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ประวัติความเป็นมา
GPO’s Background
	 องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	
ก่อตั้งข้ึนโดย	 พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม	 พุทธศักราช	 2509	 
จากการรวมกิจการของโรงงานเภสัชกรรม	 (ก่อต้ังเม่ือปี	พ.ศ.	 2482)	 กับ 
กองโอสถศาลา	(ก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2444)

		 พระราชบัญญัตอิงค์การเภสัชกรรม	5	สิงหาคม	พ.ศ.	2509	ก�าหนด
ทุนขององค์การเภสัชกรรมไว้เป็นจ�านวนเงิน	 100	 ล้านบาท	 มีภารกิจหลัก 
ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์	 สนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ	 
ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 กระทรวงการคลัง	 
จัดองค์การเภสัชกรรมอยู่ในกลุ ่มรัฐวิสาหกิจประเภทบริการสังคมและ
เทคโนโลยี	องค์การเภสัชกรรมจึงไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพื่อการค้าหาก�าไรให้แก่รัฐ	
แต่เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ	 เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม				

		 โรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม	นับเป็นโรงงาน
ผลิตยาและเวชภัณฑ์แผนปัจจุบันแห่งแรกของประเทศไทย	 และเป็นโรงงาน 
ที่ได้มาตรฐาน	GMP	 (Good	Manufacturing	Practice)	 ของส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ซ่ึงเป็นมาตรฐานการผลิตยาและเวชภณัฑ์
ที่เข้มงวด	เพื่อผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่กฎหมายก�าหนด

	 The	Government	Pharmaceutical	Organization	is	a	state	
enterprise	under	 the	Ministry	of	Public	Health.	 It	was	 founded	
according	 to	 GPO	Act	 of	 5	 August	 1966	 (B.E.	 2509)	 by	 the	
combination	of	a	pharmaceutical	manufacturing	plant	(founded	
in	1939,	B.E.	2482)	and	Pharmaceutical	Department	(founded	in	
1901,	B.E.	2444).

	 GPO	Act	of	5	August	1966	(B.E.	2509)	has	set	its	own	
capital	to	be	THB	100	million.	The	main	responsibility	is	to	produce	
medicines	and	pharmaceutical	products	to	support	the	country’s	
public	health	section.	The	State	Enterprise	Policy	Office	(SEPO),	
Ministry	of	Finance,	has	assigned	GPO	to	be	a	state	enterprise	
that	serves	the	society.	Therefore,	GPO	is	not	a	commercial	state	
enterprise	that	produces	profit	for	the	government.	It	is	a	state	
enterprise	that	supports	that	nation’s	public	health	section	so	that	
patients	can	easily	access	medicines	and	pharmaceutical	products.

	 GPO’s	 manufacturing	 plant	 for	 medicines	 and	
pharmaceutical	products	is	the	first	in	Thailand.	It	received	the	
certification	 for	GMP	 (Good	Manufacturing	Practice)	 from	 the	
Food	and	Drug	Administration	which	has	very	strict	standards	
for	medicine	and	pharmaceutical	product	production	approved	
by	the	regulations	of	Thailand.
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พันธกิจ
•		ผลิต	จ�าหน่ายและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	มุ่งสู่มาตรฐานสากล
•		ด�าเนนิธรุกิจให้มศีกัยภาพในการแข่งขันในอาเซยีน	และสามารถพึง่ตนเองได้
•		รักษาระดบัราคาและเวชภัณฑ์ทีจ่�าเป็นต่อสังคมไทย	เพือ่ประชาชนสามารถ 
			เข้าถึงได้
•	 วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการและ 
			ความจ�าเป็นต่อสังคม
•		ส�ารองยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ

Mission
•	 To	manufacture,	 sell	 and	 supply	 health	 quality	 products	 
				supplies	with	an	aim	to	achieve	world-class	standard.
•	To	develop	business	to	ensure	competitiveness	in	Asean	and	 
			self-sustainability.
•	 To	maintain	 price	 level	 of	 pharmaceutical	 products	 and	 
			medical	supplies	necessary	 for	 the	Thai	society	 to	ensure	 
				people’s	accessibility.
•	To	research	and	develop	new	pharmaceutical	products	and	 
	 	medical	supplies	 to	 respond	 to	 the	need	and	necessity	of	 
			the	society.
•	To	reserve	for	pharmaceutical	products	and	medical	supplies	 
			in	to	the	national	security	drugs	system.

วิสัยทัศน์
“ เป ็นผู ้ น� า ในธุ รกิ จยาและ เวชภัณฑ ์ ท่ี 
เป็นประโยชน์และจ�าเป็นต่อสังคมไทยและ
ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”

Vision
“To	 be	 a	 leader	 in	 pharmaceutical	
product	and	medical	supply	business	
sustainably	 beneficial	 and	 essential	
to	 the	 Thai	 society	 and	 ASEAN	
Community.”

          อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงงานผลิตยา	รังสิต	1	
		องค์การเภสัชกรรม	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี

3



ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงินในรอบปี 2558

Financial Highlights of the Year 2015

ผลการดำ�เนินงาน
Performance

 ปี 2558
(2015)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

%
Change 
Rate (%)

ปี 2557
 (2014)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

%
Change 
Rate (%)

ปี 2556
(2013)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

%
Change 
Rate (%)

ปี 2555
(2012)

รายไดำ้รวม (ล้านบาท)
Total Revenue (Million Baht)
ยอดำขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceutical
Products and Medical Supplies

13,428.44 17.00% 11,477.25 -4.60% 12,030.17 -0.05% 12,036.41 

ค่าจ้างท�ของ
Revenue from Contract

19.37 132.11% 8.35 11.82% 7.46 30.49% 5.72 

รายไดำ้อื่น
Other Revenues

311.36 27.26%  244.67 2.89% 237.80 3.70% 229.30

รายจ่ายรวม (ล้านบาท)
Total Expenses (Million Baht)

ต้นทุนขาย
Cost of Sales

10,317.97 18.27% 8,723.74 -3.81% 9,069.74 3.21% 8,787.76 

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
Operating Expenses

1,997.04 6.19% 1,880.71 -11.42% 2,123.12 7.02% 1,983.78 

ก�ไรสุทธิ
Net Profit

1,332.50 32.55% 1,005.29 -8.70% 1,101.12 -10.69% 1,232.88 

เงินรายไดำ้น�ส่งรัฐ
State on Profit Contribution

1,605.46 225.77% 492.81 5.85% 465.58 -19.94% 581.55 

สถานะการเงิน (ล้านบาท)
Financial Status (Million Baht)

หนี้สินรวม                                    
Tatal Liabilities

4,728.11 19.15% 3,968.06 -10.77% 4,446.93 18.80% 3,743.13 

สินทรัพย์รวม
Total Assets

16,761.31 4.66% 16,015.43 0.15% 15,990.91 9.13% 14,652.74 

ส่วนของทุน
Capital

12,033.20 -0.12% 12,047.37 4.36% 11,543.98 5.81% 10,909.60 

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
Current Ratio (Times)

3.58 -16.19% 4.27 15.09% 3.71 -9.30% 4.09 

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
Total Assets Turnover (Times)

0.80 11.79% 0.72 -4.74% 0.75 -12.52% 0.86 

อัตราผลตอบแทนส่วนของทุน (%)
Return on Equity (%)

11.07% 32.71% 8.34% -12.52% 9.54% -14.99% 11.22%รา
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ฐำนะทำงกำรเงินขององค์กำรเภสัชกรรม 2554 - 2558

Financial Highlights of the Year 2011 - 2015

ฐานะทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม 2554 - 2558  / Financial Highlights of the Year 2011 - 2015
ส่วนของทุน	Capital	Fund
สินทรัพย์ถาวร	Fixed	Assets

สินทรัพย์หมุนเวียน	Cerrent	Assets

หนี้สินหมุนเวียน	Current	Liabilities

2554/2011 2555/2012 2556/2013 2557/2014 2558/2015
0
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10,85911,024 10,90910,870
11,543 11,860 12,047

11,579
12,033

12,403

2,9702,808
2,099

2,539 2,265
3,197

2,293
2,712 2,901

3,466

ก�ไรสุทธิ ก�ไรจากการดำ�เนินงาน 2554 - 2558 / Net Profit and Operation Profit 2011 - 2015

รายไดำ้น�ส่งรัฐเทียบกับก�ไรสุทธิ 2554 - 2558 / State on Profit Contribution vs Net Profit 2011 - 2015

ก�าไรเบื้องต้น	Gross	Profit 	ก�าไรจากการด�าเนินงาน			Operation	Profit	 	ก�าไรสุทธิ		Net	Profit	
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หน่วย	:	ล้านบาท	/	Unit	:	Million	Baht

ก�าไรสุทธิ		Net	Profit 		รายได้น�าส่งรัฐ			State	on	Profit

2554/2011 2555/2012 2556/2013 2557/2014 2558/2015
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หน่วย	:	ล้านบาท	/	Unit	:	Million	Baht
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	 องค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินงานเพื่อตอบสนอง
นโยบายภาครัฐและนโยบายแห่งชาติด้านยา	มุ่งเน้นให้
องค์กรมกีารพฒันาอตุสาหกรรมการผลิตยา	การวจิยั
และพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล	 ตลอดจนการพัฒนา 
การบริหารจดัการองค์กรมุ่งสู่องค์กรท่ีมปีระสทิธภิาพสูง
ในการด�าเนินตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย	 ในความ 
รับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของ
ประเทศ	เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาอย่างทัว่ถงึ	และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 จากการด�าเนนิงานขององค์การเภสัชกรรมในการ
ผลิตและจัดหายาและเวชภัณฑ์ในปี	2558	สามารถประหยัด
งบประมาณจากการจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับภาครัฐ	 
เป็นมลูค่ารวม	5,343.36	 ล้านบาท	จากงบประมาณทีภ่าครัฐ
ที่จะต้องใช้ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ในรายการเดียวกัน	 8,319.52	
ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 64.23	 ซ่ึงแบ่งเป็นรายการยาที่ 
องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตได้เอง	 คิดเป็นมูลค่าทีภ่าครัฐ
ประหยัดได้เท ่ากับ	 3,692.03	 ล้านบาท	 และรายการยา 
ผู้ผลิตอื่นที่องค์การเภสัชกรรมจัดหามาจ�าหน่าย	 คิดเป็นมูลค่า
ที่ภาครัฐประหยัดได้เท่ากับ	1,651.33	ล้านบาท	

	 	 ด้านผลประกอบการในปีงบประมาณ	 2558	
องค์การเภสชักรรมมียอดจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์	มลูค่ารวมทัง้สิน้	
13,428.45		ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	1,951.20	ล้านบาท	
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	17.00	แบ่งเป็นยอดจ�าหน่ายยาและเวชภณัฑ์ 
ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต	 6,551.63	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึน	 719.16	 
ล้านบาท	คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.33	อันเนื่องมาจากสามารถเพิ่ม
ก�าลังการผลิตได้หลังจากปรับปรุงสายการผลิตในปี	 2557	 ในกลุ่ม 
ยารักษาโรค	และยากลุ่ม	ARV	ทีเ่ป็น	Solid	dosage	form	ท�าให้ผลผลิต
ข้ึนคลังเพิ่มมากข้ึนประมาณ	 604	 ล้านเม็ด	 ในขณะท่ียาผู้ผลิตอื่น 
มียอดจ�าหน่ายเพิ่มข้ึนมากถึง	 1,232.04	 ล้านบาท	 คิดเป็นเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 21.83	 ซ่ึงยอดจ�าหน่ายยาผู ้ผลิตอื่นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	 
อนัเน่ืองมาจากองค์การเภสัชกรรมได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข	 และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการจัดหายา
และเวชภัณฑ์	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น	

& SAVE
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	 ส�าหรับการด�าเนินงานตามนโยบายที่ส�าคัญและพันธกิจทางสังคม	ในปี	
2558	องค์การเภสัชกรรมได้พฒันากระบวนการผลิตตามมาตรฐานหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารในการผลติยาของโรงงานผลิตยาท่ีพระราม	6	โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน	
GMP	PIC/S	จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ครบทุกหมวดการผลิต	
จ�านวน	8	หมวด	ขณะเดยีวกนัได้พฒันากระบวนการผลติของโรงงานผลิตยารังสิต	1	
ที่	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	ที่ได้เปิดสายการผลิตยาเม็ดและยาแคปซูลครบทั้ง	4	สาย
การผลิต	โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน	GMP	และพร้อมรับการตรวจเพื่อขอการ
รับรองมาตรฐาน	GMP	PIC/S	ภายในปี	2559

	 ในส่วนของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	 
ตามมาตรฐาน	WHO	GMP	 ท่ี	 ต.ทับกวาง	 อ.แก่งคอย	 จ.สระบุรี	 ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรี	 	อีกจ�านวน	59.3	ล้านบาท	
โดยมีก�าหนดแล้วเสร็จในปี	2559	ควบคู่กับการพฒันาวคัซีนไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก
ชนิดเชื้อเป็น	“Fluvac	5”	ขององค์การเภสัชกรรม	ที่ได้รับการอนุมัติจากส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2558	ให้ด�าเนินการผลิตวัคซีน
ได้กรณีท่ีมีการระบาดใหญ่	 ท่ีโรงงานผลิตวัคซีนน�าร่อง	 ต้ังอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร	์
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 จังหวัดนครปฐม	 ซ่ึงวัคซีน	 “Fluvac	 5”	 ขององค์การ
เภสัชกรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจาก	NIA	
(National	 Innovation	Agency)	 ในปี	2558	 ในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 
เชื้อตายที่พัฒนาควบคู่กัน	ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ทดลองทางคลินิกระยะที่	1 
ในอาสาสมคัรตามแผน	ซ่ึงจะต้องมกีารทดลองรวม	3	ระยะ	จงึจะสามารถขอข้ึนทะเบียน 
ได้คาดว่าจะแล้วเสร็จทันการเปิดโรงงานผลิตวัคซีนฯ	อย่างเป็นทางการแน่นอน

	 ในส่วนของการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ยาตาม
บัญชียาหลักแห่งชาติในปี	 2558	องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตและจัดหารวม	
223	รายการ	จากจ�านวนท้ังหมด	832	รายการ	ซ่ึงเป็นยาทีอ่งค์การเภสัชกรรมผลิต
ได้เอง	197	รายการ	และเป็นยาผู้ผลิตอื่นที่ส�ารองอีก	26	รายการ	

	 ในปี	 2558	องค์การเภสัชกรรมสามารถย่ืนข้ึนทะเบียนต�ารับยาสามัญ
ตามรายการผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโครงการ	Success	 Products	 ท่ีมีอยู่ท้ังหมด	
26	 รายการ	 โดยเป็นยาสามัญใหม่	 8	 รายการ	 ที่ย่ืนข้ึนทะเบียนเป็นล�าดับแรกใน
ประเทศไทย	เพือ่ให้ครอบคลุมอบุตักิารณ์ของโรคในภาวะปัจจบัุน	และสอดคล้องกบั
บัญชียาหลักแห่งชาตใินกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์และยาต้านไวรัสตบัอกัเสบ	ตลอดจน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สำรจำกประธำนกรรมกำร 
Message from the Chairman of the Board

	 นอกจากน้ี	 ยังมีการออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้สารสกัดจาก 
ขม้ินชนั	เพือ่ขยายตลาดในกลุ่มเคร่ืองส�าอาง	ยาโรคซึมเศร้า	ยารักษาต่อมลูกหมากโต 
ยารักษาภาวะศีรษะล้านในเพศชาย	 รวมถึงยาก�าพร้าและยาท่ีมีความจ�าเป็น
หรือขาดแคลนเพื่อรองรับการบ�าบัดรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 
ทัง้โรงพยาบาลในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงยาได้ 
มากข้ึนในราคายุติธรรม	 และได้รับยาท่ีมีประสิทธิผลในการรักษาเทียบเท่ากับ 
ยาต้นแบบ

	 ด ้านการบริหารจัดการองค ์กรสู ่องค ์กรที่ มีประสิทธิภาพสูง	 
ในฐานะรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาขาสังคมและเทคโนโลยี	 มีผลคะแนนจากการประเมิน
กระบวนการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานตามภารกิจโดยรวมขององค์กร
ในระดับคะแนนเฉล่ีย	 4.1647	 เพิ่มสูงขึ้นจากปี	 2557	 ท่ีได้	 3.2041	 สืบเนื่องจาก
กระบวนการท�างานมีความเป็นระบบมากข้ึน	 ผลด�าเนินงานตามภารกิจดีข้ึนใน 
ทกุด้าน	โดยเฉพาะผลลพัธ์ด้านการน�าองค์กร	อาท	ิจ�านวนเงนิที่ภาครฐัประหยัดได้
จากการผลติและจดัหายาและเวชภณัฑ์ขององค์การเภสัชกรรม	การก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยาตามมาตรฐานสากล	การพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นผลส�าเร็จ	เป็นต้น

	 ภาพรวมโดยสรุปในการด�าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะ	 3	 ปี	
ประจ�าปี	 2558-2560	 ขององค์การเภสัชกรรม	 ในปี	 2558	 ซ่ึงเป็นปีแรกสามารถ 
ตอบสนองนโยบายภาครัฐและนโยบายแห่งชาติด้านยาได้เป็นอย่างด	ี เป็นความมุ่งม่ัน
ในการพฒันางานวจิยัเพือ่การผลิตควบคู่กับการพฒันากระบวนการผลิตในระดบั
สากล	พร้อมการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในการด�าเนินงานตาม
พนัธกิจความรับผิดชอบดแูลความมัน่คงด้านยาของประเทศ	เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึง
ยาและสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างย่ังยืน	รวมถึงรองรบัการเปิดการค้าเสรีอาเซียน	
ทีส่อดรับกับวสัิยทศัน์	“เป็นผูน้�าในธรุกจิยาและเวชภณัฑ์ทีเ่ป็นประโยชน์และจ�าเป็นต่อ
สังคมไทย	และประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”

	 							พลเอก	

	 	 								(ศุภกร		สงวนชาติศรไกร)

	 	 ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
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 GPO operates in response to government policies and national 
drug policies, which place emphasis on the requirement for the organization 
to enhance the pharmaceutical manufacturing industry and to undertake 
research and development in order to meet international standards, as well 
as to develop its organizational management in order to be highly effective 
in carrying out its assigned missions. This allows GPO to be responsible for 
medicines and medical supplies throughout the country, to enable people 
to have thorough and easy access to medicines and for Thailand to attain 
self-sufficiency in terms of pharmaceuticals. GPO’s operations, in regard 
to the production and supply of medicine and medical supplies during the 
fiscal year 2015, assisted the government in making savings amounting 
to 5,343.36 million baht on its total budget for the government sector’s 
procurement of medicines and medical supplies of 8,319.52 million baht, 
equaling 64.23%. These savings comprised medicines which were produced 
directly by GPO amounting to 3,692.03 million baht and products produced 
by other manufacturers and supplied by GPO amounting to 1,651.33 million 
baht.

 Turnover for the fiscal year 2015 saw GPO’s sales of drugs and 
medical supplies totalling 13,428.45 million baht, an increase on the previous 
year of 1,951.20 million baht, equaling 17.00 %. Within total sales, those 
for the drugs and medical supplies produced directly by GPO accounted 
for 6,551.63 million baht, an increase of 719.16 million baht or 12.33 %. 
This growth in sales resulted from an increase in production capacity due 
to the renovation, in 2014, of the production line for general medicines and 
ARV drugs in a solid dosage form, which lead to an increase in output of 
approximately 604 million tablets. Products produced by other manufacturers 
showed an increase of 1,232.04 million baht, or 21.83 %. This increase in 
sales was due to the procurement policies of the Ministry of Public Health 
and the National Health Insurance Office (NHSO), under which GPO was 
assigned to supply medicines and medical supplies. These procurement 
policies enable people to easily access the drugs they need.

 In keeping with its major policies and social missions, during 
2015 GPO developed its manufacturing processes and manufacturing plants 
in accordance with GMP standards. The manufacturing plant at Rama VI 
received accreditation with the GMP PIC/S standard from the Food and Drug 
Administration in respect of all 8 of its production categories. The Rangsit 1 
Manufacturing plant in Thanyaburi District, Pathum Thani Province, having 
received accreditation with GMP, is now able to manufacture all 4 of its 
assigned production lines of capsules and tablets and will be ready to be 
audited for accreditation with the GMP-PIC/S standard in 2016.

 The project for the construction of an influenza/avian flu vaccine 
manufacturing plant at Tub Kwang Sub District, Kaeng Khoi District, Saraburi 
Province in accordance with WHO-GMP, had an additional construction 
budget of 59.3 million baht approved by the Council of Ministers. The 
construction of the manufacturing building is expected to be completed 
within 2016. Furthermore, GPO’s live attenuated influenza vaccine under 
the brand name Fluvac 5 received conditional approval from the Food and 
Drug Administration on 11 June 2015 for the production of vaccines in the 
event of a pandemic of influenza. This vaccine was produced on a pilot scale 
at the Pharmacy Faculty of Silpakorn University, Nakhon Pathom Province 
and achieved 2nd place in the National Innovation Awards, endowed by 
the National Innovation Agency (NIA), in 2015. Moreover, the clinical trial 
protocol, which was conducted on volunteers for phase 1 clinical trials of 
the inactivated influenza vaccine and which was developed in parallel with 
live attenuated influenza vaccine, was approved. To be able to register the 
vaccines, 3 phases of clinical trials have to be conducted. It is expected that 
all 3 phases of clinical trial will be completed in time for the official opening 
of the vaccine manufacturing plant.

 GPO was able to manufacture and supply medicines and medical 
supplies in accordance with the National Essential Drugs List B.E. 2558 to an 
amount of 223 products out of a total of 832; these comprised 197 products 
manufactured directly by GPO and 26 which were manufactured by other 
companies and reserved by GPO.

 In 2015, GPO submitted documentation for the registration of 26 
generic drug products, under its Successful Products project.  Among these 
generic drug products there were eight which were classified as first generic 
drug products; these were the first generic drug products to be registered in 
Thailand. The drugs included in the Successful Products project cover the 
existing situation in regard to incidence of disease, in line with the National 
Essential Drug List, such as drug groups to combat infectious disease 
including antiviral drugs for HIV and hepatitis, and Non-communicable 
chronic diseases.

 Moreover, GPO manufactured and launched new products 
comprising: cosmetic products composed of curcumin extract aimed at 
expanding GPO’s cosmetic market, an antidepressant drug, a benign prostatic 
hyperplasia drug and a drug for the treatment of male pattern hair loss. Other 
products such as orphan drugs, essential medicines or medicines which 
are subject to shortage were supplied by GPO in order to provide support 
for treatment within the National Health Security System, in hospitals both 
within and outside the jurisdiction of the Ministry of Health. This helps to 
ensure that people are able to gain easy access to reasonably priced generic 
medicines which have a therapeutic effectiveness equivalent to the original 
products.

 In regard to the improvement of organizational management 
towards being a High Performance Organization, GPO, which is classified 
as a state enterprise within the societal and technological field, received 
an overall performance appraisal of 4.1647, an increase on the previous 
year’s result of 3.2041. This increase resulted from GPO’s improvement of 
its operational processes by making them more systematic; performance 
results in accordance with GPO’s mission were thereby enhanced. These 
improvements principally involved leadership outcomes such as the 
government savings made via the procurement of pharmaceutical products 
by GPO, the project for the construction of a pharmaceutical manufacturing 
plant in accordance with GMP international standards and the successful 
development of the influenza vaccines, etc.

 In conclusion, an overview of its operations under its 3 year 
strategic plan for the years 2015-2017 demonstrates that in the first year, 
2015, GPO was able to respond effectively to both government policies  
and national drug policies. GPO endeavors to research and develop 
medicines for production, develop its production processes in order to 
meet international standards and develop its organizational management in 
order to be highly effective in carrying out its assigned missions in securing 
medicines within the country.  This enables people to have thorough and easy 
access to medicines and allows Thailand to attain self-sufficiency in terms 
of pharmaceuticals, as well as providing support to the ASEAN Free Trade 
Area in accordance with GPO’s vision, which is “To be a leader operating 
objectively in the pharmaceutical product and medical supply business in a 
manner sustainably beneficial and essential to Thai society and the ASEAN 
community”. 

General Supakorn Sa-nguanchartsornkrai

Chairman of the Board of Directors
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พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

อายุ 60 ปี
   ด�ารงต�าเเหน่ง   19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
General Supakorn Sa-nguanchartsornkrai

Chairman of the Board
  Age 60 years old 
 Tenure 19 August 2014 - present 

คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors

ประวัติการศึกษา
•	 โรงเรียนเตรียมทหาร	รุ่นที่	15
•	 โรงเรียนนายร้อย	จปร.	รุ่นที่	26	(วทบ.ทบ.)
•	 ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา	 (แขนงวิชาการสร้างทางและ 
	 การขนส่ง)	มหาวิทยาลัยซิตี้	ลอนดอน		ประเทศอังกฤษ
•	 Command	And	General	Staff	Officer	Course,		
	 FT.	Leavenworth	Insititute,	Kansas,	USA
•	 DefenseResourcesManagementCourse,	 Naval	 
	 Postgreaduate	School,	USA
•	 Senior	International	Defense	Resources		Management	 
	 Course,	Naval	Postgradvate		School,	USA

ต�าแหน่งราชการที่ส�าคัญ
•	 ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจ�ากรุงลอนดอน
•	 ผู้อ�านวยการกอง	กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก
•	 รองผู้บัญชาการโรงเรียนส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก
•	 รองเจ้ากรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก
•	 เจ้ากรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก
•	 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งก�าลังบ�ารุง
•	 รองเสนาธิการทหารบก

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
•	 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก		

กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•	 บริษัท	องค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์	ชีววัตถุ	จ�ากัด	
•	 บริษัท	เยเนอรัล	ฮอสปิตัล	โปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

Education  
•	 Pre	-	Cadet	School	class	15
•	 Chulachomklao	Royal	Military	 Academy 
 Class	26
•	 Master	Degree	Civil	Engineer	(Highway	 
	 Engineer),	City	University	London,	UK
•	 Command	And	General	Staff	Officer	Course,	 
	 FT.	Leavenworth	Insititute,	Kansas,	USA
•	 Defense	 Resources	Management	 Course,	 
	 Naval	Postgreaduate	School,	USA
•	 Senior	 International	 Defense	 Resources	 
	 Management	 Course,	 Naval	 Postgradvate	 
	 School,	USA

Previous Assignment
•	 Military	Attache,	Royal	Thai	Embassy,	London,	UK.
•	 Director	Policy	&	Plan	Division,	DOL
•	 Deputy	Commendant,	Logistics	School
•	 Deputy	Director	General,	DOL
•	 Director	General,	Directorate		of	Logistics	(DOL)
•	 Assistant	Chief		of	Staff	for	Logistics
•	 Duputy	Chief	of	Staff
 
Current Position
•	 Senior	Army	Expert

Directorship in State Enterprise
•	 Government	Pharmaceutical	Organization-Merieux		
	 Biologicals	Products	Company	Limited	
•	 General	Hospital	Products	Public		Co.,	Ltd.
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นายแพทย์บุญชัย  สมบูรณ์สุข
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

อายุ 60  ปี
ด�ารงต�าแหน่ง  19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
Dr.Boonchai Somboonsook

Member, Board of Directors
Age  60 years old
Tenure  19 August 2014 - present

Education
•	 M.D.,	Chiang	Mai	University
•	 Master	of	Tropical	Health,	University	of	Queensland,	 
	 Brisbane,	Queensland,	Australia
•	 Certificate,	Board	of	Preventive	Medicine,	Medical	Council
•	 Certificate,	Senior	Executives	in	Medical	and	Public	Health,	 
	 Ministry	of	Public	Health
•	 Graduate	Studies	in	Development	Administration	(Human	 
	 Resource	Management),	The	Australian	National	University,	 
	 Canberra,	Australia
•	 Certificate,	Senior	Executives,	Civil	Service	Training	 
	 Institute
•	 Diploma	 in	Public	Law,	Faculty	of	Law,	Thammasat 
	 University
•	 Certificate,	Board	of	Family	Medicine,	Medical	Council
•	 Diploma	 in	National	Defense	 (class	2550),	National	 
	 Defense	College
•	 Certificate,	“Enhancing	the	Expertise	of	Inspectors”,		 	
	 CivilService	Training	Institute

Professional Experience
•	 Medical	Officer,	Pai	Hospital,	Mae	Hong	Son	Province
•	 Director,	Mae	Sareang	Hospital,	Mae	Hong	Son	Province
•	 Director,	Jae	Hom	Hospital,	Lampang	Province
•	 Director,	Sawankaloke	Hospital,	Sukhothai	Province
•	 Public	Health	Specialist,	Udon	Thani	Provincial	Public	 
	 Health	Office
•	 Preventive	Medicine	Specialist,	Udon	Thani	Provincial	 
	 Public	Health	Office
•	 Provincial	Chief	Medical	Officer,	Nong	Bua	Lamphu	 
	 Province
•	 Director,	Bureau	of	Environmental	Health,	Department		 
	 of	Health
•	 Deputy	Secretary-General,	Food	and	Drug	Administration
•	 Deputy	Director-General,	Department	of	Medical	Sciences
•	 Deputy	Director-General,	Department	of	Health	Service	 
	 Support
•	 Inspector-General,	Office	of	 the	Permanent	Secretary, 
	 Ministry	of	Public	Health
•	 Director-General,	Department	of	Medical	Sciences

Current Position 
•	 Secretary-General,	Food	and	Drug	Administration

ประวัติการศึกษา 
•	 แพทยศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 Master	of	Tropical	Health		University					
	 	 	 	of	Queensland,	Brisbane,	Queensland	ประเทศ 
						ออสเตรเลีย
•		อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน	แพทยสภา
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และ	 
					สาธารณสุข	ระดับสูง	กระทรวงสาธารณสุข
•	Graduate	Studies	 in	Development	Administration						 
	 	 (Human	Resource	Management)	 The	 Australian	 
					National	University,	Canberra	ประเทศออสเตรเลีย
•	 	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 (นบส.กพ.)	 
						สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายมหาชน	 คณะนิติศาสตร	์		 
				มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•			อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	แพทยสภา
•	 	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	 รุ่น	 2550	 
						วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•				ประกาศนียบตัร	หลักสตูร	“การสร้างความเข้มแข็งผูต้รวจราชการ”	 
					สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	

ประวัติการท�างาน
•	แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลปาย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
•	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
•	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม	จังหวัดล�าปาง
•	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก	จังหวัดสุโขทัย
•	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
•	ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
			อุดรธานี
•	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�าภู
•	 ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม	กรมอนามัย
•	 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	
•	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
•	 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
•	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 
•	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ต�าแหน่งในปัจจุบัน 
•	 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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นพ.อ�าพล จินดาวัฒนะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

อายุ 64 ปี
ด�ารงต�าแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Dr.Amphon Jindawatthana, M.D.
Member, Board of Directors

Age  64 years old
Tenure  19 August 2014 - present

ประวัติการศึกษา 
•	 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
	 พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 Master	of	Public	Health,	Institute	of	Tropical	Medicine,	 
	 Antwerpen,	Belgium	(ทุนรัฐบาลเบลเยียม)
•	 หนงัสอือนุมัต	ิสาขาเวชศาสตร์ป้องกนั	จากแพทยสภา	(เทียบเท่า 
	 ปริญญาเอก)
•	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาการแพทย์แผนไทย	 
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
•	 นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง	 (นบส.)	 รุ่นท่ี	 7 
	 กระทรวงสาธารณสุข
•	 นักบรหิารระดบัสูง	หลักสตูรท่ี	1	(นบส.1)	รุ่นที	่22	ส�านกังาน	ก.พ.
•	 การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	ส�าหรับนักบริหาร 
	 ระดับสูง	รุ่นที่	12	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�างาน
•	 ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลพฒันานคิม	และ	โรงพยาบาลโคกส�าโรง	 
	 จังหวัดลพบุรี
•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข 
	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	และพิษณุโลก
•	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร	พิษณุโลก	และอุดรธานี
•	 ผู ้อ�านวยการกองการสาธารณสุขต่างประเทศ	 กระทรวง 
	 สาธารณสุข
•	 นายแพทย์ใหญ่	กรมควบคุมโรคติดต่อ	
•	 ผู้อ�านวยการสถาบันพระบรมราชชนก	เพื่อการผลิตและพัฒนา 
	 ก�าลังคน	กระทรวงสาธารณสุข
•	 กรรมการแพทยสภา	(โดยการเลือกตั้ง)		
•	 โฆษกกระทรวงสาธารณสุข
•	 กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ	(สป.รส.)
•	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)
•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานปฏิรูป	(สปร.)
•	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)	ประธานกรรมาธิการปฏิรูป	
	 ด้านสังคม	ชุมชนเเละกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ต�าแหน่งในปัจจุบัน    
•	 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
•	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)

Education 
• B.SC.,	Mahidol	University
•	 M.D.,Siriraj	Medical	Faculty,	Mahidol	University
•	 M.P.H.,	Mahidol	University
•	 M.P.H.,	Institute	of	Tropical	Medicine,	Antwerpen,		
	 Belgium
•	 Certified	Board	of	Preventive	Medicine,	Medical		
	 Council	
•	 Honorary	PhD.	in	Thai	Traditinal	Medicine,	Chiangrai		
	 Rajabhat	University
•	 Certificate,	Senior	Executives	in	Medical	and	Public		
	 Health,	Ministry	of	Public	Health
•	 Certificate,	Senior	Executives,	Civil	Service	Training		 	
	 Institute
•	 Advance	Certificate,	Course	in	Politics	in	Democratic		 	
	 Systems	for	Executives,	King	Prajadhipoks	Institute

Professional Experience 
•	 Director,	 Phatananikom	 and	 Kokesumlong	Hospital,	 
	 Lopburi		Province
•	 Director	of	Provincial	Technical	and	Health	Service	Promotion	 
	 Office,	Lopburi	and	Phitsanuloke	Province
•	 Provincial	Chief	Medical	Officer,	Yasotorn,	Phitsanuloke	and	 
	 Udonthani	Province
•	 Director,	International	Health	Division,	MoPH.
•	 Chief	Medical	Officer,	Department	of	Disease	Control,	MoPH.
•	 Director,	Praboromarajchanok	 Institute	 of	Health	Workforce	 
	 Development,	MoPH.
•	 Spokeman	for	Ministry	of	Public	Health
•	 Member,	Medical	Council	(by	election)	
•	 Member,	National	Education	Council	
•	 Director,	National	Health	System	Reform	Office
•	 Secretary	for	Minister	of	Public	Health
•	 Member,	National	Legislative	Council
•	 Director,	National	Reform	Office
•		 Member,	National	Reform	Council,	Board	of	Social	Community		
	 Reform	Commission

Current Position
•	 Secretary	General	of	National	Health	Commission
•	 Member,	National	Reform	Council
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นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

อายุ 56   ปี
ด�ารงต�าแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
Mr.Raksagecha Chaechai
Member, Board of Directors

Age 56 years old
Tenure 19 August 2014 - present

Education 
•	 Bachelor	of	Economics,	Chiang	Mai	University,	Thailand
•	 Master	of	Economics	(Development	Economics),	National	 
	 Institute	of	Development	Administration	(NIDA),	Thailand
•	 Doctor	of	Philosophy	Program	in	Innovative	Management,	 
	 Suan	Sunandha	Rajabhat	University
•	 Master	of	Science	 in	Policy	Economics,	University	of	 
	 Illinois	at	Urbana-Champaign,	U.S.A.	under	the	United	 
	 States	Government	scholarship
•	 Advanced	diploma	in	Economics	(Magna	Cum	Laude)	the	 
	 Economics	Institute	of	the	University	of	Colorado,	Boulder,	 
	 U.S.A.		under	the	United	States	Government	scholarship
•	 Certificate	 in	Administrative	Law,	 Institute	of	 Legal	 
	 Education	of	the	Thai	Bar	
•	 Certificate	 in	Public	Law,	Faculty	of	Law,	Thammasat	 
	 University
•	 Diploma	in	National	Defence	Course,	The	National	Defence	 
	 College	of	Thailand	Certificate	on	“Public	Sector	Reform”,	 
	 New	Zealand

Professional Experience 
•	 Development	Cooperation	Officer	Department	of	Technical	 
	 and	Economic	Cooperation,	The	Prime	Minister’s	Office
•	 Investigator,	Intake	Division,	Office	of	the	Ombudsman
•	 Director		f	the	Intake	Division,	Office	of	the	Ombudsman
•	 Specialised	Academic,	Office	of	the	Ombudsman
•	 Director	of	the	Ombudsman	Studies	Centre,	Office	of	the	 
	 Ombudsman
•	 Secretary,	 the	Organising	Committee	of	 the	General	 
	 Assembly	of	 the	11th	Asian	Ombudsman	Association	 
	 (AOA)	Conference,	in	Bangkok	
•	 Acting	Deputy	Secretary-General,	Office	of	the	Ombudsman
•	 Deputy	Secretary-General,	Office	of	the	Ombudsman
•	 Spokeman,	Office	of	the	Ombudsman
•	 Acting	Secretary-General,	Office	of	the	Ombudsman
 
Current Position 
•	 Secretary-General	and	Spokeman	Office	of	the	Ombudsman	 
	 State	Enterprise	Directorships

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย 
	 เชียงใหม่
•					ปริญญาโท	พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต	(พฒันาการ 
					เศรษฐกิจ)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•	 	 ปริญญาเอก	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขานวัตกรรม 
	 	 	 การจัดการ	 (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น)	 
				มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
•			มหาบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย	มหาวิทยาลัย 
						อลิินอยส์	วทิยาเขตเออร์บานา-แชมเปญ	สหรัฐอเมริกา	โดยทนุ		 
								รัฐบาลสหรัฐอเมริกา	(Master	of	Science	in	Policy	Economics, 
				University	of	Illinois	at	Urbana	-	Champaign,	U.S.A.)
•	 	 ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์	 (เกียรตินิยมดี)	 
	 	 	สถาบันเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยโคโรลาโด	 สหรัฐอเมริกา 
						โดยทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
•		ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง	 รุ่นที่	 2	 ส�านักอบรมศึกษา 
						กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•		ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน	 รุ ่นที่ 	 22	 คณะนิติศาสตร	์ 
						มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•		ประกาศนียบัตร	 หลักสูตร	 Public	 Sector	 Reform	ณ	ประเทศ		 
				นิวซีแลนด์

ประวัติการท�างาน
•		เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ	กรมวิเทศสหการ	ส�านักนายกรัฐมนตรี
•			เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน	ฝ่ายตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน	ส�านักงาน 
				ผู้ตรวจการแผ่นดิน
•	 	ผู้อ�านวยการส่วนตรวจสอบ	 ฝ่ายตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	 ส�านักงาน 
				ผู้ตรวจการแผ่นดิน
•			นักวิชาการผู้ช�านาญการ	ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
•			ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน	ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
•	 	 เลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุมใหญ่สามัญ	 สมาคม 
					ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย	(Asian	Ombudsman	Association	-	AOA)			 
							ครั้งที่	11	ณ	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย
•	 รักษาการในต�าแหน่งรองเลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
•	 รองเลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	
•	 โฆษกส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
•	 รักษาการในต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ต�าแหน่งในปัจจุบัน    
•	 เลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและโฆษกส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

อายุ 57 ปี 
ด�ารงต�าแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Mrs.Yajai  Pattanasukwasun
Member, Board of Directors

Age 57 years old 
Tenure 19 August 2014 - present

ประวตักิารศกึษา
•	 ปริญญาตรี	บัญชี	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิตศิาสตร์	มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
•	 ปริญญาโท	รฐัประศาสนศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 ประกาศนียบัตรบัณฑติทางกฎหมายมหาชน	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 “ผู ้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม”	 รุ่นท่ี	 60	 
	 ส�านักงาน	ก.พ.
•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	 (บยป.)	 รุ ่น	 4		 
	 ส�านักงานศาลปกครอง
•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	 (นมธ.)	 รุ่นท่ี	 3	 
	 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	 (TEPCoT)	 รุ่นที่	 8 
	 สถาบันวทิยาการการค้า
•		 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู ้บริหาร 
	 ระดบัสูง	รุน่ท่ี	4	สถาบนัพระปกเกล้าและแพทยสภา
•	 Diploma	 in	 Advance	 Business	Management	 King’s	 College	 
	 ประเทศสหราชอาณาจกัร
•	 Certificate	 in	 Creating	 Collaborative	 Solution	 Innovation	 in	 
	 Governance,	 Kennedy	 School	 of	 Governance,	 Harvard	 
	 University,	USA
•	 Certificate	 in	 Executive	 Development	 Program	 Kellogg	 
	 School	of	Management,	Northwestern	University,	USA
•	 Professional	 Management	 Program	 กระทรวงการคลังร่วมกับ	 
	 Cambridge	University	ประเทศสหราชอาณาจกัร
•		 IPMA	 Cert i f icated	 Professional 	 ส� านักงานคณะกรรมการ 
	 ข้าราชการพลเรือน	 ร่วมกับ	 International	 Public	 Management	 
	 Association	for	Human	Resources	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•		 Public	 Director	 Certification	 Program,	 Public	 Director 
	 	Institute	(PDI	6)	สถาบันพระปกเกล้า
•		 Audit	 Committee	 Program	 รุ ่น ท่ี 	 4	 สมาคมส ่ง เสริมสถาบัน 
	 กรรมการไทย	(IOD)
•	 Directors	 Certificate	 Program	 รุ่นท่ี	 43	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการไทย	(IOD)
•	 Advance	 Audit	 Committee	 Program	 รุ ่นท่ี	 22	 สมาคมส่งเสริม 
	 สถาบนักรรมการไทย	(IOD)
ประวตักิารท�างาน
•	 ผู ้ อ� านวยการส� า นักกฎหมาย	 ส� านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
	 รัฐวสิาหกิจ		กระทรวงการคลงั
•		 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการร่วมการงาน 
	 ระหว่างภาครัฐและเอกชน
•		 เลขานุการกรม	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ	กระทรวงการคลัง
•		 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการก�ากับดแูลกิจการ/	 	
							กรรมการกล่ันกรองงานบรหิาร/กรรมการตดิตามการพฒันาอสังหารมิทรัพย์	บริษทั	 
	 อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษทั	หลักทรัพย์จดัการกองทุน	เอม็เอฟซี	จ�ากัด		
	 (มหาชน)
•	 อนกุรรมการพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวสิาหกจิ	และอืน่ๆ
•		 ผู้น�าการบรหิารการเปล่ียนแปลงส�านกังานปลัดกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ 
	 บริหารการเปล่ียนแปลงกระทรวงการคลัง	(Chief	Change	Office	:	CCO	-	MOF)/ 
	 กรรมการพฒันาบุคลากร/กรรมการการปฏรูิประบบราชการกระทรวงการคลงั
ต�าแหน่งในปัจจบัุน
•	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
•	 กรรมการพจิารณาอทุธรณ์ค�าส่ังทางปกครอง	กลุ่มภารกิจด้านรายได้	กลุ่มภารกิจ 
	 ด้านทรัพย์สิน	 กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสินและกรณีรัฐมนตรีกระทรวง 
	 การคลังเป็นผูมี้อ�านาจพจิารณาอทุธรณ์
•		 กรรมการ	 กรรมการบริหาร	 กรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	 และกรรมการ 
	 การก�ากับดแูลกจิการท่ีด	ีองค์การเภสชักรรม	
•		 ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงูขององค์การ	
	 เภสัชกรรม
•		 กรรมการ	 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	 เยเนอรัล	 ฮอสปิตัล	 
	 โปรดคัส์		จ�ากัด	(มหาชน)
•		 กรรมการ		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะท�างานจดัท�า	และแก้ไขระเบียบ 
	 ของ	บริษัท	ห้องปฏบัิตกิารกลาง	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

Education
•	 B.A.	in	Accounting,	Thammasat	University	
•	 LL.B.,	Sukhothai	Thammathirat	Open	University
•	 MPA.,	Chulalongkorn	University
•	 Graduate	Diploma	Program	in	Public	Law,	Thammasat		
	 University
•	 Senior	Executive	Program	for	Civil	Servants	(Class	60)	
	 Office	of	the	Civil	Service	Commission
•	 Executive	Certificate	Program	on	Administrative	 Justice	 
	 (Class	4)	The	Office	of	the	Adiministrative	Court	of	Thailand
•	 Thammasat	Leadership	Program	(Class	3)	Thammasat		
	 University
•		 Top	Executive	Program	in	Commerce	and	Trade		(Class	8)		
	 Commerce	Academy
•		 Good	Governance	for	Medical	Executives	(Class	4),	
	 King	Prajadhipok’s	Institute
•		 Diploma	in	Advance	Business	Management	King’s	College,	UK
•	 Certificate	 in	 Creating	 Collaborative	 Solution	 Innovation	 in	 
	 governance,	Kennedy	School	of	Governance,	Harvard	University,	USA
•		 Certificate	in	Executive	Development	Program	Kellogg	School	of		 	
	 Management,	Northwestern		University,	USA
•	 Professional	Management	 Program	Ministry	 of	 Finance	 and	 
	 Cambridge		University,	UK
•		 IPMA	Certificated	Professional	Office	of	the	Civil	Service	Commission	 
	 and	International	Public		Management	Association	for	Human	Resources	, 
	 USA
•		 Public	Director		Certification	Program,	Public	Director		Institute		(PDI	6),		
	 King	Prajadhipok’s	Institute
•		 Audit	Committee	Program	(Class	4)	Thai	Institute	Directors
•		 Directors	Certificate	Program	(Class	43)	Thai	Institute	Directors	
•		 Advance	Audit	Committee	Program	(Class	22)	Thai	Institute	Directors
Professional Experience
•		 Director	of	Bureau	of	Legal	Affairs,	State	Enterprise	Policy	Office,		Ministry	 
	 of	Finance		
•		 Director	of	Bureau	of	Legal	Affairs	and	Director	of	Bureau	of	Private	Investment	 
	 in	State	Undertakings	Promotion
•	 Department	Secretary,	State	Enterprise	Policy	Office,		Ministry	of	Finance
•		 Director/Chairman	of	Risk	Management	Committee/Member	Of	Corporate	 
	 Governance	Committee/Member	of	Management	Affairs	Review	Committee/	
	 Director	of	Real	Estate	Development	Montaging	Committee	,	MCOT	Public	Company	Limited.,
•		 Director	and	Executive	Director,	MFC	Asset	Management	Plc.		
•		 Subcommittee	regarding	the	compensation	of	the	CEO	in	State	Enterprises
•		 Leader	of	Change	of	 the	Office	of	 the	Permanent	Secretary	and	a	member	of	 the	Change	Management	Committee,	 
 Ministry	of	Finance/Member	of	the	Human		Relations	Development	Committee,	Ministry	of	Finance/Member	of	the	
	 Bureaucracy	Reform	Committee,	Ministry	of	Finance
Current Position  
•		 Assistant	Permanent	Secretary,	Ministry	of	Finance	
•		 Member	of	the	Administrative	Appeal	Review	Committee	for	matters	in	the	power	and	duty	of	The	Asset	Department	Cluster,		
	 The	Revenue	Department	Cluster	and	the	Expenditure	and	Liability	Department	Cluster,	and	the	Ministry	of	Finance
•		 Director,	Management	member,	Legal	Advisor	and	Member	of	the	Corporate	Governance	Board	of	the	Government		
	 Pharmaceutical	Organization
•		 The	Chair	of	the	Performance	Assessment	Committee	of	the	senior	executives,	the	Government	Pharmaceutical	Organization
•		 The	Chair	of	the	Audit	Committee,	General	Hospital	Products	Public	Co.,	Ltd.	
•		 Director,	The	Chair	of	the	Audit	Committee,	Member	of	the	Working	Committee	on	rule	drafting	and	revision,	Central		
	 Laboratory	(Thailand)	Co.,	Ltd.
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ภก.สุนทร วรกุล
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

อายุ  63 ปี
ด�ารงต�าแหน่ง  19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
Mr.Soontorn Vorakul

Member, Board of Directors
Age 63 years old
Tenure 19 August 2014 - present

Education 
•	 B.Sc.	in	Pharm,	Chiang	Mai	University
• M.Sc.,	Mahidol	University	

Professional Experience 
•	 Pharmacist	Production	Department,	P.P.	Laboratory	 
	 Co.,	Ltd.
•	 Assistant	Manager,	Atlastic	Co.,	Ltd.
•	 Head	of	R&D	Herbal,	GPO
•	 Head	of	Injection	Section	1
•	 Head	of	Tablet	Section	2
•	 Chief	of	Pharmaceutical	Production	Division	3
•	 Chief	of	Pharmaceutical	Production	Division	2
•	 Deputy	Director	of	Pharmaceutical	Production	Department
•	 Director	of	Pharmaceutical	Production	Department
•	 Deputy	Managing	Director,	GPO

Current Position 
•	 Director	of	GPO’s	Board

Directorship in State Enterprise
•	 General	Hospital	Products	Public	Co.,	Ltd.

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	 เภสัชศาสตร์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัย 
	 เชียงใหม่
•	 	 ปริญญาโท	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	 (เภสัชศาสตร์)	 
						มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการท�างาน
•			เภสัชกรฝ่ายผลิต	โรงงาน	พี	พี	ลาบอราทอรี่	จ�ากัด
•			ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค	จ�ากัด	
•			หัวหน้าแผนกพัฒนาและวิจัยสมุนไพร	องค์การเภสัชกรรม
•			หัวหน้าแผนกยาปราศจากเชื้อ	1	
•			หัวหน้าแผนกยาเม็ด	2	
•			ผู้อ�านวยการกองเภสัชกรรม	3	
•			ผู้อ�านวยการกองเภสัชกรรม	2	
•			รองผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตยา	
•			ผู้อ�านวยการฝ่ายผลิตยา	
•			รองผู้อ�านวยการ	องค์การเภสัชกรรม

ต�าแหน่งในปัจจุบัน    
•			กรรมการองค์การเภสัชกรรม

กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•			บริษัท	เยเนอรัล	ฮอสปิตัล	โปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)
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ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
	 ประเทศไทย	
•	 ปริญญาโทด้านเภสัชวิเคราะห์	(Pharmaceutical	Analysis)	 
	 จากมหาวิทยาลัย	Strathclyde	สหราชอาณาจักร	
•	 ปริญญาเอกด้านเภสัชเคมี	 (Pharmaceutical	Chemistry)	 
	 จากมหาวิทยาลัย	Bath	สหราชอาณาจักร		
•	 ป ริญญาดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด ้ านวิ ทยาศาสตร ์ 
	 จากมหาวิทยาลัย	Mount	Holyoke	College	สหรัฐอเมริกา	
•	 ป ริ ญญ า เ ภ สั ช ศ า ส ต ร ์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์
	 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 ป ริญญาดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด ้ านวิ ทยาศาสตร ์ 
	 จากมหาวิทยาลัย	Strathclyde	สหราชอาณาจักร
•	 ป ริญญาดุษ ฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด ้ านวิ ทยาศาสตร ์	 
	 จากมหาวิทยาลัย	Bath	สหราชอาณาจักร
•	 ป ริ ญญ า เ ภ สั ช ศ า ส ต ร ์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์
	 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
•	 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 จากสถาบัน 
	 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

ประวัติการท�างาน
•	 อาจารย์ประจ�าคณะเภสัชศาสตร์	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
•	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	องค์การเภสัชกรรม
•	 ที่ปรึกษาด้านเภสัชกรรมขององค์กรให้ความช่วยเหลือด้านยา 
	 ของเยอรมนี	 ช่ือว่า	 action	medeor	 ซ่ึงเป็นองค์กรเอกชน	 
	 ด�าเนนิงานโครงการต่างๆ	เพือ่ส่งเสริมการผลิตยาในท้องถิน่และ 
	 การล�าเลียงส่งยาให ้แก ่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาโดย 
	 ไม่แสวงหาก�าไร
•	 ที่ปรึกษาด้านเภสัชกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ 
	 ควบคุมคุณภาพ	ยาต้านมาลาเรียและยาต้านเอดส์ในประเทศ 
	 แอฟริกา	17	ประเทศ
•	 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต

ต�าแหน่งในปัจจุบัน    
•	 อธกิาร	วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก	และคณบดกีติตคุิณ	 
	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต
•	 ศาสตราจารย์ของมหาวทิยาลัย	Harbin	Institute	of	Technology	 
	 (HIT)	ประเทศจีน
•	 นายกสมาคมเห็ดรา เป ็นยาและผลิตภัณฑ ์ธรรมชาติ 
	 แห่งประเทศไทย

กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•	 บริษัท	องค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์	ชีววัตถุ	จ�ากัด	

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

อายุ 64 ปี
ด�ารงต�าแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Professor Dr.Krisana Kraisintu
Member, Board of Directors

Age 64 years old 
Tenure 19 August 2014 - present

Education 
• Bachelor	degree	in	Pharmacy	from	Chiengmai	 
	 University,	Thailand
•	 M.Sc.	 in	 Pharmaceutical	 Analysis	 from	 
	 Strathclyde	University,	U.K.
•	 Ph.D.	in	Pharmaceutical	Chemistry	from	University	 
	 of	Bath,	U.K.
•	 Honorary	Degree	of		Doctor	of	Science	(DSc.)	from	 
	 Mount	Holyoke	College,	USA
•	 Honorary	Degree	of	Doctor	of	Pharmacy	from	Chiengmai	 
	 University,	Thailand
•	 Honorary	Degree	of	 	Doctor	of	Science	 (DSc.)	 from	 
	 Strathclyde	University,	U.K.
•	 Honorary	 Degree	 of	 Doctor	 of	 Science	 (DSc.)from	 
	 University	of	Bath,	U.K.
•	 Honorary	Degree	of	Doctor	of	Pharmacy	 from	Prince	of	 
	 Songkla	University,	Thailand
•	 Honorary	Degree	of	Doctor	of	Science	 (DSc.)	 from	King	 
	 Mongkut’s	Institute	of	Technology,	Ladkrabang,	Thailand

Professional Experience 
• Lecturer	in	Faculty	of	Pharmaceutical	Sciences,	Prince	of	Songkla	 
	 University
•	 Director	of	Research	and	Development	 Institute,	Government	 
	 Pharmaceutical	Organization	(GPO),	Thailand
•	 Pharmaceutical	Consultant	 for	 action	medeor,	 a	German	Aid	 
	 organization	which	 is	a	non-profit	organization	dealing	with	 local	 
	 production	and	distribution	of	medicines	in	Africa
•	 Pharmaceutical	Consultant	 in	 the	 transfer	of	 technology	 for	 local	 
	 production	of	anti-malarial	and	anti-retroviral	drugs	in	17	African	countries
•	 Dean	of	Faculty	of	Pharmacy,	Rangsit	University,	Thailand

Current Position 
•	 Rector	of	College	of	Oriental	Medicine	and	Honorary	Dean	of	Faculty	 
	 of	Pharmacy,	Rangsit	University,	Thailand
•	 Visiting	Professor	at	Harbin	Institute	of	Technology	(HIT),	China
•	 President	of	The	Medicinal	Mushroom	and	Natural	Products	Association	of	 
	 Thailand

Directorship in State Enterprise 
•	 Government	Pharmaceutical	Organization	-	Merieux	Biological	Products	Co.,	Ltd.
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ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 54  ปี

ด�ารงต�าแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
Anya Khanthavit, Ph.D.
Member, Board of Directors
Age  54 years old 
Tenure  19 August 2014 - present

Education 
•	 B.B.A.	(Accounting)	Thammasat	University,	Thailand
•	 M.Sc.	(Transportation	Management),	State	University	of 
	 New	York	Maritime	College,	U.S.A.	(Honors)
•	 M.Phil.	 (International	Business	and	Finance),	New	York	 
	 University	(Alpha,	Beta,	Gamma)
•	 Ph.D.	 (International	Business	and	Finance),	New	York	 
	 University
•	 Director	Certificate	Program	Class	99/2007,Advanced	Audit	
	 Committee	Class	19/2014,	Thai	Institute	of	Directors

Professional Experience 
•	 Deputy	Director,	JDBA	Program,	Thammasat	University
•	 Assistant	Professor	of	Finance	and	Banking,	Faculty	of	 
	 Commerce	and	Accountancy,	Thammasat	University
•	 Associate	Professor	of	Finance	and	Banking,	Faculty	of	 
	 Commerce	and	Accountancy,	Thammasat	University
•	 Professor	of	Finance	and	Banking,	Faculty	of	Commerce		
	 and	Accountancy	,Thammasat	University

Current Position 
•	 Distinguished	Professor	of	Finance	and	Banking,	Faculty	 
	 of	Commerce	and	Accountancy,	Thammasat	University

Directorship in State Enterprise 
•	 Thailand	Tobacco	Monopoly

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	สาขาการบญัชี	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
•	 	 ปริญญาโท	 (M.Sc.)	 เกียรตินิยม	 สาขาการบริหาร 
	 	 	 การขนส่งระหว่างประเทศ	 State	 University	 of	 
					New	York	Maritime	College,	U.S.A.
•			ปริญญาโท	 (M.Phil.)	 เกียรตินิยม	 Alpha	 Gamma 
	 	 	 Sigma	สาขาการเงินและการบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ 
					New	York	University,	U.S.A.
•	 	 ปริญญาเอก	 (Ph.D.)	 สาขาการเงินและการบริหารธุรกิจ		 
						ระหว่างประเทศ	New	York	University,	U.S.A.
•					Directors	Certification	Program	รุ่น	99/2007,	Advanced 
		Audit	Committee	รุ่น	19/2014	สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ		
บริษัทไทย

ประวัติการท�างาน
•				รองผู้อ�านวยการ	 โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก	 
					สาขาบริหารธรุกจิ	(JDBA	Program)	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
• 	 ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ ในสาขาวิ ชาการ เ งิ นการธนาคาร	 
							คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•			รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิาการเงนิการธนาคาร	คณะพาณิชยศาสตร์ 
				และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ศาสตราจารย์ในสาขาวชิาการเงิน	การธนาคาร	คณะพานชิยศาสตร์เเละ		 
			การบัญชี			มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งในปัจจุบัน    
•		ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร		คณะพาณิชยศาสตร์ 
				และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•		โรงงานยาสูบ	
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ประวัติการศึกษา 
•	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 Advance	Management	Program,	Wharton	University,	 
	 USA

ประวัติการท�างาน
•	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร	ซีเอ็มบี	 ไทย	จ�ากัด 
	 (มหาชน)
•	 เลขาธิการ	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	รอยัลพอร์ซเลน	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการบริษัท	ไอ	อาร์	พี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	สายการบินนกแอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์
•	 กรรมการผู้จดัการ	บริษัท	ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย) 
	 จ�ากัด	
•	 รองผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์	MAI
•	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย์	ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)
•	 กรรมการบริหารโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ	(MBA)	 
	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 นายกสมาคมศิษย์เก ่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและกรรมการตรวจสอบ 
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
•	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	 
	 (มหาชน)
•	 ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริษัท	ทพิยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงค์	 
	 กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

กรรมการในรัฐวิสาหกิจ
•	 คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
•	 ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

อายุ  63 ปี
ด�ารงต�าเเหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Miss Sopawadee Lertmanaschai
Member, Board of Directors

Age 63 years old
Tenure 19 August 2014 - present

Education
•	 Bachelor	of	Science	(Accounting),	Thammasat	 
	 University
•	 Bachelor	of	Law,	Thammasat	University
•	 Master	of	Science	 (Accounting),	 Thammasat	 
	 University
•	 Advance	Management	Program,	Wharton	University,	 
	 USA

Professional Eeperiences
•	 Director	And	Member,	Audit	Committee,	CIMB	THAI	 
	 PCL.
•	 Secretary	General,	Government	Pension	Fund
•	 Chairman,	Royal	Porcelain	Public	Company	Limited
•	 Director,	I.R.P.C.	Public	Company	Limited	
•	 Director,	Nok	Air	Company	Limited
•	 Director	And	Chairman,	Audit	Committee,	Government		
	 Housing	Bank
•	 Chief	Executive	Office,	Thailand	Securities	Depository 
	 Company	Limited
•	 Chairman	-	Capital	Market	Opportunity	Center,	The	Stock	 
	 Exchange	of	Thailand
•	 Chairman	Advisory	Committee,	MAI
•	 Director,	Securities	Registration	Department,	Securities	and	 
	 Exchange	Commission
•	 Director	of	MBA	Program,	Faculty	Of	Commerce	and	Accountancy,	 
	 Thammasat	University
•	 President,	Alumni	of	Faculty	of	Commerce	and	Accountancy,	 
	 Thammasat	University	

Current Position
•	 Commissioner	And	Member,	Audit	Committee,	The	Securities	and	 
	 Exchange	Commision
•	 Director	And	Member,	Audit	Committee,	Intouch	Holdings	Pcl.
•	 Advisor,	Dhipaya	Insurance	Public	Company	Limited
•	 Director	and	Member,	Audit	Committee	Maybank	Kim	Eng	Securities	 
	 (Thailand)	Public	Company	Limited

Directorship in State Enterprise
•	 Director,	Committee	of	Metropolitan	Electricity	Authority
•	 Advisor,	Federation	of	Thai	Capital	Market	Organizations
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พลเรือตรีหญิง พิมพ์ใจ ไชยเมืองราช
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ  59 ปี
ด�ารงต�าแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Rear Admiral Pimchai Chaimuangraj
Member, Board of Directors

Age  59 years old
Tenure  19 August 2014 - present

Education 
•	 M.D.,	Mahidol	University
•	 Diplomate	Thai	Board	of	Anesthesiology
•	 Mini	M.B.A.	in	Health,	Chulalongkorn	University
•	 Bachelor	 in	 Business	 Administration,	 Sukhothai	 
	 Thammathirat	Open	University
•	 Diplomate	Thai	Board	of	Family	Medicine	
•	 Naval	War	College
•	 Directors	Accreditation	Program	Class	112/2014
•	 Advanced	Audit	Committee	Program	Class	17/2014
•	 Financial	Statements	for	Director	Class	27/2015
•	 Directors	Certification	Program	Class	200/2015
•	 Thai	Institute	of	Directors

Professional Experience 
•	 Attached	 in	Orthopedic	 Section,	 Surgical	 Division,	 
	 Somdejphrapinklao	Hospital,	NMD
•	 Chief	of	Anesthesiology,	Surgical	Division,	Somdejphrapinklao	 
	 Hospital,	NMD
•	 Deputy	Director,	Surgical	Division,	Somdejphrapinklao	 
	 Hospital,	NMD
•	 Medical	Specialist,	Somdej	phranangchaosirikit	Hospital,
	 NMD
•	 Director,	Academic	Affairs	Division,	NMD
•	 Director,	Radiology	Division,	Somdejphrapinklao	Hospital,	 
	 NMD
•	 Deputy	Director,	Somdejphranangchaosirikit	Hospital, 
	 NMD
•	 Medical	Specialist,	Naval	Medical	Department

Current Position 
•	 Naval	Specialist,	Royal	Thai	Navy

ประวัติการศึกษา
•	 	แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 	 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา	มหาวิทยาลัย 
	 				มหิดล
•	 	 อบรมหลักสูตร	Mini	MBA	 in	Health	 จุฬาลงกรณ์ 
					มหาวิทยาลัย
•	 	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาการจัดการท่ัวไป		 
						มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
•			อนุบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	
•			หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
•			Directors	Accreditation	Program	รุ่น	112/2014
•			Advanced	Audit	Committee	Program	รุ่น	17/2014
•			Financial	Statements	for	Director	รุ่น	27/2015
•			Directors	Certification	Program	รุ่น	200/2015
•			สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท�างาน
• 	 ร รก .ปร ะ จ� า แผนกศั ลยกรรมกร ะดู ก 	 กองศั ลยกรรม	 
					รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	พร.
•			หน.วิสัญญีกรรม	กองศัลยกรรม	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	พร.
•			รอง	ผอ.กองศัลยกรรม	รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า	พร.
•			แพทย์ผู้ช�านาญการ	กอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พร.
•			ผอ.กองวิทยากร.	พร.
•			ผอ.กองรังสีวิทยา	รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พร.
•			รอง	ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พร.
•			แพทย์ผู้ช�านาญการ	บก.พร.

ต�าแหน่งในปัจจุบัน    
•			ผู้ช�านาญการกองทัพเรือ
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ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาตรี	แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
•	 ประกาศนยีบตัรช้ันสูง	วทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก	มหาวทิยาลยั 
	 มหดิล
•	 ปริญญาโท	วฒุบัิตรวชิาชีพเวชกรรม	 เฉพาะทางสาขาศลัยศาสตร์ 
	 ออร์โธปิดกิส์	แพทยสภา
•	 อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรม	 เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน	 
	 (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินกิ)	แพทยสภา
•	 Master	 in	public	health	methodology	 	University	Libre	 
	 De	Bruxelles	(ประเทศเบลเยียม)
•	 อนุมติับตัรวชิาชีพเวชกรรม	เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	
•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ	สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

ประวัติการท�างาน
•	 นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัยะลา
•	 นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
•	 นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดักระบี่
•	 นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัชุมพร
•	 นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช
•	 รองอธบิดกีรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

ต�าแหน่งในปัจจุบัน    
•	 ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น
กรรมการและเลขานุการ 

อายุ  57  ปี
ด�ารงต�าแหน่ง  2 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน
Dr.Nopporn Cheanklin M.D., MPHM.

Member and Secretary, Board of Directors
Age  57 years old

Tenure  2 March 2015 - present

Education 
• Doctor	of	Medicine,	Faculty	of	Medicine,	Prince	 
	 of	Songkla	University	
•	 Certificate,	Clinical	Science	Medicine,
	 Mahidol	University
•	 Thai	Board	of	Orthopaedic
•	 Thai	Board	of	Family	Medicine	of	Thai	Medical	 
	 Council
•	 Master	 in	Public	Health	Methodology	University	 
	 of	Brussels	
•	 Thai	Board	of	Preventive	Medicine
•	 Master	of	Public	Administration,	National	Institute	of	 
	 Development	Administration	(NIDA)

Professional Experience 
•	 Provincial	Chief	Medical	Officer	of	Yala
•	 Provincial	Chief	Medical	Officer	of	Pranakornsri	Ayuttaya
•	 Provincial	Chief	Medical	Officer	of	Krabi
•	 Provincial	Chief	Medical	Officer	of	Chumporn
•	 Provincial	Chief	Medical	Officer	of	Nakhorn	Si	Thammarat
•	 Deputy	Director	General,	Department	of	Disease	Control,	 
	 Ministry	of	Public	Health

Current Position 
•	 Managing	 Director,	 The	 Government	 Pharmaceutical	 
	 Organization
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คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม

นพ.นพพร	 ชื่นกลิ่น	

ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม

Dr.Nopporn		Cheanklin	M.D.,MPHM.

Managing	Director

ภก.พิพัฒน์	 นิยมกำร	

รองผู้อ�ำนวยกำร

Mr.Pipat	 Niyomkarn	

Deputy	Managing	Director

ภก.จักกฤษณ์	 ประไพพิทยำคุณ	

รองผู้อ�ำนวยกำร

Mr.Chakkrit	 Prapaipittayakhun	

Deputy	Managing	Director

ดร.ภญ.มุกดำวรรณ	ประกอบไวทยกิจ			

รองผู้อ�ำนวยกำร

Dr.Mukdavan	Prakobvaitayakit,	Ph.D.	

Deputy	Managing	Director

ภก.นิพนธ์	 อัตนวำนิช	

รองผู้อ�ำนวยกำร

Mr.Nipon	 Atanavanich	

Deputy	Managing	Director

ดร.ภญ.สุจิตรำ	 คชเสนี	

ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ

Dr.Suchitra	Gajaseni,	Ph.D.	

Acting	Senior	Expert
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GPO’s Executive Officers

ภก.สิทธิ์		ถิระภำคภูมิอนันต์	

ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ

Mr.Sit	 Thirapakpoomanunt	

Acting	Senior		Expert

นำยกิตติศักดิ์	 ภูพิพัฒน์ผล	

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร

Mr.Kittisak	Poopipatpol	

Assistant	Managing	Director

ภญ.สุภำพร	 	ติพพะมงคล	

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร

Miss	Subhaporn		Tippamongkol

Assistant	Managing	Director

ภญ.ศิริวรรณ	 ป้อมจักรศิลป์	

ผู้เชี่ยวชำญ	10

Mrs.Sirivan		Pomchaksin	

Expert	10

นำงศิรินุช	 ชีวันพิศำลนุกูล	

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอ�ำนวยกำร

Mrs.Sirinuch	 Cheewanpisalnukul	

Director	of	Office	of	the	Managing		

Director

ภญ.วีระมล	 มหำตมวดี	

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร

Mrs.Veramon		Mahatamavadee

Assistant	Managing	Director
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นำยนวรัตน์	 วำจำนนท์

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์

Mr.Navaratt	 Vachananda	

Director	of	Office	of	Strategic	

Management

ภญ.จิรำรัตน์		ตรีรัตนพันธ์

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล

Miss	Chirarat		Treerattanapun	

Director	of	Human	Resources	

Department

ภญ.ดนตรี	 เกษสุวรรณสิงห์		

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยผลิตยำ

Miss	Dontree	Katesuwanasing	

Director	of	Pharmaceutical	

Production	Department

ภญ.ปรำณี	 จำตุนิตำนนท์	

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยชีววัตถุ

Mrs.Pranee	Jatunitanonte	

Director	of	Biological	

Production	Department

น.ส.ร�ำไพ		สมจิตรมูล	

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

Miss	Rampai		Somchitmul	

Director	of	Finance	and	Accounting	

Department

นำยรังษี	 ปัดลี	

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและวิศวกรรม

Mr.Rangsee	 Patlee	

Director	of	Engineering	and	

Technology	Department

ภญ.ศิริกุล	 เมธีวีรังสรรค์	

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักตรวจสอบภำยใน

Mrs.Sirikul		Matevelungsun	

Director	of	Office	of	

Internal	Audit

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม
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ภญ.อมรรัตน์	 สืบบุญเชิญวงศ์	

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและกำรขำย

Mrs.Amonrat	 Suepbunchoenwong	

Director	of	Marketing	and	Sales	

Department

ภก.พิศำล	 อัสนี	

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรพัสดุและผลิตภัณฑ์

Mr.Pisan		 Asanee

Director	of	Logistics	Department

ภญ.อภิชชำ	 โยธำประเสริฐ	

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ

Mrs.Apitcah		 Yothaprasert	

Director	of	Quality	Assurance	

Department

ดร.ภญ.นันทกำญจน์			สุวรรณปิฎกกุล

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

Mrs.Nuntakan		Suwanpidokkul,	Ph.D.

Director	of	Research	and	

Development	Institute

ดร.ภญ.มุกดำวรรณ		ประกอบไวทยกิจ	

รักษำกำรในต�ำเเหน่ง

ผู้จัดกำรโรงงำนผลิตยำรังสิต	1

Dr.Mukdavan	Prakobvaitayakit,	Ph.D.

Acting	Director	of	Rangsit	

Pharmaceutical	Production	Plant	1

ภญ.อุบลรัตน์	 สินรักษำ

ผู้จัดกำรโรงงำนผลิตยำปฏิชีวนะ

กลุ่มเบตำ-แลคแตม

Mrs.Ubonrat		Sinraksa

Director	of	Beta-Lactam	

Antibiotics	Plant

GPO’s Executive Officers

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเภสัชเคมีภัณฑ์

(รอกำรเเต่งตั้ง)

Acting	Director	of	Chemical

Department
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•	 กองความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม		
	 Safety	and	Environment	Division
	 ผ.ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั		
	 Safety	and	Occupational	Health	S.
	 ผ.สิ่งแวดล้อมและสขุาภบิาล	
	 Environment	and	Sanitation	S.
	 ผ.ป้องกนัและระงบัภยั	
	 Disaster	prevention	and	Mitigation	S.

โครงสร้างการบริหาร 
Organization Chart คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

BOARD OF DIRECTORS

ผูอ้�านวยการ 
Managing Director

รองผู้อ�านวยการ 
Deputy Managing 

Director

รองผู้อ�านวยการ 
Deputy Managing 

Director

รองผู้อ�านวยการ 
Deputy Managing 

Director

รองผู้อ�านวยการ 
Deputy Managing 

Director

ผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
Assistant Managing 

Director

ผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
Assistant Managing 

Director

	ส�านกัอ�านวยการ	
	ehT	fo	eci	ffifO
Managing	Director

ส�านกับรหิาร
ยทุธศาสตร์	

eci	ffifO	of	Strategic	
Management

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล	
Human	Resources	

Department

ฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ	

Finance	and	
Accounting	
Department

ฝ่ายผลติยา	
Pharmaceutical	
Production	
Department

โรงงานผลติยารงัสติ	1		
Rangsit	

Pharmaceutical	
Production	Plant	1

โรงงานผลติยา
ปฏชิวีนะ

กลุม่เบตา-แลคแตม		
Beta-Lactam	

Antibiotics	Plant

ฝ่ายชวีวตัถุ			
Biological	Products	

Department

•	กองอ�านวยการ	
	Administration	Division
•	กองกฎหมาย	
	Legal	Division
•	กองประชาสมัพนัธ์	
		Public	Relations				
		Division
•	กองเทคโนโลยี
		สารสนเทศ	
		Information	Technology	
		Division
•	กองธรุกจิร่วมทนุ	
		Joint	Venture	Division
•	กองสอบเทยีบ	
		และทดสอบ	
		Calibration	and	Testing	
		Division
•	กองพฒันาองค์กร		
		เพื่อความยั่งยนื			
		Sustainability
		Development				
		Division

•	กองนโยบายและ		
		ยทุธศาสตร์		
		Policy	and	Strategy		
		Division
•	กองแผนงานและ	
		งบประมาณ	
		Planning	and				
		Budgeting	Division
•	กองประเมนิผลและ			
		ตดิตาม	
		Evaluation	and				
		Monitoring	Division
•	กองบรหิารความเสี่ยง			
		และควบคมุภายใน			
		Risk	Management			
		and	Internal	Control			
		Division

•	กองการเจ้าหน้าที่		
		Personnel	Division
•	กองพฒันาบคุลากร		
		Personnel		
		Development	Division
•	กองตอบแทนและ		
		สทิธปิระโยชน์			
		Compensation	and		
		Benefi	f	it	Division
•	กองแรงงานสมัพนัธ์	
		และวนิยั	
		Labor	Relations	and				
		Discipline	Division
•	กองการแพทย์และ			
		อนามยั	
		Medical	Service	and				
		Health	Division

•	กองบญัช	ี
		Accounting	Division
•	กองบญัชตี้นทนุ		
		Cost	Accounting		
		Division
•	กองการเงนิ	
		Finance	Division
•	กองงบประมาณ		
		Budget	Division

•	กองบรหิารการผลติ		
		Production		
		Administration				
		Division
•	กองเภสชักรรม	1				
		Pharmaceutical		
		Production	Division	1
•	กองเภสชักรรม	2			
		Pharmaceutical		
		Production	Division	2
•	กองเภสชักรรม	3				
		Pharmaceutical		
		Production	Division	3
•	กองเภสชักรรม	4		
		Pharmaceutical		
		Production	Division	4
•	กองเภสชักรรม	5			
		Pharmaceutical			
		Production	Division	5

•	กองอ�านวยการ		
		Administration			
		Division
•	กองการผลติ		
		Pharmaceutical			
		Production	Division
•	กองการคลงัส�ารอง		
		Supply	Chain			
		Division
•	กองการวศิวกรรม		
		Engineering	Division

•	กลุ่มการผลติ	1		
		Beta-Lactam		
		Antibiotics		
		Production	G.1
•	กลุ่มการผลติ	2		
		Beta-Lactam	
		Antibiotics		
		Production	G.2
•	กลุม่ควบคมุคณุภาพ		
		Beta-Lactam		
		Antibiotics	Quality		
		Control	G.

•	งานบรหิารการผลติ	
		ชวีวตัถุ	
		Biological		
		Administration	and		
		Planning	U.
•	กองผลติวคัซนีจาก		
		แบคทเีรยี	
		Bacterial	Vaccine		
		Division
•	กองผลติวคัซนี	
		จากไวรสั		
		Viral	Vaccine		
		Division
•	กองเซรุ่ม		
		Serum	Division
•	กองบรรจชุวีวตัถุ			
		Biological		
		Filling	Division
•	กองสตัว์ทดลอง			
		Experimental		
		Animals	Division
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ฝ่ายเภสชัเคมภีณัฑ์	
Chemicals	
Department

ฝ่ายเทคโนโลยแีละ
วศิวกรรม	

	Engineering	and	
Technology	
Department

ฝ่ายการตลาด
และการขาย			

Marketing	and	Sales	
Department

ฝ่ายบรหิารพสัดุ
และผลติภณัฑ์		

Package	and	Product	
Management	
Department

ฝ่ายประกนัคณุภาพ		
Quality	Assurance	

Department

การประกนัคณุภาพ	
โรงงานผลติยารงัสติ	1		
Quality	Assurance

Department
	Rangsit	Pharmaceutical	
Production	Plant	1

สถาบนัวจิยั
และพฒันา
Research	and	
Development	
Institute

•	กองงานประกนัคณุภาพ		
		Quality	Assurance			
		Division
•	กลุม่ธรุกจิ	
		Business	G.
•	กองสนบัสนนุการผลติ	
		Production	Support			
		Division
•	กองผลติภณัฑ์			
		ธรรมชาต	ิ	
		Natural	Products		
		Division
•	กองผลติวตัถดุบิ		
		เคมภีณัฑ์	
		Chemicals	Production		
		Division
•	กองเภสชัภณัฑ์		
		Pharmaceutical		
		Chemical	Products			
		Division	

•	กองบ�ารงุรกัษา	
		เครื่องจกัรกล	
		Mechanical	
		Maintenance	Division	
•	กองสนบัสนนุและ	
		บรกิารโรงงาน	
		Factory	Services	and				
		Support	Division
•	กองวศิวกรรม		
		Engineering	Division
•	กองการพมิพ์		
		Printing	Division

•	กองธรุกจิต่างประเทศ		
		International	Business		
		Division
•	กองบรหิารลูกค้า			
			สมัพนัธ์	
		Customer	
		Relationship	
		Management	Division
•	กองการตลาด			
		Marketing	Division
•	กองการขายภาครฐั		
		Governmental	Sales			
		Division
•	กองการขายภาคเอกชน			
		Private	Sales	Division

•	กองบรหิารผลติภณัฑ์			
		Supply	Chain	
		Management	Division
•	กองการจดัซื้อทั่วไป		
		Procurement	Division
•	กองจดัซื้อและ
		ส�ารองวตัถดุบิ	
		Raw	Materials	
		Procurement	and			
		Warehouse	Division
•	กองจดัซื้อและส�ารอง		
		บรรจภุณัฑ์	
		Packaging	Materials		
		Procurement	and		
		Warehouse	Division
•	กองบรหิารการสั่งซื้อ			
		Customer	Order		
		Management	Division
•	กองคลงัและกระจาย		
		ผลติภณัฑ์		
		Finished	Products	
		Warehouse		and				
		Distribution	Division
•	สาขาภาคตะวนัออก	
		เฉยีงเหนอื	
		GPO	North-eastern		
		Regional	Branch
•	สาขาภาคเหนอื	
		GPO	North	Regional		
		Branch
•	สาขาภาคใต้	
		GPO	Southern	Regional				
		Branch

•	กองบรหิารเอกสาร			
		ประกนัคณุภาพ			
		Regulatory	
		Compliance	and		
		Documentation			
		Division
•	กองพฒันาระบบ	
		คณุภาพ	
		Quality	System	
		Development	Division
•	กองมาตรฐานการผลติ					
		Validation	Division
•	กองมาตรฐานวตัถดุบิ			
		Raw	Materials		
		Standard	Division
•	กองมาตรฐานบรรจภุณัฑ์				
		Packaging	Materials		
		Standard	Division
•	กองมาตรฐาน		
		ผลติภณัฑ์	
		Finished	Products				
		Standard	Division
•	กองตรวจสอบคณุภาพ	
		ทางจลุชวีวทิยา			
		Microbiological		
		Analysis	Division
•	กองมาตรฐานชวีวตัถ	ุ	
		Biological	Products		
		Standard	Division

•	กองมาตรฐานการผลติ		
		Validation	Division
•	กองบรหิารระบบ	
		คณุภาพ	
		Compliance	and			
		Quality	System		
		Division
•	กองการควบคมุ		
		คณุภาพ		
		Quality	Control		
		Division

•	กลุม่ประกนัคณุภาพ		
		งานวจิยั		
		Research	and		
		Development	Quality		
		Assurance	G.
•	กลุม่วชิาการและ	
		ประสานงานวจิยั
		ทางคลนิกิ	
		Clinical	Research				
		Co-ordination	G.
•	กลุม่สนบัสนนุงานวจิยั		
		Research	Supporting	G.
•	กลุม่วจิยัและพฒันา			
		เภสชักรรม
		Pharmaceutical	Research		
		and	Development	G.
•	กลุม่วจิยัเภสชัเคม	ี
		วเิคราะห์	
		Pharmaceutical	Analysis			
		Research	G.
•	กลุม่วจิยัวตัถดุบิทาง	
		เภสชักรรม	
		Pharmaceutical	
		Ingredient	Research	G.
•	กลุม่วจิยัผลติภณัฑ์	
		ธรรมชาต	ิ
		Natural	Product		
		Research	G.
•	กลุม่วจิยัชวีวเิคราะห์		
		Biological	Analysis		
		Research	G.
•	กลุม่วจิยัชวีวตัถุ	
		Biologicals	Research	G.
•	กลุม่ศกึษาชวีสมมลู			
		Bioequivalence	Study	G.

โครงสร้ำงองค์กำรเภสัชกรรม 
GPO’s Organization Chart

หน่วยงานระดบัฝ่าย/เทยีบเท่า		 16	หน่วยงาน/Unit
Department/comparable	to		
หน่วยงานระดบักอง/เทยีบเท่า		 87	หน่วยงาน/Unit
Division/comparable	to		
	 -	กอง		 	 67	กอง/Unit
	 Division		
	 -	กลุม่		 	 17	กลุม่/Unit
	 Group	 	
	 -	สาขาภาค		 3	สาขา/Unit
	 Branch	 	
หน่วยงานระดบัแผนก/เทยีบเท่า		 216	หน่วยงาน/Unit
Section/comparable	to		
	 -	แผนก		 	 171	แผนก/Unit
	 Section		
	 -	งาน		 	 1	งาน/Unit
	 		Administrative	unit		 	
	 -	กลุม่งาน		 44	กลุม่งาน/Unit
	 Unit
	 	
	 30	มนีาคม	2556/30	March	2013

•		กลุ่มตรวจสอบภารกจิการผลติ	
	 และภารกจิวชิาการ	
	 Production	Audit	G.
•		กลุ่มตรวจสอบภารกจิการตลาด	
	 Marketing	Audit	G.
•	กลุ่มตรวจสอบภารกจิการบรหิาร	
	 ภารกจิการเงนิ	และงานเฉพาะกจิ	
	 Management	and	Financial	Audit	G.

รองผู้อ�านวยการ 
Deputy Managing 

Director

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
Senior Expert 

ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ 
Senior Expert 

ผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
Assistant Managing 

Director

ผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
Assistant Managing 

Director

ผูเ้ช่ียวชาญ 10
 Expert

ส�านกัตรวจสอบภายใน 
Offif ice of Internal Audit
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โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
Management	and	Supervision	Structure
	 โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการของ

องค์การเภสัชกรรม	 ในปีงบประมาณ	 2558	 ประกอบด้วย	 

คณะกรรมการองค์การเภสชักรรม	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการ 

ก�าหนดผลตอบแทนและประเมนิผลกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 

คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คณะกรรมการด้าน

กฎหมาย	 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	 คณะกรรมการบริหาร

กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 คณะกรรมการติดตามและก�ากับการ

ด�าเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต	1	ดังต่อไปนี้

	 The Management and Supervision Structure for 

Fiscal	Year	2015	consisted	 for	The	Board	of	Directors,	

the	 Executive	 Committee,	 the	 Audit	 Committee,	 the	

Business	Development	Committee,	 the	Public	 Service	

Policy	Committee	and	other	Committees	as	follows:
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
The	Board	of	Directors

ล�ำดับ

No.

ชื่อ

Name

ต�ำแหน่ง

Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2557 : Reappointment on August 19, 2014

1. พลเอก	ศุภกร

Lieutenant General Supakorn

สงวนชาติศรไกร

Sa-nguanchartsornkrai

ประธานกรรมการ

Chairman

2. นพ.บุญชัย			

Dr.Boonchai

สมบูรณ์สุข

Somboonsook

กรรมการ

Director

3. นพ.อ�าพล

Dr.Amphon

จินดาวัฒนะ	

Jindawatthana,	M.D.

กรรมการ

Director

4. นายรักษเกชา

Mr.Raksagecha

แฉ่ฉาย

Chaechai

กรรมการ

Director

5. นางญาใจ

Mrs.Yajai

พัฒนสุขวสันต์

Pattanasukwasun

กรรมการ

Director

6. นายสุนทร

Mr.Soontorn

วรกุล

Vorakul

กรรมการ

Director

7. ศ.ดร.กฤษณา		

Professor	Dr.Krisana

ไกรสินธุ์

Kraisintu

กรรมการ

Director

8. นพ.สุรเชษฐ์		

Dr.Surachet

สถิตนิรามัย

Satitniramai,	M.D.

กรรมการ

Director

9. นายอัษฎางค์

Mr.Atsadang

เชี่ยวธาดา

Chiewthada

กรรมการ

Director

10. ศ.ดร.อัญญา

Professor	Dr.Anya

ขันธวิทย์

Khanthavit,	Ph.D.

กรรมการ

Director

11. น.ส.โสภาวดี		

Miss	Sopawadee

เลิศมนัสชัย

Lertmanaschai

กรรมการ

Director

12. พลเรือตรีหญิง	พิมพ์ใจ		

Rear	Admiral	Pimchai

ไชยเมืองราช

Chaimuangraj

กรรมการ

Director

13. นพ.นพพร

Dr.Nopporn

ชื่นกลิ่น

Cheanklin,	M.D.,	MPHM.

กรรมการและเลขานุการ

(ด�ารงต�าแหน่ง	2	มีนาคม	2558	-	ปัจจุบัน)

Director	&	Secretary

(Tenure	:	March	2,	2015	-	Present)	
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	 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย

และทิศทางขององค์การเภสัชกรรม	 และก�ากับควบคุมดูแลให้มี

การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับ

องค์การเภสัชกรรม	ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล

	 องค์การเภสชักรรมได้ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการ

องค์การเภสชักรรม	เดอืนละ	1	ครัง้	โดยจะส่งวาระการประชมุและ

เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณา

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	 7	 วัน	 เพ่ือให้มีการพิจารณา

อย่างรอบคอบ	โดยในปีงบประมาณ	2558	คณะกรรมการองค์การ

เภสัชกรรมมีการประชุมรวม	 จ�านวน	 13	 คร้ัง	 มีคณะกรรมการ 

เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งดังนี้

	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	setting	up 

policies	and	directions	for	the	Government	Pharmaceutical	

Organization	 as	 well	 as	 regulating	 the	management	

and	efficient	implementation	of	the	said	policies	within	

the	 legal	 framework,	 purpose	 and	 regulations	 of	 the	 

Organization,	as	well	as	Government	policies.

	 The	 Government	 Pharmaceutical	 Organization	

holds	 a	 monthly	 Board	 Meeting.	 The	 Agenda	 and	 

Minutes	of	the	Board	Meetings	are	circulated	to	the	Board	

members	at	least	7	days	prior	to	the	meeting	for	their	

careful	consideration.	During	the	Fiscal	Year	2015,	there	

were	13	meetings,	the	attendance	of	which	was	follows:
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กำรประชุมครั้งที่

Meeting

วัน/เดือน/ปี

Date

จ�ำนวนกรรมกำร (ท่ำน)

Total Board Member

จ�ำนวนผู้เข้ำประชุม (ท่ำน)

Attending Member

1. 26	ตุลาคม	2557

October	26,	2014

13 12

2. 22	พฤศจิกายน	2557

November	22	,	2014

13 11

3. 22	ธันวาคม	2557

December	22,	2014

12 11

4. 8	มกราคม	2558

January	8,	2015

12 10

5. 27	มกราคม	2558

January	27,	2015

12 11

6. 27	กุมภาพันธ์	2558

February	27,	2015

12 12

7. 29	มีนาคม	2558

March	29,	2015

13 12

8. 24	เมษายน	2558

April	24,	2015

13 13

9. 27	พฤษภาคม	2558

May	27,	2015

13 13

10. 30	มิถุนายน	2558

June	30,	2015

13 12

11. 29	กรกฎาคม	2558

July	29,	2015

13 11

12. 20	สิงหาคม	2558

August	20,	2015

13 11

13. 25	กันยายน	2558

September	25,	2015

12 11
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คณะกรรมการบริหาร 
The	Executive	Board

ล�ำดับ

No.

ชื่อ

Name

ต�ำแหน่ง

Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2557 : Reappointment on September 22, 2014

1. นพ.อ�าพล

Dr.Amphon

จินดาวัฒนะ

Jindawatthana,	M.D.

ประธานกรรมการ

Chairman

2. นพ.สุรเชษฐ์

Dr.Surachet	

สถิตนิรามัย

Satitniramai,	M.D.

กรรมการ

Director

3. นางญาใจ

Mrs.Yajai

พัฒนสุขวสันต์

Pattanasukwasun

กรรมการ

Director

4. น.ส.โสภาวดี

Miss	Sopawadee

เลิศมนัสชัย

Lertmanaschai 

กรรมการ

Director

5. นายสุนทร

Mr.Soontorn	

วรกุล

Vorakul

กรรมการ

Director

6. พลตรีสุชาติ

Maj.	Gen.Suchart

วงษ์มาก

Wongmark

กรรมการ

Director

7. นายไพโรจน์

Mr.Pairote

แก้วมณี

Kaewmanee

กรรมการ

Director

8. น.ส.วรัญญา

Miss	Waranya

เตียวกุล

Teokul 

กรรมการ

Director

9. นพ.สุวัช

Dr.Suvaj

เซียศิริวัฒนา

Siasiriwattana,	M.D.

กรรมการ

(ด�ารงต�าแหน่งถึง	27	พฤศจิกายน	2557)

Director

(Tenure	:	November	27,	2014)

10. นพ.นพพร

Dr.Nopporn

ชื่นกลิ่น

Cheanklin,	M.D.,	MPHM.

กรรมการและเลขานุการ

(ด�ารงต�าแหน่ง	2	มีนาคม	2558	-	ปัจจุบัน)

Director	&	Secretary

(Tenure	:	March	2,	2015	-	Present)

11. ภญ.วนิชา

Mrs.Vanicha

ใจส�าราญ

Chaisamran

เลขานุการ

Secretary
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	 โดยให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังนี้

	 1.	 ให ้ค�าปรึกษา	 ข ้อเสนอแนะ	 ต ่อคณะกรรมการ

องค์การเภสัชกรรม	 ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์

องค์กร	แผนการลงทุน	งบประมาณ	การจัดสรรทรัพยากร	ให้เกิด

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

	 2.	 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่ชัดเจน

ในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมในอนาคต	 การพัฒนาศักยภาพ	

และเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มี

ต่อสังคม	ประเทศชาติ	ในด้านยาและเวชภัณฑ์

	 3.	 ก�าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ	 ระบบทรัพยากร

บคุคล	ระบบข้อมลูและการปรบัระเบียบข้อบงัคับเพือ่ให้การบริหาร

งานขององค์การเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 4.	 พิจารณากลั่นกรองเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม

ระเบียบข้อบังคับที่ก�าหนด

	 5.	 พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุน	 พร้อม 

ข้อเสนอแนะ

	 6.	 ด�าเนนิการอืน่ๆ	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

องค์การเภสัชกรรม

	 The	Executive	Committee	 is	 responsible	for	the	

following:

	 1.	 To	provide	consultation	and	recommendations	

to	GPO	Board	of	Directors	for	decision	making	on	matters	

significant	 to	 the	 strategy,	 investment	 plan,	 budget	 

and	 resource	 allocation	 to	 ensure	 efficiency	 and	 

effectiveness.	

	 2.	 To	set	up	the	standard	for	business	management,	

human	resource	management	and	information	systems	

as	well	as	 the	adjustment	of	 rules	and	 regulations	 to	

yield	maximum	effectiveness	of	operation;

	 3.	 To	 consider	 and	 approve	 procurement	 in	 

accordance	with	the	governing	rules	and	regulation;	and

	 4.	 Other	matters	 as	 assigned	 by	 the	 Board	 of	 

Directors.

	 5.	 Evaluation	 and	 suggestion	 for	 GPO’s	 Joint	 

Venture	Companies.	

	 6.	 Other	matter	assigned	by	the	Board	of	Directors.
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คณะกรรมการก�าหนดผลตอบแทนและประเมินผลกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
The Remuneration and Director and Top Management’s Performance Appraisal Committee

	 โดยให้คณะกรรมการก�าหนดผลตอบแทนและประเมินผล

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	มีหน้าที่ดังนี้

	 1.	 พิจารณาแนวทางการประเมินบทบาทและการประเมิน

ผลงานของคณะกรรมการ

	 2.		พจิารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนและประเมนิผล

ผู้อ�านวยการ	และผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

	 3.		พจิารณาและประเมนิผลการปฏิบติังานและค่าตอบแทน

ของผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

	 4.		อืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย	

 The Compensation Setting and Evaluation of  
Managing	Director	and	Executive	Committee	is	responsible	
for	the	following:	
	 1.	To	consider	framework	for	function	evaluation	
and	to	evaluate	the	Board	of	Directors’	accomplishments.
	 2.	To	consider	framework	for	the	compensation	
setting	 and	 evaluation	 of	 the	Managing	 Director	 and	
Executive	on	a	fair	and	proper	basis.
	 3.	To	consider	operation	and	evaluation	of	the
Managing	Director.
	 4.	 Other	matters	 as	 assigned	 by	 the	 Board	 of	 
Directors.

ล�ำดับ

No.

ชื่อ

Name

ต�ำแหน่ง

Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2557 : Reappointment on October 22, 2014

1. นพ.สุรเชษฐ์

Dr.Surachet

สถิตนิรามัย

Satitniramai,	M.D.

ประธานกรรมการ

Chairman

2. นายอัษฎางค์

Mr.Atsadang

เชี่ยวธาดา

Chiewthada

กรรมการ

Director

3. นางญาใจ

Mrs.Yajai

พัฒนสุขวสันต์

Pattanasukwasun

กรรมการ

Director

4. พลตรี	เรืองสิทธิ์

Maj.	Gen.Ruangsit

วิทยาภัค

Wittayapak	

B.Pharm.,LL.B.,M.P.A	

กรรมการ

Director

5. นายไพโรจน์

Mr.Pairote	

แก้วมณี

Kaewmanee

กรรมการ

Director

6. นายวรวิทย์

Mr.Woravit

กิตติวงศ์สุนทร

Kittiwongsoontorn

กรรมการ

Director

7. ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Director	of	Human	Resources	Department

กรรมการและเลขานุการ

Director	&	Secretary

8. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารยุทธศาสตร์

Director	of	Office	of	Strategic	Management

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Director	&	Assistance
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
The Audit Committee

	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	 มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ

การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555	ดังต่อไปนี้

	 1.	 จัดท�ากฎบัตรว ่าด ้วยการตรวจสอบภายในของ 

คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรบัผดิชอบ 

ในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและมีการสอบทานความเหมาะสมของ

กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 2.			สอบทานประสทิธิภาพและประสทิธผิลของกระบวนการ

ควบคมุภายใน	กระบวนการก�ากบัดูแลท่ีดี	และกระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยง

	 3.		สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

	 4.	 สอบทานการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี	

ประกาศ	หรือค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

	 5.	 	สอบทานให้รฐัวสิาหกจิมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี	

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

	 The	 role	and	authority	of	 the	Audit	Committee	 in	
accordance	with	the	regulations	of	the	Ministry	of	Finance	
in regard to audit committees and the internal audit of state 
enterprises	(B.E.	2555)	comprises	the	following:
	 1.	 Preparation	 of	 the	 Internal	 Audit	 Charter	 in	 
accordance	with	the	scope	of	responsibility	in	the	operation	
of	 state	enterprises.	 The	 Internal	Audit	Charter	must	be	 
approved	 by	 the	 State	 Enterprise	 Committee	 and	 its	 
suitability	should	be	reviewed	at	least	once	a	year.
	 2.		Verification	of	the	efficiency	and	effectiveness	of	
the	processes	of	internal	control,	good	governance	and	risk	
management.
	 3.		Verification	of	the	accuracy	and	reliability	of	the	
state	enterprise’s	financial	reports.
	 4.			Verification	of	the	operations	of	the	state	enterprise	
in	accordance	with	the	law,	rules	&	regulations,	procedures	
and	cabinet	resolutions,	announcements	or	instructions	in	
relation	to	the	operations	of	a	state	enterprise.
	 5.		Verification	of	a	reliable	internal	audit	system	for	
the state enterprise and examination of the independence 
of	the	internal	audit	unit.

ล�ำดับ

No.

ชื่อ

Name

ต�ำแหน่ง

Position

แต่งตั้งใหม่วันที่ 3 ตุลำคม 2557 : Reappointment on October 3, 2014

1. พลเรือตรีหญิง	พิมพ์ใจ

Rear	Admiral	Pimchai

ไชยเมืองราช

Chaimuangraj

ประธานกรรมการ

Chairman

2. ศ.ดร.อัญญา

Professor	Dr.Anya	

ขันธวิทย์

Khanthavit,	Ph.D.

กรรมการ

Director

3. นายรักษเกชา

Mr.Raksagecha		

แฉ่ฉาย

Chaechai 

กรรมการ

Director

4. นายอัษฎางค์

Mr.Atsadang	

เชี่ยวธาดา

Chiewthada	

กรรมการ

Director

5. ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

Director	of	Office	of	Internal	Audit

กรรมการและเลขานุการ

Director	&	Secretary
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	 6.	 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ

	 7.	 เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการ

พจิารณาแต่งตัง้	โยกย้าย	เลือ่นขัน้	เลือ่นต�าแหน่ง	และประเมนิผลงาน

ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

	 8.	 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญช	ี

และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่า

จ�าเป็น	รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ

	 9.	 รายงานผลการด�าเนนิงานเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน

ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

อย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัส้ินสุดในแต่ละ

ไตรมาส	 ยกเว้นรายงานผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่สี่	 ให้จัดท�า

เป็นรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	พร้อมทัง้ส่งรายงานดงักล่าว

ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น	 และกระทรวงการคลัง 

เพือ่ทราบภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีการเงนิของรฐัวสิาหกจิ

	 10.	ประเมนิผลการด�าเนินงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง	 

รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค	 ตลอดจน

แผนการปรับปรุงการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิทราบ

	 11.	 เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของ 

คณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนรายงาน

ประจ�าปีของรัฐวิสาหกิจ

	 12 . 	ปฏิบั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ กฎหมายก� าหนดหรือ 

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

	 6.		Examination	of	the	list	of	related	subjects	or	
subjects	which	may	be	the	cause	of	a	conflict	of	interest	or	
subjects	which	could	be	subject	to	fraud	and	thereby	affect	the	 
performance	of	the	state	enterprise.
	 7.	 Provision	 of	 recommendations	 to	 the	 State	 
Enterprise	Committee	 in	 the	considering	of	 appointment,	
transfer,	promotion	and	performance	evaluation	in	respect	
of	the	head	of	the	internal	audit	unit.
	 8.		Coordination	with	the	auditors	on	the	results	of	the	
inspection	and	the	provision	of	advice	on	the	verification	or	
inspection	of	any	relevant	subjects	including	the	purposing	
of the remuneration of the auditors to the State Enterprise 
Committee.
	 9.	Report	to	the	State	Enterprise	Committee,	on	the	
performance	of	the	Audit	Committee	in	regard	to	internal	
auditing,	at	least	once	every	quarter,	within	sixty	days	of	the	
end	of	each	quarter.	The	performance	report	for	the	fourth	
quarter	shall	be	prepared	as	the	annual	performance	report	
and	submitted	as	such	to	the	Ministry	under	which	the	state	
enterprise	operates	and	to	the	Ministry	of	Finance	within	90	
days	of	the	year	end	of	the	financial	accounting	period	of	
the	state	enterprise.
	 10.	 Evaluation	 of	 the	 performance	 of	 the	 Audit	 
Committee	in	regard	to	internal	audit	at	least	once	a	year	in	 
respect	of	the	financial	accounting	period	and	the	reporting	of	
the	results	of	the	evaluation	and	any	problems	or	obstacles	
encountered including plans for improving the performance 
of	the	State	Enterprise	Committee.
	 11.	Disclosure	of	the	annual	performance	report	of	
the	Audit	Committee	and	the	remuneration	of	the	auditors	
in	the	Annual	Report	of	the	state	enterprise.
	 12.	Performance	of	any	other	tasks	as	required	by	law	
or	assigned	by	the	State	Enterprise	Committee.
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ล�ำดับ
No.

ชื่อ
Name

ต�ำแหน่ง
Position

แต่งตั้งใหม่วันที่ 22 กันยำยน 2557 :  Reappointment on September 22, 2014

1. ศ.ดร.อัญญา

Professor	Dr.Anya

ขันธวิทย์

Khanthavit,	Ph.D.

ประธานกรรมการ

Chairman

2. ภก.สุนทร

Mr.Soontorn	

วรกุล

Vorakul

กรรมการ

Director

3. ผศ.อบรม

Asst.	Prof.Obrom

เชาวน์เลิศ

Chaolerd 

กรรมการ

Director

4. นพ.สุวัช

Dr.Suvaj

เซียศิริวัฒนา

Siasiriwattana,	M.D.

กรรมการ

ด�ารงต�าแหน่งถึง	17	พฤศจิกายน	2557

Director

(Tenure	:	November	17,	2014)

5. นพ.นพพร

Dr.Nopporn	

ชื่นกลิ่น

Cheanklin,	M.D.,MPHM.

กรรมการ

ด�ารงต�าแหน่ง	2	มีนาคม	2558

Director

(Tenure	:	March	2,	2015)

6. รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

Deputy	Managing	Director

กรรมการ

Director

7. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารยุทธศาสตร์

Director,	Office	of	Strategic	Management

กรรมการและเลขานุการ

Director		&	Secretary

8. ผู้อ�านวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

Director,	The	Risk	Management	and	Internal	Control	Division

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Director	&	Assistance

	 โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีหน้าที่ดังนี้

	 1.	พิจารณาความเสีย่งทีส่�าคญัขององค์การเภสชักรรม	และ

จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 2.	พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญๆ

	 3.	ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	 รวมทั้งพิจารณาแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคที่พบ

	 4.		รายงานความเสีย่งทีส่�าคัญและผลการบรหิารความเสีย่ง

ให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบเป็นระยะๆ

	 The	Risk	Management	Committee	is	responsible	

for	the	following:

	 1.	 Consideration	 in	 the	Organization’s	 essential	

risk,	and	to	adopt	the	risk	management	policy.

	 2.		To	account	for	the	essential	risk	management	plan.

	 3.		To	monitor	a	risk	management	results,	and	also	

to	evaluate	any	problems	or	obstacles.

	 4.	 To	 regularly	 report	 the	 essential	 risk	 and	 

management	results	to	GPO	Board	of	Directors.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
The Risk Management Committee
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	 โดยให้คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 มีอ�านาจ

หน้าที่ดังนี้

	 1.	พิจารณาก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	หรือ

ธรรมภบิาล	(Corporate	Governance	:	CG)	และความรับผดิชอบ

ต่อสังคมขององค์กร	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)

	 2.	 ให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของ 

การพัฒนาองค์กรในการด�าเนินการด้านธรรมาภิบาล	 (CG)	 และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	

	 3.	 พิจารณาก�าหนดหรือกลั่นกรองแผนงานหรือกิจกรรม 

ทีเ่กีย่วข้องกับนโยบายด้านธรรมาภบิาล	(CG)	และความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม	(CSR)	

	 4.	 ก�ากับติดตามประเมินผลการด�าเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบายด้านธรรมาภิบาล	 (CG)	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	

(CSR)	ตลอดจนแผนงานและกิจกรรมทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึรายงานผล

แก่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

	 5.		อืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการองค์การเภสชักรรมมอบหมาย

	 The	Board	of	Corporate	Social	Responsibility	and	

Corporate	 Governance	 Policies	 is	 responsible	 for	 the	

following:	

	 1.	 To	 consider	 and	 set	 up	 Corporate	 Social	 

Responsibility	and	Corporate	Governance	Policies.

	 2.	 To	 provide	 consultation	 to	 those	 institutes	 

related	to	Corporate	Social	Responsibility	and	Corporate	

Governance	Policies.

	 3.	 To	 consider	 and	 set	 up	 or	 screen	 plans/ 

activities	related	to	Corporate	Social	Responsibility	and	

Corporate	Governance	Policies.

	 4.	 To	 conduct	 and	monitor	 an	 achievement	 

evaluation	 to	 be	 in	 line	 with	 Corporate	 Social	 

Responsibility	and	Corporate	Governance	Policies,	including	

the	reporting	of	the	results	to	GPO	Board	of	Directors.

	 5.		Other	matter	assigned	by	the	Board	of	Directors.

คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Board of Corporate Governance Policies

ล�ำดับ
No.

ชื่อ
Name

ต�ำแหน่ง
Position

แต่งตั้งใหม่วันที่ 22 กันยำยน 2557 :  Reappointment on September 22, 2014

1. นพ.บุญชัย

Dr.Boonchai

สมบูรณ์สุข

Somboonsook

ประธานกรรมการ

Chairman

2. นางญาใจ

Mrs.Yajai

พัฒนสุขวสันต์

Pattanasukwasun

กรรมการ

Director

3. น.ส.โสภาวดี

Miss	Sopawadee

เลิศมนัสชัย

Lertmanaschai 

กรรมการ

Director

4. นายรักษเกชา

Mr.Raksagecha

แฉ่ฉาย

Chaechai

กรรมการ

Director

5. นายทวีศักดิ์

Mr.Taweesak		

สีทองสุรภณา

Seetongsurapana

กรรมการ

Director

6. รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

Deputy	Managing	Director

เลขานุการ

Secretary

7. ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ

Director	of	Office	of	the	Managing	Director

ผู้ช่วยเลขานุการ

Assistance

8. ผู้อ�านวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน

Director	of	Sustainability	Development	Division

ผู้ช่วยเลขานุการ

Assistance
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	 โดยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	มีหน้าที่ดังนี้

	 1.	 พิจารณาให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย	 ค�าสั่ง	 ระเบียบ	 

ข้อบงัคบั	ขององค์การเภสชักรรมรวมถงึเรือ่งสัญญาและข้อตกลงต่างๆ

	 2.	พิจารณาทบทวน	และปรับปรุงค�าสั่ง	ระเบียบ	ข้อบังคับ

ขององค์การเภสชักรรม	เพือ่ให้เกดิประโยชน์ในการด�าเนนิงานของ

องค์การเภสัชกรรมยิ่งขึ้น

	 3.	ด�าเนนิการอืน่ๆ	ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

องค์การเภสัชกรรม	 หรือตามที่ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม 

ขอค�าปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
The Legal Consultancy Committee

	 The	Legal	Consultancy	Committee	is	responsible	

for	the	followings:

	 1.	To	provide	consultation	on	matters	relating	to	

law	and	order	the	rules	and	regulation	of	GPO	including	

contract	and	agreement;

	 2.	 To	 review	 and	 improve	 order	 and	 the	 rules	

and	regulation	of	GPO	to	yield	increased	benefit	to	the	

operation	of	GPO;	and

	 3.	 Other	matters	 as	 assigned	 by	 the	 Board	 of	 

Directors	or	as	reguested	by	the	Managing	Director	of	GPO.

ล�ำดับ
No.

ชื่อ
Name

ต�ำแหน่ง
Position

แต่งตั้งใหม่วันที่ 22 กันยำยน 2557 :  Reappointment on September 22, 2014

1. นายอัษฎางค์

Mr.Atsadang

เชี่ยวธาดา

Chiewthada

ประธานกรรมการ

Chairman

2. นางญาใจ

Mrs.Yajai

พัฒนสุขวสันต์

Pattanasukwasun

กรรมการ

Director

3. นพ.เสรี

Dr.Seree

นนทสูติ

Nonthasoot

กรรมการ

Director

4. นายจรูญพงศ์

Mr.Jaroonpong	

อินทจาร

Intajarn

กรรมการ

Director

5. รองผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

Deputy	Managing	Director

เลขานุการ

Secretary

6. ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ

Director	of	Office	of	the	Managing	Director

ผู้ช่วยเลขานุการ

Assistance

7. ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย

Legal	Division

ผู้ช่วยเลขานุการ

Assistance
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ล�ำดับ

No.

ชื่อ

Name

ต�ำแหน่ง

Position

1. นายรักษเกชา

Mr.Raksagecha		

แฉ่ฉาย

Chaechai

ประธานกรรมการ		

ด�ารงต�าแหน่ง	22	กันยายน	2557	-	ปัจจุบัน

Chairman

(Tenure	:	September	22,	2014	-	Present)

2. ภก.สมชาย

Mr.Somchai

ศรีชัยนาค

Srichainak

กรรมการ

Director

3. ภญ.วนิชา

Mrs.Vanicha

ใจส�าราญ

Chaisamran

กรรมการ

Director

4. ภญ.อัจฉรา

Mrs.Achara

เอกแสงศรี

Eksaengsrii

กรรมการ

Director

5. ภก.พิพัฒน์

Mr.Pipat

นิยมการ

Niyomkarn

กรรมการ

Director

6. นายถาวร

Mr.Thavorn

ว่องชูวงศ์

Wongshuwong

กรรมการ

Director

7. นางศิรินุช

Mrs.Sirinuch

ชีวันพิศาลนุกูล

Cheewanpisalnukul

กรรมการ		ด�ารงต�าแหน่ง	22	พฤศจกิายน	-	ปัจจบัุน

Director	(Tenure	:	November	22,	2014	-	Present)

8. ภญ.ดนตรี

Miss	Dontree

เกษสุวรรณสิงห์

Katesuwanasing	

กรรมการ		ด�ารงต�าแหน่ง	22	พฤศจกิายน	-	ปัจจบัุน

Director	(Tenure	:	November	22,	2014	-	Present)

9. นายสุรพงษ์

Mr.Surapong

อินทรวงศ์

Intaravong

กรรมการ

Director

10. นายสุทัศน์

Mr.Sutush

มีสารภี

Meesarapee

กรรมการ

Director

11. นางปราณี

Mrs.Pranee

มั่นคง

Monkong

กรรมการ

Director

12. นายอติคุณ

Mr.Atikhun

ประมาพันธ์

Pramaphan

กรรมการ

Director

13. นายวรวิทย์

Mr.Worawit

สุฉันทบุตร

Suchanthabut

กรรมการ

Director

14. นายศิวเรศวร์

Mr.Siwarat

ปานเนียม

Panniem

กรรมการ

Director

15. นายประกอบ

Mr.Prakob

โภควัฒน์

Pokawat

กรรมการ

Director

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
Business Relation Committee
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	 โดยให้คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ์	 มอี�านาจหน้าท่ีตามนยั

ของมาตรา	 23	 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 

พ.ศ.	2543	กล่าวคือ

	 1.	พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	 ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา

แรงงานสัมพันธ์

	 2.	หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

	 3.	พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้าง	และรัฐวิสาหกิจนั้น

	 4.	 ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้าง

หรือสหภาพแรงงาน	รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทาง

วินัย

	 5.	ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

	 The	 Business	 Relation	Committee	 possesses	 the	

authority	and	functions	pursuant	to	Section	23	of	the	State	

Enterprise	Labour	Relations	Act	B.E.	2543	as	follows:

	 1.	Deliberate	on	improvements	to	the	operational	

efficiency	of	a	state	enterprise;	promote	and	develop	good	

labor	relations.

	 2.	Discover	ways	of	compromise	and	inhibit	disputes	

within	a	state	enterprise.	

	 3.	Consider	improvements	to	workplace	regulations,	

which	will	be	beneficial	to	the	employer,	employees	and	

the	state	enterprise	as	a	whole.

	 4.	Consult	and	discuss	 to	 resolve	employee	and	

union	petitions	including	grievances	relating	to	disciplinary	

action.	

	 5.	 Consult	 and	 discuss	 to	 consider	 improving	 

employment	conditions.

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
Business Relation Committee

ล�ำดับ

No.

ชื่อ

Name

ต�ำแหน่ง

Position

16. นายชวัลวัฒน์

Mr.Chawanwat

กุลนี

Kulnee	

กรรมการ

Director

17. นายนพพร

Mr.Nopporni

ชีพเมืองแมน

Cheepmaungman

กรรมการ

Director

18. นายจรัญ

Mr.Charun

เพ็ชรรัตน์

Phetcharat

กรรมการ

Director

19. นางเบญจมาศ

Mrs.Benjamas

เกษเกษม

Ketkasem

กรรมการ			ด�ารงต�าแหน่ง	22	พฤศจกิายน	2557	-

ปัจจบุนั

Director	(Tenure	:	November	22,	2014	-	Present)
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คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
GPO Research Fund Committee

ล�ำดับ
No.

ชื่อ
Name

ต�ำแหน่ง
Position

แต่งตั้งใหม่วันที่ 22 กันยำยน 2557 :  Reappointment on September 22, 2014

1. ศ.ดร.ภญ.กฤษณา

Professor	Dr.Krisana

ไกรสินธุ์

Kraisintu

ประธานกรรมการ

Chairman

2. รศ.ดร.ภญ.ดวงจิตต์

Associate	Professor	Dr.Duangchit

พนมวัน	ณ	อยุธยา

Panomvana

กรรมการ

Director

3. รศ.ดร.ภญ.จิราพร

Associate	Professor	Dr.Jiraporn

ลิ้มปานานนท์

Limpananont

กรรมการ

Director

4. ศ.นพ.สุทัศน์

Professor	Dr.Suthat			

ฟู่เจริญ

Fucharoen

กรรมการ

Director

5. รศ.ดร.เรณุมาศ

Associate	Professor	Dr.Ranumas

มาอุ่น

Ma-oon

กรรมการ

Director

6. นายวิริยะ

Mr.Wiriya

พึ่งสุนทร

Phungsoonthorn

กรรมการ

Director

7. ดร.ภก.อภิสิทธิ์

Dr.Apisit

ฉัตรทนานนท์

Chattananon

กรรมการ

Director

8. ดร.พญ.นวลกันยา

Dr.Nuankanya

สถิรพงษะสุทธิ

Sathirapongsasuti

กรรมการ

Director

9. พันเอก	ยลเทพ

Colonel Yollatep 

ธีระชัยชยุติ

Teerachaichayuti

กรรมการ

Director

10. ภญ.อัจฉรา

Mrs.Achara

เอกแสงศรี

Eksaengsri 

เลขานุการ

Secretary

11. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Director	of	Research	and	Development	Institute

ผู้ช่วยเลขานุการ

Assistance

12. ผู้รับผิดชอบกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา

Director	of	Research	Supporting	Group,	Research	and

Development	Institute

ผู้ช่วยเลขานุการ

Assistance
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	 โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 1.	ก�าหนดนโยบายและแผนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

	 2.	ก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการสนับสนุนการวิจัย

ของนักวิจัย

	 3.	พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย

	 4.	พิจารณาให้มีค�าสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหาร

กองทุน

	 5.	พิจารณาการให้ทุนการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 6.	ก�ากับและประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

	 7.	ก�าหนดมาตรการเผยแพร่	และการถ่ายทอดผลงานวจิยั

	 8.	ก�าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ของงานวจิยั

ที่เกิดขึ้น

	 9.	แต่งตั้งคณะท�างานผู้ประเมินโครงการวิจัย

	 10.	ด�าเนินงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัย

	 11.	เสนอรายงานประจ�าปีต่อคณะกรรมการองค์การ

เภสัชกรรม

	 GPO	Research	Fund	Committee	is	responsible	for	

the	followings:

	 1.	Establish	policies	and	research	funding	plan.

	 2.	Establish	criteria	and	standards	of	research 

supports	to	researchers.	

	 3.	Consider	and	approve	research	projects.

	 4.	Issue	statements	or	announcements	about	the	

funding.

	 5.	Consider	research	funding	in	accordance	with	

the	procedures.

	 6.	Supervise	and	evaluate	the	funded	research.

	 7.	Set	up	measures	of	publication	and	transferring	

of	research	results.

	 8.	 Set	 up	 rules	 for	 sharing	 the	 benefits	 of	 the	 

research	output.

	 9.	 Appoint	 a	working	 group	 to	 assess	 research	

projects.

	 10.		Perform	other	tasks	to	support	research.

	 11.	 Issue	 annual	 reports	 to	 the	 GPO	 board	 of	 

directors.
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คณะกรรมการติดตามและก�ากับการด�าเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1
Committee for the Construction Management of the Rangsit 1 Manufacturing Plant

	 โดยให้คณะกรรมการติดตามและก�ากับการด�าเนินงาน

ก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต	1	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 1.	ตรวจสอบ	ประเมินผล	และจัดท�าข้อเสนอ	แล้วรายงาน

ให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง

	 2.	 ติดตาม	 เร่งรัด	 และก�ากับการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผน	และงบประมาณทีไ่ด้รบัตามแนวทางทีค่ณะกรรมการองค์การ

เภสัชกรรมก�าหนด

	 3.	 รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการองค์การ

เภสัชกรรมทราบเป็นระยะๆ	

	 4.	 มีอ�านาจในการเรียกให้ทุกหน่วยงานในองค์การ

เภสชักรรมสนับสนุนการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตดิตามและ

ก�ากับการด�าเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต	1

	 5.	 ด�าเนินการงานอื่นๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการองค์การ

เภสัชกรรมมอบหมาย

	 The	Follow	up	Rangsit	Pharmdceutical	Production	

Plant	1	Committee	is	responsible	for	the	followings:

	 1.		To	monitor,	evaluate,	provide	recommendations	

and	report	to	the	GPO	Board	of	Director.

	 2.	 To	 follow-up,	 accelerate	 and	 conduct	 the	 

operations	according	to	plan	and	budget	approved	by	

the	GPO	Board	of	Director.

	 3.	 To	 report	 the	 progress	 to	 the	 GPO	 Board	 of	

Director	periodically.

	 4.	Has	the	authorities	to	call	for	all	units	in	GPO	

to	support	the	operation	of	the	committee.

	 5.	Other	matter	as	assigned	by	the	GPO	Board	of	

Director.

ล�ำดับ
No.

ชื่อ
Name

ต�ำแหน่ง
Position

แต่งตั้งใหม่วันที่ 22 กันยำยน 2557 :  Reappointment on September 22, 2014

1. ศ.ดร.ภญ.กฤษณา

Professor	Dr.	Krisana

ไกรสินธุ์

Kraisintu

ประธานกรรมการ

Chairman

2. พลตรีเรืองสิทธิ์

Maj.	Gen.Ruangsit

วทิยาภคั

Wittayapak	B.Pharm.,LL.B.,M.P.A

กรรมการ

Director

3. พลตรีสุภางค์

Maj.Gen	Supang

วงษ์ขันธ์

Wongkhan

กรรมการ

Director

4. นางวิลักษณ์

Mrs Wilak

วังกานนท์

Vangkanonta

เลขานุการ

Secretary
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
	 องค์การเภสัชกรรมก�าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการ	ตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการประชมุ	เมือ่วนัที	่2	กรกฎาคม	2556	

ตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ	ครั้งที่	4/2556	เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2556	ดังต่อไปนี้

อัตรำค่ำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมกำร

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม

-	ค่าตอบแทนรายเดือน ให้ได้รบัค่าตอบแทนรายเดือน	เดอืนละ	10,000	บาท/คน	ยกเว้นประธานกรรมการ	

ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น	2	เท่าของกรรมการ	คือ	เดือนละ	20,000	บาท

-	เบี้ยประชุม ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา	10,000	บาท/คน/ครั้ง

เบิกได้ไม่เกินเดือนละ	1	ครั้ง	และเบิกได้เฉพาะมาประชุม

เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย/คณะอนุกรรมกำร/คณะท�ำงำนอื่นที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำย, 
มติ ครม., มติคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ

-	กรณีเป็นกรรมการองค์การเภสัชกรรม ให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่าเบี้ยประชุม	คกก.อภ.	คือ	ในอัตรา	10,000	บาท/คน/ครั้ง

(ไม่เกิน	2	คณะ	คณะละ	1	ครั้ง/เดือน)

-	กรณีบุคคลภายนอกองค์กร ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ	3,000	บาท

-	กรณีบุคคลภายในองค์กร

-	แต่งตั้งโดย	คกก.อภ.,	ฝ่ายบริหาร ไม่ได้รับ

-	แต่งตั้งโดยมติ	ครม.,	กฎหมาย ให้ได้รบัเบ้ียประชุมครัง้ละไม่เกิน	3,000	บาท	ข้ึนอยูกั่บการพจิารณาของฝ่ายบรหิาร

อื่นๆ

-	ประธานกรรมการ/รองประธาน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มจากกรรมการร้อยละ	25/12.5

-	เบี้ยประชุมบริษัทลูก กรณียังไม่มีหลักเกณฑ์	หรือจัดตั้งใหม่และมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกินรัฐวิสาหกิจแม่

หมำยเหตุ : มีผลตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหำคม  2526
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Remuneration for the Board of Directors 
of the Government Pharmaceutical Organization

	 องค์การเภสัชกรรมก�าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการ	ตามมตคิณะรฐัมนตรใีนการประชมุ	เมือ่วนัที	่2	กรกฎาคม	2556	

ตามผลการประชุมคณะกรรมการก�ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ	ครั้งที่	4/2556	เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	2556	ดังต่อไปนี้

Rate of remuneration and attendance fees

Remuneration of the GPO’s Board of Directors
-	Monthly	remuneration	 To	 receive	 monthly	 remuneration	 of	 10,000	 baht	 per	 person/

month,	 except	 the	 chairman	 of	 the	 board	 of	 directors	 who	 will	 

receive	a	monthly	remuneration	of	20,000	Baht,	this	being	twice	the	

remuneration	level	of	members	of	the	board	of	directors.

-	Attendance	fee To	receive	an	attendance	fee	of	10,000	baht	per	person/month.	

No	more	than	one	payment	per	month	and	payment	applies	only	to	

persons	attending	meetings.

Attendance fees of the Board Committee/Sub-Committee/other working groups appointed by the 
provisions of the law, resolutions of the Cabinet and resolutions of the State Enterprise Committee.

-	In	the	case	of	the	GPO	State	

  Enterprise Committee

To	 receive	 an	 attendance	 fee	 of	 10,000	 baht	 per	 person/month	 

(No	more	than	2	groups,	1	group/month).

-	In	the	case	of	external	parties To	receive	an	attendance	fee	of	3,000	baht.

-	In	the	case	of	internal	parties	

-	Appointed	by	GPO’s	Board	of	Directors,			 

  administrative section 

No	payment.

-	Appointed	by	resolution	of	the	Cabinet/ 

		the	law

To	 receive	 an	 attendance	 fee	 of	 not	 more	 than	 3,000	 baht	 per	 

meeting.	This	payment	to	be	made	under	the	consideration	of	the	

administrative	section.

Etc.

-	Chairman/Deputy	of	the	Board	of	Directors To	receive	an	attendance	fee	of	25/12.5%	more	than	the	committee.	

-	Attendance	fee	for	joint	venture	companies In	 the	case	of	 there	being	no	guidelines	or	 the	company	 is	newly	

established	and	it	is	state	enterprise,	then	the	attendance	fee	is	paid	

at	a	rate	which	is	not	more	than	the	main	state	enterprise.	

Remark : Effective from 1 August 2013

	 GPO	defined	 the	 remuneration	and	attendance	 fees	 for	 the	GPO’s	Board	of	Directors	as	per	 the	cabinet 

resolution	at:	a	meeting	on	2nd July	2013;	a	meeting	(No.	4/2013)	of	the	State	Enterprise	Policy	Office	on	17	June	

2013;	The	details	are	as	follows:
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2558
Remuneration Commission of GPO’s Fiscal Year 2015

ล�ำดบัที่
No. ช่ือคณะกรรมกำร

Name
ต�ำแหน่ง
Position

ค่ำตอบแทน
(บำท/ต่อปี)

Compensation 
(Baht/Year)

ค่ำตอบแทนรำยเดอืน
(บำท/ต่อเดอืน)
Compensation
(Baht/Month)

เงนิโบนสั
ได้รบัในปี 2558
Annual Bonus 
2015 (Baht)

1. นพ.พิพัฒน์		ยิ่งเสรี
Dr.Pipat		Yingseree

ประธานกรรมการ
Chairman

- - 87,096.77

2. ภญ.วีรวรรณ			แตงแก้ว
Ms.Werawan	Tangkeo

กรรมการ
Director

- - 69,677.42

3. ดร.อัจนา		ไวความดี
Dr.Atchana	Waiquamdee

กรรมการ
Director

- - 69,677.42

4. นายกายสิทธิ์		พิศวงปราการ
Mr.Kaiyasit	Pissawongseprakarn

กรรมการ
Director

- - 39,193.55

5. นพ.ณรงค์		สหเมธาพัฒน์
Dr.Narong	Sahametapat,	M.D.

กรรมการ
Director

- - 19,052.42

6. นพ.สุพรรณ		ศรีธรรมมา
Dr.Suphan	Srithamma,	M.D.

กรรมการ
Director

- - 69,677.42

7. นพ.สมชัย		ภิญโญพรพาณิชย์
Dr.Somchai	Pinyopornpanit,	M.D.

กรรมการ
Director

- - 69,677.42

8. นายรังสรรค์		ศรีวรศาสตร์
Mr.Rungsan	Sriworasat

กรรมการ
Director

- - 33,568.54

9. ดร.นพ.พรเทพ		ศิริวนารังสรรค์
Dr.Porntep	Siriwanarangsun,	M.D.,	Ph.D.

กรรมการ
Director

- - 69,677.42

10. นพ.สมชัย		นิจพานิช
Dr.Somchai	Nitpanit,	M.D.

กรรมการ
Director

- - 69,677.42

11. นพ.นิพนธ์		โพธิ์พัฒนชัย
Dr.Niphon	Popattanachai,	M.D.

กรรมการ
Director

- - 69,677.42

12. พลเอก	สหชาติ		พิพิธกุล
General	Sahachart	Pipithkul,	M.D.

กรรมการ
Director

- - 69,677.42

13. นพ.สุวัช		เซียศิริวัฒนา
Dr.Suvaj	Siasiriwattana,	M.D.

กรรมการและเลขานกุาร
Director	&	Secretary

30,000.00	 28,666.58	 90,000.00

14. พลโท	ศุภกร		สงวนชาติศรไกร
Lieutenant General Supakorn 
Sa-Nguanchartsornkrai

ประธานกรรมการ
Chairman

150,000.00	 260,000.00	 13,306.45

15. นพ.บุญชัย		สมบูรณ์สุข
Dr.Boonchai	Somboonsook

กรรมการ
Director

210,000.00	 130,000.00	 80,322.58

16. นพ.อ�าพล		จินดาวัฒนะ
Dr.Amphon	Jindawatthana,	M.D.

กรรมการ
Director

290,000.00	 130,000.00	 10,645.16

17. นายรักษเกชา		แฉ่ฉาย
Mr.Raksagecha	Chaechai

กรรมการ
Director

445,000.00	 130,000.00	 10,645.16

18. นางญาใจ		พัฒนสุขวสันต์
Mrs.Yajai		Pattanasukwasun

กรรมการ
Director

350,000.00	 130,000.00	 10,645.16

19. ภก.สุนทร		วรกุล
Mr.Soontorn	Vorakul

กรรมการ
Director

340,000.00	 130,000.00	 10,645.16

20. ศาสตราจารย์	ดร.กฤษณา		ไกรสินธุ์
Professor	Dr.Krisana	Kraisintu

กรรมการ
Director

247,500.00	 130,000.00	 10,645.16

21. นพ.สุรเชษฐ์		สถิตนิรามัย
Mr.Surachet	Satitniramai,	M.D.

กรรมการ
Director

260,000.00	 120,333.33	 10,645.16

22. ศาสตราจารย์	ดร.อัญญา		ขันธวิทย์
Professor	Dr.Anya	Khanthavit,	Ph.D.

กรรมการ
Director

440,000.00	 130,000.00	 10,645.16

23. น.ส.โสภาวดี		เลิศมนัสชัย
Miss	Sopawadee	Lertmanaschai

กรรมการ
Director

315,000.00	 130,000.00	 10,645.16

24. พลเรือตรีหญิง	พิมพ์ใจ		ไชยเมืองราช
Rear	Admiral	Pimchai	Chaimuangraj

กรรมการ
Director

260,000.00	 130,000.00	 10,645.16

25. นายอัษฎางค์		เชี่ยวธาดา
Mr.Atsadang	Chiewthada

กรรมการ
Director

				310,000.00	 113,333.33	 -

26. นพ.นพพร	ชื่นกลิ่น
Dr.Nopporn	Cheanklin	M.D.,	MPHM.

กรรมการและเลขานกุาร
Director	&	Secretary

210,000.00	 70,000.00	 -

3,857,500.00	 1,762,333.24	 1,015,766.11
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การบริหารความเสี่ยง  

	 ปีงบประมาณ	 2558	 องค์การเภสัชกรรม	 ได้ด�าเนินการ

บริหารความเสี่ยงภายในองค์กรแบบบูรณาการ	(Enterprise	Risk	

Management	:	ERM)	อย่างเข้มข้น	เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในการ

บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม	 เชื่อมโยงเข้ากับระบบการบริหาร

อื่นๆ	 ภายใต้องค์กร	 ตามแนวทางของ	 COSO	 (Committee	 of	

Sponsoring	Organization	of	the	Tradeway	Commission)	

ซ่ึงองค์การเภสชักรรมได้วางกรอบไว้ให้มหีลกัปฏบิติัทีเ่ป็นมาตรฐาน

สากลและตามท่ี	สคร.ยอมรับภายใต้การก�ากบัดูแลทีดี่ผ่านทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องเป็น

ประจ�าทุกเดือน

	 การบริหารความเสี่ยง	 ได้มีการด�าเนินงานภายใต้เกณฑ์

การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี

ประสทิธภิาพขัน้ต้น	ตามแบบจ�าลองเพ่ือใช้ในการบรหิารความเสีย่ง	

Portfolio	View	of	Risk	โดยมีกองบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน	 ส�านักบริหารยุทธศาสตร์	 ศึกษา	 ส�ารวจ	 วิเคราะห์และ

ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง	 เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ

ความเสีย่ง	(Risk	Management)	ให้เป็นไปตามเกณฑ์และแนวทาง

ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ	Risk-Based	Internal	Control	เป็นการช่วย

ให้ผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรม	 มีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจใน

การบริหารความเสี่ยง	 เป็นการจัดการความเสี่ยง	 ลดผลกระทบ

ที่เป็นความเสี่ยงที่ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินงานได้ตามเป้าหมายได้

อย่างเต็มศักยภาพ	 ภายใต้กระบวนการที่สร้างความมั่นใจในการ

บริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร	การบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร

ได้รับการสอบทานจากส�านักตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	

และปี	2558	น้ี	ผลการสอบทานไม่มกีจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ที่มีนัยส�าคัญ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อผลักดันให้การบริหาร

ความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น	 องค์การ

เภสัชกรรมได้ก�าหนดให้	 Risk	 Owner	 และผู้บริหารระดับสูง	 

รบัผดิชอบก�ากบัและดแูลความเสีย่งระดับองค์กรในแต่ละความเสีย่ง	

เป็นผู้วิเคราะห์หา	 Root	 Cause	 และจัดท�า	Mitigation	 Plans	

พร้อมทั้งก�าหนดค่า	 KRI	 เป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับองค์กร	 

น�าเสนอความคบืหน้าของการจัดการความเสีย่งตามแผนการจัดการ 

Risk Management   
	 During	the	fiscal	year	2015,	GPO	focused	resolutely	
on	the	implementation	of	Enterprise	Risk	Management	
(ERM).	 	 The	 integrated	 enterprise	 risk	management	 
approach	 was	 linked	 with	 other	 administrative	 
systems	under	the	guidelines	of	the	COSO	(Committee	of 
Sponsoring	Organizations	of	 the	Treadway	Commission).	
GPO	 adopted	 risk	 management	 principles	 as	 an	 
operational	framework.	This	was	in	order	to	achieve	the	 
objective	of	 operating	 risk	management	 in	 compliance	
with	 the	 international	 principles-based	 guidance	 
approved	by	the	State	Enterprise	Policy	Office	 (SEPO).	
GPO	also	 implemented	a	 system	of	 good	 governance	
through	monthly	meetings	of	the	Board	Risk	Management	 
Committee.
	 GPO	improved	and	developed	the	quality	of	its	risk	
management	systems	effectively	and	in	accordance	with	
the	Portfolio	View	of	Risk	model.	The	Risk	Management	
and	Internal	Control	Division	and	the	Office	of	Strategic	
Management	studied,	surveyed,	analyzed	and	reviewed	
the	manual	 of	 risk	 management,	 in	 order	 that	 risk	 
management	could	be	developed	 in	accordance	with	
the	criteria	and	guidelines	of	Risk-Based	Internal	Control	
and	also	to	assist	the	administrators	of	GPO	in	possessing	
the	 information	 required	 for	 decision-making	 in	 the	
sphere	of	risk	management.	Risk	management	reduces	
the	 impact	of	 any	 risk	which	could	otherwise	 lead	 to	
operational	plans	not	being	achieved.	To	ensure	that	risk	 
management	 has	 been	 implemented	 across	 the	 
organization,	enterprise	risk	management	is	reviewed	by	
the	Office	of	Internal	Audit	at	least	once	per	annum.	In	the	
year	2015,	the	results	of	this	review	demonstrated	that	
no	significant	risk	management	activities	were	required.	
	 In	order	for	the	analysis	of	risk	to	drive	effective	
risk	management	 across	 the	 enterprise,	 GPO	 assigned	
risk	owners	and	chief	executives	to	be	responsible	for	
controlling	and	 supervising	enterprise	 risks;	 to	analyze	
the root causes of particular risks and prepare mitigation 

การบริหารจัดการองค์กร 
Organizational	Management
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ความเส่ียง	ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่พจิารณา

ให้ข้อเสนอแนะในการลดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะท�าให้

องค์กร	ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์	ทัง้นี	้กองบรหิารความเสีย่งจะ	UP	Date	

ข้อมูลการ	Monitoring	 การบริหารความเส่ียงของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน	 และน�าเสนอในท่ีประชุมให ้

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมรับทราบ	ตามเวลาที่ก�าหนด

 สรุป ภำพรวม ปีงบประมำณ 2558	องค์การเภสัชกรรม

ได้ให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องในระดับผู ้บริหารให้มีการด�าเนินงานบริหาร

ความเสี่ยงในรายละเอียดของกิจกรรมส�าคัญที่สร ้างมูลค ่า 

ทางเศรษฐศาสตร์ตามแนวทางของ	 สคร.	 และ	 COSO	 -	 ERM	 8	

องค์ประกอบ	

  1. บูรณำกำรเชื่อมโยงกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนอย่ำง 

สมเหตสุมผล ภำยใต้บทบำท หน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบ ดงัภาพ

แบบจ�าลองต่อไปนี้

plans,	as	well	as	to	determine	the	KRI	value,	which	is	
an	indicator	of	enterprise	risk.	The	risk	owners	and	chief	
executives made a presentation on the progress of risk 
management,	in	accordance	with	the	risk	management	
plan,	 at	 a	meeting	 of	 the	 Board	 Risk	 Management	
Committee.	This	was	in	order	to	enable	the	Board	Risk	
Management Committee to consider the risks impinging 
on the organizations achievement of its goals and  
recommend	 the	 means	 to	 reduce	 their	 impact.	 
Moreover,	the	Risk	Management	Division	updated	the	risk	 
management	monitoring	data	of	the	Risk	Management	
Committee	and	presented	this	data	at	a	meeting	of	GPO’s	
Board	of	Directors.
 At the conclusion of fiscal year 2015, GPO	
assigned	an	involved	person,	working	at	the	executive	
level,	to	operate	important	risk	management	activities,	
thereby	generating	economic	value	in	accordance	with	
SEPO	and	the	8	elements	of	COSO	-	ERM.	
 1. Integrated and linked operational activities 
in accordance with duties and responsibilities.  
The	COSO	-	ERM	model	is	shown	below:

Internal Enviroment

Objective Setting

Event Identification

Risk Assessment

Risk Response

Control Activities

Monitoring

• Risk management philosophy
• Risk appetie 

• Objective     • Inventory
• Units of measure             opportunities

• Inventory of risks

• Inherent    • Risk  • Residual risk
  assessed            responses         assessed

• Risk responses
• Port view

• Outputs
• Indicators
• Reports

• Risk 
  tolerancesInternal Environment

Objective Setting

Event Identification

Risk Assessment

Risk Response

Control Activities

Information & Communication

Monitoring

แบบจ�ลอง ERM 
ของ COSO 
ซึ่ง สคร. ยอมรับ

การทำ� ERM ต้องตั้งต้นจาก
แผนงานก่อนเสมอ

การบริหารจัดการองค์กร 
Organizational	Management
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	 โดยขัน้ตอนการด�าเนนิการมเีกณฑ์ในการวเิคราะห์	ประเมนิ

และจัดการความเสี่ยงตาม	 Portfolio	 View	 of	 Risk	 เทคนิค

การประเมนิใช้ข้อมลูภายใน	 และภายนอกองค์กร	 (Past	 History 

-	 Internal	 &	 External	 Data)	 ท�าการเชื่อมโยงการบริหาร 

ความเสี่ยง	 7	 กระบวนการ	 คือ	 1)	 การก�าหนดเป้าหมายการ

บริหารความเสี่ยง	 (Objective	 Setting)	 2)	 การระบุความเสี่ยง

ต่างๆ	 (Event	 Identification)	 3)	 การประเมินความเส่ียง	 (Risk	

Assessment)	4)	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง	(Risk	

Response)	5)	กจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง	(Control	Activities)	

6)	 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง	 (Information	

and	 Communication)	 7)	 การติดตามและเฝ้าระวังความ

เสี่ยงต่างๆ	 (Monitoring)	 เข้ากับ	 การก�าหนดนโยบาย	 	 กลยุทธ์	 

การวางแผน	การลงทนุขององค์การเภสัชกรรม	สูก่ารปฏบิตังิานตาม

บทบาทหน้าที	่ความรบัผิดชอบในแต่ละต�าแหน่งงาน	ก่อนการจดัท�า 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การ	 ซึ่งกิจกรรมการปฏิบัติการบริหาร

ความเส่ียงทั้งองค์กรสามารถเพิ่มมูลค่า	 (Value)	 บูรณาการตาม

มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4	ด้าน	ดังนี้		

ความเสี่ยง
Risk

เชื่อมโยงกิจกรรม
การดำ�เนนิงานอย่างสมเหตสุมผล 

Linked Operational
Activities 

กิจกรรม/รูปแบบ
Actvities/Type

STATEGIC		RISK SWOT ค้นหา	 โอกำส/ภำวะคุกคำม	 เพื่อการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร	
ด้วยการวิเคราะห์ร่วมกับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
Using	 SWOT	 analysis	 to	 find	Opportunities/Threats 
in	 order	 to	 set	 strategy	 and	 strategic	 plans	 for	 the	 
organization.	

	 The	 operational	 procedures	 comprise	 analysis,	

assessment	 and	 risk	management	 in	 accordance	with	

the	Portfolio	View	of	Risk	model.	Assessment	techniques	

utilize	 internal	 &	 external	 data	 history	 to	 link	 7	 risk	 

assessment	 processes	 to	 policy	 formulation,	 strategy	 

setting,	 planning,	 investment	 and	 operations,	 in	 

accordance	 with	 the	 roles	 and	 responsibilities	 of	

each	position.	 The	 risk	 assessment	processes	 consist	of:	

1)	 objective	 setting,	 2)	 event	 identification,	 3)	 risk	 

assessment,	 4)	 risk	 response,	 5)	 control	 activities,	 

6)	 information	and	communication	and	7)	monitoring.	

These	risk	assessment	processes	were	operated	prior	to	

the	preparation	of	GPO’s	strategic	plan.	The	operational	

risk	management	activities	were	conducted	across	the	

entire	enterprise,	resulting	in	an	increase	in	value	and	

the	effective	integration	of	4	risk	aspects;	these	being:

วิเคราะห์

ส ภ า พ

เเวดล้อม

ภายนอก

วิเคราะห์

ส ภ า พ

เเวดล้อม

ภายใน

ค้นหา

โอกาส

ภ า ว ะ

คุกคาม

ค้นหา

จุดเเข็ง

จุดอ่อน

ก�าหนด

กลยุทธ์

น�า

กลยุทธ์

ไปใช้

ก� า ห น ด

ภารกจิและ

วตัถปุระสงค์

ขององค์กร

ประเมิน

ผล2
วิเครำะห์ด้วย SWOT

1 3 4 5

SWOT กับการจัดำการเชิงกลยุทธ์ เพื่อบริหารความเสี่ยงรา
ยง
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ความเสี่ยง
Risk

เชื่อมโยงกิจกรรม
การดำ�เนนิงานอย่างสมเหตสุมผล 

Linked Operational
Activities 

กิจกรรม/รูปแบบ
Actvities/Type

OPERATION	RISK Operation	Risk	Management วิเคราะห์	 Process	 Risk	 ใน	 Risk	 Inventory	 เพ่ือหา	 Root	
Cause	ในการจัดท�า	Mitigation	Plan	ในการจัดการความเสี่ยง	 
2	ความเสี่ยง
-	การแลกเปลี่ยนคืนยา
-	ลูกหนี้ค้างช�าระ
ในกระบวนการ	:								1.	Execution	error
																												2.	Product	complexity
																												3.	Booking	error
																												4.	Settlement	error
																												5.	Documentation/Contract	risk
Analyze	process	 risk	 in	 the	 risk	 inventory	 in	order	 to	 
discern	root	causes	and	thereby	enable	the	preparation	of	
a	Mitigation	Plan.	This	plan	is	designed	to	manage	2	risks:	
- Exchange and return of medicines
-	Debtors	falling	behind	in	repayment
Via	the	processes	of	:	
																												1.	Execution	error
																												2.	Product	complexity
																												3.	Booking	error
																												4.	Settlement	error
																												5.	Documentation/Contract	risk

REPORTING	RISK Impact	of	Solutions	ทางด้าน	
Financial

Implement	 Solution	 ตาม	 Project	 Storyboard	 และตาม 
ข้อเสนอแนะ	(มติ)	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Implement	 solutions	 in	 accordance	with	 the	 Project	
Storyboard	and	recommendations	from	the	Board	Risk	
Management Committee

COMPLIANCE	RISK BCM	:	Business		Continuity		
Managements

การเตรียมความพร้อมในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
(BCM)	 ในภาวะฉุกเฉิน	 หรือในภาวะวิกฤต	 ตามมาตรฐาน	 ISO	
22301	:	2012	เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี	ทางด้าน
BIA	+	Risk															มาตรฐาน		(ม.8.2)
BCM	Strategy										มาตรฐาน		(ม.8.3)		
BCP																							มาตรฐาน		(ม.8.4)		
Exercise	Test									(ซ้อมแผน	BCP)	ม.8.5	
Business	Continuity	Management	(BCM)	in	an	emergency	
or	crisis	situation	in	accordance	with	ISO	22301	:	2012	
for	risk	management.
BIA	+	Risk															Standard	(8.2)
BCM	Strategy										Standard	(8.3)		
BCP																							Standard	(8.4)		
Exercise	Test										(for	BCP	plan)	(8.5)
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	 เบื้องต้นได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง	 (Risk	 

Correlation	 Map)	 ที่ส�าคัญทางด้านกลยุทธ์	 (Strategic	 Risk)	

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน	(Operational	Risk)	ความเสี่ยงทาง

ด้านการเงิน	 (Financial	 Risk)	 ความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ทางการ	 

(Compliance	 Risk)	 เข้ากับความเสี่ยงด้านบุคคล	 (Reputation	

Risk)	ภายใต้มาตรการการจัดการความเสีย่งทางด้านภาพลกัษณ์ของ

องค์การเภสัชกรรม	(Reputation	Risk)	

 2. ปรับปรุงกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของกองบริหำร 

ควำมเสีย่งทีส่�ำคญั 3 กจิกรรม	ภายใต้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรม

	 	 1)	 การจัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์การ

เภสชักรรม	ปี	2559	ได้เพิม่ความชดัเจนของ	Philosophy	เป็นกรอบ

เป้าหมายการบริหารความเส่ียง	 ภายใต้ข้อก�าหนด	 ประเภทความ

เสีย่ง	เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสีย่ง	การระบคุวามเสีย่งและจดัล�าดบั 

ความเส่ียง	เพ่ือให้คูม่อืมคีณุภาพทีด่	ีและมข้ีอมลูส�าหรับการสือ่สารอ้างองิ

ได้ครบถ้วนยิง่ขึน้	ด้วยการปรบัปรงุคู่มอืในประเด็น	ค�าจ�ากดัความเพ่ิม

ค�าส�าคัญที่เข้าใจยาก	 หรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน	 เช่น	 ค�า	 Risk	

Appetite	ค�า	Risk	Tolerance	ค�า	Risk	Rating	Scales	เป็นต้น	

	 	 2)	สนับสนนุเทคนคิการวเิคราะห์	และติดตามการจดัการ

ความเสี่ยงทางด้าน	 Operation	 Risk	 2	 ความเสี่ยง	 ในท่ีประชุม 

คณะท�างาน	Operation	Risk	ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงทางด้าน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนคืนยาที่มีจ�านวนมาก	 และลูกหนี้ค้าง

ช�าระทีม่ยีอดค้างจากลกูค้าเป็นตัวเงินทีส่งู	และรายงานคณะกรรมการ

องค์การเภสัชกรรมผ่านที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงอย่าง 

เข้มข้นทุกเดือน

 3. สนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ตำมหลัก COSO - ERM	การวิเคราะห์หา	Key	Risk	การเชื่อมโยง

กิจกรรมทางการบรหิารความเสีย่งระหว่างความเสีย่ง	แผนงาน,	BCM,	

BCP	 แก่	 Risk	 Owner	 และผู้บริหารระดับกองขึ้นไป	 โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	 เพื่อสร้างความตระหนักในการบริหาร 

ความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพภายใต้ระบบการบริหารความเสี่ยง 

ที่องค์การเภสัชกรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

	 	 	 A	 risk	 correlation	map	 was	 prepared	 and	 
strategic	risk,	operational	risk,	financial	risk	and	compliance	
risk	were	 linked	 to	 reputational	 risk,	 within	 the	 risk	
management	measures	undertaken	to	maintain	GPO’s	
reputation.	

 2. Improving the 3 important operational 

activities of the Division of Risk Management in  
accordance	with	the	recommendations	of	GPO’s	Board	
Risk	Management	Committee:	
	 	 1)	 Preparation	 of	 the	manual	 of	 GPO	 risk	 
management	 2015This	 was	 undertaken	 in	 order	 to	 
enhance	 the	 clarity	 of	 the	 philosophy	 of	 risk	 
management	and	comprises	a	definition	of	terms,	types	
of	risk,	risk	analysis	criteria,	risk	identification	and	risk	 
prioritization.	 To	 ensure	 a	manual	 of	 good	 quality	 
containing	 the	 easily	 comprehendible	 information	 
required	 to	 facilitate	 communication,	 the	 section	 of	
the	manual	 devoted	 to	 definitions	was	 revised	 by	 
replacing	terminology	which	was	difficult	to	understand,	
as	well	as	misleading	wording	such	as	risk	appetite,	risk	 
tolerance	and	risk	rating	scales,	etc.
	 	 2)	Support	of	analytical	techniques	and	the	
monitoring	of	the	operational	risk	management	of	2	risks	
during	a	meeting	of	the	operational	risk	committee.	These	
2	risks	concerned	the	exchange	and	return	of	batches	
of	medicines	and	the	outstanding	overdue	payments	
of	debtors.	The	results	of	operational	risk	management,	
in	terms	of	these	2	risks,	were	concisely	reported	to	
GPO’s	Board	of	Directors	on	a	monthly	basis.

 3. Support of knowledge in regard to risk 

management in accordance with COSO - ERM 
Knowledge	 on	 risk	 management,	 such	 as	 how	 to	 
analyze	 key	 risks	 and	 how	 to	 link	 risk	management	 
activities	within	a	risk	plan,	BCM	and	BCP,	was	provided	by	 
external	experts	to	risk	owners	and	executives	working	
at	a	divisional	level	or	higher.	This	was	in	order	to	raise	
awareness	of	the	level	of	quality	of	risk	management	
that	 GPO	 is	 legally	 obliged	 to	 attain	 under	 the	 risk	
management	system.รา
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การควบคุมภายใน
	 ปี	2558	การควบคมุภายในขององค์การเภสชักรรม	ได้สร้าง

ภมูคิุม้กนัให้แก่หน่วยงาน	 ด้วยการก�าหนดมาตรการสร้างความเชือ่ถอื

ของข้อมูลที่ส่งต่อผลการด�าเนินงานขององค์กรตามภารกิจภายใต้	

Documents	 ที่มีอยู่	 ก�าหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีบุคลากร

ทุกระดับขององค์การในแต่ละต�าแหน่งงานให้ชัดเจน	 สร้างความ

มัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการด�าเนินงานขององค์การมกีารควบคมุ

ภายใน	3	องค์ประกอบ

	 1.	 ประสิทธิผล	 ประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน	 รวมถึง 

การดูแลทรพัย์สนิ	การป้องกนัความผดิพลาดความเสยีหาย	การรัว่ไหล	

และการทุจริต

	 2.	ความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายงาน	(F)

	 3.	การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบาย	 สัญญา	

มาตรฐาน	GMP-PIC/S	(C)

	 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่หน่วยงานขององค์การเภสัชกรรม	

ในความถกูต้องและเชือ่ถอืได้ของข้อมลู	และสร้างมาตรการ	โต้ตอบ	

กบัความเสีย่งประเภทหน่ึง	ในการจ�ากดัความไม่แน่นอนของผลลพัธ์

ให้น้อยลง	5	ด้าน	ดังนี้

1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)

	 องค์การมีปัจจัยที่ส่งผลให้มีการควบคุมภายในนอกเหนือ	

ในหน่วยงาน	 เช่น	 รูปแบบการท�างานของผู้บริหารความซ่ือสัตย์

และมจีรยิธรรม	ความรู	้บคุลากร	การเตรยีมการทบทวนโครงสร้าง

การจัดการองค์กร	 โดยผู้บริหารสูงสุด	 การมอบอ�านาจและหน้าที่

ความรับผิดชอบ	นโยบายและวธิบีรหิารบคุลากร	ในการสร้างสภาพ

แวดล้อมการควบคุมที่ดี	 ทั้ง	 Hard	 Controls	 ก�าหนดโครงสร้าง

องค์กร,	 นโยบาย,	 ระเบียบ	 วิธีปฏิบัติ	 ฯลฯ	 และได้มีการควบคุม

ในสิ่งที่มองไม่เห็น	 (Soft	 Controls)	 ทางด้านจิตส�านึก	 ทัศนคต	ิ 

ค่านิยม	 วัฒนธรรมองค์กร,	 ความซื่อสัตย ์ ,	 ความโปร่งใส,	 

ความรับผิดชอบ,	ความมีจริยธรรม

Internal Controls
	 During	2015,	 the	 internal	control	department	of	

GPO	protected	its	work	units	by	determining	the	measures	

required	to	create	reliable	data	on	factors	which	have	

an effect on the performance of the organization and 

by	 generating	 clear	 job	descriptions	 for	 all	 personnel,	

covering	all	areas	of	employment	within	the	organization.	

This	was	in	order	to	ensure	that	GPO’s	operations	were	

undertaken	in	accordance	with	the	following	3	elements	

of	internal	control:

	 1.	 Effective	 and	 efficient	 operations	 including	

maintenance	of	property	and	the	prevention	of	errors,	

damage,	leakage	and	corruption	(O).

	 2.	Production	of	reliable	reports	(F).

	 3.	Compliance	with	applicable	laws,	regulations,			

contracts,	policies	and	GMP	-	PIC/S	standards	(C).

	 In	order	to	develop	immunity	to	problematic	 factors	

within	its	work	units	and	to	provide	theappropriate	measures	

needed	to	respond	to	risk,	GPO	hasestablished	control	

processes,	within	the	general	operations	of	personnel	at	

all	levels,	which	integrate	the	following	5	components:	

1. Control Environment  

	 Factors	which	can	influence	the	success	of	GPO’s	

work	 unit’s	 operations	 comprise	 the	working	 style	 of	

administrators,	integrity	and	ethics,	levels	of	knowledge,	

personnel,	 the	 preparations	 undertaken	 by	 the	 Chief	 

Executive	Officer	to	review	the	organization's	management	

structure,	 delegation	 of	 power	 and	 responsibility	 and	

the	policies	and	methods	used	 to	manage	personnel.	

A	 control	 environment	 consists	 of	 2	 principles,	 these	 

being	hard	controls,	which	are	applied	to	an	organizations	

structure,	policies,	regulations	and	procedures,	etc.	and	

soft	controls	which	are	applied	to	less	tangible	aspects	

such	as	levels	of	awareness,	attitudes,	values,	corporate	

culture,	integrity,	transparency,	accountability	and	ethics.	
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2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

	 ประเมินโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายที่เป็น

ตัวเงิน	 การรั่วไหลทางด้านความสูญเปล่าของวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ผลิต	 หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์	 ที่ท�าให้งานไม่ประสบความ

ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด	 ผู้บริหารระดับ 

ฝ่ายงานทีรั่บผิดชอบระดบัฝ่ายงาน/ส�านกั	ประเมนิความเส่ียง	ท้ังจาก

ปัจจยัภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์

ของหน่วยรับตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม	 โดยก�าหนด

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมย่อยภายใต้การ	 Risk	 Identification	

ท�าการ	 Risk	 Analysis	 และ	 Risk	Management	 ด้วยแผนการ

จัดการความเสี่ยง	

3. กิจกรรมกำรควบคุม

 ก�ำหนด	นโยบายและวิธีการต่างๆ	ที่ฝ่ายบริหารก�าหนดให้

บคุลากรของหน่วยงานย่อยระดับปฏบิติังาน	ปฏบิติังาน	ปฏบิตัเิพือ่

ลดหรอืควบคุมความเสีย่ง	และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏบัิต	ิ

แฝงอยู่ในกระบวนการท�างานตามปกติ	 สามารถลดความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับยอมรับได้	 และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะจาก

ผู้บริหาร

 กิจกรรมกำรควบคุม

	 -	การอนมัุตทิีเ่ป็นไปตามกรอบอ�านาจและหน้าที	่การสอบทาน

โดยหัวหน้างานที่รับผิดชอบ	 ไปจนถึงผู้บริหารตามสายการบังคับ

บัญชาและส�านักตรวจสอบภายใน	

	 -	การดูแลป้องกันทรัพย์สิน

	 -	การบริหารทรัพยากรบุคคล

	 -	การบนัทกึรายการและเหตุการณ์อย่างถกูต้องและทนัเวลา	

การกระทบยอด

	 -	การแบ่งแยกหน้าที่

	 -	การจัดท�าเอกสารหลักฐาน	หลักฐานเพื่อการควบคุม	โดย

เอกสารหลักฐาน	หรือแบบฟอร์มในการด�าเนินงาน

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

	 ข้อมลูข่าวสารทางการเงนิ	และข้อมลูข่าวสารอืน่ๆ	เกีย่วกบั

การด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม	 ไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่ง

ภายในหรือภายนอก	 มีการสื่อสารทางด้านเอกสารข่าว	 เป็นต้น	 

มกีารสือ่สารเป็นระยะๆ	ตามความเหมาะสมและเพยีงพอ	และทันกาล

2. Risk assessment

 The potential for errors or damage in terms of 

finance,	waste	of	 the	 raw	materials	used	 in	production	

or	 any	 factor	 which	 can	 lead	 to	 work	 objectives	 or	

target	 plans	 not	 being	 satisfactorily	 achieved.	 The	 

Executive	Directors	responsible	for	each	department/office	 

adequately	and	rationally	assessed	risks,	stemming	from	

both	 internal	and	external	 factors,	which	could	affect	

the	achievement	of	the	objectives	of	their	work	units.	

The	purpose	of	the	activities	under	risk	identification,	risk	

analysis	and	the	risk	management	plan	were	defined.

3. Control activity

 Policy Design: Executives designed policies and 

methods	to	be	put	into	practice	by	operational	personnel	in	

order	to	reduce	or	control	risk.	As	a	result,	these	practices	

became	inherent	in	the	general	operational	processes	

resulting	in	levels	of	risk	being	reduced	to	an	acceptable	

level.	 The	 executives	monitored	 and	 accessed	 the	 

operations	periodically.

 Control Activities:

	 -	 Approval	 is	 in	 accordance	 with	 levels	 of	 

authorization.	This	is	reviewed	in	accordance	with	levels	

of	seniority	and	by	the	Office	of	Internal	Audit.

	 -	Maintenance	of	property.

	 -	Management	of	human	resources.

	 -	Recording	of	financial	reconciliation,	transactions	

and	events	on	an	accurate	and	prompt	basis.	

	 -	Categorization	of	duties.

	 -	 Preparation	 of	 documentation,	 evidence	 of	 

control	and	operational	forms.

4. Information and communication

 Financial information and other information  

regarding	 the	 operations	 of	 GPO,	 emanating	 from	

either	 internal	 or	 external	 sources,	 are	 communicated	

through	 the	 intercom	 system	 and	 newspapers.	 This	 

information is	communicated	periodically	when	it	is	deemed	 

appropriate.รา
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5. กำรติดตำมประเมินผล

	 มีกระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน	 และ

ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

และสม�่าเสมอ	 กาติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน	 (Ongoing	

Monitoring)

	 ทั้งนี้	 ปี	 2558	 การควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม

ในภาพรวม	ได้ออกแบบกระบวนการภายใต้หลกัเกณฑ์การควบคมุ

ภายใน	 เพื่อเป็นแนวทางให้ก�าหนดให้ผู ้บริหาร	 และบุคลากร 

ทกุคนภายในองค์กรประยกุต์และน�าไปปฏบิติัเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ 

ว่าองค์การเภสัชกรรมจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุสมผล 

ว่า	 การด�าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	

ทางด้านประสิทธิผล	 การใช้ทรัพยากร	 การดูแลรักษาทรัพย์สิน	

การป้องกันหรือลดความผิดพลาด	 ความเสียหาย	 การรั่วไหล	 

การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต	 ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานและ

การด�าเนนิงาน	รวมทัง้ด้านการปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบ	ข้อบังคบั	

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย	 ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่าย

บริหารตามที่	สคร.ก�าหนด

5. Monitoring

	 Processes	 are	 undertaken	 consistently	 and	 

regularly	to	facilitate	the	continuous	monitoring	of	performance	

quality	and	the	effectiveness	of	internal	controls.		

	 In	2015,	the	internal	controls	of	GPO	were	designed	

as	guidelines	to	be	implemented	by	all	executives	and	

personnel	within	the	organization.	This	was	in	order	to	

ensure	that	GPO’s	operations	achieved	the	objectives	of	

internal	control	in	ensuring	the	effective	use	of	resources,	

the	maintenance	of	GPO	property	and	the	prevention	

or	 reduction	 of	 errors,	 damage,	 leakage,	wastage	 and	

corruption.	The	requisite	achievements	of	these	internal	

control	 objectives	 also	 included	 reliability	 in	 financial	

and	operational	reporting	and	compliance	with	the	law,	

regulations,	cabinet	resolutions	and	policies,	as	well	as	

the	regulations	to	be	followed	by	executives	as	defined	

by	SEPO.
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การตรวจสอบภายใน
	 องค์การเภสัชกรรม	(อภ.)	ได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายใน

ขึ้น	 เพื่อบริการให้ความเชื่อมั่น	 และให้ค�าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ

และเท่ียงธรรม	 	 ช่วยเพิม่คุณค่าและยกระดบักระบวนการปฏบัิตงิาน

ขององค์การเภสัชกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม

ที่ก�าหนดไว้	 โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมและ

การก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ	 ซึ่งการปฏิบัติงาน

ของส�านักตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	2555	คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

ของรัฐวิสาหกิจ	 ฉบับปรับปรุง	 ป ี	 2555	 ของ	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	กระทรวงการคลัง	และ

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ

สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน	(The	Institute	of	Internal	Auditors	

:	IIA)	โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิาร	คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

	 ส�านักตรวจสอบภายใน	 องค์การเภสัชกรรม	 (อภ.)	 เป็น

หน่วยงานเทียบเท่าระดับฝ่าย	 โดยสายงานทางการบริหาร	 

(Administratively)	 ขึ้นตรงต่อผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม	

ส่วนสายงานตามหน้าที่	(Functionally)	อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ท�าให้การท�างานตามภารกิจของ

ส�านักตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากสิ่งรบกวนหรือขัดขวาง

	 ปีงบประมาณ	 2558	 ส�านักตรวจสอบภายใน	 ได้จัดท�า 

แผนงานตรวจสอบประจ�าปี	2558	โดยเป็นการวางแผนการตรวจสอบ

ตามฐานความเสี่ยง	ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ�าปีของ	 อภ.	 และส�านักตรวจสอบภายในได้ 

เพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งในการ

ประเมินความเสีย่งเพ่ือวางแผนงานตรวจสอบด้วย	ส�าหรบัประเภท

การตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วย	 การตรวจสอบให้ความ 

เชื่อมั่น	การให้บริการค�าแนะน�าปรึกษา	และงานอื่นๆ	

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม ประจ�าปี 2558
Report of the Audit Committee of the Fiscal Year 2015

Internal Audit
	 GPO	established	an	Internal	Audit	Office	to	provide	

assurance and an independent and impartial consulting 

service,	 as	well	 as	 to	 add	 value	 and	 improve	 GPO’s	 

operations	 in	 order	 to	 help	 achieve	 its	 objectives.	

The	 role	 of	 the	 Internal	 Audit	 Office	 is	 to	 evaluate	

and	 improve	 the	efficiency	and	effectiveness	of	 the	 risk	 

management	process	and	the	systematic	control	of	Corporate	 

Governance.	The	Internal	Audit	Office’s	performance	is	in	

compliance	with	the	regulations	of	the	Ministry	of	Finance	

on	Audit	Committees	and	the	Internal	Audit	Units	of	state	 

enterprises	 B.E.	 2555	 and	 with	 the	 Operation	 

Manual	 for	 the	 Internal	Audit	of	State	Enterprises	B.E.	

2555,	of	 the	State	Enterprise	Policy	Office	 (SEPO),	 the	 

Ministry	of	Finance.	In	addition,	the	Internal	Audit	Office’s	 

performance	 is	 in	 accordance	with	 the	 International	

Standards	 for	 the	 Professional	 Practice	 of	 Internal	 

Auditing	of	The	 Institute	of	 Internal	Auditors	 (IIA).	The	

results	of	the	audit	are	reported	to	the	Audit	Committee	

and	GPO’s	Board	of	Directors.

	 GPO’s	 Internal	 Audit	 Office	 operates	 at	 a	 

departmental	 level	 and	 so	 reports	 administratively	 to	

the	Managing	 Director	 and	 functionally	 to	 the	 Audit	 

Committee.	 This	 ensures	 that	 the	 operations	 of	 the	 

Internal	 Audit	 Office,	 in	 accordance	with	 its	mission,	

are	 independent	 and	 not	 subject	 to	 interference	 or	

obstruction.

	 The	Internal	Audit	Office	prepared	an	audit	plan	

for	the	fiscal	year	2015.	This	plan	was	developed	on	a	

risk	based	audit	basis,	in	accordance	with	and	linked	to	

GPO’s	strategy	and	annual	operations	plan.	The	Internal	

Audit	Office	includes	risk	of	fraud	as	part	of	its	risk	audit	

plan.	The	types	of	internal	audit	undertaken	at	present	

comprise	assurance	auditing,	consulting	services,	etc.

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
55

8 
: A

nn
ua

l R
ep

or
t 2

01
5

54



	 ส�านักตรวจสอบภายในได้วางแนวทางบริหารจัดการเพื่อ

ให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานทีก่�าหนดไว้อย่างครบถ้วน		

ส�าหรับผลการปฏบิตังิานตรวจสอบได้มกีารน�าเสนอต่อผูอ้�านวยการ

และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกครั้งที่มีการประชุม	

ในประเด็นการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุม

ภายใน	และการก�ากับดูแลที่ดีของ	อภ.	ส�านักตรวจสอบภายในได้

ด�าเนินการสอบทาน	 การด�าเนินงานต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 ซ่ึงผลการ

สอบทานได้น�าเสนอผูอ้�านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง

น้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	

	 ส�าหรับการด�าเนินงานด ้านการควบคุมภายในตาม 

ข้อก�าหนดของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ	(คตง.)	ทกุหน่วยงานใน

องค์การเภสัชกรรม	ได้ท�าการประเมินตนเอง	(Self-Assessment)	

โดยส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทาน	และประเมิน

อิสระ	(Independence	Assessment	:	IA)	ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน

การควบคมุภายในทีก่�าหนด	ผลการสอบทานสามารถให้ความมัน่ใจ 

ได้ในระดับหนึ่งว ่าการด�าเนินงานของ	 อภ.	 มีความโปร่งใส	 

ตรวจสอบได้	เป็นไปอย่างเหมาะสมและรัดกุมพอสมควร

	 ปีงบประมาณ	2558	ส�านักตรวจสอบภายในได้ใช้

	 1.	 คู ่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน	 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 การก�าหนดรายละเอียด

เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการผลติยาแผนปัจจบุนัตามกฎหมาย

ว่าด้วยยา	พ.ศ.	2554	

	 2.	ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	 (State	Enterprise	

Performance	Appraisal	 :	 SEPA)	 เป็นแนวทางในงานตรวจสอบ	

เพ่ือช่วยพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู ้บริหารและ

พนักงาน	

	 The	Internal	Audit	Office	stipulates	management	

guidelines	in	order	to	successfully	achieve	its	audit	plan.	

The	results	of	the	audit	are	submitted	to	the	Managing	

Director	and	the	Audit	Committee	whenever	a	meeting 

is	 held.	 The	 Internal	 Audit	 Office	 reviews	 the	 risk	 

management	system,	internal	controls	and	good	corporate	

governance	 and	 reports	 its	 findings	 to	 the	Managing	 

Director	 and	 the	 Audit	 Committee	 at	 least	 once	 per	

trimester.

	 GPO	operates	 internal	audit	 in	accordance	with	

the	 regulations	 of	 the	 Audit	 Commission	 (SAC).	 Each	 

department	 within	 GPO	 performs	 a	 self-assessment,	

which	is	then	subjected	to	an	Independent	Assessment	

(IA)	 by	 the	 Internal	 Audit	 Office	 in	 accordance	with	

internal	 audit	 standards.	 This	 assessment	 ensures	

that	 GPO’s	 operations	 are	 transparent,	 accountable,	 

appropriate	and	concise.

	 During	the	fiscal	year	2015,	the	Internal	Audit	Office	

complied	with	the	following:

	 1.	Manual	for	the	Audit	of	Manufacturing	Facilities	

in	accordance	with	a	directive	from	the	Ministry	of	Public	

Health	on	Good	Manufacturing	Practice	(GMP)	under	the	

Drugs	Act,	B.E.	2554.

	 2.	State	Enterprise	Performance	Appraisal	(SEPA)	

audit guidelines for the development and improved 

performance	of	executives	and	employees.

55



	 ปีงบประมาณ	2558	ส�านกัตรวจสอบภายในเน้นการปฏิบตัิ

งานเชิงป้องกันมากขึ้นตามหลัก	แนวทางป้องกัน	3	ระดับ	(Three	

Lines	of	Defense)	โดยการจดัอบรมและสือ่สารให้ผู้บรหิารระดบั

ผู้อ�านวยการกองขึ้นไปในแต่ละหน่วยงานทั้ง	 First	 Line	 และ	

Second	Line	เข้าใจบทบาท	หน้าที่ของตน	ที่เกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ซึ่งช่วยให้การบริหารความเสี่ยง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของส�านักตรวจสอบภายใน 

ในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ	 เที่ยงธรรม	 ใช้ความเชี่ยวชาญ	 และ

ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	และเป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน	โดยไม่มข้ีอจ�ากดัในการ

ได้รบัข้อมลูทรพัยากรและความร่วมมอืจากผูบ้รหิารและหน่วยงาน

ต่างๆ	ในองค์การเภสัชกรรม

	 คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม

ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส�านักตรวจสอบ

ภายในเป็นอย่างดี	 เช่น	 การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการ 

พัฒนา	 ผู ้ ตรวจสอบภายในให ้มีความสามารถในหน ้า ท่ี	 

(Competency)	เป็นต้น

	 ในปีงบประมาณ	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ

ประชุมทั้งส้ิน	 10	 ครั้ง	 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้แทนส�านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้สอบบัญชีขององค์การเภสัชกรรม	

จ�านวน	1	คร้ัง	มค่ีาตอบแทนผูส้อบบญัช	ีเป็นจ�านวนเงิน	1,050,000	

บาท	 (หนึ่งล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน)	 รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้บริหาร

ของแต่ละหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรมตามวาระที่เก่ียวข้อง	 

เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ	 และ 

เมือ่สิน้ปีงบประมาณได้ส่งรายงานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

และส�านักตรวจสอบภายในให้กระทรวงสาธารณสขุ	และกระทรวง

การคลังตามแผนงานและระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วน

 During	 the	 fiscal	 year	 2015,	 the	 Internal	 Audit	

Office	 placed	more	 focus	 on	 preventative	 practices	 in	

accordance	with	 the	 Three	 Lines	 of	 Defense	model.	 

The	 Internal	 Audit	 Office	 organized	 training	 for	 and	 

communication	between	all	executives	 in	 the	position	of	

head	of	department	upwards	within	both	First	and	Second	

Line	work	units.	This	enables	them	to	understand	their	role	

in regard to risk management and internal control and helps 

to	enhance	the	effectiveness	of	risk	management.	

	 The	 Internal	Audit	Office	performs	 its	mission	 and	 

duties	 independently,	 impartially,	 professionally	

and	 in	 compliance	with	 the	 requisite	 standards.	 The	 

professional	practice	of	Internal	Audit	within	GPO	operates	

without	 limits	 in	 terms	of	 data	 requests,	 resources	 and	 

cooperation	from	executives	and	other	GPO	personnel.

	 The	 Audit	 Committee	 and	 GPO	 executives	 

provide	 strong	 support	 for	 the	 operations	 necessary	

to	 accord	with	 the	mission	 of	 the	 Internal	 Audit	Office,	 

such	 as	 the	 allocation	of	 a	 sufficient	budget	 to	 improve	 

the	competency	levels	of	the	internal	auditors.

	 Dur ing	 the	 f iscal 	 year	 2015	 the	 Audit	 

Committee	held	a	 total	of	10	meetings;	one	of	which	was	 

attended	by	 representatives	of	 the	Office	of	 the	Auditor	

General	 of	 Thailand,	which	 acts	 as	 GPO’s	 auditor.	 The	 

remuneration	of	 the	auditor	amounted	 to	1,050,000	baht.	

A	meeting	was	 also	held	between	executives	 from	each	 

department	 of	 GPO	 in	 order	 to	 discuss	 and	 

exchange	 ideas	on	 various	 aspects	of	 operations.	 At	 the	

end	of	 the	fiscal	 year,	 the	annual	 report	 from	 the	Audit	 

Committee	 and	 the	 Internal	 Audit	 Office	 was	 

submitted	 to	 the	 Ministry	 of	 Public	 Health	 and	 the	 

Ministry	of	 Finance	 in	 accordance	with	operational	plans	 

and	regulations.
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	 องค์การเภสัชกรรมได้ยึดมั่นแนวนโยบายหลักต่างๆ	 

ของชาติและพันธกิจทางสังคมที่เกี่ยวข้อง	 เป็นกรอบในการ 

ด�าเนินงาน	ได้แก่	

	 1)	นโยบายแห่งชาติด้านยา	มุง่เน้นการให้ประชาชนสามารถ

เข้าถงึยาอย่างทัว่ถงึ	ทนัการณ์	ในราคาทีเ่หมาะสม	ส่งเสรมิให้มกีาร

ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน	

พัฒนาระบบการควบคุมยาของประเทศ	 ตลอดจนการพัฒนา

อุตสาหกรรมการผลิตยา	 ชีววัตถุและสมุนไพรให้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 2)	 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข	 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ

บริการ	 โดยการพัฒนาคุณภาพของสถานบริการ	 และระบบยา	 

ให้เป็นระบบเดียวกันท้ังเขตบริการสุขภาพ	 และธรรมาภิบาล 

ของระบบยาและเวชภัณฑ์

	 3)	นโยบายกระทรวงการคลัง	มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในกลุ่ม

สาขาสงัคมและเทคโนโลย	ีมส่ีวนในการส่งเสรมิพฒันาคณุภาพชวีติ

ของประชาชน	 สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ 

ภาครฐัและเอกชน	รวมทัง้มนีโยบายให้องค์กรไปสูม่าตรฐานสากล	และ

รับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ

	 GPO	adheres	to	major	national	policies	and	concerns	

itself	with	social	missions;	it	has	adopted	these	policies	and	

missions	as	a	framework	for	the	following	operations:	

	 1)	The	National	Drug	Policy	focuses	on	providing	public	

access	to	medicines	in	a	thorough	and	timely	fashion	and	at	

a	reasonable	price,	as	well	as	promoting	the	judicious	use	of	

medicines	to	medical	personnel	and	the	public.	Under	this	

policy	the	national	drug	control	system	and	the	pharmaceutical	

industry,	in	terms	of	the	production	of	medicines	and	biological	 

and	herbal	products,	have	been	developed	in	order	to	enable	

Thailand	to	attain	self-sufficiency	in	regard	to	drugs.

	 2)	 The	Ministry	of	Health’s	policy	 focusing	on	 the	

development	of	service	systems	by	improving	the	quality	

of	service	 facilities	and	medicine	systems	and	 implementing	

these	 systems	 nationwide,	 as	well	 as	 improving	 good	 

governance	in	the	use	of	medicines	and	medical	supplies.	

	 3)	The	Ministry	of	Finance’s	policy	promoting	state	

enterprises,	 in	 the	 fields	 of	 technology	 and	 society,	 to	 

participate	in	enhancing	the	quality	of	life	of	the	Thai	people	

and	in	developing	innovations	to	support	both	public	and	

private	sector	operations,	as	well	as	to	meet	international	

standards	and	to	be	responsible	for	the	security	of	medicines	

and	medical	supplies	within	the	country.

ผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปีงบประมาณ 2558 
และบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
Operational Guidelines 
for the Fiscal Year 2015 
and Management Analysis
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	 4)	 นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 

มุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ	ทั้งด้านการเมือง	ความมั่นคง	

เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	เช่น	การมุ่งเน้นให้มีการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง	ลดภาระการสั่งซื้อจากต่างประเทศ

	 องค์การเภสัชกรรมได้น�าแนวนโยบายข้างต้นมาเป็น 

กรอบในการด�าเนนิงานภายใต้แผนยทุธศาสตร์ระยะ	3	ปี	ประจ�าปี	 

2558	 -	 2560	 โดยก�าหนดวิสัยทัศน์	 ในปีงบประมาณ	 2558	 

“เป็นผู้น�าในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจ�าเป็นต่อ

สังคมไทยอย่างเป็นธรรม”	ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	5	ด้าน

ดังนี้

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	ยุทธศาสตร์การตอบสนองนโยบายภาครัฐ

และนโยบายแห่งชาติด้านยา

	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันตามหลักธรรมาภิบาล

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการตลาด	

การให้บริการลูกค้า	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและ 

มีคุณภาพ

	 ยุทธศาสตร์ที่		4	ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 5	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงงานผลิตและ

คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

 ผลการดำ�เนินงานตามนโยบายที่ส�คัญและ 
ตามพันธกิจสังคม
 องค์กำรเภสัชกรรมได้ด�ำเนินงำนเพื่อตอบสนองนโยบำย

ภำครัฐและนโยบำยแห่งชำติด้ำนยำ	 มุ ่งเน้นให้องค์กรมีการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา	การวิจัยและพัฒนา	ไปสู่มาตรฐาน

สากล	ตลอดจนการพฒันาการบรหิารจดัการองค์กรมุง่สูอ่งค์กรทีม่ี

ประสทิธภิาพสูงในการด�าเนินตามพันธกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย	ส�าหรบั

ความรับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ	

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง	 และสามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	The	policy	of	the	National	Council	for	Peace	and	

Order	(NCPO)	emphasizing	the	creation	of	stability	in	terms	

of	politics,	security,	the	economy,	society	and	culture;	for	

example,	focusing	on	research	and	development	in	order	

to	become	self-reliant	and	reduce	the	need	for	imports.

	 GPO	has	adopted	the	above	policies	as	a	framework	

for	operations	under	its	3	year	strategic	plan	for	the	years	 

2015	-	2017.	The	vision	for	fiscal	year	2015	was	“To	be	a	

leader in pharmaceutical products and medical supplies 

beneficial	 and	 essential	 to	 Thai	 society	with	 fairness”.	 

The	five	key	strategic	plans	are	as	follows:

	 Strategic	 plan	 no.1	 Respond	 to	 government	 and	 

national	policy	on	drugs.

	 Strategic	plan	no.2	Increase	the	competitive	efficiency	

and	capability	of	the	organization	in	accordance	with	good	

governance	and	social	responsibility.

	 Strategic	plan	no.3	 Improve	marketing	 systems	via	

the	efficient	provision	of	quality	services	to	customers	and	

stakeholders.		 	

	 Strategic	plan	no.4	Research	and	development.

	 Strategic	plan	no.5		Develop	manufacturing	plants	and	

product	quality	 in	order	to	achieve	 international	standard	

certification.	

 Operations in accordance with major 
policies and social missions
 GPO operates in response to government  

policies and national drug policies	which	place	emphasis	

on	the	requirement	for	the	organization	to	enhance	the	

pharmaceutical	manufacturing	industry	and	to	undertake	

research and development in order to meet international 

standards,	 as	 well	 as	 to	 develop	 its	 organizational	 

management	in	order	to	be	highly	effective	in	carrying	out	

its	assigned	missions.	This	allows	GPO	to	be	responsible 

for	medicines	and	medical	supplies	throughout	the	country, 

to	enable	people	to	have	thorough	and	easy	access	to	

medicines	and	to	attain	self-sufficiency.รา
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 1) การพัฒนา GMP โรงงาน Site พระราม 6  
ให้ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐาน GMP-PIC/S 
 โรงงานผลิตยาท่ีพระราม	 6	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

การผลติยาทีด่ตีามมาตรฐาน	GMP-PIC/S	โดยส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 ครบทุกหมวดการผลิต	 จ�านวน	 8	 หมวด	 ดังนี้	 

(1)	กลุม่ยาเมด็	(2)	กลุม่ยาปราศจากเชือ้	(3)	กลุม่ชวีวตัถ	ุ(4)	กลุม่ยา

เพนซิิลลนิ	(5)	กลุม่ยาแคปซลู	(6)	กลุม่ยาน�า้ภายนอก	(7)	กลุม่ยาน�า้

ภายใน	(8)	กลุ่มยาแข็งกึ่งเหลว

 2) โครงการก่อสร้างโรงงานผลติยา ตามมาตรฐานระดบั
สากล เพือ่ขยายฐานการผลติ
	 โรงงานผลิตยารังสิต	1	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	สามารถเปิด

สายการผลิตยาในรูปแบบ	Solid	Dosage	Forms	ได้ครบทัง้	4	สาย

การผลติ	ได้แก่	กลุม่ยาแคปซูลชนดิแขง็	2	สายการผลติ	และกลุม่ยาเม็ด 

2	 สายการผลิต	 และมีแผนขอการรับรองมาตรฐานการผลิตยา 

ที่ดีตามมาตรฐาน	GMP-PIC/S	ต่อส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	ในปี	2559	ซึ่งจะสามารถเพิ่มก�าลังการผลิตและส�ารองยา

ได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ	2,500	-	3,000	ล้านเม็ดต่อปี

 1) Development of the manufacturing 
plant at Rama VI in order to gain accreditation 
with the GMP PIC/S standard. 
	 The	manufacturing	 plant	 at	 Rama	 VI	 received	 

accreditation	with	the	GMP	PIC/S	standard	from	the	Food	

and	Drug	Administration	in	respect	of	all	production	categories: 

(1)	 Tablets,	 (2)	 Sterile	 Products,	 (3)	 Biological	 Products,	 

(4)	Penicillin,	(5)	Capsules,	(6)	External	Liquid	Dosage	Form,	 

(7)	Internal	Liquid	Dosage	Form	and	(8)	Semisolid	Dosage	Form.

 2) Project for the construction of a  
manufacturing plant in accordance with  
international standards in order to expand the 
production base.
	 The	 Rangsit	 1	Manufacturing	 plant	 in	 Thanyaburi	

District,	Pathum	Thani	Province	can	now	manufacture	all	4	

production	lines	of	drugs	in	a	solid	dosage	form,	these	being	

2	lines	of	hard	gelatin	capsules	and	2	lines	of	tablets.	It	is	

planned	that	the	certification	standards	of	GMP-PIC/S	from	

the	Food	and	Drug	Administration	will	be	attained	in	2016	

and	that	the	production	and	storage	capacity	in	the	same	

year	will	be	increased	by	approximately	2,500	-	3,000	million	

tablets	per	annum.
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 3) โครงการก่อสร้างโรงงานผลติวคัซนีไข้หวัดใหญ่/ 
ไข้หวดันก (Flu Vaccine) ตามมาตรฐาน WHO-GMP
 - ควำมก้ำวหน้ำของกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตวัคซีน 

ไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก	ต.ทบักวาง	อ.แก่งคอย	จ.สระบรุ	ีสามารถ

เร่ิมต้นการก่อสร้างตามแผนการด�าเนินงานการก่อสร้างของ

ปีงบประมาณ	2558	 ในส่วนท่ียงัก่อสร้างไม่แล้วเสรจ็	หลงัจากต้อง

หยุดการก่อสร้างเนื่องจากต้องมีการทบทวนแบบฐานรากเพื่อ 

ความมัน่คงของอาคาร	และจากอบัุติการณ์น�า้ท่วมในปี	2554	รวมทัง้	 

การทบทวนแบบเพือ่ให้เกดิความปลอดภัยต่อผูป้ฏบิตังิานและชมุชน	

ท�าให้ต้องมีการปรับแบบให้ได้ตามมาตรฐานสากล	WHO-GMP	และ

ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรี

เมื่อต้นปีงบประมาณอีก	59.3	ล้านบาท	จากงบประมาณเดิมที่ได้

รับอนุมติังบประมาณเป็นเงนิ	1,411.70	ล้านบาท	เมือ่ปี	2550	โดย

ก�าหนดให้การก่อสร้างตวัโรงงานแล้วเสรจ็ภายในปี	2559	และเมือ่

ด�าเนินการตามแผนรายปี	 โรงงานจะได้รับรองมาตรฐานการผลิต

ตามมาตรฐาน	WHO-GMP	คาดว่าโรงงานจะสามารถผลติวคัซีนได้	

ในปี	2563	โดยผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	ได้ปีละ	

2	ล้านโด๊ส	สูงสุด	10	ล้านโด๊ส	และรองรับการผลิตวัคซีนป้องกัน 

ไข้หวัดใหญ่ชนดิระบาด	กรณเีกดิการระบาดใหญ่ได้สงูสดุ	60	ล้านโด๊ส

 3) Project for the construction of a flu 
vaccine manufacturing plant in accordance with 
WHO-GMP.
 - Progress on the construction of the influenza/

avian flu vaccine manufacturing plant. The construction 

on the incomplete elements of the vaccine manufacturing 

plant	at	Tub	Kwang	Sub-District,	Kaeng	Khoi	District,	Saraburi	 

Province	was	recommenced	in	accordance	with	the	construction	

operational	plan	for	the	fiscal	year	2015.	Construction	had	

previously	been	halted	following	a	review	of	the	foundation	

and	building	plans,	in	order	to	ensure	the	safety	of	workers	

and	the	community;	this	review	resulted	in	the	construction	

plans	being	 revised	 to	meet	 the	WHO-GMP	 international	

standard.	 The	construction	 site	was	also	affected	by	 the	 

serious	floods	of	2011.	In	the	early	part	of	the	fiscal	year	2015	

an	additional	construction	budget	of	59.3	million	baht	was	

approved	by	the	Council	of	Ministers.	The	original	budget,	

totaling	1,411.70	million	baht,	was	approved	in	2007.	The	

construction	of	the	manufacturing	building	is	expected	to	be	

completed	within	2016.	It	is	anticipated	that,	in	accordance	

with	the	annual	operation	plan,	the	manufacturing	plant	will	

receive	accreditation	with	the	WHO-GMP	standard	and	it	is	

expected	that	the	plant	will	be	able	to	commence	vaccine	

production	 in	 2020.	 The	plant	will	 have	 the	 capacity	 to	

produce	2	million	doses	of	seasonal	influenza	vaccine;	this	

production	will	later	be	expanded	to	10	million	doses	and	

the	plant	will	have	the	ability	to	expand	still	further,	to	not	

less	than	60	million	doses,	in	the	event	of	a	pandemic.	
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 - ควำมก้ำวหน้ำของกำรพฒันำวคัซนีไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก 

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธิ์ องค์การ

เภสัชกรรมได้รับการอนุมัติจากส�านักคณะกรรมการอาหารและยา	

เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2558	ให้สามารถด�าเนินการผลิตยาแบบมี

เงื่อนไขกรณีที่มีการระบาดใหญ่	(Pandemic)	ชองโรคไข้หวัดใหญ่	

วคัซนีไข้หวดัใหญ่ชนดิเชือ้เป็นท่ีท�าให้อ่อนฤทธิ	์ (Live	Attenuated	

Influenza	 Vaccine	 -	 LAIV)	 ภายใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อ	 Fluvac	 5	 

(สายพันธุ์	 A/17/Turkey/Turkey/05/133	 (H5N2))	 ที่โรงงาน

ผลติวคัซนีน�าร่อง	ม.ศลิปากร	จ.นครปฐม	ซึง่ผลติภณัฑ์ได้รบัรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับที่	 2	 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	 –	 National	

Innovation	Award	จาก	NIA	(National	Innovation	Agency)	

ในปี	2558	ด้วย

 วัคซีนไข ้หวัดใหญ ่ชนิดเ ช้ือตำย ( Inact ivated  

Influenza Vaccine - IIV)	การด�าเนินงานในปี	2558	ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 และคณะกรรมการจริยธรรมของ

องค์การอนามัยโลก	 ได้พิจารณาอนุมัติ	Clinical	Trial	Protocol	

ส�าหรับการทดลองทางคลีนิกระยะที่	 1	 ของวัคซีนชนิดเช้ือตาย

ที่องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ช่ือ	

TriFluvac	ทีโ่รงงานผลติวัคซนีน�าร่อง	ม.ศลิปากร	จ.นครปฐม	และ 

จะด�าเนินการให้วัคซีนแก่อาสาสมัครตามแผนการด�าเนินงาน 

การทดลองทางคลินิกระยะที่	1	และ	2	ในปี	2559	ต่อไป	โดยในปี	

2560	-	2563	จะได้ด�าเนินการผลติวคัซีน	Scale-up	production	

และด�าเนินการทดลองทางคลีนิกระยะที่	 3	 รวมทั้งด�าเนินการ 

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัคซีน	 TriFluvac	 ตามมาตรฐานของ	 

WHO-GMP	 คู่ขนานกับการก่อสร้างโรงงาน	 ซึ่งจะท�าให้ภายในป	ี

2563	สามารถเริม่ต้นผลติวคัซนีชนิดเชือ้ตาย	ทีเ่ป็น	Commercial	 

Production	 Batch	 ในรปูแบบ	Multiple	 dose	 ได้	 เพือ่ใช้ใน 

การป้องกนัไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาล	

 - Progress in influenza/ avian flu vaccine development 

 Live Attenuated Influenza Vaccine (LAIV) : GPO’s	

Live	Attenuated	 Influenza	Vaccine	under	 the	brand	name	 

Fluvac	 5	 (strain	 A/17/Turkey/Turkey/05/133	 (H5N2))	 

received	 conditional	 approval	 from	 the	 Food	 and	Drug	 

Administration	on	11	June	2015	for	the	production	of	vaccines	

in	the	event	of	a	pandemic	of	influenza.	This	vaccine	was	 

produced	on	a	pilot	scale	at	the	Pharmacy	Faculty	of	Silpakorn	 

University,	Nakhon	Pathom	Province	and	achieved	2nd place 

in	the	National	Innovation	Awards,	endowed	by	the	National	 

Innovation	Agency	(NIA),	in	2015.

 Inactivated Influenza Vaccine (IIV) : 	 In	2015	the	

FDA	and	the	WHO	ethics	committee	approved	the	clinical	

trial	protocol	 for	phase	1	 clinical	 trials	of	 the	 inactivated	

influenza	vaccine	which	was	developed	and	produced	by	

GPO	under	the	brand	name	“TriFluvac”.	This	vaccine	was	 

manufactured	on	a	pilot	 scale	 at	 the	Pharmacy	Faculty	

of	Silpakorn	University,	Nakhon	Pathom	Province.	Clinical	

trial	phases	1	and	2	will	be	conducted	on	volunteers	 in 

accordance	with	plans	for	the	year	2016.	The	operational	

plans	for	the	years	2017	-	2020	are	as	follows:	execution	

of	production	scale	up,	conduction	of	clinical	phase	3	and	 

registration	of	TriFluvac	in	accordance	with	WHO-GMP	standards.	

These	operations	will	be	undertaken	 in	parallel	with	 the	

construction	of	 the	plant.	The	commercial	production	of	

inactivated	influenza	vaccines,	in	multiple	dose	form,	for	the	

prevention	of	seasonal	influenza,	can	be	commenced	in	2020.	
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 4) การผลติ จดัหา วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ รองรบั
รายการยาและเวชภัณฑ์ตามบญัชยีาหลกัแห่งชาติ
	 องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์ที่เป็น

รายการตามประกาศในบัญชียาหลักแห่งชาติ	พ.ศ.	2558	ได้	223	

รายการ	 จากจ�านวนทั้งหมด	 832	 รายการ	 ซึ่งเป็นยาที่องค์การ

เภสชักรรมผลติได้เอง	197	รายการ	และเป็นยาผูผ้ลติอืน่ทีอ่งค์การ

เภสัชกรรมส�ารองอีก	26	รายการ

 - กำรวิจัยและพัฒนำ กำรผลิตยำชื่อสำมัญ (Generic 

Drugs) 

	 ในปี	 2558	 องค์การเภสัชกรรม	 สามารถด�าเนินการ 

ยืน่ข้ึนทะเบยีนต�ารบัยาสามญั	(Generic	Drugs)	ตามรายการผลติภณัฑ์

ที่อยู่ในโครงการ	Success	Products	ที่มีอยู่ทั้งหมด	26	รายการ	

โดยเป็นยาสามัญใหม่	(First	Generic	Drugs)	8	รายการ	ทีอ่งค์การ

เภสัชกรรมยืน่ขึน้ทะเบยีนต่อส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เป็นล�าดับแรกในประเทศไทย	 โดยโครงการ	 Success	 Products	

เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยา	 ครอบคลุมตาม 

อบุติัการณ์ของโรคในภาวะปัจจบุนั	และสอดคล้องกบับญัชยีาหลกั

แห่งชาติ	ได้แก่	กลุ่ม	Infections	เช่น	กลุ่มยาต้านไวรัส	(Antiviral)	

ทั้งที่เป็นยาต้านไวรัสเอดส์	 และยาต้านไวรัสตับอักเสบ	 เป็นต้น	

ตลอดจนโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	 (NCDs)	ทีเ่ร่ิมเป็นปัญหาของสงัคมไทย	

เช่น	 กลุ่ม	 Gastro-Intestinal	 System,	 กลุ่ม	 Cardiovascular	

System,	กลุ่ม	Respiratory	System,	กลุ่ม	Central	Nervous	

System	 เป็นต้น	 เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถงึการใช้ยาได้มากยิง่ขึ้น 

ในราคาที่ยุติธรรม	 และได้รับยาที่มีประสิทธิผลในการรักษา 

เทียบเท่ากับยาต้นแบบ

 4) Manufacturing, supply and research & 
product development to support medicines and 
medical supplies in accordance with the National 
Essential Drugs List.
	 GPO	was	able	to	manufacture	and	supply	medicines	

and	medical	supplies	in	line	with	the	National	Essential	Drugs	

List	B.E.	2558	to	an	amount	of	223	products	out	of	a	total	of	

832;	these	comprised	197	products	manufactured	directly	by	

GPO	and	26	which	were	manufactured	by	other	companies	

and	reserved	by	GPO.

 - Research & development and manufacturing of 

generic drugs

	 In	 2015,	 GPO	 submitted	 documentation	 for	 the	 

registration	of	26	generic	drug	products,	under	its	Successful	

Products	 project.	 	 Among	 these	 generic	 drug	 products	

there	were	eight	which	were	classified	as	first	generic	drug	 

products,	which	denotes	that	the	drugs	have	not	previously	

been	approved	as	 generic	products	 and	are	new	 to	 the	 

market.	The	Successful	Products	project	involves	the	research	

and development of pharmaceutical products to cover the  

existing	situation	 in	 regard	to	 incidence	of	disease,	 in	 line	

with	the	National	Essential	Drug	List,	such	as	drug	groups	to	

combat	infectious	disease	including	antiviral	drugs	for	HIV	and	

hepatitis,	etc.	Non-communicable	chronic	diseases	(NCDs)	are	

also	a	problem	within	Thai	society;	in	response	to	this	the	

drug	groups	in	this	project	also	include	those	aimed	at	treating	

the	gastro-intestinal	system,	the	cardiovascular	system,	the	

respiratory	system	and	the	central	nervous	system,	etc.	As	a	

result	of	this	project,	people	are	able	to	gain	easy	access	to	

generic	medicines	at	a	fair	price	and	which	have	a	therapeutic	

effectiveness	equivalent	to	the	original	products.	
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 - กำรผลิตยำรำยกำรใหม่และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำก

สมุนไพร ออกสู่ตลำด 

	 ในปี	 2558	 องค์การเภสัชกรรมได้ผลิตยารายการใหม่ 

ออกสู่ตลาด

 รำยกำรที่อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติ	ได้แก่	ยากลุ่ม	ARV	

Efavirenz	50	mg	Tablets	และ	Efavirenz	200	mg	Tablets,	

ยารักษาโรคซึมเศร้า	Foxetin	Tablet	(Fluoxetine	20	mg)	และ

ยารักษาภาวะต่อมลกูหมากโต	GPO-Finax	5	Tablet	(Finasteride	

5	mg)	

	 นอกจากนี้	 ยังมีผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ	 ได้แก่	 ยารักษาภาวะ 

ศรีษะล้านในเพศชาย	GPO-Finax	1	Tablet	(Finasteride	1	mg),	

ยาครมีบรรเทาปวด	Methylate-C	25	g		รวมทัง้การออกผลติภณัฑ์

ใหม่ที่ใช้สารสกัดจากขมิ้นชัน	 ได้แก่	 Curmin	 extra	whitening	

toner/Curmin	 botanical	 THC	 cleansing	 cream/Curmin	

whitening	 facial	 cleansing	 gel/Curmin	Aromatic	 Eternity	

body	moisturizer	 และ	 Curmin	 Endless	 Sweety	 body	 

moisturizer	เพื่อขยายตลาดในกลุ่มเครื่องส�าอาง

 - Manufacture and launch of new types of generic 

drug products and herbal products 

	 In	 2015,	 GPO	manufactured	 and	 launched	 the	 

following	new	products:	

 Products on the National Essential Drug List  

comprising	the	antiretroviral	drugs:	Efavirenz	50	mg	tablets	and	

Efavirenz	200	mg	tablets,	the	antidepressant	drug:	Fluoxetine	

20	mg	tablets	(Foxetin)	and	the	benign	prostatic	hyperplasia	

drug:	Finasteride	5	mg	tablets	(GPO-Finax	5).

 Other products include a drug for the treatment of 

male	pattern	hair	loss:	Finasteride	1	mg	Tablet	(GPO-Finax	1),	

the	pain	relief	cream:	Methylate-C	25	g	and	cosmetic	products	

composed	of	curcumin	extract:	Curmin	extra	whitening	toner,	

Curmin	botanical	THC	cleansing	 cream,	Curmin	whitening	 

facial	cleansing	gel,	Curmin	Aromatic	Eternity	body	moisturizer	

and	Curmin	Endless	Sweety	body	moisturizer;	 these	new	

types	of	cosmetic	product	are	intended	to	expand	GPO’s	

cosmetic	market.	
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 - กำรจัดหำยำก�ำพร้ำ และยำที่มีควำมจ�ำเป็น หรือ 

มีปัญหำขำดแคลน

	 เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐตามความต้องการ	 อาทิ	

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โรงพยาบาลในและนอก

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อให้มียาใช้ส�าหรับผู้ป่วย	 องค์การ

เภสัชกรรมสามารถจัดหายาตามความต้องการของหน่วยงาน	ในปี	

2558	เช่น	

	 1.	Diazoxide	Capsule	25	mg		

	 2.	Labetalol	Injection	25	mg/5	ml	

	 3.	Dantrolene	Sodium	for	Injection	20	mg/Vial	

	 4.	Benztropine	Mesylate	Injection	2	mg/2	ml	

	 5.	Benzathine	Penicillin	G	Injection	1.2	MU/Vial	

	 6.	Indomethacin	Injection	1	mg/2	ml		

 - Supply of orphan drugs, essential medicines 

and medicines which are subject to shortage

	 GPO	provides	a	 supply	 service	 in	 response	 to	 the	 

demands	of	 government	 agencies	 such	 as	 the	National	

Health	 Security	 Office	 and	 hospitals	 both	within	 and	 

outside	 the	 jurisdiction	 of	 the	Ministry	 of	 Health,	 in	 

order	that	medicines	can	be	made	readily	available	for	the	 

treatment	of	patients.	In	2015,	GPO	supplied	the	following	

6	types	of	medicines:

	 1.	Diazoxide	25	mg	capsule

	 2.	Labetalol	injection	25	mg/5	ml	

	 3.	Dantrolene	sodium	injection	20	mg/Vial	

	 4.	Benztropine	mesylate	injection	2	mg/2	ml	

	 5.	Benzathine	penicillin	G	injection	1.2	MU/Vial	

	 6.	Indomethacin	injection	1	mg/2	ml		
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  - Budget savings on medicine and medical  

supplies for the government sector 

	 In	2015,	GPO	assisted	the	government	in	making	savings	

amounting	to	5,343.36	million	baht	on	its	total	budget	for	the	

government	sector’s	procurement	of	medicines	and	medical	

supplies	of	8,319.52	million	baht,	equaling	64.23%.	These	 

savings	comprised	medicines	and	vaccines	which	were	produced	 

directly	by	GPO	amounting	to	3,692.03	million	baht	and	products	 

produced	by	other	manufacturers	and	supplied	by	GPO	

amounting	to	1,651.33	million	baht.	These	budget	savings	

on	medicinesand	vaccines	totaled	3,382.26	million	baht.	

Savings	on	antiretroviral	drugs,	for	which	GPO	possesses	

its	own	manufacturing	capacity,	amounted	to	1,961.10	

million	baht.

 - กำรประหยดังบประมำณด้ำนยำและเวชภณัฑ์ให้แก่ภำครฐั 

	 จากการด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม	 ในการผลิต 

และจัดหายาและเวชภัณฑ์	 โดยในปี	 2558	 องค์การเภสัชกรรม	

สามารถประหยัดงบประมาณจากการจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้

กบัภาครฐั	 เป็นมลูค่ารวม	5,343.36	 ล้านบาท	จากงบประมาณทีภ่าครฐั 

ท่ีจะต้องใช้ซื้อยาและเวชภัณฑ์ในรายการเดียวกัน	 8,319.52	

ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 64.23	 ซึ่งแบ่งเป็นรายการยาที่องค์การ

เภสัชกรรมสามารถผลิตได้เอง	 คิดเป็นมูลค่าที่ภาครัฐประหยัดได้

เท่ากับ	 3,692.03	 ล้านบาท	 และรายการยาผู้ผลิตอื่นที่องค์การ

เภสัชกรรมจัดหามาจ�าหน่าย	 คิดเป็นมูลค่าที่ภาครัฐประหยัดได้

เท่ากบั	1,651.33	 ล้านบาท	 โดยในจ�านวนนี	้ เป็นยากลุม่ยารกัษาโรค

และวัคซีน	 สามารถประหยัดให้ภาครัฐได้เป็นมูลค่า	 3,382.26	 

ล้านบาท	และในกลุม่ยาต้านไวรสัเอดส์ทีอ่งค์การเภสชักรรมมศีกัยภาพ

ในการผลิตเองสามารถประหยัดได้เป็นมูลค่า	1,961.10	ล้านบาท

65



 5) ก�ลงัการผลติ
	 ปริมาณผลผลิต	และผลผลิตตามราคาทุน	ตามรายกลุ่มยา

และเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต*

ประเภทกลุ่มยำ
Type

ปริมำณผลผลิต (หน่วยผลิต)
Quantity produced (Unit)

ผลผลิตรำคำทุน (ล้ำนบำท)
Output by cost (MB)	

2558
2015

2557
2014

2558
2015

2557
2014

1)	ยารักษาโรค	
(General	Medicines;	Non-Penicillins)

1,787,691,442.34	 1,588,577,713.67

ยาเม็ด/แคปซูล/Dry	Syrups/ยาผง	
(Solid	dosage	form)		Unit	:	Kg

1,333,102.28 1,179,651.98 1,340,937,221.63 1,164,062,651.30

ยาขี้ผึ้ง-ครีม	(Semi-solid	dosage	form)
Unit	:	Kg

79,424.95 76,677.20 61,382,067.05 49,812,180.45

ยาน�้า	(Liquid	dosage	form)
Unit	:	Liter

3,088,656.17 3,026,585.99 276,850,102.97 283,000,411.94

ยาฉีด	(Injection)
Unit	:	Ampoule/Vial

17,636,912.00 16,593,893.00 108,522,050.69 91,702,469.98

2)	ยารักษาโรค	กลุ่มเพนิซิลลิน	
(Penicillins)

205,201,423.05 208,161,088.89

ยาเม็ด/แคปซูล/Dry	Syrups/ยาผง
(Solid	dosage	form)		Unit	:	Kg

93,221.04 100,669.77 204,292,413.05 205,136,512.89

ยาฉีด	(Injections)
Unit	:	Ampoule/Vials

3,024,576.00 945,180.00 909,010.00 285,080.00

3)	ยากลุ่มต้านไวรัส	
			(Antiviral	Drugs)

1,417,146,512.03 1,145,959,309.29

ยาเม็ด/แคปซูล/Dry	Syrups/ยาผง	
(Solid	dosage	form)		Unit	:	Kg

297,446.82 243,560.67 1,412,206,366.33 1,140,191,908.80

ยาน�้า	(Liquid	dosage	form)
Unit	:	Liter

7,624.96 5,274.48 4,940,145.70 5,767,400.49

4)	ยาป้องกันโรค	(Preventative	Medicines)	
	Unit	:	Ampoule/Vials

938,272.00 1,244,350.00 122,482,962.22 97,539,795.36

5)	ชุดทดสอบ	(Test	Kits)				
	Unit	:	Set

507,337.00 469,692.00 67,448,628.00 53,554,386.17

6)	ยาจัดชุด	(Household	Medicines)
				Unit	:	Set

1,115,000.00 1,592,600.00 24,591,705.74 35,959,313.25

7)	ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์	
	(Chemical	-	Products)

n/a n/a 123,868,243.29 111,314,079.72

8)	ผลิตภัณฑ์กลุ่ม	Curmin
	(Natural	Products;	Curmin)

n/a n/a 7,762,374.89 15,416,549.22

9)	ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม	
	(Bioremediation	products)

n/a n/a - 8,122,329.00

*	ไม่รวมยาจ้างผลิต	(*Excludes	OEM	products) รวม	(Total) 3,756,193,291.56 3,264,604,564.57

 5) Production Capacity
	 Quantity	produced	and	output	by	cost	of	medicines	

and	medical	supplies	manufactured	by	GPO*
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 6) ด้านการจ�หน่าย
	 ยอดจ�าหน่ายยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต	และยาผู้ผลิตอื่น	

(หน่วย	:	ล้านบาท)	

ประเภท
Type

2558
2015

2557
2014

 ผลต่ำง
Difference

ร้อยละ
Percentage

ยอดจ�าหน่ายยาองค์การเภสัชกรรมผลิต	
(GPO	Products)

6,551.63 5,832.47 719.16 12.33

ยอดจ�าหน่ายยาผู้ผลิตอื่น	
(Non-GPO	Products)

6,876.82 5,644.78 1,232.04 21.83

รวม
(Total)

13,428.45 11,477.25 1,951.20 17.00

 6) Sales
	 Sales	of	medicines	produced	directly	by	GPO	and	

those	produced	by	other	manufacturers	(Unit	:	Million	Baht)

	 GPO’s	sales	of	drugs	and	medical	supplies	for	the	fiscal	

year	2015	totaled	13,428.45	million	baht,	an	increase	on	the	

previous	year	of	1,951.20	million	baht,	equaling	17.00	%.	Within	

total	sales,	those	for	the	drugs	and	medical	supplies	produced	

directly	by	GPO	accounted	for	6,551.63	million	baht,	an	increase	

of	719.16	million	baht	or	12.33	%.	This	growth	in	sales	resulted	

from	an	increase	in	production	capacity	due	to	the	renovation,	

in	2014,	of	the	production	line	for	general	medicines	and	ARV	

drugs	in	solid	dosage	form,	which	lead	to	an	increase	in	output	of	

approximately	604	million	tablets.	Products	produced	by	other	

manufacturers	showed	an	increase	of	1,232.04	million	baht,	or	

21.83	%.	This	increase	in	sales	was	due	to	the	procurement	

policies	of	the	Ministry	of	Public	Health	and	the	National	Health	

Insurance	Office	 (NHSO),	under	which	GPO	was	assigned	to	 

supply	medicines	and	medical	supplies	such	as,	amongst	others,	

peritoneal	dialysis	fluid	for	CAPD,	Efavirenz	600	mg	tablets	30’s,	

Clopidogrel	Bisulfate	75	mg	tablets	10X10’s,	Atrovastatin	10,	20,	

40	mg	tablets	and	Clopidogrel	Bisulfate	75	mg	tablets.	

These	procurement	policies	enable	

people	to	easily	access	the	

drugs	they	need.	

 องค์การเภสัชกรรมมียอดจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ใน

ปีงบประมาณ	2558	มลูค่ารวมทัง้สิน้	13,428.45	ล้านบาท	เพิม่ข้ึน

จากปีที่ผ่านมา	1,951.20	ล้านบาท	คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	17.00	

แบ่งเป็นยอดจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์องค์การฯ	 ผลิต	 6,551.63	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	719.16	ล้านบาท	คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ	12.33	

อนัเน่ืองมาสามารถเพิม่ก�าลงัการผลติได้หลงัจากปรบัปรงุสายการผลติ

ในปี	 2557	 ในกลุ่มยารักษาโรค	 และยากลุ่ม	 ARV	 ที่เป็น	 Solid	

dosage	 form	 ท�าให้ผลผลิตขึ้นคลังเพิ่มมากขึ้นประมาณ	 604	 

ล้านเมด็	ในขณะทีย่าผูผ้ลิตอืน่มยีอดจ�าหน่ายเพิม่ข้ึนมากถงึ	1,232.04	

ล้านบาท	 คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 21.83	 ซึ่งยอดจ�าหน่ายยา 

ผูผ้ลติอืน่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้	 อนัเนือ่งมาจาก	 องค์การเภสชักรรมได้ 

ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ	และ	ส�านักงานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติในการจัดหายาและเวชภัณฑ์	 เพื่อให้ประชาชน 

เข้าถงึยาได้มากขึน้	เช่น	น�า้ยาล้างไตทางช่องท้อง	(CAPD),	Efavirenz	

600	mg	tablet	30’s,	Clopidogrel	bisulfate	75	mg	tablet	

10X10’s	และ	Atrovastatin	10,	20	และ	40	mg	tablet	เป็นต้น
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 7) การด�เนนิงานเพือ่มุง่สูก่ารบรหิารจัดการองค์กรทำีม่ี
ประสทิำธภิาพสงู
	 องค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินงานในการบริหารจัดการ

องค์กร	 ตามแนวคิดของการบริหารองค์กรที่ดีของระบบประเมิน

คุณภาพรัฐวิสาหกิจ	 (State	 Enterprise	 Performance	 

Appraisal	System	-	SEPA)	ทีมุ่ง่เน้นการพัฒนาองค์กรสูอ่งค์กรท่ี

มีประสิทธิภาพสูง	 (High	Performance	Organization	 -	HPO)	

อย่างเป็นขัน้ตอน	ในกระบวนการท�างานทีเ่ป็นระบบ	6	หมวด	ได้แก่	

การน�าองค์กร	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	 การมุ่งเน้นลูกค้าและ

ตลาด	การวัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้	การมุ่งเน้นบุคลากร	

และการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ	 และผลลัพธ์ของการด�าเนินงานทั้ง	

6	ด้าน	ได้แก่	ผลลัพธ์ด้านการน�าองค์กร	ผลลัพธ์ด้านการเงินและ

การตลาด	 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า	 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์

และบริการ	 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร	 และผลลัพธ์ด้าน

ประสิทธิผลของกระบวนการ	และในปี	2558	องค์การเภสัชกรรม

ซึ่งถูกจัดเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ ่มสาขาสังคมและเทคโนโลยี	 

ในกลุม่	BA	ได้เข้าสู่ปีที	่3	ตามระบบของการประเมินผลการด�าเนนิงาน

รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	 (SEPA)	 ได้ 

ผลคะแนนประเมนิเฉลีย่	4.1647	จากการประเมินกระบวนการและ

ประเมินผลการด�าเนินงานด้านผลลัพธ์	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2557	 ท่ีได้

ผลคะแนนประเมินเฉลี่ย	 3.2041	 เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมได้

ด�าเนินการปรับปรุงในด้านกระบวนการท�างาน	 และมีผลในการ

ด�าเนินงานที่ดีขึ้น

บทวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร
	 องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม	

พ.ศ.	 2509	 ได้ด�าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและ 

นโยบายแห่งชาติด้านยา	มุง่เน้นให้องค์กรมกีารพฒันาอตุสาหกรรม

การผลิตยา	 การวิจัยและพัฒนา	 ไปสู่มาตรฐานสากล	 ตลอดจน 

การพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรมุง่สูอ่งค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

ในการด�าเนินตามพนัธกจิทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ส�าหรบัความรบัผิดชอบ 

ดูแลความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ	 เพื่อให ้

ประชาชนสามารถเข้าถึงยาอย่างทั่วถึง	 และสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้อย่างยัง่ยนื	ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ระยะ	3	ปี	ประจ�าปี	2558	-	2560	

โดยก�าหนดวิสัยทัศน์	 ในปีงบประมาณ	 2558	 “เป็นผู ้น�าใน

ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจ�าเป็นต่อสังคมไทย

 7) Operations aimed at high performance 
management of the organization 
	 GPO	 executes	 its	 organizational	management	 in	

accordance	with	 the	 concept	 of	 the	 State	 Enterprise	 

Performance	Appraisal	(SEPA)	system,	which	aims	to	develop	 

organizations	into	high		performance	organizations	(HPO)	by	

employing	6	 categories	of	 corporate	management,	 these	

being:	leadership,	organizational	strategic	planning,	customer	

and	market	 focus,	measurement/analysis/management	of	

knowledge,	a	focus	on	personnel	and		a	focus	on	operations.	

Performance	in	these	6	categories	is	measured	in	terms	of	

leadership	outcomes,	 financial	 and	marketing	outcomes,	

customer	focused	outcomes,	product	and	service	outcomes,	

workforce	 focused	outcomes	 and	process	 effectiveness	 

outcomes.	In	2015	GPO	was	classified	under	enterprises	in	the	

fields	of	society	and	technology,	Group	BA.	GPO	is	now	in	its	

3rd year	of	operating	within	the	SEPA	system	and	received	an	

overall	performance	appraisal	of	4.1647	in	2015,	an	increase	

from	the	performance	appraisal	of	3.2041	in	2014.	This	was	

because	GPO	improved	its	operational	processes	resulting	in	

enhanced	performance.

Management Analysis
	 GPO	is	a	state	enterprise	operating	under	the	Ministry	of	

Public	Health.	It	was	founded	in	accordance	with	the	GPO	Act	

of	1966	(B.E.2509).	GPO	operates	in	response	to	government	

policies	and	national	drug	policies,	which	place	emphasis	

on	 the	 requirement	 for	 the	organization	 to	enhance	 the	 

pharmaceutical	 manufacturing	 industry	 and	 to	 

undertake research and development in order to meet  

international	standards,	as	well	as	to	develop	its	organizational	 

management	 in	 order	 to	 be	 highly	 effective	 in	 

carrying	out	 its	 assigned	missions.	This	 allows	GPO	 to	be	 

responsible	 for	 medicines	 and	 medical	 supplies	 

throughout	 the	 country,	 to	 enable	 people	 to	 have	 

thorough	and	easy	access	 to	medicines	and	 for	Thailand	

to	attain	self-sufficiency	in	terms	of	pharmaceuticals.	GPO	 

currently	undertakes	these	operations	under	its	3	years	strategic	

plan	for	the	years	2015	-	2517	and	in	accordance	with	its	vision,	
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และประชาคมอาเซียนอย่างเป็นธรรม”	 ซึ่งสามารถสรุปตาม 

ผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 การพัฒนาการผลิตยาในระดำับอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานสากล
	 -	การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต	และระบบคุณภาพ

ของโรงงานผลิตยาที่พระราม	 6	 ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

การผลติยาทีด่ตีามมาตรฐาน	GMP-PIC/S	โดยส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา	ครบทุกหมวดการผลิต	จ�านวน	8	หมวด	

	 -	 ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต	 ในปี	 2558	 ผลผลิต 

โดยรวมเมื่อเทียบกับปี	 2557	 ได้เพิ่มขึ้นประมาณ	 ร้อยละ	 15	 

เมื่อเปรียบเทียบจากผลผลิตราคาทุน	 หมวดการผลิตท่ีมีก�าลัง 

การผลิตเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 หมวดการผลิตยาเม็ดและแคปซูลของ 

กลุ ่มยารักษาโรคและกลุ ่มยาต้านไวรัส	 หมวดยาขี้ผึ้ง-ครีม	 

และผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ	

	 -	 ความก้าวหน้าในการขยายฐานการผลิต	 โรงงานผลิตยา

รังสติ	1	อ.ธญับรุ	ีจ.ปทมุธานี	สามารถเปิดสายการผลติยาในรปูแบบ 

Solid	Dosage	Forms	 ได้แก่	กลุม่ยาแคปซลู	และกลุม่ยาเมด็	 และ

มีแผนขอการรับรองมาตรฐานการผลิตยาที่ ดีตามมาตรฐาน	 

GMP-PIC/S	 ต่อส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	 ในปี	2559	 

ซ่ึงจะสามารถเพ่ิมก�าลังการผลิตและส�ารองยาได้เพิ่มข้ึนอีก

ประมาณ	2,500	-	3,000	ล้านเม็ดต่อปี

	 -	 ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน 

ไข ้หวัดใหญ่/ไข ้หวัดนก	 (Flu	 Vaccine)	 ตามมาตรฐาน	 

WHO-GMP	 ในปี	 2558	 ซึ่งประกอบด้วย	 การก่อสร้างโรงงาน

ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	 ระดับอุตสาหกรรม	 ต.ทับกวาง	

อ.แก่งคอย	 จ.สระบุรี	 สามารถเริ่มต้นการก่อสร้างได้ตามแผนการ

ก่อสร้างโรงงานในส่วนอาคารหลกัและอาคารสนบัสนนุทีเ่กีย่วข้อง

กับการผลิตที่จะแล้วเสร็จตามแผนในปี	2559	และในส่วนของการ

พัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย	 (Inactivated	 Influenza	

Vaccine-IIV)	ภายใต้ผลิตภัณฑ์ชื่อ	TriFluvac	ที่จะน�ามาใช้ในการ

ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	 และคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การอนามัยโลก	 

ได้พจิารณาอนุมตั	ิClinical	Trial	Protocol	ส�าหรบัการทดลองทาง

คลินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 และจะด�าเนินการทดลองทางคลินิกใน

ปี	2559	-	2563	และขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานของ	WHO-GMP

which	is	“To	be	a	leader	in	pharmaceutical	product	and	med-

ical	supply	business	sustainably	beneficial	and	wsswntial	to	

the	Thai	society	and	ASEAN	Community’	GPO’s	performance	

during	the	fiscal	year	2015	can	be	summarized	as	follows:	

 The development of pharmaceutical 
production in accordance with international 
standards
	 -	Development	of	the	manufacturing	plant	at	Rama	VI	

in	order	to	gain	accreditation	with	the	GMP	-	PIC/S	standard	

from	the	Food	and	Drug	Administration	in	respect	of	all	8	

production	categories.

	 -	 The	 ability	 to	 increase	 output	 in	 2015	 by	 

approximately	15%	in	comparison	to	the	overall	output	in	

2014.	A	comparison	of	output	costs	demonstrates	that	the	

following	products	showed	an	increase	in	productivity:	tablets	

and	capsules	of	general	medicines	and	antiretroviral	drugs,	

ointments	&	creams	and	test	kits.

	 -	Progress	in	the	expansion	of	the	production	base	was	

as	follows:	The	Rangsit	1	Manufacturing	Plant	in	Thanyaburi	

District,	Pathum	Thani	Province,	is	now	able	to	manufacture 

drugs in a solid dosage form comprising capsules and  

tablets.	It	is	anticipated	that	accreditation	with	the	GMP-PIC/S	

certification	standard	from	the	Food	and	Drug	Administration	

will	be	attained	in	2016	and	that	the	production	and	storage	

capacity	in	the	same	year	will	be	increased	by	approximately	

2,500	-	3,000	million	tablets	per	annum.

	 -	 Progress	 during	 2015	 in	 the	 construction	of	 an	 

influenza/avian	 flu	 vaccine	 manufacturing	 plant	 in	 

accordance	with	WHO-GMP	was	 as	 follows:	Construction	

on the incomplete elements of the vaccine manufacturing 

plant	 at	 Tub	 Kwang	 Sub-District,	 Kaeng	 Khoi	 District,	 

Saraburi	Province	was	recommenced	in	accordance	with	the	 

construction	operational	plans.	The	production	building	and	

the	utility	buildings	will	be	completed	according	to	plan	in	

2016.	The	development	of	Inactivated	Influenza	Vaccine	(IIV)	

under	the	brand	name	“TriFluvac”,	 for	the	prevention	of	

seasonal	influenza,	was	progressed	when	the	protocols	for	
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 การผลติ จดัำหา วิจยัและพฒันาผลติภัณฑ์ รองรบั
รายการยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 
	 องค์การเภสัชกรรมได้ท�าหน้าที่ผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์

อย่างต่อเน่ือง	 ที่เป็นรายการตามประกาศในบัญชียาหลักแห่งชาติ	

พ.ศ.	2558	ได้แล้ว	223	รายการ	ซึง่เป็นยาทีอ่งค์การเภสชักรรมผลิต

ได้เอง	 197	 รายการ	 โดยมียาชื่อสามัญรายการใหม่ที่ออกสู่ตลาด

ในปีนี้	ได้แก่	Efavirenz	50	และ	200	mg	Tablets,	Fluoxetine	

20	mg	และ	Finasteride	5	mg	และเป็นยาผู้ผลิตอื่นที่องค์การ

เภสัชกรรมท�าหน้าที่ส�ารองอีก	 26	 รายการ	 และได้ด�าเนินการ

วิจัยและพัฒนายา	ตามโครงการ	Success	Products	ครอบคลุม

ตามอุบัติการณ์ของโรคในภาวะปัจจุบัน	 และสอดคล้องกับบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ	 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยารายการใหม่ที่ผ่านการ 

ขึน้ทะเบียนยาจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาป้อนเข้าสู่

กระบวนการผลิตอย่างสม�่าเสมอ	 ส�าหรับใช้ทดแทนยาต้นแบบ	

ท�าให้ประชาชนได้มโีอกาสเข้าถงึยาทีม่คีณุภาพและประสิทธผิลใน

การรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบได้เพ่ิมมากขึ้น	 สามารถลดภาระ 

ค่าใช้จ่ายด้านยาของระบบสาธารณสขุของประเทศไทยได้	นอกจากนี้	

การวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพร	 ได้สนับสนุนให้มีการน�าสมุนไพร

และสารสกัดสมนุไพรไปผลติเป็นผลติภณัฑ์จากสมนุไพร	และขยาย	

Product	line	ของรายการผลติภัณฑ์เครือ่งส�าอางทีม่ส่ีวนประกอบ

จากสารสกัดขมิ้นชัน	(Curmin)	ได้เพิ่มขึ้น

 

clinical	trials	were	approved	by	the	FDA	and	the	WHO	ethics	

committee.	The	clinical	trials	will	be	undertaken	during	the	

period	2016	-	2020	and	the	vaccine	will	then	be	registered	in	

accordance	with	WHO-GMP	standards.

 Manufacturing, supply and research & 
product development to support medicines 
and medical supplies in accordance with the 
National Essential Drugs List
	 During	 2015	 GPO	manufactured	 and	 supplied	 

medicines	and	medical	supplies,	in	line	with	the	National	Essential 

Drugs	List	B.E.2558.,	 to	an	amount	totalling	223	products;	

these	comprised	197	products	manufactured	directly	by	GPO	

and	26	which	were	manufactured	by	other	companies	and	

reserved	by	GPO.		The	generic	drug	products	launched	during	

2015	comprised	Efavirenz	50	and	200	mg	Tablets,	Fluoxetine	

20	mg	Tablets	and	Finasteride	5	mg	Tablets.	GPO	conducts	

the research and development of pharmaceutical products 

in	line	with	the	Successful	Products	project,	which	is	designed	

to cover the prevailing situation in regard to incidence of 

disease,	in	accordance	with	the	National	Essential	Drug	List.	

This	is	in	order	to	gain	new	types	of	generic	drug	product	

which	have	been	approved	for	registration	by	the	FDA,	to	

regularly	obtain	new	products	to	feed	the	production	line	
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and	to	replace	original	products,	as	well	as	to	allow	people	

access	to	quality	medicines	which	are	of	a	therapeutic	efficacy	

equivalent	to	the	original	products.	As	a	result,	the	burden	

of	expense	on	the	Thai	public	health	system,	in	terms	of	

medicines,	is	reduced.	Moreover,	GPO	conducts	the	research	

and	development	of	herbs	 to	 support	 the	use	of	herbs	

and	herbal	extracts	in	the	manufacture	of	herbal	products.	

GPO	has	also	extended	 its	 cosmetic	product	 line	via	 the	 

manufacture	of	cosmetic	products	under	the	brand	name	

Curmin,	which	contain	curcumin	extract.

 The development of organizational 
management towards being a High  
Performance Organization - HPO
	 GPO	 is	 classified	 as	 a	 state	 enterprise	within	 the	 

societal	 and	 technological	 field	 (BA	 group).	 In	2013	GPO	 

adopted the good organizational management concept of 

the	State	Enterprise	Performance	Appraisal	System	(SEPA)	in	

order	to	improve	the	management	of	the	organization;	the	 

performance of state enterprises is assessed in terms of 

SEPA	 by	 the	 Performance	Assessment	 Committee	 and	 

related	sub-committees.	The	scoring	during	the	performance	 

assessment focuses on process management and operational 

outcomes,	which	are	measured	against	the	overall	mission	

of	the	organization.		 	

	 In	 2015,	 GPO	 received	 an	 overall	 performance	 

appraisal	of	4.1647,	an	increase	on	the	previous	year’s	result	

which	equalled	3.2041.	This	increase	resulted	from	GPO’s	

improvement	of	its	operational	processes	by	making	them	

more	systemic;	performance	results	in	accordance	with	GPO’s	

mission	were	thereby	enhanced.	The	factors	assessed	were	

as	follows:	Product	&	Service	Outcomes,	such	as	the	ability	

to	respond	appropriately	to	customer	complaints;	Customer- 

Focused	Outcomes,	such	as	the	results	of	surveys	on	the	

levels of satisfaction of customers and stakeholders in terms 

of	GPO’s	social	missions;	Financial	and	Market	Outcomes,	

such	as	net	profit	and	expenses	vers	us	revenue;	Workforce	

Focused	Outcomes,	such	as	the	results	of	surveys	on	employee	

 การพัฒนาการบริหารจัดำการองค์กรมุ่งสู่องค์กร
ที่ มีประ สิท ธิภาพสูง (High Performance  
Organization - HPO)
	 องค์การเภสัชกรรมจัดเป็นรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสาขาสังคม

และเทคโนโลยี	 ได้น�าแนวคิดของการบริหารองค์กรที่ดีของระบบ

ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	 (State	 Enterprise	 Performance	

Appraisal	 System	 -	 SEPA)	 มาปรับปรุงการด�าเนินงานในการ

บริหารจัดการองค์กร	ในปี	2556	(กลุ่ม	BA)	และมีการประเมินผล

การด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	

(SEPA)	 ซ่ึงก�ากับดูแลและประเมินผลโดยคณะกรรมการประเมิน

ผลงานรัฐวิสาหกิจ	และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

	 ในปี	2558	องค์การเภสชักรรมมผีลคะแนนจากการประเมนิ	

กระบวนการของการบริหารจัดการและผลการด�าเนินงานด้าน

ผลลัพธ์ที่ถูกวัดผลการด�าเนินการตามภารกิจโดยรวมขององค์กร	

ในระดับคะแนนเฉลี่ย	4.1647	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	ที่ได้ผลคะแนน

ประเมินเฉลี่ย	3.2041	 เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินการ 

ปรับปรุงในด้านกระบวนการท�างานให้มีความเป็นระบบมากข้ึน	

และมีผลการด�าเนินงานตามภารกิจที่ดีขึ้น	 ได้แก่	 ผลลัพธ์ด้าน 

ผลิตภัณฑ์และบริการ	 เช่น	 ความสามารถในการตอบสนอง 

ข้อร้องเรียนของลูกค้า,	 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า	 ได้แก่	 ผลส�ารวจความ 

พึงพอใจของลูกค้าและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีตามพนัธกิจสงัคม,	ผลลพัธ์
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การเงนิและการตลาด	 เช่น	 ก�าไรสทุธ	ิ และค่าใช้จ่ายต่อรายได้จาก 

การด�าเนินงาน,	 ผลลัพธ ์ด ้านบุคลากร	 ได ้แก ่ 	 ผลส�ารวจ 

ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน,	 ผลลัพธ ์ด ้าน 

ประสิทธิผของกระบวนการ	 ได้แก่	 การวิจัยและพัฒนาในเร่ือง	

Success	Products	ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจ�าหน่าย	และมูลค่าการ

สูญเสีย	(Loss	+	Reject	+	Return)	และผลลพัธ์ด้านการน�าองค์กร	

เช่น	ร้อยละของจ�านวนเงนิทีภ่าครฐัประหยดัได้จากการด�าเนนิงาน

จัดหายาขององค์การเภสชักรรม	และโครงการก่อสร้างโรงงานผลติ

ยาตามมาตรฐานของ	GMP	ระดับสากล	เป็นต้น

contentment	and	loyalty;	Process	Effectiveness	Outcomes,	

such as the success of pharmaceutical products researched 

and	developed	under	the	Successful	Products	project	being	

launched	onto	the	market	and	the	results	of	any	resultant	

loss	in	value	incurred	(Loss	+	Reject	+	Return);	Leadership	 

Outcomes,	 such	as	 the	percentage	of	government	savings	

made	via	the	procurement	of	pharmaceutical	products	by	

GPO	and	the	project	for	the	construction	of	a	pharmaceutical	

manufacturing	plant	in	accordance	with	GMP	international	

standards,	etc.
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รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี
Report on operations in accordance with Good Corporate Governance Policy

	 CG	(Corporate	Governance)	หรือการส่งเสรมิธรรมาภิบาล	

ได้ก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการองค์กรทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล	

เพือ่การก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีโดยได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ	

ก�าหนดบทบาทและแนวทาง	หรอืวธิกีารปฏบิติัเพือ่ให้เกดิผลส�าเร็จได้

อย่างแท้จรงิในทกุระดบั

		 ซึง่ในปีงบประมาณ	2558	 ได้ด�าเนนิการส่งเสรมิธรรมาภบิาล 

ต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	“ปีแห่งการปลกูจติส�านึกทีด่”ี	โดยเน้นการรณรงค์	และ

ปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งในทุกหน่วยงาน	ดงัรายละเอยีดกิจกรรมต่างๆ	ดงันี	้

 1. รางวัล  “บุคคลต้นแบบ”  ดำ้านความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานจัดำซื้อจัดำจ้างขององค์กร ประจ�ป ี 
2558 
	 จากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

แห่งชาต	ิ(ส�านกังาน	ป.ป.ช.)	ได้แก่	นางสาวธญัลกัษณ์	ดยีนื	หวัหน้าแผนก

แผนงานและจดัซือ้ผลิตภณัฑ์ผูผ้ลติอืน่	กองคลงัและกระจายผลติภณัฑ์	

ฝ่ายบรหิารพสัดแุละผลิตภณัฑ์	เมือ่วนัที	่31	สงิหาคม	2558		

	 GPO	 designed	 its	 guidelines	 for	 organizational	 

management	 in	 accordance	with	 the	principles	 of	 good	

corporate	 governance	 (CG).	 Strategies	 for	management,	 

as	well	as	guidelines	and	procedures	were	defined	in	order	

to	achieve	good	corporate	governance	at	all	levels.

	 The	 fiscal	 year	 2015	 represented	 the	 2nd  

consecutive	 year	 in	 which	 corporate	 governance	was	

promoted	by	 GPO;	 because	 of	 the	 intense	 levels	 of	 

implementation,	within	 all	work	units,	 2015	was	named	

“The	year	of	creating	awareness”.	Details	of	the	activities	

undertaken	were	as	follows:

 1. An award of "Role Model" for  
transparency in the performance of  
procurement during the year 2015 

	 was	 given	 to	Miss	 Tanyaluk	 Deeyeaun,	 Head	 of	 

Planning	and	Purchasing	Products	from	other	Manufacturers,	

Finished	 Products	Warehouse	 and	Distribution	 Division,	

Logistics	Department,	by	the	Office	of	 the	National	Anti- 

Corruption	Commission	(NACC)	on	31	August	2015.
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 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ปีงบประมาณ  
2558 ขององค์การเภสัชกรรม
	 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครฐั	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	มผีลคะแนนเฉลีย่ 

ร้อยละ	71.21	ซึง่ถอืว่า	มคีณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 

อยูใ่นระดบัสงู	และมผีลการประเมนิจ�าแนกตามตวัชีว้ดั	5	ด้าน	(แต่ละด้าน 

มค่ีาน�า้หนกัต่างกัน)	ดังน้ี

	 1.		ด้านความโปร่งใส	มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ		75.20

	 2.		ด้านความพร้อมรบัผดิ		มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ		61.18

	 3.			ด้านคณุธรรมในการให้บรกิารของหน่วยงาน		มีคะแนนเฉลีย่

ร้อยละ		88.56

	 4.	 ด้านวฒันธรรมคณุธรรมในองค์กร	 มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ		

61.69

	 5.	 ด้านคณุธรรมในการท�างานของหน่วยงาน	มคีะแนนเฉลีย่ 

ร้อยละ		62.76

	 ส�านกังาน	ป.ป.ช.	ได้มข้ีอเสนอแนะ	ดงันี้

	 1.			ให้เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานด้วยความกระตอืรอืร้น	เตม็ใจ	ท�างาน

รวดเร็ว	มีคุณภาพ	และประสทิธภิาพ	

	 2.	 บคุลากรทกุคนควรมส่ีวนร่วมในการพฒันาและปรบัปรงุ

นโยบายการต่อต้านการทจุรติในด้านต่างๆ	ภายในองค์กร

 2. Assessment of integrity and  
transparency in the operations of government 
agencies during the Fiscal Year 2015 
	 GPO’s	average	score	in	the	assessment	into	integrity	

and	transparency	in	the	operations	of	government	agencies	

was	71.21%;	a	score	which	is	considered	to	be	high.	The	

results	of	GPO’s	assessment,	categorized	by	five	indicators	

(each	with	different	weights)	were	as	follows:

	 1.	Transparency	received	an	average	score	of	75.20%.

	 2.	Accountability	received	an	average	score	of	61.18%.

	 3.	Integrity	in	the	provision	of	services	by	work	units	

received	an	average	score	of	88.56%.

	 4.	Culture	of	Integrity	within	the	organization	received	

an	average	score	of	61.69%.

	 5.	Integrity	in	the	operations	of	work	units	received	

an	average	score	of	62.76%.

	 The	NACC	provided	the	following	recommendations:

	 1.	Staff	members	should	be	enthusiastic	and	efficient	

and	their	work	should	be	carried	out	speedily	to	a	good	

level	of	quality.

	 2.	All	personnel	should	be	involved	in	developing	

and	improving	anti-corruption	policies	in	various	areas	within	

the	organization.
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 3. องค์การเภสัชกรรมร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทย 
ไร้ทุจริต”
	 กระทรวงยตุธิรรม	 โดยส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	 มอบเกยีรตบิตัรและเขม็สญัลกัษณ์ 

เครอืข่ายภาครฐัต่อต้านการทจุรติ	 เพ่ือแสดงว่า	 องค์การเภสชักรรม 

ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต	 ภายใต้โครงการ	

“ข้าราชการไทยไร้ทุจรติ”	ณ	วนัที	่26	มนีาคม	2558		

 4. กิจกรรมงาน CG & CSR DAY ปีที่ 2
	 เม่ือวนัที	่ 28	 กนัยายน	 2558	 กองพฒันาองค์กรเพือ่ความ

ยัง่ยนื	ด�าเนนิการจัดกิจกรรมงาน	CG	&	CSR	DAY	ปีที	่2	เพือ่เผยแพร่

ความรูค้วามเข้าใจด้านธรรมาภบิาลให้กบัผูบ้รหิารและพนกังาน	 โดยมี 

นทิรรศการรวบรวมผลงานหรอืกจิกรรมทีผ่่านมาด้าน	 CG	&	 CSR	 

การมอบรางวัลประกวดค�าขวัญและบทความด้านการส่งเสริม 

ธรรมาภิบาล	 การเปิดตัวมาสคอต	 “เด็กชายคุณธรรม	 เด็กหญิง 

น�้าใจงาม”	และการเสวนาพร้อมทอล์คโชว์	 

 3. GPO participated in the government 
anti-corruption network under the project 
“Thai Civil Servants without Corruption” 

	 The	Office	 of	 the	 Public	 Sector	 Anti-Corruption	

Commission	(PACC)	of	the	Ministry	of	Justice	presented	a	

certificate	and	brooch	 symbolizing	 the	 government	anti- 

corruption	network,	to	GPO	on	26	March	2015,	as	a	result	of	

GPO	having	participated	in	the	project	“Thai	Civil	Servants	

without	Corruption”.

 4. Activities on CG & CSR Day (second 
consecutive year)
	 On	28	September	2015,	the	Sustainability	Development	

Division,	 for	 the	 second	 consecutive	 year,	 arranged	 for	 

activities	on	CG	&	CSR	Day	in	order	to	disseminate	knowledge	

and understanding of corporate governance to executives 

and	employees.	There	was	exhibition	displaying	work	from	

previous	activities	involving	CG	&	CSR.	Prizes	were	awarded	

in a contest involving the production of a slogan and articles 

on	the	topic	of	promoting	corporate	governance,	mascots	

entitled	“A	boy	with	 integrity	and	a	girl	with	generosity”	

were	chosen	and	talks	on	the	subject	were	given.
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 5. การศึกษาดูำงานโรงเรียนต้นแบบด้ำานคณุธรรม 
จริยธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และบริษัท
วงษ์พาณิชย์ จ�กัดำ (ส�นักงานใหญ่) 
	 เมือ่วนัที	่2	-	3	กรกฎาคม	2558	คณะกรรมการการก�ากบัดแูล

กจิการทีด่	ี ผูบ้รหิารและพนักงานองค์การเภสัชกรรม	 เข้าร่วมศึกษา

ดงูานโรงเรยีนต้นแบบด้านคณุธรรม	จริยธรรม	“บางมลูนากโมเดล”	 

ณ	โรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคม	อ�าเภอบางมลูนาก	จงัหวัดพจิติร	

โดยความร่วมมือจากศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ส�านักงาน 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และศึกษาดูงานที่บริษัทวงษ์พาณิชย์	 จ�ากัด	

(ส�านักงานใหญ่)	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพิษณุโลก	 ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ทีด่�าเนนิการจดัการเรือ่งขยะได้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดเียีย่ม

 5. Visiting the School Model of  
Integrity and Ethics at Bang Moon Nark 
Phoom Vittayakom School and visiting the 
Headquarters of Wongpanit Ltd. 
	 On	 2	 -	 3	 July	 2015,	with	 the	 cooperation	of	 the	 

Moral	 Center	 (Public	Organization)	 of	 the	Office	 of	 the	 

Ombudsman,	 the	 Board	of	 Directors	 of	 good	 corporate	 

governance,	executives	and	staff	of	GPO	visited	and	ob-

served	the	school	model	of	integrity	and	ethics	or	“Bang	

Moon	Nark	Model”	at	Bang	Moon	Nark	Phoom	Vittayakom	

School,	Bang	Moon	Nak	District,	Pichit	Province.	A	GPO	team	

also	visited	the	headquarters	of	Wongpanit	Ltd.,	Maung	District,	 

Phitsanulok	Province,	which	 is	 a	 company	 that	 provides	

successful	disposal	of	garbage	and	waste.	

 6. Activities to adopt an identity in order 
to pursue being a virtuous pharmaceutical 
factory 
	 On	 8	 September	 2015,	 executives	 and	 agency	 

representatives	met	to	discuss	and	adopt	an	 identity	for	

the	 organization	 and	 decided	 on	 "responsible	 faithful 

volunteer".	 This	 identity	 has	 since	 been	 used	 on	 a	 

continuous	basis	in	operations	as	a	procedure	towards	being	

a	virtuous	pharmaceutical	factory.

 6. กิจกรรมค้นหาอัตลักษณ์ เพื่อก้าวสู่...โรงงาน
ผลิตยาคุณธรรม
	 เม่ือวนัที	่ 8	 กนัยายน	 2558	 ผูบ้รหิารและผูแ้ทนหน่วยงาน	 

ร่วมกนัค้นหาอตัลักษณ์ขององค์กร	คอื	“รบัผดิชอบ	ซ่ือสตัย์	จติอาสา”	

เพ่ือน�ามาใช้เป็นข้อปฏิบัติอย่างถูกต้องและต่อเนื่องในการท�างาน 

เพือ่ก้าวสู่...โรงงานผลิตยาคณุธรรม
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 7. โครงการพฒันาศกัยภาพผูแ้ทนหน่วยงานด้ำาน
การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดำชอบต่อสังคม 

	 เม่ือวนัที	่17	-	19	กรกฎาคม	2558	ผูแ้ทนหน่วยงานด้าน	CG	

&	CSR	เข้ากจิกรรมสมัมนา	“โครงการพัฒนาศกัยภาพ	ผูแ้ทนหน่วยงาน

ด้านการส่งเสรมิธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม”	

 8. โครงการประกวดำค�ขวัญและบทความ ใน
หัวข้อ “ธรรมาภิบาลขององค์การเภสัชกรรม”
	 ในระหว่างวนัที	่15	พฤษภาคม	-	19	มถินุายน	2558	มผีลงาน 

การประกวดดงันี้

รำงวลัประเภทค�ำขวญั

	 รางวลัชนะเลิศ	“ซ่ือสตัย์รับผดิชอบ	รอบคอบโปร่งใส

	 	 	 	 								ตรงเวลารู้วนิยั		มนี�า้ใจรกัองค์กร”

	 ผู ้ส ่งประกวด	 น.ส.ญาฐิติมญช์	 สิมพา	 ลูกจ้างประจ�า	 

แผนกงานผลิต	3	กองการผลิตโรงงานผลติยารงัสติ	

รำงวลัประเภทบทควำม

	 รางวลัชนะเลิศ	นางสาวบษุรา	ป้องแก้ว	ลกูจ้างประจ�า	กลุม่งาน

ด้านศึกษาความคงสภาพของผลติภณัฑ์	กลุม่วจิยัเภสชัเคมวีเิคราะห์	

สถาบนัวจัิยและพฒันา

 7. Project for developing the potential 
of agency representatives in promoting 
corporate governance and corporate social 
responsibility
	 On	17	 -	 19	 July	2015,	 the	agency	 representatives	 

involved	with	CG	&	CSR,	attended	a	seminar	on	“Developing 

the	 potential	 of	 agency	 representatives	 in	 promoting	 

corporate	governance	and	corporate	social	responsibility".	

 8. Project for a slogan and articles 
contest on the topic of the "corporate  
governance of GPO"
	 The	results	of	this	contest	which	ran	from	15	May	- 19	

June	2015,	were	as	follows:

Slogan Award

	 Championship	 award:	 	 	 Miss	 Yatimon	 Simpa,	 

Pharmaceutical	 Production	 Division	 3,	 Production	 

Department,	Rangsit	Manufacturing	Plant	1,	for	her	slogan	

“GPO	staff	are	honest,	responsible	and	thoughtful;	there	

work	 is	transparent;	they	are	punctual	and	disciplined	in	

their	work;	they	are	generous	and	love	GPO”.	

Article Award

	 Championship	 award:	 	 	 Miss	 Busara	 Pongkaew,	 

Stability	 Testing	 Group,	 Pharmaceutical	 Research	 and	 

Development	Group.
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 9. โครงการอบรมการส่งเสริมธรรมาภิบาลของ
องค์กรในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ในการท�งาน
ตามหลักธรรมาภิบาล”
	 กองพัฒนาองค์กรเพ่ือความย่ังยืน	 ได้ด�าเนินการขับเคลื่อน

นโยบายด้านการส่งเสรมิธรรมาภบิาลในองค์กรต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	โดยมี

การจดัอบรมให้ผู้บรหิารและผูป้ฏิบตังิาน	จ�านวน	6	รุ่น	รวม	1,060	คน

 10. โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”
	 เมือ่วนัที	่ 27	 กมุภาพนัธ์	 2558	 องค์การเภสชักรรมร่วมกบั

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	 

จัดกิจกรรมสร้าง	 “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต”	 ที่เข้มแข็ง 

และเป็นก�าลงัส�าคัญในการป้องกนัการต่อต้านการทจุรติ	 โดยจดัอบรม

ให้ความรูกั้บผู้แทนหน่วยงาน	จ�านวน	100	คน		

 9. Project of training to promote  
corporate governance of the organization on 
the subject of “integrity and ethics in work 
in accordance with the principles of good 
corporate governance”
	 The	 Sustainability	 Development	 Division	 has	 

supported	the	policy	of	promoting	corporate	governance	

within	the	organization	for	two	consecutive	years	via	the	

training	of	 executives	 and	employees.	 This	 training	 took	

place	in	6	sessions	and	involved	a	total	of	1,060	people.

 10. Project of  “Thai Civil Servants 
without Corruption”
	 	On	27	February	2015,	GPO	in	conjunction	with	NACC	 

arranged activities to aid the creation of a strong  

“government	 network	 for	 anti-corruption”	 and	 to	 assist	 

GPO	 in	 becoming	 a	 vital	 force	 in	 the	 prevention	 of	 

corruption.	One	hundred	representatives	from	GPO’s	work	units	 

received	training	through	these	activities.	
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 วัคซีนไข้หวัดำนกกับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
	 องค์การเภสชักรรม	 ได้ส่งผลงานพฒันาวคัซนีป้องกนัไข้หวดันก 

(Fluvac	H5)	 เข้าประกวดรางวลันวตักรรมแห่งชาต	ิประจ�าปี	 2558	

(NATIONAL	 INNOVATION	 AWARDS	 2015)	 ด้านสังคม	 และ 

ด้านเศรษฐกิจ	 ที่จัดขึ้นโดยส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การ

มหาชน)	 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี และได้รับรางวลัรอง

ชนะเลิศอนัดบั	2	ด้านสงัคม	จากผลงานทีส่่งเข้าประกวดกว่า	40	ผลงาน

	 วัคซีนที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในคร้ังนี้	 คือ	 วัคซีน

ป้องกนัไข้หวดันกชนดิเชือ้เป็นอ่อนฤทธิส์ายพันธุ์	H5N2	 (A/17/turkey/ 

Turkey/05/133)		ในชือ่	“Fulvac	H5”	ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของเหลวบรรจ ุ

ในขวดแก้ว	แบบ	single	dose	และใช้โดยการพ่นเข้าจมูก	ข้างละ	0.25	ml	

	 องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาวัคซีนนี้ขึ้นโดยความช่วยเหลือ 

จากองค์การอนามยัโลก		อนัเป็นส่วนของ	Global	Action	Plan	ทีอ่งค์การ

อนามยัโลกได้วางโครงการในการเพิม่ศกัยภาพการผลติวคัซนีในประเทศ

ก�าลังพัฒนา	 เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าก�าลังการผลิตวัคซีน 

ไข้หวดัใหญ่ในช่วงปี	พ.ศ.	2550	นัน้ไม่เพยีงพอหากเกดิการระบาดขึน้	

ดงันัน้หากไม่เพิม่ศักยภาพการผลติวคัซนีไข้หวดัใหญ่ในประเทศก�าลงั

พฒันา	เมือ่เกดิการระบาดของไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก	มโีอกาสเป็นไปได้ 

มากทีป่ระเทศก�าลงัพฒันาจะไม่สามารถเข้าถงึวคัซนีได้	จากโครงการ

ดงักล่าว	ประเทศไทยโดยองค์การเภสชักรรม	เป็น	1	ใน	6	ประเทศที่

ได้รบัทนุจากองค์การอนามัยโลก	 ให้สร้างศกัยภาพดงักล่าวขึน้	 เพือ่ให้

ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้เมือ่เกดิการระบาด	 และอาจเป็น 

ทีพ่ึง่	 ของประเทศอืน่ๆ	 ในภมูภิาคได้อกีด้วย	 โดยองค์การเภสัชกรรม	 

ได้รบัทุนสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่	ปี	พ.ศ.	2550	จนถงึปัจจบุนั	และ

รบัเชือ้ไวรสัต้ังต้นจาก	The	 Institute	of	Experimental	Medicine	

(IEM)	ประเทศรสัเซยี	

โครงการส�าคัญ
Important Projects

 National Innovation Award on Avian 
Flu Vaccine
	 GPO	submitted	its	project	for	the	development	of	avian	

influenza	vaccines	(Fluvac	H5)	to	the	National	Innovation	Award	

2015	contest	under	the	social	and	economic	categories.	This	

contest	was	organized	by	the	National	Innovation	Agency	(Public	

Organization)	of	the	Ministry	of	Science	and	Technology.	The	

GPO	project	was	successful	in	achieving	2nd	place	within	the	

social	category	out	of	the	more	than	40	projects	submitted.	

	 The	avian	influenza	vaccine	which	received	the	National	

Innovation	Award	2015	was	the	live	attenuated	avian	influenza	

vaccine	H5N2	 (A/17/turkey/Turkey/05/133).	 This	 vaccine	 is	

named	"Fluvac	H5"	and	it	was	submitted	in	a	single	dose	liquid	

dosage	form,	contained	in	a	glass	vial	to	be	administered	via	

spray	(0.25	ml	into	each	nostril).	

	 GPO	developed	this	vaccine	with	the	support	of	the	

World	Health	Organization	(WHO).	As	part	of	its	Global	Action	

Plan,	the	World	Health	Organization	has	a	strategy	to	increase	

vaccine	production	capacity	within	developing	countries.	 In	

2007	WHO	deemed	that	the	then	worldwide	influenza	vaccine	

production	capacity	would	be	insufficient	in	the	event	of	a	major	

outbreak	and	that	as	a	result,	if	developing	countries	were	not	

to	increase	their	production	capacity,	then,	in	the	event	of	a	

pandemic	of	influenza/avian	influenza,	they	would	find	vaccines	

extremely	difficult	to	access.	The	Government	Pharmaceutical	

Organization	of	Thailand	was	one	of	six	vaccine	manufacturers	

in developing countries to receive funding for the development 

of	their	vaccine	production	potential	from	WHO,	with	the	aim	

that	Thailand	would	be	self-reliant,	in	terms	of	vaccines,	should	

a	pandemic	occur,	as	well	as	being	able	to	provide	support	to	

other	countries	in	the	region.	GPO	has	been	in	receipt	of	this	

funding	on	a	continuous	basis	since	2007.	GPO	received	the	

necessary	viral	precursor	 from	The	 Institute	of	Experimental	

Medicine	(IEM)	in	Russia. 
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	 ในด้านเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

ชนดิเช้ือเป็นอ่อนฤทธิน์ีไ้ด้ถกูพัฒนาขึน้มาระยะหนึง่แล้ว	ต่อมาองค์การ

อนามยัโลกได้สนบัสนนุเทคโนโลยกีารผลตินี	้ โดยประเทศไทยได้เร่ิม

พฒันาการผลิตวคัซีนไข้หวดัใหญ่ชนดิเชือ้เป็น	สายพนัธุ์	H1N1	และ 

สายพนัธุ์	H5N2	เพือ่รองรบัการระบาด	ตามล�าดบั	โดยวคัซนีนีม้คีวามใหม่ 

ของผลิตภณัฑ์ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล	โดยสามารถจ�าแนก

ได้เป็นวคัซนีใน	3	แรก	ดงันี้	

	 แรกที	่1	 -	วคัซนีป้องกนัไวรัสไข้หวดันกชนดิเช้ือเป็นอ่อนฤทธิ	์

สายพนัธุ์		A/17/turkey/Turkey/05/133	(H5N2)	รปูแบบการพ่น	วคัซนี

แรกของโลก

	 แรกท่ี	 2	 -	 วคัซนีป้องกนัโรคไข้หวดันกชนดิเชือ้เป็นสายพนัธุ์	 

H5	ทีท่�าการศึกษาวจิยัในมนษุย์เป็นรายแรกของโลก	

	 แรกที	่ 3	 -	 วคัซนีป้องกันไวรสัไข้หวดันกชนดิเช้ือเป็นสายพนัธุ์	

H5	แรกทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้ในกรณมีีการระบาดในประทศไทยในกลุม่

อายรุะหว่าง	18	-	49	ปี	

	 วัคซนี	Fluvac	H5	ชนดิเช้ือเป็น	อ่อนฤทธิอ์อกแบบให้น�าส่งโดย

การพ่นเข้าจมูกซึง่แตกต่างจากวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่	ชนดิเชือ้ตายที่

น�าส่งโดยการฉดีเข้ากล้ามเนือ้	เมือ่เปรยีบกบัวคัซนีชนดิเชือ้เป็นและชนดิ

เชือ้ตายแล้ว	วคัซนีในรปูแบบเชือ้เป็นมข้ีอด	ีดังนี	้

	 -	ใช้ระยะเวลาในการผลติน้อยกว่าและให้ผลผลติสงูกว่า	

	 -	อยูใ่นรปูแบบทีส่ะดวกต่อการใช้งานเมือ่เกดิการระบาด

	 -	สามารถกระตุน้ภมิูคุม้กนัในระบบ	cell-mediated	immune	

system	ร่วมกบั	humoral	immune	system	ซึง่วคัซนีชนดิเชือ้ตายจะ

สามารถกระตุน้ระบบภมิูคุม้กนั	ในระบบ	humoral	immune	system	

เท่านัน้	

	 -	 สามารถกระตุน้ให้เกดิ	 cross	 neutralizing	 immunity	 

ต่อเชือ้ไข้หวัดนกสายพนัธุเ์ดยีวกันในรูปแบบเช้ือตาย	ส่งผลให้วคัซนีนีม้ี

ลกัษณะของ	broader	immunogenicity	มากกว่า	กล่าวคอื	สามารถ

ป้องกนัไวรสัไข้หวดันกทีม่สีายพนัธุต่์าง	 (Heterologous	 strain)	 ได้ดี

กว่าวคัซนีชนดิเชือ้ตายทีม่ใีช้อยูเ่ดมิป้องกนัได้เฉพาะสายพนัธ์ุทีต่รงกบั

สายพนัธุว์คัซนีเท่านัน้	(Homologous	strain)

	 องค์การเภสชักรรมในฐานะผูร้บัผดิชอบด้านการผลติยาและ

วัคซีนของประเทศ	 จึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายของกระทรวง

สาธารณสขุในการพฒันาศกัยภาพการผลติวคัซีนเพือ่การพึง่พาตนเอง

ด้านวคัซนี	เพือ่ความมัน่คงของประเทศด้านวคัซีน	(National	Security)	

ให้เกดิความมัน่ใจว่าประเทศไทยจะมีวคัซีนใช้ในกรณีทีมี่การระบาดของ

ไข้หวดันกสามารถควบคุมได้อย่างทนัต่อเหตกุารณ์และยงัมปีริมาณเพยีง

พอต่อการใช้ภายในประเทศทีส่�าคญัเป็นวคัซนีทีผ่ลติโดยคนไทยซ่ึงเป็น

ทีย่อมรบัทัง้ในระดบัชาตแิละสากลโลก

	 The	technology	to	produce	live	attenuated	influenza	 

vaccine	has	been	under	development	for	some	time,	with	

the	support	of	WHO.	The	development	of	the	live	attenuated	

influenza	vaccines	H1N1	and	H5N2	was	initiated	in	order	to	

combat	potential	pandemics.	These	vaccines	are	national	

and	international	innovations	and	can	be	classified	as	follows:	

	 1.	 H5N2	 (A/17/turkey/Turkey/05/133)	 is	 the	 

world’s	first	live	attenuated	avian	influenza	vaccine	designed	

for	intranasal	use.

	 2.	Thailand	was	one	of	the	first	countries	in	the	world	

to	 carry	out	 clinical	 trials	on	a	 live	 attenuated	 influenza	 

vaccine	for	H5N2	avian	influenza.		

	 3.	 The	 live	attenuated	 influenza	vaccine	 for	 avian	

influenza	H5N2	was	one	of	the	first	vaccines	to	be	approved	

for	use	in	Thai	people	aged	18	-	49	years	during	an	outbreak	

in	Thailand.

	 The	live	attenuated	 influenza	vaccine	“Fluvac	H5”	

was	 formulated	 to	be	 administered	via	 intranasal	 spray.	 

In	this	it	differs	from	the	inactivated	influenza	vaccine	which	

is	administered	by	intramuscular	injection.	When	comparing	

these	2	types	of	vaccine,	the	advantages	of	live	attenuated	

vaccine	over	inactivated	vaccine	are	as	follows:

	 -	The	production	time	 is	shorter	whilst	the	yield	 is	

higher.

 - The route of administration is more convenient  

during	an	outbreak.	

	 -	 It	 stimulates	 both	 the	 cell-mediated	 immune	 

system	and	the	humoral	immune	system	whereas	inactivated	

vaccines	stimulate	only	the	latter.

	 -	 It	 can	 induce	cross	neutralizing	 immunity	 against	

the	same	strains	of	avian	influenza	as	inactivated	vaccines.	

However,	the	immunogenicity	of	live	attenuated	vaccines	is	

broader	than	that	of	inactivated	vaccines	as	it	can	protect	

against	 heterologous	 strains	 of	 avian	 influenza	whereas	

existing	inactivated	influenza	vaccines	only	protect	against	

homologous	strains.

	 GPO,	as	a	responsible	agency	for	the	production	of	

medicines	and	vaccines	 in	Thailand,	has	endeavoured	 to	

respond	to	the	policy	of	the	Ministry	of	Health	in	developing	
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  องค์การเภสชักรรม – เมอร์ริเออร์ชวีวตัถ ุผลติวคัซนี
ไข้สมองชนิดำเชื้อเป็นส�เร็จ
	 โรงงานผลติวคัซีนของ	บรษิทั	องค์การเภสชักรรม	–	เมอร์รเิออร์

ชวีวตัถ	ุจ�ากัด	ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุขององค์การเภสชักรรม	และบรษิทั	

Sanofi	Pasteur	 สามารถผลติวคัซนีไข้สมองอกัเสบเจอชีนดิเชือ้เป็น	 

ทีท่�าให้อ่อนฤทธิ	์ เป็นหนึง่ในประเทศต้นก�าเนดิของนวตักรรมวัคซนี	 

ด้วยวธิพีนัธวุศิวกรรม	ส�าหรับป้องกนัโรคไข้สมองอกัเสบเจอ	ีชนิดเชือ้เป็น 

ท่ีท�าให้อ่อนฤทธิ	์โดยได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากองค์การอนามยัโลก	

(WHO)	ว่าเป็นวคัซนีทีด่	ีมคีณุภาพและมคีวามปลอดภยั	และสามารถ

จดัซือ้ได้ผ่านทาง	UNICEF	และหน่วยงานระดบัชาตอิืน่ๆ	และจากการ

ได้รบัรองมาตรฐานครัง้นีจ้ะสามารถช่วยให้ทกุคนเข้าถงึวคัซนี	 Live	 

attenuated	Recombinant	JE	Vaccine	ได้ง่ายขึน้	ทัง้ในเดก็และผูใ้หญ่	

เมือ่ฉดีเพยีงเขม็เดียวกจ็ะสามารถกระตุน้ภมูคิุม้กนั	 และลดการตดิต่อ

ของโรคไข้สมองอกัเสบจากเช้ือไวรสั	Japanese	encephalitis	(JEV)	ได้

	 ผลจากนวตักรรมวคัซีนดงักล่าว	นบัเป็นอกีหนึง่ความภาคภูมใิจ

ของประเทศ	ทีป่ระเทศไทยเป็นผูผ้ลติต้นก�าเนดิของผลิตภัณฑ์ดงักล่าว

นี	้ โดยมกีารจ�าหน่ายให้กบัประเทศต่างๆตามความต้องการแล้วกว่า	 6	

ประเทศ	ได้แก่	ออสเตรเลยี	บรูไน	ฮ่องกง	มาเลเซีย	ฟิลปิปินส์	และไทย	

เพือ่น�าไปฉดีให้ผูใ้หญ่	 และเดก็ทีม่อีาย	ุ 9	 เดอืนขึน้ไป	 โดยการรับรอง

จาก	WHO	จะท�าให้วคัซีนสามารถเข้าถงึในแถบภมูภิาคทีข่าดแคลน	

และมคีวามเสีย่งสงูในการตดิเชือ้	ซึง่แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพ	และความ

พร้อมของบรษิทัทีไ่ด้พฒันากระบวนการในการผลิตวคัซนี	และยกระดบั

คณุภาพจนเป็นทีย่อมรบั	และสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ	ได้	

the	country’s	potential	 for	 vaccine	production	 to	enable	

self-sufficiency	in	terms	of	vaccines,	thereby	strengthening	

national	security.	This	is	to	ensure	that	Thailand	will	be	in	

possession	of	vaccines	in	the	event	of	an	outbreak	of	avian	

influenza	and	that	an	outbreak	can	be	controlled	in	a	timely	

manner,	with	vaccine	availability	being	 fully	adequate	 for	

domestic	use.	 Importantly,	these	vaccines	will	have	been	

produced	in	Thailand	and	be	recognized	at	both	a	national	

and	international	level.	

 GPO - Merieux Biological Products 
Company Limited successfully produced 
live attenuated recombinant Japanese  
Encephalitis Vaccine 
	 The	GPO	 -	Merieux	 Biological	 Products	 Company	 

Limited,	which	is	a	vaccine	manufacturer	and	a	joint	venture	

company	of	GPO	and	Sanofi	Pasteur,	successfully	produced	

live	attenuated	 recombinant	 JE	Vaccine.	This	vaccine	has	

been	certified	with	 the	World	Health	Organization	 (WHO)	

standard	of	safety	and	quality	and	can	be	purchased	through	

UNICEF	and	other	international	organizations.	The	award	of	

the	WHO	standard	certification	allows	everyone,	both	adults	

and	children,	easier	access	to	live	attenuated	recombinant	JE	

vaccine.	The	vaccine	is	administered	via	a	single	dose	injection	

and	is	able	to	stimulate	the	immune	system	and	reduce	the	

transmission	of	the	Japanese	Encephalitis	Virus	(JEV).

 Thailand	can	view	the	production	of	the	aforementioned 

innovative	 vaccine	with	 a	 sense	 of	 satisfaction	 as	 it	 is	 

manufactured	in	a	Thailand-based	factory	and	has	been	sold	

abroad,	namely	in	Australia,	Brunei,	Hong	Kong,	Malaysia	and	

the	Philippines,	as	well	as	domestically.	The	JE	vaccine	is	used	

to	vaccinate	adults	and	children	aged	over	9	months.	The	

certification	of	the	JE	vaccine	by	WHO	allows	for	its	availability	

in	regions	where	vaccines	are	scarce	and	there	is	a	high	risk	

of	 infection.	This	vaccine	demonstrates	 the	potential	and	

the	capability	of	GPO	in	developing	the	processes	required	

for	vaccine	production	and	in	the	upgrading	of	the	quality	of	

its	products	to	a	standard	suitable	for	international	export.	
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 การศกึษาประสทิธิผลของแคปซลูสารสกดัำขมิน้ชนั
ในผูป่้วยเบาหวานพบลดำภาวะแขง็ตวัของหลอดำเลอืดำและ
ภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ
	 รศ.พญ.สมลักษณ์		จงึสมาน		รองคณบดฝ่ีายบรหิารทรพัยากร

บคุคล	 	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ	 “บคุคล

ตวัอย่างแห่งปี”	ของโครงการหนึง่ล้านความดี	ถวายในหลวง	ซึง่จดัโดย

มลูนธิเิพือ่สงัคมไทย	 ร่วมกบัคณะกรรมการอ�านวยการจดังานรางวลัไทย		 

ได้ท�าการศกึษาประสทิธิผลของแคปซลูสารสกดัขมิน้ชนั	 ทีผ่ลติโดย

องค์การเภสชักรรม	 ต่อการลดภาวะหลอดเลอืดแขง็ตวั	 และควบคุม 

ภาวะเมตะบอลกิในกลุม่ผูป่้วยเบาหวานชนดิท่ี	2	ซึง่พบว่าผูป่้วยเบาหวาน

ชนดิที	่ 2	 	ทีไ่ด้รบัแคปซูลสารสกดัขมิน้ชนัจ�านวน	3	แคปซลู	2	ครัง้ 

ต่อวนั	เป็นเวลา	6	เดือน		สามารถลดภาวะการแขง็ของหลอดเลอืด	และ

ภาวะเสีย่งต่อโรคหวัใจ	และหลอดเลอืดได้ดกีว่ากลุม่ท่ีไม่ได้รับแคปซลู

สารสกดัขมิน้ชนัอย่างชดัเจน	และยังสามารถลดระดับไขมนัร่างกาย

ท่ัวไป	(total	body	fat)	ระดบัไขมนัใต้ผิวหนงั	(visceral	fat)	ร่วมด้วยได้

	 รศ.พญ.สมลักษณ์	 ยังได้ท�าการวิจัยในประชากรกลุ่มที่ม ี

ความเสีย่งทีจ่ะเป็นเบาหวาน	(prediabetes	population)	จ�านวน	240	คน	

โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุม่ทีไ่ด้รับยาหลอก		และกลุม่ทีไ่ด้รบัแคปซลู

สารสกดัขม้ินชนั	3	แคปซูล	2	ครัง้ต่อวนั	เป็นเวลา	9	เดอืน	พบว่าหลงั	 

9	เดอืน	16.4%	ของกลุ่มผูท้ีไ่ด้รับยาหลอกได้ถกูวนิจิฉยัว่า	เป็นเบาหวาน

ชนดิที	่ 2	 ในขณะทีไ่ม่พบผูท้ีก่ลายเป็นเบาหวานในกลุ่มทีไ่ด้รับแคปซูล

สารสกัดขม้ิน	และยงัตรวจพบว่ามกีารท�างานของเซลล์เบต้าซึง่เป็นเซลล์

ของตบัอ่อนทีส่ร้างอนิซลูนิดขีึน้	รวมทัง้มผีลข้างเคยีงน้อยมาก

	 นอกจากนี้	 ยังมีแผนในการน�าแคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน 

มีการต่อยอดน�ามาศึกษาในเรื่องของภาวะอ้วนและภาวะไขมัน 

พอกตบั	เส่ียงต่อการเป็นตบัแขง็และมะเรง็ตบั	ซึง่เป็นปัญหาสาธารณสขุ

ในขณะนีแ้ละเป็นโรคทีเ่ป็นภาวะแทรกซ้อนในคนทีเ่ป็นเบาหวาน	โดยได้

รับทุนสนับสนนุการวจิยัจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลอืก	และได้รบัการสนบัสนนุยาจากองค์การเภสัชกรรม	 	คาดว่า 

จะส�าเรจ็ภายในกลางปี	 2559	 ถอืว่างานช้ินนีเ้ป็นงานทีท่�าต่อเนือ่ง

กบัองค์การเภสชักรรมอกีงานหนึง่	 ซึง่จากการศกึษาสารสกดัขมิน้ชนั	 

มข้ีอบ่งชีส้ามารถใช้ได้ในผูป่้วยหลายโรค	และในอนาคต	หากถกูบรรจใุน

บญัชยีาหลักแห่งชาต	ิก็จะสามารถท�าให้ผูป่้วยเข้าถงึยาได้ทัว่ถงึ

 The efficacy study of curcumin extract 
capsules in diabetes patients found that 
curcumin lowered atherogenic risks and 
the risk of cardiovascular disease 
	 Assoc.	 Prof.	 Somlak	 Chuengsamarn,	MD,	MMSc.	 

Deputy	Dean	of	Human	Resources	at	the	Faculty	of	Medicine,	

Srinakharinwirot	University,	was	endowed	with	 the	 "Role	

Model	of	 the	Year"	award	under	 the	“One	Million	Good	

Deeds	 for	 the	King”	project	which	was	organized	by	 the	

Foundation	for	Thai	Society	and	the	Board	of	Directors	of	

Thai	Awards.	Assoc.	Prof.	Somlak	studied	the	efficacy	of	the	

curcumin	extract	capsules,	produced	by	GPO,	in	reducing	

the	risk	of	atherosclerosis	and	in	controlling	the	metabolic	

profiles	of	patients	with	type	2	diabetes	mellitus	(T2DM).	It	

was	found	that	atherogenic	risks	and	the	risk	of	cardiovascular	

disease	were	significantly	reduced	in	patients	who	received	

3	curcumin	extract	capsules	twice	a	day	for	6	months	in	

comparison	with	patients	who	were	treated	with	a	placebo.	

Moreover,	the	curcumin	extract	also	reduced	the	level	of	

total	body	fat	and	visceral	fat.

	 Furthermore,	Assoc.	Prof.	Somlak	also	assessed	the	

efficacy	of	curcumin	in	delaying	the	development	of	T2DM	

in	the	prediabetes	population.	240	subjects	were	divided	into	

2	groups.	Each	group	received	3	capsules	of	either	curcumin	

extract	or	a	placebo,	twice	a	day	for	9	months.	After	9	months	

of	treatment,	16.4%	of	subjects	in	the	placebo	group	were	

diagnosed	with	T2DM,	whereas	none	were	diagnosed	with	

T2DM	in	the	curcumin-treated	group.	In	addition,	the	B-cells 

of	the	subjects	in	the	curcumin-treated	group	were	shown	

to	have	better	levels	of	overall	function.	The	side	effects	of	

curcumin	extract	were	seen	to	be	minimal.	

	 The	efficacy	of	curcumin	capsules	in	the	treatment	

of	obesity	and	fatty	liver	disease,	which	are	common	public	

health	problems	often	associated	with	diabetes	and	can	lead	

to	cirrhosis	or	liver	cancer,	was	also	studied.	This	research	

was	funded	by	the	Department	for	the	Development	of	Thai	 

Traditional	 and	Alternative	Medicine,	with	 the	 curcumin	

extract	capsules	being	provided	by	GPO.	The	 research	 is	

expected	to	be	completed	midway	through	the	year	2016.	
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 อภ.ลงนามบริษัทซีพีเอฟ พัฒนาไข่ไก่ฟัก วัตถุดำิบ
หลักผลิตวัคซีน
	 องค์การเภสัชกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทซีพีเอฟ

(ประเทศไทย)	จ�ากดั		ร่วมมอืด้านคณุภาพ	(Quality	Agreement)	ไข่ไก่ฟัก 

(Vaccine	Quality	Egg)	เพ่ือใช้ในการผลิตวคัซีนไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก	

ในระดบัอตุสาหกรรม	เพือ่ใช้ในโครงการทีอ่งค์การเภสชักรรมด�าเนนิการ

ก่อสร้างโรงงานผลิตวคัซนีป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก	ทีต่�าบล 

ทบักวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จงัหวดัสระบุรี	ตามมติคณะรัฐมนตรีตัง้แต่ปี	2550	

ทัง้นีเ้พือ่ความมัน่คงของประเทศไทย	เนือ่งจากสถานการณ์ระบาดใหญ่

ของโรคไข้หวดัใหญ่	ซึง่ผูเ้ช่ียวชาญด้านสาธารณสขุจากทัว่โลกประเมนิ

ว่าจะมโีอกาสเกดิขึน้อกีและจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อมนุษยชาติ

เหมอืนในอดตี	ตัง้แต่	Spanish	Flu	จนถงึครัง้ล่าสดุคอื	ไวรสัไข้หวัดใหญ่

สายพันธุใ์หม่	2009	โดยได้รบัความช่วยเหลือจากสถาบนั	KAKETSUKEN	

ประเทศญ่ีปุน่	ในการจดัหาและเตรยีมเทคโนโลยีการผลติ	

		 ปัจจยัทีส่�าคัญของกระบวนการการผลติ	คอื	การจดัหาวตัถดุบิ

ที่มีคุณภาพ	 ซึ่งไข่ไก่ฟักที่จะต้องมีคุณภาพส�าหรับการผลิตวัคซีน	 

(Vaccine	quality	egg)	ปรมิาณเพียงพอ	และส่งถงึโรงงานตรงเวลา	

ทั้งนี้กระบวนการการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นกระบวนการที่ต้อง

แข่งกับเวลา	 เพือ่ให้ได้วคัซนีให้ทนัแก่การให้บริการประชาชนในทกุ

ฤดกูาลระบาด	กลุ่มบริษัทในเครอืซพีี	ถอืว่าเป็นผูน้�าในด้านอตุสาหกรรม

การเกษตรในประเทศไทย	และยงัพัฒนาต่อเนือ่งอย่างไม่หยดุยัง้เพือ่ 

ก้าวสูร่ะดับโลก	องค์การฯ	จงึมคีวามมัน่ใจทีจ่ะร่วมมอืกนัเป็นพนัธมติร

ในการด�าเนนิโครงการผลติไข่ไก่ฟักอนามยัเพ่ือเป็นวตัถดุบิแก่โรงงาน

ผลติวคัซนีไข้หวดัใหญ่ขององค์การเภสชักรรม	

The studies on curcumin extract capsules demonstrate that 

this	product	has	a	wide	treatment	indication,	making	it	desirable	

that,	in	the	future,	it	be	added	to	the	National	Essential	Drugs	

List,	thereby	making	it	easily	accessible	to	patients.

 GPO signed a MoU with CPF for the 
development of chicken eggs, a major 
component of vaccine production
	 GPO	signed	a	Memorandum	of	Understanding	(MoU)	

with	 Charoen	 Pokphand	 Foods	 (CPF)	 Public	 Company	 

Limited,	Thailand,	on	a	Quality	Agreement	for	cooperation	

on	the	production	of	the	high	quality	chicken	eggs	which	are	

required	 for	 the	manufacture	of	 influenza/avian	 influenza	

vaccines	on	an	industrial	scale.	The	MoU	was	undertaken	

in	 concert	with	GPO’s	project	 for	 the	 construction	of	 its	

influenza/avian	 influenza	 vaccine	manufacturing	plant	 at	

Tubkwang	Sub-District,	Kaengkhoi	District,	Saraburi	Province,	

in	accordance	with	cabinet	resolutions	of	2007.	This	project	

is	aimed	at	the	health	security	of	Thailand,	as	public	health	

experts	worldwide	expect	that	a	pandemic	of	influenza	as	

severe	a	threat	to	humanity	as	the	Spanish	flu	of	1918	or	

the	recent	pandemic	of	the	new	influenza	strain,	H1N1	2009,	 

is	likely	to	recur.	GPO	received	support	from	the	Kaketsuken	

Institute	of	 Japan	 in	 the	procurement	of	materials	 and	 

assistance	with	manufacturing	technology.	

	 An	important	factor	in	the	production	process	is	the	

procurement	of	quality	materials.	The	chicken	eggs	must	be	

of	a	quality	to	meet	required	standards	(vaccine	quality	egg),	

be	of	an	adequate	quantity	and	be	delivered	to	the	factory	

punctually.	The	influenza	vaccine	manufacturing	process	is	a	

procedure	which	is	in	a	race	against	time	in	order	to	be	able	to	

promptly	provide	vaccine	to	people	both	for	the	treatment	of	

seasonal	flu	and	in	the	event	of	an	epidemic.	CPF	is	a	leading	

company	within	 the	Thai	agriculture	 industry	which	works	 

tirelessly	 at	 its	 ongoing	 development	 in	 order	 to	 gain	 

recognition	as	a	world	class	business.	GPO	therefore	has	profound	 

confidence	in	its	selection	of	CPF	as	its	partner	in	the	project	

for	the	development	of	quality	chicken	eggs	as	a	material	to	

be	used	in	the	manufacture	of	GPO’s	influenza	vaccine.
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 สร้างเครอืข่ายพฒันายาเลกิสบูบหุร่ีช่วยผูต้ดิำบหุรี่
	 การสูบบหุรีเ่ป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญัของประเทศไทย	โดย

ข้อมลูจากส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิพ.ศ.	2557	พบว่าคนไทยอาย	ุ15	ปี 

ขึน้ไป	สบูบหุรีถ่งึ	11.3	ล้านคน	และเสียชีวติจากการสูบบหุรีเ่ป็นจ�านวนมาก	

ด้วยโรคต่างๆ	 เช่น	 โรคมะเร็งปอด	มะเรง็หลอดอาหาร	ถงุลมโป่งพอง	

และโรคหัวใจ	 ดงันัน้	 เพือ่เป็นการช่วยผูท้ีต่ดิบหุรี	่ และให้ประชาชน

เข้าถงึยามากขึน้	 ส่งผลให้ลดการเกดิโรคและมชีีวติทีย่นืยาว	องค์การ

เภสัชกรรมจงึร่วมมอืกบัเครือข่ายวชิาชีพสขุภาพเพ่ือสงัคมไทยปลอด

บหุรี	่ และศนูย์วจิยัและจดัการความรูเ้พือ่การควบคมุยาสบู	 (ศจย.)

พฒันายาเลกิสบูบหุรี	่ ได้แก่	 ยาเมด็อมสารสกดัสมนุไพรหญ้าดอกขาว	

และยาเม็ด	Cytisine

	 ส�าหรับประเทศไทย	 ยาเลิกสูบบุหรี่ที่ระบุในบัญชียาหลัก 

แห่งชาตมิ	ี2	รายการ	คอื	ยาเม็ด	Nortriptyline	hydrochloride	ซึง่มีอาการ

ไม่พงึประสงค์ทีพ่บได้บ่อย	ได้แก่	อาการง่วงซึม	ปากแห้ง	ตาพร่า	และ

มอืสัน่	 และยาชงสมนุไพรหญ้าดอกขาว	 โดยองค์การเภสชักรรมก�าลงั 

ด�าเนินการพฒันายาเม็ดอมสารสกดัสมนุไพรหญ้าดอกขาว	ซ่ึงเป็นรปูแบบ 

ที่ใช้ได้สะดวกกว่ารูปแบบเดิมที่เป็นชาชง	 และก�าลังพัฒนายาเม็ด	 

Cytisine	ซึง่เป็นสารทีส่กดัได้จากพชื	และมกีารใช้อย่างแพร่หลายใน

ประเทศแถบยโุรปตะวนัออกมานานกว่า	50	ปีแล้ว	โดยมคีวามปลอดภัย

และมปีระสทิธผิลไม่น้อยกว่านโิคตนิทดแทน	คาดว่าจะสามารถผ่านการ

ขึน้ทะเบยีนได้ภายใน	2	ปี	เมือ่องค์การฯ	สามารถผลติออกมาสู่ท้องตลาด

แล้วจะท�าให้ค่าใช้จ่ายมีราคาถูกลง	 ลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ	 

อนัจะส่งผลให้ผูท้ีอ่ยากเลกิบุหรีส่ามารถเข้าถงึยาเลกิสบูบหุร่ีได้มากข้ึน	

มสีขุภาพชวีติทีด่ขีึน้	ลดอตัราการเกิดโรค	มชีีวติทียื่นยาวต่อไป	

 

 Creating a network for developing 
medicines to aid smoking cessation in  
people with tobacco dependence
	 Smoking	 is	 a	major	 public	 health	 problem	 in	 

Thailand.	Data	from	the	National	Statistical	Office	of	Thailand	

in	2014	found	that	the	number	of	people	aged	over	15	who	

smoke	was	11.3	million	and	that	a	large	number	of	people	

die	 from	 smoking	 related	diseases	 such	 as	 lung	 cancer,	 

esophageal	cancer,	emphysema	and	heart	disease.	Therefore,	

removing	 tobacco	dependence,	 via	 the	provision	of	easy	

access	to	medicines,	results	in	a	reduction	of	disease	and	an	

increase	in	longevity.	GPO	has	been	working	in	collaboration	

with	the	Network	of	Health	Professionals	for	Thais	to	Quit	

Tobacco	and	the	Tobacco	Control	Research	and	Knowledge	 

Management	Center	(TRC)	in	order	to	develop	the	smoking	

cessation	medicines:	 Ya-Dok-Khao	 extract	 lozenges	 and	

cytisine	tablets.

	 In	Thailand,	there	are	2	types	of	smoking	cessation	

medications	listed	on	the	National	Essential	Drug	List,	these	

being	Nortriptyline	hydrochloride	tablets	and	Ya-Dok-Khao	

tea.	Unfortunately	Nortriptyline	hydrochloride	 tablets	 are	

liable	to	have	side-effects	such	as	drowsiness,	a	dry	mouth,	

blurred	vision	and	hand	tremors.	GPO	has	been	developing	

a	 formulation	 of	 Ya-Dok-Khao	 extract	 lozenges,	 a	more	

convenient	dosage	form	than	the	conventional	tea.	GPO	is	

also	developing	a	 formulation	of	cytisine	 tablets.	Cytisine	

is	a	plant	extract,	which	has	been	widely	used	in	Eastern	

Europe	for	over	50	years	and	is	both	safe	and	effective	as	a 

replacement	 for	nicotine.	 The	 registration	of	 the	 cytisine	 

tablets	 is	 expected	 to	be	 approved	within	 2	 years.	 It	 is 

estimated	that	once	GPO	launches	this	product	onto	the	

market	the	cost	of	treatment	will	be	reduced,	as	it	will	be	

able	 to	 replace	 the	more	expensive	medicines	 currently	

imported	from	abroad.	This	will	be	of	benefit	to	those	who	

want	to	cease	smoking	as	they	will	be	able	to	easily	access	

medicine,	 resulting	 in	 better	 health,	 a	 reduction	 in	 the	 

incidence	of	disease	and	a	longer	life.	
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 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดำซื้อเวชภัณฑ์ ดำ้วย 
CAT Supply Chain Visibility
		 องค์การเภสัชกรรม	ร่วมกบั	บริษทั	กสท.	โทรคมนาคม	จ�ากดั	

(มหาชน)	หรอื	CAT	และโรงพยาบาลหาดใหญ่	เดินหน้าลงนามความร่วมมอื 

ในโครงการ	 “ววิฒัน์การจดัซือ้เวชภัณฑ์	 ด้วย	CAT	 Supply	Chain	

Visibility”	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานใน 

รปูแบบข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	พฒันาความแม่นย�า	 สะดวกและรวดเรว็ 

ให้แก่ผู้ใช้บรกิาร	โดยร่วมกนัจดัท�าระบบกลางแลกเปลีย่นข้อมลูด้านกลุม่

อุตสาหกรรมยาของประเทศไทย	(Pharmacy	Trade	Exchange	–	PTX)	

ด้วยการเชือ่มโยงข้อมลูต่างๆ	ทีเ่กีย่วกบัลกูค้าขององค์การเภสชักรรม	 

เข้ากับบรกิาร	e-Logistics	&	DC,	SOA	Platform	ผ่านระบบ	e-Supply	

Chain	และระบบ	e-Logistics	ของ	CAT	เพือ่ช่วยให้องค์การเภสชักรรม

สามารถบรหิารจัดการห่วงโซ่อปุทาน	(Supply	Chain)	ในแง่อุปสงค์และ

อปุทานทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	(Supply	Chain	Management)	

ในรปูแบบข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	 โดยมกีารเกบ็

รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งของรัฐและเอกชน	

ร้านค้าขององค์การเภสชักรรม	 และลกูค้า	 เพือ่ให้การวางแผนและ 

การจัดการของกิจกรรมทั้งหมดมีประสิทธิภาพ	 นับเป็นโครงการ

น�าร่อง	ในการตกลงร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม	ซึง่จะน�าไปสูก่ารร่วม

ผลกัดันให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านกลุม่

อตุสาหกรรมยาของประเทศไทย	(Pharmacy	Trade	Exchange	–	PTX)	

ตลอดจนเป็นศนูย์กลางการแลกเปลีย่นข้อมลูด้านโลจสิตกิส์ของภมูภิาค

เอเชยี	(Asia	Trade	Exchange	–	ATX)	ในอนาคตอนัใกล้

 น� 6 ผลงานเดำ่น ร่วมแสดำงในงาน มหกรรม
นวัตกรรมไทยดำ้านการแพทย์และสาธารณสุข
		 องค์การเภสชักรรม	 ร่วมจดังาน	“มหกรรมนวตักรรมไทยด้าน

การแพทย์และสาธารณสขุ	Thai	Think	ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์	จาก

แนวคิด	ส่ิงประดิษฐ์จากคนไทย”	ระหว่างวนัที	่18	-	20	สงิหาคม	2558 

ตั้งแต่เวลา	 10.00	 -	 18.00	 น.	ณ	 Hall	 9	 อาคารอิมแพคฟอรั่ม		 

เมืองทองธานี	 	 ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการ	 ที่มีการรวบรวมผลงาน

นวัตกรรมไทยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 ตั้งแต่โซนต้นน�้า	 

ซึง่เป็นนวตักรรมท่ีก�าลังด�าเนนิการวจิยัและพฒันา	โซนกลางน�า้	เป็นการ

น�าเสนอผลงานนวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้และอยู่ในระหว่างการทดสอบ

ก่อนน�าไปใช้ในระบบเชงิพาณชิย์	 และโซนปลายน�า้	 เป็นการน�าเสนอ

ผลงานนวตักรรมทีผ่่านการรบัรองคณุภาพ	มาตรฐาน	และน�าไปใช้สู่

เชงิพาณิชย์แล้ว

 Increasing the efficiency of medical 
supplies purchasing management via CAT 
Supply Chain Visibility
	 GPO	has	 signed	a	MoU	with	CAT	Telecom	Public	

Company	Limited	(CAT)	and	Hat	Yai	Hospital	for	cooperation	

on	 the	project	 "Evolution	of	medical	 supplies	purchasing	

via	CAT	Supply	Chain	Visibility".	This	is	in	order	to	increase	

the	efficiency	of	supply	chain	management	in	the	form	of	

electronic	data	which	improves	accuracy	and	to	provide	fast	

and	convenient	services	to	users.	The	cooperation	on	this	

project	involves	creating	a	central	system	for	the	exchange	

of	information	on	the	pharmaceutical	industry	of	Thailand	

(Pharmacy	Trade	Exchange	-	PTX)	and	linking	the	data	of	

GPO’s	customers	with	an	e-Logistics	&	DC,	SOA	Platform	via	

an	e-Supply	Chain	system	and	a	CAT	e-Logistics	system.	This	

helps	GPO	to	effectively	manage	the	supply	chain,	in	terms	

of	supply	and	demand,	both	internally	and	externally	of	the	

organization,	via	the	use	of	electronic	data.	The	data	of	public	

health	agencies,	both	public	and	private,	GPO’s	pharmacy	

shops and customers is collected to assist in the effective 

planning	and	management	of	all	activities.	This	cooperative	

exercise	is	considered	to	be	a	pilot	project	which	will	provide	

impetus	 for	Thailand	to	become	a	hub	for	 the	exchange	

of	 information	on	 the	pharmaceutical	 industry	 (Pharmacy	

Trade	Exchange	-	PTX),	as	well	as	becoming	a	center	for	the	

exchange	of	information	on	logistics	within	Asia	(Asia	Trade	

Exchange	-	ATX)	in	the	near	future.

 Six outstanding operations presented 
at the Thailand Medical and Public Health 
Innovation Expo 
	 GPO	co-organized	the	exhibition	on	“Thailand	Medical	

and	Public	Health	Innovation	and	Thai	Ideas	and	Inventions	of	

Medical	Products	(Thai	Think)”	from	18	-	20	August	2015	(10.00	

to	18.00	hrs.)	at	Hall	9	of	the	Impact	Forum,	Muang	Thong	

Thani.	This	exhibition	demonstrated	Thai	medical	and	public	

health	innovative	operations.	The	exhibition	was	divided	in	

to	3	zones	aligned	to	the	following	3	stages	of	innovative 
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	 ในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ	 

ภายใต้แนวคิด	 นวตักรรมยา	 เวชภณัฑ์	 และผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ	 

มกีารน�าเสนอถงึความส�าเร็จของการวจิยัและพัฒนา	ด้วยการสังเคราะห์

และผลติวตัถดุบิทางยา		การน�าเสนอการพัฒนาวธิกีารในการเพิม่การ

ละลายของยาละลายน�า้ยาก	อาท	ินวตักรรมการวจิยัและพัฒนายาต้าน

ไวรสัเอดส์	โดยน�าเทคนคิ	Hot	Melt	Extrusion	ซึง่เป็นวธิกีารเปลีย่นรูป

ผลกึของตัวยา	เพือ่ช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการดดูซึมและประสทิธผิล

ในการรกัษา

	 การน�าเสนอโครงการพัฒนาวคัซนีป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่	 เพือ่ 

ความมั่นคงของประเทศกับความส�าเร็จในการพัฒนาวัคซีนป้องกัน 

ไข้หวดัใหญ่ชนดิเชือ้เป็นอ่อนฤทธิ	์และการด�าเนนิการวจิยัทางคลนิกิใน

มนษุย์ของวคัซนีป้องกันไข้หวดัใหญ่ชนดิเช้ือตาย	ในระยะที	่1	และ	2	 

การน�าเสนอบทบาทขององค์การเภสชักรรมในการพฒันาผลติภณัฑ์

ธรรมชาตจิากพชืสมุนไพรด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	 ให้ได้สารส�าคญั 

ท่ีมีคุณภาพซึ่งสกัดจากสมุนไพรชนิดต่างๆ	 อาทิ	 สารส�าคัญ	 

tetrahydrocurcuminoids	 จากขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ		

นอกจากน้ันในบางผลติภณัฑ์ยงัได้ผสมผสานการใช้นาโนเทคโนโลยี

มาเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์	 มีการทดสอบประสิทธิผลและ

ความปลอดภยัในอาสาสมคัร	มกีระบวนการวจิยั	 พัฒนาและผลติตาม

มาตรฐานสากล	จนผลิตเป็นผลติภณัฑ์จากสมนุไพรและเวชส�าอางเพือ่

ดแูลสขุภาพในรปูแบบต่างๆ	

	 การน�าเสนอการพฒันาต่อยอดชดุทดสอบสารเคมกี�าจัดแมลง

แบบครอบคลุม	4	กลุ่ม		ซึง่ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติจาก

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	 ใช้ทดสอบสารเคมกี�าจดัแมลงท่ีตกค้างใน

ผกั	ผลไม้		โดยน�า้ยาหลักในชุดทดสอบเดมิเป็นชนดิน�า้ไม่สะดวกในการ

เกบ็รกัษาและขนส่ง		องค์การฯ	จงึได้พัฒนาเป็นชนดิแห้ง	เพ่ือให้มคีวาม

สะดวกแก่ลกูค้าและผูป้ระกอบการมากขึน้			โดยชดุทดสอบนีต้รวจสอบ

ให้ผลออกมาได้รวดเรว็	 	 มคีวามถกูต้อง	แม่นย�า	และความจ�าเพาะสงู	

ท�าให้ประชาชนได้บรโิภคผกั	ผลไม้ทีค่วามปลอดภยัมากขึน้		

product	development:	upstream	zone:	ongoing	research	and	

development;	midstream	zone:	ongoing	 tests/trials	prior	 to	

commercial	release;	downstream	zone:	certified	with	quality	

standards	and	released	onto	the	market.

	 GPO	participated	 in	 the	exhibition	under	 the	 theme	

of innovative pharmaceuticals and health care products and 

presented successful research and development operations 

such	as	the	synthesis	and	production	of	active	pharmaceutical	

ingredients.	A	method	of	development	to	enhance	the	solubility	

of	insoluble	drugs	such	as	antiretroviral	drugs	was	presented.	

This	innovative	research	and	development	of	ARV	drugs	involves	

the	use	of	the	hot	melt	extrusion	technique,	which	is	a	method	

of	altering	the	crystalline	form	of	a	drug	in	order	to	enhance	

absorption	and	the	effectiveness	of	the	treatment.	

	 The	project	to	ensure	Thailand’s	security	 in	terms	of	

influenza	vaccine	development	was	presented	and	detailed	the	

successful	development	of	live	attenuated	influenza	vaccines	

and	the	clinical	trials	undertaken	on	inactivated	influenza	vaccine	

phase	I	and	II.	

	 GPO	also	made	a	presentation	on	 its	development	

of natural products via the use of modern technologies 

to	 extract	 quality	 active	 substances	 from	various	herbal	

plants.	For	example,	tetrahydrocurcuminoids,	which	have	an	 

antioxidant	effect,	were	extracted	from	turmeric.	Moreover,	some	

natural	products	were	manufactured	using	nanotechnology	to	

enhance	their	efficacy	and	were	tested	for	effectiveness	and	

safety	on	volunteers.	The	processes	of	research,	development	

and	production	of	GPO’s	natural	products	and	cosmeceutical	

products	conform	to	international	standards.	The	development	

of test kits to detect the presence of pesticide residues in fruit 

and	vegetables	was	also	presented.	These	kits	can	detect	four	

different	groups	of	pesticide	and	GPO	received	the	technology	

necessary	for	their	production	in	a	transfer	from	the	Department	

of	Medical	Sciences.	The	original	test	kits	existed	 in	a	 liquid	

form	which	was	not	easy	to	store	or	transport.	GPO,	therefore,	

developed	test	kits	in	a	dry	form	which	is	more	convenient	for	

both	consumers	and	operators.	These	test	kits	provide	quick,	

accurate	and	precise	results	of	a	high	specificity,	thereby	allowing	

people	to	more	safely	consume	fruit	and	vegetables.	
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  ร่วมจัดำนิทรรศการ “จุดำเปลี่ยนสุขภาพไทยหลังปี 
2015” งานประชุมวิชาการ สธ.
	 องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการ	 งานประชุมวิชาการ

สาธารณสุข	ประจ�าปี	2558	ครัง้ที	่23	ในหวัข้อ	“จดุเปลีย่นสขุภาพไทย

หลงัปี	2015”	เมือ่วนัที	่14		-	16	กันยายน	2558	ทีโ่รงแรมแอมบาสเดอร์ 

ซิตี้	 จอมเทียนพัทยา	 จ.ชลบุรี	 ภายใต้แนวคิด	 องค์การเภสัชกรรม	 

พร้อมก้าวสู่...จดุเปลีย่นสขุภาพไทย	หลงัปี	2015	โดยยึดหลกั	คณุภาพ	

เข้าถงึ	ม่ันคง	และยัง่ยนื

	 การจดันทิรรศการดงักล่าวองค์การฯ	ยดึหลกัการในการผลติยา

ท่ีมคีณุภาพเพือ่ให้ประชาชนในประเทศได้มยีาท่ีดมีคีณุภาพตามหลกั

สากล	 โดยมกีารควบคมุทกุกระบวนการผลติให้เป็นไปตามมาตรฐาน	

GMP-PIC/S	 ด้วยเทคโนโลยีทีท่นัสมยั	ควบคมุคณุภาพตัง้แต่วตัถดุบิ

ตลอดจนถงึผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรปู	 ให้ได้ยาทีม่คีณุภาพทีด่อีอกสูต่ลาด	 

มกีารเปิดศูนย์สอบเทียบเคร่ืองมอื	 มาตรฐาน	 ISO/IEC	 17025	และ 

เปิดศนูย์ศึกษาชวีสมมูล	(Bioequivalent)	ตามมาตรฐาน	OECD/GLP	

ซึง่ในปัจจบุนัมกีารศกึษาวจัิยยาใหม่เพือ่ให้คนไทยได้เข้าถงึยามากขึน้ใน

ราคาทีเ่หมาะสม	อกีท้ังน�าระบบ	VMI	(Vendor	Managed	Inventory)

เพือ่ช่วยให้หน่วยบรกิารทางสาธารณสุขบริหารคลงัยาให้มยีาจ่ายให้กบั

ผูป่้วยได้อย่างเพยีงพอต่อเนือ่ง	นอกเหนอืจากพันธกิจในการผลติยา

ป้อนสู่ตลาดยาในประเทศ	องค์การฯ	ยังส�ารองยาทีม่คีวามจ�าเป็น	ได้แก่	

ยาก�าพร้า	 ซึง่เป็นยาทีช่่วยชีวติในกรณฉีกุเฉนิให้แก่ประเทศอกีหลาย

รายการ	ซึง่เป็นยาทีมี่ราคาสงูและมคีวามต้องการทีไ่ม่แน่นอน	ท�าให้หา

ผู้ทีจ่ะส�ารองให้กบัประเทศได้ยาก	รวมถงึการวจิยัและพฒันายาต้านไวรสั

เอดส์	ยาต้านไวรสัไข้หวดัใหญ่	และยาทีใ่ช้ในผูป่้วยธาลสัซเีมยี	ซึง่จากการ

ผลติยาขององค์การฯ	 	 ในปัจจบุนั	สามารถลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประเทศ 

ได้กว่าสามพนัล้านบาทต่อปี	

 Co-Organization of an exhibition  
entitled "The Turning Point of Thai 
Health after 2015" at the Public Health  
Conference  
	 GPO	co-organized	an	exhibition	entitled	"The	Turning	

Point	of	Thai	Health	after	2015"	at	the	23rd	annual	Public	

Health	Conference	 from	14	 -	 16	September	2015	at	 the	 

Ambassador	 Hotel,	 Jomtein	 Pattaya,	 Chonburi.	 GPO’s	 

presentation	was	based	on	the	principles	of	quality,	ease	of	

access,	stability	and	sustainability.

	 GPO	made	 a	 presentation	 on	 the	 principle	 of	 

manufacturing	quality	medicines	with	the	aim	of	providing	

the	people	of	 Thailand	with	drugs	of	 a	quality	meeting	

international	standards.	For	this	to	occur	every	production	

process	must	be	controlled	and	must	conform	to	GMP-PIC/S	

standards,	via	the	use	of	advanced	technology,	to	control	

levels	 of	 quality	 at	 every	 stage	of	 production	 from	 raw	 

materials	 through	 to	 finished	 products,	 thereby	 

ensuring	only	high	quality	medicines	are	released	onto	the	 

market.	 To	 support	 this	 GPO	 retains	 an	 instrument	 

calibration	 center,	 which	 has	 been	 certified	with	 the	 

ISO	/	IEC	17025	standard	and	a	bioequivalence	study	center	

which	 has	 been	 certified	with	 the	OECD/GLP	 standard.	 

Currently	GPO	is	researching	new	generic	drugs	which	will	

allow	Thai	people	to	access	medicines	with	a	more	affordable	

price.	Moreover,	GPO	uses	a	VMI	(Vendor	Managed	Inventory) 

system	to	help	healthcare	agencies	to	better	manage	their	drugs	 

inventories	in	order	to	ensure	adequate	supplies	of	medicines	

are	available	to	patients.	In	addition	to	its	mission	to	produce	 

pharmaceutical	drugs	to	supply	the	market	in	the	country,	

GPO	also	 reserves	essential	drugs,	 such	as	orphan	drugs,	

which	can	save	lives	in	cases	of	emergency.	It	is	rare	to	find	 

companies	that	store	these	drugs	as	they	are	both	expensive	

and	of	unquantifiable	demand.	GPO	has	also	researched	and	 

developed	 ARV	 drugs,	 drugs	 to	 combat	 influenza	 and	

drugs	 for	 thalassemia	 patients.	 At	 present,	 GPO’s	 drug	 

production	is	sufficient	to	reduce	Thailand’s	expenditure	on	 

pharmaceuticals	by	more	than	three	billion	baht	per	annum.	
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 มอบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
แผ่นดำินไหวที่ประเทศเนปาล
	 จากเหตกุารณ์ภยัพิบตัแิผ่นดนิไหวคร้ังทีร้่ายแรงทีส่ดุในรอบ 

80	 ปีทีเ่กดิขึน้ทางตอนกลางของประเทศเนปาล	 	สร้างความเสยีหาย

ให้แก่ประเทศแห่งนีเ้ป็นอย่างย่ิง		ท�าให้ชาวเนปาลจ�านวนมากตกอยูใ่น

ภาวะวกิฤตทิัง้ขาดแคลนอาหาร	ยารักษาโรค	น�า้ดืม่	ทีพ่กัอาศยั	ของใช้

ประจ�าวนั	และเสีย่งต่อการเผชญิกบัโรคระบาดจากการตดิเชือ้จากศพ

ผูเ้สยีชวีติจากสถานการณ์ดังกล่าวทีเ่กิดข้ึน	ทกุภาคส่วนต่างระดมความ

ช่วยเหลือพีน้่องชาวเนปาลและผูป้ระสบภยัอย่างเร่งด่วน		

	 องค์การเภสชักรรม	 ได้เล็งเห็นถงึความเดอืดร้อนของพีน้่อง 

ชาวเนปาลและผู้ประสบภยัจงึได้อนมุตัเิงินสนบัสนนุ	จ�านวน	300,000	

บาท	พร้อมทัง้ยาและเวชภณัฑ์	อาท	ิ	ยาพาราเชตตามอล	ยาปฏชิวีนะ	

ยาใส่แผลสด	ส�าลี	ผ้าพนัแผล	และน�า้เกลอื	เป็นต้น	รวม	15	รายการ	

มลูค่า	8,389,829	บาท		โดยได้มอบให้โครงการ	“หวัใจไทย	ส่งไปเนปาล”											 

ณ	ท�าเนยีบรฐับาล	 เมือ่วนัที	่ 29	 เมษายน	2558	ซึง่ยาและเวชภณัฑ์	

พร้อมน�้าเกลือ	 องค์การเภสัชกรรมได้น�าไปส่งมอบที่อาคารขนส่ง 

ทางอากาศ	ท่าอากาศยาน	2	กองบนิ	6	(บน.6)	กองทพัอากาศและยา

เหล่านีไ้ด้ถูกล�าเลียงน�าไปช่วยเหลือชาวเนปาลแล้ว	เม่ือวนัท่ี	30	เมษายน	

2558	 โดยเครือ่งบนิของกองทพัอากาศ	องค์การเภสชักรรมมุง่หวงัที ่

จะให้พี่น้องชาวเนปาลและผู้ประสบภัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน		 

และองค์การฯ	พร้อมให้การสนบัสนนุกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนในภาวะ

วกิฤตต่ิางๆ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	 ตามภารกจิขององค์การ

เภสชักรรม	“รบัผิดชอบชีวติ		ผลติยาคณุภาพ”

 Provision of medicines, medical  
supplies and financial support to help  
victims of the earthquake in Nepal
	 When	the	central	region	of	Nepal	was	hit	by	the	worst	

earthquake	in	80	years	of	the	country’s	history,	tremendous	

damage	was	caused	and	many	Nepalese	people	were	left	

in	a	situation	of	crisis,	suffering	shortages	of	food,	medicines,	

drinking	water	 and	 shelter.	 There	was	 also	 a	 danger	 of	 

epidemics	of	disease	being	caused	by	the	unburied	corpses	

of	people	who	had	died	in	the	disaster.	Various	bodies	began	

to	urgently	organize	assistance	for	the	victims.

	 GPO	recognized	the	suffering	of	the	people	of	Nepal	

and	therefore	provided	300,000	baht	along	with	15	different	

types	of	medicine	and	medical	supplies,	such	as	paracetamol,	

antibiotics,	drugs	to	treat	fresh	wounds,	cotton,	gauze	and	

saline,	etc.,	to	a	value	of	8,389,829	Baht.	GPO	provided	the	

aforementioned	 through	 the	project	of	 “Thai	heart	 sent	

to	Nepal”	which	took	place	at	Government	House	on	29	

April	2015	and	delivered	the	drugs	and	medical	supplies	to	

the	airport	of	the	Royal	Thai	Air	Force.	The	products	were	 

delivered	to	Nepal	by	the	aircraft	of	the	Royal	Thai	Air	Force	

on	30	April	2015,	with	GPO’s	wish	for	a	better	quality	of	life	

for	the	people	of	Nepal	and	the	victims	of	the	disaster.	GPO	is	

always	willing	and	prepared	to	provide	support	in	the	event	of	

situations	of	crisis,	be	they	at	home	or	abroad,	in	accordance	

with	their	mission	“Responsibility	for	the	preservation	of	life	

and	the	manufacturing	of	quality	medicines".
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 GPO organized the 2015 International 
Symposium on Wellness and Aromatherapy
	 GPO,	 in	 conjunction	with	 The	College	of	Oriental	

Medicine	of	Rangsit	University,	Nature	Touch	 International	

Co.	Ltd.,	the	Thailand	Achievement	Institute,	the	Faculty	of	

Pharmacy	of	Prince	of	Songkla	University,	Charabot	France	

and	the	Thai	Spa	Association,	organized	the	2015	International	

Symposium	on	Wellness	and	Aromatherapy	from	23	-	24	July 

2015	(9.00	-	16.30	hrs.)	at	the	Digital	Multimedia	Complex	

(Building	15)	of	Rangsit	University.	The	aims	of	this	symposium	

were	to	provide	an	opportunity	for	researchers,	academics	

and	healthcare	personnel	 to	disseminate	 research	works	

and	products,	exchange	academic	knowledge	 in	the	field	

of	aromatherapy	and	to	create	a	network	of	cooperation.	

Aromatherapy	is	aimed	at	the	treatment	of	minor	physical	

and	mental	illnesses	via	the	use	of	natural	methods,	instead	

of	seeking	treatment	from	a	doctor.	This	is	in	order	to	avoid	

chemical	residues	from	drugs	building	up	in	the	body.	The	

desired	outcome	of	the	symposium	is	that	people	can	apply	

the	knowledge	gained	from	it	to	develop	the	potential	of	

Thai	herbs	by	formulating	them	into	aromatherapy	products	

to	be	exported	to	international	markets.		

 จัดำประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง อโรมาเธอราพี 
และการใช้น�้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพและความงาม
		 องค์การเภสชักรรมร่วมมอืกบั	วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวันออก	

มหาวทิยาลัยรงัสิต,	บรษิทั	Nature	Touch	International	Co.,	Ltd., 

Thailand	 Achievement	 Institute	 (TAI)	 และคณะเภสชัศาสตร์	

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์	 จดัประชุมวิชาการนานาชาต	ิ เกีย่วกบั	

อโรมาเธอราพี	และการใช้น�า้มันหอมระเหยเพือ่สขุภาพและความงาม 

ประจ�าปี	 2558	 “The	 2015	 International	 Symposium	 on	 

Wellness	and	Aromatherapy”	ขึน้	เม่ือวนัที	่23	-	24	กรกฎาคม	2558 

เวลา	9.00	-	16.30	น.	ณ	อาคารดจิติอล	มัลตมีิเดีย	คอมเพล็กซ์	(ตกึ	15)	

มหาวทิยาลัยรงัสิต	เพือ่เปิดโอกาสให้นกัวจิยั	นกัวชิาการ	และบคุลากร

ทางการแพทย์ผูเ้กีย่วข้อง	 ได้แลกเปล่ียนข้อมูลเชิงวชิาการ	น�าเสนอ 

ผลงานวิจัยด้านอโรมาเธอราพีกับการแพทย์และสุขภาพ	 รวมทั้ง

ผลติภัณฑ์จากน�า้มันหอมระเหย	ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื		

เพือ่บ�าบดัรักษาโรคทางร่างกายและจติใจ		โดยหันมาใช้วธิทีางธรรมชาติ

ในการบ�าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยแทนการพบแพทย์	 เพื่อ 

หลีกเลีย่งยาเคมทีีต่กค้างในร่างกายมากขึน้	ทีส่�าคญัเป็นการน�าองค์ความรู้ 

ท่ีได้ไปต่อยอดกับสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการขยายการผลิต	 

“อโรมาเธอราพ”ี	สู่ตลาดต่างประเทศ
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ดำ้านการดำูแลกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
	 1.	สนบัสนนุกจิกรรมช่วยเหลอืผูป่้วยโรคเอดส์	กลุม่ปทุมรตัน์	

โรงพยาบาลล�าลูกกา	 จังหวัดปทุมธานี	 ในการด�าเนินโครงการ	

“ศูนย์รวมพลังใจ”	

	 2.	สนับสนุนกิจกรรมของชมรมโรคเบาหวาน	โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์	ในการด�าเนินโครงการค่ายเบาหวาน	ครั้งที่	14	

	 3.	สนบัสนนุกจิกรรมของชมรมเพ่ือนโรคไตแห่งประเทศไทย	

ในการด�าเนิน	“โครงการพัฒนาขยายเครือข่าย	และอบรมป้องกัน

กลุ่มเสี่ยงไตวายเรื้อรัง”	

	 4.	สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย

	 	 -	 ในการจัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 

แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	26	และงานวันธาลัสซีเมียโลก	ครั้งที่	14	

เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2558

	 	 -		สนบัสนนุชมรมธาลสัซเีมยี	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	

ในการจัดกิจกรรม	“ค่ายสานสัมพันธ์	สายใยครอบครัวธาลัสซีเมีย	

ครั้งที่	9”	

Care of patients in chronic disease network 
groups
	 1.	Provision	of	support	for	activities	to	assist	HIV/AIDS	

patients	 in	 the	Pathumrat	Group	at	Lum	Luk	Ka	Hospital,	

Pathum	Thani	Province	under	a	project	entitled	“The	center	

of	willpower”.

	 2.	Provision	of	support	for	the	activities	of	the	Diabetes	

Society,	 Chulalongkorn	Hospital,	 in	 its	 diabetes	 camping	 

project,	now	in	its	14th	year.	

	 3.	Provision	of	support	for	activities	for	the	Patients	

with	Kidney	Disease	Association	of	Thailand	 in	 its	project	

for	developing	network	expansion	and	providing	preventive	

training	to	patients	at	risk	of	chronic	renal	failure.

	 4.	Provision	of	support	 for	activities	 for	 thalassemia	

patient	network	groups:

	 	 -	 Support	 for	 the	 events	marking	 the	 26th  

anniversary	of	the	founding	of	the	Thalassemia	Association	

of	Thailand,	as	well	as	the	14th	International	Thalassemia	Day	

which	was	held	on	10	May	2015.

	 	 -	 Support	 for	 the	 Thalassemia	 Society	 of	 

Chulalongkorn	Hospital	 in	arranging	 its	9th annual camp for 

establishing	relationships	between	Thalassemia	patients.

กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2558
GPO’s Corporate Social Responsibility Activities 
during the Fiscal Year 2015
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ดำ้านการดำูแลกลุ่มผู้สูงอายุ
	 1.	 สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	

ปี	2558	เมื่อวันที่	8	เมษายน	2558	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์

แอท	เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว	

	 2.	 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับผู้เกษียณอายุของ

องค์การเภสัชกรรม	เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2558

ดำ้านการสร้างคุณค่าทางสังคมโดำยพนักงานมีส่วนร่วม
	 โครงการอบรมและทบทวนการให้ความรู้ด้านความรับผิด

ชอบต่อสังคม	จัดอบรมในหัวข้อ	“GPO	สร้างความภูมิใจในความ

รับผดิชอบต่อสงัคม	และสิง่แวดล้อม”	เมือ่วนัที	่10	กนัยายน	2558

Care of the Elderly
	 1.	Provision	of	support	and	participation	in	the	activities	

on	National	Seniors	Day	2015	which	was	held	on	8	April	2015	

at	Centara	Grand,	Central	Plaza,	Ladprao.		

	 2.	Arrangement	of	an	annual	health	check	for	GPO	

retirees	on	25	June	2015.

Creating social value by promoting the 
participation of employees in CSR
	 A	project	for	training	and	reviewing	levels	of	knowledge	

on	corporate	social	responsibility,	entitled	“GPO	creating	pride	

in	social	responsibility	and	the	environment”,	took	place	on	

10	September	2015.

กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2558
GPO’s Corporate Social Responsibility Activities 
during the Fiscal Year 2015
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ดำ้านการสนับสนุนการศึกษาและดูำแลโรงเรียนรอบข้าง
พื้นที่องค์การเภสัชกรรม
	 1.	 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน

ให้กับโรงเรียนต่างๆ	 รอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม	 สนับสนุน 

งบประมาณเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนให้กบัโรงเรยีนทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ

พื้นที่ใกล้เคียงกับองค์การเภสัชกรรม	ทั้ง	 4	 แห่ง	 รวมจ�านวน	 12	

โรงเรียน	ดังนี้

	 	 1.1	 พื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรมพระราม	 6	

จ�านวน	2	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนสวนมิสกวัน	กรุงเทพมหานคร,	

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ	กรุงเทพมหานคร

	 	 1.2	 พื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรมสาขาธัญบุรี	

จังหวัดปทุมธานี	 จ�านวน	 3	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดขุมแก้ว	

โรงเรียนวัดโปรยฝน	และโรงเรียนวัดแสงมณี		 	 	

	 	 1.3	 พื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรมสาขาทับกวาง	

จังหวัดสระบุรี	 จ�านวน	 3	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนชุมชนนิคม 

ทบักวางสงเคราะห์	1	โรงเรยีนชมุชนนคิมทบักวางสงเคราะห์	2	และ	

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง	

	 	 1.4	พื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรมสาขาหนองใหญ่	

จังหวัดชลบรุ	ีจ�านวน	4	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนอนบุาลหนองใหญ่,	

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา,	 ศนูย์พฒันาเด็กเลก็หนองใหญ่ 

ศริธิรรม	และโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม	

Supporting education in schools adjacent 
to GPO premises 
	 1.	 Provision	 of	 a	 supporting	 budget	 for	 the	 

development	of	 teaching	 in	 12	 schools	 adjacent	 to	 the	 

following	4	GPO	premises:

	 	 1.1	Two	schools	neighboring	the	GPO	premises	at	

Rama	6,	Bangkok:	Mitsakawan	School	and	the	Bangkok	School	

for	the	Blind.

	 	 1.2	Three	schools	neighboring	the	GPO	premises	

in	Thanyaburi	District,	Pathum	Thani	Province:		Wat	Koom	

Kaew	School,	Wat	Proye	Phon	School	and	Wat	Sang	Manee	

School.

	 	 1.3	Three	schools	neighboring	the	GPO	premises 

in	 Tub	 Kwang	 Sub-District,	 Kaeng	 Khoi	 District,	 Saraburi	 

Province:	Choomchon	Nikom	Tub	Kwang	Songkraoe	School	1, 

Choomchon	Nikom	Tub	Kwang	Songkraoe	School	 2	 and	

Anuban	Tub	Kwang	School.

	 	 1.4	Four	schools	neighboring	the	GPO	premises	

in	Nong	Yai	District,	Chonburi	 Province:	Anuban	Nong	Yai	

School,	Nong	Yai	Siriworawatwittaya	School,	 the	Nong	Yai	

Siritham	Child	Development	Center	and	Ban	Hnong	Phug	

Hnam	School.
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ดำ้านการสนับสนุนทุนการศึกษาให ้ กับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
	 โครงการสานฝัน	ปันน�้าใจ	ให้สังคม	ปี	6	มอบทุนการศึกษา

ให้แก่นิสิต/นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ	ดังนี้	

	 1.	 ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ

	 	 1.1	 ทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนิสิต/นักศึกษา	 

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลยัของรฐั	ตัง้แต่ชัน้ปีที	่2	จนจบการศกึษา	

จ�านวน	14	มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยละ	2	ทุน	ทุนละ	30,000	

บาท	รวมเป็นเงิน	840,000	บาท

	 	 1.2	 ทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน 

ทีศ่กึษาคณะเภสชัศาสตร์มหาวทิยาลยัของรฐั	ต้ังแต่ชัน้ปีท่ี	2	จนจบ

การศกึษา	จ�านวน	3	ทนุ	ทนุละ	30,000	บาท	รวมเป็นเงนิ	90,000	บาท

	 2.	ทุนสนับสนุนองค์กรภายนอก

	 ทนุสนับสนุนมลูนธิสิมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวกิรม	 

พระบรมราชชนก	 เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่	 2	 

จนจบการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	 จ�านวน	 7	 ทุน 

ทุนละ	 50,000	 บาท	 และเป็นรางวัลส�าหรับบัณฑิตเภสัชกรดีเด่น

ประจ�าปี	1	รางวัล	จ�านวน	100,000	บาท	รวมเป็นเงิน	450,000	

บาท

Supporting scholarships for students in 
public universities
	 The	Dream	Weaving	and	Charity	for	Society	Project	

(year	6).	Provision	of	scholarships	to	the	Pharmacy	Faculty,	

for	economically	disadvantaged	students,	on	a	continuous	

basis	from	their	2nd	year	of	study	through	to	graduation:	

	 1.	Scholarships	for	students	in	public	universities	across	

the	country:	

	 	 1.1	Scholarships:	14	universities,	2	scholarships	per	

university	at	30,000	baht	per	scholarship,	totalling	840,000	

baht.

	 	 1.2.	 Scholarships	 for	 the	 children	 of	 GPO	 

employees:	3	scholarships	at	30,000	baht	per	scholarship,	

totalling	90,000	baht.

	 2.	Scholarships	for	external	organizations:

	 Financial	support	for	scholarships	at	the	Prince	Mahidol	

of	Songkla	Foundation:	7	 scholarships	at	50,000	baht	per	

scholarship	and	provision	of	a	budget	for	the	Distinguished	

Pharmacist	of	the	Year	award:	1	scholarship	at	100,000	baht,	

totalling	450,000	baht.
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ดำ้านการดำูแลเดำ็กและเยาวชน
 โครงกำร GPO Kids	จัดกิจกรรมวันเด็ก	เพ่ือมอบความสุข

ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ขององค์การ

เภสชักรรม	ทัง้	4	แห่ง	ดังน้ี	พ้ืนทีส่�านักงานใหญ่	ถนนพระรามท่ี	6,	

พ้ืนที่โรงงานผลิตยารังสิต	 อ�าเภอธัญบุรี	 จังหวัดปทุมธานี,	 พื้นที่

ต�าบลทับกวาง	 อ�าเภอแก่งคอย	 จังหวัดสระบุรี	 และพื้นที่อ�าเภอ

หนองใหญ่	จังหวัดชลบุรี

 

ดำ้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
 1. โครงกำร GPO เพือ่ผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหวประเทศเนปำล

	 	 1.1	 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

แผ่นดินไหวประเทศเนปาล	มูลค่า	8,389,829	บาท	

	 	 1.2.	 ร่วมกับสโมสรพนักงานองค์การเภสัชกรรมจัด

กิจกรรมดนตรีในสวน	รบับรจิาคเงนิช่วยเหลอื	และจดัจ�าหน่ายเสือ้

เพื่อการกุศล	 น�ารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศ

เนปาล	ผ่านองค์การยูนิเซฟ	ประเทศไทย

  2.โครงกำร GPO เพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้ำนภัยหนำว 

	 	 2.1	มอบผ้าห่มกันหนาว	ยาและเวชภัณฑ์	ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยหนาว	 ณ	 โรงเรียนวัดผาทั่ง	 อ�าเภอบ้านไร่	 จังหวัด

อุทัยธานี	โดยกลุ่ม	OD	12

Supporting children and young adults
 The GPO Kids Project:	GPO	arranges	a	Children’s	Day	

event	in	order	to	provide	happiness	to	the	children	and	young	

adults	who	live	near	GPO	premises.	GPO’s	premises	consist	of	

the	Head	Office	at	Rama	6,	the	Rangsit	Manufacturing	Plant	

in	Thanyaburi	District,	Pathumthani	Province	and	the	sites	in	

Tub	Kwang	Sub-District,	Kaeng	Khoi	District,	Saraburi	Province	

and	Nong	Yai	Distract,	Chonburi	Province.	

Providing Assistance for the Victims of 
Disaster 
 1. GPO Assisting Earthquake Victims in Nepal Project:

	 	 1.1	Support	via	the	provision	of	pharmaceutical	

and	medical	supplies	worth	8,389,829	baht	to	earthquake	

victims	in	Nepal.

	 	 1.2	Arrangement,	 in	 conjunction	with	 the	GPO	 

Employees	Club,	of	the	Music	 in	the	Park	event,	 in	order	

to	collect	donations	and	sell	shirts	for	charity.	The	money	

received	from	this	event	was	given	to	the	earthquake	victims	

in	Nepal	via	UNICEF	Thailand.

 2 GPO Helping the Victims of Cold Project:

	 	 2.1	Provision	of	blankets,	medicines	and	medical	

supplies	to	victims	of	cold	at	Wat	Pha	Tung	School,	Ban	Rai	

District,	Uthai	Thani	Province	by	the	OD	12	group.	
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ดำ้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน และสนับสนุนยา 
เวชภัณฑ์ให้กับชุมชนและสังคม
	 องค์การเภสัชกรรมได้ให้การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่

จ�าเป็นให้กบัชมุชนและโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่รุกนัดาร	ห่างไกลจาก

โรงพยาบาล	สถานีอนามัย	หรือหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข	

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงยา	 โดยให้การสนับสนุน

ยาและเวชภณัฑก์ับทางพื้นทีโ่ดยตรง	และสนบัสนุนผ่านหนว่ยงาน

ต่างๆ	เช่น	ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดั	โรงพยาบาล	มหาวทิยาลยั	

องค์กรเอกชนเพื่อสังคม	รวมมูลค่ากว่า	700,000	บาท

Promoting health within the community 
and supporting the provision of drugs and 
medical supplies to communities and within 
society 
	 GPO	 has	 supported	 the	 provision	 of	 essential	 
medicines and medical supplies to communities and schools 
situated	in	remote	areas	far	from	the	nearest	hospital,	health	
stations	or	public	health	 service	units.	This	 is	 in	order	 to	 
provide	an	opportunity	 for	 the	people	who	 live	 in	 these	
remote	areas	 to	gain	access	 to	drugs.	GPO	either	directly	
provides the medicines and supplies or provides them 
via	 various	agencies	 such	as	 the	Provincial	Public	Health	 
Office,	hospitals	or	private	organizations.	The	 total	 value	
of	GPO’s	 support	 in	 this	 area	amounts	 to	approximately	
700,000	baht.
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ด้ำานการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดำล้อม
	 1.	 องค์การเภสชักรรมเข้าร่วมโครงการอนรุกัษ์พันธุกรรมพชื

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 โดยองค์การเภสัชกรรมอยู่ในกลุ่ม	 G4	 การอนุรักษ์และ 

ใช้ประโยชน์จากทรพัยากร

	 2.	 การดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่องค์การเภสัชกรรม	

อ.หนองใหญ่	จ.ชลบรุ	ีได้แก่

	 	 -	ต้นยางนา	พืน้ที	่36	ไร่	จ�านวน	2,554	ต้น

	 	 -	ต้นมเหสกัข์	-	สกัสยามนิทร์	พ้ืนที	่84	ไร่	จ�านวน	8,400	ต้น

	 	 -	ต้นเถาวลัย์เปรียง	พืน้ท่ี	20	ไร่	จ�านวน	6,000	ต้น

	 	 -	สวนสมุนไพรไม้หอม	พืน้ท่ี	38	ไร่

	 3.	โครงการบ�าบดัน�า้เสยี

	 สนบัสนนุผลติภัณฑ์จลุนิทรย์ีบ�าบดัน�า้เสยีให้แก่หน่วยงานต่างๆ	

ดงันี้

	 	 -	ศนูย์ราชการแจ้งวัฒนะ	มลูค่า	816,296.80		บาท

	 	 -	จังหวัดเชียงใหม่มูลค่า	4,358,294.52	บาท

	 	 -		สโมสรพนกังานองค์การเภสชักรรม	มลูค่า	357,203.15	

บาท

Conservation of Natural Resources and the 
Environment
 1.	 GPO	 participated	 in	 the	 Plant	 Genetic 

Conservation	Project	under	the	Royal	Initiative	of	Her	Royal	

Highness	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn.	GPO	was	in	

the	 G4	 group,	 responsible	 for	 conservation	 and	 the	

sustainable	utilization	of	resources.

	 2.	GPO	cares	for	the	trees	which	were	planted	

on	GPO	premises	at	Nong	Yai,	Chonburi.	The	details	are	

as	follows:

	 	 -	36	Rai	containing	2,554	Dipterocarpus	alatus	

Roxb.	trees.

	 	 -	84	 Rai	 containing	 8,400	 Mahesak	 Sak	 

Siamintra	trees.

	 	 -	20	Rai	containing	6,000	Jewel	Vine	plants.	

	 	 -	38	Rai	containing		aromatic	medicinal	plants.

	 3.	Wastewater	treatment	project.	

	 GPO	provided	biological	wastewater	treatment	

products	to	the	following	agencies:

	 	 -	Chaeng	Watthana	Government	Complex,	to	

a	value	of	816,296.80	Baht.

	 	 - 	Chiang	 Mai	 Province,	 to	 a	 value	 of	

4,358,294.52	Baht.

	 	 -	GPO	 Employees	 Club,	 to	 a	 value	 of	

357,203.15	Baht.
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สถำนที่ตั้ ง  : 	 101/99	 ซอยนวนคร	 7	 ถนนพหลโยธิน	 

อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120

โทรศัพท์	0-2529-2560-5 โทรสำร 0-2529-2566	

ธุรกิจหลัก : น�้าเกลือ,	น�้ายาล้างไต

ทุนจดทะเบียน : 100	ล้านบาท	(เรียกช�าระแล้ว	60	ล้านบาท)

สัดส่วนกำรถือหุ ้นขององค์กำรเภสัชกรรม :	 ร้อยละ	 49.6	 

(29.76	ล้านบาท)

Website : http://www.ghp.co.th

บริษัทร่วมทุน
GPO’s Joint Venture Companies

Address : 101/99	 Soi	 7,	 Navanakorn	 Industrial	 Estate,	 

Phaholyothin	Road,	Khlong	Luang	District,	Pathum	Thani	12120

Tel.	0-2529-2560-5 Fax. 0-2529-2566

Core Business : Normal	Saline	Solution,	Dialysis	Solution

Authorized Capital : THB	100	million	(Issued	&	Paid	up	

THB	60	million)

GPO’s Shares :	49.6%	(THB	29.76	million)

สถำนที่ตั้ง : บริเวณ	แฟคตอรีแลนด์	 วังน้อย	 130/149	หมู่ที่	 3	

ต�าบลวังจุฬา	อ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170

โทรศัพท์ (035)	721-445-7 โทรสำร	(035)	721-743

ธุรกิจหลัก :	ยาสมุนไพร

ทุนจดทะเบียน : 80	ล้านบาท

สัดส่วนกำรถือหุ้นขององค์กำรเภสัชกรรม :	 ร้อยละ	 49	 (39.2	

ล้านบาท)

Website : http://www.thaiherbinfo.com

Address :	 Factory	 Land	 Wangnoi,	 130/149	 Moo	 3,	 

Wangnoi	District,	Phra	Nakhon	Sri	Ayuthaya	13170

Tel.	(035)	721-445-7	Fax.	(035)	721-743

Core Business : Herbal	Products

Authorized Capital : THB	80	million

GPO’s Shares : 49%	(THB	39.2	million)

สถำนท่ีตั้ ง  : 	 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ซิ ต้ิ 	 241	 หมู ่ 	 7	 

ต�าบลหัวส�าโรง	อ�าเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24190

โทรศัพท์ (038)	579-200	โทรสำร	(038)	575-428

ธุรกิจหลัก :	ผลิตและจ�าหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน

ทุนจดทะเบียน : 300	ล้านบาท

สัดส่วนกำรถือหุ้นขององค์กำรเภสัชกรรม :	 ร้อยละ	 49	 (147	

ล้านบาท)

1. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดำัคส์ จ�กัดำ (มหาชน)
General Hospital Products Public Co., Ltd.

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�กัดำ
Thai Herbal Products Co., Ltd.

3. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ�กัดำ
Government Pharmaceutical Organization-Merieux Biological Products Co., Ltd.

Address : Gateway	 City	 Industrial	 	 Estate,	 241	Moo7	 

T.Huasamrong,	Plaengyao	District,	Chachoengsao	24190	

Tel. (038)	579-200	Fax.	(038)	575-428

Core Business : Manufacture and sell human vaccine

Authorized Capital : THB	300	million

GPO’s Shares : 49%	(THB	147	million)
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมกำรองค์กำรเภสัชกรรม

	 ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกจิการขององค์การ

เภสัชกรรม	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	 วันที่	

30	กันยายน	2558	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีได้เสียและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินสดที่

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระเสเงินสดเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่

ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน 

	 ผูบ้รหิารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร	 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดนิ	ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีซึง่ก�าหนดให้ส�านกังานการตรวจเงนิ

แผ่นดนิปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลว่า	งบการเงนิ

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว	ผูส้อบบญัชพิีจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรขององค์การเภสัชกรรม	เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์การ

เภสัชกรรม	การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม
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	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ควำมเห็น

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ	ขององค์การเภสัชกรรม	ณ	วันที่	30	กันยายน	2558	และผลการด�าเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสด	ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

(นางศุลีมาศ		ชลายนเดชะ)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่	17

(นางสาวศิริมา		วิริยะกมลพันธ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการ	รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่	2	กุมภาพันธ์	2559
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน   Balance Sheets
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท 
 Unit : Baht

งบการเงินที่แสดำงเงินลงทุนตามวิธีส ่วนไดำ้เสีย
หมายเหตุ Note 2558/2015 2557/2014

สินทรัพย์ / Assets ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์หมุนเวียน 
Current Assets

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

Cash	Cash	Equivalents 2.3	,	5.1 2,130,969,193.44 2,590,643,475.57

เงนิลงทนุชั่วคราว

Short-Term	Investment 5.2 1,000,311,254.99 2,796,103,926.11

ลูกหนี้การค้า	-	สทุธิ

Trade	Receivable	-	Net 2.5	,	5.3 5,859,885,805.50	 3,672,879,352.75

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้น

Short-Term	Loan 5.4 74,308,434.68 												26,196,092.52

สนิค้าคงเหลอื

Inventories 2.4	,	5.5 3,241,800,690.72 2,599,794,686.82

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น

Other	Current	Assets 5.6 86,249,233.19 	112,286,120.08

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
Total Current Assets 12,393,524,612.52 11,797,903,653.85

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
Non-Current Assets

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

Investment	in	Joint	Venture 5.7 428,519,486.23 380,789,354.57

เงนิลงทนุระยะยาว

Long-Term	Investment - 200,000,000.00

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว

Long-Term	Borrowings 5.8 100,193,121.57 93,376,292.19

ที่ดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์	-	สทุธิ

Property,	Plant	and	Equipment	-	Net 2.6	,	5.9 2,911,293,505.48 2,293,098,873.54

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	-	สทุธิ

Intangible	Assets	-	Net 2.7	,	5.10 107,760,109.29 16,521,003.23

สนิทรพัย์ระหว่างด�าเนนิการ

Assets	In-Process 819,988,700.41 1,445,891,156.56

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
Total Non-Current Assets 4,367,754,922.98 4,429,676,680.09
รวมสินทรัพย์
Total Assets 16,761,279,535.50 16,227,580,333.94

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statements
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) Balance Sheets (Continue)
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท 
 Unit : Baht

งบการเงินที่แสดำงเงินลงทุนตามวิธีส ่วนไดำ้เสีย
หมายเหตุ Note 2558/2015 2557/2014

หนี้สนิและส่วนทุน / Liabilities and Capital ปรับปรุงใหม่

หน้ีสนิหมุนเวยีน / Current Liabilities

เจ้าหนี้การค้า		

Trade	Accounts 1,636,869,989.80 1,263,389,443.24

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น	

Other	Current	Liabilities 5.11 1,829,526,983.63 1,465,777,649.38

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน  
Total Current Liabilities 3,466,396,973.43 2,729,167,092.62

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน 
 Non-Current Liabilities

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 2.10.2	,	5.12 1,187,212,222.00 1,181,425,283.00

หนี้สนิกองทนุเงนิกู้องค์การเภสชักรรม

Liabilities	GPO’s	Loan	Fund 2.10.1	,	5.13 74,500,000.00 74,500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน / 
Total Non-Current Liabilities 1,261,712,222.00 1,255,925,283.00
รวมหนี้สิน / 
Total Liabilities 4,728,109,195.43 3,985,092,375.62
ส่วนทุน / Shareholder’s Equity

ทนุ	
				Capital

ทนุประเดมิ	

Paid-up	Capital	 	 48,041,467.48 48,041,467.48

ทนุรบัจากงบประมาณ

Capital	from	Budget	Allocations 3,018,502.04 3,018,502.04

ทนุรบัโอนจากเงนิทนุหมนุเวยีน

Transferred	from	Current	Capital 3,526,548.46 3,526,548.46

54,586,517.98 54,586,517.98

ส่วนเกนิทนุจากการบรจิาค

Surplus	Capital	from	Goodwill 14,675,458.92 												15,672,042.57

ส�ารองโครงการส�ารองยาและเวชภณัฑ์

Drugs	and	Medical	Supplies	Reserve 5.15 49,914,409.60 49,914,409.60

ก�าไรสะสม	

Retained	Earning 11,922,099,970.57 12,130,421,005.17

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (8,106,017.00) (8,106,017.00)
รวมส่วนทุน / Capital 12,033,170,340.07 12,242,487,958.32
รวมหนี้สินและส่วนทุน 
Total Liabilities and Shareholders’ Equity 16,761,279,535.50 16,227,580,333.94

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statements

(นางสาวร�าไพ	สมจติรมูล)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

(นายนพพร		ชื่นกลิ่น)
ผู้อ�านวยการองค์การเภสชักรรม
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) Balance Sheets (Continue)
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท 
 Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ Note 2558/2015 2557/2014

สินทรัพย์ / Assets ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

Cash	and	Cash	Equivalents 2.3	,	5.1 2,130,969,193.44 2,590,643,475.57

เงนิลงทนุชั่วคราว

Short-Term	Investment 5.2 1,000,311,254.99 2,796,103,926.11

ลูกหนี้การค้า	-	สทุธิ

Trade	Receivable	-	Net 2.5	,	5.3 5,859,885,805.50	 3,672,879,352.75

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้น

Short-Term	Loan 5.4 74,308,434.68 26,196,092.52

สนิค้าคงเหลอื

Inventories 2.4	,	5.5 3,241,800,690.72 2,599,794,686.82

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น

Other	Current	Assets 5.6 86,249,233.19 	112,286,120.08

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
Total Current Assets 12,393,524,612.52 11,797,903,653.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
Non-Current Assets

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

Investment	in	Joint	Venture 5.7 335,060,000.00 243,860,000.00	

เงนิลงทนุระยะยาว

Long-Term	Investment - 200,000,000.00

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว

Long-Term	Borrowings 5.8 100,193,121.57 93,376,292.19

ที่ดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์	-	สทุธิ

Property,	Plant	and	Equipment	-	Net 2.6	,	5.9 2,911,293,505.48 2,293,098,873.54

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	-	สทุธิ

Intangible	Assets	-	Net 2.7	,	5.10 107,760,109.29 16,521,003.23

สนิทรพัย์ระหว่างด�าเนนิการ

Assets	In-Process 819,988,700.41 1,445,891,156.56

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
Total Non-Current Assets       4,274,295,436.75 4,292,747,325.52 
รวมสินทรัพย์
Total Assets 16,667,820,049.27 16,090,650,979.37

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statementsรา
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) Balance Sheets (Continue)
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท 
 Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ Note 2558/2015 2557/2014

หนี้สินและส่วนทุน / Liabilities and Capital ปรับปรุงใหม่

หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities

เจ้าหนี้การค้า		

Trade	Accounts	Payable 1,636,869,989.80 1,263,389,443.24

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น	

Other	Current	Liabilities 5.11 1,829,526,983.63 1,465,777,649.38

รวมหนี้สินหมุนเวียน  
Total Current Liabilities 3,466,396,973.43 2,729,167,092.62
หนี้สินไม่หมุนเวียน
Non-Current Liabilities

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 2.10.2	,	5.12 1,187,212,222.00 1,181,425,283.00

หนี้สนิกองทนุเงนิกู้องค์การเภสชักรรม

Liabilities	GPO’s	Loan	Fund 2.10.1	,	5.13 74,500,000.00 74,500,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
Non-Current Liabilities 1,261,712,222.00 1,255,925,283.00
รวมหนี้สิน  
Total Liabilities 4,728,109,195.43 3,985,092,375.62
ส่วนทนุ / Shareholder’s Equity

ทนุ	
Capital

ทนุประเดมิ	
Paid-up	Capital	 	 48,041,467.48 48,041,467.48

ทนุรบัจากงบประมาณ

Capital	from	Budget	Allocations 3,018,502.04 3,018,502.04

ทนุรบัโอนจากเงนิทนุหมนุเวยีน

Transferred	from	Current	Capital 3,526,548.46 3,526,548.46

54,586,517.98 54,586,517.98

ส่วนเกนิทนุจากการบรจิาค

Surplus	Capital	from	Goodwill 14,675,458.92 15,672,042.57

ส�ารองโครงการส�ารองยาและเวชภณัฑ์

Drugs	and	Medical	Supplies	Reserve 5.15 49,914,409.60 49,914,409.60

ก�าไรสะสม	
Retained	Earning 11,828,640,484.34 11,993,491,650.60

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (8,106,017.00) (8,106,017.00)
รวมส่วนทุน / Capital     11,939,710,853.84   12,105,558,603.75
รวมหนี้สินและส่วนทุน 
Total Liabilities and Shareholders’ Equity     16,667,820,049.27 16,090,650,979.37

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statements

(นางสาวร�าไพ	สมจติรมูล)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

(นายนพพร		ชื่นกลิ่น)
ผู้อ�านวยการองค์การเภสชักรรม
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ Profit & Loss Statement
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท 
 Unit : Baht

งบการเงินที่แสดำงเงินลงทุนตามวิธีส ่วนไดำ้เสีย

หมายเหตุ Note 2558/2015 2557/2014

รายไดำ้ Income ปรับปรุงใหม่

ขายยาและเวชภณัฑ์

Sales	of	Pharmaceuticals	and	Medical	Supplies 5.16 13,428,445,294.68	 11,477,254,742.80

ค่ารบัจ้างท�าของ

Income	from	Hive	of	Work 19,372,840.20	 8,346,422.40	

รายได้อื่น	
Other	Income 5.17 311,360,067.83 247,466,529.49

รวมรายไดำ ้
Total Income 13,759,178,202.71 11,733,067,694.69
ค่าใช้จ่าย Expense

ต้นทนุขายและรบัจ้างท�าของ

Cost	of	Sales	and	Hive	of	Work 10,317,966,659.97 8,723,782,714.85	

ค่าใช้จ่ายในการขาย

Selling	Expense 5.18 702,585,323.12 585,676,194.31

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

Administrative	Expenses 5.19 1,294,479,849.48 1,284,332,976.56

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
Other	Expenses 72,122,720.31 			88,696,325.25

รวมค่าใช้จ่าย 
Total Expenses 12,387,154,552.88 10,682,488,210.97

ก�าไรจากการด�าเนนิงาน 1,372,023,649.83 1,050,579,483.72

ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทนุ)	จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม (39,549,868.34) (31,839,993.00)

ก�ไรสุทธิส�หรับงวดำ

Net Income for Payment 1,332,473,781.49 1,018,739,490.72

ก�ไรขาดำทุนเบ็ดำเสร็จอื่น

ก�าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตาม
หลกัคณติศาสตร์ประกันภยัส�าหรบั
โครงการผลประโยชน์พนกังาน - (8,106,017.00)

ก�ไรขาดำทุนเบ็ดำเสร็จอื่น        1,332,473,781.49 					 1,010,633,473.72

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statementsรา
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) Profit & Loss Statement (Continue)
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท 
 Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ Note 2558/2015 2557/2014

รายไดำ้ Income ปรับปรุงใหม่

ขายยาและเวชภณัฑ์

Sale	of	Pharmaceuticals	and	Medical	Supplies 5.16 13,428,445,294.68	 11,477,254,742.80

ค่ารบัจ้างท�าของ
Income	from	Hive	of	Work 19,372,840.20 8,346,422.40		

รายได้อื่น
Other	Income 5.17 315,280,067.83	 									259,226,529.49	

รวมรายไดำ้ 
Total Income 13,763,098,202.71      11,744,827,694.69 

ค่าใช้จ่าย Expense

ต้นทนุขายและรบัจ้างท�าของ

Cost	of	Sales	and	Hive	of	Work 10,317,966,659.97	 8,723,782,714.85	

ค่าใช้จ่ายในการขาย

Selling	Expense 5.18 702,585,323.12 585,676,194.31

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

Administrative	Expenses 5.19 1,294,479,849.48 1,284,332,976.56

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Other	Expenses 72,122,720.31 88,696,325.25

รวมค่าใช้จ่าย 
Total Expenses 12,387,154,552.88 10,682,488,210.97
ก�ไรสุทธิ 
Net Income 1,375,943,649.83 1,062,339,483.72

ก�ไรขาดำทุนเบ็ดำเสร็จอื่น

ก�าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตาม
หลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรบั

				โครงการผลประโยชน์พนกังาน - (8,106,017.00)

ก�ไรขาดำทุนเบ็ดำเสร็จอื่น               1,375,943,649.83 1,054,233,466.72	

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statements

105



งบ
แส

ด
งก

ำร
เป

ลี่ย
นแ

ปล
งใ

นส
่วน

ขอ
งท

ุน 
/ R

et
ai

ne
d 

Ea
rn

in
gs

 S
ta

te
m

en
t  

 อ
งค

์ก
ำร

เภ
สัช

ก
รร

ม 
/ T

he
 G

ov
er

nm
en

t P
ha

rm
ac

eu
tic

al
 O

rg
an

iz
at

io
n 

  ณ
 ว

ันท
ี่ 3

0 
ก

ันย
ำย

น 
 2

55
8 

/ 
A

s 
S

ep
te

m
be

r 
30

th
, 2

01
5

หน
่วย

 : 
บา

ท 
/ 

Un
it 

: B
ah

t

งบ
กา

รเง
ินท

ี่แส
ดำง

เงิน
ลง

ทุน
ตา

มว
ิธีส

่วน
ไดำ

้เสีย
25

58
 /

 2
01

5

ทุน
Ca

pi
ta

l

ส่ว
นเ

กิน
ทุน

จา
กก

าร
บร

ิจา
ค

Su
rp

lu
s 

Ca
pi

ta
l 

fro
m

 G
oo

dw
ill

ส�
รอ

งโ
คร

งก
าร

ส�
รอ

งย
าแ

ละ
เวช

ภัณ
ฑ์

Dr
ug

s 
an

d 
M

ed
ica

l
Su

pp
lie

s 
Re

se
rv

e

ก�
ไรส

ะส
ม

ยัง
ไม

่ไดำ
้จัดำ

สร
ร

Re
ta

in
ed

 E
ar

ni
ng

s
อง

ค์ป
ระ

กอ
บอ

ื่นข
อง

ส่ว
นข

อง
เจ้า

ขอ
ง

รว
มส

่วน
ขอ

งท
ุน

Sh
ar

eh
ol

de
rs

’ 
Eq

ui
ty

ยอ
ดต

้นง
วด

Ca
sh
	a
nd
	C
as
h	
Eq
uiv

ale
nt
s,	

Be
gin

nin
g	
of
	Y
ea
r

54
,5
86
,5
17
.9
8

15
,6
72
,0
42
.5
7

49
,9
14
,4
09
.6
0

11
,9
33
,5
77
,0
83
.5
3

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

12
,0
45
,6
44
,0
36
.6
8

บว
ก	
ปร

บัป
รงุ
รว
มง

บก
าร
เง
นิก

อง
ทนุ

สน
บัส

นนุ
ฯ

-
-

-
19
6,
84
3,
92
1.
64
	

-
19
6,
84
3,
92
1.
64

54
,5
86
,5
17
.9
8

15
,6
72
,0
42
.5
7

49
,9
14
,4
09
.6
0

12
,1
30
,4
21
,0
05
.1
7

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

12
,2
42
,4
87
,9
58
.3
2

เพ
ิ่ม	
(ล
ด)
	ร
ะห

ว่า
งง
วด

In
cr
ea
se
	(D

ec
re
as
e)
	b
et
w
ee
n

pa
ym

en
t

-
(9
96
,5
83
.6
5)

-
64
,6
66
,4
56
.8
3

-
63
,6
69
,8
73
.1
8

ก�า
ไร
สทุ

ธสิ
�าห

รบั
งว
ด

Ne
t	I
nc
om

e	
fo
r	p

ay
m
en
t

-
-

-
1,
33
2,
47
3,
78
1.
49

-
1,
33
2,
47
3,
78
1.
49

หกั
		เ
งนิ
รา
ยไ
ด้แ
ผ่น

ดนิ
น�า
ส่ง
คล

งั
Co
nt
rib
ut
ion

	to
	S
ta
te
	In

co
m
e

-
-

-
(1
,6
05
,4
61
,2
72
.9
2)

-
(1
,6
05
,4
61
,2
72
.9
2)

ยอ
ดป

ลา
ยง
วด

Ca
sh
	a
nd
	C
as
h	
Eq
uiv

ale
nt
s,	

En
d	
of
	Y
ea
r

54
,5
86
,5
17
.9
8

14
,6
75
,4
58
.9
2

49
,9
14
,4
09
.6
0

11
,9
22
,0
99
,9
70
.5
7

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

12
,0
33
,1
70
,3
40
.0
7

หน
่วย

 : 
บา

ท 
/ 

Un
it 

: B
ah

t
งบ

กา
รเง

ินท
ี่แส

ดำง
เงิน

ลง
ทุน

ตา
มว

ิธีส
่วน

ไดำ
้เสีย

25
57

 /
 2

01
4

ยอ
ดต

้นง
วด

Ca
sh
	a
nd
	C
as
h	
Eq
uiv

ale
nt
s,	

Be
gin

nin
g	
of
	Y
ea
r

54
,5
86
,5
17
.9
8

16
,6
51
,8
12
.0
6

49
,9
14
,4
09
.6
0

11
,4
22
,8
26
,1
85
.7
1

-
11
,5
43
,9
78
,9
25
.3
5

บว
ก	
ปร

บัป
รงุ
รว
มง

บก
าร
เง
นิก

อง
ทนุ

สน
บัส

นนุ
ฯ

-
-

-
18
1,
67
0,
08
1.
48
	

-
18
1,
67
0,
08
1.
48
	

54
,5
86
,5
17
.9
8	

		
	1
6,
65
1,
81
2.
06
	

49
,9
14
,4
09
.6
0	

11
,6
04
,4
96
,2
67
.1
9	

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

11
,7
25
,6
49
,0
06
.8
3

เพ
ิ่ม	
(ล
ด)
	ร
ะห

ว่า
งง
วด

In
cr
ea
se
	(D

ec
re
as
e)
	b
et
w
ee
n

pa
ym

en
t

-
(9
79
,7
69
.4
9)

-
-

-
(9
79
,7
69
.4
9)

ก�า
ไร
สทุ

ธสิ
�าห

รบั
งว
ด

Ne
t	I
nc
om

e	
fo
r	p

ay
m
en
t

-
-

-
1,
01
8,
73
9,
49
0.
72

-
1,
01
8,
73
9,
49
0.
72

ก�า
ไร
ขา

ดท
นุเ
บด็

เส
รจ็
อื่น

-
-

-
-

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

หกั
		
เง
นิร

าย
ได
้แผ

่นด
นิน

�าส
่งค

ลงั
Co
nt
rib
ut
ion

	to
	S
ta
te
	In

co
m
e

-
-

-
(4
92
,8
14
,7
52
.7
4)

-
(4
92
,8
14
,7
52
.7
49
)

ยอ
ดป

ลา
ยง
วด

Ca
sh
	a
nd
	C
as
h	
Eq
uiv

ale
nt
s,	

En
d	
of
	Y
ea
r

54
,5
86
,5
17
.9
8

15
,6
72
,0
42
.5
7

49
,9
14
,4
09
.6
0

12
,1
30
,4
21
,0
05
.1
7

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

12
,2
42
,4
87
,9
58
.3
2

หม
าย

เห
ตปุ

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
นิเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง
นิน

ี้	/	
No

te
s	
to
	F
ina

nc
ial
	S
ta
te
m
en
ts
	a
re
	a
n	
int
eg
ra
l	p
ar
t	o

f	t
he
se
	S
ta
te
m
en
ts

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
55

8 
: A

nn
ua

l R
ep

or
t 2

01
5

106



งบ
แส

ด
งก

ำร
เป

ลี่ย
นแ

ปล
งใ

นส
่วน

ขอ
งท

ุน 
(ต

่อ
) 

/ R
et

ai
ne

d 
Ea

rn
in

gs
 S

ta
te

m
en

t (
C

on
tin

ue
) 

  อ
งค

์ก
ำร

เภ
สัช

ก
รร

ม 
/ T

he
 G

ov
er

nm
en

t P
ha

rm
ac

eu
tic

al
 O

rg
an

iz
at

io
n 

   
ณ

 ว
ันท

ี่ 3
0 

ก
ันย

ำย
น 

 2
55

8 
/ 

A
s 

S
ep

te
m

be
r 

30
th
, 2

01
5

หน
่วย

 : 
บา

ท 
/ 

Un
it 

: B
ah

t

งบ
กา

รเง
ินเ

ฉพ
าะก

ิจก
าร

25
58

 /
 2

01
5

ทุน
Ca

pi
ta

l

ส่ว
นเ

กิน
ทุน

จา
กก

าร
บร

ิจา
ค

Su
rp

lu
s 

Ca
pi

ta
l 

fro
m

 G
oo

dw
ill

ส�
รอ

งโ
คร

งก
าร

ส�
รอ

งย
าแ

ละ
เวช

ภัณ
ฑ์

Dr
ug

s 
an

d 
M

ed
ica

l
Su

pp
lie

s 
Re

se
rv

e

ก�
ไรส

ะส
ม

ยัง
ไม

่ไดำ
้จัดำ

สร
ร

Re
ta

in
ed

 E
ar

ni
ng

s
อง

ค์ป
ระ

กอ
บอ

ื่นข
อง

ส่ว
นข

อง
เจ้า

ขอ
ง

รว
มส

่วน
ขอ

งท
ุน

Sh
ar

eh
ol

de
rs

’ 
Eq

ui
ty

ยอ
ดต

้นง
วด

Ca
sh
	a
nd
	C
as
h	
Eq
uiv

ale
nt
s,	

Be
gin

nin
g	
of
	Y
ea
r

54
,5
86
,5
17
.9
8

15
,6
72
,0
42
.5
7

49
,9
14
,4
09
.6
0

11
,7
96
,6
47
,7
28
.9
6

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

11
,9
08
,7
14
,6
82
.1
1

บว
ก	
ปร

บัป
รงุ
รว
มง

บก
าร
เง
นิก

อง
ทนุ

สน
บัส

นนุ
ฯ

-
-

-
		
	1
96
,8
43
,9
21
.6
4

-
19
6,
84
3,
92
1.
64

54
,5
86
,5
17
.9
8

15
,6
72
,0
42
.5
7

49
,9
14
,4
09
.6
0

11
,9
93
,4
91
,6
50
.6
0

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

12
,1
05
,5
58
,6
03
.7
5

เพ
ิ่ม	
(ล
ด)
	ร
ะห

ว่า
งง
วด

In
cr
ea
se
	(D

ec
re
as
e)
	b
et
w
ee
n

pa
ym

en
t

-
(9
96
,5
83
.6
5)

-
64
,6
66
,4
56
.8
3

-
63
,6
69
,8
73
.1
8

ก�า
ไร
สทุ

ธสิ
�าห

รบั
งว
ด

Ne
t	I
nc
om

e	
fo
r	p

ay
m
en
t

-
-

-
1,
37
5,
94
3,
64
9.
83
	

-
1,
37
5,
94
3,
64
9.
83

หกั
		เ
งนิ
รา
ยไ
ด้แ
ผ่น

ดนิ
น�า
ส่ง
คล

งั
Co
nt
rib
ut
ion

	to
	S
ta
te
	In

co
m
e

-
-

-
(1
,6
05
,4
61
,2
72
.9
2)

-
(1
,6
05
,4
61
,2
72
.9
2)

ยอ
ดป

ลา
ยง
วด

Ca
sh
	a
nd
	C
as
h	
Eq
uiv

ale
nt
s,	

En
d	
of
	Y
ea
r

54
,5
86
,5
17
.9
8

14
,6
75
,4
58
.9
2

49
,9
14
,4
09
.6
0

11
,8
28
,6
40
,4
84
.3
4

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

11
,9
39
,7
10
,8
53
.8
4

หน
่วย

 : 
บา

ท 
/ 

Un
it 

: B
ah

t
งบ

กา
รเง

ินท
ี่แส

ดำง
เงิน

ลง
ทุน

ตา
มว

ิธีส
่วน

ไดำ
้เสีย

25
57

 /
 2

01
4

ยอ
ดต

้นง
วด

Ca
sh
	a
nd
	C
as
h	
Eq
uiv

ale
nt
s,	

Be
gin

nin
g	
of
	Y
ea
r

54
,5
86
,5
17
.9
8

16
,6
51
,8
12
.0
6

49
,9
14
,4
09
.6
0

11
,2
42
,2
96
,8
38
.1
4

-
11
,3
63
,4
49
,5
77
.7
8

บว
ก	
ปร

บัป
รงุ
รว
มง

บก
าร
เง
นิก

อง
ทนุ

สน
บัส

นนุ
ฯ

-
-

-
		
	1
81
,6
70
,0
81
.4
8

-
18
1,
67
0,
08
1.
48

54
,5
86
,5
17
.9
8	

		
	1
6,
65
1,
81
2.
06
	

49
,9
14
,4
09
.6
0	

11
,4
23
,9
66
,9
19
.6
2

-
11
,5
45
,1
19
,6
59
.2
6

เพ
ิ่ม	
(ล
ด)
	ร
ะห

ว่า
งง
วด

In
cr
ea
se
	(D

ec
re
as
e)
	b
et
w
ee
n

pa
ym

en
t

-
(9
79
,7
69
.4
9)

-
-

-
(9
79
,7
69
.4
9)

ก�า
ไร
สทุ

ธสิ
�าห

รบั
งว
ด

Ne
t	I
nc
om

e	
fo
r	p

ay
m
en
t

-
-

-
1,
06
2,
33
9,
48
3.
72

-
1,
06
2,
33
9,
48
3.
72

ก�า
ไร
ขา

ดท
นุเ
บด็

เส
รจ็
อื่น

-
-

-
-

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

(8
,1
06
,0
17
.0
0)

หกั
		
เง
นิร

าย
ได
้แผ

่นด
นิน

�าส
่งค

ลงั
Co
nt
rib
ut
ion

	to
	S
ta
te
	In

co
m
e

-
-

-
(4
92
,8
14
,7
52
.7
4)

-
(4
92
,8
14
,7
52
.7
49
)

ยอ
ดป

ลา
ยง
วด

Ca
sh
	a
nd
	C
as
h	
Eq
uiv

ale
nt
s,	

En
d	
of
	Y
ea
r

54
,5
86
,5
17
.9
8

15
,6
72
,0
42
.5
7

49
,9
14
,4
09
.6
0

11
,9
93
,4
91
,6
50
.6
0

(8
,1
06
,0
17
.0
0)
`

12
,1
05
,5
58
,6
03
.7
5

หม
าย

เห
ตปุ

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
นิเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง
นิน

ี้	/	
No

te
s	
to
	F
ina

nc
ial
	S
ta
te
m
en
ts
	a
re
	a
n	
int
eg
ra
l	p
ar
t	o

f	t
he
se
	S
ta
te
m
en
ts

ปร
ับป

รุง
ให

ม่

107



งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows 
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015
หน่วย : บาท 

Unit : Baht

งบการเงินที่แสดำงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดำ้เสีย
2558/2015 2557/2014

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / Cash Flow from Operating Activities ปรับปรุงใหม่

ก�าไรสทุธ	ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ	Net	Income 1,332,473,781.49 1,018,739,490.72
รายการปรับปรุงกระทบยอดำก�ไรสุทธิเป็นเงินสดำสุทธิรับ (จ่าย)  จากกิจกรรมดำ�เนินงาน / 
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of) 
operating activities

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย
Depreciation 312,689,593.08 303,953,787.87

ขาดทนุจากการขายและตดับญัชสีนิทรพัย์	
Loss	on	Refivements	of	Assets 1,307,652.47	 2,219,785.49 
ขาดทนุจากการตดับญัชสีนิค้า
Loss	on	Write-off	of	Inventories 31,935,239.90 33,371,908.49

สนิค้าเสื่อมสภาพ
Damaged	product 13,550,726.79 47,622,065.41

หนี้สูญรบัคนื
Bad	debt	recovery (314,735.52) (39,088.27)

ส่วนแบ่ง(ก�าไร)ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 39,549,868.34 31,839,993.00

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์

Gain	on	Disposal	of	Assets (28,288.00) (192,212.78)

ขาดทนุ(ก�าไร)จากอตัราแลกเปลี่ยน

(Gain)	Less	on	Foreign	Exchange	 15,427,701.10 4,846,003.28

หนี้สงสยัจะสูญ

Deubtful	Debts 68,170.05 604,188.32

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดำลง (เพิ่มขึ้น) / (Increase) Decrease in Assets In-Process

ลูกหนี้การค้า

Trade	Receivable (2,180,994,485.67) (1,055,924,340.83)

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้น

Short-Term	Borrowings 16,554,114.67 4,519,295.96

สนิค้าคงเหลอื

Inventories	 (687,491,970.59) 299,948,655.58

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น

Other	Current	Assets 26,036,886.89 86,463,728.01

หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดำลง) / Increase (Decrease) in Liabilities In-Process

เจ้าหนี้การค้า	

Trade	Account	 326,182,604.86 (494,146,436.10)

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น

Other	Current	Liabilities 336,758,337.97 (110,066,640.65)

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 5,786,939.00 (1,959,042.00)

เงนิสดำสทุธไิด้ำมา(ใช้ไปใน)กจิกรรมดำ�เนินงาน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities (410,507,863.17) 171,801,141.50

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statements
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) / Statement of Cash Flows (Continue)
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท 
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดำงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดำ้เสีย
2558/2015 2557/2014

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมลงทุน

Cash Flow from Operating Activities 

ปรับปรุงใหม่

เงนิสดจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์

Proceeds	from	Disposal	of	Assets 28,288.00 376,875.50	

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

Investment	in	Joint	Venture (87,280,000.00) 11,760,000.00

เงนิลงทนุระยะยาว 200,000,000.00 (200,000,000.00)

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง		 (6,816,829.38) 1,982,508.01

จ่ายเงนิลงทนุในที่ดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์	

Additions	to	Property,	Plant	and	Equipment	 (904,247,721.69) (369,407,663.51)

จ่ายเงนิลงทนุสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

Additions	to	Intangible	Assets	 (90,350,785.31) (7,864,096.36)

จ่ายเงนิลงทนุในสนิทรพัย์ระหว่างด�าเนนิการ	

Additions	to	Assets	In-Process 622,178,234.94 (143,701,877.63)

เงนิฝากธนาคารประจ�าเกนิ	3	เดอืน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

Decrease	(Increase)	in	Cash	Exceeding	3	months 1,795,792,671.12 (512,704,748.62)
เงินสดำสุทธิไดำ้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities 1,529,303,857.68	 (1,219,559,002.61)	
กระแสเงินสดำจากกิจกรรมจัดำหาเงิน

Cash Flows from Finan  cing Activities 

เงนิอดุหนนุ	(เงนิงบประมาณ)

Support	Budget 26,990,996.28 170,403,707.21

เงนิรายได้น�าส่งคลงั	

Contribution	to	State	Income	 (1,605,461,272.92) (492,814,752.74)
เงนิสดำสทุธไิด้ำมา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัำหาเงิน

Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities	 (1,578,470,276.64) (322,411,045.53)
เงนิสดำและรายการเทยีบเท่าเงินสดำ(ลดำลง)สทุธิ

Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net	 	(459,674,282.13) (1,370,168,906.64)
เงนิสดำและรายการเทยีบเท่าเงินสดำ ณ วันต้นงวดำ 

Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year 2,590,643,475.57 3,960,812,382.21
เงนิสดำและรายการเทยีบเท่าเงินสดำ ณ วันสิน้งวดำ

Cash and Cash Equivalents, End of Year 	2,130,969,193.44 2,590,643,475.57

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statements
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หน่วย : บาท 
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558/2015 2557/2014

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / Cash Flow from Operating Activities ปรับปรุงใหม่

ก�าไรสทุธ	ิ(ขาดทนุสทุธ)ิ	

Net	Income 1,375,943,649.83 1,062,339,483.72
รายการปรับปรุงกระทบยอดำก�ไรสุทธิเป็นเงินสดำสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน /  
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)  
operating activities

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย
Depreciation 312,689,593.08 303,953,787.87

ขาดทนุจากการขายและตดับญัชสีนิทรพัย์	
Loss	on	Refivements	of	Assets 1,307,652.47	 2,219,785.49 
ขาดทนุจากการตดับญัชสีนิค้า
Loss	on	Write-off	of	Inventories 31,935,239.90 33,371,908.49

สนิค้าเสื่อมสภาพ
Damaged	products 13,550,726.79 47,622,065.41

หนี้สูญรบัคนื
Bad	debt	recovery (314,735.52) (39,088.27)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์

Gain	on	Disposal	of	Assets (28,288.00) (192,212.78)

ขาดทนุ	(ก�าไร)	จากอตัราแลกเปลี่ยน

(Gain)	Less	on	Foreign	Exchange	 15,427,701.10 4,846,003.28

หนี้สงสยัจะสูญ

Deubtful	Debts 68,170.05 604,188.32

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดำลง (เพิ่มขึ้น) / (Increase) Decrease in Assets In-Process

ลูกหนี้การค้า

Trade	Receivable (2,180,994,485.67) (1,055,924,340.83)

เงนิให้กู้ยมืระยะสั้น

Short-Term	Borrowings 16,554,114.67 4,519,295.96

สนิค้าคงเหลอื

Inventories	 (687,491,970.59) 299,948,655.58

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น

Other	Current	Assets 26,036,886.89 86,463,728.01

หนีส้นิดำ�เนนิงาน เพิม่ขึน้ (ลดำลง) / Increase (Decrease) in Liabilities In-Process

เจ้าหนี้การค้า	

Trade	Account	 326,182,604.86 (494,146,436.10)

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น

Other	Current	Liabilities 336,758,337.97 (110,066,640.65)

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 5,786,939.00 (1,959,042.00)

เงนิสดำสทุธไิด้ำมา(ใช้ไปใน)กจิกรรมดำ�เนนิงาน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities (406,587,863.17) 183,561,141.50

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statements

งบกระแสเงินสด / Statement of Cash Flows 
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้	/	Notes	to	Financial	Statements	are	an	integral	part	of	these	Statements

งบกระแสเงินสด (ต่อ) / Statement of Cash Flows (Continue)
องค์กำรเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยำยน  2558 / As September 30th, 2015

หน่วย : บาท 
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558/2015 2557/2014

กระแสเงินสดำจากกิจกรรมลงทุน

Cash Flow from Operating Activities 

ปรับปรุงใหม่

เงนิสดจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์

Proceeds	from	Disposal	of	Assets 28,288.00 376,875.50	

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

Investment	in	Joint	Venture (91,200,000.00) -

เงนิลงทนุระยะยาว 200,000,000.00 (200,000,000.00)

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว	

Long-Team	Borrowings (6,816,829.38) 1,982,508.01

จ่ายเงนิลงทนุในที่ดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์	

Additions	to	Property,	Plant	and	Equipment	 (904,247,721.69) (369,407,663.51)

จ่ายเงนิลงทนุสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

Additions	to	Intangible	Assets	 (90,350,785.31) (7,864,096.36)

จ่ายเงนิลงทนุในสนิทรพัย์ระหว่างด�าเนนิการ	

Additions	to	Assets	In-Process 622,178,234.94 (143,701,877.63)

เงนิฝากธนาคารประจ�าเกนิ	3	เดอืน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

Decrease	(Increase)	in	Cash	Exceeding	3	months 1,795,792,671.12 (512,704,748.62)
เงินสดำสุทธิไดำ้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities 1,525,383,857.68 (1,231,319,002.61) 
กระแสเงินสดำจากกิจกรรมจัดำหาเงิน

Cash Flows from Financing Activities 

เงนิอดุหนนุ	(เงนิงบประมาณ)

Support	Budget 26,990,996.28 170,403,707.21

เงนิรายได้น�าส่งคลงั	

Contribution	to	State	Income	 (1,605,461,272.92) (492,814,752.74)
เงินสดำสุทธิไดำ้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดำหาเงิน

Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities	 (1,578,470,276.64) (322,411,045.53)
เงินสดำและรายการเทียบเท่าเงินสดำ(ลดำลง)สุทธิ

Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net	 	(459,674,282.13) (1,370,168,906.64)
เงินสดำและรายการเทียบเท่าเงินสดำ ณ วันต้นงวดำ 

Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year 2,590,643,475.57 3,960,812,382.21
เงินสดำและรายการเทียบเท่าเงินสดำ ณ วันสิ้นงวดำ

Cash and Cash Equivalents, End of Year 	2,130,969,193.44 2,590,643,475.57
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1.  กำรจดัต้ังและวตัถปุระสงค์

	 องค์การเภสชักรรม	มวีตัถปุระสงค์ตามมาตรา	6		แห่งพระราชบญัญตัอิงค์การเภสชักรรม	พ.ศ.	2509	ดงันี้

	 (1)		ผลติยาและเวชภณัฑ์

	 (2)		ส่งเสรมิให้มกีารศกึษาและวจิยัการผลติยาและเวชภณัฑ์

	 (3)		ส่งเสรมิการวเิคราะห์ยาและเวชภณัฑ์	รวมทั้งวตัถดุบิที่ใช้ในการผลติยาและเวชภณัฑ์

	 (4)		ซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งยาและเวชภณัฑ์

	 (5)		ด�าเนนิธรุกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัการผลติยาและเวชภณัฑ์

	 องค์การเภสชักรรม	 มอี�านาจกระท�าการต่างๆ	 ภายในขอบเขตแห่งวตัถปุระสงค์ดงักล่าว	 รวมถงึร่วมการงาน	 หรอืสมทบกบับคุคล	 หรอื	

ส่วนราชการอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกจิการขององค์การเภสชักรรม	การเข้าเป็นหุน้ส่วนหรอืถอืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืนติบิคุคลใดๆ	และกู้	ยมื	ให้กู	้ให้กูย้มื	

โดยมหีลกัประกนัด้วยบคุคลหรอืด้วยทรพัย์

2.  นโยบำยกำรบญัชี

	 นโยบายการบญัชทีี่ส�าคญัซึ่งใช้ในการจดัท�างบการเงนิมดีงัต่อไปนี้	 	

 2.1 เกณฑ์กำรจดัท�ำงบกำรเงิน

							 	 งบการเงนิได้จดัท�าขึ้นตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทั่วไปภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัชี	พ.ศ.	2543	ซึ่งหมายถงึ	มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2547	

	 	 งบการเงนิได้จดัท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ	

						 	 การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและก�าหนด

สมมตฐิานที่เกี่ยวข้องอนัจะมผีลต่อตวัเลขของสนิทรพัย์และหนี้สนิ	 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่อาจเกดิขึ้น	ณ	 วนัที่	

ในงบการเงนิ	และข้อมลูรายได้และค่าใช้จ่าย			ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงนิดงักล่าว	

							 	 ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ	 	 ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท�าตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจใน

เหตกุารณ์และสิ่งที่ได้กระท�าไปในปัจจบุนัอย่างดทีี่สดุแล้ว

	 2.2 กำรรับรู้รำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย

	 	 -		รายได้จากการขายยาและเวชภณัฑ์	รบัรูเ้มื่อส่งมอบเสรจ็สิ้นแล้ว

	 	 -		รายได้อื่นรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

	 	 -		ดอกเบี้ย	รบัรู้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา	โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนที่แท้จรงิของสนิทรพัย์

	 	 -		เงนิปันผล	รบัรูเ้มื่อประกาศจ่ายเงนิปันผล

	 	 -		ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

	 	 -		เงนิสนบัสนนุการพฒันาและบรกิารวชิาการ	รบัรูค่้าใช้จ่ายพร้อมกบัรายได้ที่เกดิขึ้นจากรายการเดยีวกนั

 2.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

	 	 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในงบกระแสเงนิสด		หมายความรวมถงึเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร	ที่มกี�าหนดจ่ายไม่เกนิ	3	เดอืน	

ทั้งนี้	ได้รวมส่วนของกองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิาน	และกองทนุเงนิกูฯ้	ไว้ด้วย

 2.4  สนิค้ำคงเหลือ

	 	 สนิค้าคงเหลอืแสดงตามราคาทนุที่ปรบัผลต่างแล้ว	โดยวธิเีข้าก่อนออกก่อนหรอืมลูค่าสทุธทิี่จะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	ค่าใช้จ่าย

ของฝ่ายผลติคดิเป็นต้นทนุของสนิค้าที่ผลติทั้งจ�านวน	การบนัทกึบญัชสีนิค้าใช้วธิบีนัทกึแบบแสดงยอดสนิค้าคงเหลอืต่อเนื่อง	(Perpetual	Inventory	

Method)	และตั้งส�ารองสนิค้าเสื่อมสภาพตามความเป็นจรงิ

หมายเหตุประกอบการเงิน Note to the Financial Statements
องค์การเภสัชกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
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 2.5  ลูกหน้ีกำรค้ำ

	 	 ลกูหนี้การค้ารบัรูเ้ริ่มแรกด้วยมลูค่าตามใบส่งของ	และจะวดัมลูค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงนิที่เหลอือยู่	 	 	 หกัด้วยค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูซึ่ง

ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื	ณ	วนัสิ้นปี	ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูหมายถงึ	ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชขีองลกูหนี้การค้าเปรยีบเทยีบ

กบัมลูค่าที่คาดว่าจะได้รบัจากลกูหนี้การค้า	หนี้สญูที่เกดิขึ้นจะรบัรูไ้ว้ในงบก�าไรขาดทนุโดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

		 	 องค์การเภสชักรรมตั้งค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการบญัช	ี 	 และการเงนิของรฐัวสิาหกจิ	 พ.ศ.	 2548	

หมวด	 1	 การบญัช	ี ขอ้	 7	 ส�าหรบัลกูหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ	 ค้างช�าระเกนิกว่า	 1	 ปี	 ขึ้นไปนบัจากวนัที่หนี้ถงึก�าหนดช�าระใน	

อตัราร้อยละ	100

 2.6  ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์

	 	 ที่ดนิ	อาคาร	และอปุกรณ์รบัรูเ้มื่อเริ่มแรกตามราคาทนุ	โดยอาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุ	หกัค่าเสื่อมราคาสะสม

	 	 ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวธิเีส้นตรงเพื่อลดราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์แต่ละชนดิตามอายกุารใช้งาน			ที่ประมาณการไว้ของสนิทรพัย์

แต่ละประเภท	ในอตัราร้อยละ	5	-	20	ต่อปี	ยกเว้นที่ดนิซึ่งมอีายกุารใช้งานไม่จ�ากดั

	 	 องค์การเภสชักรรมมกีารทบทวนอายกุารใช้งาน	มูลค่าคงเหลอื	และวธิกีารคดิค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สดุทกุสิ้นรอบปีบญัชี

	 	 ในกรณทีี่มูลค่าตามบญัชสีงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื	ราคาตามบญัชจีะถกูปรบัลดให้เท่ากบัมลูค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืทนัที

	 	 ต้นทนุที่เกดิขึ้นภายหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอกีสนิทรพัย์หนึ่งตามความเหมาะสม	 เมื่อต้นทนุ

นั้นเกดิขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตแก่องค์การเภสชักรรมและต้นทนุดงักล่าว	 สามารถวดัมลูค่าได้อย่างน่าเชื่อถอื	 และ

จะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก	 ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาอื่นๆ	 	 องค์การเภสัชกรรมจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าว	

เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทนุ		เมื่อเกดิขึ้น

	 	 ผลก�าไรหรอืขาดทนุที่เกดิจากการจ�าหน่ายที่ดนิ	 อาคารและอปุกรณ์	 ค�านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิ่งตอบแทนสทุธทิี่ได้รบัจากการ

จ�าหน่ายสนิทรพัย์กบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์	และจะรบัรู้ไว้ในก�าไรขาดทนุ

	 	 สนิทรพัย์ที่ได้รบับรจิาคการค�านวณค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ดงันี้	

	 	 	 	 1.		สนิทรพัย์ที่ใช้ในการด�าเนนิงานเพื่อหารายได้โดยตรง	ค่าเสื่อมราคาถอืเป็นค่าใช้จ่ายด�าเนนิงาน	ประจ�าปี

	 	 	 	 2.		สนิทรพัย์ที่มไิด้ใช้ในการด�าเนนิงานเพื่อหารายได้โดยตรง	ค่าเสื่อมราคาจะน�าไปหกับญัชส่ีวนเกนิทนุจากการบรจิาค

	 	 สนิทรพัย์ที่ซื้อมาราคารวมหน่วยละไม่เกนิ	30,000	บาท	และมอีายกุารใช้งานไม่เกนิ	2	ปี	ถอืเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในปีที่ซื้อ

	 2.7  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน - สทุธิ

	 	 2.7.1  โปรแกรมคอมพวิเตอร์

	 	 สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ซื้อมาบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค�านวณจากต้นทนุโดยตรง	 ในการได้มาและการด�าเนนิการให้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์นั้นสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตดัจ�าหน่ายตามวธิเีส้นตรงตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะ

เวลา	5	ปี	ต้นทนุโดยตรงรวมถงึต้นทนุพนกังานที่ท�างานในทมีพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสดัส่วนที่เหมาะสม	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาครั้งแรกจะบันทึกรวมเป็นต้นทุน	

เมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพวิเตอร์นั้น	ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการดแูลและบ�ารงุรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิขึ้น

  2.7.2  สนิทรัพย์ระหว่ำงพฒันำผลิตภัณฑ์

	 	 องค์การเภสชักรรมมสีนิทรพัย์ที่อยูใ่นขั้นตอนการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์	 และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กจิการจะ

ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตที่จะเกดิสนิทรพัย์นั้น	 กจิการต้องรบัรู้รายจ่ายที่เกดิขึ้นส�าหรบัขั้นตอนผลติเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	 ราคาทนุ

ของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่เกดิขึ้นภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทกุรายการที่จ�าเป็นในการสร้างสรรค์	 ผลติและจดัเตรยีมสนิทรพัย์

เพื่อใหส้ามารถน�ามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ของผูบ้รหิาร	 ซึ่งจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่าปัจจบุนั	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	

การบญัช	ีฉบบัที่	38	เรื่อง	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

 2.8 กำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ 

	 สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ�ากัด	 จะมีการทบทวนการด้อยค่า	 	 เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า

ราคาตามบญัชอีาจสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื	 รายการขาดทนุจากการด้อยค่า	 จะรบัรูเ้มื่อราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าที่คาดว่า	

จะได้รบัคนื	 ซึ่งหมายถงึจ�านวนที่สงูกว่าระหว่างมูลค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายเทยีบกบัมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์	สนิทรพัย์จะถกูจดัเป็นกลุม่	

ที่เล็กที่สุด	 ที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า	 สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะ	

ถกูประเมนิความเป็นไปได้ที่จะกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่า	ณ	วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ
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	 2.9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม

	 	 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่องค์การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม	 ซึ่งโดยทั่วไปคือ	 การที่องค์การ

เภสัชกรรมถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ	 20	 ถึงร้อยละ	 50	 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรก	

ด้วยราคาทนุและใช้วธิส่ีวนได้เสยีในงบการเงนิที่แสดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยี

	 	 ส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบก�าไรขาดทุน	 และความเคลื่อนไหวในบัญช	ี

ส่วนเกนิจากการตมูีลค่ายตุธิรรมภายหลงัการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบญัชส่ีวนเกนิจากการตมีลูค่ายตุธิรรม	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง

ภายหลงัการได้มาจะปรบัปรงุกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุ	เมื่อส่วนแบ่งขาดทนุขององค์การเภสชักรรมในบรษิทัร่วมมมีลูค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่า

มูลค่าส่วนได้เสยีขององค์การเภสชักรรมในบรษิทัร่วม	องค์การเภสชักรรมจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งขาดทนุอกีต่อไปเว้นแต่องค์การเภสชักรรมมภีาระผกูพนั

ในหนี้สนิของบรษิทัร่วมหรอืต้องจ่ายช�าระหนี้แทนบรษิทัร่วม

	 	 รายการก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่องค์การเภสัชกรรมมีส่วนได้เสียใน	

บรษิทัร่วมนั้น	รายการขาดทนุที่ยงัไม่ได้เกดิขึ้นจรงิกจ็ะตดับญัชใีนท�านองเดยีวกนั	 เว้นแต่เป็นรายการที่มหีลกัฐานว่าสนิทรพัย์ที่โอนระหว่างกนันั้น

เกดิการด้อยค่า	นโยบายการบญัชขีองบรษิทัร่วม	จะเปลี่ยนเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการบญัชขีององค์การเภสชักรรม

	 	 เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมแสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยใช้วธิรีาคาทนุ

	 	 รายชื่อบรษิทัร่วมของบรษิทัได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตฯุ	ข้อ	5.7

 2.10 ผลประโยชน์พนักงำน

	 	 ผลประโยชน์พนกังานของ	องค์การเภสชักรรม	ประกอบด้วยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงนิ	 และโครงการ

ผลประโยชน์	โครงการสมทบเงนิเป็นโครงการที่	องค์การเภสชักรรม	จ่ายเงนิสมทบให้กบักองทนุที่แยกต่างหากในจ�านวนเงนิที่คงที่

	 	 องค์การเภสชักรรม	 ไม่มภีาระผกูพนัตามกฎหมาย	 หรอืภาระผกูพนัจากการอนมุานที่จะต้องจ่ายเงนิเพิ่ม	 ถงึแม้กองทนุไม่มสีนิทรพัย์

เพยีงพอที่จะจ่ายช�าระให้พนกังานทั้งหมดส�าหรบัการให้บรกิารของพนกังาน	 	 ทั้งในอดตีและปัจจบุนั	 โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่

โครงการสมทบเงนิ	 ซึ่งจะก�าหนดจ�านวนเงนิผลประโยชน์ที่พนกังานจะได้รบัเมื่อเกษยีณอาย	ุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั	 เช่น	 อาย	ุ จ�านวนป	ี

ที่ให้บรกิาร	และค่าตอบแทน	เป็นต้น

	 	 2.10.1  กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏบิติังำน กองทุนเงินกูอ้งค์กำรเภสชักรรม และกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ

	 	 	 	 องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม	 พ.ศ.	 2509		

คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรใีห้วางข้อบงัคบัองค์การเภสชักรรมว่าด้วยเงนิบ�าเหนจ็	เงนิชดเชย	และเงนิทดแทน	

พ.ศ.	 2513	 โดยองค์การฯ	 จ่ายสมทบให้กองทนุในอตัราร้อยละ	 10	 ของเงนิเดอืนพนกังาน	 ทั้งนี้ได้รวมรายการบญัชต่ีางๆ	 ของกองทนุบ�าเหนจ็	

ผูป้ฏบิตังิานไว้ในงบการเงนิขององค์การเภสชักรรมด้วย

	 	 	 	 องค์การเภสชักรรมได้จดัตั้งกองทนุเงนิกู้องค์การเภสชักรรมขึ้น	 ตามข้อบงัคบัองค์การเภสชักรรมว่าด้วยการให้ผูป้ฏบิตังิาน	

กูเ้งนิ	พ.ศ.	 2520	 ให้ใช้บงัคบันี้ตั้งแต่	 1	มกราคม	2521	 โดยให้จดัสรรเงนิกองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิานมาจดัตั้งกองทนุเงนิกูฯ้	ตามจ�านวนที่ได้รบั

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสชักรรมและคณะกรรมการองค์การเภสชักรรมได้มมีตติามรายงานการประชมุครั้งที่	 11/2547	 เมื่อวนัที่		

31	สงิหาคม	2547	 เหน็ชอบตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่	 16	กนัยายน	2546	ให้องค์การเภสชักรรมจดัสรรงบประมาณเข้ากองทนุเงนิกูอ้งค์การ

เภสัชกรรมปีละ	 5	 ล้านบาท	 โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2548	 เพื่อจ่ายคืนเงินยืมกองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะครบจ�านวน	 44.50		

ล้านบาท	ทั้งนี้ได้รวมรายการบญัชต่ีางๆ	ของกองทนุเงนิกูอ้งค์การเภสชักรรม	ไว้ในงบการเงนิขององค์การเภสชักรรมด้วย	และมตทิี่ประชมุคณะกรรมการ

องค์การเภสชักรรม	ครั้งที่	12/2554	เมื่อวนัที่	23	สงิหาคม	2554	ได้มมีตเิหน็ชอบในการจดัสรรเงนิขององค์การเภสชักรรม	จ�านวน	30.00	ล้านบาท	

เพิ่มเตมิ	เพื่อสมทบเข้ากองทนุเงนิกู้องค์การเภสชักรรม

	 	 	 	 องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม	 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	

เมื่อวนัที่	 1	 พฤศจกิายน	 2538	 ผูท้ี่เข้าปฏบิตังิานหลงัวนัที่	 1	 พฤศจกิายน	 2538	 ต้องเป็นสมาชกิกองทนุฯ	 ส�าหรบัพนกังานที่ปฏบิตังิานก่อน	

วนัที่ดงักล่าวเลอืกเป็นสมาชกิตามความสมคัรใจ	โดยองค์การเภสชักรรมจ่ายสมทบให้อตัราร้อยละ	9	ของเงนิเดอืน	ส�าหรบัพนกังานที่มอีายกุารท�างาน

ไม่เกนิ	20	ปี	และร้อยละ	10	ของเงนิเดอืนส�าหรบัพนกังานที่มอีายกุารท�างานเกนิ	20	ปี	ต่อมาเมื่อวนัที่	29	มถินุายน	2549	คณะกรรมการองค์การ

เภสชักรรมได้มมีตทิี่ประชมุครั้งที่	8/2549		ให้จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุส�ารองเลี้ยงชพี		เพิ่มอกีร้อยละ	2	ส�าหรบัพนกังานที่มอีายงุานไม่เกนิ	20	ปี		

ให้ได้รบัเงนิสมทบร้อยละ	11	ของเงนิเดอืน	ส่วนพนกังานที่มอีายงุานเกนิ	20	ปี	ให้ได้รบัเงนิสมทบร้อยละ	12	ของเงนิเดอืน	ทั้งนี้ตั้งแต่เดอืนกรกฎาคม	

2549	เป็นต้นไป

	 	 		เงนิสมทบที่จ่ายให้กองทนุบ�าเหนจ็ฯ	กองทนุเงนิกู้ฯ	และกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีรบัรู	้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็
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  2.10.2   โครงกำรผลประโยชน์

    ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ

     องค์การเภสัชกรรม	 จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย	

แรงงานไทย	จ�านวนเงนิดงักล่าวขึ้นอยู่กบัฐานเงนิเดอืนและจ�านวนปีที่พนกังานท�างานให้องค์การเภสชักรรมนบัถงึวนัที่สิ้นสดุการท�างานที่จะเกดิขึ้น	

ในอนาคต	หนี้สนิส�าหรบัโครงการผลประโยชน์จะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนั	ณ	วนัที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

หกัด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์โครงการ	และปรบัปรงุด้วยต้นทนุบรกิารในอดตีที่ยงัไม่รบัรูภ้าระผกูพนันี้	ค�านวณโดยนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

อสิระ	 ด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	ซึ่งมลูค่าปัจจบุนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดที่ต้องจ่ายในอนาคต	

โดยใช้อตัราดอกเบี้ยพนัธบตัรรฐับาลซึ่งเป็นสกลุเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิที่จะจ่ายภาระผกูพนัให้แก่พนกังาน	และวนัครบก�าหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลา

ที่ต้องช�าระภาระผกูพนั

	 	 	 	 	 ก�าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังานเกดิขึ้นจากการ

ปรบัปรงุหรอืเปลี่ยนแปลงข้อสมมตฐิานจะรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น	

 2.11 ประมำณกำรหน้ีสนิ

	 	 องค์การเภสัชกรรม	 จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�าไว	้	

อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตกุารณ์ในอดตี	ซึ่งการช�าระภาระผกูพนันั้นมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้	องค์การเภสชักรรม	ต้องสูญเสยี

ทรพัยากรออกไป	และตามประมาณการที่น่าเชื่อถอื		ของจ�านวนที่ต้องจ่าย	ในกรณทีี่	องค์การเภสชักรรม	คาดว่าประมาณการหนี้สนิเป็นรายจ่าย

ที่จะได้รบัคนื	องค์การเภสชักรรมจะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รบัรายจ่ายนั้นคนือย่างแน่นอน

3.  ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส�ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพนิจิ

	 การประมาณการ	ข้อสมมตฐิานและการใช้ดลุยพนิจิได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตีและ

ปัจจยัอื่นๆ	ซึ่งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตกุารณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามเีหตผุลในสถานการณ์ขณะนั้น	ในระหว่างปีสิ้นสดุวนัที่	30	กนัยายน	พ.ศ.	2557	

การประมาณการทางบญัชทีี่ส�าคญัขององค์การเภสชักรรม	มดีงันี้

	 3.1  อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่มตัีวตน 

	 	 	ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใช้งานและมลูค่าซากส�าหรบั	อาคารและอปุกรณ์	และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนขององค์การเภสชักรรม	

โดยส่วนใหญ่อา้งองิจากข้อมูลเชงิเทคนคิของสนิทรพัย์นั้น	 และรวมถงึการพจิารณาการตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ที่เสื่อมสภาพหรอืไม่ได้ใช้งานโดย	

การขายหรอืเลกิใช้

 3.2  ประมำณกำรหนีส้นิค่ำตอบแทนพนกังำนภำยหลงัเกษียณอำยุ

	 	 	องค์การเภสัชกรรมจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย	

แรงงานไทย	 มลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนี้สนิค่าตอบแทนพนกังานภายหลงัเกษยีณอายคุ�านวณโดยใช้สมมตฐิานหลายประการโดยรวมถงึ	

อัตราคิดลด	 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน	 และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน	 การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อ	

ประมาณการค่าใช้จ่าย		และหนี้สนิค่าตอบแทนพนกังานภายหลงัการเกษยีณอายปุระมาณการ

 3.3  ด้อยค่ำของสนิทรัพย์

	 	 	องค์การเภสชักรรมทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	เมื่อพบข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตขุ้อ	2.9	

โดยพจิารณาจากมลูค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสด

4.  กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี

		 ในปี	2558	องค์การเภสชักรรมได้จดัท�างบการเงนิโดยน�างบการเงนิของกองทนุสนบัสนนุการวจิยัขององค์การเภสชักรรมมารวมกบังบการเงนิ	

ขององค์การเภสชักรรมและได้ปรบัปรงุงบการเงนิส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่		30		กนัยายน		2557	ที่น�ามาเปรยีบเทยีบเสมอืนว่าได้ใช้นโยบายการบญัชนีั้น

มาตั้งแต่ต้น	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชนีี้มผีลท�าให้ก�าไรสะสมต้นปี	2558	และ	2557	เพิ่มขึ้น	196.84	ล้านบาท	และ	181.67	ล้านบาท	

ตามล�าดบั	และก�าไรสทุธสิ�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่		30		กนัยายน		2557	เพิ่มขึ้น	15.17	ล้านบาท						

115



5.  ข้อมูลเพิม่เติม

 5.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ประกอบด้วย	

	 	 	
หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

เงนิสดคงเหลอืที่ส�านกังาน 	0.38 0.34

เงนิฝากธนาคาร	-	กระแสรายวนั 2.04 4.04

เงนิฝากธนาคาร	-	ออมทรพัย์ 1,994.81 1,289.40

รวม 1,997.23 1,293.78

เงนิฝากธนาคารประจ�า	3	เดอืน 133.74 1,296.86

รวม 2,130.97 2,590.64

	
	 เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์	 1,994.81	 ล้านบาท	ที่องค์การเภสชักรรมส�ารองไว้ส�าหรบัโครงการส�ารองยาและเวชภณัฑ์ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	5.15	เป็นเงนิ	7.07	ล้านบาท	เงนิฝากธนาคารของกองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิาน	15.71	ล้านบาท	และกองทนุเงนิกูอ้งค์การ
เภสชักรรม	6.67	ล้านบาท	และกองทนุสนบัสนนุการวจิยัขององค์การเภสชักรรม	49.09	ล้านบาทรวมอยูด้่วย	เงนิฝากธนาคารประเภทประจ�า	3	เดอืน		
มเีงนิฝากธนาคารของกองทนุสนบัสนนุการวจิยัขององค์การเภสชักรรม	รวมอยูด้่วย	25.91	ล้านบาท
	 องค์การเภสชักรรมได้มกีารน�าบญัชเีงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ไปท�าข้อตกลงกบัธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	จ�านวน	4	บญัช	ีดงันี้	
บญัชเีลขที่	050-06637-3,	050-1-37858-8,	072-1-04764-5	และ	002-1-38117-8	วงเงนิตามข้อตกลงจ�านวน	200	ล้านบาท	และธนาคารอาคารสงเคราะห์	
บญัชเีลขที่	001-11-087244-7	วงเงนิตามข้อตกลงจ�านวน	200	ล้านบาท	วตัถปุระสงค์การท�าบนัทกึข้อตกลง	เพื่อด�ารงเงนิฝากธนาคาร	เพื่อให้พนกังาน

และลกูจ้างประจ�าขององค์การเภสชักรรมกู้เพื่อที่อยูอ่าศยั

 5.2 เงินลงทุนช่ัวครำว  ประกอบด้วย 	 	 	 	

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

เงนิฝากธนาคาร	-	ประจ�า	6	เดอืน 689.42 794.55	

เงนิฝากธนาคาร	-	ประจ�า	7	เดอืน - 300.00

เงนิฝากธนาคาร	-	ประจ�า	12	เดอืน 310.89	 1,701.55	

รวม 	1,000.31	 2,796.10	

	 เงนิฝากธนาคารประเภทประจ�า	 1,000.31	 ล้านบาท	มเีงนิฝากธนาคารของกองทนุสนบัสนนุการวจิยัขององค์การเภสชักรรม	 ประเภทประจ�า		
6	เดอืน	จ�านวน	72.22	ล้านบาท	และประเภทประจ�า	12	เดอืน	จ�านวน	104.16	ล้านบาท	รวมอยูด้่วย

 5.3 ลูกหน้ีกำรค้ำ - สทุธ ิ ประกอบด้วย	 	 	 	 	 	 	 	 	

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ลูกหนี้ส่วนราชการ	-	ส่วนกลาง 3,594.68 61.32 	1,552.63 42.24	

ลูกหนี้ส่วนราชการ	-	ส่วนภูมภิาค 2,178.74 37.17 2,052.57 	55.85

ลูกหนี้เอกชน	และอื่นๆ 88.45 1.51 70.23 1.91

5,861.87 100.00 3,675.43 100.00

หกั	 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 1.98 0.03 2.55 0.07	

5,859.89 99.97 3,672.88 99.93
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	 ในปี	2558	มลีกูหนี้ส่วนราชการ	-	ส่วนกลาง	จ�านวน	3,594.68	ล้านบาท	เป็นลกูหนี้ของส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิจ�านวน	2,630.90	

ล้านบาท	และ	ส�านกังานประกนัสงัคม	จ�านวน	829.57	ล้านบาท	ซึ่งเป็นลกูหนี้หลกัขององค์การเภสชักรรม	รวมอยูด้่วย

 5.4 เงินให้กูยื้มระยะสัน้ 	ประกอบด้วย

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ลูกหนี้เงนิยมืทดรองจ่าย 										8.45	 									13.86	

ลูกหนี้อื่นๆ 									65.86	 									12.34	

รวม 									74.31	 									26.20	

	 	

	 ลกูหนี้อื่นๆ	จ�านวน	65.86	ล้านบาท		เป็นลกูหนี้รอการชดใช้ของบรษิทั	ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย	จ�ากดั	จ�านวน	64.67	ล้านบาท	ตั้งเป็นลกูหนี้	

เนื่องจากชดเชยสนิค้าจากการส่งเสรมิการขายให้กบัองค์การเภสชักรรมของ		ปี	2553	–	2555	จ�านวน	30	รายการ	ซึ่งบรษิทั	ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย	จ�ากดั	

จะทยอยจ่ายเป็นสนิค้า	จ�านวน	60	งวด	และได้ทยอยจ่ายแล้ว	4	งวด	คงเหลอื	59.95	ล้านบาท

 5.5 สนิค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย	

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

วตัถดุบิ 											788.98	 											906.34	

ผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รูป	-	ผลติภณัฑ์ขององค์การเภสชักรรม 											618.76	 											560.35	

ผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รูป	-	ผลติภณัฑ์ของบรษิทัอื่น 											511.16	 											287.68	

ผลติภณัฑ์ระหว่างท�า 								1,202.99	 											753.10	

ภาชนะและอปุกรณ์การบรรจุ 											126.59	 											138.64	

พสัดแุละอปุกรณ์ 														4.97	 														7.36	

เวชภณัฑ์โครงการส�ารองยา 												23.81	 														6.39	

								3,277.26	 								2,659.86	

หกั	ส�ารองสนิค้าเสื่อมสภาพ 												35.46	 												60.07	

รวม 								3,241.80	 								2,599.79	

	 	

 5.6 สนิทรัพย์หมนุเวยีนอืน่ 	ประกอบด้วย	

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภณัฑ์	และอื่นๆ 									60.15	 									69.12	

เงนิค้างรบัอื่นๆ 									19.56	 									31.86	

ภาษทีี่ยงัไม่ถงึก�าหนดช�าระ 											6.54	 									11.31	

				รวม 									86.25	 							112.29	
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 5.7  เงินลงทุนในบริษทัร่วม องค์การเภสชักรรม	ได้ลงทนุในบรษิทั	ดงันี้

หน่วย : ล ้านบาท

งบการเงินที่แสดำงเงินลงทุนตามวิธีส ่วนไดำ้เสีย

2558 2557
เงินลงทุน
ล้านบาท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

เงินลงทุน
ล้านบาท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

1.	บรษิทั	เยเนอรลัฮอสปิตลัโปรดคัส์	จ�ากดั	(มหาชน) 252.44	 40.00 138.97	 49.60

2.	บรษิทั	ไทยวฒันาฟาร์มาซตูคิลัเดก็ซ์โทรส	จ�ากดั 135.00	 30.00 135.00	 30.00

3.	บรษิทั	ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย	จ�ากดั 71.12	 49.00 78.39	 49.00

4.	บรษิทั	องค์การเภสชักรรม-เมอร์รเิออร์ชวีวตัถ	ุจ�ากดั 104.96	 49.00 163.43	 49.00

5.	บรษิทั	เมดคิลั	ดไีวซ์	แมนูแฟคเจอเรอร์	 93.60	 13.00 93.60	 13.00

(ประเทศไทย)	จ�ากดั

657.12	 609.39	

หกั		ค่าเผื่อการด้อยค่า	:-	

บรษิทั	เมดคิลั	ดไีวซ์	แมนูแฟคเจอฯ 93.60	 93.60	

บรษิทั	ไทยวฒันาฟาร์มาซูตคิลัฯ 135.00	 135.00	

428.52	 	380.79	

หน่วย : ล ้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557
เงินลงทุน
ล้านบาท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

เงินลงทุน
ล้านบาท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

1.	บรษิทั	เยเนอรลัฮอสปิตลัโปรดคัส์	จ�ากดั	(มหาชน) 						148.86	 40.00 								57.66	 								49.60	

2.	บรษิทั	ไทยวฒันาฟาร์มาซตูคิลัเดก็ซ์โทรส	จ�ากดั 						135.00	 30.00 						135.00	 								30.00	

3.	บรษิทั	ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย	จ�ากดั 								39.20	 49.00 								39.20	 								49.00	

4.	บรษิทั	องค์การเภสชักรรม-เมอร์รเิออร์ชวีวตัถ	ุจ�ากดั 						147.00	 49.00 						147.00	 								49.00	

5.	บรษิทั	เมดคิลั	ดไีวซ์	แมนูแฟคเจอเรอร์	 								93.60	 13.00 								93.60	 								13.00	

(ประเทศไทย)	จ�ากดั

						563.66	 						472.46	 				

หกั		ค่าเผื่อการด้อยค่า	:-	

บรษิทั	เมดคิลั	ดไีวซ์	แมนูแฟคเจอฯ 								93.60	 								93.60	

บรษิทั	ไทยวฒันาฟาร์มาซูตคิลัฯ 						135.00	 						135.00	

						335.06	 						243.86	

	 	 ในปี	2558	ได้รบัเงนิปันผล	บรษิทั	ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย	จ�ากดั	จ�านวน	3.92	ล้านบาท	และเข้าไปมส่ีวนร่วมเป็นกรรมการ	ทั้ง	5	แห่ง

	 	 บรษิทั	ไทยวฒันาฟาร์มาซูตคิลัเดก็ซ์โทรส	จ�ากดั	ถกูธนาคารทหารไทย	จ�ากดั	 (มหาชน)	ฟ้องล้มละลายเป็นคดหีมายเลขด�าที่	ล	2273/2549		

ต่อมา	บรษิทั	เนชั่นแนล	ฟดู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากดั	ได้ยื่นค�าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัฯ	ซึ่งศาลได้มคี�าสั่งเมื่อวนัที่	23	มถินุายน	2551	

ให้ฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัตามพระราชบญัญตัล้ิมละลาย	 (คดหีมายเลขด�าที่	ฟ.49/2550	หมายเลขคดแีดงที่	ฟ.31/2551)	 และเมื่อวนัที่	 19	มกราคม	2552		

ศาลล้มละลายกลางได้มคี�าสั่งตั้งบรษิทัเป็นผูท้�าแผน	 โดยได้ลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา	 เมื่อวนัที่	 3	มนีาคม	 2552	ซึ่งหลงัจากนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายของ

บรษิทัจะต้องยื่นค�าขอรบัช�าระหนี้ในการฟ้ืนฟกูจิการต่อเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ภายในก�าหนด	 1	 เดอืน	นบัแต่วนัโฆษณาค�าสั่งนี้และผูท้�าแผนจะต้อง	
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จดัท�าแผนฟ้ืนฟตูามที่กฎหมายก�าหนดและส่งแผนให้เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ภายในก�าหนดเวลา	 3	 เดอืน	 นบัแต่วนัโฆษณาค�าสั่งแต่งตั้งผูท้�าแผน		

ในราชกจิจานเุบกษา	เมื่อวนัที่	14	กนัยายน	2552	ผูท้�าแผนได้น�าส่งแผนฟ้ืนฟกูจิการต่อเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์	และเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ได้นดัประชมุเจ้าหนี้

เพื่อพจิารณาว่าจะยอมรบัแผนหรอืไม่และได้มกีารเลื่อนประชมุเจ้าหนี้	เป็นวนัที่	15	ตลุาคม	2552	ซึ่งที่ประชมุเจ้าหนี้ได้มมีตพิเิศษยอมรบัแผนฟ้ืนฟกูจิการและ	

เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ได้น�าเสนอศาลล้มละลายกลางพจิารณาแผน	ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มคี�าสั่งเหน็ชอบแผนฟ้ืนฟ	ูเมื่อวนัที่	25	มกราคม	2553	ปัจจบุนั

อยูร่ะหว่างบรษิทับรหิารจดัการให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟกูจิการ	ซึ่งตามกฎหมายจะต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาไม่เกนิ	5	ปี	และผูบ้รหิารแผน

จะต้องรายงานการปฏบิตังิานต่อเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์	ทกุ	3	เดอืนตามที่เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ก�าหนด

	 	 ตามหนงัสอืส�านกัฟ้ืนฟกูจิการลกูหนี้	 กรมบงัคบัคด	ีที่	 ยธ	 0510/11055	 ลงวนัที่	 25	 กนัยายน	 2555	 แจ้งว่า	 จากการตรวจสอบรายงานผล	

การปฏบิตังิานตามแผนที่ผูบ้รหิารแผนน�าส่ง	ปรากฏว่า	 ไม่เป็นไปตามสาระส�าคญัตามแผน	 เนื่องจากไม่สามารถช�าระหนี้เงนิต้นและดอกเบี้ยให้กบัเจ้าหนี้	

กลุม่ที่	 1	ถงึกลุม่ที่	 7	 ได้ตามข้อก�าหนดของแผน	องค์การเภสชักรรมได้ตดิตามและประสานกบัเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์	 เพื่อหารอืถงึแนวทางด�าเนนิการต่อ	

บรษิทั	 ไทยวฒันาฟาร์มาซตูคิลัเดก็ซ์โทรส	 จ�ากดั	 ได้รบัแจ้งในเบื้องต้นว่า	 จะยื่นเรื่องเพื่อให้บรษิทั	 ไทยวฒันาฟาร์มาซตูคิลัเดก็ซ์โทรส	 จ�ากดั	 ล้มละลาย	

เนื่องจากไม่มกีารด�าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟทูี่ก�าหนด

	 	 บรษิทั	ไทยวฒันาฟาร์มาซูตคิลัเดก็ซ์โทรส	จ�ากดั	เมื่อวนัที่	26	พฤศจกิายน	2555	คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมได้มมีตทิี่ประชมุครั้งที่	2	

ปีงบประมาณ	2556	 ให้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเงนิลงทนุในบรษิทั	 ไทยวฒันาฟาร์มาซตูคิลัเดก็ซ์โทรส	จ�ากดั	 เป็นจ�านวนเงนิ	 135.00	 ล้านบาท	 โดยให้ปรบัปรงุ	

ย้อนหลงักบัก�าไรสะสมต้นปีงบประมาณ	 2554	 เพื่อให้สามารถจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่	 28	 (ปรบัปรงุปี	 2552)	 	 เรื่อง	 เงนิลงทนุใน	

บรษิทัร่วม	ก�าหนดวธิกีารบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนได้เสยี

	 	 บรษิทั	เมดคิลั	ดไีวซ์	แมนแูฟคเจอเรอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	หยดุด�าเนนิกจิการ	เนื่องจากบรษิทัประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนกั	เมื่อวนัที่	

1	ธนัวาคม	2551	ผูบ้รหิารของบรษิทัได้มหีนงัสอืแจ้งความประสงค์ที่จะให้มกีารด�าเนนิการช�าระบญัชบีรษิทั	(Voluntary	Liquidation)	เมื่อวนัที่	12	พฤศจกิายน	

2552	คณะกรรมการพฒันาธรุกจิเหน็ชอบให้รบัรูก้ารด้อยค่าของเงนิลงทนุและคณะกรรมการองค์การเภสชักรรมในการประชมุครั้งที่	3	ปีงบประมาณ	2553	

เมื่อวนัที่	22	ธนัวาคม	2552	มมีตเิหน็ชอบให้ตั้งด้อยค่า	จ�านวน	93.60	ล้านบาทเตม็จ�านวน	องค์การเภสชักรรมในฐานะผูถ้อืหุน้ไม่ต้องรบัผดิชอบในหนี้สนิ

ของบรษิทัเนื่องจากได้ช�าระค่าหุน้ครบถ้วนแล้ว	(ตามกฎหมายผูถ้อืหุน้จะรบัผดิจ�ากดัเพยีงไม่เกนิจ�านวนเงนิที่ยงัส่งไม่ครบมลูค่าของหุน้ที่ตนถอื)

	 	 บรษิทั	เยเนอรลั	ฮอสปิตลั	โปรดคัส์	จ�ากดั	(มหาชน)	เพิ่มทนุจดทะเบยีนจากเดมิ	60.00	ล้านบาท		เป็นทนุจดทะเบยีน	120.00	ล้านบาท	โดย

ออกหุน้สามญัใหม่	จ�านวน	6,000,000	หุน้	มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ	10.00	บาท	ได้จดัสรรหุน้สามญั	จ�านวน	3,000,000	หุน้	มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ	10.00	บาท	ให้

จดัสรรและเสนอขายแก่บคุคลในวงจ�ากดั	(Private	Placement)	จ�านวน	1	ราย	คอื	บรษิทั	รอยลั	บางกอกเฮล็ธ์แคร์	จ�ากดั	ในราคาเสนอขายหุน้ละ	50.00	

บาท	หุน้สามญั	จ�านวน	3,000,000	หุน้	มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ	10.00	บาท	ให้จดัสรรและเสนอขายแก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ	ตามสดัส่วนจ�านวนหุน้ที่ผูถ้อืหุน้	

แต่ละรายถอือยู	่(Right	Offering)	ในอตัราส่วน	2	หุน้เดมิต่อ	1	หุน้ใหม่	ในราคาเสนอขายหุน้ละ	50.00	บาท	เมื่อวนัที่	20	เมษายน	2558	องค์การเภสชักรรมได้

ซื้อหุน้เพิ่ม	1,824,000	หุน้	เป็นเงนิ	91.20	ล้านบาท	ตามมตคิณะกรรมการองค์การเภสชักรรมในการประชมุ	ครั้งที่	7/58	เมื่อวนัที่	29	มนีาคม	2557

 5.8 เงินให้กูยื้มระยะยำว จ�านวน	100.19	ล้านบาท	เกดิจากกองทนุเงนิกูอ้งค์การเภสชักรรม	ให้พนกังานกูย้มืเงนิเพื่อเป็นสวสัดกิารฯ	โดยคดิดอกเบี้ย

ตามอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ�าของธนาคารรฐัวสิาหกจิ

 5.9  ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธ ิประกอบด้วย

	 	 	 	 		 	 	 	
หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557
มูลค่าตาม

บัญชี
ค่าเสื่อมราคา

สะสม
ราคาสุทธิ ราคาสุทธิ

ที่ดนิ 						341.60	 												-			 				341.60	 				341.60	

อาคารโรงเรอืนและสิ่งก่อสร้าง 			1,697.87	 						648.12	 		1,049.75	 				606.45	

เครื่องจกัร	เครื่องมอื	และอปุกรณ์การผลติ 			3,729.10	 			2,392.06	 		1,337.04	 		1,172.02	

ครภุณัฑ์	เครื่องใช้ส�านกังาน 						579.42	 						411.55	 				167.87	 				151.36	

ยานพาหนะ 						100.72	 							85.69	 						15.03	 						21.67	

รวม	 			6,448.71	 			3,537.42	 		2,911.29	 		2,293.10	
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	 	 	 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ์ในงวดปี	2558	ส่วนของฝ่ายบรหิาร	88.22	ล้านบาท	และฝ่ายผลติ	214.82	ล้านบาท	ส่วนเกนิทนุจาก

การบรจิาค	1.00	ล้านบาท

 5.10  สนิทรัพย์ไม่มตัีวตน - สทุธ ิจ�านวน	107.76	ล้านบาท	แบ่งเป็น	2	ประเภท

	 	 	 1. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ จ�านวน	48.17	ล้านบาท	เป็นสนิทรพัย์ที่ซื้อมาในปี	2552	–	2557	มลูค่าตามบญัช	ี34.27	ล้านบาท	และซื้อในปี	

2558	มลูค่าตามบญัช	ี37.75	ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น	72.02	ล้านบาท	ค่าตดัจ�าหน่ายสะสม	23.85	ล้านบาท	คงเหลอื	48.17	ล้านบาท

	 	 	 2. สนิทรัพย์ระหว่ำงพฒันำผลิตภัณฑ์ จ�านวน	59.59	ล้านบาท	เป็นสนิทรพัย์ที่อยูใ่นระหว่างพฒันาผลติภณัฑ์	ยงัไม่ส�าเรจ็เป็นผลติภณัฑ์

เพื่อจ�าหน่าย	จงึยงัไม่มกีารค�านวณค่าตดัจ�าหน่าย

 5.11  หน้ีสนิหมุนเวยีนอืน่ ประกอบด้วย

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

โบนสัค้างจ่าย 										125.75 93.75

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 										550.95 										378.84

ภาษเีงนิได้หกั	ณ	ที่จ่าย 												12.87 												10.48

เงนิประกนัสญัญา 												78.76 												87.17

บญัชพีกัรอตั้งหนี้เป็นสนิค้าคงคลงั 														4.94 												(0.99)

รายได้รอการรบัรู้ 												63.82 												36.57

อื่นๆ 										108.75 												77.77

รายได้เงนิอดุหนนุรอการรบัรู้ 										674.70 										662.00

เงนิรบัช�าระเกนิจากลูกหนี้ 										103.89 										112.73

ยาค้างส่ง 												21.69 														9.48

ภาษมีูลค่าเพิ่มรอน�าส่ง 												83.41 												(2.02)

รวม 								1,829.53 								1,465.78

	

 5.12  ประมำณกำรหน้ีสนิผลประโยชน์พนักงำน 
	 	 	 องค์การเภสชักรรมจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ�าเหนจ็ตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน		

พ.ศ.	2541	ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณ	และผลประโยชน์อื่นแก่พนกังานตามสทิธแิละอายงุาน

	 ประมำณกำรหน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ 30 กนัยำยน 2558

	

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน

เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 										800.22	 										791.56	

เงนิบ�าเหนจ็ 										331.50	 										334.98	

ผลประโยชน์อื่นๆ 												55.49	 												54.89	

รวม 								1,187.21	 								1,181.43	
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 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจบุนัของภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์	ณ	1	ตลุาคม	2557 								1,181.43	 								1,175.28	

ผลประโยชน์จ่าย 											(93.98) 											(90.42)

ต้นทนุบรกิารปัจจบุนั 												57.05	 												54.36	

ต้นทนุดอกเบี้ย 												42.71	 												45.12	

ขาดทนุ(ก�าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

รบัรู้ในก�าไรหรอืขาดทนุ 																	-			 											(11.02)

รบัรู้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 																	-			 														8.11	

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์	ณ	30	กนัยายน	2558 								1,187.21	 								1,181.43	

	 ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดทีรั่บรู้ในงบก�ำไรขำดทนุ แต่ละรายการมดีงันี้

	 	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการประมาณการผลประโยชน์พนกังานที่องค์การเภสชักรรม	 รบัรู้ในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ในส่วนค่าใช้จ่ายด�าเนนิงาน

ของปีงบประมาณ	2558	ประกอบด้วย

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ต้นทนุบรกิารปัจจบุนั 									57.05	 									54.36	

ต้นทนุดอกเบี้ย 									42.71	 									45.12	

รวม 									99.76	 									99.48	

 ข้อสมมตฐิำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกนัภยั มดีงัน้ี

	 	 	 	 		 อตัราคดิลด	 	 	 	 ร้อยละ	3.90	ต่อปี

	 	 	 	 		 อตัราขึ้นเงนิเดอืน		 	 	 	 ร้อยละ	7.00	-	8.00	ต่อปี

	 	 	 	 		 อตัราเงนิเฟ้อ	 	 	 	 ร้อยละ	3.00	ต่อปี

	 	 องค์การเภสชักรรมจดัตั้งกองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิานขึ้นตามพระราชบญัญตัจิดัตั้งองค์การเภสชักรรม	พ.ศ.	 2509	 คณะกรรมการองค์การ

เภสชักรรมโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรใีห้วางข้อบงัคบัองค์การเภสชักรรมว่าด้วยเงนิบ�าเหนจ็	เงนิชดเชย	และเงนิทดแทน	พ.ศ.	2513	โดยให้องค์การ

เภสชักรรมจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิานเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละสบิของเงนิเดอืนหรอืค่าจ้างของผูป้ฏบิตังิาน	 ซึ่งจะจ่ายให้พนกังาน

และลกูจ้างในกรณเีกษยีณอาย	ุลาออก	และถงึแก่กรรม	กองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิานมกีารเปลี่ยนแปลง	สรปุได้ดงันี้

	 	 	 	

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ยอดยกมา 				334.97	 				359.32	

เงนิสมทบกองทนุฯ	รบั 						22.64	 						12.20	

เงนิสมทบกองทนุฯ	จ่าย 					(26.10) 					(36.55)

เงนิกองทนุบ�าเหนจ็ฯ	คงเหลอื 				331.51	 				334.97	

ภาระผูกพนั 				331.51	 				334.97	
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	 	 	 ซึ่งยอดหนี้สนิกองทนุบ�าเหนจ็ฯ	ณ	วนัที่	30	กนัยายน	พ.ศ.	2558	ข้างต้นได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งในประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน
ในงบแสดงฐานะการเงนิ	 																	

 5.13  หน้ีสนิกองทุนเงินกูอ้งค์กำรเภสชักรรม

	 	 	 องค์การเภสชักรรมจดัตั้งกองทนุเงนิกู้องค์การเภสชักรรมขึ้นตามข้อบงัคบัองค์การเภสชักรรมว่าด้วยการให้ผูป้ฏบิตังิานกูเ้งนิ	พ.ศ.	2520	
มผีลบงัคบัตั้งแต่	1	มกราคม	2521	กองทนุเงนิกู้องค์การเภสชักรรมได้กูย้มืเงนิจากกองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิานไปจดัตั้งกองทนุเงนิกูอ้งค์การเภสชักรรม
ตั้งแต่งวดปี	2520	-	2547จ�านวนเงนิ	44.50	ล้านบาท
	 	 	 ในงวดปี	 2548	 คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมได้มมีตติามรายงานการประชมุครั้งที่	 11/2547	 วนัที่	 31	 สงิหาคม	 2547	 ให้จดัสรร	
เงนิงบประมาณจากงบท�าการขององค์การเภสชักรรมเพื่อตดัจ่ายให้กองทนุเงนิกูอ้งค์การเภสชักรรมน�าไปจ่ายคนืเงนิกองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิานปีละ		
5	ล้านบาท	จนกว่าจะครบจ�านวนเงนิ	44.50	ล้านบาท	ตามที่กูย้มืโดยจ่ายคนืครั้งแรกเมื่อวนัที่	20	พฤษภาคม	2548	ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสชักรรม
ได้ถอืปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่	 16	 กนัยายน	 2546	 	 ให้รฐัวสิาหกจิน�าเงนิจากงบท�าการไปให้พนกังานกูย้มื	 เพื่อเป็นสวสัดกิารกองทนุเงนิกู้
องค์การเภสชักรรม	มสีนิทรพัย์และหนี้สนิสรปุได้ดงันี้		
	

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

เงนิฝากธนาคาร 										6.67	 									11.24	

ลูกหนี้เงนิกู้ 							100.19	 									93.38	

ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสชักรรม 							(32.36) 							(30.12)

กองทนุเงนิกู้องค์การเภสชักรรม 									74.50	 									74.50	

 

 5.14  กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพ

	 	 	 องค์การเภสชักรรมได้จดัให้มกีารจดทะเบยีนจดัตั้งกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีพนกังานองค์การเภสชักรรม	ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว	 เมื่อวนัที่	 1	
พฤศจกิายน	2538	ในงวดปี	2549	องค์การเภสชักรรมได้โอนเงนิบ�าเหนจ็ฯ	ของพนกังานที่สมคัรเข้าเป็นสมาชกิของกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	จ�านวน	176	คน	
จากเงนิกองทนุบ�าเหนจ็ฯ	เป็นเงนิ	98.78	ล้านบาท	ในปี	2554	ได้โอนเงนิบ�าเหนจ็ฯ	ของพนกังานที่สมคัรเข้าเป็นสมาชกิของกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	จ�านวน	
9	คน	เป็นเงนิ	13.41		ล้านบาท

 5.15  ส�ำรองโครงกำรส�ำรองยำและเวชภัณฑ์

	 	 	 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตอินมุตัใิห้องค์การเภสชักรรมกนัเงนิรายได้ที่จะต้องน�าส่งกระทรวงการคลงั	 ตั้งแต่ปี	 2515	 ถงึ	 2529	 รวมเป็นเงนิ
ทั้งหมด	50	ล้านบาท	เพื่อด�าเนนิการส�ารองยาและเวชภณัฑ์ที่จ�าเป็น	ส�าหรบัใช้ในกรณเีกดิภาวะขาดแคลนยาภายในประเทศหรอืยามฉกุเฉนิและให้น�า
ยาและเวชภณัฑ์ดงักล่าวออกหมนุเวยีนใช้โดยจดัหาของใหม่เข้ามาแทนที่เพื่อป้องกนัการเสื่อมคณุภาพในปี	2529	เกดิน�้าท่วมบรเิวณองค์การเภสชักรรม			
ท�าให้เวชภณัฑ์โครงการส�ารองยาฯ	 ขององค์การเภสชักรรมเสยีหายคดิเป็นมลูค่า	 0.09	 ล้านบาท	 เงนิส�ารองโครงการส�ารองยาจงึมยีอดคงเหลอื	 49.91		
ล้านบาท	ซึ่งองค์การเภสชักรรม	ได้น�าเงนิส�ารองโครงการส�ารองยาดงักล่าวไปด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	แล้ว	23.81	ล้านบาท	คงเหลอืฝากไว้ที่ธนาคาร	7.07	
ล้านบาท	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ข้อ	5.1	มรีายละเอยีดดงันี้

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557
1.	จดัสร้างอาคารส�ารองยาและเวชภณัฑ์	-	1	ขนาด	24X32	เมตร

เป็นอาคาร	ค.ส.ล.	ชั้นครึ่ง	เนื้อที่	468	ตารางเมตร	1	หลงั 						1.99 						1.99

2.	จดัสร้างอาคารส�ารองยาและเวชภณัฑ์	-	2	ขนาด	22X38	เมตร
	เป็นอาคาร	ค.ส.ล.	ชั้นเดยีว	เนื้อที่	847	ตารางเมตร	1	หลงั 						4.00	 						4.00

3.	ต่อเตมิอาคารส�ารองยาและเวชภณัฑ์	-	2	อกี	2	ชั้น	ขนาด	22X38	เมตร
	เนื้อที่รวม	1,694	ตารางเมตร	 				13.04 				13.04

4.	จดัส�ารองยาและเวชภณัฑ์ถงึ	30	กนัยายน	2558 				23.81	 6.40

				42.84	 				25.43

5.	ค่ายาและเวชภณัฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างด�าเนนิการจดัหาเพื่อส�ารองให้ครบ
	โครงการฯ	รวมอยู่ในเงนิฝากออมทรพัย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	5.1 						7.07 				24.48

รวม 				49.91 				49.91
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 5.16  ขำยยำและเวชภัณฑ์ ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่	30	กนัยายน	2558	ประกอบด้วย	

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ขายยาและเวชภณัฑ์องค์การผลติ 				6,401.50	 				5,635.68	

ขายยาและเวชภณัฑ์ผู้ผลติอื่น 				6,876.82	 				5,644.78	

ขายยาและเวชภณัฑ์จ้างผลติ 							150.13	 							196.79	

รวม 			13,428.45	 			11,477.25	

	

	 ยาและเวชภณัฑ์จ้างผลติ	องค์การเภสชักรรมได้จ้างบรษิทัผลติยาที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการผลติจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

ภายใต้การก�ากบัดแูลขององค์การเภสชักรรม	

 5.17  รำยได้อืน่	ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่	30	กนัยายน	2558	ประกอบด้วย  	 	

	 	 	 	 															 	 	 	 	 	

     หน่วย : ล ้านบาท

 งบการเงินที่แสดำงเงินลงทุนตามวิธีส ่วนไดำ้เสีย

2558 2557

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 											102.67	 											112.61	

ดอกเบี้ยเงนิให้กู้ยมื 															2.24	 															2.60	

ค่าปรบัและชดใช้ค่าเสยีหาย 													86.58	 													43.04	

ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวจิยั 															0.79	 															0.44	

รายได้จากการรบับรจิาค 															7.06	 															3.81	

รายได้เงนิอดุหนนุจากรฐับาลตดับญัชี 													14.30	 															8.96	

รายได้อื่นๆ 													97.72	 													76.01	

รวม 											311.36	 											247.47	

หน่วย : ล ้านบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 											102.67	 											112.61	

ดอกเบี้ยเงนิให้กู้ยมื 															2.24	 															2.60	

เงนิปันผลจากบรษิทัร่วมทนุ 															3.92	 													11.76	

ค่าปรบัและชดใช้ค่าเสยีหาย 													86.58	 													43.04	

ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวจิยั 															0.79	 															0.44	

รายได้จากการรบับรจิาค 															7.06	 															3.81	

รายได้เงนิอดุหนนุจากรฐับาลตดับญัชี 													14.30	 															8.96	

รายได้อื่นๆ 													97.72	 													76.01	

รวม 											315.28	 											259.23	

	

	 รายได้อื่นๆ	จ�านวน	97.72	ล้านบาท	มรีายได้ค่าบรกิาร	จ�านวน	12.30	ล้านบาท	รายได้ค่านายหน้า	จ�านวน	49.51	ล้านบาท	และรายได้เงนิอดุหนนุ

จากกองทนุสนบัสนนุการวจิยัขององค์การเภสชักรรม	จ�านวน	0.07	ล้านบาท	รวมอยูด้่วย		 	 	 	
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 5.18  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่	30	กนัยายน	2558	ประกอบด้วย

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ค่าใช้จ่ายในการบรรจหุบีห่อ 														13.50	 														15.92	

ค่าโฆษณา 														51.35	 														65.10	

ค่าใช้จ่ายโครงการ	VMI 																0.25	 															0.14	

ค่าใช้จ่ายโครงการรบัผดิชอบสงัคม 														20.29	 														13.57	

เงนิสนบัสนนุการพฒันาและบรกิารวชิาการ 													242.91	 													222.31	

ค่าขนส่ง 													337.78	 													226.55	

ค่าพาหนะเดนิตลาด 																1.97	 															1.90	

ค่าพาหนะเกบ็เงนิ 																0.30	 															0.30	

เงนิรางวลัการขาย 																7.91	 															5.95	

เงนิรางวลัการเกบ็เงนิ 																0.08	 																0.15	

เบี้ยเลี้ยงพนกังานส่งยา 																0.01	 															0.02	

ค่าปรบัส่งของล่าช้า 														16.88	 														23.46	

ภาษเีรยีกคนืไม่ได้ 																0.07	 															0.02	

ค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนคนืยา 																0.01	 															0.05	

เงนิสนบัสนนุโครงการ 																9.28	 														10.24	

รวม 												702.59	 												585.68	

 5.19  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ส�าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่	30	กนัยายน	2558	ประกอบด้วย	 	

	 	 	 	 															

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ค่าใช้จ่ายส่วนบคุคล

เงนิเดอืน 												436.37	 457.34	

ค่าจ้างลูกจ้างประจ�า 														30.54	 														33.72	

เงนิเพิ่มพเิศษ 															2.27	 															2.75	

ค่าตอบแทนพเิศษ 															2.26	 															2.18	

ค่าจ้างชั่วคราวและอื่นๆ 															0.05	 															0.20	

ค่าแรงล่วงเวลา 														42.98	 														43.11	

ค่าครองชพี 															2.66	 															3.31	

โบนสักรรมการ 															1.18	 															1.02	

โบนสัพนกังาน 												126.01	 														94.61	
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (ต่อ)

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ค่าเล่าเรยีนบตุร 																2.90	 																2.81	

เงนิช่วยเหลอืบตุร 																0.64	 																0.69	

เงนิช่วยเหลอืเลี้ยงดูบตุร 																0.01	 																0.01	

ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 																5.19	 																3.91	

ค่าที่พกั	และเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง 																6.38	 																8.84	

ค่าใช้จ่ายในการศกึษา	ฝึกอบรม	และดูงาน 														20.02	 														13.02	

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศ 																2.03	 																0.33	

เงนิสมทบกองทนุบ�าเหนจ็พนกังาน 																7.74	 														11.23	

เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลี้ยงชพี 														49.86	 														52.67	

ค่าพาหนะไปราชการ 																4.71	 																5.63	

ค่ารกัษาพยาบาล 														34.28	 														41.76	

เงนิชดเชยและเงนิทดแทน 														33.06	 														34.17	

เงนิช่วยเหลอืค่าท�าศพ 																0.20	 																0.51	

สวสัดกิารอื่นๆ 																0.76	 																1.82	

รวมค่าใช้จ่ายส่วนบคุคล 													812.10	 													815.64	

ค่าตอบแทน 														11.57	 														12.31	

ค่าจ้างที่ปรกึษา 																7.42	 																4.80	

ค่าเบี้ยประกนัภยั 																5.50	 																9.20	

ค่าสื่อสารอื่น 																2.10	 																2.91	

ค่าไปรษณยี์โทรเลข 																1.97	 																1.90	

ค่าโทรศพัท์ 																3.40	 																4.54	

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 																0.40	 																0.31	

ค่าซ่อมแซมโรงเรอืน 																0.71	 																2.57	

ค่าปรบัปรงุบรเิวณโรงงาน 																0.28	 																0.25	

ค่าซ่อมจกัรกล 														10.24	 																7.05	

ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 														16.06	 														15.48	

ค่าบรกิารงานซ่อมแซมสนิทรพัย์ 														24.65	 														29.30	

ค่าหนงัสอืห้องสมดุ 																0.53	 																0.50	

ค่าเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 																7.27	 																8.49	

ค่าวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 																0.32	 																0.37	
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (ต่อ)

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ค่าไฟฟ้า 										50.97	 										45.36	

ค่ารบัรอง 											1.74	 											1.18	

ค่าเช่าที่ดนิ 										51.92	 										52.18	

ค่าธรรมเนยีมต่างๆ 											5.09	 											7.48	

ค่าธรรมเนยีมสอบบญัชี 											1.05	 											0.97	

ค่าธรรมเนยีมซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 											0.27	 											0.07	

เงนิรางวลั 											2.94	 											5.48	

ค่าซกัฟอก 											0.03	 											0.04	

วสัดเุครื่องแต่งกาย 											1.73	 											1.70	

วสัดกุารช่าง 											0.04	 											0.02	

ค่าน�้าประปา 											2.38	 											2.35	

วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลื่น 											1.58	 											2.86	

ค่าวสัดงุานบ้าน 											1.38	 											1.22	

วสัดคุอมพวิเตอร์ 											2.58	 											1.22	

ค่าภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ 											4.62	 											4.60	

ค่าจ้างเหมาบรกิาร 										48.82	 										47.00	

ค่ารถรบั-ส่งพนกังาน 											7.57	 											7.05	

ค่าใช้จ่ายการกศุล 											6.36	 											8.52	

ค่าใช้จ่ายโครงการไข้หวดัใหญ่ 											2.24	 											0.29	

ค่าเช่าสนิทรพัย์ 										13.30	 										11.34	

ค่าใช้จ่ายรบัรองการถ่ายทอดจากต่างประเทศ 											6.35	 											2.96	

ค่าใช้จ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 										30.37	 										23.60	

อปุกรณ์การผลติเพื่อการวจิยั 										28.80	 										23.24	

ค่าใช้จ่ายในการตรวจวเิคราะห์เพื่อการวจิยั 											7.63	 										13.19	

ค่าใช้จ่ายทรพัย์สนิที่ราคาไม่เกนิ	30,000.-	บาท 											0.20	 											0.28	

ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย์ 										88.22	 										91.44	

ค่าตดัจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ 											3.69	 											3.58	

ค่าใช้จ่ายกองทนุสนบัสนนุการวจิยัฯ 										18.09	 											9.49	

รวมค่าใช้จ่ายส�านกังาน 								482.38	 								468.69	

รวมค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 						1,294.48	 						1,284.33	
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ค่ำใช้จ่ำยกองทุนสนับสนนุกำรวจิยัขององค์กำรเภสชักรรม ประกอบด้วย	 	

	

หน่วย : ล ้านบาท

2558 2557

ค่าโครงการวจิยั 														17.05	 															5.59	

ค่าเบี้ยประชมุ 																0.38	 															0.33	

ค่ารบัรอง 																0.07	 																0.03	

ค่าตรวจสอบบญัชี 																0.02	 																0.02	

ค่าพจิารณาโครงการวจิยั 																0.11	 																0.01	

ค่าใช้จ่ายการประชมุสมัมนา 																0.32	 																0.21	

ค่าตอบแทน 																			-			 																3.30	

ค่าใช้จ่ายเดนิทาง 																0.14	 																				-			

รวม 															18.09	 9.49

	 5.20     เงินสนับสนุนกำรพฒันำและบริกำรวชิำกำร

	 	 	 เงนิสนบัสนนุการพฒันาและบรกิารวชิาการ	242.91	ล้านบาท	และ	222.31	ล้านบาท	ในปี	2558	และ	2557	ตามล�าดบั	เป็นไปตามนโยบาย

การด�าเนนิงานขององค์การเภสชักรรม	 โดยจ่ายให้เพื่อสนบัสนนุด้านสวสัดกิารและการพฒันาด้านต่าง	 ๆ	 แก่ภาครฐัที่สั่งซื้อยาและเวชภณัฑ์ได้ไม่เกนิ	

ร้อยละ	5	ของยอดเงนิที่ช�าระแล้วในแต่ละปี	(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิ่ม)	ซึ่งเป็นไปตามระเบยีบ	ข้อบงัคบัองค์การเภสชักรรมว่าด้วยเงนิสนบัสนนุกจิกรรมภาครฐั	

พ.ศ.	2546	โดยได้มกีารเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การจ่าย	และยกเลกิระเบยีบองค์การเภสชักรรมว่าด้วยการให้ส่วนลดและเงนิสนบัสนนุส่งเสรมิการจ�าหน่าย	

พ.ศ.	2541	และ	2545

	 	 	 องค์การเภสชักรรมมคีวามจ�าเป็นต้องจ่ายเงนิสนบัสนนุการพฒันาและบรกิารวชิาการดงันี้

	 	 	 1.		 เงนิที่ใช้ในการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ์มใิช่ยาของโรงพยาบาล/หน่วยงาน	 ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	 ในปัจจบุนัมาจากเงนิเหมาจ่าย	

รายหวัที่ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ (สปสช.)	 โอนเข้าบญัช	ี ของหน่วยงานในลกัษณะของเงนิบ�ารงุ	 ดงันั้นเงื่อนไขในการจดัซื้อยาฯ	ที่ต้อง	

ด�าเนนิการตามระเบยีบส�านกันายกฯ	จงึเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เอื้อประโยชน์ในด้านรายได้จากการมสีทิธพิเิศษขององค์การเภสชักรรม

	 	 	 2.		 เพื่อการสนบัสนนุกจิกรรมต่อลกูค้าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณะซึ่งขณะนี้บรษิทัเอกชนกไ็ด้ด�าเนนิการเป็นปกต	ิ และ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสยีเปรยีบต่อการแข่งขนั

	 	 	 3.		 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลกูค้าช�าระหนี้เรว็ขึ้น

127



อัตรำก�ำลัง Manpower

หน่วยงาน Organization พนักงาน 
Staff

ลูกจ ้าง
Permanent

รวม
 Total

ผู้อ�านวยการ	/	Supervision	of	the	Director 30 10 40

ส�านกัตรวจสอบภายใน	/	Internal	Audit	Offif	ice 13 - 13

ส�านกัอ�านวยการ	/	Offif	ice	of	the	Managing	Director 126 14 140

ส�านกับรหิารยทุธศาสตร์	/	Offif	ice	of	Strategy	Management 18 - 18

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล	/	Human	Resources	Department 60 3 63

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ	/	Finance	and	Accounting	Department 80 1 81

ฝ่ายผลติยา	/	Pharmaceutical	Production	Department 400 368 768

โรงงานผลติยารงัสติ	1	/	Rangsit	Pharmaceutical	Production	Plant	1 109 122 231

โรงงานผลติยาปฏชิวีนะกลุ่มเบตา-แลคแตม	/	Beta-lactam	Antibiotics	Plant 32 23 55

ฝ่ายชวีวตัถุ	/	Biological	Product	Department 153 17 170

ฝ่ายเภสชัเคมภีณัฑ์	/	Chemicals	Department 74 8 82

ฝ่ายเทคโนโลยแีละวศิวกรรม	/	Engineering	and	Technology	Department 139 43 182

ฝ่ายการตลาดและการขาย	/	Marketing	and	Sale	Department 181 39 220

ฝ่ายบรหิารพสัดแุละผลติภณัฑ์	/	Package	and	Product	Management	Department 314 157 471

ฝ่ายประกนัคณุภาพ	/	Quality	Assurance	Department 205 21 226

การประกนัคณุภาพ	โรงงานผลติยารงัสติ	1	/	

Quality	Assurance	Rangsit	Pharmaceutical	Production	Plant	1
70 1 71

สถาบนัวจิยัและพฒันา	/	Research	and	Development	Institute 124 19 143

รวม / Total 2,128 846 2,974

จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา / Categorized by Education Background

วุฒิการศึกษา Education Background พนักงาน 
Staff

ลูกจ ้าง
Permanent

รวม 
Total

ต�่ากว่าประกาศนยีบตัรวชิาชพี	/	Under-Diploma 917 684 1601

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี	/	Vocational-Diploma 270 103 373

อนปุรญิญา	/	Diploma 130 25 155

ปรญิญาตร	ี/	Bachelor's	Degree 634 33 667

ปรญิญาโท	/	Master's	Degree 144 1 145

ปรญิญาเอก	/	Doctorate 33 - 33

รวม / Total 2,128 846 2,974

ข้อมูล  ณ  29 มกราคม 2559
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