
            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 

 

1 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 | P a g e  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 | P a g e  

 

สารบญั 
 

 
    สารจากผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม     การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 
 
    ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น    องค์การเภสัชกรรมกับการพัฒนาความยั่งยืน 
 

 

    รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
 

 
   รู้จักองค์การเภสัชกรรม 
 
  

   ทิศทางการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม 

 
 

   การบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ 
   ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 
 
   การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 
   และควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
   ระเบียบ ข้อบังคับ (GRC) 
 
    
   การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 

 
         

01 

03 

04 

07 

14 

20 

28 

37 

43 

44 

50 

หลักการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และการเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและพันธมิตรภาคี

เครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือการพัฒนาความยั่งยืน 

 51 

การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

58 

ประเด็นความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม 

 62 

ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง 
ความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพ 

73 

การเข้าถงึยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม 

81 

การดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 

 

1 | P a g e  
 

สารจากผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม  
 

และต่ า งจั งห วั ด มี ก ารแพ ร่ ระบ าดของกลุ่ ม 
(Cluster) ใหม่ๆ  เกิดขึ้นในหลายเขตพื้นที่และ
ชุมชน โรงพยาบาลมีเตียงและอุปกรณ์ในการรักษา
ไม่เพียงพอ ท าให้ต้องมีการสร้างโรงพยาบาลสนาม
เพื่อรองรับผู้ป่วย ภาครัฐต้องออกมาตรการเพื่อลด
การแพร่ระบาด โดยให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกัน
รับผิ ดชอบ ไปตามภารกิ จ  ส่ งผล ให้องค์ การ      
เภสัชกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่สร้างความ
มั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ให้กับประเทศ ยิ่งต้องให้
ความส าคัญต่อการค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อผลิต ยา เวชภัณฑ์ และ
พัฒ นาวัคซีนที่ มี คุณ ภาพ  ภายใต้บริบทแห่ ง
ม าต รฐาน ส าก ล   โด ยอ งค์ ก า ร เภ สั ข ก รรม            
มีโรงงานผลิตยา (โรงงานผลิตยารังสิต 1) ที่ มี
ศักยภาพการผลิตสูงด้วยวิทยาการเทคโนโลยีชั้นน า 
เป็นโรงงานเดียวของประเทศที่ควบคุมคุณภาพทั้ง
กระบวนการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Batch Record)  สามารถเชื่อมต่องานในแต่ละ
กระบวนการ ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพระดับ
สากล GMP-PIC/S รองรับความต้องการยาที่เพิ่ม
ปริมาณมากขึ้น ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาสร้าง
ความมั่นคงยั่งยืนด้านยาของประเทศไทยและ
อาเซียน ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศได้เป็น
จ านวนมากรวมถึงการที่องค์การเภสัชกรรมยังคง
มุ่งมั่นต่อการผลิต จัดหา และส ารอง “ยาก าพร้า” 
ซึ่งหมายถึง ยาที่มีความจ าเป็นต้องใช้ เพื่อวินิจฉัย 
บรรเทา บ าบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย 
หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิด
ความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราพบ
ได้ต่ า โดยที่ไม่มียาอ่ืนมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหา
ขาดแคลน โดยบริษัทยาเอกชนส่วนมากไม่ผลิต 
และ/หรือไม่จัดหามาจ าหน่าย  เนื่องจากมีความเสี่ยง
สูงต่อการขาดทุน  เพราะมีอัตราการใช้น้อย  แต่ก็ยังมี  

 

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 1 ที่เปิดเผย

ผลการด าเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม (Environmental) 

สังคม (Social) และการก ากับดูแลกิจการ (Governance) 

ขององค์การเภสัชกรรมตามกรอบการรายงานความยั่งยืน

ที่ เป็นมาตรฐานระดับสากลของ Global Reporting 

Initiative  ซึ่งการด าเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนใน

ปี 2564  ได้มีการปรับแผนให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ

สถานการณ์ด้านสุขภาพหรือที่มีผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆ 

ที่เกิดขึ้น เช่น ปรากฎการณ์เปลี่ยนผ่านด้านภาวะการเกิด

โรค เป็นการเสื่อมสภาพของร่างกายในผู้สูงอายุ ตามการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง

สมบูรณ์ การเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง (Non- Communicable Diseases : NCDs) 

ที่เกิดจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิต และก าลังเป็นสาเหตุ

การตายหลักของคนทั้ งโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่  2  ได้ทวีความ

รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมีการกลายของสายพันธุ์ ท าให้มีผู้

ติดเชื้อรายใหม่ขยายเป็นวงกว้าง ทั้งในกรุงเทพมหานคร  
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ยาที่สามารถน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้กับการผลิตยา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยวิทยาการเทคโนโลยี
ชั้นน าของโลก  โดยมีแผนการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานภายใน 
จนถึงระดับบุคคล และร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส า คั ญ  ที่ ค รอ บ ค ลุ ม ทุ ก ป ระ เภ ท น วั ต ก รรม           
ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service 
Innovation) กระบวนการ (Process Innovation) 
และแน วคิ ด ธุ รกิ จ ใหม่  (Business Innovation) 
เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมก้าวเข้าสู่มิติใหม่ในเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมที่ตอบสนองทุกความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการ
แข่งขัน จนน าไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนได้ต่อไป 

สุดท้ ายนี้  ปี  2564 ถือเป็นปี แ ห่งความ
ภาคภูมิใจอีกครั้ง ที่องค์การเภสัชกรรมได้คะแนน

การประเมินความโปร่งใสและคุณ ธรรม ( ITA)     
จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ป.ป.ช.) ในระดับ เกรด A  ระดับดีมาก 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเฉพาะในส่วนของการเปิดเผย
ข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเต็ม 
100 คะแนน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ 
พัฒนา และช่วยเหลือสังคมตามภารกิจหลักของ
องค์การเภสัชกรรม สนองนโยบายของรัฐทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน สร้างความมั่นคง ยั่งยืน ท าให้
ประชาชนชาวไทย มีสุขภาวะที่ดีตลอดไป 
 
 
                 
                นายแพทยว์ิฑูรย์ ด่านวบิูลย์                                  
             ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 

 

ความจ าเป็นต่อการมีส ารองไว้ใช้ภายในประเทศ 
นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังคงเดินหน้าแผน

วิจัย พัฒนา การผลิตวัคซีนและชีววัตถุ โดยตั้งเป้าเป็น
องค์กรหลักสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ และ
เป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ที่มีโรงงานผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ 
(Biopharmaceutical) ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ต าบลทับกวาง 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีตอบสนองนโยบายแห่งชาติ
ด้านวัคซีน และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    
ใน ก า ร พั ฒ น า ง า น ท า งด้ า น เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ 
(Biotechnology) และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนางานทางด้านวัคซีน  
ของประเทศไทยให้มีเอกภาพ 
 องค์การเภสัชกรรม เตรียมพร้อมต่อความท้าทาย

ด้านสุขภาพในอนาคต ทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ

นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ที่จะส่งผลต่อความต้องการดูแลด้าน

สุขภาพเพิ่มมากขึ้น  การโยกย้ายประชากรแรงงานที่จะ

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะโรคภัย    

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งอากาศที่ร้อนขึ้น   

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การขาดแคลนน้ าสะอาดที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะ

ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

เร้ือรัง และผู้ถูกทอดทิ้งทางสังคม เหล่านี้ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO)    

ก็มีความพยายามที่จะก าหนดแนวทางการสร้างความ

ร่วมมือระดับโลก (Global Solidarity) เพื่อให้เกิดความ

มั่นคงทางสุขภาพ และจัดการกับความเหลื่อมล้ าด้าน

สุขภาพ (Health Inequities)  ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรม

เองก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

โดยรับการสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการผลิต 

โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน 

อินเดีย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรจาก

มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดการ

ถ่ายทอดวิทยาการทักษะ ประสบการณ์ และวิธีการผลิต 
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ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น  
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รางวัลแห่งความภาคภมูิใจ 
 

•  รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2564 ด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
 

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
ประจ าปี 2564 ด้านการพัฒนาองค์กรดีเด่น 
(ด้ านการบริหารทุนมนุษย์ ) จากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
รางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนา และ
ปรับสถานะขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โด ย เฉ พ า ะ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ทุ น ม นุ ษ ย์              
ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของ

องค์การเภสัชกรรมมีความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ที่ดีและสามารถไปพัฒนาระบบงานด้านการ
บริหารทุนมนุษย์ที่จะเป็นกลไกที่สร้างความเท่าเทียม (Equality) ความเสมอภาค (Equity) และ/หรือความ
แตกต่างที่เหมาะสม (Appropriate Difference) ในการสนับสนุนให้บุคลากรได้สร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและ
องค์กร รวมถึงสามารถพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เกิดความยั่งยืน สร้างศักยภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

• รางวัล อย. Quality Award 2021 
องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล อย.Quality 
Award ประจ าปี  2564 และด้านเครื่องมือ
แพทย์ จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติและเป็น
ก าลังใจ ให้แก่สถานประกอบการที่ด าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้
มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นแบบอย่าง
ที่ดี ในการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและ

จริยธรรม ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีที่ผ่านมาองค์การฯ ได้รับรางวัล
ในส่วนของโรงงานผลิตยาถนนพระรามที่ 6 ประเภทสถานประกอบการด้านยา ในปี 2561-2563  และ 
โรงงานผลิตยาธัญบุรี ได้รางวัลประเภทสถานประกอบการด้านยา ในปี 2561-2562 
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•  รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท หน่วยงานภาครัฐ   
   (Government Sector) ประจ าปี 2564 โครงการนวัตกรรมยา FAVIR      

      
องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลนวัตกรรม
แห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ประเภท หน่ วยงานภาครัฐ 
(Government Sector) ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4  
โครงการนวัตกรรมยา FAVIR โดยส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  จาก
ความส าเร็จในการวิจัยและพัฒนายา FAVIR 
(Favipiravir 200 mg tablets) ขององค์การ
เภสัชกรรมเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และพ่ึงพาตนเอง 
อย่ างยั่ งยืน  เดินหน้ าสู่ การผลิต ในระดับ

อุตสาหกรรมและใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ในประเทศได้ทันการณ์ควบคู่กับการสังเคราะห์และผลิตวัตถุดิบยา 
Favipiravir เพ่ือความมั่นคงในระยะยาว 

 
• รางวัล Facility Of The Year Awards 2021 (FOYA) สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE  
 

โรงงานผลิ ต (วั คซี น )ชี ววั ต ถุ ขององค์ ก าร      
เภสัชกรรม คว้ารางวัลระดับโลก “FOYA” 
2021 สาขา Social Impact จากสมาคม ISPE 
ซึ่ ง เป็ นองค์กรระดับนานาชาติที่ มี สมาชิก
ด าเนินการด้านเทคโนโลยีและวิศวเภสัชกรรม
กว่า 18,000 ราย อยู่ในมากกว่า 90 ประเทศ 
โรงงานผลิตวัคซีนนี้ เป็นอีกหนึ่งก าลังส าคัญ
ส าหรับการผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพ สร้างความ

มัน่คงและยั่งยืนด้านวัคซีนให้กับประเทศไทย ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค 
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• รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจ าปี 2564” (Best Practice Award 2021)  
 

องค์การเภสัชกรรมรับมอบโล่รางวัล และ
ประกาศเกียรติคุณ “ความดีตอบแทนคุณ
แ ผ่ น ดิ น  ป ระจ าปี  2564 (Best Practice 
Award 2021) ป ร ะ เภ ท อ ง ค์ ก ร  ส า ข า
การแพทย์และสาธารณสุข จากโครงการหนึ่ง
ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิ
เพ่ือสังคมไทย 

 
• รางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” ปีที่ 3  

 
องค์ การเภสั ชกรรม ได้ รับ รางวัล  “Best 
Bioprocessing Excellence in South 
East Asia” จากงานสัมมนาด้านชีววัตถุ เรื่อง 
Biologics Manufacturing Asia and 
Biologistics World Asia 2021  ค รั้ งที่  8     
ซึ่งจัดโดย IMAPAC ประเทศสิงคโปร์ โดย
พิจารณาจากองค์กรที่มีการด าเนินการวิจัย 
พัฒนา และผลิตชีววัตถุ/วัคซีน อย่างต่อเนื่อง  

                                                                             จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 
•  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

องค์การเภสัชกรรมได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปี 2564 จ านวน 92.84 คะแนน เกรด A ระดับดีมาก จากส านักงาน ป.ป.ช .
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด า เนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้
ดียิ่งขึ้น 
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 รู้จักองค์การเภสัชกรรม  

 
 องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์  ผลิต จัดหา ส ารองยา
และเวชภัณฑ์ อันเป็นการสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% 
 
 
วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรหลักเพ่ือความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. ผลิต จ าหน่าย และบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. ผลิตยาที่จ าเป็นและส ารองยาในยามฉุกเฉิน เพ่ือความมั่นคงของชาติ รวมถึงยาที่มีความจ าเป็นต่อ 
   ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
3. ด าเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพ่ึงตนเองได้และมีธรรมาภิบาล 
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อสังคมไทยเพ่ือประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
   และความจ าเป็นต่อสังคมไทย 

ค่านิยม 
G : Good Governance  ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น 

Good Products  ผลิตภัณฑ์ดี 
Good Services   มีจิตบริการ 

P :  People Trust   ให้เกียรติต่อกัน 
People Happiness  ท างานสุขใจ 
People Knowledge  ใฝ่หาความรู้ 

O :  Ownership   ร่วมเป็นเจ้าของ 
Optimism   มองโลกในแง่ดี 
Open-mindedness  มีใจเปิดกว้าง 
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สินค้าและบริการหลัก  
ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ยาจัดชุด และเวชส าอางค์ โดยจัดจ าหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ  
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ที่ตั้งองค์กร โรงงาน และส านักงานสาขา  

องค์การเภสัชกรรม ส านักงานใหญ่  
เลขที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ 10400  โทร. 02-203-8000  

องค์การเภสัชกรรม โรงงานผลิตยาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
เลขที่ 138 หมู่ 4 ถนนรังสิตนครยก ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
รหัสไปรษณีย์ 12110  โทร. 02-203-8000 

องค์การเภสัชกรรม โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ  
เลขที่ 63/14 หมู่ที่ 3 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
รหัสไปรษณีย์ 18260 โทร. 036-340-7000  ต่อ 1000 

องค์การเภสัชกรรม อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
 เลขที่ 999 หมู่ที ่6 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี  

รหัสไปรษณีย์ 20190  
สาขาภาคเหนือ   

เลขที ่44 หมู่ที่ 3 ถนนเชยีงใหม่-ฮอด อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่  
รหัสไปรษณีย์ 50230 โทร. 0-5344-1315 และ 0-2203-8992-3   

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เลขที ่88 หมู่ที่ 10 ต าบลกุดสระ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
รหัสไปรษณีย์ 41000 โทร. 0-4221-8124-6 และ 0-2203-8990-1   

สาขาภาคใต ้  
เลขที ่10 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รหัสไปรษณีย์ 90110 โทร. 0-7423-0546-8 และ 0-2203-8994-5   
 

บริษัทร่วมทุน 
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)  

ทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท  สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม จ านวน 40% 
ผลิตและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือดด า (Intravenous Solutions) น้ ายาล้างไต 
(CAPD) ระบบเซฟล็อค น้ ายาล้างไตชนิดใช้กับเครื่อง Hemodialysis (HD-A และ HD-B) 
เลขที่ 101/99 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1 ซอย 7  ถนนพหลโยธิน  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120  โทร. 02-073-0490-6 
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บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จ ากัด  
ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท สัดส่วนการถอืหุ้นขององค์การเภสัชกรรม จ านวน 49%  
ผลิตและจ าหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน  
เลขที่ 241 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ต าบลหัวส าโรง  
อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190 โทร. (038) 579-200  

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ ากัด  
ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท  สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม จ านวน 49% 
ผลิตและจ าหน่ายสมุนไพรไทย 
เลขที่ 130/149 หมู่ที่ 3 ต าบลวังจุฬา อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รหัสไปรษณีย์ 13170 โทร. 0-3572-1445-7, 063 2049077-8   
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โครงสร้างรายได้ประจ าปี 2564  
 

• แยกตามกลุ่มลูกค้า  

กลุ่มลูกค้า 
รายได้  (ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 
%

เปลี่ยนแปลง 

1. กลุ่มลูกค้าหลัก (สปสช., สปส.) 12,305.77 14,158.69 15.06 

2. โรงพยาบาล/หน่วยงานของรัฐ 5,135.40 19,580.87 281.29 
3. ภาคเอกชน (ในและต่างประเทศ) 963.27 912.93 (5.23) 

รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 18,404.43 34,652.49 88.28 

 
• แยกตามประเภทของสินค้า 

ประเภทของสินค้า 
รายได้ (ล้านบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 
%

เปลี่ยนแปลง 
1. ยาและเวชภัณฑ์ที ่อภ. ผลิตเอง 7,875.22 8,655.94 9.91 

   1.1 ยา 7,560.58 8,366.28 10.66 

   1.2 เคมีภัณฑ์และชุดทดสอบ 267.98 245.29 (8.47) 
   1.3 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 32.11 31.48 (1.96) 

   1.4 เวชส าอางค์ 14.27 11.83 (17.10) 

   1.5 อาหารเสริม 0.27 1.06 292.59 
2. ยาและผลิตภัณฑ์ผู้อ่ืน 10,529.21 25,996.55 146.90 

รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 18,404.43 34,652.49 88.28 

 
ที่มา ฝ่ายการตลาดและการขาย 
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โครงสร้างองค์กร 

 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้น องค์การเภสัชกรรม มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 ดังนี้ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ทุนประเดิม 48.041 48.041 48.041 48.041 
ทุนรับจากงบประมาณ 3.081 3.081 3.081 3.081 

ทุนรับโอนจากเงินทุน
หมุนเวียน 

3.526 3.526 3.526 3.526 
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จ านวนพนักงาน ปี 2564 (3,342คน)   

 

เพศ 

 
สถานะ 
 
  
 
 
 
 
 

  
 

Generation 
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ทิศทางการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม  

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีบทบาทส าคัญต่อการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการสร้างความมั่นคง
ทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการวิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน       
มีปริมาณยาเพียงพอต่อความต้องการ และการสร้างการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์หรับประชาชน เพ่ือตอบสนอง
นโยบายยาหลักแห่งชาติและการพ่ึงตนเองด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่ปลอดภัย        
มีคุณภาพดี ในราคาเป็นธรรม กระจายอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะยาส าหรับสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการ
ปรับปรุงวิธีการด้านการจัดหาและการกระจายยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข   
ของประเทศ 

ด้วยบทบาทดังกล่าว อภ. จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการ
วิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  และการตลาดเชิงรุกโดยเฉพาะการขยายสู่ตลาด
ภาคเอกชน และควบคู่ไปกับการรักษาตลาดภาครัฐ ด้วยหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) และมีธรรมาภิบาล (Organizational Governance) โดยมีการบริหารจัดการ
ในการส่งมอบความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ ดังนี้ 

 
 

การจัดการส่งมอบความม่ันคงทางยาและเวชภัณฑ์ 
VALUE CHAIN MANAGEMENT 
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        •  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางยา ชีววัตถุและ

สมุนไพร และเวชภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมไทย 

• การจัดเก็บ/ส ารองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ (Inbound Logistic) โดยการจัดหา/จัดเก็บ/ส ารองวัตถุดิบ

และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพในคลังภายใต้การควบคุมอุณหภูมิเพ่ือความพร้อมรองรับการผลิต 

• การผลิตยาและเวชภัณฑ์ (Operation) ที่มีก าลังสูงที่สุดในตลาด โดยมีการตรวจสอบและประกัน
คุณภาพตามมาตรฐาน 

• การจัดส่งกระจายยาและเวชภัณฑ์ (Outbound Logistic) ไปทุกส่วนของประเทศอย่างเพียงพอ และ
ทันต่อความต้องการในการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 

• การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ด้วยความเอาใจใส่ และด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ      
เพ่ือความพึงพอใจ การรักษา และการเพิ่มลูกค้าใหม่ 

• การบริการ (Services) ดูแลรักษาและการปรับปรุงคุณค่าของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรม ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญ คือ โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งสร้างผลกระทบด้านสาธารณสุขอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในระยะ

ต่อมาที่เชื้อโรคมีการกลายพันธุ์ และเกิดการติดต่อที่ง่ายขึ้น  ซ่ึงเมื่อรวมกับสถานการณ์อ่ืนๆ ในประเทศ ไม่ว่า

จะเป็นการเจ็บป่วยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจากการเจ็บป่วยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ของประชาชน และกระแสการใส่ใจต่อสุขภาพ ซึ่งท าให้ความต้องการยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมยา  

มีการขยายตัวมากขึ้น 

 นอกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและเชิงสุขภาวะของประชาชนแล้ว องค์การเภสัชกรรมยังต้อง
เผชิญความท้าทายเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่แม้ว่าจะ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นแต่ก็ยังต่ ากว่ากลุ่มประเทศรายได้สูง การใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตของผู้คนในสังคม 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยาที่ยังมีน้อย และมีแนวโน้มไม่เติบโต ประกอบกับการเปิดเสรีทางการ
ค้า ซึ่งท าให้ยาจากต่างประเทศท่ีมีนวัตกรรมและประสิทธิภาพสูงกว่า สามารถเข้ามาท าการตลาดได้  
 แต่แม้ว่าองค์การเภสัชกรรมจะพบกับความท้าทายในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว การขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยาจากความต้องการที่สูงขึ้นอย่างมากของตลาดสุขภาพทั้งเชิงการป้องกันและการรักษา ทั้งใน
ประเทศและประเทศในกลุ่ม AEC รวมถึงกระแสนิยมด้านสมุนไพร แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก       
ที่ภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุน ท าให้การผลิตยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติขององค์การ         
เภสัชกรรม ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี ซึ่งองค์การเภสัชกรรมเองได้พยายามพัฒนาศักยภาพในส่วนของการ
ผลิตมาตลอด  โรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัย ด าเนินการผลิต
ยาด้วยวิทยาการเทคโนโลยีชั้นน า ควบคุมคุณภาพทั้งกระบวนการผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Batch 
Record) โรงงานเดียวในประเทศไทย สามารถเชื่อมต่องานในแต่ละกระบวนการ ผลิตตามมาตรฐานคุณภาพ



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 | P a g e  

 

ระดับสากล รองรับความต้องการยาที่เพ่ิมปริมาณมากข้ึน ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษา ลดการน าเข้ายาจาก
ต่างประเทศ รวมถึงโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
(Up to Down-Stream Process) การจัดหาและการกระจาย วัคซีนและชีววัตถุ ทั้งหมดนี้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการให้กับหน่วยงานของรัฐ ท าหน้าที่สร้างความมั่นคงด้านยาและ (วัคซีน) ชีววัตถุให้กับประเทศ 
สร้างความยั่งยืนให้กับสาธารณสุขของประเทศ 
 

เพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสในการด าเนินธุรกิจ อภ. ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ปี 2564-
2568 ไว้ ดังนี้ 

 
 

โดยได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จที่คาดหวังไว้ 7 ประเด็น ได้แก่ 
 1. การมีผลประกอบการที่สามารถพ่ึงพาตนเองและเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายหมุนเวียนและการลงทุน    
ในอนาคต 
 2. การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดส าหรับยาที่ผลิตเอง โดยสามารถรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์
ที่จ าเป็นต่อสังคมไทย เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และสร้างความมั่นคงทางยา 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมยา ชีววัตถุและสมุนไพร และเวชภัณฑ์ เพื่อความมั่นคงทาง
สาธารณสุขของประเทศและสนับสนุนการเติบโตขององค์กร 
 4. การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ของยาที่ด าเนินการผลิตเอง 
 5. การพัฒนาตราสินค้าและภาพลักษณ์ท่ีประชาชนยอมรับในคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล 

6. การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม 
7. ความสามารถในการด าเนินการตามนโยบายภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม ปี 2564 
องค์การเภสัชกรรมสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมาย      

คิดเป็นร้อยละ 86.80 โดยมีความส าเร็จภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
มีการบูรณาการการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานในทุกหน่วยงาน (Process Improvement) เพ่ือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และผลักดันการน านวัตกรรมให้เข้าไปสู่ทุกกระบวนการท างานและนวัตกรรม เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพ่ิมปริมาณการผลิตยา การจัดการด้านโลจิสติกส์ และการขนส่ง (Logistics & DC  
Strategy) เพ่ือปรับปรุงคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาด าเนินการในด้านการขนส่ง
เพ่ือสร้างความคล่องตัวของ Supply Chain ปรับปรุงคุณภาพและมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New 
Product Development) โดยมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด (Effective 
R&D) รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายในการวิจัย (R&D Network) กับเครือข่ายทั้งส่วนราชการ มหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาล ทั้งในด้านของการเป็นคู่ความร่วมมือ รับถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้างวิจัย โดยมีการสนับสนุนทุน
และรับทุนงานวิจัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในด้านการผลิตได้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตยา
รังสิตในระยะที่ 2 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและเพ่ิมปริมาณการผลิตยารองรับก าลังการผลิตที่ เพ่ิมขึ้น และ
เป็นการสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ได้มีการสร้างพันธมิตร
และคู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) เพ่ือสร้างโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งด้านการ
ผลิตยาและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและบริการ (Marketing Strategy) 

กลยุทธ์การตลาดลูกค้ าภาครัฐ  มี การจัดสรรสั ดส่ วนของผลิตภัณ ฑ์  (Product Portfolio 
Management) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ Supply Chain Players ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดท าเป็นหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ประเมินและตัดสินใจในการคัดเลือกกลยุทธ์ส าหรับการ
ด าเนินการในแต่ละผลิตภัณฑ์การจัดการด้านราคาจ าหน่าย (Product Costing & Pricing) ปรับปรุงช่องทาง
การจ าหน่ายการสื่อสารการตลาด และการเพ่ิมความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดลูกค้า
เอกชน เน้นการสร้างแบรนด์ ทั้ง Logo, Label และ Packaging design ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่ม Beauty และ 
Health เพ่ือให้เกิดการจดจ าของลูกค้า และเพ่ิมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การจัดการด้านราคาจ าหน่าย 
(Product Costing & Pricing) พัฒนา Application และ Website รวมทั้งการปรับปรุง และออกแบบร้าน
จ าหน่าย (GPO Shop)   

กลยุทธ์การตลาดลูกค้าต่างประเทศ มีการ Co-Brand กับ Strategic Partner ในตลาดต่างประเทศ 
จัดการโครงการประมูลยามูลค่าสูงในตลาดต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมยอดจ าหน่าย มีการขึ้นทะเบียนเชิงรุกในตลาด
ต่างประเทศ (Proactive Export Registration) และสร้าง Quick win ด้วย OTC (Over The Counter) 
และ Consumer Products ทั้งนี้ได้เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย Online ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในต่างประเทศ 
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รวมถึงพัฒนาช่องทาง B2B กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ และสร้างความร่วมมือ G2G ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความส าคัญ 
(Relative Segmentation) สร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database) สร้างระบบพัฒนาเครือข่ายการ
สื่อสาร (Communication Network) ก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ กิจกรรม หรือมาตรฐานที่จะให้แก่ลูกค้าใน
แต่ละ Segment และทบทวนปรับปรุงวิธีการและหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation) 

พัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการด้วย
นวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดการน านวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อระบบ
สาธารณสุข ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ พัฒนากระบวนการท างานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development) ทั้ง (1) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมธุรกิจทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development) อาทิเช่น ยาเพ่ือความมั่นคง/ยาตาม
นโยบาย ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ และการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง (2) การขยายธุรกิจเพ่ือเข้าถึงลูกค้า (Forward 
Integration) เพ่ื อการเข้ าถึงลูกค้า อาทิ เช่น  โครงการ GPO Franchise (3) การขยายสู่ ธุรกิจต้นน้ า 
(Backward Integration) เพ่ือทดแทนการน าเข้าและช่วยลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบขององค์การเภสัชกรรม 
อาทิเช่น โครงการพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัชกรรม และ(4) ธุรกิจใหม่เชิงบูรณาการ (Business Integration) เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ New S-curve products ที่สามารถสร้างประโยชน์ร่วมและเสริมความสามารถในการ
ด าเนินงานให้กับธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีศักยภาพสูงขึ้น  อาทิเช่น โครงการการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การเภสัชกรรม (พ้ืนที่หนองใหญ่) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 

มุ่งมั่นที่จะน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร โดยใช้ข้อมูล
เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การปรับกระบวนการท างาน และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการจัดเตรียมหน่วย
ธุรกิจ เพ่ือรองรับการเติบโตและบทบาทในอนาคต (BUs Arrangement) การบริหารสินทรัพย์ และบริหาร
จัดการองค์กรให้เกิดธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการสร้างความสัมพันธ์
และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้รองรับยุทธศาสตร์องค์กรในอนาคต 
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถและทักษะในการจัดการและการท างานที่สอดรับกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี นอกจากนี้มีการวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจและเตรียมการย้าย
โรงงานผลิตยาพระราม 6 
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การบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

 นับตั้งแต่ต้นปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้
เปลี่ยนแปลงโลก ทั้งวิถีการด ารงชีวิต การท างาน และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมาก หลายๆ 
ประเทศรวมถึงประเทศไทย ต้องใช้มาตรการยับยั้งการระบาดโดยการหยุดกิจกรรมบางส่วน หรือ หยุดกิจกรรม
อย่างสมบูรณ์ในบางรูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์การเภสัชกรรมในฐานะที่เป็น     
ส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งเป็นระบบหลักของการแก้ไขสถานการณ์ มีความพยายามอย่างยิ่ง   
ที่จะบริหารจัดการความต่อเนื่องของการด าเนินงาน  โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ที่จะไม่ให้
มีการสะดุดหยุดชะงัก เพ่ือยังคงส่งมอบคุณค่าในการสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชน    
ในการเผชิญกับปัญหาระดับโลกนี้ 
  
การปกป้องพนักงานและบริหารความต่อเนื่องของภารกิจ 
 องค์การเภสัชกรรมบริหารจัดการเพ่ือปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร บุคลากรของ  
ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) ตลอดจนคู่ค้า คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  โดยก าหนดและประกาศแนวทางการปฏิบัติ
เพ่ือการป้องกันตนเอง  แนวทางการบริหารงานบุคลากรในระดับต่างๆ  มาตรการที่ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมในการเข้า
มายังสถานที่ปฏิบัติงาน การจัดการความเสี่ยงและแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ มาตรการในกรณีที่มี         
การระบาดภายในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน หรือมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ การปฏิบัติตนของบุคลากรกรณีที่เป็นผู้มีความเสี่ยง
ในระดับต่างๆ ตลอดจนการเป็นผู้ติดเชื้อ  การดูแลให้บุคลากรมีการฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงจัด
ให้มีการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (Antigen Test Kit) เพ่ือเป็นการค้นหาเชิงรุก  

นอกจากนี้ยังได้มีการปรับระบบการเข้าปฏิบัติงาน ปรับพ้ืนที่ในสถานที่ปฏิบัติงานด้วยการติดตั้ง
อุปกรณ์เพ่ือลดการสัมผัส เพ่ิมระยะห่าง (Physical Distancing)  จัดอุปกรณ์เพ่ือการรักษาความสะอาด     
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของพนักงาน
บางส่วน ปรับแนวทางการด าเนินงานเพ่ือลดการติดต่อสัมผัสกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพ่ือคงไว้ซึ่งสุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากรให้สามารถรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกจิขององค์กร 
 
การสนับสนุนด้านสาธารณสขุแก่สังคม   
 ภายใต้ภารกิจขององค์กร และการก ากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข องค์ก ารเภสัชกรรมได้
ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการรับมือกับโรคระบาดทั้ งในเชิงป้องกัน (Prevention) และในเชิงแก้ ไข 
(Correction) ดังนี้ 
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• การวิจัยและพัฒนายา 

 1. การพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 

 
องค์การเภสัชกรรมร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการ

พัฒนาการสังเคราะห์ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยใช้สารตั้งต้นตัวใหม่และเทคโนโลยีการสังเคราะห์แบบไหลต่อเนื่อง 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถต่อยอดใช้ในการสังเคราะห์วัตถุดิบอ่ืนๆได้
ด้วย การพัฒนายาเม็ด FAVIR หรือยาฟาวิพิราเวียร์นั้น นักวิจัยใช้เทคนิคการลดขนาดอนุภาคที่เหมาะสม เพ่ือ
เพ่ิมการละลาย ส่งผลให้มีชีวสมมูลเทียบเท่ายาต้นแบบ ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเร่งรัดกระบวนการท างาน ให้ใช้ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ให้สั้นลง และได้ผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือจ าหน่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ท าให้สามารถผลิตได้ในระดับ
อุตสาหกรรม ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดงบประมาณของภาครัฐได้มากกว่า 
360 ล้านบาท และประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ทั้งนี้ยา FAVIR หรือ ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาเม็ดที่ให้โดยวิธีการรับประทาน ซึ่งผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น 
ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนยาเม็ดได้ อาจมีข้อจ ากัดในการใช้ยานี้ องค์การเภสัชกรรม
จึงได้ร่วมมือกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พัฒนายาเตรียมเฉพาะคราวในรูปแบบยาน้ าแขวน
ตะกอน (Favipiravir 100 mg/ml Extemporaneous Suspension) เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น ท าให้การรักษามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

การพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ขององค์การเภสัชกรรม ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากยาฟาวิพิราเวียร์เป็นยาหลักท่ีใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ก าลังเกิดการระบาดใน
ประเทศไทยและทั่วโลก การพัฒนาและผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ขององค์การเภสัชกรรม จึงท าให้ผู้ป่วยได้รับยาใน
การรักษาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ท าให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ลดจ านวนผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตลงได้  อีกทั้งยัง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้ายาจากต่างประเทศ และท าให้เกิดความมั่นคงด้านยาของประเทศ ในอนาคต
องค์การเภสัชกรรม ยังคงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนายา วัคซีน และเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือให้คนไทยเข้าถึงนวัตกรรม
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  

ผลงานองค์การเภสัชกรรมในการพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานรัฐ จากส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ   
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2. โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 HXP-GPOVac 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน และได้ท าการผลิตวัคซีนป้องกัน

โควิด HXP–GPOVac จนส าเร็จในขั้นแรก และน าเข้าสู่ขั้นตอนของการศึกษาวิจัยในมนุษย์ นับเป็นวัค ซีน     

โควิดชนิดแรกของประเทศไทย ที่ได้วิจัยในมนุษย์ ซึ่งขณะนี้การศึกษาวิจัยในมนุษย์ในระยะที่ 1 ได้ผลการ

วิเคราะห์ภูมิคุ้มกันที่ 14 วัน หลังจากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว โดยในเดือนสิงหาคม 2564 องค์การ      

เภสัชกรรม ได้เริ่มท าการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่ 2 โดยวิจัยในอาสาสมัครจ านวน 250 คน อายุ 18-75 ปี  

ที่มีสุขภาพดี ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกชนิดมาก่อน และไม่เคยเป็นผู้ป่วยโควิดมาก่อน โดยการศึกษาวิจัย

ในมนุษย์ระยะที่  1 และ 2 นี้  องค์การเภสัชกรรมได้ให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล           

เป็นผู้ด าเนินการศึกษาวิจัย โดยมี ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน รักษาการ

หัวหน้าศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ครั้งนี้ 

องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาวัคซีน HXP–GPOVac โดยการสนับสนุนจากองค์กร PATH ที่ได้ส่งมอบ

หัวเชื้อวัคซีนต้นแบบซึ่งพัฒนาโดยโรงเรียนแพทย์ที่ เมาท์ไซนาย (The Icahn School of Medicine at 

Mount Sinai) และมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสติน (University of Texas at Austin) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มาท าการผลิตที่โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ขององค์การเภสัชกรรม ที่ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัด

สระบุรี ซึ่งได้มีการวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตและสามารถผลิตวัคซีน HXP–GPOVac จากนวัตกรรมเชื้อตาย

ชนิดลูกผสม (Inactivated Chimeric Vaccine) ผลิตด้วยเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก (Egg-based) เช่นเดียวกับการ

ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และน าเข้าสู่กระบวนการวิจัยในมนุษย์ได้ส าเร็จในระยะเวลา 10 เดือน “เมื่อการศึกษา

วิจัยในมนุษย์ครบทั้ง 3 ระยะและได้รับการขึ้นทะเบียนต ารับ เพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use 

Authorization, EUA) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส าเร็จ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ปลายปี 

2565 โดยจะสามารถผลิตได้ 20-30 ล้านโดสต่อปี และจะท าการขยายก าลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง  

ในเบื้องต้นนี้ “วัคซีน HXP–GPOVac” จะสามารถรองรับการฉีดเพ่ือป้องกันโควิด-19 ให้ชาวไทยได้ 

10-15 ล้านคน  หัวเชื้อวัคซีนต้นแบบนี้ ได้พัฒนาจากนวัตกรรมการตัดต่อไวรัสนิวคาส เซิล (Newcastle 

Disease Virus, NDV) ให้มีการแสดงออกของโปรตีนหนามของไวรัสโคโรนาที่ได้ถูกปรับแต่งด้วยเทคโนโลยี  
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เฮกซะโปร (HexaPro) ให้มีความคงตัวมากขึ้น มาใช้ในการกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคโควิด -19 

เทคโนโลยีเฮกซะโปรนี้ ถูกพัฒนาที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสติน โดยนักวิจัยกลุ่มเดียวกับที่ได้พัฒนาโปรตีน

หนามรุ่นแรกที่ใช้ในวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 3 ชนิดที่มีการใช้อยู่ทั่วโลก โดยทั้งนี้องค์กร PATH ได้ส่งมอบ 

หัวเชื้อไวรัส ให้แก่ 3 ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศเวียดนาม ประเทศบราซิล รวมทั้งองค์การเภสัชกรรมของประเทศ

ไทยด้วย “วัคซีน HXP–GPOVac” นับเป็นความมั่นคง ลดการน าเข้า และเป็นการพ่ึงพาตนเองด้านวัคซีนของ

ประเทศอย่างยั่งยืน และยังส่งผลต่อความมั่นใจในการด าเนินชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมไทย” 

• การผลิต จัดหา ส ารอง และกระจาย ยาและเวชภัณฑ์  
1. วัคซีน COVID-19: จัดหาวัคซีนจากต่างประเทศให้ประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันในช่วงเวลาของการ

ศึกษาวิจัย 
 2. ชุ ด  PPE (Personal Protective Equipment): จัดหาและส ารอง ชุด  PPE จากทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ทั้งแบบชุดคลุมป้องกันเชื้อชนิดคลุมทั้งตัว (Coverall) และเสื้อคลุมป้องกันเชื้อ (Isolation 
Gown) รวมถึงหน้าหน้ากาก N95 และถุงมือยาง ไว้อย่างเพียงพอ ท าให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจ
และปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

3. หน้ากากอนามัย:  องค์การเภสัชกรรมเปิดการผลิตสายการผลิตหน้ากากอนามัยมาตรฐานคุณภาพ
ทางการแพทย์ ทั้งใช้เองและให้คนไทยใช้ โดยมีก าลังการผลิต 8 แสน -1 ล้านชิ้นต่อเดือน ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทยใ์ห้เพียงพอต่อการใช้งาน ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ เหมาะสมกับมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ที่
ประชาชนจะได้รับหน้ากากอนามัย เพ่ือความมั่นคงทางการแพทย์ 

สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ท าให้ความต้องการใช้หน้ากาก
อนามัยสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 5 เท่าหรือประมาณ 200 ล้านชิ้นต่อเดือน จากภาวะปกติอยู่ที่ 30 - 40 ล้านชิ้นต่อ
เดือนและที่ผ่านมามีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและหาซื้อได้ยาก จึงให้องค์การเภสัชกรรมด าเนินการผลิต
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หน้ากากใช้ครั้งเดียว 
ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM F2100-11ของประเทศอเมริกา เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีหน้ากาก
อนามัยที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอ โดยกระจายให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ และบางส่วนจ าหน่ายให้แก่
ประชาชนผ่านร้านขายยาทั้ง 8 สาขา และร้านค้าออนไลน์ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อให้คนไทยได้ใช้หน้ากาก
อนามัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน จนท าให้ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 อยู่ในระดับต่ าจนเป็นที่
ยอมรับขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมาจากความร่วมมือของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

สายการผลิตหน้ากากอนามัยขององค์การเภสัชกรรม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของก าลังการผลิตในประเทศ 
แต่จะเป็นสายการผลิตหน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐาน เพ่ือเป็นตัวอย่างของหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ และยัง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศไทยอีกด้วย ส าหรับ
แผนในระยะถัดไปจะผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น ชนิดมาตรฐานการป้องกันระดับที่ 
2 เพ่ือใช้งานในหน่วยฉุกเฉิน ทันตกรรม การรักษาแผลขนาดเล็ก หรือการรักษาที่อาจมีการสัมผัสเลือด
เล็กน้อย มีความสามารถในการกรองแบคทีเรียและกรองอนุภาคขนาดเล็ก (0.1 micron) ได้ถึง 98 % และ
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สามารถต้านของเหลวซึมผ่านได้ที่ความดันน้อยที่สุด 120 มิลลิเมตรปรอท เพ่ือเป็นทางเลือกในการใช้งานให้
เหมาะสม 

นอกจากนี้ได้มีการเตรียมการส าหรับขยายก าลังการผลิต โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในประเทศ      
เพ่ือผลิตหน้ากากอนามัย ภายใต้มาตรฐานคุณภาพคุณสมบัติเดียวกับองค์การเภสัชกรรม เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคง ความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนว่าจะมีหน้ากากอนามัยส าหรับใช้งานอย่าง
เพียงพอ ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ เหมาะสมกับมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ที่ประชาชนจะได้รับ  

4. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ: ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งชนิดน้ า เจลล้างมือ และสเปรย์ 
และขยายก าลังการผลิตเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

5. ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK): จัดหาชุดตรวจ ATK ให้ สปสช. /รพ.ราชวิถี หน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือน าไปบริการประชาชน ส าหรับตรวจเชิงรุกด้วยตนเอง และส าหรับผู้สัมผัสโรคระดับความเสี่ยงสูงที่มี
อาการ เพ่ือคัดแยกตนเองออกจากผู้ อ่ืน และติดต่อขอเข้ารับการรักษา รวมถึงจัดท าโครงการ ATK เพ่ือ
สังคมไทย ในราคาที่เหมาะสม 

6. อุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและหน่วยให้บริการด้านสาธารณสุข 
7. การจัดตัง้ Community Isolation 
8. การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคมด้านอื่นๆ  
 

ตัวอย่างกิจกรรม 
 

 สนับสนุนชุด PPE แก่ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ,800 ชุด 
โดยมอบแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ 
โรงพยาบาลผู้ สู งอายุบ างขุน เที ยน    
แห่งละ 900 ชุด 

 
 

 

 สนั บ สนุ น หน้ ากากอนามั ย  จ าน วน 
100,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
จ านวน 88,950 หลอด เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัด
เนื่ องใน เทศกาลปี ใหม่  และเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2564 
 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 | P a g e  

 

 สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ านวน 
100,000 ชิ้น หน้ากาก N95 จ านวน 
2 ,000 ชิ้น ยาต าราหลวง จ านวน 
2,000 ชุด และ ETHYL ALCOHOL 
70% v/v จ าน วน  500  ขวด  แก่
ประชาชนที่เข้าพักในศูนย์อพยพจาก
เกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานผลิตเม็ด
โฟมพลาสติก บริษัท หมิงตี้เคมีคอล   

                                                                     อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

 สนั บ สนุ น ห น้ าก ากอน ามั ย  จ าน วน 
373,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 50 g 
จ านวน 23,000 หลอด เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ 350 g จ านวน 2,280 ขวด และ
ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร 500 กล่อง เพ่ือ
แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย     
เขตบางแค ชุมชนรอบพ้ืนที่ อภ.  

 

 

 สนับสนุนหน้ากากอนามัย จ านวน 
100,000 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ 50 g จ านวน 4,000 หลอด 
แก่ ก รมราชทัณ ฑ์  เพ่ื อ ใช้ ใน การ
ป้ อ งกั นการแพร่ระบ าดของโรค 
COVID-19 ภายในเรือนจ า 
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 สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ จ านวน 
6 เครื่อง แก่โรงพยาบาลบุษราคัม 
ก ร ะท รว งส าธ ารณ สุ ข  ซึ่ ง เป็ น
โรงพยาบาลสนามให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรค COVID-19 

 
 

 
 
 

 สนับสนุนเครื่องวัดความดัน จ านวน 18 
เครื่อง แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวง
สาธารณสุข 

 
 
 

 
 

 
 

 สนับสนุนตู้ อบฆ่ าเชื้ อหน้ ากาก
อนามัยด้วยรังสี UVC จ านวน 50 ตู้ 
แก่ ก ระทรวงสาธารณ สุ ข  เพ่ื อ
แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ 
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• สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พัก
ค อย  (Community Isolation) เ พ่ื อ เป็ น
สถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชน 
แก่ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และ เทศบาล
ต าบลหนองใหญ่ จังหวัดปทุมธานี    แห่งละ 
300,000 บาท 

 

 
•  การสนับสนุนวัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ จ านวน 800 โด๊ส และงบประมาณ
จ านวน 74,900 บาท เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 

 
 
 
 
 
•  การสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 รอบพ้ืนที่ อภ. ทั้งผู้ที่ต้องกักตัว ผู้ที่ว่างงาน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ผ่านโครงการ “GPO ปัน
สุข สู้ภัย COVID-19” โดยด าเนินการจัดท าตู้ปันสุขและถุงยังชีพบรรจุอาหารและของใช้จ าเป็นแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน ได้แก่ ชุมชนตลาดพรธิสาร ชุมชนซอยสวนเงิน ชุมชนวัดมะกอก ชุมชนบ้านครัว และชุมชนคลอง
ส้มป่อย 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (GRC) 

 องค์การเภสัชกรรมให้ความส าคัญต่อการบูรณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Governance)  
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  (Risk and Internal Control) และ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance) เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งการบูรณาการดังกล่าว
ได้ด าเนินการตามแนวทาง Open Compliance & Ethics Group (OCEG) ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการอย่างเป็น
ระบบที่เกี่ยวข้องกับคน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) ที่ช่วยขับเคลื่อน
องคก์ร  โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าตามวิสัยทัศน์ในการเป็น
องค์กรหลักเพ่ือความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์อย่างมีนวัตกรรมและยั่งยืน มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยได้มีการก าหนดนโยบายและระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี      
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีแนวทางที่
สอดคล้องกัน รวมถึงการน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การเกิดรายการเกี่ยวโยง และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อป้องกันกรณีการแสวงหาผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจขององค์กรเภสัชกรรม 
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โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าและต้นแบบที่ดี ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ปฏิบัติงานตามแนวทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 องค์การเภสัชกรรมบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการสื่อสาร ให้ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีแรงจูงใจ และสามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของหน่วยงาน และขององค์กร  ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
กระบวนการด าเนินงาน และผลิตภัณฑ์ขององค์กร  
 

โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ  

 
 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาความยั่งยืน และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมนั้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ซ่ึงเป็นคณะกรรมการย่อยภายใต้ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1) พิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น นโยบาย
การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และนโยบายการพัฒนาความยั่ งยืน  (Sustainable Development) ตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลและการน าองค์กรตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม เพ่ือขอความเห็นชอบและประกาศใช้ รวมทั้งทบทวนนโยบายทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่
ท าให้มีความจ าเป็นต้องทบทวน 
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 2) ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการทีดี  แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และแผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงคู่มือ แผนงาน หรือกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง 
 3) ก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน ให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนงานข้อ (1) และ (2) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 4) ก ากับดูแล ให้มีการด าเนินงานป้องกันและต่อต้านทุจริตขององค์การเภสัชกรรม และมีกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 5) ส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามนโยบายและคู่มือ รวมถึงการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคัญของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 

(ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ พร้อม
หน้าที่ความรับผิดชอบได้ในรายงานประจ าปีขององค์การเภสัชกรรม ปี 2564) 
 

ค่านิยม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  
 การสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือส าคัญขององค์การเภสัชกรรม ในการสร้างความ
เข้าใจแนวทางการท างานขององค์กรที่ชัดเจน และมีแนวปฏิบัติที่เป็นพฤติกรรมร่วมที่องค์กรก าหนด ซึ่งจะท า
ให้การปรับตัวของบุคลากรเป็นไปได้โดยง่าย มีความเข้าใจในสิ่งที่ควร (Do) และ ไม่ควร (Don’t) ปฏิบัติ ทั้งใน
ส่วนของการส่งเสริมตัวค่านิยมเอง การส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและลูกค้า ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม ท าให้บรรยากาศในการ
ท างานมีความสอดประสานกัน เพ่ิมสมรรถนะในการท างานให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ตามกรอบแนวทางที่จะ
น าไปสู่การบรรลุในเป้าหมายขององค์กร วิสัยทัศน์  ภารกิจ และยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ทั้งนี้ค่านิยมที่องค์การเภสัชกรรมก าหนดให้เป็นแนวประพฤติระดับบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติ
ตนอย่างเคร่งครัดตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
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ปัจจัยที่ขับเคลื่อนค่านิยม 

 
 

บุคลากรตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปต้องให้ความส าคัญต่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง 
ถ่ายทอด สังเกต พัฒนาและปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ตลอดจนทีมงาน หรือ
หน่วยงานที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ และในกิจกรรมอ่ืนๆ โดยให้ฝ่ายบริหารทุน
มนุษย์ ด าเนินการให้มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการสรรหาและ
คัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการยกย่องชมเชยต่างๆ ให้ มี
ความสอดคล้องกับค่านิยมที่ก าหนดนี้  

 
  
 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
 องค์การเภสัชกรรมได้ก าหนดระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม  และได้จัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือสื่อสารให้ผู้บริหารและ
พนักงานท าความเข้าใจ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นปกติวิสัย  อันจะน าไปสู่การ
เสริมสร้างบรรยากาศการท างานที่มุ่งเน้นคุณธรรม อันเป็นค่านิยมหลักในการท างานของแต่ละบุคคลที่พึง
ปฏิบัติทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม จริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพการงาน และจริยธรรมในการด าเนินกิจการ
ขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการมีหลักนิติธรรม การด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างยุติธรรมและมีคุณธรรม การให้ความส าคัญต่อลูกค้า และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ได้มีก าหนด   

สัดส่วนของพนักงานที่ได้รับการสื่อสารเรื่องค่านิยมร้อยละ 100 
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แนวทางการก ากับดูแล การให้ข้อเสนอแนะ การร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณการด าเนินงาน  กระบวนการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน รวมถึงบทลงโทษเมื่อมี
การฝ่าฝืนไว้ด้วย (อ่านคู่มือ จริยธรรมและจรรยาบรรณฉบับเต็ม ได้ที่ https://svr2.gpo.or.th/csr/files/GPO_E.pdf) 

 
 
 
 
 
การป้องกันและปราบปรามทุจริต และการต่อต้านคอรัปชั่น (103-1) (205-2) (205-3) 

 องค์การเภสัชกรรมส่งเสริมให้มีการบริหารงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่าง
จริงจังเป็นรูปธรรม โดยมีการประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 
Policy)  ประกาศการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส  รวมถึง
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดผลใน
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐ นโยบายส าคัญของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ   โดยใน
แผนปฏิบัติการฯ จะมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต  ปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริต 
แผนงาน/โครงการที่ใช้ในการปิดความเสี่ยง และแผนงานที่สนับสนุนการป้องกันการทุจริต ได้แก่ แผนการ
สร้างองค์กรคุณธรรม  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตส านึก
ด้านธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ซึ่งภายใต้แผนงานต่างๆ เหล่านี้ จะประกอบไปด้วยการทบทวนนโยบาย
และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  การสร้างความตระหนัก การรับรู้ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามทุจริต  การ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มตัวแทนในการสอดส่องการทุจริต  รวมถึงการปฏิบัติเพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม (ITA) อีกด้วย 

(อ่านนโยบายการต่อต้านทุจริตการทุจริตคอร์รัปช่ัน ประกาศการแสดงเจตจ านงสจุริตในการบริหารงานด้วยความชื่อ
สั ต ย์ สุ จ ริ ต แ ล ะ ค ว า ม โป ร่ ง ใส   แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ทุ จ ริ ต  ฉ บั บ เต็ ม  ได้ ที่ 
https://www2.gpo.or.th/LinkClick.aspx?fileticket=SsTzpqoh-FQ%3D&tabid=430) 

 
 

 
 

 

สัดส่วนของของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการสื่อสารเรื่องจริยธรรม 100% 
ระดับการรับรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน  100% 

 

 

ปี 2564  ไม่มีกรณีการถูกร้องเรียนเรื่องคอรัปชั่น 
 

https://svr2.gpo.or.th/csr/files/GPO_E.pdf
https://www2.gpo.or.th/LinkClick.aspx?fileticket=SsTzpqoh-FQ%3D&tabid=430
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กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส าคัญ 
•  โครงการ GPO Strong "อภ.รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต" 

องค์การเภสัชกรรมได้จัดท าโครงการ GPO STRONG “อภ. รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต”        
เพ่ือปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรงกลัวต่อการ
ทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์การเภสัชกรรมสู่องค์กรคุณธรรม รวมถึง
ร่วมกันปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยมีการน าหลักศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
“พลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต”  
 
•  โครงการ GPO Young Blood "คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม" 

องค์การเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านการ
ทุจริต โดยต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท า 
โครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ประจ าปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานที่
บรรจุใหม่ เพ่ือปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินชีวิตภายใต้หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง  การส่งเสริมการประหยัดและการออม เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตที่ดี รวมถึงพา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง  ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยจัดอบรม จ านวน 3 รุ่น  
    
•  โครงการบุคคลต้นแบบ "GPO Role Model" ประจ าปี 2564 

องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการยกย่องเชิดชูการท าความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยได้มีจัดท าโครงการ บุคคลต้นแบบ “CG Role Model” ประจ าปี 2564  เพ่ือเชิดชูบุคคลต้นแบบที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีขององค์กร มีความซื่อสัตย์ สุจริต และด ารงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ “CG Role Model” จ านวน 9 คน 

 
• การเข้าร่วมคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยต้องด าเนินการจัดท าข้อมูล รวบรวมเอกสารและภาพถ่ายโครงการต่าง ๆ ที่
ด าเนินการภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินการตามขั้นตอนและข้อก าหนดของ
องค์กรคุณธรรมอย่างครบถ้วน และได้น าส่งให้คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาและขอรับรอง
การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากกระทรวงวัฒนธรรม 
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• การประกวดวีดิทัศน์องค์กรคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นองค์กรคุณธรรม
ขององค์การเภสัชกรรม” ประจ าปี 2564 

องค์การเภสัชกรรมได้ เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์องค์กรคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข              
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1       
(พ.ศ. 2560 – 2565) ตามแนวคิด “คุณธรรมน าการพัฒนา” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วย
หลัก “ระเบิดจากข้างใน” โดยองค์การเภสัชกรรมได้ส่งประกวดคลิปวีดิทัศน์ ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นองค์กร
คุณธรรมขององค์การเภสัชกรรม” เพ่ือเล่าถึงประวัติความเป็นมาของโครงการองค์กรคุณธรรมและ
ประชาสัมพันธ์องค์กรคุณธรรมขององค์การเภสัชกรรม โดยผลการตัดสินแจ้งว่าองค์การเภสัชกรรม ได้รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

  
•  กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรมระดับกระทรวง (สาธารณสุข) 

องค์การเภสัชกรรมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ 
และสนทนาธรรม ระดับกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 
 องค์การเภสัชกรรมด าเนินกิจการโดยตะหนักถึงความส าคัญด้านการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม  
โดยมีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้าอย่างเท่าเทียมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และได้ประกาศนโยบายด้านการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การอย่างเคร่งครัด ไม่ด าเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เช่น การสมยอมในการเสนอ
ราคา การก าหนดราคาที่ ไม่ เป็นธรรมต่อลูกค้า การละเมิดความลับทางการค้าหรือข้อมูลความลับ            

• สัดส่วนของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการสื่อสาร อบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น  
ประกาศการแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส และ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต (205-2)  100% 

• สัดส่วนของคู่ค้าที่ได้รับการสื่อสาร เรื่องนโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น ประกาศการแสดงเจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส  100%  
• ปี 2564  ไม่มีกรณีการถูกร้องเรียนเรื่องคอรัปช่ัน (205-3)   
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ของผู้ประกอบการอ่ืน  การท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง การฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ต้องด าเนินการทางการค้าอย่างมีคุณธรรม เช่น การเคารพในสิทธิ
ของคู่แข่งอย่างเท่าเทียมกัน  การร่วมมือกับคู่แข่งที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค  การปฏิบัติตามสัญญา
หรือขอ้ตกลงต่างๆ กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 
 โดยจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้โดยง่าย ส าหรับการให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียน 
กรณีที่มีการพบการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย หรือ การพบเหตุการณ์การทุจริต รับสินบน รวมถึงแนวทางการ
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียน และการลงโทษหากพบความผิดจริง 
 
 
 
 
 
 

• สัดส่วนของคู่ค้าที่ได้รับการสื่อสารนโยบายด้านการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม 100% 
• ปี 2564 ไม่มีกรณีถูกฟ้องร้องอันเนื่องมาจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือการผูกขาด 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2564 

องค์การเภสัชกรรมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 92.84 คะแนน เกรด A ระดับ
ดีมาก ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากส านักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แสดงถึงการเป็นองค์กรที่
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานอย่างสูงมาโดย
ตลอด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1. การรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 1. การปฏิบัติหน้าที่   88.51 
2. การใช้งบประมาณ 79.73 

3. การใช้อ านาจ 84.04 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ      78.38 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100.00 

2. การรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 6. คุณภาพในการด าเนินงาน   94.63 
7. ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 95.20 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 91.76 

3. ระบบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 9. การเปิดเผยข้อมูล   100.00 
10. การป้องกันการทุจริต   100.00 

รวม 92.84 
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การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)  
• การบริหารความเสี่ยง  

องค์การเภสัชกรรมด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนวทางที่ส านักคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนด โดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO Enterprise Risk 
Management-Integrating with Strategy and Performance 2017 ห รื อ  COSO-ERM 2017 ซึ่ ง มี  5 
องค์ประกอบ และแนวทางการบริหารจัดการ ได้แก่ 
 

องค์ประกอบ การบริหารจัดการ 
1. ธรรมาภิบาลและ 
   วัฒนธรรมองค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและคณะกรรมการองค์การ    
เภสัชกรรมร่วมกันก าหนดนโยบายที่มีการ บูรณาการในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้ อ บั ง คั บ  (Government, Risk Management and Internal Control, 
Compliance : GRC) รวมทั้งก าหนดแนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  โดยมี
การเผยแพร่ให้พนักงาน หน่วยงานภายนอก และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่าง
ทั่วถึง มีการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
อย่างชัดเจน รวมถึงมีการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) ด้วยการจัด
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงาน 
เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  ก าหนด
มาตรการควบคุมแผนการจัดการความเสี่ยง และวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2. การก าหนด 
   ยุทธศาสตร์และ  
  วัตถุประสงค์เชิง 
  ยุทธศาสตร์ 

องค์การเภสัชกรรมบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร โดย
มีการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) ช่วงเบี่ยงเบนของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance : RT) ทั้งในระดับองค์กรและระดับราย
ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) ของทุก
ความเสี่ยงองค์กร โดยน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพ่ือให้ความเห็นชอบและน าไปปฏิบัติต่อไป 
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องค์ประกอบ การบริหารจัดการ 
3. กระบวนการบริหาร 
   ความเสี่ยง 

องค์การเภสัชกรรมระบุปัจจัยเสี่ยงโดยจัดท า Risk Universe ที่ครอบคลุมทั่วถึง
มาจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดอ่อน และวัตถุประสงค์องค์กร มีการ
ประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงจากโอกาสการเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ในด้านการเงิน ด้านเวลา ด้านประกันคุณภาพ และด้านการ
ร้องเรียน  นอกจากนี้ยังมีการประเมินก าหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Boundary) การจัดล าดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง การ
จัดท าแผนภาพความเสี่ยง (Risk Map) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและผลกระทบ
ระหว่างกันของความเสี่ยงระดับองค์กร ส าหรับการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณา
การ 

4. การทบทวนการ 
   บริหารความเสี่ยง 

องค์การเภสัชกรรมทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส รวมทั้งในกรณีที่มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น 
การเกิดโรคระบาด COVID-19 โดยมีการปรับมาตรการการจัดการความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. ข้อมูลสารสนเทศ  
   การสื่อสาร และการ 
   รายงานผล 

องค์การเภสัชกรรมสื่อสารและสร้างความรู้เบื้องต้นเรื่องการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในให้พนักงาน รวมทั้งเผยแพร่คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์การ
เภสัชกรรมให้แก่พนักงานผ่านทางระบบ Intranet และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในเป็นรายเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมเป็นรายไตรมาส และได้น าความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาปรับปรุงด าเนินการ และจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการรายงานและวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ 

 
องค์การเภสัชกรรม จ าแนกความเสี่ยงระดับองค์กร เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
 องค์การเภสัชกรรม ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินงานในอนาคต รวมถึง

ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรองรับ ในปีงบประมาณ 2564 ได้พิจารณาความเสี่ยงในโครงการที่ส าคัญ
ซ่ึงตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร ได้แก่ โครงการผลิตวัคซีน COVID-19 ซึ่งต้องด าเนินการเร่งด่วนให้ทัน
สถานการณ์การระบาด COVID-19  โครงการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ  และการเตรียมแผน
รองรับความเสี่ยงด้านรายได้ขององค์การเภสัชกรรมหากรัฐบาลเข้าร่วมเสรีทางการค้า - CPTPP  
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2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 
 องค์การเภสัชกรรมวิเคราะห์และก าหนดความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การผลิตยาใน

บัญชียาหลักแห่งชาติและยาอ่ืนๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยเหตุการณ์ท่ีส าคัญในปี 2564 ยังเป็นการ
ระบาด COVID-19 ซึ่งมีความต้องการยาและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 เพ่ิมขึ้น  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
องค์การเภสัชกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน เพ่ือรักษาความมั่นคงทางการเงิน โดยติดตามการ

เบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน การบริหารกระแสเงินสด (Cash Flow) อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดสภาพ
คล่อง และการบริหารสินทรัพย์สินค้าคงเหลือในคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
 องค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงการด าเนินงานขององค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน Compliance Unit เพ่ือท าหน้าที่
ติดตาม ประเมินผล และรายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานในองค์การ   
เภสัชกรรมต่อคณะกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2564 องค์การเภสัชกรรมได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2565 
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การควบคุมภายใน 
องค์การเภสัชกรรมให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดท ารายงานการประเมินการควบคุมภายในองค์การเภสัชกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 สรุปได้ดังนี้ 

 
1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 

 มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบี ยบ  ข้ อบั งคั บ  (Governance, Risk management and Internal control, 
Compliance : GRC) และแนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต 
มีการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์โปร่งใส ตรวจสอบได้  สร้างวัฒนธรรมในการด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิ
บาลด้วยค่านิยม “Good Governance ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น” 

 มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมจากบัญชีรายชื่อของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมี
บทบาทช่วยท าให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้มีการด าเนินการที่เหมาะสมต่อระบบควบคุม
ภายในขององค์กร 

 มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยโครงสร้าง
องค์กรสอดคล้องตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน มีการทบทวนโครงสร้างและหน้าที่
ความรับผิดชอบตามสายงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บรรลุตามทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และ
ฝ่ายบริหารองค์การเภสัชกรรมมีการรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
รับทราบ ทุกเดือน 

 มียุทธศาสตร์ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม 
ขององค์กร และด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับบุคลากร มีกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรักษาบุคลากรที่
มีศักยภาพสูงให้อยู่กับองค์กร องค์การเภสัชกรรมจึงมีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) ผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) อย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลการด าเนินการและ
รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ การ
สร้างแรงจูงใจ การยกย่องชมเชย มีการเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การชื่นชม
จากผู้บริหาร การทัศนศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 
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 มีมาตรการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับงานที่รับผิดชอบ และมีกองบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ท าหน้าที่สนับสนุนและติดตามระบบควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง 
 มีวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรที่ชัดเจนและมีการสื่อสารให้ฝ่ายงานทราบอย่างทั่วถึง 

เพ่ือให้ฝ่ายงานก าหนดระบบควบคุมภายในของงานให้เพียงพอ และมีการประเมินความเสี่ยงโดยแบ่ง
ประเภทความเสี่ยงเป็นด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการ
ด าเนินการ (Operational Risk) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance 
Risk) 

 มีการวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และจัดเตรียมแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์การเภสัชกรรม ความเชื่อมั่นต่อระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นต้น 

 มีการติดตามปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
โดยในปี 2564 มีปัจจัยภายนอกจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ การส ารองยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการรักษา และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ดังนั้น จึงมีการพิจารณาก าหนดมาตรการควบคุมภายใน
เพ่ิมเติม เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจหลักบรรลุเป้าหมาย       

 มีปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแนวโน้มการใช้เพ่ิมขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว จึงต้องมีมาตรการ
ควบคุมเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ IT Security) ขององค์กร และการ
บ ารุงรักษาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (DATA Center) 
 

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 
 มีการก าหนดมาตรการควบคุมภายในร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้สามารถผลิตยาได้ทันต่อความ

ต้องการของลูกค้า และสามารถส ารองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

 มีการใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการข้อมูลของการ
ด าเนินธุรกิจ ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นย า เพ่ือติดตามตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็วทันทีในทุกหน่วยงาน 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

42 | P a g e  

 

 มีมาตรการในการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจทรัพย์สิน
ประจ าปี (งบลงทุนและงบท าการ) และก าหนดกิจกรรมการควบคุมให้มีอยู่ในทุกหน้าที่และทุก
ระดับของการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมงาน การมอบอ านาจ  การอนุมัติ  การตรวจสอบสอบทาน
ผลการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย  การแบ่งแยกหน้าที่  การเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง   

 มีคณะกรรมการรักษาเงินที่มีหน้าที่ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการสั่งจ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ก าหนด 

4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มีระบบ SAP ในการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การท างานได้อย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ที่ เหมาะสมเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

 มีการก าหนดหลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มีการพัฒนาด้านเทคโนยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลขององค์กรซึ่งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี จึง
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมภิบาลข้อมูลองค์การเภสัชกรรม (Data Governance Council) 
และคณะท างานบริกรข้อมูล องค์การเภสัชกรรม (Data Steward Team) เพ่ือช่วยตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ควบคุมการปฏิบัติงานด้านข้อมูลในกระบวนการ
งานหลักขององค์กร 

 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่าน 
website ขององค์การเภสัชกรรม (www.gpo.or.th)  และในระบบ Intranet รวมถึ งบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

5. ด้านการติดตามประเมินผล 
 มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกสัปดาห์  เพ่ือติดตามงานและแก้ไขปัญหา รวมถึงวางแนวทาง

กิจกรรมการควบคุม เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์พร้อมจัดท าเป็นค าสั่ง/ระเบียบฯ หรือข้อบังคับ
เพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามต่อไป รวมถึงมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดในการประชุม EPR (Executive Performance Review) ทุกเดือน   

 มีการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงานภายใน
องค์กร โดยส านักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างสม่ าเสมอ 

ผลการด าเนินงานด้านการควบคุมภายใน 
 ระบบการควบคุมภายในยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
และความรัดกุมของกระบวนการด าเนินงาน
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การปฏิบัตติาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ (Compliance)  
 องค์การเภสัชกรรมให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปตาม กฏหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการได้รับอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจ (Official 
License to Operate) และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างการก ากับดูแล 
โดยการจัดตั้งหน่วยงานท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
(Compliance Unit) รวมถึงการทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งมีการบริหาร
จัดการทีค่รอบคลุม ดังนี้ 

1. ระบบการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เต็มรูปแบบที่จะช่วยเฝ้าระวัง เตือนภัย และจัดวาง
กิจกรรม มาตรการการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งในระดับองค์กร คณะกรรมการ ผู้บ ริหาร และ
กระบวนงานประจ าวัน 
 2. แผนพัฒนาบุคลากรในด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แบบรวมศูนย์ ที่ครอบคลุมประเด็น
เสี่ยงส าคัญ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความเสี่ยงด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

3. กฎบัตรในการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในข้อก าหนดและเงื่อนไขของการก ากับที่รองรับการ
ตรวจประเมินของหน่วยงานภายนอก 

4. มาตรการการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านระบบอัตโนมัติ 
5. การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง และยึดโยงกับ

พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม หรือข้อบังคับเป็นหลัก และเชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องภายนอก  
6. การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวมศูนย์การก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในส่วนกลาง    

ที่ อยู่นอกเหนือจากหน้ าที่ และความรับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กร และเฝ้ าระวัง ติดตาม                
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภายนอกที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดใหม่  การออกแบบ จัดวาง และน าการก ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมรองรับอย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นศูนย์รวมการฝึกอบรมเพ่ือสร้างการ
เรียนรู้ด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ท าหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของระบบการก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ในระดับองค์กรโดยรวม และรายงานสถานะความเสี่ยงด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
การปฏิบัติผิดต่อคณะกรรมการด้านกฎหมายฯ 

7. การพัฒนา ต่อยอด ขยายผลจากการท าหน้าที่และรับผิดชอบของหน่วยงานในกลุ่มก ากับการ
ปฏิบัติตามโครงสร้าง ที่ก ากับการปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ าภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดเป็นมาตรฐาน
กลาง บรรทัดฐานกลาง แนวปฏิบัติร่วม คู่มือ แบบแผนการตรวจรายการ แบบการตรวจประเมิน คู่มือ และ
ทางเดินของงานให้เป็นระบบและครบถ้วน  
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องค์การเภสัชกรรมกับการพัฒนาความย่ังยืน 
 องค์การเภสัชกรรม มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้วยหลักการพัฒนาความยั่งยืน (Organizational 
Sustainability) ต่อการด าเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง เพ่ือส่งมอบความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์
ของประเทศด้วยกระบวนการที่มีนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ ที่ค านึงถึงรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อการดูแลสุขภาพ โดยได้ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งจะเกื้อหนุนต่อการส่งมอบคุณค่าด้านความยั่งยืนสู่สังคม ดังนี้ 
 1. มุ่งสร้างสังคมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง เพ่ือสุขภาวะอนามัยที่ดี 
ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันทางร่างและความคิด ที่จะปกป้องตนเองจากความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต 
 2. ส่งเสริมและผลักดันให้ เกิดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือปกป้องและลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติการเพ่ือร่วมตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ 
 3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการด าเนินงานเชิงนิเวศตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า 
 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความท้าทายทางสุขภาวะ ตลอดจนวางแผนร่วมกับคู่ค้า เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง 
 5. สร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งในด้านความตระหนักรู้และวิถี
ปฏิบัติ เพื่อเป็นรากฐานในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือยกระดับให้เกิดผลลัพธ์ร่วมของทั้งกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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กรอบการด าเนินงานด้านการพัฒนาความย่ังยืน (Sustainability Framework) 

 

 
 
 องค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงการด าเนินภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือมุ่งม่ันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภายในองค์กร ชุมชนรอบข้าง และสังคมในวงกว้าง โดยให้ความส าคัญต่อ
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การด าเนินงาน 3 เสาหลัก ได้แก่    
1) ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพ (Innovative Products for 
Countering Healthcare Challenges)  2) การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเท่าเทียม (Equal Accessibility of Products Necessary for Improving Quality of Life)  และ 
3) การดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม (Dedication to Environmental Stewardship) บนรากฐานของการบูร
ณาการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk 
Management and Internal Control) และ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับ (Compliance) 
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สามารถผลิต จ าหน่าย และบริการ ยาและเวชภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ เป็นไปตามความต้องการ และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทั้งในเชิงการป้องกันและการรักษา 

  สื่อมวลชน 
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ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Roadmap) 

 องค์การเภสัชกรรมได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาความยั่งยืนเป็นระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2564-
2568 โดยแบ่งช่วงระยะเวลาการขับเคลื่อนความยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

 
 
 ระยะที่ 1 (Phase I) ปี 2564 เป็นระยะการเตรียมความพร้อม (Strengthening) ของบุคลากรใน
องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือให้ทุกกลุ่มมีความตระหนักถึงความส าคัญ และเข้าใจถึงการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการส่งมอบคุณค่าขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงบริบทแวดล้อม ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาสที่เข้ามากระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการส่ง
มอบคุณค่านั้น 
 ระยะที่ 2 (Phase II) ปี 2565-2566 เป็นระยะการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม (Innovating) ทั้งใน
ส่วนของกระบวนการผลิต ตัวสินค้ายาและเวชภัณฑ์ กระบวนการบริการ และกระบวนการกระจายสินค้า 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งในเชิงป้องกันและการรักษา รวมถึงนวัตกรรมทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 ระยะที่ 3 (Phase III) ปี  2567-2568  เป็นระยะขยายความร่วมมืออกไปสู่กลุ่มพันธมิตรภายนอก 
(Empowering)  เพ่ือสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะคู่ค้า ในการยกระดับสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมร่วมกัน รวมถึงการขยายคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนากิจกรรม
ด้านความยั่งยืนตามแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) 
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แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาความย่ังยืนขององค์การเภสัชกรรม 

 

 
 
องค์การเภสัชกรรมก าหนดระบบการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนใน

เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Sustainability Development) อย่างเป็นระบบจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือวางแนวทางการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยกรอบ
แนวคิดของวงจรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Cycle) เพ่ือให้เกิดการควบคุมคุณภาพงาน และการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานการบริหารงาน เพ่ือให้เกิดคุณภาพ 2 ประการ คือ การ
สื่อสาร และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร โดยผู้น าระดับสูงจะเป็นผู้ก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในภาพรวม และสื่อสารผ่านโครงสร้างการบริหารมายัง ผู้บริหารระดับกลางเพ่ือแปลงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายนั้นไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้ก ากับการปฏิบัติของพนักงานตามล าดับขั้น ซึ่งอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับในการท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับการสื่อสารให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
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การก ากับดูแลการด าเนินงานตามระบบการบริหารจัดการสู่ความย่ังยืน 

 
 1) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
 รับผิดชอบในการพิจารณาก าหนดนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และเป้าหมายด้านความยั่งยืนใน
ระดับองค์กร ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน รวมถึงติดตามผลการด าเนินงาน และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย 
 2) คณะกรรมการการก ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม 
 รับผิดชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับประเด็นหรือปัจจัยความยั่งยืน การก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับนโยบายและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารจัดการความยั่งยืนที่ก าหนด ก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
 3) ผู้บริหาร 
 รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน (Initiative) ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของกรอบการด าเนินงานหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในส่วนที่สายงานรับผิดชอบ ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน ประเมินผลการด าเนินงาน ให้ความเห็นในการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข แผนปฏิบัติการ
หรือแผนงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการการก ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม 
 4) ผู้ปฏิบัติงาน 
 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน (Initiative) ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนของกิจกรรม (Activities) อย่างมีประสิทธิภาพ วัดผลการปฏิบัติงาน บันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 
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 5) กองพัฒนาองค์กรเพื่อความย่ังยืน 
 รับผิดชอบในการอ านวยความสะดวก (Facilitate) ต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
คณะกรรมการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะในเชิงของการสร้างความตระหนัก 
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการน านโยบาย เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ ไปแปลงสู่การปฏิบัติ  ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบันทึกข้อมูล และการ
ประมวลผลการปฏิบัติ การให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กระบวนการจัดให้มีนโยบายและการ
พัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการอ านวยความสะดวกต่อสายงานในการรายงานผลการปฏิบัติด้าน
การพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสายงานต่อคณะกรรมการการก ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม และ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

50 | P a g e  

 

หลักการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและพันธมิตรภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนาความยั่งยืน  

 องค์การเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์แรกเริ่มในการก่อตั้ง เพ่ือแก้ปัญหาการน าเข้ายาจากต่างประเทศ
และส่งเสริมเภสัชอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น  โดยมีภารกิจและบริหารจัดการตามข้อก าหนด
ของพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม ปี 2509  และหลักปฏิบัติ รวมถึงการประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  นอกจากนี้ เพ่ือการพัฒนาความยั่งยืน อภ. ยังได้น าแนวคิด หลัก
ปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมาก ากับการด าเนินงาน เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals)  
มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000: Social Responsibility)  มาตรฐานการจัดท ารายงาน
ความยั่งยืนขององค์กรความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI Sustainability Reporting Standards) 
มาตรฐานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AA1000 Stakeholder Engagement Standard) 
กรอบการบริห ารความ เสี่ ย งอ งค์ กรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO’s Enterprise Risk Management)  ม าต ร ฐ าน ร ะบ บ ก าร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : Environmental Management System) และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการผลิต 
(Good Manufacturing Practice) เป็นต้น    
 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือแสดงเจตนารมย์และความ
มุ่งม่ันในการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน ดังนี้ 

1. เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือ (MOU) เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส านักงาน ป.ป.ช.  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 2. เข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
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การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) 
 

 องค์การเภสัชกรรมมีจุดแข็งที่ส าคัญ คือ การเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินงานเพ่ือสังคมมาเป็น
ระยะเวลากว่า 50 ปี มีบทบาทหน้าที่ที่ได้รับการก าหนดไว้ตามกฎหมายอย่างชัดเจน และมีผลงานต่อ
ประเทศชาติและประชาชน เป็นที่ยอมรับ โดยที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงความส าคัญของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ทั้งการทุ่มเทท างานของผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่าย
และพันธมิตร ส่งผลให้องค์การเภสัชกรรมสามารถพัฒนา วิจัย และผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด ด้วยราคาที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงของประชาชน  ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์เกื้อหนุนให้
การส่งมอบคุณค่าด้านสุขภาพเป็นไปได้ตามเป้าหมาย องค์การเภสัชกรรมจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์
บริหารจัดการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
และให้เกิดการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ในการสนับสนุนต่อการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
เภสัชกรรม โดยมีการก าหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบในการบริการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 
 

 
 
 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิด
การรับรู้และเข้าใจ รวมถึงการผลักดันผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยก ากับการปฏิบัติตาม
แผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตามแนวทาง PDCA เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 ทั้งนี้ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564-2568 ที่บูรณาการอยู่ในยุทธศาสตร์
หลักขององค์กร ซึ่งก าหนดกระบวนการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า แนวทางการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบความครบถ้วน ดังนี้ 
 

กระบวนการมุ่งเน้น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลกูค้า 

(Stakeholders & Customers) 

การบริหารจัดการ 
(Management Approach) 

 

ผู้รับผิดชอบ 
(Persons in 

Charge) 

ผู้พิจารณาตรวจสอบ 
ความครบถ้วน 
(Validators) 

การก าหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตของการสร้าง
ความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Objective and 
Boundary of Stakeholder 
Engagement Identification) 

ก าหนดวัตถุประสงค์  ขอบเขต และ
รูปแบบของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตามระดับความส าคัญ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ใน
การพิ จ ารณ าจั ด ท าแผ น ก ารส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

และเกี่ยวข้องใน
กระบวนการ

ด าเนินงานตามกรอบ
การด าเนินงานและห่วง

โซ่อุปทาน 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการทีด่ี

และ 
ความรบัผดิชอบต่อสังคม 

และ 
คณะกรรมการ

องค์การเภสัชกรรม 

การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder 
Identification) 

 

พิจารณาและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากห่วง
โซ่ คุณค่ า ใน 2  มิ ติ  ได้ แ ก่  อ งค์ ก ร /
หน่วยงานชุมชน กลุ่มบุคคล และบุคคล
ส าคัญ ที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
ลบจากบริบทการด าเนินงานขององค์การ
เภสัชกรรม และสร้างผลกระทบทั้งเชิง
บวกและลบต่ อการด า เนิ น งานของ
องค์การเภสัชกรรม และจัดกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีวัตถุประสงค์และขอบเขต
ความเกี่ยวข้องประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการที่ดี

และ 
ความรบัผดิชอบต่อสังคม 

และ 
คณะกรรมการ

องค์การเภสัชกรรม 

การจัดล าดับความส าคัญ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder 
Prioritization) 

วิเคราะห์เพื่อจัดล าดับความส าคัญของผู้มี
ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย ใน มิ ติ ข อ งอิ ท ธิ พ ล
(Influence) และ ผลกระทบ (Impact) 
เพื่อน าไปใช้ในการวางกลยุทธ์ในการสร้าง
ความสั มพั นธ์ ที่ เหมาะสม รวมถึ งการ
ตอบสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล ซึ่งแบ่งกลุ่ม  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความส าคัญระดับสูง ระดับปาน
กลาง  และระดับต่ า 

คณะผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการที่ดี

และ 
ความรบัผดิชอบต่อสังคม 

และ 
คณะกรรมการ

องค์การเภสัชกรรม 
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กระบวนการมุ่งเน้น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลกูค้า 

(Stakeholders & 
Customers) 

การบริหารจัดการ 
(Management Approach) 

 

ผู้รับผิดชอบ 
(Persons in 

Charge) 

ผู้พิจารณาตรวจสอบ 
ความครบถ้วน 
(Validators) 

การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือ
มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Profile) 

วิเคราะห์และระบุข้อมูลที่จ าเป็นต่อการมุ่งเน้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับสร้างความสัมพันธ์/บริหาร
จั ด ก าร  ซึ่ งป ระกอบ ด้ วย  ช่ื อกลุ่ ม ห ลั ก 
หน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคล บุคคลที่อยู่ใน
ก ลุ่ ม ย่ อ ย  จุ ด ป ร ะ ส งค์ ข อ งก า ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์/การบริหารจัดการ ความ
คาดหวัง ประเด็นส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระดับความสัมพันธ์กับองค์การเภสัชกรรมใน
ปัจจุบันและระดับความสัมพันธ์ที่คาดหวังใน
อนาคต  ระดั บความ เต็ มใจในการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความสามารถ (โอกาส) และ
ข้อจ ากัด (ความเสี่ยง) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ และ
รายละเอียดในการติดต่อสื่อสาร 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ

ด าเนินงานตาม
กรอบการ

ด าเนินงานและ
ห่วงโซ่อุปทาน 

คณะผู้บริหารระดับสูง 
คณะท างาน และสาย

งาน/ฝ่ายต่างๆ 

การสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

(Approach to 
Stakeholder 
Engagement) 

 

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์
และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกับระดับความส าคัญ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี ้
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญระดับสูง 
• วัตถุประสงค์ในการสร้างความสมัพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
ทัศนคติ อย่างใกล้ชิด (Manage Closely)  
• วิธีการสร้างความสัมพันธ์  การสือ่สารแบบ
สองทาง (2-Way Communication) ซึ่งเน้น
การพิจารณาร่วมกันระหวา่งองค์กรกับผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 
• ความถี่ในการสร้างความสมัพันธ์สูงกว่าอีก 2 
กลุ่มที่เหลือ 
 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ

ด าเนินงานตาม
กรอบการ

ด าเนินงานและ
ห่วงโซ่อุปทาน 

คณะผู้บริหารระดับสูง 
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กระบวนการมุ่งเน้น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลกูค้า 

(Stakeholders & Customers) 

การบริหารจัดการ 
(Management Approach) 

 

ผู้รับผิดชอบ 
(Persons in 

Charge) 

ผู้พิจารณาตรวจสอบ 
ความครบถ้วน 
(Validators) 

การสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

(Approach to 
Stakeholder Engagement) 

(ต่อ) 
 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญระดับ
ปานกลาง  
•  วัตถุประสงค์ในการสร้างความสมัพันธ์  
   เพื่อส่งเสริมให้ได้รับข่าวสารอย่างเพียงพอ 
(Keep Informed) รักษาระยะการติดต่อ
อย่างสม่ าเสมอเพื่อไม่ให้มีประเด็นความไม่
พอใจ (Keep Satisfied) เกิดขึ้น  
• วิธีการสร้างความสัมพันธ์ 
  การสื่อสารสองทางแบบจ ากัด (Limited 2- 
Way Communication) ซึ่ ง เ น้ น ก า ร ใ ห้
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับฟังข้อมูล
ย้อนกลับ 
• ความถี่ในการสร้างความสมัพันธ์ต่ ากว่ากลุ่ม
แรก 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญระดับต่ า 
•  วัตถุประสงค์ในการสร้างความสมัพันธ์  
   เพื่อรักษาการรับรู้ (Keep Perceived)    
   และเฝ้าระวัง (Monitor) หากมีการ 
   เปลี่ยนแปลงในระดับของอิทธิพลและ  
   ผลกระทบ 
• วิธีการสร้างความสัมพันธ์  แจ้งข่าวสารผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ  
• ความถี่ในการสร้างความสมัพันธ์ ต่ ากว่า 2 
กลุ่มที่เหลือ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบและ
เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ

ด าเนินงานตาม
กรอบการ

ด าเนินงานและ
ห่วงโซ่อุปทาน 

คณะผู้บริหารระดับสูง 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การเภสัชกรรม  

 

 
 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่า 
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การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ที่องค์กรสร้าง
ความสัมพันธ ์

 

ตัวอย่างวิธีการ 
สร้างความสัมพันธ ์

 

ประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล 

 
ตัวอย่างการตอบสนอง 

ลูกค้า • การรับฟังเสียงจากลูกค้า
แบบเชิงลึกเป็นราย
หน่วยงาน 
• Customer Touch Point 
• การส ารวจความพึงพอใจ 

• ผลิตภณัฑ์ทีม่ีคุณภาพและราคาที่
เหมาะสม 
• ความครอบคลมุและเพียงพอของ
ผลิตภณัฑ ์
• การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
• การส่งมอบท่ีตรงต่อเวลา 
• บรรจุภณัฑ์ที่มีคณุภาพ 
• ข้อมูลผลติภณัฑ์ที่เพียงพอ 
• ยาขาดคราว 

• แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 
• แผนการบริหาร
ความสัมพันธ์เพื่อรักษาและ
สร้างความผูกพันกับลูกคา้ 
•  แผนการสรา้งแบรนด ์
 

หน่วยงานก ากับ/
คณะกรรมการ 

• การประชุมร่วม 
• การประชุมรับทราบ
นโยบาย 

• ผลประกอบการที่เตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
• การบริหารจัดการต้นทุนการผลติ 
• การตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
• การป้องกันการทุจริต คอรัปช่ัน 
• การปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
• ความสามารถทางการแข่งขัน 

• แผนการตลาดเชิงรุก 
• แผนพัฒนาธุรกิจใหม ่
• แผนการบริหารแบบลีน
เพื่อเพ่ิมคุณคา่ใน
กระบวนการผลติ 
• แผนเสรมิสร้างการกับดูแล
กิจการที่ด ี
 

หน่วยงานตรวจสอบ/ 
ให้การรับรอง 

• การประชุมร่วม 
• การประชุมสัมมนา 
• การปรึกษาหารือ 
 

• การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด 
• ความรับผดิชอบต่อการ
ตรวจสอบ 
• การตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

• แผนเสรมิสร้างการกับดูแล
กิจการที่ด ี
• แผนรับการตรวจสอบ
ประจ าป ี
 

คู่ความร่วมมือ  
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และ

ผู้รับจ้างผลิต 

• การประชุมสัมมนา 
• การจัดท าแบบสอบถาม 

• การด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม 
• การปฏิบัติตามสญัญาอย่าง
เคร่งครดั 
• การช าระหนีต้ามก าหนดเวลา 
• ความร่วมมือในการพัฒนาสินคา้ 

• แผนบูรณาการการจัดการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
Supply Chain 
• แผนการสร้างพันธมิตรและ
คู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ 
• แผนพัฒนากระบวนการ
จัดหาออนไลน ์
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กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
ที่องค์กรสร้าง
ความสัมพันธ ์

 

ตัวอย่างวิธีการ 
สร้างความสัมพันธ ์

 

ประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวัง และความกังวล 

 
ตัวอย่างการตอบสนอง 

ชุมชน • การท ากิจกรรมร่วม 
• การสนับสนุนกิจกรรม 
• การให้ความช่วยเหลือ 

• การมีส่วนร่วมและการ
พัฒนาชุมชน 
• ความปลอดภยัของชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

• แผนเสรมิสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

สื่อมวลชนและ NGOs • การประชุมสัมมนา 
• การร่วมกิจกรรม 
• Press Tour 

• ผลิตภณัฑ์ทีม่ีคุณภาพและ
ราคาที่เข้าถึง 
• ความครอบคลมุและ
เพียงพอของผลิตภณัฑ ์
• การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
• การป้องกันการทุจริต 
คอรัปช่ัน 

• แผนเสรมิสร้างการกับดูแล
กิจการที่ด ี
• แผนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของตลาด 
• แผนการประชุมร่วม
เครือข่าย  

ผู้ปฏิบัติงาน • การประชุมสายงาน 
• การประชุมฝ่าย/กอง/แผนก 
• การส ารวจความพึงพอใจของ
พนักงานและความผูกพันต่อ
องค์กร 

• การปฏิบัติต่อพนักงานท่ีด ี
• สวัสดิการที่เหมาะสม 
• ความมั่นคงในอาชีพ 
• การสร้างความสัมพันธ์กับ
พนักงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน 

• แผนการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
• แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
• แผน HR Strategic 
Partner 

 ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้รับการน าไปเป็น

ปัจจัยน าเข้า (Input) ทั้งในการสร้างความสัมพันธ์ และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึง       

การน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแลกิจการ (Governance) และกระบวนการท างานที่

ส าคัญ (Key Work System)   

เป้าหมายและผลการด าเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย (ปี64) ผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาพรวม 

70% 82.16 
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ประเด็นความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม (Sustainability Topics) 

องค์การเภสัชกรรมโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในกระบวนการด าเนินงานตามกรอบการ
ด าเนินงานและห่วงโซ่อุปทานมีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อระบุประเด็นความยั่งยืน ดังนี้ 

ประเด็นความย่ังยืนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การเภสัชกรรม 
ด าเนินการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลทั้งในเชิง

บวกและลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในกระบวนการด าเนินงานนั้น ผ่านช่องทางการติดต่อและการ
สร้างความสัมพันธ์ อาทิ ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลที่มีต่อยา เวชภัณฑ์ และการบริการ การ
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต การปฏิบัติงานกับคู่ค้า และการดูแลสังคมชุมชน เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และระบุเป็นประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การเภสัชกรรม 

ประเด็นความย่ังยืนจากบริบทแวดล้อมภายใน  
ด าเนินการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน 
และแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาสรุปเป็นประเด็นความยั่งยืนขององค์กร 

ประเด็นความย่ังยืนจากบริบทแวดล้อมภายนอก  
ด าเนินการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

แนวโน้มสถานการณ์ที่ส่งผลเป็นความเสี่ยงหรือโอกาสในการด าเนินธุรกิจ  และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเป็นประเด็นความยั่งยืนขององค์กร 
การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ (Validation) (102-20)   

ประเด็นความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม ได้รับการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และให้ความ
เห็นชอบว่าสอดคล้องกับการด าเนินภารกิจขององค์กร โดยคณะผู้บริหารระดับสูง 
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ประเด็นความยั่งยืนที่ส าคัญขององค์การเภสัชกรรม (Material Topics)  

องค์การเภสัชกรรมจัดล าดับความส าคัญของประเด็นความยั่งยืนระหว่างความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับความส าคัญต่อองค์การเภสัชกรรม (Topic Prioritization) เพ่ือค้นหาประเด็นความยั่งยืนที่ มี
ความส าคัญ (Material Topics)  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบและเก่ียวข้องในกระบวนการด าเนินงานตามกรอบ
การด าเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน  พิจารณาความส าคัญใน 2 มิติ ได้แก่ ส าคัญต่อองค์การเภสัชกรรม (ส าคัญ
ต่อการส่งมอบคุณค่าตามห่วงโซ่อุปทาน ส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 
และส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน)  และ ส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น ต่อ
การซื้อสินค้าและบริการ ต่อการด าเนินธุรกรรมร่วมกัน ต่อความเชื่อมั่นให้ด าเนินธุรกิจ) ซึ่งแบ่งความส าคัญ
ออกมาเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ส าคัญมากต่อองค์การฯ และส าคัญมากต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2) ส าคัญมาก
ต่อองค์การฯ และส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ส าคัญต่อองค์การฯ และส าคัญมากต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
4) ส าคัญต่อองค์การฯ และส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

 
 
 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

60 | P a g e  

 

การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ (Validation)  
ประเด็นความยั่งยืนที่ส าคัญขององค์การเภสัชกรรม ได้รับการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และ

ให้ความเห็นชอบว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญต่อส าคัญต่อการส่งมอบคุณค่าตามห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการความ
เสี่ยงและโอกาสในการด าเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขัน ความเข้าใจและความร่วมมือของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตลอดจนการรายงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมถึงคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

 
การทบทวนประเด็นความย่ังยืนที่ส าคัญ (Review and Action)  

ประเด็นความยั่งยืนที่ส าคัญได้รับการทบทวนเทียบกับความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบทแวดล้อมภายในองค์กร และบริบทแวดล้อมภายนอกองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพ่ือให้องค์การเภสัชกรรมสามารถบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
ความยั่งยืนแบบทันกาลอยู่เสมอ 

 
ประเด็นความย่ังยืนที่ส าคัญขององค์การเภสัชกรรมและขอบเขตผลกระทบของประเด็น ในปี 2564 

ประเด็นความยั่งยืน 
ที่ส าคัญ 

 

หัวข้อในรายงานที่แสดง 
แนวทางการบริหารจัดการและ

การประเมินผล 

ขอบเขตผลกระทบ 
การสนับสนุนต่อ

เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) 
ภายใน ภายนอก 

การวิจัยและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม 
เพ่ือตอบสนองความท้าทาย 

ด้านการดูแลสุขภาพ 

อภ. 
ลูกค้า คู่ค้า คู่ความรว่มมือ     

ผู้ส่งมอบ และ 
หน่วยงานตรวจสอบ/ให้การรับรอง 

 

การจัดการความรู ้
และนวัตกรรม 

อภ. 
ลูกค้า และ คู่ค้า คู่ความ

ร่วมมือ ผู้ส่งมอบ  

สินค้าและบริการ 
ที่มีคุณภาพ 

อภ. 
ลูกค้า คู่ค้า คู่ความรว่มมือ     

ผู้ส่งมอบ และ 
หน่วยงานตรวจสอบ/ให้การรับรอง 

 

ความมั่นคงทางยา 
ของประเทศ 

การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ ์
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างเท่าเทียม 

อภ. 
ลูกค้า  คู่ค้า คู่ความร่วมมือ     

ผู้ส่งมอบ และ 
หน่วยงานก ากับ คณะกรรมการ 

 

สิทธิมนุษยชน อภ. 
ลูกค้า 

NGOs สื่อมวลชน 

 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง 
เป็นธรรมและการพัฒนาทนุมนษุย ์
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ประเด็นความยั่งยืน 
ที่ส าคัญ 

 

หัวข้อในรายงานที่แสดง 
แนวทางการบริหารจัดการและ

การประเมินผล 

ขอบเขตผลกระทบ 
การสนับสนุนต่อ

เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) 
ภายใน ภายนอก 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ ์
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างเท่าเทียม 
อภ. 

NGOs สื่อมวลชน 
และชุมชน 

 

 

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
การจัดการ 

ก๊าซเรือนกระจก การดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม 
อภ. ชุมชน 

 

การจัดการของเสีย อภ. ชุมชน 
 

 

 
ความสมดุลเพื่อความยั่งยืน 
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ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความท้าทายด้านการดูแลสขุภาพ 
(Innovative Products for Countering Healthcare Challenges) 
องค์การเภสัชกรรมผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ

ผลิตยาที่องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการด าเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับสังคม มีการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่ม  

• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development) 

ความส าคัญของประเด็น  
องค์การเภสัชกรรมมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขของ

ประเทศ ทั้งกลุ่มยาแผนปัจจุบัน กลุ่มเวชส าอาง กลุ่มสมุนไพร กลุ่มชุดทดสอบ กลุ่มชีววัตถุ และกลุ่มวัตถุดิบ
ทางยา โดยพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ า เช่น สังเคราะห์วัตถุดิบยา ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ส าเร็จ  
กลางน้ า และปลายน้ า ที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมยาของไทยให้ผลิตยาได้ครบวงจรด้วยตนเอง เพ่ิมโอกาสใน
การด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีคู่แข่งขันทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศที่มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเอง ลดการน าเข้า สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและ
การแพทย์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ อย่างเช่นการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้ทันต่อวิทยาการทางการแพทย์ที่
มีความก้าวหน้า และความคาดหวังของตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัย โดยมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ เช่น ยาพ่นจมูก ยาฉีดที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง      
ยาเม็ดที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยยา วัคซีนที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง เป็นต้น  
แนวทางการบริหารจัดการ  

เพ่ือให้การวิจัยและพัฒนาบรรลุเป้าหมาย ด าเนินงานเป็นไปตามแผน และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์หรือพัฒนาต่อยอดได้จริง องค์การเภสัชกรรมจึงให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการงานวิจัยและ
พัฒนาตลอดห่วงโซ่การด าเนินงาน สอดคล้องกับปัจจัยเอ้ือที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ (Enablers) ตามแนวทาง
ของระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ดังนี้ 

1. การก าหนดโจทย์วิจัยและเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบสนองต่อความจ าเป็นและบริบทของประเทศ 
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ โดยให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ต่างๆนี้ ได้ถูกถ่ายทอดเป็นแผนแม่บทด้านการวิจัย โดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ก ากับดูแล
ในด้านดังกล่าว ร่วมกับผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรม ซึ่ งเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีและการน า
องค์กร 
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2. การก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยที่ครอบคลุมถึงระดับกลยุทธ์และกิจกรรม ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งท าให้
การก ากับดูแลการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินโครงการวิจัยส าหรับงานวิจัยที่องค์การเภสัชกรรมด าเนินการเอง เช่น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการพิจารณาอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานผู้รับทุนภายนอก
ส าหรับโครงการที่องค์การเภสัชกรรมไม่สามารถด าเนินการเองได้  เช่น การศึกษาวิจัยทางคลินิกต่างๆ โดยมี
การพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการตลาด คุณค่าเชิงสังคม และความพร้อมของเทคโนโลยีที่องค์การ
เภสัชกรรมมีอยู่  โดยคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์  และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

4. การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในรูปแบบสหสาขา โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญ
และทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยแบบก้าวกระโดด รวมทั้งยังเป็นการ
บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม เช่น 

- ความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทางเภสัชกรรม ครอบคลุมตั้งแต่การ
ทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Scale) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจนถึงระดับอุตสาหกรรม 
(Industrial Scale) ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Feasibility 
Study) ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสาธารณสุขที่ม่ันคงต่อไป 

- ความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม วิสาหกิจชุมชน และกรมการแพทย์ ในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ การปลูก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิก 

- ความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม สถาบัน PATH ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการวิจัย พัฒนา ผลิต และศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ
วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ชนิดเชื้อตายด้วยเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก 

5. การพัฒนาศักยภาพและความรู้ของนักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การ   
เภสัชกรรมได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
และการศึกษาต่อ โดยค านึงถึงทิศทางการวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีของโลกในอนาคต เพ่ือให้บุคลากรมีความ
พร้อมต่อทิศทางการวิจัยใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

6. การก ากับดูแลและติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคใน
การวิจัยได้อย่างทันท่วงที โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเป็นระยะทั้งใน    
คณะกรรมการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม และส าหรับโครงการวิจัยส าคัญที่มีผลกระทบเป็นความเสี่ยงขององค์กร ยังก าหนดให้มีการรายงาน
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ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
การพัฒนา Line Chatbot ส าหรับติดตามโครงการวิจัย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

7. การประเมินผลและจัดการองค์ความรู้จากโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป็นไปตามแผน สามารถน าผลการวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้หรือต่อยอดได้ทันเวลา รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อผิดพลาดระหว่างการวิจัย เพ่ือถอดเป็นบทเรียน (Lesson Learned) 
และจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติ (Standard Operation Procedure, SOP) ส าหรับการด าเนินงานวิจัยใน
อนาคตอีก 

 
เป้าหมายและผลการด าเนินงาน  

เป้าหมายการด าเนินงาน 
ปี 2564 

1. ความส าเร็จของโครงการเพาะปลูกกัญชาแบบภายในอาคาร (Indoor 
cultivation) โดยวิธีการปลูกแบบระบบน้ าหยด ร้อยละ 100 

60% 
(ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

COVID-19) 
2. ระดับความส าเร็จการวิจัยและพัฒนายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาก าพร้า ยา
ที่ส าคัญจ าเป็นต่อสาธารณสุข ไมน่้อยกว่า 5 รายการและยากลุ่มเปา้หมายที่เป็น 
First generic จ านวน 4 รายการ 

ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

3. การพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 (เชื้อตาย) ได้รบัอนุญาต
ด าเนินการศึกษาวจิัยในมนุษย ์

ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

4. การขึ้นทะเบียนต ารับยา (ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ทะเบียน) จ านวน 6 รายการ ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

5. การผลติผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อออกจ าหน่าย (หลังได้รับทะเบียนต ารบัยา) จ านวน 
5 รายการ 

ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

6. การเพิ่มยาและผลิตภณัฑ์ใหมส่ าหรับการเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาและวิจัยใน
สัดส่วนไมต่่ ากว่าร้อยละ 90 

ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

7. การเริ่มทดลองผลิตวัตถดุิบ Favipiravir ในระดับ Pilot Scale ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

8. การผลติยา Deferasirox อย่างน้อย 1 batch ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
9. ร้อยละความส าเร็จของ Conceptual Design โรงงานผลติยารักษาโรคมะเร็ง
ตามแผนการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง  
(ความร่วมมือกับ ปตท.) 

100% 
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• การจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน (Knowledge and Innovation            
   Management) 
 

ความส าคัญของประเด็น  
 การพัฒนาการจัดการความรู้ และการบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือน านวัตกรรมมาเป็นปัจจัยผลักดัน
และขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจ  ทั้งในส่วนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation)  นวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจใหม่  (New Business Innovation)        
บนพ้ืนฐานของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความใหม่ (Newness) และการสร้างคุณค่า (Value 
Creation) จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อม สามารถตอบสนองทุกกลุ่มความต้องการของลูกค้า รองรับการเติบโตและ
ขยายบทบาทในอนาคต เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้างเป็นรายได้ใหม่ให้กับองค์กร 
แนวทางการบริหารจัดการ  
 องค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาการจัดการความรู้และการ
บริหารจัดการนวัตกรรม โดยสนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้  รวมถึงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนและการร่วมพัฒนาความรู้กับทั้งภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และภาคเอกชน ในรูปแบบของการเป็นคู่ความร่วมมือ การต่อยอดองค์ความรู้สู่การ
ผลิตเชิงพาณิชย์ และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความส าคัญต่อการก้าวสู่มิติใหม่ในการด าเนินงานเป็นองค์กร
นวัตกรรม โดยก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการน าการจัดการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการด า เนินงานใน
กระบวนการท างาน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และเพ่ิมโอกาสในการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
 2. ส่งเสริมการจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และแนวคิดธุรกิจใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังต่อลูกคและผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรและสามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาและน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือต่อยอดเป็นงานวิจัย/นวัตกรรมไปสู่การ
ขยายผล เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการในระดับอุตสาหกรรม 
 4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม เสริมสร้างบรรยากาศด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การวิจั ยและสร้างนวัตกรรม การสร้าง
แรงจูงใจ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรม 
 5. สนับสนุนระบบทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความ
คิดเห็น การแสวงหาความรู้ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีช่องทางให้เข้าถึงองค์
ความรู้ได้ง่าย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกันทั่วถึงทั้งองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2564-2565 
1. บทบาทผู้น า: น าองค์กรและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมระดับองค์กร 
 ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ ทั้งในเชิงกระบวนการและการพัฒนาสินค้า
และบริการ อีกท้ังการขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จ ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) และ
ก าหนดเป็นปัจจัยในการสร้างความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
2. กระบวนการ: พัฒนาระบบการจัดการความรู้และวิเคราะห์ข้อมูล 
 พัฒนามาตรฐานแบบการเก็บข้อมูล โดยแสดงรูปแบบการจัดเก็บ และผลผลิต (KM Output) ที่
ชัดเจน รวมถึงผลักดันการรวบรวม และน าไปใช้แบบ Cross-Functional 
3. ผลลัพธ์: จัดการความรู้ที่โดดเด่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  สร้างการจัดการความรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพหรือแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการด าเนินงาน และ/หรือ สินค้าและบริการ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน 
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แนวปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ 
 องค์การเภสัชกรรมด าเนินการด้านการจัดการความรู้โดยแบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ 
 1. บทบาทของผู้น า 

 ก าหนดโครงสร้างการท างานด้านการจัดการความรู้และน าองค์กร ที่เชื่อมโยงเพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงานและนโยบายรวมถึงเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ขับเคลื่อนกระบวนการน าไปผลักดันการปฏิบัติ  

2. กระบวนการ 
 ก าหนดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ที่เชื่อมโยงกับต าแหน่งทาง

ยุ ท ธ ศ าส ต ร์  (Strategic Positioning) ปั จ จั ย เชิ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์  (Strategic Factors) 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) และ เป้าประสงค์ (Objective) ขององค์กร และจัดสรรทรัพยากรที่
จ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่างครอบคลุม เช่น งบประมาณ และระบบเทคโนโลยี  และ
ถ่ายทอดแผนไปยังผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 

 

 
 

แผนที่เชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
ที่แสดงการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งตัวชี้วัดทั้งทางการเงิน และ ไม่ใช่ทางการเงิน 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 
 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจในด้านการจัดการความรู้ 

ด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสมเป็นประจ าทุกเดือน 
การก าหนดค่านิยม และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการสอบทานกระบวนการเพ่ือประเมินความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงาน
จัดการความรู้ 

 ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยมีการก าหนดความรู้ที่ส าคัญ เครื่องมือที่ชัดเจน 
มีการสื่อสาร และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความรู้เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องและการเข้าถึงที่ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้องกับระบบงานหลักในห่วงโซ่คุณค่า 

 พัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ส าคัญ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการ
จัดการความรู้ และข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ และการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่เป็นจุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวัง โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

3. ผลลัพธ์ 
 ทวนสอบกระบวนการ (KM Audit) วัด ประเมิน และรายงานผลลัพธ์ด้านการจัดการความรู้ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
นวัตกรรมองค์กรที่เกิดข้ึนจากการจัดการความรู้ และส าหรับการวางแผนจัดการความรู้ในปีถัดไป 
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แนวปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรม 
 องค์การเภสัชกรรมด าเนินการด้านการจัดการนวัตกรรมโดยแบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ 
 1. บทบาทของผู้น า 

 ก าหนดวิสัยทัศน์โดยใช้การจัดการนวัตกรรมเป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน พร้อมทั้งโครงสร้างการด าเนินงาน ค่านิยม และส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

2. กระบวนการ 
 ก าหนดนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการนวัตกรรม และคู่มือ

นวัตกรรม ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักขององค์กร ถ่ายทอดและสื่อสาร
นโยบาย แผนแม่บทฯ และคู่มือนวัตกรรมแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ 

 รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ เพ่ือน าไปเป็นปัจจัยน าเข้า
ส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการ และ/หรือ กระบวนการท างาน 

 ก าหนดให้มีการน าความรู้จากการจัดการความรู้ ไปสู่การสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และ
บริการ และ/หรือกระบวนการท างาน โดยมีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดทั้งในระดับองค์กร และระดับสายงาน/
หน่วยงาน 

 เสริมสร้างบรรยากาศ และแรงจูงใจในองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมี
แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม 

 ออกแบบกระบวนการนวัตกรรมขององค์กร ที่เริ่มต้นจากการบริหารจัดการความรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล การรวบรวมความคิดสร้างสรรค์จากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรม 
และการน านวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์ต่อลูกค้า และ/หรือ สังคมในวงกว้าง โดยมีการทบทวนกระบวนการ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานด้าน

นวัตกรรมที่ก าหนดไว้ โดยมีการทบทวนแผนการจัดสรรฯ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. ผลลัพธ์ 
 ทวนสอบกระบวนการ (Innovation Management Audit) วัด ประเมิน และรายงาน

ผลลัพธ์ด้านการจัดการนวัตกรรม ทั้ง 5 ด้าน ทั้งผลลัพธ์ด้านตอบสนองนโยบายภาครัฐ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
และผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการด าเนินงาน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เทียบกับเป้าหมาย เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้ไปเป็นองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
และส าหรับการวางแผนจัดการนวัตกรรมในปีถัดไป 
 
 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

70 | P a g e  

 

เป้าหมายและผลการด าเนินงาน  
 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2564 
การจัดการความรู้ 

ความส าเร็จของแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการความรู้
และนวัตกรรม ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

ความส าเร็จของการทบทวนและจดัท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจดัการความรู้และ
นวัตกรรม ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

ความส าเร็จของการส่งเสริมผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role model) ในการ
จัดการความรู้ ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

ความส าเร็จของการสื่อสารและจดักิจกรรมส่งเสรมิการสร้างวัฒนธรรมการเรยีนรู้ ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

ความส าเร็จของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงาน (ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ความส าเร็จของการยกระดบัความสามารถบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ KM และมผีลลัพธ์ต่อการ
พัฒนาองค์กร ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

ความส าเร็จของการถอดความรู้ทีส่ าคัญของความสามารถพิเศษขององค์กร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ความส าเร็จของการต่อยอดการจดัการความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ความส าเร็จของการบรูณาการพฤติกรรมจัดการความรู้กับค่านิยมองค์กร  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
การจัดการนวัตกรรม 

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญ 
ความส าเร็จในการไดร้ับทะเบยีนต ารับยาของโครงการวิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์  ส าเรจ็ 
ความส าเร็จของการตดิตั้งเครื่องจกัรโครงการเวชภณัฑ์หน้ากาก N95  ไม่ส าเร็จ 

(ด าเนินการได้ในระดับการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ี เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19) 

ความส าเร็จของการได้รบัอนุญาตศึกษาวิจัยวัคซีน COVID-19 ในมนุษย์ ส าเรจ็ 
มุมมองด้านการเงิน 

การประหยัดรายได้ภาครัฐ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60.5 ร้อยละ 60.71 
การเติบโตขององค์กรจากยอดขายของผลิตภัณฑ์ ไม่ต่ ากว่า 8,200 ล้านบาท 8,656 ล้านบาท 

การสร้างรายได้จากนวตักรรม ไมต่่ ากว่า 1,200 ล้านบาท 1,976 ล้านบาท 
ประสิทธิภาพในการบรหิารต้นทุน ไมเ่กินร้อยละ 65 ของราคาขาย ร้อยละ 65.04 
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เป้าหมายและผลการด าเนินงาน (ต่อ)  

เป้าหมายการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2564 

มุมมองด้านลกูค้า 

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ระดับคะแนนไมต่่ ากว่า 4.27 คะแนน 4.39 คะแนน 
ความส าเร็จของจ านวนโครงการทีร่่วมกับ Supplier & Distributor ในห่วงโซ่อุปทาน     
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

จ านวนเครือข่ายด้านการวิจยั ไม่นอ้ยกว่า 2 ราย 4 ราย 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
นวัตกรรมผลิตภณัฑ ์

ความส าเร็จการวิจัยและพัฒนายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาก าพร้า ยาที่สาคัญจ าเป็นต่อ
สาธารณสุข และยากลุ่มเป้าหมาย ที่เป็น First Generic  ไมต่่ ากว่า 5 รายการ 

6 รายการ 

ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนต ารบัยา ไม่ต่ ากว่า 6 รายการ 6 รายการ 

ผลิตภณัฑ์ใหม่ทีอ่อกจ าหน่าย หลงัได้รับทะเบียนต ารับยาไมต่่ ากว่า 5 รายการ 5 รายการ 
นวัตกรรมกระบวนการ 

ความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ (14 โครงการ) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
นวัตกรรมธรุกิจใหม ่

ความส าเร็จตามแผนการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบยา (Deferasirox และ Favipiravir)       
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

ความส าเร็จตามแผนสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ความส าเร็จตามแผนการพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ความส าเร็จตามแผนการพัฒนา GPO Franchise ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ความส าเร็จตามแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อภ. (หนองใหญ่) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

นวัตกรรมด้านสินทรัพย์ทางปัญญา 
รายการทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นค าขอสิทธิบัตร / อนสุิทธิบัตร อยา่งน้อย 1 รายการ 1 รายการ 
รายการจดทะเบยีนเครื่องหมายการค้า อย่างน้อย 1 รายการ 1 รายการ 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

จ านวนองค์ความรู้ที่มีการต่อยอดไปสู่นวัตกรรม อย่างน้อย 3 เรื่อง 5 เรื่อง 
จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม อย่างน้อย 1 ระบบ 1 ระบบ 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 25 เรื่อง 27 เรื่อง 
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• การมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (Product and Service Quality) 
 

ความส าคัญของประเด็น  
คุณภาพและประสิทธิผลของยาและเวชภัณฑ์ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความไว้วางใจ และความ

เชื่อมั่นของผู้บริโภค การรับรู้ของสังคม ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรม  ซึ่งนอกจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะสามารถท าให้ลดการพ่ึงพายาจากต่างประเทศแล้ว เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทาง
การตลาดมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลต่อการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ของโรคระบาดที่กระแสความใส่ใจต่อสุขภาพของคนทั่วโลกเพ่ิมมากขึ้น 
แนวทางการบริหารจัดการ  

องค์การเภสัชกรรมโดยฝ่ายประกันคุณภาพมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ (Quality 

Control) และประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของกระบวนการ

ผลิต ที่ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน เฉพาะ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 

(PIC/S) ซึ่ งเป็นมาตรฐานที่ ยอมรับ ในกลุ่ มประเทศแถบยุ โรป  และมาตรฐานทางการผลิต  Good 

Manufacturing Practice (GMP)  รวมถึงคุณภาพในการจัดส่ง ตามมาตรฐานการกระจายสินค้า Good 

Distribution Practices (GDP)  ซึ่งทุกกระบวนการของการควบคุมคุณภาพ จะมีการก าหนดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (Work Instruction) และระเบียบปฏิบัติด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality Procedure) การ

พัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ (Incident) ที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการผลิต และกระบวนการจัดส่ง ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา(อย.) จะท าการตรวจประเมินคุณภาพดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีด้วย เพ่ือให้ระบบคุณภาพเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง และ ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  

ปี 2564 ปี 2564 

ตอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น ภายในระยะเวลา 3 วันท าการ  100 % 94 % 

ชดเชยยาให้ลูกค้า ภายในระยะเวลา 7 วันท าการ  90% 94 % 
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การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม (Equal 
Accessibility of Products Necessary for Improving Quality of Life) 
 
 องค์การเภสัชกรรมด าเนินกิจการโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยการสร้างการเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นแก่ประชาชน สร้างความมั่นคงทางยาให้แก่ประเทศ และมุ่งหวังที่จะตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามมาตรฐานสากลขององค์การ
สหประชาชาติ 
 

• ความม่ันคงทางยาของประเทศ (Medicine Security) 
 

ความส าคัญของประเด็น  
องค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในการสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ เพ่ือให้

มั่นใจว่าสามารถผลิตและจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทันท่วงที มีความหลากหลาย
ของยาและเวชภัณฑ์ที่ครอบคลุมโรคที่ส าคัญ ทั้งยาที่มีความจ าเป็นต้องใช้ เพ่ือวินิจฉัย บรรเทา บ าบัด ป้องกัน 
หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง 
หรือยาที่มีอัตราพบได้ต่ า โดยที่ไม่มียาอ่ืนมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาขาดแคลน โดยบริษัทยาเอกชนส่วนมาก
ไม่ผลิต และ/หรือ ไม่จัดหามาจ าหน่าย เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน เพราะมีอัตราการใช้น้อย แต่ก็
ยังมีความจ าเป็นต่อการมีส ารองไว้ใช้ภายในประเทศ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ 
รวมทั้งเป็นหนึ่งในกลไกที่ท าให้ราคายาในประเทศมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประเทศ และเพ่ือให้ระบบสาธารณสุขของประเทศสามารถพ่ึงพาตนเอง ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ 
ประหยัดงบประมาณด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ  

 

แนวทางการบริหารจัดการ  
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางยาของประเทศ รองรับสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรค องค์การเภสัชกรรม ได้ด าเนินการดังนี้ 
1) จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการวิจัยยาแผนปัจจุบันโดยมีการด าเนินการให้

ครอบคลุมทั้งในส่วนของต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  โดยมีกลุ่มยาเป้าหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาสามัญ First 
Generic  รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์รูปแบบยาเตรียมใหม่ (Novel Drug Delivery Dosage 
Forms) ยาก าพร้า ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและวัคซีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชส าอาง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของ
องค์การเภสัชกรรมมาโดยตลอด เพ่ือช่วยให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และ
คุณภาพได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้ ส าหรับทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร องค์การ
เภสัชกรรมได้ปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้สอดรับกับแนวโน้มในปัจจุบัน เน้น“ความต้องการของ
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ผู้บริโภคหรือความต้องการของตลาด (ทั้งในและต่างประเทศ) เป็นหลัก”  โดยเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก “มุ่งเน้นแต่การรักษาเท่านั้น” เป็น “มุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู” เพ่ือให้
ครอบคลุมการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม และมีการเปลี่ยนประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีด าเนินการวิจัยและพัฒนา
จาก “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเท่านั้น” เป็น “วัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร” เนื่องจากในปัจจุบัน
วัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ  

ในระยะยาวองค์การเภสัชกรรมยังมีแผนการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทางยาร่วมกับหน่วยงานที่มี
ศักยภาพ และศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทาง
ยาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  

2)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น ยา และ      
ชีววัตถุ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีการน ากระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับสากลมาใช้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
วิจัยและพัฒนายาให้มีคุณภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการน าองค์ความรู้จาก
บริษัทผู้ผลิตชั้นน ามาปรับใช้ภายในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรภายในองค์การเภสัชกรรม เกิดการเรียนรู้ และเป็น
การพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการไปจนถึงการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม 

3)  ขยายก าลังการผลิตจากเดิมที่มีโรงงานในพ้ืนที่พระราม 6 โดยการสร้างโรงงานเพื่อรองรับการเพ่ิม
ก าลังการผลิตจ านวนมาก เช่น โรงงานผลิตยารังสิต 1  โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ โรงงานฝ่ายสมุนไพรและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ และโรงงานผลิตยารังสิต 2   

4)  ด้านการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรมด าเนินการโดยยึดตาม
มาตรฐานสากลล่าสุด เช่น การใช้ต ารายามาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด การ
วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยาโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เพ่ือช่วยสร้าง
ความม่ันใจในระบบคุณภาพของงานวิจัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาจะต้องผ่านการศึกษาความคงสภาพตาม ASEAN 
Guideline การศึกษาชีวสมมูล และ/หรือ การศึกษาทางคลินิก ตามมาตรฐาน GLP (Good Laboratory 
Practice)  และการยื่นข้อมูลขึ้นทะเบียนยาแบบ ASEAN Harmonisation ซึ่งท าให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ
องค์การเภสัชกรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

5)  แต่งตั้งคณะท างานโครงการเพ่ือการผลิตหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือท าหน้าที่ใน
การศึกษาความเป็นไปได้และวิธีการผลิตหรือน าเข้า รวมถึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่สอดคล้อง
กับค่าครองชีพและความสามารถในการจ่ายของประชาชนและภาครัฐ  

6) ส ารองยาและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะยาช่วยชีวิต (Life Saving Drug) ยาก าพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
องค์การเภสัชกรรมได้วางแผนการผลิตและจัดเก็บส ารองในคลังพร้อมจะน าไปใช้งานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้
ยังได้วางแผนในการจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการผลิต และด าเนินการผลิตส ารอง  
ขึ้นคลังรวมถึงจัดหาและน าเข้ายาและเวชภัณฑ์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  
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เป้าหมายการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2564 

ร้อยละของจ านวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้จากยาท่ี อภ. ผลติ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60.50   

ร้อยละ 60.64 * 

 

* โดยสามารถประหยัดได้ 2,947.39 ล้านบาท ต่อมูลค่างบประมาณหากซื้อจากเอกชน 4,860.78 ล้านบาท 
(ร้อยละ 60.64)  

 
 

• สิทธิมนุษยชน-การกระจายยาและเวชภัณฑ์อย่างทั่วถึง (Medicine and Medical Supplies  
  Accessibility) 

 
ความส าคัญของประเด็น  

องค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างครบถ้วนและเพียงพอ เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่จะได้รับการดูแล
สุขภาพข้ันพื้นฐานเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 
แนวทางการบริหารจัดการ (103-2) 

องค์การเภสัชกรรม กระจายยาและเวชภัณฑ์สู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยกระจายสู่ ระบบ
บริการสุขภาพในภาครัฐมากกว่า 95% ของการบริการทางการแพทย์อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
โรงพยาบาลชุมชนอยู่ 800 กว่าแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 100 กว่าแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อีกประมาณ 10,000 แห่ง นับได้ว่า เป็นการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์กระจายลงไปถึงในทุกระดับ
ภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ยังเข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการคลังยาของสถานบริการ และโรงพยาบาล
ต่างๆ ด้วยการน าระบบ Vendor Managed Inventory : VMI  ซึ่งท าให้ทราบถึงสถานะของปริมาณของยา
และเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลต่างๆ เพ่ือให้โรงพยาบาลได้มียาใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์การ
เภสัชกรรมยังมีระบบร้านค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีก 8 แห่ง และสาขาภาคอีกจ านวน  3 
แห่ง  รวมถึงมีบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ www.gpoplanet.com เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงยาสามัญ 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นเบื้องต้นอีกช่องทางหนึ่ง    
 
 
 
 

http://www.gpoplanet.com/
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• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ความส าคัญของประเด็น  
 องค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นบริหารจัดการภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ ด้วยพ้ืนฐานของการ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินงาน (CSR in Process) เพ่ือรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิด
จากการตัดสินใจและการด าเนินกิจการ ซึ่งรวมถึง กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร ที่มีต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม อย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม เพ่ือให้ได้รับการอนุญาต (License) และยอมรับจากสังคม 
(Social license) ในการด าเนินธุรกิจ ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ผู้ส่งมอบ และคู่ค้า รวมถึงเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขัน 
แนวทางการบริหารจัดการ  
 องค์การเภสัชกรรมก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการ โดยยึดมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
และการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือที่จะสามารถบูรณาการหลักปฏิบัติเข้าไป
ในการปฏิบัติงานประจ าวัน ให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ภายใต้การก ากับดูแล 
ติดตามและประเมินผลของผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน  ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ก าหนดหลักปฏิบัติในด้านต่างๆ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่  

1. การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance)  
การก ากับดูแลองค์กร เป็นกลไกพ้ืนฐานส าหรับการบริหารจัดการในภาพรวม รวมถึงการบริหารความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้านอ่ืนๆ ที่เหลือ โดยมุ่งเน้นที่บทบาทของ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะ
ผู้แทนเจ้าของกิจการและภาครัฐที่ก ากับดูแล และบทบาทการมีส่วนร่วมของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก ากับ
ดูแลทีเ่หมาะสมและเพียงพอจะผลักดันให้ อภ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน  

(ศึกษาข้อมูลต่อในหัวข้อการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการ
ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (GRC) ) 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
องค์การเภสัชกรรมให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่า

เทียมกัน มีศักด์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองทั้ง
ความคิดและการกระท าที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยมีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้น 
คือ สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ โดยองค์การเภสัชกรรมคุ้มครองให้ประชาชนชาวไทยมี
หลักประกันด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม ด้วย
การผลิตยาและเวชภัณฑ์ท่ีมีความจ าเป็น ในปริมาณท่ีเพียงพอ และจ าหน่ายด้วยช่องทางและราคาที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ (ศึกษาข้อมูลในหัวข้อการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเท่าเทียม) 
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หลักการด้านสิทธิมนุษยชนยังได้รับการน ามาปฏิบัติต่อพนักงานขององค์การเภสัชกรรมอย่างเป็น
ธรรม ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่จะไม่ถูกละเมิดสิทธิแรงงาน เกี่ ยวกับสัญญาจ้าง การจ้าง
งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายแรงงาน การไม่ถูกขัดขวางการรวมกลุ่มเพ่ือการเจรจาต่อรองของ
พนักงาน โดยมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานที่เป็นไปตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจฯ และการจัดตั้งชมรม       
กลุ่มท างานต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันเองและช่วยเหลือบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การก าหนดอัตรา
ค่าจ้างที่สมดุลระหว่างหญิง-ชาย การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และโอกาสในการเติบโต การดูแลความปลอดภัยในการท างาน หรือการไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน
จากอคติทางเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ  ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนนี้ยังได้รับการน าไปก ากับในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับคู่ค้า ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การก าหนดให้คู่ค้าต้องปฏิบัติด้านการจ้างตาม
กฏหมายแรงงาน  การก าหนดมาตรการความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามในการเข้าด าเนินงานกับ
องค์การเภสัชกรรม อีกด้วย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อความผิดตามกฎหมาย และความเสี่ยงต่อคุณภาพของ
ผลิตผลจากพนักงานในระยะยาว 

 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)  
  องค์การเภสัชกรรมบริหารจัดการพนักงานโดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการบริหาร
และพัฒนาทุนมนุษย์ อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงความท้าทาย
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายรัฐบาล 
ตลอดจนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการ
บริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการด าเนินงาน ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานแก่
ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ เพ่ือให้งานบริหารทุนมนุษย์มีบทบาทเป็น
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ขององค์กร โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
  1) การก าหนดอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร 

 2) การสรรหา คัดเลือก และการหมุนเวียนบุคลากรที่เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถ
และไม่เลือกปฏิบัติ 

3)  การพัฒนาทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบ ทั้งในเชิงความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เทคโนโลยี และภาวะการแข่งขัน ตามระบบและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรายต าแหน่งตามแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการเชื่อมโยงถึงการสืบ
ทอดต าแหน่งการบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดการสายอาชีพ 

4) การก าหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จขององค์กร และเชื่อมโยงกับการบริหารผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ การสืบทอดต าแหน่ง และการ
จัดการสายอาชีพอย่างเป็นธรรม 

5) การจัดระบบสนับสนุนการท างาน ซึ่งรวมถึง การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี
ความปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการบริหารทุนมนุษย์ การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรม 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

78 | P a g e  

 

องค์กร และการปลูกฝังวินัย จริยธรรม เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  
6) การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  ที่

ประกอบด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงานในสัดส่วนที่เท่ากัน เพ่ือร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์  

4. สิ่งแวดล้อม (The Environment) 
องค์การเภสัชกรรมมีภารกิจที่ส าคัญเกี่ยวกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งในกระบวนการผลิต มีความ

เสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม อภ. จึงได้มีการก าหนดแนวทางปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ด้วยความพยายามในการลดผลกระทบเชิงลบ เช่น ขยะจากการผลิต ขยะจากส านักงาน ขยะอันตราย มลพิษ 
การหก รั่ว ไหล ของสารเคมี โดยก าหนดให้มีการก าจัดอย่างถูกต้อง ประกอบกับได้มีการน าเอาหลักการ 3R 
(Reduce, Recycle, Reuse) มาปฏิบัติ 

นอกจากนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อภ. ยังได้มี
โครงการต่างๆ เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 

(ศึกษาข้อมูลต่อในหัวข้อการดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม) 
5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operation Practices)  
องค์การเภสัชกรรมมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณและ 

จริยธรรม โดยมุ่งเน้นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทั้งกลุ่มลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ คู่แข่งขัน ชุมชน และ
สังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนไม่ให้เกิดการผูกขาด
ทางการค้า การทุ่มตลาด และการจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดความโปร่งใส โดยได้แสดงความมุ่งม่ันด้านการแข่งขันทาง
การตลาดที่เป็นธรรม ที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ การก าหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า การไม่ละเมิดความลับ
ทางการค้า หรือข้อมูลความลับของผู้ประกอบการอ่ืน การไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยการ
กล่าวหาด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสม  การเคารพในสิทธิของคู่แข่งอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  การเข้าถึงและจัดหาเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้โดยมีการบริหารจัดการด้วยการก าหนดเป็นโครงสร้างผู้รับผิดชอบ 
ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริมการด าเนินงาน ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

6. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues)  
ผู้บริโภค คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เป็นกลุ่มที่รับคุณค่าโดยรวมทั้งหมดที่เกิดจากสินค้าและ

บริการขององค์การเภสัชกรรม เป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้เกิดรายได้ มีความเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
อภ. จึงมุ่งมั่นในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมทั้งการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคและการใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 

องค์การเภสัชกรรม ได้มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาในการผลิตยาและเวชภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ ทั้ง
ในการด าเนินการด้วยตนเอง และในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือผลักดันอุตสาหกรรมยา
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ของไทยให้สามารถผลิตยาได้ครบวงจร  นอกจากนี้ยังเสริมด้วยกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
เพ่ือให้การวางแผนการผลิตมีความสอดคล้องกับต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อม สามารถตอบสนองทุก
กลุ่มความต้องการของลูกค้า และทุกสถานการณ์ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นต่อยาและเวชภัณฑ์ที่
ผลิตโดย อภ. และให้ความร่วมมือ สนับสนุนให้ อภ. สามารถด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิผลและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
 (ศึกษาข้อมูลต่อในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพ) 

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 
ชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม เมื่อ

ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการและพ้ืนที่การผลิต ทั้ง 2 ฝ่ายก็จะสามารถอยู่
ร่วมกัน เกื้อกูลกัน พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน องค์การเภสัชกรรมมีการก ากับ 
ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานไม่ให้สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ชุมชนสามารถดูแล
ตนเองและเติบโตได้ในระยะยาว ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในเชิงการพัฒนาและการบรรเทาความ
เดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ  

 

เป้าหมายการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน  

ปี 2564 
สิทธิมนษุยชน 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันภายในองค์กร (เช่น การเลือกปฏิบัติ) การ
ใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย เป็นศูนย์  

0 

สัดส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบัติงานอ่ืนในห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับ
การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละ 100   

100% 

การปฏิบัติด้านแรงงาน 
ระดับความผูกพันของพนักงาน ไม่ต่ ากว่า 4.00/5.00 คะแนน 4.05 
สัดส่วนของพนักงานท่ีไดร้ับการพฒันาความรู้ และ/หรือทักษะในการปฏิบัติงาน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ต่อป ี

ระดับปฏิบัติการ 88.26% 
ระดับบริหาร 99.08% 

สัดส่วน (ร้อยละ) การบาดเจ็บ เจบ็ป่วย ของพนักงานอันเนื่องมาจากการท างาน ลดลงจาก
ปีก่อนหน้า  

0% 

การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม เป็นศูนย ์ 0 

ประเด็นด้านผู้บริโภค 
1. สัดส่วนของยาและเวชภณัฑ์ที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพและความ
ปลอดภัยของลูกค้า ร้อยละ 100 (416-1) 

100% 

2.  สัดส่วนของยาและเวชภณัฑ์ทีม่ีฉลากหรือข้อมูลที่จ าเป็นก ากับ รอ้ยละ 100 (417-1) 100% 
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เป้าหมายการด าเนินงาน (ต่อ)  ผลการด าเนินงาน  
ประเด็นด้านผู้บริโภค (ต่อ) 

3.  จ านวนข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภยั การให้ข้อมูลและ
ฉลากของยา เป็นศูนย ์

0 

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
1. จ านวนโครงการเกีย่วกับการมสี่วนร่วมและ/หรือ การพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 5
โครงการ/ป ี

6 

2. สัดส่วนของกระบวนการปฏิบตังิานท่ีได้รับการสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน ประเมินผล
กระทบ และมีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 100  

100% 

3. จ านวนเหตุการณ์การละเมิดระเบียบและกฎหมายของชุมชนและสังคมที่ตั้งอยู่ เป็นศูนย์  0 

4. จ านวนข้อร้องเรียนของชุมชน เป็นศูนย์  0 
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การดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม 
(Dedication to Environmental Stewardship) 

 องค์การเภสัชกรรมปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System : EMS, ISO 14001) ซึ่งลักษณะของ
สถานประกอบการเป็นโรงงานผลิตยา ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง แวดล้อมไปด้วยพ้ืนที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม     
จึงต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และเพ่ือเป็นการพัฒนา
องค์กรในแง่ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการก าหนดนโยบายที่แสดงถึงความมุ่งนั่นที่จะ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือลดผลกระทบไปพร้อมๆ กับเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ให้ได้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม 
 

กรอบการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การเภสัชกรรม 

 
 

ทั้งนี้โดยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจการอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
ระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  เห็นคุณค่า
และความจ าเป็นของการอนุรักษ์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
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• ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การจัดการก๊าซเรือนกระจก  
   (GHG Emission Management) 

 
ความส าคัญของประเด็น  

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข     
มีความตระหนักในความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุในนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เช่น น้ าท่วม อากาศที่ร้อนอบอ้าวจากอุณหภูมิที่
สูงขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ และ สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 
อีกทั้งยังเป็นวาระส าคัญของโลก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน องค์การฯ จึงได้
ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด าเนินกิจการ รวมถึงลดการใช้
ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก 

 

แนวทางการบริหารจัดการ  
1. น าหลักมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 เพ่ือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในทุกโรงงานขององค์การเภสัชกรรม 
3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 เพ่ือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

เป็นระบบในทุกโรงงานขององค์การเภสัชกรรม 
4. การจัดท า Carbon Footprint of Organization และหาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในทุก

โรงงานขององค์การเภสัชกรรม 
5. การค านวณและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ในทุกโรงงานของ                

องค์การเภสัชกรรม 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน  

ปี 2564 
1. จัดท าโครงการลดก๊าซเรือนกระจก อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 2 โครงการ 
2. การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 1,334 tCO2e ต่อปี   

    Scope 1  124.05 (5%) 
    Scope 2  4,671.38 (16%) 

    Scope 3  16.06 (1%) 
    สารท าความเย็น (แยกรายงาน) -624.45 (-43%) 
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กราฟแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม Scope เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564 

 

 

กราฟแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564 
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ตัวอย่างโครงการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โครงการลดการใช้กระดาษ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  ลดการใช้กระดาษอย่างน้อย 300 รีม/ปี ซึ่งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1.50 tCO2e 
ผลการด าเนินงาน ปี 2564 ลดการใช้กระดาษได้ 505 รีม คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 2.85 tCO2e 
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• การปกป้องสิ่งแวดล้อม: การจัดการของเสีย (Waste Management) 

 
ความส าคัญของประเด็น  

ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต และการด าเนินงานอ่ืนๆ ล้วนแต่ เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต และความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ความพยายามในการลดของเสีย       
ยังแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ซึ่งส่งผลต่อการลดต้นทุนในการด าเนินงาน 

 

 
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
 องค์การเภสัชกรรมได้ก าหนดแนวทางให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับของเสียตามหลัก 3Rs คือ การ
ลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้ (Reduce) การน าของเสียกลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และการน าของเสีย
กลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ (Recycle) เพ่ือเป็นการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้ทรัพยากรที่ เกินความพอดี หรือ การสร้างมลพิษจากวิธีการก าจัด ท าลาย โดยมอบหมายให้แผนก
สิ่ งแวดล้อมและสุขาภิบาล  กองความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม และคณะท างานจัดการของเสีย              
เป็นผู้รับผิดชอบในปฏิบัติงานตามขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การจัดการของเสีย (Waste  Management) 
โดยแบ่งของเสียออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้ดังนี้ 

1) ของเสียจากส านักงาน โดยด าเนินการตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องการจัดการขยะจากส านักงาน     
 2) ของเสียจากการผลิต โดยด าเนินงานตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่องการท าลายของเสียจากการด าเนินการ
ผลิต  
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ปริมาณและวิธีการก าจัดของเสียแต่ละประเภท 
ประเภท ปริมาณ วิธีการก าจัด 

น้ าทิ้ง/น้ าเสีย  
น้ าท้ิง/น้ าเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน  
หมายรวมถึงหน่วยสนับสนุนการผลิต 

น้อยกว่าเท่ากับ  
100 ลบ. ม/วัน 

ระบบบ าบดัน้ าเสีย แบบตะกอนเรง่ 
(ACTIVATED  SLUDGE) 

โดยมีคณุภาพน้ าท้ิง 
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

น้ าท้ิง/น้ าเสียจากแหล่งอื่นๆ เช่น ส านักงาน  
โรงอาหารคนงาน ที่พักคนงาน  

น้อยกว่าเท่ากับ  
300 ลบ.ม/วัน 

ขยะทั่วไปและขยะอันตราย  
วัสดุกระดาษ/กล่องกระดาษ 24.20 ตัน 

คัดแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ 
วัสดุฟอล์ย (Foil) 2.55 ตัน 
วัสดุแก้ว 1.00 ตัน 

วัสดุถุงพลาสติก 2.24 ตัน 
วัสดุถังพลาสติก 5.64 ตัน 
วัสดุถังเหล็ก 6.75 ตัน น ากลับมาใช้ประโยชน์อีก 

ด้วยวิธีอ่ืนๆ วัสดุถังพลาสติก สีเ่หลี่ยม 2.36 ตัน 
ตัวท าละลายที่ใช้แล้วและสารเคมทีี่เป็นของเหลว 21.20 ตัน 

เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ 
ส าหรับของเสียอันตราย 

ยาและวตัถุดิบ (ไมร่วมเพนนิซลิิน) 93.28 ตัน 
ยาและวตัถุดิบกลุม่เพนนิซลิิน 20.21 ตัน 

วัสดุดดูซับ/ตัวกรอง 5.30 ตัน 
บรรจภุัณฑ์ปนเปื้อน 28.55 ตัน 

น้ ามันเครื่องใช้แล้ว 0.00 ตัน ท าเชื้อเพลิงผสม  
สารเคมี/น้ ามัน/เชื้อเพลิงท่ีหก ร่ัว ไหล 
สารเคมี/น้ ามัน/เชื้อเพลิงที่หก รั่ว ไหล ไม่ม ี เผาท าลายในเตาเผาเฉพาะ 

ส าหรับของเสียอันตราย 

 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน  

ปี 2564 
สัดส่วนการลดปรมิาณของเสียจากการผลิต อย่างน้อยร้อยละ 10 ร้อยละ 24.34 
 

หมายเหตุ ปริมาณของเสยีจากการผลิต ปี 2563 = 281,910 กิโลกรัม และ ปี 2564 = 213,280 กิโลกรัม 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานอื่นๆ 

ด้านเศรษฐกิจ 
รายละเอียด ปี 2564 

ผลการด าเนินงานเชิงเศรษฐกจิ  

มูลค่าเศรษฐกจิทางตรงท่ีสร้างขึ้นและกระจายไปสู่ส่วนอื่น   
• รายได้ (Revenues) 34,911,3.31 ล้านบาท 
• ต้นทุนการด าเนินงาน (Operating Costs) 32,303,48 ล้านบาท 

• ค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน (Employee Wages & Benefits) 1,827.14 ล้านบาท 
• ผลตอบแทนให้แก่ภาครัฐ (Payments to Providers of Capital) 1,463.60 ล้านบาท 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและแผนการเกษียณอื่นๆ   
• เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ (Retirement Compensation) 86.70 ล้านบาท 
• เงินบ าเหน็จ (Pension Liabilities) 40.69 ล้านบาท 
• เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 116.79 ล้านบาท 

ผลกระทบเชิงเศรษฐกจิทางอ้อม  
• มูลค่าการช่วยเหลือชุมชนและสงัคม (Community Investment) 52.51 ล้านบาท 
• เงินท่ีช่วยรัฐประหยัดได้จากการน าเข้ายาและเวชภณัฑ์จากต่างประเทศ (Benefits from 
Reduction of Medicine and Medical Supplies Imports) ( 

2,947.39 ล้านบาท  

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

•  งบประมาณการจัดซื้อจดัจ้างท่ีใช้เพื่อผู้ส่งมอบ คู่ค้า 30,585.91 ล้านบาท 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด ปี 2564 

การใช้พลังงาน 
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด (kWh)  85,477,570 

สัดส่วน (ร้อยละ) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส านักงานท่ัวไป  2.73 
สัดส่วน (ร้อยละ) การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  1.72 

     โรงงานผลิตยาพระราม 6               3.66 
     โรงงานผลิตยารังสิต 1 3.49 
     ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมภีณัฑ ์           (30.49) 

     ส านักงานองค์การเภสัชกรรม               1.85 
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด ปี 2564 

การใช้ทรัพยากรน้ า 
ปริมาณการใช้น้ าจากแหล่งต่างๆ แยกตามแหล่ง   
     โรงงานผลิตยาพระราม 6    - น้ าประปา (การประปานครหลวง) (m3) 369,689 

     องค์การเภสัชกรรม (ธัญบรุี) - น้ าประปา (การประปาส่วนภูมภิาค) (m3) 56,849 
                                       - น้ าบาดาล (m3) 16,764 

การปล่อยมลพิษ 

ปริมาณการปล่อย Nox, Sox  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจดุ 
ของเสียและการหก ร่ัว ไหล 

ปริมาณ/เหตุการณส์ารเคมี หก รัว่ ไหล ไม่ม ี
ปริมาณขยะอันตรายที่มีการเคลื่อนย้าย และวิธีการเคลื่อนย้าย   168.54 ตัน 

เคลื่อนย้ายโดยรถบรรทุก
ประเภท Roll Off เดี๋ยว

และพ่วง 
และรถ Tank 

การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
เหตุการณ์การละเมดิกฎ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไม่ม ี

 

ด้านสังคม 
รายละเอียด ปี 2564 

การจ้างงาน 

จ านวน/อัตราพนักงานเข้าใหม่  310 คน/9.17% 
จ านวน/อัตราการลาออก  39 คน/1.15% 
จ านวนพนักงานท่ีลาคลอดและอัตราการกลับเข้าท างาน  18 คน/100% 

พนักงานสมัพันธ ์

ระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อ
พนักงาน  

อย่างน้อย  
30 วัน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

อัตราการบาดเจ็บในงานของพนักงานต่อ 1,000 คน  2.34 
อัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการท างานของพนักงาน  0 
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ด้านสังคม(ต่อ)  
รายละเอียด ปี 2564 

การอบรมและการศึกษา  
ร้อยละของพนักงานท่ีไดร้ับการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  100 

ร้อยละของพนักงานท่ีเข้าสูโ่ครงการการพัฒนาอาชีพ  32.65 
แรงงานเด็ก 

กระบวนการด าเนินงานและกระบวนการอื่นในห่วงโซ่อุปทานที่มีความเสีย่งต่อการใช้แรงงาน
เด็ก  

ไม่ม ี

 

รายการผลประโยชน์ของพนักงานแยกระหว่างพนักงานประจ ากับพนักงานประเภทอ่ืน 

รายการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
1. รถรับส่ง (หักเดือนละ 700) √ √ √ 

2. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง + ครอบครัว) √ √ √ 

3. สวัสดิการเงินช่วยเหลือเลี้ยงดบูตุร (ค่าคลอด + ค่าเลีย้งดูบุตร) √ √ √ 

4. สวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร √ √ √ 

5. กองทุนเงินกู้สวัสดิการ √ √ X 

6. เงินสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย √ √ √ 

7. สวัสดิการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีถึงแก่กรรม √ √ √ 

8. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกเกี่ยวกับงานศพ (ชปศ.) √ √ X 

9. ฌาปนกิจสงเคราะห์ (กระทรวงสธ.) (ฌกส.) √ √ √ 

10. สวัสดิการตอบแทนพนักงานท่ีอุทิศเวลาให้กับการท างาน √ √ X 

11. สวัสดิการของที่ระลึกผูป้ฏิบัตงิานนาน (ทองค า) √ √ X 

12. เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ √ X X 

 
/ ไดร้ับ 
X ไม่ได้รับ 
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การฝึกอบรมและการศึกษา 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อมูลสถิติประสบอันตราย บาดเจ็บจากการท างาน ขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2559 -2564 

สถิติความ
ปลอดภัย 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

จ านวนผู้ปฎิบัติงาน 
(คน) 

2,427 2,543 2,547 2,542 2,631 3,298 

เป้าหมายชั่วโมง
ท างานที่ปลอดภัย 

(ชั่วโมง) 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

ชั่วโมงการท างานที่
ปลอดภัย 

4,279,126 3,519,205 6,018,404 5,442942 3,528,397 5,868,825.36 

อัตราความถี่ในการ
เกิดอุบัติเหตุ/1000 

คน 

6.56 5.49 4.60 4.91 3.45 3.01 

อัตราความรุนแรง
ในการเกิด

อุบัติเหตุ/1000 คน 

33.96 2.35 8.05 7.06 3.85 39.14 

อุบัติเหตุที่ไม่หยุด
งาน (ครั้ง) 

14 12 8 15 6 6 

อุบัติเหตุหยุดงาน
แต่หยุดงานไม่เกิน 

3 วัน (ครั้ง) 

1 2 1 - 1 1 

อุบัติเหตุหยุดงาน
เกิน 3 วัน (ครั้ง) 

2 - 3 1 2 3 

เสียชีวิต (คน) - - - - - - 
รวมอุบัติเหตุ(ครั้ง) 17 14 13 16 9 10 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 10 ปี แบ่งตามจ านวนอุบัติเหตุจากการท างาน 

ปี อุบัติเหตุที่ไม่มีการหยุดงาน อุบัติเหตุที่มีการหยุดงาน อุบัติเหตุรวม 
2555 7 2 9 
2556 6 5 11 
2557 16 6 22 
2558 7 3 10 
2559 14 3 17 
2560 12 2 14 
2561 8 4 12 
2562 15 1 16 
2563 6 3 9 
2564 6 4 10 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 10 ป ี(ความถี่และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ) 

 
 

 

 

 

 

 

ประเภท 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อัตราความถี่ของการ
เกิดอุบัติเหตุ/1,000 คน 

2.82 3.75 7.52 3.38 6.56 5.49 4.60 4.91 3.45 3.01 

อัตราความรุนแรงของ
การเกิดอุบัติเหตุ/1,000 
คน 

71.22 42.6 42.72 52.04 33.96 2.35 8.05 7.06 34.77 39.14 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 10 ปี แยกตามประเภทสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 10 ปี แยกตามเพศของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน 
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 10 ปี แยกตามช่วงอายขุองผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน 

 

 

 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 10 ปี แยกตามอายุงานของผู้เกิดอุบัติเหตุ 
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ตัวอย่างกิจกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดูแลสังคมและพัฒนาชุมชน 
1. สนับสนุนของขวัญให้แก่โรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม 

 องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนรอบพ้ืนที่องค์การเภสัชกรรมเนื่องใน     
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ในพ้ืนที่ 4 แห่ง ประกอบด้วย พ้ืนที่ องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 
กรุงเทพฯ องค์การเภสัชกรรม อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี องค์การเภสัชกรรม อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี และองค์การเภสัชกรรม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีโรงเรียนที่องค์การเภสัชกรรมสนับสนุน
จ านวน 13 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
    องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จ านวน 800 โด๊ส และงบประมาณจ านวน    

74,900 บาท เพื่อใช้ในการบริการประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
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3. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
     องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา สระแก้ว 

สุพรรณบุรี และตรัง ประกอบด้วย ยาไมโครนาโซน 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ ามูก
คลอร์เฟนิรามิน ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ าตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล ส าสี และพลาสเตอร์ 
จ านวน 6,300 ชุด เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2,000 ชุด จังหวัดสระแก้ว จ านวน 1,800 ชุด จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน      
1,500 ชุด จังหวัดตรัง จ านวน 1,000 ชุด  
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เกี่ยวกับรายงานฉบับน้ี  
 

 องค์การเภสัชกรรมจัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนเป็นรายปี เพ่ือเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการก ากับดูแลกิจการ ที่สอดคล้อง (In Accordance)          
กับมาตรฐานการรายงานการพัฒนาความยั่งยืน Global Reporting Initiative ในรูปแบบหลัก (Core 
Option)  
 ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานปี 2564 นี้ ครอบคลุมระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
30 กันยายน 2564  โดยข้อมูลทั้งหมดครอบคลุมการด าเนินงานเฉพาะขององค์การเภสัชกรรมเท่านั้น ไม่ได้
รวมถึงบริษัทร่วมทุน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงขนาด โครงสร้าง สัดส่วนความเป็นเจ้าของ หรือห่วงโซ่
คุณค่า  

การก าหนดเนื้อหาและขอบเขตของประเด็นเป็นไปตามประเด็นความยั่งยืนที่ส าคัญ (Material 
Topics) และขอบเขตผลกระทบของประเด็น (Material Topic Boundaries) ที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้     
ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ เนื้อหาของรายงานทั้งหมดได้รับการพิจารณา 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และผ่านความเห็นชอบในการเปิดเผยจากผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 กรณีท่ีท่านมีข้อสงสัย หรือ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ 
 กองพัฒนาองค์กรเพื่อความย่ังยืน 

เลขที่ 75/1 ถนนพระรามท่ี 6  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 หมายเลขโทรศัพท ์ 02 203 8109 และ 02 203 8199 
 หมายเลขโทรสาร    02 203 8198 
 อีเมล์   aa91@gpo.or.th 
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GRI index 
GRI 101: Foundation 2016 

GRI 102: General Disclosure 2016 Page 

Organizational Profile 
102-1 Name of the Organization 7 

102-2 Activities, Brands, Products, and Services 8 

102-3 Location of Headquarters 9 
102-4 Location of Operations 9 

102-5 Ownership and Legal form 12 
102-6 Markets Served 8 

102-7 Scale of the Organization 11-12 

102-8 Information on Employees and Other Workers 13 
102-9 Supply Chain 14-15 

102-10 Significant Changes to the Organization and Its Supply Chain 14 

102-11 Precautionary Principle or Approach 37-38 

102-12 External Initiatives 50 

102-13 Membership of Associations 50 

Strategy 
102-14 Statement from Senior Decision-Maker 1 

102-15 Key Impacts, Risks, Opportunities 15, 38-39 
Ethics and Integrity 

102-16 Values, Principles, Standards, and Norm of Behavior 30-31 

102-17 Mechanisms for Advice and Concerns about Ethics 31-32 
Governance 

102-18 Governance Structure 29 

102-19 Delegating Authority 48-49 
102-20 Executive-Level Responsibility for Economic, Environmental, and Social topics 60 

102-31 Review of Economic, Environmental, and Social Topics 60 
102-32 Highest Governance Body’s Role in Sustainability Reporting 101 
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GRI 102: General Disclosure 2016 Page 

Stakeholder Engagement 
102-40 List of Stakeholder Groups 55 

102-42 Identifying and Selecting Stakeholders 56-57 

104-43 Approach to Stakeholder Engagement 52-54 
104-44 Key Topics and Concerns Raised 56-57 

Reporting Practices 
102-45 Entities Included in the Consolidated Financial Statements 101 

102-46 Defining Report Content and Topic Boundaries 59-61, 101 

102-47 List of Material Topics 59-61 
102-50 Reporting Period 101 

102-52 Reporting Cycle 101 

102-53 Contact Point for Questions Regarding the Report 101 
102-54 Claims of Reporting in Accordance With the GRI Standards 101 

102-55 GRI Content Index 102-107 
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GRI 200/300/400: Specific Disclosure 2016 Page 

Material Topics 
Innovative Products for Countering Healthcare Challenges 

Research and Development 
103-1 Explanation of the Material Topic and Its Boundary 62 

103-2 The Management Approach and Its Components 62-64 

103-3 Evaluation of the Management Approach 64 
Knowledge Management and Innovation 

103-1 Explanation of the Material Topic and Its Boundary 65 

103-2 The Management Approach and Its Components 65-69 
103-3 Evaluation of the Management Approach 70-71 

Product and Service Quality 

103-1 Explanation of the Material Topic and Its Boundary 72 
103-2 The Management Approach and Its Components 72 

103-3 Evaluation of the Management Approach 72 
Equal Accessibility of Products Necessary for Improving Quality of Life) 

Medicine security 

103-1 Explanation of the Material Topic and Its Boundary 73 
103-2 The Management Approach and Its Components 73-74 

103-3 Evaluation of the Management Approach 75 

Human Rights-Medicines and Medical Supplies Accessibility 
103-1 Explanation of the Material Topic and Its Boundary 75 

103-2 The Management Approach and Its Components 75 
Social Responsibility 

103-1 Explanation of the Material Topic and Its Boundary 76 

103-2 The Management Approach and Its Components 76-79 
103-3 Evaluation of the Management Approach 79-80 

406-1 Incidents of Discrimination and Corrective Action Taken 79 

408-1 Operations and Suppliers at Significant Risk for Incidents of Child Labor 79 



            องค์การเภสัชกรรม                                                            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

105 | P a g e  

 

 

GRI 200/300/400: Specific Disclosure 2016 Page 

Material Topics (cont.) 
409-1 Operations and Suppliers at Significant Risk for Incidents of Forced or 

Compulsory Labor 
79 

412-1 Operations that Have been Subjects to Human Rights Reviews or Impact 
Assessment 

79 

413-1 Operations with Local Community Engagement, Impact Assessments, 
and Development Programs 

80 

416-1 Assessment of the Health and Safety Impacts of Product and Service Categories 79 
417-1 Requirements for Product and Service Information and Labelling 79 

419-1 Non-Compliance with Laws and Regulations in the Social and Economic 
Area 

80 

Dedication to Environmental Stewardship 

GHG Emission Management 
103-1 Explanation of the Material Topic and Its Boundary 82 

103-2 The Management Approach and Its Components 82 
103-3 Evaluation of the Management Approach 82-84 

305-1 Direct (Scope 1) GHG Emissions 82 

305-2 Energy Indirect (Scope 2) GHG Emissions 82 
305-3 Other Indirect (Scope 3) GHG Emissions 82 

Waste Management 

103-1 Explanation of the Material Topic and Its Boundary 86 
103-2 The Management Approach and Its Components 86-88 

103-3 Evaluation of the Management Approach 88 
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GRI 200/300/400: Specific Disclosure 2016 Page 

Other Topics 
GRI 201: Economic Performance 

201-1 Direct Economic Value Generated and Distributed 89 

201-3 Defined Benefit Plan Obligations and Other Requirement Plans 89 
GRI 203: Indirect Economic Impacts 

203-1 Infrastructure Investments and Services Supported  89 
203-2 Significant Indirect Economic Impacts 89 

GRI 204: Procurement Practices 

204-1 Proportion of Spending on Local Suppliers 89 
GRI 205: Anti-Corruption 

205-1 Operations Assesses for Risks Related to Corruption 34 

205-2 Communication and Training about Anti-Corruption Policies and Procedures 34 
205-3 Confirmed Incidents of Corruption and Action Plan 34 

GRI 206: Anti-Competitive Behavior 
206-1 Legal Actions for Anti-Competitive Behavior, Anti-Trust, and Monopoly Practices 35 

GRI 302: Energy 

302-1 Energy Consumption Within the Organization 89 
302-4 Reduction of Energy Consumption 89 

302-5 Reduction in Energy Requirements of Products and Services 89 

GRI 303: Water 
303-1 Water Withdrawal by Source 90 

GRI 305: Emissions 

305-7 Nitrogen Oxides (Nox), Sulfer Oxides (Sox), and Other Significant Air Emissions 90 
GRI 306: Effluents and Waste 

306-3 Significant Spills 90 
306-4 Transportation of Hazardous Waste 90 

GRI 307: Environmental Compliance 

307-1 Non-Compliance with Environmental Laws and Regulations 90 
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GRI 200/300/400: Specific Disclosure 2016 Page 

Other Topics (cont.) 
GRI 401: Employment 

401-1 New employee Hires and Employee Turnover 90 

401-2 Benefits Provided to Full-Time Employees That Are Not Provided to 
Temporary or Part-Time Employee 

91 

401-3 Parental Leave 90 
GRI 402: Labor/Management Relations 

402-1 Minimum Notices Periods Regarding Operational Changes 90 

GRI 403: Occupational Health and Safety 
403-2 Type of Injury and Rates of Injury, Occupational Diseases, Lost Days, 

and Absenteeism, and Number of Work-Related Fatalities 
90, 93-98 

GRI 404: Training and Education 

404-3 Percentage of Employees Receiving Regular Performance and Career 
Development Review 

92 
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