ
ความไมสงบทางการเมือง การกอการราย และภัยธรรมชาติ เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบ
อ ง ค ร ว ม  ( BCG 
Model) 

อภ. ถือวาเปนโรงงานผลิตยาขนาดใหญที่มีปริมาณการผลิตสูง จึงควรยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายใตการพฒันาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพรอมกัน ประกอบดวย  
  B ยอมาจาก Bio Economy คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ 
ซึ่งมุงเนนการใชทรัพยากรชีวภาพอยางคุมคา 
  C ยอมาจาก Circular Economy คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่คํานึงถึงการนําวัสดุตางๆ กลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด 
  G ยอมาจาก Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
ซึ่งมุงแกไขปญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบตอโลกอยางยั่งยืน 
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2.1.5 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดมอบนโยบายการ

ดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ 2564 ดังนี้ 
ตลอด 2 ปที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ผานเหตุการณทาทายหลายเหตุการณ 

ทั้งฝุน PM 2.5 น้ําทวม คดีกราดยิงโคราช และวิกฤตโควิด 19 ซึ่งปจจัยที่ทําใหการสาธารณสุขไทยประสบ
ความสําเร็จ คือ พลังของคนสาธารณสุขที่รวมกันทํางานทั้งระดับนโยบาย หนวยงาน จังหวัด และพื้นที่ โดย
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกภาคสวน รวมถึง อสม. จึงใหความสําคัญกับการสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกบุคลากร ที่ผานมาไดขับเคลื่อนการบรรจุขาราชการใหมในสังกัด 45,242 ตําแหนง คาตอบแทนเงินเพิ่ม
พิเศษ 7 เดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 1 เปอรเซ็นต คาตอบแทนเสี่ยงภัยของ
เจาหนาที่ และคาตอบแทนการฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานบริการ 

สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565 ซึ่งยังตองเผชิญกับโรคโควิด 19 และตองใชชีวิตรวมกับ
โรคนี้อยางปลอดภัย ขอใหบุคลากรทุกคนยึดมั่นแนวนโยบายของรัฐบาลและการสนองโครงการพระราชดําริ
ทางดานสาธารณสุข ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศทุกพระองคเปนภารกิจลําดับแรก สวน
การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหเขมแข็ง นําองคความรูดานสาธารณสุขสรางชาติ ฟนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศดวยสาธารณสุขวิถีใหม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง 
ประเทศไทยแข็งแรง” มี 9 ประเด็นสําคัญ ไดแก 

1. การใชมาตรการสาธารณสุขขับเคลื่อนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกมิติ เพื่อเตรียมการเปด
ประเทศรับนักทองเทีย่วจากตางประเทศ โดยยึดความปลอดภัยของคนไทยเปนสําคัญ  

2. พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐใหรองรับสถานการณวิกฤตโรคระบาด โรคอุบัติใหม และการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ  

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแพทยปฐมภูมิทั้งเขตชุมชนและเขตเมือง จัดตั้งหนวยบริการปฐม
ภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 3,000 ทีม จังหวัดละ 1 อําเภอ สนับสนุนใหคนไทยทุกครอบครัว มีหมอ
ประจําตัวครบ 3 คน 30 ลานคน  

4. พัฒนาและเสริมศักยภาพ รพ.สต.เปนศูนยการสาธารณสุขประจําตําบล ใหบริการสงเสริม ปองกัน 
รักษา ฟนฟู และคุมครองผูบริโภค  

5. บูรณาการดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบองครวมครบดาน ทั้งสมอง จิตใจ ฟน ตา หู และหัวใจ 
6. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพงานบริการ ดวยการตอยอด 30 บาทรักษาทุกที่ เขารับบริการโดยไม

ตองมีใบสงตัว เพื่ออํานวยความสะดวก ลดความยุงยากดานเอกสารและรายจายของประชาชน  
7. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการรักษามะเร็งทุกท่ี ทั้งการผาตัด เคมีบําบัด และรังสีรักษา  
8. พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระทอม และภูมิปญญาไทย เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ สรางงาน 

สรางอาชีพ และสรางรายไดแกประชาชน  
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนศูนยกลางขอมูลสุขภาพประชาชน เพื่อเขาถึงบริการ

สาธาณสุขสวนบุคคลอยางรวดเร็ว  
 กระทรวงสาธารณสุขมนีโยบายมุงเนนประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 9 เรื่อง 
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2.1.6 แผนวิสาหกิจองคการเภสัชกรรม 

จากนโนบายภาครัฐ ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร ทํา
ใหในป 2565-2569 องคการเภสัชกรรมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ดังรูป 

 
 

การวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร ป 2565 – 2569 มุงผลักดันการดําเนินงานตาม                   
พันธกิจหลักและความยั่งยืนขององคกรในการดําเนินงานตอไปในอนาคต รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัด และ
เปาหมายความสําเร็จในแตละระยะ โดยวิเคราะหจากกรอบนโยบาย ความตองการ และความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสียที่สําคัญ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การแขงขัน และโอกาสจากความเสี่ยง 
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(Intelligent Risk) สามารถกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) และรูปแบบธุรกิจ 
(Business Model) เพื่อใหสะทอนถึงความสําเร็จของตําแหนงทางยุทธศาสตรที่แบงเปน 3 ระยะ ดังนี ้
 

รูปที่ 2-1 : ตําแหนงทางยุทธศาสตรและเปาหมายความสําเร็จในระยะยาว  
 

 
ในแตละระยะจะกําหนดปจจัยของตําแหนงทางยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และเปาหมาย เพื่อเปนกรอบการ

ดําเนินการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององคการเภสัชกรรมระหวางป 2565 – 2569 ดังนี้ 
 

No. เปาหมายทาง
ยุทธศาสตร 

ผลลัพธ/ปจจัยของตําแหนงทาง
ยุทธศาสตรที่คาดหวัง 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

1 กําไรสุทธิ (% Net 
Profit) 

สามารถพึ่งพาตนเองและเพยีงพอ
สําหรับการใชจายหมุนเวียนและ การ
ลงทุนในอนาคต 

≥6.2% ≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% 

2 รายไดรวม (ลาน
บาท) 

รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑที่
จําเปนตอสังคมไทย เพื่อใหประชาชน
สามารถเขาถึงได และสรางความ
มั่นคงทางยา 

20,723 
(≥35%) 

21,490 
(≥40%) 

22,265 
(≥40%) 

23,565 
(≥45%) 

24,289 
(≥45%) 

3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมออกสู
ตลาด 

นวัตกรรมยาและ
เวชภัณฑใหม และ
สมุนไพรเพื่อความ
มั่นคง                         
ตอบนโยบาย
สาธารณสุขของ
ประเทศ และ

ผลิตภัณฑ
ใหมที่ออกสู
ตลาด 

9 9 13 10 11 

ผลิตภัณฑ
ใหมเพื่อ 

1 3 1 - - 
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No. เปาหมายทาง
ยุทธศาสตร 

ผลลัพธ/ปจจัยของตําแหนงทาง
ยุทธศาสตรที่คาดหวัง 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

สนับสนุนการเติบโต
ขององคกร 

ความมั่นคง/
นโยบายที่
ออกสูตลาด 

4 การพัฒนาธุรกิจใหม New Business Development 
(พิจารณาการรวมกับพันธมิตร                    
ทางธุรกิจ) 

ดําเนินการไดตาม
แผนการพัฒนาธุรกิจใหม 

เปาหมายการสรางรายได 
จากธุรกิจใหม 

โดยสรุปยุทธศาสตรป 2566-2570 ดังรูป 
 

รูปที่ 2-2 : ยุทธศาสตรสาขาสังคมและเทคโนโลยี 
 

 
องคการเภสัชกรรมในฐานะที่เปนรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยีเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่มี

บทบาทสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ ไดนํานโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของขางตนมาใชในกระบวนการ
ทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตั้งแตการวิจัยและพัฒนา การผลิต คลังและขนสง การขายและบริการ  
แสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรในระดับประเทศและหนวยงานดังรูป 
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รูปที่ 2-3 : ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรในระดับประเทศและหนวยงาน 
 

 
ที่มา : แผนวิสาหกิจองคการเภสัชกรรม ประจําปงบประมาณ 2565-2569 และแผนปฏิบัติเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2565 

2.2 วิสัยทัศนและพันธกิจแผนแมบทดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม  
วิสัยทัศน 

“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานการจัดการความรูและนวัตกรรมที่สรางคุณคาอยางยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. นําความรูสูการสรางสรรคนวัตกรรมที่ใหคุณคาตอองคกรและระบบสาธารณสุขและมีศักยภาพในการ
แขงขัน 

2. นําองคการเภสัชกรรม กาวสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม 
วัตถุประสงค 

1. สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหองคกรและสรางคุณคาตอสังคม 
2. เพิ่มพูนองคความรูงานวิจัยดานผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑ เพื่อสรางสรรคประโยชนใหแกองคกร 

สังคม สิ่งแวดลอม และประชาชน 
3. เพื่อสรางกระบวนการนวัตกรรมที่สนับสนุนในการสรางสรรคผลงานใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง

ตอเนื่อง 
4. เพื่อยกระดับความรูความสามารถ ศักยภาพการใชความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมของบุคลากร 
5. เพื่อสรางสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สนับสนุนในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรม

อยางตอเนื่อง 
 
2.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จากการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรมมากําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบตอ
ดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) 

S1 มีองคความรูดานเภสัชกรรม วิทยาศาสตร 
และ Logistic ในระดับสากล  

S2 มีองคความรูดานการวิจัยและพัฒนาที่มีความ 
หลากหลาย  

S3 มีระบบ VMI เปนชองทางการจําหนายภาครัฐ
ที่กวางขวาง และมีลูกคารายใหญภาครัฐเปน
ฐานในการดําเนินงาน (S7 องคกร) 

S4 มีโครงสรางทางการเงินที่ดี มีงบประมาณ ทุน 
มั่นคง สนับสนุนการทํางานขององคกร (S2 
องคกร) 

S5 มีระบบ DT & IT ชวยสนับสนุนกระบวนการ
หลักขององคการ พรอมมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตาม DT Master Plan (S9 องคกร) 

S6 มีความสามารถในการบริหาร Supply Chain 
เพื่อวิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑใน
ปริมาณที่สูงเพื่อสนับสนุนงานดานสาธารณสุข 

 

W1 ทิศทางในการจัดการองคความรูและนวัตกรรมยังไม
ชัดเจน 

W2 ความรูความเขาใจของบุคลากรดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมยังไมทั่วถึง 

W3 แรงจูงใจสําหรับการสรางนวัตกรรมยังไมตอเนื่อง 
W4 คลังสินคา สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ ไมเพียงพอและไม

ทันสมัย 
W5 ไมสามารถตอยอดองคความรูไปสูนวัตกรรมไดอยาง

ทั่วถึง 
W6 ขาดความเชี่ยวชาญในการแขงขันดานการตลาด

ภาคเอกชน และตลาดตางประเทศ (W4 องคกร) 
W7 กระบวนการใน Supply Chain บางกระบวนการ

ยังไมยืดหยุนเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการ
ของตลาดที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น 
(W5 องคกร) 

W8 การจัดสงและกระจายสินคายังไมสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของกลุมลูกคาได (W7 
องคกร) 

W9 ประมาณการรายไดจากผลิตภัณฑใหมเติบโตต่ํา 
(W2 องคกร) 

W10 กลุมสินคาบางรายการที่ยอดขายมีแนวโนมลดลง
ตองมีการพัฒนาทดแทน และสินคาที่มีอัตรากําไรต่ํา
บางรายการที่ตองตัดสินใจดําเนินการจัดการ 

W11 เทคโนโลยีและอุปกรณการผลิตที่พระรามหกมี
ประสิทธิภาพต่ํา และตนทุนการผลิตสูง (W8 
องคกร) 

W12 ระยะเวลาการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินคา 
ในรายการที่สําคัญ มีระยะเวลานาน สงผลตอระดับ
สินคาและพัสดุคงเหลือและความสามารถในการ
ตอบสนองตอความตองการสินคาของตลาด (W9 
องคกร) 

W13 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขาดการพัฒนาและ
ปรับปรุงการทํางานเชิงรุก (W10 องคกร) 
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จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) 
W14 การพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงานเพื่อ

รองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและการ
ดําเนินการธุรกิจในอนาคต (W12 องคกร) 

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

O1 นโยบายรัฐบาลที่จะใหประเทศไทย มุงเขาสู 
Thailand 4.0 ดานสาธารณสุข สุขภาพ 
เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีชวีภาพ 
(O1 องคกร)   

O2 พรบ.การจัดซื้อจัดจางและการพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 (O2 องคกร)   

O3 โครงสรางประชากรที่มีผูสูงอายุมากข้ึน 
(Aging Society) แนวโนมการเพิ่มข้ึนของโรค
ไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ทําใหมีความตองการ
ใชยามากขึ้น (O4 องคกร)   

O4 ตลาดสุขภาพทั้งเชิงปองกันและรักษามีความ
ตองการที่สูงขึ้นมากทั้งในประเทศและ
ประเทศในกลุม AEC (O5 องคกร)   

O5 กระแสนิยมดานสมุนไพร แพทยแผนไทย 
และแพทยทางเลือกสูงขึ้น ภาครัฐใหการ
สนับสนุน (O6 องคกร)   

O6 นโยบายความรวมมือในกลุมประเทศ CLMV 
สรางความรวมมือกับธุรกิจยาทั้งในประเทศ
และตางประเทศทางดานวิจัย การผลิต และ
การตลาด (O7 องคกร)   

O7 แนวโนมการเติบโตของตลาด e-Commerce 
(O8 องคกร)   

O8 คูความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ 
สรางความรวมมือกับหนวยงาน
ภายในประเทศ เชน มหาวิทยาลัย 
บริษัทผูผลิตยาและเวชภัณฑ สถาบันวิจัย
ตางๆ เพื่อสรางผลลัพธที่เปนรูปธรรม 

O9 นโยบายรัฐสงเสริมการใชยาสามัญในบัญชียา
หลัก ทําใหมีการขยายตัวของตลาดยาสามัญ
สูงขึ้น 

T1 การเปดเสรีทางการคา FTA, AEC, RCEP และ 
CPTPP สงผลใหมีการแขงขันทางการคารุนแรงมาก
ขึ้นทางดานราคา (T1 องคกร)   

T2 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานที่เขมงวดมากข้ึน 
เชน มาตรฐาน GMP PIC/S การขึ้นทะเบียนยา ซึ่ง
สงผลตอตนทุนการผลิต (T2 องคกร)   

T3 การแขงขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยาและ
เวชภัณฑ Health care 

T4 ความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 

T5 ความไมแนนอนของนโยบายการจัดซื้อของกลุม
ลูกคาหลัก เชน การปรับ Guideline การรักษา (T3 
องคกร)   

T6 เศรษฐกิจหดตัวจากภาวะ COVID-19 ทําใหรายได
ประชากรบางกลุมลดลง สงผลใหตองระมัดระวังตอ
การใชจายดานการดูแลสุขภาพมากข้ึน (T4 องคกร)   

T7 คูแขงปจจุบันและรายใหมสามารถเพิ่ม/นําเขาสินคา
หรือบริการไดงาย และคลองตัวมากกวา อภ. (T5 
องคกร)   
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โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
O10 นโยบายตอบทบาทของ อภ. ดานยาและ

เวชภัณฑที่สูงขึ้นในสถานการณวิกฤตหรือไม
ปกติ (O9 องคกร)   

O11 แนวโนมดานสุขภาพท่ีเปนโอกาสในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและธุรกิจใหม ไดแก การดื้อ
ยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียชนิดตางๆ 
(Antibiotic Resistance) การใชธรรมชาติ
และอาหารเปนยาเพื่อรักษาโรค (Nature and 
Food as Remedies) การรักษาทาง
การแพทยและการใหยาในปริมาณท่ีเหมาะสม
แกผูปวยแบบจําเพาะตอบุคคล 
(Personalized Medicine) 

O12 โอกาสในการขยายธุรกิจดานสาธารณสุข
และสุขภาพที่กําลังเติบโต 

 
2.4 การวิเคราะหความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Advantage) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Key Change) และความสามารถพิเศษขององคกร 
(Core Competency) 
 การนําผลการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรม พรอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบ
ตอการจัดการองคความรูและนวัตกรรม (SWOT Analysis) มากําหนดเปนปจจัยเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย 
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenges) ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantages) 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคญั (Key Change) และความสามารถพิเศษขององคกร (Core Competency) ไดดังนี้ 
 
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Challenge) 

SC1. ขอตกลงการคาระหวางประเทศ RCEP และ CPTPP (T1, T3, T7, O2, O12, W6, W14) 
SC2. การสรางธุรกิจใหมรองรับการเติบโตในอนาคต (T3, T7, O1, O5, O11, O12, W14) 
SC3. การแขงขันทางการตลาดในอุตสาหกรรมยา (T1, T3, T7, O2, O7, O12, W6, W7, W8) 
SC4. การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหทันความตองการและการเติบโตขององคกร (T2, T3, T4, T5, T6, 

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

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

W2, W3, W5, W14) 
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ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (Strategic Advantage) 
SA1. Privilege ขององคการเภสัชในการขายยาแกภาครัฐ (S1, S3, O2, O10) 
SA2  Supply Chain ที่มีกําลังการผลิตสูงและครบวงจร (S6, S3, O2, O6, O9, O10, O12) 
SA3  มีองคความรูในผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย และเปนที่ยอมรับดานคุณภาพ (S1, S2, O1, O4, 

O5, O8, O12) 
SA4  ความนาเชื่อถือจากการเปนองคกรภาครัฐที่สามารถสรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการดาน

สาธารณสุขตางๆ (S1, S2, O6, O8, O9, O10) 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Key Change) 

KC1. การสนับสนุนดานการแพทยในนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายแหงชาติดานยา (O1, O4, 
O5, O9, O10,T4, T5) 

KC2. สภาวะของโรคอุบัติใหม (O10, O11) 
KC3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาและรูปแบบการใชยาที่รวดเร็ว (O4, O5, O11, T5) 

ความสามารถพิเศษขององคกร (Core Competency) 
CC1. มีความคลองตัวในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐและความตองการในดานยาและเวชภัณฑ

ของประเทศ (S1, S3, S6) 
CC2. มีความสามารถในดานการวิเคราะห วิจัย นวัตกรรมใหม (อนาคต) (S1, S2, S4) 
CC3. มีความสามารถในการบริหาร Supply Chain เพื่อวิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑในปริมาณที่

สูงเพื่อสนับสนุนงานดานสาธารณสุข (S2, S3, S5, S6) 
 

2.5 ยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและนวัตกรรมที่สอดคลองกับตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร 
(Strategic Positioning) ปจจัยเชิงยุทธศาสตร (Strategic Factors) ยุทธศาสตรและเปาประสงคองคกร
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร ป 2565 – 2569 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบแนวทาง
สําหรับองคกรในการมุงผลักดันการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจหลักและความยั่งยืนขององคกรในการ
ดําเนินงานตอไปในอนาคต รวมถึงการกําหนดเปาประสงคในแตละระยะ โดยวิเคราะหจากกรอบนโยบาย ความ
ตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การ
แขงขัน และโอกาสจากความเสี่ยง (Intelligent Risk) และกําหนดเปนยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรู
และนวัตกรรมที่ชวยเสริมและรวมกับยุทธศาสตรองคกร (Corporate Strategy) อันเปนสิ่งที่ตองดําเนินการ
เพิ่มเติมเพื่อใหไดผลลัพธตามเปาประสงคและตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) ที่
กําหนดเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
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รูปที่ 2-4 : การถายทอดตําแหนงทางยุทธศาสตรองคกรสูยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและนวัตกรรม  
 

 

 
 
เพื่อรองรับแนวทางการดําเนินการทั้ง 3 ระยะ มีการกําหนดเปาหมายผลการดําเนินการที่ตองการบรรลุ

หรือเปาประสงคขององคกรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 
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ตารางที่ 2–2 : เปาประสงคขององคกรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 

No. เปาหมายทาง
ยุทธศาสตร 

ผลลัพธ/ 
ปจจัยความสําเร็จที่คาดหวัง 

ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 

1 กําไรสุทธิ         
(% Net 
Profit) 

สามารถพึ่งพาตนเองและเพยีงพอ
สําหรับการใชจายหมุนเวียนและ 
การลงทุนในอนาคต 

≥6.2% ≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% 

2 รายไดรวม  
(ลานบาท) 

รักษาระดับราคายาและเวชภณัฑ
ทีจ่ําเปนตอสังคมไทย เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงได และ
สรางความมั่นคงทางยา 

20,723 
(≥35%) 

21,490 
(≥40%) 

22,265 
(≥40%) 

23,565 
(≥45%) 

24,289 
(≥45%) 

3 การพัฒนา
ผลิตภณัฑใหม
ออกสูตลาด 

นวัตกรรมยา
และเวชภณัฑ
ใหม และ
สมุนไพรเพื่อ
ความมั่นคง               
ตอบนโยบาย
สาธารณสุขของ
ประเทศ และ
สนับสนุนการ
เติบโตของ
องคกร 

ผลิตภณัฑ
ใหมที่ออกสู
ตลาด 

7 9 13 10 11 

ผลิตภณัฑ
ใหมเพื่อ 
ความมั่นคง/
นโยบายที่
ออกสูตลาด 

1 3 1 - - 

4 การพัฒนา
ธุรกิจใหม 

New Business Development 
(พิจารณาการรวมกับพันธมิตร              
ทางธุรกิจ) 

ดําเนินการไดตาม
แผนการพัฒนาธุรกิจ

ใหม 

เปาหมาย 
การสรางรายได 
จากธุรกิจใหม 

 
จากนั้นกําหนดเปนยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและนวัตกรรมในระยะสั้น ระยะกลาง และ

ระยะยาว อันเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหองคกรไดผลลัพธตามเปาประสงคและตําแหนงทาง
ยุทธศาสตรองคกร (Strategic Positioning) ที่กําหนด ดังนี ้
 
ตารางที่ 2–3 : ยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตรดานการจัดการ
องคความรูและนวัตกรรม 

ระยะสั้น 
ป 2564-2565 

ระยะกลาง 
ป 2566-2567 

ระยะยาว 
ป 2568-2569 

(1) การจัดการความรูและ
นวัตกรรมอยางเปนระบบ 

นําเทคโนโลยีมาใชยกระดับ
การจัดการความรูและ

สรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อนําไปตอยอดเปน

สรางคณุคาตอเนื่องจากการ
จัดการองคความรูและ
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ยุทธศาสตรดานการจัดการ
องคความรูและนวัตกรรม 

ระยะสั้น 
ป 2564-2565 

ระยะกลาง 
ป 2566-2567 

ระยะยาว 
ป 2568-2569 

(KM & Innovation 
Strategy with Smart 
Supports)  

นวัตกรรม และพัฒนา
กระบวนการสงเสริมอยาง
เปนระบบ (KM system & 
Innovative Ideas 
Promotion)  

นวัตกรรมทีส่รางคณุคาใหแก
องคกร (KM & Innovation 
Sharing for Creating 
Value) 

นวัตกรรม (Continued 
Value Creation from KM 
& Innovation) 

(2) การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมและยกระดับผลิตภัณฑ
และบริการดวยนวัตกรรม 
(Product Innovation) 

พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภณัฑ
ใหมเพื่อรองรับการเติบโต
ขององคกร (New Product 
& Raw Material 
Development - for 
Business Growth) 

พัฒนาผลิตภัณฑใหมกลุม
ใหมสําหรับธุรกิจใหมและ
รองรับกําลังการผลติสวนเพิ่ม  
(New Product Segment  
for New Business and 
New Factory) พรอมทั้งการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มี
มูลคาสูง (HVP) 

พัฒนานวัตกรรมที่บรูณาการ
ผลิตภณัฑกับบริการ 
(Medical Innovation - 
Product integration 
between medicine and 
service) 

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

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS), 
บริหารความตอเนื่องของหวง
โซอุปทาน (Supply Chain 
Continuity Management) 
และการกอสรางโรงงานรังสิต 
ระยะที่ 2 (Construction of 
Rungsit Factory Phase-II) 

ยกระดับประสิทธิภาพการ
ผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS), 
บูรณาการหวงโซอุปทานการ
ผลิตและการจัดหา 
(Manufacturing & 
Procurement Supply 
Chain Integration) และ
การใชประโยชนจากกําลัง
การผลิตของโรงงานรังสติ 
ระยะที่ 2 (Utilization of 
Rungsit Factory Phase-II)  

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

(4) พัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจและเพื่อความ
มั่นคง (New Business 
innovation & 
Sustainability) 
 

สรางความรวมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 
ไดแก การสังเคราะหวัตถดุิบ
ยา เวชภัณฑหนากาก N95 
วัคซีนไขหวัดใหญ 
Pandemic ชนิด cell-
based  

สรางความรวมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 
ไดแก การสังเคราะหวัตถดุิบ
ยา วัคซีนไขหวัดใหญ 
Pandemic ชนิด cell-
based  

สรางความรวมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 
ไดแก การสังเคราะหวัตถดุิบ
ยา วัคซีนไขหวัดใหญ 
Pandemic ชนิด cell-
based  

พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมติร 
(Business Development 
with Partnership) ไดแก 
วัคซีน COVID-19 สมุนไพร
และกัญชา/กัญชง GPO 

พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมติร 
(Business Development 
with Partnership) ไดแก 
วัคซีน COVID-19 สมุนไพร
และกัญชา/กัญชง GPO 

พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมติร 
(Business Development 
with Partnership) ไดแก 
วัคซีน COVID-19 สมุนไพร
และกัญชา/กัญชง GPO 
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ยุทธศาสตรดานการจัดการ
องคความรูและนวัตกรรม 

ระยะสั้น 
ป 2564-2565 

ระยะกลาง 
ป 2566-2567 

ระยะยาว 
ป 2568-2569 

Franchise ที่ดินหนองใหญ 
ยารักษาโรคมะเร็ง และอื่นๆ 

Franchise ที่ดินหนองใหญ 
ยารักษาโรคมะเร็ง และอื่นๆ 

Franchise ที่ดินหนองใหญ 
ยารักษาโรคมะเร็ง และอื่นๆ 

 
ยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับตําแหนงทางยุทธศาสตรและ

ยุทธศาสตรองคกรใน 3 ระยะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ระยะที่ 1 สรางความเขมแข็งของ Supply Chain (ปงบประมาณ 2564 - 2565) : เปนชวงที่

องคการเภสัชกรรมตองจัดการผลตอเนื่องของสถานการณ COVID-19 ควบคูไปกับการจัดระบบเพื่อสรางความ
เขมแข็งของหวงโซอุปทาน (GPO’s Supply Chain) โดยการสรางความตอเนื่องของการผลิตจากการยายโรงงาน 
และกอสรางโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตรองรับการเติบโตในอนาคต พรอมทั้งการจัดตั้ง
รูปแบบธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการจัดหาผลิตภัณฑ (Dual-track Business Model) ที่สามารถบูรณาการ
เพื่อสรางคุณคาและตอบสนองความตองการดานสาธารณสุขของประเทศดวยผลิตภัณฑที่ผลิตเองและผูอื่นผลิต 
ดังนั้น ยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและนวัตกรรมในแตละดานจึงถูกกําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการตามตําแหนงทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรองคกรในระยะสั้น ดังนี้ 

ดานการจัดการความรูและนวัตกรรมอยางเปนระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports) ดวยการนําเทคโนโลยีมาใชยกระดับการจัดการความรูและนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการ
สงเสริมอยางเปนระบบ (KM system & Innovative Ideas Promotion) ดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรู สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมพึงประสงคนําไปสูวัฒนธรรมการเรียนรู และพัฒนาความสามารถ
บุคลากรใหเชื่อมโยงการจัดการความรู นําไปพัฒนาตอยอดใหเกิดนวัตกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของหวงโซ
อุปทาน และพัฒนาธุรกิจในรูปแบบตางๆ ที่สามารถบูรณาการเพื่อสรางการเติบโตใหแกองคกรและตอบสนอง
ความตองการดานสาธารณสุขของประเทศ 

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม (Product Innovation) 
ดวยการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ และผลิตภัณฑใหมเพื่อทดแทนหรือรองรับการ
เติบโตขององคกร (New Product & Raw Material Development - for Business Growth) โดยสามารถ
สรางรายไดจากการผลิตภัณฑใหมไดไมนอยกวารอยละ 12 จากรายไดรวมของยา อภ. ผลิตเองในแตละป 

ดานการยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process Innovation :  Supply Chain 
Management and Smart Process)  ด ว ย ก า รป รั บป รุ ง ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ กา รผลิ ต  ( Lean & Efficient 
Manufacturing) การบริหารความตอเนื่องของหวงโซอุปทานระหวางการยายโรงงาน (Supply Chain 
Continuity Management) และการนําเทคโนโลยีมาใชในการกอสรางโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Construction 
of Rungsit Factory Phase-II) 

ด านการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุ รกิจและเพื่ อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) ดวยการสรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project 
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Collaboration) ไดแก โครงการสังเคราะหวัตถุดิบยา โครงการเวชภัณฑหนากาก N95 โครงการวัคซีนไขหวัด
ใหญ  Pandemic ชนิด cell-based พรอมทั้ งการศึกษาและพัฒนาธุ รกิจรวมกับพันธมิตร (Business 
Development with Partnership) ไดแก โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 
GPO Franchise โครงการการใชประโยชนจากที่ดินหนองใหญ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งการศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดตั้งหนวยธุรกิจการบริการจัดหาผลิตภัณฑ (Thailand Health Procurement 
Organization) ที่จะเปนการสรางความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจขององคการเภสัชกรรมที่จะมีการดําเนินการ
ทั้งการผลิตและการบริการจัดหาผลิตภัณฑ (Dual-track Business Model) ที่สามารถบูรณาการเพื่อสราง
คุณคาและตอบสนองความตองการดานสาธารณสุขของประเทศดวยผลิตภัณฑที่ผลิตเองและผูอื่นผลิต  

 
ระยะที่ 2 นวัตกรรมที่สรางคุณคา (Business Innovation) เพื่อสรางความมั่นคงทางยาและความ

ยั่งยืนขององคกร (ปงบประมาณ 2566 - 2567) : เปนชวงที่ตองเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณของโรค
ระบาดที่ยังสงผลตอเนื่อง และจากแนวโนมของการเขารวมขอตกลง CPTPP ดังนั้น ยุทธศาสตรดานการจัดการ
องคความรูและนวัตกรรมในแตละดานจึงถูกกําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามตําแหนงทางยุทธศาสตร
และยุทธศาสตรองคกรในระยะกลาง ดังนี้ 

ดานการจัดการความรูและนวัตกรรมอยางเปนระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports) ดวยการสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําไปตอยอดเปนนวัตกรรมที่สรางคุณคาใหแกองคกรเพื่อใช
ประโยชนจากหวงโซอุปทาน และโครงการการพัฒนาธุรกิจเพื่อสรางการเติบโตใหแกองคกร และโครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงทางยาที่ตอบสนองความตองการดานสาธารณสุขของประเทศ ที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
จากระยะแรก 

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม (Product Innovation) 
ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมกลุมใหมๆ สําหรับธุรกิจที่ไดพัฒนาขึ้นใหม (New Product Segment) เชน กลุม
ผลิตภัณฑ สมุนไพรและกัญชา/กัญชง และพัฒนาผลิตภัณฑใหมขึ้นมารองรับกําลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นของ
โรงงานรังสิต ระยะที่ 2 พรอมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาสูง (High Value Products - HVP) ที่จะ
สนับสนุนการเติบโตและชวยเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหแกองคกร 

ดานการยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process Innovation :  Supply Chain 
Management and Smart Process)  ด ว ย ก า ร ยกร ะ ดั บ ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ กา รผลิ ต  ( Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) การบูรณาการระหวางหวงโซอุปทานการผลิตเดิมและการบริการจัดหา (Manufacturing 
& Procurement Supply Chain Integration) เพื่อสรางสรางคุณคาและตอบสนองความตองการของตลาด
และระบบสาธารณสุขของประเทศ  และการใชประโยชนจากกําลังการผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 
(Utilization of Rungsit Factory Phase-II) 

ด านการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุ รกิจและเพื่ อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) ดวยการดําเนินการตอเนื่องในการสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทาง
ยา (Social Project Collaboration) ไดแก โครงการสังเคราะหวัตถุดิบยา และโครงการวัคซีนไขหวัดใหญ 
Pandemic ชนิด  cell-based พร อมทั้ งการพัฒนาธุ รกิ จร วมกับพันธมิตรอย า งตอ เนื่ อง  (Business 
Development with Partnership) ไดแก โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 
โครงการ GPO Franchise โครงการการใชประโยชนจากที่ดินหนองใหญ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง ตลอดจน
นวัตกรรมธุรกิจที่สรางคุณคาอื่นๆ ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพและปรับรูปแบบการใชยาโดยนําทรัพยากร และองค
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ความรูจากความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ภายในประเทศมารวมสรางศักยภาพในการแขงขัน มีนวัตกรรมใหมที่
สามารถพึ่งพาตนเองได ลดภาระคาใชจายในระบบบริการสุขภาพ ควบคูไปกับการตอบสนองตอความเสี่ยงตางๆ 
และรองรับเปาหมายการเติบโตขององคกรในอนาคต  

 
ระยะที่ 3 มุงสูการเปนศูนยกลางของยา เวชภัณฑ และการจัดสง (Medical & Logistics Hub) 

(ปงบประมาณ 2568 - 2569) : เปนชวงที่องคกรสามารถใชประโยชนจากรูปแบบธุรกิจทั้งการผลิตและการ
บริการจัดหาผลิตภัณฑ (Dual-track Business Model) มาบูรณาการเพื่อสรางคุณคา (Business Integration) 
เพื่อสรางโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบการใชยาและตอบสนองความตองการดาน
สาธารณสุขของประเทศอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและนวัตกรรมใน
แตละดานจึงถูกกําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามตําแหนงทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรองคกรใน
ระยะยาว ดังนี้ 

ดานการจัดการความรูและนวัตกรรมอยางเปนระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports) ดวยการสรางคุณคาตอเนื่องจากการจัดการองคความรูและนวัตกรรม (Continued Value 
Creation from KM & Innovation) เพื่อใชประโยชนจากการบูรณาการระหวางหวงโซอุปทานการผลิตและการ
บริการจัดหา (Manufacturing & Procurement Supply Chain Integration) และโครงการการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อสรางการเติบโตใหแกองคกร และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางยาที่ตอบสนองความตองการดาน
สาธารณสุขของประเทศ ที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่องจากระยะกลาง 

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม (Product Innovation) 
ดวยการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองคความรูของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และการจัดการ
ผลิตที่มีอยูเดิม กับรูปแบบการบริการใหมๆ โดยการนําเทคโนโลยี Digital Healthcare เขามาประยุกตใชเพื่อ
ยกระดับวิธีการรักษาหรือการดูแลสุขภาพ เชน 

 การบริบาลทางเภสัชกรรม (Tele-pharmacy) โดยการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับยา ติดตาม
ผลการรักษาและอาการขางเคียง และจายยาหรือเวชภัณฑจากเภสัชกรผานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ระยะไกล  

 โทรเวชกรรม (Telemedicine) คือ การนําเทคโนโลยีที่ชวยใหผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
สามารถสื่อสารและการคําปรึกษากันไดแบบ Real-time 

ดานการยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process Innovation :  Supply Chain 
Management and Smart Process) ดวยการพัฒนา GPO Platform จากการบูรณาการระหวางหวงโซ
อุปทานการผลิตและการบริการจัดหา (Manufacturing & Procurement Supply Chain Integration) 

ด านการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่ อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) ดวยการดําเนินการตอเนื่องในการสรางความรวมมือเพ่ือการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทาง
ยา (Social Project Collaboration) ไดแก โครงการสังเคราะหวัตถุดิบยา และโครงการวัคซีนไขหวัดใหญ 
Pandemic ชนิด  cell-based พร อมทั้ งการพัฒนาธุ รกิ จร วมกับพันธมิตรอย า งตอ เนื่ อง  (Business 
Development with Partnership) ไดแก โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง โครงการ GPO Franchise 
โครงการการใชประโยชนจากท่ีดินหนองใหญ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนนวัตกรรมธุรกิจที่สรางคุณคา
อื่นๆ ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพและปรับรูปแบบการใชยาโดยนําทรัพยากร และองคความรูจากความรวมมือจาก
ภาคสวนตางๆ ภายในประเทศมารวมสรางศักยภาพในการแขงขัน มีนวัตกรรมใหมที่สามารถพึ่งพาตนเองได ลด
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ภาระคาใชจายในระบบบริการสุขภาพ ควบคูไปกับการตอบสนองตอความเสี่ยงตางๆ และรองรับเปาหมายการ
เติบโตขององคกรในอนาคต 

 
2.6 ยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation 
Management Strategy) 
 ยุทธศาสตรดานการจัดการความรูและนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation 
Management Strategy) มี 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการจัดการความรูและนวัตกรรมอยางเปนระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports)  

ยุทธศาสตรดานการจัดการความรูและนวัตกรรมอยางเปนระบบดวยการนําเทคโนโลยีมาใชยกระดับการ
จัดการความรูและนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการสงเสริมอยางเปนระบบ การเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู 
สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมพึงประสงคนําไปสูวัฒนธรรมการเรียนรู และพัฒนาความสามารถ
บุคลากรใหเชื่อมโยงการจัดการความรู นําไปพัฒนาตอยอดใหเกิดนวัตกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งของหวงโซ
อุปทาน และพัฒนาธุรกิจในรูปแบบตางๆ ที่สามารถบูรณาการเพื่อสรางการเติบโตใหแกองคกรและตอบสนอง
ความตองการดานสาธารณสุขของประเทศ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม (Product 
Innovation) 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม เปนการสง
มอบคุณคาดวยดวยการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ แกปญหา (Pain point) และการสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา และสามารถทดแทนหรือสนับสนุนการเติบโตขององคกร พรอมทั้งการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อทดแทนการ
นําเขาจากตางประเทศ 
3. ยุทธศาสตรการยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process Innovation: Supply Chain 
Management and Smart Process) 

ยุทธศาสตรดานการยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรมเปนการจัดการกระบวนการในหวงโซ
อุปทานขององคกรทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย อยางตอเนื่องและคลองตัวเพื่อใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของ
องคกร ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารความตอเนื่องของหวงโซอุปทานระหวางการยาย
โรงงาน และการนําเทคโนโลยีมาใชในการกอสรางโรงงานรังสิต ระยะที่ 2  

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
หวงโซการสรางมูลคาในการดําเนินธุรกิจองคการเภสัชกรรม เพื่อตอบสนองภารกิจตามบทบาทหนาที่ขององคกร
และรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ดวยการสรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration) และพัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร (Business Development with Partnership) ใน
หลายรูปแบบ ดังนี้ 
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รูปที่ 2-5 : การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) ขององคการเภสัชกรรม 
 

 
 

 การพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Development) ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย
สอดคลองกับแนวโนมความตองการของตลาด และผลิตภัณฑเพื่อสรางความมั่นคงของระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ ไดแก โครงการวัคซีนไขหวัดใหญ Pandemic ชนิด cell-based โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการ
ยารักษาโรคมะเร็ง โครงการเวชภัณฑหนากาก N95 และโครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเพื่อการเขาถึงลูกคา (Forward Integration) โดยการ
พัฒนาชองทางการขายใหมๆ เพื่อสรางโอกาสในการขายและบริการลูกคาใหมีความสะดวกและงายตอการเขาถึง
มากยิ่งขึ้น ไดแก โครงการ GPO Franchise 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสูธุรกิจตนน้ําในการผลิตวัตถุดิบ (Backward Integration) 
ไดแก โครงการสังเคราะหวัตถุดิบยา โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใชภายในประเทศ เพื่อทดแทน
การนําเขาและชวยลดภาระตนทุนคาวัตถุดิบขององคการเภสัชกรรม 

 การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหมเชิงบูรณาการ (Business Integration) ไดแก โครงการการใช
ประโยชนจากที่ดินหนองใหญ รวมทั้งการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งหนวยธุรกิจการบริการจัดหา
ผลิตภัณฑ  (Thailand Health Procurement Organization)  ที่ สามารถสร างประโยชนร วมและเสรมิ
ความสามารถในการดําเนินงานใหกับธุรกิจขององคการเภสัชกรรมที่มีอยูในปจจุบันใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

องคการเภสัชกรรมไดกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัดของยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและ
นวัตกรรม ป 2565-2569 เพื่อนําไปสูการถายทอดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2–4 : เปาประสงคและตัวชี้วัด ป 2565-2569 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. พัฒนา
ระบบการ
จัดการ

1.1 การตอยอดการ
จัดการความรูไปสู
นวัตกรรม 

ตอยอดการ
จัดการความรู
ไปสูนวัตกรรม 

จํานวนองค
ความรูที่ตอ
ยอดไปสู
นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น 1 
เรื่องตอป 

เพิ่มขึ้น 1 
เรื่องตอป 

เพิ่มขึ้น 1 
เรื่องตอป 

เพิ่มขึ้น 1 
เรื่องตอป 

เพิ่มขึ้น 1 
เรื่องตอป 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
ความรูและ
นวัตกรรม 

1.2 การสงเสริมการ
จัดการความรูและ
นวัตกรรมภายใน
องคกร 

สงเสริมการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
ภายในองคกร 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 การรวบรวมและ
จัดเก็บองคความรู 

รวบรวมและ
จัดเก็บองค
ความรูเพื่อนํา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

จํานวน
กิจกรรมที่
ไดรับการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

เพิ่มขึ้น 
+3 เรื่อง 
จากปฐาน 

เพิ่มขึ้น 
+3 เรื่อง

ตอป 

เพิ่มขึ้น 
+3 เรื่อง

ตอป 

เพิ่มขึ้น 
+3 เรื่อง

ตอป 

เพิ่มขึ้น 
+3 เรื่อง

ตอป 

จํานวนองค
ความรูที่ไดรับ
การจัดเก็บ 

เพิ่มขึ้น 
+5 เรื่อง 
จากปฐาน 

เพิ่มขึ้น 
+5 เรื่อง

ตอป 

เพิ่มขึ้น 
+5 เรื่อง

ตอป 

เพิ่มขึ้น 
+5 เรื่อง

ตอป 

เพิ่มขึ้น 
+5 เรื่อง

ตอป 
1.4 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม 

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รองรับการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
ระบบ MALED 

เพิ่มขึ้น 
3% ตอป 

เพิ่มขึ้น 
3% ตอป 

เพิ่มขึ้น 
3% ตอป 

เพิ่มขึ้น 
3% ตอป 

เพิ่มขึ้น 
3% ตอป 

จํานวนผูเขาใช
งานระบบ 

เพิ่มขึ้น 
5% ตอป 

เพิ่มขึ้น 
5% ตอป 

เพิ่มขึ้น 
5% ตอป 

เพิ่มขึ้น 
5% ตอป 

เพิ่มขึ้น 
5% ตอป 

1.5 บูรณาการการ
จัดการความรูและ
คานิยมองคกร 

บูรณาการการ
จัดการความรู
และคานิยม
องคกร 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.  ยกระดับ
ผลิตภัณฑ
และบริการ
ดวย
นวัตกรรม 

2.1 พัฒนาวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑใหม
เพื่อรองรับการเติบโต
ขององคกร (New 
Product & Raw 
Material 
Development - for 
Business Growth) 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑใหม
เพื่อรองรับการ
เติบโตของ
องคกร 

จํานวน
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑใหม 

7 
ผลิตภัณฑ 

9 
ผลิตภัณฑ 

13 
ผลิตภัณฑ 

10
ผลิตภัณฑ 

11
ผลิตภัณฑ 

พัฒนา
เครือขายและ
คูความรวมมือ
ในการวิจยัและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑใหม 

จํานวน
พันธมิตรวิจยั
และพัฒนา 
(R&D 
Partners) 

2 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 

สรางรายได
จากนวัตกรรม
ผลิตภัณฑใหม
เพื่อรองรับการ
เติบโตของ
องคกร 

รายไดจาก
ผลิตภัณฑใหม 
(Financial 
KPI) 

1,500 
ลานบาท* 
 

2,851 
ลานบาท 

3,840.5 
 ลานบาท 

3,155 
 ลานบาท 

2,890.5 
ลานบาท 

3. ยกระดับ
กระบวนการ
ทํางานดวย
นวัตกรรม 

3.1 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต 
(Lean & Efficient 
Manufacturing -
TPS) 

ประสิทธิภาพที่
เพิ่มขึ้นดวย
นวัตกรรม
กระบวนการ 

จํานวน
โครงการ
ปรับปรุง 

1 เรือ่งตอ
ฝาย 

1 เรื่องตอ
ฝาย 

1 เรื่องตอ
ฝาย 

1 เรื่องตอ
ฝาย 

1 เรื่องตอ
ฝาย 

จํานวน
โครงการ
นวัตกรรม 

3 เรื่องตอ
ป 

3 เรื่องตอ
ป 

3 เรื่องตอ
ป 

3 เรื่องตอ
ป 

3 เรื่องตอ
ป 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
ความรวมมือใน
การปรับปรุง
กระบวนการ
กับผูสงมอบ
และผูจัดสงใน
หวงโซอุปทาน
ของ อภ. 
(Supply 
Chain’s 
Supplier & 
Distributer) 

จํานวน
โครงการ
ปรับปรุง
กระบวนการที่
รวมมือกับผูสง
มอบและผู
จัดสงในหวงโซ
อุปทานของ 
อภ. 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

การลดตนทุน
จากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ/
บริการ 

ตนทุนที่ลดลง
จากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ/
บริการ  
(Financial 
KPI) 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

มีระบบการ
เบิกจายใชงาน
สําหรับ 100 
Users 

จัดจาง 
บริษัท 

ออกแบบ
ระบบ 

พัฒนา
ระบบให
เหมาะสม
กังองคกร 

ทดสอบ
ระบบ 

(UAT/SIT) 

มีระบบใช
งาน

สําหรับ 
100 

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

สรางความ
ตอเนื่องของ
หวงโซอุปทาน
ดวยนวัตกรรม
กระบวนการ 

จํานวน
โครงการ
ปรับปรุงหรือ
นวัตกรรมที่
เชื่อมโยงกับ
เครือขายของ
หวงโซอุปทาน 
(Supply 
Chain) 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

4. พัฒนา
นวัตกรรม
รูปแบบ
ธุรกิจ (New 
Business 
innovation) 

4.1 สรางความ
รวมมือในการพัฒนา
โครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social 
Project 
Collaboration) 

การวิจยัและ
พัฒนาวัตถุดิบ
ยา และพัฒนา
กระบวนการ
สังเคราะห
วัตถุดิบยา 
(API) เพื่อใช
ทดแทนการ
นําเขา 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

รายไดจาก
โครงการตาม
เปาหมาย 
(Financial 
KPI) 

- - 127  
ลานบาท 

127  
ลานบาท 

127  
ลานบาท 

พัฒนา
เวชภัณฑ
หนากาก N95 
สําหรับ

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
หนวยงานและ
บุคลากร
ทางการแพทย
ในสถานการณ
โรคระบาด 

จํานวน
หนวยงานที่
ไดรับบริการ 

- ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

รายไดจาก
โครงการตาม
เปาหมาย 
(Financial 
KPI) 

26.93  
ลานบาท 

38.78  
ลานบาท 

38.78 
ลานบาท 

38.78 
ลานบาท 

38.78 
ลานบาท 

พัฒนาวัคซีน
ไขหวัดใหญ 
Pandemic 
ชนิด cell-
based เตรียม
ใชใน
สถานการณ
โรคระบาดเพื่อ
ความมั่นคง
ดาน
สาธารณสุข
ของประเทศ 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

4.2 พัฒนาธุรกิจ
รวมกับพันธมิตร 
(Business 
Development with 
Partnership) 

วัคซีน COVID-
19 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

ปริมาณจาก
การจําหนาย 

5 
ลานโดส 

15  
ลานโดส 

20 
ลานโดส  

20 
ลานโดส 

20 
ลานโดส 

จํานวน
หนวยงานที่
ไดรับบริการ 

- ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

รายไดจาก
โครงการตาม
เปาหมาย 
(Financial 
KPI) 

750  
ลานบาท 

2,000 
ลานบาท 

3,000 
ลานบาท 

3,000 
ลานบาท 

3,000 
ลานบาท 

สมุนไพรและ
กัญชาทาง
การแพทย 

จํานวน
ผลิตภัณฑใหม
ที่ออกสูตลาด  

1 
ผลิตภัณฑ 

100% 
ตามแผน 

100% 
ตามแผน 

100% 
ตามแผน 

100% 
ตามแผน 

จํานวนกลุม
ลูกคาเปาหมาย 

- ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

ไดตาม
เปาหมาย 
100% 

รายไดจาก
โครงการตาม
เปาหมาย 
(Financial 
KPI) 

100  
ลานบาท 

250  
ลานบาท 

500  
ลานบาท 

575  
ลานบาท 

661  
ลานบาท 

โครงการ
พัฒนาระบบ

ความสําเร็จ
ของการ

100% 100% 100% 100% 100% 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดั 
เปาหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
การบันทึก
ขอมูลการปลูก
กัญชาทาง
การแพทย 

ดําเนินการตาม
แผน 

GPO 
Franchise 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

จํานวน 
Franchisee 

- 10 ราย 15 ราย 10 ราย 15 ราย 

รายไดจาก
โครงการตาม
เปาหมาย 
(Financial 
KPI) 

- 60 
ลานบาท 

155 
ลานบาท 

225 
ลานบาท 

332 
ลานบาท 

การพัฒนายา
รักษา
โรคมะเร็ง 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

การใช
ประโยชนจาก
สินทรัพย อภ. 
(พื้นที่หนอง
ใหญ) 
 

ความสําเร็จ
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

  

โครงการศึกษา
กลไกการ
พัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมใหม
ของ อภ. 

ความสําเรจ็
ของการ
ดําเนินการตาม
แผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

หมายเหตุ * ตองไดรับอนุญาตจาก อย. ใหดําเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน COVID-19 (เชื้อ
ตาย) โดยวิธี Immunobridging Study 
 

2.7 การถายทอดยุทธศาสตรดานการจัดการองคความรูและนวัตกรรมสูการปฏิบัติ ประจําป 2565 
การแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร/กลยุทธของการจัดการองคความรูและนวัตกรรมที่

สนับสนุนซึ่งกันและกันโดยใชแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ที่แสดงถึงการบูรณาการระหวางยุทธศาสตรพรอม
กับการกําหนดตัวชี้วัดทั้งดานการเงิน (Financial KPI) และตัวชี้วัดที่ไมใชการเงิน (Non-Financial KPI) ที่แสดง
ถึงความสอดคลองและสนับสนุนกันเพื่อการดําเนินงานที่มุงไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดย
องคการเภสัชกรรมไดแบงกลุมของกลยุทธออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญขององคกร 
(Key Stakeholder Perspective) ดานการเงิน (Financial Perspective) ดานลูกคา (Customer Perspective) 
ดานกระบวนการภายใน (Internal Process) ดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning & Growth) ที่เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร/กลยุทธใหสอดคลองกัน นําไปถายทอดสูการวางแผนปฏิบัติการรองรับที่ชัดเจน สามารถจัดสรร
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ทรัพยากรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร โดยแผนที่กลยุทธการจัดการองคความรูและนวัตกรรมของ
องคการเภสัชกรรมประจําป 2565 สามารถแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 
 

รูปที่ 2-6 : แผนที่กลยุทธการจัดการองคความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรมประจําป 2565 
 

 
 

การบูรณาการระหวางยุทธศาสตร/กลยุทธของการจัดการองคความรูและนวัตกรรมพรอมกับการ
กําหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสอดคลองและสนับสนุนกันในแตละดานสามารถแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 

ดานผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญขององคกร (Key Stakeholder Perspective)  
ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญขององคกร (Key Stakeholder Perspective) โดยการ

ดําเนินการโครงการดานนวัตกรรมทีต่อบสนองตอความตองการดานสาธารณสุขของประเทศ จากการสรางความ
รวมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration) รวมกับเครือขายและ
คูความรวมมือในการพัฒนาวัคซีน COVID-19 วัคซีนไขหวัดใหญ Pandemic ชนิด cell-based และเวชภัณฑที่
สําคัญ เชน หนากาก N95 ใหแกหนวยงานภาครัฐและบุคลากรทางการแพทยเพื่อใชในสถานการณโรคระบาด
ของประเทศ อีกทั้งการพัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร (Business Development with Partnership) ในการ
สังเคราะหวัตถุดิบยาเพื่อใชทดแทนการนําเขาในอนาคต  
ดานการเงิน (Financial Perspective)  

ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Perspective) โดยการพัฒนานวัตกรรมดานตางๆ เพื่อชวย
ขับเคลื่อนการเติบโตขององคกรจากการสรางรายไดจากนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service 
Innovation) และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation) แตละโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
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สามารถสรางรายไดเพิ่มใหแกองคกรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว สนับสนุนดวยนวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับทั้งการเติบโตของรายไดและชวยควบคุมตนทุน
ใหแกองคกร 

พรอมกันนี้ ในแผนยุทธศาสตรการจัดการองคความรูและนวัตกรรม มีการวางแผนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจเพื่อการใชประโยชนจากสินทรัพย เชน ที่ดินที่อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี เพิ่มเติมในอนาคต 
ดานลูกคา (Customer Perspective)  

ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Perspective) โดยการดําเนินการจัดการองคความรูและนวัตกรรม
รวมกับกลุมลูกคาท่ีสําคัญ ไดแก 

 กลุมเครือขายดานวิจัยและพัฒนา (R&D/GPO Network) โดยการสรางเครือขายในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม (R&D Network for New Product Development) รวมกัน 

 กลุมหนวยงานภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย โดยการสรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการ
เพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration) เพื่อการพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑที่สําคัญที่สามารถ
ใชประโยชนในสถานการณที่จําเปน 

 กลุมผูบริโภคที่มคีวามตองการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใชธรรมชาติและอาหาร เปน
ยาเพื่อรักษาโรคหรือแกความบกพรองตางๆ (Nature and Food as Remedies) ดวยการพัฒนากลุมผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรและกัญชา/กัญชง ซึ่งเปนการนําภูมิปญญาของไทยมาพัฒนาใหสามารถใชประโยชนเพื่อสรางมูลคา
ใหเปนที่ยอมรับในการรักษาและดูแลสุขภาพ 

 กลุมผูบริโภคที่ตองการใชยารักษาโรคมะเร็งที่สามารถผลิตไดในประเทศ และเปนทางเลือกในการ
รักษาจากการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจการผลิตยารักษาโรคมะเร็งที่อยูระหวางการกอสรางโรงงานและจะเริ่ม
ดําเนินการในป 2570 

 กลุมผูสงมอบและผูจัดสงในหวงโซอุปทานขององคการเภสัชกรรม (Supply Chain’s Supplier & 
Distributer) โดยการสรางการมีสวนรวมในการปรับปรุงนวัตกรรมกระบวนการและการใหบริการ (Process 
and Service Innovation) รวมกันกับหนวยงานตางๆ ขององคการเภสัชกรรม 
ดานกระบวนการภายใน (Internal Process)  

ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process) โดยการพัฒนานวัตกรรมในแตละดาน ดังนี ้
 นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service Innovation) ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมกลุมใหมสําหรับธุรกิจใหมและรองรับกําลังการผลิตสวนเพิ่มในอนาคต (New Product Segment for New 
Business and New Factory) พรอมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาสูง (HVP) นวัตกรรมที่บูรณาการ
ผลิตภัณฑกับบริการ (Medical Innovation - Product integration between medicine and service) 

 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต (Lean & 
Efficient Manufacturing -TPS) บู รณาการหวงโซอุปทานการผลิตและการจัดหา (Manufacturing & 
Procurement Supply Chain Integration) และการใชประโยชนจากกําลังการผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 
2 (Utilization of Rungsit Factory Phase-II) 

 นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation) ดวยการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจที่
สรางคุณคา (Business Innovation) ที่ เปนนวัตกรรมที่สรางความยั่งยืน (New Business innovation & 
Sustainability) ดวยการสรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project 
Collaboration) ไดแก โครงการสังเคราะหวัตถุดิบยา โครงการเวชภัณฑหนากาก N95 โครงการวัคซีนไขหวัด



82 
 

 

ใหญ  Pandemic ชนิด cell-based พรอมทั้ งการศึกษาและพัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร (Business 
Development with Partnership) ไดแก โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 
GPO Franchise โครงการการใชประโยชนจากที่ดินหนองใหญ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง  

 
ดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning & Growth) 

ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning & Growth) โดยบูรณาการการจัดการความรูเขา
กับคานิยมองคกร เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) ตั้งแตการ
รวบรวมและจัดเก็บองคความรู การสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําองคความรูที่ไดไปใชประโยชน
ในการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนดวยกิจกรรมสงเสริมการจัดการองคความรูและนวัตกรรม และระบบดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการดําเนินการภายในองคกร 

 
จากแผนที่กลยุทธการจัดการองคความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรมนํามาสูการกําหนด

ตัวชี้วัดตามแผนที่กลยุทธประจําปงบประมาณ 2565 ดังนี้  
 

ตารางที่ 2–5 : ตัวชี้วัดตามแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ป 2565 
 

รหัส วัตถุประสงค (Objective) ตัวชี้วัด 
หนวยวัด เปาหมาย  

ป 2565 
S1 ตอบสนองความตองการดาน

สาธารณสุขของประเทศ 
ความสําเร็จของโครงการวิจยัและพัฒนา 
Favipiravir Tablet 

รอยละ 100 

มูลคาจากการทดแทนการนําเขา Favipiravir 
Tablet 

ลานบาท - 

ความสําเร็จของโครงการเวชภณัฑหนากาก N95 รอยละ 100 
ความสําเร็จของโครงการวัคซีน COVID-19 รอยละ 100 
มูลคาจากการทดแทนการนําเขาวคัซีน COVID-
19 

ลานบาท - 

F1 รายไดรวมจากโครงการนวัตกรรม ยอดขายของผลติภณัฑใหมที่ออกจําหนาย ลานบาท 1,500* 
รายไดจากธุรกิจใหม รายไดจากโครงการวัคซีน COVID-19 ลานบาท 750  

รายไดจากโครงการเวชภณัฑหนากาก N95 ลานบาท 26.93  
รายไดจากสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย ลานบาท 100 

F3 บริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ ตนทุนท่ีขายยาองคกรตอรายไดจากการขายยา
และเวชภณัฑที่องคการผลติ 

ลานบาท 66.50 

C1 เครือขายดานการวิจัย จํานวนเครือขายดานการวิจยั ราย 2 
C2 หนวยงานที่รับบริการ หนวยงานที่ไดรับบริการไดตามเปาหมาย รอยละ 100 
C3 กลุมลูกคาเปาหมายของผลิตภณัฑ

สมุนไพรฯ 
จํานวนชองทางเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายที่
เพิ่มขึ้น 

ชองทาง 2 

กลุมลูกคาเปาหมายไดจํานวนตามเปาหมาย รอยละ 100 
C4 กลุมลูกคาเปาหมายของยารักษา

โรคมะเร็ง 
ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 
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รหัส วัตถุประสงค (Objective) ตัวชี้วัด 
หนวยวัด เปาหมาย  

ป 2565 
C5 Supply Chain’s Supplier & 

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

รอยละ 100 

P1 นวัตกรรมผลิตภณัฑ (Product 
Innovation) 

จํานวนนวัตกรรมผลิตภัณฑใหม ผลิตภณัฑ 7  

P2 ประสิทธิภาพทีเ่พิ่มขึ้นดวย
นวัตกรรมกระบวนการ 

จํานวนโครงการปรับปรุง เรื่องตอ
แผนก 

1  

จํานวนโครงการนวตักรรม เรื่องตอ
ฝาย 

1 

จํานวนโครงการปรับปรุงหรือนวัตกรรมที่
เชื่อมโยงกับเครือขายของหวงโซอปุทาน 
(Supply Chain) 

รอยละ 20% ของ
โครงการ
ปรับปรุง 

P3 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยา (API) ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 
P4 เวชภัณฑหนากาก N95 ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 

รายไดจากโครงการเวชภณัฑหนากาก N95 ลานบาท 26.93  
P5 วัคซีนไขหวัดใหญ Pandemic ชนิด 

cell-based 
ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 

P6 วัคซีน COVID-19 ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 
ปริมาณจากการจําหนาย ลานโดส 5 
รายไดจากโครงการวัคซีน COVID-19 ลานบาท 750  

P7 สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 
จํานวนผลติภณัฑใหมที่ออกสูตลาด  ผลิตภณัฑ 1  
รายไดจากโครงการสมุนไพรและกญัชาทาง
การแพทย 

ลานบาท 100  

จํานวนชองทางเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายที่
เพิ่มขึ้น 

ชองทาง 2 

โครงการพัฒนาระบบการบันทึก
ขอมูลการปลูกกัญชาทางการแพทย 

ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 

P8 การพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 
P9 GPO Franchise ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 
P10 การใชประโยชนจากสินทรัพย อภ. 

(พ้ืนที่หนองใหญ) 
ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 

P11 โครงการศึกษากลไกการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมใหมของ อภ. 

ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 

O1 การตอยอดการจัดการความรูไปสู
นวัตกรรม 

จํานวนองคความรูที่ตอยอดไปสูนวัตกรรม เรื่อง เพิ่มขึ้น 1 เรื่อง
ตอป 

O2 การสงเสริมการจัดการความรูและ
นวัตกรรมภายในองคกร 

ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 
ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ MALED รอยละ เพิ่มขึ้น 3% 

จากปฐาน 
O3 การรวบรวมและจัดเก็บองคความรู จํานวนองคความรูที่ไดรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เพิ่มขึ้น +5 เรื่อง  
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รหัส วัตถุประสงค (Objective) ตัวชี้วัด 
หนวยวัด เปาหมาย  

ป 2565 
จากปฐาน 

จํานวนองคความรูที่ไดรับการจัดเก็บ เรื่อง เพิ่มขึ้น +5 เรื่อง  
จากปฐาน 

O4 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการจดัการความรูและ
นวัตกรรม 

ความสําเร็จของการนําเขาขอมูล รอยละ 100 

O5 บูรณาการการจัดการความรูและ
คานิยมองคกร 

ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 

O6 การเบิกจายเงินดวยระบบ 
Electronic (Dxcare) 

ความสําเร็จของการดาํเนินการตามแผน รอยละ 100 

 
หมายเหตุ * ตองไดรับอนุญาตจาก อ.ย. ใหดําเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ของวัคซีน COVID-19 (เชื้อ
ตาย) โดยวิธี Immunobridging Study 
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ตารางที่ 2–6 : ตารางสรุปการถายทอดปจจัยเชิงยุทธศาสตร ยุทธศาสตร และกลยุทธสูแผนงาน 
 

ความทาทาย
เชิงยุทธศาสตร  

(Strategic 
Challenge) 

ความไดเปรียบ
เชิงยุทธศาสตร 

(Strategic 
Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษของ

องคกร (Core 
Competency) 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แผนงานประจําป 2565 ตัวชี้วัด 

SC4.  
SC2.  

SA2. 
SA3. 

CC2. 
CC3. 

1. พัฒนาระบบ
การจัดการความรู
และนวัตกรรม 

มีกระบวนการ
จัดการความรู และ
นวัตกรรมอยางเปน
ระบบ 

1.1 การตอยอดการจดัการ
ความรูไปสูนวัตกรรม 

1.1.1 แผนพัฒนาและตอยอดการ
จัดการความรูไปสูการสรางนวัตกรรม 

รอยละความสาํเรจ็ของ
การดําเนินงานไดตาม
แผน 

1.2 การสงเสรมิการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมภายใน
องคกร 
 

1.2.1 แผนการสงเสริมผูบริหารทกุ
ระดับเปนแบบอยางท่ีดี (Role Model) 
ในการจัดการความรู 

1. รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานได
ตามแผน 
2. องคความรูจาก
ผูบริหาร 

1.2.2 ยกระดับความรูความสามารถ
บุคลากรที่เกีย่วของกับ KM และ IM 
และมผีลลัพธพัฒนาองคกร 

1. รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานได
ตามแผน 
2. จํานวน KM Auditor 

1.3 การรวบรวมและจดัเก็บ
องคความรู 

1.3.1 แผนการกําหนดกระบวนการ
รวบรวมและจดัเก็บองคความรู 

1. รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานได
ตามแผน 
2. จํานวนองคความรู 

1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการ
จัดการความรูและนวัตกรรม 

1.4.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงานได
ตามแผน 
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ความทาทาย
เชิงยุทธศาสตร  

(Strategic 
Challenge) 

ความไดเปรียบ
เชิงยุทธศาสตร 

(Strategic 
Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษของ

องคกร (Core 
Competency) 
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2. จํานวนองคความรูใน
ระบบ 
3. จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

1.5 บูรณาการการจัดการ
ความรูและคานิยมองคกร 

1.5.1 แผนบูรณาการจัดการความรูและ
คานิยมองคกร 

รอยละความสาํเรจ็ของ
การดําเนินงานไดตาม
แผน 

SC1.  
SC3.  
SC4.  
SC6. 
SC7. 

SA1. 
SA2. 
SA3. 

CC2. 
CC3. 

2.  ยกระดับ
ผลิตภณัฑและ
บริการดวย
นวัตกรรม 

มีผลติภณัฑที่
สามารถสราง
รายไดที่เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคญั 

2.1 พัฒนาวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑใหมเพื่อรองรบั
การเติบโตขององคกร (New 
Product & Raw Material 
Development - for 
Business Growth) 

2.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑยาแผนปจจุบันทีส่อดคลอง
กับการเติบโตของตลาด 

1. จํานวนผลิตภัณฑที่
ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑที่ได
ทะเบียน  
3. รายไดผลติภณัฑใหม
ที่ออกจําหนาย 

2.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑเวชสําอาง (Cosmetic) ท่ี
สอดคลองกับการเติบโตของตลาด 

ผลิตภณัฑใหมที่สามารถ
จดแจง  

2.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑชุดทดสอบ ท่ีสอดคลองกับ
การเติบโตของตลาด 

1. จํานวนผลิตภัณฑที่
ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑท่ีได
ทะเบียน  
3. รายไดผลติภณัฑใหม
ที่ออกจําหนาย 
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ความทาทาย
เชิงยุทธศาสตร  

(Strategic 
Challenge) 

ความไดเปรียบ
เชิงยุทธศาสตร 

(Strategic 
Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษของ

องคกร (Core 
Competency) 
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2.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑสมุนไพร ท่ีสอดคลองกับการ
เติบโตของตลาด 

1. จํานวนผลิตภัณฑที่ได
ทะเบียน  
2. รายไดผลติภณัฑใหม
ที่ออกจําหนาย 

SC5. 
SC6. 
SC7. 

SA1. 
SA2. 

CC1. 
CC3. 

3. ยกระดับ
กระบวนการ
ทํางานดวย
นวัตกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
ดวยนวัตกรรม 

3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต (Lean & 
Efficient Manufacturing 
-TPS) 

3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่ม
คุณคาในกระบวนการผลติ (Lean & 
Efficient Manufacturing) 

1. ประสิทธิภาพการ
ผลิต 
 

3.1.2 แผนการจัดการดานโลจสิตกิส
และการขนสงเพื่อสรางความคลองตัว
ของ Supply Chain (Logistics & DC 
Strategy) 

รอยละความสาํเรจ็ของ
การดําเนินงานไดตาม
แผน 

3.2 บริหารความตอเนื่อง
ของหวงโซอุปทาน (Supply 
Chain Continuity 
Management) และการ
กอสรางโรงงานรังสิต ระยะ
ที่ 2 (Construction of 
Rungsit Factory Phase-II 

3.2.1 แผนการบริหารการผลติของ
โรงงานผลติยารังสิต ระยะที่ 2  

รอยละความสาํเรจ็ของ
การดําเนินงานไดตาม
แผน 

SA4 CC1. 
CC2. 

4. พัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบ

เกิดธุรกิจหรือ
บริการใหม ให

4.1 สรางความรวมมือใน
การพัฒนาโครงการเพื่อ

4.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API จํานวนผลติภณัฑที่ยื่น
ทะเบียน  
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ความทาทาย
เชิงยุทธศาสตร  

(Strategic 
Challenge) 

ความไดเปรียบ
เชิงยุทธศาสตร 

(Strategic 
Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษของ

องคกร (Core 
Competency) 
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SC1.  
SC2.  
SC3.  

ธุรกิจ (New 
Business 
innovation) 

ครอบคลมุและ
ตอบสนองความ
ตองการของระบบ
สุขภาพ 

ความมั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 

4.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการ
สังเคราะหวัตถุดิบยา (ปตท.) 

รอยละความสาํเรจ็ของ
การดําเนินงานไดตาม
แผน 

4.1.3 โครงการเวชภัณฑหนากาก N95 1. ปริมาณการผลิต
หนากาก N95  
2.ผานมาตรฐานจาก
หนวยงานตรวจสอบ
ภายนอกภายในเวลาที่
กําหนด 

4.1.4 โครงการวัคซีนไขหวดัใหญ 
Pandemic ชนิด cell-based 

รอยละความสาํเรจ็ของ
การดําเนินงานไดตาม
แผน 

4.2 พัฒนาธุรกิจรวมกับ
พันธมิตร (Business 
Development with 
Partnership) 

4.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19 ปริมาณจากการ
จําหนายวัคซีน COVID-
19 

4.2.2 โครงการสรางเครือขายความ
รวมมือในการซื้อขายวตัถุดิบและ
ผลิตภณัฑกัญชา/กญัชง 

รอยละความสาํเรจ็ของ
การดําเนินงานไดตาม
แผน 

4.2.3 โครงการ GPO Franchise รอยละความสาํเรจ็ของ
การดําเนินงานไดตาม
แผน 
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ความทาทาย
เชิงยุทธศาสตร  

(Strategic 
Challenge) 

ความไดเปรียบ
เชิงยุทธศาสตร 

(Strategic 
Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษของ

องคกร (Core 
Competency) 
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4.2.4 โครงการใชประโยชนจาก
สินทรัพย อภ. (พื้นท่ีหนองใหญ) 

รอยละความสาํเรจ็ของ
การดําเนินงานไดตาม
แผน 

4.2.5 โครงการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็ง 

 ลงนามสัญญา
ผูรับเหมากอสรางและที่
ปรึกษาคุมงานแลวเสร็จ 
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หัวขอท่ี 3 
แผนปฏิบัติงานดานจัดการความรูและนวัตกรรม 

 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม (พ.ศ. 2565 - 2569) 

ไดทําการวิเคราะหหลักเกณฑดาน Core Business Enablers ที่เกี่ยวของกับหัวขอการจัดการนวัตกรรม ตาม
คูมือ “ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM” รวมกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการเภสัชกรรม 
มากําหนดเปนแผนงานดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม ปงบประมาณ 2565-2569 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรมใหบรรลุเปาหมายและสามารถ
สนับสนุนเพื่อจะนําไปสูการปฏิบัติที่สอดรับกับวิสัยทัศนขององคการเภสัชกรรมที่กําหนดไวในแผนวิสาหกิจ 
ปงบประมาณ 2565-2569 วา “เปนองคกรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑของประเทศที่มีนวัตกรรมที่
สรางคุณคาและยั่งยืน”  

จากยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคการเภสัชกรรม (พ.ศ. 2565-
2569) ทั้ง 4 ดาน สามารถกําหนดแผนงานที่สนับสนุนในแตละยุทธศาสตร รวม 22 แผนงาน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3-1 : สรุปยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ/แผนระยะยาว และแผนงานประจําป 2565 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ/แผนระยะยาว แผนงานประจําป 2565 
1. การจัดการความรูและ
นวัตกรรมอยางเปนระบบ 
(KM & Innovation 
Strategy with Smart 
Supports)  

มีกระบวนการจัดการความรู 
และนวัตกรรมอยางเปน
ระบบ 

1.1 การตอยอดการจดัการ
ความรูไปสูนวัตกรรม 
 

1.1.1 แผนพัฒนาและตอ
ยอดการจดัการความรูไปสู
การสรางนวัตกรรม 

1.2 การสงเสรมิการจัดการ
ความรูและนวัตกรรมภายใน
องคกร 
 

1.2.1 แผนการสงเสริม
ผูบริหารทุกระดับเปน
แบบอยางท่ีดี (Role 
Model) ในการจัดการ
ความรู 
1.2.2 ยกระดับความรู
ความสามารถบุคลากรที่
เกี่ยวของกับ KM และ IM
และมผีลลัพธพัฒนาองคกร 

1.3 การรวบรวมและจดัเก็บ
องคความรู 
 

1.3.1 แผนการกําหนด
กระบวนการรวบรวมและ
จัดเก็บองคความรู 

1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการจดัการ
ความรูและนวัตกรรม 

1.4.1 แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5 บูรณาการการจัดการ
ความรูและคานิยมองคกร 

1.5.1 แผนบูรณาการจัดการ
ความรูและคานิยมองคกร 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ/แผนระยะยาว แผนงานประจําป 2565 
2. การพัฒนาผลติภณัฑใหม
และยกระดับผลติภณัฑและ
บริการดวยนวัตกรรม 
(Product Innovation) 

ผลิตภณัฑที่สามารถสราง
รายไดที่เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคญั 

2.1 พัฒนาวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑใหมเพื่อรองรบั
การเติบโตขององคกร (New 
Product & Raw Material 
Development - for 
Business Growth) 

2.1.1 แผนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑยาแผน
ปจจุบันที่สอดคลองกับการ
เติบโตของตลาด 
2.1.2 แผนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอาง 
(Cosmetic) ที่สอดคลองกับ
การเติบโตของตลาด 
2.1.3 แผนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑชุดทดสอบ 
ที่สอดคลองกับการเติบโต
ของตลาด 
2.1.4 แผนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรที่
สอดคลองกับการเติบโตของ
ตลาด 

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

เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวน การดวยนวัตกรรม 

3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 แผนการบริหารแบบ
ลีนเพื่อเพิ่มคณุคาใน
กระบวนการผลติ (Lean & 
Efficient Manufacturing) 
3.1.2 แผนการจัดการดานโล
จิสติกสและการขนสงเพื่อ
สรางความคลองตัวของ 
Supply Chain (Logistics 
& DC Strategy) 

3.2 บริหารความตอเนื่อง
ของหวงโซอุปทาน (Supply 
Chain Continuity 
Management) และการ
กอสรางโรงงานรังสิต ระยะที่ 
2 (Construction of 
Rungsit Factory Phase-II) 

3.2.1 แผนการบริหารการ
ผลิตของโรงงานผลติยารังสิต 
ระยะที่ 2 

4. พัฒนานวัตกรรมรปูแบบ
ธุรกิจและเพื่อความมั่นคง 
(New Business 
innovation & 
Sustainability) 

เกิดธุรกิจหรือบริการใหม ให
ครอบคลมุและตอบสนอง
ความตองการของระบบ
สุขภาพ 

4.1 สรางความรวมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social 
Project Collaboration) 
 
 
 
 
 

4.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา 
API 
4.1.2 โครงการพัฒนา
กระบวนการสังเคราะห
วัตถุดิบยา (ปตท) 
4.1.3 โครงการเวชภัณฑ
หนากาก N95 
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ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ/แผนระยะยาว แผนงานประจําป 2565 
 4.1.4 โครงการวัคซีนไขหวดั

ใหญ Pandemic ชนิด cell-
based 

4.2 พัฒนาธุรกิจรวมกับ
พันธมิตร (Business 
Development with 
Partnership) 

4.2.1 โครงการวัคซีน 
COVID-19 
4.2.2 โครงการสราง
เครือขายความรวมมือในการ
ซื้อขายวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑกัญชา/กญัชง 
4.2.3 โครงการ GPO 
Franchise 
4.2.4 โครงการใชประโยชน
จากสินทรัพย อภ. (พื้นท่ี
หนองใหญ) 
4.2.5 โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

 
 โดยมีรายละเอียดแผนงานดังนี้ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูและนวัตกรรมอยางเปนระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart Supports) 
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 – 2569 

 
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การจดัการความรูและนวัตกรรมอยางเปนระบบ (KM & Innovation 
Strategy with Smart Supports) 

3. ตัวช้ีวัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

2. วัตถุประสงค : เพื่อสงเสรมิการจัดการความรูและนวัตกรรม นําไปสูการสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูขององคกร 

4. ผูรับผดิชอบหลัก : คณะทํางานการจัดการความรูและนวตักรรม 

 

กลยุทธ/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ  ความเสี่ยง 

หรือปจจยัความสาํเร็จ 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 
1 การตอยอดการจัดการความรูไปสูนวัตกรรม      บุคลากรมีความรู 

ความสามารถ
เชื่อมโยงการจัดการ
ความรู นําไปสราง
นวัตกรรมได 

 คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

N/A N/A 

2 การสงเสริมการจัดการความรูและนวัตกรรม
ภายในองคกร 

     

ได Role Model ดาน
การจัดการความรูและ
นวัตกรรม และการ
ถายทอดแบงปน องค
ความรูจากผูบริหาร 

 

คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

N/A N/A 

3 การรวบรวมและจัดเก็บองคความรู      บุคลากรมีความรูใน
การใชระบบ 

 คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

N/A N/A 

4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
จัดการความรูและนวัตกรรม 

     บุคลากรใชระบบได
อยางมีประสิทธภิาพ 

 คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

N/A N/A 

5 บูรณาการการจัดการความรูและคานยิมองคกร      บุคลากรมีวัฒนธรรม
การจัดการความรู

 คณะทํางาน
การจัดการ

N/A N/A 
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กลยุทธ/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ  ความเสี่ยง 

หรือปจจยัความสาํเร็จ 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 
เชื่อมโยงกับคานยิม
องคกร 

ความรูและ
นวัตกรรม 

                  รวม N/A N/A 

แผนปฏิบัติการประจําป ปงบประมาณ 2565  
 
1.1.1 แผนพัฒนาและตอยอดการจัดการความรูไปสูการสรางนวัตกรรม 

 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูและนวตักรรมอยางเปนระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวช้ีวัด  : 1. รอยละความสําเรจ็ของการดําเนินงานไดตามแผน 
 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 1.1 การตอยอดการจดัการความรูไปสูนวัตกรรม 6. คาเปาหมาย : บุคลากรมีความรู ความสามารถเชื่อมโยงการจดัการความรู นําไปสราง
นวัตกรรมได 

3. แผนปฏิบัติการ   :  1.1.1 แผนพัฒนาและตอยอดการจดัการความรูไปสูการสรางนวัตกรรม 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรูและนวตักรรม 
4. วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มความสามารถบุคลากรใหเชื่อมโยงการจดัการความรู นําไปพัฒนาตอ
ยอดใหเกิดนวัตกรรมได 

8. ผูสนับสนุน : ผูบริหารระดับสูงและทุกหนวยงาน 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

หนวยงานภายนอก(ผูมสีวนได
สวนเสยี) 

Plan 30 5   5   5   5   5   5   
องคความรูใหม
นํามาสราง
นวัตกรรม 

คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

Actual 0 

                        

2 Plan 20         5 5 5 5         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การยกระดับความรูความสามารถ
บุคลากรที่เกีย่วของกับ KM และ 
IM 

Actual 0 

                        บุคลากรมีความรู 
ในการจัดการ
ความรู สราง
นวัตกรรมได 

แผนก
แผนพัฒนาทุน
มนุษย 

3 การถอดองคความรูทีส่ําคัญของ
ความสามารถพิเศษองคกร 
(Corporate Core 
Competency) 

Plan 20           5 5 5 5       เกิดการจดัเก็บองค
ความรูที่สําคัญ
องคกร ถายทอด
ความรูไมสญูหาย  

คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

Actual 0 

                        

4 การตอยอดการจัดการความรูไปสู
การสรางนวัตกรรม 

Plan 20   5   5   5   5         บุคลากรมีความรู 
ความสามารถใน
การเชื่อมโยง
ความรู พัฒนาให
เกิดนวัตกรรมได 

คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูและ
นวตักรรม 

Actual 0 

                        

5 สรุปประเมินผลองคความรู Plan 10                     5 5 ไดจํานวนองค
ความรูตามแผน 

  
Actual 0                         

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

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 

1 
การแลกเปลี่ยนองคความรูกับ
หนวยงานภายนอก(ผูมสีวนไดสวน
เสีย) 

1 
องคความรูไมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรองคกร 2 2 

กําหนดองคความรูที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร
องคกร 

สรางกระบวนการในการแลกเปลีย่นเรียนรู 
1 1 

2 
การยกระดับความรูความสามารถ
บุคลากรที่เกีย่วของกับ KM และ IM 

1 
ขาดการประเมินผลติดตาม 

2 2 วิธีวัดประเมินผล 
ควบคุมการประเมินผลและติดตาม 

1 1 

3 
การถอดองคความรูทีส่ําคัญของ
ความสามารถพิเศษองคกร 
(Corporate Core Competency) 

1 
ขาดความเชี่ยวชาญในการถอด
องคความรู 2 2 

ความรูความสามารถในการ
ถอดองคความรู 

สรางกระบวนการมาตรฐานในการถอดองค
ความรู 1 1 

4 การตอยอดความรูสูนวัตกรรม 1 
ไมมีความรู ความเขาใจในการ
เชื่อมโยงความรู กับนวตักรรม 

2 2 
ความรูการเช่ือมโยงการ
จัดการความรูสูนวัตกรรม 

ใหความรูในการจดัการความรูสูนวัตกรรม 
1 1 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 
ลูกคา โรงพยาบาลภาครัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ผูจําหนวย
วัตถุดิบ 

แลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางกัน
เพื่อสรางองคความรูใหม  

ไมเกดิความรูใหมที่ตอบโจทยผูมี
สวนไดสวนเสีย 

การประสานงาน ติดตอชวงการ
แพรระบาด COVID-19 

เพื่อพัฒนาแลกเปลีย่นเรยีนรู
ระหวางกัน พัฒนา ถายทอด
ความรู เทคนิค รวมกัน 
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การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 การแลกเปลี่ยนองคความรูกับหนวยงานภายนอก(ผูมีสวนไดสวนเสีย) ระบบการจัดการความรู 

ระบบ E-Library 
1.09 0.55     

2 การยกระดับความรูความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวของกับ KM และ IM   0.36 0.18     

3 การถอดองคความรูที่สําคัญของความสามารถพิเศษองคกร (Corporate 
Core Competency) 

  7.27 0.09     

5 การตอยอดความรูสูนวัตกรรม   7.27 0.09     

5 สรุปประเมินผลองคความรู   0.05 0.05     

  รวม 16.05 0.95 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 การจัดเก็บขอมูล องคความรูในการแลกเปลี่ยนกนัภายใน/ภายนอก   ตองการระบบการจัดเก็บ 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 ความรูการจัดการความรู และนวตักรรม ระดับปานกลาง ความรูเรื่องความคิดสรางสรรค 

2 การวิเคราะหขอมลู การกําหนดตวัช้ีวัด ระดับปานกลาง 
การสรางตัวข้ีวัดที่มี

ประสิทธิภาพ 
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1.2.1 การสงเสรมิผูบริหารทุกระดบัเปนแบบอยางท่ีดี (Role Model) ในการจัดการความรู 

 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูและนวตักรรมอยางเปนระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวช้ีวัด  : 1. รอยละความสําเรจ็ของการดําเนินงานไดตามแผน 
                2. องคความรูจากผูบริหาร 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 1.2 การสงเสรมิการจดัการความรูและนวัตกรรมภายในองคกร 6. คาเปาหมาย : ได Role Model ดานการจัดการความรูและนวตักรรม และการถายทอด
แบงปน องคความรูจากผูบริหาร 

3. แผนปฏิบัติการ   :  1.2.1 การสงเสริมผูบริหารทุกระดับเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) 
ในการจัดการความรู 

7. ผูรับผดิชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรูและนวตักรรม 

4. วัตถุประสงค : เพื่อสงเสรมิผูบรหิารทุกระดับเปนแบบอยางท่ีดี (Role Model) 8. ผูสนับสนุน : ผูบริหารทุกระดับ 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กาํหนดแนวทางการสื�อสารของ

ผูบ้รหิาร และจดักิจกรรม Role 

Model ดา้นการจดัการความรูแ้ละ

นวตักรรม 

 

Plan 20 10 10           
ผูบริการแสดง
การมีสวนรวม
อยางเปนที่
ประจักษ 

แผนกแผนพัฒนา
ทุนมนุษย 

Actual 0 

            

2 จดัทาํสื�อประชาสมัพนัธเ์พื�อถ่ายทอด 

การแบง่ปันองคค์วามรูโ้ดย Role 

Model การจดัการความรู ้

Plan 20 10 10           เกิดตนแบบใน
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

แผนกแผนพัฒนา
ทุนมนุษย 

Actual 0 
            

3 ดาํเนินการสื�อสารและจดักิจกรรม

ตามแผนที�กาํหนด  

Plan 30 5  5  5  5  5  5  การสื่อสารและ
การจัดกิจกรรม
เปนไปตามแผน
ที่วางไว 

แผนกแผนพัฒนา
ทุนมนุษย 
ตัวแทน
หนวยงาน 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

แบบอยา่งที�ดี และการสื�อสาร 

 

Plan 20          10 10  ทราบผลการ
ดําเนินงาน 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม Actual 0 

            

5 สรุปผล เพื�อนาํมาพฒันาปรบัปรุง Plan 10           5 5 เพื่อเกิดการ
ทบทวนปรับปรุง 

 คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 
            

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 N/A         

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 N/A     
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การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A        

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   

 
1.2.2 ยกระดับความรูความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวของกับ KM และมีผลลัพธพัฒนาองคกร 

 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูและนวตักรรมอยางเปนระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวช้ีวัด  : 1. รอยละความสําเรจ็ของการดําเนินงานไดตามแผน 
                2. จํานวน KM Auditor 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 1.2 การสงเสรมิการจดัการความรูและนวัตกรรมภายในองคกร 6. คาเปาหมาย : บุคลากรมีความรู KM และสรางผลลัพธใหองคกรได 
3. แผนปฏิบัติการ   :  1.2.2 ยกระดับความรูความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวของกับ KM และ 
IM และมีผลลัพธพัฒนาองคกร 

7. ผูรับผดิชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรูและนวตักรรม 

4. วัตถุประสงค : เพื่อสรางศักยภาพ KM ใหบุคลากรที่เกี่ยวของ 8. ผูสนับสนุน : ผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของ 
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กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

Audit เครื่องมือ KM อบรม
กระบวนการ KM ใหพนักงานเขาใหม 
และ Skill สรางนวัตกรรม 

Plan 25 15 10           
ทักษะ ดาน KM 
เพิ่มขึ้น 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม Actual 0 

            

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

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 
            

3 จัดกิจกรรมสงเสริม การแลกเปลีย่น
เรียนรู การ Share Story การจัด 
CoPs  

Plan 20              คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 
    5  5 5 5    

4 ประเมินผลการเรียนรู Plan 20     5  5 5 5    ทําใหรูผลการ
พัฒนาบุคลากร 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 
            

5 สรุปผล Plan 10          5 5  ผลการเรียนรู คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 
            

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 N/A         

 



102 
 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A        

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   
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1.3.1 แผนการกําหนดกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บองคความรู 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูและนวตักรรมอยางเปนระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวช้ีวดั  : 1. รอยละความสําเรจ็ของการดําเนินงานไดตามแผน 
                2. จํานวนองคความรู 
 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 1.3 การรวบรวมและจัดเก็บองคความรู 6. คาเปาหมาย : บุคลากรมีความรูในการใชระบบ 
3. แผนปฏิบัติการ   :  1.3.1 แผนการกําหนดกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บองคความรู 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรูและนวตักรรม 
4. วัตถุประสงค : เพื่อเปนระบบสนับสนุนในการจัดการความรูขององคกร 8. ผูสนับสนุน : คณะทํางานการจดัการความรูและนวัตกรรมประจําฝาย 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

นวัตกรรมประจําฝาย จัดทําแผน
จัดการความรูของหนวยงาน 

Plan 20 10 10           ทุกหนวยงานมี
การจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรม 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
ประจําฝาย 

Actual 0 
            

2 ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู Plan 20 10 10           
การดําเนินการ
เปนไปตามแผน 
 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
ประจําฝาย 

Actual 0 
            

3 จัดทํารายงานแผนใหกับคณะทํางาน
มุงเนนการจัดการความรูและนวัตกรรม   

Plan 30 5  5  5  5  5  5  ทราบการ
ดําเนินงาน  

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
ประจําฝาย 

Actual 0 
            

4 บันทึกผลลัพธการจัดการความรู นาํเขา
ระบบการจัดการความรูสวนกลาง 

Plan 20          10 10  ผลลัพธการ
จัดการความรู
เขาระบบ 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม
ประจําฝาย 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 

ประเมินผลและสรุปผล 
Plan 10           5 5 ผลประเมิน ทีมงานการ

จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 
            

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 N/A         

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A        

  รวม 0 0 0 0 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   

ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   

 

1.4.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูและนวตักรรมอยางเปนระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวช้ีวัด : 1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 
                2. จํานวนองคความรูในระบบ 
                3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรบัการจัดการความรูและ
นวัตกรรม 

6. คาเปาหมาย : บุคลากรใชระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. แผนปฏิบัติการ   :  1.4.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรูและนวตักรรม 
4. วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนความรู และจัดเก็บองคความรูใน
ระบบ 

8. ผูสนับสนุน : บุคลากรที่เกีย่วของกับ KM&IM 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 Plan 30 15 15           
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สรางตัวแทนแตละหนวยงาน เปน 
Admin ทําหนาที่ตรวจสอบและนาํ
ความรูที่สําคัญของแตละหนวยงานเขา
ระบบ 
  

Actual 0 

            ทุกหนวยงานมี
ระบบการจัดเกบ็
องคความรูที่เปน
ฐานขอมูล
เดียวกัน 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

2 จัดอบรมใหเจาหนาที่ และตัวแทนที่
เปน Admin ของหนวยงาน และ
ทีมงานการจัดการความรูและ
นวัตกรรม 

Plan 20  10 10          
เจาหนาที่และ
ผูเกี่ยวของใช
ระบบไดถูกตอง 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม Actual 0 

            

3 สื่อสารประชาสัมพันธระบบใหบุคลากร 
ใชระบบได พรอมจัดทําคูมือ 

Plan 20    5 5 5 5      บุคลากรทุก
ระดับเขาถึง
ระบบได  

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 
            

4 จัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู
และนวัตกรรม ผานระบบ 

Plan 20          10 10  เกิดการจูงใจใน
การเรียนรู ผาน
ระบบ 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 
 

Actual 0 
            

5 จัดทําการประเมินระบบและสรุปผล Plan 10           10  นําขอมูลไป
พัฒนาปรับปรุง
ได 

 แผนก
แผนพัฒนาทุน
มนุษย 

Actual 0 
            

  
Plan 100 15 25 10 5 5 5 5   10 20  

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 N/A         



107 
 

 

ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A        

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   
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1.5.1 แผนบูรณาการจัดการความรูและคานิยมองคกร 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการความรูและนวตักรรมอยางเปนระบบ (KM & 
Innovation Strategy with Smart Supports) 

5. ตัวช้ีวัด  : 1. รอยละความสําเรจ็ของการดําเนินงานไดตามแผน 
 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 1.5 บูรณาการการจดัการความรูและคานยิมองคกร 6. คาเปาหมาย : บุคลากรมีวัฒนธรรมการจัดการความรูเชื่อมโยงกับคานิยมองคกร 
3. แผนปฏิบัติการ   :  1.5.1 แผนบูรณาการจัดการความรูและคานยิมองคกร 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  คณะทํางานการจัดการความรูและนวตักรรม 
4. วัตถุประสงค : เพื่อสงเสรมิใหบคุลากรทุกระดับมีวัฒนธรรมในการจัดการความรูและ
นวัตกรรมเปนไปตามคานิยมองคกร 

8. ผูสนับสนุน : ผูบริหารระดับสูงและบุคลากรทุกระดับ 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

ระดับใหมีพฤติกรรมพึงประสงคในการ
จัดการความรูเชื่อมโยงกับคานยิม
องคกร 
 

Plan 30  10 10 10         บุคลากรทกุ
ระดับเกิด
พฤติกรรมพึง
ประสงคที่
กําหนด 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 

            

2 สื่อสารพฤติกรรมพึงประสงคดานการ
จัดการความรูและนวัตกรรมให
พนักงานเขาใจ  

Plan 20   10 10         พนักงานรับรู 
เขาใจพฤติกรรม
พึงประสงคการ
จัดการความรู 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม Actual 0 

            

3 ประกาศชมเชยผูนําที่เปนตนแบบที่ดี 
และมีผลงานเปนที่ประจักษ 

Plan 20         10 10   เปนขวัญกําลังใจ 
และทําให
ผูปฏิบัติงานเห็น
แบบอยางทีดี 
และทําตามได 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 

            

4 ประเมินการเปนแบบอยางที่ดี Plan 20          10 10  
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

Actual 0 
            เกิดการรับรู

พฤติกรรมที่เปน
แบบอยาง 

คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

5 สรุปผล Plan 10           10  ทราบผล เพื่อ
นําไปพัฒนา
สงเสริมได 

 คณะทํางานการ
จัดการความรู
และนวัตกรรม 

Actual 0 
            

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 N/A         

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A        
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบทําการ 
  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการดวยนวัตกรรม (Product Innovation) 
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 – 2569 
 
1. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผลติภัณฑใหมและยกระดับผลติภณัฑและบริการดวยนวัตกรรม 
(Product Innovation) 

3. ตัวชี้วัด : รายไดจากผลิตภัณฑใหมคิดเปนรอยละ 12 ของรายไดยา อภ. ผลติภายในป 2569 

2. วัตถุประสงค : สามารถพัฒนาผลิตภณัฑใหมเชิงธุรกิจทีส่นับสนนุการเติบโตของรายไดยา อภ. 
ผลิตเอง 

4. ผูรับผดิชอบหลัก : สถาบันวิจยัและพัฒนา 

 

กลยุทธ/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ  ความเสี่ยง 

หรือปจจยั
ความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 

1 การวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑยาแผน
ปจจุบันที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด 

     1. จํานวนผลิตภัณฑที่
ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑที่
ไดทะเบียน  
3. รายไดผลิตภัณฑใหม
ที่ออกจาํหนาย 

ผลิตภัณฑ
สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

  

2 การวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอาง 
(Cosmetic) ที่สอดคลองกับการเติบโตของ
ตลาด 

     

1. ผลิตภัณฑใหมที่
สามารถจดแจง  
2. รายไดผลิตภัณฑใหม
ที่ออกจาํหนาย 

 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

  

3 การวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑชุดทดสอบที่
สอดคลองกับการเติบโตของตลาด 

     1. จํานวนผลิตภัณฑที่
ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑที่
ไดทะเบียน  
3. รายไดผลิตภัณฑใหม
ที่ออกจาํหนาย 

 สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

  

4 การวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรที่
สอดคลองกับการเติบโตของตลาด 

     1. จํานวนผลิตภัณฑที่
ไดทะเบียน  

 สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
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กลยุทธ/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ  ความเสี่ยง 

หรือปจจยั
ความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 

2. รายไดผลิตภัณฑใหม
ที่ออกจาํหนาย 

            
                  รวม   

แผนปฏิบัติการประจําป ปงบประมาณ 2565  
2.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑยาแผนปจจุบันที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผลิตภณัฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการ
ดวยนวัตกรรม (Product Innovation) 

5. ตัวช้ีวัด  : 1. จํานวนผลิตภณัฑที่ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑที่ไดทะเบียน  
3. รายไดผลติภณัฑใหมที่ออกจําหนาย 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภณัฑใหมเพื่อรองรับการเติบโตขององคกร 
(New Product & Raw Material Development - for Business Growth) 

6. คาเปาหมาย : 1. จํานวนผลิตภณัฑที่ยื่นทะเบยีน 6 รายการ 
2. จํานวนผลิตภัณฑที่ไดทะเบียน 6 รายการ 
3. รายไดผลติภณัฑใหมที่ออกจําหนาย 1,200 ลานบาท 

3. แผนปฏิบัติการ  :  2.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาแผนปจจุบันที่สอดคลองกับ
การเติบโตของตลาด 

7. ผูรับผดิชอบหลัก :  สถาบันวิจยัและพัฒนา 

4. วัตถุประสงค : สามารถพัฒนาผลิตภณัฑใหมเชิงธุรกิจทีส่นับสนนุการเติบโต ของรายไดยา 
อภ. ผลติเอง 

8. ผูสนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

1.1 ขึ้น Pilot Plan 30 30            ผลิตภัณฑใหมที่ยื่น
ทะเบียน 

1. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual              
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.2 เตรียมเอกสาร Plan 50  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  จํานวน 6 รายการ 2.ฝายทะเบียนและ

กฎหมายผลิตภัณฑ Actual              
1.3 ยื่นขึ้นทะเบียน Plan 20         5 5 5 5 

Actual              
2 ดําเนินการเพื่อใหไดทะเบียนตํารับยา                 

2.1 แกไข Comment Plan 80 10 10 10 10 10 10 10 10         ผลิตภัณฑใหมได
ทะเบียนตํารับยา 
จํานวน 6 รายการ 

1. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
2.ฝายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ 

Actual                          
2.2 ไดรับทะเบียน Plan 20                 5 5 5 5 

Actual                          
3 เตรียมความพรอมเพื่อการผลิต

จําหนายเชิงพาณิชย 
  

            
  

3.1 ผลิต PV Batch Plan 50 10 10 10 5 5 5 5      ผลิตภัณฑใหมที่
ออกสูตลาด 
จํานวน 7 รายการ  

1. ฝายผลิตยา             
2. ฝายประกัน
คุณภาพ   
3. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
4.ฝายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ 
5.ฝายตลาดและ
การขาย 

Actual              
3.2 จัดทํา PV report Plan 20   5   5   5   5     

Actual              
3.3 จําหนาย Plan 30          10 10 10 

Actual              

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

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 ดําเนินการยื่นทะเบียนตํารบัยา 1 การขยายขนาดผลิตในระดับ

หองปฏิบัติการสูระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม และระดับ
อุตสาหกรรม 

1 2 การดําเนินการเปนไปตาม
แผน 

ปรับปรุงกระบวนการที่เปน Critical 
Process เพิ่มเติม 

1 1 

3 เตรียมความพรอมเพื่อการผลติ
จําหนายเชิงพาณิชย 

1 การคัดเลือกผลิตภัณฑสอดคลอง
กับความตองการของตลาด 

2 2 ยอดจําหนายผลติภณัฑยา
ใหมเปนไปตามเปาหมาย 

1. กระบวนการคัดเลือกผลติภณัฑที่
สอดคลองกับความตองการของตลาด    
2. กระบวนเพิ่มชองทางการจําหนาย 

1 1 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 

แผนและระยะเวลาดําเนินที่
แนนอน 

   

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ดําเนินการยื่นทะเบียนตํารับยา N/A N/A N/A 50 11 
2 ดําเนินการเพื่อใหไดทะเบียนตาํรบัยา N/A N/A N/A 3 
3 เตรียมความพรอมเพื่อการผลติจําหนายเชิงพาณิชย N/A N/A N/A 12 
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ลําดับ กิจกรรมหลกั 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจัดการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
   รวม N/A N/A N/A 50 26 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A  - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
2.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑเวชสําอาง (Cosmetic) ที่สอดคลองกับการเติบโตของตลาด 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผลิตภณัฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการ
ดวยนวัตกรรม (Product Innovation) 

5. ตัวช้ีวัด  : ผลิตภณัฑใหมทีส่ามารถจดแจง  
 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภณัฑใหมเพื่อรองรับการเติบโตขององคกร 
(New Product & Raw Material Development - for Business Growth) 

6. คาเปาหมาย : 1 รายการ 
 

3. แผนปฏิบัติการ  :  2.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอาง (Cosmetic) ที่
สอดคลองกับการเติบโตของตลาด 

7. ผูรับผดิชอบหลัก :  สถาบันวิจยัและพัฒนา 

4. วัตถุประสงค : สามารถพัฒนาผลิตภณัฑใหมเชิงธุรกิจทีส่นับสนนุการเติบโต ของรายไดยา 
อภ. ผลติเอง 

8. ผูสนับสนุน : - 

 



116 
 

 

กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

1.1 ผลิตระดับหองปฏิบัติการเพื่อศึกษา
ความคงสภาพ 

Plan 20 20                       ผลิตภัณฑใหมที่
สามารถจดแจง 
จํานวน 1 รายการ 

1. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
2.ฝายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ 

Actual                          
1.2 ศึกษาความคงสภาพและเตรียม

เอกสารสําหรับการยื่นจดแจง 
Plan 60   10 10 10 10 10 10           

Actual                          
1.3 สงเอกสารสําหรับการจดแจง

ผลิตภัณฑใหฝายการตลาด 
Plan 20               10 10       

Actual                          

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

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

การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 จดแจงผลิตภณัฑ 1 อย อาจมีการแกไขปรับปรุง

รายการเอกสารที่ตองยื่นจดแจง 
2 2 การดําเนินการเปนไปตาม

แผน 
ติดตามความคืบหนาของการปรับปรุง
รายการเอกสารที่ตองยื่นแจงรายการ
ละเอียดทุกเดือน 

1 1 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 

แผนและระยะเวลาดําเนินที่
แนนอน 
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การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

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

  รวม N/A N/A N/A 0 0.5 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A  - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
2.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑชุดทดสอบ ทีส่อดคลองกับการเติบโตของตลาด 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผลิตภณัฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการ
ดวยนวัตกรรม (Product Innovation) 

5. ตัวช้ีวัด  : 1. จํานวนผลิตภณัฑที่ยื่นทะเบียน  
2. จํานวนผลิตภัณฑที่ไดทะเบียน  
3. รายไดผลติภณัฑใหมที่ออกจําหนาย 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภณัฑใหมเพื่อรองรับการเติบโตขององคกร 
(New Product & Raw Material Development - for Business Growth) 

6. คาเปาหมาย : จํานวนผลติภณัฑที่ยื่นทะเบียน 1 รายการ 
2. จํานวนผลิตภัณฑที่ไดทะเบียน 1 รายการ 
3. รายไดผลติภณัฑใหมที่ออกจําหนาย x ลานบาท 
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3. แผนปฏิบัติการ  :  2.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุดทดสอบ ที่สอดคลองกับการ
เติบโตของตลาด 

7. ผูรับผดิชอบหลัก :  สถาบันวิจยัและพัฒนา 

4. วัตถุประสงค : สามารถพัฒนาผลิตภณัฑใหมเชิงธุรกิจทีส่นับสนนุการเติบโต ของรายไดยา 
อภ. ผลติเอง 

8. ผูสนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

1.1 ขอรับรองมาตรฐาน ISO 13485 Plan 60 10 10 10 10 10 10         ผลิตภัณฑใหมที่
สามารถยื่น
ทะเบียน จาํนวน 1 
รายการ 

1. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
2. ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ 

Actual                     

1.2 เตรียมเอกสารยื่นขึ้นทะเบยีน/แจง
รายการละเอยีด 

Plan 30       10 10 10         

Actual                      

1.3 ยื่นขึ้นทะเบียน/แจงรายการละเอยีด Plan 10             10       

Actual                      

2 ไดรับทะเบียน                 
2.1 ยื่นเอกสารทะเบยีน Plan 20               20         ผลิตภัณฑใหมที่

ไดรับทะเบียน 
จํานวน 1 รายการ 

1. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
2. ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ 

Actual                          
2.2 ตอบ Comment Plan 60                 20 20 20   

Actual                          
2.3 ไดรับทะเบียน Plan 20                       20 

Actual                          
3 ออกสูตลาด                 

3.1 ผลิต pilot batch Plan 30 10 10 10                   มีรายไดเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑใหม 
จํานวน 1 รายการ* 

1. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

3.2 ผลิตเชิงพาณิชย Plan 40       20 10 10             
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
Actual 0                         2. ฝายสมุนไพรและ

เภสัชเคมีภัณฑ 
3. ฝายตลาดและ
การขาย 

3.3 จําหนาย Plan 30             10 10 10       

Actual 
0                         

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1-2 ยื่นขึ้นทะเบียน  

ไดรับทะเบียน 
1 อย อยูในระหวางแกไขปรับปรุง

รายการเอกสารที่ตองยื่นจดแจง
รายการละเอียด 

2 2 การดําเนินการเปนไปตาม
แผน 

ติดตามความคืบหนาของการปรับปรุง
รายการเอกสารที่ตองยื่นแจงรายการ
ละเอียดทุกเดือน 

1 1 

3 ออกสูตลาด 1 คุณภาพของผลิตภัณฑไม
สม่ําเสมอเมื่อขยายขนาดการ
ผลิต 

2 2 การดําเนินการเปนไปตาม
แผน 

จัดทํา WI การใชอุปกรณการผลิต
กระบวนการผลติ และกระบวนการควบคุม
คุณภาพท่ีเปน Critical Process เพิ่มเติม 

1 1 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แผนและระยะเวลาดําเนินที่แนนอน    
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การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

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

ลงทุน 50 
ลานตอปของ
ทั้งสถาบัน 

6 
2 ไดรับทะเบียน N/A N/A N/A 
3 

ออกสูตลาด 
N/A N/A N/A 

   รวม N/A N/A N/A N/A 6 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A  - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
2.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑสมุนไพร ทีส่อดคลองกับการเติบโตของตลาด 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผลิตภณัฑใหมและยกระดับผลิตภัณฑและบริการ
ดวยนวัตกรรม (Product Innovation) 

5. ตัวช้ีวัด  : 1. จํานวนผลิตภณัฑที่ไดทะเบยีน  
2. รายไดผลติภณัฑใหมที่ออกจําหนาย 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภณัฑใหมเพื่อรองรับการเติบโตขององคกร 
(New Product & Raw Material Development - for Business Growth) 

6. คาเปาหมาย : 1. จํานวนผลิตภณัฑที่ไดทะเบียน 1 รายการ 
2. รายไดผลติภณัฑใหมที่ออกจําหนาย x ลานบาท 
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3. แผนปฏิบัติการ  :  2.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสมนุไพรที่สอดคลองกับการ
เติบโตของตลาด 

7. ผูรับผดิชอบหลัก :  สถาบันวิจยัและพัฒนา 

4. วัตถุประสงค : สามารถพัฒนาผลิตภณัฑใหมเชิงธุรกิจทีส่นับสนนุการเติบโต ของรายไดยา 
อภ. ผลติเอง 

8. ผูสนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

1.1 ยื่นเอกสารทะเบยีน (RA ยื่น TFDA) Plan 20 10 10                     ผลิตภัณฑใหมที่
ไดรับทะเบียน 
จํานวน 1 รายการ 

1. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
2.ฝายทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ 

Actual 0                         
1.2 ตอบ comment Plan 60         20   20   20       

Actual 0                         
1.3 ไดรับทะเบียน Plan 20                       20 

Actual 0                         
2 ออกสูตลาด                              

2.1 สัญญาจางบริษัท THP ผลิตเชิง
พาณิชย 

Plan 20 5 5 5 5                 มีรายไดเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑใหม 
จํานวน 1 รายการ 

1. สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
2. ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ 
3. ฝายตลาดและ
การขาย 

Actual 0                         
2.2 ผลิตเชิงพาณิชย Plan 60         15 15 15 15         

Actual 0                         
2.3 จําหนาย Plan 20                 5 5 5 5 

Actual 0                         

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

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั R ความเสี่ยง 
ปจจุบนั 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 ไดรับทะเบียน  1 เกณฑการพิจารณาเอกสาร

ทะเบียนของ TFDA  มีการ
เปลี่ยนแปลงในระหวางการยื่น
ทะเบียนตํารับยา 

2 1 การดําเนินการเปนไปตาม
แผน 

ติดตามความคืบหนาของเกณฑการขึ้น
ทะเบียนตํารับยาอยางส่ําเสมอ 

1 1 

2 ออกสูตลาด  1 วัตถุดิบเถาวัลยเปรยีงท่ีมี
คุณภาพขาดแคลนหรือปรมิาณ
ไมเพียงพอ 

2 2 การดําเนินการเปนไปตาม
แผน 

หาแหลงสํารองวัตถุดิบเพิม่เตมิ 2-3 แหลง 1 1 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคัญที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แผนและระยะเวลาดําเนินที่แนนอน    
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลกั 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

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

ลงทุน 50 
ลานตอปของ
ทั้งสถาบัน 

1 
2 ออกสูตลาด  N/A N/A N/A 

   รวม N/A N/A N/A N/A 1 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A    

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 

ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process Innovation : Supply Chain Management and Smart Process)  
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 – 2569 
 

1. ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process Innovation : 
Supply Chain Management and Smart Process) 

3. ตัวช้ีวัด : รอยละของการดาํเนนิงานตามแผน 

2. วัตถุประสงค : บูรณาการการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Supply Chain (Supply Chain 
Alignment) 

4. ผูรับผดิชอบหลัก : หนวยผลิต หนวยประกันคณุภาพ ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 

 

กลยุทธ/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ  ความเสี่ยง 

หรือปจจยั
ความสําเร็จ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต           ปรับปรุงกระบวนการได
ตามแผน 

    

2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ                

3 การใชประโยชนจากรังสิตระยะที่ 2                

4 ดําเนินการรับจางผลิต/บริการ (OEM)   เตรียมการ
ขึ้นทะเบียน
และหาลูกคา 

สรางรายได          

5 บูรณาการระหวางผลิตและบริการ                

                  รวม   

แผนปฏิบัติการประจําป ปงบประมาณ 2565  

3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณคาในกระบวนการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing) 
 

1. ยุทธศาสตร : ยทุธศาสตรที่ 3 ยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process 
Innovation : Supply Chain Management and Smart Process) 

5. ตัวช้ีวัด  : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) 

6. คาเปาหมาย : ประสิทธภิาพกระบวนการผลิตที่เพิม่ขึ้นจากป 2564 
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3. แผนปฏิบัติการ  :  3.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคณุคาในกระบวนการผลิต (Lean 
& Efficient Manufacturing) 

7. ผูรับผดิชอบหลัก :  หนวยผลิต หนวยประกันคณุภาพ ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 

4. วัตถปุระสงค : เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 8. ผูสนับสนุน : - 
 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

และคัดเลือกหัวขอในการปรับปรุง 
Plan 10 10                       หัวขอในการ

ปรับปรุง 
หนวยผลิต  
หนวยประกัน
คุณภาพ 
ฝายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ 

Actual                          

2 จัดอบรมใหความรู Plan 10 3 3 4                   ผูมีสวนเกี่ยวของมี
ความรูและพรอม
ปรับปรุง 

Actual  
                        

3 ดําเนินการปรับปรุง 
(โครงการ Process Innovation ป 65 
ที่ตอยอดมาจากโครงการการปรับปรุง
กระบวนในป 64) 

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

Actual  
                        

4 ติดตามผลความคืบหนาของโครงการ
ปรับปรุง 

Plan 10     2.5     2.5     2.5     2.5 รายงานความ
คืบหนาของ
โครงการปรับปรุง 

Actual  
                        

5 นําเสนอผลการปรับปรุง และใหรางวัล Plan 5                     2.5 2.5 กิจกรรมการมอบ
รางวัล Actual                          

6 สรุปและประเมินผลการปรับปรุง Plan 5                     2.5 2.5 รายงานสรุปผล
โครงการปรับปรุง Actual                          

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

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 วิเคราะหกระบวนการพรอมกําหนด

และคัดเลือกหัวขอในการปรับปรุง 
1 หัวขอการปรับปรุงไมสอดคลอง

กับยุทธศาสตรองคกร 
1 1 1. แผนยุทธศาสตรองคกร 

2. ความตองการของตลาด 
(คา EDRP) 

การหารือรวมกับฝายการตลาดและขาย 1 1 

2 จัดอบรมใหความรู 1 การอบรมไมตรงกับความ
ตองการของผูรับการอบรม 

1 1 ผลประเมินหลังการอบรมทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ

การจัดอบรมซ้ําหรือปรับขนาดกลุมอบรมหรือ
ปรับรูปแบบสื่อการอบรมใหเหมาะสมกับผูเขา
รับอบรม 

1 1 

3 ดําเนินการปรับปรุง 1 การจัดหาเครื่องจักรอุปกรณใน
การปรับปรุงไมทันตอการ
นํามาใชปรับปรุง 

2 2 สถานะการสงมอบเทียบกับ
แผนตาม TOR 

การประชุมหารือกับ Supplier ตั้งแตเริ่ม
จัดทํา TOR (ระยะเวลาและ Scope งาน) 

1 1 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 วิทยากรภายนอก/ฝายบริหารทุน
มนุษย 

1. ความตองการในการฝกอบรม
ของผูเขารับการอบรม 
2. Scope ที่ชัดเจน 

การมีสวนรวมของผูเขารับการ
อบรม 

1. กําหนดความตองการในการ
ฝกอบรมใหชัดเจน 
2. กระตุนการมีสวนรวม 

1. ความตองการในการฝกอบรม 
2. Scope ที่ชัดเจน 

2 Supplier เครื่องจักรและอุปกรณ 1. แผนและ scope ของการ
สั่งซื้อเครื่องจักรที่ชัดเจน 

1. ความพรอมของพ้ืนที่ไมเปนไป
ตามแผนติดตั้งและจดัสง 

1. การจัดการและเตรยีมความ
พรอมของพ้ืนที่ใหเปนไปตาม
แผน 

1.บริหารจดัการใหดําเนินการได
ตามแผน 
2. Supplier ปรับการติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณสอดคลอง
กับสภาพพื้นท่ี 



127 
 

 

การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 วิเคราะหกระบวนการพรอมกําหนดและคดัเลือกหัวขอในการ

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

2.45 - N/A N/A 

2 จัดอบรมใหความรู ระบบประชุมออนไลน 0.5  N/A N/A 

3 ดําเนินการปรับปรุง ระบบ ERP (SAP)ระบบ MES, 
EQMS, Lims 
ระบบ Network/LANs/Server 

4.9 14.7 N/A N/A 

4 ติดตามผลความคืบหนาของโครงการปรับปรุง N/A 0.5 - N/A N/A 
5 นําเสนอผลการปรับปรุง และใหรางวัล N/A 0.2 0.98 N/A N/A 
6 สรุปและประเมินผลการปรับปรุง N/A 2.45 - N/A N/A 

   รวม 11.00 15.68 N/A N/A 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 ระบบ ERP (SAP) /   

2 ระบบ MES, EQMS, Lims /   

3 ระบบประชุมออนไลน / 
คุณภาพสัญญาณ Wi-Fi, 
จํานวน user ที่จํากัด 

4 ระบบ Network/LANs/Server / 
เพิ่มสาย LANs ใหเขาถึงพื้นท่ีที่

ตองการ 
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ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 ทักษะ IE technique   / 

2 ทักษะในการสื่อสาร/อบรม   / 
 

3.1.2 แผนการจัดการดานโลจิสติกสและการขนสงเพื่อสรางความคลองตัวของ Supply Chain (Logistics & DC Strategy) 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process 
Innovation : Supply Chain Management and Smart Process) 

5. ตัวช้ีวัด  : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 3.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) 

6. คาเปาหมาย : รอยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ  :  3.1.2 แผนการจัดการดานโลจสิติกสและการขนสงเพื่อสรางความ
คลองตัวของ Supply Chain (Logistics & DC Strategy) 

7. ผูรับผดิชอบหลัก :  ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ 

4. วัตถุประสงค : เพื่อปรับปรุงคลงัสินคาใหมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยสีมยัใหมมา
ดําเนินการ 

8. ผูสนับสนุน : ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

1.1 งานโครงสราง Plan 0                      ฝายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ Actual                      

1.2 งานสถาปตยกรรม Plan 0                      
Actual                          
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.3 งานวิศวกรรมระบบ  Plan 0               

Actual               

1.4 งานครุภัณฑ  Plan 0               
Actual               

1.5 งานผังบริเวณและสวนประกอบ
อื่นๆ (ถนนโดยรอบ), 
Commissioning Utility  

Plan 0               

Actual  
             

2 ระบบคลังสินคาอัตโนมัติ/
Commissioning ตามมาตรฐาน 
GSP 

  
             

2.1 งานตดิตั้งระบบคลังสินคาอัตโนมัติ Plan 0               
Actual                          

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 N/A         

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 N/A     
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การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

   รวม N/A N/A N/A N/A 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A    
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A    

 
3.2.1 แผนการบริหารการผลิตของโรงงานผลิตยารังสิต ระยะท่ี 2 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process 
Innovation : Supply Chain Management and Smart Process) 

5. ตัวช้ีวัด  : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 3.2 บริหารความตอเนื่องของหวงโซอุปทาน (Supply Chain 
Continuity Management) และการกอสรางโรงงานรังสติ ระยะที่ 2 (Construction of 
Rungsit Factory Phase-II 

6. คาเปาหมาย : รอยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ  :  3.2.1 แผนการบริหารการผลติของโรงงานผลติยารังสติ ระยะที่ 2 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  รองผูอํานวยการ (นางมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ) 
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4. วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตยาขององคการเภสัชกรรม 8. ผูสนับสนุน : คณะทํางานบรหิารโครงการฯ ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายผลิตยา 
 ฝายประกันคุณภาพ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประชาสมัพันธ 

 
กจิกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

งบประมาณไดตาม
แผน 

คณะทํางานบริหาร
โครงการกอสราง
โรงงานผลิตยารังสิต
ระยะที่สอง 
ฝายผลิตยา 

Actual  

                        

2 เตรียมระบบ SAP รองรับโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

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

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Actual  

                        

3 วางแผนการผลิตเพื่อเตรียมรับการ
ยายโรงงาน 

Plan 5                   1 1 3 แผนยายการผลิต
ยาที่ระบุลําดบัการ
ยายและเวลาที่ผลิต
อยางชัดเจน พรอม
ทํา Buffer Stock 
ทํา lead-time 
ของ PV Batch 
และ Production 
Batch (4-5 เดือน) 

ฝายผลิตยา 

Actual  

                        

4 ยายทะเบียนยา Plan 10 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

Actual  

                        
โอนยายทะเบยีนยา
แลวเสร็จตามแผน 

ฝายประกัน
คุณภาพ/ฝาย
ทะเบียนและ
กฎหมายผลิตภัณฑ 

5.1 โครงสรางและอัตรากําลังของโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

Plan 15 2 2 2 2 2 1 1 1 2       โครงสรางรังสิต
ระยะที่ 2  ภายใน
เดือน ธ.ค. 64 และ
อัตรากําลังเขา
บอรด ภายใน กพ. 
65 และการ 
Implementation 

ฝายบริหารทุน
มนุษย Actual                          

5.2 ปรับระบบบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคลหลังเปดโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

Plan 10 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนที่
เกี่ยวของ ไดรับ
นําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติดําเนินการ 

ฝายบริหารทุน
มนุษย Actual                          

6 ประชาสัมพันธโครงการ Plan 5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 การรับรูขอมูล
ขาวสารของ

พนักงานและชุมชน  

กองประชาสัมพันธ 
Actual                          

7 แผนการตลาด Plan 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 แผนการตลาดและ
คาพยากรณ

สอดคลองกับกําลัง
การผลิตที่เพิ่มขึ้น 

ฝายการตลาดและ
ขาย 

Actual  
                        

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

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 กอสรางและติดตั้งเครื่องจักร 1 สถานการณ COVID ทํา

ใหSupplier ไมสามารถจดัสง
เครื่องจักรและอุปกรณไดตาม
แผน 

3 2 ความคืบหนาในการจัดสง
เครื่องจักรเทียบกบัแผน 

จัดหา Outsource รองรับการผลติยาใหม
เพิ่มขึ้น 

3 1 

4 ยายทะเบียนยา 1 การเปลีย่นเกณฑและวิธีการขอ
อนุมัติโอนยายทะเบียนจาก อย. 

3 3 อย.ประกาศบังคับใชเกณฑ
และวิธีการขออนุมตัิโอนยาย
ทะเบียนใหม 

เตรียมแผนการบริหารจดัเตรียมขอมูลในการ
ยื่นขออนุมัติตามเกณฑและวธิีการใหม 

3 1 

5.1 โครงสรางและอตัรากําลังของโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

1 การดําเนินการลาชาจากแผน 2 2 ความคืบหนาในการ
ดําเนินการเทียบกับแผน 

ที่ปรึกษาสงงานแผนแผนการสงมอบ 1 2 

5.2 ปรับระบบบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคลหลังเปดโรงงานรงัสิต 
ระยะที่ 1 

1 การดําเนินการลาชาจากแผน 2 2 ความคืบหนาในการ
ดําเนินการเทียบกับแผน 

มีแผนการดําเนินการและติดตาม 1 2 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 Supplier เครื่องจักร 1. ไดรับขอมลูทั้งขอกําหนดของเครื่องจักร
ที่ชัดเจน ครบถวน ถูกตอง 
2. มีระบบการจายเงินที่รวดเร็วและตรง
ตามเวลา 
3. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข อยาง
เครงครดั 

1. จายเงินลาชา 
2. มีคาปรับ 
3. การติดตอประสานงานที่ไมเปน
ระบบ 
4. ทําธุรกิจรวมกันไดและเปนคูคาที่ดี  
5. ไมปฏิบัตติามขอตกลงสญัญา 

 1. มีการติดตามการ
ดําเนินงานตั้งแตการสงมอบ
เครื่องจักร จนถึงการจายเงิน
ใหเปนไปตามแผนและมี
ประสิทธิภาพ 

 1. ไดรับมอบเครื่องจักรไดตาม
กําหนดเวลา ความถูกตองและ
คุณภาพ 
2. การบริการที่ด ี
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ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. มีจรรยาบรรณในการดําเนินงานกับคูคา  
5. เปนคูคาที่ดีและซื่อสตัย 

6. อาจไมสามารถทําไดตามขอกําหนด
ของ อภ.อยางครบถวน 

2. ความโปรงใส ความเปน
ธรรม และความรวดเร็ว 

2 คณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) 

1. ปฏิบัติไดตามระเบียบของ อย. 
2. สามารถดําเนินการไดตามเงื่อนไขใหม
ของ อย. 
3. รักษาการดําเนินงานไดตามมาตรฐาน
อยางตอเนื่อง 

1. แกไขขอบกพรองไดไมครบถวนหรือ
ลาชากวาท่ีกําหนด 
2. ไมสามารถเขาตรวจประเมินไดตาม
แผน 

ปฏิบัติไดตามระเบียบของ 
อย. อยางครบถวน 

อภ. ไดปฏิบัติตามมาตรฐานของ 
อย. 

3 
ที่ปรึกษา ภายนอก 

สนับสนุนขอมลูครบถวน ขอมูลไมครบถวนเพียงพอในการ
ดําเนินการ/จายเงินลาชา 

ขอมูลโครงสรางและ
อัตรากําลังท่ีสามารถ
ดําเนินการไดด ี

ขอมูลที่สงมอบใหที่ปรึกษา
ดําเนินการครบถวน 

4 
ทุกฝายที่เกี่ยวของ 

ขอมูลที่ตองการชัดเจน การประสานงานขอมูลทีด่ ี ขอมูลโครงสรางและ
อัตรากําลังที่ตองการครบถวน 
c]tl; 

ประสานขอมูลที่ตองการและ
แผนที่ดีและ update ขอมูล 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 กอสรางและติดตั้งเครื่องจักร  4.4       

2 เตรียมระบบ SAP รองรับโรงงานรงัสิต ระยะที่ 2  ระบบ SAP         

3 วางแผนการผลิตเพื่อเตรยีมรบัการยายโรงงาน           
4 ยายทะเบียนยา   4.4 8.7     

5.1 โครงสรางและอตัรากําลังของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2   1.36 1.09     
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ลําดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตรากําลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 

5.2 
ปรับระบบบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลหลังเปดโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 

  1.36 1.09     

6 ประชาสมัพันธโครงการ           
7 แผนการตลาด           

    รวม 11.45 10.91 0 0 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 ระบบ SAP สําหรับโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่ 2   / 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 ทักษะการบริหารโครงการกอสราง / / 

2 ความเขาใจเกณฑและวิธีการในการขออนุมัติของอย. / / 

3 Organization Design   / 

4 Workforce Planning / / 
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3.1.4 โครงการการเบิกจายเงินดวยระบบ Electronic (Dxcare) 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับกระบวนการทํางานดวยนวัตกรรม (Process 
Innovation : Supply Chain Management and Smart Process) 

5. ตัวช้ีวัด  : มีระบบใชงานสําหรบั 100 user 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 3.1 บูรณาการการจดัการเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ Supply Chain 
(Supply Chain Alignment) 

6. คาเปาหมาย : รอยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ  :  โครงการการเบิกจายเงินดวยระบบ Electronic (Dxcare) 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  ฝายบญัชีและการเงิน 
4. วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจาย ลดการใชกระดาษ ลดปญหาการ
ทํางานซ้ําซอน และเอกสารสูญหาย 

8. ผูสนับสนุน : PTT Digital Digital, กองเทคโนโลยสีารสนเทศ, ฝายบริหารพัสดุและ
ผลิตภณัฑ 
 

 
 
6. กิจกรรมหลัก รอยละ (%) 

ของกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 8.ผลที่ไดรับ 9. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

1. PTT Digital ไดรับ PO เริ่มงานจากทางอภ. 1 Plan 1               เอกสารเพื่อยืนยันให
เริ่มดาํเนินงานโครงการ 

PTT Digital / กองกฎหมาย  

Actual                
2. Kickoff / Confirm Requirement spec. 10 Plan   20             เอกสารแสดงขอมูล

ความตองการที่ใช
เชื่อมโยงขอมูลระหวาง 
SAP FICO กับระบบ 
DxCare 

PTT Digital / ฝายบัญชีและ
การเงิน/กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Actual                

3. ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม 40 Plan    10  15  15       เอกสารสรุปผลการ
ทดสอบระบบ DxCare 
โดย user GPO ตาม                      

PTT Digital / ฝายบัญชีและ
การเงิน/กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Actual               
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6. กิจกรรมหลัก รอยละ (%) 
ของกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 8.ผลที่ไดรับ 9. ผูรับผิดชอบ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

requirement ทั้งแบบ 
standard และ 
customize 

4. Testing (SIT/UAT) 30 Plan           30     เอกสารสรุปประเด็น
หรือปญหาที่เกดิจาก
ทดสอบระบบ ท้ัง SIT 
และ UAT 

PTT Digital Digital / กอง
กฎหมาย Actual                

5 . Go-Live & Intensive care 2 month 9 Plan       4.5 4.5 DxCare ใน 
Environment 
production พรอม
เปดใชงานจริง 

PTT Digital / ฝายบัญชีและ
การเงิน/กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Actual         

Total 100 Plan 1 20 10 15 15 30 4.5 4.5 รวมงบประมาณ 

0 Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 

1 PTT Digital ไดรับ PO เริ่มงาน
จากทางอภ.  

R1 เกิดความลาชาไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผน 

2 2 ผลการดําเนินการตาม
แผน 

ผูรับผิดชอบเรงติดตามและประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตาม
แผน 

1 1 



138 
 

 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 

2 Kickoff / Confirm 
Requirement spec. 

R1 ไมสามารถเก็บรายละเอียดที่
ตองการไดครบถวน 

2 2 เอกสารการศึกษา 
Requirement Spec. ขอ
งอภ. 

ผูรับผิดชอบของฝายบัญชีและการเงิน 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ PTT 
Digital ประชุมรวมกัน 

1 1 

3 ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม R1 เกิดความลาชาไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผน 

2 2 ผลการดําเนินการตาม
แผน 

ผูรับผิดชอบเรงติดตามและประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตาม
แผน 

1 1 

4 Testing (SIT/UAT) R1 เกิดความลาชาไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผน 

2 2 ผลการดําเนินการตาม
แผน 

ผูรับผิดชอบเรงติดตามและประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตาม
แผน 

1 1 

5 Go-Live & Intensive care 2 
month 

R1 เกิดความลาชาไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผน 

2 2 ผลการดําเนินการตาม
แผน 

ผูรับผิดชอบเรงติดตามและประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตาม
แผน 

1 1 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 PTT Digital Solution Ltd. การดําเนินการเปนไปตามแผน ระยะเวลาในการดําเนินการมี
จํากัด 

ปฎิบัติไดตามสญัญา การดําเนินการตามสญัญา 

2 พนักงานและผูบริหารที่ใชระบบ ความสะดวก รวดเร็วในการ
เบิกจาย 

ระบบชวยลดภาระงาน มีระบบ Electronic เขามาใช
งาน 

เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให
ผูเกีย่วของ 

3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความถูกตอง และรวดเร็วในการ
เบิกจาย 

การถูกตองในการเบิกจาย รายงานทางการเงินมีความ
นาเชื่อถือ 

เพื่อรับรองรายงานทางการเงิน 



139 
 

 

การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 พัฒนาระบบการใชงานระบบ DxCare สําหรับ 100 User ระบบ DxCare  4   
2 ปรับปรุงการ Interface ระบบ SAP กับ DxCare ระบบ ERP (SAP)  2 2,000,000  
3 จัดทําคูมือ อบรม สอนผูใชงาน และดูแลระบบ Microsoft Team, 

Drive X 
 7   

    รวม  13   
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 ระบบ DxCare /  

2 ระบบ ERP (SAP) /  

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพ่ือความมั่นคง (New Business innovation & Sustainability) 
แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 – 2569 
 
1. ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธรุกิจและเพื่อความมั่นคง (New Business 
innovation & Sustainability) 

3. ตัวชี้วัด : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

2. วัตถุประสงค : เพื่อความมั่นคงดานยาและเวชภณัฑของประเทศ 4. ผูรับผดิชอบหลัก : ฝายสมุนไพรและเภสัชเคมีภณัฑ สถาบันวจิัยและพัฒนา ฝายชีววัตถ ุ
 

กลยุทธ/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ  ความเสี่ยง 

หรือปจจยัความสาํเร็จ 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

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

4.1.1 วิจัยและพัฒนา API (โครงการนํารอง)  เชิง
พาณิชย 

   ผลิตภัณฑวัตถุดิบ
ที่สามารถสราง
รายไดและสราง
ความมั่นคงทาง
ยา 

คุณภาพผลิตภัณฑที่ไดจาก 
PV batch ไมผานตาม
ขอกําหนด 

ฝายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ 
สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

- - 

4.1.2 พัฒนากระบวนการสังเคราะหวัตถุดิบ
ยา 

ศึกษาความ
เปนไปได
โครงการ 

ดําเนิน 
การตาม

แผน 

ดําเนินการ
ตามแผน 

ดําเนิน 
การตาม

แผน 

ดําเนิน
การ
ตาม
แผน 

รายการวัตถุดิบที่คัดเลือก
มาผลิตบางรายการไม
สามารถแขงขันไดในเชิง
พาณิชย 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

- - 

4.1.3 เวชภัณฑ : หนากาก N95 พาณิชย     ผลิตหนากาก 
N95 เพื่อจําหนาย 

ตนทุนการผลิตสูงกวา
ผูผลิตอื่น 

ฝายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ 

- - 

4.1.4 วัคซีนไขหวัดใหญ Pandemic ชนิด 
cell-based 

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

กระบวนการผลิตที่พัฒนา
ไมสําเร็จ 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
และฝายชวี
วัตถ ุ

- - 

4.2 พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมิตร (Business Development with Partnership)      



141 
 

 

กลยุทธ/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ  ความเสี่ยง 

หรือปจจยัความสาํเร็จ 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 
4.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19  พาณิชย พัฒนา

สายพันธุ
กลาย
พันธุ 

พัฒนาสาย
พันธุกลาย
พันธุ 

      สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
โรงงานผลิต 
(วัคซีน) ชีววัตถ ุ
การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ 
ฝายทะเบียน
และกฎหมาย
ผลิตภัณฑ 

- - 

4.2.2 โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑกัญชาและกัญชง 

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
การซื้อ-ขาย
วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ
กัญชา/กัญชง 

โครงการ
พัฒนาตอ
ยอดสาร
สกัดกัญชา/
กัญชงเพื่อ
จําหนาย
เชิงพาณิชย  

โครงการ
ขยายตลาด
กัญชา/กัญ
ชงสู
ตางประเทศ 

โครงการ
เพิ่มยอด
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
กัญชา/กัญ
ชง อยาง
นอย 10%  

โครงการ
เพิ่มยอด
จําหนาย
ผลิตภัณ
ฑกัญชา/
กัญชง 
อยาง
นอย 
10%  

ผลิตภัณฑกัญชา/
กัญชง  

ผลิตภัณฑจากกัญชาและ
กัญชงที่มีคุณภาพ และ
ตอบสนองความตองการ
ของตลาด 

ฝายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ 
คทง. กัญชา
ทางการแพทย  

- - 

4.2.3 GPO Franchise                 - - 
4.2.4 โครงการการใชประโยชนจากสินทรัพย

ขององคการเภสัชกรรม (พื้นที่หนอง
ใหญ) 

การจัดทํา
รายละเอียด
การออกแบบ
โครงการ 
(Detail 
Design) ระยะ
ที่ 1 

ดําเนินการ
พัฒนา
โครงการ
ระยะที ่1 
ตามแผน
แมบท 
(Master 
Plan) ที่
กําหนด 

ดําเนินการ
พัฒนา
โครงการระยะ
ที ่1 ตามแผน
แมบท 
(Master 
Plan) ที่
กําหนด 

ดําเนินการ
พัฒนา
โครงการ
ระยะที ่1 
ตามแผน
แมบท 
(Master 
Plan) ที่
กําหนด 

การจัดทํา
รายละเอี
ยดการ
ออกแบบ
โครงการ 
(Detail 
Design) 
ระยะที่ 2 

แผนแมบท 
(Master Plan) 
และผลการ
ดําเนินการตาม
แผนการใช
ประโยชนจาก
สินทรัพยของ
องคการเภสัช
กรรมในพื้นที่
อําเภอหนองใหญ 
จังหวัดชลบุร ี 

ผลตอบแทนการลงทุนจาก
การใชประโยชนจาก
สินทรัพย 

ฝายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ 
คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ที่ดินองคการ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ จ. 
ชลบุร ี

- - 
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กลยุทธ/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ  ความเสี่ยง 

หรือปจจยัความสาํเร็จ 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 งบลงทุน งบทําการ 
4.2.5 โครงการพัฒนายารกัษาโรคมะเร็ง ออกแบบ

โรงงานและ
ศึกษา
ผลกระทบ
ทางดาน
สิ่งแวดลอม 

กอสราง
โรงงานและ
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของระบบ
โรงงาน 

กอสราง
โรงงานและ
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของระบบ
โรงงาน 

กอสราง
โรงงานและ
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของระบบ
โรงงาน  
และเริ่มวิจัย
พัฒนายา
รักษา
โรคมะเร็ง 

ขึ้น
ทะเบียน
ตํารับยา  

โรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง  

การกอสรางโรงงานลาชา 
ไมเปนไปตามแผน / ผล
การศึกษาวิจยัทางคลินิก 
ไมเปนไปตามแผน 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
กํากับโครงการ
พัฒนายารกัษา
โรคมะเร็ง 

58.85 - 

                  รวม 58.85 - 

แผนปฏิบัติการประจําป ปงบประมาณ 2565  

4.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : จํานวนผลิตภัณฑที่ยืน่ทะเบียน 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 4.1 สรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 

6. คาเปาหมาย : - 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  ฝายสมุนไพรและเภสัชเคมีภณัฑ สถาบันวิจยัและพัฒนา 
4. วัตถุประสงค : มผีลติภณัฑวัตถดุิบทีส่ามารถสรางรายไดและสรางความมั่นคงทางยา 8. ผูสนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

1.1 ขึ้น PV Batch Plan 30 10 10 10                   ผลิตภัณฑวัตถุดิบที่
สามารถสรางรายได

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ 

1.2 จัดเตรียมเอกสาร Drug Master file Plan 15     2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5         สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ 

Actual 0 
                        

1.3 ขออนุญาตผลิตจดแจง Plan 15     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 RA 
 Actual 0                         

2 วัตถุดิบ (API) 2                 

2.1 ทดลอง Pilot Batch 
Plan 20 10 10                     สถาบันวิจยัและ

พัฒนา Actual 0                         

2.2 ศึกษาความคงสภาพ 
Plan 20     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 สถาบันวิจยัและ

พัฒนา Actual 0                         
  
 

  
 

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 วัตถุดิบยา (API) 1                 

1.1 การขึ้น PV Batch 1 คุณภาพผลติภณัฑในแตละ 
Batch ไมสม่าํเสมอ 

2 2 การดําเนินการไมเปนไปตาม
แผน 

จัดทํา list สําหรับ Process Parameters ที่
ตองควบคุม 

1 1 

2 อุปกรณการผลิตเกดิการชํารดุใน
ระหวางการผลติ 

2 2 การดําเนินการไมเปนไปตาม
แผน 

ปรับปรุงมาตรการ Preventive 
maintenance เครื่องมือและอุปกรณการ
ผลิต 

1 1 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1.2 จัดเตรียมเอกสาร Drug Master file 1 Drug Master File ที่จัดทํามี

ขอมูลไมครบถวน 
      

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

สม่ําเสมอเมื่อขยายขนาดการ
ผลิต 

      

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 N/A - - - - 
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

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

    รวม     
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 N/A - - 
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ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 
4.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการสังเคราะหวัตถุดิบยา (ปตท,) 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 4.1 สรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 

6. คาเปาหมาย : รอยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการสังเคราะหวัตถุดิบยา (ปตท,) 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  สถาบันวิจยัและพัฒนา 
4. วัตถุประสงค : พัฒนากระบวนการสังเคราะหวตัถุดิบยารวมกับพนัธมิตร เพื่อความมั่นคง
ดานยาและเวชภณัฑของประเทศ 

8. ผูสนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

1.1 จัดทํา Pre-feasibility  
Plan 20 5 5 10                   พัฒนากระบวนการ

สังเคราะหวัตถุดิบ
ยารวมกับพันธมิตร 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

1.2 ศึกษาความเปนไปไดโครงการ 
Plan 60       10 10 10 10 10 10       สถาบันวิจยัและ

พัฒนา Actual 0                         

1.3 
จัดทําแผนระยะยาวในการ
ดําเนินงานโครงการ 

Plan 20                   5 5 10 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

  
 

  
 

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

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 จัดทํา Pre-feasibility 

  
  
  

รายการวตัถุดิบที่คัดเลือกมาผลิต
บางรายการไมสามารถแขงขันได
ในเชิงพาณิชย 

2 2 
การดําเนินการไมเปนไปตาม
แผน 

 จัดทําเกณฑการคดัเลือกวัตถดุิบ  1 1 
2 ศึกษาความเปนไปไดโครงการ 

3 
จัดทําแผนระยะยาวในการดาํเนินงาน
โครงการ 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 ปตท.     

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

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

    รวม     
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 N/A - - 
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ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A - - 

 

4.1.3 โครงการเวชภัณฑหนากาก N95 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : 1. ปริมาณการผลติหนากาก N95 2.ผานมาตรฐานจากหนวยงานตรวจสอบ
ภายนอกภายในเวลาที่กําหนด 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 4.1 สรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 

6. คาเปาหมาย : 1. 600,000 ชิ้นตอป 2.ผานมาตรฐานภายในปงบประมาณ 2565 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.1.3 โครงการเวชภัณฑหนากาก N95 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  ฝายสมุนไพรและเภสัชเคมีภณัฑ 
4. วัตถุประสงค : เพื่อความมั่นคงทางเวชภัณฑใหกับประเทศ และรองรับความตองการของ
บุคลากรทางการแพทย 

8. ผูสนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

1 
ติดตั้งเครื่องจักรและทํา IQ/OQ Plan 10 5 5                     ติดตั้งเครื่องจักรแลว

เสร็จ พรอมรายงาน 
IQ/OQ 

ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ 

Actual 0                         

2 
จัดทํามาตรฐานการผลิต ตรวจสอบ 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ 

Plan 20 5 5 5 2.5 2.5               คูมือการปฏิบัติงาน
และ Spec ผลิตภัณฑ 

ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ Actual 0                         

3 

ขออนุญาต อย สําหรับสถานที่ผลิต Plan 15 5 5 5                   ใบอนุญาต
ประกอบการเคร่ืองมือ
ทางการแพทย (เพิ่ม
ขอบขาย) 

ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ 

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

4 
ผลิตเพื่อจําหนาย Plan 40     2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 5 5 5 5 หนากาก N95 พรอม

จําหนาย 
ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ Actual 0                         

5 
ขอรับรองจากหนวยงานภายนอกที่
กําหนด (เชน สมอ) 

Plan 15                   5 5 5 ใบรับรองมาตรฐาน ฝายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ Actual 0                         

  
 

  
 

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสี่ยง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจัดการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 ติดตั้งเครื่องจักรและทํา IQ/OQ 1 ความลาชาในการจัดสงเคร่ืองจักรจาก

ตางประเทศ 
3 3 สถานะการจัดสงเครื่องจักรเทียบ

แผน 
1.เรงกระบวนการจัดซื้อจนถึงติดตั้ง 
2.เรงผลิตชดเชยเวลาที่ delay 

1 3 

2 ผลทดสอบเครื่องจักรหลังติดตั้งไม
สอดคลองกับ TOR 

2 3 ผลทดสอบตามแผน 1. ตรวจสอบ FAT กอนทีจ่ะจัดสง 1 3 

3 การปรับปรุงสถานที่ลาชา 2 3   1.เรงกระบวนการจัดจางปรับปรุงสถานที่ 1 3 
2 จัดทํามาตรฐานการผลิต ตรวจสอบ และ

มาตรฐานผลิตภัณฑ 
1 Supplier สงวัตถุดิบไมเปนไปตาม

ขอกําหนด 
2 3 ผลการตรวจรับวัตถุดบิ 1. กําหนด spec ใหละเอยีด 

2. ตรวจสอบตัวอยางวัตถุดิบ 
3. คัดเลือกและกําหนดจํานวน Supplier ใหเปนไป
ตามเกณฑ 

1 3 

2 ผลทดสอบผลิตภัณฑไมตรงตาม
กําหนด 

2 3 ผลการตรวจผลิตภัณฑ 1. ติดตอ Supplier เพิ่มแกปญหาวัตถุดบิ 
2. ปรับปรุงคุณภาพหรือแกปญหากระบวนการผลิต 

1 3 

4 
ผลิตเพื่อจําหนาย 1 ตนทุนวัตถุดิบสูงกวาทีก่ําหนด 

(supplier นอยราย) 
2 3 ตนทุนวัตถุดิบที่สําคัญ 1. คัดเลือกและกําหนดจํานวน Supplier ใหเปนไป

ตามเกณฑ 
1 3 

5 

ขอรับรองจากหนวยงานภายนอก 1 ความสม่ําเสมอของคุณภาพวัตถุดิบ 1 3 ผลการตรวจรับวัตถุดบิ 1. กําหนด spec ใหละเอยีด 
2. ตรวจสอบตัวอยางวัตถุดิบ 
3. คัดเลือกและกําหนดจํานวน Supplier ใหเปนไป
ตามเกณฑ 

1 3 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 Supplier เครื่องจักร แผนการตดิตั้ง การจายเงิน กําหนดแผนติดตั้งที่ชัดเจน ดําเนินการติดตั้งไดตามกําหนด 

2 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) 

สถานที่ผลติเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด 

การดําเนินการเปนไปตามแบบที่
ยื่น 

จัดทําสถานที่ผลิตเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด 

เอกสารขออนุญาตครบถวน 

3 
Supplier เครื่องจักร สําหรับซอม
บํารุงชวงประกัน 

        

4 
หนวยงานตรวจสอบภายนอก เชน 
สมอ. 

        

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ติดตั้งเครื่องจักรและทํา IQ/OQ ระบบ ERP (SAP) - 0.25 20,000,000 - 
2 จัดทํามาตรฐานการผลิต ตรวจสอบ และมาตรฐานผลติภณัฑ ระบบ ERP (SAP) - 0.6 - - 
3 ขออนุญาต อย สําหรับสถานท่ีผลติ  - - 0.6 - - 
4 ผลิตเพื่อจําหนาย ระบบ ERP (SAP) - 5.5 - - 

5 ขอรับรองจากหนวยงานภายนอกที่กําหนด (เชน สมอ) 
- - 0.6 

 
- - 

  รวม 0 7.55 20,000,000 - 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 ระบบ ERP (SAP) /  

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตหนากาก N95   / 

4.1.4 โครงการวัคซีนไขหวัดใหญ Pandemic ชนิด cell-based 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 4.1 สรางความรวมมือในการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 

6. คาเปาหมาย : รอยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.1.4 โครงการวัคซีนไขหวดัใหญ Pandemic ชนิด cell-based 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  กลุมวิจยัชีววัตถุ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ กองผลิตวัคซีนจากไวรัส 
ฝายชีววัตถ ุ

4. วัตถุประสงค : 1. เพื่อความมั่นคงดานยาและเวชภณัฑของประเทศ  
2. วัคซีนทางเลือกเพิ่มเตมิจากเทคโนโลยกีารผลติ egg-based 

8. ผูสนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

1 ผลิตระดับ Lab scale Plan 20 7 7 6                   
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

Actual 0 

                        
ไดกระบวนการ
ผลิตวคัซีน
ตนแบบในระดบั 
Lab Scale 

กลุมวิจัยชีววัตถุ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ กอง
ผลิตวคัซีนจาก
ไวรัส ฝายชีววัตถ ุ

2 ทดสอบวัคซีนตนแบบใน
สัตวทดลอง 

Plan 30     5 10 10 5             ไดผลการ
ทดสอบ Proof 
of Concept 

กลุมวิจัยชีววัตถุ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ กอง
สัตวทดลองและ
กองผลิตวัคซีน
จากไวรสั ฝายชีว
วัตถุ การประกัน
คุณภาพชีววัตถ ุ

Actual 0 

                        

3 เตรียมผลิตวัคซีนในการทํา 
Pre-clinic ในป 2566 

Plan 20                 5 5 5 5 ไดวัคซีนสําหรบั
การศึกษาวิจัย 
Pre-clinic 

กลุมวิจัยชีววัตถุ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ กอง
ผลิตวคัซีนจาก
ไวรัส ฝายชีววัตถ ุ

Actual 0 

                        

4 ตรวจวิเคราะหคุณภาพ Plan 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 ไดวิธีตรวจสอบ
คุณภาพวัคซีน 

กลุมวิจัยชีววัตถุ 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ กอง
ผลิตวคัซีนจาก
ไวรัส ฝายชีววัตถ ุ 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

การประกัน
คุณภาพชีววัตถ ุ

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

  
 

Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1,3 การพัฒนากระบวนการผลิตในระดับ

หองปฏิบัติการ 
1 กระบวนการผลติที่พัฒนาไม

สําเรจ็ (yield สูง แต impurity 
สูง) 

2 2 คา yield มากกวาที่กําหนด 
คา impurity นอยกวาท่ี
กําหนด 

ปรับปรุงกระบวนการเพิ่มเตมิ 1 1 

1,3 การผลิตวัคซีน 1 อัตรากําลังไมเพียงพอ 3 1 ผลวิเคราะห Workload ขอรับอัตรากําลังเพิ่ม (ลูกจาง) 2 1 
4 การวิเคราะหคณุภาพ 1 ภาระงานท่ีตองทําโครงการอื่น 

ทําให Capacity ในการตรวจ
นอย ไมสามารถสรุปคณุภาพของ
กระบวนการได (ตรวจไมทัน) 

3 1 ผลวิเคราะห Workload ขอรับอัตรากําลังเพิ่ม (ลูกจาง) 2 1 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 หนวยงานทดสอบ แผนและระยะเวลาดําเนินที่
แนนอน 

จํานวนกลุมและคณุลักษณะ
สัตวทดลองท่ีชัดเจน 

แผนและขอกําหนดจาก
หนวยงานที่แนนอนและชัดเจน 

การสื่อสารแผนและขอกําหนด
ใหกับกองสัตวทดลอง 

2 สถาบันวัคซีนแหงชาต ิ การสงมอบไดตาม MOU ที่
กําหนด 

การใชจายงบประมาณและการ
ดําเนินงานตามแผนที่ลาชา 

การใชงบประมาณตามแผน สามารถใชงบประมาณไดครบ
ตามแผนที่กําหนด 

3      
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ผลิตระดับ Lab scale - - - 60,000,000 17,000,000 

2 ทดสอบวัคซีนตนแบบในสัตวทดลอง - - - - - 

3 เตรียมผลิตวัคซีนในการทํา Pre-clinic ในป 2566 - - - - - 
4 ตรวจวิเคราะหคุณภาพ - - - 60,000,000 17,000,000 

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

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 N/A - - 
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ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 เทคโนโลยีการผลิตวัคซนีแบบ Cell-based / / 

2 เทคโนโลยีการตั้งตํารับวัคซีน / / 

3 การตรวจวิเคราะหรองรับการผลิตวัคซีนแบบ Cell-based   / 
 

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

5. ตัวชี้วัด  : ปริมาณจากการจําหนายวัคซีน COVID 

2. กลยุทธ : กลยุทธที ่4.2 พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมติร (Business Development with 
Partnership) 

6. คาเปาหมาย : 10 ลานโดส 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  สถาบันวิจยัและพัฒนา โรงงานผลติ (วัคซีน) ชีววัตถุ การประกัน
คุณภาพชีววัตถุ ฝายทะเบียนและกฎหมายผลติภณัฑ 

4. วัตถุประสงค : 1. เพื่อความมั่นคงดานยาและเวชภณัฑของประเทศ  
2. ปองกันการระบาดอยางตอเนื่อง 

8. ผูสนับสนุน : - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

1 ผลิตเพื่อศึกษาวิจัยทางคลินิก Plan 5 5                       มีวัคซีนพรอม
สําหรับการ

โรงงานผลติ 
(วัคซีน) ชีววัตถุ Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

ศึกษาวิจัยทาง
คลินิก 

การประกัน
คุณภาพชีววัตถ ุ

2 ศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะ 3 Plan 29   3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 ไดผลการศึกษา
วิจัย Interim 
Report  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา Actual 0                         

3 ผลิต Concentrated vaccine  Plan 24       3 3 3 3 3   3 3 3 ไดเอกสาร
สําหรับยื่นขอ
ใบอนุญาตการใช
วัคซีนแบบ
ฉุกเฉิน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
โรงงานผลติ 
(วัคซีน) ชีววัตถุ 
ฝายทะเบยีนและ
กฎหมาย
ผลิตภณัฑ (RA) 
โรงงานผลติชีว
วัตถ ุ

Actual 0 

                        

4 เตรียมเอกสารสาํหรับยื่นขอ
ใบอนุญาตการใชวัคซีนแบบ
ฉุกเฉิน (EUA) 

Plan 22         4 4 4 5 5       ไดยื่นเอกสารตอ 
อย. 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
ฝายทะเบยีนและ
กฎหมาย
ผลิตภณัฑ (RA) 
โรงงานผลติชีว
วัตถ ุ

Actual 0 

                        

5 ยื่นขอใบอนุญาตการใชยาแบบ
ฉุกเฉิน (EUA) 

Plan 10                 5   5   ไดใบอนุญาต
การใชวัคซีน
แบบฉุกเฉิน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
โรงงานผลติ 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

(วัคซีน) ชีววัตถุ 
การประกัน
คุณภาพชีววัตถ ุ

6 ตอบ Comment อย. ไดรับ 
EUA 

Plan 10                   5   5 ได 
Concentrated 
vaccine 

โรงงานผลติ 
(วัคซีน) ชีววัตถุ 
การประกัน
คุณภาพชีววัตถ ุ

Actual 0 
                        

  
 

  
 

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 

1 ศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะ 3 1 
ขาดแคลนงบประมาณ 

3 3 
ยังไมมีงบประมาณสาํหรับ
การดําเนินการ 

ขอรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
1 2 

2 
  

ความตอเนื่องของกระบวนการผลติ 
  

1 ขาดแคลนวัตถดุิบ 2 3 ไมสามารถดําเนินการผลิตได จัดหาวัตถุดบิลวงหนา 1 2 

2 
เครื่องมือเครื่องจักรมีปญหา
ระหวางกระบวนการผลิต 

2 3 
การหยุดการผลิต ทําการ PM เครื่องมือเครื่องจักรตามแผน 

1 2 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A      

    รวม     
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 ระบบ SAP /  

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A - - 
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4.2.2 โครงการพัฒนาระบบบันทึกขอมูลการปลูกกัญชาทางการแพทย 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New Business 
innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมติร (Business Development with Partnership) 6. คาเปาหมาย : รอยละ 100 
3. แผนปฏิบัติการ : 4.2.2 โครงการพัฒนาระบบบันทึกขอมลูการปลูกกัญชาทางการแพทย 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  ฝายสมุนไพรและเภสัชเคมีภณัฑ 
4. วัตถุประสงค :  
1. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันใหกัญชา กัญชงเปนพืชเศรษฐกิจใหมของประเทศ  
2. พัฒนาแนวทางดําเนินการซื้อ-ขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑกัญชา/กญัชง                                                 
3. สามารถสรางรายไดจากธุรกิจการจัดการซื้อขายวัตถดุิบและผลิตภัณฑกญัชา/กัญชง       

8. ผูสนับสนุน : คณะทํางานบรหิารโครงการผลิตสารสกัดตนแบบกญัชาทาง
การแพทย 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

1 ศึกษาและวิเคราะหความ
ตองการของระบบ 

Plan 20 10 5 5                   ความตองการ
ของระบบการ
บันทึกการปลูก 

กองผลิตภณัฑ
กัญชา 

Actual 0 
                        

2 จัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและ
สรางระบบ 

Plan 40      30  10               โครงสรางระบบ 
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ตรง
ตามความ
ตองการ 

กองผลิตภณัฑ
กัญชา 

Actual 0 

                        

3 ติดตั้งและใชระบบ Plan 30          10  20           ระบบบันทึก
ขอมูลการปลูก

กองผลิตภณัฑ
กัญชา, กองActual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

กัญชาทาง
การแพทย 

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

4 ประเมินผลการทํางานของ
ระบบ 

Plan 10                  10   ประสิทธิภาพ
การใชงาน/
ปญหาจากการ
ใชระบบ 

กองผลิตภณัฑ
กัญชา, กอง
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

Actual 0                         

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 ศึกษาและวิเคราะหความตองการของ

ระบบ 
1 ได Specification ของระบบ

บันทึกขอมูลการปลูกกัญชาทาง
การแพทย ไมตรงตามความ
ตองการของ user 

3 4 Specification ของระบบ
บันทึกขอมูลการปลูกกัญชา
ทางการแพทย 

1.   จัดการประชุมผูที่เกี่ยวของเพือ่กําหนด 
      Specification ใหเปนไปตามความ 
      ตองการของ หําพ  

1 4 

2 จัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและสราง
ระบบ 

1 ความลาชาในการจดัทํา
โครงสรางพื้นฐานและสรางระบบ 
(prototype) ของบริษัทที่
ประมลูได 

2 3 โครงสรางพื้นฐานและสราง
ระบบ (prototype) 

1.   เรงกระบวนการจดัทําโครงสรางพ้ืนฐาน 
     และสรางระบบ(prototype) ของบริษัท 

1 3 

3 ติดตั้งและใชระบบ 1 ความลาชาการติดตั้งระบบของ
บริษัท 

2 3 ระบบบันทึกขอมูลการปลูก
กัญชาทางการแพทย 

1. เรงกระบวนการติดตั้งของบริษัท 1 3 

2 ความลาชาการใชระบบของ
องคการเภสัชกรรม 

3 4 ขอมูลการปลูกกัญชาทาง
การแพทยที่ลงในระบบ 

2. เรงการทดลองใชระบบบันทึกของ user 1 4 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
 

4 ประเมินผลการทํางานของระบบ 1 มีขอมูลการปลูกกัญชาทาง
การแพทยที่ลงในระบบไม
เพียงพอท่ีใชในการประเมิน 

3 3 ผลประเมินการทํางานของ
บันทึกขอมูลการปลูกกัญชา
ทางการแพทย 

1.  เรงการบันทึกขอมูลลงในระบบบันทึกของ  
     user 

1 3 

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 บริษัทผูจัดทําระบบบันทึกขอมลูการ
ปลูกกัญชาทางการแพทย 

Specification ของระบบบันทึก
ขอมูลการปลูกกัญชาทาง
การแพทย 

การจัดซื้อจดัจางและการจายเงิน กําหนดแผนติดตั้งที่ชัดเจน ดําเนินการติดตั้งไดตาม
กําหนด 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ศึกษาและวิเคราะหความตองการของระบบ - 0.25 0.25 - - 
2 จัดทําโครงสรางพ้ืนฐานและสรางระบบ - - 0.25 - - 
3 ติดตั้งและใชระบบ ระบบเครือขาย

ภายในกับองคการ
เภสัชกรรม 

- 0.5 1,869,150  
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
4 ประเมินผลการทํางานของระบบ ระบบเครือขาย

ภายในกับองคการ
เภสัชกรรม 

- 0.25 - - 

    รวม -  1,869,150 - 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 ระบบเครือขายภายในกับองคการเภสัชกรรม ✔  

 

ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ทีม่ีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   
 

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

5. ตัวชี้วัด  : รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานไดตามแผน 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมติร (Business Development with 
Partnership) 

6. คาเปาหมาย : รอยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.2.3 โครงการ GPO Franchise 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  กองการขายภาคเอกชน ฝายการตลาดและชาย 
4. วัตถุประสงค : 1. เพื่อเพิ่มจํานวน GPO Shop ภายในประเทศ 
2. เพื่อเพิ่มรายไดในการจําหนายผลิตภณัฑผานชองทาง GPO Shop 
3. เพื่อสรางนวัตกรรมธุรกิจการบริการในรูปแบบใหม 

8. ผูสนับสนุน : - 
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กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

1 จัดหาและตดิตั้งระบบ POS 
Plan 0                           

Actual 0                         

2 จัดระบบหนาราน  
Plan 0                           

Actual 0                         

3 

จัดทํามาตรฐานการบริการ
ตางๆ  เชน การเปดปดราน 
การทําความสะอาด การ
ใหบริการลูกคา การใชระบบ 
POS เปนตน 

Plan 0                           

Actual 0 

                        

4 
จัดทําระบบควบคุมคลังสินคา 
และการกระจายสินคา 

Plan 0                           
Actual 0                         

5 
ออกแบบการบริหารจัดการ
พนักงานภายในราน 

Plan 0                           
Actual 0                         

6 
ออกแบบการจัดการระบบ
สมาชิก (CRM) 

Plan 0                           
Actual 0                         

7 ศึกษากฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
Plan 0                           

Actual 0                         

8 
ออกแบบคาธรรมเนียมและราง
สัญญา 

Plan 0                           
Actual 0                         

9 เปดรับสมัคร Franchisee 
Plan 0                           

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 N/a         

 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 N/A     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 N/A      

    รวม     
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 N/A   

ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 N/A   

 

4.2.4 โครงการใชประโยชนจากสินทรัพย อภ. (พ้ืนที่หนองใหญ) 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ดําเนินการตามแผนและเปาหมายแผนแมบท (Master Plan) การใชประโยชน
จากสินทรัพยขององคการเภสชักรรมในพ้ืนที่อําเภอหนองใหญ จังหวดัชลบุรี ประจําป 2565 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมติร (Business Development with 
Partnership) 

6. คาเปาหมาย : รอยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ   :  4.2.4 โครงการใชประโยชนจากสินทรัพย อภ. (พ้ืนที่หนองใหญ) 7. ผูรับผดิชอบหลัก : คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินองคการเภสชักรรม อ. หนองใหญ จ. 
ชลบุร ี

4. วัตถุประสงค : 1. จัดทําและดําเนินการตามแผนแมบท (Master Plan) การใชประโยชน
จากสินทรัพยขององคการเภสัชกรรมในพ้ืนที่อําเภอหนองใหญ จังหวดัชลบุรี   
2. สามารถกําหนดรูปแบบธุรกิจในการใชประโยชนจากสินทรัพยในพื้นท่ีหนองใหญ ท่ี
สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพทางการตลาดและการเติบโตขององคกรในอนาคต 

8. ผูสนับสนุน : ฝายสมุนไพรและเภสัชเคมภีัณฑ, ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
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กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

1 จัดโครงสรางการดําเนินการ
โครงการ และบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ 

Plan 5 5                       โครงสราง
คณะกรรมการ/
คณะทํางานฯ 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารจดัการ
ที่ดินองคการ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ จ.
ชลบุรี  
2. ฝายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภณัฑ 

Actual 0 

                        

2 จัดทําประมาณการทางการเงิน
และแผนการลงทุนโดยละเอียด
ของโครงการ ระยะที่ 1 พรอม
ทั้งการจัดหาแหลงที่มาของ
เงินทุน  

Plan 20   5 5 5 5               ประมาณการ
ทางการเงินและ
แผนการลงทุน
โดยละเอียด 

1. 
คณะกรรมการ
บริหารจดัการ
ที่ดินองคการ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ จ.
ชลบุรี  
2. ฝายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภณัฑ 

Actual 0 

                        

3 การออกแบบการใชประโยชน
พื้นท่ีและภูมิทัศน 

Plan 30       10 10 10             แบบ 
Conceptual 

1. 
คณะกรรมการActual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

(Landscape) ทั้ง 
Conceptual Design ของ
โครงการ ระยะที่ 1 

designชอง
โครงการ ระยะที่ 
1 

บริหารจดัการ
ที่ดินองคการ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ จ.
ชลบุรี  
2. ฝายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภณัฑ   
3.ฝายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม  

4 การออกแบบการใชประโยชน
พื้นท่ีและภูมิทัศน 
(Landscape) รายละเอียด 
(Basic/Detail Design) ของ
โครงการ ระยะที่ 1 

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

1. 
คณะกรรมการ
บริหารจดัการ
ที่ดินองคการ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ จ.
ชลบุรี  
2. ฝายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภณัฑ   
3.ฝายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม  

Actual 0 

                        

5 นําเสนอเพื่อขออนุมัต ิ Plan 10                       10 มติการประชุม 
คกก อภ.  

1. 
คณะกรรมการActual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) 

ของ 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ผลที่ไดรับ 

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

บริหารจดัการ
ที่ดินองคการ
เภสัชกรรม อ. 
หนองใหญ จ.
ชลบุรี  
2. ฝายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภณัฑ  

  
 

  
 

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิตัิการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 การออกแบบการใชประโยชนพื้นที่

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

1 แบบของโครงการ ระยะที่ 1 ที่ไม
ตรงกับความตองการและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร 

1 2 ขอสังเกตจากคณะกรรมการฯ 
ที่มีตอแบบของโครงการ 
ระยะที่ 1 

สอบทวนความเขาใจถึงนโยบายและความ
ตองการโครงการในแตละขอกับผูออกแบบ 

1 1 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ทีม่ีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 สถาบันการเงินที่เปนแหลงเงินทุน ประมาณการทางการเงินและ
แผนการลงทุนท่ีละเอียด พรอม
ทั้งมีความเปนไปไดของโครงการ
สูง 

ประมาณการทางการเงินและ
แผนการลงทนุที่ไมครบหรือไม
ชัดเจน 

ปฏิบัติตามขอตกลงและสัญญา
ทางการเงินที่กําหนด 

1. เงินทุนที่มีตนทุนที่เหมาะสม 
และจํานวนเพยีงพอ  
2. การใหบริการทีส่ะดวกและ 
รวดเร็ว  

2 บริษัทผูออกแบบ 1. รายละเอียดของขอกําหนด
โครงการ (TOR) ที่ชัดเจน 
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข 
อยางเครงครัด 

ความไมชัดเจนและไมครบถวน
ของขอมูลความตองการของ
โครงการ 

การสนับสนุนดานขอมลูความ
ตองการของโครงการ 

สงมอบงานไดตามกําหนดเวลา 
ถูกตอง และมีคณุภาพ 

3 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม การออกแบบของโครงการที่ตรง
กับความตองการ ใชประโยชนได
เต็มศักยภาพของพ้ืนที่ และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร 

การลงทุนของโครงการไม
กอใหเกิดภาระแกองคกรใน
อนาคต 

การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการใหเปนไป
ตามนโยบายที่ไดรับการอนุมัต ิ

ตองการการตดัสินใจในเชิง
นโยบายและการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 จัดโครงสรางการดําเนินการโครงการ และบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบ 
- 0.6 - - - 

2 
 

จัดทําประมาณการทางการเงินและแผนการลงทุนโดยละเอียดของ
โครงการ ระยะที่ 1 พรอมทั้งการจัดหาแหลงที่มาของเงินทุน  

- 
- 

1.2 
 

1.2 
 

- 
- 

- 
- 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
3 การออกแบบการใชประโยชนพื้นที่และภูมิทัศน (Landscape) ทั้ง 

Conceptual Design ของโครงการ ระยะท่ี 1 
 3.6    

4 การออกแบบการใชประโยชนพื้นที่และภูมิทัศน (Landscape) 
รายละเอียด (Basic/Detail Design) ของโครงการ ระยะที่ 1 

- 0.05 0.05 - - 

5 นําเสนอเพื่อขออนุมัต ิ - 3 3 - - 
  รวม 8.45 4.25 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 N/A - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 การบริหารงานโครงการ   / 

2 การบริหารสินทรัพย   / 

3 ดานการออกแบบ    / 

 

4.2.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ผลการดาํเนินงานไดตามเปาหมาย 
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2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมติร (Business Development with 
Partnership) 

6. คาเปาหมาย : ลงนามสญัญาผูรบัเหมากอสรางและที่ปรึกษาคุมงานแลวเสร็จ 

3. แผนปฏิบัติการ   : 4.2.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  คณะกรรมการติดตามและกํากับโครงการพฒันายารักษาโรคมะเร็ง 
4. วัตถุประสงค : เพื่อรองรับธรุกจิใหมและการสรางรายไดในอนาคต 8. ผูสนับสนุน : สถาบันวิจัยและพฒันา 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

1 

ศึกษาผลกระทบตอสิง่แวดลอม
เบื้องตน (IEE) 

Plan 15 5 5 5                   รายงานศึกษา
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน 
(IEE)  

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

2 

ออกแบบ Basic/Front End 
Engineering Design  

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

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

3 

ประเมินมูลคาการลงทุนเบื้องตน   Plan 5     5                   มูลคาการลงทุน
เบื้องตนโครงการ
กอสราง
โรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง 

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

4 

รางสัญญาความรวมมือระหวางอภ.
และ ปตท ระยะที ่2 

Plan 20 5 5 5 5                 
สัญญาความรวมมอื
ฯ  

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

5 

คัดเลือกผูรับเหมากอสรางและที่
ปรึกษาคุมงานกอสราง 

Plan 25       5 5 5 5 5         
ผูรับเหมากอสราง
และที่ปรึกษาคุม
งานกอสรางที่มี

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ผลที่ไดรับ 
ผูรับผิดชอบใน

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

6 

เสนออนุมัติดําเนินโครงการกอสราง
โรงงานฯ 

Plan 15                 5 5 5   
โครงการกอสราง
โรงงานฯ ไดรับการ
อนุมัติ ดําเนินการ 

คณะกรรมการ
ติดตามและกํากับ
โครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็ง 

Actual 0                         

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

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

 
การจัดการความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก R ความเสีย่ง 
ปจจุบัน 

Leading Indicator มาตรการในการจดัการ 
เปาหมาย 

L I L I 
1 ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

เบื้องตน (IEE) 
1 บ. ที่ปรึกษาฯ สงงานลาชา 2 2 1. ผลการศึกษาผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 
1. มีการประชุม ติดตามงาน เปนระยะ เพื่อให
งานเปนไปตามแผน 

1 2 

2 ชุมชนรอบขาง มีขอรองเรียน 2 2 2. ผลการวเิคราะหเสียงของ
ชุมชน และผูมสีวนไดสวนเสีย 

1. มีแผนการชี้แจงใหชุมชนรอบขางเขาใจถึง
แผนการดาํเนินงานของรง. ใหชัดเจน 

1 2 

2 ออกแบบ Basic/Front End 
Engineering Design และผลการ
ประเมินมูลคาการลงทุนเบื้องตน   

1 บ. ที่ปรึกษาฯ สงงานลาชา 2 2 1. แบบ CD ชัดเจน ไม
เปลี่ยนแปลง 

1. มีการประชุม ติดตามงาน เปนระยะ เพื่อให
งานเปนไปตามแผน 

1 2 

2 แบบโรงงงานไมเปนไปตาม
ขอกําหนด 

2 3 2. User requirement ที่
ชัดเจน 

1. มีการติดตามการดําเนินงานออกแบบ ทุก
เดือน เพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนด 

1 3 

3 รางสัญญาความรวมมือระหวาง อภ.
และ ปตท ระยะที่ 2 

1 สัญญาความรวมมือ ไมเปนไป
ตามความตองการของทั้งสอง
หนวยงาน 

2 3 1. ขอสังเกตจากสํานักงาน
อัยการสูงสดุ ที่มีตอราง
สัญญาความรวมมือ 

1. มีที่ปรึกษากม. เปนผูตรวจสอบสัญญา
ความรวมมือ 

1 3 

4 คัดเลือกผูรับเหมากอสรางและที่
ปรึกษาคุมงานกอสราง 

1 บ. ผูรับเหมา มีคณุสมบัตไิมได
ตามขอกําหนด 

2 2   1. มีการกําหนดขอกําหนดที่ถูกตอง 1 2 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

ลําดับ ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความตองการ/ความคาดหวัง 

ที่มีตอองคกร 
ความกังวลที่มีตอองคกร ประเด็นสําคญัที่มีตอองคกร 

วัตถุประสงคที่มีตอ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 บ. ปตท จํากัด (มหาชน)         

2 การนิคมอุตสาหกรรม (กนอ)  

โครงการที่มมีีการบริหารจัดการ
ทั้งดานการผลิต และ การจดัการ
สิ่งแวดลอมที่ด ี

การบริหารจัดการโรงงานที่ไมมี
ประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 

ปฏิบัติตามระเบียบและ
ขอกําหนดของการนิคม
อุตสาหกรรม 

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ในการขออนุญาต
การสรางโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 

3 
บ. ที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  

1. รายละเอียดของขอกําหนด
โครงการ (TOR) ที่ชัดเจน 
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข 
อยางเครงครัด 

ความไมชัดเจนและไมครบถวน
ของขอมูลความตองการของ
โครงการ 

การสนับสนุนดานขอมลูความ
ตองการของโครงการ 

สงมอบงานไดตามกําหนดเวลา 
ถูกตอง และมีคณุภาพ 

5 บ. ที่ปรึกษาออกแบบโรงงาน 
6 บ. ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 
7 บ. ผูรับเหมากอสราง  
8 บ. ที่ปรึกษาคุมงานกอสราง 

9 คกก. อภ. 
โครงการที่มีความคุมคาในการ
ลงทุน และเปนประโยขนตอ
ระบบสาธารณสุข 

การลงทุนของโครงการ ไม
กอใหเกิดประโยชนตอองคกรใน
อนาคต 

การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการใหเปนไป
ตามนโยบายที่ไดรับการอนุมัต ิ

ตองการการตดัสินใจในเชิง
นโยบายและการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 
1 ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเบือ้งตน (IEE) - 0.5 2.8 5.35 ลบ. - 

2 ออกแบบ Basic/Front End Engineering Design  - 0.5 2.8 53.50 ลบ. - 

3 ประเมินมูลคาการลงทุนเบื้องตน    0.5 2.8 - - 
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ลําดับ กิจกรรมหลัก 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
อัตรากําลัง (Man-Month) งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏิบัติการ งบลงทุน งบทําการ 

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

สําหรับซื้อท่ีดิน 
2.1 ลบ งบป 64 สําหรับที่

ปรึกษากม. 
5 คัดเลือกผูรับเหมากอสรางและที่ปรึกษาคุมงานกอสราง - 0.5 2.8 - - 
6 เสนออนมุัตดิําเนินโครงการกอสรางโรงงานฯ - 0.5 2.3 - - 

    รวม 3 15.55 558.85 2.1 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 
1 N/a - - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ 
 
ลําดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการดําเนินการ มีอยูแลวในปจจุบัน ตองการเรียนรูเพิ่มเติม 

1 การบริหารงานโครงการ / / 

2 เทคโนโลยีการผลติยาเคมีบําบดั / / 

3 เทคโนโลยีการผลติยาชีววัตถ ุ / / 

4 การควบคุมและประกันคณุภาพของยาเคมีบําบัด   / 

5 การควบคุมและประกันคณุภาพของยาชีววัตถ ุ   / 

6 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย   / 

7 การบริหารจัดการระบบสนับสนุนกระบวนการผลติ   / 
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4.2.5 โครงการศึกษากลไกการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหมของ อภ. 
 
1. ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  : ไดโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ไดรับทุนสนับสนุน (Seeding fund) จากองคการ
เภสัชกรรม อยางนอย 3 โครงการ 

2. กลยุทธ : กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาธุรกิจรวมกับพันธมติร (Business Development with 
Partnership) 

6. คาเปาหมาย : ไดโครงการพัฒนานวัตกรรมที่ไดรับทุนสนับสนุน (Seeding fund) จาก
องคการเภสัชกรรม อยางนอย 3 โครงการ 

3. แผนปฏิบัติการ   : 4.2.5 โครงการศึกษากลไกการพัฒนาธุรกจินวัตกรรมใหมของ อภ. 7. ผูรับผดิชอบหลัก :  คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวจิัย พัฒนาและนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค : เพื่อรองรับธรุกจิใหมและการสรางรายไดในอนาคต 8. ผูสนับสนุน : บ. Durian Corporation 

 
กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 1. การอนุมัติ TOR และเขาสู

กระบวนการจดัซื้อจัดจาง 
1.1 จัดทําเอกสารการจางที่

ปรึกษา 
    1.2  ไดรับอนุมัติการจางที่
ปรึกษาและ TOR และเขาสู
กระบวนการจดัซื้อจัดจาง 

Plan 10 5 5                    ไดรับอนุมัตกิารจางที่
ปรึกษาและ TOR และ
เขาสูกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง 

นักวิจยัที่ดูแล
โครงการพัฒนา
นวัตกรรม 

Actual 0     

                    

2 การพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา
โครงการ 

2.1  แตงตั้งคณะกรรมการจางที่
ปรึกษา และคณะกรรมตรวจรบัพัสด ุ

2.2  จัดทําหนังสือเชญิชวนที่
ปรึกษา 

2.3 ที่ปรกึษายื่นขอเสนอทางดาน
เทคนคิ และดานราคา และ

Plan 10  5 5                   ไดบริษัทที่ปรึกษาฯ 
ที่ผานการคัดเลือก 

นักวิจยัที่ดูแล
โครงการพัฒนา
นวัตกรรม 

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
คณะกรรมการฯ เปดซองขอเสนอ/
ตรวจสอบรายละเอียด 

2.4 ที่ปรกึษาฯ มานาํเสนอตอ
คณะกรรมการฯ 
    2.5 ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ผาน
การคัดเลือก 

3 การลงนามในสญัญาจางที่ปรึกษา
โครงการ 
3.1 ไดรับอนุมัติการจางบริษัทที่
ปรึกษาจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 
3.2 ทั้งสองฝายลงนามในสญัญา
จางที่ปรึกษาโครงการ 

Plan 5      5                  ทั้งสองฝายลงนามใน
สัญญาจางที่ปรึกษา
โครงการเรียบรอย
ตามแผน 

นักวิจยัที่ดูแล
โครงการพัฒนา
นวัตกรรม 

Actual 0                         

4 การสงมอบแผนการดําเนนิงาน
และโครงสรางบุคลากรจากที่
ปรึกษา 

4.1  ที่ปรึกษานําเสนอแผนการ
ดําเนินงาน และจดัเตรยีมกิจกรรม 
   4.2 ที่ปรึกษาสงมอบรายงาน
ฉบับที่ 1 ประกอบดวย แผนการ
ดําเนินงาน (Action plan) 
โครงสรางบุคลากร แผนการ
พัฒนากลไกการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมฯ และรายงานการศึกษา
แนวโนมธรุกิจสุขภาพ 

Plan 10    5  5               ไดรับแผนการ
ดําเนินงาน (Action 
plan) โครงสราง
บุคลากร แผนการ
พัฒนากลไกการ
พัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมฯ และ
รายงานการศึกษา
แนวโนมธุรกิจสขุภาพ 
จากที่ปรึกษา 

นักวิจยัที่ดูแล
โครงการพัฒนา
นวัตกรรม 

Actual 0         

                

5 Plan 45         10  10 15  5   5       
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ ผูรับผิดชอบใน

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

การพิจารณาคดัเลือกโครงการ
พัฒนานวัตกรรมที่ไดรับทุน
สนับสนุน (Seeding fund) จาก
องคการเภสัชกรรม อยางนอย 3 
โครงการ 

5.1 กิจกรรม GPO Innovative 
Kick Off 

5.2 ประชาสัมพันธและรับสมัคร 
GPO Ignite Program ป 2565 

5.3 กิจกรรม Pitching คัดเลือก
ทีมเขาสูโครงการฯ 

5.4 กิจกรรม GPO Innovative 
Mini Program 

5.5 กิจกรรม Demo Day 
คัดเลือก 3-5 โครงการ ที่จะไดรับ
ที่ไดรบัทุนสนบัสนุน (Seeding 
fund) และ เขาสูโครงการบมเพาะ
ธุรกิจนวัตกรรมฯ 
    5.6 ไดรบัอนุมัติทุนสนับสนุน 
(Seeding fund) จากองคการ
เภสัชกรรม อยางนอย 3 โครงการ 

Actual 0                    ไดโครงการพัฒนา
นวัตกรรมที่ไดรับทุน
สนับสนุน (Seeding 
fund) จากองคการ
เภสัชกรรม อยางนอย 
3 โครงการ 

นักวิจยัที่ดูแล
โครงการพัฒนา
นวัตกรรม 

6 โครงการบมเพาะธรุกิจ
นวัตกรรมฯ (GPO Ignite 
Program) 12 เดือน 

Plan 20                 5 5 5  5 1. ไดความคืบหนา
การพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
หรือบริการหรือการ

นักวิจยัที่ดูแล
โครงการพัฒนา
นวัตกรรม 

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
รอยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ ผลที่ไดรับ ผูรับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขึ้นทะเบียนของ
โครงการพัฒนา
นวัตกรรมที่ไดรับ
ทุนสนับสนุน 
(Seeding fund) 
2. ไดองคความรู
และแนวทางการ
ดําเนินงาน
การศึกษากลไก
ธุรกิจนวัตกรรมของ 
อภ. แก บุคลากร 
อภ. ที่เกีย่วของ 

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

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

 


