แผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) ประจาปีงบประมาณ 2562-2564
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ความเป็นมา
แผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) องค์การเภสัชกรรม ประจาปี 2562-2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรมในระยะ 3 ปี (2562-2564) ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 และสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจผนวกแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรวมกับแผนวิ สาหกิจของแต่ละ
องค์กร นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2560-2564 จึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์การเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
และแผนแม่บทแห่ งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร และสภาวการณ์และสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ ยนแปลงไป
ดังกล่าว
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและการขาย
ดังนั้นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จึงมุ่งเน้นไปที่ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด
และการขายโดยมียุทธศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจัดหา และยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
กรอบและทิศทางการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรมประจาปี 2563
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่ทันสมัยและยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิต จาหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ผลิตยาที่จาเป็นและสารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจาเป็นต่อ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
3. ดาเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความจาเป็นต่อสังคมไทย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามพรบ.องค์การเภสัชกรรม 2509
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ตามแผนยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม
ปี 2562-2564
 เพื่อให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตระหนักถึงคุณค่าและมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การเภสัชกรรม ด้านการบริการ การรักษาระดับราคายา และความมั่นคงด้านยาของประเทศ
 ผลิต จัดหา ยากาพร้า ยาจาเป็น อย่างเพียงพอ
 เป็น ผู้ น าในด้า นการผลิ ต ด้านบริ การ โดยมีกาไรสุ ทธิ ต่ อยอดขายต่ อ ปี ไม่ต่ากว่าร้ อ ยละ 10 และ
ยอดขายเติบโต ร้อยละ 20 ใน 3 ปี
 เพื่อให้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การขององค์ การเภสั ช กรรม เป็น ไปตามหลั กธรรมาภิบ าลและมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
 เป็นองค์กรที่มีการใช้ร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจั ดการที่มีประสิ ทธิภาพสูงด้วยแนวคิด ดิ จิ ทัล
(Digital Transformation) มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์
 เพื่อเป็นผู้นาด้านการวิจัย และการพัฒนาที่ ตอบสนองต่ อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ จาก
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านยา ด้านสมุนไพร
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
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ยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้วยการนาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้
2. เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
3. สร้างพันธมิตรและเครือข่าย
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายภาครัฐและนโยบาย
แห่งชาติด้านยา
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ
3. เพื่อมีพันธมิตรร่วมวิจัย จัดหา และผลิต วัตถุดิบ ยา และเวชภัณฑ์
กลยุทธ์
1. โครงการโรงงานผลิตยา ระยะที่ 2
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ Lean
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Portfolio : ยา วัคซีน)
4. ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา แบบมุ่งเป้าเพิ่มงานวิจัย (Clinical Trial) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์
5. สร้างเสริมศักยภาพองค์กรในอนาคตด้วย Bio Technology
6. หาพันธมิตร และเครือข่าย (ร่วมศึกษาวิจัย จัดหา ผลิต ขาย ทั้งในและต่างประเทศ)
7. สร้างเสริมกลไกการจัดหาและสารองยาตามนโยบาย
ตัวชี้วัดและเป้าหมายปี 2563
ด้านการผลิต
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองแล้วเสร็จปี 2565
2. ผลิตวัคซีนบ้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ ออกจาหน่ายได้ภายในปี 2563 พร้อมทั้งพัฒนา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์
3. ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาแบบมุ่งเป้าออกจาหน่าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไม่ต่ากว่าปีละ 7 รายการ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไม่ต่ากว่าปีละ 5 รายการ
4. โครงการความร่วมมือกับปตท.ในการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งดาเนินการได้ตามแผน
5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการบรรจุและขึ้นทะเบียนวัคซีนอื่นๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการตลาดและบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการตลาดเชิงรุก (ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ) และ Digital Marketing
2. Corporate Image Branding and Corporate Identity
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product)
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อสร้าง รักษาความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในลูกค้าภาครัฐ
2. เพื่อขยายตลาดเอกชน และประชาชนในประเทศ
3. เพื่อขยายตลาดต่างประเทศสู่ภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ
4. เพื่อสร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และจดจา
5. เพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Branding) ให้เป็นที่รู้จัก
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ การสารองและกระจายสินค้ าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ดี
ภายในภาครัฐรายย่อย
7. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งผลิตภัณฑ์
8. พัฒนาความเข้าใจการตลาด (Market Understanding)
9. พัฒนาทักษะและการเสริมสรางความสามารถ ความเข้าใจ การจูงใจ และการรักษาฐานลูกคาที่สาคัญ
(Market Driven)
กลยุทธ์
1. สร้างประสบการณ์ที่ประทับใจสาหรับลูกค้าภาครัฐ (Express Solution)
2. หาพันธมิตรในการเข้าสู่ตลาดเอกชนและต่างประเทศ
3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด การจาหน่าย และบริการ โดยใช้ Digital Technology
4. กาหนดแผนและงบประมาณให้ชัดเจน (ระยะสั้น ระยะยาว) ด้าน Corporate Image Branding
5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบ CRM ตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. พัฒนากระบวนการสื่อสารการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7. การดาเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. สร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่
9. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ ด้วย LEAN system
10. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาด
11. สร้างพันธมิตร และรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายปี 2563
1. มีการเติบโตของยอดจาหน่ายยาองค์การเภสัชกรรมผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2565
1.1 ขยายตลาดภาคเอกชนโดยมียอดจาหน่ายไม่ต่ากว่าปีละ 1,000 ล้านบาท
โดยเพิ่มเป็น 3,000 ล้านบาทใน 3 ปี และต่างประเทศไม่ต่ากว่าปีละ 50 ล้านบาท
1.2 มีกาไรสุทธิต่อยอดขาย ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
2. ลูกค้าได้รับสินค้าได้ทันเวลา/ลดปริมาณการสารองยาและความสูญเสียจากการจัดส่ง
3. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
4. ผู้ป่วย/ประชาชนสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นได้ในราคาที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลง
2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัยสอดรับกับยุทธศาสตร์
3. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร Core Value สู่การปฏิบัติ (Good governance , Owner ship , People Trust)
4. พัฒนาระบบการบริหาร Digital
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่ อพั ฒ นาระบบการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resource Management : HRM) ในเรื่ อ ง
ค่าตอบแทน การสรรหาบุคลากร และการสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan / Talent Management)
2. เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)
3. เพื่อวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resource Planning)
4. เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
5. เพื่อปรับปรุงรูปแบบโครงสร้าง และบทบาทของหน่วยงานให้รับกับกลยุทธ์ขององค์กร และรองรับการ
แข่งขัน (Organization Design)
6. เพื่อให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนได้รวดเร็วต่อเนื่อง และทันสมัย (Agility management)
7. เพื่อเป็นการนาค่านิยมสู่การปฏิบัติ
8. เพื่อบูรณาการระบบการทางาน (Teamwork)
9. เพื่อสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กร (Innovation Culture)
10. เพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล / Good governance
11. Digital Transformation
12. เพื่อขับเคลื่อนและบริหารจัดการด้วยข้อมูล
กลยุทธ์
1. สร้างระบบสืบทอดตาแหน่ง และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ให้อยู่กับองค์กร
2. Job rotation / Transfer
3. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
4. ปรับโครงสร้างองค์กรและการคิดค่างาน การบริหารจัดการองค์กรด้วย Digital & Lean Mindset ให้
มีหน่วยงานรองรับแผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญโดยมี Job Description ที่ชัดเจน
5. จัดทาโครงการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Project) แทนการจัดตั้งหน่วยงานถาวร
6. สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
7. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
8. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
9. นาเทคโนโลยี Digital ทดแทนการทางานโดยใช้เอกสาร
10. พัฒนาระบบ BI ให้ตอบสนองความต้องการข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายปี 2563
1. รัฐประหยัดงบประมาณในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 45
2. มีการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
3. มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการด้วยแนวคิดดิจิทัล (Digital Transformation)
4. โครงสร้ างองค์กรและระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาสมุนไพร
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)
2. เพิ่มยอดขายและรายได้
3. พัฒนาสารสกัดกัญชาทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น สร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพร ให้กับประชาชน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ด้วย Quality , Safety & Efficacy
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิต การขายสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาให้ครบวงจร และได้มาตรฐานสากล
5. เพื่อเพิ่มรายได้
กลยุทธ์
1. สร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
2. สร้างความเข้าใจทั้งในองค์กรและประชาชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
4. เพิ่มศักยภาพและกาลังการผลิตโรงงานสารสกัด (Plant เดิมและ Plant หนองใหญ่)
5. พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทลูกและหน่วยงานอื่น (Synergy)
6. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ (วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบต้นน้า)
7. ระบบเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิตแบบ Organic Herb Contract Farming
8. พัฒนาตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยทั้งในและต่างประเทศ
9. ศึกษาวิจัย
10. ปลูกกัญชา (หนองใหญ่)
11. พัฒ นาโรงงานสารสกัดสมุน ไพรไทยให้ รองรับปริมาณความต้องการและมีคุ ณภาพระดับสากล
โรงงานสารสกัดกัญชา
12. สร้าง Branding “สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ” (The Medical Cannabis Extraction
Prototype)
ตัวชี้วัดและเป้าหมายปี 2563
1. ความก้าวหน้าของแผนการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดอยู่ในสาขาสังคม เทคโนโลยี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 องค์การเภสัชกรรมดาเนินงานตามภารกิจที่จะสนอง
นโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ ใน
ขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์สารองไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ปัจ จุบัน องค์การเภสัช กรรมมีสานักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 47 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตยารังสิต 1 ซึ่งดาเนินการผลิต ต้านไวรัสเอดส์
และยาทั่วไป และโรงงานผลิตวัตถุดิบทั้งเคมีภัณฑ์ และสารสกัดสมุนไพร โดยตั้งอยู่ที่ถนนรังสิต -นครนายก
คลอง 10 อาเภอธัญบุรี ปทุมธานี บนเนื้อที่ 102.77 ไร่ รวมทั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ซึ่งกาลังดาเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ อ.ทับกวาง จังหวัดสระบุรีบนเนื้อที่ 145 ไร่ ในส่วนของการกระจายสินค้า
ในภูมิภาค มีองค์การเภสัชกรรมสาขาภาค 3 แห่งคือ สาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ , สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.อุดรธานี , สาขาภาคใต้ จ.สงขลา และเพิ่มพื้นที่คลังกระจายสินค้าและสารองยาขององค์การจานวน 7 แห่ง
นอกจากการกระจายยาผ่านทางโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศแล้ว องค์การเภสัชกรรม
ได้จัดให้มีร้านยาขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นช่องทางให้การกระจายยาสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดจาหน่าย
ยาและเวชภัณฑ์ทั้งที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตอื่นๆ ในราคาย่อมเยาร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวม 9 แห่ง
ทั้งนี้ทางองค์การเภสัชกรรมได้มีการเปิด CURMIN Shop/CURMIN Booth เพื่อสาหรับจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งในขณะนี้
เปิดจาหน่ายรวม 13 แห่ง
จ านวนพนั กงาน (ณ กรกฎาคม 2562) มีทั้งหมด 2667 คน ประกอบด้ว ย พนักงาน 2242 คน
แบ่งเป็น พนักงานระดับปริญญาเอก 36 คน ปริญญาโท 251 คน ปริญญาตรี 956 คน ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 999 คน และลูกจ้างมีจานวน 425 คน
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1.2 กรอบจัดทาแผนยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2562-2564
1.2.1 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี
1.2.1.1 ปัจจัยนาเข้า
1. แผนยุทธศาสตร์ภาพรวม
ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปี2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) โดยมุ่งเน้น
ยุทธศาสาตร์ จานวน 5 ด้าน ได้แก่ (1) กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาตร์
ชาติ (2) บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อ
ความยั่งยืนในระยะยาว (4) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand
4.0 และ (5) แผน DE และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงส่งผลให้ยุทธศาสตร์
ภาพรวมของสาขาสังคมและเทคโนโลยี “เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและ
เทคโนโลยีให้เป็นกาลังหลักในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล การสร้าง
ทุ น มนุ ษ ย์ ใ นการสร้ า งบุ ค คลากรทางด้ านวิท ยาศาสตร์ รวมถึ ง การสร้ า งความมั่ นคงด้ า นสุ ข ภาพแก่ ภ าค
ประชาชน”
2. บริบทเฉพาะสาขาสังคมและเทคโนโลยี (ที่เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม)
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ด้านสาธารณสุข
ให้ความสาคัญกับการอภิบาลระบบสุขภาพให้ยั่งยืน โดยสนับสนุนการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมด้านยาและวัคซีน และส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรอย่างครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร และสร้างความเข้มแข็งของระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์และระบบ
ขนส่งให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล สามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม ลดความเหลื่อมล้า จัดระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุม เป็นธรรม เพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง
สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 – 2564
(1) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
(2) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
เป้าหมายของกระทรวงเจ้าสังกัด การลดรายจ่ายด้านสุขภาพรวมของประเทศด้วยระบบ
การบริหารจัดการที่โปร่งใส พร้อมทั้งประชาชนมีอายุเฉลี่ยที่มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ความสอดคล้องกับแผน 12 (ยุทธศาสตร์หลัก/รอง)
3.1 ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิต สาหรับโลกศตวรรษที่ 21
- เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงอายุ
- เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
- สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- สร้ างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
- เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2 ยุทธศาสตร์รอง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและธรรมาภิบาล
- เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
- ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติชอบของประเทศ
4. นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
- การศึ ก ษารู ป แบบองค์ ก รที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ รู ป แบบการด าเนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยีมีการดาเนินงานใน
ลักษณะไม่มุ่งหวังผลกาไร
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- อุตสาหกรรมด้านการกีฬา เป็นอีกอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูล ค่าทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ควรให้ความสาคัญ (Sport Tourism)
- ควรพิจารณาความเหมาะสมในการย้ายองค์การเภสัชกรรมไปยังสาขาสาธารณูปการ
5. Umbrella statement
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคม
เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาชาสังคมและเทคโนโลยีให้เป็นกาลัง
หลักในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล การสร้างทุนมนุษย์ในการสร้าง
บุคคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่ประชาชน
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
6.1 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 : กาหนดบทบาทรัฐ วิ ส าหกิจ ให้ ชั ด เจนเพื่ อ เป็ น พลั ง ขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์
- ทบทวนโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
- เสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้เป็นองค์กรสั่งสมองค์ความรู้และเสริมสร้างการใช้องค์
ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
(แผนพัฒนาฯ ฉบับบที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 8)
- พัฒนาภาคบริการ (ท่องเที่ยว กีฬา และบริการเกี่ยวเนื่อง) ให้เป็นเครื่องมือสาคัญใน
การสร้างศักยภาพ (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3)
6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
- มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการพัฒนาสังคม ประชาชน และเพิ่มศักยภาพของประเทศ
- เน้นสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคม ประชาชน และเพิ่มศักยภาพของประเทศ
(แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3)
- ลดภาระงบประมาณของภาครัฐโดยพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้แหล่งเงินทุนใน
การลงทุน โดยศึกษาเครื่องมือในทางการเงินใหม่ๆ เช่น PP (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3)
6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
- บริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 6)
- การจัดทาต้น ทุน มาตรฐานต่อหน่ว ย (Unit cost) ที่น่าเชื่อถือตามาตรฐานสากล
เพื่อ พิจ ารณาความคุ้ม ค่า ของการใช้เ งิน งบประมาณ (แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 6)
6.4 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : สนั บ สนุ น การใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE
- รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี แ ผนรองรั บ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลง (Disruptive
technology) รวมถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ใน
การผลิต และการบริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
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- รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารพั ฒ นาระบบการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์ กร
ให้มีประสิทธิภาพ
- รั ฐ วิ ส าหกิ จ ใช้ น วั ต กรรม และเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ก าร
ประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานสากล ISO 14045
- รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
- รัฐวิสาหกิจจัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ และข้อมูลการวิจัยต่างๆ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณะได้ใช้ร่วมกัน (Open data)
6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมสนับสนุน
- รัฐวิสาหกิจทบบบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง
กับ บทบาท หน้าที่ และภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริห ารจัดการองค์กรที่ดีและ
หลักธรรมาภิบาลสากล รวมถึงการกากับดูแลบริษัทในเครือ
- รัฐวิสาหกิจกากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมถึงบริษัทในเครือให้มีการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มุ่งดาเนินงานโดยคานึงถึง
เป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสียและสามารถอธิบายความจาเป็นในการตัดสินใจได้
- รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ยง กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยง และ
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ
- รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อเรียกร้องจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่
เพียงพอต่อสาธารณะ
- รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส รั ด กุ ม และเป็ น ไปตามกฎหมาย รวมถึ ง มี ก ารตรวจสอบ
ติดตามผล และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
- รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ระบวนการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ร (Skill
matrix) สาหรับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด มีกระบวนการคัดเลือกและ
สรรหาคณะกรรมการและผู้บริหารสู งสุดที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ นอกจากนี้
ผู้บริหารจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีนโยบายและแนวทางในการส่ งเสริ มความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีกลไกกากับติดตามและส่งเสริมบุคลากร
- รั ฐ วิส าหกิจ สรรหาและพัฒ นาบุคลากรในทุ กระดับให้ มีความรู้และสมรรถนะให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ มี ผ ลกระทบสู ง การสร้ า งภาวะผู้ น าเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต (Mega trends) ต่างๆ เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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1.2.2 แผนงานรองรับยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรมด้านการตลาดและบริการของคณะทางานด้าน
บริหารการตลาด
ฝ่ายการตลาดและการขายสรุปผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2561
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีแผนงานรองรับยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและบริการ
รวม 12 แผนงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
กลยุทธ์
แผนการดาเนินงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Resource Planning 1.1 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุน ฝ่ายบริหารพัสดุและ
Supply chain
การผลิตยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ผลิตภัณฑ์
- การสารองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ฝ่ายประกันคุณภาพ
- การสารองยาสาเร็จรูป
โรงงานรังสิต 1
- การประกันคุณภาพ
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
- การจัดทาค่าพยากรณ์
1.2 แผนการสร้างกระบวนการรองรับการจัดหา ฝ่ายบริหารพัสดุและ
วัถุดิบกลุ่มสมุนไพร ทั้ง 2 รูปแบบ (Contract & ผลิตภัณฑ์
Own Farming)
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
Brand Image
2.1 แผนการปรับภาพลักษณ์องค์การเภสัชกรรม สานักอานวยการ
(กองประชาสัมพันธ์)
2.2 แผนการสื่อสารเรื่องกัญชาและ Cytotoxic
Drugs
2.3 แผนการสร้าง Employee Engagement
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Distribution
3.1 แผนการพัฒนาระบบ Tracking ผ่าน
Outbound Logistics
Channel
Application
3.2 แผนการพัฒนาคลังสินค้าให้ได้มาตรฐาน GDP
& GSP
3.3 แผนการจัดทาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
ฝ่ายการตลาดและการขาย
บริการ
ฝ่ายประกันคุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.4 แผนการพัฒนาช่องทางการจาหน่าย Digital ฝ่ายการตลาดและการขาย
Marketing
New Business
4.1 แผนความร่วมมือกับบริษัท Bionorica เพื่อ ฝ่ายการตลาดและการขาย
Model
ทาตลาดสมุนไพรในตลาดยุโรป
4.2 แผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็น
ฝ่ายการตลาดและการขาย
หน่วยงานรับบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ของ
โรงพยาบาล
4.3 แผนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่ Pipeline
ฝ่ายการตลาดและการขาย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โดยคณะทางานฯ มอบให้ฝ่ายการตลาดและการขายประสานงานกับสานักบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อจัด
Workshop ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประชุมกลุ่มย่อยจัดทากิจกรรมรองรับแผนงานทั้ง 12 แผนงาน
ดังกล่ าวข้างต้น รวมทั้งให้ แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่นๆ ขององค์กรและสอดคล้ องกับพันธกิจ
ปัจจุบันขององค์การเภสัชกรรมพร้อม นาเสนอ
1.2.3 SWOT Analysis
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดาเนินงาน

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S1 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ (ARV) รายหลัก W1 กระบวนการทางานสาคัญส่วนใหญ่ยังไม่เป็นระบบและไม่มี
ของประเทศ
การปรับปรุง
S2 มีระบบ VMI เป็นช่องทางการจาหน่ายภาครัฐที่กว้างขวาง W2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขาดประสิทธิภาพ จุดอ่อนใน
และมีลูกค้ารายใหญ่ภาครัฐเป็นฐานในการดาเนินงาน
เรื่องการทางานเป็นทีมการทางานเชิงรุก และขาดการมอง
S3 มีโครงสร้างทางการเงินดีมีงบประมาณ ทุน มั่นคง สนับสนุน ภาพในอนาคตและเป้าหมายอย่างจริงจัง
การทางานขององค์กร
W3 ระบบบริหาร Supply Chain Management ยังมี
S4 มีบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการวิจัยพัฒนา การ
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
ประกันคุณภาพ การผลิต และมีจติ บริการ
W4 ขาดความเชี่ยวชาญในการแข่งขันด้านการตลาดภาคเอกชน
S5 มีความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ตลาดต่างประเทศ
S6 มีผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ
W5 เทคโนโลยีและอุปกรณ์ การผลิต ที่พระรามหก
มีประสิทธิภาพต่า ต้นทุนการผลิตสูง
W6 คลังสินค้า สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threat)
O1 นโยบายรัฐส่งเสริมการใช้ยาสามัญในบัญชียาหลัก ทาให้มี T1 การเปิดเสรีทางการค้า FTA, AEC และอื่นๆส่งผลให้มีการ
การขยายตัวของตลาดยาสามัญสูงขึ้น
แข่งขันทางการค้ารุนแรงมากขึ้นทางด้านราคา
O2 โครงสร้างประชากรที่มผี สู้ ูงอายุมากขึ้น Aging Society
T2 ความไม่แน่นอนของนโยบายการจัดซื้อของกลุ่มลูกค้าหลัก
แนวโน้มการเพิม่ ขึ้นของโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCDs) ทาให้มี T3 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น
ความต้องการใช้ยามากขึ้น
มาตรฐาน GMP PIC/S การขึ้นทะเบียนยา ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน
O3 กระแสนิยมด้านสมุนไพร แพทย์แผนไทย และแพทย์
การผลิต
ทางเลือกสูงขึ้น ภาครัฐให้การสนับสนุน
T4 ระบบการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สนิ ทางปัญญาของประเทศ
O4 ตลาดสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและรักษา มีความต้องการที่
สูงขึ้นมากทั้งในประเทศและประเทศในกลุ่ม AEC
O5 นโยบายรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทย มุ่งเข้าสู่ Thailand 4.0
ด้านสาธารณสุข สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
O6 นโยบายความร่วมมือในกลุ่มประเทศ CLMV สร้างความ
ร่วมมือกับธุรกิจยา ทั้งในและต่างประเทศ ทางด้านวิจัย การ
ผลิต และการตลาด
O7 การประกาศใช้ พรบ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
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1.2.4 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12)
2. การปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข
3. แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 2560-2564
4. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ Digital Economy
5. ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2564
6. Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย
7. นโยบาย National Vaccine Security และรักษาระดับยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ
8. การจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ สารองในกรณีฉุกเฉิน ภาวะวิกฤตหรือเกิดการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ (Emerging Diseases)
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
1. เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยาต้านไวรัส (ARV) รายหลักของประเทศ
2. การวิจัยและพัฒนา
3. ระบบ VMI
4. ความสัมพันธ์ที่ดีกับกระทรวงสาธารณสุข/สปสช./สปส.
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บทที่ 2 สภาพแวดล้อมการประกอบการขององค์การเภสัชกรรม
2.1 สภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมยา
2.1.1 สภาวะเศรษฐกิจโลก
(ที่มา EIC | Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์)

เศรษฐกิจโลกปี 2562 มีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศใน
เขตยูโรโซน จีน และกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (EM) ในเอเชียจากผลกระทบสงครามการค้า ขณะที่การเติบโต
ของสหรั ฐ ฯ และญี่ ปุ่ น ยั ง มี แ นวโน้ ม ค่ อ นข้ า งดี เศรษฐกิ จ โลกมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ในอั ต ราที่ ช ะลอลงจาก
ผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ซึ่งส่งผลลบต่อภาวะการส่งออกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความไม่แน่นอน
ทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตยูโรโซนจากประเด็น Brexit ที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อ
เศรษฐกิจยูโรโซนและจีนมีทิศทางชะลอตัวลงชัดเจนสะท้อนจากดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาค
การผลิตและการส่งออกที่หดตัวต่อเนื่อง จากสาเหตุทั้งปัจจัยภายนอกเรื่องสงครามการค้าที่สร้างความไม่
แน่นอนในการวางแผนของภาคธุรกิจ และจากปัจจัยภายในยูโรโซน เช่น การชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม
รถยนต์ในเยอรมนีและการประท้วงในฝรั่งเศส รวมถึงปัจจัยภายในจีน เช่น การลดบทบาทของภาคธนาคารเงา
และการทยอยลดการก่อหนี้ ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ชะลอลงของทั้งสอง
ภูมิภาค
อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ยังมีแนวโน้มการขยายตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยใน
สหรัฐฯ คาดการณ์ภาครัฐยังมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และในญี่ปุ่นทั้งภาครัฐและเอกชนยัง
มีแนวโน้มลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนงาน Tokyo Olympics 2020 รวมถึงอานิสงค์การเร่งใช้จ่ายของ
ภาคครัวเรือนก่อนการขึ้นภาษีการบริโภคในเดือนตุลาคม
อนึ่ง แม้เศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางชะลอตัวลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจและจากความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย
ที่ยังมีอยู่ แต่เศรษฐกิจภูมิภาคหลักส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากพื้นฐานของตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวดี
ตลอดจนค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นและมีส่วนช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน ด้านนโยบาย
การเงินในกลุ่มประเทศ DM เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ผ่อนคลายขึ้นหากเทียบกับไตรมาสก่อน ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณชะลอแผนการเข้มงวดนโยบายการเงินโดยหยุดการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปี 2562
พร้อมประกาศยกเลิกการลดงบดุลของ Fed ณ สิ้นเดือนกันยายน ด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ประกาศ
จะออกมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม (TLTRO3) ซึ่งจะเริ่มใช้เดือนกันยายน และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยัง
ไม่มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ เนื่องจากคาดการณ์เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่า สุดท้าย กลุ่มประเทศ
EM โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย การเติบโตมีแนวโน้มชะลอลงเล็กน้อยจากภาคการส่งออกที่ชะลอลงตามภาวะ
การค้าโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจากมาตรการกีดกันทางการค้าจากสหรัฐฯ แต่การเติบโตของกลุ่ม EM ใน
หลายประเทศจะเน้นการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานมากขึ้นเพื่อทดแทนแรงส่งจากการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอลงในภาพรวม
ความเสี่ยงสาคัญในปี 2562 สาหรับเศรษฐกิจโลก 3 ประการ ได้แก่
1) สงครามการค้า
2) ภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว
3) ปัญหาในด้านภูมิรัฐศาสตร์
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2.1.2 สภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจ ไทยไตรมาสแรกของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 , สานัก งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ
https://www.nesdb.go.th

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.6 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัว
จากไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ร้อยละ 1.0
ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวดีต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน
ภาคเอกชน และการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่การส่งออกปรับตัวลดลง
ด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตร และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ขยายตัวเร่งขึ้น ส่วนการผลิตสาขาอุตสาหกรรม
สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งฯและสาขาการก่อสร้าง
ชะลอตัว
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2562 ในด้านต่างๆ เป็นดังนี้
1) การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 4.6 ต่อเนื่องจากการขยายตัวในไตรมาสก่อน
หน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากฐานรายได้และการจ้างงานที่ขยายตัวต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่า
การดาเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้ บริโภค โดย
ในไตรมาสนี้การใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขยายตัว
ร้ อยละ 12.3 ขณะที่การใช้จ่ ายในหมวดสินค้าอื่นๆ ขยายตัว ในเกณฑ์ดี โดยดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือน ดัชนีปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่ งห่ม ดัชนีปริมาณการค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทน และ
ดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวตามลาดับ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 68.1 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึ้นจากการ
ขยายตัวในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 22.3 (สูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 22.0 และสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 18.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)
2) การลงทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวใน
เกณฑ์ดีร้อยละ 4.4 ต่อเนื่อง เป็นผลจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร และการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ส่วน
การลงทุนภาครัฐลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 โดยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 1.4 ในขณะที่การลงทุน
ของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 0.6 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 15.5
เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 17.4 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
3) การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 60,221 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.6 ตามการชะลอตัวลง
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการปรับตัวของผู้ประกอบการในต่างประเทศต่อมาตรการกีดกัน ทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯกับจีน โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 3.9 ในขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 กลุ่ม
สินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง เช่น ข้าว, มันสาปะหลัง, ยางพารา, น้าตาล, รถยนต์นั่ง, ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยาน
ยนต์, เคมีภัณฑ์, ปิโตรเคมี, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, เครื่องจักรและอุปกรณ์, และกุ้ง ปู กั้งและล็อบสเตอร์ เป็น
ต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น รถกระบะและรถบรรทุก, คอมพิวเตอร์, และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น
การส่งออกไปยังจีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป, อาเซียน, ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง ปรับตัวลดลง ขณะที่การ
ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศ CLMV ขยายตัว เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยังไม่ขึ้นรูปออก
แล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.3
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แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทยปี 2562 คาดว่ า จะขยายตั ว ร้ อ ยละ 3.3 - 3.8 โดยมี แ รงสนั บ สนุ น ส าคั ญ
ประกอบด้วย
(1) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ในประเทศ ทั้งในด้านการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการ
ใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
(2) แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของเงื่อนไขการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง ตามการลดลงของสินค้า
คงคลังในประเทศเศรษฐกิจหลัก การผ่อนคลายลงของปัญหาการขาดแคลนหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ใน
ตลาดโลก และการปรับตัวของทิศทางการค้าการผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ
(3) แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว
(4) ฐานการขยายตัวที่อยู่ในระดับต่าในครึ่งหลังของปี ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่า การส่งออกสินค้าจะขยายตัว
ร้อยละ 2.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 4.5 ตามลาดับอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.9 ของ GDP
2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมยา
2.2.1 อุตสาหกรรมยาต่างประเทศ
(ที่มา : www.researchandmarkets.com , www.contractpharma.com)

ในปี 2562 แรงกดดันด้านราคายาจาก ผู้กากับควบคุมกติกา (regulator) ผู้ป่วย นักการเมือง จะยังคง
อยู่และคาดว่าจะมีแผนการเจรจาเชิงรุกเพื่อลดราคายา และจากการสารวจแนวโน้มอุตสาหกรรมยาในปี 2562
ของ Global Data Pharma เปิดเผยว่าผู้ตอบแบบสอบถามในอุตสาหกรรมทั่วโลกมากกว่า 50% เชื่อว่าการ
กาหนดราคายา จะมีผลกระทบเชิงลบมากที่สุดต่อภาคอุตสาหกรรมเภสัชกรรมในปี 2562
การตอบสนองนี้ ไ ม่ น่ า แปลกใจโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากความกดดั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการบริ ห าร
ของทรัมป์ทาให้เกิดการตรึงราคาในปี 2561 แม้จะมีแรงกดดันนี้ผู้ผลิตยาขึ้นในช่วงปีใหม่ด้วยการขึ้นราคายา
หลายร้อยตัวในสหรัฐอเมริกา การเพิ่มขึ้นของราคาเฉลี่ยประมาณ 6.3% และรวมถึงยาสามัญที่มีแบรนด์และ
ยา ทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน ต่างตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการเพิ่มขึ้น และมันอาจเป็นโอกาสสาหรับ
พรรคสองฝ่ายที่จะลดต้นทุนของยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์
แม้ว่าเรื่องของการที่สหราชอาณาจักรต้องการออกจากอียู (Brexit) และความไม่แน่นอนทางการเมือง
ของสหรัฐ ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาของเรามองว่าพวกเขาอยู่ห่างไกลกันอยู่ที่ 11% ต่อคน ในทาง
ตรงกันข้ามผู้ตอบแบบสอบถามถูกผสมกับปัจจัยที่จะมีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุด การเพิ่มขึ้นของจีนการ
รวมตัวในแนวตั้งและการหมดอายุของสิทธิบัตรทางชีววิทยาคาดว่าจะมีผลกระทบเท่ากันในแต่ละ 20%
Global Data เชื่อว่ามาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การลดราคา จะนาไปสู่สภาวะตลาดที่รุนแรงขึ้น
สาหรับผู้ผลิตยา และอัตรากาไรที่ลดลง เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันเหล่านี้ บริษัท กาลังประเมินกลยุทธ์และ
การมุ่งเน้นตลาดของพวกเขาใหม่ ดั งนั้น บริษัทจะต้องใช้กลยุทธ์การกาหนดราคาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดและเจรจากับผู้ชาระเงินก่อนหน้านี้ในช่วงต้นของระยะที่สอง การสนทนากับผู้
จ่ายเงินก็จะรุนแรงขึ้นและไปไกลกว่าราคาเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของประชากรกลุ่มย่อยที่เฉพาะเจาะจง
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ยอดจาหน่ายของบริษัทยาต่างประเทศ 10 อันดับแรก ปี 2561 (2018)
Rank

RX Sales
(USD in Million)
45,302

Company

1

Pfizer (USA)

2

Roche (Switzerland)

44,552

3

Novartis (Switzerland)

43,481

4

Johnson & Johnson (USA)

38,815

5

Merck & Co. (USA)

37,353

6

Sanofi (France)

35,121

7

AbbVie (USA)

32,067

8

GlaxoSmithkline (UK)

30,645

9

Amgen (USA)

22,533

10

Gilead Sciences (USA)

21,677

Top selling Drugs
Prevnar 13
Lyrica
Ibrance
Herceptin
Avastin
Rituxan
Gilenya
Cosentyx
Lucentis
Stelara
Remicade
Zytiga
Keytruda
Januvia
Gardasil
Lantus
Pentacel
Fluzone
Humira
Mavyret
Imbruvica
Triurneq
Advair
Tivicay
Enbrel
Neulasta
Prolia
Genvoya
Truvada
Epclusa

http://www.pharmexec.com/2018-pharm-exec-50

Pfizer (USA) ได้รับการจัดอันดับเป็นรายแรกในปี 2561 โดยมีรายได้รวม 45.3 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึง่ ยอดขายยามะเร็งเต้านม Ibrance ได้เพิ่มขึ้น 31.7% จากปีที่ผ่านมา
Roche และ Novartis จะสลับกันเป็นลาดับที่สองและสาม ซึ่งสาหรับ Roche นั้นมีการใช้เงิน
ในการวิจัยและพัฒนามากกว่าบริษัทใดๆ โดยใช้เงินลงทุน 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ Herceptin ยังคง
เป็นยาที่ขายดีที่สุดของโรช แต่สิทธิบัตรกาลังจะหมดอายุแล้ว และเมื่อปีที่ผ่านนั้นยอดขายยาในยุโรปลดลง
16% ประกอบกับการแข่งขันที่มีศักยภาพของสหรัฐในปีนี้จากยา biosimilars จาก Celltrion และ Teva,
Pfizer Mylan ทั้งนีห้ ากข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ Spark Therapeutics สาเร็จเรียบร้อย Roche จะสามารถ
เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
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Novartis มีรายได้เพิ่มขึ้น 3.8% โดยยาที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือยา Zolgensma ซึ่ง
องค์การอาหารและยาของสหรั ฐ ฯ (FDA) ได้อนุมัติให้ ส ามารถขายยา Zolgensma ที่ใช้ส าหรับรักษาโรค
กล้ามเนื้อฝ่อจากไขสันหลัง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (SMA) ซึ่งเด็กส่วนมากที่ป่วยจะ
เสียชีวิตก่อนอายุ 2 ขวบ และทุก ๆ ปีจะมีจานวนเด็กกว่า 400 คน ในสหรัฐฯ ป่วยเป็นโรคนี้ ในราคาเข็มละ
2.125 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 68 ล้านบาท)
Johnson & Johnson ขยับขึ้นอันดับหนึ่งไปสู่อันดับ 4 หลังยอดขายยาเติบโต 12.8% เมื่อ
เทียบกับปีที่แล้ว
Merck & Co. แม้ว่าจะยอมให้ J&J ได้รับผลกาไร 5.6% จากการขยายตัวของ ยา Keytruda
ซึ่งยากลุ่มโรคมะเร็ง ยอดขายของยาเพิ่มขึ้น 88% (Keytruda คาดว่าจะมียอดขายต่อปี 10,000 ล้านดอลลาร์
ในปีที่ห้า)
AbbVie มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 15.6% โดยยอดขายของ Humira อยู่ที่ 19.9 พันล้านดอลลาร์
แม้ว่าสิทธิบัตรสหภาพยุโรปของ Humira หมดอายุในปีที่แล้ว AbbVie ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติการแข่งขันทาง
ชีวเวชศาสตร์สหรัฐจนถึงเดือนมกราคม 2566 อย่างไรก็ตามบริษัทเตรียมที่จะเพิ่มยอดขายยา Skyrizi ซึ่งเป็น
ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน
Gilead แม้ว่าจะมียอดขายที่แข็งแกร่งจากยา HIV แต่รายได้จากผลิตภัณฑ์ยาเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotech) ลดลง 15.5% โดยยาไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ลดลงต่อเนื่อง
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การเปรียบเทียบ Benchmark ระหว่างองค์การเภสัชกรรม กับบริษัทยาต่างประเทศ ปี 2561 (2018)
All number in $million USD
company

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Johnson & Johnson (JNJ)
Roche Holding AG (RHHBY)
Pfizer Inc. (PFE)
Novartis AG (NVS)
Merck & Co., Inc. (MRK)
GlaxoSmithKline plc (GSK)
Sanofi (SNY)
AbbVie Inc. (ABBV)
Abbott Laboratories (ABT)
Eli Lilly and Company (LLY)
Amgen Inc. (AMGN)
Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
Gilead Sciences, Inc. (GILD)
AstraZeneca PLC (AZN)
Takeda Pharmaceutical (TAK)
Teva Pharmaceutical (TEVA)
Novo Nordisk A/S (NVO)
Allergan plc (AGN)
Celgene Corporation (CELG)
Biogen Inc. (BIIB)
Average
GPO

Revenue *
(All numbers in
Million)
81,581
60,092
53,647
53,166
42,294
37,293
35,677
32,753
30,578
24,556
23,747
22,561
22,127
22,090
19,714
18,854
16,775
15,787
15,281
13,453
32,101
214.34

Cost of
Revenue*

Gross Profit*

R&D Expense

Operating
Expense

Operating
Income

26,986
16,685
11,128
17,086
13,488
11,754
11,321
7,718
12,659
6,430
4,101
6,490
4,853
4,504
5,433
10,558
2,643
2,266
1,219
1,816
8,957

54,595
43,407
42,519
36,080
28,806
25,539
24,356
25,035
17,919
18,126
19,646
16,071
17,274
17,586
14,281
8,296
14,132
13,521
14,062
11,637
23,144

10,775
11,306
7,959
8,871
9,652
4,596
5,894
5,259
2,288
5,307
3,737
5,131
4,198
5,299
3,447
1,213
2,221
2,253
5,101
2,597
5,355

60,174
41,005
37,923
42,871
32,695
28,056
29,552
20,842
26,656
18,127
13,196
16,143
13,107
20,340
17,197
15,894
9,706
15,403
9,792
7,078
23,788

21,407
19,087
15,724
10,295
9,599
9,237
6,125
11,911
3,922
6,429
10,551
6,418
9,020
1,750
2,517
2,960
7,069
385
5,489
6,375
8,313

134.96

79.37

0.68

66.99

12.38

EBIT

Net Income

21,407
19,087
15,724
10,295
9,599
9,237
6,125
11,911
3,922
6,429
10,551
6,418
9,020
1,750
2,517
2,960 7,069
385 5,489
6,375
8,313
-

current Asset

15,297
10,605
11,153
12,611
6,220
4,384
4,306
5,687
2,368
3,232
8,394
4,920
5,455
2,155
1,026
2,150
5,794
5,096
4,046
4,431
5,242

1,483
32,566
49,926
1,036
25,875
20,482
24,647
16,945
14,632
20,550
37,618
17,160
35,836
15,591
28,676
13,794
8,860
6,475
9,067
7,641
19,443

0.05

463.66

current liability

31,230
23,263
31,858
9,210
22,206
27,214
17,376
17,239 9,012
11,888
13,488
10,654
10,605
16,292
23,603
14,322
8,125
5,728
4,057
3,295
15,533
171.53

Equity

Gross Profit
Margin (%)

59,752
27,898
63,388
78,614
26,701
5,276
58,876
8,446
30,524
9,829
12,500
14,031
21,387
12,468
48,500
14,707
7,776
65,114
6,161
13,040
28,405

66.92%
72.23%
79.26%
67.86%
68.11%
68.48%
68.27%
76.44%
58.60%
73.81%
82.73%
71.23%
78.07%
79.61%
72.44%
44.00%
84.25%
85.65%
92.02%
86.50%
73.82%

Operating
Profit
Margin (%)
26.24%
31.76%
29.31%
19.36%
22.70%
24.77%
17.17%
36.37%
12.83%
26.18%
44.43%
28.45%
40.76%
7.92%
12.77%
15.70%
42.14%
2.44%
35.92%
47.39%
26.23%

426.10

37.03%

5.78%

ROA
(%)

ROE
(%)

10.00%
13.37%
7.00%
8.66%
7.53%
6.24%
3.87%
9.58%
3.53%
7.36%
12.64%
14.06%
8.57%
3.55%
0.79%
-3.54%
34.87%
-5.01%
11.40%
17.52%
8.60%

25.60%
38.01%
17.59%
16.04%
23.30%
83.10%
7.31%
-67.33%
7.76%
32.88%
67.15%
35.07%
25.51%
17.28%
2.12%
-14.62%
74.52%
-7.83%
65.67%
33.98%
24.16%

0.01%

0.01%

Current
Debt to
Ratio
Equity Ratio
(Time)
(Time)
0.05
1.56
1.40
1.74
1.57
1.51
0.11
0.85
1.17
2.09
0.75
12.48
1.42
0.89
0.98 8.03
1.62
1.19
1.73
3.36
2.79
4.31
1.61
1.49
3.38
1.97
0.96
3.74
1.21
1.69
0.96
3.05
1.09
1.14
1.13
0.56
2.23
4.76
2.32
0.94
1.42
2.06
2.70

0.50

ที่มา : https://finance.yahoo.com/sector/healthcare
งบการเงิน (งบเฉพาะกิจการ) องค์การเภสัชกรรม ปี 2561 (ยอดขายยาองค์การฯ, ต้นทุนขายยาองค์การฯ, กาไรขั้นต้นจากยอดขายยาองค์การฯ)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประจาวันที่ 2 สิงหาคม 2562 (อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 30.884 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.)

ในปีงบประมาณ 2561 ผลการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม เมื่อเทียบกับบริษัทยาต่างประเทศ ในด้านของต้นทุนขายเฉพาะยาองค์การเภสัชกรรมมี
อัตรากาไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ร้อยละ 37.03 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของบริษัทต่างชาติ (20 บริษัท) อยู่ที่ร้อยละ 73.82 และเมื่อเทียบกับ Teva Pharmaceutical
Industries Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตยาสามัญทั่วไป (Generic) เช่นเดียวกับองค์การเภสัชกรรม พบว่ามีอัตรากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 44 ซึ่งสูงกว่าองค์การเภสัชกรรม แสดง
ว่าองค์การเภสัชกรรม ยังมีการควบคุมต้นทุนการผลิต ที่ด้อยกว่าบริษัทยาต่างประเทศ
สาหรับในด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าเฉลี่ยอัตรากาไรจากการดาเนินงาน (Operating Income Margin) ของบริษัทต่างชาติ (20 บริษัท) อยู่ที่
ร้อยละ 26.23 และองค์การเภสัชกรรมอยู่ที่ร้อยละ 5.78 ซึ่งมีค่าต่ากว่ามาก สาหรับในตลาดยาต่างประเทศพบว่ามีการลงทุนด้านการวิจัยเป็นยอดเงินที่สูงกว่าองค์การ
เภสัชกรรมมาก
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2.2.2 อุตสาหกรรมยาในประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2561 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาด
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 จากปี 2560 ที่ MPI ขยายตัวร้อยละ 2.5 โดยที่ปริมาณการผลิตและจาหน่ายยาใน
ประเทศ ปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สาหรับการ
ส่งออกยังขยายตัวได้ดีในตลาดเมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา
การผลิตยา

การจาหน่ายยา

การส่งออกยา

ในปี 2561 คาดว่าจะ มีปริมาณ 47,357.85 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.49 โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของการผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล ยาฉีด ยาครีม และยาผง ตามคาสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนของยาเม็ดที่ผู้ผลิตบางรายสามารถทาตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น ทาให้มี
การผลิตเพื่อส่ งออกเพิ่มขึ้น สาหรับการผลิตยาน้ามีปริมาณลดลง เนื่องจากยังมีการจากัด
ปริมาณการจาหน่ายในยาน้าบางชนิด
ในปี 2561 คาดว่าจะมีปริมาณ 46,651.20 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.77 ในภาพรวม
การจาหน่ายยาของผู้ผลิตในประเทศยังขยายตัวได้ โดยมีการจาหน่ายยาเม็ด ยาแคปซูล ยาฉีด
และยาผง เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของตลาดยาในประเทศ ในขณะที่มีการจาหน่ายยาน้าและ
ยาครีมลดลง ตามคาสั่งซื้อที่ลดลง
ในปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่า 395.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.39 จาก
การขยายตัวที่ดีของตลาดเมียนมา เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง สาหรับการ
นาเข้ายามีมูลค่า 1,815.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.03 โดยส่วนมาก
เป็นการนาเข้ายาต้นแบบจากเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส และการนาเข้ายาชื่อสามัญ
ราคาถูกจากอินเดีย

แนวโน้มอุตสาหกรรมยา ปี 2562
ส าหรั บ แนวโน้ มปี 2562 คาดว่า ดัช นีผ ลผลิ ตอุตสาหกรรมจะขยายตัว เพิ่ มขึ้ นจากปี 2561
เนื่องจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ควบคู่กับความ
เชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคที่จะปรับตัวดีขึ้น หลังจากมีการเลือกตั้ง ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทย ขยายตัวมากขึ้น
สาหรับการผลิตยาในปี 2562 คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีตามแนวโน้มการขยายตัวของตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักในสินค้ายาของไทย
ที่มา : 1) รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 โดย สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Website: www.oie.go.th

2.3 แนวโน้มตลาดสมุนไพรไทย
ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลาง
ทาง และปลายทาง เพื่อให้ใน 5 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนาของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยใน
ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันจะนามาสู่ความมั่งคงทางสุขภาพและความยั่งยืน
ของเศรษฐกิจไทยต่อไปซึ่งยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บท มีดังนี้
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

มาตรการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทย
ที่มีศักยภาพตามความต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
แปรรูปเบื้องต้นอย่างมี
คุณภาพ
2. ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มี
คุณภาพมีความเพียงพอ
ใกล้เคียงกับความต้องการใช้
3. อนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้
อย่างยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพใน
การแข่งขันทางการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ

1. การจัดการห่วงโซอุปทาน
2. การวิจยั และจัดทาข้อกาหนด
มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
3. การอนุรักษ์และการใช้พืชสมุนไพร
จากป่าอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาอุตสาหกรรมและ
การตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพ
ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการ
รักษาโรคและการสร้างเสริม
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งของ
การบริหารและนโยบายภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทย
อย่างยั่งยืน

1. พัฒนาอุตสาหกรรมไทย
2. การวิจยั และพัฒนาสมุนไพรไทย
3. การพัฒนาการตลาดสมุนไพรไทย

1. เพิ่มการใช้สมุนไพรในระบบ
สุขภาพในการรักษาโรคหรือ
เสริมสร้างสุขภาพ
2. เสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบสุขภาพของ
ประเทศในระยะยาว

1. การพัฒนาโครงสร้างส่งเสริมการ
จัดบริการและการใช้สมุนไพรใน
สถานบริการสาธารณสุข
2. การวิจยั เสริมสร้างองค์ความรู้
มาตรฐานคุณภาพ และความเสี่ยง
3. การพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วิชาการด้านการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร
4. การจัดการและการเข้าถึงยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
5. การใช้สมุนไพรในการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรคใน
ชุมชนและบทบาทหมอพื้นบ้าน
6. การสี่อสารเพื่อสร้างความรู้ที่ถกู
ต้องความเข้าใจ และความเชี่อมั่น
ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนา 1. การพัฒนาโครงสร้างการบริหาร
สมุนไพรที่มีศักยภาพเพือ่ สร้าง
สมุนไพร
มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 2. การพัฒนากฎหมายด้านการ
ส่งเสริมและควบคุมผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สมุนไพรและระบบการประเมินขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
สมุนไพร
4. การเสริมสร้างกลไกการบริหาร
งานวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
5. การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร
Product Champion
6. การพัฒนาเมืองสมุนไพร

ที่มา : แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564
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การตอบสนองนโยบาย
ขององค์การเภสัชกรรม

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ
รองรับการแข่งขัน
ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้
มีคุณสมบัติเป็นยาและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพสูงตาม
นโยบายส่งเสริมการใช้และ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของรัฐบาล

แผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) ประจาปีงบประมาณ 2562-2564
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การเปรียบเทียบ Benchmark ระหว่างองค์การเภสัชกรรม (ผลประกอบการปี 2561) กับบริษัทยาในประเทศ (ผลประกอบการปี 2560)

(หน่วย : ล้านบาท)

ตามรายงานทางการเงินของบริษัทยาในประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ จานวน 24 บริษัท เปรียบเทียบกับองค์การเภสัชกรรม พบว่า องค์การเภสัชกรรมมี
ยอดจาหน่ายเฉพาะยาองค์การเภสัชกรรมผลิต 6,783.92 ล้านบาท โดยเป็นลาดับที่สองรองจาก บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมียอดจาหน่ายถึง 8,968.35 ล้าน
บาท ในด้านต้นทุนขาย องค์การเภสัชกรรมมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ร้อยละ 61.44 ดีกว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 61.60 เพียงเล็กน้อย ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมต้อง
บริหารจัดการในเรื่องการลดต้นทุนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ และสาหรับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ขององค์การเภสัชกรรมอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 7.93 แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการทากาไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ (www.dbd.go.th) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562
หมายเหตุ : บริษัทยาเอกชน (รายได้รวม) องค์การเภสัชกรรม (ยอดขายยารวมองค์การฯผลิต)
(รายงานทางการเงินของบริษทั ยาเอกชนในประเทศยังไม่มขี ้อมูลของปี 2561 เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ยังไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ข้อมูลงบการเงินเป็นข้อมูลที่ได้จากการนาส่งงบการเงินของนิติบุคคล ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ)
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2.4 สถานการณ์ความรุนแรงของโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อของประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากลุ่มโรคไม่ติดต่อได้คร่าชีวิต
ประชากรไทยถึง ร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือราว 320,000 คนต่อปี ในจานวนนี้พบว่าประมาณ
ครึ่งหนึ่งหรือราวร้อยละ 55 เสียชีวิตที่อายุต่ากว่า 70 ปี ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัย
อันควร เมื่อพิจารณาความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจานวน 4 โรคสาคัญ
คือโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง ระหว่าง พ.ศ.
2555 กับ พ.ศ. 2558 จากข้อมูลทะเบีย นการเสียชีวิตของสานักบริหารทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับ
การให้สาเหตุการเสียชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้ว พบว่าอัตราตายในช่วงอายุ 30-69 ปีของทั้ง 4 โรค
มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้น
 โรคหลอดเลือดสมองมีการเพิ่มมากที่สุด จาก 33.4 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 40.9 ต่อแสน
ประชากร รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด จาก 22.4 ต่อแสนประชากร เป็น 27.8 ต่อแสนประชากร
 โรคเบาหวาน จาก 13.2 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 17.8 ต่อแสนประชากรและโรคทางเดิน
หายใจอุดกั้นเรื้อรังจาก 3.8 ต่อแสนประชากร เป็น 4.5 ต่อแสนประชากร
เมื่อพิจารณาความแตกต่างของอั ตราการเสียชีวิตรายโรคระหว่างเพศ พบว่า โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรั ง พบในเพศชายพบสูงกว่าเพศหญิง 2-3 เท่า
ขณะที่โรคเบาหวานพบการเสียชีวิตในกลุ่ม อายุ 30-69 ปี เพศหญิงสูงกว่าเพศชาย
อัตราตายต่อแสนประชากร ในช่วงอายุ 30-69 ปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558 ของ 4 โรคไม่ติดต่อสาคัญ

ที่มา : สานักโรคไม่ติดต่อ ประมวลผลข้อมูลทะเบียนการตาย จากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จากรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ในปี 2557 พบการ
ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น หนึ่งในสามของประชาชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อที่
สาคัญ ความชุก ของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 6.9 ในปีพ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 8.9 คิดเป็นจานวน
ประมาณ 4.8 ล้านคน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 300,000 คน ความชุกของโรคความดัน
โลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 21.4 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 24.7 คิดเป็นจานวนประมาณ 13 ล้านคน
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 600,000 คน (ในจานวนนี้เป็นผู้ไม่รู้ตัวว่าเป็น DM/HT ถึง
ร้อยละ 40)
ผลกระทบ การสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย พ.ศ. 2556 จาแนกตามเพศและรายโรค
พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทยเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย
และเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง โดยค่าความสูญเสียในเพศชาย ร้อยละ 6.9 เพศหญิง ร้อยละ 8.2 และเมื่อ
พิจารณาการสูญเสียปีสุขภาวะจาแนกตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มอายุ 30-59 ปี โรคเบาหวานเป็นสาเหตุของการ
สูญเสียปีสุขภาวะเป็นอันดับ 2 ในเพศหญิง และโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะ
อันดับ 4 ในเพศชายและเพศหญิง และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเพศชายและหญิง 5 อันดับแรกส่วนใหญ่กลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะ
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บทที่ 3 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
3.1 ผลการดาเนินงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
3.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญต่อลูกค้า
1) %Service Rate ผลการด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ 2561 ท าได้ 85.78% โดย
รายการที่ไม่มี Back order จานวน 23,255 รายการ จากจานวนรายการทั้งหมดที่ผลิ ต 27,110 รายการ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 90 ผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับดี
2) การจั ด ส่ ง ยาและเวชภั ณ ฑ์ ใ ห้ ลู ก ค้ า ราชการ, เอกชน, VMI, ร้ า นค้ า อภ. ได้ ต าม
ระยะเวลาที่กาหนด แบ่งเป็น
- การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในเขต กทม. และปริมณฑล ภายใน 1 วันทาการ ผลการ
ด าเนิ น งานในปี ง บประมาณ 2561 ท าได้ 96.31% เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า เป้ า หมายที่
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 95 พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
- การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในส่วนภูมิภาค (ไม่รวมลูกค้าที่อยู่บนเกาะ) โดยมีจานวน
Ship ถึง Receive ได้ภายใน 3 วันทาการ ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561
ทาได้ 86.18% เมื่อเทียบกับ ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 90 พบว่าผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
3) ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของอภ. ในประเด็นคุณภาพ/ประสิทธิภาพ
และความสม่าเสมอของคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ ปี 2561 ทาได้ 4.33 คะแนน ปี 2560 ทาได้ 4.26 คะแนน
เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัดอยูใ่ นระดับดี
4) ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของอภ. ในประเด็นการบริการสั่งซื้อและ
กระจายสินค้า ปี 2561 ทาได้ 4.16 คะแนน ปี 2560 ทาได้ 4.20 คะแนน เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัดอยู่ในระดับดี
3.1.2 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของคู่แข่งที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่คล้ายคลึงกัน
จากรายงานการวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2561 เทียบกับคู่แข่งพบว่า
1) คู่แข่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยรวมในประเด็นคุณภาพ/ประสิทธิภาพ และ
ความสม่าเสมอของคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ อยู่ที่ 4.53 คะแนน
2) คู่แข่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยรวมในประเด็นการบริการสั่งซื้อ และการ
กระจายสินค้า อยู่ที่ 4.50 คะแนน
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3.2 ผลการดาเนินงานด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
3.2.1 ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้า
(ที่มา : รายงานการวิจยั โครงการวิจัยความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าองค์การเภสัชกรรมปี 2561)

การวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2561 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการ
รับรู้ ความต้องการ ความคาดหวัง ความสาคัญ ความพึงพอใจ ความภักดี ความผูกพัน และความไม่พึงพอใจ
ของลูกค้าในแต่ละกลุ่มตามบริบทขององค์ก ารเภสัชกรรม ต่อการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ของกระทรวงการคลั ง โดยจะแสดงผลเปรี ย บเที ย บกั บ การด าเนิ น งานปี ที่ ผ่ า นมา
เปรียบเทียบการดาเนินงานกับคู่แข่ง (Benchmarking) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนความผู กพัน ของ
ลูกค้า และเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรม
เป้าหมายหลักเพื่อการรักษาลูกค้าปัจจุบัน ขยายฐานลูกค้าอนาคต การเพิ่มยอดขาย และการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมาก
ขึ้น และรักษาลูกค้าไว้ เป็นข้อมูลในการบริหารงานขององค์การเภสัชกรรมอย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นข้อมูลใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร ซึง่ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มลูกค้าภาครัฐ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2) กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ประกอบด้วย รพ.เอกชน คลินิค ผู้จาหน่ายช่วง และร้านขายยา
3) กลุ่มประชาชน ประกอบด้วย ประชาชนที่ซื้อยาจากร้านยาองค์การเภสัชกรรม และ
ประชาชนที่ซื้อยาขององค์การเภสัชกรรมจากร้านขายยาทั่วไป
4) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
คะแนนความพึงพอใจโดยการถ่วงน้าหนัก

เมื่อวิเคราะห์ ผ ลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลู ก ค้าทั้ ง 4 กลุ่ มดังกล่ าวข้างต้น ที่มีต่ อ
องค์การเภสัชกรรม กล่าวได้ว่า กลุ่ม ลูกค้าประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การเภสัชกรรม มากที่สุดในทุกๆ
เรื่องคิดเป็น %T2B ร้อยละ 98.4 โดยในกลุ่มลูกค้าประชาชนนี้ ลูกค้ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่ซื้อยาองค์การ
เภสัชกรรม จากร้านขายยาทั่วไป มีความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็น %T2B ร้อยละ 99.0 และเป็นกลุ่มลูกค้าที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุ ดในการส ารวจครั้ งนี้ รองลงมาคือกลุ่ มลู กค้า ประชาชนที่ซื้อยาจากร้านยาองค์การ
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เภสัชกรรมคิดเป็น %T2B ร้อยละ 98.3 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศคิดเป็น %T2B ร้อยละ 85.6 และกลุ่มลูกค้า
ภาคเอกชน เป็นลูกค้าทีม่ ีความพึงพอใจน้อยที่สุดคิดเป็น %T2B ร้อยละ 79.5
คะแนนความพึงพอใจโดยการถ่วงน้าหนักเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยนับได้ว่าลูกค้าทุกกลุ่มมีความพึง
พอใจต่อองค์การเภสัชกรรม ระดับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพอใจของลูกค้า
ในปี 2560 และปี 2561 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจลดลงจากปีที่ผ่ านมา
เล็กน้อย แต่เมื่อเทียบด้วย %T2B พบว่าในปี 2561 ลดลงกว่าปี 2560 อย่างมีนัยสาคัญ เมื่อพิจารณารายกลุ่ม
ลูกค้าเกือบทุกกลุ่มมีความพึงพอใจลดลง ยกเว้นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มี %T2B เพิ่มขึ้น
ผลการส ารวจลู ก ค้ า องค์ ก รโดยรวม พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพ/ประสิ ท ธิ ภ าพ และความ
สม่าเสมอของคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ลูกค้าเห็นว่า มีความสาคัญเป็นอันดับแรกถึงร้อยละ 60.8
ลูกค้าองค์กรเกือบทุกรายมีความพึงพอใจต่อองค์การเภสัชกรรมในภาพรวม (T2b 86.2%) และมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 3.95 คะแนน และมีระดับคะแนนเกิน 4.00 คะแนน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า เกือบทุกประเด็นลูกค้ามากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปพึงพอใจแต่ละประเด็นสอบ
วัด (80.2% - 96.0%) โดยสูงสุด คือด้านคุณภาพ/ประสิทธิภาพ และความสม่าเสมอของคุณภาพยาและ
เวชภัณฑ์ ในขณะที่หลายประเด็นที่ลูกค้าน้อยกว่าร้อยละ 80 พึงพอใจ ซึ่งได้แก่ด้านระบบความสัมพันธ์ลูกค้า
(77.2%) ด้านการบริการของพนักงานขาย (79.0%) ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ (68.7%) และ
ด้านความเพียงพอต่อความต้องการยาและเวชภัณฑ์ที่มีเพียง (56.1%) ที่พึงพอใจต่อองค์การเภสัชกรรม สังเกต
ว่าระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกประเด็น รวมถึงความพึงพอใจโดยรวม ลูกค้าภาครัฐมีระดับคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าภาคเอกชน ยกเว้นด้านราคายาและเวชภัณฑ์เมื่อเทียบกับคุณภาพ และด้านราคายา
และเวชภัณฑ์เมื่อเทียบกับท้องตลาด ที่ลูกค้าภาคเอกชนมีระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าภาครัฐ
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ พิจารณาเลือกซื้อยาและเวชภัณฑ์ (ตามน้าหนักอันดับความสาคัญ) คือ
ปัจจัยด้านคุณภาพ/ประสิทธิภาพของยาและเวชภัณฑ์ มาเป็นอันดับแรก ลูกค้ากลุ่มนี้มีความพึงพอใจต่อการ
สั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรม ในแต่ละประเด็นต่างๆ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง โดยมี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.73 - 4.36 คะแนน
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จากผลการสารวจกลุ่มลูกค้าประชาชนที่ซื้อยาจากร้านยาองค์การเภสัชกรรม พบว่าในการ
เลือกเข้าร้านขายยา/เวชภัณฑ์ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยโดยทาการวิเคราะห์โดยการถ่วงน้าหนัก 3 อันดับ พบว่า
ด้านคุณภาพ/ประสิทธิภาพในการรักษาฯ เป็นปัจจัยหลักสาคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกเข้าใช้บริการร้านขาย
ยา และเหตุผลที่ประชาชนมาซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่ร้านยาองค์การเภสัชกรรมแต่ละสาขา เนื่องจากราคายาและ
เวชภัณฑ์ ทาเลที่ตั้งเข้าถึงง่าย และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ความสม่าเสมอของคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ เป็น
เหตุผลหลัก (มีสัดส่วนผู้ตอบมากอยู่ใน 3 ลาดับแรก) ยกเว้น สาขากระทรวงสาธารณสุขฯ สาขาเทเวศน์ และ
สาขาจรัญฯ 22 ที่การบริการของพนักงานขาย/เภสัชกร เป็นเหตุผลที่มีสัดส่วนผู้ตอบอยู่ใน 3 ลาดับแรก ลูกค้า
เกือบทุกคนพึงพอใจภาพรวมต่อร้านยาองค์การเภสัชกรรม (T2b 98.3%) และมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.68 คะแนน และมีระดับคะแนนสูงเกิน 4.50 คะแนนในทุกสาขา ยกเว้นสาขายศเส ที่มีคะแนน
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวม 4.33 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อ ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม ปี
2561 เปรียบเทียบปี 2560 พบว่า ในปี 2561 ลูกค้าพึงพอใจร้านยาองค์การเภสัชกรรมเป็นสัดส่วนที่ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมาทุกประเด็น โดยเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2.2 ผลสารวจความผูกพันของลูกค้า
คะแนนความผูกพันของลูกค้าโดยการถ่วงน้าหนักเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของลูกค้าแล้ว ในปี 2561 มีการศึกษาระดับ
ความผูกพันและภักดีที่ลูกค้ามีต่อองค์การเภสัชกรรม
ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าทุกกลุ่มมีระดับความผูกพันต่อองค์การเภสัชกรรมในระดับ Engaged
ถึง Fully Engaged ร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกกลุ่ม ซึ่งผลการสารวจสอดคล้องกับความพึงใจลูกค้า คือ กลุ่มลูกค้า
ภาครั ฐ และลู กค้าภาคเอกชนมีร ะดับ ความผูกพันน้อยกว่าคู่แข่ง ส่ว นกลุ่ มลู กค้าประชาชนและกลุ่ ม ลู กค้า
ต่างประเทศมีระดับความผูกพันสูงกว่าบริษัทคู่แข่ง
ลูกค้าองค์กร : โดยภาพรวมแล้วลูกค้าเกือบทุกรายมีความภักดีต่อองค์การเภสัชกรรม มีคะแนน
เฉลี่ยความภักดีกับองค์การเภสัชกรรม 4.14 คะแนน และมีคะแนนความผูกพัน 4.13 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความภักดีและความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อองค์การเภสัชกรรม จะเห็นว่ามีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ากว่าคู่แข่ง
ทุกบริษัท ยกเว้น ที.โอ. เมื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อองค์การเภสัชกรรม จะเห็นว่าลูกค้าที่มี
ความผูกพัน (Engaged-Fully Engaged) ร้อยละ 81.1 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ าคู่แข่งทุกบริษัท จากผลการ
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วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ พบว่า ทุกประเด็นเป็นประเด็นที่องค์การเภสัชกรรมควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแต่มี 5 ประเด็น
ที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาที่สุด คือ 1) ความเพียงพอต่อความต้องการยาและเวชภัณฑ์ในด้านปริมาณ
ประเภทสินค้า และความทันเวลา 2) การกระจายสินค้า 3) การบริการหลังการขาย 4) การบริการของพนักงาน
ขาย และ 5) การบริการสั่งซื้อสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ลูกค้าต่างประเทศ : โดยภาพรวมแล้วลูกค้าเกือบทุกรายมีความภักดีต่อองค์การเภสัชกรรม โดย
มีคะแนนเฉลี่ยความภักดีกับองค์การเภสัชกรรม 4.13 คะแนน และมีคะแนนความผูกพัน 4.23 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความภักดีและความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อองค์การเภสัชกรรม จะเห็นว่ามีคะแนนเฉลี่ยที่
สูงกว่าคู่แข่งทุกบริษัทเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความภักดีและความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อองค์การ
เภสัชกรรม จะเห็นว่าปี 2561 และ 2560 มีคะแนนเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาระดับความผูกพันที่ลูกค้า
มีต่อองค์การเภสัชกรรม ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่า ในปี 2561ลูกค้ามีความผูกพัน (EngagedFully Engaged) ในสั ดส่ ว นที่มีแ นวโน้ มลดลงจากปี ผ่ า นมา (จาก 87.5% เป็น 81.8%) และจากผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ พบว่ามีบางประเด็นที่องค์การเภสัชกรรมควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยประเด็นที่เร่งด่วนใน
การพัฒนา ได้แก่ ด้านราคายาและเวชภัณฑ์เมื่อเทียบกับท้องตลาด ด้านคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ของยาและ
เวชภัณฑ์ และด้านการมียาหรือเวชภัณฑ์ที่เจ้าอื่นไม่มี ตามลาดับ
ลูกค้ากลุ่มประชาชนที่ ซื้อยาจากร้านยาองค์การเภสัชกรรม : โดยภาพรวมแล้วลูกค้าเกือบทุก
รายมีความภักดีต่อร้านยาองค์การเภสัชกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยความภักดีกับองค์การฯ 4.71 คะแนน และมี
คะแนนความผูกพัน 4.68 คะแนน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความภักดีและความผูกพัน ที่ลูกค้ามีต่อร้านค้า
องค์การเภสัชกรรม พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่า ร้านยาคู่แข่ง เมื่อเปรียบเทียบระดับความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อ
องค์การเภสั ชกรรม จะเห็ น ว่ามีลูกค้าที่มีความผูกพัน (Engaged-Fully Engaged) มากถึง 96.9% (ระดับ
Fully Engaged = 53.2%) ในขณะที่ร้านยาอื่นๆ มีสัดส่วนลูกค้าที่มีความผูกพัน (Engaged-Fully Engaged)
ต่ากว่าอย่างชัดเจน และจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ พบว่ามีบางประเด็นที่องค์การเภสัชกรรมควรพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น โดยประเด็นที่เร่งด่วนในการพัฒนา ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ความเพียงพอต่อความ
ต้องการยาและเวชภัณฑ์ และการบริการของพนักงานขาย/เภสัชกร
ลูกค้ากลุ่มประชาชนที่ซื้อยาองค์การเภสัชกรรมจากร้านขายยาทั่วไป : โดยภาพรวมแล้วลูกค้า
เกือบทุกรายมีความภักดีต่อองค์การเภสัชกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยความภักดีกับองค์การฯ 4.57 คะแนน และ
มีคะแนนความผูกพัน 4.56 คะแนน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความภักดีและความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อองค์การ
เภสัชกรรม พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าคู่แข่งบริษัทไทยนครพัฒนา และสยามเภสัช เมื่อเปรียบเทียบระดับ
ความผู ก พั น ที่ ลู ก ค้ า มี ต่ อ องค์ ก ารเภสั ช กรรม จะเห็ น ว่ า มี ลู ก ค้ า ทุ ก รายมี ค วามผู ก พั น (Engaged-Fully
Engaged) มากถึง 99% ซึ่งสูงกว่าบริษัท ไทยนครพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อพิจารณาระดับความผูกพันที่
ลูกค้ามีต่อองค์การเภสัชกรรม ปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่า ในปี 2561 ลูกค้ ามีคะแนนเฉลี่ยความ
ภักดีและความผูกพันลดลง (-0.12 และ -0.17 ตามลาดับ) โดยมีสัดส่วน Fully Engaged ลดลงจากปีผ่านมา
ด้วย (จาก 52.9% เป็น 42.0%) และจากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ พบว่า ทุกประเด็น ที่ทาการวิจัย เป็น
ประเด็นที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แต่มี 3 ประเด็นที่เป็นประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนา คือ การมีสื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับองค์กรผู้ผลิต หรือเกี่ยวกับยา/เวชภัณฑ์ คุณภาพ/ประสิทธิภาพในการรักษา และความสม่าเสมอของ
คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม และทาเลที่ตั้งของสถานที่จาหน่ายเข้าถึงง่าย
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3.3 ผลการดาเนินงานด้านการเงินและการตลาด
3.3.1 ด้านการเงิน
รายการ
1. รายได้จากการดาเนินงาน
2. ต้นทุนขาย
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
3. กาไรจากการดาเนินงาน
4. กาไรสุทธิ

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ปี 2556
12,037.64
9,069.74
2,042.10
925.75
1,101.12

ปี 2557
11,485.60
8,723.74
1,880.71
881.15
1,048.89

ปี 2558
13,447.82
10,317.97
1,997.04
1,132.81
1,375.97

ปี 2559
15,154.90
11,846.81
1,949.05
1,359.03
1,471.31

ปี 2560
16,153.72
12,325.80
1,999.59
1,557.62
1,333.16

ปี 2561
16,841.62
13,163.88
2,069.06
1,608.68
1,578.74

หมายเหตุ : ตามงบการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ปีงบประมาณ 2555– 2561

ผลการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรมใน
ปีงบประมาณ 2561 มีผลกาไรสุทธิ 1,578.74 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.37 ของรายได้จ ากการดาเนิน งาน
(ยอดขายรวม) และหากเปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเวลา
เดี ย วกั น ในปี ง บประมาณ 2559 พบว่ า มี ก าไรสุ ท ธิ
เพิ่ ม ขึ้ น 245.58 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.42
เนื่องมาจากยอดขายทั้งยาองค์การผลิตและยาผู้ผลิต
อื่นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยยาองค์การผลิต ยอดขายเพิ่มขึ้นใน
กลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ และยารักษาโรค ส่วนยาผู้ผลิต
อื่น จะมาจากการขายน้ายาล้างไต (CAPD)
3.3.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
รายการ
1.สินทรัพย์หมุนเวียน
2.สินทรัพย์รวม
3.หนี้สินรวม
4.เจ้าหนี้การค้า
5.หนี้สินหมุนเวียน
6.กาไรสะสม
6.ส่วนทุน

หน่วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ปี 2557
11,797.90
16,090.65
3,985.09
1,263.39
1,465.77
11,993.49
11,939.74

ปี 2558
12,403.51
16,667.85
4,728.11
1,636.87
1,829.53
11,828.67
12,105.56

หมายเหตุ : งบการเงิน(งบการเงินเฉพาะกิจการ)ปีงบประมาณ 2555–2561
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ปี 2559
14,257.08
18,828.85
6,116.74
3,055.40
1,794.26
12,602.06
12,712.11

ปี 2560
13,874.33
19,036.95
6,598.28
2,700.65
5,323.43
12,334.16
12,438.66

ปี 2561
14,319.61
19,709.16
6,549.48
2,651.58
5,297.53
13,159.68
13,159.68

แผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจ) ประจาปีงบประมาณ 2563-2565
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563

1) ลูกหนี้การค้าในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 14 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ในส่วนราชการ
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
2) สินค้าคงเหลื อ ในปีงบประมาณ 2561 ก็เพิ่มขึ้น
เช่นกันซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของ
วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป (ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
องค์การเภสัชกรรม) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ระหว่างทา
3.3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน
1) การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
 อั ตราส่ วนเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนหรื ออั ตราส่ วนสภาพคล่ อ ง
(Current Ratio) เป็นการวัดความสามารถในการชาระหนี้ระยะ
สั้น ซึ่งเมื่อดูจากปีที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรมมีอัตราส่วนอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แสดงถึงว่ามีสินทรัพย์หมุนเวียนที่ประกอบ
ไปด้วย เงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงเหลือมากกว่าหนี้ระยะสั้น
และสาหรับในปีงบประมาณ 2561 มีอัตราส่วนอยู่ที่ 2.70 เท่า
เมื่อเทียบจากอัตราส่วนสภาพคล่องในช่วงเวลาเดียวกับกับปี ที่
ผ่านมาพบว่ามีสภาพคล่องสูงขึ้นเล็กน้อย
 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เป็นการวัด
ส่วนของสินทรัพย์ที่ได้หักค่าสินค้าคงเหลือ ที่เป็นสินทรัพย์ระยะสั้นและมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้ต่าสุดออก เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องที่แท้จริง โดยปกติอัตราส่วน 1 : 1 ถือว่าเหมาะสมแล้วซึ่ง
เมื่อดูจากปีที่ผ่านมา พบว่าองค์การเภสัชกรรมมีอัตราส่วนทีเ่ พิ่มขึ้นเล็กน้อย



อั ต ราการหมุ น เวี ย นของลู ก หนี้ (Account Receivable Turnover) แสดงถึ ง ความสามารถในการ
บริ ห ารลู ก หนี้ ใ ห้ แ ปลงสภาพเป็ น เงิ น สดได้ เ ร็ ว เมื่ อ ดู จ ากผลการด าเนิ น ขององค์ ก ารเภสั ช กรรมใน
ปีงบประมาณ 2561 มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ 2.52 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียก
เก็บหนี้เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้เมื่อดูจากผลการดาเนินของ
องค์การเภสัชกรรมในปีงบประมาณ 2561 มีระยะเวลาในการเรียกเก็บ 145 วัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา
แสดงถึงระยะเวลาในการเก็บหนี้ใช้ระยะเวลาสั้นลง



อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) ปีงบประมาณ 2561 มีอัตราส่วนเท่ากับ
2.52 รอบ ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา และระยะเวลาการเก็บรักษาสินค้าคงคลังใช้เวลา 73 วัน ก่อนที่จะถูก
ขายออกไปในแต่ละครั้ง ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่องค์การเภสัชกรรม ต้องสนองตอบและสนับสนุนนโยบาย
ภาครั ฐ ในการผลิ ต และจั ด ซื้ อ จั ด หายาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามจ าเป็ น ได้ แ ก่ กลุ่ ม ยาต้ า นไวรั ส เอดส์
(Antiretroviral Drug : ARV) ยาที่ผลิตและจัดหาจาการบังคับใช้สิ ทธิบัตรตามสิทธิบัตร (Compulsory
Licensing : CL) น้ายาล้างไต (CAPD) และยา Oseltamivir

2) การวิเคราะห์ความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)และอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การทางาน (Efficiency Ratio)
หน่วย ปี2557
อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin)
%
9.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
%
8.78
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
%
6.60
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROFA) %
24.75



ปี2558
10.23
11.52
8.26
32.27

ปี2559
9.72
11.57
7.81
50.81

ปี 2560
8.39
10.72
7.00
43.63

ปี 2561
9.49
12.00
8.01
48.14

อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปีงบประมาณ 2561 ค่าเพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)
ในปีงบประมาณ 2561 เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา มีอัตราที่เพิ่มขึ้น
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3.3.4 ด้านการตลาด
ในปี 2561 องค์การเภสัชกรรมมีรายได้รวมจากการจาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ 16,633 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นยาองค์การเภสัชกรรมผลิต 6,619 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 9,831 ล้านบาท
รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิตและผู้ผลิตอื่นปีงบประมาณ 2552-2561

สาหรับกลุ่มลูกค้าหลักขององค์การเภสัชกรรมคือส่วนราชการหรือลูกค้าภาครัฐประมาณร้อยละ
90 ที่เหลือร้อยละ 9.0 เป็นลูกค้าภาคเอกชนและลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 1.0 โดยลูกค้าหลักภาครัฐ ได้แก่
ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) ส านั ก งานประกั น สั ง คม ลู ก ค้ า กลุ่ ม โรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น
ที่มา : งบการเงิน (ฝ่ายบัญชีฯ) 6 เดือน (ตค-มีค) และ ระบบ SAP เดือน เมย-กย
2555
2556
2557
ยาอภ.ผลิตแยกกลุ่มลูกค้า
ภาครัฐ
6,339.25
5,873.26
5,175.32
ภาคเอกชน
492.72
583.19
598.38
ต่างประเทศ
24.56
28.21
58.78
ผลรวม
6,856.53
6,484.66
5,832.48
ยาผู้ผลิตอื่นแยกกลุ่มลูกค้า
ภาครัฐ
5,045.97
5,407.73
5,524.30
ภาคเอกชน
132.93
137.61
120.46
ต่างประเทศ
0.98
0.06
0.02
ผลรวม
5,179.88
5,545.40
5,644.78
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2558

2559

2560

2561

5,943.21
579.85
28.57
6,551.63

6,104.12
675.54
39.13
6,818.79

6,494.31
745.76
35.55
7,275.62

6,118.8
627.06
38.036
6,783.92

6,761.42
115.24
0.16
6,876.82

8,185.42
130.01
0.09
8,315.52

8,465.38
139.82
0.18
8,605.38

9,765.81
83.86
0.05
9,849.731
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3.4 ผลการดาเนินงานด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
องค์การเภสัชกรรม มีระบบงาน 3 ระบบ ซึง่ แต่ละระบบ ประกอบด้วย ดังนี้
ระบบงาน
1. ระบบนาองค์กร
2. ระบบหลัก

3. ระบบสนับสนุน

กระบวนการ
1.1 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
1.3 กระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.1 กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D Process)
2.2 กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)
2.3 กระบวนการจัดซื้อและสารองยาผู้ผลิตอื่นที่ อภ. ไม่ได้ดาเนินการผลิตเอง
2.4 กระบวนการบริการ (Service process)
3.1 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 กระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 กระบวนการบริหารการเงินและบัญชี

ผลการดาเนินงานตามกระบวนการทางานที่สาคัญ ดังนี้
1) กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D Process)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการวิจัย และพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความจาเป็นต่อสังคมไทย ตามพันธกิจขององค์กร ทาให้อภ. เร่งรัดพัฒนาการวิจัยการผลิตและ
จาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล และเพียงพอต่อความต้องการของประเทศโดย
จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงวัตถุดิบที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนตารับหรือผลิตภัณฑ์ต่อส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (Success Product) ในปีงบประมาณ 2561 ทาได้ 14 รายการและสาหรับจานวนผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่ยื่ น เอกสารจดทะเบี ย นกั บ ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็ นรายแรก (First Generic) ใน
ปีงบประมาณ 2561 ทาได้ 1 รายการ
2) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)
สาหรับมูลค่าการสูญเสีย ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนของ 3 องค์ประกอบ คือ การสูญเสียจากการ
ผลิต (Loss) สินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจประกันคุณภาพ (Reject) และสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน (Return) เปรียบเทียบ
กับมูลค่าของวัตถุดิบ ที่ผ่ านเข้าอยู่ในกระบวนการผลิ ตทั้งหมด โดยในปีงบประมาณ 2561 สามารถทาได้
3.83% ซึ่งต่าเกินกว่าค่าเป้าหมาย (4.00%) เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้หากมีการควบคุมขั้นตอนในกระบวนการผลิต
ไม่ให้เกิด (Loss + Reject) จากกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ และยารักษาโรค ก็สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้
3) กระบวนการบริการ (Service process)
ในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์สาหรับในเขต กทมปริมณฑล และภูมิภาคนั้น เมื่อวิเคราะห์จาก
ร้อยละของจานวนครั้งในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ในปีงบประมาณ 2561 มีผล
การดาเนินงาน ดังนี้
พื้นที่
กทม ปริมณฑล
ภูมิภาค

ผลการดาเนินงาน ปี 2561
96.31%
86.18%
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เป้าหมาย
95%
90%
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3.5 ผลการดาเนินงานด้านการนาองค์กร
ด้านการนาองค์กร
ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง ได้มีส่ ว นร่ว มในทุกกิจ กรรมที่ส ร้า งความผู ก พัน และได้มีการสื่ อสารกั บ
พนักงาน ในการเน้นย้าถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การเภสัชกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการ
สื่อสารสองทิศทาง
ด้านความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชน ดาเนินการ ดังนี้
1) การจัดหายาจาเป็นตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อตอบสนองนโยบายของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ปีงบประมาณ 2561 ดาเนินการได้ 5 รายการ ประกอบด้วย
1. Benzathine Penicillin G injection 1.2 MU
2. Benztropine Mesylate injection 2 mg/2 ml
3. Clopidogrel bisulfate Tablet 75 mg
4. Phenobarbitone injection 200 mg/ml
5. Thioguanine tablets 40 mg
2) องค์ ก ารเภสั ช กรรม มี บ ทบาทในการด าเนิ น งานเชิ ง สั ง คม เพื่ อ จ าหน่ า ยยาที่ จ าเป็ น และ มี
คุณประโยชน์ต่อสังคมประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้นและทั่วถึง รวมถึงผลกระทบทางบวกที่หน่วยงาน
ของรัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณจาการซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสั ช กรรม ผลิ ต/จั ดหายาเชิงสั งคม/ยาจาเป็นในราคาที่ต่ากว่าราคาจาหน่ายในตลาด
ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐประหยัดเงินงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 จานวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้เป็นจานวน
7,204.55 ล้านบาท จากงบประมาณ 11,828 ล้านบาท คิดเป็นจานวนเงินที่ภาครัฐประหยัดได้ ร้อยละ 60.91
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บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม ปี 2562-2564
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่ทันสมัยและยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิต จาหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. ผลิตยาที่จาเป็นและสารองยาในยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติรวมถึงยาที่มีความจาเป็นต่อ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
3. ดาเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนและสามารถพึ่งตนเองได้และมีธรรมาภิบาล
4. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
5. สร้างนวัตกรรมทางยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความจาเป็นต่อสังคมไทย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามพรบ.องค์การเภสัชกรรม 2509
1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
5. ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ค่านิยม (Core Value)
G
P
O

Good Product
Good Service
Good Governance
People Trust
People Happiness
People Knowledge
Ownership
Optimist
Open-minded

ผลิตภัณฑ์ดี
มีจิตบริการ
ธรรมภิบาลมุ่งมั่น
ให้เกียรติต่อกัน
ทางานสุขใจ
ใฝ่หาความรู้
ร่วมเป็นเจ้าของ
มองโลกในแง่ดี
มีใจเปิดกว้าง

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนายา ยาสมุนไพร และวัคซีน
3. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้วยการนาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้
4. พัฒนาการตลาดเชิงรุก การตลาด Digital เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
5. สร้างพันธมิตร และเครือข่าย
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ตามแผนยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม
ปี 2562-2564
 เพื่อเป็นผู้นาในด้านการผลิต ด้านบริการ
 เพื่อให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตระหนักถึงคุณค่าและมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การเภสัชกรรม ด้านการบริการ การรักษาระดับราคายา และความมั่นคงด้านยาของประเทศ
 เพื่อเป็นผู้นาด้านการวิจัย และการพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ
จากการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านยา ด้านสมุนไพร
 เพื่อให้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การขององค์ การเภสั ช กรรม เป็น ไปตามหลั กธรรมาภิ บาลและมี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม รวมทั้ ง เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพสูง
เป้าหมายการดาเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard
1. ด้านสังคม (Social Perspective)
1.1 ตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศ (ยา/สมุนไพร/วัคซีน)
1.2 การรักษาระดับราคายาและความมั่นคงด้านยาของประเทศ
2. ด้านการเงิน (Financial Perspective)
2.1 มีความมั่นคงด้านการเงิน
2.2 มีอัตราการเติบโตของยอดจาหน่ายไม่ต่ากว่าอัตรการเติบโตของตลาด
2.3 บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้
3. ด้านลูกค้า (Customer Perspective)
3.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
3.2 ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
3.3 ลูกค้ามีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร
3.4 ขยายตลาดกลุ่มยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ
4. ด้านกระบวนการภายใน (Internal process Perspective)
4.1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 เพิ่มศักยภาพในการผลิต
4.3 เป็นองค์กรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการ
4.4 มีระบบ Logistics ที่ทันสมัย
5. ด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective)
5.1 บุคลากรมีความสามารถรองรับภารกิจ
5.2 โครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์/ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการผลิตและจัดหา วิจัยยาและเวชภัณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตด้วยการนาเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้
2. เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
3. สร้างพันธมิตรและเครือข่าย
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายภาครัฐและนโยบาย
แห่งชาติด้านยา
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ
3. เพื่อมีพันธมิตรร่วมวิจัย จัดหา และผลิต วัตถุดิบ ยา และเวชภัณฑ์
กลยุทธ์
1. โครงการโรงงานผลิตยา ระยะที่ 2
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ Lean
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Portfolio : ยา วัคซีน)
4. ส่งเสริมนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา แบบมุ่งเป้าเพิ่มงานวิจัย (Clinical Trial) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในผลิตภัณฑ์
5. สร้างเสริมศักยภาพองค์กรในอนาคตด้วย Bio Technology
6. หาพันธมิตร และเครือข่าย (ร่วมศึกษาวิจัย จัดหา ผลิต ขาย ทั้งในและต่างประเทศ)
7. สร้างเสริมกลไกการจัดหาและสารองยาตามนโยบาย
ตัวชี้วัดและเป้าหมายปี 2563
ด้านการผลิต
1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองแล้วเสร็จปี 2565
2. ผลิ ตวัคซีน บ้ องกัน ไข้ห วัดใหญ่ช นิ ด 3 สายพันธุ์ ออกจาหน่ายได้ภ ายในปี 2563 พร้อมทั้งพัฒ นา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์
3. ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยและพัฒนาแบบมุ่งเป้าออกจาหน่าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ต่ากว่า
ปีละ 7 รายการ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไม่ต่ากว่าปีละ 5 รายการ
4. โครงการความร่วมมือกับปตท.ในการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งดาเนินการได้ตามแผน
5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการบรรจุและขึ้นทะเบียนวัคซีนอื่นๆ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการตลาดและบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการตลาดเชิงรุก (ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ) และ Digital Marketing
2. Corporate Image Branding and Corporate Identity
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product)
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อสร้าง รักษาความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในลูกค้าภาครัฐ
2. เพื่อขยายตลาดเอกชน และประชาชนในประเทศ
3. เพื่อขยายตลาดต่างประเทศสู่ภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ
4. เพื่อสร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และจดจา
5. เพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Branding) ให้เป็นที่รู้จัก
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ การสารองและกระจายสินค้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ดี
ภายใน ภาครัฐรายย่อย
7. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งผลิตภัณฑ์
8. พัฒนาความเข้าใจการตลาด (Market Understanding)
9. พัฒนาทักษะและการเสริมสรางความสามารถ ความเข้าใจ การจูงใจ และการรักษาฐานลูกคาที่สาคัญ
(Market Driven)
กลยุทธ์
1. สร้างประสบการณ์ที่ประทับใจสาหรับลูกค้าภาครัฐ (Express Solution)
2. หาพันธมิตรในการเข้าสู่ตลาดเอกชนและต่างประเทศ
3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด การจาหน่าย และบริการ โดยใช้ Digital Technology
4. กาหนดแผนและงบประมาณให้ชัดเจน (ระยะสั้น ระยะยาว) ด้าน Corporate Image Branding
5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบ CRM ตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. พัฒนากระบวนการสื่อสารการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7. การดาเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. สร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่
9. เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์ ด้วย LEAN system
10. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาด
11. สร้างพันธมิตร และรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายปี 2563
1. มีการเติบโตของยอดจาหน่ายยาองค์การเภสัชกรรมผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2565
1.1 ขยายตลาดภาคเอกชนโดยมียอดจาหน่ายไม่ต่ากว่าปีละ 1,000 ล้านบาท
โดยเพิ่มเป็น 3,000 ล้านบาทใน 3 ปีและต่างประเทศไม่ต่ากว่าปีละ 50 ล้านบาท
1.2 มีกาไรสุทธิต่อยอดขาย ไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
2. ลูกค้าได้รับสินค้าได้ทันเวลา/ลดปริมาณการสารองยาและความสูญเสียจากการจัดส่ง
3. ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
4. ผู้ป่วย/ประชาชนสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นได้ในราคาที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลง
2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัยสอดรับกับยุทธศาสตร์
3. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร Core Value สู่การปฏิบัติ (Good governance , Owner ship , People Trust)
4. พัฒนาระบบการบริหาร Digital
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่ อพั ฒ นาระบบการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resource Management : HRM) ในเรื่ อ ง
ค่าตอบแทน การสรรหาบุคลากร และการสืบทอดตาแหน่ง (Succession plan / Talent Management)
2. เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)
3. เพื่อวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resource Planning)
4. เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
5. เพื่อปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้าง และบทบาทของหน่ว ยงานให้รับกับ กลยุทธ์ขององค์กร และรองรับ
การแข่งขัน (Organization Design)
6. เพื่อให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนได้รวดเร็วต่อเนื่อง และทันสมัย (Agility management)
7. เพื่อเป็นการนาค่านิยมสู่การปฏิบัติ
8. เพื่อบูรณาการระบบการทางาน (Teamwork)
9. เพื่อสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กร (Innovation Culture)
10. เพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล / Good governance
11. Digital Transformation
12. เพื่อขับเคลื่อนและบริหารจัดการด้วยข้อมูล
กลยุทธ์
1. สร้างระบบสืบทอดตาแหน่ง และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ให้อยู่กับองค์กร
2. Job rotation / Transfer
3. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
4. ปรับโครงสร้างองค์กรและการคิดค่างาน การบริหารจัดการองค์กรด้วย Digital & Lean Mindset ให้
มีหน่วยงานรองรับแผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญโดยมี Job Description ที่ชัดเจน
5. จัดทาโครงการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Project) แทนการจัดตั้งหน่วยงานถาวร
6. สร้างเวทีการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
7. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
8. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
9. นาเทคโนโลยี Digital ทดแทนการทางานโดยใช้เอกสาร
10. พัฒนาระบบ BI ให้ตอบสนองความต้องการข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายปี 2563
1. รัฐประหยัดงบประมาณในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ปีละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 45
2. มีการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
3. มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และมีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการด้วยแนวคิดดิจิทัล (Digital Transformation)
4. โครงสร้ างองค์กรและระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาสมุนไพร
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)
2. เพิ่มยอดขายและรายได้
3. พัฒนาสารสกัดกัญชาทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่น สร้างมูลค่าเพิ่มของสมุนไพร ให้กับประชาชน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ด้วย Quality , Safety & Efficacy
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิต การขายสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาให้ครบวงจร และได้มาตรฐานสากล
5. เพื่อเพิ่มรายได้
กลยุทธ์
1. สร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
2. สร้างความเข้าใจทั้งในองค์กรและประชาชน
3. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
4. เพิ่มศักยภาพและกาลังการผลิตโรงงานสารสกัด (Plant เดิมและ Plant หนองใหญ่)
5. พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทลูกและหน่วยงานอื่น (Synergy)
6. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ (วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบต้นน้า)
7. ระบบเกษตรอินทรีย์ในทุกกระบวนการผลิตแบบ Organic Herb Contract Farming
8. พัฒนาตลาดสารสกัดสมุนไพรไทยทั้งในและต่างประเทศ
9. ศึกษาวิจัย
10. ปลูกกัญชา (หนองใหญ่)
11. พัฒ นาโรงงานสารสกัดสมุน ไพรไทยให้ รองรับปริมาณความต้องการและมีคุณภาพระดับสากล
โรงงานสารสกัดกัญชา
12. สร้าง Branding “สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ” (The Medical Cannabis Extraction
Prototype)
ตัวชี้วัดและเป้าหมายปี 2563
1. ความก้าวหน้าของแผนการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
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ผลและเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์การเภสัชกรรม
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Flu Vaccine

กิจกรรม

2. โครงการก่อสร้าง
รง.ผลิตยารังสิตระยะที่สอง
3. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยื่นขึ้นทะเบียน หรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Success Product)
4. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยื่นขึ้นทะเบียนเป็น
อันดับแรก (First Generic)
5. ผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขึ้นบัญชีนวัตกรรม
6. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตออกจาหน่าย
7. ยอดจาหน่ายยาอภ.ผลิต
8. ยอดจาหน่ายยาผูอ้ ี่นผลิต
9. กาไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)*
10. ยอดจาหน่ายภาคเอกชน
11. ยอดจาหน่ายต่างประเทศ
12. ความพึงพอใจของพนักงาน
13. ความผูกพันของพนักงาน
14. คะแนนประเมินธรรมาภิบาลของ
ปปช.
15. การเบิกจ่ายงบลงทุน
16. แผนการวิจัยและพัฒนากัญชาทาง
การแพทย์

กิจกรรม
รายการ

2561 *

ผล/เป้าหมายการดาเนินงาน
2562 *
2563
2564

Process
ได้วัคซีนในระดับ ได้รับเลข
Performance อุตสาหกรรม
ทะเบียน
Qualification
สาหรับการ
Protocol ทดลองทางคลินิค
ระยะที่ 3
ครม.อนุมัติ ลงนามในสัญญา ดาเนินการ
โครงการ
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
14
5
7

2565

-

-

เริ่มดาเนินการ ก่อสร้างแล้ว
ก่อสร้าง
เสร็จ
10
10

รายการ

5

2

2

2

2

รายการ
รายการ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2
8
6,784
9,850
1,580
806
39
78.80
85.57
87.93

9
12
7,500
9,500
1,545
900
50
85
85
90

4
7
7,800
9,500
1,220
1,000
50
87.5
90
90

9
10
8,100
9,500
1,183
1,500
80
90
93
90

9
10
8,620
10,000
1,110
2,000
120
92
95
90

ร้อยละ
กิจกรรม

70.32
-

70.32
ได้ผลิตภัณฑ์
สาหรับทดลอง
ทางคลินิค

100
ดาเนินการได้ตามแผนรายปี

*กาไรสุทธิชว่ งปี 2563-2565 กาไรสุทธิลดลง เนื่องจากมีภาระดอกเบีย้ จ่ายจากเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง และจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายโรงงานผลิตวัคซีนที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้
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บทที่ 5 งบประมาณประจาปี 2563
5.1 สรุปงบลงทุนจาแนกตามแผนยุทธศาสตร์และหมวดงบประมาณ
ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต จัดหา วิจัยยา
และเวชภัณฑ์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและบริการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร
4. ด้านการพัฒนาการผลิตและวิจยั
สมุนไพร
รวมงบประมาณ
- สารองจาเป็นเร่งด่วน
- สารองเปลี่ยนแปลงราคา
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม
ที่ดิน/
เครื่องจักรกล& เครื่องใช้ ยานพาหนะ
สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือวิทย์ฯ สานักงาน
18.9100
146.5671
13.2355
- 178.7126
0.1300
32.3524

0.0664
0.8880

4.4034
41.0228

-

4.5998
74.2632

0.3000

53.7300

0.0120

-

54.0420

51.6924

201.2515

58.6737

51.6924

201.2515

58.6737

- 311.6176
160.0000
20.0000
- 491.6176

5.2 สาระสาคัญของการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิต จัดหา วิจัยยา และเวชภัณฑ์
วงเงินดาเนินการรวม 178.7126 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักรทดแทนที่โรงงาน
พระราม 6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกาลังการผลิตโรงงานผลิตยารังสิต 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เคมีภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการตลาดและบริการ
วงเงินดาเนินการรวม 4.5998 ล้านบาท สาหรับจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการองค์กร
ขออนุมัติงบลงทุนใน 2563 วงเงินดาเนินการรวม 74.2632 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งาน ปรับปรุงภายนอกอาคารอานวยการเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาการผลิตและวิจัยสมุนไพร
วงเงินดาเนินการรวม 54.0420 ล้านบาท เพื่อจัดหาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สารสกัดและผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันและตะไคร้หอม และการวิจัยและพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน
ผลผลิต (Output)
 การดาเนินงานด้านการผลิต จัดหา วิจัยและพัฒนายา จัดหาและการจัดส่งยาไปยังลูกค้า ตลอดจนงาน
สนับสนุนอื่น เช่น ด้านการตลาด ด้านการให้บริการ และการปฏิบัติงานโดยรวม มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ (Outcome)
 มียาที่จาเป็น ได้แก่ กลุ่มยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยาสาหรับผู้สูงอายุ ยาต้านไวรัสเอดส์ วัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ในปริมาณที่พอเพียง และราคาที่ผู้ป่วยเข้าถึง
ยาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งมีรายการยาใหม่ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบาย
สาธารณสุ ขของประเทศ รวมทั้ งมี การผลิ ตและวิ จั ยยาจากสมุ นไพรเพื่ อส่ งเสริ ม การใช้ ส มุ น ไพร
ภายในประเทศ และส่งเสริมการส่งออก
 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรมในระดับดี
5.3 สรุปงบลงทุนและงบทาการตามยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต จัดหา วิจัย
ยาและเวชภัณฑ์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและบริการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
4. ด้านการพัฒนาการผลิต และวิจัยสมุนไพร
รวม

งบลงทุน
งบทาการที่กี่ยวข้อง
(ล้านบาท)
178.7126 เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย
45
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายาใหม่
30
4.5998 ค่าโฆษณาส่งเสริมการตลาด
45
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
15
ค่าขนส่ง
400
ค่าใช้จ่ายโครงการ VMI
1
74.2632 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 60.8
ค่าใช้จ่ายตามแผน CSR
20
54.0420 รวมอยู่ในเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย
311.6176
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