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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา
องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจจัดอยู่ในสาขาสังคม เทคโนโลยี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ดาเนินงานตามภารกิจที่มุ่งตอบสนองนโยบายด้านสาธารณสุข
ของประเทศ โดยการวิจัยและพัฒนา ผลิต จัดหาและสารอง ยา เวชภัณฑ์เพื่อสนับ สนุนระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ สารองยาและเวชภัณฑ์ไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ และเป็นกลไกในการรักษาระดับราคายา
และเวชภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งการดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ดังกล่าวถือเป็นการดาเนินงานเพื่อแสดงความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate
Social Responsibility in Process : CSR in Process)
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นและเป็นหน่วยงานกากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจโดยรวมของประเทศ คาดหวังให้รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้ออกหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผล
ใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) โดยกาหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีการดาเนินงานด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) โดยให้อ้างอิงหลักปฏิบัติด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เที ยบเท่ามาตรฐานสากล เช่น ISO 26000 เพื่อขับเคลื่อนให้
รัฐวิสาหกิจปฏิบัติจนเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
องค์การเภสัชกรรมตระหนักและให้ความสาคัญกับ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
จึงได้จัดทาคู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ขึ้น โดยอ้างอิงหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (มอก.26000-2553) หรือ ISO 26000
เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติและการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรมนาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งหวังให้การปฏิ บัติ
ดังกล่าวซึ่งเป็นการดาเนินงานที่คานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและการรักษาสิ่งแวดล้อมนี้ จะส่งเสริมให้องค์การเภสัชกรรมก้าวสู่การเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงทางยา
และเวชภัณฑ์ของประเทศได้อย่างยั่งยืน
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนิน งานด้านการแสดงความรั บผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้ อมมีแนวทางการปฏิบั ติที่
ชัดเจน เป็นระบบ และเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรรม องค์การเภสัชกรรมจึงได้กาหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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2.1 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ทาหน้าที่ พิจารณากาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดาเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานตามนโยบาย
2.2 คณะกรรมการการกากับดูแลกิจการที่ดี ทาหน้าที่ กากับติดตามการดาเนินงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน และรายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
2.3 ผู้บริหาร ทาหน้าที่ จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายในส่วนที่เ กี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบ กากับติดตามการดาเนินงานตามแผน ประเมินผลการ
ดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงานตามลาดับชั้นบังคับบัญชา และทบทวนปรังปรุงแก้ไขกระบวนการทางาน
2.4 ผู้ปฏิบัติงาน ทาหน้าที่ ปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ต่อผู้บังคับบัญชา
2.5 กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ทาหน้าที่ ประสานงานในการติดตามข้อมูลผลการดาเนินงานด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการกากับดูแลกิจ การที่ดี และ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.1 ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) หมายถึง การดาเนิน
กิจการด้วยความใส่ใจต่อผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือกากับให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมจะ
แก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยการนาหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ มาบูรณาการให้เกิดการดาเนินกิจการเพื่อ
สร้างความสาเร็จและประโยชน์ อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความยั่งยืนขององค์กร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายว่า
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่การดาเนินกิจการให้ถูกกฎหมายหรือถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการ
ลงทุนในมนุษย์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนาไปสู่ความอยู่รอดโดยรวม
และรายได้ที่มั่นคงขององค์กร ดังนั้น วิธีมองความรับผิดชอบต่อสังคมจึงคล้ายกับการมองการลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งไม่สามารถลงทุนอย่างไร้ทิศทางได้ และยังต้องใช้เวลาพอสมควรก่อนที่จะผลิดอกออกผลได้ เป็ นการ
ลงทุนระยะกลางถึงยาว และเพื่อขยายความเข้าใจเราอาจพิจารณาว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ไม่ใช่
เรื่องอะไรบ้าง ดังนี้
1) CSR ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทาแล้วก็จบไป ไม่ได้มีผลที่ยั่งยืนทั้งต่อสังคมและองค์กร
2) CSR ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมประชาสั มพันธ์ทางการตลาด หรือการประชาสัมพันธ์ว่า องค์กรได้ดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมอะไรบ้าง

3
3) CSR ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างภาพขององค์กรที่บริจาคช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วปิดท้ายด้วย
การถ่ายภาพพร้อมกับผู้บริหาร
4) CSR ไม่ใช่การลงทุน ระยะสั้ น ๆ ไม่ใช่กิจกรรมนอกการดาเนินงานขององค์ กร (Out-of-Business
Process)
5) CSR ไม่ใช่รายจ่ายขององค์กรแต่อย่างเดียว แต่เป็นการลงทุนที่นาไปสู่ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มั่นคงได้
3.2 ประเภทของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR โดยทั่วไปจาแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. CSR in process เป็นการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในกระบวนหลั กของ
กิจการหรือเป็นการทาธุรกิจที่หากาไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือกาจัดมลพิษในกระบวนการผลิต
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกาหนดในฉลาก
ผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิด
จากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดาเนินความรับผิดชอบเหล่านี้ ถื อเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน
การดาเนินงานปกติของกิจการ
2. CSR after process เป็นการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แยกต่างหากจากการ
ดาเนินธุรกิจที่เป็น กระบวนการหลั กของกิจการ (รวมความถึงกิจกรรมที่เกิดจากผลต่อเนื่องของกระบวนการ
ดาเนินการธุรกิจ) เช่น การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเยียวยา
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การสนับสนุนมูลนิธิ/สมาคมการกุศล
3. CSR as process เป็นการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดาเนินงานโดยองค์กรที่ไม่
แสวงหากาไร เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก เช่น มูลนิธิ สมาคมการกุศล ที่เป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชนและส่วนราชการ
หากพิจารณาการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรมตามแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 – 2564 ประกอบกับ
การจาแนกประเภทของการดาเนินงานด้าน CSR แล้ว จะสามารถจัดประเภทและหมวดหมู่ของแผนงาน/โครงการ
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 2 ประเภท ดังนี้
1. การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in process) ได้แก่
1.1 วิจัยและพัฒนายาเพื่อสังคม องค์การเภสัชกรรมวิจัยและพัฒนาตารับยาเพื่อตอบสนองต่อ
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ทาให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง ลดการนาเข้ายาที่มีราคาแพงและมูลค่าการ
ใช้สูง ผู้ป่วยเข้าถึงยาจาเป็นได้มากขึ้น ช่วยลดภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศได้กว่าหมื่นล้านบาท
ต่อปี
1.2 ผลิตยา จัดหา สารอง และกระจายยาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติ องค์การเภสัชกรรมผลิตยากว่า 200 รายการ เมื่อรวมการจัดหายาสาหรับการจาหน่ายทาให้มีมากกว่า 300
รายการ มีการสารองยาและกระจายยาไปสู่โรงพยาบาลและร้านยาทั่วประเทศ จัดส่งน้ายาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วย
นอกจากนี้ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด องค์การเภสัชกรรมพร้อมส่งยาเร่งด่วนตลอด 24
ชั่วโมง และยังสารองยาจาเป็นไว้ใช้หากเกิดสงครามซึ่งอาจเกิดภาวะการขาดแคลนยา
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1.3 สารองและจัดส่งยาต้านพิษ ตลอด 24 ชั่วโมง องค์การเภสัชกรรมสารองยาต้านพิษให้ กับ
ศูนย์พิษวิทยาและโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมจัดส่งยาต้านพิษตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
เช่น การจัดส่งยาต้านพิษ "โบทูลินัม" ช่วยผู้ป่วยไนจีเรีย 2 ราย และได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในอาเซียน
สารองยากาพร้าและยาต้านพิษ iCAPS โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการดาเนินการ
นอกจากนี้ยังมีการดาเนินงานตามระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 ได้แก่ การส่งเสริมด้านธรรมาภิบาล การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน
2. การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการ (CSR after process)
ได้แก่
2.1 อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ การเข้ า ร่ ว มสนองพระราชดาริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
การปลูกและบารุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดก๊าซเรือนกระจก และการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
2.2 สร้างความสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชุมชน ได้แก่
- แผนงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อาทิ น้าท่วม ภัยหนาว โรคระบาด เป็นต้น
- แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ได้แก่ โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ GPO Kids โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ GPO Fight Flu
- แผนงานสนับสนุนด้านสาธารณสุขและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยของเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- แผนงานสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมให้กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
2.3 ส่งเสริมการเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพร ให้การสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์แก่มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และองค์กร/สมาคมการกุศล ในการทากิจกรรมที่สร้างประโยชน์
ให้กับประชาชนและสังคม
3.3 มาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ISO 26000
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม แนวทางความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (มอก.26000-2553) หรื อ
ISO 26000 ซึ่งจั ดทาขึ้น โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้ว ยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization : ISO) ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย
หลักการ (Principles) 7 ประการ และ หัวข้อหลัก (Core Subjects) 7 ประการ ดังนี้
หลักการ (Principles) 7 ประการ ได้แก่
หลักการ
1. ความรับผิดชอบ
(Accountability)

ประเด็นสาคัญ
มีความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการตัดสินใจและการดาเนินการต่าง ๆ ของ
องค์กรต่อสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบด้ านลบที่ มี
นัยสาคัญ รวมทั้งป้องกันผลกระทบด้านลบที่ถูกมองข้ามหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้า
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หลักการ
2. ความโปร่งใส
(Transparency)

ประเด็นสาคัญ
มีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดาเนินการต่าง ๆ ที่มีผ ลกระทบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้ อม มีการเปิดเผยข้อมูล การดาเนินงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และ
ครบถ้วน มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
สามารถเข้าถึงได้โดยตรงและง่ายต่อการเข้าใจ
3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม เสริมสร้างพฤติกรรมองค์กรให้อยู่บนพื้นฐานของการมี
(Ethical Behavior)
ค่านิยมที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม และความยุติธรรม
4. การเคารพต่อผลประโยชน์
เคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียขององค์ กร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect ให้ความสาคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิทางกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสี ย
for Stakeholder Interests)
และตอบสนองต่อความคาดหวังและข้อกังวลต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย
5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บองค์กร โดยมี
(Respect for the Rule of
การแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์กรได้ทราบถึงความรับผิดชอบในการเฝ้าติดตาม
Law)
และดาเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่กาหนด
6. การเคารพต่อการปฏิบัติตาม เคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล ในขณะที่ยังคงยึดมั่ นกับหลักของการ
แนวทางของสากล
เคารพต่อหลักนิติธรรม ในสถานการณ์ที่การดาเนินการตามกฎหมายยังไม่เพียงพอ
(Respect for International
ต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือสังคมได้ องค์กรควรผลักดันให้เกิดการเคารพต่อ
Norms of Behavior)
แนวปฏิบัติตามแนวทางสากล
7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และให้การยอมรับถึงความสาคัญและความเป็นสากลของ
(Respect for Human Rights) สิทธิมนุษยชน
หัวข้อหลัก (Core Subjects) 7 ประการ ได้แก่
หัวข้อหลัก
ประเด็นสาคัญ
1. ธรรมาภิบาล
เป็นหลักการที่องค์กรใช้วินิจฉัยและดาเนินการตามข้อวินิจฉัยเพื่อให้เป็นไปตาม
(Organizational governance) จุดมุ่งหมายขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยกลไกการกากับดูแลทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ
2. สิทธิมนุษยชน
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ สถานการณ์ความเสี่ยงของสิทธิ
(Human rights)
มนุษยชน การหลีกเลี่ยงการร่วมกระทาความผิด การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การ
เลือกปฏิบัติและกลุ่ มผู้ด้อยโอกาส สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมื อง
สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ หลักการพื้นฐานของสิทธิในการ
ทางาน
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ การจ้างงานและความสัมพันธ์การจ้างงาน สภาพการทางาน
(Labor practices)
และการคุ้มครองทางสังคม สังคมเสวนา สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
และ การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. สิ่งแวดล้อม
ประเด็ น ส าคั ญ ได้ แ ก่ การป้ อ งกั น มลพิ ษ การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งยั่ ง ยื น การ
(The environment)
เปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ และการปรับ ตั ว การปกป้อง
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หัวข้อหลัก
5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม
(Fair Operating practices)
6. ประเด็นด้านผู้บริโภค
(Consumer issues)

7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
การพัฒนาชุมชน
(Community involvement
and development)

ประเด็นสาคัญ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และการฟื้ น ฟู ส ภาพแวดล้ อ มทาง
ธรรมชาติ
ประเด็นส าคัญ ได้ แก่ การต่อต้านการทุจริต การมีส่ ว นร่วมทางการเมืองอย่าง
รับผิดชอบ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วง
โซ่คุณภาพ และ การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ การตลาดที่เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นจริงและไม่เบี่ยงเบน
และการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรม การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อ
ร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภค การเข้าถึงบริการที่จาเป็น และ การให้ความรู้
และการสร้างความตระหนัก
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การสร้าง
การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้าง
ความมั่งคั่งและรายได้ สุขภาพ และ การลงทุนด้านสังคม

ในการนาไปปฏิบัติองค์กรควรพิจารณาหลักต่าง ๆ เหล่านี้แบบองค์รวม กล่าวคือ องค์กรควรพิจารณา
หั ว ข้อหลั กและประเด็น ต่าง ๆ ทั้งหมด รวมถึงความสั มพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันมากกว่าการที่จะเน้นพิจารณาใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นการเฉพาะ องค์กรควรตระหนักว่า ในความพยายามที่จะดาเนินการกับประเด็นหนึ่ง ๆ
อาจต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับประเด็นอื่น ๆ ดังนั้นในการกาหนดเป้าหมายเพื่อการปรับปรุงในประเด็นใด ๆ
จึงไม่ควรก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างผลกระทบเชิงลบต่อประเด็นอื่น ๆ ควรดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างบูรณาการ
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4. ประโยชน์ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์การเภสั ช กรรมได้ ให้ ความส าคัญต่อการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิ ดชอบต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม ตามเเนวทางมาตรฐานสากล ISO 26000 และแนวนโยบายหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ นโยบายกระทรวงสาธารสุข เป็นต้น มาเป็นกรอบการดาเนินงานขององค์กร
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นสร้างคุณค่าและประโยชน์ ที่จะได้รับ ทั้งต่อองค์การเภสัชกรรมเอง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้
4.1 เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมมีทิศทางที่ชัดเจนในการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และสามารถเพิ่มความเข้มข้นในการดาเนิน งานให้สามารถนาพาองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับทิศทางของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560
- 2564) ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2560 – 2564 เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) และ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment
Model : SE-AM) ของสานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
4.2 เพื่อแสดงถึงความตระหนักรู้และตื่นตัวในการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของ
ธุรกิจ (Supply Chain) ในการดาเนินกิจการด้วยแนวคิดการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Green Growth)
4.3 สามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมชุมชน โดยคานึงถึงความร่วมมือกับชุมชน
ในการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบจากองค์การเภสัชกรรมต่อชุมชนและผลกระทบจากชุมชนต่อ
องค์การเภสัชกรรม เพื่อ สร้างสังคมที่ดีร่วมกันและเพื่อให้องค์การเภสัชกรรมสามารถดาเนินกิจการเป็นเสาหลัก
ด้านความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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บทที่ 2
นโยบายและยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
1. นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์การเภสัชกรรมได้ให้ความสาคัญต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการ
กาหนดนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
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2. ยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์การเภสั ช กรรมได้จั ดทาแผนยุทธศาสตร์ร ะยะ 5 ปี ขององค์กร (ปี 2564 - 2568) โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตลาดและบริการ (Marketing Strategy)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า (Business Innovation)
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
และได้กาหนดให้การดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของ
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ขององค์ ก ร โดยอยู่ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร (Organization
Management) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO16 (O3) ความยั่งยืนและธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพื่อความยั่งยืนและธรรมาภิบาลองค์กร
แผน แผนเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
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บทที่ 3
กระบวนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การจัดทานโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การจัดทานโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การเภสัชกรรม กาหนด
ขั้นตอนดังนี้
1.1 การรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้เป็นปัจจัยนาเข้าในการจัดทานโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) แนวโน้ ม การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของภาครั ฐ และภาคเอกชน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 หลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) และความคาดหวัง /
ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยภายใน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ความเสี่ยงและโอกาสในการ
ดาเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม รายงานผลการประเมินองค์กรตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิส าหกิจ
(SEPA) ประจาปี 2562 และรายงานสถานะการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 (Baseline)
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล กาหนดประเด็นสาคัญ และจัดทาร่างนโยบาย
1.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยนาเข้าทั้งปัจจัยภายในและภายนอก กาหนดเป้าหมายและทิศทางใน
การดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของค์การเภสัชกรรม
1.2.2 กาหนดประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อ นาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์
มาตรฐานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ISO 26000
1.2.3 กาหนดแนวทางและกรอบการดาเนินงานเพื่อรองรับการดาเนินงานตามประเด็นสาคัญที่
กาหนด
1.2.4 จัดทาร่างนโยบายซึ่งประกอบด้วย ประเด็นสาคัญ และแนวทางการดาเนินงาน
1.3 การอนุมัตินโยบายและประกาศใช้
1.3.1 เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างนโยบายฯ
1.3.2 เสนอคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างนโยบายฯ
1.3.3 เสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาอนุมัตริ ่างนโยบายฯ
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1.3.4 ประกาศใช้ น โยบายฯ จั ด ท าแนวทางการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และแผนการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
2. การจัดทาแผนแม่บทระยะยาวด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การจัดทาแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การเภสัชกรรม
กาหนดขั้นตอนดังนี้
2.1 การรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมการดาเนินงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ของ
รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (ปี 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 – 2564)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment
Model : SE-AM) ของส านั กงานคณะกรรมการรัฐ วิส าหกิจ แนวโน้ม การแสดงความรับผิ ดชอบต่อสั ง คมและ
สิ่ งแวดล้ อมภาครั ฐ และภาคเอกชน และมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางความรับผิ ดชอบต่อสังคม
(มอก.26000-2553) หรือ ISO 26000 รวมถึงสภาพแวดล้อมการดาเนินงานภายในที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ย
วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ และค่านิ ย มขององค์การเภสั ช กรรม นโยบายด้านการแสดงความรั บผิ ดชอบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม แผนวิสาหกิจขององค์กรเภสัชกรรม ประจาปีงบประมาณ 2562 – 2564 และรายงานผลการประเมิน
องค์กรตามระบบการประเมิน คุณภาพรั ฐ วิส าหกิจ (SEPA) ประจาปี 2562 เพื่อนามาเป็นข้อมูล ประกอบการ
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
2.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนสภาพแวดล้อม
จัดการสัมมนาเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรมมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และทบทวน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เป็นปัจจัยสาคัญและส่งผลต่อการดาเนินงานด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้ อมขององค์การเภสัช กรรม รวมทั้งเพื่อร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ และตัวชี้วัด
2.3 วิเคราะห์ข้อมูล กาหนดยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
2.3.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดาเนินงานภายนอกและภายใน สภาพปัญหา ตลอดจนกาหนด
เป้าหมาย และตัวชี้วัดหลักของการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
เภสัชกรรม
2.3.2 กาหนดประเด็นยุ ทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
2.3.3 กาหนดแนวทางและระยะเวลาในการดาเนินงาน กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.3.4 กาหนดแผนงาน/โครงการ และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน
2.3.5 กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแผนงาน/โครงการ
2.3.6 จัดทาแผนงาน/โครงการประจาปี และทบทวนให้สอดคล้องตามสถานการณ์
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2.4 จัดทาแผนแม่บทและรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
จัดทาแผนแม่บทโดยมีเค้าโครง ประกอบด้วย 6 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 ข้อมูลองค์กร
บทที่ 3 แนวคิดและนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การทบทวนสภาพแวดล้อมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ดา้ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 6 รายละเอียดการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
2.5. การอนุมัติแผนแม่บทและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนแม่บทฯ
2.5.2 เสนอคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนแม่บทฯ
2.5.3 เสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาอนุมัตริ ่างแผนแม่บทฯ
2.5.4 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนาไปปฏิบัติ
3. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาเป็น แผนปฏิบัติการประจาปี โดยจัดทารายเอียดของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินงาน งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ให้สอดคล้องตามแผนแม่บท และมีการ
พิจารณาถึงความเสี่ยงและปัจจัยความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปี
4. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การประชุม Town Hall
ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน, การมอบหมายงานตามลาดับบังคับบัญชา และ การกาหนดเป็น KPI ของหน่วยงาน/
บุคคล เป็นต้น และมีการประเมินการรับรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจาปี
5. การสนับสนุนชุมชน
5.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน
องค์การเภสัชกรรมให้ความสาคัญกับชุมชน ทั้งชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินกิจการ
ขององค์การเภสัชกรรม และชุมชนที่อาจสร้างผลกระทบต่อองค์การเภสัชกรรม โดยพิจารณาแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ ตั้งขององค์การเภสัชกรรมในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยพิจารณา
ที่ตั้งขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สานักงานใหญ่ ถนนพระราม 6, โรงงานผลิตยารังสิต อาเภอธัญบุรี
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จังหวัดปทุมธานี, โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อาเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
2) ชุมชนที่อื่น ๆ ที่องค์การเภสัชกรรมเห็นความจาเป็นที่จะไปช่วยเหลือตามสถานการณ์สาคัญ
หรือเพื่อการสนับสนุนภารกิจขององค์การเภสัชกรรม เช่น พื้นที่ผู้ประสบภัย, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มชมรมผู้ป่วยเรื้อรัง
บางประเภท ฯลฯ
5.2 รายชื่อชุมชนที่สาคัญ
พื้นที่องค์การเภสัชกรรม
สานักงานใหญ่ ถนนพระราม 6

รายชื่อชุมชน
ชุมชนซอยสวนเงิน แฟลตทหาร โรงเรียนสอนคนตาบอด
โรงเรียนสวนมิสักวัน
โรงงานผลิตยารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ชุมชนตลาดพรธิสาร เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
โรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุ อ.แก่งคอย เทศบาลเมืองทับกวาง (หมู่ 1,3,6,9)
จ.สระบุรี
พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่
เทศบาลตาบลหนองใหญ่
จ.ชลบุรี
อื่น ๆ
โรงเรียนในสังกัดของ กทม.
5.3 ความสามารถพิเศษขององค์กร
ปี 2562
CC1 มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์วิจัย และ
นวัตกรรมใหม่ๆ
CC2 มีความคล่องตัวในด้านการผลิต การบริหาร
จัดการ Supply chain วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เชิง
สังคมที่ต้องการเร่งด่วน
CC3 มีความสามารถในการจัดหาและการกระจาย
ยาและเวชภัณฑ์ ที่หลากหลายและในปริมาณที่สูง
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ

ปี 2563
CC1 มีความคล่องตัวในการตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐและความต้องการในด้านยาและ เวชภัณฑ์
ของประเทศ
CC2 มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ วิจัย
นวัตกรรมใหม่
CC3 มีความสามารถในการบริหาร Supply Chain
เพื่อวิจัย ผลิต จัดหายาและเวชภัณฑ์ในปริมาณที่สูง
เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

5.4 การหาความต้องการของชุมชน และการจัดลาดับความสาคัญ
1) องค์การเภสัชกรรมศึกษาความต้องการของชุมชนเป้าหมาย โดยสอบถามความต้องการจาก
ผู้นาชุมชน รวมถึงพิจารณาจากข้อมูล อื่น ๆ ประกอบ เช่น ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่ว ม
สังเกตการณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เป็นต้น
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2) สรุปความต้องการของชุมชน และจัดลาดับความส าคัญของความต้องการของชุมชน โดย
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ความสอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร
- ความเร่งด่วนของชุมชน
- ความสอดคล้องกับแผนการขยายโรงงาน
- ความพร้อมของทรัพยากร
5.5 การกาหนดกิจกรรมในการสนับสนุนชุมชน
ก าหนดกิ จ กรรมที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความสามารถพิ เ ศษขององค์ ก ารเภสั ช กรรม และ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน สามารถส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง รวมทั้ ง สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
5.6 การจัดทาแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
องค์การเภสั ช กรรมจั ด ทาแผนงานโครงการ ประกอบด้ว ย แผนงานและงบประมาณ ซึ่งใน
แผนงานจะต้องกาหนดกิจกรรม ผลลัพธ์ที่ได้ ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ตัวชี้วัดของโครงการ วิธีการประเมินผล
โดยระบุเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และนาแผนงานโครงการนาเสนอผู้บริหารระดับสูงและ/คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม/คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสู งและ
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่จัดขึ้น
6. การจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนชุมชน
มีการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนชุมชน ดังนี้
6.1 บุค ลากร กาหนดให้ กองพัฒ นาองค์ก รเพื่อความยั่งยืนเป็นหน่วยงานหลั กในการดาเนินงานเพื่อ
สนับสนุนชุมชน ร่วมกับบุคลากรของโรงาน/ Site งาน ที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนนั้น ๆ
6.2 งบประมาณ จัดสรรจากงบประมาณดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของกองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน
7. การติดตามและประเมินผลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
กาหนดให้มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานโดย ติดตามในที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง (ประจา
สัปดาห์) และ/หรือ ที่ประชุม EPR (Executive Performance Review) (ประจาเดือน)
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8. การรายงานผลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนรายงานผลการดาเนินงาน โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลการ
ดาเนินการตามแผน ปัญหา อุปสรรค และข้อมูลแนวโน้มใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แก่ผู้บริหาร คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครั้ง
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บทที่ 4
หลักการและแนวปฏิบัติการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การกากับดูแลองค์กร (Organizational governance)
หลักการ
ธรรมาภิบาล เป็นกลไกขั้นต้นสาหรับการขับเคลื่อนให้ องค์การเภสัชกรรมดาเนินงานด้วยความ
เป็ น เลิ ศภายใต้ห ลักการคุณธรรม จริ ย ธรรม และความรับผิ ดชอบ โดยผู้ ที่มีบทบาทหลั กในการดาเนินงานให้
บรรลุผลสาเร็จได้แก่ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะผู้แทนเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ดังนั้น จึงมี
ความสาคัญที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาหลักการด้านธรรมาภิบาล
ไปสู่การปฏิบัติจริงภายในองค์การเภสัชกรรมจนเกิดผลสาเร็จ โดยเป็นการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
และสอดรั บ กั บ หลั ก การก ากั บ ดู แ ลที่ ดี ใ นมิ ติ บ ทบาทของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตามแนวทางที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กาหนด ได้แก่ การกาหนดทิศทางและค่านิยมด้าน
การกากับดูแล เพื่อทาให้องค์การเภสัชกรรมปฏิบัติงานโดยรับผิดชอบต่อผลจากการกระทาที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม การมีภาวะผู้นาด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างวั ฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นการคานึงถึงความยั่งยืน การตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างสมดุล
และการส่งเสริมให้เกิดระบบการกากับดูแลที่ดีที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนให้ องค์การเภสัชกรรม บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสัง คมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาความยั่งยืนได้ตามแนวทางที่
เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นภาครัฐกาหนด
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม มุ่งมั่นขับเคลื่อนให้องค์การเภสัชกรรมดาเนินการด้านการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาวัน จึงกาหนดให้
นามาตรฐาน ISO 26000 ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือ การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน มาใช้ภายในองค์กร รวมถึงหลักการและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กาหนดให้ถือ
ปฏิบัติ
2. คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเล็งเห็นถึงความสาคัญของการดาเนินกิจการที่ต้องคานึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม จึง ให้ จัดทาแผนแม่บทการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจาปี ที่มีสาระสาคัญครอบคลุมประเด็น การ
ดาเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่ ภายได้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้
เกิดการสร้างผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสนับสนุนให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
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การประจาปีขององค์การเภสัชกรรมบรรลุผลสาเร็จในเชิงบูรณาการ โดยแผนงานดังกล่าวคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมจะพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี และติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีความถี่
น้อยกว่าเป็นรายไตรมาส
3. คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้กาหนดให้นา 7 แนวปฏิบัติที่ดีด้านความรับผิดชอบ
ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (7 core principles) ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งประกอบด้ว ย ความรับผิ ดชอบ
(Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) การเคารพต่อ
ผลประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Respect for Stakeholder Interests) การเคารพต่ อ หลั ก นิ ติ ธ รรม
(Respect for the Rule of Law) การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International
Norms of Behavior) และการเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Respect for Human Rights) มาเป็ น กรอบพื้ น ฐาน
สาหรับกาหนดค่านิยมองค์กร เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมมีพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติครบถ้วน โดยในทางปฏิบัติได้
มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัช กรรมนาไปสื่อสารพร้อมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model)
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเกิดการรับรู้ ยอมรับ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างแท้จริงตามกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการกาหนด
4. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ขององค์ ก ารเภสั ช กรรมมอบหมายให้ ฝ่ า ยงานด้ า นการตลาด ส ารวจ
ผลกระทบ ความต้องการ ความกังวล และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
สารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ร่วมปฏิบัติงานกับองค์การเภสัชกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนาผลสารวจ
ที่ได้รับมาใช้ประกอบการตัดสินใจกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการให้บริการ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน สมดุล และเท่าเทียม
กัน ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมกาหนด
5. คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ได้จัดให้มีการทบทวนระบบการกากับดูแลที่ดีขององค์การ
เภสัชกรรมอย่างสม่าเสมอทุกปี โดยใช้การประเมินตนเอง (Self Assessment) หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก (External Assessment) ซึ่งผลประเมินที่ได้จะนามาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ สู่การทบทวน/ปรับปรุง
นโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และ/หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดู แลกิจการอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ
ต่อไป (Feedback Loop)
2. สิทธิมนุษยชน (Human rights)
หลักการ
สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคล โดยเป็นการผนวกรวม
หลั ก ปฏิ บั ติ เ ชิ ง พฤติ ก รรมจริ ย ธรรม กั บ การจั ด การเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์การเภสัชกรรมเข้าถึงสิทธิที่พึง
ได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง สิทธิความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
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ทางาน สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรั บรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ
เพศ การนั บ ถือศาสนา เป็ น ต้น องค์การเภสั ช กรรมจึงน าหลั กการดั งกล่ าวมาประยุ กต์ ใช้ในกาหนดระเบี ย บ
ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เน้นหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และการไม่เลือกปฏิบัติเป็นพื้นฐานในการ
ดาเนินงาน นอกจากนั้น จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกาหนดระบบ
เพื่อติดตามแก้ไข รวมถึงดาเนินการชดเชยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
เป็นธรรม
แนวปฏิบัติ
2.1 การป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมคานึงถึงสิทธิของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เป็นพื้นฐานใน
การดาเนินงาน จึงได้มอบหมายให้กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดพฤติกรรม
จริยธรรมที่มุ่งเน้นการไม่เลือกปฏิบัติและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล โดยระบุเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมและ/หรือประมวลจริยธรรมขององค์การเภสัชกรรม
และมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดตั้งหน่วยงาน Compliance Unit ที่ชัดเจน เพื่อกากับดูแล ส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานภายในองค์การเภสัชกรรมปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน
2) องค์การเภสั ช กรรมมอบหมายให้ ห น่ว ยงานบริห ารความเสี่ ยงและควบคุมภายในร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ รวมถึงวางแนวทางบริหารจั ดการความเสี่ยง
เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of
Human Rights) ที่ครอบคลุมหลักการสาคัญ เช่น การได้รับสิทธิความคุ้มครองทางกฎหมาย สิทธิในการได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมทางกฎหมาย สิทธิในการทางานโดยได้รับเงินค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสาหรับงานที่เท่าเทียมกัน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิในการมีคุณ ภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนและครอบครัว รวมถึงสิทธิใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นอิสระ เป็นต้น รวมถึงสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็ก การไม่เลือกปฏิบัติด้านเพศ การคานึงถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมื อง กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา การ
กระทาทารุณ การปฏิบัติและลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรม หรือย่ายีศักดิ์ศรี และสิทธิของคนพิการ
3) องค์การเภสัชกรรมป้องกันและหลีกเลี่ยงการร่วมปฏิบัติงานกับคู่ค้ า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร
ทางการค้าที่มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงได้กาหนดให้นาหลักปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน ISO
26000 ไประบุเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและคัดเลือกคู่ค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางการค้าที่
จะดาเนินงานในห่วงโซ่อุปทานขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
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สังคมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนนี้ องค์การเภสัชกรรมได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ขององค์การเภสัชกรรม
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะรับรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
2.2 การบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
1) การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ ซึ่งครอบคลุม 6 มิติ ที่สาคัญ ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านทุจริต
2. ความเสี่ ย งจากการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งเพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ส่ ว นตน 3. ความเสี่ ย งจากการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ความเสี่ยงในการสร้างผลกระทบเชิงลบและละเมิดสิทธิของชุมชนสาคัญ
5. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า คู่ค้า และผู้ส่งมอบ 6. ความเสี่ยงในการประกอบกิจการที่บังคับ
ใช้แรงงานทั้งเด็ก สตรี คนพิการ และแรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมสามารถ
ป้องกันการเกิดความเสี่ยงดังกล่าว คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปี และกากับดูแล
การปฏิบัติงานของกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ประเมินโอกาสและผลกระทบ รวมถึงกาหนดแผนการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน
หลีกเลี่ยง และบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผล
2) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมุ่งกากับดูแลให้องค์การเภสัชกรรมปฏิบัติงานโดยคานึงถึง
สิทธิตามกฎหมายและมาตรฐานสากลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงกาหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทาการติดตามและรายงานผลการบริห ารจัดการความเสี่ยงด้า นสิ ทธิ
มนุษยชนรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
3) คณะกรรมการองค์ การเภสั ช กรรมมุ่งหวั งให้ บุ คลากรทุ กระดับนาหลั กการสิ ทธิม นุ ษ ยชน
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจาวันจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน แปลงหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ระบุเป็นส่วนหนึ่งของ
คู่มือจริยธรรมและ/หรือประมวลจริยธรรมขององค์การเภสัชกรรม พร้อมสื่อสารและจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศ
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเกิดการรับรู้ เข้าใจ และมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักการที่ดีที่กาหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์
2.3 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน
1) องค์การเภสัชกรรมให้ความสาคัญในการรับฟังและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน
หากการดาเนินงานส่งผลกระทบเชิงลบหรือทาให้เกิดความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยจั ดให้ มีช่องทางและขั้น ตอนการรับเรื่องร้องเรียน (Inform and Complaint Channel) ด้ านสิ ทธิ
มนุษยชนของบุคคลทั่วไปจานวน 5 ช่องทาง ได้แก่
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1. Website: www.gpo.or.th
2. Call Center : 1648
3. Email: cg@gpo.or.th
4. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การเภสัชกรรม โทร. 02-203-8071, 085-484-2389
5. ส่งไปรษณีย์หรือ ยื่นหนังสือโดยตรงถึง องค์การเภสัชกรรม (สานักงานใหญ่) เลขที่ 75/1 ถนน
พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีการรวบรวมข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางที่กาหนดข้างต้น นามาจัดทาเป็นรายงาน
สรุปผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนรายไตรมาส โดยทาการเปรียบเทียบระหว่างข้อร้องเรียนที่สามารถแก้ไขได้แล้ว
เสร็จกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง นาเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ เพื่อติดตามและมอบข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะต่อไป
2.4 การไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
องค์การเภสัชกรรมกาหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง ความเสมอภาคของการกระทา ไม่กาหนดกฎระเบียบที่จะทาให้บุคคลบางกลุ่มเสียเปรียบเมื่อเทียบ
กับบุคคลกลุ่มอื่น ปฏิเสธการเลือกปฏิบัติในประเด็นของเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ทรัพย์สมบัติ สัญชาติ
ศาสนา ชนชั้นทางเศรษฐกิจ ความพิการ การตั้งครรภ์ ความเป็นชนชาติพื้นเมือง และสถานะของครอบครัว โดย
ระบุเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในคู่มือจริยธรรมและ/หรือประมวลจริยธรรมขององค์การเภสัชกรรม นาเสนอให้
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม/คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณา/
รับทราบอย่างสม่าเสมอทุกปี ซึ่งหลักปฏิบัติต่าง ๆ ถือเป็นพื้นฐานที่สาคัญตามกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ที่จะทาให้องค์การเภสัชกรรมสามารถสร้างโอกาสที่เท่าเทียมได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.5 สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
1) องค์การเภสัชกรรมเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานได้โดยไม่ปิดกั้น เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าร่วมเจรจา ต่อรอง และเสนอแนวคิดเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างอิสระ โดยผู้แทน
ของผู้ปฏิบัติงานจะสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล การดาเนินงานขององค์กรได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันกาลและ
เพียงพอ นอกจากนั้น องค์การเภสัชกรรมจะสนับสนุนให้มีเวทีหรือ การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกได้ตามความจาเป็น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน สาหรับนาไปใช้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน ให้เกิด
ความครบถ้วนตามสิทธิที่กฎหมายกาหนด
2) องค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การไต่ ส วนที่ ยุ ติ ธ รรมเมื่ อ บุ ค ลากรขององค์ ก ารเภสั ช กรรมเผชิ ญ กั บ ข้ อ กล่ า วหา จึ ง ได้ ก าหนด
กระบวนการและระเบียบข้อบังคับภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สิทธิในการชี้แจง การเข้าถึงข้อมูลเพื่อพิ สูจน์
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ความจริงโดยไม่ปิดกั้นการได้รับคาแนะนาปรึกษาตามกรอบกฎหมาย การรับฟังการชี้ แจง และการเปิดโอกาสให้
อุทธรณ์ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็น ธรรมจากการพิจารณาตัดสินโทษ โดยดาเนินงานกับ ทุกกลุ่มบุคคลอย่างเท่า
เทียม เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
2.6 การคานึงถึงสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
1) องค์การเภสัชกรรมกาหนดสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาคัญ
ได้แก่ ผู้บริโภค ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ชุมชนและสังคม รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม พึงได้รับจาก
องค์การเภสัชกรรม ดังนี้
• สิทธิด้านเศรษฐกิจ : การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถทางานสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว และช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้ การผลิตยาใช้เองภายในประเทศทาให้รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณการ
นาเข้ายาจากต่างประเทศได้อีกด้วย
• สิทธิด้านสังคม : การจัดให้โรงงานผลิตยาขององค์การเภสัชกรรมมีสภาพแวดล้อมที่ดีทางสังคม ทั้งภายในองค์กร
และบริ เวณรอบนอกพื้น ที่ องค์กร โดยครอบคลุ มทั้งด้านสุ ขภาพ อนามัย และความปลอดภัย ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม การกระจายการสร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาทักษะอย่างเท่าเทียม
• สิทธิด้านวัฒนธรรม : ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น ความสามารถในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
ดั้งเดิม และวัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่และมีคุณค่าในระยะยาว
โดยองค์การเภสัชกรรมได้จัดให้กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับฝ่ายการตลาดสารวจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้บริโภค คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ชุมชนและสังคมกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกปี เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมา
เป็นปัจจัยนาเข้าสาหรับการดาเนินงานขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงพัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานที่
สามารถตอบสนองและทาให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้
อย่างครบถ้วน เท่าเทียมและเป็นธรรม
2) องค์การเภสั ช กรรมมุ่ งให้ ผู้ ปฏิบัติง านและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยทุ ก กลุ่ ม เข้ าถึ งสิ ทธิ ทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงกาหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ และกิจกรรมสนับสนุนในรูปแบบการปฏิบัติด้วย
ตนเองและเข้าร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงสิทธิ
ในด้านการศึกษาฝึกอบรมและพัฒนา การทางานและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี การมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานสาคัญต่อการดารงชีวิต การรักษาทางการแพทย์ การมีอิสรภาพที่จะเข้าร่วมสมาคม
อิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้กฎหมายกาหนด และมาตรการปกป้องทางสังคมที่จาเป็น
อย่างทั่วถึง
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3) องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนให้ชุมชนสาคัญ สามารถใช้สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้จัด โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนและ
การพัฒนาชุมชน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปี เพื่อขับเคลื่อนให้ องค์การเภสัชกรรม
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงบริบทที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของชุมชนแต่ล ะท้องถิ่น และพิจ ารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้าน สั งคม
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2.7 หลักการพื้นฐานและสิทธิในการทางาน
องค์ ก ารเภสั ช กรรมปฏิ บั ติ ตามเงื่ อ นไขขององค์ ก รแรงงานระหว่ างประเทศ (International
Labour Organization: ILO) เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน ซึ่งกาหนดแนวปฏิบัติที่ดแี ละให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องภายในห่วงโซ่อุปทานนาไปปฏิบัติ ได้แก่ การให้ความเป็นอิสระในการเข้าร่วม
กลุ่มสมาคมโดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า การยอมรับสิทธิในการเจรจาต่อรอง การไม่บังคับใช้แรงงานหรือให้
ทางานโดยไม่สมัครใจในทุกรูปแบบ การไม่บังคับใช้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานเด็ก และการกาจัด
การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practices)
หลักการ
การส่งเสริมพนักงานให้ มีคุณภาพเป็นสิ่ งสาคัญ เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันให้กับองค์กรในระยะยาว องค์การเภสัชกรรมจึงได้กาหนดการปฏิบัติด้านแรงงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การ
สรรหา การเลื่อนตาแหน่ง การดาเนินการด้านวินัยและการร้องทุกข์ การโอนย้าย การเลิกจ้างงาน การฝึกอบรม
และพัฒ นาทักษะ รวมถึงการเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อ มในการปฏิบั ติงานที่ถู กสุ ข อนามัยและความปลอดภั ย
พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเจรจาต่อรองและรักษาผลประโยชน์ ให้เกิด
ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในกลุ่มพนักงาน ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมมุ่งให้ความสาคัญในการรับผิดชอบการ
ปฏิ บั ติด้านแรงงานที่ครอบคลุ ม ทั้งพนั กงาน ลู กจ้าง และแรงงานหรือลู กจ้างชั่ว คราวที่เป็นการรับเหมาช่ ว ง
(Outsource)
แนวปฏิบัติ
3.1 การจ้างงานและความสัมพันธ์กับแรงงาน
1) องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจ้างงานแบบเต็มเวลา อันจะทาให้พนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และยังส่งผลให้องค์การเภสัชกรรมมีจานวนบุคลากรที่มีคุณภาพในการดาเนินงานตาม
หลักการความรับผิดชอบได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
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2) องค์การเภสั ช กรรมก าหนดหลั กปฏิ บัติ การจ้างหรื อเลิ กจ้า งโดยยึ ดแนวทางตามหลั ก การ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ซึ่งมุ่งเน้นให้องค์กรต้อง
ไม่เลิกจ้างบุคลากรโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
หากต้องดาเนินการเลิกจ้างจะมีการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบล่วงหน้าก่อนการเลิกจ้างในเวลาที่เหมาะสม หรือได้รับ
การชดเชยอย่างเป็นธรรม เว้นแต่ ผู้ปฏิบัติงานจะกระทาความผิดอย่างร้ายแรง ทั้งนี้หากองค์การเภสัชกรรมไม่
สามารถรับ ผู้ปฏิบัติงานกลั บเข้าทางานได้ องค์กรจะมีการจ่ายเงินเพื่อชดเชยโดยคานึงถึงความรับผิ ดชอบต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นสาคัญ
3) องค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องเฉพาะตัวบุคคล อาทิ ประวัติการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ หรือประวั ติอาชญากรรม
เป็นต้น โดยกาหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการรวบรวมและรักษาข้อมูลความลับอย่างเป็นมาตรฐาน ตั้งแต่การระบุ
และแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนการจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานให้ความยินยอมและรับรู้ก่อนเริ่ม
ดาเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะจัดเก็บไว้ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและถือเป็นความลับซึ่งจะไม่ถูกเปิดเผยหากไม่ได้
รับความยินยอม พร้อมกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ทางข้อมูล และ
เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติโดยเคร่งครัด
3.2 สภาพการทางานและการคุ้มครองทางสังคม
1) องค์การเภสัชกรรมมุ่งเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้การดูแลผู้ปฏิบัติงาน
อย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดและตามมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.
8001-2553 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพ ยากรบุคคล
ศึกษาและกาหนดวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการไม่กดขี่และบังคับใช้ แรงงาน การกาหนดค่าตอบแทนการทางาน
และชั่วโมงการทางานที่เหมาะสมเพื่อทาให้ ผู้ปฏิบัติงานมีชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุล การไม่เลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา การพิจารณาลงโทษด้วยความเป็นธรรม การให้
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมการทางานที่มีความปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย อีกทั้ง ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนารวมถึงการเติบโตในสาย
อาชีพจากการประเมินผลตามศักยภาพที่แท้จริงด้วยความเป็นธรรม และมีการเตรียมความพร้อมแก่ ผู้ปฏิบัติงาน
กรณีหากถูกเลิกจ้างหรือเกษียณอายุการทางานซึ่งจะกระทบต่อความเป็นอยู่ในระยะยาว
2) องค์การเภสั ช กรรมจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ค่า งาน (Job Evaluation) โดยมอบหมายให้ ฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลทาการวิเคราะห์คุณลักษณะ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความซับซ้อนในการปฏิบัติของแต่
ละตาแหน่งงานในองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถกาหนดค่าตอบแทนของแต่ละตาแหน่งงานได้
อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินและเลื่อนขั้นตาแหน่งบุคลากรได้อย่างเป็นธรรม
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ซึ่งการประเมินค่า งานดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมได้กาหนดให้มีการดาเนินการอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุกปี
เพื่อให้ค่างานมีความเหมาะสมและสอดรับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.3 การส่งเสริมการเจรจาต่อรองที่เป็นธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานและองค์กร
1) องค์การเภสัชกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมเจรจาและรักษาผลประโยชน์ส่วนตน ผ่าน
การส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และอานวยความสะดวกให้สหภาพแรงงานได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
โปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอทั้งกรณีมีการร้องขอและมิได้ร้องขอ พร้อมจัดให้มีการประชุม ร่วมระหว่างผู้แทน
ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรรมการกิจการสัมพันธ์ และผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรม อย่างสม่าเสมออย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถได้รับคาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย และประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับ
จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างอิสระ เพื่อลดข้อขัดแย้งและเพิ่มศักยภาพแก่
สหภาพแรงงานในการดูแลผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) องค์การเภสัชกรรมให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง
เท่ า เที ย ม และเป็ น ธรรม โดยเฉพาะข้ อ มู ล ข่ า วสารส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สถานภาพการจ้า งงานและการ
ปฏิบั ติงาน เช่น การประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน การโยกย้ายตาแหน่ง และการเลิ กจ้าง เป็นต้น จึงได้กาหนด
ระยะเวลาและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้
- เรื่องที่มีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อ ผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล หรือส่งผลต่อ ผู้ปฏิบัติงานโดยรวมอย่างมี
นัยสาคัญ กาหนดเปิดเผยผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบสองทิศทาง (Two Way Communication)
- เรื่องทั่วไปที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ ผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล หรือส่งผลกระทบต่อ ผู้ ปฏิบัติงานโดยรวมอย่า งมี
นัยสาคัญ กาหนดเปิดเผยผ่านช่องทางการสื่ อสารทั้งรูปแบบสองทิศทาง (Two Way Communication) และ
ทิศทางเดียว (One Way Communication)
3) ผู้นาองค์กรตระหนักถึงบทบาทสาคัญในการสื่อสารและชี้นาองค์การเภสัชกรรมให้เกิดความ
ยั่งยืน จึงกาหนดแนวทางสื่อสารเรื่องสาคัญในรูปแบบสองทิศทาง (Two Way Communication) อย่างเป็นระบบ
ทั้งช่องทางการสื่อสาร ความถี่ และระยะเวลาเฉลี่ยในการแจ้งเรื่องสาคัญ ที่ครอบคลุมประเด็นสาคัญทั้งเชิงธุรกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น เหตุการณ์ที่ส่งผลให้องค์การเภสัชกรรมไม่สามารถดาเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์หรือ
แผนงานโครงการที่ส าคัญ การจลาจล หรื อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจทาให้ องค์การเภสั ช กรรมไม่ส ามารถ
ประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ระบุเป็นส่วนหนึ่งของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan) ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็นนาไปปฏิบัติซักซ้อมให้เกิดประสิทธิผลอย่างสม่าเสมอทุกปี

3.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
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1) องค์การเภสัชกรรมเสริมสร้างให้สภาพแวดล้อมการทางานภายในองค์กรมีความปลอดภัย
ถูกหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยสอดคล้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น
ซึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานดั ง กล่ าวเกิ ด ผลส าเร็จ องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานขององค์การเภสัชกรรม เป็นผู้กาหนด/ทบทวนนโยบาย และจัดให้มี
แผนงานรวมถึงคู่มือด้านความปลอดภัยในการทางานนาเสนอให้ ผู้อานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างเป็น
รูปธรรม พร้อมสนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม ติดตามและสารวจผลความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน รวมถึงสถิติการประสบอันตรายที่เกิดทั้ง
ภายในและนอกงานอย่างสม่าเสมอเป็นรายเดือน เพื่อรายงานให้ ผู้อานวยการพิจารณา/รับทราบพร้อมวางแนว
ทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2) องค์การเภสัชกรรมให้ความสาคัญกับการรายงานข้อมูลการบริหารจัดการด้านสุขภาพ อนามัย
และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงได้กาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน โครงสร้าง
การบริ ห ารจั ดการ และผลส าเร็ จ ในการดาเนิ นงาน โดยครอบคลุ มสาระส าคั ญในมุ มมองที่ห ลากหลาย เช่น
กายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม น าเสนอผ่ า นรายงานการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามแนวทาง GRI อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
3.5 การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในสถานที่ปฏิบัติงาน
1) องค์การเภสัชกรรมมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาผู้บริหาร
และผู้ ป ฏิบั ติงานทุกระดับ เป็ น รายบุ คคล (Individual Development Plan : IDP) นาเสนอให้ คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมพิจารณาเห็นชอบ/รับทราบอย่างสม่าเสมอทุกปี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และการเติบโตในสายอาชีพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ ซึ่งแผนงานดังกล่าวมุ่งเน้นให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเกิดความรู้เกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process) เพื่อทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
เข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การเภสัชกรรม
2) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ การอบรมในห้อ งเรียน (Classroom Training) การสอนงาน (Coaching) และการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ (On The Job Training) เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม ซึ่งในแต่ละปีจะมี การ
กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จของการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนประสิทธิผลและความคุ้มค่านาเสนอ
ให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่าเสมอทุกปี
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4. สิ่งแวดล้อม (The environment)
หลักการ
ภารกิจหลักขององค์การเภสัชกรรมคือการผลิต จัดหา และ สารองยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็น
เพื่อสนั บ สนุ น ระบบสาธารณสุ ขของประเทศ ซึ่งจากการดาเนินกิจการผลิ ตยาอาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่ างมีนัยสาคัญ จึงมีความจาเป็นที่ องค์การเภสัช กรรมต้องวางแนวทาง
การกากับดูแลและส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุ กฝ่ายบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสาเร็จ โดยครอบคลุมมิติการดาเนินงานที่สาคัญ ทั้งการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน การลดผลกระทบและการปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีว ภาพ รวมถึงการฟื้ น ฟูส ภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติแ ละระบบนิเวศรอบพื้ น ที่ปฏิ บัติ ง านขององค์ ก าร
เภสัชกรรม
แนวปฏิบัติ
4.1 การป้องกันมลพิษ กากของเสีย สารพิษและสารเคมีอันตราย
1) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงความสาคัญในการบริหารจัดการของเสียทั่วไป
และกากอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง โดยมอบหมายให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด
แนวปฏิบัติที่ดีในการกาจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่สาคัญต่าง ๆ ไป
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
2) องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีการบริหารจัดการน้าเสียภายในโรงงานอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการสาคัญทั้งการลด การใช้ซ้า/การรีไซเคิล การบาบัด และการทิ้ง โดยได้ดาเนินการตามกฎหมายการ
จัดการน้าเสียภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 พระราชบั ญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 เป็นต้น
3) องค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นหลีกเลี่ยงการใช้สารพิษ และสารเคมีอันตรายภายในโรงงานผลิตยา
โดยกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้ในการควบคุมการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ การนาเข้า การผลิต การขนส่ง การใช้
งาน รวมถึงการกาจัดสารพิษ และสารเคมีอันตราย ไม่ใ ห้ส่งผลกระทบเชิงลบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวองค์การเภสัชกรรมได้กาหนดยึดถือตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551
4) คณะกรรมการองค์การเภสัช กรรมจัดให้มีระบบติดตามผลการดาเนินงานด้านการบริ ห าร
จัดการของเสียทั่วไป กากอุตสาหกรรม น้าเสีย สารพิษและสารเคมีอันตราย โดยมอบหมายให้หน่วยงานด้าน
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สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งนาเสนอรายงาน
ดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารระดับสูงรับทราบอย่างสม่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อกากับดูแลและสนับสนุนให้
การดาเนินงานโดยรวมเกิดประสิทธิผลที่แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเห็นถึงความมุ่งมั่นของ
องค์การเภสัชกรรมในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน
5) องค์การเภสัชกรรมส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลมลพิษ กากของเสีย สารพิษและสารเคมี
อันตราย ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญหนึ่งของการรายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล Global Reporting
Initiative (GRI) โดยมุ่งรายงานสาระสาคัญครอบคลุมแนวทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ
หลัก และผลสาเร็จจากการดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน
และสังคมสามารถติดตามและรับรู้ความคืบหน้าของการจัดการมลพิษ กากของเสีย สารพิษและสารเคมีอันตราย
ขององค์การเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
6) องค์การเภสัชกรรมให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่เกิดจากภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Policy) พร้อมมอบหมายให้ หน่วยงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกั บหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
วิ เ คราะห์ แ ละวางแนวทางบริ ห ารจั ด การเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ า ว จั ด ท าเป็ น แผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
(Business Continuity Plan) และแผนการป้องกันและบรรเทาภัย ซึ่งครอบคลุมการดาเนินงานทั้งภายในองค์การ
เภสั ช กรรมและชุ มชนโดยรอบพื้ น ที่ป ฏิ บั ติ ง าน โดยแผนงานจะระบุ ทั้ งขอบเขตการปฏิบั ติง าน ผู้ รับผิ ดชอบ
กระบวนการแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การความต่ อ เนื่ อ ง และการสื่ อ สารสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการร่วมซักซ้อมและแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อให้การกากับการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานต่าง ๆ
ข้างต้นก่อนเริ่มปีบัญชี และติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี
4.2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1) องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยกาหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิ จ (Eco-efficiency) ตามมาตรฐาน ISO 14045 การมุ่ ง เน้ น การใช้ พ ลั ง งานทดแทนที่ ห ลากหลาย
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะทาให้องค์การเภสัชกรรมเกิดการประมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อหน่วยที่
ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการผลิตและการให้บริการสูงสุดแล้ว ยังจะสนับสนุนให้เกิดการลดของเสียในระบบนิเวศ
และทาให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมยั่งยืนได้ในระยะยาว
2) องค์ ก ารเภสั ช กรรมประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การ 3Rs ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การลดการใช้ ท รั พ ยากร
(Reduce) การนาทรัพยากรกลับมาใช้ซ้า (Reuse) และการนาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการแปร
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รูป (Recycle) เพื่อทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดจานวนขยะหรือมูลฝอยที่เกิดภายใน
องค์การเภสั ชกรรม โดยได้มีการจัดแบ่งประเภทขยะ เช่น ขยะย่อยสลาย ขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ ขยะมูล ฝอย
อันตราย และขยะมูลฝอยทั่วไป เป็นต้น ก่อนนาไปบริหารจัดการให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางที่ผู้บริหาร
ระดับสูงกาหนดและให้ความเห็นชอบ
3) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นให้การประกอบกิจการเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล จึงได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มในกระบวนการ (CSR in Process Master Plan) ที่ ร ะบุ ใ ห้ มี ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนการ
ดาเนินงานระยะยาวและประจาปีที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่ง โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณากลั่นกรองก่อนเริ่มปีบัญชี พร้อมติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอเป็นรายไตรมาส
4) องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานนาหลักการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ CSR in Process ไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกับองค์การ
เภสัชกรรม ดังนั้นจึงได้นาหลักปฏิบัติดังกล่าวมาประยุกต์ร่วมกับหลักการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ยั่งยืน เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทาให้องค์การเภสัชกรรมมั่นใจได้ถึงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมมีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานที่มี แนว
ปฏิบัติที่ดีและพร้ อมร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนด
4.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ และการปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน
1) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) จึงมอบหมายให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระบุสาเหตุหรือแหล่งกาเนิดของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดาเนินกิจการขององค์การเภสัชกรรม พร้อมจัดให้มีการศึกษาหลักปฏิบัติทั้ง
ภายในและต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ISO 14064 เป็นต้น เพื่อนามาตรการ
และแนวปฏิบั ติที่ดีต่าง ๆ มาใช้ป้ องกัน ลด และบรรเทาการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกขององค์ การเภสั ช กรรม
โดยระบุเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทด้าน CSR in Process ในองค์กร นาเสนอให้คณะกรรมการองค์การเภสัช
กรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นประจาทุกปี เพื่อกากับดูแลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างสม่า
เสมอทั้งปี
2) องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีการศึกษาและระบุสารเคมีพิษ และสารเคมีอันตราย ที่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในกระบวนการดาเนินงาน พร้อมมอบหมายให้ หน่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปกาหนดเป็นมาตรการการหลีกเลี่ยง และลดการใช้สารเคมีพิษ และ
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สารเคมีอันตรายดังกล่าว ก่อนเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนาไปปฏิบัติจนเกิดผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด โดยองค์การเภสัชกรรมจะมีการติดตามผลการดาเนินงานรายงานแก่ผู้บริหารระดับสูงอย่าง
ต่อเนื่องทั้งปี
4.4 การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟู สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
1) องค์การเภสัชกรรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการ
จัดทาบัญชีด้านสิ่งแวดล้อมที่รวบรวมข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายชดเชยด้านสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ทั้งจากการ
ฟ้องร้อง และค่าชดเชยกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ผนวกเป็นรายการทางบัญชีหนึ่ง
ของต้นทุนการดาเนินงานขององค์กร ก่อนจัด ให้มีการตรวจรับรองงบการเงินตามมาตรฐานการเงินการบัญชีที่เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป นาเสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมรับทราบเพื่อกากับให้เกิดการลดต้นทุน และ
ค่าชดเชยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป
2) องค์การเภสัชกรรมให้ความสาคัญกับการป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
ผ่านความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง พร้อ ม
จัดทาแผนงานส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบุเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทด้าน CSR in Process
ขององค์กร นาเสนอให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาไปปฏิบัติและติดตาม
ผลสาเร็จอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
5. การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating practices)
หลักการ
การปฏิบัติที่เป็นธรรมในบริบทขององค์การเภสัชกรรม หมายถึง การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
ในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทั้งกลุ่มลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ คู่แข่งขัน ชุมชน
และสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนไม่ให้
เกิ ด การผู ก ขาดทางการค้ า การทุ่ ม ตลาด และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ข าดความโปร่ ง ใส ซึ่ ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ ไ ด้ ต าม
วัตถุป ระสงค์ที่ ก าหนด องค์การเภสั ช กรรมจึ งน าแนวปฏิ บัติ ที่ ดีต ามมาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นกรอบการ
ดาเนินงาน โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญ ได้แก่ การต่อต้านการทุจริต การเข้าร่วมทางการเมืองอย่างมี ความ
รั บ ผิ ดชอบ การส่ งสริ มการแข่งขัน อย่ างเป็ นธรรม และการหลี กเลี่ ยงการใช้อานาจในทางมิช อบเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังได้จัดให้มีกระบวนการสร้างความตระหนักในการเคารพต่อ
สิ ทธิในทรั พย์ สิ น ของผู้ อื่น ไม่ล ะเมิดทรั พย์ สิ นทางปัญญาที่ องค์การเภสั ช กรรมนามาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ การ
ด าเนิ น งานโดยรวมขององค์ ก ารเภสั ช กรรมครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ต ามหลั ก ปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ธรรม (Fair Operating
Practices)
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แนวปฏิบัติ
5.1 การต่อต้านการทุจริต
1) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและ
เป็ น ธรรม จึ ง สนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรทุ ก ระดั บ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสามารถน าแนวการต่ อ ต้ า นทุ จ ริตไป
ประยุกต์ใช้กับการปฎิบัติงานประจาวัน ได้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
งานด้านการกากับดูแลที่ดีขององค์กรกาหนดเป็นหลักสูตรหนึ่งของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ/หรือแผนงาน
การกากับ ดูแลกิจ การที่ดี ทั้งระยะยาวและประจาปี โดยครอบคลุ มทั้ง ผู้ ปฏิบัติงานใหม่ ในการปฐมนิเทศ และ
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กรในรูปแบบการอบรมตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการอบรมกรณีพิเศษอย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศเพื่อยกระดับความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี
2) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อต้านทุจริต จึงกาหนด
พฤติกรรมจริยธรรมพึงประสงค์ในด้านการต่อต้านทุจริต ระบุเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจริยธรรมและ/หรือประมวล
จริยธรรมขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งครอบคลุมบุคลากรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานรวมถึง จัดให้มีนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นาเสนอให้
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ และนาไปปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค์กร
3) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมกาหนดแนวทางกากับดูแลการต่อต้านทุจริตที่เป็นระบบ
ผ่านการจัดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of Interest Report) ในระดับคณะกรรมการ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในวาระสาคัญต่าง ๆ ทั้งก่อนและเมื่อสิ้นสุดการดารงตาแหน่ง ในการประชุมทุกครั้ง หรือ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือการดารงตาแหน่งภายนอกที่สาคัญต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอทุกปี
4) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแต่งตั้งให้หน่วยงาน Compliance Unit เป็นผู้เสริมสร้างให้
องค์การเภสัชกรรม มีการบริหารจัดการให้ องค์กรและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลที่เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พร้อม
ติดตามและรายงานผลสาเร็จ
5) องค์ก ารเภสั ช กรรมเปิ ดช่ องทางรับ เรื่ องร้ องเรียนหรื อแจ้ง เบาะแส (Whistleblowing) ที่
บุ คลากร และผู้ มีส่ ว นได้ส่วนเสี ยภายนอกสามารถเข้าถึงและติดต่อประสานงานได้โดยง่าย ในกรณีที่พบว่ามี
ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีพฤติกรรมที่ผิดหลักจริยธรรม หรือประพฤติมิชอบที่
อาจนาไปสู่การทุจริต รับสินบน และ/หรือคอร์รั ปชั่น เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร

32
เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ต่อไป
6) องค์การเภสัชกรรมกาหนดเข้าร่วมต่อต้านการทุจริตกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
เอกชนอย่างสม่าเสมอทั้งปี พร้อมได้วางแนวทางส่งเสริมให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน และ
ภายนอกองค์กร ได้แก่ คู่ค้า ส่งมอบ และพันธมิตรทางการค้าที่สาคัญ ฯลฯ ให้ความร่วมมือในการนาแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการต่อต้านทุจริตขององค์การเภสัชกรรมไปปฏิบัติจนเกิดผลสาเร็จในทิศทางเดียวกัน
5.2 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1) องค์ ก ารเภสั ช กรรมตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ด้ า นการแข่ ง ขั น ทางการตลาดที่ เ ป็ น ธรรม
การปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ แข่งทางการค้าอย่างเท่าเทียม เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กาหนด
นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญ ได้แก่ 1. แนวปฏิบัติในการรับผิดชอบต่อคู่แข่งและเจ้าหนี้
2. การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติทางการค้า 3. การบริหารจัดการทางการเงินตาม
เงื่อนไขตลาด ที่ครอบคลุมแนวทางการเข้าถึงและจัดหาเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม การจัดทาบัญชีการเงิน
ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และการแยกบัญชี การเงินเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 4. การกาหนดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนและการชดเชยกรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 5. การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะ
นาไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด และ 6. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
กับกลุ่มคู่ค้าและผู้ส่งมอบ
2) องค์การเภสัชกรรมส่งเสริมให้เกิดการนานโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการทุ่มตลาด (Dumping) การผูกขาดทางการค้า และดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด โดย
มอบหมายให้หน่วยงานงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการกากับดูแลที่ดีขององค์กรร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กาหนดพฤติกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมระบุเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรม
และ/หรือประมวลจริยธรรมและนาเสนอให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาไป
เผยแพร่และจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องกับถือปฏิบัติจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

5.3 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่แห่งคุณค่า
องค์ ก ารเภสั ช กรรมมุ่ ง มั่ น เสริ ม สร้ า งให้ กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง จึ ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารผนวกรวมหลั ก การส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
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สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 26000 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกากับและพัฒนาคู่ค้า
ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางการค้าขององค์การเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่
1) กาหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกคู่ค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางการค้าที่มีนโยบาย และแนว
ปฏิบัติงานพื้นฐานที่มุ่งรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเช่นเดียวกับองค์การเภสัชกรรม
ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
2) การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการแก่คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางการค้า เป็นประจาทุกปี เพื่อสนับสนุนให้
สามารถนาหลักการดังกล่าวไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานร่วมกับองค์การเภสัชกรรม พร้อม
เผยแพร่พฤติกรรมการดาเนินงานที่คานึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง
3) การพัฒนาระบบกากับดูแล ติดตามและประเมินผลคู่ค้า ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรทางการค้า
ที่มีผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจที่สาคัญขององค์การเภสัชกรรมในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกลุ่มคู่ค้า ผู้ส่งมอบ และ
พันธมิตรทางการค้าที่เหมาะสม ที่สามารถร่วมส่งเสริมความสาเร็จในการดาเนินงานด้าน CSR in Process ของ
องค์การเภสัชกรรมได้ตามเป้าหมาย
5.5 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
1) คณะกรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรมสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเคารพต่ อ สิ ท ธิ ข องเจ้ า ของ
ทรัพย์สินที่นามาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ให้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทั้งทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2) องค์ ก ารเภสั ช กรรมจะไม่ เ ข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมการละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
(Intellectual Property: IP) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้อานาจโดยมิชอบเพื่อ
ครอบครอง ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบ ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมได้กาหนดระบุเป็นส่วน
หนึ่งของคู่มือจริยธรรมและ/หรือประมวลจริยธรรม ดาเนินการทบทวนและนาเสนอให้คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมพิจารณา/รั บทราบอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุก ปี ตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีที่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3) องค์ ก ารเภสั ช กรรมจั ด ให้ มี ก ารรวบรวมและบั น ทึ ก ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual
Property: IP) ทุกประเภททั้งในรูปแบบที่พนักงานพัฒนาให้แก่ องค์กร การร่วมพัฒนาระหว่างองค์การเภสัชกรรม
กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก การจ้ า งพั ฒ นา จั ด ซื้ อ หรื อ แลกเปลี่ ย นเพื่ อ น ามาใช้ ประโยชน์ ภ ายในองค์กร
โดยองค์การเภสัชกรรมกาหนดจ่ายค่าตอบแทนแก่ทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการทาให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) เสียประโยชน์ที่พึง
ได้รับ
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4) องค์การเภสัชกรรมกาหนดให้ หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการกากับดูแลที่ดีและ
Compliance unit ร่วมติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการป้องกันและ
หลีกเลี่ยงการละเมิดทรั พย์สิน ทางปั ญญาที่องค์การเภสัช กรรมกาหนด พร้อมรายงานผลการตรวจติดตามแก่
ผู้บริหารระดับสูงและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างสม่าเสมอทุกปี ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มี
ช่องทางรับข้อร้องเรียน และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อยุติข้อขัดแย้งอย่างเป็นระบบ หากพบว่าองค์กรละเมิด
หรือมีส่วนร่วมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท องค์การเภสัชกรรมจะทาการจ่ายค่าชดเชย เพื่อ
บรรเทาความเสียหายแก่ผู้ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม เป็นธรรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และตามที่
กฎหมายกาหนด
6. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer issues)
หลักการ
กลุ่ ม ลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภคที่ ใ ช้ ย าและเวชภั ณ ฑ์ ข ององค์ ก ารเภสั ช กรรมมี ห ลายกลุ่ ม ได้ แ ก่
โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน ร้านขายยา/ผู้จาหน่ายช่วง และประชาชนทั่วไป ดังนั้น องค์การเภสัชกรรมจึง
ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การเภสัชกรรมทุกระดับตระหนักในการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
โดยการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาตามที่องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข
กาหนด ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภค ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน รักษาระดับราคายาให้เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อให้
ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงยาได้ ซึ่งจะทาให้ผู้ บริโภคเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของ
องค์การเภสัชกรรม และสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรมสามารถสร้างการเติบโตเป็นเสาหลักด้านยาและเวชภัณฑ์
ที่จาเป็นของประเทศได้อย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
6.1 การตลาด การปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรม และสารสนเทศ
1) องค์การเภสั ช กรรมให้ความสาคัญกับสารสนเทศที่เป็นจริง และการปฏิบัติตามข้อตกลงที่
เป็นธรรม จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้บุคลากรขององค์การเภสัชกรรมนาเสนอข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็น
และตรงกับความต้องการของผู้ รับบริการและผู้บริโภค โดยเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน มีคุณภาพ ถูกต้อง
ชัดเจน ไม่บิ ดเบื อน คลุ มเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ ผู้ รับ บริการและผู้บ ริโภคมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจและมีความพึงพอใจสูงสุด
2) องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนให้ ผู้รับบริการและผู้ บริโภคเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและสิ ทธิ
ประโยชน์ได้โดยสะดวก และง่ายต่อการทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของข้อมูลต่าง ๆ จึงได้จัดให้หน่วยงาน
ด้านประชาสัมพันธ์พัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์
คู่มือการขอใช้บริการ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) เป็นต้น
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3) องค์การเภสัชกรรมคานึงถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางการตลาดตามหลักจริยธรรม
และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการไม่ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่นาไปสู่การใช้ข้อความ
เสี ย ง หรื อรู ป ภาพที่น าไปสู่ ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนา หรือเป็นข้อมูล
ความลับส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยโดยทั่วไป
6.2 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้รบั บริการและผู้บริโภค
1) องค์ ก ารเภสั ช กรรมให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของยาและเวชภั ณ ฑ์ จึ ง ได้
กาหนดให้ ดาเนิน กิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาตามที่องค์การอนามัยโลกและกระทรวง
สาธารณสุขกาหนด เช่น GMP ISO เป็นต้น และเน้นย้าให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่า
ยาและเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรมมีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภค
2) องค์การเภสัชกรรมให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ยาและเวชภัณฑ์ การใช้ยา
อย่างถูกวิธีและสมเหตุ สมผล จึงได้กาหนดให้ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรมต้องมีการจัดทาเอกสารกากับยา
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีรายเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานสากลหรือตามที่ กฎหมายกาหนด เช่น ส่วนประกอบ
ข้อบ่งชี้หรือสรรพคุณทางการแพทย์ วิธีการใช้ การเก็บรักษา ข้อควรระวัง วันที่ผลิต วันหมดอายุ ฯลฯ เพื่อให้
ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
3) องค์ ก ารเภสั ช กรรมศึ ก ษากฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ ก าหนดและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต าม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของโรงงานและกระบวนการผลิต
ยาและเวชภัณฑ์ เช่น มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานหรือ Safety Health
Environmental Standard (SHE Standard) เพื่อนามากาหนดแนวทาง มาตรการ และแผนงานที่เหมาะสมใน
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การเภสัชกรรมและชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร
4) องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีช่องทางการรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ของ
องค์การเภสัชกรรม ผ่านช่องทางที่องค์การเภสัชกรรมกาหนด ได้แก่
1. Website: www.gpo.or.th
2. Call Center : 1648 กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-203-8864
3. Email : crm_gpo@gpo.or.th
4.นักการตลาด/พนักงานขาย

6.3 การบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผู้รับบริการและผู้บริโภค
1) องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนสาหรับผู้รับบริการและผู้บริโภค
โดยมอบหมายให้หน่วยงานด้านการตลาดและการขายเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านการรับข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง
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หลักที่องค์การเภสัชกรรมกาหนด จานวน 4 ช่องทาง ที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและผู้บริโภคบริการ
รับทราบอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย
1. Website: www.gpo.or.th
2. Call Center : 1648 กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-203-8864
3. Email : crm_gpo@gpo.or.th
4.นักการตลาด/พนักงานขาย
2) เพือ่ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ องค์การเภสัชกรรมได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานด้านการตลาดและการขาย ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการรับข้อร้องเรียน เป็นผู้กลั่นกรองและสอบ
ทานข้อร้องเรียนทั้งด้านประเด็นข้อร้องเรียน เอกสารหลักฐาน และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอข้อร้องเรียนต่าง ๆ แก่
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปดาเนินการแก้ไข และแจ้งกับแก่ผู้ร้องเรียนตามระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้

6.4 การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการและผู้บริโภค
1) องค์ ก ารเภสั ช กรรมมุ่ ง เสริม สร้า งพฤติ ก รรมการปกป้ อ งข้ อ มู ล และความเป็ นส่ ว นตั ว ของ
ผู้รับบริการและผู้บริโภค จึงได้ศึกษาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยกาหนดความหมายของ ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการและ
ผู้ บ ริ โ ภค คื อ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ่ ง เฉพาะตั ว ของบุ ค คล เช่ น การศึ ก ษา ฐานะการเงิ น ประวั ติ สุ ข ภาพ ประวั ติ
อาชญากรรม ประวัติการทางาน หรือประวัติกิจกรรม ที่ระบุตัวตนของบุคคลนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งอื่นที่
ทาให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียง ของคน หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
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2) องค์การเภสัชกรรมกาหนดแนวทางการปกป้องและรักษาข้อมูลความลับของผู้รับบริการและ
ผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวปฏิบัติที่ดีสอดคล้องตามกฎหมายรวมถึงมาตรฐานสากล เช่น The
Organization for Economic Cooperation and Development: OECD ซึ่ ง เป็ น กรอบในการคุ้ ม ครองข้ อมูล
ขององค์กร โดยมีหลักการพื้นฐาน 8 ประการ ดังนี้
- การเก็บรวบรวมข้อมูล : กาหนดให้ฝ่ายการตลาดและการขายและหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยสอดคล้ อ งตามกฎหมาย และใช้ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ที่ เ หมาะสม รวมถึ ง ได้ รั บ การยิ น ยอมจาก
ผู้รับบริการและผู้บริโภคซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล
- คุณภาพของข้อมูล: ข้อมูลที่เก็บรวบรวมต้องถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดและเป็นไปตาม
ข้อตกลงที่ได้แจ้งไว้กับผู้รับบริการและผู้บริโภค
- การกาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ: วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล และระยะเวลาการเก็บรวบรวมหรือ
รักษาข้อมูลมีความชัดเจน
- ข้อจากัดในการนาไปใช้: ไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลส่วนบุ คคลของผู้รับบริการและผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งให้ ผู้รับบริการและผู้บริโภคทราบ โดยได้มอบหมายให้
หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล กรณี
ที่จาเป็นต้องมีการนาไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการและผู้บริโภค
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล: มอบหมายให้ หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดมาตรการใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งป้องกันความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่อาจจะทาให้
ข้อมูลนั้นสูญหาย ดัดแปลงแก้ไข หรือถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอม
- การเปิดเผยข้อมูล: การกาหนดระยะเวลาและดาเนินการเปิดเผยนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลแก่ผู้รับบริการและผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
- การมีส่วนร่วมของบุคคล: การให้สิทธิ์ในการเข้าถึง ตรวจทาน และสามารถใช้สิทธิ์ในการโต้แย้งหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลตามกรอบที่กฎหมายกาหนด
- ความรับผิดชอบ: ฝ่ายการตลาดและการขาย และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทา
หน้าที่เก็บรักษาข้อมูลผู้รับบริการและผู้บริโภคขององค์การเภสัชกรรม ได้แก่ สถานที่ และเบอร์ติดต่อประสานงาน
โดยองค์การเภสัชกรรมจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่ง
ฝ่ายการตลาดและการขาย และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การเภสัชกรรมอย่างครบถ้วน
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)
หลักการ
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เป็นกลไกสาคัญหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนให้องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่
สร้างคุณค่าและยั่งยืน ได้อย่างสมบูรณ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด เพื่อให้การดาเนินกิจการโรงงานผลิตยาขององค์การ
เภสัชกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างสงบสุขด้วยการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเกื้อกูล องค์การเภสัชกรรมจึงให้
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ความสาคัญต่อความคาดหวังและความกังวลของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการขององค์การเภสัช
กรรม และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน โดยองค์การเภสัชกรรมได้
กาหนดแนวปฏิบัติที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย การศึกษาและวัฒนธรรม
การสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างความมั่งคั่งและรายได้
สุขภาพ และการลงทุนด้านสังคม
แนวปฏิบัติ
1) ชุมชนเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ อย่างยิ่งขององค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการใน
ฐานะผู้กากับดูแลองค์กร จึงกาหนดให้องค์การเภสัชกรรมต้องมุ่งเน้นบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนทั้ งก่อนเริ่ม
ก่อสร้างโรงงาน ระหว่างดาเนินงาน และภายหลังการก่อสร้างจนเข้าสู่การประกอบกิจการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน
กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนตามกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมการดาเนินงานต่าง ๆ องค์การเภสัชกรรมได้ระบุเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ นาเสนอให้คณะอนุกรรมการ
กากับ ดูแลกิจ การที่ดีและความรั บ ผิ ดชอบต่อสั งคม และคณะกรรมการองค์การเภสั ช กรรมพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบตามลาดับ
2) เพื่อให้การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดให้
มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามแนวทางการจัดการเชิงคุณภาพ (Quality Management) โดยกาหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกชุมชนสาคัญที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จตามภารกิจและ/หรือได้รับผลกระทบเชิงลบจากองค์การเภสัชกรรม
อย่างมีนัยสาคัญ รวมถึงเป็นชุมชนที่มีความรู้ความสามารถหรือศักยภาพการประกอบอาชีพด้วยปัญญาท้องถิ่นเป็น
พื้นฐาน ก่อนสอบถามและนาความต้องการของชุมชนมาพัฒนาโครงการภายใต้ความสามารถพิเศษขององค์การ
เภสั ช กรรม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ท าให้ โ ครงการสามารถตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชนส าคั ญ ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริง และ
ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวจากทรัพยากรและความรู้ความสามารถที่มีองค์กรมีอย่างเพียงพอทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
3) องค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นพัฒนาให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในทุกมิติ จึงได้มอบหมายให้
กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และกาหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสาคัญ และความสามารถพิเศษขององค์การเภสัชกรรม
รวมถึงเป็นไปภายใต้กรอบมาตรฐานสากล ISO 26000 ที่มีมิติการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งตั้ งแต่
เศรษฐกิจชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ดังนี้
3.1) การศึกษาและวัฒนธรรม : มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับ
สมาชิกภายในชุมชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็ก สตรี ผู้มีฐานะยากชน หรือผู้พิการ เป็นต้น รวมถึงส่งเสริม
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มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีดั้งเดิม เพื่อให้สมาชิกชุมชนเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และ
ใช้ประโยชน์ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นพื้นฐานสาหรับพัฒนาชุมชนให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
3.2) การสร้างการจ้างงานและการพัฒ นาทักษะ : องค์การเภสัช กรรมกาหนดแผนงาน/
โครงการพัฒนาชุมชน ที่คานึงถึงการจ้างงานภายในชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างระมัดระวังรอบคอบ
โดยจะวิเคราะห์ ผ ลกระทบทั้ง ก่ อน ระหว่าง และภายหลั งจากจ้างแรงงานชุ มชน เพื่อป้องกันและหลี ก เลี่ ย ง
ผลกระทบที่จะเกิดจากการเลิกจ้าง นอกจากนั้นได้กาหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
ฝึกอาชีพ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกมีรายได้และเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ตามศักยภาพ
ของตนเอง
3.3) การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี : องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่าและง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ เพื่อ
ใช้สนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมชนที่มีความต้องการแต่ขาดแคลนเงินทุนและ/หรือองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทั้งนี้ได้กาหนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้นาไปปฏิบัติจริงได้ โดยการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจ หรือการ
จัดให้มีการทดลองเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ชุมชนเกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้วย
ตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.4) การสร้างความมั่งคั่งและรายได้ : เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่ว ถึ ง
และเป็ น ธรรมสู่ ร ะดั บ ชุ ม ชน องค์ ก ารเภสั ช กรรมจึ ง ได้ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ ความรู้
ความสามารถของผู้ส่งมอบ และคู่ค้าระดับท้องถิ่นให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรได้อย่าง
เต็มศักยภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ส่งมอบและคู่ค้าระดับท้องถิ่นรับรู้และเข้าถึงข้ อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรอย่างครบถ้วน ทันกาล โปร่งใส ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ
3.5) สุขภาพ : องค์การเภสัชกรรมคานึงถึงสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของชุมชน
เป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงาน จึงได้กาหนดแนวทางการผลิต การให้บริการ และการปฏิบัติงานขององค์การ
เภสัชกรรมให้คานึงถึงการลดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงสุขภาวะที่ดี เช่น
การเข้าถึงการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน การร่วมพัฒนาสถานพยาบาลชุมชนและการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่
จาเป็นให้เพียงพอกับความต้องการ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสมสอดรับกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนอย่างสม่าเสมอทุกปี เพื่อทาให้ชุมชนมีชีวิตที่มั่นคงและลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขอนามัยของชุมชนและภาครัฐในระยะยาว
3.6) การลงทุนทางสังคม : องค์การเภสัชกรรมคานึงถึงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้จัด
ให้มีการวิเคราะห์ วางแผนและร่วมลงทุนทางสังคมอย่างหลากหลาย ผ่านความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ หน่วย
ราชการท้องถิ่น เอกชน และองค์กรอิสระเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ เพื่อนาไปสู่การ
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พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ชุมชน หรือการร่วมลงทุนด้านเทคโนโลยี เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นเกิดการร่วมตัวสร้างอาชีพทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มบุคคล เป็นต้น
4) คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จึงจัดให้มีการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้มอบหมายให้ กองพัฒนา
องค์กรเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้รวบรวมรายชื่อและพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ ก่อนกาหนดหลักเกณฑ์
และคั ด เลื อ กองค์ ก รที่ เ หมาะสมกั บ แผนงานโครงการต่ า ง ๆ จั ด ประชุ ม หารื อ ร่ ว มด าเนิ น งาน และติ ด ตาม
ประเมินผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการร่วมพัฒนาชุมชนกับเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว จะมีการนาเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมรับทราบอย่างสม่าเสมอทั้งปี
5) ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งขององค์การเภสัช กรรมมุ่งมั่นให้ พนักงานมีจิตอาสาในการพัฒ นาชุมชน
จึงปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (Role Model) ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นประจาทุกปี
และกาหนดให้ หน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน
ตระหนักและอาสาเข้าร่วมแผนงานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งปี ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้กาหนดนาผล
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสาดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี เพื่ อ ก าหนด
ค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่เหมาะสม สาหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีพฤติกรรมจริยธรรมที่คานึงถึง
องค์กรและสังคมเป็นพื้นฐานอย่างแท้จริง
6) คณะกรรมการองค์การเภสั ช กรรมมุ่งมั่นให้ ชุมชนเกิ ดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมการทางานขององค์การเภสัชกรรมที่คานึงถึงชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง จึงได้กาหนดแนวทางการ
กากับดูแล และติดตามให้องค์การเภสัชกรรมนาเสนอผลการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนแก่
คณะอนุ กรรมการกากับดู แลกิจการที่ดี และความรับผิ ดชอบต่อสั งคม และคณะกรรมการองค์การเภสั ช กรรม
อย่างสม่าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลสาเร็จของการพัฒนาชุมชนผ่ าน
รายงานการพัฒนาความยั่งยืนตามหลัก GRI เผยแพร่แก่ชุมชนและสาธารณะให้เกิดการรับรู้อย่ างทั่วถึงเป็นประจา
ทุกปี

