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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ปี 2566-2570 

นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยนวัตกรรมที่เกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหาร
จัดการ ด้วยกระบวนการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับพนักงานภายในองค์การเภสัช
กรรมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ และน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือ
สร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่และต่อยอดเป็นนวัตกรรมในด้านต่างๆ เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องในองค์กร ส่งผลต่อการสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ การมีนวัตกรรมในองค์กรเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรเพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว (Sustainable) การน านวัตกรรม
มาเป็นปัจจัยผลักดันและขับเคลื่อนในการด าเนินงานขององค์กร โดยสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  การ
พัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการน านวัตกรรมให้เข้าไปสูทุกกระบวนการท างาน สอดคล้องกับทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2566-2570 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2564 และนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เพ่ือสนับสนุนการเติบโตขององค์กร 
รองรับธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Products) 
และการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ องค์ความรู้ของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ เทคโนโลยี
และรูปแบบการบริการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพ่ือยกระดับวิธีการรักษาหรือการดูแลสุขภาพ ด้านนวัตกรรม
กระบวนการ (Process innovation) ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน และการบูรณาการระหว่าง
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตกับการบริการจัดหาเพ่ือสร้างสร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของตลาดและ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ และด้านนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม่ (Business Innovation) เพ่ือความมั่นคง
ด้านสาธารณสุขของประเทศ และการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว จะน าไปใช้ก าหนดเป็นกรอบแนวทางการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ
องค์การเภสัชกรรมที่แสดงถึงด าเนินการที่อยู่บนพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์  (Creativity) ความใหม่ 
(Newness) และการสร้างคุณค่า (Value) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาองค์ความรู้ การปรับทัศนคติการท างานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ร่วมกัน 
ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงานภายใน จนถึงระดับบุคคล รวมทั้งการสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมก้าว
เข้าสูมิติใหม่ในการด าเนินการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกกลุ่มความต้องการของลูกค้า รวมถึง
สามารถเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขัน จนน าไปสูองค์กรแห่งความยั่งยืนได้ต่อไป 
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บทที่ 1 บทน า 
1.1 ข้อมูลทั่วไป  

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดอยู่ในสาขาสังคม เทคโนโลยี 
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 องค์การเภสัชกรรมด าเนินงานตามภารกิจที่จะสนอง
นโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ 
นอกจากนี้ยังเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ส ารองไว้ยามฉุกเฉินเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมมีส านักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 
บนพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตยารังสิต 1 ซ่ึงด าเนนิการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และยาทั่วไป 
และโรงงานผลิตวัตถุดิบทั้งเคมีภัณฑ์และสารสกัดสมุนไพร โดยตั้งอยู่ที่ ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 10 อ าเภอ
ธัญบุรี ปทุมธานี บนพ้ืนที่ 102.77 ไร่ รวมทั้งโรงงานผลิตวัคซีน ตั้งอยู่ที่ อ.ทับกวาง จังหวัดสระบุรีบนพ้ืนที่
ประมาณ 145 ไร่ นอกจากนี้ยังมีส่วนการกระจายสินค้าในภูมิภาค 3 แห่ง คือ สาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี และสาขาภาคใต้ จ.สงขลา เพ่ือกระจายยาผ่านทางโรงพยาบาล 
และสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีร้านยาองค์การเภสัชกรรม ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลรวม 8 แห่ง เพ่ือเป็นช่องทางให้การกระจายยาสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดจ าหน่าย ยาและ
เวชภัณฑ์ทั้งที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตอ่ืนๆ ในราคาย่อมเยา โดยองค์การเภสัชกรรมมีบุคลากรมี
ทั้งหมด 3,342 คน ประกอบด้วย พนักงาน 2,346 คน ลูกจ้างประจ า 880 คนและลูกจ้างชั่วคราว 116 คน 
(ข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2564)  

องค์การเภสัชกรรมมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คือ  
1) ผลิตยาและเวชภัณฑ์  
2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์  
3) ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์  
4) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์  
5) ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์  
นอกเหนือจากนี้ องค์การเภสัชกรรมมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข คือ  
1) รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ไม่ให้เพ่ิมสูงขึ้นโดยเร็ว  
2) รักษาคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
3) จัดหาและสนองความต้องการด้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
4) จัดหาและสนองความต้องการด้านวัคซีนและเซรุ่มให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
5) ส ารองยาและเวชภัณฑ์ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
6) จัดหา ส่งยาและเวชภัณฑ์แก่กองทุนและเวชภัณฑ์ประจ าหมู่บ้านตามเป้าหมายของโครงการ 

สาธารณสุขมูลฐาน  
7) สนับสนุนนโยบายสาธารณสุขอ่ืนๆ นอกจากเรื่องยา และนโยบายที่เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ ทั้งด้าน

การผลิต การจัดหา การกระจาย การบริโภค การควบคุมการพ่ึงตนเอง การใช้เทคนิคและทรัพยากรที่  
เหมาะสมภายในประเทศ 

 
1.2 สาระส าคัญและความเชื่อมโยงของนโยบายภาครัฐเกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม  
1.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์
ประเทศไทย ปี 2580 คือ 
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“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาตินี้มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ทั้งนี ้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ 
 แผนระดับที ่1 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 
1) เป้าหมาย 

1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและการค้า

สินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้ง
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกรมี
รายได้สูงขึ้น 

2.1.1 เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต และน าไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐาน
เกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพโดยเฉพาะ
พืชสมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก โดยการส่งเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตาม
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือการผลิตและแปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร้าง
เสริมสุขภาพและพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและการแปรรูป
สินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือ
และสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอม
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เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างและลึกซึ้งทั้งระบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประเทศไทยจึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริ การแห่ง
อนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพ่ิมบุคลากรที่
มีทักษะและความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

2.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือต่อ
ยอดจากภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชีวมวล 
โดยการเพ่ิมสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ได้แก่ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริมเวชส าอาง 
วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพ่ิมการผลิตและส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ แปลงของ
เหลือทิ้งจากเกษตรและอุตสาหกรรม ให้เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลค่า โดยใช้ประโยชน์จากวัตถุชีว
มวลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น การ
เน้นการวิจัยและพัฒนา และน าผลงานวิจัยมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ความส าคัญกับระบบ
นวัตกรรมแบบเปิด เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้เร็วขึ้น 

2.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด้านบริการ
การแพทย์ของไทยเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพ่ือรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่
จะเพ่ิมมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือน าไปสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริ การการแพทย์
ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์
การแพทย์การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให้บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในบริการการแพทย์ เพ่ือลดต้นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให้บริการการแพทย์
อย่างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้งการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
และรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากประสิทธิภาพมาเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรของไทย ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่  

1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
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ทั้งนี้ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การ
เภสัชกรรม ได้แก ่

1) แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ ส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบแบบ
ครบวงจร โดยให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าท้ังภายในและระหว่างประเทศรวมถึงธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ 

แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัดสมุนไพร
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 

- พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
เกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปชีวมวล เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ชีวภาพในพ้ืนที่เหมาะสม 

- สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาตลาด
ภายในประเทศโดยให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ 
รวมถึงพัฒนามาตรการและสร้างแรงจูงใจเพ่ือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
และใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

2) แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแบบ
บูรณาการควบคู่กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
ในทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่
ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ ในห่วงโซ่มูลค่า เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ
อุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น 

- ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นย า ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดท า ฐานข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ 

- ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยส่งเสริมการ
น าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพ่ือสร้างอุตสาหกรรม และบริการ
การแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 
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- ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะความช านาญ และมีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 

- ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ให้เทียบเท่ากับ
ระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทย
ให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้มาก
ขึ้น 

- ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบันและ
การแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที่ยว 

 
1.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2579 ซึ่งก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนอง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการ
สะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ใน
ระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับต่อๆ ไป โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
เภสัชกรรม ดังนี้ 

 
กรอบยุทธศาสตร์ สาระส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟู
และดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้ า งความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบาย
การคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ การลงทุน  
การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
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กรอบยุทธศาสตร์ สาระส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

มุ่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครั ฐ  กา รป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วน
ร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่นมีการกระจายอ านาจ และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  8  ก า ร พั ฒ น า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิม
การลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุง สภาพแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

 
1.2.3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 

รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ใน
การขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลคือ มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 โดยมีการ
แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ซึ่ง
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 12 ด้าน โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข
โดยตรงคือนโยบายด้านที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการ
สาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอ
ภาค ประกอบด้วย  

1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่ รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการแพทย์แม่นย าและยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บน
พ้ืนฐานหลัก ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะ
และอนามัย ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

2. ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบ  
วงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้  
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

3. พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจ าบ้าน
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้งเพ่ิม  
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิม 
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
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ส่งเสริม สุขภาพต าบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการ สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  

4. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมี งานท าที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 

นอกจากนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 12 ด้าน รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ 12 เรื่อง โดยนโยบายเร่งด่วน
ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขโดยตรงคือนโยบายที่ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของประชาชน ดังนี้ 

การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน เช่น ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ 
พิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา ทาง
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการใน  แต่ละ
ระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์  
ทางไกล และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุข  
ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ 
 
1.2.4 ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570 

ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นทิศทางหลักให้รัฐวิสาหกิจแต่ละสาขา
สามารถด าเนินการตามบทบาทและภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การจัดตั้ง  เพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของประเทศได้ โดย
ก าหนดบทบาทขององคก์ารเภสัชกรรมในสาขาสังคมและเทคโนโลยี ดังรูป 
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ซึ่งสาขาสังคมและเทคโนโลยีมีกรอบภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงให้มีการศึกษา วิจัย 
และสร้างเครือข่ายด้านยาและเวชภัณฑ์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึง จากบทบาทและกรอบภารกิจข้างต้นพบว่า องค์การเภสัชกรรมมีความส าคัญในการผลักดันไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยสรุปยุร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570 ที่เก่ียวข้อง
กับองค์การเภสัชกรรม ดังนี้  
 

ทิศทางหลักในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม 
หมุ ดหมาย  4 ไทย เป็ นศู นย์ กล า งทาง
การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

อภ. การวิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ ตัวอย่างโครงการ/
แผนงานและเป้าหมายโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด - 
19 : สามารถผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ 

 
ที่มา : ร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2566-2570 จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2565 
 
1.2.5 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2565 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2565 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์ภาพรวม และแนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยี (Umbrella statement) ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ภาพรวม 
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2565 สอดคล้องกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy : DE) โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่  

1. ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
2. บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ  
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว  
4. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0  
5. แผน DE และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 
แนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยี (Umbrella statement)  

“สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างการเรียนรู้  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม” 

แนวนโยบายภาพรวมสาขาสังคมและเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน
สาขาสังคมและเทคโนโลยี ให้เป็นก าลังหลักในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคธุรกิจและบริการตาม
นโยบายรัฐบาล การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่
ประชาชน โดยสรุปยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2565 ที่เก่ียวข้องกับองค์การเภสัชกรรม ดังนี้ 
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ตารางที่ 1-1 : ประเด็นยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2565 ที่เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม 
 

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2565 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ
ให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 

อภ. ควรน าสมุนไพรไทย เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และ
กัญชามาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น 
เพ่ือสร้างรายได้ ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ และความ
มั่นคงทางยาให้กับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

อภ. ควรเร่งรัดการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ควรศึกษาแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (Public Private Partnership : PPP) เ พ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และ
เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ อภ. 
และภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

อภ. ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เป็น
รูปธรรม และควรด าเนินการจัดท าแผนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะกลาง (3-5 ปี) พร้อมทบทวนแผนดังกล่าวอย่าง
สม่ าเสมอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 และแผน DE 

-อภ. ควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม 
ด้วยการมีแผนวิจัยและพัฒนายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา
ก าพร้า โดยเฉพาะยากลุ่มเป้าหมายที่เป็น First generic 
-อภ. ควรให้ความส าคัญกับการผลิตและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะด้าน
การผลิต เนื่องจากในปัจจุบันตลาดผู้ผลิตยามีการแข่งขันที่สูง 
ดังนั้น การผลิตยาบางรายการของ อภ. อาจจะต้องเลือกว่า
จะผลิตเองหรือการน าเข้าจะมีความคุ้มค่ากว่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
ให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม 

-อภ. ควรให้ความส าคัญและน ากระบวนการปฏิบัติงานและ 
การจัดการของรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ทั้ง 8 
ด้าน มาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง อภ.ต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพ่ือ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต 
-อภ. ควรมีการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
และจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบจาก
เหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่ ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ



16 
 

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2565 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม 
อุบัติใหม่ COVID-19 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
การก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
องค์รวม (BCG Model) 

อภ. ถือว่าเป็นโรงงานผลิตยาขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการผลิต
สูง จึงควรยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้การพัฒนา
เศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย  
  B ย่อมาจาก Bio Economy คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ 
ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า 
  C ย่อมาจาก Circular Economy คือ ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
ที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
  G ย่อมาจาก Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
ซ่ึงมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพ่ือลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน 

 
1.2.6 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้มอบนโยบาย
การด าเนินงานกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ 2564 ดังนี้ 

ตลอด 2 ปีที่ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเหตุการณ์ท้าทายหลายเหตุการณ์ 
ทั้งฝุ่น PM 2.5 น้ าท่วม คดีกราดยิงโคราช และวิกฤตโควิด 19 ซึ่งปัจจัยที่ท าให้การสาธารณสุขไทยประสบ
ความส าเร็จ คือ พลังของคนสาธารณสุขที่ร่วมกันท างานทั้งระดับนโยบาย หน่วยงาน จังหวัด และพ้ืนที่ โดย
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกภาคส่วน รวมถึง อสม. จึงให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่บุคลากร ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนการบรรจุข้าราชการใหม่ในสังกัด 45,242 ต าแหน่ง ค่าตอบแทนเงินเพ่ิม
พิเศษ 7 เดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 1 เปอร์เซ็นต์ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของ
เจ้าหน้าที่ และค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานบริการ 

ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งยังต้องเผชิญกับโรคโควิด 19 และต้องใช้ชีวิตร่วมกับ
โรคนี้อย่างปลอดภัย ขอให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นแนวนโยบายของรัฐบาลและการสนองโครงการพระราชด าริ
ทางด้านสาธารณสุข ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์เป็นภารกิจล าดับแรก ส่วน
การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เข้มแข็ง น าองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสร้างชาติ ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศด้วยสาธารณสุขวิถีใหม่ เ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทย
แข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” มี 9 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1. การใช้มาตรการสาธารณสุขขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกมิติ เพ่ือเตรียมการเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยยึดความปลอดภัยของคนไทยเป็นส าคัญ  

2. พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้รองรับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ปฐมภูมิทั้งเขตชุมชนและเขตเมือง จัดตั้งหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 3,000 ทีม จังหวัดละ 1 อ าเภอ สนับสนุนให้คนไทยทุกครอบครัว มีหมอ
ประจ าตัวครบ 3 คน 30 ล้านคน  

4. พัฒนาและเสริมศักยภาพ รพ.สต.เป็นศูนย์การสาธารณสุขประจ าต าบล ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟู และคุ้มครองผู้บริโภค  
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5. บูรณาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบด้าน ทั้งสมอง จิตใจ ฟัน ตา หู และหัวใจ 
6. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพงานบริการ ด้วยการต่อยอด 30 บาทรักษาทุกที่ เข้ารับบริการโดยไม่

ต้องมีใบส่งตัว เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดความยุ่งยากด้านเอกสารและรายจ่ายของประชาชน  
7. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการรักษามะเร็งทุกท่ี ทั้งการผ่าตัด เคมีบ าบัด และรังสีรักษา  
8. พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างงาน 

สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ประชาชน  
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพประชาชน เพ่ือเข้าถึงบริการ

สาธาณสุขส่วนบุคคลอย่างรวดเร็ว       
นอกจากนี้ยังมีนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 9 เรื่อง 

ดังรูป 
 
รูปที่ 1-1 : นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

 
 

องค์การเภสัชกรรมในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยีเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่
มีบทบาทสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ ได้น านโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องข้างต้นมาใช้ในกระบวนการ
ท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต คลังและขนส่ง การขายและบริการ  
แสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและหน่วยงานดังรูป 
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รูปที่ 1-2 : ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและหน่วยงาน 
 

 
 
1.3 แผนวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม  
 จากนโนบายภาครัฐ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร    
ท าให้ในปี 2566-2570 องค์การเภสัชกรรมยังคงกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 
ดังรูป 

 
โดยต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ประจ าปี 2566 – 2570 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง

ส าหรับองค์กรในการมุ่งผลักดันการด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจหลักและความยั่งยืนขององค์กรในการ
ด าเนินงานต่อไปในอนาคต รวมถึงการก าหนดเป้าประสงคใ์นแต่ละระยะ โดยวิเคราะห์จากกรอบนโยบาย ความ
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ต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การ
แข่งขัน และโอกาสจากความเสี่ยง ( Intelligent Risk) เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์องค์กร 
(Corporate Strategy) อันเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) ทีก่ าหนดเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 

รูปที่ 1-3 : การถ่ายทอดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) สู่การจัดท าเป็นแผน
ยุทธศาสตรอ์งค์กร (Strategic Plan) 

 

 
 

เพ่ือรองรับแนวทางการการด าเนินการทั้ง 3 ระยะ มีการก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินการที่ต้องการ
บรรลุหรือเป้าประสงคข์ององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 
 

No. เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์/ปัจจัยของต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ที่คาดหวัง 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1 การด าเนินการ
ตามนโยบาย
ภาครัฐ สังคม  
และ
ประเทศชาต ิ

สามารถช่วยภาครัฐประหยัด
งบประมาณจากการจัดซื้อยาเชิง
สังคม/ยาจ าเป็น เพื่อท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ/
สนองนโยบายของรัฐ/ทดแทน
การน าเข้า/มีผูผ้ลติน้อยราย  

2,000 ลบ. 2,000
ลบ. 

2,100
ลบ. 

2,100
ลบ. 

2,200
ลบ. 

ความส าเร็จในการด าเนินการ
โครงการตามนโยบายภาครัฐท่ี
ส าคัญ 

100% 100% 100% 100% 100% 
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No. เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์/ปัจจัยของต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ที่คาดหวัง 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

2 ก าไรสุทธิ  
(% Net 
Profit) 

สามารถพึ่งพาตนเองและเพยีงพอ
ส าหรับการใช้จ่ายหมุนเวียนและ
การลงทุนในอนาคต 

≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% ≥7.0% 

3 รายได้รวม  
(ล้านบาท) 

รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์
ที่จ าเป็นต่อสังคมไทย  เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และ
สร้างความมั่นคงทางยา 

21,490 
(≥40%) 

22,265 
(≥40%) 

23,565 
(≥45%) 

24,289 
(≥45%) 

24,600 
(≥45%) 

4 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาด 

นวัตกรรมยาและ
เวชภัณฑ์ใหม่ 
และสมุนไพรเพื่อ
ความมั่นคง ตอบ
นโยบาย
สาธารณสุขของ
ประเทศ และ
สนับสนุนการ
เติบโตขององค์กร 

ผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีออก
สู่ตลาด 

9 9 10 10 10 

ผลิตภณัฑ์
ใหม่เพื่อ 
ความ
มั่นคง/
นโยบายที่
ออกสู่ตลาด 

2 1 - - - 

5 การพัฒนา
ธุรกิจใหม ่

New Business Development 
ที่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกจิ 
ได้แก่ รายไดจ้ากกลุม่ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรและกัญชาทาง
การแพทย์ กลุ่มยาป้องกันโรค 
เป็นต้น 

ด าเนินการ
ได้ตาม

แผนการ
พัฒนาธุรกิจ

ใหม ่

รายได้  
1,000  

ล้านบาท 

รายได้  
1,500 

ล้านบาท 

รายได้  
1,550 

ล้านบาท 

รายได้  
1,600 

ล้านบาท 

 

โดยสรุปยุทธศาสตร์ปี 2566-2570 ดังรูป 
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พร้อมแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) ขององค์การเภสัชกรรมประจ าปี 2566 เพ่ือสื่อสารถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ได้ ดังนี้ 
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บทที่ 2  
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการ

ความรู้และนวัตกรรมและน ามาแยกแยะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สามารถแบ่งกรอบการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 

 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์ PESTEL Analysis ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Politic : P & Legal : L) ทั้ง
นโยบายภายในประเทศ นโยบายความร่วมมือระดับภูมิภาค การวิเคราะห์ภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ (Economics : 
E) การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sociocultural : S & Environment : E) และการวิเคราะห์เชิง
เทคโนโลยี (Technology : T) นอกจากนี้ ยังน าเครื่องมือ 5-Forces Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวม
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1.1 นโยบายภาครัฐ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (Politic: P & Legal: L) 
2.1.1.1 นโยบายภาครัฐและการแข่งขันในตลาดโลก 

1. ข้อตกลงความครอบคลุมและความก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชี ยแปซิฟิก 
(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP) 

ข้อตกลง CPTPP มีความครอบคลุมในหลายประเด็น เช่น การเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ 
การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน รัฐวิสาหกิจ กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อ
พิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ โดยปัจจุบันมีชาติที่ เข้าร่วมความตกลงอยู่  11 ประเทศ
ประกอบด้วย ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม 

ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเรื่องการจดสิทธิบัตรยา การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา (CL)*1

การขยายอายุสิทธิบัตรยา และการผูกขาดข้อมูลทางยา รวมทั้งเป็นการจ ากัดอ านาจของรัฐในการระงับการ
น าเข้ายา หรือการผลิตยาเอง ดังนั้นการจดสิทธิบัตรยาใหม่ๆ อาจจะต้องถูกผลกระทบล่าช้าออกไป เนื่องจาก
ผลจากการจ ากัดนโยบายและถูกฟ้องร้องในเวทีระหว่างประเทศ  

ข้อบทหลักที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยา 
ที่มา : สถาบันวิจยัและพัฒนา  องค์การเภสัชกรรม 13 พ.ค.2563 

 ข้อบทท่ี 15 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                                           
1 * CL หรือ การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing: CL) คือ การที่กฎหมายอนุญาตให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้
สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรได้ โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ เมื่อมีเหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะที่เหมาะสม แต่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการบังคับใช้สิทธิ พร้อมทั้งต้องแจ้งการบังคับใช้สิทธิให้กับเจ้าของสิทธิบัตรทราบด้วย 
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สาระส าคัญ คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะต้องโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และให้ประเทศสมาชิกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐได้ หากสนใจ  

มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยา ดังนี้  
1. เปิดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้อุตสาหกรรมต่างประเทศเข้ามาแข่งขันอย่างเท่าเทียม 

รัฐไม่สามารถใช้ นโยบายบัญชีนวัตกรรมไทย รวมทั้ง ระเบียบและกฎกระทรวงของ 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมยาในประเทศ ส่งผลกระทบต่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางยา 

2. ค่าใช้จ่ายด้านยาสูงขึ้น งบประมาณไม่เพียงพอ และกระทบโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลต่อการด าเนินภารกิจด้านความมั่นคงทางยาและสุขภาพของ
ประชาชน  มีผลต่อการเข้าถึงยาของประชาชน 

มีผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม ดังนี้ 
1. ด้านส่วนแบ่งทางการตลาดและรายได้ในเชิงพาณิชย์ ขององค์การเภสัชกรรม. ท าให้

งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินภารกิจความมั่นคงด้านยา รวมถึงการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆให้อุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศ 

 
 ข้อบทท่ี 17 รัฐวิสาหกิจ 

สาระส าคัญ มีกฎเกณฑ์ท่ีท าให้มั่นใจว่าการด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจผูกขาด จะต้องไม่เป็นการสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าเอกชนอื่นๆ ใน
ประเทศสมาชิก 

มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยา ดังนี้  
1. เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากบริษัทยาจากต่างประเทศเห็น

โอกาสและความคุ้มค่าในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด 
มีผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม ดังนี้  
1. การยกเลิกสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรมในขณะที่ยังคงใช้กฎระเบียบราชการใน

การบริหารงาน ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจขององค์การเภสัช
กรรม ท าให้องค์การเภสัชกรรมไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ จึงเป็น
ภาระต่องบประมาณแผ่นดิน 

 
 ข้อบทท่ี 18 ทรัพย์สินทางปัญญา 

สาระส าคัญ คือ คลอบคลุมเรื่องสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบ
อุตสาหกรรม  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ความลับทางการค้า  ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนๆ  
และการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  อ านวยความสะดวกในการค้นหาและ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาและองค์การเภสัชกรรม ดังนี้  
1. ให้มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการขึ้นทะเบียนยา และการคุ้มครองสิทธิบัตร 

(Patent Linkage) ท าให้บริษัทเจ้าของสิทธิบัตรสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวท าให้ยาชื่อ
สามัญเข้าสู่ตลาดช้าลง 
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2. ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถยื่นฟ้องร้องผู้ผลิตยาชื่อสามัญ (non-infringed product) ท า
ให้ยาชื่อสามัญเข้าสู่ตลาดช้าลง 

3. การใช้ Compulsory Licensing (CL) ยากข้ึน กรณีการใช้ส าหรับประโยชน์
สาธารณะที่ไม่ใช่การค้า (public non-commercial use) รัฐอาจสุ่มเสี่ยงต่อการถูก
ฟ้องร้องโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 

 
ขั้นตอนในการเจรจาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ประกอบไปด้วย 12 ขั้นตอน โดยปัจจุบันการ

ด าเนินการของประเทศไทยยังอยู่ในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ 

 
ความคืบหน้าล่าสุด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564  ภายหลังการเข้าหารือของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (กนศ.) พร้อมคณะ กับกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) และ
องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ข้อสรุปว่า จะยังไม่มีการน า CPTPP เข้าให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพ่ือยื่น
เจตจ านงเข้าร่วมความตกลงนี้กับประเทศสมาชิกหากยังไม่มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : จากการชะลอความคืบหน้าการเจรจา CPTPP ท าให้ความเสี่ยงที่
รายได้ขององค์การเภสัชกรรมจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ยังไม่เกิดขึ้นหรือยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม 
 

2. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) 

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

ความตกลง RCEP จะเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิก 15 
ประเทศ คือสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จี น 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นความตกลงความร่วมมือทางการค้า ที่มีตลาดขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ที่ได้เคยลงนามกัน ประเทศท่ีเข้าร่วมตกลงกันทั้ง 15 ประเทศ มีประชากรรวมคิดเป็น 33% หรือ 
1 ใน 3 ของประชากรโลก (เกือบ 2,252 ล้านคน) และมี GDP รวมกันคิดเป็น 33% หรือ 1 ใน 3 ของ GDP 
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โลก (กว่า 28.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีมูลค่าการค้ารวม คิดเป็น 30.3% ของมูลค่าการค้าโลก (กว่า 10.7 
ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งวัตถุประสงค์ของข้อตกลง RCEP คือการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย 
ครอบคลุม คุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเอ้ือต่อการขยายตัวของการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
และสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลก จะน ามาซึ่งโอกาสทางการตลาดและการจ้างงาน
ให้กับธุรกิจและผู้คนในภูมิภาค 

ข้อตกลง RCEP เป็นข้อตกลงที่ไม่ได้ท าขึ้นเพ่ือวันนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อตกลงส าหรับอนาคตด้วย เป็น
การปรับปรุงความครอบคลุมของเขตการค้าเสรีอาเซียนบวกหนึ่งที่มีอยู่ (FTA ของอาเซียนกับคู่เจรจา 5 
ประเทศ) และค านึงถึงความเป็นจริงทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงยุคของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม การขยายตัวของภูมิภาค ห่วงโซ่
คุณค่า และความซับซ้อนของการแข่งขันในตลาด  นอกจากนี้ ข้อตกลง RCEP นี้เป็นการปรับปรุงและเสริม
ข้อตกลงที่มีอยู่แล้วในบทบัญญัติขององค์การการค้าโลก (WTO) อีกด้วย 

ความคืบหน้าล่าสุด ข้อตกลง RCEP มีผลบังใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ปัจจุบันสมาชิกกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม และคู่เจรจาอีก 3 ประเทศ 
ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ได้ให้สัตยาบันแล้ว ส่วนประเทศที่เหลือจะลงสัตยาบันในเร็ววันนี้ 

ผลของการบังคับใช้ ข้อตกลง RCEP ไทยจะลดและยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าที่น าเข้าจาก
ประเทศสมาชิก RCEP ในทันที 6,340 รายการ และขยายเป็น 8,724 รายการ ภายใน 20 ปี โดยรายการสินค้า
ส่วนใหญ่ เป็นการยกเลิกสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบหรือที่ต้องการใช้ในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก เช่น สินค้ าในกลุ่ม
ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าประมง สินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องเพชรพลอยเทียม หินที่ใช้ใน
การก่อสร้าง ท่อนเหล็ก ท่อนทองแดง เป็นต้น 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ยังไม่พบผลกระทบด้านการแข่งขันทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ชัดเจน รวมถึง ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

 
2.1.1.2 นโยบายภาครัฐที่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ 

จากนโยบายผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต หรือ 
Thailand 4.0 นับแต่ปี 2558 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต (New S-Curve) หรือ New Engine of Growth โดยการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (2555-2559) ต่อเนื่องด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) เป็น
แผนยุทธศาสตร์ผลักดัน เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค แนวทางการพัฒนาสร้างความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การมีบทบาทหน้าที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศยกระดับการให้บริการด้าน
สุขภาพ และบริการด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากร และมาตรฐานการให้บริการเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

รัฐบาลได้มีนโยบายตั้งแต่ปี 2556 เพ่ือการพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) เพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพด้วยการเติมเต็มขั้นพ้ืนฐานของสุขภาพ ดูแลยกระดับมาตรฐานการ
ดูแลด้านสุขภาพต่างๆ ดูแลสุขภาพในเชิงของการท่องเที่ยว ต่อเนื่องถึงการสร้างอาชีพ และการพัฒนาให้เกิด
ความเป็นเลิศของศูนย์กลางทางการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแนว
ทางการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 4 ศูนย์ ได้แก่ 

1. ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) เพ่ือการบริการอย่างครบวงจร 
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2. ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) เพ่ือต่อยอดกับระบบสปา ระบบการสร้าง
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางที่
ประเทศอ่ืนเข้ามาใช้บริการทางสุขภาพมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

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

 
 
ที่มา: สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

 
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการอาคารโรงพยาบาล

รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี กรอบวงเงิน 11,629 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี ระหว่างปี 2565-
2570 เพ่ือก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีอาคารใหม่ ทดแทนอาคารเดิมที่ใช้งานมากว่า 50 ปี รวมทั้ง
ขับเคลื่อนความร่วมมือย่านนวัตกรรมโยธี เชื่อมโยงสถาบันทางการแพทย์เป็นเครือข่ายที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การสร้างย่านนวัตกรรมโยธี (Yothi medical Innovation District : YMID) สอดคล้องกับแนวคิด
พัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริหารด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้เข้าสู่ระดับสากล แข่งขันได้ มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ 
(Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้ผลักดันไว้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือรวบรวมเอา
สถาบันทางการแพทย์ ในย่านถนนโยธี ราชวิถี พญาไท พระรามหก และ ศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน มารวมพลังทางสังคมและปัญญา เพ่ิมขีดความสามารถ
และน าไปสู่การใช้ทรัพยากรด้านการแพทย์ของไทยอย่างเต็มก าลัง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : รัฐบาลและกระทรวงมีการมอบหมายนโยบาย/แผนงาน และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับ องค์การเภสัชกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข 
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2.1.1.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มี

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือทราบ และแจ้งหน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่ อไป เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยโดยแจ้งยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 439 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 และได้ยกเว้นการปฏิบัติ
ตามหมวด 6 ของกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 โดยให้น าหลักเกณฑ์ตามหนังสือนี้ไปใช้แทนความใน
หมวด 6 ของกฎกระทรวงดังนี้ 

ข้อ 17 ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกัน  
หรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ 18 ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน 
(1) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
(2) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยได้ 
ผลิตออกจ าหน่ายแล้ว 
(3) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม 
ทหาร มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจ าหน่าย 
(4) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(5) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง และไม่อยู่ในบัญชี 
ยาหลักแห่งชาติ ข้อ 19 ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตาม ข้อ 18 (1) 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ที่มา : แนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง, กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและ
ก าหนดวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 

 
ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : องค์การเภสัชมีความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ยา ส าหรับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ ซึ่งต้องพิจารณาจัดหาจากองค์การเภสัชกรรมก่อนเป็นล าดับแรก 
 
2.1.1.4 การเปลี่ยนแปลงบัญชียาหลัก 

ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศเรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 165 ง วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หน้า 
13) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้รวบรวม จัดท าสรุปรายการยาที่มีการ
ปรับปรุงจากบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 และฉบับที่ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมี
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รายการยาเพ่ิมใหม่ จ านวน 5 รายการ คัดออก จ านวน 10 รายการ รายการยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง 
จ านวน 40 รายการ และปรับกลุ่มยา 2 กลุ่ม 

 
ที่มา : สรุปรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ.2564 ที่มีการปรับปรุง 
 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : องค์การเภสัชกรรมมีโอกาสในการขยายตลาด ในกลุ่มบัญชียา
หลักเพ่ิมเติม 
 

2.1.1.5 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
จากนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 คิดเป็น 190,386 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
2562 ที่ได้รับการจัดสรร 181,320 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน +5% (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% ของงบประมาณ
ทั้งหมด) ท าให้เกิดความต้องการยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้น  
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ที่มา : รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : องค์การเภสัชกรรมมีโอกาสในการขยายตลาด ในกลุ่มลูกค้า
ภาครัฐมากข้ึน จากการที่หน่วยงานภาครัฐมีงบประมาณด้านสุขภาพมากขึ้น 

 
2.1.1.6 บัญชียามุ่งเป้า 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีมาตรการสนับสนุนยาตามบัญชียามุ่งเป้า ซึ่งเป็นยาที่
มีความส าคัญต่อการเข้าถึงยา เสริมสร้างเศรษฐกิจ และความม่ันคงทางยาของประเทศ โดยให้มีการพิจารณาค า
ขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นกรณีเร่งด่วนส าหรับรายการยา 70 รายการ ตามประกาศรายการยาตามบัญชีมุ่งเป้า
ที่จะด าเนินการเร่งรัดการขึ้นทะเบียนต ารับยา ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561  

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : องค์การเภสัชกรรมมีโอกาสในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามบัญชียามุ่งเป้าซึ่งจะได้รับการพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นกรณีเร่งด่วน  ท าให้สามารถผลิตและ
จ าหน่ายได้เร็วขึ้น 
 
2.1.1.7 บัญชีนวัตกรรมไทย 

ตามประกาศนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ศ.2564 บัญชีนวัตกรรมไทยเป็นกลไก
ส าคัญในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมไทยที่จะน าผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทย มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ อย่างมีมาตรฐาน ในระดับที่
เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็น
เครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศ  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นวัตกรรมเหล่านั้น ต้องมีคุณภาพตรงตามที่ระบุในเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยหน่วยงานของรัฐที่มี
ความต้องการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรงตามรายการในบัญชีสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนนวัตกรรมไทย-ผลิตภัณฑ์กลุ่มยา 
1. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญ 

โดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษาของไทยหรือภาคเอกชนไทย 
2. เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าและมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 หรือองค์กรภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการผลิตและจ าหน่าย 

3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการรับรองมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นั้นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งผ่านการตรวจสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ 

4. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที่ระบุในเอกสารก ากับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่น่าเชื่อถือได้ 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : การขึ้นทะเบียนบัญชียานวัตกรรมท าให้องค์การเภสัชกรรม
เพ่ิมโอกาสเข้าการแข่งขันการเสนอยาเข้าโรงพยาบาลได้มากขึ้น และเพ่ิมโอกาสทางการตลาดของรายการยา
นอกบัญชียาหลักฯ  

 

 
 
2.1.1.8 แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 

แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 มีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้คือ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปเบื้องต้นอย่างมี
คุณภาพปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมีความเพียงพอใกล้เคียงต่อความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม และอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์นี้คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์นี้คือ เพิ่มการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ ในการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ และ
เสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ
ในระยะยาว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทย
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้คือ ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพเพ่ือ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : องค์การเภสัชกรรมเพ่ิมโอกาสในการวิจัยและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 
2.1.1.9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามประกาศเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
พ.ศ.2565 แล้ว โดยจะควบคุมสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา  หรือกัญชงเป็นยาเสพติดในประเภท 5 
ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูก
ภายในประเทศ และสารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ โดยประกาศนี้ 
จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หลังจากที่ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะมี
ผลใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ได้มีการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ.….ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา เพ่ือพิจารณาน าเข้า
สู่กระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติ และมีผลบังคับใช้ต่อไป การมีกฎหมายเฉพาะกัญชา กัญชง จึงเป็นอีก
ขั้นตอนหนึ่งเพ่ือยืนยันว่า กัญชา กัญชง ได้พ้นจากความเป็น ยาเสพติด แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุม 
เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติกัญชา  กัญ
ชงฉบับนี้คือ ส่งเสริมให้กัญชา กัญชง เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมาย คือ  

1. เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย 
2. ให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง  
3. ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนจากการ

ปลูก การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง รวมทั้งสารสกัด  
4. ส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทั้งพืช และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง   
5. คุ้มครองประชาชน ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง และป้องกันการใช้กัญชา 

กัญชง ในทางที่ผิด 
 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : องค์การเภสัชสามารถวิเคราะห์และวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เช่น กัญชา กัญชง ได้ชัดเจนมากขึ้น 
 
2.1.1.10 BCG Model  
 BCG Model เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกันทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไป
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พร้อมกัน เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ า ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับสมุนไพรเป็นผลิตผลจากธรรมชาติ โดยในประเทศไทยมี
ประมาณ 11,625 ชนิด ร้อยละ 15.5 ซึ่งมีประมาณ 1,800 ชนิดเท่านั้นที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ 
เช่น การแพทย์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สปา จึงท าใหผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับโลกที่ได้ยึดถือ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ หรือที่เรียกว่า การตลาดแห่ง
อนาคต (Marketing of Tomorrow) ซึ่งรัฐบาลไทยได้น ามาใช้เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เช่นกัน 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : องค์การเภสัชกรรมโอกาสในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมาจ าหน่ายตามแนวทาง BCG Model ของนโยบายภาครัฐ เพ่ือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียวขึ้น 
 
2.1.1.11 กฎระเบียบ/มาตรฐานกระบวนการทางธุรกิจ GMP-PIC/S 

Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) เป็นกรอบความรว่มมือซึ่งก่อตั้งโดย
กลุ่มผู้ตรวจ GMP ของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในยุโรป PIC/S ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1995 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มาตรฐานในการตรวจสอบ GMP ในการผลิตยาในแต่ละประเทศเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
มีการออกแนวทางปฏิบัติ การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประเมินหน่วยงานผู้ตรวจ สร้างและขยายขอบเขตการร่วมมือ
กันระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกมากว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดย อย. ไทยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก 
PIC/S) ล าดับที่ 49 มีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที ่1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาของประเทศไทยสู่ GMP PIC/S ซึ่งมีข้อบังคับกว่า 217 ข้อ และ
ข้อบังคับเพ่ิมเติมกว่า 240 ข้อ มีความเข้มงวดสูงกว่ามาตรฐาน GMP ทั่วไป (77 ข้อ) เพ่ือลดความเสี่ยงการ
ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการท างานที่มีความสะอาดปลอดภัยและปราศจากเชื้อ
แบคทีเรีย เช่น ในระบบน้ ามีการเลือกใช้ท่อเกรด 316L เพ่ือป้องกันการเกิดสนิม ระบบอากาศแบบ HVAC การ
ออกแบบห้องผลิตแบบ Clean Room ระบบผลิตน้ าบริสุทธิ์ น้ าปราศจากไอออน (Deionized water) เป็นต้น 
ซึ่งมีอาจมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 
PIC/S แต่ในขณะเดียวกันโรงงานที่มีกระบวนการผลิตเป็นตามมาตรฐาน GMP PIC/S ก็จะได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของหน่วยตรวจประเทศสมาชิก น ามาซึ่งการยอมรับใน GMP Inspection 
report ระหว่างประเทศ นั่นคือการยอมรับร่วมกันในผลการตรวจและการรับรอง หรือ MRA (Mutual 
Recognition Agreement) อุตสาหกรรมยาของไทยก็จะมีตลาดกว้างขึ้นในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิก GMP-
PIC/S 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : องค์การเภสัชกรรมมีต้นทุนในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การจัดเก็บ และการกระจายในสถานที่การผลิต เพ่ือรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือให้การ
ผลิตและกระจายยาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 
2.1.2 ภาวะเศรษฐกิจ (Economics: E) 
2.1.2.1 เศรษฐกิจไทยปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 

เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.9 ถึง  
1.4) ปรับเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับประมาณการครั้งก่อน ณ เดือนตุลาคม 2564 ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปี โดยเศรษฐกิจ
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ไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ฟ้ืนตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้า
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจไทย และเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่ปรับดีขึ้นและ
การเร่งกระจายวัคซีนที่มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ0.2 ต่อ
ปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.1 ถึง 0.4) และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.7 ต่อปี (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.4 ถึง 3.9) ในขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยคาดว่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 
19.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 18.7 ถึง 19.2) ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปัญหา
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Disruption) ที่ทยอยคลี่คลายลง 

ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2565 กระทรวงการคลังคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ในช่วง
ร้อยละ 4.0 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 ถึง 4.5) โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายใน
ประเทศที่ขยายตัวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย เริ่มมีผลกระทบในวงจ ากัด โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ
4.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.0 ถึง 5.0) และภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัวหลังจากการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านระบบ Test & Go อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปโดย
คาดว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจ านวน 7 ล้านคน ในขณะที่การส่งออกสินค้า
คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.1 ถึง 4.1) ตามอุปสงค์โลกที่ฟ้ืนตั วอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ การด าเนินนโยบายของภาครัฐจะมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจไทยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ภาครัฐจะมีการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 วงเงิน 3.1 ล้าน
ล้านบาท และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.07 แสนล้านบาท รวมทั้งเงินกู้ตาม
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 วงเงิน 5 แสนล้านบาท ในส่วนที่เหลือที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบใน
ทุกกลุ่มอย่างตรงจุด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการพัฒนาพ้ืนที่  เศรษฐกิจ
ต่าง ๆ โดยคาดว่าการบริโภคภาครัฐและการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 0.7 ถึง 1.7) และร้อยละ 3.7 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.2 ถึง 4.2) ตามล าดับ  ทั้งนี้ แรง
สนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ จะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจรวมทั้ง
การลงทุนในประเทศปรับตัวสูงขึ้น โดยการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 4.5 ถึง 5.5) ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 1.9 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.4 – 2.4) และยังอยู่ภายในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่รัฐบาล และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยร่วมกันก าหนดทีร่ะดับร้อยละ 1.0 - 3.0 ต่อปี  
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ที่มา: ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจไทยประจ าเดือนมกราคมและไตรมาส 1 ปี 2565 
(https://www.fpo.go.th/main/Economic-report/Thailand-Economic-Projections/15335.aspx) รัสเซีย ยูเครน : 1 เดือนของสงครามส่งผล
กระทบปากท้อง-เศรษฐกิจไทยอย่างไร (https://www.bbc.com/thai/thailand-60857116) 

 
นอกจากนี้ สงครามในยูเครนที่เริ่มต้นขึ้นจากการบุกโจมตีโดยรัสเซียส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ

เศรษฐกิจของโลก ซึ่งรวมถึงห่วงโซ่การผลิตสินค้าป้อนตลาดโลก ขณะที่มาตรการคว่ าบาตรที่ชาติตะวันตกมีต่อ
รัสเซีย กลายเป็นแรงกดดันต่อการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจหลังจากที่ต้องเผชิญกับโรค  COVID-19 มายาวนานกว่า
สองป ีตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ส านักวิจัยทางเศรษฐกิจหลายแห่งวิเคราะห์ว่าวิกฤตด้านพลังงานอัน
เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน จะกลายเป็นแรงกดดันและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและ
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย 

ส านักวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยจากเดิม 3.7% ลง
มาเป็น 2.8% ขณะที่งานวิจัยของ KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะ 
Stagflation หรือ เศรษฐกิจชะลอตัวแรง ชัดเจนขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น 4% ในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตช้าลง 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัว ส่งผลให้ประชาชนมีก าลังซื้อมากขึ้น ความ
ต้องการและรายจ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สงครามในยูเครน ท าให้ต้นทุนวัตถุดิบ น้ ามัน 
ค่าขนส่งสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนขายขององค์การเภสัชกรรมสูงขึ้น 
 
2.1.3 การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Sociocultural : S & Environment : E) 
2.1.3.1 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรไทย 

ประเทศไทยจัดอยู่ในภาวะสูงวัยของประชากรเป็นอันดับสองของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ของประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
รวดเร็ว และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตจนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  (จ านวน

https://www.fpo.go.th/main/Economic-report/Thailand-Economic-Projections/15335.aspx
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ผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 20 ของจ านวนประชากร) ในปี พ.ศ.2564 (สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย  ส านักวิชาการ ส านักงานสภาผู้แทนราษฎร กรกฎาคม 2561) และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด 
(จ านวนผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร) ในปี พ.ศ.2574 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
ของไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 12.5 ล้านคนในปี 2564 เป็น 13.5 ล้านคนปี 2566 และส่วนใหญ่มักมีภาวะเจ็บป่วย
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง (สัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุทั้งหมด) 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง 
 

  
  

  
 

จากโครงสร้างประชากรมีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงขึ้น การผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ จึงมีแนวโน้มที่ดีและเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ฐานลูกค้าเป้าหมายที่เป็นประชากร
ไทยที่มีความต้องการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลจะมีมากขึ้นตามโครงสร้างประชากร นั่นหมายถึงความ
ต้องการยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ก็จะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่จ านวนประชากรเกิดใหม่กลับมาแนวโน้ม
ลดลง ท าให้สัดส่วนวัยท างานและวัยเด็กลดลง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) ส่งผลให้ความต้องการยาและเวชภัณฑ์
ในแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงตามโครงการสร้างประชากรไปด้วย 
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ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ความต้องการยาและเวชภัณฑ์ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น 

ในขณะที่ความต้องการยาและเวชภัณฑ์ของกลุ่มเด็กแรกเกิดมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อโอกาสในการขยายตลาด
ดังกล่าวขององค์การเภสัชกรรม 

 
2.1.3.2 สุขภาพและการเจ็บป่วย 

ไตรมาสสาม ปี 2564 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจาก 
96,480 ราย เหลือ 46,634 ราย หรือลดลงร้อยละ 46.1 เป็นการลดลงในเกือบทุกโรค ยกเว้นโรคปอดอักเสบที่
มีจ้านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.5 จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูฝนและการติดเชื้อ COVID-19 
ขณะที่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยโรคหัด ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ลดลงร้อยละ 
93.0, 89.2, 88.0 และ 73.5 ตามล าดับ 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ต่อเนื่องจากปี 2563 ถึงปัจจุบัน ท าให้มีผู้ป่วยสะสม 
1.98 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564) นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 บางส่วนยังมี อาการ
หลงเหลือหลังติดเชื้อ COVID-19 หรือ LONG COVID เนื่องจากอวัยวะบางส่วนในร่างกายถูกท าลาย เช่น 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทและสมอง ซึ่ง
อาจต่อเนื่องไปถึงกระบวนการควบคุมการท างานของฮอร์โมนต่างๆ โดยอาการ LONG COVID อาจท าให้ผู้ป่วย
ในกลุ่มนี้มีปัญหาด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น เหนื่อย อ่อนเพลีย ความจ า/สมาธิสั้น หายใจล าบาก ปวด
กล้ามเนือ้/ข้อต่อ ซึมเศร้า/วิตกกังวล และอาจเป็นภาระต่อระบบสาธารณสุขในอนาคตได ้

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ความต้องการยาและเวชภัณฑ์ส าหรับ COVID-19 และ อาการ 
Long COVID มีแนวโน้มสูงขึ้น โอกาสในการขยายตลาดขององค์การเภสัชกรรมมีมากข้ึน 

 
2.1.3.3 กระแสความนิยมสมุนไพร 

ในปัจจุบันสมุนไพรถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  เช่น อุสาหกรรม
เครื่องส าอาง อาหารเสริม และยาสมุนไพร ดังนั้นตลาดสมุนไพรจึงเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องด้าน
ตลาดส่งออกท่ีบริโภคสมุนไพรที่ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และอเมริกา เป็นต้น การบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้
สมุนไพรมีส่วนส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพราะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพโดยมองว่า
ปลอดภัยและมาจากธรรมชาติ รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสมุนไพร 
ผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยปี 2560-2564 รวมถึงการเพ่ิมรายการสมุนไพรไว้ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ และให้สถานพยาบาลต่างๆ ใช้สมุนไพรเพ่ือทดแทนการน าเข้ายาแผนปัจจุบันเพ่ือลดการขาดดุลจาก
การน าเข้ายาจากต่างประเทศ 

ทั้งนี้สมุนไพรแชมป์เปี้ยนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างมาก มี 4 ชนิด ได้แก่ ไพล ใบบัวบก กระชาย
ด า และขมิ้นชัน โดยเฉพาะในส่วนขมิ้นชัน นับเป็นสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ที่มีความโดดเด่น 
เพราะทั่วโลกให้ความสนใจน ามาใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและการแพทย์ ถือเป็นโอกาสทางการตลาดให้กับ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากขมิ้นชันในรูปแบบออร์แกนิค หรือสารสกัดที่ได้มาตรฐานรับรองด้านความ
ปลอดภัย ขณะนี้ไทยมีการสกัดสมุนไพร และมีการส่งออกจ านวนมาก แต่การใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใน
การสกัดสมุนไพรให้เป็นยาเพ่ือน ามาใช้ในการรักษาโรคยังมีน้อย ซึ่งหากผู้ประกอบการส่วนใหญ่  มีการน า
เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการสกัดสมุนไพรเพ่ือเป็นยาเช่นเดียวกับในต่างประเทศ เชื่อว่าตลาดสมุนไพรจะมี
อัตราการเติบโตมากขึ้นและสมุนไพรไทยจะมีมูลค่ามากข้ึน 

แม้ว่าโอกาสทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีอยู่มาก แต่ความท้าทายของผู้ประกอบการที่
ส าคัญคือ ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิต คุณภาพ
ความปลอดภัย ดังนั้น การควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภค/ซัพพลายเออร์ เช่น ข้อมูลแหล่งที่มา/กระบวนการผลิตที่ตรวจสอบย้อนหลังได้/การร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก้าวให้ทันแนวโน้มการบริโภคของตลาด ตลอดจนการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสื่อความไปยังผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์และบริโภคสมุนไพรที่ถูกวิธี ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ จะช่วยยกระดับธุรกิจสมุนไพรของไทยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ความต้องการยาและเวชภัณฑ์กลุ่มสมุนไพรมีแนวโน้มมากข้ึน 
โอกาสในการขยายตลาดขององค์การเภสัชกรรมมีมากขึ้น 
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2.1.3.4 พฤติกรรมผู้บริโภคหลังสถานการณ์ COVID-19 
จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ GDP ทั่วโลกและประเทศไทยต่ ากว่าในอดีต ซึ่งเป็นผล

จากทั้ง COVID-19 ปัญหาภัยแล้ง หนี้ภาคครัวเรือน และช่องว่างทางฐานะ อย่างไรก็ตาม ยังโอกาสจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ที่มากขึ้น การสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น การประชุม
ทางไกล (Work from Home) การศึกษาทางไกล (Learn from Home) การช าระเงินด้วย Mobile Banking 
ซึ่ง Nielsen ได้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่จะกลายเป็น New Normal (ความปกติแบบใหม่ในสังคม) หลังจบ
สถานการณ์ COVID-19 ดังนี้ 

1. คุ้นชินกับดิจิทัล สถานการณ์นี้จะช่วยให้คนคุ้นชินกับเทคโนโลยี เมื่อผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้
ดิจิทัล ส่งผลให้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดข้ึนเร็วมาก 

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

 

 
ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ช่องทางการซื้อยาและเวชภัณฑ์ของประชาชนจะเปลี่ยนไปใช้

ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ท าให้รายได้ขององค์การเภสัชกรรมช่องทางร้านขายยาเดิมลดลง 
 
2.1.3.6 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Factors) 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยและภัยแล้ง
เกิดข้ึนบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึนสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ซึ่ง
ภัยพิบัติดังกล่าวมาอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
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ส าหรับการผลิตยาหรือเภสัชภัณฑ์ขาดแคลน ราคาสูงขึ้น เส้นทางการขนส่งเสียหาย ต้นทุนการขนส่งสินค้า
สูงขึ้น โดยแนวโน้มการบริหารจัดการองค์กรไดใ้ห้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม  

แนวคิดในการน าองค์กรให้มุ่งไปสู่องค์กรที่มีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibilities : CSR) ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8, 27-38, 42 นอกเหนือจากการแสวงหาผลก าไรอันเป็นวัตถุประสงค์
หลักขององค์กรธุรกิจ โดยองค์กรได้มีการน าแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 
มาสร้างการรับรู้และยอมรับให้กับบุคลากรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 
อัตราก าไรจากการขายขององค์การเภสัชกรรมลดลง 
 
2.1.4 เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Technology : T) 

จากสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) 
แบบดั้งเดิม ต้องปรับตัวมาสู่รูปแบบ Smart Healthcare มากขึ้น ท าให้ผู้ป่วยจะได้รับบริการดูแลสุขภาพใน
รูปแบบ P4 Medicine ผ่านระบบ Digital Health ต่างๆ ดังนี้ 

1. การรักษาแบบแม่นย า (Predictive) สามารถคาดการณ์ปัญหาสุขภาพและรักษา  
2. การรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive) สามารถดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน  
3. การรักษาเฉพาะบุคคล (Personalized) สามารถออกแบบการดูแลให้เฉพาะเจาะจงแต่ละบุคคล  
4. การรักษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory) ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพมากข้ึน 
 

รูป 2-1 ตัวอย่าง Digital Health รูปแบบต่างๆ  
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ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีในการบริหารห่วงโซ่มูลค่า (Supply Chain Management) ได้รับความนิยม
อย่างกว้างขวางในธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมใหญ่ตลอดจนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันจะช่วยสนับสนุนให้กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมโอกาสการสร้างมูลค่าและลด
ต้นทุนของกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดหาทรัพยากร การผลิต ตอนจนการจัดเก็บและขนส่ง
สินค้าถึงผู้บริโภค 

 
รูป 2-2 แนวคดิและตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการบริหารห่วงโซ่มูลค่า (Supply Chain Management) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นอย่างมาก และท าให้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้ จึงมีการคาดการณ์ว่าอีคอมเมิร์ซจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในปี 
2565 โดยคาดว่ายอดขายอีคอมเมิร์ซจะแตะระดับ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์  และจากรายงานผลการศึกษาของ 
DHL คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจ B2B อีคอมเมิร์ซว่าภายในปี 2568 ราว 80% ของการซื้อขายแบบ B2B 
จะด าเนินการผ่านช่องทางดิจิทัล 
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รูป 2-3 ตัวอย่าง e-Commerce platform ด้านสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : องค์การเภสัชกรรมมีต้นแบบ และมีโอกาสน าเทคโนโลยีต่างๆ 

มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจทั้งด้านการตลาดและการผลิตได้ง่ายมากข้ึน 
 
2.1.5 อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 
 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมยาโดยใช้กรอบการวิเคราะห์แรงกดทันทั้ง 5 ประการ (Five-Force 
Analysis) มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1.5.1 การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Rivalry Among Existing Competitors) 

ศูนย์วิจัยกรุงศรีคาดการณ์มูลค่าจ าหน่ายยาในประเทศปี 2564 ประมาณ 1.9 แสนล้านบาท โดย
ประเทศไทยมมีูลค่าตลาดเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย และปี 2564 มี
แนวโน้มขยายตัว 2.5% ชะลอลงจากปี 2563 ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและแผ่ลามไป
ทั่วประเทศ ท าให้คาดว่าจ านวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลส าหรับโรคที่ไม่รุนแรงจะลดลง ขณะที่ปี 2565-
2566 คาดว่ามูลค่าจ าหน่ายยาจะขยายตัวเฉลี่ย 3.5% ต่อปี มาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. การใส่ใจสุขภาพของคนไทยเพ่ิมข้ึน หลังการระบาด COVID-19 
2. จ านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ท าให้การเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง 
3. การเข้าถึงช่องทางการรักษาที่ดีข้ึนภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 
4. ผู้ป่วยต่างชาติมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการมากขึ้น 
สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาในประเทศมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ์ยาน าเข้าราคาถูกจากอินเดียและจีน 
2. การเพ่ิมข้ึนของนักลงทุนรายใหม่จากต่างชาติ ซึ่งใช้ไทยเป็นฐานการผลิตยาชื่อสามัญ 
3. การเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนจากธุรกิจอ่ืน 
4. ต้นทุนของผู้ผลิตยาในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงานผลิตยาให้ได้

ตามมาตรฐาน GMP-PIC/S รวมถึงราคาวัตถุดิบน าเข้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
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ที่มา:แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: อุตสาหกรรมยา ศูนย์วิจยักรงุศรี 
 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องน าเข้ายารักษามะเร็ง 100% ไม่มีโรงงานในประเทศผลิต ดังนั้น องค์การเภสัช
กรรมจึงมีความร่วมมือกับ ปตท. ในการพัฒนาโครงการโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ทั้งยาเคมีบ าบัด กลุ่มยา
รักษาแบบจ าเพาะเจาะจง และยาฉีดชีววัตถุคล้ายคลึง เป็นต้น โดยในเบื้องต้นโรงงานจะมีก าลังการผลิตยาเคมี
บ าบัด 30 ล้านยูนิตต่อปี และยาชีววัตถุ 31 ล้านยูนิตต่อปี โดยจะเน้นยาที่หมดสิทธิบัตร ซ่ึงองค์การเภสัชกรรม
มีการศึกษาวิจัยเตรียมพร้อมล่วงหน้าอยู่แล้วสามารถครอบคลุมการเข้าถึงของคนไทยได้ และเมื่อเพียงพอต่อ
การใช้ในประเทศแล้ว สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตเพ่ือส่งออกต่อไปได้ ทั้งนี้ การผลิตยามะเร็งได้เองในประเทศ 
จะท าให้ยาราคาถูกลง โอกาสที่จะผลักดันยามะเร็งเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติก็จะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
ยาบางชนิดที่ยังไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักฯ เพราะยายังมีราคาแพง 

ช่องทางการจ าหน่ายยาในประเทศ แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้  
1. การจ าหน่ายผ่านโรงพยาบาล ระบบสวัสดิการสาธารณสุขของรัฐที่ครอบคลุมข้าราชการและ

ประชาชนส่วนใหญ่ สัดส่วนถึง 80% ของตลาดยาทั้งหมด (ประมาณ 1.5 แสนล้านบาท) แบ่งเป็นโรงพยาบาล
รัฐสัดส่วน 60% ของมูลค่าตลาดยารวม และโรงพยาบาลเอกชน 20% 

2. การจ าหน่ายผ่านร้านขายยา (Over-The-Counter: OTC) มีสัดส่วน 20% ของมูลค่าตลาดยา
ทั้งหมด (ประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท) 

ยาที่ผ่านช่องทางโรงพยาบาลเป็นยาชื่อสามัญ (Generic drug) ร้อยละ 61 และยาจดสิทธิบัตร 
(Patented drug) ร้อยละ 39 เมื่อพิจารณากลุ่มยาน าเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศเยอรมัน 
(14%) อินเดีย (9%) และสหรัฐอเมริกา (8%) โดยการน าเข้ายาส่วนใหญ่เป็นตัวยาที่ไม่สามารถผลิตได้ใน
ประเทศและมีราคาแพง เช่น ยาสร้างเม็ดเลือด ยาปฏิชีวนะ และยาลดไขมันในเลือด อย่างไรก็ตาม ยาน าเข้า
จากประเทศอินเดียมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาสามัญราคาถูก เนื่องจากอินเดียได้อานิสงส์จาก
มาตรการสิทธิเหนือสิทธิบัตร (Compulsory Licensing: CL) 

ประเทศไทยมีการส่งออกยาคิดเป็น 10% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยตลาดที่ส่งออกหลักเป็น 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา และสปป.ลาว มีสัดส่วนรวมกัน 59% ของมูลค่าส่งออก
ยาทั้งหมด 
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ที่มา:แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: อุตสาหกรรมยา ศูนย์วิจยักรงุศรี 

 
ปัจจุบันมีจ านวนร้านขายยาในประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 20,516 ร้าน โดยมีสัดส่วนจ านวนร้านขาย

ยาในกรุงเทพและต่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 25:75 และสัดส่วนร้านขายยาเดี่ยว (Stand Alone) ต่อร้านขายยา
สาขา (Chain Store) คิดเป็นร้อยละ 20:80 
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ธุรกิจร้านค้าปลีก/ร้านขายยาทั่วไป (Stand-alone) จะเผชิญแรงกดดันจากการขยายสาขา (Chain 
store) อย่างต่อเนื่องของร้านขายยารายใหญ่ เช่น ร้านขายยาฟาสซิโน ตั้งเป้าขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์
ให้ครบ 200 สาขาภายในปี 2565 จาก 105 สาขาปี 2563 และร้านขายยา Save Drug (เครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ) มีแผนขยายสาขาต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการขยายพ้ืนที่จ าหน่ายยาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 
เช่น ดิสเคาน์สโตร์ และซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เปิดสาขารวมกันเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 50 สาขา และร้านค้าสะดวกซื้อ 
เช่น 7-Eleven มีแผนเปิดสาขาปีละ 700 สาขาและตั้งเป้าที่ 13,000 สาขาภายในปี 2564 ส าหรับร้านค้าส่ง
ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ปัจจุบันหันมาท าตลาดค้าปลีกมากขึ้น ซึ่งค่อนข้างได้เปรียบด้านต้นทุนการจัดซื้อยาเมื่อ
เทียบกับธุรกิจร้านค้าปลีก/ร้านขายยาทั่วไป (Stand-alone) 
 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ขนาดอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ท าให้
องค์การเภสัชกรรมมีโอกาสขยายตลาดและยอดขายได้มากขึ้น นอกจากนี้มีโอกาสขยายตลาดยารักษา
โรคมะเร็ง ทั้งยาเคมีบ าบัด กลุ่มยารักษาแบบจ าเพาะเจาะจง และยาฉีดชีววัตถุคล้ายคลึง คู่แข่งที่เป็นลักษณะ
ร้านค้ามีมากขึ้น ท าให้ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม เจอสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ยอดขาย
อาจจะลดลง 

 
2.1.5.2 อ านาจต่อรองจากซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers) 

อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นปลายคือการผลิตยาส าเร็จรูป ยาที่ผลิตได้ใน
ประเทศเป็นยาชื่อสามัญ (Generic Drug) ซึ่งผู้ผลิตจะน าเข้าวัตถุดิบตัวยาส าคัญจากต่างประเทศมาผสมและ
ผลิตเป็นยาส าเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ โดยไทยน าเข้าวัตถุดิบยาสัดส่วนสูงประมาณ 95% ของปริมาณวัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิตยาส าเร็จรูปทั้งหมด กลุ่มยาที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มยาแก้ปวด/แก้ไข้  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) ระบุว่าประเทศไทยมีโรงงานผลิตยา
แผนปัจจุบันที่ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) จ านวน 148 แห่ง 
(ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564) ในจ านวนนี้ไม่เกิน 5% สามารถผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญ (Active ingredient) ได้
เอง 
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ที่มา: โครงการจัดตั้งโรงงานผลติวัตถุดิบทางยาเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศ องค์การเภสัชกรรม 

 ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ผู้ผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญมีอ านาจการต่อรองสูง เนื่องจาก
ประเทศไทยสามารถผลิตได้น้อยและต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบมีราคาที่สูง 
 
2.1.5.3 อ านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Buyers) 

ในปี 2564 ผลจากการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ที่รุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นปี และก าลังซื้อที่
เปราะบาง ท าให้ความต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการซื้อยาตามร้านขายยาชะลอลง ประกอบ
กับโรคตามฤดูกาลที่ลดลงด้วย เช่น ไข้หวัด สะท้อนจากมูลค่าจ าหน่ายยาเม็ด (สัดส่วน 47.8%) ลดลง 15.8% 
YoY และยาน้ า (สัดส่วน 43.7%) ลดลง 1.9% YoY อย่างไรก็ตาม ตลาดยายังได้อานิสงส์จากความต้องการใช้
ยาที่เก่ียวข้องกับโรค COVID-19 เช่น ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ ยาแก้ไอ และยาลดไข้ 

ส าหรับปี 2565-2566 คาดว่ามูลค่าจ าหน่ายยาจะเติบโตเฉลี่ย 3.5% ต่อปี ตามทิศทางเศรษฐกิจที่
ทยอยฟ้ืนตัว ขณะที่ประชาชนจะให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นเพ่ือระมัดระวังตนเองจากการ
ติดเชื้อ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคยาเพ่ิมข้ึนตามมา 
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แนวโน้มการเจ็บป่วยมีทิศทางเพ่ิมขึ้นทั้งกลุ่มโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยโรคติดต่อส าคัญที่มี
สถิติการเจ็บป่วยสูงที่สุดคือ โรคท้องร่วง รองลงมาคือ โรคปอดอักเสบ และโรคไข้เลือดออก ส่วนโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs) ที่มีอัตราการป่วยใหม่ต่อประชากรสูงที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ โรคเบาหวาน 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าจ านวนผู้สูงอายุหรือผู้
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 12.5 ล้านคนปี 2564 เป็น 13.5 ล้านคนปี 2566 และส่วนใหญ่
มักมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง (สัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุ
ทั้งหมด) โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง 

 

 
 
ที่มา:แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: อุตสาหกรรมยา ศูนย์วิจยักรงุศรี 

 
ส าหรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) จ านวนผู้ป่วยต่างชาติมีแนวโน้ม

กลับมาใช้บริการมากข้ึน โดยคาดว่าจ านวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในไทยปี 2564 จะหดตัว 97% ก่อน
ปรับดีขึ้นในปี 2565 และ 2566 เนื่องจากไทยมีแนวโน้มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย
คาดว่าจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 2.5 ล้านราย และ 15.0 ล้านราย ตามล าดับจาก 0.15 แสนรายในปี 
2564 ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Tourist & Medical tourist) มี
สัดส่วนรวมกันประมาณ 80% ของผู้ป่วยต่างชาติทั้งหมด เมื่อผนวกกับไทยยังมีจุดขายด้านคุณภาพการบริการ
และมาตรฐานการรักษา ขณะที่มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ปัจจัย
ข้างต้นจะดึงดูดให้ผู้ป่วยต่างชาติเดินทางมาใช้บริการรักษาพยาบาลในไทย มีส่วนหนุนความต้องการบริโภคยา
เพ่ิมข้ึนตามมา 
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ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: อุตสาหกรรมยา ศูนย์วิจัยกรุงศรี และ รีสตาร์ท Medical Hub พาเศรษฐกิจไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19, Krungthai Compass 
เดือนมกราคม 2565 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ความต้องการใช้ยาและเวชภัณฑ์มีแนวโน้มสูงขึ้น กิจกรรม 
Medical Tourism มีมากข้ึน ท าให้โอกาสการขยายตลาดและเพ่ิมยอดขายขององค์การเภสัชกรรมสูงขึ้น 
 

2.1.5.4 การคุมคามจากผู้ประกอบการรายใหม่ (Threats of New Entrants)  
จากบทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมยา ปี 2564-2566 ของศูนย์วิจัยกรุงศรี ภาวะการลงทุน

ของอุตสาหกรรมยาปี 2563 ค่อนข้างซบเซา สะท้อนจากโครงการที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนมีเพียง 10 โครงการ 
มูลค่ารวม 553.8 ล้านบาท หดตัว 82.6% จากปี 2562 ผลจากการระบาดของ COVID-19 ท าให้นักลงทุน
ชะลอการเข้ามาลงทุน ขณะที่โครงการที่ได้รับอนุมัติ (รวมกิจการการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ) มี
ทั้งสิ้น 5 โครงการ มูลค่ารวม 535.8 ล้านบาท ลดลง 568.7% จากปี 2562 อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาปี 2565-2566 อยู่ในทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 

1. ความต้องการยาที่เพ่ิมขึ้นผนวกกับวิกฤติ COVID-19 ท าให้การลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์
รวมถึงยาทวีความส าคัญมากข้ึน 

2. นโยบายสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐภายใต้มาตรการส่งเสริมของ BOI เช่น การผลิตสารออก
ฤทธิ์ส าคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients) จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ส่วนผู้ผลิต
ยาแผนปัจจุบันจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี 
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3. กิจการผลิตยาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนใน
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะน าไปสู่การวิจัยและพัฒนายาซึ่งจะมีต้นทุนถูกกว่าการ
น าเข้า และหากมีการผลิตยาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ภาครัฐจะสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยและให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยปี 2563 มีโครงการขอรับส่งเสริมกิจการวิจัยและพัฒนา Biotechnology และ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพรวม 4 โครงการ มูลค่า 355.1 ล้านบาท 

กลุ่มทุนใหญ่มีแผนรุกการผลิตวัตถุดิบตัวยาส าคัญ นอกเหนือจาก ปตท. ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม
เช่น กลุ่มเอสซีจี เคมิคอลล์ ลงทุนผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนขั้นสูง (ร่วมกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ผลิต
วัคซีน AZD1222 ของ AstraZeneca) และบริษัทสหแพทย์เภสัช (เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) มีแผนผลิต
วัตถุดิบสารตั้งต้น 

นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของนักลงทุนรายใหม่จากต่างชาติ ซึ่งใช้ไทยเป็นฐานการผลิตยาชื่อสามัญเพ่ือ
รองรับตลาดในประเทศและตลาดส่งออก เช่น ญี่ปุ่น ขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์รวมถึง
ยาจ านวน 10 โครงการ มูลค่า 557.4 ล้านบาทในปี 2562-2653 เพ่ิมขึ้นจาก 2 โครงการ มูลค่า 347.8 ล้าน
บาทในปี 2561 

ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ผู้ประกอบการรายใหม่มีมากขึ้น การแข่งขันในอุตสาหกรรม
รุนแรงมากข้ึน โอกาสที่รายได้องค์การเภสัชกรรมจะลดลงมีมากขึ้น 
 

2.1.5.5 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threats of Substitute Products or Services) 
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID -19 และสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ผู้บริโภคหัน

มาให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคมากขึ้น ส าหรับแนวโน้มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโภคท่ัวโลก
ให้ความส าคัญมี 5 ปัจจัย ดังนี้ 

1. การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) ผู้บริโภคทั่วโลกกว่า 70% ต้องการอาหาร
เสริมหรือวิตามินที่สามารถปรับสมดุลในร่างกาย โดยเฉพาะการรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหาร เพ่ือ
ป้องกันโรคภูมิแพ้ ช่วยรักษาผิวพรรณ โดยเน้นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ ไม่ส่งผลเสียกับร่างกาย 

2. ความกังวลกับโรคอุบัติใหม่และปัญหาสุขภาพ (New and Emerging Health Concerns) ผู้บริโภค
ทั่วโลกส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มทดแทน ทั้งนี้ 
ผู้บริโภคชาวไทย 47% ที่ต้องการอาหารเสริมและวิตามินเพ่ิมเติม โดยนิยมซื้อในรูปแบบของอาหารและ
เครื่องดื่ม 

3. การผสมผสานกับอาหารและเครื่องดื่ม (Align with Food and Drink) ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชและ
โปรตีนทางเลือกจะได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น ผู้บริโภคในยุโรป 45% เชื่อว่าการรับประทานอาหารจากพืช 
(plant-based) ส่งผลดีต่อร่างกายมากกว่า 

4. การผสมผสานกับความสวยความงาม (Beauty Benefit) ผู้บริโภคชาวไทยกว่า 51% ให้ความสนใจ
กับอาหารและเครื่องดื่มที่ท าให้ผิวพรรณดีขึ้น และผู้บริโภคชาวจีนให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่ใส่อาหารเสริม
และวิตามินในน้ าผลไม ้

5. การมีฉลากที่ ชัด เจนและความโปร่ ง ใสของที่มาที่ ไปของผลิตภัณฑ์  ( Clean Label and 
Transparency) ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับฉลากที่ชัดเจน บ่งบอกลักษณะสินค้าที่ส าคัญ เช่น 
วัตถุดิบท าจากพืช (plant-based ingredient) ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ (Allergy free) เป็นต้น 
 
ที่มา : "CMMU" แนะกลยุทธ์เสริมความยั่งยืนให้ธุรกจิ "ความงาม-อาหารเสริม“ กรุงเทพธุรกิจ 
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ผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม : ยังไม่มีปัจจัยด้านสินค้าทดแทนที่ส่งผลโดยตรงต่อองค์กร 
 

สรุปประเด็นที่ส าคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้วยเครื่องมือ PESTEL Analysis 
 

ประเด็น บทวิเคราะห์ 
1) การวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
(Politic : P) 

นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ จากทางภาครัฐ ตลอดจน
แนวโน้มของสถานการณ์การเมืองระดับโลก มีผลกระทบต่อบรรยากาศ
การท าธุรกิจและตลาดการค้าโดยภาพรวม น ามาประเมินผลเพ่ือดู
ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจและการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
ได้แก่ ความมั่นคงทางการเมือง นโยบายภาครัฐ กฏระเบียบทางการค้า 
กฎหมายแรงงาน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น โดยนโยบาย
ภาครัฐที่ส่งผลเป็นบวกและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ 
นโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทย มุ่งเข้าสู่ Thailand 4.0 นโยบายการ
สนับสนุนสมุนไพร แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก นโยบายที่มอบ
บทบาทแก่ อภ. จัดหายาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ Covid-19 นโยบาย
ส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศ CLMV และนโยบายรัฐส่งเสริมการใช้
ยาสามัญในบัญชียาหลักที่ท าให้มีการขยายตัวของตลาดยาสามัญสูงขึ้น 
ส าหรับนโยบายภาครัฐที่ส่งผลให้องค์กรต้องเตรียมรองรับผลกระทบ 
ได้แก่ นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า CPTPP ที่จะส่งผลให้มีการแข่งขัน
ทางการค้ารุนแรงมากข้ึน 

2) การวิเคราะห์ภาพรวมเชิง
เศรษฐกิจ (Economics : E) 

สภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการด าเนินงานตาม
ภารกิจและการด าเนินธุรกิจขององค์กร ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
ดอกเบี้ย การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราการว่างงานและ
นโยบาย วงจรของธุรกิจภายในประเทศ เป็นต้น ซึ่งจากผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 และการเมืองระหว่าง
ประเทศ ท าให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้รายได้ประชากรบางกลุ่มลดลง 
ส่งผลให้ต้องระมัดระวังต่อการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพมากข้ึน 

3) การวิเคราะห์เชิงสังคม
วัฒนธรรม (Sociocultural : 
S) 

ภาพสังคมโดยรวมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจและการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากร ข้อจ ากัด
ทางสังคม ไลฟสไตล์ ทัศนคติ การศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเข้าใจความ
ต้องการ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อลูกค้า และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า/
บริการจากองค์กร ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรใน
ประเทศที่มีประชากรที่มีผู้สูงอายุมากข้ึน (Aging Society) ส่งผลโดยตรง
ต่อแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ท าให้มีความ
ต้องการใช้ยาในกลุ่มโรคเหล่านี้เพิ่มสูงมากข้ึน 

4) การวิเคราะห์เชิงเทคโนโลยี 
(Technology : T) 

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจและการด าเนินธุรกิจขององค์กร ได้แก่ Smart Healthcare, 
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ประเด็น บทวิเคราะห์ 
Warehouse Robotic, Artificial Intelligence, Digital Platform 
เทคโนโลยีการผลิตยารูปแบบใหม่ ส่งผลให้องค์กรต้องมีการปรับตัวและ
เตรียมการจัดการระบบ DT&IT ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

5) การวิเคราะห์เชิงสิ่งแวดล้อม 
(Environmental : E) 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจและการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การชดเชยด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
การสนับสนุนพลังงานสะอาด เป็นต้น ซึ่งจากการวเคราะห์พบว่ายังไม่มี
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลโดยตรงต่อองค์กร 

6) การวิเคราะห์เชิงกฎ (Legal 
: L) 

ปัจจัยด้านกฎหมายและกฏระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใน
การด าเนินงานตามภารกิจและการด าเนินธุรกิจขององค์กร ได้แก่ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร กฎหมายด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น ต้น โดยปัจจัยด้าน
กฎหมายและกฏระเบียบที่ส่งผลเป็นบวกและสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร ได้แก่ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรต้องเตรียมรองรับผลกระทบ ได้แก่ พรบ. 
ใหม่ๆ ที่ อภ. ต้องน าไปปฏิบัติตาม เช่น PDPA, Cyber Security และ
มาตรฐาน GMP PIC/S การข้ึนทะเบียนยา ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิม
สูงขึ้น 

 
สรุปประเด็นที่ส าคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้วยเครื่องมือ 5-Force Analysis 
 

ประเด็น บทวิเคราะห์ 
อ านาจต่อรองจากลูกค้า 
(Bargaining Power of 
Customers) 

อ านาจต่อรองจากลูกค้า (Bargaining Power of Customers) โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณการซื้อ ศักยภาพของผู้ซื้อในการ
ขยายธุรกิจไปจัดจ าหน่ายหรือผลิตเอง (Backward Integration) จ านวน
รายของผู้ซื้อ ความสามารถในการหาสินค้าทดแทน ต้นทุนการ
เปลี่ยนแปลงผู้ขาย เป็นต้น โดยปัจจัยด้านลูกค้าที่เป็นโอกาสและสนับสนุน
การด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ ตลาดสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและรักษา มี
ความต้องการที่สูงขึ้นมากท้ังในประเทศและประเทศในกลุ่ม AEC ในขณะ
ที่ปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรต้องเตรียมรองรับผลกระทบ ได้แก่ ความไม่
แน่นอนของนโยบายการจัดซื้อของกลุ่มลูกค้าจากการปรับ Guideline 
การรักษา ท าให้ยอดขายของยาบางกลุ่มลดลง 

อ านาจต่อรองจากผู้ส่งมอบ 
(Power of Suppliers) 

อ านาจต่อรองจากผู้ส่งมอบ (Power of Suppliers) โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปริมาณการซื้อ ศักยภาพของผู้ส่งมอบในการขยาย
ธุรกิจแบบบูรณาการไปข้างหน้า (Forward Integration) จ านวนรายของ
ผู้ส่งมอบ ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงผู้ส่งมอบ เป็นต้น โดยปัจจัยด้านลูกค้าท่ี
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ประเด็น บทวิเคราะห์ 
เป็นโอกาสและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ การที่องค์กร
ได้รับมอบหมายจากภาครัฐในการจัดหาผลิตภัณฑ์เพ่ือน ามาตอบสนอง
ความต้องการหรือเป็นทางเลือกของลูกค้าและตลาดในสถานการณ์ 
COVID-19 ที่ส่งผลให้ยอดขายของยาผู้ผลิตอ่ืนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การแข่งขันของผู้ที่อยู่ในตลาด
เดิม (Industry Rivalry) 

การแข่งขันของผู้ที่อยู่ในตลาดเดิม (Industry Rivalry) โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จ านวนคู่แข่ง อัตรากการเติบโตของอุตสาหกรรม 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ต้องการ ก าลังการผลิต ความ
หลากหลายของคู่แข่ง เป็นต้น โดยปัจจัยด้านคู่แข่งปัจจุบันที่ยังคงส่งผลให้
องค์กรต้องเตรียมตัวเพ่ือรองรับผลกระทบการแข่งขันด้านการตลาด จาก
การที่คู่แข่งเหล่านั้นสามารถเพ่ิม/น าเข้าสินค้าหรือบริการได้ง่าย และ
คล่องตัวมากกว่า อภ. 

การเข้ามาของผู้ประกอบการ
รายใหม่ (Threat of New 
Entrants) 

การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants) ซ่ึง
การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ท าให้มีคู่แข่งเพ่ิมขึ้น อาจส่งผล
ให้ส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีลดน้อยลง  โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ การประหยัดต่อขนาด ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ความ
ต้องการเงินทุน ต้นทุนในการเปลี่ยนผู้ขาย อุปสรรคในการเข้าสู่ช่องทาง
ขาย ข้อเสียเปรียบด้านต้นทุน นโยบายรัฐ เป็นต้น โดยปัจจยัด้านคู่แข่ง
รายใหม่ที่ส่งผลให้องค์กรต้องเตรียมตัวเพ่ือรองรับผลกระทบการแข่งขัน
ด้านการตลาด จากการที่มีคู่แข่งรายย่อยใหม่ๆ ที่สามารถน าเข้าสินค้าได้
ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. เข้ามาในตลาดเพ่ิมข้ึน 

การคุกคามจากสินค้าทดแทน 
(Threat of Substitutes) 

การคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes) ท าให้เพ่ิม
ทางเลือกแก่ลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าทดแทน โดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการออกสู่และขยายตลาดของสินค้าทดแทน 
ความสามารถในการท าก าไรของสินค้าทดแทน เทคโนโลยีในการผลิต
สินค้าทดแทน เป็นต้น ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ายังไม่มีปัจจัยด้านสินค้า
ทดแทนที่ส่งผลโดยตรงต่อองค์กร 

 
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ด้านกระบวนการ และการวิเ คราะห์ด้าน
ธุรกิจ ดังนี้ 
 
2.2.1 การวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

การวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็นการวิเคราะห์ โครงสร้างรายได้แบ่งตามลูกค้า 
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ BCG Matrix รายได้ผลิตภัณฑ์ปี 2562-2564 และผลประเมินความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์และบริการปี 2563-2564 ดังนี้ 
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กลุ่มลูกค้ารายหลักขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ Key Account (สปส./สปสช.) มี
สัดส่วนประมาณ 53% ของรายได้ท้ังหมด โดยกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงข้ึนกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ Key 
Account (สปส./สปสช.) ในขณะที่กลุ่มลูกค้าภาครัฐ Non-Key Account ทรงตัว และกลุ่มลูกค้าเอกชนและ
ส่งออกมีรายได้ลดลง 
 
รูปที่ 2-4 : โครงสร้างและแนวโน้มรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มลูกค้า 2560-2564 
 

 
 
ที่มา : ระบบสารสนเทศด้านการตลาด 2564 

 
 องค์การเภสัชกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้ครอบคลุมและครบวงจร โดยยอดขายหลักมาจากกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) และกลุ่ม
ยารักษาโรคทั่วไป-CVS  
 นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ BCG Matrix ซึ่งเป็นโมเดลส าหรับ
วิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของธุรกิจในปัจจุบันว่ามีศักยภาพในการแข่งขันอยู่ระดับใด เพ่ือการ
เลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ อัตราการเติบโต 
และรายได้จากการจ าหน่าย 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2560-2564) แสดงผลการวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ของยา อภ. 
ผลิตเอง ดังนี้ 
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รูปที่ 2-5 : การวิเคราะห์รายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของยา อภ. ผลติเอง ปี 2564 

 
 

กลุ่มที่ 1 : Question Marks เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีรายได้จากการจ าหน่ายน้อย (ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
องค์กร) แม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูง (สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) ได้แก่ กลุ่มยาระบบประสาท
ส่วนกลางและยาเสพติด (CNS) 

กลุ่มที่ 2 : Stars เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจ าหน่ายสูง (สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) และมี
อัตราการเติบโตของรายได้สูงด้วย (สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคเอดส์ (ARV) และกลุ่มยา
หัวใจและหลอดเลือด (CVS & Metabolism) 

กลุ่มที่ 3 : Cash Cow เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจ าหน่ายสูง (สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) 
แต่เริ่มมีอัตราการเติบโตของรายได้ท่ีชะลอตัวลง (ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) ได้แก่ กลุ่มยาอ่ืนๆ (Others) 

กลุ่มที่ 4 : Lazy Dog เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจ าหน่ายน้อย (ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) 
และมีอัตราการเติบโตของรายได้ต่ า (ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร) ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์และวัตถุ
อันตราย (Chemical & Test Kit) และกลุ่มยาต้านการติดเชื้อ (Infection) 
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รูปที่ 2-6 : การวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ (Others) ของยา อภ. ผลิตเอง ปี 2564 

 
 

กลุ่มท่ี 1 : Question Marks เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีรายได้จากการจ าหน่ายต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร
แม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร จากผลการวิเคราะห์ไม่มีผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ 

กลุ่มที่ 2 : Stars เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจ าหน่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร และมีอัตรา
การเติบโตของรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร ได้แก่ กลุ่มยา Analgesic 

กลุ่มท่ี 3 : Cash Cow เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้จากการจ าหน่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร แต่เริ่ม
มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัวลงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร ได้แก่ กลุ่มยา GI กลุ่มวิตามินและเกลือแร่ 
(Vitamin & Mineral) และกลุ่มยา Chelating Agent 

กลุ่มที่ 4 : Lazy Dog เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ มีรายได้จากการจ าหน่ายต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร และมี
อัตราการเติบโตของรายได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร ได้แก่ กลุ่มยา Corticosteroid กลุ่มยา Respiratory 
กลุ่มยา Dermatological และกลุ่มยาจัดชุด 
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รูปที่ 2-7 : โครงสร้างและแนวโน้มรายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ 2560-2564 
 

 
 

จากการวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ของยา อภ. ผลิตเอง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ กลุ่มยา
ต้านไวรัสเอดส์ ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มชะลอตัว ได้แก่ กลุ่มยาฆ่าเชื้อ (Infection) และกลุ่มเภสัช
เคมีภัณฑ์และชุดทดสอบ (Chemical & Test Kits) น ามาสู่การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio 
Management) ให้สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือมาเพ่ิมเติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป 
โดยมีผลการด าเนินงานของผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2562-2564 แสดงดังรูป 
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รูปที่ 2-8 : รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปี 2562-2564 

 
ที่มา : ระบบข้อมูลสารสนเทศสถาบันวิจัยฯ 
 

ในปี 2564 ยา FaVIR (200 MG) หรือ Favipiravir 200 mg tablets ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High 
Value Product) มีผลประเมินตามหลักเกณฑ์ประเมินแต่ละข้อของการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม (Commercial and Social Phase Criteria) ดังนี้ 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน น้ า 

หนัก 
(%) 

Favipiravir 200 mg 
tablets Competitiv

e Edge (4) 
Competitive 

Adv. (3) 
Comparative 

Adv. (2) 
Neutral 

(1) 
1. ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ           คะแนน % 
1.1. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนภายในเทียบกับประมาณการ 
(IRR) 

100% 90% 80% 70% 10 4 20 

1.2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเทียบกับประมาณการ (NPV) 100% 90% 80% 70% 20 1 10 
1.3 อัตราความสามารถในการท าก าไรข้ันต้นเทียบกับประมาณการ 
(Gross Profit Margin) 

100% 90% 80% 70% 30 1 15 

2. ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์               
2.1 ผลตอบแทนเชิงสังคมหรือเศรษฐศาสตร์เทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนด (Social and Economic Returns) 

100% 90% 80% 70% 60 4 120 

3. ความสามารถในการน าโครงการไปปฏิบัติ               
3.1 ความพร้อมด้านก าลังการผลิตและทรัพยากรของ อภ. (Capacity 
and Resources)  

100%  >90%  >80%  ≥70%  10 4 40 

3.2 โครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน (Project Structure 
and Responsibility) 

100% 80%  < 80% Non-clarify 10 4 40 

3.3 ความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด (Project 
Progress) 

100% 90% 80% 70% 10 4 40 

3.4 การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ (Risk 
Assessment) 

None to 
Least 

High Risks 
≥ 1 

High Risks 
≥ 2 

High Risks 
≥ 3 

10 2 20 

     100  76% 

 
 นอกจากนี้ ยังรวบรวมเสียงของลูกค้าและเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้ามีต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างปี 2563-2564 พบว่า ผลประเมินความพึงพอใจมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มลูกค้าส่วน
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ใหญ่ และมีผลประเมินสูงขึ้นในทุกประเด็นปัจจัยความพึงพอใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ดังรูป 
รูปที่ 2-9 : ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจ าแนกตามกลุ่มลูกค้า และปัจจัยความพึงพอใจเปรียบเทียบ ปี 
2563-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2564 

 
 
2.2.2 การวิเคราะห์ด้านกระบวนการ 

การวิเคราะห์ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่ส าคัญ  
 
2.2.2.1 การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

องค์การเภสัชกรรมมี Supply chain ที่ครบวงจรและมีก าลังการผลิตสูงสุดในตลาดสามารถรองรับ
ความต้องการของลูกค้าในปริมาณสูงและรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคตได้ โดยกระบวนการผลิตที่
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ส าคัญ ได้แก่ กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยา พระราม 6 และ กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยารังสิต 1 
ดังนี้ 

 
รูปที่ 2-10 : ประมาณการก าลังการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ระบบข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานผลิต องค์การเภสัชกรรม 

 
โรงงานผลิตยา พระราม 6 มีประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : 

OEE) ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 65.43 โดยกระบวนการผลิตที่มีค่า OEE ต่ าที่สุด
คือ แผนกยาน้ า 2 (บรรจุ) ร้อยละ 42.56 ล าดับถัดมาคือ แผนกยาปราศจากเชื่อ 1 (บรรจุ) ร้อยละ 60.98 และ
แผนกยาต้านไวรัสเอดส์ (บรรจุ) ร้อยละ 61.82 ดังรูป 

 
รูปที่ 2-11 : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยา พระราม 6 
 



60 
 

 
เมื่อพิจารณาเชิงคุณภาพการผลิต (Quality) ของโรงงานผลิตยา พระราม 6 พบว่ามูลค่ายา Reject ปี 

2564 เท่ากับ 0.49 ล้านบาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 0.04 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณามูลค่าการ 
Reprocess ปี 2564 เท่ากับ 1.52 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 1.33 ล้านบาท 

 
รูปที่ 2-12 : คุณภาพกระบวนการผลิต (Quality) ของโรงงานผลิตยา พระราม 6 
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โรงงานผลิตยารังสิต 1 มีประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) 
ระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2564 – มกราคม ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 77.26 โดยกระบวนการผลิตที่มีค่า OEE ต่ า
ที่ สุ ดคือ  Module 1 :  Tableting (KORSCH) ร้ อยละ 64.65 ล าดับถัดมาคือ  Module 3 :  packing 3 
Omeprazole ร้อยละ 67.92 และ Module 3 : packing 4 Omeprazole ร้อยละ 76.96 ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-13 : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1 
 



62 
 

 
 

เนื่องจาก Module 1 ของโรงงานผลิตยารังสิต 1 จะผลิตผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก WHO Pre-
qualification เช่น Efavirenz 600 mg, GPO-VIR T เป็นต้น ท าให้ต้องท างานแบบหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งไลน์
การผลิต (One Product, One Line) ส่งผลให้ต้องหยุดใช้งานแล้วท าความสะอาดทั้งไลน์การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 
(ซึ่งท าให้สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ โดยที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน และในบางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ หากผู้ผลิต
ไม่ได้รับการรับรอง จะไม่สามารถจ าหน่ายได้) จึงท าให้มีประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency) ไม่เต็มที ่

จากรายงานคุณภาพกระบวนการผลิต (Quality) ของ โรงงานผลิตยารังสิต 1 มีจ านวนรายงาน 
Customer Complaint เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเรื่อง Packaging และ Quanlity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-14 : คุณภาพกระบวนการผลิต (Quality) โรงงานผลิตยารังสิต 1 
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 โรงงานสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์มีแนวโน้มอัตราการใช้ก าลังการผลิต (Capacity Utilization) ของ 
ETHYL ALCOHOL 70%v/v (GPO ALCOHOL) ขนาด 65ml/450ml ต่อขวดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไตร
มาสที่ 1 ปี 2565 มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ ร้อยละ 49  
 
รูปที่ 2-15 : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 
 

 
 
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม มีประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร (Overall Equipment 

Effectiveness : OEE) ระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2564 – มกราคม ปี 2565 อยู่ทีร่้อยละ 81.31 โดยกระบวนการ
ผลิตที่มีค่า OEE ต่ าทีสุ่ดคือ PEN Blister CAM ร้อยละ 73.33 ล าดับถัดมาคือ PEN Check Weight KKE2500
ร้อยละ 74 และ PEN Blister ZHEJANG ร้อยละ 75.39 ดังรูป 
รูปที่ 2-16 : ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 
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จากผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิตแต่ละโรงงานจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
 
2.2.2.2 วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลัก 

องค์การเภสัชกรรมมีเกณฑ์การพิจารณาผู้ผลิตวัตถุดิบและบรรจุภ ณฑ์ในการผลิตยา ดังนี้ 
 

 
 

เกณฑ์การประเมินแหล่งผู้ผลิต ตาม SOP-QA-029 Supplier Qualification จะแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 6 part คะแนนรวม 100% ได้แก่ 

1. QA part ผลการพิจารณา batch ต้องมากกว่า 70% (จะได้ 15 คะแนน)  
2. QA part จ านวน Quality Event เทียบกับจ านวน Batch รับเข้า คิดเป็น % (จะได้ 15 คะแนน) 
3. QC part คิดเป็น S/U ตามเกณฑ์ของ WI-QC-12 (จะได ้20 คะแนน) 
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4. Management of quality problem ประเมินโดยกองบริหารระบบคุณภาพ คิดเป็นระดับความ
พึงพอใจการจัดการปัญหาเมื่อ QE  (จะได ้20 คะแนน) 

5. Logistic part ประเมินโดยกองการคลังส ารอง คิดเป็นระดบัความพึงพอใจ (จะได้ 20 คะแนน) 
6. Purchasing part ประเมินโดยแผนกจัดซ้ือ1 จัดซื้อวัตถุดิบ จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (จะได้ 10 คะแนน) 
ถ้าได้คะแนนรวมน้อยกว่า 70% จะถูก raised เพ่ือพิจารณาให้ unacceptable อย่างไรก็ตาม ต้นทุน

วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตขององค์การเภสัชกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 10 เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เงินบาทอ่อนตัว ค่าน้ ามันสูงขึ้น ค่าขนส่งสูงขึ้น 
นอกจากนี้ผลจากสงครามยูเครน-รัสเซีย ท าให้กระทบการน าเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลักที่มาจากแหล่ง
ยุโรป และประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นที่ส าคัญของโลกประสบปัญหาขาดสารตั้งต้นเนื่องจากมีน้ าท่วม
และข้าวโพดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญไม่สามารถน าเข้าจากประเทศยูเครนที่เป็นผู้ส่งออกดับ 5 ของโลกมีสงคราม
ยูเครนกับรัสเซีย  

 
2.2.2.3 การเชื่อมโยง VOC/VOS/CCR สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/บริการ และธุรกิจใหม่ 
 องค์การเภสัชกรรมมีการรวมรวมเสียงชองลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาเป็นปัจจัยน าเข้าของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/บริการ และธุรกิจใหม่  โดยมีตัวอย่างการเชื่อมโยง VOC/VOS/CCR สู่
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/บริการ และธุรกิจใหม่ ปี 2565 ดังรูป 
 

 
 
2.2.2.4 นวัตกรรมกระบวนการ  (Process Innovation)  และการปรับปรุ งก ระบวนการ  (Process 
improvement)   

องค์การเภสัชกรรมมีนโยบายให้ทุกแผนกด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process 
improvement) อย่างน้อย 1 เรื่อง ในปี 2564 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาองค์ความรู้ 
และผลักดันการน านวัตกรรมให้เข้าไปสู่ทุกกระบวนการท างานน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สรุปผลการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการท างานต่อยอดไปสู่ Process Innovation ได้ดังรูป 
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จากกระบวนการปรับปรุงงาน (Process improvement)  ปี 2564 ทั้งสิ้น 283 โครงการ พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นระบบงานหลักใน Value Chain ในกระบวนการผลิต 146 เรื่อง (52%) ซึ่งเป็นกระบวนการงานที่มี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็น Process 
Innovation ในปี 2565 ได้จ านวน 5 โครงการ โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นโครงการที่ผลลัพธ์มี
ผลกระทบที่ส าคัญต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร และได้คะแนนประเมินตามเกณฑ์การวิเคราะห์และคัดเลือก
นวัตกรรมกระบวนการ (Analysis and Screening) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามคู่มือนวัตกรรม 

 
2.2.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในการด าเนินธรุกิจ (Business Value Chain Analysis) 

ห่วงโซ่การสร้างมูลค่าในการด าเนินธุรกิจองค์การเภสัชกรรมสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนา
นวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เพ่ือตอบสนองภารกิจตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรและรองรับการ
เติบโตทางธุรกิจได้ในหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

รูปที่ 2-17 : โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) ขององค์การเภสัชกรรม 

 
 

1. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) ทั้ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด และผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความ
มั่นคงของระบบสาธารณสุขของประเทศ  

2. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเ พ่ือการเข้าถึงลูกค้า ( Forward 
Integration) โดยการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการขายและบริการลูกค้าให้มีความ
สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น  

3. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสู่ธุรกิจต้นน้ าในการผลิตวัตถุ ดิบ (Backward 
Integration) โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใช้ภายในประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข้าและช่วย
ลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบขององค์การเภสัชกรรม  

4. โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) ที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ร่วมและเสริมความสามารถในการด าเนินงานให้กับธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 

องค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมธุรกิจทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product 
Development) การขยายธุรกิจเพ่ือเข้าถึงลูกค้า (Forward Integration) การขยายสู่ธุรกิจต้นน้ า (Backward 
Integration) และธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) ดังนี้ 
 
1.1 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) ทั้งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด และผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความ
มั่นคงของระบบสาธารณสุขของประเทศ  
1.1.1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Cell Based)  

การวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน
ของประเทศ สามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถขยายศักยภาพเพ่ือผลิตวัคซีนเพ่ือรองรับการระบาดใหญ่ ได้เอง
และลดการน าเข้า ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่มีการใช้ตามฤดูกาลที่รัฐซื้อให้แก่ประชาชน ผ่าน สปสช. โดย
ปี 2564 จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ทั้งสิ้น 6.4 ล้านโด๊ส คาดว่าจะน ามาใช้กับประชาชนทั่วไป 
อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ปัจจุบันยังรอผลการพิจารณาทะเบียนส าหรับการใช้ในกลุ่มอายุ 
18-64 ปี และยังอยู่ระหว่างการศึกษาความปลอดภัยของวัคซีนต่อการพัฒนาของตัวอ่อน และการศึกษาวิจัย
ทางคลินิกในผู้สูงอายุโดยมีพันธมิตร คู่ความร่วมมือ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การอนามัยโลก สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ บริษัท Thai SPF และบริษัท CP ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาได้เคยพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
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ระบาด H1N1 (2009) และวัคซีนไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีมีการระบาดจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อปี 2554 และปี 2558 ตามล าดับ โดยคาดว่าจะวิจัยและพัฒนาตั้งแต่
ปี 2565-2569  

 
1.1.2 วัคซีน COVID-19 (เชื้อตาย)  

 การวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19 เป็นการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศ โดยการ
ต่อยอดและปรังปรุงกระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จากไข่ไก่ฟัก เพ่ือใช้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-
19 เพ่ือสร้างความมั่นคง การพ่ึงพาตนเอง และความยั่งยืนด้านวัคซีนให้กับประเทศ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ที่เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย มีความปลอดภัยสูง การที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีการใช้ไข่ไก่ฟัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ปัจจุบันยังเป็นเทคโนโลยีหลักในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท าให้มีข้อมูลความปลอดภัยการใช้วัคซีนที่ผลิตด้วย
เทคโนโลยีนี้มายาวนาน ราคาต้นทุนที่ถูก เนื่องจากไวรัสที่ใช้ในการผลิตสามารถเจริญเติบโตได้ดีในไข่ไก่ฟัก ท า
ให้ได้ผลผลิตปริมาณสูงส่งผลให้ต้นทุนถูกกว่า สามารถผลิตวัคซีนได้ถึง 5-7 โด๊สต่อฟอง เปรียบเทียบกับของ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ให้ผลผลิตต่ ากว่า โดยจะต้องใช้ไข่ 1.5-2 ฟองต่อวัคซีน 1 โด๊ส คาดว่าจะน ามาใช้กับคนไทย 
รวมถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ โดยมีพันธมิตร คู่ความร่วมมือ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
เช่น สถาบัน PATH และสถาบันทางการแพทย์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรพันธมิตรในต่างประเทศ
ผู้พัฒนาไวรัสตั้งต้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่  1/2)  คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องปฏิบัติการ Nexelis ประเทศแคนาดา สถาบันชีววัตถุ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC-NSTDA) โดยเริ่ม
ด าเนินการในช่วงปีงบประมาณ 2564 ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565 
 
1.1.3 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 

โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งคาดว่าจะช่วยให้ประเทศไทยลดการพ่ึงพาการน าเข้ายารักษา
โรคมะเร็งจากต่างประเทศ ตามข้อมูลจากบริษัท IQVIA พบว่า ประเทศไทยน าเข้ายารักษาโรคมะเร็งจาก
ต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 21,000 ล้านบาท อีกท้ังยารักษาโรคมะเร็งบางประเภทมีราคาสูงมากและต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศทั้งหมด เนื่องจากยังไม่มีผู้ประกอบการในประเทศไทยที่สามารถผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้ ดังนั้น 
จึงเป็นโอกาสขององค์การเภสัชกรรมที่จะเป็นผู้ผลิตยารักษาโรคมะเร็งในประเทศ และสามารถแบ่งส่วนตลาด
จากยาน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสม 
ลดการพึ่งพาการน าเข้ายาจากต่างประเทศ อีกท้ังยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยาและนวัตกรรมการผลิตยา
ในประเทศไทยด้วย เนื่องจากโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงต้องมี
มาตรฐานการผลิตขั้นสูงที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน Current Good Manufacturing Practice (cGMP), 
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/s) และอ่ืนๆ จึงท าให้ยารักษาโรคมะเร็งที่ผลิต
ได้มีคุณภาพในระดับทัดเทียมกับสากล อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ และเพ่ิมประสบการณ์การวิจัยและ
พัฒนาในธุรกิจยาให้กับบุคลากรในประเทศ โดยมีพันธมิตร คู่ความร่วมมือ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
1.1.4 เวชภัณฑ์หน้ากาก N95 

องค์การเภสัชกรรมด าเนินการผลิตเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเวชภัณฑ์ให้กับ
ประเทศ และรองรับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ โดยคาดว่าจะสามารถผลิตเพ่ือจ าหน่ายและ



69 
 

ส ารองเพ่ือความมั่นคงทางเวชภัณฑ์ได้ประมาณ 900,000 ชิ้นต่อปี เพ่ือจ าหน่ายและส ารองให้กับบุคลากรทาง
การแพทย ์
 
1.1.5 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์เป็นโครงการ Value Creation ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ในการน ามาบริหารและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร เป็นการสร้างโอกาสของธุร กิจ 
(Opportunity) จากความเสี่ยง (Intelligent Risk) ที่เกิดจาก “การเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบ
การใช้ยา” ที่จะส่งผลต่อความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจากการใช้ธรรมชาติและ
อาหารเป็นยาเพ่ือรักษาโรค หรือความบกพร่องต่างๆ (Nature and Food as Remedies) สอดคล้องกับแผน
แม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ โดยส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความ
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นการใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคและการสร้างเสริม
สุขภาพ พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล 
1.2 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายธุรกิจเพ่ือการเข้าถึงลูกค้า (Forward Integration) 
โดยการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพ่ือสร้างโอกาสในการขายและบริการลูกค้าให้มีความสะดวกและง่ายต่อ
การเข้าถึงมากยิ่งขึ้น  
 
1.2.1 โครงการ GPO Franchise 

โครงการ GPO Franchise เป็นการน าแนวทาง Franchise มาใช้ในการขยายสาขา จะท าให้องค์การ
เภสัชกรรมสามารถขยายสาขา GPO SHOP ได้อย่างรวดเร็วด้วยการลงทุนต่ า เพ่ิมสภาพคล่องทางการเงิน มี
รายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการขายสิทธิ์ รวมทั้งประหยัดงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพ่ือสร้าง
การเติบโตของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ B2C โดยจะน าร่องใน GPO Shop 3 สาขาภายในสิ้น
ปีงบประมาณ 2566 เพ่ือเป็นร้านค้าที่มีระบบต้นแบบ ครอบคลุม Know how control, Procedure control 
และ Identification control ในการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับสินค้า ส่งผลให้เกิด Brand เป็นที่นิยม และ
จะด าเนินการขยายร้าน Franchise ไปทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของ
องค์การเภสัชกรรม  

 
1.3 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจโดยการขยายสู่ ธุรกิจต้นน้ าในการผลิตวัตถุดิบ (Backward 
Integration) โดยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรมขึ้นใช้ภายในประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข้าและช่วย
ลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบขององค์การเภสัชกรรม  
 
1.3.1 วัตถุดิบทางเภสัชกรรม  

 อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 95 และ
จากการระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบยาส าหรับรักษาโรค COVID-19 
และวัตถุดิบยาจ าเป็นอ่ืนๆ เนื่องจากประเทศหลักที่ผลิตวัตถุดิบ (APIs) เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น มีปัญหา
การขนส่งวัตถุดิบข้ามประเทศ การส ารองวัตถุดิบยารักษาโรค COVID-19 และวัตถุดิบยาจ าเป็นไว้ใช้ในประเทศ
ตัวเอง หากประเทศไทยผลิตวัตถุดิบทางยาส าหรับใช้เองจะเป็นการสร้างความม่ันคง และการพ่ึงพาตนเองด้าน
ยาของประเทศได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้าง Ecosystem ในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่เป็นตัวยา
ใหม่ (NCEs, New Chemical Entities) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังไม่เคยท าได้ 
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องค์การเภสัชกรรมซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเภสัชกรรมทั้งวัตถุดิบและยาส าเร็จรูป 
จะท าหน้าที่น าเทคโนโลยีการสังเคราะห์วัตถุดิบที่ทาง สวทช. ได้พัฒนาจนส าเร็จในระดับห้องปฏิบั ติการแล้ว 
มาพัฒนาต่อยอดกระบวนการสังเคราะห์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างต้นแบบกระบวนการสังเคราะห์ที่
พร้อมส าหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ ปตท. สอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในด้านการพัฒนาสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ มุ่งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ด้วยการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการผลิต เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นฐานการผลิตเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของคนไทย  

ดังนั้น ความสามารถในการด าเนินการด้านยาแบบครบวงจรตั้งแต่ระดับต้นน้ าจนถึงปลายน้ าของ
ประเทศจะช่วยเสริมความมั่นคงในอุตสาหกรรมยาของประเทศ ตลอดจนลดการพ่ึงพาการน าเข้า โดยเฉพาะยา
ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เร่งด่วน เช่น ยาที่ช่วยรักษาโรค COVID-19 โดยความร่วมมือนี้เป็นการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิต APIs ที่วิจัยและพัฒนาขึ้นมาในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนรูปแบบโมเดลธุรกิจที่
เหมาะสม เพ่ือต่อยอดการวิจัยและพัฒนา API ของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการวิจัยและพัฒนา API จนถึงขั้นผลิตออกสู่ตลาดได้นั้นประกอบด้วย 
2 ส่วน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา API และการผลิตและพัฒนาธุรกิจเชิงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตร 
 
1.4 โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) ที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ร่วมและเสริมความสามารถในการด าเนินงานให้กับธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น 
1.4.1 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ.  

องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ในพ้ืนที่หนองใหญ่ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การเภสัชกรรม เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดและการเติบโตของ
องค์กรในอนาคต และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่บูรณาการกับห่วงโซ่คุณค่าเดิมขององค์การเภสัช
กรรมจากการผลิตหรือเพาะปลูกวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน อุตสาหกรรมแปรรูป การให้บริการ หรือการด าเนินการ
เชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่เสริมสร้างศักยภาพและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  
 
1.4.2 GPO ProLab  

องค์การเภสัชกรรมมีห้องปฏิบัติการกลางส าหรับตรวจวิเคราะห์ยาและสมุนไพรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นที่เชื่อถือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ในการเป็นหน่วยรับตรวจ จึงน ามาสู่การพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการกลาง โดยมีเป้าหมาย ส าหรับตรวจวิเคราะห์
ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร และผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต และให้บริการรับตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคข้ันสูง อาทิ การตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง (Pesticides) 
การตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก (Elemental Impurities)  ส าหรับตัวอย่างจากบริษัทยา เกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน ภาครัฐและเอกชนอื่น และให้การรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพด้วยห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือได้อีกด้วยส าหรับเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคต 
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2.2.4 การวิเคราะห์ด้านการจัดการความรู้ และระบบสนับสนุนอ่ืน  
 การวิเคราะห์ด้านการจัดการความรู้ และระบบสนับสนุนอื่น มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.2.4.1 การประเมินการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

การประเมินการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม เป็นการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปี 2564 และวัฒนธรรมทั้งองค์กรจากกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งองค์กร โดยส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าในหน่วยงาน KM FA และ IM FA รวมกว่า 1,400 คน ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร
และส่งเสริม ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการสนับสนุน และด้านการรับรู้ผลลัพธ์ โดยการประเมินรูปแบบแบ่ง
ตามฝ่าย เพ่ือน ามาวางแผนในแต่ละด้านปี 2565 แบ่งตามฝ่ายได้ ซ่ึงฝ่ายที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์กรควรมี
แผนการพัฒนาในด้านนั้น แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
รูปที่ 2-18 : ผลการประเมินการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2564 
 

 
 

จากผลการประเมินการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรมปี 2564 จะน ามาเป็นปัจจัย
น าเขา้ในการปรับปรุงแผนด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทั้งในส่วนการอบรมเข้าใจผลลัพธ์ในการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมและสร้างผลลัพธ์ได้ ส่งเสริมกิจกรรมทั้งองค์กรเพ่ือสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนจาก
หน่วยงาน มุ่งเน้นหน่วยงานที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย เช่น หน่วยงานในกระบวนการผลิตให้รับทราบนโยบายเพ่ิมขึ้น 
และให้แต่ละฝ่ายรับทราบผลและด าเนินงานวางแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมในฝ่าย 
 นอกจากนี้ยังมีการประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีม KM FA และ IM FA เพ่ือน ามาปรับปรุง
แผนการด าเนินงานต่อไป สรุปผลได้ดังนี้ 
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รูปที่ 2-19 : ผลประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีม KM FA ปี 2564 

 
 
 จากผลการประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีม KM FA ปี 2564 ด้านการประเมินตนเอง พบว่าข้อ 10 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ KM&IM และก าหนดแนวทางในการน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนได้คะแนนน้อยที่สุด นอกจากนี้ด้านการประเมินของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน พบว่าข้อ 12 เข้าร่วมและได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการเป็นผู้ประสานงานกิจกรรม
มีคะแนนน้อยที่สุด น ามาสู่ปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ และการจัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพให้กับ KM Facilitator ต่อไป 
 
รูปที่ 2-20 : ผลประเมินเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีม IM FA ปี 2564 
 

 
ที่มา : การประเมินการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจ าปี 2564 
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จากผลการประเมินเพ่ือพัฒนาศักยภาพของทีม IM FA ปี 2564 พบว่าข้อ 6 มีส่วนร่วมในการคัดเลือก

หัวข้อองค์ความรู้ รวบรวม และถ่ายโอนความรู้จากบุคลากร พร้อมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของความรู้ก่อนที่จะน าไปจัดเก็บในคลังความรู้ขององค์กร ทั้ง Enablers และ IM FA ได้คะแนนน้อย
ที่สุด น ามาสู่ปรับปรุงแนวทางรวบรวมและถ่ายโอนความรู้ก่อนที่จะไปจัดเก็บในคลังความรู้ขององค์กรต่อไป 

 
2.2.4.2 การจัดท า KM Audit  

ผลการจัดท า KM Audit ปี 2564 โดยมีเป้าหมาย Preventive Approach มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รูปที่ 2-21 : ผลการจัดท า KM Audit ปี 2564 
 

 
 
 จากผลการจัดท า KM Audit ปี 2564 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องการสื่อสารความเข้าใจและ
ตระหนักถึงประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงงานให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับผ่านการอบรมและแผนการ
สื่อสาร พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานผลักดันส่งเสริมสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
 
2.2.4.3 การรวบรวม KM เชิงปริมาณผ่าน KM INDEX รายฝ่าย ประจ าปี 2564 

ในปี 2564 ด าเนินการจัดเก็บ KM Index ผ่าน Google drive รวมจ านวน 240 เรื่อง แบ่งเป็นความรู้
ชัดแจ้ง (Explicit) 202 เรื่อง ความรู้ฝังในคน (Tacit) 12 เรื่อง และความรู้ชัดแจ้ง (Explicit) ความรู้ฝังในคน 
(Tacit) 26 เรื่อง สรุปจ านวนองค์ความรู้รายฝ่ายแบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 
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รูปที่ 2-22 : องค์ความรู้รายฝ่ายแบ่งตามประเภท 
 

 
 

2.2.4.4 การถอดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
องค์การเภสัชกรรมแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ หน่วยงาน

ตรวจสอบ/หน่วยงานให้การรับรองมาตรฐาน หน่วยงานก ากับ/คณะกรรมการ NGOs/สื่อมวลชน ชุมชน และ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งได้ด าเนินการถอดความรู้โครงการที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร ความสามารถพิเศษขององค์กร พร้อมวิเคราะห์ใน Stakeholder Profile เรื่องระดับความรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ดังนี้ 
 
รูปที่ 2-23 : การถอดความรู้โครงการที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่นวัตกรรมได้จ านวน 5 เรื่อง แสดงตัวอย่างการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการ และนวัตกรรมธุรกิจ ดังรูป 
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รูปที่ 2-24 : การถอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
 

 
 
รูปที่ 2-25 : การถอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมธุรกิจ 
 

 
 

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกรบริหารจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ดังนี้ 
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ระบบ วัตถุประสงค์ 
Internet, Facebook GPO Social, Line Checker One สื่อสายภายในองค์กร 
Website GPO และ YouTube สื่อสารภายนอกแกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบ Virtual Tour สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และแลกเปลี่ยนความรู้ 
ระบบฐานข้อมูลส่วนกลางและ Application ได้แก่ 
 ระบบ Maled เป็น Digital KM  
 ระบบ MaRead เป็น Digital e-Library  
 Nextcloud เป็น Digital KM ส าหรับสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  

จัดเก็บองค์ความรู้ แชร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ และสื่อสารภายในองค์กร 

 
2.2.4.5 การแก้ร่างพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม 

องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างได้ทบทวนและพัฒนาพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรมฉบับใหม่ขึ้นให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมมี
วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม ปี 2509 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บังคับใช้มาเป็นเวลานาน ท าให้องค์การเภสัชกรรมมีข้อจ ากัด ขาดความคล่องตัว ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปและไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน้าที่ในการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน โดยมีค าอธิบายหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่าง
กฎหมาย ดังนี้  

1. พิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อ านาจกระท าการ การด าเนินธุรกิจต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว เช่น การด าเนินการเก่ียวกับวัคซีน กัญชา กัญชง และกระท่อม เป็นต้น  

2. พิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการก ากับควบคุมและการบริหารขององค์การเภสัชกรรม เช่น 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ รวมถึงอ านาจของผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นต้น 

3. พิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับรัฐบาลให้มีความยืดหยุ่นและชัดเจน 
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ก่อนที่จะด าเนินการได้ งบประมาณและรายได้ขององค์การเภสัชกรรม เป็นต้น 

 
2.2.5 ผลการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรมในปีที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจ 
 ผลการด าเนินงานและพัฒนาการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมปี 2564 ขององค์การเภสัชกรรม 
สรุปตามมุมมองของ Balanced Scorecard ได้ดังนี้ 
 
1. มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กร (Key Stakeholder Perspective) 
 สรุปผลการด าเนินงานตามมุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กร (Key Stakeholder 
Perspective) ได้ดังนี ้
 



77 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผลการด าเนินการ 
1. ความส าเร็จของ
โครงการ วิจัยและพัฒนา 
Favipiravir Tablet 

ระดับ ระดับ 5 ได้รับทะเบียน
ต ารับยา 

ดีกว่าเป้าหมาย โดยสามารถผลิต
จ าหน่ายได้ในเดือนสิงหาคม 2564 

2. ความส าเร็จของ
โครงการเวชภัณฑ์
หน้ากาก N95 

ร้อยละ ระดับ 5 เครื่องจักร
ติดตั้งแล้วเสร็จ 

ระดับ 4 (การปรับปรุงสถานที่แล้วเสร็จ) 
ต่ ากว่าเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์ 
COVID โดยได้เร่งรัดการด าเนินการ
ติดตั้งเครื่องจักร ส่งผลให้เริ่มผลิต
จ าหน่ายได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 

3.ความส าเร็จของ
โครงการวัคซีน COVID-
19 

ร้อยละ ระดับ 5 ได้รับอนุญาต
ด าเนินการศึกษาวิจัยใน
มนุษย์ 

ดีกว่าเป้าหมาย โดยเริ่มศึกษาวิจัยใน
มนุษย์เฟส 2 ในเดือนมีนาคม 2564 

4.ประหยัดรายได้ภาครัฐ  ระดับ 5 60.50% ดีกว่าเป้าหมาย โดยประหยัดรายได้
ภาครัฐ 60.71% 

 
2. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 
 สรุปผลการด าเนินงานตามมุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) ได้ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผลการด าเนินการ 
1. ยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ อภ. (รองรับ
การเติบโตขององค์กร) 

ล้านบาท 
 

ระดับ 5 8,200 ลบ. ดีกว่าเป้าหมาย ในปี 2563-2564 และ
เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยปี 2564 มียอดขาย
ผลิตภัณฑ์ อภ. 8,656 ลบ. 

2. ยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ออกจ าหน่าย (รองรับ
การสร้างรายได้จาก
นวัตกรรม) 

ล้านบาท 
 

ระดับ 5 1,200 ลบ. ดีกว่าเป้าหมาย และเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยปี 
2564 มียอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 1,976 
ลบ. 
 

3. ต้นทุนที่ขายยาองค์กร
ต่อรายได้จากการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่องค์การ
ผลิต (รองรับบริหาร
ต้นทนุที่มีประสิทธิภาพ) 

ร้อยละ ระดับ 5 65% ขึ้นกว่าปี 2562-2563 แต่ต่ ากว่า
เป้าหมายในปี 2564 โดยปี 2564 
ต้นทุนขายยาองค์กรต่อรายได้จากการ
ขายยาและเวชภัณฑ์อยู่ที่ 65.04% 
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ยังคง
รุนแรงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ส่งผลให้
ราคาของวัตถุดิบ และอุปกรณ์การบรรจุ
มีราคาเพ่ิมข้ึน ซึ่ง อภ.จะได้ด าเนินการ
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ตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผลการด าเนินการ 
เพ่ิมแหล่งน าเข้า เพ่ือให้มีการแข่งขัน 
ส่งผลให้ต้นทุนลดลง 

 
3. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
 สรุปผลการด าเนินงานตามมุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) ได้ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผลการด าเนินการ 
1. ผลส ารวจความพึง
พอใจโดยรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

คะแนน ระดับ 5 4.27 คะแนน 
 

ในปี 2564 ผลส ารวจพบว่ามีคะแนนพึง
พอใจอยู่ที่ 4.39 คะแนน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนใน
ทุกประเด็น และสูงกว่าเป้าหมาย 

2. จ านวนโครงการที่
ร่วมกับ Supply 
Chain’s Supplier & 
Distributor 

ร้อยละ ระดับ 5 100% ได้ตามเป้าหมายในทุกปี 

3. จ านวนเครือข่ายด้าน
การวิจัย 

ราย ระดับ 5 2 ราย 
 

ได้ตามเป้าหมายในทุกปี ในปี 2564 มี
จ านวน 4 ราย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 

 
4. มุมมองด้านกระบวนการภายใน  
 สรุปผลการด าเนินงานตามมุมมองด้านกระบวนการภายใน แบ่งเป็นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้าน
นวัตกรรมกระบวนการ ด้านนวัดกรรมธุรกิจใหม่ และด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดังนี ้
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผลการด าเนินการ 
1. ระดับความส าเร็จการ
วิจัยและพัฒนายาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ยา
ก าพร้ายาที่ส าคัญจ าเป็น
ต่อสาธารณสุข และยา
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น 
First generic 

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

ได้ตามเป้าหมายในทุกปี 
ในปี 2564 มี 6 รายการ (1st generic  
5 รายการ) ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมาย 

2. การข้ึนทะเบียนต ารับ
ยา (ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้
ทะเบียน) 

รายการ ระดับ 5 6 รายการ ได้ตามเป้าหมาย โดยในปี 2564 ขึ้น
ทะเบียนต ารับได้ 6 รายการ 

3. การผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อออก 
จ าหน่าย (หลังได้รับ
ทะเบียนต ารับยา) 

รายการ ระดับ 5 5 รายการ 
 

ได้ตามเป้าหมายในทุกปี ในปี 2564 
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อออก 
จ าหน่าย 5 รายการ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผลการด าเนินการ 
4. ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

ร้อยละ ระดับ 5 100% ด าเนินการได้ตามเป้าหมายจ านวน 14 
โครงการ 

5. ความส าเร็จตาม
แผนการวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบยา 

ร้อยละ ระดับ 5 100% ได้ตามเป้าหมาย Deferasirox ผลิต 
Production Batch แล้วเสร็จอย่าง
น้อย 1 Batch และFavipiravir เริ่ม
ทดลองผลิต Pilot scale 

6. ความส าเร็จตามแผน
สมุนไพรและกัญชาทาง
การแพทย์ 

ร้อยละ ระดับ 5 100% ได้ตามเป้าหมาย โดยสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ได้
แล้วเสร็จ 90% 

7. ความส าเร็จตาม
แผนการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็ง 

ร้อยละ ระดับ 5 100% ได้ตามเป้าหมาย โดยมีแบบ 
Conceptual design โรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง 

8. ความส าเร็จตามแผน
GPO Franchise 

ร้อยละ ระดับ 5 100% ได้ตามเป้าหมาย 

9. ความส าเร็จตาม
แผนการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ อภ. 
(หนองใหญ่) 

ร้อยละ ระดับ 5 100% ได้ตามเป้าหมาย โดยมีรายงานผล
การศึกษาแผนการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ อภ. (พ้ืนที่หนองใหญ่) 

10. ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ยืน่ค าขอสิทธิบัตร / 
อนุสิทธิบัตร 

ร้อยละ ระดับ 5 100% ได้ตามเป้าหมาย โดยยื่นค าขอสิทธิบัตร
กระบวนการสังเคราะห์สารประกอบ
เมื่อ 22 มีนาคม 2564 

11. ความส าเร็จตาม
แผนการ 

   

 
5. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ (Learning and Growth) 

สรุปผลการด าเนินงานตามมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาการ (Learning and Growth) ได้ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2564 ผลการด าเนินการ 
จ านวนองค์ความรู้ที่ต่อ
ยอดไปสู่นวัตกรรม 

เรื่อง ระดับ 5 3 เรื่อง ได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยปี 2564 มีองค์
ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่นวัตกรรม 5 เรื่อง 

จ านวนระบบทีม่ีเพ่ิมเติม ระบบ ระดับ 5 1 ระบบ ได้ตามเป้าหมายในทุกปี มีระบบ 
Digital KM (Maled) 

จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

เรื่อง ระดับ 5 25 เรื่อง ได้ตามเป้าหมายทุกปี และสูงกว่า
เป้าหมายในปี 2564 โดยมี 27 เรื่อง
เป็นองค์ความรู้ระดับฝ่าย และ 1 เรื่อง
เป็นองค์ความรู้ระดับองค์กร 
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 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
มีแผนปฏิบัติการจากทั้งหมด 28 แผน มีจ านวนแผนที่ไม่เป็นไปตามแผน 5 แผน คิดเป็นร้อยละ 18 ดังนี้ 
 
 
 
 
รูปที่ 2-26 : ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจ าปี 2564 
 

 
 
2.2.6 ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

องค์การเภสัชกรรมน าแนวทางบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk Management-
Integrating with Strategy and Performance 2017 (COSO-ERM 2017) ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนจัดการความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นรายเดือนและ
รายงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเป็นรายไตรมาส โดยสรุปความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม ปี 2565 ดังนี้ 
 

ประเภทปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
Strategic Risk 1.การผลติวัคซีน Covid-19 ไม่เปน็ไปตามแผน 
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ประเภทปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
Financial Risk 2.ยอดจ าหน่ายยา ARV ภาครัฐไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
Financial Risk 3.ยอดจ าหน่ายยาภาคเอกชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
Financial Risk 4.รายได้จากธุรกิจใหม่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
Financial Risk 5.รายได้ส่วนเพ่ิมจากการจ าหน่ายยาผู้ผลิตอื่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
Financial Risk 6.ต้นทุนวัตถุดิบไม่เป็นไปตามประมาณการ 
Operational Risk 7.ระยะเวลาเก็บสินค้าคงเหลือนานกว่าประมาณการ  
Financial Risk 8.สภาพคล่อง 
Compliance Risk 9.การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. Cyber Security พ.ศ.2562 
Compliance Risk 10.ช่ือเสียงภาพลักษณ์องค์กรในสถานการณ์วิกฤติ Covid-19 
Compliance Risk 11.ยาปลอม อภ. 

 
ที่มา : ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

 
2.2.7 ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการจัดการนวัตกรรมขององค์กร 
 สรุปปัจจัยขับเคลื่อนด้านการจัดการนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรมได้ ดังนี้ 

1. ทิศทางการด าเนินงานและนโยบายที่ชัดเจน 
2. การสนับสนุนของผู้บริหารในทุกระดับ 
3. การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
4. กระบวนการจัดการนวัตกรรมที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
5. การปลูกฝังค่านิยมด้านการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร 
 

2.2.8 แผนแม่บทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 การบูรณาการระหว่างแผนวิสาหกิจองค์กร แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม และแผนแม่บทอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง แสดงได้ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
(Strategic Objectives) 

ยุทธศาสตร์ อภ. ปี 2566-2570 แผนแม่บท 

SO1 เสริมสร้างความสามารถในการ
จัดการหว่งโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management) เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของ
ประเทศ 

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) 
และสร้างเครือข่ายด้านวิจัยพัฒนา ส าหรับธุรกิจใหม่และรองรับ
การเติบโตขององค์กร 

แผนแม่บทด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.2 การจัดการหว่งโซ่อุปทานและกระบวนการเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(Supply Chain Management and Smart Process) 

แผนแม่บทด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การ
เภสัชกรรม 

1.3 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารต้นทุน (Cost Effective) - 
1.4 การสร้างศูนย์โลจิสติกส์ เพือ่บูรณาการเครือข่ายในการจัดส่ง 

และบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ (Logistics Hub) 
- 

SO2 การตลาดและบริการ 
(Marketing Strategy) เพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค 

2.1 การตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค และการเติบโตขององค์กร (Proactive Marketing 
Strategy and Smart Service) 

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกคา้และ
ตลาด 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การ
เภสัชกรรม 
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วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
(Strategic Objectives) 

ยุทธศาสตร์ อภ. ปี 2566-2570 แผนแม่บท 

2.2 การสร้างแบรนด์เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (Corporate 
Branding) 

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกคา้และ
ตลาด 

SO3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า 
(Business Innovation) เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางยาและความยั่งยืน
ขององค์กร 

3.1 การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (KM & Innovation 
Strategy) 

 

แผนแม่บทด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การ
เภสัชกรรม 

3.2 การพัฒนายาเพื่อความมั่นคงและยาตามนโยบาย (Drug 
Development For Sustainability) 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนแม่บทด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

3.3 การพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเติบโตและบทบาทใน
อนาคต (New Business / New S-curve) 

แผนแม่บทด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

SO4 การบริหารจัดการเพือ่การ
เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร 
(Organization Management) 

4.1 การจัดเตรียมหน่วยธุรกจิเพื่อสร้างความคล่องตัว สามารถ
รองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต  (Agile BUs) 

- 

4.2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการเติบโตอยา่ง
ยั่งยืนขององค์กร (People Management & Development) 

แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ระบบ
บริหารทุนมนุษย ์

4.3 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และธรรมาภิบาลองค์กร (CG & 
CSR) 

แผนการก ากับดูแลที่ด ี

4.4 การสร้างความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder 
Management) 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการองค์กร (GPO Smart Data, 
Support  and Technology) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การ
เภสัชกรรม 

4.6 การจัดการความต่อเนื่องของธุรกจิของการยา้ยโรงงานพระราม 
6 (Exit Strategy) 

- 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

 จากการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมมาก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบ
ต่อด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพ่ือน ามาสู่การก าหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ทั้งความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษ ดังนี้ 

 
3.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือน ามาจัดท ายุทธศาสตร์
ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength : S) 
 

จุดแขง็ (Strength : S) ข้อมูลประกอบ (Fact Based) 
S1 มีองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ และ Logistic ใน
ระดับสากล  

มีองค์การเภสัชกรรมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการวิจยัและพัฒนา ผลิต 
การจัดเก็บ และการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใหก้ารผลิตและกระจายยาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล 

S2 มีองค์ความรู้ด้านการวจิัยและพัฒนาที่มีความหลากหลาย  มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมผีลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High 
Value Product) เช่น ยา FaVIR (200 MG) หรือ Favipiravir 200 mg 
tablets เป็นต้น 

S3 มีระบบ VMI เป็นช่องทางการจ าหน่ายภาครัฐที่ กวา้งขวาง 
และมีลูกค้ารายใหญ่ภาครัฐเป็นฐานในการด าเนินงาน 

มีระบบ VMI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
ตลอดจนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส ์

S4 มีโครงสร้างทางการเงินที่ดี มีงบประมาณ ทุน มั่นคง สนับสนุน
การท างานขององค์กร 

มีกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานเป็นบวก และมีระดับสภาพคล่อง
คงเหลือสูง รองรับกิจกรรมการลงทุนและจัดหาเงินลงทุน 

S5 มีระบบ DT & IT ชว่ยสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์การ 
พร้อมมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องตาม DT Master Plan 

มีระบบ IT ได้แก่ SAP VMI และระบบ Digital Marketing ช่วยสนับสนุน
กระบวนการหลักขององค์การการสร้างรายได้และมูลค่า พร้อมมกีาร
พัฒนาอยา่งต่อเนื่องตาม IT Master Plan 

 
จุดอ่อน (Weakness : W) 
 

จุดอ่อน (Weakness : W) ข้อมูลประกอบ (Fact Based) 
W1 แรงจูงใจส าหรับการสร้างนวัตกรรมยังไม่ต่อเนื่อง จากผลการประเมินการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ยังมี GAP ในเรื่องส่งเสริมกิจกรรมทั้งองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจและ
สนับสนุนจากหนว่ยงาน 

W2 ไม่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่นวัตกรรมได้อย่างทั่วถึง ปี 2564 ยังมีการน าองค์ความรู้ต่อยอด ซ่ึงขอบเขตแลกเปลีย่นความรู้
ภายในหนว่ยงานเป็นหลัก 

W3 ขาดความเชี่ยวชาญในการแข่งขนัด้านการตลาดภาคเอกชน 
และตลาดต่างประเทศ 

การตลาดภาคเอกชน และตลาดต่างประเทศเป็นความท้าทายในการขยาย
ตลาดที่มีการแข่งขันสูงท าให้การเติบโตยอดขายมีแนวโน้มลดลงหรือคงที่ 
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จุดอ่อน (Weakness : W) ข้อมูลประกอบ (Fact Based) 
W4 กระบวนการใน Supply Chain บางกระบวนการยังไม่
ยืดหยุ่นเพยีงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ยาบางรายการ ผลิตได้น้อยกว่าแผนที่ก าหนด และเกิดยาขาด
คราวในบางผลิตภัณฑ์และบางช่วงเวลา จากสาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อง
ห่วงโซ่การผลิต 

W5 การจัดส่งและกระจายสินค้ายังไม่สามารถตอบสนองความ
คาดหวังของกลุ่มลูกค้าได ้

ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจด้านการจัดส่งสินค้าต่ ากว่าความคาดหวังที่
ลูกค้าตั้งไว้ 

W6 กลุ่มสินค้าบางรายการที่ยอดขายมีแนวโน้มลดลงต้องมีการ
พัฒนาทดแทน และสินค้าที่มีอัตราก าไรต่ าบางรายการที่ต้อง
ตัดสินใจด าเนินการจัดการ 

ยอดขายผลิตภัณฑ์ยาตา้นไวรัสเอดส์ (ARV) และยาหัวใจและหลอดเลือด 
(CVS) มีสัดส่วนต่อยอดขายภาพรวมสูง ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นมี
สัดส่วนน้อยและอัตราการเติบโตต่ ากว่า ส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
อนาคต ยังมีสัดส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาตา้นไวรัสเอดส์ (ARV) สูง 

W7 ระยะเวลาการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในรายการที่
ส าคัญ มีระยะเวลานาน ส่งผลต่อระดับสินค้าและพัสดุคงเหลือ
และความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการสินค้าของ
ตลาด 

ระยะเวลาการผลิตเฉลี่ย (Lead-time) ของผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญบางรายการ
มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่พบความผิดปกติใน
กระบวนการผลิต 

W8 การพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงานเพื่อรองรับการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการด าเนินการธุรกจิในอนาคต 

อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบงานด้าน HR ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งเร่ือง การพัฒนาบุคลากรตามความสามารถ (Competency 
Development) / การพัฒนาเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career 
Path) / แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) / การบริหารผลการ
ด าเนินงาน (Performance Management) 

W9 GAP จากการประเมินด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมป ี
2564 

ผลประเมินการด าเนินงาน ด้าน Core Business Enabler ด้านการบริหาร
จัดการความรู้และนวัตกรรม ปี2564 จาก TRIS 

 
โอกาส (Opportunity : O) 
 

โอกาส (Opportunity : O) ข้อมูลประกอบ (Fact Based) 
O1 นโยบายรัฐบาลทีจ่ะให้ประเทศไทย มุ่งเข้าสู่ Thailand 4.0 
ด้านสาธารณสุข สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย ์
เทคโนโลยีชีวภาพ   

นโยบายแห่งชาติดา้นยาและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 
2563-2565 มียุทธศาสตร์และกลวธิีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ อภ. 
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของ อภ. 

O2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  ก าหนด privilege ให้กับ อภ. โดยหน่วยงานภาครัฐตามพรบ.ต้องจัดซ้ือ
จัดหากับทาง อภ. กอ่นรายอื่น 

O3 โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น (Aging Society) 
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) ท าให้มีความ
ต้องการใช้ยามากขึ้น  

จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 พบว่า ป ี
2564 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และในปี 2565 ค่าใช้จา่ย
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายจุะเพิ่มขึ้นเป็น 228 พันล้านบาท (2.8%ของ GDP) 

O4 ตลาดสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและรักษา มีความต้องการที่ สูงขึ้น
มากทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม AEC  

มูลค่าจ าหน่ายยาในประเทศคาดการณ์ปี 2564 ประมาณ 1.9 แสนล้าน
บาท (มูลค่าตลาดเป็นอันดับ 2 ของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ รอง
จากอินโดนีเซีย) มีแนวโน้มขยายตวั 2.5% ชะลอลงจากปี 2563 ผลจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงและแผ่ลามไปทั่วประเทศ ท าให้
คาดว่าจ านวนผู้เข้ารับบรกิารในโรงพยาบาลส าหรับโรคที่ไม่รุนแรงจะลดลง 
ขณะที่ปี 2565-2566 คาดว่ามูลค่าจ าหน่ายยาจะขยายตัวเฉลีย่ 3.5% ต่อปี 

O5 กระแสนยิมด้านสมุนไพร แพทย์แผนไทย และแพทย์ ทางเลือก
สูงขึ้น ภาครัฐให้การสนับสนุน 

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรมีมูลค่าสูงกว่า 108,000 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ วิตามนิอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ดูแลความ
งาม เครื่องดื่มสมุนไพร ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

O6 นโยบายความร่วมมือในกลุ่มประเทศ CLMV สร้างความ
ร่วมมือกับธุรกิจยาทั้งในและต่างประเทศทางด้านวิจัย การผลิต 
และการตลาด  

ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและนวตักรรม เช่น WHO-PATH, IEM 
Russia, Oxford University, Mylan Laboratories India, Hetero India, 
Desano China, 
ความร่วมมือด้านการตลาด Bionorica, Germany (อาหารเสริมสมุนไพร), 
BioPharm Chemicals (ยารกัษาโรคทัว่ไป), บ.บ ีแอล ฮั้ว ประเทศลาว (ยา
รักษาโรคทั่วไป), บ.NBD health care ประเทศฟิลิปปินส์ (ยารักษาโรค
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โอกาส (Opportunity : O) ข้อมูลประกอบ (Fact Based) 
ทั่วไป, ARV), บ.อินเตอร์มโหสถ ประเทศกัมพูชา (ยารักษาโรคทั่วไป,ARV), 
บ.IMEKS ประเทศมาเลเซีย (ยาธาลัสซีเมีย), บ.RAMMAWADDY ประเทศ
เมียนมา (ยารักษาโรคทั่วไป,ARV) 

O7 แนวโน้มการเติบโตของตลาด e-Commerce การแพรระบาดของโควิด-19 ส่งผลใหธุ้รกิจอีคอมเมิรซเติบโตขึ้นอยางมาก
และท าให้พฤตกิรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปดวยเหตุนี้ จึงมีการคาดการณว
าอีคอมเมิรซจะยังคงขยายตวั  อยางตอเนื่องและรวดเร็วในป 2565 โดย
คาดวายอดขายอีคอมเมิรซจะแตะระดับ 5.4 ลานลานดอลลาร 
รายงานผลการศึกษาของดีเอชแอลคาดการณการเติบโตของธุรกิจ B2B อี
คอมเมิรซวาภายในป 2568 ราว 80% ของการซ้ือขายแบบ B2B จะ
ด าเนินการผานชองทางดิจิทัล 

O8 คู่ความร่วมมือทั้งในและตา่งประเทศ สร้างความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัย บริษัทผู้ผลิตยาและ
เวชภัณฑ์ สถาบันวิจยัต่างๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

มีพันธมิตร คู่ความรว่มมือ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
เข้ามามีส่วนร่วมตลอดทั้ง Supply Chain ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การ
ผลิต การขนส่งและกระจายผลิตภัณฑ์ การตลาดและชาย รวมถึง
กระบวนการสนับสนุนต่างๆ 

O9 นโยบายรัฐส่งเสริมการใช้ยาสามัญในบัญชียาหลกั ท าให้มกีาร
ขยายตัวของตลาดยาสามัญสูงขึ้น 

รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% ของ
งบประมาณทั้งหมด) ท าให้เกดิความต้องการยาและเวชภัณฑ์จาก
โรงพยาบาลภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น 

O10 นโยบายต่อบทบาทขององค์การฯ ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
สูงขึ้นในสถานการณ์วิกฤตหรือไม่ปกติ  

กระทรวงสาธารณสุช.ให้ อภ.เป็นผู้น าเขา้วัคซีน COVID 19 การวิจยัพัฒนา
ยาฟาวิพิราเวียร์ต้าน COVID 19 เพื่อพึ่งพาตนเอง ลดการน าเขา้ รองรับ
ผู้ป่วยในระยะยาว การจ าหน่ายชุดตรวจ ATK ในราคาที่เหมาะสม เพือ่ปรับ
ระดับราคาตลาดให้ประชาชนเขา้ถึงได้ 

O11 แนวโน้มด้านสุขภาพที่เป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ธุรกิจใหม่ ได้แก ่ การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียชนิดต่างๆ 
(Antibiotic Resistance) การใช้ธรรมชาติและอาหารเป็นยาเพื่อ
รักษาโรค (Nature and Food as Remedies) การรักษาทาง
การแพทย์และการให้ยาในปริมาณที่เหมาะสมแก่ผู้ปว่ย  แบบ
จ าเพาะตอ่บุคคล (Personalized Medicine) 

ขนาดอุตสาหกรรมยาและสุขภาพยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ท าให้
องค์การเภสัชกรรมมีโอกาสขยายตลาดกลุ่มยาที่ปจัจุบันน าเข้าและมีราคา
แพง อาทิเช่น ยารักษาโรคมะเร็ง ยาเคมีบ าบัด กลุ่มยารักษาแบบจ าเพาะ
เจาะจง และยาฉีดชีววัตถุคล้ายคลึง  

O12 โอกาสในการขยายธุรกจิด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่ก าลัง
เติบโต 

ธุรกิจด้านสาธารณสุขและสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้
องค์การเภสัชกรรมมีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายธุรกิจ
เพื่อเข้าถึงลูกค้า การขยายสูธุ่รกิจต้นน้ า และธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ 

O13 การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อน ามาตอบสนองความต้องการหรือ
เป็นทางเลือกของลูกค้าและตลาดในสถานการณ์ COVID19 
(องค์กรปี 2566) 

ยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ Covid-19 ที่ส าคัญ มีมูลค่าการ
จ าหน่ายในระดับสูง เมื่อเทียบกับยาและเวชภัณฑ์รายการอื่น 

O14 การระบบน าเทคโนโลยีและดิจิทลัใหม่ๆ มาใช้ยกระดบัการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการ (เสนอเพิ่มป ี
2566) 

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมารองรับการจัดเก็บองค์ความรู้ แชร ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ และ
สื่อสารภายในองค์กร  

O15 โอกาสในการพัฒนารายการยามุ่งเป้าและบัญชยีานวัตกรรม การวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามบัญชยีามุ่งเป้าซ่ึงจะได้รับการพิจารณา
ค าขอขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นกรณีเร่งด่วน ท าให้สามารถผลิตและ
จ าหน่ายได้เร็วขึ้น เพื่อความมั่นคงทางยาและการเข้าถึงยา การขึ้นทะเบียน
บัญชียานวัตกรรมท าให้โอกาสเขา้การแข่งขันการเสนอยาเขา้โรงพยาบาล
ได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสทางการตลาดของรายการยานอกบัญชยีาหลกั 

 
อุปสรรค (Threat : T) 
 

อุปสรรค (Threat : T) ข้อมูลประกอบ (Fact Based) 
T1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น 
มาตรฐาน GMP PIC/S การขึ้นทะเบียนยา ซ่ึงส่งผลต่อต้นทุนการ
ผลิต 

การยกระดับมาตรฐานการผลิตยาของประเทศไทยสู่ GMP-PIC/S 
มาตรฐานการผลิตยาของประเทศในสหภาพยุโรปที่มีข้อบังคับกว่า 217 ขอ้ 
และข้อบังคับเพิ่มเติมกวา่ 240 ข้อ มีความเข้มงวดสูงกวา่มาตรฐาน GMP 
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อุปสรรค (Threat : T) ข้อมูลประกอบ (Fact Based) 
ทั่วไป (77 ข้อ) เพื่อลดความเส่ียงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมของการท างานที่มีความสะอาดปลอดภัยและปราศจากเช้ือ
แบคทีเรีย 

T2 การแข่งขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ 
Healthcare 

สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมยาในประเทศมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
นอกจากนี้คู่แข่งร้านขายยาที่เป็นลักษณะร้านค้ามีมากขึ้นทั้งการขยายตวั 
Chain store ร้านค้าปลีกสมยัใหม่ และร้านค้าสะดวกซ้ือ  

T3 ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธรุกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นอย่างมาก 
และท าให้พฤตกิรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี ้ จึงมีการคาดการณ์
ว่าอีคอมเมิร์ซจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในปี 2565 โดย
คาดว่ายอดขายอีคอมเมิร์ซจะแตะระดับ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์ 

T4 ความไม่แน่นอนของนโยบายการจัดซ้ือของกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น 
การปรับ Guideline การรักษา 

รายได้หลักของ อภ.คือรายได้จากยาต้านไวรัสเอดส์ ซ่ึงลูกค้าหลักคือ 
สปสช. หากมีการปรับแนวทางการรักษา จะท าใหย้าในปจัจุบันไม่สามารถ
จ าหน่ายได้ ซึ่งกระทบกับรายได้ส่วนใหญ่ 

T5 เศรษฐกิจหดตัวจากภาวะ COVID-19 ท าให้รายได้ประชากร
บางกลุ่มลดลง ส่งผลให้ต้องระมัดระวังต่อการใช้จ่ายด้านการดูแล
สุขภาพมากขึ้น 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคาดการณ์ที่อยู่ในระดับไม่สูง หนี้ครัวเรือนมี
แนวโนมสูงขึ้นส่งผลตอการใชจายของประชากรการจางงานลดลงรอยละ 
0.6 และอัตราการวางงานอยใูนระดับสูงสุดต้ังแตมีการระบาดของ COVID-
19 ที่รอยละ 2.25 

T6 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ สามารถเพิ่ม/น าเข้าสินค้าหรือ
บริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. 

กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล เข้าสู่อุตสาหกรรมจ าหนา่ยยาและเวชภัณฑ์การ
เติบโตของร้านขายยา ที่เป็นลักษณะ Chain Store และคู่แข่งใน
อุตสาหกรรมอื่นเข้าสูอุ่ตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เช่น การจัดซ้ือและ
จ าหน่ายชุดตรวจ ATK 

T7 ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID19 และ
การเมืองระหว่างประเทศ ท าให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้ราคา
วัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิม่สูงขึ้น (องค์กรปี 2566) 

ราคาน ้ามันดิบป 2565 มีแนวโนมสูงขึ้น สงผลใหตนทุนการขนสงและราคา
วัตถุดิบสูงขึ้น 
อัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น 

T8 พรบ. กฎระเบยีบ และขอ้บังคับใหม่ๆ ที่ อภ. ต้องน าไปปฏบิัติ
ตาม เช่น PDPA, Cybersecurity เป็นตน้ (องค์กรปี 2566) 

มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลากหลายด้าน ที่จะเร่ิมมีผลบังคับใช้ ในช่วง 3 ปี
นี้ โดยมีการวิเคราะหแ์ละจัดกลุ่ม เพื่อจดัท าแผนรองรับ 

T9 กฎระเบยีบที่ส่งต่อการพัฒนาช่องทางออนไลน์ใหม่ มีข้อก าหนดของคณะกรรมการอาหารและยาที่ระบวุ่าการขายยาจะตอ้งได
รับใบอนุญาต หา้มขายยานอกสถานทีท่ี่ก าหนดไวในใบอนุญาต และการ
โฆษณาขายยาจะตอ้งไดรับอนุญาตโฆษณาก่อน 

 
3.2 การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Advantages) และความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency)  

การน าผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม พร้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบ
ต่อการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (SWOT Analysis) มาก าหนดเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) 
และความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) ได้ดังนี้ 

 
3.2.1 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage)  

 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) น าไปใช้ในการวิเคราะห์หาต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ที่สามารถน าจุดแข็ง (Strength) มาจัดการทรัพยากรที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดการใช้
ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากโอกาส (Opportunity) ในการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร
ภายนอกและคู่ความร่วมมือที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต โดยการ
ก าหนดความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์พิจารณา TOWS Matrix เพ่ือหาประเด็นความได้เปรียบที่ต้องน าไปจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดังนี้ 
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Combination ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Advantage) 
O2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

SA1 Privilege ขององค์การเภสัชในการขายยาแก่
ภาครัฐ 

S1 มีองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ และ 
Logistic ในระดับสากล 
O12 โอกาสในการขยายธุรกิจด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพที่ก าลังเติบโต 

SA2 Supply Chain ที่มีก าลังการผลิตสูงและครบวงจร 

S1 มีองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ และ 
Logistic ในระดับสากล 
S2 มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความ
หลากหลาย 

SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย 
และเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ 

O8 คู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ สร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัย บริษัทผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
สถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

SA4 ความน่าเชื่อถือจากการเป็นองค์กรภาครัฐที่
สามารถสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการด้าน
สาธารณสุขต่างๆ 

S2 มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีความ
หลากหลาย 
O15 โอกาสในการพัฒนารายการยามุ่งเป้าและ
บัญชียานวัตกรรม 

SA5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง (HVP) 
(เสนอเพ่ิมจากต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ปี 2566) 

O14 การระบบน าเทคโนโลยีและดิจิทัลใหม่ๆ มา
ใช้ยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ
พัฒนากระบวนการ (เสนอเพ่ิมปี 2566) 

SA6 การต่อยอดองค์ความรู้ไปเป็นนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร (เสนอเพ่ิมจากต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ปี 2566) 

 
3.2.2 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)  

 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์หาต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ทีช่่วยลดหรือเอาชนะความกดดันจากจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) ที่มีผลต่อโอกาส 
(Opportunity) ที่องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือการมุ่งสู่ต าแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กร 
(Strategic Positioning) เพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนการเติบโตและช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กร  โดยการก าหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณา TOWS Matrix เพ่ือหาประเด็น
ความท้าทายที่ต้องน าไปจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ดังนี้ 
 

Combination ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Challenge) 

T2 การแข่งขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยาและ
เวชภัณฑ์ Health care 

SC1 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ RCEP 
และ CPTPP 
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Combination ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Challenge) 

W3 ขาดความเชี่ยวชาญในการแข่งขันด้านการตลาด
ภาคเอกชน และตลาดต่างประเทศ 
W8 การพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงานเพ่ือ
รองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการด าเนินการ
ธุรกิจในอนาคต 

SC2 การสร้างธุรกิจใหม่รองรับการเติบโตใน
อนาคต 

T2 การแข่งขันทางการตลาดภายในอุตสาหกรรมยาและ
เวชภัณฑ์ Healthcare 
T6 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ สามารถเพ่ิม/น าเข้าสินค้า
หรือบริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. 
W3 ขาดความเชี่ยวชาญในการแข่งขันด้ านการตลาด
ภาคเอกชน และตลาดต่างประเทศ 

SC3 การแข่งขันทางการตลาดในอุตสาหกรรม
ยา 

W6 กลุ่มสินค้าบางรายการที่ยอดขายมีแนวโน้มลดลงต้องมี
การพัฒนาทดแทน และสินค้าที่มีอัตราก าไรต่ าบางรายการ
ที่ต้องตัดสินใจด าเนินการจัดการ 

SC4 การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันความ
ต้องการและการเติบโตขององค์กร 

T4 ความไม่แน่นอนของนโยบายการจัดซื้อของกลุ่มลูกค้า
หลัก เช่น การปรับ Guideline การรักษา 
W4 กระบวนการใน Supply Chain บางกระบวนการยังไม่
ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น 
W7 ระยะเวลาการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ใน
รายการที่ส าคัญ มีระยะเวลานาน ส่งผลต่อระดับสินค้าและ
พัสดุคงเหลือและความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการสินค้าของตลาด 

SC5 การใช้ประโยชน์และยืดหยุ่นกระบวนการ
ผลิตเพ่ือรองรับแผนการขาย 

T6 คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ สามารถเพ่ิม/น าเข้าสินค้า
หรือบริการได้ง่าย และคล่องตัวมากกว่า อภ. 
W4 กระบวนการใน Supply Chain บางกระบวนการยังไม่
ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดที่
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น 

SC6 ความมั่นคงทางยาและบทบาท อภ. ใน
สถานการณ์วิกฤต 

W8 การพัฒนาทักษะและความสามารถพนักงานเพ่ือ
รองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการด าเนินการ
ธุรกิจในอนาคต 
T3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

SC7 การพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
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3.3.3 ความสามารถพิเศษ (Core Competency)  
ความสามารถพิเศษ (Core Competency) น าไปใช้ในการวิเคราะห์หาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่

สามารถน าจุดแข็ง (Strength) มาช่วยเสริมสร้างความสามารถพิเศษขององค์กร ซึ่งเป็นขีดความสามารถเชิง
ยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างมูลค่าหรือความได้เปรียบให้แก่ขององค์กรอย่างยั่งยืน  โดยก าหนดสมรรถนะหลัก/
ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ตามการวิเคราะห์ VRIO Framework ประกอบด้วย การสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร (Value) การหายาก (Rareness) ความยากในการลอกเลียนแบบ (Imitability) และองค์กร
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ (Organization) มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3-1 : หลักเกณฑ์การประเมินความสามารถพิเศษ 
 

No. หลักเกณฑ ์ ระดับ ความหมาย 

1 การสร้างคุณค่าให้แก่
องค์กร (Value) 

สูง สร้างมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 
ของมูลค่าองค์กร 

ปานกลาง สร้างมูลค่าแก่องค์กรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3,000 
ล้านบาท หรือร้อยละ 5-15 ของมูลค่าองค์กร 

ต่ า สร้างมูลค่าแก่องค์กรน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของ
มูลค่าองค์กร 

2 การหายาก 
(Rareness) 

สูง เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรที่โดดเด่นและแตกต่างจาก
องค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างชัดเจน 

ปานกลาง เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรช้ันแนวหน้า (Top 5) ที่
แตกต่างจากองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ต่ า เป็นความสามารถขององค์กรที่ เท่ากับระดับค่ า เฉลี่ ยของ
อุตสาหกรรม 

3 ความยากในการ
ลอกเลียนแบบ 
(Imitability) 

สูง เป็นความสามารถเฉพาะขององค์กรที่ต้องใช้เวลายาวนานมากกว่า 
10 ปี ในการพัฒนาหรือลอกเลียนแบบ 

ปานกลาง เป็นความสามารถขององค์กรที่ต้องใช้เวลานานมากกว่า  5 ปี ใน
การพัฒนาหรือลอกเลียนแบบ 

ต่ า เป็นความสามารถขององค์กรที่ใช้เวลาไม่เกิน 5 ปี ในการพัฒนา
หรือลอกเลียนแบบ 

4 องค์กรสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ 
(Organization) 

สูง องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพสูง 

ปานกลาง องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพปาน
กลาง 

ต่ า องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้บางส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ปัจจัยที่ผ่านการประเมินความสามารถพิเศษควรผ่านหลักเกณฑ์การประเมินในระดับสูงทั้ง 4 หัวข้อ 

และส าหรับความสามารถที่มีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์แต่มีความส าคัญสูงต่อองค์กรก าหนดเป็น
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ความสามารถที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นความสามารถพิเศษในอนาคต  โดยการประเมินความสามารถพิเศษ
พิจารณาปัจจัยน าเข้าจุดแข็ง ความสามารถพิเศษขององค์กร และความสามารถพิเศษที่ควรได้รับการพัฒนาขึ้น
เป็นความสามารถพิเศษขององค์กรจากแผนปีที่ผ่านมาน าพิจารณาหลักเกณฑ์ สรุปไดด้ังนี้ 

 
 

ตารางที่ 3-2 : การประเมินความสามารถพิเศษ 
 

ความสามารถพิเศษ 
(Core 

Competency) 

หลักเกณฑ ์ การ
ประเมิน การสร้าง

คุณค่าให้แก่
องค์กร 

(Value) 

การหายาก 
(Rareness) 

ความยากในการ
ลอกเลียนแบบ 
(Imitability) 

องค์กรสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ 
(Organization) 

CC1. ความคล่องตัว
ในการตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐ
และความต้องการใน
ด้านยาและเวชภณัฑ์
ของประเทศ  

“สูง” 
รายได้จาก

ลูกค้าภาครัฐ 
17,000  

ล้านบาทต่อป ี

“สูง” 
เป็น

ความสามารถ
เฉพาะองค์กรที่
เป็นผู้น าอันดับ 

1 ใน
อุตสาหกรรม 

“สูง” 
ตอ้งใช้เวลา

มากกว่า 10 ปี 
ในการพัฒนา

หรือ
ลอกเลียนแบบ 

“สูง” 
องค์กรสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์
ได้ทันทีอย่างมี
ประสิทธิภาพสูง 

✔ 
เป็น CC 

ขององค์กร 

CC2. ความสามารถใน
การบริหาร Supply 
Chain เพื่อวิจัย ผลติ 
จัดหายาและเวชภณัฑ์
ในปริมาณทีสู่งเพื่อ
สนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข 

“สูง” 
สร้างรายได้

มูลค่ามากกว่า 
8,600  

ล้านบาทต่อป ี

“สูง” 
เป็น

ความสามารถ
เฉพาะองค์กรที่
เป็นผู้น าอันดับ 

1 ใน
อุตสาหกรรม 

“สูง” 
ต้องใช้เวลา

มากกว่า 10 ปี 
ในการพัฒนา

หรือ
ลอกเลียนแบบ 

“สูง” 
องค์กรสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์
ได้ทันทีอย่างมี
ประสิทธิภาพสูง 

✔ 
เป็น CC 

ขององค์กร 

CC3. ความสามารถใน
ด้านการวิเคราะห์ วิจัย 
นวัตกรรมใหม่   

“ปานกลาง” 
สร้างรายได้

มูลค่าประมาณ 
1,000  

ล้านบาทต่อป ี

“ปานกลาง” 
เป็น

ความสามารถท่ี
อยู่ในระดับแนว
หน้า (Top 5) 

ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน 

“ปานกลาง” 
ต้องใช้เวลา

มากกว่า 5 ปี ใน
การพัฒนามาอยู่
ในระดับเดียวกัน 

“ปานกลาง” 
องค์กรสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์
ได้ทันที อย่างมี

ประสิทธิภาพปาน
กลาง 

✖ 
(ความ 

สามารถที่
ควรไดร้ับ

การ
พัฒนา) 

 
จากผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่น ามาก าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พร้อม
ทั้งการก าหนดเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรต่อไป 
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บทที่  4 
ทิศทางและการก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ รวมถึงนโยบายของ
ภาครัฐเกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม จะเห็นได้ทิศทางการด าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรมยังคงสามารถตอบสนองประเด็นความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น จึงยังคงกรอบวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมปี 2566-2570 เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา  

 
4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน” 
 
4.2 พันธกิจ (Mission) 

1. น าความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ให้คุณค่าต่อองค์กรและระบบสาธารณสุขและมีศักยภาพใน
การแข่งขัน 

2. น าองค์การเภสัชกรรม ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ 

1. สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมสมรรถนะให้องค์กรและสร้างคุณค่าต่อสังคม 
2. เพ่ิมพูนองค์ความรู้งานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่องค์กร 

สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชน 
3. เพ่ือสร้างกระบวนการนวัตกรรมที่สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
4. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของบุคลากร 
5. เพ่ือสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

4.3 ค่านิยม 
การจัดการความรู้และนวัตกรรมจึงรับนโยบายและแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม

องค์กรมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดค่านิยมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM Core Value) โดย
คัดเลือกค่านิยมที่จะส่งผลอย่างสูงต่อการจัดการความรู้และนวัตกรรม ได้แก่  
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4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร 
(Strategic Positioning) ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Factors) ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์องค์กร
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ปี 2566 – 2570 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางส าหรับองค์กรในการมุ่งผลักดันการด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจหลักและความยั่งยืนขององค์กรใน
การด าเนินงานต่อไปในอนาคต รวมถึงการก าหนดเป้าประสงค์ในแต่ละระยะ โดยวิเคราะห์จากกรอบนโยบาย 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
การแข่งขัน เพ่ือน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ช่วยเสริมและร่วมกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy) อันเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์และต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) ทีก่ าหนดเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 
รูปที่ 4-1 : การถ่ายทอดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรสู่ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม  
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การก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินการที่ต้องการบรรลุหรือเป้าประสงค์ขององค์กรทั้งในระยะสั้น 

ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือรองรับแนวทางการการด าเนินการทั้ง 3 ระยะ ดังนี้ 
 

No. เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์/ปัจจัยของต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ที่คาดหวัง 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

1 การด าเนินการ
ตามนโยบาย
ภาครัฐ สังคม  
และ
ประเทศชาต ิ

สามารถช่วยภาครัฐประหยัด
งบประมาณจากการจัดซื้อยาเชิง
สังคม/ยาจ าเป็นเพื่อท่ีจะแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ/
สนองนโยบายของรัฐ/ทดแทน
การน าเข้า/มีผูผ้ลติน้อยราย  

2,000 ลบ. 2,000 ลบ. 2,100 ลบ. 2,100 ลบ. 2,200 ลบ. 

ความส าเร็จในการด าเนินการ
โครงการตามนโยบายภาครัฐท่ี
ส าคัญ 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 ก าไรสุทธิ  
(% Net 
Profit) 

สามารถพึ่งพาตนเองและ
เพียงพอส าหรับการใช้จ่าย
หมุนเวียนและการลงทุนใน
อนาคต 

≥6.4% ≥6.4% ≥6.8% ≥7.0% ≥7.0% 

3 รายได้รวม  
(ล้านบาท) 

รักษาระดับราคายาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อสังคมไทย 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ และสร้างความมั่นคงทางยา 

21,490 
(≥40%) 

22,265 
(≥40%) 

23,565 
(≥45%) 

24,289 
(≥45%) 

24,600 
(≥45%) 
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No. เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์/ปัจจัยของต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ที่คาดหวัง 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

4 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาด 

นวัตกรรมยาและ
เวชภัณฑ์ใหม่ 
และสมุนไพรเพื่อ
ความมั่นคง ตอบ
นโยบาย
สาธารณสุขของ
ประเทศ และ
สนับสนุนการ
เติบโตขององค์กร 

ผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีออก
สู่ตลาด 

9 9 10 10 10 

ผลิตภณัฑ์
ใหม่เพื่อ 
ความ
มั่นคง/
นโยบายที่
ออกสู่
ตลาด 

2 1 - - - 

5 การพัฒนา
ธุรกิจใหม ่

New Business Development 
ที่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกจิ 
ได้แก่ รายไดจ้ากกลุม่ผลิตภณัฑ์
สมุนไพรและกัญชาทาง
การแพทย์ กลุ่มยาป้องกันโรค 
เป็นต้น 

ด าเนินการ
ได้ตาม

แผนการ
พัฒนา

ธุรกิจใหม ่

รายได้  
1,000  

ล้านบาท 

รายได้  
1,500 

ล้านบาท 

รายได้  
1,550 

ล้านบาท 

รายได้  
1,600 

ล้านบาท 

 
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมกับต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) 

การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมในระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้องค์กรได้ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Positioning) ทีก่ าหนด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ระยะสั้น 
ปี 2566-2567 

กลยุทธ์ระยะกลาง 
ปี 2568-2569 

กลยุทธ์ระยะยาว 
ปี 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจดัการ
ความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ (KM & Innovation 
Strategy with Smart 
Supports)  

น าเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับและ
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
น าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กร (KM & 
Innovation Sharing for 
Creating Value) 

สร้างคุณค่าต่อเนื่องจากการ
จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 
(Continued Value Creation 
from KM & Innovation) 

สร้างคุณค่าต่อเนื่องจากการ
จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 
(Continued Value Creation 
from KM & Innovation) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนสู่
องค์กรนวัตกรรมด้วยระบบ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate 
Innovation System: CIS) 

พัฒนากลยุทธ์และออกแบบ
พื้นฐานของระบบนวัตกรรม
องค์กร (Innovation Strategy 
and Foundation 
Development) 

น าระบบนวัตกรรมองค์กร มาเป็น
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน อภ. สู่
องค์กรนวัตกรรม (Strategic 
Innovative Organization with 
CIS) 

น าระบบนวัตกรรมองค์กร มาเป็น
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน อภ. สู่
องค์กรนวัตกรรม (Strategic 
Innovative Organization with 
CIS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมแ่ละยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และบริการด้วย

พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่
กลุ่มใหม่ส าหรับธุรกิจใหม่และ
รองรับก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม  
(New Product Segment for 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับธุรกิจ
ใหม่ รองรับก าลังการผลิตส่วนเพิ่ม 
และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (HVP) 
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ

พัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการ
ผลิตภัณฑ์กับบริการ (Medical 
Innovation - Product 
integration between 
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ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ระยะสั้น 
ปี 2566-2567 

กลยุทธ์ระยะกลาง 
ปี 2568-2569 

กลยุทธ์ระยะยาว 
ปี 2570 

นวัตกรรม (Product 
Innovation) 

New Business and New 
Factory) พร้อมทั้งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง (HVP) 
เช่น เครื่องมือแพทย์ ควบคู่ไปกับ
การสร้างเครือข่ายในการวิจยัและ
พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และ
นวัตกรรมธุรกิจ (R&D Network 
for New Product Segment & 
Business Innovation) 

สร้างเครือข่ายในการวิจยัและ
พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และ
นวัตกรรมธุรกิจ (R&D Network 
for New Product Segment & 
Business Innovation) 

medicine and service) ควบคู่
ไปกับการสร้างเครือข่ายในการ
วิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
และนวัตกรรมธุรกิจ (R&D 
Network for New Product 
Segment & Business 
Innovation) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับ
กระบวนการท างานด้วย
นวัตกรรม (Process 
Innovation : Supply Chain 
Management and Smart 
Process)  

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
(Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS), 
บริหารความต่อเนื่องของหว่งโซ่
อุปทาน (Supply Chain 
Continuity Management)  

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 
(Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS), บูรณา
การห่วงโซ่อุปทานการผลิตและ
การจัดหา (Manufacturing & 
Procurement Supply Chain 
Integration) และ GPO 
Platform ((Manufacturing & 
Procurement Supply Chain 
Integration) การใช้ประโยชน์
จากก าลังการผลิตของโรงงาน
รังสิต ระยะที่ 2 (Utilization of 
Rungsit Factory Phase-II)  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจและเพื่อความ
มั่นคง (New Business 
innovation & 
Sustainability) 
 

สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการเพื่อความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 
ได้แก่ การสงัเคราะห์วัตถุดบิยา 
เวชภัณฑ์หน้ากาก N95 วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด 
cell-based  

สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการเพื่อความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 
ได้แก่ การสังเคราะห์วัตถุดบิยา 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic 
ชนิด cell-based  

สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการเพื่อความมั่นคงทางยา 
(Social Project Collaboration) 
ได้แก่ การสังเคราะห์วัตถุดบิยา 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic 
ชนิด cell-based  

พัฒนาธุรกิจรว่มกับพันธมิตร 
(Business Development with 
Partnership) ได้แก่วัคซีน 
COVID-19 สมุนไพรและกัญชา/
กัญชง GPO Franchise ที่ดิน
หนองใหญ่ ยารักษาโรคมะเร็ง 
และอื่นๆ 

พัฒนาธุรกิจรว่มกับพันธมิตร 
(Business Development with 
Partnership) ได้แก่ GPO 
Franchise ที่ดินหนองใหญ่ ยา
รักษาโรคมะเร็ง และอื่นๆ 

พัฒนาธุรกิจรว่มกับพันธมิตร 
(Business Development with 
Partnership) ได้แก่ ที่ดินหนอง
ใหญ่ ยารกัษาโรคมะเร็ง และอื่นๆ 

 
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมกับปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Factors) ในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Factors) ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core 
Competency: CC) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage: SA) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Challenge: SC) ที่ส่งผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
การด าเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ระยะสั้น ป ี2566-2567 
สร้างความเข้มแข็งของ Supply 
Chain และพัฒนา 1st Business 

S-curve 

ระยะกลาง ปี 2568-2569 
Medical & Logistics Hub 

ระยะยาว ป ี2570  
Medical & Logistics Hub และ

พัฒนา  
2nd Business S-curve 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้
และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
(KM & Innovation Strategy 
with Smart Supports)  

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
CC2. มีความสามารถในการ
บริหาร Supply Chain เพื่อวิจยั 
ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ใน
ปริมาณที่สูงเพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข  
CC3. มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ  
SC7. การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
CC2. มีความสามารถในการ
บริหาร Supply Chain เพื่อวิจยั 
ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ใน
ปริมาณที่สูงเพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข  
CC3. มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ  
SC7. การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
CC2. มีความสามารถในการ
บริหาร Supply Chain เพื่อวิจยั 
ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ใน
ปริมาณที่สูงเพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข  
CC3. มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ  
SC7. การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนสู่
องค์กรนวัตกรรมด้วยระบบ
นวัตกรรมองค์กร (Corporate 
Innovation System: CIS) 

CC3 มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA2 Supply Chain ที่มีก าลังการ
ผลิตสูงและครบวงจร 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ 
SA4 ความน่าเช่ือถือจากการเป็น
องค์กรภาครัฐที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ  
SA6 การต่อยอดองค์ความรู้ไป
เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่
องค์กร  
SC1 ข้อตกลงการค้าระหวา่ง
ประเทศ RCEP และ CPTPP 
SC2 การสร้างธุรกจิใหม่รองรับ
การเติบโตในอนาคต 
SC3 การแข่งขันทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมยา 
SC4 การวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้ทันความต้องการและการ
เติบโตขององค์กร 
SC7 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

CC3 มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA2 Supply Chain ที่มีก าลังการ
ผลิตสูงและครบวงจร 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ 
SA4 ความน่าเช่ือถือจากการเป็น
องค์กรภาครัฐที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ  
SA6 การต่อยอดองค์ความรู้ไป
เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่
องค์กร  
SC1 ข้อตกลงการค้าระหวา่ง
ประเทศ RCEP และ CPTPP 
SC2 การสร้างธุรกจิใหม่รองรับ
การเติบโตในอนาคต 
SC3 การแข่งขันทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมยา 
SC4 การวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้ทันความต้องการและการ
เติบโตขององค์กร 
SC7 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

CC3 มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA2 Supply Chain ที่มีก าลังการ
ผลิตสูงและครบวงจร 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ 
SA4 ความน่าเช่ือถือจากการเป็น
องค์กรภาครัฐที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ  
SA6 การต่อยอดองค์ความรู้ไป
เป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่
องค์กร  
SC1 ข้อตกลงการค้าระหวา่ง
ประเทศ RCEP และ CPTPP 
SC2 การสร้างธุรกจิใหม่รองรับ
การเติบโตในอนาคต 
SC3 การแข่งขันทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมยา 
SC4 การวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้ทันความต้องการและการ
เติบโตขององค์กร 
SC7 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ระยะสั้น ป ี2566-2567 
สร้างความเข้มแข็งของ Supply 
Chain และพัฒนา 1st Business 

S-curve 

ระยะกลาง ปี 2568-2569 
Medical & Logistics Hub 

ระยะยาว ป ี2570  
Medical & Logistics Hub และ

พัฒนา  
2nd Business S-curve 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และบริการด้วย
นวัตกรรม (Product 
Innovation) 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
CC3. มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA1 Privilege ขององค์การเภสัช
ในการขายยาแกภ่าครัฐ 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ  
SA4 ความน่าเช่ือถือจากการเป็น
องค์กรภาครัฐที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ  
SC1. ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ RCEP และ CPTPP  
SC3. การแข่งขันทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมยา 
SC4. การวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้ทันความต้องการและการ
เติบโตขององค์กร 
SC6. ความมั่นคงทางยาและ
บทบาท อภ. ในสถานการณ์วกิฤต 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
CC3. มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA1 Privilege ขององค์การเภสัช
ในการขายยาแกภ่าครัฐ 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ  
SA4 ความน่าเช่ือถือจากการเป็น
องค์กรภาครัฐที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ  
SC1. ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ RCEP และ CPTPP  
SC3. การแข่งขันทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมยา 
SC4. การวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้ทันความต้องการและการ
เติบโตขององค์กร 
SC6. ความมั่นคงทางยาและ
บทบาท อภ. ในสถานการณ์วกิฤต 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
CC3. มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA1 Privilege ขององค์การเภสัช
ในการขายยาแกภ่าครัฐ 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ  
SA4 ความน่าเช่ือถือจากการเป็น
องค์กรภาครัฐที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ  
SC1. ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ RCEP และ CPTPP  
SC3. การแข่งขันทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมยา 
SC4. การวจิัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้ทันความต้องการและการ
เติบโตขององค์กร 
SC6. ความมั่นคงทางยาและ
บทบาท อภ. ในสถานการณ์วกิฤต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับ
กระบวนการท างานดว้ยนวัตกรรม 
(Process Innovation : Supply 
Chain Management and 
Smart Process)  

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
CC2. มีความสามารถในการ
บริหาร Supply Chain เพื่อวิจยั 
ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ใน
ปริมาณที่สูงเพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข  
SA2 Supply Chain ที่มีก าลังการ
ผลิตสูงและครบวงจร 
SC5. การใช้ประโยชน์และยืดหยุ่น
กระบวนการผลิตเพื่อรองรับ
แผนการขาย 
SC7. การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
CC2. มีความสามารถในการ
บริหาร Supply Chain เพื่อวิจยั 
ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ใน
ปริมาณที่สูงเพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข  
SA2 Supply Chain ที่มีก าลังการ
ผลิตสูงและครบวงจร 
SC5. การใช้ประโยชน์และยืดหยุ่น
กระบวนการผลิตเพื่อรองรับ
แผนการขาย 
SC7. การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
CC2. มีความสามารถในการ
บริหาร Supply Chain เพื่อวิจยั 
ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ใน
ปริมาณที่สูงเพื่อสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข  
SA2 Supply Chain ที่มีก าลังการ
ผลิตสูงและครบวงจร 
SC5. การใช้ประโยชน์และยืดหยุ่น
กระบวนการผลิตเพื่อรองรับ
แผนการขาย 
SC7. การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง 
(New Business innovation & 
Sustainability) 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 

CC1. มีความคล่องตัวในการ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
และความต้องการในด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ระยะสั้น ป ี2566-2567 
สร้างความเข้มแข็งของ Supply 
Chain และพัฒนา 1st Business 

S-curve 

ระยะกลาง ปี 2568-2569 
Medical & Logistics Hub 

ระยะยาว ป ี2570  
Medical & Logistics Hub และ

พัฒนา  
2nd Business S-curve 

CC3. มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ  
SA4 ความน่าเช่ือถือจากการเป็น
องค์กรภาครัฐที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ 
SC1. ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ RCEP และ CPTPP  
SC2. การสร้างธุรกิจใหม่รองรับ
การเติบโตในอนาคต 
SC3. การแข่งขันทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมยา 
SC6. ความมั่นคงทางยาและ
บทบาท อภ. ในสถานการณ์วกิฤต 

CC3. มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ  
SA4 ความน่าเช่ือถือจากการเป็น
องค์กรภาครัฐที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ 
SC1. ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ RCEP และ CPTPP  
SC2. การสร้างธุรกิจใหม่รองรับ
การเติบโตในอนาคต 
SC3. การแข่งขันทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมยา 
SC6. ความมั่นคงทางยาและ
บทบาท อภ. ในสถานการณ์วกิฤต 

CC3. มีความสามารถในด้านการ
วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมใหม่ 
(อนาคต) 
SA3 มีองค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลาย และเป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพ  
SA4 ความน่าเช่ือถือจากการเป็น
องค์กรภาครัฐที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการด้านสาธารณสุขต่างๆ 
SC1. ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ RCEP และ CPTPP  
SC2. การสร้างธุรกิจใหม่รองรับ
การเติบโตในอนาคต 
SC3. การแข่งขันทางการตลาดใน
อุตสาหกรรมยา 
SC6. ความมั่นคงทางยาและ
บทบาท อภ. ในสถานการณ์วกิฤต 

 
4.7 การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้ านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม  (Strategy 
Formulation) 
 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จะถูกน าไปขับเคลื่อนโดย
เชื่อมโยงกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรในแต่ละระยะทั้ง 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะสั้น (Short-term): สร้างความเข้มแข็งของ Supply Chain และพัฒนา 1st Business S-
curve (ปีงบประมาณ 2566 - 2567): เป็นช่วงที่ต้องเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาด 
Covid-19 ที่ยังส่งผลต่อเนื่อง การเข้าร่วมข้อตกลง CPTPP ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรมจึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรในระยะสั้น ดังนี้ 

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports) ด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการจัดการความรู้และนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมอย่างเป็นระบบ (KM system & Innovative Ideas Promotion) ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมพึงประสงค์น าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้  และพัฒนา
ความสามารถบุคลากรให้เชื่อมโยงการจัดการความรู้ น าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถบูรณาการเพ่ือสร้างการเติบโตให้แก่
องค์กรและตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ 

ด้านการขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: 
CIS) โดยการพัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและ Innovation Portfolio มาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร พร้อมทั้งออกแบบและปรับปรุงพ้ืนฐานของระบบนวัตกรรม
องค์กร (Innovation Strategy and Foundation Development) เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการ ส่งเสริม และ
สร้างคุณค่า สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product 
Innovation) ด้วยพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มใหม่ส าหรับธุรกิจใหม่และรองรับก าลังการผลิตส่วนเพ่ิม  
(New Product Segment for New Business and New Factory) พร้อมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
มูลค่าสูง (HVP) เช่น เครื่องมือแพทย์ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายในการวิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
และนวัตกรรมธุรกิจ (R&D Network for New Product Segment & Business Innovation) โดยสามารถ
สร้างรายได้จากการผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 จากรายได้รวมของยา อภ. ผลิตเองในแต่ละปี 

ด้านการยกระดับกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation :  Supply Chain 
Management and Smart Process)  ด้ ว ย ก า รป รั บป รุ ง ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพกา รผลิ ต  ( Lean & Efficient 
Manufacturing) การบริหารความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานระหว่างการย้ายโรงงาน (Supply Chain 
Continuity Management)  

 ด้านการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเ พ่ือความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) ด้วยการด าเนินการต่อเนื่องในการสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคง
ทางยา (Social Project Collaboration) ได้แก่ โครงการสังเคราะห์วัตถุดิบยา โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก 
N95 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และโครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based พร้อมทั้งการ
พัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง (Business Development with Partnership) ได้แก่ โครงการ
วัคซีน COVID-19 โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง โครงการ GPO Franchise โครงการการใช้ประโยชน์
จากที่ดินหนองใหญ่ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนนวัตกรรมธุรกิจที่สร้างคุณค่าอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพและปรับรูปแบบการใช้ยาโดยน าทรัพยากร และองค์ความรู้จากความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 
ภายในประเทศมาร่วมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีนวัตกรรมใหม่ทีส่ามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในระบบบริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ และรองรับเป้าหมายการเติบโตของ
องค์กรในอนาคต 

ระยะกลาง (Medium-term): มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของยา เวชภัณฑ์ และการจัดส่ง (Medical 
& Logistics Hub) (ปีงบประมาณ 2568 - 2569) : เป็นช่วงที่องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจ
ทั้งการผลิตและการบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ (Dual-track Business Model) มาบูรณาการเพ่ือสร้างคุณค่า 
(Business Integration) เพ่ือสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบการใช้ยาและ
ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมจึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์
องค์กรในระยะกลาง ดังนี้ 

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports) ด้วยการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทาน และโครงการการพัฒนาธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร และโครงการ
พัฒนาเพ่ือความมั่นคงทางยาที่ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจากระยะแรก 

ด้านการขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: 
CIS) โดยการน าระบบนวัตกรรมองค์กรมาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน อภ. สู่องค์กรนวัตกรรม (Strategic 
Innovative Organization with CIS) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็น 
New S-curve ใหม่ๆ รองรับการเติบโตและการด าเนินการตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product 
Innovation) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับธุรกิจใหม่ รองรับก าลังการผลิตส่วนเพ่ิม และผลิตภัณฑ์ที่มี
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มูลค่าสูง (HVP) อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายในการวิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และ
นวัตกรรมธุรกิจ (R&D Network for New Product Segment & Business Innovation) 

ด้านการยกระดับกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation :  Supply Chain 
Management and Smart Process)  ด้ ว ย ก า ร ยกร ะดั บป ระสิ ท ธิ ภ าพกา รผลิ ต  ( Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS), บูรณาการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการจัดหา (Manufacturing & Procurement 
Supply Chain Integration) และ  GPO Platform ((Manufacturing & Procurement Supply Chain 
Integration) การใช้ประโยชน์จากก าลังการผลิตของโรงงานรังสิต ระยะที่ 2 (Utilization of Rungsit Factory 
Phase-II) 

ด้านการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเ พ่ือความมั่นคง ( New Business innovation & 
Sustainability) ด้วยการด าเนินการต่อเนื่องในการสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคง
ทางยา (Social Project Collaboration) ได้แก่ โครงการสังเคราะห์วัตถุดิบยา โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ
โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based พร้อมทั้งการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Development with Partnership) ได้แก่ โครงการ GPO Franchise โครงการการใช้
ประโยชน์จากที่ดินหนองใหญ่ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนนวัตกรรมธุรกิจที่สร้างคุณค่าอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
การเพ่ิมศักยภาพและปรับรูปแบบการใช้ยาโดยน าทรัพยากร และองค์ความรู้จากความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ ภายในประเทศมาร่วมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ และรองรับเป้าหมายการเติบโต
ขององค์กรในอนาคต 

ระยะยาว (Long-term): Medical & Logistics Hub และพัฒนา 2nd Business S-curve (ปี 
2570) : เป็นช่วงที่องค์กรด าเนินการต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ (Dual-track Business Model) ร่วมกับธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ มาบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่า 
(Business Integration) เพ่ือสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของวิธีการรักษาและรูปแบบการใช้ยาและ
ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ดังนั้น ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมจึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์
องค์กรในระยะยาว ดังนี้ 

ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart 
Supports) ด้วยการสร้างคุณค่าต่อเนื่องจากการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม (Continued Value 
Creation from KM & Innovation) เพ่ือใช้ประโยชน์จากการบูรณาการระหว่างห่วงโซ่อุปทานการผลิตและ
การบริการจัดหา (Manufacturing & Procurement Supply Chain Integration) และโครงการการพัฒนา
ธุรกิจเพ่ือสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร และโครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงทางยาที่ตอบสนองความต้องการ
ด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากระยะกลาง 

ด้านการขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: 
CIS) โดยการน าระบบนวัตกรรมองค์กรมาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน อภ. สู่องค์กรนวัตกรรม (Strategic 
Innovative Organization with CIS) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็น 
New S-curve ใหม่ๆ รองรับการเติบโตและการด าเนินการตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริก ารด้วยนวัตกรรม (Product 
Innovation) ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการผลิตภัณฑ์กับบริการ (Medical Innovation - Product 
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integration between medicine and service) ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายในการวิจัยและพัฒนากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมธุรกิจ (R&D Network for New Product Segment & Business Innovation) 

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

ด้านการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเ พ่ือความมั่นคง ( New Business innovation & 
Sustainability) ด้วยการด าเนินการต่อเนื่องในการสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคง
ทางยา (Social Project Collaboration) ได้แก่ โครงการสังเคราะห์วัตถุดิบยา โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ
โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based พร้อมทั้งการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตรอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Development with Partnership) ได้แก่ โครงการการใช้ประโยชน์จากที่ดินหนองใหญ่ 
โครงการยารักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนนวัตกรรมธุรกิจที่สร้างคุณค่าอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพและปรับ
รูปแบบการใช้ยาโดยน าทรัพยากร และองค์ความรู้จากความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศมาร่วม
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีนวัตกรรมใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในระบบบริ การ
สุขภาพ ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ และรองรับเป้าหมายการเติบโตขององค์กรในอนาคต 
 

องค์การเภสัชกรรมได้ก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ปี 2566-2570 เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4–1 : เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ปี 2566-2570 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. การจัดการความรู้
และนวัตกรรมอยา่ง
เป็นระบบ (KM & 
Innovation 
Strategy with 
Smart Supports) 

1.1 ต่อยอดการ
จัดการความรู้ไปสู่
นวัตกรรม 

ต่อยอดการจัดการ
ความรู้ไปสู่นวัตกรรม 

จ านวนองค์ความรู้ที่
ต่อยอดไปสู่นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น 1 เร่ืองต่อป ี เพิ่มขึ้น 1 เร่ืองต่อป ี เพิ่มขึ้น 2 เร่ืองต่อป ี เพิ่มขึ้น 2 เร่ืองต่อป ี เพิ่มขึ้น 3 เร่ืองต่อป ี

1.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้น าและ
บุคคลากรในการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม
ภายในองค์กร 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

1.3 พัฒนาระบบการ
จัดการความรู ้

พัฒนาการจัดการองค์
ความรู้ให้เป็น
มาตรฐาน 
 

จ านวนกิจกรรมที่
ได้รับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

12 กิจกรรมต่อป ี 14 กิจกรรมต่อป ี 16 กิจกรรมต่อป ี 18 กิจกรรมต่อป ี 20 กิจกรรมต่อป ี

จ านวนองค์ความรู ้ เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี
1.4 พัฒนาและจัดการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบ 
MALED 

เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี

จ านวนผู้เข้าใช้งาน
ระบบ 

เพิ่มขึ้น 5% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 5% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 5% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 5% ต่อป ี เพิ่มขึ้น 5% ต่อป ี

1.5 สื่อสารและบูรณา
การการจัดการความรู้ 
นวัตกรรมและค่านิยม
องค์กร 

บูรณาการการจัดการ
ความรู ้นวัตกรรม 
และค่านิยมองค์กร 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

2. การขบัเคลื่อนสู่
องค์กรนวัตกรรมด้วย
ระบบนวัตกรรม
องค์กร (Corporate 
Innovation 
System: CIS) 

2.1 พัฒนากลยุทธ์
และออกแบบพื้นฐาน
ของระบบนวัตกรรม
องค์กร  

ออกแบบระบบ
นวัตกรรมองค์กร  

ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
3.  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมแ่ละ
ยกระดับผลติภัณฑ์
และบริการด้วย
นวัตกรรม (Product 
Innovation) 

3.1 พัฒนาวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อรองรับการเติบโต
ขององค์กร 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อรองรับการ
เติบโตขององค์กร 

จ านวนนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

9 ผลิตภัณฑ์ 9 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรมบริการใหม ่ จ านวนนวัตกรรม
บริการใหม ่

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

พัฒนาเครือข่ายและ
คู่ความร่วมมือในการ
วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

จ านวนพันธมิตรวิจยั
และพัฒนา (R&D 
Partners) 

2 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 2 ราย 

สร้างรายได้จาก
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ใหม่เพื่อรองรับการ
เติบโตขององค์กร 

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

1,356.00 2,451.50 3,160.00 3,106.50 3,107.00 

4. ยกระดบั
กระบวนการท างาน
ด้วยนวัตกรรม 
(Process 
Innovation : 
Supply Chain 
Management and 
Smart Process) 

4.1 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต 
(Lean & Efficient 
Manufacturing -
TPS) 

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
ด้วยนวัตกรรม
กระบวนการ 

จ านวนโครงการ
ปรับปรุง 

1 เร่ืองต่อแผนกหรือ
เทียบเท่า 

1 เร่ืองต่อแผนกหรือ
เทียบเท่า 

1 เร่ืองต่อแผนกหรือ
เทียบเท่า 

1 เร่ืองต่อแผนกหรือ
เทียบเท่า 

1 เร่ืองต่อแผนกหรือ
เทียบเท่า 

จ านวนโครงการ
นวัตกรรม 

3 เร่ืองต่อปี 3 เร่ืองต่อปี 3 เร่ืองต่อปี 3 เร่ืองต่อปี 3 เร่ืองต่อปี 

ความร่วมมือในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
กับผู้ส่งมอบและผู้
จัดส่งในห่วงโซ่อุปทาน
ของ อภ.  

จ านวนโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ที่ร่วมมือกับผู้ส่งมอบ
และผู้จัดส่งในห่วงโซ่
อุปทานของ อภ. 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

การลดต้นทุนจากการ
ปรับปรุงกระบวนการ/
บริการ 

ต้นทุนที่ลดลงจากการ
ปรับปรุงกระบวนการ/
บริการ 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

5. พัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจและเพื่อ
ความมั่นคง (New 
Business 

5.1 สร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาโครงการ
เพื่อความมั่นคงทางยา 

การวิจยัและพัฒนา
วัตถุดิบยา และพัฒนา
กระบวนการ
สังเคราะห์วัตถุดิบยา 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

รายได้จากโครงการ
ตามเป้าหมาย 

- - - - 60 ลบ. 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
innovation & 
Sustainability) 

(Social Project 
Collaboration) 

(API) เพื่อใช้ทดแทน
การน าเข้า 
พัฒนาเวชภัณฑ์
หน้ากาก N95 ส าหรับ
หน่วยงานและ
บุคลากรทางการ
แพทย์ในสถานการณ์
โรคระบาด 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับบริการ 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

รายได้จากโครงการ
ตามเป้าหมาย 

16 ลบ. 17.6 ลบ. 19.36 ลบ. 21.29 ลบ. 23.42 ลบ. 

พัฒนาวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ Pandemic ชนิด 
cell-based เตรียมใช้
ในสถานการณ์โรค
ระบาดเพื่อความ
มั่นคงด้านสาธารณสุข
ของประเทศ 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

5.2 พัฒนาธุรกิจ
ร่วมกับพันธมิตร 
(Business 
Development with 
Partnership) 

วัคซีน COVID-19 ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

จ านวนหนว่ยงานที่
ได้รับบริการ 

- ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

ได้ตามเป้าหมาย 
100% 

รายได้จากโครงการ
ตามเป้าหมาย 

- 300 ลบ. 1,000 ลบ. 1,000 ลบ. 1,000 ลบ. 

สมุนไพรและกัญชา
ทางการแพทย ์

จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ออกสู่ตลาด  

3 รายการ 100% ตามแผน 100% ตามแผน 100% ตามแผน 100% ตามแผน 

รายได้จากโครงการ
ตามเป้าหมาย 

250 ลบ. 500 ลบ. 575 ลบ. 660 ลบ. 770 ลบ. 

GPO Franchise ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

จ านวน Franchisee - 10 ราย 20 ราย 40 ราย 60 ราย 
รายได้จากโครงการ
ตามเป้าหมาย 

- 50 ลบ. 105 ลบ. 215 ลบ. 325 ลบ. 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
การพัฒนายารักษา
โรคมะเร็ง 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

การใช้ประโยชนจ์าก
สินทรัพย์ อภ. (พื้นที่
หนองใหญ่) 

ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

GPO Prolab ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

100% 100% 100% 100% 100% 

รายได้จากโครงการ
ตามเป้าหมาย 

10 ลบ. 12 ลบ. 14 ลบ. 16 ลบ. 18 ลบ. 
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บทที่ 5 
การถ่ายทอดด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อน าไปปฏิบัต ิ

 
5.1 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2566 

การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สนับสนุนซึ่งกันและกันโดยใช้แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ที่แสดงถึงการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์
พร้อมกับการก าหนดตัวชี้วัดทั้งด้านการเงิน (Financial KPI) และตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial KPI) 
ที่แสดงถึงความสอดคล้องและสนับสนุนกันเพ่ือการด าเนินงานที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยองค์การเภสัชกรรมได้แบ่งกลุ่มของกลยุทธ์ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กร 
( Key Stakeholder Perspective)  ด้ า น ก า ร เ งิ น  ( Financial Perspective)  ด้ า น ลู ก ค้ า  ( Customer 
perspective) ด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & 
Growth) ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน น าไปถ่ายทอดสู่การวางแผนปฏิบัติการรองรับที่
ชัดเจน สามารถจัดสรรทรัพยากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยแผนที่กลยุทธ์การจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรมประจ าปี 2566 สามารถแสดงรายละเอียดได ้ดังนี้ 
 
รูปที่ 5-1 : แผนที่กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรมประจ าปี 2566 
 

 
 
 การบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมพร้อมกับการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสอดคล้องและสนับสนุนกันในแต่ละด้านสามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กร (Key Stakeholder Perspective)  
ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กร (Key Stakeholder Perspective) โดยการ

ด าเนินการโครงการด้านนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศ จากการสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration) ร่วมกับเครือข่าย
และคู่ความร่วมมือในการพัฒนาวัคซีน COVID-19 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based และ
เวชภัณฑ์ที่ส าคัญ เช่น หน้ากาก N95 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือใช้ในสถานการณ์
โรคระบาดของประเทศ อีกท้ังการพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business Development with Partnership
) ในการสังเคราะห์วัตถุดิบยาเพ่ือใช้ทดแทนการน าเข้าในอนาคต  
ด้านการเงิน (Financial Perspective)  

ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน (Financial Perspective) โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ เพ่ือช่วย
ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรจากการสร้างรายได้จากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and 
Service Innovation) และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation) แต่ละโครงการที่ถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ือสามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว สนับสนุนด้วย
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับทั้งการเติบโตของรายได้
และช่วยควบคุมต้นทุนให้แก่องค์กร 

พร้อมกันนี้ ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมยังมีการวางแผนเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ เช่น ที่ดินที่อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพ่ิมเติม
ในอนาคต 
ด้านลูกค้า (Customer Perspective)  

ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า (Customer Perspective) โดยการด าเนินการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
ร่วมกับกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ ได้แก่ 

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

 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ โดยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการเพ่ือความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration) เพ่ือการพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ที่ส าคัญ
ที่สามารถใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ที่จ าเป็น 

 กลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ธรรมชาติและอาหาร 
เป็นยาเพ่ือรักษาโรคหรือแก้ความบกพร่องต่างๆ (Nature and Food as Remedies) ด้วยการพัฒนากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและกัญชา/กัญชง ซึ่งเป็นการน าภูมิปัญญาของไทยมาพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือ
สร้างมูลค่าให้เป็นที่ยอมรับในการรักษาและดูแลสุขภาพ 

 กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการใช้ยารักษาโรคมะเร็งที่สามารถผลิตได้ในประเทศ และเป็นทางเลือกในการ
รักษาจากการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจการผลิตยารักษาโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานและจะเริ่ม
ด าเนินการในปี 2570 

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

ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) โดยการพัฒนานวัตกรรมในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Innovation) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่กลุ่มใหม่ส าหรับธุรกิจใหม่และรองรับก าลังการผลิตส่วนเพ่ิมในอนาคต (New Product Segment for 
New Business and New Factory) พร้อมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง (HVP) นวัตกรรมที่บูรณา
การผลิตภัณฑ์กับบริการ (Medical Innovation - Product integration between medicine and service) 

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

 นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ (New Business innovation) ด้วยการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจที่
สร้างคุณค่า (Business Innovation) ที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืน (New Business innovation & 
Sustainability) ด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพ่ือความมั่นคงทางยา (Social Project 
Collaboration) ได้แก่ โครงการสังเคราะห์วัตถุดิบยา โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 โครงการวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based พร้อมทั้งการศึกษาและพัฒนาธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Business 
Development with Partnership) ได้แก่ โครงการวัคซีน COVID-19 โครงการสมุนไพรและกัญชา/กัญชง 
GPO Franchise GPO Prolab โครงการการใช้ประโยชน์จากที่ดินหนองใหญ่ โครงการยารักษาโรคมะเร็ง  
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth) 

ยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth) โดยบูรณาการการจัดการความรู้เข้า
กับค่านิยมองค์กร เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ตั้งแต่การ
รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนด้วยกิจกรรมส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม และระบบดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยระบบนวัตกรรมองค์กร 
(Corporate Innovation System: CIS) 

 
จากแผนที่กลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรมน ามาสู่การก าหนด

ตัวชี้วัดตามแผนที่กลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2566 ดังนี้  
 

ตารางที่ 5–1 : ตัวชี้วัดตามแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ปี 2566 
 

รหัส วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด เป้าหมาย  

ปี 2566 
S1 ตอบสนองความต้องการด้าน

สาธารณสุขของประเทศ 
สามารถช่วยภาครัฐประหยัดงบประมาณจากการ
จัดซื้อยาเชิงสังคม/ยาจ าเป็นเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ/สนองนโยบายของรัฐ/
ทดแทนการน าเข้า/มีผูผ้ลิตน้อยราย  

ล้านบาท 2,000 

ความส าเร็จในการด าเนินการโครงการตาม
นโยบายภาครัฐท่ีส าคัญ 

ร้อยละ 100 

F1 รายได้รวมจากโครงการนวัตกรรม ยอดขายของผลติภณัฑ์ใหม่ที่ออกจ าหน่าย ล้านบาท 1,356.00 
รายได้จากธุรกิจใหม ่ รายได้จากโครงการเวชภณัฑห์น้ากาก N95 ล้านบาท 16 

รายได้จากสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ ล้านบาท 250 
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รหัส วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด เป้าหมาย  

ปี 2566 
รายได้จาก GPO Prolab ล้านบาท 10 

F3 บริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ สัดส่วนต้นทุนรวมต่อรายได ้ ร้อยละ 94.20 
C1 เครือข่ายดา้นการวิจัย จ านวนเครือข่ายด้านการวิจยั ราย 2 
C2 หน่วยงานท่ีรับบริการ หน่วยงานท่ีได้รับบริการไดต้ามเปา้หมาย ร้อยละ 100 
C3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภณัฑ์

สมุนไพรฯ 
จ านวนช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
เพิ่มขึ้น 

ช่องทาง 2 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้จ านวนตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
C4 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของยารักษา

โรคมะเร็ง 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

C5 Supply Chain’s Supplier & 
Distributer 

จ านวนโครงการปรับปรุงกระบวนการที่ร่วมมือ
กับผู้ส่งมอบและผู้จัดส่งในห่วงโซ่อุปทานของ อภ. 

ร้อยละ 100 

P1 นวัตกรรมผลิตภณัฑ์ (Product 
Innovation) 

จ านวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม ่ ผลิตภณัฑ ์ 9 

P2 ประสิทธิภาพทีเ่พิ่มขึ้นด้วย
นวัตกรรมกระบวนการ 

จ านวนโครงการปรับปรุง เร่ืองต่อ
แผนก 

1  

จ านวนโครงการนวตักรรม เรื่อง 3  
P3 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยา (API) ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
P4 เวชภัณฑ์หน้ากาก N95 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

รายได้จากโครงการเวชภณัฑห์น้ากาก N95 ล้านบาท 16 
P5 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด 

cell-based 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

P6 วัคซีน COVID-19 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
P7 สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย ์ ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

จ านวนผลติภณัฑ์ใหม่ที่ออกสูต่ลาด  ผลิตภณัฑ ์ 3 
รายได้จากโครงการสมุนไพรและกญัชาทาง
การแพทย์ 

ล้านบาท 250 

P8 การพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
P9 GPO Franchise ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
P10 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. 

(พ้ืนท่ีหนองใหญ่) 
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

O1 ต่อยอดการจดัการความรูไ้ปสู่
นวัตกรรม 

จ านวนองค์ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่นวัตกรรม เรื่อง 1 

O2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าและ
บุคคลากรในการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

O3 พัฒนาระบบการจัดการความรู ้ จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 12 
จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บ ร้อยละ เพิ่มขึ้น 3 

O4 พัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ MALED ร้อยละ เพิ่มขึ้น 3 
จ านวนผู้เข้าใช้งานระบบ ร้อยละ เพิ่มขึ้น 5 
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รหัส วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด เป้าหมาย  

ปี 2566 
O5 สื่อสารและบรูณาการการจัดการ

ความรู้ นวัตกรรมและค่านยิม
องค์กร 

ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 

 
5.2 การแสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 

จากแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ข้างต้น น ามาสู่การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แผน
ระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 5-2 : ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2566 
 

ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Challenge) 

ความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 

Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษขององค์กร 

(Core 
Competency) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบตัิการด้านการจดัการความรูแ้ละนวัตกรรม 

SC1, SC2, SC3, SC4, 
SC5, SC6 

SA3, SA6 CC1, CC2, CC3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมอยา่งเป็น
ระบบ (KM & 
Innovation Strategy 
with Smart 
Supports) 

มีกระบวนการ
จัดการความรู ้
และนวัตกรรม
อย่างเป็นระบบ 

1.1 ต่อยอดการจัดการความรู้
ไปสู่นวัตกรรม 

1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

SC1, SC3, SC4, SC5, 
SC6, SC7 

SA3, SA4, SA5, SA6 CC1, CC2, CC3 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้น า
และบุคคลากรในการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

1.2.1 แผนการส่งเสริมผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role Model) ในการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
1.2.2 แผนยกระดับความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากร ด้านการจัดการความรู้และนวตักรรม 

SC4, SC5, SC6, SA3, SA4, SA5, SA6 CC1, CC2, CC3 1.3 พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ 

1.3.1 แผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

SC7 SA3, SA6 
 

CC3 1.4 พัฒนาและจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4.1 แผนพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

SC1, SC3, SC7 SA3, SA6 
 

CC1, CC3 1.5 สื่อสารและบูรณาการการ
จัดการความรู ้นวัตกรรมและ
ค่านิยมองค์กร 

1.5.1 แผนการสื่อสารและบูรณาการจัดการความรู้ นวัตกรรม 
และค่านิยมองค์กร 

SC1, SC2, SC3, SC4, 
SC7 

SA2, SA3, SA4, SA6 CC3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ขับเคลื่อนสู่องค์กร
นวัตกรรมด้วยระบบ
นวัตกรรมองค์กร 
(Corporate Innovation 
System: CIS) 

มีระบบ
นวัตกรรมองค์กร  

2.1 พัฒนากลยุทธ์และ
ออกแบบพื้นฐานของระบบ
นวัตกรรมองค์กร  

2.1.1 แผนระบบนวัตกรรมองค์กร  
2.1.2 โครงการศึกษากลไกการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของ 
อภ. 

SC1, SC3, SC4, SC7 SA2, SA3, SA4, SA5 CC1, CC2, CC3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
และยกระดบัผลิตภัณฑ์
และบริการด้วย
นวัตกรรม (Product 
Innovation) 

ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้าง
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ 

3.1 พัฒนาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการ
เติบโตขององค์กร 

3.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
 
3.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอาง (Cosmetic) 
ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
3.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และชุด
ทดสอบที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
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ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์  
(Strategic 

Challenge) 

ความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 

Advantage) 

ความสามารถ 
พิเศษขององค์กร 

(Core 
Competency) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบตัิการด้านการจดัการความรูแ้ละนวัตกรรม 

3.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สอดคล้อง
กับการเติบโตของตลาด 

SC1, SC3, SC5, SC7 SA1, SA2, SA5 CC1, CC2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยกระดับกระบวนการ
ท างานด้วยนวัตกรรม 
(Process Innovation 
: Supply Chain 
Management and 
Smart Process)  

เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
ด้วยนวัตกรรม 

4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) 
  

4.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพือ่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
ผลิตหน่วยผลิตยาโรงงานรังสิต 1 
4.1.2 แผนการบริหารแบบลีนเพือ่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
ผลิตหน่วยผลิตยาพระราม 6 
4.1.3 แผนการบริหารแบบลีนเพือ่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
ผลิตหน่วยผลิตสมุนไพรและเภสัชเคมีภณัฑ์  
4.1.4 แผนการบริหารแบบลีนเพือ่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
จัดการการส่งสินค้า 
4.1.5 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้าง
ความคล่องตัวของ Supply Chain (Logistics & DC Strategy) 

SC6, SC7 SA1, SA2, SA5 CC1, CC2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
และเพื่อความมั่นคง 
(New Business 
innovation & 
Sustainability) 

เกิดธุรกิจหรือ
บริการใหม่ ให้
ครอบคลุมและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ระบบสุขภาพ 

5.1 สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคง
ทางยา (Social Project 
Collaboration) 

5.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API  
5.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยา (ปตท 
และ สวทช)  
5.1.3 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95  
5.1.4 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based 

SC1, SC2, SC3, SC4, 
SC7 

SA2, SA3, SA4 CC2 5.2 พัฒนาธุรกิจรว่มกับ
พันธมิตร (Business 
Development with 
Partnership) 

5.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19 
5.2.2 โครงการสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ 
5.2.3 โครงการ GPO Franchise 
5.2.4 โครงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. (พื้นที่หนองใหญ่) 
5.2.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
5.2.6 โครงการ GPO PROLAB 
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บทที่ 6 
แผนปฏิบัติงานด้านจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม (พ.ศ. 2566 - 

2570) ได้ท าการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ด้าน Core Business Enablers ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการจัดการนวัตกรรม 
ตามคู่มือ “ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM” ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
องค์การเภสัชกรรม มาก าหนดเป็นแผนงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 – 2570 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม
ให้บรรลุเป้าหมายและสามารถสนับสนุนเพ่ือจะน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรม
ที่ก าหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 ว่า “เป็นองค์กรหลักเพ่ือความมั่นคงทางยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน” จากยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมขององค์การเภสัชกรรม (พ.ศ. 2566-2570) ทั้ง 5 ด้าน สามารถก าหนดแผนงานที่
สนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ รวม 27 แผนงาน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 6-1 : สรุปยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แผนระยะยาว และปฏิบัติการประจ าปี 2566 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบตัิการด้านการจดัการความรูแ้ละนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมอยา่งเป็นระบบ 
(KM & Innovation 
Strategy with Smart 
Supports) 

มีกระบวนการ
จัดการความรู ้
และนวัตกรรม
อย่างเป็น
ระบบ 

1.1 ต่อยอดการจัดการความรู้
ไปสู่นวัตกรรม 

1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้น า
และบุคคลากรในการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

1.2.1 แผนการส่งเสริมผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ด ี
(Role Model) ในการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
1.2.2 แผนยกระดับความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

1.3 พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู ้

1.3.1 แผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

1.4 พัฒนาและจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4.1 แผนพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.5 สื่อสารและบูรณาการการ
จัดการความรู้ นวัตกรรมและ
ค่านิยมองค์กร 

1.5.1 แผนการสื่อสารและบูรณาการจัดการความรู้ นวัตกรรม 
และค่านิยมองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ขับเคลื่อนสู่องค์กร
นวัตกรรมด้วยระบบ
นวัตกรรมองค์กร 
(Corporate Innovation 
System: CIS) 

มีระบบ
นวัตกรรม
องค์กร  

2.1 พัฒนากลยุทธ์และ
ออกแบบพื้นฐานของระบบ
นวัตกรรมองค์กร  

2.1.1 แผนระบบนวัตกรรมองค์กร  
2.1.2 โครงการศึกษากลไกการพัฒนาธรุกิจนวัตกรรมใหม่ของ 
อภ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยนวัตกรรม 
(Product Innovation) 

ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถสร้าง
รายได้ที่
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ 

3.1 พัฒนาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการ
เติบโตขององค์กร 

3.1.1 แผนการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนปจัจุบันที่
สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
 
3.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอาง 
(Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
3.1.3 แผนการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และ
ชุดทดสอบที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบตัิการด้านการจดัการความรูแ้ละนวัตกรรม 
3.1.4 แผนการวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สอดคล้อง
กับการเติบโตของตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับ
กระบวนการท างานดว้ย
นวัตกรรม (Process 
Innovation : Supply 
Chain Management 
and Smart Process)  

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของ
กระบวนการ
ด้วยนวัตกรรม 

4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต (Lean & Efficient 
Manufacturing -TPS) 
  

4.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
ผลิตหน่วยผลิตยาโรงงานรังสิต  
4.1.2 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
ผลิตหน่วยผลิตยาพระราม 6 
4.1.3 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
ผลิตหน่วยผลิตสมุนไพรและเภสัชเคมีภณัฑ์  
4.1.4 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการ
จัดการการส่งสินค้า 
4.1.5 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้าง
ความคล่องตัวของ Supply Chain (Logistics & DC 
Strategy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ
และเพื่อความมั่นคง (New 
Business innovation & 
Sustainability) 

เกิดธุรกิจหรือ
บริการใหม่ ให้
ครอบคลุมและ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของระบบ
สุขภาพ 

5.1 สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการเพื่อความ
มั่นคงทางยา (Social Project 
Collaboration) 

5.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API  
5.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยา (ปตท 
และ สวทช)  
5.1.3 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95  
5.1.4 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-
based 

5.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับ
พันธมิตร (Business 
Development with 
Partnership) 

5.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19 
5.2.2 โครงการสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ 
5.2.3 โครงการ GPO Franchise 
5.2.4 โครงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. (พื้นที่หนอง
ใหญ่) 
5.2.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
5.2.6 โครงการ GPO PROLAB 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรู้และนวัตกรรมอยา่งเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with Smart Supports) 
แผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรูแ้ละนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with 
Smart Supports) 

3. ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานได้ตามแผน 

2. วัตถุประสงค์ มีกระบวนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 

กลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเส่ียง 

หรือปัจจยั
ความส าเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 งบลงทุน งบท าการ 

1 ต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่นวัตกรรม เพิ่มข้ึน 1 
เรื่องต่อปี 

เพิ่มข้ึน 1 
เรื่องต่อปี 

เพิ่มข้ึน 2 
เรื่องต่อปี 

เพิ่มข้ึน 2 
เรื่องต่อปี 

เพิ่มข้ึน 3 
เรื่องต่อปี 

จ านวนองค์ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่
นวัตกรรม 

 คณะท างาน
การจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรม 

N/A N/A 

2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้น าและบุคคลากรในการจัดการความรู้
และนวัตกรรม 

100% 100% 100% 100% 100% การส่งเสริมและพัฒนาผู้น าและ
บุคคลากรในการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

 
N/A N/A 

3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 12 
กิจกรรม

ต่อปี 

14 
กิจกรรม

ต่อปี 

16 
กิจกรรม

ต่อปี 

18 
กิจกรรม

ต่อปี 

20 
กิจกรรม

ต่อปี 

จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 N/A N/A 

เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

จ านวนองค์ความรู้  N/A N/A 

4 พัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
3% ต่อปี 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ 
MALED 

 N/A N/A 

เพิ่มข้ึน 
5% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
5% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
5% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
5% ต่อปี 

เพิ่มข้ึน 
5% ต่อปี 

จ านวนผู้เข้าใช้งานระบบ  N/A N/A 

5 สื่อสารและบูรณาการการจัดการความรู้ นวัตกรรมและ
ค่านิยมองค์กร 

100% 100% 100% 100% 100% การสื่อสารและบูรณาการการจัดการ
ความรู้ นวัตกรรมและค่านิยมองค์กร 

 N/A N/A 

                  รวม N/A N/A 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 
 
1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรูแ้ละนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with 
Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  จ านวนองค์ความรู้ที่ต่อยอดไปสู่นวัตกรรม 

2. กลยุทธ์ที ่1.1 ต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่นวัตกรรม 6. ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 1 เร่ืองต่อป ี
3. แผนปฏิบัติการ  1.1.1 แผนพัฒนาและต่อยอดการจัดการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม 7. ผู้รับผิดชอบหลัก คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
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4. วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบตอ่ยอดการจัดการความรู้ไปสู่นวัตกรรม 8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  1. จ านวนองค์ความรู้ที่เข้าสูก่ารคัดเลือก (ทั้งองค์กร และ

ระดับฝ่าย) 
เร่ือง 20 

2. ร้อยละความคืบหนา้ของแผนส่งเสริมการจัดการความรู้
และนวัตกรรมภายในองค์กร 

ร้อยละ 100 

จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  1. จ านวนองค์ความรู้ที่เข้าสูก่ารคัดเลือก (ทั้งองค์กร และ
ระดับฝ่าย) 

เร่ือง 18 

2. ร้อยละความคืบหนา้ของแผนส่งเสริมการจัดการความรู้
และนวัตกรรมภายในองค์กร 

ร้อยละ 80 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พัฒนาเกณฑ์การบ่งชี้ความรู้ (K Map) 

และจัดล าดับความรู้ของแต่ละ
หน่วยงาน เพือ่ใช้ประกอบในการ
คัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้เพื่อน าไปต่อ
ยอดนวัตกรรม (ด าเนินการป ี65) 

Plan 15 5 5 5                   หัวข้อองค์ความรู้ที่
น าไปต่อยอด
นวัตกรรม 

คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0 

                        

2 ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร (ความรู้ระดับ
องค์กร) 

Plan 15     5 5 5               หลักเกณฑ์การ
ประเมินความ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

3 คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อน าไปต่อยอด
นวัตกรรม 

Plan 20         5 10 5           
ได้องค์ความรู้น าไปต่อ
ยอดนวัตกรรม 

คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

4 พัฒนาความรู ้ Plan 15             10 5         
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ และเกิดการ
พัฒนาความรู ้

คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 ด าเนินการพัฒนา Plan 25             5 5 5 5 5   

นวัตกรรม 

คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

6 

สรุปและประเมินผล Plan 10                     5 5 

รายงานสรุปผล 

คณะท างาน
มุ่งเน้นการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

   
Plan 100 5 5 10 5 10 10 20 10 5 5 10 5 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

จัดท าการบ่งชี้ความรู้ (K Map) และ
จัดล าดับความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ
ใช้ประกอบในการคัดเลือกหัวขอ้องค์
ความรู้เพื่อน าไปต่อยอดนวัตกรรม 
(ด าเนินการปี 65) 

ไม่มีการประชุม วางแผนร่วมกัน  

2 2 4 

ก าหนดให้มีคณะท างานการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมประจ าฝา่ย 

 1 1 1 คณะท างาน
มุ่งเน้นการ

จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

2 
ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร 

การก าหนดหลักเกณฑ์ ไม่ชัดเจน  
2 2 4 

ก าหนดให้มีการชี้แจงรายละเอียด
ร่วมกัน 

 
1 1 1 

3 
คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อน าไปต่อยอด
นวัตกรรม 

ขาดการวางแผนที่ชัดเจนในการ
พัฒนาต่อยอดความรู ้

1 2 2 
ควบคุมตรวจสอบการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้ที่คัดเลือก 

 1 1 1 

4 
พัฒนาความรู ้ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ

พัฒนา 
2 2 4 

ก าหนดให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
หรือพัฒนาบุคลากรที่เกีย่วข้อง  

 1 1 1 

5 
ด าเนินการพัฒนา ไม่มีการจัดเก็บความรู ้

2 2 4 
ก าหนดให้น าความรู้จัดเก็บในระบบ 
Maled 

 1 1 1 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ลูกค้า การปรับปรุงการให้บริการที่ดี ไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริการ 
2 ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า การปรับปรุง ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา

ในการท างานร่วมกัน 
ขั้นตอนมีความซับซ้อน การปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ

ท างาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน 

3 หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานให้การ
รับรองมาตรฐาน 

การด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด การขาดการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

4 หน่วยงานก ากบั คณะกรรมการ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด 

การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย การติดตาม รายงาน ให้เป็นไปตาม
แผน 

การรายงานแผน ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

5 ผู้บริหารและพนกังาน ทุกหน่วยงาน การสนับสนุน การเปิดโอกาสในการ
พัฒนาต่อยอดความรู ้

ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนา 

การใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม การใช้ความรู้ที่มีน าไปพัฒนาตอ่ยอด
นวัตกรรมได้ 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 พัฒนาเกณฑ์การบ่งชี้ความรู ้ (K Map) และจัดล าดับความรู้ของแต่ละหนว่ยงาน เพือ่ใช้

ประกอบในการคัดเลือกหัวขอ้องค์ความรู้เพื่อน าไปต่อยอดนวัตกรรม (ด าเนินการปี 65) 
ระบบ Maled √ √ - - 

2 ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (ความรู้รระดับองค์กร)   √   - - 

3 คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อน าไปต่อยอดนวตักรรม   √   - - 

4 พัฒนาความรู ้   √ √ - - 

5 ด าเนินการพัฒนา   √ √ - - 

6 สรุปและประเมินผล   √ √ - - 

  รวม   - - 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 
การจัดเก็บขอ้มูล องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนกันภายใน/ภายนอก 

ระบบ Maled & MaRead 
การสนับสนุนให้ระบบเข้าถึงได้ทุก
ระดับ และรองรับการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายนอกได้   
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การพัฒนาต่อยอดความรู้สู่นวัตกรรม ระดับปานกลาง ความคิดสร้างสรรค์ 

2 การพัฒนาด้าน Digital ระดับปานกลาง 
การสร้างหรือพัฒนากระบวนการ

ท างาน โดยใช้เทคโนโลย ี
 
1.2.1 แผนการส่งเสริมผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรูแ้ละนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with 
Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

2. กลยุทธ์ที ่1.2 การส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร.1  6. ค่าเป้าหมาย 100 
3. แผนปฏิบัตกิาร 1.2.1 แผนการส่งเสริมผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role Model) ในการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

4. วัตถุประสงค์ พัฒนาผู้บริหารทุกระดบัมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่าง ในการถา่ยทอด สนับสนุน ส่งเสริม และ
สื่อสารการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 

ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  
จ านวนผลลัพธ์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ที่ผู้บริหารมี
ส่วนร่วม KM&IM 

เร่ือง 19  

จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  
จ านวนผลลัพธ์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ที่ผู้บริหารมี
ส่วนร่วม KM&IM 

เร่ือง 15 
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กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

ผู้บริหาร Role  
Model และแผนประจ าฝา่ยด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2565 

Plan 10 10                       After action review/ 
lesson learn 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

2 หลักเกณฑ์พฤติกรรมและแนวทางการ
ส่งเสริม การสนับสนุน การสื่อสาร การ
ใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมของผู้บริหารแต่ละระดับ (ต้น 
กลาง สูง) 

Plan 25   10 10 5                 หลักเกณฑ์พฤติกรรม
และแนวทาง 

คณะท างาน
มุ่งเนน้ด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0 

                        

3 
ก าหนดช่องทางการรวบรวมผลลัพธ์
และการประเมินผลลัพธ์ของผู้บริหาร
แต่ละระดับ (ต้น กลาง สูง) 

Plan 15         5 5 5           
ช่องทางการรวบรวม
ผลลัพธ์ 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

4 
สื่อสารหลักเกณฑ์และแนวทาง ช่อง
ทางการแสดงผลลัพธ์กับผู้บรหิาร 

Plan 15         5 5 5           
สื่อสารตามแผน 

ผู้บริหารระดับ
ต้น ระดับกลาง 
ระดับสูง Actual 0                         

5 ติดตามและประเมินผลการเป็น
แบบอยา่งที่ดี Role model ผู้บริหาร
แต่ละระดับปี 65 

Plan 10               5 5       
ผลลัพธ์ของ Role 
model 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

6 

ติดตามผลลัพธ์ผู้บริหารแต่ละระดบั
จากช่องทางการเก็บผลลัพธแ์ละแบบ
ประเมินวัฒนธรรม 

Plan 10                   5 5   

ผลลัพธ์ของผู้บริหาร 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

7 สรุปและประเมินผลการท างาน 
Plan 15                   10 5   

    
Actual 0                         

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

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 
ผู้บริหารไม่สื่อสารและมีพฤตกิรรมตาม
แนวทางที่ก าหนด 

ไม่มีการประชุม วางแผนร่วมกัน  2 2 4 จัดประชุมแผนการสื่อสาร    1 1 1 คณะท างาน
มุ่งเน้นการ

จัดการความรู้
และนวัตกรรม 2 

การก าหนดรูปแบบการถ่ายทอดไม่
เหมาะสมกับบุคลิกภาพผู้บริหาร 

ไม่มีการก าหนดรูปแบบการ
ถ่ายทอดให้เลือก 

2 2 4 ปรับรูปแบบการถ่ายทอดที่
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ผู้บริหาร 

  1 1 1 

3 
ผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรม 
การจัดการความรู ้

ไม่มีการประชุม วางแผนร่วมกัน  2 2 4 จัดประชุมสื่อสาร แผนกิจกรรม 
ผ่านผู้บริหารทุกระดับ 

  1 1 1 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ลูกค้า การปรับปรุงการให้บริการที่ดี ไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริการ 

2 
ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า การปรับปรุง ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา

ในการท างานร่วมกัน 
ขั้นตอนมีความซับซ้อน การปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ

ท างาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน 

3 
หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานให้การ
รับรองมาตรฐาน 

การด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด การขาดการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

4 
หน่วยงานก ากบั คณะกรรมการ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่

ก าหนด 
การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย การติดตาม รายงาน ให้เป็นไปตาม

แผน 
การรายงานแผน ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

5 
ผู้บริหารและพนกังาน ทุกหน่วยงาน การสนับสนุน การเปิดโอกาสในการ

พัฒนาต่อยอดความรู ้
ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนา 

การใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม การใช้ความรู้ที่มีน าไปพัฒนาตอ่ยอด
นวัตกรรมได้ 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 ทบทวนการสื่อสารและพฤติกรรมของผู้บริหาร Role  

Model และแผนประจ าฝ่ายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป ี2565 
1.GPO Social 
2.ระบบ Maled 

    

2 หลักเกณฑ์พฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริม การสนับสนุน การสื่อสาร การใช้เครื่องมือ
ของการจัดการความรู้และนวัตกรรมของผู้บริหารแต่ละระดับ (ต้น กลาง สูง) 

1.GPO Social 
2.ระบบ Maled 

    

3 ก าหนดช่องทางการรวบรวมผลลัพธ์และการประเมินผลลัพธข์องผู้บริหารแต่ละระดับ (ต้น 
กลาง สูง) 

1.GPO Social 
2.ระบบ Maled 

    

4 สื่อสารหลักเกณฑ์และแนวทาง ชอ่งทางการแสดงผลลัพธ์กับผู้บรหิาร ระบบ Maled     

5 ติดตามและประเมินผลการเป็นแบบอยา่งที่ดี Role model ผู้บริหารแต่ละระดบัปี 65       

6 ติดตามผลลัพธ์ผู้บริหารแต่ละระดบัจากช่องทางการเก็บผลลัพธแ์ละแบบประเมิน
วัฒนธรรม 

      

7 สรุปและประเมินผลการท างาน       

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 การจัดเก็บขอ้มูล องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดกิจกรรม ระบบ maled และ APP Maled  

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 

เครื่องมือจัดการองค์ความรู้ ระดับปานกลาง การน าเครื่องมือการจัดการความรู ้ใช้
ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ถ่ายทอดความรู้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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1.2.2 ยกระดับความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรูแ้ละนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with 
Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

2. กลยุทธ์ที ่1.2 การส่งเสริมการจัดการความรู้และนวัตกรรมภายในองค์กร  6. ค่าเป้าหมาย 100 
3. แผนปฏิบัตกิาร 1.2.2 ยกระดับความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ด้านการจัดการความรู้
และนวัตกรรม 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

4. วัตถุประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคคลากร (Core team/KM FA/IM FA) และพนักงานองค์การ
เภสัชกรรมให้มีความสามารถและพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ในการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

8. ผู้สนับสนุน ผู้บริหาร พนกังาน KM Facilitator IM Facilitator และ KM Enabler 

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมตามการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรมตามการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ก าหนดแผนฝึกอบรม (ความเข้าใจ 

work process และ Critical step 
และเครื่องมือต่างๆ) หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู ้ (ดูงาน/ทัศนศึกษา) 
ประจ าปีของพนักงาน  

Plan 24 5 5 5 5 4               แผนการอบรมและ
กิจกรรม 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0 

                        

2 ก าหนดแผนฝึกอบรมหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจ าปีของ KM 
FA&IM FA& Core team (ทักษะและ
ความสามารถใน KM&IM) 

Plan 24 5 5 5 5 4               แผนการอบรมและ
กิจกรรม 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

3 
อบรมและจัดกจิกรรมพัฒนาตามราย
กลุ่ม 

Plan 21       3 3 3 3 3 3 3     
พนักงานได้ผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

4 ติดตามประเมินผลอบรม, จ านวน 
Process improvement, Innovation 

Plan 5                     5   พนักงานได้ผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการActual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

5 
สนับสนุนแผนการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมของความต้องการแต่ละฝ่าย 

Plan 21       3 3 3 3 3 3 3     
พนักงานได้ผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

6 สรุปผลประจ าป ี

Plan 5                     5   
พนักงานได้ผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

  
Plan 100 10 10 10 16 14 6 6 6 6 6 10   

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

การวางแผนปิด GAP ไม่ครบถ้วน ไม่ได้ประชุมรวมกับกองพัฒนา
ทุนมนุษย์เพื่อวางแผนพัฒนา
บุคลากร 

1 2 2 ประชุมวางแผนร่วมกับกองพัฒนา
ทุนมนุษย ์

 1 1 1 คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

 
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ลูกค้า การปรับปรุงการให้บริการที่ดี ไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริการ 

2 ผู้ส่งมอบ/คู๋ค้า 
การปรับปรุง ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา
ในการท างานร่วมกัน 

ขั้นตอนมีความซับซ้อน 
การปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ
ท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 
หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานให้การ
รับรองมาตรฐาน 

การด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด การขาดการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ 
การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

4 หน่วยงานก ากบั คณะกรรมการ 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด 

การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
การติดตาม รายงาน ให้เป็นไปตาม
แผน 

การรายงานแผน ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

5 
ผู้บรหิารและพนกังาน ทุกหน่วยงาน การสนับสนุน การเปิดโอกาสในการ

พัฒนาต่อยอดความรู ้
ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนา 

การใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม 
การใช้ความรู้ที่มีน าไปพัฒนาตอ่ยอด
นวัตกรรมได้ 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 ก าหนดแผนฝึกอบรม (ความเข้าใจ work process และ Critical step และเครื่องมือต่างๆ) 

หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ดูงาน/ทัศนศึกษา) ประจ าปีของพนกังาน  
ระบบ Maled 

    

2 ก าหนดแผนฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจ าปขีอง KM FA&IM FA& Core 
team (ทักษะและความสามารถใน KM&IM) 

     

3 อบรมและจัดกจิกรรมพัฒนาตามรายกลุ่ม      

4 ติดตามประเมินผลอบรม, จ านวน Process improvement, Innovation      

5 สนับสนุนแผนการจัดการความรู้และนวตักรรมของความต้องการแต่ละฝา่ย      

6 สรุปผลประจ าป ี      

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 
การจัดเก็บขอ้มูล องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดกิจกรรม ระบบ Maled และ APP Maled พัฒนาการเข้าถึงที่สะดวก และขยาย

พื้นที่การจัดเก็บ 

2 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบ MaRead และ APP MaRead   
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ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

3 ระบบ E-Learning ไม่มี ระบบพัฒนาบุคลากร 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 
การพัฒนาความรู้ การจัดการความรู้และนวัตกรรม ระดับปานกลาง การจัดการองค์ความรู้ และการ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์น าไปสู่
นวัตกรรม 

 
1.3.1 แผนกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรูแ้ละนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with 
Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  จ านวนองค์ความรู ้

2. กลยุทธ์ที ่ 1.3 การรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้  6. ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 3% ต่อปี 
3. แผนปฏิบัติการ  1.3.1 แผนกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม  7. ผู้รบัผิดชอบหลัก คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์ พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่องภายในองค์กรและร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

8. ผู้สนับสนุน ผู้บริหารและพนกังาน 

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการแลกเปลี่ยน กิจกรรม 12 กิจกรรมต่อป ี
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการแลกเปลี่ยน กิจกรรม 10 กิจกรรมต่อป ี

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

ความรู้ประจ าฝา่ยและสื่อสารแนว
ทางการปฏิบัตหิลังทบทวน 

Plan 20 10 5 5                   แผนและแนวทาง
ประจ าฝ่าย 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจ าฝ่าย 

Actual 0 
                        

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

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ทบทวนและพัฒนาหลักเกณฑ์ KM 
audit ขององค์กร ก าหนดแผน 
Corrective Audit และสื่อสาร 
ถ่ายทอด 

Actual 0 

                        หลักเกณฑ์และแผน 
KM audit 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจ าฝ่าย 

3 ทบทวนและก าหนดแผนกิจกรรม
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการจัดความรู้ 
ได้แก่ แต่ละฝา่ย/สายงาน ภายใน
องค์กร (เช่น WOW award, KM 
monthly sharing) ภายนอกองค์กร 

Plan 15 5 5 5                   แผนกิจกรรม
แลกเปลี่ยน 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจ าฝ่าย 

Actual 0 

                        

4 ด าเนินการจัดกิจกรรมและสื่อสาร
ถ่ายทอดตามแผน และส่งเสริมน าองค์
ความรู้หลังกิจกรรมเข้าระบบ Maled  

Plan 30         5 5 5 5 5 5     จ านวนกิจกรรมและ
จ านวนองค์ความรู ้

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจ าฝ่าย 

Actual 0 
                        

5 ติดตามและประเมินผล Plan 10           5       5     แลกเปลี่ยนความรู้ใหม ่
และเกิดการถา่ยทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจ าฝ่าย 

Actual 0 
                        

6 

รายงานผลลัพธ์ต่อคณะท างานมุ่งเน้น
ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  

Plan 5                       5   คณะท างานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจ าฝ่าย 
 

Actual 0 

                        

7 ประเมินผลและสรุปผล 
Plan 0                         

 ผลสรุป   
Actual 0                         

   
Plan 100 20 15 15 5 5 10 5 5 5 10 0 5 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

คณะท างานมีการประชุมร่วมกันวางแผน คณะท างานไม่มีการประชุม 
วางแผน ติดตามแผน 

1 2 2 

คณะท างานต้องมีการประชุม
ร่วมกันอยา่งน้อยไม่ต่ ากว่าปีละ 4 
ครั้ง 

  

1 1 1 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจ าฝ่าย 

2 

ก าหนดจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ไม่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 2 4 

คณะท างานระบุ KPI ให้ชัดเจนใน
แผน 

  

1 1 1 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจ าฝ่าย 

3 

การจัดเก็บองค์ความรู้เข้าระบบการ
จัดการความรู้ส่วนกลาง (KM core team) 

ไม่จัดเก็บองค์ความรู้เข้าระบบ
การจัดการความรู้ส่วนกลาง 

2 2 4 

คณะท างานระบุ KPI ให้ชัดเจนใน
แผน 

  

1 1 1 

คณะท างานการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม
ประจ าฝ่าย 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ลูกค้า การปรับปรุงการให้บริการที่ดี ไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริการ 

2 ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า 
การปรับปรุง ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา
ในการท างานร่วมกัน 

ขั้นตอนมีความซับซ้อน 
การปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ
ท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน 

3 
หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานให้การ
รับรองมาตรฐาน 

การด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด การขาดการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ 
การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

4 หน่วยงานก ากบั คณะกรรมการ 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด 

การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
การติดตาม รายงาน ให้เป็นไปตาม
แผน 

การรายงานแผน ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

5 
ผู้บริหารและพนกังาน ทุกหน่วยงาน การสนับสนุน การเปิดโอกาสในการ

พัฒนาต่อยอดความรู ้
ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนา 

การใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม 
การใช้ความรู้ที่มีน าไปพัฒนาตอ่ยอด
นวัตกรรมได้ 
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การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 

1 
ทบทวนและพัฒนาแผนการจัดการความรู้ประจ าฝ่ายและสื่อสารแนวทางการปฏิบัติหลัง
ทบทวน 

ระบบ Maled 
    

2 
ทบทวนและพัฒนาหลักเกณฑ์ KM audit ขององค์กร ก าหนดแผน Corrective Audit และ
สื่อสาร ถ่ายทอด 

      

3 
ทบทวนและก าหนดแผนกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการจัดความรู้ ได้แก ่ แต่ละฝ่าย/
สายงาน ภายในองค์กร (เช่น WOW award, KM monthly sharing) ภายนอกองค์กร 

      

4 
ด าเนินการจัดกิจกรรมและสื่อสารถา่ยทอดตามแผน และส่งเสริมน าองค์ความรู้หลัง
กิจกรรมเข้าระบบ Maled  

      

5 ติดตามและประเมนิผล       

6 รายงานผลลัพธ์ต่อคณะท างานมุ่งเน้นดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม        

7 ประเมินผลและสรุปผล       

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 ระบบ Maled ระดบัปานกลาง ขยายฐานข้อมูลรองรับการจัดเก็บ 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 
ความรู้ในการควบคุมดูแลระบบหลังบ้าน ระดับปานกลาง การจัดการระบบ และควบคุมดูแลให้

มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งระบบ
การป้องกันทาง IT  
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1.4.1 แผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรูแ้ละนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with 
Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ MALED 

2. กลยุทธ์ที ่1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการจัดการความรู้และนวัตกรรม 6. ค่าเป้าหมาย   เพิ่มขึ้น 3% ต่อป ี
3. แผนปฏิบัติการ  1.4.1 แผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ผู้รับผิดชอบหลัก คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมและเพิ่มความพึง
พอใจผู้ใช้งานอยา่งต่อเนื่อง 

8. ผู้สนับสนุน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองประชาสัมพันธ ์

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 

ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  
จ านวนผู้เข้าใช้งานระบบ MALED ราย เพิ่มขึ้น 5% ต่อป ี
จ านวนระบบอื่นที่มีการพัฒนา ระบบ 1 

จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  
จ านวนผู้เข้าใช้งานระบบ MALED ราย เพิ่มขึ้น 5% ต่อป ี
จ านวนระบบอื่นที่มีการพัฒนา ระบบ 1 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 พัฒนาปรับปรุงระบบ Maled ในส่วน 

infrastructure cloud รองรับการใช้
งานที่เพิ่มขึ้น (ความจุ ความเร็ว และ
ช่องทาง) และ knowledge sharing 
เช่น การจัดเก็บและแชร์องค์ความรู ้
การปรับ KM category 

Plan 30   10 5     5 5 5         ระบบ maled ใช้งาน
ง่ายและสะดวกในการ
เข้าถึง  

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม Actual 0 

                        

2 UP Skill ตัวแทนแต่ละหน่วยงาน เป็น 
Superuser ท าหน้าที่ตรวจสอบและน า
ความรู้ที่ส าคัญของแต่ละหนว่ยงานเขา้
ระบบ 

Plan 10       5 5               Superuser มี
ความสามารถ 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

3 จัดอบรมหรือจัดท าคู่มือให้เจ้าหนา้ที่ 
และตัวแทนที่เป็น Superuser ของ
หน่วยงาน และทีมงานการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

Plan 10       5 5               Superuser มี
ความสามารถ 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

ใช้ระบบได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม ผ่าน
ระบบ 

Plan 15 5     5     5           
เพิ่มจ านวนผู้เข้าใช้งาน 
ระบบ 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

5 รวบรวมผลการพัฒนาระบบอื่น 
Knowledge sharing (NetCloud) 
และ Communication (เช่น Line 
checker, Intranet)  

Plan 5                     5   
ระบบ KM อื่นมกีาร
พัฒนา 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

6 
จัดท าการประเมินระบบความพึงพอใจ
และสรุปผล 

Plan 30     5     5     5     15 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบ 
MALED 

แผนกแผนพัฒนา
ทุนมนุษย ์

Actual 0                         

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

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 
การเข้าใช้ระบบของผู้บริหาร และ
พนักงาน 

ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ได้เข้า
ใช้งานในระบบ 

2 2 4 ให้ผู้น าแต่ละฝ่าย ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานเข้าใช้ระบบ
มากขึ้น 

  1 1 1 การเข้าใช้ระบบ
ของผู้บริหาร 
และพนักงาน 

2 

การใช้สื่อ และชอ่งทางประชาสัมพันธ์  ผู้รับสารไม่เข้าใจ และสื่อสารไม่
ทั่วถึง 

2 2 4 จัดท าสื่อให้ง่าย และทกุระดับเข้าใจ
ในการสื่อสาร รวมทั้งการเพิ่ม
ช่องทางในการสื่อสารผ่านผู้บริหาร
ทุกระดับ  

  1 1 1 การใช้สื่อ และ
ช่องทาง
ประชาสัมพันธ ์ 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ลูกค้า การปรับปรุงการให้บริการที่ดี ไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริการ 

2 
ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า การปรับปรุง ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา

ในการท างานร่วมกัน 
ขั้นตอนมีความซับซ้อน การปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ

ท างาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน 

3 
หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานให้การ
รับรองมาตรฐาน 

การด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด การขาดการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

4 
หน่วยงานก ากบั คณะกรรมการ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่

ก าหนด 
การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย การติดตาม รายงาน ให้เป็นไปตาม

แผน 
การรายงานแผน ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

5 
ผู้บริหารและพนกังาน ทุกหน่วยงาน การสนับสนุน การเปิดโอกาสในการ

พัฒนาต่อยอดความรู ้
ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนา 

การใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม การใช้ความรู้ที่มีน าไปพัฒนาตอ่ยอด
นวัตกรรมได้ 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 พัฒนาปรับปรุงระบบ Maled ในส่วน infrastucture cloud รองรับการใชง้านที่เพิ่มขึ้น 

(ความจุ ความเร็ว และช่องทาง) และ knowledge sharing เช่น การจัดเก็บและแชร์องค์
ความรู้ การปรับ KM category 

N/A N/A N/A N/A N/A 

2 UP Skill ตวัแทนแต่ละหน่วยงาน เปน็ Superuser ท าหน้าที่ตรวจสอบและน าความรู้ที่
ส าคัญของแต่ละหน่วยงานเข้าระบบ 

N/A N/A N/A N/A N/A 

3 จัดอบรมหรือจัดท าคู่มือให้เจ้าหนา้ที่ และตัวแทนที่เป็น Superuser ของหน่วยงาน และ
ทีมงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

N/A N/A N/A N/A N/A 

4 สื่อสารประชาสัมพันธ์ระบบให้บุคลากรใช้ระบบได้ จัดกจิกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้
และนวัตกรรม ผา่นระบบ 

N/A N/A N/A N/A N/A 

5 รวบรวมผลการพัฒนาระบบอื่น Knowledge sharing (NetCloud) และ 
Communication (เช่น Line checker, Intranet)  

N/A N/A N/A N/A N/A 

6 จัดท าการประเมินระบบความพึงพอใจและสรุปผล N/A N/A N/A N/A N/A 

  รวม 0 0 0 0 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 N/A N/A N/A 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A N/A N/A 

 
 
1.5.1 แผนการสื่อสารและบูรณาการจัดการความรู้ นวัตกรรม และค่านิยมองค์กร 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการความรูแ้ละนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ (KM & Innovation Strategy with 
Smart Supports) 

5. ตัวชี้วัด  ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

2. กลยุทธ์ที ่1.5 บูรณาการการจัดการความรู้และค่านยิมองค์กร 6. ค่าเป้าหมาย 100 
3. แผนปฏิบัติการ 1.5.1 แผนการสื่อสารและบูรณาการจัดการความรู ้นวัตกรรม และค่านิยมองค์กร 7. ผู้รับผิดชอบหลัก คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์ สื่อสารอย่างมีทิศทางและทั่วถึง และมีการบูรณาการการจัดการความรู้ นวัตกรรม และค่านยิม
องค์กร 

8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย ์กองประชาสัมพันธ์ 

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ผลแบบประเมินส่งเสริมวัฒนธรรม ร้อยละ เพิ่มขึ้น 5% จากปีฐาน 
จุดเตอืนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ผลแบบประเมินส่งเสริมวัฒนธรรม ร้อยละ N/A 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

สื่อสารการจัดการความรู้และนวัตกรรม
แต่ละบุคคล ระดับผู้อ านวยการ รอง

Plan 20 5 5 5 5                 แผนและต้นแบบการ
สื่อสารแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผู้อ านวยการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษผ่าน
เวที Town hall  

2 จัดท าแผนการสื่อสารบูรณาการกลยุทธ์
ที ่1.2 1.3 และ 1.4 และพฤติกรรมพึง
ประสงค์ด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมตามแต่ละกลุ่มเปา้หมาย เพื่อ
สร้างความเข้าใจ ตระหนกัและปฏิบัติ
ตาม 

Plan 10 2 2 2 2 2               แผนการสื่อสารแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 
กอง
ประชาสัมพันธ ์

Actual 0 

                        

3 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม เช่น 
โครงการ Process Improvement 
(ต่อเนื่อง)  

Plan 45     5 5 5 5 5 5 5 5 5   

ผลลัพธ์จากกิจกรรม 
เช่น ลด waste จาก 
process 
improvement 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 
กอง
ประชาสัมพันธ ์
คณะท างาน 
Enabler ด้าน
ต่างๆ 
 
 

Actual 0 

                        

4 จัดกิจกรรมตามแผนการสื่อสารตามแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย 

Plan 20   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   สร้างความเข้าใจ 
ตระหนักและปฏิบัติ
ตามแต่ละกลุ่มหมาย 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

5 ติดตามผลลัพธ์จากการสื่อสารผู้บริหาร
ทุกระดับและแบบประเมินผล สรุปผล 

Plan 5                     5   
ผลลัพธ์การสื่อสาร
และส่งเสริม 

คณะท างาน
มุ่งเน้นด้านการ
จัดการความรู้
และนวัตกรรม 

Actual 0 
                        

   
Plan 100 7 9 14 14 9 7 7 7 7 7 12 0 

    
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 
การสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ ขาดความเข้าใจในพฤติกรรมการ

จัดการความรู้และนวัตกรรม 2 2 4 
จัดท าคลิปประชาสัมพันธ์ หรือจัด
ประกวดการจัดท าคลิป
ประชาสัมพันธ ์

  
1 1 1 

 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ลูกค้า การปรับปรุงการให้บริการที่ดี ไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริการ 

2 
ผู้ส่งมอบ/คู่ค้า การปรับปรุง ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา

ในการท างานร่วมกัน 
ขั้นตอนมีความซับซ้อน การปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ

ท างาน 
ประสิทธิภาพในการท างาน 

3 
หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานให้การ
รับรองมาตรฐาน 

การด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนด การขาดการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การด าเนินงานได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

4 
หน่วยงานก ากบั คณะกรรมการ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่

ก าหนด 
การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย การติดตาม รายงาน ให้เป็นไปตาม

แผน 
การรายงานแผน ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

5 
ผู้บริหารและพนกังาน ทุกหน่วยงาน การสนับสนุน การเปิดโอกาสในการ

พัฒนาต่อยอดความรู ้
ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนในการ
พัฒนา 

การใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม การใช้ความรู้ที่มีน าไปพัฒนาตอ่ยอด
นวัตกรรมได้ 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 สัมภาษณ์และก าหนดลักษณะการสื่อสารการจัดการความรู้และนวัตกรรมแต่ละบุคคล 

ระดับผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษผ่านเวที Town hall  
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 จัดท าแผนการสื่อสารบูรณาการกลยุทธท์ี่ 1.2 1.3 และ 1.4 และพฤติกรรมพึงประสงค์ด้าน
การจัดการความรู้และนวัตกรรมตามแตล่ะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนัก
และปฏิบัติตาม 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
3 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการจดัการความรู้และนวัตกรรม เช่น โครงการ Process 

Improvement (ต่อเนื่อง)  
N/A N/A N/A N/A N/A 

4 จัดกิจกรรมตามแผนการสื่อสารตามแตล่ะกลุ่มเป้าหมาย N/A N/A N/A N/A N/A 

5 
ติดตามผลลัพธ์จากการสื่อสารผู้บริหารทุกระดับและแบบประเมินผล สรุปผล 

N/A N/A N/A N/A N/A 

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 ระบบ Maled พร้อม Application ระดับปานกลาง การสร้างกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

2 ระบบ MaRead พร้อม Application ระดับปานกลาง การสร้างกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 N/A N/A N/A 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System: CIS) 
แผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การขับเคลื่อนสูอ่งค์กรนวัตกรรมด้วยระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation 
System: CIS) 

3. ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานได้ตามแผน 

2. วัตถุประสงค์ พัฒนากลยุทธแ์ละออกแบบพื้นฐานของระบบนวัตกรรมองค์กร 4. ผู้รับผิดชอบหลัก คณะท างานการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
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กลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเส่ียง 

หรือปัจจยัความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 งบลงทุน งบท าการ 
1 แผนระบบนวัตกรรมองค์กร (CIS)         N/A N/A 
 ปรับ Corporate strategy and business 

model 

business 
diversificat

ion 

horizontal 
integratio

n 

vertical 
integration 

 business 
diversificat

ion 
  

 N/A N/A 

 innovation portfolio ศึกษาและ
พัฒนา 

น ามาใช้ ทบทวน ทบทวน ทบทวน    N/A N/A 

 foundation ปรับปรงุ ขยายผลไป
โรงงาน

รังสิตระยะ
ที่ 2 

ปรับปรงุ ปรับปรงุ ขยายผลไป
โรงงานยา

มะเร็ง 

   N/A N/A 

2 การศึกษากลไกการพัฒนาธุรกจินวัตกรรม
ใหม่ของ อภ. 

1. ได้
โครงการที่
ได้รับทุน
สนับสนุน 
Seeding 

fund อย่าง
น้อย 2 

โครงการ 
2. ได้

โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
ลงทุนจาก  
อภ. อย่าง
น้อย 1 

โครงการ 

ได้ผล
ประเมิน

ความเป็นไป
ได้ในการ

ลงทุนอีก 1 
โครงการ 

1.ได้
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
ลงทุนจาก  
อภ. อย่าง
น้อยอีก 1 
โครงการ  

2. ได้
รายงานการ
ถ่ายทอดองค์

ความรู้ที่
เหมาะสมให้ 

อภ. 
3. ติดตาม

ความ
คืบหน้าธุรกจิ

ที่ อภ. 
อนุมัติลงทุน 

1. ได้
หน่วยงาน

พัฒนาธุรกจิ
นวัตกรรม 

และ
ถ่ายทอด

องค์ความรู้
ให้

หน่วยงาน
ดังกล่าว 

2. ติดตาม
ความ

คืบหน้า
ธุรกิจที่ อภ. 
อนุมัติลงทุน 

ติดตาม
ความ

คืบหน้า
ธุรกิจที่ อภ. 
อนุมัติลงทุน 

   N/A N/A 

                  รวม N/A N/A 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 
 
2.1.1 แผนระบบนวัตกรรมองค์กร 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation 
System: CIS) 

5. ตัวชี้วัด  ร้อยละความส าเร็จตามแผน 

2. กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนากลยุทธแ์ละออกแบบพื้นฐานของระบบนวัตกรรมองค์กร 6. คา่เป้าหมาย 100 
3. แผนปฏิบัติการ 2.1.1 แผนระบบนวตักรรมองค์กร 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะท างานการจดัการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์ ออกแบบและปรับปรุงพื้นฐานระบบนวัตกรรมองค์กร 8. ผู้สนับสนุน  
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
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ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ร้อยละความคืบหน้าของแผน ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ร้อยละความคืบหน้าของแผน ร้อยละ 80 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ปรับ Corporate strategy and 

business model ส าหรับปี 67 
Plan 0             

 
 

Actual 0             
2 

innovation portfolio 
Plan 0             

 
 

Actual 0             
3 ทบทวนโครงสร้าง นโยบายและแผน

แม่บทของระบบ KM&IM 
Plan 0               

Actual 0             
4 ทบทวนคู่มือเสริมสร้างค่านิยมและ

วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทผู้บริหาร 
Plan 0               

Actual 0             
5 

ทบทวน KM&IM facilitator 
Plan 0              

 
Actual 0             

6 
ประสานงานในการส่งเสริม core 
value 

Plan 0             
  

Actual 0             

7 
ประสานงานกิจกรรมส่งเสริม 
(motivation) 

Plan 0             
  

Actual 0             

8 

collaboration กับหน่วยงานภายนอก 
(ปรับปรุงข้อมูลของกลุ่ม R&D 
network และเร่ิมจัดท าข้อมูล 
business partner) 

Plan 0               

Actual 
0             

  

9 Benchmarking 
Plan 0               

Actual 0               

10 ปรับปรุงกระบวนการนวัตกรรม 
Plan 0               

Actual 0                           

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

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 
1 N/A           
2            
3            
4            
5            

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 N/A     
2      
3      

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 N/A      
2       
3       
4       
5       
  รวม 0 0 0 0 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 
1 -   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 เครื่องมือจัดการองค์ความรู้  /  

 
2.1.2 การศึกษากลไกการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของ อภ. 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมด้วยระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation 
System: CIS) 

5. ตัวชี้วัด  ได้โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน Seeding fund อย่างน้อย 2 โครงการ และได้โครงการที่ได้รับ
อนุมัติลงทุนจาก  อภ. อยา่งน้อย 1 โครงการ 

2. กลยุทธ์ที ่2.1 พัฒนากลยุทธแ์ละออกแบบพื้นฐานของระบบนวัตกรรมองค์กร 6. ค่าเป้าหมาย ได้โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน Seeding fund อย่างน้อย 2 โครงการ และได้โครงการที่ได้รับ
อนุมัติลงทุนจาก  อภ. อยา่งน้อย 1 โครงการ 

3. แผนปฏิบัติการ 2.1.2 การศึกษากลไกการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของ อภ. 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะท างานการจดัการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากลไกและแนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ขององค์การเภสัชกรรม  
2. เพื่อให้ได้กระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์การเภสชักรรม 
3. เพื่อให้ได้ผลงาน/ธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถออกสู่ตลาดได้จริง 

8. ผู้สนับสนุน  สถาบันวิจยัและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม, คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยฯ, 
คณะท างานผู้ประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ร้อยละความคืบหน้าของแผน ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ร้อยละความคืบหน้าของแผน ร้อยละ 80 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

(GPO Ignite Program) ระยะที ่1 
เป็นเวลา 12 เดือน (เหลือ 7 เดือน) 

Plan 35 5 5 5 5 5 5 5               

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

1 โครงการ 
Plan 5             5               

Actual 0                         
3 ประเมินโครงการและท า Due 

diligence (Business, Tech, 
Finance) 

Plan 20               5 5 5 5   
  

  

Actual 0                         

4 

ได้โครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนจาก  
อภ. อย่างน้อย 1 โครงการ 

Plan 4                     4   ได้โครงการที่ได้รับ
อนุมัติลงทุนจาก  อภ. 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

1. บริษัท ดูเรียน 
คอร์ปเปอเรชัน 
จ ากัด 
2. ทีมพัฒนา
นวัตกรรมที่ได้รับ
ทุน Seeding 
fund 

Actual 0 

                        

5 ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัคร GPO 
Ignite Program ระยะที่ 2 

Plan 8                 4 4     
  

  
Actual 0                         

6 
Pitching เพื่อคัดเลือก 10 โครงการ 
เข้าสู่กิจกรรม Group Mentoring 

Plan 4                   4     
  

  
Actual 0                         

7 
ประเมินและคัดเลือกโครงการที่มีความ
เป็นได้ 

Plan 4                   4     
    

Actual 0                         

8 
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือก
เข้า Group Mentoring 

Plan 4                   4     
    

Actual 0                         

9 กิจกรรม Group Mentoring (1-2 วัน) 
Plan 4                   4     

    
Actual 0                         

10 
กจิกรรม DEMO Day เพื่อคัดเลือก
อย่างน้อย 2 โครงการ 

Plan 4                     4   
    

Actual 0                         

11 
ได้โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน 
Seeding Fund อย่างน้อย 2 โครงการ 

Plan 4                     4    ได้โครงการอย่างน้อย 
2 ทีม ที่ได้รบัทุน
สนับสนุน Seeding 
Fund จากระยะที ่2 

1. สถาบันวิจยั
และพัฒนา อภ. 
2. บริษัท ดูเรียน 
คอร์ปเปอเรชัน 
จ ากัด 

Actual 0 

                        

12 Plan 4                       4     
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมฯ 
(GPO Ignite Program) ระยะที ่2 
เป็นเวลา 12 เดือน 

Actual 4 
              4         

   
Plan 100 5 5 5 5 5 5 10 5 9 25 17 4 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

ไม่ได้โครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนจาก  
อภ.  

1. โครงการมีความเป็นไปได้ใน
การลงทุนธุรกิจต่ า  
2. ไม่สามารถตกลงเร่ืองแนว
ทางการร่วมลงทุน/ผลประโยชน์
ได้ 
3. สถานการณ์หรือบริบท
ภายนอกเปลี่ยนไป 

2 1 2 

มีการติดตามความคืบหนา้การ
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และความ
คืบหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
บริการหรือการขึ้นทะเบียนทกุ 2, 
5, 8 เดือน ในการเข้าร่วมโครงการ
บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมฯ (GPO 
Ignite Program) 12 เดือน 

  

1  1 1 

 

2 

ไม่ได้โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน 
Seeding Fund จากระยะที่ 2 

ไม่มีโครงการพัฒนานวัตกรรมที่
สามารถต่อยอดและมีความ
เป็นไปได้ในการลงทุน 

1 1 1 

มีการจัดประชุมและกิจกรรมเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สามารถต่อยอดและมีความเป็นไป
ได้ในการลงทุน โดยที่ปรึกษา 
คณะท างานผู้ประเมินโครงการ
พัฒนานวัตกรรมฯ และผู้บริหาร 
อภ. กอ่นเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
อนุมัติ  

  

 1  1 1 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
บริษัท ดูเรียน คอร์ปเปอเรชัน จ ากัด สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 

ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา 
มีการปรับแผน ท าให้กระทบแผนของ
บริษัท 
ได้รับค่าตอบแทนล่าช้า 

  

2 
ทีมพัฒนานวัตกรรมที่ได้รับทุน Seeding 
fund 

ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการที่ได้รับ
อนุมัติลงทุนจาก  อภ. 

ไม่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการที่ได้รับ
อนุมัติลงทุนจาก  อภ. 

  

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 

1 
โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมฯ (GPO Ignite Program) ระยะที่ 1 เป็นเวลา 12 เดือน 
(เหลือ 7 เดือน) 

  

9 5 

 428,000.00  

2 รายงานผลความเป็นไปได้ในการลงทุน 1 โครงการ      

3 ประเมินโครงการและท า Due diligence (Business, Tech, Finance)    1,056,000.00  

4 ได้โครงการที่ได้รับอนุมัติลงทุนจาก  อภ. อย่างน้อย 1 โครงการ Ms.team, Zoom meeting, SAP    

5 ประชาสัมพันธแ์ละรับสมัคร GPO Ignite Program ระยะที่ 2      

6 Pitching เพื่อคัดเลือก 10 โครงการ เขา้สู่กิจกรรม Group Mentoring      

7 ประเมินและคัดเลือกโครงการที่มีความเป็นได้      

8 ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้า Group Mentoring      

9 กิจกรรม Group Mentoring (1-2 วัน)      

10 กิจกรรม DEMO Day เพื่อคัดเลือกอย่างน้อย 2 โครงการ      

11 ได้โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน Seeding Fund อยา่งน้อย 2 โครงการ Ms.team, Zoom meeting, SAP  1,256,000.00  
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 

12 โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมฯ (GPO Ignite Program) ระยะที่ 2 เป็นเวลา 12 เดือน    

  รวม 9 5 0 2,740,000. 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 Microsoft team /  

2 Zoom meeting /  

3 SAP /  

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ความเชี่ยวชาญในการประเมินความเปน็ไปได้ในการลงทุน การวางแผนธุรกิจ และแผนการตลาด - / 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดบัผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product Innovation) 
แผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product 
Innovation) 

3. ตัวชี้วัด สามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตามเป้าหมายประจ าปี 

2. วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโต ของรายได้ยา อภ. ผลิตเอง 4. ผู้รับผิดชอบหลัก ถาบันวจิัยและพัฒนา / ฝ่ายทะเบยีนและกฎหมายผลิตภณัฑ์ 
 

กลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเส่ียง 

หรือปัจจยัความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 งบลงทุน งบท าการ 
1 1.1.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ 

ยาแผนปจัจุบันที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
                N/A N/A 

   - จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน 6 6 7 7 7 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
สามารถยื่นทะเบยีนได้ 

ไม่สามารถขยายขนาด 
การผลิตได้ส าเร็จ  

สถาบันวิจยัและพัฒนา   

   - จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน  6 6 6 7 7 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับทะเบียน 

 - 1. สถาบันวิจยัและพัฒนา 
2. ฝ่ายทะเบียนและ 
   กฎหมายผลิตภัณฑ์  

  

   - จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหนา่ย 6 6 6 6 7 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
ออกจ าหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย 
ไม่ทันตามความต้องการ 

1. ฝ่ายผลิตยา  
2. โรงงานผลิตยารังสิต 1 

  

   - รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหนา่ย 1,300 2,000 2,000 2,000 2,000 มีรายได้เพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(ภายใน 3 ปี) 

1. ผลิตภัณฑ์สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาด 
2. ผลิตภัณฑ์อกจ าหนา่ย 
ไม่ทันตามความต้องการ 

ฝ่ายตลาดและการขาย   

2 1.1.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์เวช
ส าอาง (Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของ
ตลาด            

  

   - จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งเอกสารให้ฝ่าย
การตลาดและการขายส าหรับการจดแจง้ผลิตภัณฑ์ 

2 2 2 3 3 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
สามารถ 
ยื่นจดแจ้งได้ 

1. ผลการศึกษาความคง 
สภาพไม่ผ่านเกณฑ์ 
2. ไม่ได้ภาชนะบรรจุตาม
เวลาที่ก าหนด 

1. ฝ่ายตลาดและการขาย 
2. สถาบันวิจยัและพัฒนา  
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กลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเส่ียง 

หรือปัจจยัความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 งบลงทุน งบท าการ 
   - จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหนา่ย 2 2 2 2 2 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่

ออกจ าหน่าย 
 - 1. ฝ่ายสมุนไพรและ 

   เภสัชเคมีภัณฑ์  
2. สถาบันวิจยัและพัฒนา  

  

3 1.1.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์
เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

                  

   - จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหนา่ย   1   1 1  - 1. ไม่สามารถด าเนินการ
ขอรับรองมาตรฐาน  
ISO13485 ได้ทันตาม
แผน 
2. ไม่สามารถได้รับการ
ขึ้นทะเบียนได้ทันตาม
แผน 

1. สถาบันวิจยัและพัฒนา 
2. ฝ่ายสมุนไพรและ 
   เภสัชเคมีภัณฑ์   
3. ฝ่ายตลาดและการขาย 

  

4 1.1.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์
สมุนไพร (NP) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 

                  

   - จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน 1 
(ไพล) 

2 
(กัญชา 
/กัญชง) 

1 1 1 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
สามารถ 
ยื่นทะเบียนได ้

ผลการศึกษาความคง
สภาพไม่ผ่านเกณฑ์ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา   

   - จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน  1 1 
(ไพล) 

2 
(กัญชา 
/กัญชง) 

1 1 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
รับทะเบียน 

 - 1. สถาบันวิจยัและพัฒนา 
2. ฝ่ายทะเบียนและ 
   กฎหมายผลิตภัณฑ์  

  

   - จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหนา่ย 1 
(เถาวัล
ย์เปรียง 

800 
หรือ

กระเจี๊ย
บแดง) 

1 2 
(กัญชา 

/ กัญชง) 

1 
(กัญชา 
/กัญชง) 

1 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
ออกจ าหน่าย 

 - 1. ฝ่ายสมุนไพรและ 
   เภสัชเคมีภัณฑ์  
2. สถาบันวิจยัและพัฒนา  

  

                  รวม N/A N/A 
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แผนปฏิบตัิการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 
 
3.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product 
Innovation) 

5. ตัวชี้วัด  1. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ยื่นทะเบียน 
2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียน       
3. จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหน่าย 
4. รายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหน่าย 

2. กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 6. ค่าเป้าหมาย  
1. 1 รายการ  
2. 6 รายการ  
3. 6 รายการ 
4. 1,300 ลบ. 

3. แผนปฏิบัติการ 3.1.1 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจบุันที่สอดคล้องกับการเติบโตของ
ตลาด 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก  สถาบันวิจยัและพฒันา ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภณัฑ์ 

4. วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโต ของรายได้ยา อภ. ผลิตเอง 8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายผลิตยา ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาดและการขาย 
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 

ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  

จ านวนรายการเข้าศึกษาความคงสภาพของรุ่นทดลองผลิต
ครบ 3 lots ภายในเดือน ก.พ.   

รายการ 6 

ร้อยละความส าเร็จของการตอบผลประเมินภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด (หารอื RA) 

ร้อยละ 
100 

จ านวนรายการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิต PV batch ภายใน
เดือน พ.ค. 

รายการ 
6 

จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)     
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ด าเนินการยื่นทะเบยีนต ารับยา                 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 1.1 ทดลองผลิต, ศึกษาความคงสภาพ

ในระดับ Pilot batch  
และศึกษาชวีสมมูล 

Plan 70 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยื่น
ทะเบียน  
จ านวน 6 รายการ 

1. สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
2. ฝ่ายผลิตยา  
3. โรงงานผลิต
ยารังสิต 1 
4. ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

Actual 0                         

 1.2 เตรียมเอกสารส าหรับขึ้นทะเบยีน Plan 20     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

1. สถาบันวิจยั
และพัฒนา Actual 0                         

 1.3 ยื่นขึ้นทะเบียน  Plan 10               2 2 2 2 2 

 

1. สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
2. ฝ่ายทะเบียน
และกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์  

Actual  

            

2 ด าเนินการเพื่อให้ได้ทะเบียนต ารับยา                 
 2.1 ชี้แจงข้อบกพร่องการขึ้นทะเบยีน

ต ารับ 
Plan 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10       ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้

ทะเบียน  
จ านวน 6 รายการ 

1. สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
2. ฝ่ายทะเบียน
และกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์  

Actual 0                         

 2.2 ติดตามผลการยื่นทะเบียน Plan 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
  

Actual              

3 
เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิต
จ าหน่ายเชิงพาณิชย ์

                

 

3.1 ทดลองผลิตระดับ PV Batch  Plan 70 5 5 10 10 10 10 10 10         ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด  
จ านวน 6 รายการ 

1. ฝ่ายผลิตยา              
2. โรงงานผลิต
ยารังสิต 1 
3. โรงงานผลิต
ยารังสิต 2 
4. ฝ่ายประกัน

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

 

3.2 สรุปผลการทดลองการผลิตและ
จัดท ารายงาน 

Plan 20   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     1. ฝ่ายประกัน
คุณภาพ  
2. ฝ่ายทะเบียน
และ กฎหมาย
ผลิตภัณฑ์    
3. สถาบันวิจยั
และพัฒนา 
4. ฝ่ายผลิตยา 
5. โรงงานผลิต
ยารังสิต 1 
6. โรงงานผลิต
ยารังสิต 2 

Actual 0                         

 

3.3 จ าหน่าย Plan 10               2 2 2 2 2 

 

1. ฝ่ายตลาดและ
การขาย 
2. ฝ่ายประกัน
คุณภาพ   
3. ฝ่ายผลิตยา  
4. โรงงานผลิต
ยารังสิต 1 
5. โรงงานผลิต
ยารังสิต 2 
6. สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

Actual 0                         

  
Plan 300 20 23 30 30 35 35 30 34 24 14 14 11 

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

ไม่สามารถขยายขนาดการผลิตได้ส าเร็จ 
(Pilot) 

สูตรต ารับและกระบวนการผลิต
ไม่เหมาะสม 

3 4 12 มีการทบทวนสูตร 
ต ารับ 

มีการจัดท า  
Checklist และประชุม
ร่วมกันเพื่อ 
ประเมินความเหมาะสม
ของสูตรต ารับและ
กระบวนการผลิต 

1 4 4 สถาบันวิจยัและ 
พัฒนา 

2 
ไม่สามารถขยายขนาดการผลิตได้ส าเร็จ 
(PV) 

สูตรต ารับและกระบวนการผลิต
ไม่เหมาะสม 

1 5 5 มีการทบทวนขอ้มูล 
จากการทดลองผลิต 
รุ่น Pilot 

 - 0 0 0 - 

3 
ผลการศึกษาความคงสภาพไม่ผ่านเกณฑ์ สูตรต ารับกระบวนการผลิตและ

บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม 
1 5 5 มี SOP PD-003-xx  - 0 0 0 - 

4 
ผลการศึกษาชวีสมมูลไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

วิธีการคัดเลือกสูตรต ารับเพื่อ
การศึกษาชวีสมมูลไม่เพียงพอ 

1 5 5 มีการประชุมคัดเลือก 
สูตรต ารับร่วมกัน 

 - 0 0 0 - 

5 
ข้อมูลการศึกษาไม่เป็นตาม Guideline  
และกฎหมายปัจจบุัน  

Guideline และกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลง 

1 5 5 มีการติดตาม Guideline และ 
กฎหมายให้เป็นปจัจุบัน 

 - 0 0 0 - 

6 

ผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายไม่ทันตามความ
ต้องการ 

แนวทางการใช้ยาเปลี่ยนแปลง 2 4 8 มีการติดตามแนวทาง 
การใช้ยาอย่างสม่ าเสมอ 

มีการประเมินศักยภาพ
การตลาดก่อนขึ้นทดลอง
ผลิตตาม SOP PD-003-
xx 

1 4 4 สถาบันวิจยัและ 
พัฒนา 

7 
ไม่มีแหล่งผลิตวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพือ่
ใช้ในการ 
ผลิตออกจ าหน่าย 

การเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิต
วัตถุดิบ 

1 5 5 มีแหล่งวัตถุดิบส ารอง 
ในช่วงวิจัยและพัฒนา 

 - 0 0 0  - 

 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
Subcontract รับจ้างวิจยั สามารถด าเนินงานได้ตามแผน มีการปรับแผน ท าให้กระทบแผนของ

บริษัท 
  

2 
ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ 

ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา ต้องการ
ทราบแผน 
และปริมาณการใช ้

ไม่ทราบแผนและปริมาณการใช้ที่แน่
ชัด 

  

3 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องตาม

กฎหมายยา 
การเร่งรัดทะเบียนตามนโยบาย   

4 
แพทย์ผู้ใช้ยา มียาใหม่ทันตามแนวทางการใช้ยา มี

ทางเลือกในการใช้ยา 
ไม่มีตัวเลือกในการใช้ยาตามแนว
ทางการใช้ยา 

  

5 
ลูกค้าหลักภาครัฐ (สปสช.,ส.ป.ก.) ราคาถูก คุณภาพดีและมีสินค้า

เพียงพอ 
สินค้าขาดคราว   

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1.1 ทดลองผลิต, ศึกษาความคงสภาพในระดับ Pilot batch  

และศึกษาชวีสมมูล 
SAP   

  

1.2 เตรียมเอกสารส าหรับขึ้นทะเบยีน Nextcloud     

1.3 ยื่นขึ้นทะเบียน        

2 ด าเนินการเพื่อให้ได้ทะเบียนต ารับยา Nextcloud     

3 เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตจ าหนา่ยเชิงพาณิชย์ Nextcloud     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 
1 SAP   - 
2 NEXTCLOUD   - 
3 E-signature  -  
4 มี Licensed software (ACROBAT PRO, MS)   
5 มี Platform ในการติดตาม บริหารจัดการ   

ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 
ความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกสูตรต ารบั Discrimanative dissolution medium 

ส าหรับการคัดเลือกสูตรต ารับ ส าหรับ
การศึกษาชวีสมมูล 

การใช้ simulation approach 

 
3.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอาง (Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product 
Innovation) 

5. ตัวชี้วัด  1.จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งเอกสารให้ฝ่ายการตลาดและการขายส าหรับการจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์ 
 2. จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหนา่ย 

2. กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 6. ค่าเป้าหมาย 1. 2 รายการ 
 2. 2 รายการ 

3. แผนปฏิบัติการ 3.1.2 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส าอาง (Cosmetic) ที่สอดคล้องกับการเติบโตของ
ตลาด 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก  สถาบันวิจยัและพฒันา  

4. วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโต ของรายได้ยา อภ. ผลิตเอง 8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ฝ่ายการตลาดและการขาย ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท
รับจ้างผลิต ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภณัฑ์ ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ 

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 

ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  
1. จ านวนรายการผลิตภัณฑ์ที่ผลิต Production ภายในเดือนมีนาคม รายการ 2 
2. จ านวนรายการเข้าศึกษาความคงสภาพ ภายในเดือนมีนาคม รายการ 2 

จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

ศึกษาความคงสภาพ 
Plan 30       10 10 10             ส่งเอกสารส าหรับการ

จดแจ้งผลิตภัณฑ์ให้
ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย จ านวน 2 
รายการ 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์  
ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

Actual 0                         

 1.2 ศึกษาความคงสภาพและเตรียม
เอกสารส าหรับการยื่นจดแจ้ง 

Plan 60         10 10 10 10 10 10     
 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

 1.3 ส่งเอกสารส าหรับการจดแจ้ง
ผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายการตลาดและการขาย 

Plan 10                     5 5 

 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

Actual  
            

2 เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิต
จ าหน่ายเชิงพาณิชย ์

  
              

 2.1 จัดจ้าง OEM Plan 20 5 5 5 5                 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด จ านวน 2 
รายการ  
 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 
ฝ่ายการตลาด
และการขาย 
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
บริษัทรับจ้าง
ผลิต 

Actual 0                         

 2.2 ผลิต Production Plan 60       20 20 20             
  

Actual 0                         

 
2.3 จ าหน่าย Plan 20           10 10           

 
ฝ่ายการตลาด
และการขาย 
ฝ่ายสมุนไพรและActual              
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

  
Plan 200 5 5 5 35 40 50 20 10 10 10 5 5 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 
ผลการศึกษาความคงสภาพไม่ผ่านเกณฑ์ วัตถุดิบ บรรจภุัณฑ์ สูตรต ารับ 

กระบวนการผลิต  
ไม่เหมาะสม 

1 4 4 มี SOP PD-003-xx   0 0 0  - 

2 

ไม่ได้ภาชนะบรรจุตามเวลาทีก่ าหนด กระบวนการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์
ล่าช้า 

3 4 12 แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งล่วง 
หน้าและมกีารติดตาม 
เป็นระยะ 

จัดท าขั้นตอนและ 
ระยะเวลาในการ 
ด าเนินการคัดเลือกบรรจุ
ภัณฑ์ 

1 4 4 ฝ่ายการตลาด
และ 

การขาย 

3 
การจัดจ้าง OEM ไม่เป็นไปตามแผน กระบวนการจัดจา้ง OEM ล่าช้า 1 4 4 แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งและมีการติดตาม

เป็นระยะ 
 - 0 0 0  - 

4 

ไม่สามารถขยายขนาดการผลิตได้ สูตรต ารับและกระบวนการผลิต
ไม่เหมาะสม 

1 4 4 มีการทบทวนสูตร 
ต ารับและกระบวน 
การผลิตก่อนการผลิต 
Production 

 - 0 0 0  - 

 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ 

แผนการซ้ือ / ได้รับค่าตอบแทนตรง
เวลา 

ไม่ทราบแผนและปริมาณที่แน่ชัด   

2 
Subcontract รับจ้างผลิต (OEM) แผนการจ้าง ไม่แจ้งแผนที่แน่ชัด จ้างผลิตในปริมาณ

น้อย และเลิกผลิต 
  

3 
ลูกค้า ราคาถูก คุณภาพดีและมีสินค้า

เพียงพอ 
สินค้าขาดคราว   

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 จดแจ้งผลิตภัณฑ์ Microsoft team     
2 เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตจ าหนา่ยเชิงพาณิชย์ Microsoft team     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 
1 Microsoft team   
2 มี Platform ในการติดตามบริหารจัดการ  -  

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 
ความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกวัตถุดิบและสูตรต ารับ Literature review และทดสอบ

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องวิเคราะห์
สภาพผิวหน้า 

เทคโนโลยีในการวัดประสิทธิภาพผิว
กาย 
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3.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และชุดทดสอบที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product 
Innovation) 

5. ตัวชี้วัด  ได้รับทะเบียน 1 รายการ 

2. กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 6. ค่าเป้าหมาย 1 รายการ 
3. แผนปฏิบัติการ 3.1.3 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และชุดทดสอบที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก  สถาบันวิจยัและพฒันา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

4. วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโต ของรายได้ยา อภ. ผลิตเอง 8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ , ฝ่ายการตลาดและการขาย 
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO 

13485 
Plan 50 10 10 10 10 10               ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ 

ได้รับทะเบียน 1 
รายการ 

1. ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์  
2. กลุ่มวิจยั
วัตถุดิบ 

Actual 0                         

2 ด าเนินการขึ้นทะเบียน/แจ้งรายการ
ละเอียด 

Plan 50           10 10 10 5 5 5 5 

 

1. ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์  
2. กลุ่มวิจยั
วัตถุดิบ 

Actual  

            

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

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO-13485 เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน 

1 5 5 ได้รับค าปรึกษาจากที่ปรึกษาในการ
จัดเตรียมเอกสาร 

 - 1 5 5 ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์ 
กลุม่วิจยัวัตถุดิบ 

2 

ไม่ได้รับทะเบียนตามระยะเวลาทีก่ าหนด เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน 

1 5 5 ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารตาม 
Checklist ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และ
ขอค าปรึกษาจากกองควบคุม
เครื่องมือแผนทันทีเมื่อพบประเด็น
ปัญหา 

 - 1 5 5 ฝ่ายสมุนไพร
และเภสัช
เคมีภัณฑ์ 
กลุ่มวิจยัวัตถุดิบ 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
ที่ปรึกษาในการด าเนินการขอรับรอง
มาตรฐาน ISO13485  

ด าเนินงานได้ตามแผน และสามารถ
จ่ายค่าตอบแทน 
ได้ตามเวลาที่ก าหนด 

มีการปรับแผน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามก าหนด 

  

2 
หน่วยรับรอง หน่วยงานมีความพร้อมในการรับการ

ตรวจรับรอง 
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องได้ตาม 
ค าแนะน าของหน่วยรับรอง 

  

3 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑใ์นการขึ้น

ทะเบียน / 
แจ้งรายการละเอียด 

  

4 

หน่วยงานที่ด าเนินการศึกษาประสิทธภิาพ
ภาคสนาม 

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ทดสอบมี
ประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และ อภ.  
สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

มีการปรับแผน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามก าหนด 
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5 
ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ 

ได้ค่าตอบแทนตรงเวลา ไม่สามารถระบุปริมาณความต้องการ
ใช้ได้ 

  

6 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ มีการแจ้งชนิดและปริมาณสาร

มาตรฐานที่ใช้ในการควบคุม 
คุณภาพล่วงหน้า 

ไม่สามารถระบุปริมาณความต้องการ
ใช้ได้ 

  

การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 ด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO 13485 SAP     

2 ด าเนินการขึ้นทะเบียน/แจ้งรายการละเอียด  -     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 
1 SAP   - 
2 NEXTCLOUD   - 
3 E-signature  -  
4 มี Licensed software (ACROBAT PRO, MS)   
5 มี Platform ในการติดตาม บริหารจัดการ   

ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 
1 -   

 
3.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม (Product 
Innovation) 

5. ตัวชี้วัด  1. ยื่นทะเบยีนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วเสร็จ  
2. ได้รับทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
3. ผลิตภัณฑ์ใหม่จ าหน่ายเชิงพาณิชย์ 

2. กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนาวัตถุดิบและผลติภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 6. ค่าเป้าหมาย 1. ยื่นขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จตามแผน 1 รายการ 
2. ได้รับทะเบียนตามแผน 1 รายการ 
3. จ าหน่ายเชิงพาณิชย์ตามแผน 1 รายการ 

3. แผนปฏิบัติการ 3.1.4 แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  สถาบันวิจยัและพฒันา ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภณัฑ์ 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถพัฒนาผลติภัณฑ์ใหม่เชิงธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโต ของรายได้ยา อภ. ผลิตเอง 8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายผลิตยา ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาดและการขาย 
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 

ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  

1. จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบยีนแลว้เสร็จตามแผน และยื่น
เอกสารขึ้นทะเบียนโดย RA ภายในเดือน ก.ย. 66 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละความส าเร็จของการตอบผลประเมินจาก อย. 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

3. ส่งวัตถุดิบ/สารสกัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้บริษัท THP 
ผลิตเชิงพาณิชย์ภายในเดือน มิ.ย. 66 

ร้อยละ 100 

จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

สมุนไพร 
  

            
 

 

 1.1 ทดลองผลิต, ศึกษาความคงสภาพ,  
การศึกษาวิจยัทางพรีคลินิกและคลินิก 

Plan 40 5 5 5 5 5 5 5 5         ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยื่น 
ขึ้นทะเบียน 
จ านวน 1 รายการ  

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

 1.2 เตรียมเอกสารส าหรับขึ้นทะเบยีน Plan 50     5 5 5 5 5 5 10 10     
 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

 1.3 ยื่นเอกสารขึ้นทะเบยีน Plan 10                     5 5 
 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝ่ายทะเบียนและ

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

2 ด าเนินการเพื่อให้ได้ทะเบียนผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

                

 2.1 ชี้แจงข้อบกพร่องการขึ้นทะเบยีน Plan 90   10 10 10 10 10 10 10 10 10     ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับ
ทะเบียน 
จ านวน 1 รายการ  

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝ่ายทะเบียนและ 
กฎหมาย
ผลิตภัณฑ์ 

Actual 0                         

 2.2 ติดตามผลการยื่นขึ้นทะเบยีน Plan 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
  

Actual              

3 
เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิต
จ าหน่ายเชิงพาณิชย ์

                

 

3.1 ประชุมวางแผนและติดตาม
แผนการจ าหน่าย 
เชิงพาณิชย์ , จัดท าสัญญาจา้งบริษัท 
THP ผลิตผลิตภัณฑ์ 

Plan 70 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่
ตลาด  
จ านวน 1 รายการ  

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ 
ฝ่ายทะเบียนและ 
กฎหมาย
ผลิตภัณฑ์ 
ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

Actual 0                         

 

3.2 ผลิตสารสกัด, ผลิตผลิตภัณฑ์ Plan 20       2 2 2 2 2 5 5     

 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual 0                         

 

3.3 จ าหน่าย Plan 10               2 2 2 2 2 

 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

Actual              
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

  
Plan 300 10 21 26 28 28 28 28 30 38 38 13 12 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 
1 ผลการศึกษาความคงสภาพไม่ผ่านเกณฑ์ วัตถุดิบ บรรจภุัณฑ์ สูตรต ารับ 

กระบวนการผลิตไม่เหมาะสม 
2 4 8 NP-005-XX,  

PD-003-XX 
วิเคราะห์ผลการศึกษา 
ความคงสภาพให้แลว้ 
เสร็จภายใน 30 วัน  
และจัดท าสรุปราย  
งานผลภายใน 45 วัน 
หากมีปัญหาประชุมทีม
ทันที 

1 4 4 สถาบันวิจยั 
และพัฒนา 

2 ผลการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกและคลินกิ
ไม่แล้วเสร็จ หรือไม่สามารถสนับสนุน
ข้อมูลการขึ้นทะเบยีนได้ 

Study protocol, จ านวน
ตัวอยา่ง, test parameter,  
งบประมาณไม่เหมาะสม 
คณะผู้วิจัยด าเนินการไม่ส าเร็จ 
ตามแผน 

1 4 4 พิจารณา study protocol ให้
เหมาะสม 
ตาม guideline หรือ 
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง และมกีาร
ติดตามงานผู้วิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

- 0 0 0  -  

3 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศฯ 
guideline ต่างๆ ท าให้ข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนไม่เป็นไปตาม guideline หรือ
กฎหมายปจัจุบัน 

Guideline และกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลง 

1 5 5 มีการติดตาม guideline และ
กฎหมายอย่างสม่ าเสมอให้เป็น
ปัจจุบัน 

 - 0 0 0  - 

4 ไม่สามารถขยายขนาดการผลิตได้ส าเร็จ สูตรต ารับและกระบวนการผลิต
ไม่เหมาะสม 

1 5 5 มีการทบทวนขอ้มูล 
จากการทดลองผลิต 
รุ่น Pilot 

 - 0 0 0  -  
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 
5 ไม่สามารถหาแหล่งผลิต/ตัวแทนจ าหนา่ย  

วัตถุดิบและบรรจภุัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต
ออกจ าหน่าย 

การเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิต
วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ 

1 5 5 มีแหล่งวัตถุดิบ/บรรจ ุ
ภัณฑ์ส ารองในช่วง 
วิจัยและพัฒนา 

 - 0 0 0  - 

 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
Subcontract รับจ้างวิจยั สามารถด าเนินงานได้ตามแผน มีการปรับแผน ท าให้กระทบแผนของ

หน่วยงาน 
  

2 
ผู้ผลิตและตัวแทนจ าหน่ายวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ 

ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา ต้องการ
ทราบแผนและปริมาณการใช ้

ไม่ทราบแผน และปริมาณการใช้ที่แน่
ชัด 

  

3 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกตอ้งตาม

กฎหมายยา 
การเร่งรัดทะเบียนตามนโยบาย   

4 
บริษัทร่วมทุน (THP) สามารถด าเนินงานได้ตามแผน มีการปรับแผน ท าให้กระทบแผนของ

บริษัท 
  

5 
แพทย์ผู้ใช้ยา มียาทางเลือกในการใช้ทดแทนหรือ

ควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน 
ไม่มีตัวเลือกในการใช้ยาตามแนวทาง
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร 

  

6 
ลูกค้า ราคาถูก คุณภาพดี และมีสินค้า

เพียงพอ 
สินค้าขาดชั่วคราว   

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 ด าเนินการยื่นทะเบยีนผลิตภัณฑ์สมุนไพร   SAP, Nextcloud     
2 ด าเนินการเพื่อให้ได้ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร Nextcloud     
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
3 เตรียมความพร้อมเพื่อการผลิตจ าหนา่ยเชิงพาณิชย์  SAP     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 
1 SAP   - 
2 NEXTCLOUD   - 
3 E-signature  -  
4 มี Licensed software (ACROBAT PRO, MS)   
5 มี Platform ในการติดตาม บริหารจัดการ   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 

ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวธิีวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ  
ตรวจสอบความถูกต้องของวธิีวิเคราะห์ และการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานด้านสมุนไพร 

การพัฒนาวิธวีิเคราะห์และการจัดท า
ข้อก าหนดมาตรฐานของสมุนไพร  
และกัญชากัญชงทางการแพทย ์

Literature review และการพัฒนา
วิธีวิเคราะห์ควบคุม 
คุณภาพสมุนไพรที่มีสารเสพติด เช่น 
กระท่อม ฝิ่น เห็ดขี้ควาย 
และศึกษาเทคนิควิธวีิเคราะห์หรือ
เครื่องมือวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ได้ยิ่งขึ้น  

2 

การสกัดสารสกัดสมุนไพร การสกัดสมุนไพรเข้มข้น (maceration, 
decoction, solvent extraction) 
และท าแห้งโดย freeze drying, spay 
drying 

เทคโนโลยีการสกัดอื่นๆ เช่น 
supercritical fluid extraction, 
molecular distillation 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation : Supply Chain Management and Smart Process) 
แผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation : Supply Chain 
Management and Smart Process) 

3. ตัวชี้วัด เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการด้วยนวัตกรรม 

2. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในกระบวนการผลิต 4. ผู้รับผิดชอบหลัก หนว่ยผลิต / หนว่ยประกันคุณภาพ / ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
 

กลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเส่ียง 

หรือปัจจยัความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 งบลงทุน งบท าการ 
1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน

กระบวนการผลิตหน่วยผลิตยาโรงงานรังสิต 1  
(Lean & Efficient Manufacturing) 

+1% +0.5% +0.5% +0.5% +0.5% ประสิทธิภาพการผลิต  
OEE ที่เพิ่มขึ้น 

 - โรงงานผลิต
ยารังสิต 1 

N/A N/A 

2 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการผลิตหน่วยผลิตยาพระราม 6  
(Lean & Efficient Manufacturing) 

+1% +0.5% +0.5% +0.5% +0.5% ประสิทธิภาพการผลิต  
OEE ที่เพิ่มขึ้น 

 - ฝ่ายผลิตยา N/A N/A 

3 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน
กระบวนการผลิตหน่วยผลิตสมุนไพรและเภสัช
เคมีภัณฑ์ (Lean & Efficient Manufacturing) 

ค่า 
Baselin
e OEE  

+X% +X% +X% +X% ประสิทธิภาพการผลิต  
OEE ที่เพิ่มขึ้น 

 - ฝ่าย
สมุนไพร
และ 

N/A N/A 
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กลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเส่ียง 

หรือปัจจยัความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 งบลงทุน งบท าการ 
เภสัช
เคมีภัณฑ์ 

4 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าใน 
กระบวนการจัดการส่งสินค้า  
(Lean & Efficient Manufacturing) 

รายการ
วัตถุดิบ 
และ
บรรจุ
ภัณฑ์ที่
ท า New 
sourcing 

รายการ
วัตถุดิบ 
และ
บรรจุ
ภัณฑ์  
ยา
ส าเร็จรูป
ที่ท า  
New 
sourcing 

 -  -  - New Sourcing  - ฝ่ายบริหาร
พัสดุและ 
ผลิตภัณฑ ์

N/A N/A 

5 แผนการจัดการด้านโลจิสตกิส์และการขนส่ง 
เพื่อสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain  
(Logistics & DC Strategy) 

ก่อสร้าง
อาคาร
คลังและ
ศูนย์
กระจาย
สินค้า
แล้วเสร็จ 

เปิดใช้
งาน
อาคาร 
คลังฯ 
พร้อม
ระบบ
คลังสินค้
าอัตโนมัติ 

 -  -  - เปิดใช้งานอาคารคลัง
ฯ  
พรอ้มระบบคลังสินค้า 
อัตโนมัติ 

 - ฝ่ายบริหาร
พัสดุและ 
ผลิตภัณฑ์ 

N/A N/A 

                  รวม N/A N/A 
 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 
 
4.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพือ่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิตหน่วยผลิตยาโรงงานรังสิต 1 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดบักระบวนการท างานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation : Supply Chain 
Management and Smart Process) 

5. ตัวชี้วัด  OEE ที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยป ี2565 

2. กลยุทธ์ที ่4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing -TPS) 6. ค่าเป้าหมาย +1% 
3. แผนปฏิบัติการ 4.1.1 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิตหน่วยผลิตยาโรงงานรังสิต 1 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  โรงงานผลิตยารังสิต 1 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในกระบวนการผลิต 8. ผู้สนับสนุน การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ค่า OEE ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ราย Module ร้อยละ +1% ของแต่ละ module 
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จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ค่า OEE ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ราย Module ร้อยละ +0% ของแต่ละ module  
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

และคัดเลือกหัวขอ้ 
ในการปรับปรุง 

Plan 10 10                       หัวข้อในการปรับปรุง โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 Actual 0                         

2 จัดอบรมให้ความรู ้ Plan 10 3 3 4                   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความรู้และพร้อม
ปรับปรุง 

โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 Actual 0                         

3 ด าเนินการปรับปรุง Plan 60   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   ด าเนินการปรับปรุง โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 Actual 0                         

4 ติดตามผลความคืบหน้าของโครงการ
ปรับปรุง 

Plan 10     2.5     2.5     2.5     2.5 รายงานความคืบหนา้
ของโครงการปรับปรุง 

โรงงานผลติยา
รังสิต 1 Actual 0                         

5 น าเสนอผลการปรับปรุง และให้รางวัล Plan 5                     2.5 2.5 กิจกรรมการมอบ
รางวัล 

โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 Actual 0                         

6 
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง Plan 5                     2.5 2.5 รายงานสรุปผล

โครงการปรับปรุง 
โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 

  
Plan 100 13 9 12.5 6 6 8.5 6 6 8.5 6 6 2.5 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

หัวข้อการปรับปรุงไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ของตลาด 

ประเมินข้อมูลไม่รอบด้าน / 
ข้อมูลไม่ครบถ้วน / มีหลาย
ปัจจัยที่เกีย่วข้อง / มีปจัจยัที่ไม่

3 2 6 การประชุมร่วมกับ 
ฝ่ายการตลาดและ 
การขาย หรือ ในการ 
ประชุม Supply Chain 

 - 2 1 2 โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 
สามารถควบคุมได้เข้ามา
เกี่ยวขอ้ง 

2 

การอบรมไม่ครบถ้วน/ไม่ทั่วถึง พนักงานเข้าใหม่ / ช่วงเวลาการ
อบรมไม่เหมาะสม 

3 1 3 ประสานงานร่วมกับ 
ฝ่ายทรัพยากรทุน 
มนุษย์ในการจัด 
อบรม 

 - 2 1 2 โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 

3 

การจัดหาเครื่องจักรอปุกรณ์ในการ
ปรับปรุงไม่ทันต่อการน ามาใช้ปรับปรุง 

Lead time ของ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ ใช้เวลานาน /  
กระบวนการจัดซ้ือจัดจา้งล่าช้า 

4 3 12 แผนการเกลี่ยอัตรา 
ก าลังแผนการปรับปรุงเครื่องจักร 
ระยะสั้นภายใน 
โรงงาน 

แผนการติดตามการ 
จัดซื้อจัดจ้างภายใน 
โรงงานผลิตยา 
รังสิต 1 

3 1 3 โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 

 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
ลูกค้า  ได้รับผลิตภัณฑ์รวดเร็วและทันต่อ

ความต้องการ 
ปัญหายาขาดคราว ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของ

องค์กร 
สร้างความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและ
บริการ 

2 
พนักงาน องค์กรมีเครื่องมือ อุปกรณ์เหมาะสม 

เพียงพอต่อการปรับปรุงงาน 
เครื่องจักรไม่พร้อมใช้งาน  ความมีส่วนร่วม และ ความเป็น

เจ้าของ 
มีความผูกพันต่อองค์กร 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 วิเคราะห์กระบวนการพร้อมก าหนดและคัดเลือกหัวข้อในการปรับปรุง  -     

2 จัดอบรมให้ความรู ้  -     

3 ด าเนินการปรับปรุง  -     
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
4 ติดตามผลความคืบหน้าของโครงการปรับปรุง ระบบ MES / MS office / App. Sheet     

5 น าเสนอผลการปรับปรุง และให้รางวัล  -     

6 สรุปและประเมินผลการปรับปรุง  -     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 ระบบ MES    -  

2 MS Office    -  

3 App. Sheet  -  

ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 Skill of operation and Maintenance    

2 Knowledge of Process Improvement     -  

 
4.1.2 แผนการบริหารแบบลีนเพือ่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิตหน่วยผลิตยาพระราม 6 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation : Supply Chain 
Management and Smart Process) 

5. ตัวชี้วัด  OEE ที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยป ี2565 

2. กลยุทธ์ที ่4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing -TPS) 6. ค่าเป้าหมาย +1% 
3. แผนปฏิบัติการ 4.1.2 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิตหน่วยผลิตยาพระราม 6 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  ฝ่ายผลิตยา 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในกระบวนการผลิต 8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายประกันคุณภาพ  ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ฝา่ยการตลาดและการขาย ฝา่ยบรหิาร

พัสดุและผลิตภัณฑ์ 
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9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ค่า OEE ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ราย Module ร้อยละ +1% ของแต่ละ module 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ค่า OEE ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ราย Module ร้อยละ +0% ของแต่ละ module  

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

และคัดเลือกหัวขอ้ในการปรับปรุง 
Plan 10 10                       หัวข้อในการปรับปรุง หน่วยผลิต  

หน่วยประกัน
คุณภาพ 

Actual 0                         

2 จัดอบรมให้ความรู ้ Plan 10 3 3 4                   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความรู้ 
และพร้อมปรับปรุง 

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย ์Actual 0                         

3 ด าเนินการปรับปรุง Plan 60   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   ด าเนินการปรับปรุง หน่วยผลิต  
หน่วยประกัน
คุณภาพ 

Actual 0                         

4 ติดตามผลความคืบหน้าของโครงการ
ปรับปรุง 

Plan 10     2.5     2.5     2.5     2.5 รายงานความคืบหนา้
ของโครงการปรับปรุง 

หน่วยผลิต  
หน่วยประกัน
คุณภาพ 

Actual 0                         

5 น าเสนอผลการปรับปรุง และให้รางวัล 
(Wow award) 

Plan 5                     2.5 2.5 กิจกรรมการมอบ
รางวัล 

หน่วยผลิต  
หน่วยประกัน
คุณภาพ 

Actual 0                         

6 
สรุปและประเมินผลการปรับปรุง  
พร้อมคัดเลือกหัวขอ้เพื่อจัดท าองค์
ความรู้ (KM) 

Plan 5                     2.5 2.5 รายงานสรุปผล
โครงการปรับปรุง 

หน่วยผลิต  
หน่วยประกัน
คุณภาพ 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 

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

หัวข้อการปรับปรุงไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
ผลิตภัณฑ์ของตลาด 

 - เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
องค์กรไม่ชัดเจน 
 - ความต้องการของตลาด (ค่า 
EDRP) ที่ไม่แน่นอน 
 - รายงานต้นทุนที่ไม่ต่อเนื่อง
และไม่ลงรายละเอียดมากพอ 

3 4 12  -   -  0 0 0  

2 

การอบรมไม่ตรงกับความต้องการของผู้รับ
การอบรม 

 - ไม่ได้สร้างความเข้าใจที่
ต้องการปรับปรุงกับวิทยากร 
 -  โปรแกรมอบรมไม่สอดคล้อง
กับเวลาของกลุ่มเป้าหมาย 

1 2 2  -   -  0 0 0  

3 
การจัดหาเครื่องจักรอปุกรณ์ในการ
ปรับปรุงไม่ทัน 
ต่อการน ามาใช้ปรับปรุง 

 - สถานะการส่งมอบเทียบกบั
แผนตาม TOR 

3 2 6  -   -  0 0 0  

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
วทิยากรภายนอก  - ความต้องการในการฝึกอบรมของผู้

เข้ารับการอบรม 
 - Scope ที่ชัดเจน 

 - การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการ
อบรม 

 - ก าหนดความต้องการในการ
ฝึกอบรมให้ชัดเจน 
 - กระตุ้นการมีส่วนร่วม 

 - ความต้องการในการฝึกอบรม 
 - Scope ที่ชัดเจน 

2 

Supplier เครื่องจักรและอุปกรณ์    - ความพร้อมของพื้นที่ไม่เป็นไปตาม
แผนติดตั้งและจัดส่ง 

 - การจัดการและเตรียมความพร้อม
ของพื้นที่ 
   ให้เป็นไปตามแผน 

 - บริหารจัดการให้ด าเนินการได้ตาม
แผน 
 - Supplier ปรับการติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์สอดคล้องกับสภาพพื้นที ่

 
การจัดสรรทรัพยากร 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 วิเคราะห์กระบวนการพร้อมก าหนดและคัดเลือกหัวข้อในการปรับปรุง ระบบ ERP (SAP), ระบบ MES, EQMS, 

Lims 
  

  

2 จัดอบรมให้ความรู ้ ระบบประชุมออนไลน ์     

3 ด าเนินการปรับปรุง ระบบ ERP (SAP), ระบบ MES,  EQMS, 
Lims 

ระบบ Network/LANs/Server 

  
  

4 ติดตามผลความคืบหน้าของโครงการปรับปรุง  -     

5 น าเสนอผลการปรับปรุง และให้รางวัล (Wow award)  -     

6 สรุปและประเมินผลการปรับปรุง  
พร้อมคัดเลือกหัวขอ้เพื่อจัดท าองค์ความรู้ (KM) 

 -   
  

  รวม 0 0 0 0 

 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 ระบบ ERP (SAP)   - 

2 ระบบ MES, EQMS, Lims   - 

3 ระบบประชุมออนไลน ์   - 

4 ระบบ Network/LANs/Server   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ทักษะ IE technique  -  
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ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

2 ทักษะในการสื่อสาร/อบรม  -  

 
4.1.3 แผนการบริหารแบบลีนเพือ่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิตหน่วยผลิตสมนุไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์  
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation : Supply Chain 
Management and Smart Process) 

5. ตัวชี้วัด  ค่า Baseline OEE 

2. กลยุทธ์ที ่4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing -TPS) 6. ค่าเป้าหมาย ภายในเดือนกันยายน 2566 
3. แผนปฏบิัติการ 4.1.3 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการผลิตหน่วยผลิตสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก  ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ 

4. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในกระบวนการผลิต 8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม 
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80  

 
 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อบรมพื้นฐานความรู้ด้าน OEE Plan 10 4 3 3                   มีความรู้เกี่ยวกับการ

เก็บข้อมูลและประเมิน
ค่า OEE 

ฝ่ายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม Actual 0                         

2 เก็บข้อมูลสถานะเครื่องจักรปจัจุบัน 
(ค่า APQ) ตามสายการผลิตที่ต้องการ
ประเมินค่า OEE 

Plan 15   5 5 5                 ข้อมูล APQ ปัจจบุัน
ของ 
เครื่องจักรใน
สายการผลิต 
ที่ประเมินค่า OEE  
ก่อนด าเนินการ AM 

ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual 0                         

3 Plan 30       6 6 6 6 6         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

จัดท ามาตรฐานการดูแลรักษา
เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ OEE 
(Autonomous Maintenance, AM) 

Actual 0                         ได้มาตรฐาน 
Autonomous  
Maintenance  
ตามแนวทาง TPM 

ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

4 ด าเนินการตามมาตรฐานการดูแลรักษา
เครื่องจักร  
และเก็บข้อมูลเพื่อประเมินค่า OEE 

Plan 40         5 5 5 5 5 5 5 5 มีการท า AM 
เครื่องจักรตาม 
มาตรฐาน AM และ
ประเมิน 
ค่า OEE หลัง
ด าเนินการตาม 
AM (ได้ค่า Baseline) 

ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual 0                         

5 วิเคราะห์กระบวนการพร้อมก าหนด
และคัดเลือกหัวขอ้ในการปรับปรุง 
ส าหรับปีงบประมาณ 67 (ท าต่อเนื่อง
ถึงเดือน ต.ค. 66) 

Plan 2.5                       2.5 เร่ิมวิเคราะห์
กระบวนการเพื่อ 
คัดเลือกหัวข้อ
ปรับปรุง 

ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual 0                         

6 
สรุปและประเมินผลการเพื่อจัดท าองค์
ความรู้ (KM)  
ที่เกี่ยวกบัการประเมิน OEE 

Plan 2.5                       2.5 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
OEE 

ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual 0                         

  
Plan 100 4 8 8 11 11 11 11 11 5 5 5 10 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 
เครื่องจักรที่จะเก็บข้อมูลเสีย ไม่สามารถ 
เก็บข้อมูลได้ 

เครื่องจักรเก่า ใช้งานมานาน 3 1 3 ด าเนินการ PM&CM  - 1 1 1 ฝ่ายสมุนไพร
และ 

เภสัชเคมีภัณฑ์ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 -     
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 อบรมพื้นฐานความรู้ด้าน OEE ระบบประชุม Online     
2 เก็บข้อมูลสถานะเครื่องจักรปจัจุบัน (ค่า APQ) ตามสายการผลิตที่ต้องการประเมินค่า 

OEE 
ระบบ SAP   

  

3 จัดท ามาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ OEE (Autonomous 
Maintenance, AM) 

 -   
  

4 ด าเนินการตามมาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องจักร  
และเก็บข้อมูลเพื่อประเมินค่า OEE 

ระบบ SAP   
  

5 วิเคราะห์กระบวนการพร้อมก าหนดและคัดเลือกหัวข้อในการปรับปรุง 
ส าหรับปีงบประมาณ 67 (ท าต่อเนื่องถงึเดือน ต.ค. 66) 

 -   
  

6 สรุปและประเมินผลการเพื่อจัดท าองค์ความรู้ (KM)  
ที่เกี่ยวกบัการประเมิน OEE 

 -   
  

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 ระบบประชุมออนไลน ์   

2 ระบบ SAP   
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ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ความรู้ด้านการประเมิน OEE  -  

2 ความรู้ด้าน TPM  -  

 
4.1.4 แผนการบริหารแบบลีนเพือ่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการจัดการการส่งสินค้า 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation : Supply Chain 
Management and Smart Process) 

5. ตัวชี้วัด  จ านวนวัตถุดิบและบรรจภุณัฑ์ที่ท า New Sourcing ในปี 2566 

2. กลยุทธ์ที ่4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing -TPS) 6. ค่าเป้าหมาย 6 รายการ 
3. แผนปฏิบัติการ 4.1.4 แผนการบริหารแบบลีนเพื่อเพิ่มคุณค่าในกระบวนการจัดการการส่งสินค้า 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ดา้นวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายผลิตยา ฝ่ายประกันคุณภาพ กองคลังส ารอง 
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  จ านวนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ท า New Sourcing รายการ 6 รายการ 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)     

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผูร้ับผิดชอบใน

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 วิเคราะห์ วัตถุดิบ บรรจภุัณฑ์ ที่มี

ความส าคัญและกระทบต่อธุรกิจสูง 
Plan 20 20                       การด าเนินงานเป็นไป

ตามแผน 
กองจัดซ้ือและ
ส ารองวัตถุดิบ 
กองจัดซ้ือและ
ส ารองบรรจุ
ภัณฑ์ 
กองจัดซ้ือทั่วไป 
กองคลังส ารอง 

Actual 0                         

2 สอบถามและท าความเขา้ใจกับ 
Supplier /รวบรวมเอกสารประกอบ
จาก Supplier  

Plan 20   10 10                   การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน 

กองจัดซ้ือและ
ส ารองวัตถุดิบ 
กองจัดซ้ือและ
ส ารองบรรจุ

Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผูร้ับผิดชอบใน

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. 
ภัณฑ์ 
กองจัดซ้ือทั่วไป 
กองคลังส ารอง 

3 ตรวจสอบคุณภาพ ด้วยเอกสารและ
ตัวอยา่ง 

Plan 20       5 5 5 5           การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน 

กองจัดซ้ือและ
ส ารองวัตถุดิบ 
กองจัดซ้ือและ
ส ารองบรรจุ
ภัณฑ์ 
กองจัดซ้ือทั่วไป 
กองคลังส ารอง 

Actual 0                         

4 ทดลองผลิตและประเมินผล Plan 40               10 10 10 10   การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผน 

กองจัดซ้ือและ
ส ารองวัตถุดิบ 
กองจัดซ้ือและ
ส ารองบรรจุ
ภัณฑ์ 
กองจัดซ้ือทั่วไป 
กองคลังส ารอง 

Actual  

            

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

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 
1 -           

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 -     

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 วิเคราะห์ วัตถุดิบ บรรจภุัณฑ์ ที่มีความส าคัญและกระทบต่อธุรกิจสูง  -     
2 สอบถามและท าความเขา้ใจกับ Supplier /รวบรวมเอกสารประกอบจาก Supplier   -     

3 ตรวจสอบคุณภาพ ด้วยเอกสารและตัวอย่าง  -     

4 ทดลองผลิตและประเมินผล  -     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 -   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 -   

 
4.1.5 แผนการจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain (Logistics & DC Strategy) 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกระบวนการท างานด้วยนวัตกรรม (Process Innovation : Supply Chain 
Management and Smart Process) 

5. ตัวชี้วัด  ร้อยละของการด าเนินงานตามแผน 
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2. กลยุทธ์ที ่4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (Lean & Efficient Manufacturing -TPS) 6. ค่าเป้าหมาย 100 
3. แผนปฏิบัติการ 4.1.5 แผนการจดัการด้านโลจิสติกสแ์ละการขนส่งเพื่อสร้างความคล่องตัวของ Supply 
Chain (Logistics & DC Strategy) 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก  ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

4. วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain 
(Logistics & DC Strategy) และยกระดับการให้บริการลูกค้า 

8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม / กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ร้อยละของการด าเนินงานรายกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผน ร้อยละ 20 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 งานสถาปัตยกรรม Plan 20 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5         งานก่อสร้างเป็นไป

ตามแผน 
กองคลังและ
กระจาย
ผลิตภัณฑ์ 

Actual 0                         

2 งานวิศวกรรมระบบ  Plan 20 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5         งานก่อสร้างเป็นไป
ตามแผน 

กองคลังและ
กระจาย
ผลิตภัณฑ์ 

Actual 0                         

3 งานครุภัณฑ์  Plan 10                 5 5     งานก่อสร้างเป็นไป
ตามแผน 

กองคลังและ
กระจาย
ผลิตภัณฑ์ 

Actual 0                         

4 งานผงับริเวณและส่วนประกอบอื่นๆ 
(ถนนโดยรอบ)  

Plan 20             5 5 5 5     งานก่อสร้างเป็นไป
ตามแผน 

กองคลังและ
กระจาย
ผลิตภัณฑ์ 

Actual 0                         

5 Commissioning Utility Plan 20             5 5 5 5     งานก่อสร้างเป็นไป
ตามแผน 

กองคลังและ
กระจาย
ผลิตภัณฑ์ 

Actual 0                         

6 
งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิด
โครงการ 

Plan 10                     5 5 งานก่อสร้างเป็นไป
ตามแผน 

กองคลังและ
กระจาย
ผลิตภัณฑ์ Actual              

  Plan 100 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 5 5   
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

ความไม่สอดคล้องระหว่างงานติดต้ังระบบ
และงานก่อสร้าง 

หน้างานจริงไม่สอดคล้องกับ
แบบ 

3 2 6 ตกลงร่วมกันล่วงหน้าระหว่างงาน
ระบบ 
และงานก่อสร้าง 
เพื่อปรับให้สอดคล้อง 
กับหน้างานจริง 

 - 1 1 1 กองคลังและ
กระจาย

ผลิตภัณฑ์ 

 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ปรึกษาโครงการ  -  -   
2 ผู้ออกแบบโครงการ  -  -   
3 ผู้รับเหมางานระบบ  -  -   
4 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  -  -   

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 งานสถาปัตยกรรม  -     
2 งานวิศวกรรมระบบ   -     
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
3 งานครุภัณฑ์   -     

4 งานผังบริเวณและส่วนประกอบอื่นๆ (ถนนโดยรอบ)   -     

5 Commissioning Utility  -     

6 งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดโครงการ  -     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 -   

 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & Sustainability) 
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

3. ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานได้ตามแผน 

2. วัตถุประสงค์ เกิดธุรกิจหรือบริการใหม่ ให้ครอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการของระบบสุขภาพ 4. ผู้รับผิดชอบหลัก สถาบันวิจยัและพฒันา / ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ / หน่วยผลิต / หนว่ยประกัน
คุณภาพ / ฝา่ยบริหารพัสดุฯ 

 

กลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเส่ียง 

หรือปัจจยัความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 งบลงทุน งบท าการ 
1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project Collaboration)      
1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API PV 

Report  
แล้วเสร็จ 

จดแจ้ง 
และผลิต 
เป็น
วัตถุดิบ 
ส าหรับ

      จดแจ้ง และผลิตเป็น
วัตถุดิบส าหรับผลิตยา
ส าเร็จรูป 

- ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

N/A N/A 
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กลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเส่ียง 

หรือปัจจยัความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 งบลงทุน งบท าการ 
ผลิตยา 
ส าเร็จรูป 

1.2 โครงการพัฒนากระบวนการสังเคราะหว์ัตถุดิบ
ยา (ปตท และ สวทช) 

ได้
รายงาน 
Detailed 
Feasibili
ty Study 

Basic 
Enginee
ring 
Design 
แล้วเสร็จ 

สามารถ
เริ่ม
ด าเนินกา
รก่อสร้าง 

ก่อสร้าง 
pilot 
plant 
แล้วเสร็จ 

ก่อสร้าง
โรงงาน
แล้วเสร็จ 

ความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนเนื่องจาก 1. 
ความล่าช้าในการ
ก่อสร้าง 2. ความลา่ช้า
ในการจัดซ้ือเครื่องจักร 
3. ความล่าช้าจากการ
ยื่นขออนุมัติแบบกับ 
อย. 

สถาบันวิจยัและพัฒนา   

N/A N/A 

1.3 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 พาณิชย์         ผลิตหน้ากาก N95  
เพื่อจ าหนา่ย 

ต้นทุนการผลิตสูงกว่า 
ผู้ผลิตอื่น 

ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์ 

N/A N/A 

1.4 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic  
ชนิด cell-based 

พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา พัฒนา - - สถาบันวิจยัและพัฒนา N/A N/A 

2 พัฒนาธุรกิจรว่มกับพันธมิตร (Business Development with Partnership)    N/A N/A 
2.1 โครงการวัคซีน Covid-19 พัฒนา 300 

ลบ. 
1,000 
ลบ. 

1,000 
ลบ. 

1,000 
ลบ. 

ยอดขายวัคซีน 
COVID 19 

- ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 
ฝ่ายชีววัตถ ุ

  

2.2 โครงการสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ 250 
ลบ. 

500 
ลบ. 

575 
ลบ. 

660 
ลบ. 

770 
ลบ. 

ยอดขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและกัญชา
ทางการแพทย์รวม 

- ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

  

2.3 โครงการผลิตภัณฑ์จากกัญชา/กัญชง 3 3 3 3 3 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
พร้อมจ าหนา่ยไม่น้อย
กว่า  
20 ผลิตภัณฑ์  
(ปีละ 4 ผลิตภัณฑ์) 

- สถาบันวิจยัและพัฒนา   

2.4 โครงการ GPO Franchise พัฒนา Franchis
ee 10 
สาขา 

Franchis
ee 20 
สาขา 

Franchis
ee 40 
สาขา 

Franchis
ee 60 
สาขา 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
GPO Franchise 

การจัดตั้งกองการขาย  
Franchise ล่าช้า 

ฝ่ายการตลาดและการ
ขาย 

  

2.5 โครงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย ์ อภ.  
(พื้นที่หนองใหญ่) 

ได้รับ
จัดต้ังเขต 
ส่งเสริม 

        ผลการด าเนินการตาม
แผน 

ผลตอบแทนการลงทุน 
จากการใช้ประโยชน ์

คณะกรรมการบริหาร 
จัดการที่ดินองค์การ 
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กลยุทธ์/แผนปฏิบัตกิาร 
ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่ได้รับ  ความเส่ียง 

หรือปัจจยัความส าเร็จ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 งบลงทุน งบท าการ 
เศรษฐกิจ

พิเศษ 
และมีนัก
ลงทุน
สนใจ

โครงการ 

การใช้ประโยชนจ์าก 
สินทรัพย์ขององค์การ 
เภสัชกรรมในพื้นที่ 
อ าเภอหนองใหญ่  
จังหวัดชลบุรี 

จากสินทรัพย์ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

เภสัชกรรม อ. หนองใหญ่  
จ. ชลบุรี 
ฝ่ายสมุนไพรและ 
เภสัชเคมีภัณฑ์  
ส านักบริหารยุทธศาสตร์ 

2.6 โครงการผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ออกแบบ
โรงงาน
และสรุป
รูปแบบ
ธุรกิจ
แบบ 
Joint 
venture 

ก่อสร้าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง ขอรับรอง
มาตรฐาน
โรงงาน 

ได้โรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็งชนิด
ชีววัตถุที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน 
GMP 

รูปแบบการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของทั้งสอง
หน่วยงาน 

คณะกรรมการติดตาม
และก ากับโครงการพัฒนา
ยารักษาโรคมะเร็ง 

  

2.7 โครงการ GPO PROLAB 
10 ลบ. 12 ลบ. 14 ลบ. 16 ลบ. 18 ลบ. 

รายได้จากการตรวจ
วิเคราะห ์

 
กองสอบเทียบและ
ทดสอบ 

  

                 รวม N/A N/A 
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ปีงบประมาณ 2566 
5.1.1 แผนวิจัยและพัฒนา API  
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด   - ได้รับการจดแจ้งจ านวน 1 รายการ  
 - ผลการศึกษาความคงสภาพวัตถุดิบผา่น 6 เดือน   

2. กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project 
Collaboration) 

6. ค่าเป้าหมาย  - 1 รายการ 
 - 1 รายการ 

3. แผนปฏิบัติการ 5.1.1 แผนวิจยัและพัฒนา API 7. ผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ / ฝ่ายสถาบันวิจัยและพฒันา 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถผลิตวัตถุดบิทางเภสัชกรรมที่มีความจ าเป็นต่อระบบสาธารณสุข 8. ผู้สนับสนุน ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 วัตถุดิบ Deferasirox                 
1 จัดซื้อจัดหาสารเคมีส าหรับการ

สังเคราะห์ Deferasirox  
และจัดท าระบบ SAP ที่เกีย่วข้องกับ
การผลิตแล้วเสร็จ 

Plan 25 5 5 5 5 5               PV Report แล้วเสร็จ ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual 0                         

2 วิเคราะห์สารเคมี ส าหรับการ
สังเคราะห์ Deferasirox  

Plan 10         5 5             

 

ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ 
กลุ่มวิจยัวัตถุดิบ
ฯ 

Actual 0                         

3 สังเคราะห์ Deferasirox ระดับ PV 
Batches ได้จ านวนครบ 3 Batch 

Plan 45             15 15 15       
 

ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual 0                         

4 จัดท า PV Report การสังเคราะห์
วัตถุดิบ Deferasirox  

Plan 20               5 5 5 5   
 

ฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ Actual              

 วัตถุดิบ Molnupiravir                 
5 ทดลอง  Pilot Batch Plan 60 10 10 10 10 10 10             ผลการศึกษาความคง

สภาพ 
ผ่านครบ 6 เดือนแล้ว
เสร็จ 

กลุ่มวิจยัวัตถุดิบ
ฯ 
กลุ่มวิจยัเภสัช
เคมีวิเคราะห์ 

Actual 0                         

6 
ศึกษาความคงสภาพ Plan 40             10 5 5 5 5 10 

  
Actual 0             

  
Plan 200 15 15 15 15 20 15 25 25 25 10 10 10 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

เครื่องจักรที่ใช้ในการสังเคราะห์ช ารุด เครื่องจักรเก่า (มากกว่า 15 ปี) 
ไม่มีเครื่องส ารอง 

3 3 9 1. มีแผนการบ ารุงเชิงป้องกัน (PM) 
2. ตรวจสอบความผิดปกติ
เครื่องจักรระหว่างผลิต 

1. ติดตามแผนการบ ารุง 
   เชิงป้องกัน 
2. ประเมินแก้ไขวงหน้า
ก่อนเครื่องช ารุด 

1 3 3 ฝ่ายสมุนไพร
และ 

เภสัชเคมีภัณฑ์ 

2 

เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ ์(การ
รับรอง GMP) 

 - 1 5 5 มีรายการ checklist เอกสารที่ต้อง
เตรียมและมีการประสานงาน 
กับเจ้าหนา้ที่อย. เพื่อให้เอกสาร
และสถานที่พร้อมรับการตรวจ
ประเมิน 

  0 0 0 

3 
เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ (จด
แจ้ง) 

 - 1 5 5 มีรายการ checklist เอกสารที่ต้อง
เตรียม 

  0 0 0 

4 
ไม่สามารถขยายขนาดการผลิตได้ส าเร็จ 
(Molnupiravir) 

กระบวนการผลิตไม่เหมาะสม 2 4 8 ร่วมทดลองผลิตระดับ Prepilot กับ
ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

  0 0 0 กลุ่มวิจยัวัตถุดิบ
ฯ 

กลุ่มวิจยัเภสัช
เคมี 

วิเคราะห ์
5 

ผลการศึกษาความคงสภาพไม่ผ่านเกณฑ์ 
(Molnupiravir) 

กระบวนการผลิตและบรรจภุัณฑ์
ไม่เหมาะสม 

1 5 5  -   0 0 0 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
บริษัทผู้จ าหน่ายสารตั้งต้น ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา ต้องการ

ทราบแผนและปริมาณการใช ้
ไม่ทราบแผนและปริมาณการใช้ที่แน่
ชัด 

  

2 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องตาม

กฎหมายยา 
การเร่งรัดทะเบียนตามนโยบาย   

3 
ผูถ้่ายทอดเทคโนโลย ี ได้รับค่าตอบแทนตรงเวลา ความล่าช้าในการขออนุมัติให้เผยแพร่

ผลงานวิจัย 
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การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 จัดซื้อจัดหาสารเคมีส าหรับการสังเคราะห์ Deferasirox  

และจัดท าระบบ SAP ที่เกีย่วข้องกับการผลิตแล้วเสร็จ 
SAP   

  

2 วิเคราะห์สารเคมี ส าหรับการสังเคราะห์ Deferasirox  SAP     

3 สังเคราะห์ Deferasirox ระดับ PV Batches ได้จ านวนครบ 3 Batch  -     

4 จัดท า PV Report การสังเคราะห์วัตถุดบิ Deferasirox   -     

5 ทดลอง  Pilot Batch SAP     

6 ศึกษาความคงสภาพ NEXTCLOUD     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 SAP   - 

2 NEXTCLOUD   - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 
ความเชี่ยวชาญในการขยายขนาดการผลิต 

กระบวนการผลิตแบบกะ (Batch reactor) 
กระบวนการผลิตแบบไหลต่อเนื่อง 

(Flow reactor) 

2 
ความเชี่ยวชาญในการจัดเตรียมเอกสาร Drug Master File 

ศึกษาตาม Guideline 
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เช่นผู้ผลิต
วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานระดับสากล 

3 
ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตของโรงงานผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรม (GMP) 

ศึกษาตาม Guideline 
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เช่นผู้ผลิต
วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานระดับสากล 
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5.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยา (ปตท และ สวทช) 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Detailed Feasibility Study) 

2. กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project 
Collaboration) 

6. ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

3. แผนปฏิบัติการ 5.1.2 โครงการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดบิยา (ปตท และ สวทช)  7. ผู้รับผิดชอบหลัก  สถาบันวิจยัและพฒันา 
4. วัตถุประสงค์ สามารถผลิตวัตถุดบิทางเภสัชกรรมที่มีความจ าเป็นต่อระบบสาธารณสุข 8. ผู้สนับสนุน  
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา Plan 20 5 5 5 5                 

  
กลุ่มวิจยัวัตถุดิบ
ทางเภสัชกรรม Actual 0                         

2 ด าเนินการศึกษา detailed feasibility  Plan 80         10 10 10 10 10 10 10 10 
 

กลุ่มวิจยัวัตถุดิบ
ทางเภสัชกรรม Actual 0                         

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

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

การจัดจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามแผน กระบวนการจัดจา้งมีความล่าชา้ 1 3 3 ติดตามและประสานงานกับ ปตท 
อย่างสม่ าเสมอ อยา่งน้อยเดือนละ 2 
ครั้ง เพื่อให้กระบวนการจัดจา้ง
เป็นไปตามแผน 

 1 2 2 กลุ่มวิจยัวัตถุดิบ
ทางเภสัชกรรม 

2 

การศึกษา detailed feasibility ไม่
เป็นไปตามแผน 

ความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการศึกษา detailed 
feasibility 

1 3 3 คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความเชีย่วชาญ
และมีประสบการณ์ในการศึกษา 
detailed feasibility ของโรงงาน
สังเคราะห์วัตถุดิบ 

 1 2 2 กลุ่มวิจยัวัตถุดิบ
ทางเภสัชกรรม 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
ปตท. สามารถให้ข้อมูลในส่วนของ market, 

technical, และ operational 
feasibility 

ความล่าช้าในขั้นตอนการด าเนินงาน 
  

 
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา SAP 0.91 0   
2 ด าเนินการศึกษา detailed feasibility  SAP 3.64 10.91   

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 SAP /  

2 NEXTCLOUD /  

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 
ความเชี่ยวชาญในการขยายขนาดการผลิต กระบวนการผลิตแบบกะ (Batch reactor) กระบวนการผลิตแบบไหลต่อเนื่อง 

(Flow reactor) 

2 
ความเชี่ยวชาญในการจัดเตรียมเอกสาร Drug Master File ศึกษาตาม Guideline เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เช่นผู้ผลิต

วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานระดับสากล 

3 ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิตของโรงงานผลิตวัตถุดิบทางเภสัชกรรม (GMP) 
ศึกษาตาม Guideline เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เช่นผู้ผลิต

วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานระดับสากล 
 
5.1.3 โครงการเวชภัณฑ์หน้ากาก N95 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด   

2. กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project 
Collaboration) 

6. ค่าเป้าหมาย  

3. แผนปฏิบัติการ 5.1.3 โครงการเวชภณัฑ์หน้ากาก N95 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะท างานการจดัการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์  8. ผู้สนับสนุน  
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)     
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)     

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

2  Plan              
 

 
Actual              

3  Plan                
Actual              

4  Plan                
Actual              

5  Plan               
 

Actual              

6  
Plan              

  
Actual              

7  
Plan              

  
Actual              

  
Plan              

  
Actual              

  
Plan              

  
Actual              

  
Plan              

  
Actual              

  
Plan              

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 
1            
2            
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 
3            
4            
5            

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1      
2      
3      

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1       
2       

3       

4       

5       

6       

7       

  รวม 0 0 0 0 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1    

2    

3    

4    

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1    

2    

3    

4    

 
 
5.1.4 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด   

2. กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงทางยา (Social Project 
Collaboration) 

6. ค่าเป้าหมาย  

3. แผนปฏิบัติการ 5.1.4 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemic ชนิด cell-based 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะท างานการจดัการความรู้และนวัตกรรม 
4. วัตถุประสงค์  8. ผู้สนับสนุน  
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)     
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)     
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กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

 
 

Actual              
2  Plan              

 
 

Actual              
3  Plan                

Actual              
4  Plan                

Actual              
5  Plan               

 
Actual              

6  
Plan              

  
Actual              

7  
Plan              

  
Actual              

  
Plan              

  
Actual              

  
Plan              

  
Actual              

  
Plan              

  
Actual              

  
Plan              

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 
1            
2            
3            
4            
5            

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1      
2      
3      

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1       
2       

3       

4       

5       

6       

7       
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1    

2    

3    

4    

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1    

2    

3    

4    

 
5.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  ได้ยื่นเอกสาร 

2. กลยุทธ์ที ่5.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพนัธมิตร (Business Development with Partnership) 6. ค่าเป้าหมาย ภายในเวลาที่ก าหนด 
3. แผนปฏิบัติการ 5.2.1 โครงการวัคซีน COVID-19 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  สถาบันวิจยัและพฒันา / โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา ผลิตและจ าหน่ายวัคซีน COVID19 8. ผู้สนับสนุน การประกันคุณภาพชวีวตัถุ ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาดและการขาย 



196 
 

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)     
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)     

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ศึกษาวิจยัทางคลินิกระยะ 2 Plan 20 5 5 5 5                 ได้ผลการศึกษาวิจยั

ทางคลินิกระยะที่ 2 
สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

2 จัดท า Interim Analysis/Report 
ส าหรับการศึกษาวจิัยทางคลินิกระยะที่ 
2 

Plan 5       5                 ได้ Interim Analysis 
/ Report ส าหรับการ
ศึกษาวิจยัทางคลินิก
ระยะที่ 2 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

3 จัดท า Protocol การศึกษาวจิัยทาง
คลินิกระยะที่ 3 

Plan 10 2.5 2.5 2.5 2.5                 ได ้ Protocol การ
ศึกษาวิจยัทางคลินิก
ระยะที่ 3 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

4 ศึกษาวิจยัทางคลินิกระยะ 3 Plan 30         5 5 5 5 5 5     ได้ผลการศึกษาวิจยั
ทางคลินิกระยะที่ 3 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา Actual 0                         

5 จัดท า Interim Analysis/Report 
ส าหรับการศึกษาวจิัยทางคลินิกระยะที่ 
3 

Plan 8                     8   ได้ Interim Analysis 
/ Reportส าหรับการ
ศึกษาวิจยัทางคลินิก
ระยะที่ 3 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

Actual 0 
            

  
Plan 100 7.5 7.5 7.5 15.5 8 8 8 8 8 8 11 3 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง ระดับความเสี่ยง 
ก่อนบริหารความเสีย่ง 

การจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้

ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 
1 ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วัคซีนแบบฉุกเฉิน 1.1 การจัดท า Protocol การ

ศึกษาวิจยั และการเตรียม
เอกสารการขึ้นทะเบียน ไม่
เป็นไปตามแผน 

3 5 15 1. มีการประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหนา้ของงานที่เกี่ยวข้อง
จากทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์   
2. จัดท า Check List  เอกสารที่
ต้องด าเนินการ  
3. หารือกับ อย. อย่างสม่ าเสมอ 
4. ปรึกษาหนว่ยงานที่มี
ประสบการณ์ด้านวัคซีนอื่น เช่น  
PATH , NV  
5. การประเมิน Gap  ตนเองและ
หาแนวทางในการปิด Gap  

- มีการประชุม เพื่อ
ติดตามงานส าหรับ
กิจกรรมส าคัญที่ต้อง 
ติดตามใกล้ชิดทุกวัน  
- จ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิก 
(Third party) 

2 2 4 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
ฝ่ายทะเบียน
และกฎหมาย
ผลิตภัณฑ์ 
โรงงานผลิต
(วัคซีน) 
ชีววัตถ ุ
การประกัน
คุณภาพ 
ชีววัตถ ุ

1.2 การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาการให้ทะเบยีน     
แบบฉุกเฉิน 

4 5 20 1. ติดตาม Update    ข้อก าหนดที่
เกี่ยวขอ้งกับการขึ้นทะเบียนอย่าง
สม่ าเสมอ 

 3 3 9 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
คณะวิจัยทางคลินิกโรงพยาบาลนครพนม มีวัคซีนเพื่อน าไปศึกษาวจิัยฯ 

สามารถเบิกจา่ยงบส าหรับการวิจัยได้
ตามแผน 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน มีวัคซีนเพื่อศึกษาวจิัยทางคลินิก เพื่อด าเนินการวจิัยได้ตามแผน 

2 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตยา 

(GMP ) และการวจิัยทางคลินิก (GCP) 
และการขึ้นทะเบียน 

ผลวิจัยไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตยา 
(GMP) และการวิจยัทางคลินิก (GCP) 
และการขึ้นทะเบียน 

ให้ข้อแนะน าเพื่อปฏิบัติได้ตามได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3 
สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ บริหารงบประมาณอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และด าเนิน 
โครงการได้ตามแผน 

ผลวิจัยไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย สามารถด าเนินงานได้ตามแผน สนับสนุนด้านนโยบายการพัฒนา
วัคซีน 
ในประเทศ 
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

บริหารงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และด าเนิน 
โครงการได้ตามแผน 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน บริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนทุนวิจัย 

5 
หน่วยบรหิารและจัดการทุนด้านการเพิม่ 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพข.) 

บริหารงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และด าเนิน 
โครงการได้ตามแผน 

ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน บริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนทุนวิจัย 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 ศึกษาวิจยัทางคลินิกระยะ 2 Mural Application 

MS-TEAM (Office365) 
Microsoft office 

  66.14 13.00 

2 จัดท า Interim Analysis/Report ส าหรับการศึกษา 
วิจัยทางคลินิกระยะที ่2 

  

3 จัดท า Protocol การศึกษาวจิัยทางคลินิกระยะที ่3   

4 ศึกษาวิจยัทางคลินิกระยะ 3   

5 จัดท า Interim Analysis/Report ส าหรับการศึกษา 
วิจัยทางคลินิกระยะที ่3 

  

6 เตรียมเอกสารเพื่อขอรับใบอนญุาตการใช้วัคซีนแบบฉุกเฉิน*   

  รวม 0 0 66.14 13.00 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 Mural Application (Scrum Event)   

2 MS - TEAM   - 
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ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

3 Microsoft Office   - 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ความรู้ทางด้าน GMP ปานกลาง ส าหรับพนักงานใหม ่

2 
ความรู้ทางด้าน GCP ปานกลาง เพื่อพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ

ให้กับพนักงาน 

3 
ทักษะด้านการผลิตวัคซีน ปานกลาง เพื่อพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ

ให้กับพนักงาน 

4 
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ปานกลาง เพื่อพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ

ให้กับพนักงาน 

5 
ทักษะการบริหารโครงการ ปานกลาง เพื่อพัฒนา และเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ

ให้กับพนักงาน 
 
 
5.2.2 โครงการสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  ยอดขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชา และอื่นๆ 

2. กลยุทธ์ที ่5.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพนัธมิตร (Business Development with Partnership) 6. ค่าเป้าหมาย 250 ล้านบาท 
3. แผนปฏิบัติการ 5.2.2 โครงการสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  กองการขายภาคเอกชน 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการวิจยัและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

8. ผู้สนับสนุน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ าหน่าย รายการ 15 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 10 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

โรงงานรับจ้างผลิต และฝ่ายสมุนไพร 
Plan              ผลิตได้ตาม

ประมาณการขาย 
กองการขาย
ภาคเอกชน Actual              

2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

Plan              ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ 
ออกสู่ตลาด  

กองการขาย
ภาคเอกชน Actual              

3 พัฒนาช่องทางใหม่ ขยายและ
กระตุ้นยอดขายช่องทางเดิม 

Plan              
มียอดขายเพิ่มขึ้น 

กองการขาย
ภาคเอกชน Actual              

4 สร้างแบรนด์และสื่อสารทางการ
ตลาด 

Plan              
มียอดขายเพิ่มขึ้น 

กองการขาย
ภาคเอกชน Actual              

  
 

  
 

Plan                
 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

ไม่สามารถขยายขนาดการผลิตได้ส าเร็จ สูตรต ารับและกระบวนการผลิต 
ไม่เหมาะสม 

1 5 5 มีการทบทวนขอ้มูลจากการทดลอง
ผลิตรุ่น Pilot 

  1 5 5 คณะกรรมการ 
audit แหล่ง
ผลิต non-
pharma 

2 

ไม่สามารถหาแหล่งผลิต/ตัวแทนจ าหนา่ย 
วัตถุดิบและบรรจภุัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต
ออกจ าหน่าย 

การเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิต
วัตถุดิบ/ 
บรรจุภัณฑ์ 

1 5 5 มีแหล่งวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ส ารอง
ในช่วงวิจัยและพัฒนา 

  

1 5 5 คณะกรรมการ 
audit แหล่ง
ผลิต non-
pharma 

3 
การเตรียมระบบสนับสนุนไม่รองรับการ
รับฝากขาย 

ระบบสนับสนุน เช่น IT บัญชี 
กฎหมาย ฯลฯ  

3 5 15 1. ติดตามผลการด าเนินงานของ
ระบบสนับสนุน 
2. ใช้ outsource ด าเนินการ 

  1 5 5 
ฝ่ายตลาดและ

การขาย 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
Strategic partner  พัฒนา Health Network model 

เพื่อสร้าง KM รว่มกัน 
การด าเนินงานล่าช้า ร่วมสร้างองค์ความรู้เพื่อ GPO ได้ต่อ

ยอดธุรกจิ Franchise 
สร้างความร่วมมือและพัฒนาองค์
ความรู้ต่อยอด Franchise 

2 
Supplier ไดร้าคาที่ attractive ด าเนินงานอย่าง

รวดเร็วทันกับการแข่งขัน 
Gap การเล่น promotion แคบ และ
ด าเนินงานช้า 

สร้างความร่วมมือในการเสนอสินค้า
ร่วมกัน 

เพิ่มช่องทางการจ าหนา่ยสร้างรายได้ 

3 Customer เข้าถึงการบริการ เกิดความพึงพอใจ เข้าไม่ถึงการบริการ ต้องการให้ดูแลทั่วถึง ให้บริการได้ทั่วถึงประทับใจ 
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 เตรียมการผลิตรองรับปริมาณ ทั้งโรงงานรับจ้างผลิต และฝ่ายสมุนไพร SAP / /   
2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - / /   

3 พัฒนาช่องทางใหม่ ขยายและกระตุ้นยอดขายชอ่งทางเดิม SAP / /   

4 สร้างแบรนด์และสื่อสารทางการตลาด - / /   

  รวม 0 0 0 0 

 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 SAP /   

2 B2C platform /   

3 B2B platform   / 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
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ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การแข่งขันที่เท่าทันในการตลาดยุคใหม ่   / 

 
5.2.3 โครงการ GPO Franchise 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  ระดับ 

2. กลยุทธ์ที ่5.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพนัธมิตร (Business Development with Partnership) 6. ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 
3. แผนปฏิบัติการ 5.2.3 โครงการ GPO Franchise 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  ฝ่ายการตลาดและการขาย 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมธุรกิจการบริการในรูปแบบใหม่ และเพิ่มจ านวนและ รายได้ในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง GPO Shop ภายในประเทศ 

8. ผู้สนับสนุน  

9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 10 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  Set up Franchise Organization 

Structure  และมีผู้บริหารด้านการ
จัดท าแฟรนไชส์โดยเฉพาะ 

Plan 15 3 3 4 5                 ได้โครงสร้าง กองการ
ขาย Franchise 
พร้อมบุคลากร  
Full time 

กองการขาย
ภาคเอกชน Actual 0 

                        

2 พัฒนา Operation Manual 
Prototype for Franchise และ  
เร่ิมด าเนินงาน 

Plan 20 3 3 3 3 4 4             ได ้Operation 
Manual Prototype 
for Franchise และ
ด าเนินงานน าร่อง กับ  
GPO HealthiCare 

กองการขาย
ภาคเอกชน Actual 0 

                        

3 พัฒนาองค์ความรู้ Franchise KM เชิง
ลึกจากการศึกษาเรียนรู้ จาก

Plan 20 2 3 3 3 3 3 3           ได้องค์ความรู้ 
Franchise KM เชิงลึก 

ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย ์Actual 0                         
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผู้เชี่ยวชาญ การดูงาน การอบรม และ
การด าเนินงาน Health Network 

เป็น Knowledge 
Base 

กองการขาย
ภาคเอกชน 

4 พัฒนาระบบ POS ใหม ่พร้อมเร่ิม
จ าหน่ายส าหรับ Franchise 
Prototype ได้ครบ 4 สาขา 

Plan 20 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4     ได้ระบบ POS ใหม ่
พร้อมเร่ิมจ าหน่ายใน 
GPO HealthiCare  
4 สาขา 

กองการขาย
ภาคเอกชน 
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Actual 0 
                        

5 พัฒนาระบบ POS ใหม ่พร้อมเร่ิม
จ าหน่ายส าหรับ Franchise 
Prototype ได้ครบ 8 สาขา 

Plan 25 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 2.5 2.5 ได้ระบบ POS ใหม ่
พร้อมเร่ิมจ าหน่ายใน 
GPO HealthiCare  
8 สาขา 

กองการขาย
ภาคเอกชน 
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Actual 0 
            

  
Plan 100 10 11 12 13 11 11 7 6 6 8 2.5 2.5 

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

ผู้รับจ้างพัฒนา ได้องค์ประกอบคู่มือไม่
ครบถ้วน 

เกี่ยวขอ้งหลายหน่วยงาน ต้อง
ติดตามการ workshop  
เพื่อเก็บ requirement อยา่ง
ต่อเนื่อง 

2 4 8 WS ต่อเนื่องระหว่าง supplier กบั
หน่วยงานที่เกีย่วข้องและติดตาม 
ใกล้ชิดให้เป็นไปตามแผน 

แผนปฏิบัติงาน 
Franchise Operation 
Manual Prototype 13 
ด้าน + action plan 

1 4 4 กองการขาย
ภาคเอกชน 

2 

การเตรียม KM Base องค์ความรู้ไม่
ครบถ้วน เพียงพอตาม requirement 
การยื่นจดทะเบียน Franchise ได้ในเวลา
ที่ก าหนด 

เป็นธุรกิจใหม่ ขาดความรู ้
ประสบการณ์ 

3 4 12 WS ต่อเนื่องกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
ให้ค าแนะน า 

workshop กับหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งทุกเดือนพร้อม
หารือ และเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
Franchise (Business 
model, Compliance, 
Marketing) 

2 4 8 กองการขาย
ภาคเอกชน 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

3 

ผู้รับจ้างทิ้งงานพัฒนาระบบ POS ไม่
ส าเร็จเพราะ Process ภายในล่าช้า 

Process ภายในล่าช้า ท าให้
ระยะเวลาการเริ่มคิดค่า license  
และจ้างเหมาบรกิารรายเดือน
ล่าช้าออกไป 

2 5 10 Monitor ทกุขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
เป็นระบบ 

วางแผนการติดตามงาน 
ตาม POS Project  
Checklist 

1 5 5 กองการขาย
ภาคเอกชน 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
Supplier ผู้รับเหมา / รับจ้าง การตัดสินใจที่รวดเร็ว ความชัดเจน

ของความต้องการระบบการตรวจรับ
งาน การช าระเงินที่รวดเร็ว 

ล่าช้า  ไมย่ืดหยุ่น  เง่ือนไขเยอะ พัฒนาระบบงานให้ GPO ได้ส าเร็จ  
สร้าง profile ที่ด ี

ด าเนินงานให้เสร็จตามก าหนดอย่าง
ครบถ้วน ถูกตอ้ง 

2 
Expert / Consultant ยื่นเอกสารจดทะเบยีน Franchise ได้

ครบตาม check list ของ MOC 
ขาดความช านาญ / ประสบการณ์ 
เอกสารไม่ครบ 

ช่วยพัฒนาระบบ GPO Franchise ให้
ส าเร็จ 

เติมเต็มองค์ความรู้ ประสบการณ์ให้
บุคลากรและ GPO น าไปสู่การยื่นจด
ทะเบียน Franchise 

3 
Health Network Partner ร่วมมือกับ GPO พัฒนา KM ผ่าน 

Health Network knowhow 
ล่าช้า  ไมย่ืดหยุ่น  เง่ือนไขเยอะ น า KM และ ประสบการณ์ช่วยพัฒนา

ระบบ GPO Franchise ให้ส าเร็จ 
เติมเต็มองค์ความรู้ ประสบการณ์ให้
บุคลากรและ GPO น าไปสู่การยื่นจด
ทะเบียน Franchise 

 
 
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1  Set up Franchise Organization Structure  และมีผู้บริหารด้านการจัดท าแฟรนไชส์

โดยเฉพาะ 
SAP (Cost Center set up)   

  

2 พัฒนา Operation Manual Prototype for Franchise และ 
เร่ิมด าเนินงาน 

POS , SAP   
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
3 พัฒนาองค์ความรู้ Franchise KM เชิงลึกจากการศึกษาเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ การดูงาน 

การอบรม และการด าเนินงาน Health Network 
SAP   

  

4 พัฒนาระบบ POS ใหม ่พร้อมเร่ิมจ าหนา่ยส าหรับ Franchise Prototype ได้ครบ 4 สาขา SAP , POS , Cloud computing     

5 พัฒนาระบบ POS ใหม ่พร้อมเร่ิมจ าหนา่ยส าหรับ Franchise Prototype ได้ครบ 8 สาขา SAP, POS , Cloud computing     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 POS   

2 SAP   

3 POS   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 ความรู้ด้านธุรกจิ Franchise  -  

2 Franchise Merchising / Logistics & Supply Chain System  -  

3 Franchise Business and Marketing Plan   -  

 
5.2.4 โครงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. (พื้นที่หนองใหญ่) 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  ร้อยละความคืบหนา้ของแผน 

2. กลยุทธ์ที ่5.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพนัธมิตร (Business Development with Partnership) 6. ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 
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3. แผนปฏิบัติการ 5.2.4 โครงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. (พื้นทีห่นองใหญ่) 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  คกก.บริหารจัดการที่ดินองค์การเภสัชกรรม อ. หนองใหญ ่จ. ชลบุรี 
4. วัตถุประสงค์  8. ผู้สนับสนุน  
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  - - - 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  - - - 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

พิเศษ (ต่อเนื่องจากป ี2565) 
Plan 2.5 2.5                       เอกสารรับรองการยื่น

ยื่นค าขอจัดตั้งเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจ

พิเศษ 

คกก.บริหาร
จัดการที่ดิน

องค์การเภสัช
กรรม อ. หนอง
ใหญ่ จ. ชลบุร ี

Actual 0                         

2 ลงนามความร่วมมือกบั EEC ในการ
พัฒนาโครงการ  

Plan 7.5 2.5 2.5 2.5                   บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่าง อภ. 

และ EEC 
Actual 0                         

3 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่
เกี่ยวขอ้งในพื้นที่โดยรอบ (ต่อเนื่องจาก
ปี 2565) 

Plan 20 5 7.5 7.5                  ผลการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสีย ประชาชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวขอ้งใน

พื้นที่โดยรอบ 

Actual 0                         

4 เสนอคณะอนุกรรมการ และ 
คณะกรรมการ EEC เพือ่พิจารณาค า
ขอจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ 

Plan 30       10 10 10             ผลการพิจารณาการ
จัดตั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ 

Actual 0                         

5 เจรจานักลงทุนที่สนใจโครงการ 
ร่วมกับ EEC (ต่อเนื่องปี 2567) 

Plan 40         5 5 5 5 5 5 5 5 นักลงทุนที่สนใจร่วม
ด าเนินโครงการกับอภ. Actual 0             

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

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
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ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่
เกี่ยวขอ้งในพื้นที่โดยรอบ ไม่เห็นด้วยกบั
โครงการฯ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่โดยรอบ   
ไม่เข้าใจรายละเอียดของ
โครงการ 

2 3 6 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชน 
ที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่โดยรอบ  

มีแผนการชี้แจงให้ชุมชน
รอบข้างเข้าใจถึงแผนการ
ด าเนินงานของรง. ให้
ชัดเจน 

1 3 3 คกก.บริหาร
จัดการที่ดิน

องค์การเภสัช
กรรม อ. หนอง
ใหญ่ จ. ชลบุร ี

2 
นักลงทุน ไม่สนใจโครงการฯ งบประมาณการลงทุนสูง  2 3 6  - มีการแบ่งเฟสในการ

ด าเนินงาน  
1 3 3 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 
ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่
เกี่ยวขอ้งในพื้นที่โดยรอบ 

สามารถเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน
รอบข้าง  พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม 
สร้างความเจริญให้กับชุมชน 

การจ้างงานคนพื้นที ่ - เพื่อให้ประชาชนรอบข้างสนับสนุน
โครงการ 

2 
คณะอนุกรรมการ และ คณะกรรมการ EEC เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ให้มี

ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจโดยรวม 
และ สังคม 

การด าเนินการล่าชา้ - สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน
โครงการที่ต้ังไว้ อย่างมีประสิทธภิาพ 

3 
นักลงทุนที่สนใจโครงการ ต้องการลงทุนโครงการ และมีผลตอบ

รับที่เหมาะสม 
การด าเนินการล่าชา้ - สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงาน

โครงการที่ต้ังไว้ อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 ยื่นค าขอจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อเนื่องจากปี 2565)  -    -  - 

2 ลงนามความร่วมมือกบั EEC ในการพัฒนาโครงการ   -    -  - 

3 จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกีย่วขอ้งในพื้นที่
โดยรอบ (ตอ่เนื่องจากป ี2565) 

 -    -  - 
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ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
4 เสนอคณะอนุกรรมการ และ คณะกรรมการ EEC เพื่อพิจารณาค าขอจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ  -    -  - 

5 เจรจานักลงทุนที่สนใจโครงการ ร่วมกบั EEC (ต่อเนื่องปี 2567)  -    -  - 

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1  -  -  - 
 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การบริหารงานโครงการ   

2 การบริหารสินทรัพย์ / การพัฒนาที่ดิน  -  

3 ด้านการออกแบบ    

 
5.2.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานได้ตามเปา้หมาย (ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏบิัติการ) 

2. กลยุทธ์ที ่5.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพนัธมิตร (Business Development with Partnership) 6. ค่าเป้าหมาย ภายในเดือนกันยายน 2566 
3. แผนปฏิบัติการ 5.2.5 โครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการติดตามและก ากับโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับธุรกิจใหม่และการสร้างรายได้ในอนาคต 8. ผู้สนับสนุน สถาบันวจิัยและพัฒนา / ฝ่ายการตลาดและการขาย 
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 
จุดเตอืนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 
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กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดท า Detail feasibility study  Plan 30 10 10 10                   อย.อนุมัติแบบ 

conceptual design 
และรายงานผลการ 
ศึกษา Detail 
feasibility 

คณะกรรมการ
ติดตามและ 
ก ากับโครงการ
พัฒนายารกัษา
โรคมะเร็ง 

Actual 0                         

2 คัดเลือกบริษัทที่จะน าเข้ายาและ
ต่อรองราคา 

Plan 8 2 2 2 2                 ได้บริษัทน าเข้าที่
เป็นไปตามข้อก าหนด
ของ อภ. 

คณะกรรมการ
ติดตามและ 
ก ากับโครงการ
พัฒนายารกัษา 
โรคมะเร็ง /  
ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

Actual 0                         

3 จัดท าร่างสัญญาโครงการพัฒนายา
รักษาโรคมะเร็งร่วมกับ ปตท.  
ในรูปแบบ Joint Venture 

Plan 40 5 5 10 10 10               ร่างสัญญาโครงการ
พัฒนา 
ยารักษาโรคมะเร็ง
ร่วมกับ ปตท. 
ในรูปแบบ Joint 
Venture 

คณะกรรมการ
ติดตามและ 
ก ากับโครงการ
พัฒนายารกัษา
โรคมะเร็ง 

Actual 0                         

4 จัดท าสัญญา Supply agreement ใน
การน าเข้ายา 

Plan 22         2 2 3 3 3 3 3 3 ลงนามในสัญญาน าเข้า
ยารักษาโรคมะเร็ง 

คณะกรรมการ
ติดตามและ 
ก ากับโครงการ
พัฒนายารกัษา
โรคมะเร็ง / 
ฝ่ายการตลาด
และการขาย 

Actual  

            

  
Plan 100 17 17 22 12 12 2 3 3 3 3 3 3 

  
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 

บ. ที่ปรึกษาฯ ส่งงานล่าช้า บริษัทไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามแผน 

2 2 4 ผลการศึกษา Detail Feasibility  มีการประชุมติดตามงาน 
เป็นระยะ เพื่อให้งาน 
เป็นไปตามแผน 

1 2 2 คกก.ติดตามและ
ก ากับโครงการ
พัฒนายารกัษา

โรคมะเร็ง 

2 

ได้รับการอนุมัติแบบโรงงานจากอย. ล่าช้า  แบบโรงงานไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานอย. 

2 3 6 แบบ Conceptual  
Design 

มีการจัดประชุมร่วมกับ 
บริษัทออกแบบและอย.  
เป็นระยะ 

1 3 3 คกก.ติดตามและ
ก ากับโครงการ
พัฒนายารกัษา

โรคมะเร็ง 

3 
คุณภาพและราคาไม่ตรงกับความตอ้งการ
ของอภ. 

ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน หรือ
ราคาสูง 

3 3 9 Checklist ในการคัด เลือก
ผลิตภัณฑ์ทั้งทาง 
ด้านคุณภาพและราคา 

 - 0 0 0  - 

4 

รูปแบบการด าเนินงานไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของทั้งสองหน่วยงาน 

แนวทางการด าเนินงานไม่ชัดเจน 2 3 6 Key term ของสัญญา 
ความร่วมมือแบบ JV 

จัดประชุม Steering  
Committee ของ 2  
หน่วยงานเป็นระยะ 

1 3 3 คกก.ติดตามและ
ก ากับโครงการ
พัฒนายารกัษา

โรคมะเร็ง 

5 

เจรจาต่อรองกับบริษัทเพื่อน าเข้ายาล่าชา้ ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ 2 2 4 จ านวนบริษัทผู้ผลิตยา  
ที่ตรงตามความ 
ต้องการของ อภ. 

เจรจาหลายบริษัท 
เพิ่มเติม 

1 2 2 คกก.ติดตามและ
ก ากับโครงการ
พัฒนายารกัษา
โรคมะเร็ง /  

ฝ่ายการตลาด
และ 

การขาย 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 บริษัทปตท จ ากัด (มหาชน)  -  -  -  - 

2 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โรงงานที่มีการออกแบบที่ตรงตาม

มาตรฐานสากล 
การบริหารจัดการโรงงานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ปฏิบัติตามระเบยีบและขอ้ก าหนดขอ
งอย. 

ได้รับอนุมัติแบบ Conceptual 
Design จากอย. 

3 บริษัทที่ปรึกษา Feasibility 1. รายละเอียดของข้อก าหนด
โครงการ (TOR) ที่ชัดเจน 
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไข 
อย่างเคร่งครัด 

ความไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนของ
ข้อมูลความต้องการของโครงการ 

การสนับสนุนด้านข้อมูลความต้องการ 
ของโครงการ 

ส่งมอบงานได้ตามก าหนดเวลา 
ถูกต้อง  
และมีคุณภาพ 

4 บริษัทที่ปรึกษาออกแบบโรงงาน 

5 บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย 

6 
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม โครงการที่มีความคุ้มค่าในการลงทุน 

และเป็นประโยชน์ตอ่ระบบ
สาธารณสุข 

การลงทุนของโครงการ ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรในอนาคต 

การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
โครงการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
การอนุมัต ิ

ต้องการการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

7 
อัยการสูงสุด โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อระบบ

สาธารณสุขของประเทศ 
รูปแบบการด าเนินงาน ไม่ก่อให้
องค์กรเกิดความเสียเปรียบและไม่ขัด
ต่อหลักกฎหมาย 

สัญญาไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย สัญญาไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและ 
องค์กรไม่เสียเปรียบ 

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 จัดท า Detail feasibility study  ระบบประชุม Online     
2 คัดเลือกบริษัทที่จะน าเข้ายาและต่อรองราคา  -     

3 จัดท าร่างสัญญาโครงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งร่วมกับ ปตท.  
ในรูปแบบ Joint Venture 

 -   
  

4 จัดท าสัญญา Supply agreement ในการน าเข้ายา  -     

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 ระบบประชุมออนไลน ์   

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 การบริหารงานโครงการ   

2 การบริหารสัญญา   

3 เทคโนโลยีการผลิตยาชีววัตถ ุ   

4 การควบคุมและประกันคุณภาพของยาชีววัตถุ  -  

5 การวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด   

 
5.2.6 โครงการ GPO PROLAB 
 

1. ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกจิและเพื่อความมั่นคง (New Business innovation & 
Sustainability) 

5. ตัวชี้วัด    หัวขอ้การทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 
               หวัข้อการทดสอบที่ด าเนินการเพื่อยื่นขอการรับรอง 
               รายได้จากการตรวจวิเคราะห์ 

2. กลยุทธ์ที ่5.2 พัฒนาธุรกิจร่วมกับพนัธมิตร (Business Development with Partnership) 6. ค่าเป้าหมาย หวัข้อทดสอบที่ได้รับการรับรอง 1 รายการ 
                     หัวขอ้การทดสอบที่ด าเนินการเพื่อยื่นขอ 1 รายการ 
                     รายได้จากการตรวจวิเคราะห์ 10 ล้านบาท 

3. แผนปฏิบัติการ 5.2.6 โครงการ GPO PROLAB 7. ผู้รับผิดชอบหลัก  กองสอบเทียบและทดสอบ 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ด้านการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์ สมุนไพร และยาแผนปัจจบุัน 8. ผู้สนับสนุน  
9. ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ปี 2566 
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Leading Indicator)  ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 100 
จุดเตือนภัยความเส่ียง (Trigger point)  ความล่าช้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 

 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

ขั้นตอน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 การยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025 

หัวข้อ Assay รายการยา Cannabis 
Sublingual Drops 

  
            

 
 

1 รับการตรวจประเมินจาก Auditor 
ของ สมป. 

Plan 40 20 20                     ใบรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

กองสอบเทียบ
และทดสอบ Actual 0                         

2 แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมิน 

Plan 50     25 25                 
 

กองสอบเทียบ
และทดสอบ Actual 0                         

3 ได้รับการรับรองการรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  

Plan 10         10               
 

กองสอบเทียบ
และทดสอบ Actual              

 การยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17025 
หัวข้อ Elemental Impurities 

  
              

4 จัดท าเอกสารที่เกีย่วขอ้งกับการขอการ
รับรองได้แก่ Method Validation, 
Method of Test, Evaluation of 
Uncertainty ฯลฯ 

Plan 60           20 20 20         เอกสารในระบบ 
ISO/IEC 17025 เพื่อ
ยื่นขอการรับรอง 

แผนก GPO 
PRO LAB 

Actual 0                         

5 เปรียบเทียบผลระหวา่งห้องปฏบิัติการ 
(Inter-laboratory comparison) 

Plan 10                 10       ผลการท า Intra-
laboratory 
comparison 

แผนก GPO 
PRO LAB 

Actual 0                         

6 
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน Plan 10                   10     รายงานการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน 
กองสอบเทียบ
และทดสอบ Actual 0                         

7 
แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตาม 
คุณภาพภายใน 

Plan 20                     10 10 ข้อบกพร่องที่ได้รับ
จากการตรวจติดตาม
แก้ไขแล้วเสร็จ 

แผนก GPO 
PRO LAB 

Actual              

 
การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะหก์ัญชา
ทางการแพทย์ สมุนไพร และยาแผน
ปัจจุบัน 

                

8 
การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะหก์ัญชา
ทางการแพทย์ สมุนไพร ยาแผน
ปจัจุบัน 

Plan 100                         รายได้จากการตรวจ
วิเคราะห ์

แผนก GPO 
PRO LAB 

Actual 0             

  Plan 300 20 20 25 25 10 20 20 20 10 10 10 10   
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กิจกรรมหลัก 
ร้อยละ (%) ของ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ผลที่ได้รับ 
ผู้รับผิดชอบใน

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

 
การจัดการความเส่ียงของแผนปฏิบัติการ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง สาเหตุความเสีย่ง 
ระดับความเสี่ยง 

ก่อนบริหารความเสีย่ง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้ ผู้รับผิดชอบ 

L I LxI กิจกรรมควบคุม แผนบริหารความเสี่ยง L I LxI 

1 
การแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไม่
แล้วเสร็จ 

สิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดใช้
ระยะเวลาในการแก้ไขนาน และ
ต้องใช้งบประมาณ 

2 2 4  เร่งรัดการด าเนินการและสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ าเป็น 

ไม่มี 1 2 2 แผนก GPO 
PRO LAB 

2 
Method Validation ไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ Method Validation 

2 2 4 อ้างอิงวิธีจาก Standard method 
ให้มากที่สุดเพื่อให้ผลมีโอกาสผ่าน
เกณฑ ์

ไม่มี 1 2 2 แผนก GPO 
PRO LAB 

3 
ผล Inter laboratory comparison ไม่
ผ่านตามเกณฑ ์

มีความแตกต่างกันของผลการ
ทดสอบระหวา่งห้องปฏิบัตกิาร
เกินเกณฑ์การยอมรับ 

2 2 4 เลือกหน่วยงานที่ได้มาตรฐานและ
เข้าร่วม PT ตามก าหนดเป็นประจ า
ทุกปี  

ไม่มี 1 2 2 แผนก GPO 
PRO LAB 

4 
การแก้ไขขอ้บกพรอ่งไม่แล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใช้ระยะเวลาในการ

แก้ไขนาน  
2 2 4 ก าชับให้เร่งรัดการด าเนินการในทุก 

ๆ ส่วน 
ไม่มี 1 2 2 แผนก GPO 

PRO LAB 

5 

รายได้ต่ ากวา่เป้าหมาย มีจ านวนลูกคา้ หรือ ตัวอย่าง
ทดสอบน้อยกว่าทีป่ระมาณ
การณ์ไว้ 

3 2 6 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ / ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ไม่มี 2 2 4 แผนก GPO 
PRO LAB และ
ผู้รับจ้างตรวจ
วิเคราะห ์

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) 
สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องตาม 
ISO/IEC 17025 

ไม่มี 
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ล าดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ที่มีต่อองค์กร 
ความกังวลที่มตี่อองค์กร ประเด็นส าคญัที่มตี่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ทีม่ีต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 
ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัตกิาร (ลกูค้าภายใน
และลูกค้าภายนอก) 

ผลการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัตกิารมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว 

ห้องปฏิบัติการรายงานผลไม่ถูกต้อง 
หรือ มีความลา่ช้าของใบรายงานผล 

  

3 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ต ารายาอ้างอิงเป็นปัจจุบัน มีการ
ท างานที่สอดคล้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ด าเนินการไม่สอดคล้องตามกฎหมาย 
  

4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
สามารถทดสอบตัวอยา่งที่ส่งไป
เปรียบเทียบผลได้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

ไม่มี 
  

 
การจัดสรรทรัพยากร 
 

ล าดับ กิจกรรมหลัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อัตราก าลัง  งบประมาณ 

ระดับจดัการ ระดับปฏบิัติการ งบลงทุน งบท าการ 
1 รับการตรวจประเมินจาก Auditor ของ สมป. - / /   
2 แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน - / /   

3 ได้รับการรับรองการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025  - / /   

4 จัดท าเอกสารที่เกีย่วขอ้งกับการขอการรับรอง ได้แก่ Method Validation, Method of 
Test, Evaluation of Uncertainty ฯลฯ 

- / /   

5 เปรียบเทียบผลระหวา่งห้องปฏบิัติการ 
(Inter-laboratory comparison) 

- / /   

6 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน - / /   

7 แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน - / /   

8 การเปิดให้บริการตรวจวิเคราะหก์ัญชาทางการแพทย์ สมุนไพร ยาแผนปจัจุบัน - / /   

  รวม 0 0 0 0 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเพิ่มเติม 

1 ระบบเอกสาร Electronic เพือ่รองรับงานในระบบคุณภาพ ระบบ srarLIM E-document 

 
ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ 
 

ล าดับ ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ที่มีในการด าเนินการ มีอยู่แล้วในปัจจบุัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม 

1 - - - 

 

 


