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History / Vision
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Vision

เปนผูนําในธุรกิจยาและเวชภัณฑที่เปนประโยชนและจําเปน
ตอสังคมไทยอยางเปนธรรม

medical supplies beneficial and essential to the Thai

¿“√°‘®

Mission

To be a leader in pharmaceutical products and
society with fairness.

ë ผลิต จําหนาย และบริการยาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพมุงสู ë
มาตรฐานสากล
ë ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให มี ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น และสามารถพึ่ ง
ë
ตนเองได
ë รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑที่จําเปนตอสังคมไทย เพื่อ ë
ประชาชนสามารถเขาถึงได
ë วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความ
ë
ตองการและความจําเปนตอสังคมไทย
ë ดําเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการผลิตยาและเวชภัณฑ

§«“¡‡ªìπ¡“

To manufacture, sell and supply quality pharmaceutical
products and medical supplies with an aim to achieve
world-class standard.
To develop business to ensure competitiveness
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 Thai society.

ë

To carry out business related to pharmaceutical
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products and medical supplies manufacturing.
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องคการเภสัชกรรมเปนรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจหลักในการผลิตยา
และเวชภั ณ ฑ ส นั บ สนุ น งานสาธารณสุ ขของประเทศ นั บ เป น History
As a state enterprise, the Government Pharmaceutical
โรงงานผลิตยาแผนปจจุบันแหงแรกของประเทศไทย ถือกําเนิด
Organization has the main mission to manufacture
ขึน้ มาจากการรวมกิจการของโรงงานเภสัชกรรม ซึง่ กอตัง้ ขึน้ ตัง้ แต
pharmaceutical products and medical supplies to support
พ.ศ. 2482 กับกองโอสถศาลา ซึ่งกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2444 ตาม Thailand’s public health activities. The Government
พระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พุทธศักราช 2509 มีฐานะ Pharmaceutical Organization is the first modern
medicines manufacturing plant in Thailand established
เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
องค ก ารเภสั ช กรรม พ.ศ. 2509 กํ า หนดทุ น ขององค ก าร
เภสัชกรรมไวเปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท โดยถือเอาเงินทุน
หมุนเวียนเวชภัณฑของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กับเงินทุน
ของโรงงานเภสัชกรรม เปนทุนประเดิมและรัฐบาลจะจายเพิม่ เติม
เปนคราวๆ ตามจํานวนที่รัฐบาลพิจารณาเห็นสมควร

under the Government Pharmaceutical Organization
Act, B.E. 2509 (1966), following the merger of the

Government Pharmaceutical Factory, founded in B.E.
2482 (1939), and the Department of Medical Depot,
founded in B.E. 2444 (1901). It is a State Enterprise
under the Ministry of Public Health.

6/25/08 4:39:50 PM

ทุนเมื่อเริ่มดําเนินกิจการไดรับมาจากกองโอสถศาลา 15.84
ล า นบาท จากโรงงานเภสั ช กรรม 32.19 ล า นบาท และจาก
งบประมาณรัฐบาล 1.11 ลานบาท รวมทั้ง 49.15 ลานบาท
ปจจุบันองคการเภสัชกรรม ดําเนินการผลิตยาและเวชภัณฑ
ออกจําหนายกวา 300 รายการ มีพนักงานกวา 2,000 คน และ
มีสินทรัพยรวมกวา 8,000 ลานบาท
องคการเภสั ช กรรมเป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จั ด อยู ใ นกลุมบริการ
เชิงสังคม ตามการจัดแบงกลุมรัฐวิสาหกิจ ตามแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกอบกับ
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีนโยบายที่จะใหองคการ
เภสั ช กรรมดํ า เนิ น การในเชิ ง สนั บ สนุ น การผลิ ต และจั ด หายา
ในเชิงสังคมมากยิ่งขึ้นซึ่งการดําเนินการขององคการเภสัชกรรม
จะดํ า เนิ น การในลั ก ษณะที่ เ ป น ผู ดํ า เนิ น การในธุ ร กิ จ ยาที่ เ ป น
ประโยชน แ ละจํ า เป น ต อ สั ง คมไทย อย า งไรก็ ต ามองค ก าร
เภสัชกรรมยังคงตองพึ่งพาตนเอง และไมเปนภาระใหแกภาครัฐ
โดยนําเงินจากรายไดสงใหรัฐในจํานวนรอยละ 35 ของผลกําไร
มาโดยตลอด

As the Government Pharmaceutical Organization
Act, B.E. 2509 (1966) specified the capital of GPO at
THB 100 million. The initial capital was paid up from
the working capital of the Department of Medical Sciences
and the capital of Government Pharmaceutical Factory.
The sum was also occasionally recompensed by the
Government in an amount deemed appropriate.
In an initial stage, the initial capital was made up
from THB 15.84 million from the Department of Medical
Depot; THB 32.19 million from the Government
Pharmaceutical Factory; and THB 1.11 million from the
Government’s budget, making a total of THB 49.15 million.
At present, the Government Pharmaceutical
Organization manufactures and sells more than 300 items
of pharmaceutical products as well as medical supplies,
with more than 2,000 staff and a total asset of more than
THB 8 billion.
The Government Pharmaceutical Organization is
classified as a state enterprise with Public Service
Obligation according to the classification guideline
of the State Enterprise Policy Office (SEPO). Coincidently,
the Board of Directors of GPO has laid down a policy for
GPO to engage more in the public service manufacturing
and procurement of pharmaceutical products. Therefore,
GPO will play its role as an operator in the
the Thai society. Nonetheless, GPO is self-sustain
requiring no financial support from the Government. In
fact, it has continuously remitted 35% of its profit to
the Government throughout the years.
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pharmaceutical business beneficial and necessary for
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ผลการดำเนินงาน

2550

Performance

(2007)

รายไดรวม (ลานบาท)
Total Revenue (Million Baht)
ยอดขายยาและเวชภัณฑ
Sales of Pharmaceutical
Products and Medical Supplies
คาจางทำของ
Revenue from Contract
รายไดอื่น
Other Revenues
รายจายรวม (ลานบาท)
Total Expenses (Million Baht)
ตนทุนขาย
Cost of Sales
คาใชจายในการดำเนินงาน
Operating Expenses
กำไรสุทธิ
Net Profit
เงินรายไดนำสงรัฐ
State on Profit Contribution
สถานะการเงิน (ลานบาท)
Financial Status (Million Baht)
สินทรัพยรวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
สวนของทุน
Capital
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน
ตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)
Current Ratio (Times)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)
Total Assets Turnover (Times)
อัตราผลตอบแทนสวนของทุน (%)
Return on Equity (%)
อัตรากำลัง ณ วันที่ 30 ก.ย. (คน)
Manpower as at 30 September

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง%

Change Rate (%)

2549
(2006)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %

Change Rate (%)

2548
(2005)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง%

Change Rate (%)

2547
(2004)

5,444.73

11.39

4,887.97

9.52

4,463.09

13.90

3,918.27

3.34

92.36

1.74

-35.80

2.70

17.57

2.30

138.42

15.19

120.16

119.17

54.83

45.93

37.57

3,197.53

18.43

2,700.02

11.36

2,424.49

5.58

2,296.43

1,218.80

2.37

1,190.54

12.12

1,061.89

22.57

866.33

1,142.35

4.51

1,093.02

10.52

989.02

26.15

783.98

451.42

-21.63

576.02

89.84

303.43

26.12

240.58

8,618.78

10.39

7,807.33

8.82

7,174.61

9.65

6,543.07

1,095.84

12.60

973.21

13.54

857.14

-5.90

910.86

7,522.94

10.08

6,834.12

8.18

6,317.47

12.17

5,632.21

7.57

-9.34

8.35

4.77

7.97

10.54

7.21

0.67

3.08

0.65

-

0.65

1.56

0.64

15.91

-4.27

16.62

0.42

16.55

13.05

14.64

2,314.00

20.84

1,915.00

-1.14

1,937.00

4.20

1,859.00
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Message from the Chairman
องคการเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจแหงเดียวในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขไดใหความสำคัญและยึดแนวทางการบริหารองคกร
ตามหลักกำกับดูแลที่ดี และตามแนวนโยบายดานสาธารณสุข
ของประเทศมาอยางตอเนื่อง
ในป พ.ศ. 2550 องค ก ารเภสั ช กรรมประสบความสำเร็ จ
ในการดำเนินงานเปนอยางดีแมมีสภาวะการแขงขันที่สูงจาก
คูแขงทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้ เปนผลเนื่องมาจากองคกรไดมี
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและพันธกิจในการรองรับภารกิจในเชิง
สั ง คมและเชิ ง พาณิ ช ย อ ย า งสมดุ ล เพิ่ ม ศั ก ยภาพให อ งค ก รมี
ความได เ ปรี ย บในเชิ ง การแข ง ขั น โดยให ค วามสำคั ญ ทั้ ง ด า น
คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงยา
ที่มีคุณภาพไดอยางครอบคลุมทั่วถึง
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enterprise under the Ministry of
Public Health, has placed importance
on and adhered to the principle of
good governance and national health
care service throughout our
existence.
In

2007,

GPO

has

succeeded in its operation
despite

an

increasing

competition from both
domestic and aboard
arena. Our success was
due to the review of
vision

and

mission

to accommodate the
equilibrium of commercial
and

public

service

obligation duties. The
competitive advantage
of the Organization has
also been enhanced
via emphasis on quality
and price of the products
to widen access to quality
drug of the public.
Also in 2007, a myriad of
significant activities and projects,
both on-going and newly created,
have been carried out with
efficiency and effectiveness. Among
them was to commence the
construction of Anti-AIDS medicines
according to the WHO GMP standard
in Pathumtani Province after some
lengthy delay. GPO has also partaken
in the implementation of Compulsory
Licensing (CL) over certain drugs
to make them more affordable
and enlarge patient coverage.

√“¬ß“πª√–®”ªï 2550 9

ในป 2550 มีกิจกรรมและโครงการที่สำคัญ ทั้งที่ดำเนินการ
อยางตอเนื่องและโครงการที่ริเริ่มขึ้นใหมโดยไดดำเนินการอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิ การเริ่มตนกอสรางโรงงาน
ผลิตยาตานไวรัสเอดสใหไดมาตรฐานการผลิตที่ดีขององคการ
อนามั ย โลก (WHO GMP) ที่ อ.ธั ญ บุ รี จ.ปทุ ม ธานี ในป นี้
หลังจากที่โครงการมีความลาชาในการดำเนินการมาเปนระยะ
เวลาหลายป นอกจากนี้องคการเภสัชกรรม ไดมีสวนรวมในการ
ใชมาตรการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (ซีแอล) เพื่อใหมียาที่
ราคาถูกจำหนายแกประชาชนไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การริเริ่ม
ใหมีการจัดทำโครงการกอสรางโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ
ไขหวัดนก โดยไดรับอนุมัติงบประมาณจากภาครัฐมาดำเนินการ
ซึ่ ง โครงการดั ง กล า วจะเป น หลั ก ประกั น สำหรั บ ประเทศว า จะ
ไมขาดแคลนวัคซีนในยามที่เกิดภาวะการระบาดรุนแรงทั่วโลก
ในดานผลประกอบการและการบริหารจัดการที่ไดดำเนินการในป
2550 นั้น นับเปนปแรกที่องคการเภสัชกรรมไดรับการประเมิน
ในระดับดีจากบริษัทที่ปรึกษากระทรวงการคลัง โดยไดคะแนน
เกิน 4 เปนครัง้ แรกนับตัง้ แตเริม่ มีการประเมินในชวง 13 ปทผี่ า นมา
และมีผลประกอบการในรอบปงบประมาณ 2550 โดยมีรายได
5,444.73 ลานบาท และกำไรสุทธิ 1,142.35 ลานบาท

The Government Pharmaceutical
Organization (GPO), the sole state

6/27/08 11:49:27 PM

คณะกรรมการองค ก ารเภสั ช กรรม ผูบริหารและพนักงาน
องค ก ารเภสั ช กรรมได ทุ ม เททั้ ง แรงใจและแรงกาย เพื่ อ ทำให
องค ก รดำเนิ น การได บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ และเป า หมายที่ ตั้ ง ไว
ผมขอขอบคุ ณ ผู บ ริ ห ารทุ ก ท า น พนั ก งานองค ก ารเภสั ช กรรม
คู ค า และลู ก ค า ตลอดจนผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยงานที่ ไ ด ใ ห ค วาม
สนับสนุนใหการดำเนินงานขององคการเภสัชกรรมสำเร็จลุลวง
ดวยดี ตลอดป 2550 นี้

There was an initiative to construct a manufacturing
plant for Influenza and Aviation Flu (Bird Flu) vaccine
with financial support from the government. The latter
project would ensure the readiness of vaccine, should
there be a global pandemic of such diseases. Regarding
the 2007 performance and management, GPO was rated
as ‘Excellent’ by the Ministry of Finance’s consultant with
a point exceeding ‘4’ for the first time since the
evaluation scheme was put in practice 13 years ago. The
financial statement showed the revenue of THB 5,444.73
million and a net profit of THB 1,142.35 million.
The Board of Directors, Executives and staff of the
Government Pharmaceutical Organization have
dedicated themselves to ensure that all missions and
targets have been greatly achieved. I am obliged to
express my gratitude to all the executives, staff, trade
partners and valued customers as well as all individual
involved for their support toward the successful
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operation of GPO throughout 2007.
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(นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน)
(Dr.Vichai Chokevivat)

ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม
Chairman, Board of Directors
The Government Pharmaceutical Organization
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GPO’s Board of Directors

Chairman of the Board
นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน
Dr.Vichai Chokevivat, M.D.
µ”·Àπàß
ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม
Chairman of the Board
Õ“¬ÿ
61 ป
61 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 7 พฤศจิกายน 2549
Since November 7t h , 2006
™◊ËÕ
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Education:
• M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University,
Thailand
• M.P.H., Tulane University, U.S.A.
• Thai Board of Clinical Preventive Medicine and Public Health,
The Medical Council of Thailand
• Honorary Doctorate of Science in Thai Traditional Medicines,
Chiangrai Rajabhat University

Professional Experience:
• Director, Phayakkhabhumphisai Hospital, Mahasarakham,
Thailand
• Director, Sampran Hospital, Nakhon Pathom, Thailand
• Director, Academic Promotion and Public Health Services
Bureau, Nakhon Pathom, Thailand
• Provincial Chief Medical Officer, Suphan Buri, Thailand
• Director of Epidemiology Division
• Senior Expert in Health Information System, Ministry of Public
Health
• Senior Expert in Public Health
• Deputy Director-General, Department of Communicable
Disease Control
• Medical Officer 10, Preventive Medicine, Department of
Communicable Disease Control
• Inspector-General, Ministry of Public Health
• Secretary-General, Food and Drug Administration
• Director-General, Department of Traditional and Alternative
Medicine Development
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• แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
• สาธารณสุขศาสตร (MPH.) มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา
• เวชศาสตรปองกัน แขนงเวชศาสตรปองกันคลินิก และแขนง
สาธารณสุขศาสตร แพทยสภา
• วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยแผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
• ผูอำนวยการโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม
• ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม
• นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
• ผูอำนวยการกองระบาดวิทยา
• ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานระบบขอมูลขาวสาร กระทรวงสาธารณสุข
• ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานสาธารณสุข
• รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ
• นายแพทย 10 ดานเวชกรรมปองกัน กรมควบคุมโรคติดตอ
• ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
• อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

6/25/08 4:40:09 PM

Director of the Board
นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน
Dr.Prat Boonyawongvirot, M.D.
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
58 ป
58 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 20 ธันวาคม 2548 - ปจจุบัน
Since December 20t h , 2005
™◊ËÕ

Education:
• B.Sc., Faculty of Sciences, Chulalongkorn University, Thailand
• M.D., Faculty of Medicine, Mahidol University, Thailand
• M.P.H., Mahidol University, Thailand
• Doctor and Professor, Traditional Chinese Medicine, Liaoning
Provincial Academy, Liaoning
• Diploma, National Defence College, Supreme Command
Headquarters, Ministry of Defence

Professional Experience:
• Surgeon and Chief, Social Medical Treatment Division, Surgery
Department, Maharaj Hospital, Nokhon Ratchasima, Thailand
• Director, Academic Promotion and Public Health Services
Bureau, Provincial Medical Office, Nakhon Ratchasima, Thailand
• Provincial Chief Medical Officer, Yasothon, Thailand
• Provincial Chief Medical Officer, Udon Thani, Thailand
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• Provincial Chief Medical Officer, Pitsanulok, Thailand
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• Deputy Director-General, Department of Health, Ministry of
Public Health
• Inspector-General, Ministry of Public Health
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health
• Director-General, Department of Mental Health
• Deputy Permanent Secretary, the Office of Permanent Secretary,
Ministry of Public Health

Current Position:
• Permanent Secretary, Ministry of Public Health

°“√»÷°…“
• วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• Doctor and Professor of Traditional Chiness Medicine,
Liaoning Provincial Academy Traditional Chiness Medicine,
Liaoning
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร กองบัญชาการทหารสูงสุด
ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π
• ศัลยแพทยและหัวหนาฝายเวชกรรมสังคม ฝายศัลยกรรม
โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
• ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
• นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
• นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
• นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
• รองอธิบดีกรมอนามัย
• ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• อธิบดีกรมสุขภาพจิต
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหนากลุมภารกิจ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6/27/08 11:49:52 PM

Director of the Board
นายแพทยธวัช สุนทราจารย
Dr.Thawat Suntrajarn, M.D.
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
60 ป
60 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 31 พฤษภาคม 2548 - ปจจุบัน
Since May 31st, 2005
™◊ËÕ

°“√»÷°…“

Education:

• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

• M.D., Chiangmai University, Thailand

ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π
ผูอำนวยการโรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค
ผูอำนวยการ สว.บส. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเลย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมอนามัย
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Professional Experience:
• Director, Taklee Hospital, Nakhon Sawan, Thailand
• Director, Academic Promotion and Public Health Services
Bureau, Provincial Medical Office, Nakhon Sawan, Thailand
• Provincial Chief Medical Officer, Loey, Thailand
• Provincial Chief Medical Officer, Nakhon Sawan, Thailand
• Deputy Director-General, Department of Health, Ministry of
Public Health
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health
• Director-General, Department of Health, Ministry of Public
Health
• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health
• Inspector-General, Ministry of Public Health

µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π

• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Public Health

• อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Current Position:
• Director-General, Department of Disease Control, Ministry of
Public Health
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• M.P.H., Mahidol University, Thailand

6/25/08 4:40:12 PM

Director of the Board
นายแพทยหมอมหลวงสมชาย จักรพันธุ
Dr.M.L.Somchai Chakrabhand, M.D.
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
58 ป
58 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 7 พฤศจิกายน 2549 - ปจจุบัน
Since November 7t h , 2006
™◊ËÕ

Education:

°“√»÷°…“

• M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University,

• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2516
• Post Graduate Training in Psychiatry Institute of psychiatry
(LONDON) พ.ศ. 2522
• วุฒิบัตรผูมีความรูความชำนาญสาขาจิตเวชศาสตร (แพทยสภา)
พ.ศ. 2524
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 4515
• อนุมตั บิ ตั รผูม คี วามรูค วามชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

Thailand (1973)
• Postgraduate Training in Psychiatry, Institute of Psychiatry,
London, England (1979)
• Thai Board of Psychiatry, The Medical Council of Thailand
(1981)
• Diploma, National Defence College, Supreme Command
Headquarters, Ministry of Defence, Class 4515
• Certificate of Proficiency in Preventive Medicine for Community
Mental Health

Professional Experience:
• Director, Nitijittavej Hospital, Department of Medical Services
• Director, Mental Health Division, Department of Medical
Services
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• Chief of the Medical Officers, Institute of Mental Health
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• Director, Somdej Chao Phraya Hospital, Department of Mental
Health
• Director, Srithanya Hospital, Department of Mental Health
• Deputy Director-General, Department of Mental Health
• Inspector-General, Ministry of Public Health

ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π
•
•
•
•
•
•
•

ผูอำนวยการโรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมการแพทย
ผูอำนวยการกองสุขภาพจิต กรมการแพทย
นายแพทยใหญ สถาบันสุขภาพจิต
ผูอ ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา กรมสุขภาพจิต
ผูอำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

Current Position:

µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π

• Director-General, Department of Mental Health, Ministry of

• อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Public Health

6/25/08 4:40:14 PM

Director of the Board
ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
Prof.Dr.Visanu Thamlikitkul, M.D.
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
56 ป
56 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 7 พฤศจิกายน 2549 - ปจจุบัน
Since November 7t h , 2006
™◊ËÕ

°“√»÷°…“

Education:

•
•
•
•
•

• B.Sc., Faculty of Sciences, Mahidol University, Thailand

วิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2514
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) พ.ศ. 2519
Diplomate, Thai Board of Internal Medicine พ.ศ. 2522
M.Sc. (Clinical Epidemiology), Canada พ.ศ. 2526
Certificate, Clinical Fellowship in Infectious Diseases,
U.S.A. พ.ศ. 2529

ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π
• ศาสตราจารย ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
• หัวหนาสถานสงเสริมการวิจยั คณะแพทยศาสตร ศิรริ าชพยาบาล
• กรรมการยา กระทรวงสาธารณสุข

(1971)
• M.D.(Hon.), Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol
University, Thailand (1976)
• Diplomate, Thai Board of Internal Medicine, The Medical
Council of Thailand (1979)
• M.Sc. (Clinical Epidemiology), Canada (1983)
• Certificate, Clinical Fellowship in Infectious Diseases, U.S.A.
(1986)

Professional Experience:
• Professor of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj
Hospital
• Chairman, Office for Research and Development, Faculty of
Medicine Siriraj Hospital
• Member, Board of Drug, Ministry of Public Health

• รองคณบดีฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล

Current Position:
• Deputy Dean for Research, Faculty of Medicine, Siriraj
Hospital
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Director of the Board
ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา
Prof.Dr.Thiravat Hemachudha, M.D.
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
54 ป
54 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 7 พฤศจิกายน 2549 - ปจจุบัน
Since November 7t h , 2006

™◊ËÕ

Education:

°“√»÷°…“

• B.Sc. (Hon.), Medical Sciences, Faculty of Medicine,

• วท.บ. (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตรการแพทย คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
• พ.บ. (เกียรตินิยม) แพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520
• ว.ว. (วุฒบิ ตั รผูเ ชีย่ วชาญ) อายุรศาสตร แพทยสภา พ.ศ. 2524
• ว.ว. (วุฒบิ ตั รผูเ ชีย่ วชาญ) ประสาทวิทยา แพทยสภา พ.ศ. 2526
• Fellowship Neurology / Neuroimmunology, School of
Medicine Johns Hopkins University, พ.ศ. 2529

Chulalongkorn University, Thailand (1976)
• M.D.(Hon.), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,
Thailand (1977)
• Diplomate, Thai Board of Internal Medicine, The Medical
Council of Thailand (1981)
• Diplomate, Thai Board of Neurology, The Medical Council of
Thailand (1983)
• Fellowship Neurology/Neuroimmunology, School of Medicine,
John Hopkins University (1986)

Professional Experience:
• Professor of Internal Medicine, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

16 Annual Report 2007

Current Position:
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• Professor of Internal Medicine (Level 11), Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
• Director, Neurology Operation Centre, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
• Director, WHO Collaborating Centre of Neurovirology
• Member of WHO Expert Advisory Panel on Rabies

ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π
• อาจารยภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
• ศาสตราจารย ระดับ 11 ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการโรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
• ผูอ ำนวยการ WHO Collaborating Center of Neurovirology
• ผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลก โรคพิษสุนัขบา

6/25/08 4:40:18 PM

Director of the Board
นายแพทยชูชัย ศุภวงศ
Dr.Choochai Supawongse, M.D.
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
55 ป
55 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 7 พฤศจิกายน 2549 - ปจจุบัน
Since November 7t h , 2006
™◊ËÕ

°“√»÷°…“

Education:

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) และ แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) • B.Sc., Chulalongkorn University, Thailand
• M.D., Chulalongkorn University, Thailand
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• อาชีวอนามัย (Master of Occupational Health; MOH) จาก • M.O.H., Harvard University, U.S.A.
• M.P.H., Harvard University, U.S.A.
Harvard University, U.S.A.
• สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Health; MPH) • Certified Board of Preventive Medicine on Clinical Preventive
Medicine and Occupational Medicine, Medical Council
จาก Harvard University, U.S.A.
• สาขาเวชศาสตรปอ งกัน (Preventive Medicine) แขนงเวชศาสตร Professional Experience:
ป อ งกั น คลิ นิ ก (Clinical Preventive Medicine) และแขนง • Director, Community Hospital
อาชีวเวชศาสตร (Occupational Medicine)
• Acting Deputy Director-General, Department of Health,
ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π

Ministry of Public Health
• Director, Office of Support and Development of Decentralization

µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
• ที่ปรึกษาประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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• ผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
in Health (OSDH), Ministry of Public Health
• รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอนามัย
• Senior Public Health Officer (Environmental Health), Ministry
• ผูอำนวยการสำนักงานสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจ
of Public Health
ดานสุขภาพ (สพกส.)
• Secretary-General, National Human Rights Commission of
Thailand
• นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 10 ชช. (ดานใหคำปรึกษาอนามัย
สิ่งแวดลอม)
Current Position:
• เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ (นั ก บริ ห าร • Advisor, National Human Rights Commission of Thailand
ระดับ 11)

6/25/08 4:40:20 PM

Director of the Board
นางสิรินุช พิศลยบุตร
Mrs.Sirinuj Bisonyabut
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
59 ป
59 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 7 พฤศจิกายน 2549 - ปจจุบัน
Since November 7t h , 2006
™◊ËÕ

Education:
• B.Sc., Faculty of Sciences, Chulalongkorn University, Thailand
• M.B.A., Thammasat University, Thailand
• Diploma, National Defence College, Supreme Command
Headquarters, Ministry of Defence, Class 44
• Diploma Public Administration and Public Law Program, King
Prajadhippok’s Institute, Class 3

°“√»÷°…“
• วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน 44)
• หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ 3
สถาบันพระปกเกลา

Professional Experience:

ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π

• Director, Tax Administration Bureau, The Excise Department,

• ผูอ ำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กลุมภารกิจดานจัดเก็บภาษี
• ผูต รวจราชการกระทรวงการคลัง

Ministry of Finance
• Deputy Director-General, Excise Department
• Inspector-General, Ministry of Finance

Current Position:

• หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
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• Chief Inspector-General, Ministry of Finance

µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
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Director of the Board
ภญ.ดร.จงดี วองพินัยรัตน
Dr.Chongdee Wongpinairat, Ph.D.
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
62 ป
62 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 7 พฤศจิกายน 2549 - ปจจุบัน
Since November 7t h , 2006
™◊ËÕ

°“√»÷°…“

Education:

• ภบ. มหาวิทยาลัยมหิดล
• M.Sc. (Pharm), Massachusetts College of Pharmacy, Boston,
U.S.A.
• Ph.D. (Med. Chem), Massachusetts College of Pharmacy,
Boston, U.S.A.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2532
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(หลักสูตร 1) รุน 22 พ.ศ. 2539
• หลักสูตรการปฏิรูป การบริหารจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัฒน
รุนที่ 3 พ.ศ. 2542

• B.Sc. (Pharm.), Mahidol University, Thailand

ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π

Professional Experience:

นักวิทยาศาสตรการแพทย กองวิเคราะหยา
ผูอ ำนวยการศูนยประสานงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผูอ ำนวยการกองวิเคราะหยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร
การแพทย
• นักวิทยาศาสตรการแพทย 10 ชช. ดานมาตรฐาน หองปฏิบตั กิ าร
สำนักวิชาการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
• ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตรการแพทย
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U.S.A.
• Ph.D. (Med. Chem.), Massachusetts College of Pharmacy,
Boston, U.S.A.
• Diploma, High-level Management and Administration Program,
Ministry of Public Health (1989)
• Diploma, High-level Management and Administration Program,
Office of Civil Service Commission (Curriculum 1), Class 22
(1996)
• Diploma, Revolution of Thai Management and Administration
in Globalised Era Programme, Class 3 (1999)

• Medical Scientist, Drug Analysis Division
• Director, Academic Coordinating Centre, Department of
Medical Sciences
• Director, Drug Analysis Division, Department of Medical
Sciences
• Director, Bureau of Laboratory Quality Standard, Department
of Medical Sciences
• Medical Scientist 10, Laboratory Quality Standard, Academic
Bureau, Department of Medical Sciences

Current Position:
• Advisor, Department of Medical Sciences

√“¬ß“πª√–®”ªï 2550 19

•
•
•
•

• M.Sc. (Pharm.), Massachusetts College of Pharmacy, Boston,

6/25/08 4:40:25 PM

Director of the Board
วาที่พันตรีสมบัติ วงศกำแหง
Acting Major Sombat Wongkamhaeng
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
47 ป
47 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 7 พฤศจิกายน 2549 - ปจจุบัน
Since November 7t h , 2006
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Education:
• LL.B. (Hon), Ramkhamhaeng University, Thailand
• Executive Course on Politics and Governance under Democratic
Regime, Class 8, King Prajadhipok’s Institute
• Barrister-at-law, School of Barrister, Thailand
• LL.M. – Business Law, Ramkhamhaeng University, Thailand
Professional Experience:
• Deputy Secretary-General, Lawyers Council of Thailand
• Public Relations Committee and Vice Speaker, Lawyers
Council of Thailand
• Working Group, Promotion of Justice Process under the Rule
of Law, National Reconciliation Commission
• Advisor to Sub-committee on the Operation of Radio and TV
Broadcasting Committee of the National Assembly
• Legal Advisor, Zoological Park Organization Under the Royal
Patronage of H.M. Queen Sirikit
• Managing Director, Advocacy Training Bureau, Lawyers Council
of Thailand
• Managing Director, High-level Law Professional Institute,
Lawyers Council of Thailand
• Specialist Lecturer, Faculty of Law, Khonkaen University
• Guest Lecturer of Law, University of the Thai Chamber of
Commerce; Rangsit University; Khonkaen University; Eastern
Asia University; and Sripatum University
• Lecturer of Advocacy, Lawyers Council of Thailand
• News Reporter and Host of Radio and TV Programmes for
Lawyers Council of Thailand
• News Editor of Lawyers Council of Thailand and “Think” Journal,
Lawyers Council of Thailand
Current Position:
• Manager, Legal Department, Siam City Bank Public Company
Limited
• Secretary-General, Lawyers Council of Thailand

°“√»÷°…“
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.8) สถาบันพระปกเกลา
• เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมเนติบัณฑิตยสภา
• นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π
• รองเลขาธิการสภาทนายความ
• กรรมการประชาสัมพันธ และรองโฆษก สภาทนายความ
• คณะทำงานสงเสริมการดำเนินกระบวนการยุตธิ รรมตามหลักนิตธิ รรม
คณะกรรมการอิสระ เพื่อความสมานฉันทแหงชาติ
• ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนแหงชาติวุฒิสภา
• ทีป่ รึกษาดานกฎหมาย องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ
• กรรมการอำนวยการ สำนักศึกษาอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความ
• กรรมการอำนวยการ สถาบันวิชาชีพนักกฎหมายชั้นสูง แหงสภา
ทนายความ
• อาจารยผเู ชีย่ วชาญเฉพาะ ประจำคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
• อาจารยพเิ ศษคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยหอการคา, มหาวิทยาลัยรังสิต,
มหาวิทยาลัยขอนแกน, มหาวิทยาลัยอิสเทิรน เอเชีย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• อาจารยผูบรรยาย ประจำสำนักศึกษาอบรมวิชาวาความ แหงสภา
ทนายความ
• ผูป ระกาศและผูด ำเนินรายการวิทยุ และโทรทัศนของสภาทนายความ
• บรรณาธิการขาวสภาทนายความ และวารสาร “คิด” (วารสารวิชาการ
ของสภาทนายความ)
µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
• ผูจัดการฝายนิติการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
• เลขาธิการสภาทนายความ
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Director of the Board
นายประสาร มฤคพิทักษ
Mr.Prasarn Marukpitak
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
60 ป
60 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 7 พฤศจิกายน 2549 - ปจจุบัน
Since November 7t h , 2006
™◊ËÕ

°“√»÷°…“

Education:

• รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• B.A. in Political Science (Public Administration), Chulalongkorn

ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π
•
•
•
•
•
•

University, Thailand

Professional Experience:
เจาหนาที่ปฏิบัติการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
• Operation Officer, Population and Community Development
ผูจัดการฝกอบรม บริษัท เอ็ม.ที.แอล. จำกัด
Association
ผูอ ำนวยการบริหาร บริษทั สยามทีวี แอนด คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด
• Training Manager, Management Training Co., Ltd.
ผูจัดรายการ “ชีวิตธุรกิจ” ทางสถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท
• Managing Director, Siam TV and Communication Co., Ltd.
กรรมการ บมจ. หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูดส
• Host and Producer, “Business Life” Programme on Channel 9
วิทยากรรับเชิญ ดานบริหาร การบริการ และพฤติกรรมมนุษย
• Member, Board of Directors, Asian Seafood Coldstorage Public
สำหรับภาคธุรกิจราชการ และรัฐวิสาหกิจหลายแหง
Company Limited

µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
• ประธานกรรมการ บริษัท ชีวิตธุรกิจ จำกัด
• กรรมการ บมจ. ผลิตภัณฑอาหาร ส.ขอนแกน

• Guest Speaker on Management, Service and Human Behaviour
for Private Sector, Public Sector and State Enterprises

Current Position:
• Chairman of the Board, Business Life Co., Ltd.

Company Limited

51-04-033-nipokna-004_T.indd 21
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• Member, Board of Directors, S. Khonkaen Food Industry Public

6/25/08 4:40:50 PM

Director of the Board
นายชํานาญ พิเชษฐพันธ
Mr.Chamnan Pichedpan
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
59 ป
59 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 5 มิถุนายน 2550 - ปจจุบัน
Since June 5t h , 2007
™◊ËÕ

Education:

°“√»÷°…“

• Bachelor Degree of Law, Thammasat University

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• เนติบัณฑิตอังกฤษ
• หลักสูตรมาตรฐานสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ

• English Barrister at Law
• Director Certification Program

Professional Experience:
• President Assistant, World Military Sports Fund
• Member, Lawyers Council Election Committee
• Member, Lawyers Etiquette Investigating Committee
• Member, Criminal Code Reform Committee

Current Position:
• Attorney
• Manager of Kittipan International Law Office
• Director of Able Industries Co., Ltd.

22 Annual Report 2007

• Legal Advisor to several companies
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•
•
•
•

ผูชวยประธานกองทุนกีฬาทหารโลก
กรรมการการเลือกตัง้ นายกและกรรมการสภาทนายความ
กรรมการสอบสวนมรรยาททนายความ
กรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา

µÌ“·Àπàßªí®®ÿ∫—π
•
•
•
•

ทนายความ
ผูจัดการสํานักงานกฎหมาย กิตติพันธ
กรรมการบริษัท เอเบิล อินดัสตรีส จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทหลายแหง
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Director of the Board
นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
Mr.Suthichai Eamcharoenying
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
49 ป
49 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 5 มิถุนายน 2550 - ปจจุบัน
Since June 5t h , 2007
™◊ËÕ

°“√»÷°…“

Education:

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• B.A. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
• กรรมการผูจัดการบริษัท วันเดอรเวิรล โปรดัคส จํากัด
• กรรมการผูจ ัดการบริษัท นิชิ เวิรล จํากัด
• ประธานกรรมการบริษัท สํานักพิมพปาเจรา จํากัด

Professional Experience:
• Managing Director, Wonderworld Products Co., Ltd.,
Toy Manufacturer and Exporter
• Managing Director, Nichiworld Co., Ltd., Toys Importer and
Distribution
• Managing Director, Pajera Publishing Co., Ltd., Text Publisher

√“¬ß“πª√–®”ªï 2550 23

51-04-033-nipokna-004_T.indd 23

6/25/08 4:40:53 PM

Director of the Board
นายชูชัย ฤดีสุขสกุล
Mr.Choochai Rudeesuksakul
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
51 ป
51 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 5 มิถุนายน 2550 - ปจจุบัน
Since June 5t h , 2007

™◊ËÕ

Education:

°“√»÷°…“

• B.B.A., Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat

• พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

University.
• Executive M.B.A., Faculty of Business Administration,
Kasetsat University.

• นักวิจัย ฝายการตลาด ธนาคารทหารไทย จํากัด

• Research, Marketing Department, Thai Military Bank Manager,

• ผูจัดการศูนยนานาเซอรวิส
• กรรมการบริษัท กาญจนบุรีเหมืองพลอย จํากัด

• Director, Kanchanaburi Gem Mining Company Limited.

• กรรมการบริษัท นานาฟูดโปรดักซกรุป จํากัด

• Director, Nana Food Products Group Company Limited.

• ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บมจ. บางจากปโตรเลี่ยม

• Advisor to Managing Director, Bangchak Petroleum Public
Company Limited.

Current Position:
• Director, Thai Land Development (Nana 1994) Company

24 Annual Report 2007

ª√–«—µ‘°“√∑”ß“π

Professional Experience:
Nana Service Center.

51-04-033-nipokna-004_T.indd 24

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Limited.

µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
• กรรมการบริษัท พัฒนาที่ดินไทย (นานา 1994) จํากัด
• ประธานสถาบันเมธาฟอรั่ม (META FORUM)
• กรรมการและผูรับใบอนุญาต Meta International School

• Chairman, META FORUM Institute.
• Director and Licensee, Meta International School.
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Director of the Board
นายแพทยวิทิต อรรถเวชกุล
Dr.Witit Artavatkun, M.D.
µ”·Àπàß
กรรมการองคการเภสัชกรรม
Director of the Board
Õ“¬ÿ
52 ป
52 years old
¥”√ßµ”·Àπàß 2 กรกฎาคม 2550 - ปจจุบัน
Since July 2nd, 2007

™◊ËÕ

Education:
• Medical Doctor Mahidol University, Thailand
• Master of Political Sciences (Major : Public Administration)
Thammasat University, Thailand

Professional Experience:
• Acting - Director, Fag Tha Hospital, Uttaradit, Thailand
• Director, Tron Hospital, Uttaradit, Thailand
• Acting - Senior Specialist in Preventive Medicine, Provincial
Medical Office, Samutsakorn, Thailand
• Acting - Director, Krathum Baen Hospital, Samutsakorn, Thailand
• Director, Banphaeo Hospital (Public), Samutsakorn, Thailand

Current Position:
• Managing Director, The Government Pharmaceutical
Organization

√“¬ß“πª√–®”ªï 2550 25

51-04-033-nipokna-004_T.indd 25

°“√»÷°…“
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• รัฐศาสตร สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ª√–«—µ‘°“√∑Ì“ß“π
• รักษาการตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลฟากทา
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ
• ผูอํานวยการโรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
• รักษาการในตําแหนงผูชํานาญการพิเศษดานเวชกรรมปองกัน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
• รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
• ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
จังหวัดสมุทรสาคร
µ”·Àπàßªí®®ÿ∫—π
• ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม

6/25/08 4:40:58 PM
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GPO’s Executive Officers
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1. นพ.วิทิต อรรถเวชกุล
ผูอำนวยการองคการเภสัชกรรม
Dr.Witit Artavatkun
Managing Director

4. นายมนูญ บุบผะเรณู
รองผูอำนวยการ
Mr.Manoon Bupparenoo
Deputy Managing Director

2. ภก.วันชัย ศุภจัตุรัส
รองผูอำนวยการ
Mr.Wanchai Subhachaturus
Deputy Managing Director

5. ภก.สมชาย ศรีชัยนาค
รองผูอำนวยการ
Mr.Somchai Srichainak
Deputy Managing Director

3. นายธนวัฒน ทองประดิษฐ
รองผูอำนวยการ
Mr.Dhanavadhana Thongpradist
Deputy Managing Director

6. ภญ.พิศมร กลิ่นสุวรรณ
รองผูอำนวยการ
Miss Pisamorn Klinsuiwan
Deputy Managing Director

6/25/08 4:41:03 PM

7 8 9
10. ภญ.ซึ้งกมล ศรีอรัญญ
ผูชวยผูอำนวยการ
Mrs.Suengkamol Sriarunya
Assistant Managing Director

8. ภญ.วิยะดา เจิดอำไพ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
Miss Viyada Jurt-Amphai
Acting Senior Expert

11. ภญ.วลัยรัตน อนุเขตร
ผูเชี่ยวชาญ 10
Miss Valairat Anuketra
Expert 10

9. ภญ.สุจิดา ชุติมา
ผูชวยผูอำนวยการ
Mrs.Sujida Chutima
Assistant Managing Director
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7. นางสุชาดา ศุภจัตุรัส
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
Mrs.Suchada Subhachaturus
Acting Senior Expert
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12. นางสาวอัญชลี อุทธังกร
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
Miss Anchalee Utthangkorn
Director of Internal Audit Office

15. นางวารุณี เล็กเจริญวงศ
ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน
Mrs.Varunee Lekcharoenvong
Director , Accounting and Finance Department

13. นายถาวร วองชูวงศ
ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ
Mr.Thavorn Wongshuwong
Director, Office of the Managing Department

16. ภก.สุนทร วรกุล
ผูอำนวยการฝายผลิตยา
Mr.Soontorn Vorakul
Director, Production Department

14. ภก.พิพัฒน นิยมการ
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
Mr.Pipat Niyomkarn
Director, Human Resources Department

17. ภญ.สายสัมพันธ สุวัชรังกูร
ผูอำนวยการฝายชีววัตถุ
Mrs.Saisumpun Suwachrungoon
Director, Biological Production Department
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18 19 20 21 22 23
18. นายเจนจบ ศรีศักดิ์
ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
Mr.Jenjob Srisak
Director, Engineering & Technology Department

20. ภก.สุขุม วิรัตติพงศ
ผูอำนวยการฝายการตลาดและการขาย
Mr.Sukhum Virattipong
Director, Marketing and Sales Department

51-04-033-nipokna-004_T.indd 29

22. ภญ.อัจฉรา บุญผสม
ผูอำนวยการฝายประกันคุณภาพ
Mrs.Achara Boonpasom
Director,Quality Assurance Department
23. ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Mrs.Achara Eksaengsri
Director, Research and Development Institute
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19. นายสมชาย อนุพงษองอาจ
ผูอำนวยการฝายเภสัชเคมีภัณฑ
Mr.Somchai Anupongongarch
Director of Chemical Production Department

21. ภญ.วนิชา ใจสำราญ
ผูอำนวยการฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
Mrs.Vanicha Chaisamran
Director of Logistics and Supply Chain Management
Department
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Management and Supervision Structure

โครงสรางการจัดการและการกํากับดูแลกิจการขององคการ
เภสั ช กรรม ประกอบด ว ย คณะกรรมการองค ก ารเภสั ช กรรม
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจ คณะกรรมการนโยบายเชิงสังคม และคณะกรรมการ
อื่นๆ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน
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Management and Supervision Structure of the
Government Pharmaceutical Organization consists of
the Board of Directors, the Executive Committee, the
Audit Committee, the Business Development Committee,
the Public Service Policy Committee and other
Committees as follows:-

The Board of Directors
ประธานกรรมการ

2. นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน
3. นายแพทยธวัช สุนทราจารย

กรรมการ
กรรมการ

4. นายแพทย หมอมหลวงสมชาย จักรพันธุ

กรรมการ

1. Dr.Vichai Chokevivat, M.D.

Chairman

2. Dr.Prat Boonyawongvirot, M.D.

Director

3. Dr.Thawat Suntrajarn, M.D.

Director

4. Dr.M.L.Somchai Chakrabhand, M.D.

Director

5. ศาสตราจารย นายแพทยวิษณุ ธรรมลิขิตกุล กรรมการ

5. Prof.Dr.Visanu Thamlikitkul, M.D.

Director

6. ศาสตราจารย นายแพทยธีระวัฒน เหมะจุฑา กรรมการ

6. Prof.Dr.Thiravat Hemachudha, M.D.

Director

7. นายแพทยชูชัย ศุภวงศ

กรรมการ

7. Dr.Choochai Supawongse, M.D.

Director

8. นางสิรินุช พิศลยบุตร

กรรมการ

8. Mrs.Sirinuj Bisonyabut

Director

9. ดร.จงดี วองพินัยรัตน

กรรมการ

9. Dr.Chongdee Wongpinairat, Ph.D.

Director

10. วาที่พันตรีสมบัติ วงศกําแหง

กรรมการ

10. Acting Major Sombat Wongkamhaeng

Director

11. นายประสาร มฤคพิทักษ

กรรมการ

11. Mr.Prasarn Marukpitak

Director

12. นายชํานาญ พิเชษฐพันธ

กรรมการ

12. Mr.Chamnan Pichedpan

Director

13. นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง

กรรมการ

13. Mr.Suthichai Eamcharoenying

Director
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14. นายชูชัย ฤดีสุขสกุล

กรรมการ

15. พลโทนายแพทยมงคล จิวะสันติการ
กรรมการและ
(พนจากตําแหนงตั้งแต 1 เมษายน 2550) เลขานุการ

14. Mr.Choochai Rudeesuksakul

Director

15. Dr.Lt.Gen.Mongkol Jiwasantikarn, M.D.

Director

(Retired from post since 1 April, 2007) and Secretary

นายแพทยวิทิต อรรถเวชกุล กรรมการและเลขานุการ
(เขารับตําแหนง 2 กรกฎาคม 2550)
หมายเหตุ :
ë กรรมการลําดับที่ 12-14 ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2550
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมมีหนาที่กําหนดนโยบาย
และทิศทางขององคการเภสัชกรรม และกํากับควบคุมดูแลใหมี
การบริหารงานเปนไปตามนโยบายทีก่ าํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับ
องคการเภสัชกรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
องคการเภสัชกรรมไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
องคการเภสัชกรรม เดือนละ 1 ครัง้ โดยจะสงวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมใหคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมพิจารณา
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 3 วัน เพื่อใหมีการพิจารณา
อย า งรอบคอบ โดยในป ง บประมาณ 2550 คณะกรรมการ
องคการเภสัชกรรมมีการประชุมรวมจํานวน 13 ครัง้ มีคณะกรรมการ
เขารวมประชุมในแตละครั้งดังนี้
การประชุม
ครั้งที่

31 ตุลาคม 2549
16 พฤศจิกายน 2549
26 ธันวาคม 2549
23 มกราคม 2550
26 กุมภาพันธ 2550
27 มีนาคม 2550
24 เมษายน 2550
25 พฤษภาคม 2550
8 มิถุนายน 2550
13 มิถุนายน 2550
24 กรกฎาคม 2550
28 สิงหาคม 2550
25 กันยายน 2550
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จํานวน
กรรมการ
(ทาน)
11
12
12
12
12
12
11
11
14
14
15
15
15

จํานวน
ผูเขาประชุม
(ทาน)
9
11
12
11
11
10
11
10
11
12
15
15
14

(Reported to office since 2 July 2007)

Remark:
Three Directors (No. 12 – 14) were appointed on

ë

5 June, 2007.
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
Organisation, as well as the Government policies.
The Government Pharmaceutical Organisation held
a monthly Board Meeting. The Agenda and Minutes of
the Board Meetings were circulated to the Board members
at least 3 days prior to the meeting for careful
consideration of the Board members. In the Fiscal Year
2007, there were 13 meetings, the attendance of which
was as follows:-

Meeting

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Date

31st October 2006
16th November 2006
26th December 2006
23rd January 2007
26th February 2007
27th March 2007
24th April 2007
25th May 2007
8th June 2007
13th June 2007
24th July 2007
28th August 2007
25th September 2007

Total Board

Attending

Members

Members

11
12
12
12
12
12
11
11
14
14
15
15
15

9
11
12
11
11
10
11
10
11
12
15
15
14
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วัน / เดือน / ป

Dr.Witit Artavatkun, M.D. Director and Secretary
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หมายเหตุ :
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Remark :

ë ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 มี ก รรมการจํ า นวน 11 ท า น
เนื่องจากประธานกรรมการองคการเภสัชกรรมลาออก
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 และตอมากรรมการทั้งหมด
ไดลาออก

ë In the 1st Meeting, there were only 11 directors as

ë ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2-6 มี ก รรมการจํ า นวน 12 ท า น
เนื่องจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2549

ë In the 2nd-6th Meetings, there were 12 Directors

ë ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7-8 มี ก รรมการจํ า นวน 11 ท า น
เนื่องจากผูอํานวยการองคการเภสัชกรรมซึ่งเปนกรรมการ
โดยตําแหนง ไดพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 เมษายน
2550

ë In the 7th-8th Meetings, there were 11 Directors

ë ในการประชุมครั้งที่ 9-10 มีกรรมการจํานวน 14 ทาน
เนื่องจากมีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ทาน เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2550

ë In the 9th-10th Meetings, there were 14 Directors

ë ในการประชุมครั้งที่ 11-13 มีกรรมการจํานวน 15 ทาน
เนื่องจากผูอํานวยการองคการเภสัชกรรมคนใหมเขารับ
ตําแหนงเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ซึ่งเปนกรรมการ
โดยตําแหนง

ë In the 11th-13th Meetings, there were 15 Directors

the Chairman of the Board of Directors resigned
since 12th October 2006. The remaining Directors
resigned later.

due to the appointment of the new Board
of Directors on 7th November 2006.

since the GPO Managing Director who was
the Ex-officio member retired from the post
since 1 April 2007.

due to the appointment of three additional
Directors on 5 June 2007.

since the new Managing Director took over
the office on 2 July 2007 and became Ex-officio
member.

The Executive Committee
§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
1. Dr.Choochai Supawongse, M.D.
Chairman
1. นายแพทยชูชัย ศุภวงศ
ประธานกรรมการ
2. Prof.Dr.Visanu Thamlikitkul, M.D.
Director
2. ศาสตราจารย นายแพทยวิษณุ ธรรมลิขิตกุล กรรมการ
3. Mr.Choochai Rudeesuksakul
Director
3. นายชูชัย ฤดีสุขสกุล
กรรมการ
(Former Eminent Director and was appointed
(เดิมเปนผูทรงคุณวุฒิ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตั้งแต
Director since 8 June 2007)
8 มิถุนายน 2550)
4. Dr.Suwit Vibulpolprasert, M.D. Eminent Director
4. นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
ผูทรงคุณวุฒิ
5. Mr.Piroj Kaewmanee
Eminent Director
5. นายไพโรจน แกวมณี
ผูทรงคุณวุฒิ
6. Dr.Lt.Gen.Mongkol Jiwasantikarn, M.D. Director
6. พลโทนายแพทยมงคล จิวะสันติการ
กรรมการและ
(Retire from post since 1 April 2007) and Secretary
(พนจากตําแหนงตั้งแต 1 เมษายน 2550) เลขานุการ
Dr.Witit Artavatkun
Director and Secretary
นายแพทยวิทิต อรรถเวชกุล กรรมการและเลขานุการ
(Appointed since 12 July 2007)
(ไดรับแตงตั้ง 12 กรกฎาคม 2550)
7. Mr.Dhanavadhana Thongpradist Vice Secretary
7. นายธนวัฒน ทองประดิษฐ
ผูชวยเลขานุการ
8. Director of Office of the Managing Director
8. ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ
Vice Secretary
9. ผูอํานวยการกองอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ
9. Director of Administrative Division Vice Secretary
10. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนวิสาหกิจ
10. Director of Corporate Planning Division
ผูชวยเลขานุการ
Vice Secretary
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โดยคณะกรรมการบริหารมีหนาที่ดังนี้

The Executive Committee was responsible for the

1) ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการองคการ
เภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธ
แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร ใหเกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

followings:1) To provide consultation and recommendations
to the GPO Board of Director for decision making
on matters significant to the strategy, investment
plan, budget and resource allocation to ensure

2) กําหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล
ระบบขอมูล และการปรับระเบียบขอบังคับ เพื่อใหการ
บริหารงานขององคการเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) To set up the standard for business management,

3) พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบ
ขอบังคับที่กําหนด

regulations to yield maximum effectiveness of

4) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการ
เภสัชกรรม

human resource management and information
systems as well as the adjustment of rules and
operation;
3) To consider and approve the procurement in
accordance to the governing rules and regulations;
4) Other matters as assigned by the Board of

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫
1. นางสิรินุช พิศลยบุตร

efficiency and effectiveness;

ประธานกรรมการ

Directors.

The Audit Committee

2. วาที่พันตรีสมบัติ วงศกําแหง

กรรมการ

3. ดร.จงดี วองพินัยรัตน

กรรมการ

2. Acting Major Sombat Wongkamhaeng

Director

4. นายประสาร มฤคพิทักษ

กรรมการ

3. Dr.Chongdee Wongpinairat, Ph.D.

Director

4. Mr.Prasarn Marukpitak

Director

5. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน

เลขานุการ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบตามทีไ่ ด
รับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม ในการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานขององคการเภสัชกรรม ในประเด็นดังตอไปนี้
1) ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และรายงานทาง
การบริหาร
2) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับ
ดูแลกิจการ เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และประหยัด
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1. นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน

ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย นายแพทยธีระวัฒน เหมะจุฑา กรรมการ
3. นายชํานาญ พิเชษฐพันธ
กรรมการ
(เดิมเปนผูทรงคุณวุฒิ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
ตั้งแต 8 มิถุนายน 2550)
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5. Director, Internal Audit Office

Chairman

Secretary

The Audit Committee was responsible for the matters
assigned by the Board of Directors to supervise the
operation of the Government Pharmaceutical Organization
on the following aspects:1) Reliability of the financial and management
reports;
2) Risk Management, internal control and supervision
of GPO’s operation to ensure its efficiency,
effectiveness and economical;
3) Compliance to rules, regulations, cabinet resolutions
and policies set by the Board of Directors.

The Business Development Committee
1. Dr.Vichai Chokevivat, M.D.

Chairman

2. Prof.Dr.Thiravat Hemachudha, M.D.

Director

3. Mr.Chamnan Pichedpan

Director

(Former Eminent Director and was appointed
Director since 8 June 2007)

√“¬ß“πª√–®”ªï 2550 35

3) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมกําหนด

1. Mrs.Sirinuj Bisonyabut
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4. นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
(ไดรับแตงตั้ง 26 มิถุนายน 2550)

กรรมการ

5. นางสาวนวพร เรืองสกุล

ผูทรงคุณวุฒิ

6. พลโทนายแพทยมงคล จิวะสันติการ
(พนจากตําแหนงตั้งแต 1 เมษายน 2550)
นายแพทยวิทิต อรรถเวชกุล
(ไดรับแตงตั้ง 16 กรกฎาคม 2550)
7. นายสมชาย ศรีชัยนาค

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

8. นางสาวนันทนา กล่ำสมบัติ

ผูชวยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจมีหนาที่ดังนี้
1) ให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางและแนวทางที่ชั ด เจน
ในการพัฒนาองคการเภสัชกรรมในอนาคต
2) ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความ
สามารถเชิงธุรกิจและหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม
ประเทศชาติ ในดานยาและเวชภัณฑ
3) พิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ร ว มทุ น พร อ ม
ขอเสนอแนะ
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4) อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการองคการ
เภสัชกรรม
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4. Mr.Suthichai Eamcharoenying

Director

(Appointed since 26 June 2007)
5. Ms.Navaporn Roengsakul

Eminent Director

6. Dr.Lt.Gen.Mongkol Jiwasantikarn, M.D. Director.
(Retired from post since 1 April 2007)
Dr.Witit Artavatkun, M.D.

Director

(Appointed since 16 July 2007)
7. Mr.Somchai Srichainak
8. Ms.Nantana Klamsombat

Director and Secretary
Vice Secretary

The Business Development Committee was responsible
for the followings:1) To provide recommendations on the direction
and framework on future development of the
Government Pharmaceutical Organization;
2) To provide recommendations on the potential
development and business competitiveness
enhancement including responsibility to the
society and the nation in the field of medicine
and medical supplies;
3) To consider the performance of joint venture
companies and provide recommendations; and

4) Other matters as assigned by the Board of Directors.
§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬‡™‘ß —ß§¡
1. นายประสาร มฤคพิทักษ
ประธานกรรมการ The Public Service Policy Committee
1. Mr.Prasarn Marukpitak
Chairman
2. นายแพทยชูชัย ศุภวงศ
กรรมการ
2. Dr.Choochai Supawongse, M.D.
Director
3. นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
กรรมการ
3. Mr.Suthichai Eamcharoenying
Director
(เดิมเปนผูทรงคุณวุฒิ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตั้งแต
(Former Eminent Director and was appointed
8 มิถุนายน 2550)
Director since 8 June 2007)
4. นางสาวสุรนุช ธงศิลา
ผูทรงคุณวุฒิ
4. Ms.Suranuch Tongsila
Eminent Director
5. นายธนวัฒน ทองประดิษฐ
กรรมการ
5. Mr.Dhanavadhana Thongpradist
Director
6. นายพิพัฒน นิยมการ
กรรมการ
6. Mr.Pipat Niyomkarn
Director
7. ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองคการเภสัชกรรม
7. Chairman of GPO’s Labour Union
Director
กรรมการ
8. Ms.Valairat Anuketra
Director and Secretary
8. นางสาววลัยรัตน อนุเขตร
กรรมการและเลขานุการ
9. Ms.Siriwan Eawpant
Vice Secretary
9. นางสาวศิริวรรณ เอียวพันธ
ผูชวยเลขานุการ
The Public Service Policy Committee was responsible
โดยคณะกรรมการนโยบายเชิงสังคมมีหนาที่ดังนี้
for the followings:1) To propose public service policy and strategy
1) เสนอนโยบายและยุ ท ธศาสตร เ ชิ ง สั ง คมขององค ก าร
of GPO to the Board of Directors;
เภสัชกรรมตอคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
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2) พิจารณากําหนดแผนงานทีจ่ าํ เปนตอการดําเนินงาน
3) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
ที่กําหนด ตลอดจนรายงานผลตอคณะกรรมการองคการ
เภสัชกรรม
4) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมกําหนด

2) To consider and determine project plan necessary
to the operation of GPO;
3) To regulate, follow up and evaluate the operation
according to the project plan as well as report to
the Board of Directors; and

4) Other matters as assigned by the Board of Directors.
§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“¥â“π°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“
The Research and Development
Õß§å°“√‡¿ —™°√√¡
Consulting Committee
1. ศาสตราจารย นายแพทยธีระวัฒน เหมะจุฑา
1. Prof.Dr.Thiravat Hemachudha, M.D.
Chairman
ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย นายแพทยวิษณุ ธรรมลิขิตกุล กรรมการ

2. Prof.Dr.Visanu Thamlikitkul, M.D.

Director

3. ดร.จงดี วองพินัยรัตน

กรรมการ

3. Dr.Chongdee Wongpinairat, Ph.D.

Director

4. ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม

กรรมการ

4. Managing Director of GPO

Director

5. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการและ
เลขานุการ

โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการวิจัยและพัฒนาองคการ
เภสัชกรรม มีหนาที่ดังนี้

5. Director of Research and Development Institute
Director and Secretary
The Research and Development Consulting Committee
was responsible for the followings:1) To provide direction and framework on research
and development;

1) ใหทิศทางและแนวทางในการวิจัยและพัฒนา
2) ใหคาํ ปรึกษาและแนะนําดานการวิจยั และพัฒนาแกองคการ
เภสัชกรรม

2) To give consultation and recommendation on
research and development; and

1. นายแพทยธวัช สุนทราจารย
2. นางสิรินุช พิศลยบุตร
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ประธานกรรมการ
กรรมการ

1. Dr.Thawat Suntrajarn, M.D.
2. Mrs.Sirinuj Bisonyabut

Chairman
Director

√“¬ß“πª√–®”ªï 2550 37

3) Other matters as assigned by the Board of

3) หน า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการองค ก ารเภสั ช กรรม
Directors.
มอบหมาย
The Compensation Setting and
§≥–°√√¡°“√°Ì“Àπ¥º≈µÕ∫·∑π·≈–ª√–‡¡‘πº≈ Evaluation of Director and Executive
Committee
°√√¡°“√·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß
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3. ดร.จงดี วองพินัยรัตน

กรรมการ

3. Dr.Chongdee Wongpinairat, Ph.D.

Director

4. นายประสาร มฤคพิทักษ

กรรมการ

4. Mr.Prasarn Marukpitak

Director

5. นายพิพัฒน นิยมการ
6. นางรัชนี อัตนวานิช

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการกําหนดผลตอบแทนและประเมินผลกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง มีหนาที่ดังนี้
1) พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ
2) พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนและประเมินผล
ผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูง อยางเปนธรรมและ
เหมาะสม
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Vice Secretary

The Compensation Setting and Evaluation of Director
and Executive Committee was responsible for the
followings:1) To consider framework for compensation setting
for director; and
2) To consider framework for compensation setting
and evaluation of Managing Director and Executive

ประธานกรรมการ The Legal Consulting Committee

2. ผูแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด

กรรมการ

1. Acting Major Sombat Wongkamhaeng

3. นายชํานาญ พิเชษฐพันธ

กรรมการ

2. Representative from the Office of Attorney-General

4. นายไพโรจน แกวมณี

กรรมการ

3. Mr.Chamnan Pichedpan

Director

5. นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ

กรรมการ

4. Mr.Pairoj Keawmanee

Director

6. นายธนวัฒน ทองประดิษฐ

กรรมการ

5. Mr.Sedhabutra Itthidhamvinich

Director

7. นายถาวร วองชูวงศ

กรรมการ

6. Mr.Dhanavadhana Thongpradist

Director

8. นางวนิชา ใจสําราญ

กรรมการ

7. Mr.Thavorn Wongshuwong

Director

9. นายสุทัศน มีสารภี

กรรมการ

8. Mrs.Vanicha Chaisamran

Director

10. นายปรีชา สินออน

กรรมการ

9. Mr.Sutush Meesarapee

Director

11. นายเอกรัฐ ยิ้มเจริญ

เลขานุการ

10. Mr.Preecha Sin-on

Director

โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาดานกฎหมายมีหนาที่ดังนี้
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6. Mrs.Rachanee Atanavanich

Secretary

on a fair and proper basis.

§≥–°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“¥â“π°ÆÀ¡“¬
1. วาที่พันตรีสมบัติ วงศกําแหง

5. Mr.Pipat Niyomkarn

1) พิจารณาใหคาํ ปรึกษาดานกฎหมาย คําสัง่ ระเบียบ ขอบังคับ
ขององคการเภสัชกรรม รวมถึงเรื่องสัญญาและขอตกลง
ตางๆ
2) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ
ขององค ก ารเภสั ช กรรม เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน ใ นการ
ดําเนินงานขององคการเภสัชกรรมยิ่งขึ้น
3) หน า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
องค ก ารเภสั ช กรรม หรื อ ตามที่ ผู อํ า นวยการองค ก าร
เภสัชกรรมขอคําปรึกษา

Chairman

Director

11. Mr.Ekkarat Yimcharoen

Secretary

The Legal Consulting Committee was responsible for
the followings:1) To provide consultation on matters relating to laws,
order, rules and regulation of GPO including
contract and agreement;
2) To review and improve order, rules and regulation
of GPO to yield increased benefit to the operation
of GPO; and
3) Other matters as assigned by the Board of Director
or as requested by the Managing Director of GPO.
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นพ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน
นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.ธวัช สุนทราจารย
นพ.สงวน นิตรัมภพงศ
นพ.ไพจิตร วราชิต
นพ.ชาตรี บานชื่น
พญ.ศิริพร กัญชนะ
นางเบญจา หลุยเจริญ
นพ.อภิชัย มงคล
พลโท นพ.มงคล จิวะสันติการ
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ลาออกทัง้ คณะตัง้ แต 1 พ.ย. 49

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.ปราชญ บุณยวงศวโิ รจน
นพ.ธวัช สุนทราจารย
นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ
ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
ภญ.ดร.จงดี วองพินัยรัตน
วาทีพ่ นั ตรีสมบัติ วงศกาํ แหง
นพ.ชูชัย ศุภวงศ
ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา
นายประสาร มฤคพิทักษ
นางสิรินุช พิศลยบุตร
พลโท นพ.มงคล จิวะสันติการ
นายชูชัย ฤดีสุขสกุล
นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
นายชํานาญ พิเชษฐพันธ
นพ.วิทิต อรรถเวชกุล
หมายเลข 1-12 แตงตั้งใหม
ตั้งแต 7 พ.ย. 49

รวมจํานวนครั้งที่ประชุม

1

รวมจํานวนครั้งที่ประชุม
ทั้งปงบประมาณ 2550

คณะกรรมการชุดเกา + คณะกรรมการชุดใหม

หมายเหตุ
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6/6
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6

7/7

5/6
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7/7

10

6
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หมายเลขที่ 11 ในคณะกรรมการชุดเกา, หมายเลขที่ 12 ในคณะกรรมการชุดใหม (พลโท นพ.มงคล จิวะสันติการ) พนจาก
ตําแหนงตั้งแต 1 เม.ย. 50
หมายเลขที่ 13, 14, 15 ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 50 เริ่มประชุมคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมครั้งแรกในครั้งที่ 9
หมายเลขที่ 16 (นพ.วิทิต อรรถเวชกุล) ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 50 เริ่มประชุมคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
ครั้งแรกในครั้งที่ 11
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Attendance of Directors
Meeting
No.

Name List of Directors

Meeting

GPO
Executive
Board of Committee
Director

1.

Dr.Prat boonyawongvirot, M.D.

1/1

2.

Dr.Narongsakdi Aungkasuvapala,
M.D.

1/1

3.

Dr.Vichai Chokevivat, M.D.

-

-

4.

Dr.Thawat Suntrajarn, M.D.

1/1

1/1

5.

Dr.Sanguan Nittayarumphong,
M.D.

6.

Dr.Paijit Warachit, M.D.

1/1

7.

Dr.Chatree Banchuen, M.D.

8.
9.

1/1

Name List of New Directors

GPO Executive Business
Board of Committee DevelopDirector
ment

1. Dr.Vichai Chokevivat, M.D.

12/12

2. Dr.Prat boonyawongvirot,
M.D.

8/12

3. Dr.Thawat Suntrajarn, M.D.

11/12

Public
Internal Research Legal
Service
Audit
and
Consulting
Policy Committee Develop- Committee
Committee Committee
ment
Consulting
Committee

8/8

4. Dr.M.L.Somchai Chakrabhand, 10/12
M.D.
5. Prof.Dr.Visanu Thamlikitkul,
M.D.

12/12

6. Dr.Chongdee Wongpinairat,
Ph.D

12/12

10/10

1/1

7. Acting Major Sombat
Wongkamhaeng

11/12

10/10

Dr.Siriporn Kanshana, M.D.

1/1

8. Dr.Choochai Supawongse,
M.D.

12/12

Mrs.Benja Louichareon

1/1

9. Prof.Dr.Thiravat Hemachudha,
M.D.

10/12

10.

Dr.Apichai Mongkol, M.D.

1/1

11.

Dr.Lt.Gen. Mongkol Jivasantikarn,
M.D.

1/1

1/1

1/1

11. Mrs.Sirinuj Bisonyabut

11/12

12. Dr.Lt.Gen. Mongkol
Jivasantikarn, M.D.

4/12

5/11
11/11

13. Mr.Choochai Rudeesuksakul

5/12

14. Mr.Suthichai Eamcharoenying

5/12

15. Mr.Chamnan Pichedpan

5/12

16. Dr.Witit Artavatkun

3/12

1

Total Attendance for Fiscal
Year 2007

Former Board + New Board
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7/8

12/12

1 November 2006

No. 1 – 12 Appointed since
7 November 2006

5/6
6/6
7/7

11/11

10. Mr.Prasarn Marukpitak

Collectively resigned since

1

11/11

5/6
6/6

10/10
10/10

4/8
2/6
4/6
8/8

3/11

2/8

12

8

7/7

12

13

6

10

6

7

Note : No. 11 in Former Board and No. 12 in New Board (Dr.Lt.Gen.Mongkol Jiyasantikarn, M.D.) retired from post since
1 April 2007.
No. 13, 14, 15 were appointed since 5 June 2007 and began attending the meeting since the 9t h Meeting.
No. 16 (Dr.Witit Artavatkun) was appointed on 2 July 2007 and began attending the meeting since the 11t h Meeting.
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In the 2nd Meeting of the Fiscal Year 2007 on 16th
November 2006, the Government Pharmaceutical
Organization Board of Directors made a resolution to
appoint the Audit Committee consisting of four directors
specialised in Accounting and Finance, Risk Management
and Internal Control, Internal Audit, Legal, Organization
Administration and Academic, as follows:
1. Mrs.Sirinuj Bisonyabut

Chairman

2. Acting Major Sombat Wongkamhaeng

Director

3. Dr.Chongdee Wongpinairat, Ph.D.

Director

4. Mr.Prasarn Marukpitak

Director

While the Director of Internal Audit Bureau served as
the Committee’s Secretary ex-officio.
In 2007, the Audit Committee organised 11 meetings
together with the Chief Executive Officers and Executive
Officers of GPO’s main departments. The meetings were
aimed to allow the latter to present the performance of
risk management and internal control; and problems and
obstacles. There were also meetings with the Office of
Auditor General of Thailand to review plans, financial
report and independence of account auditing, the summary
of which are as follows:
• Review of Financial Statement for the Fiscal
Year 2006 and the 1 st, 2 nd and 3 rd Quarters of the
Fiscal Year 2007: The Audit Committee ensured that
financial statements were done correctly and completely
in accordance with the generally accepted accounting
practices, with complete and sufficient disclosure of
information, prior to presenting to GPO’s Board of
Directors. In addition, the Audit Committee cross
evaluated the financial statements collaborating with
certified public accountants on the accuracy and
completeness of the statement; sufficiency of information
disclosure and adjusting entries having impact significant
impact on the financial statements.
• Review of Risk Management: the Audit
Committee carried out a monthly risk assessment routine
to ensure that the risk management operation has been
carried out efficiently and effectively in accordance to the
determined risk management manual.
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คณะกรรมการองค ก ารเภสั ช กรรม ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2
ปงบประมาณ 2550 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ไดมีมติ
แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ องคการเภสัชกรรม จำนวน 4 ทาน
ซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานบัญชีและ
การเงิน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน กฎหมาย การบริหารจัดการองคกร และดานงานวิชาการ
โดยมีรายนามดังตอไปนี้
1. นางสิรินุช พิศลยบุตร
ประธานกรรมการ
2. วาที่พันตรีสมบัติ วงศกำแหง
กรรมการ
3. ดร.จงดี วองพินัยรัตน
กรรมการ
4. นายประสาร มฤคพิทักษ
กรรมการ
โดยมีผอู ำนวยการสำนักตรวจสอบภายในทำหนาทเี่ ลขานุการ
โดยตำแหนง
ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดจัดใหมีการประชุม
รวม 11 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูง และ
ผูบ ริหารสายงานหลักทีส่ ำคัญขององคการเภสัชกรรมเพือ่ ใหเสนอ
ผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน ปญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานดานตางๆ พรอมทัง้
มี ก ารประชุ ม ร ว มกั บ สำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น (สตง.)
เพื่ อ สอบทานผลการตรวจสอบงบการเงิ น องค ก ารเภสั ช กรรม
ซึ่งสรุปไดดังนี้
• การสอบทานงบการเงินประจำปงบประมาณ 2549
และงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ประจำปงบประมาณ
2550 เพื่อใหมั่นใจไดวารายงานทางการเงินไดจัดทำขึ้นอยาง
ถู ก ต อ ง เป น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป
การเปดเผยขอมูลมีความครบถวน และเพียงพอ กอนทีจ่ ะนำเสนอ
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดสอบทานงบการเงิน โดยสอบถามผูส อบบัญชีในเรือ่ ง
ความถูกตองครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการ
เปดเผยขอมูล รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตองบการเงิน
ที่มีสาระสำคัญ
• การสอบทานการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง
เปนประจำทุกเดือน เพื่อใหสามารถมั่นใจไดวาการดำเนินงาน
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการเภสัชกรรมเปนไป
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และเป น ไปตามคู มื อ
การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว
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• การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน องคการ
เภสัชกรรมมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอระดับหนึ่งในการ
ดำเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
• การกำกับดูแลงานดานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในงบประมาณ
และอัตรากำลัง โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบป 2550
ตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวของ
• การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประเมินตนเอง (SelfAssessment) ใน 2 ลักษณะ คือ การประเมินทั้งคณะ และการ
ประเมินรายบุคคล สำหรับป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได ส รุ ป ผลการประเมิ น ตนเองทั้ ง คณะและประเมิ น รายบุ ค คล
อยูในเกณฑดีมาก
• การสอบทานรายงานของผูสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดจดั ใหมกี ารสอบทานรายงานของผูส อบบัญชี เกีย่ วกับ
รายงานทางการเงิ น และข อ บกพร อ งของการควบคุ ม ภายใน
รวมทั้งในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชี 2 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความสำคัญกับการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน อยางตอเนือ่ ง
เพื่ อ ให อ งค ก ารเภสั ช กรรมมี ก ารกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ก าร
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับ การดำเนินธุรกิจ มีการ
บริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได ระบบบัญชีและการเงิน
มีความถูกตองเชื่อถือได ซึ่งไดรายงานใหคณะกรรมการองคการ
เภสั ช กรรมทราบเป น ประจำทุ ก เดื อ น โดยที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดรบั ความรวมมืออยางดีจากผูบ ริหารทีเ่ กีย่ วของในการ
เขารวมประชุม ชีแ้ จง และนำเสนอขอมูลตางๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบตองการ รวมทั้งนำขอคิดเห็น ขอสังเกต และขอแนะนำ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไปดำเนินการปรับปรุงแกไข เพื่อ
ใหการดำเนินงานขององคการเภสัชกรรมเปนไปตามวัตถุประสงค
และเป า หมายที่ ก ำหนด รวมทั้ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจขององคการ
เภสัชกรรม

• Review of Internal Control Evaluation: the
Government Pharmaceutical Organization carried out the
internal control practice sufficient for the business operation
and achieving the objectives of the internal control.
• Control and Supervision of Internal Audit: the
Audit Committee performed internal audit process as
well as assessment regarding the operation of the
Internal Audit Office, budgeting and manpower. In doing
so, the Audit Committee reviewed the internal audit
results of the Fiscal Year 2007 according to the approved
projects to ensure the efficiency and effectiveness as
well as proper internal control as per relevant rules and
regulations.
• Self-Assessment: the Audit Committee conducted
the self-assessment of performance both of the
Committee and individual member for the Fiscal Year
2007. The assessment concluded excellent performance
collectively and individually.
• Cross Examination of Certified Public
Accountant Review: the Audit Committee conducted a
cross examination of the Review by certified public
accountant (CPA) on the financial statements and
loophole of internal control. The Audit Committee also
held two meetings with the certified public accountant.
The Audit Committee has placed importance on good
regulation of the organization, risk management, internal
control continuously. The purpose was to ensure the
existence of good regulation and sufficient internal
control for business operation, acceptable risk
management practice, accurate and creditable account
and financial systems. The Audit Committee reported
monthly to the Board of Directors of the Government
Pharmaceutical Organization. Throughout the year, the
Audit Committee has received exceptional coordination
of relevant executives who attended the meeting,
clarified and presented information requested by the
Audit Committee. The executives also applied the
comments, observations and recommendations to
improve the operation of the organization to ensure the
achievement of pre-determined objectives and targets as
well as the compliance of rules, regulations and orders
relating to the operation of the organization.

(นางสิรินุช พิศลยบุตร)
(Mrs.Sirinuj Bisonyabut)
ประธานกรรมการตรวจสอบ องคการเภสัชกรรม
Chairman of the Audit Committee
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องคการเภสัชกรรมเปนรัฐวิสาหกิจกลุม แรกๆ ทีม่ กี ารดําเนินการ
ดานการบริหารความเสีย่ งอยางเปนรูปธรรม โดยมีการตัง้ หนวยงาน
ขึ้นมาดูแลเปนการเฉพาะมาตั้งแตปงบประมาณ 2547 และมี
การดํ า เนิ น งานที่ ก า วหน า มาเป น ลํ า ดั บ แม จ ะพบป ญ หาและ
อุปสรรคอยูบาง เนื่องจากเปนเรื่องใหมที่ไมเคยทํามากอน จึงได
มีการจางบริษัทที่ปรึกษา มาชวยพัฒนาระบบงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลไดรวดเร็วขึ้น
ในปงบประมาณ 2550 องคการเภสัชกรรมมีปจจัยความ
เสี่ยงที่สําคัญและการจัดการ ดังนี้

1. §«“¡‡ ’Ë¬ß®“°ªí®®—¬¿“¬πÕ°
ไดแก ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลซึ่งมี
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

adopted the risk management practice. A dedicated
division has been set up since the Fiscal Year 2004 and
has work progressively ever since. Nonetheless, there
have been occurrences of problems and difficulties as
it was a newly adopted practice. In this respect,
Pricewaterhouse Coopers (PwC), a consultant company,
has been engaged to develop and accelerate the
standardization of work process.
In the Fiscal Year 2007, GPO faced with the
significant risk factors and engaged in management of the
followings:-

1. External Risk Factors
included the risk from executing the Government’s
policy on the Compulsory Licensing (CL) which processed
both positive and negative impacts.
On the positive impact, it was found that GPO had an
opportunity to publicize its work to the public at large
enabling them to understand the role of GPO to the
society and public health system. At the meantime, the
public health community also better acknowledged
the existence of GPO. However, the announcement of CL
severely affected multinational drug companies.
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องคการเภสัชกรรม มีโอกาสเผยแพรกิจกรรมการดําเนินงาน
ในวงกวาง ทําใหประชาชนทั่วไปไดเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ
องค ก ารเภสั ช กรรม ที่ มี ต อ สั ง คมและระบบสาธารณสุ ข และ
ทําใหประชาคมสาธารณสุขมีความตระหนักถึงความจําเปนของ
การมีองคการเภสัชกรรมมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน จากการที่
การประกาศใชสิทธิบัตรของรัฐบาลไปสงผลกระทบตอบริษัทยา
ขามชาติ

The Government Pharmaceutical Organization is one
among the first state enterprises who constructively

6/25/08 4:50:09 PM

ในประเด็นดังกลาวขางตน องคการเภสัชกรรมไดมีการจัดทํา
แผนจัดการความเสีย่ งประกอบดวย การจัดทําแผนประชาสัมพันธ
ในภาวะวิกฤติ เพื่อรองรับสถานการณ ไ ด อ ย า งเป น ระบบและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ë ความเสี่ ย งจากการหยุ ด ผลิ ต ยาบางรายการกํ า ไรจะ
ไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวในปงบประมาณ 2550 จึงไดมี
การทําแผนจัดการดวยการจัดหาผลิตภัณฑกลุมนี้จากผูผลิตอื่น
มาจั ด จํ า หน า ยแทน รวมทั้ ง การจ า งบริ ษั ท อื่ น ผลิ ต แทนและ
หาแนวทางเพิ่มยอดจําหนายของยากลุมอื่น ผลที่ไดพบวาทําให
รายไดในป 2550 ยังคงเปนไปตามเปาหมาย
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ë ความเสี่ยงเรื่องยาขาดจําหนาย องคการเภสัชกรรมไดมี
การดําเนินการแกไขดวยการจัดตั้งคณะกรรมการ supply chain
ประกอบดวยหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ มีการประชุมเปนประจํา
เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในระบบงาน และมีการใหนโยบายการ
เก็บสํารองผลิตภัณฑสําเร็จรูป, วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ ใหอยูใน
ระดับที่เพียงพอ พรอมทั้งพัฒนาระบบขอมูลดาน IT ใหสามารถ
แจงเตือนผูเกี่ยวของไดทราบวามีรายการใดมีแนวโนมที่ระดับ
สินคาคงคลังไมเพียงพอ เพื่อรีบแกไขไดทันเวลา
ë ความเสี่ ย งในเรื่ อ งการยกเลิ ก สิ ท ธิ พิ เ ศษที่ อ งค ก าร
เภสัชกรรมไดรับจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535

From the above matter, GPO has drawn up a risk
management plan consisting of a crisis management
public relation scheme to respond to such incident more
systematically and effectively.

2. Internal Risk Factors
ë The risk from ceasing the production of certain
drugs leading to a decrease in revenues and profit below
the 2007 target. The management plan was set up to
procure such products for sale from other manufacturers;
commission other manufacturers to produce on GPO’s
behalf; and seek ways to increase the sales volumes of
other drug groups. As a result, the revenues for 2007
was as per targeted.

ë The risk from shortage of medicine for sale, GPO
elevated the problem by setting a Supply Chain
Committee consisting of members from concerned
departments. The Committee meetings were held at
least once a month to discuss solution to the problem
in the work process. A policy was set to reserve readymade products, raw materials and packaging materials
within a limit sufficient for at least a month. An information
technology system has been developed to notify
concerned individual of inventory level for a timely
remedy.

ë The risk from the abortion of privilege GPO was
previously granted by the Office of the Prime Minister
Regulation on Inventory B.E. 1992.

6/25/08 4:50:14 PM
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In 2007, the Thai medicine market was the second
biggest after the Indonesian. Its growth rate was also
considerable high with 18% increment compared to 5.5%
in the Philippines and 10% in Indonesia. The total value
of pharmaceutical products and medical supplies sales
within Thailand amounted to THB 74.5 billion. The crucial
factors driving and supporting the market growth included
cost-effective manufacturing management systems;
public’s access to medicine under the social security
scheme; increased population of the elder group and
increase of ailments resulting from changing lifestyle
such as obesity, diabetic, artery disease and heart disease.
The markets with high growth rate which could maintain
the growth potential included Biotech medicine group,
Generic Drug and specialized medicines.
In the past ﬁscal year, the National Health Security
Office (NHSO) had allocated the budget of THB 3.8
billion to cover as many as 120,000 HIV-infected patients.
The budget was divided into three main areas, the
first THB 3 billion of which was to procure anti-AIDS
medicine for HIV-infected patients, both basic medicine
and medicine for patient with drug resistance which
has increased by 10% annually. The remaining budget
was for the procurement of test kits for blood virus level
and CD4 and the management of anti-virus medicine
distribution system. The manufacturing, procurement
and inventory of anti-AIDS medicines to be sufﬁcient
for the demand of hospitals and governmental agencies
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ป 2550 ตลาดยาของไทยนับเปนตลาดที่ใหญเปนอันดับสอง
รองจากอินโดนีเซีย และเปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยใน
ปที่ผานมามีอัตราการเติบโตถึง 18% เทียบกับอัตราการเติบโตใน
ฟลปิ ปนส 5.5% และในอินโดนีเซีย 10% ยาและเวชภัณฑทจี่ าํ หนาย
ภายในประเทศไทยมีมูลคารวม 74,500 ลานบาท ปจจัยสําคัญ
ในการขับเคลือ่ นและสนับสนุนการเติบโตของตลาด ไดแก ระบบ
การจัดการการผลิตที่ประหยัดตนทุน การเขาถึงยาของประชาชน
จากระบบประกันสังคมของภาครัฐ ประชากรในกลุมสูงอายุที่
เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของโรคที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
วิถกี ารดํารงชีวติ เชน โรคอวน เบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ
สวนการตลาดที่มีอตั ราการเติบโตสูงและยังคงรักษาศักยภาพเดิม
อยู ไดแก กลุม Biotech, ยาที่เปนชื่อสามัญ Generic Drug และ
ยาของผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ในป ง บประมาณที่ ผ า นมาสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แหงชาติ (สปสช.) ไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 3,800 ลานบาท
เพื่ อ ดู แ ลกลุ ม ผู ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ใ ห ค รอบคลุ ม ผู ป ว ยมากขึ้ น ถึ ง
120,000 ราย โดยแบงการใชงบประมาณออกเปน 3 สวนคือ
การซื้อยาตานไวรัสเอดสใหกับผูติดเชื้อทั้งสูตรยาพื้นฐานและ
สูตรสําหรับผูติดเชื้อที่ดื้อยาซึ่งจะมีอัตราการดื้อยาทุกปประมาณ
รอยละ 10 จํานวน 3,000 ลานบาท การจัดซื้อน้ำยาเพื่อตรวจหา
ปริมาณเชื้อไวรัส ในกระแสเลือดและการตรวจคาซีดีโฟร และ
การบริหารจัดการระบบการใหยาตานไวรัส ซึ่งการผลิต จัดหา
และสํารองยาตานไวรัสเอดสใหเพียงพอแกความตองการของ
โรงพยาบาลและหนวยงานภาครัฐซึ่งองคการเภสัชกรรมถือเปน
ภารกิจที่สําคัญในการที่จะตองผลิตและกระจายยาใหแกผูปวย
ไดอยางทั่วถึงและทันตามตองการ
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และแมวาองคการเภสัชกรรมจะเปนรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการ
เชิงสังคมและสนองตอบตอกิจกรรมดานสาธารณสุขของประเทศให
แกภาครัฐ แตก็มีกิจกรรมการใหบริการในเชิงพาณิชยเพื่อการ
กระตุนมูลคา การจําหนายจากชองทางการจําหนายภาคเอกชน
และตางประเทศ ซึ่งองคการเภสัชกรรมก็มิไดนิ่งนอนใจในเรื่อง
ความรุนแรงของการแขงขันในตลาดยา โดยพยายามที่จะสราง
ค า นิ ย ม ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการใช ย าที่ อ งค ก ารเภสั ช กรรมผลิ ต มี
คุณภาพเทียบเทากับยาตางประเทศ เพื่อวัตถุประสงคในการลด
การนําเขายาจากตางประเทศลง โดยเฉพาะยาทีอ่ งคการเภสัชกรรม
ผลิตและจําหนายนั้นผานหลักเกณฑ วิธีการที่ดีในการผลิตยา
(GMP) ซึ่งไดมีการควบคุมคุณภาพตั้งแตการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพของวัตถุดบิ อุปกรณทใี่ ชในการบรรจุ ตรวจสอบคุณภาพ
ระหวางการผลิตไปจนครบวงจรของการผลิต มีการตรวจประเมิน
มาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนและไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อ

is considered a crucial mission for GPO to ensure that
the production and distribution of medicines have been
in a fair and timely manner.
Despite its status as the state enterprise with
public service obligation and to support the national
public health activity for the government, the Government
Pharmaceutical Organization has also engaged in
commercial activities to stimulate sales values via
the private sector and overseas sales channels. With
the realization of severity of competition within the
medicine market, GPO has continuously fostered
positive value and attitude toward the medicines
manufactured by GPO which are of equal quality as
imported products. The aim was to reduce the
importation of medicines from overseas. Of particular,
medicines manufactured and marketed by GPO have
passed the Good Manufacturing Practice Standard
(GMP) entailing the strict quality control starting
from testing and certifying of raw materials quality,
packaging materials to quality check and manufacturing
standard evaluation in every step. The Government
Pharmaceutical Organization has been preparing
the new medicine manufacturing plant at Rangsit,
Phathumthani province and the new vaccine
manufacturing plant at Tubkwang, Saraburi province
to acquire the WHO-GMP and PIC/S standards to
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certify that medicines manufactured from these

ขอรับรองคุณภาพมาตรฐาน WHO-GMP และมาตรฐาน PIC/S
ในสวนของโรงงานผลิตยาแหงใหม ที่รังสิต คลอง 10 ปทุมธานี
และโรงงานผลิ ต วั ค ซี น ที่ ทั บ กวาง สระบุ รี ซึ่ ง เป น มาตรฐาน
การผลิ ต ยาระดั บ โลกที่ จ ะรั บ รองคุ ณ ภาพว า เท า เที ย มกั บ ยา
จากต า งประเทศในลํ า ดั บ ต อ ไป องค ก ารเภสั ช กรรมก็ กํ า ลั ง
ดํ า เนิ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของห อ งปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ที่
ยอมรับทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยการขอรับการ
รั บ รองความสามารถของห อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐาน ISO
17025:2548 ซึง่ จะกอใหเกิดรายไดในอนาคต เพิม่ คุณคาบุคลากร
หองปฏิบัติการสอบเทียบ
ในรอบปที่ผานมาไดมีการประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตรยาซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการแลว 3 รายการ คือยาตานไวรัส
คาเลตตรา (Kaletra) ยารักษาโรคหัวใจพลาวิกซ (Plavix) ยาตาน
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two plants are of world-class quality. In the next
phase, GPO has been implementing the capacity
increment programme for the laboratories to gain
acceptance both domestically and internationally.
GPO has scheduled to acquire ISO 17025:2548
certification for its laboratories which would lead to
increased revenues and value added to personnel.
In the past year, the compulsory licensing for
three drugs have been announced for anti-AIDS medicine
named Kaletra, heart disease medicine named Plavix
and anti-AIDS medicine named Efavirenz. The compulsory
licensing allowed the use of drug patent and medical
supplies by importation or domestic production without
getting permission from a patent holder to elevate scarcity
of food and drug or for other public uses. Normally, the
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ไวรัสเอฟฟาไวเรนซ (Efavirenz) โดยเปนการใชสิทธิตามสิทธิบัตร
ยาและเวชภัณฑดว ยการนําเขาหรือผลิตภายในประเทศโดยไมตอ ง
ขออนุญาตจากเจาของสิทธิ เพื่อเปนการบรรเทาการขาดแคลน
อาหาร ยา หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ซึ่งยาดังกลาว
เปนยาทีต่ ดิ สิทธิบตั ร มีราคาแพง ผูป ว ยเขาถึงยาไดนอ ยราย แมวา
บริษัทยาเจาของสิทธิบัตรจะกลาวอางวา การประกาศบังคับใช
สิทธิมีผลทําใหการคิดคน วิจัยยาลดนอยลง สวนการจะประกาศ
เพิม่ เติมในรายการยาอืน่ ๆ เพือ่ ใหประชาชนภายในประเทศเขาถึง
ยาราคาถูกควรจะเริม่ ตนดวยการใหทกุ ฝายมีสว นรวมในการแกไข
ปญหากอน ที่ผานมาไดมีการเปดเวทีเจรจากันระหวางภาครัฐกับ
ตัวแทนของอุตสาหกรรมยาเพื่อตอรองราคายาที่ติดสิทธิบัตรใหมี
ราคาถูกลง
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restrict access to drug by patients. The compulsory
licensing was beneﬁcial despite the claim from drug patent
holding companies that the practice would lead to reduced
research and development. Nonetheless, an additional
item for compulsory license to allow access to cheaper
drug should begin by allowing all parties concerned to
participate to solve such dilemma. The previous practice
was the set up of negotiation forum between the public
sector and representatives from drug industry to negotiate
for a price reduction of patented drugs.
The Free-Trade Agreement successfully concluded
was the Japan-Thailand Economic Partnership
Agreement (JTEPA) effective from November 1, 2007
entailing the free trade for commodity, service and
investment. The Agreement concluded that both sides
would eliminate or reduce tariff leading to a better tie
of the Thai economy with the world second largest
economy. This would assure the conﬁdence of Japanese
investors to increase their investment, signaling to other
investors from other countries to invest more in Thailand.
Another agreement was for the Japanese to obtain
health service in Thailand while being able to claim
the social security money and health insurance from
the Japanese government. Meanwhile the Thai-India
Free Trade Agreement, particularly in the ﬁeld of medicine
would include the exchange of surveillance technology,
prevention and control of new diseases including
collaboration on education and knowledge.
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การเปดเสรีทางการคา (FTA) ซึง่ ไดบรรลุขอ ตกลงแลวคือ การ
ทําความตกลงหุน สวนเศรษฐกิจไทย-ญีป่ นุ (JTEPA) มีผลบังคับใช
1 พฤศจิกายน 2550 เปนการเปดเสรีสินคา บริการและการลงทุน
โดยในขอตกลงจะครอบคลุมการลดภาษีศลุ กากรระหวางกัน ผลดี
คือเศรษฐกิจไทยจะเชือ่ มโยงกับประเทศเศรษฐกิจอันดับสองของ
โลกทํ า ให นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ น มั่ น ใจและเพิ่ ม ลงทุ น ในไทยและจะ
สงสัญญาณใหนกั ลงทุนชาติอนื่ ๆ เขามาลงทุนในไทยมากขึน้ และ
ขอตกลงที่ใหคนญี่ปุนมาใชบริการดานสาธารณสุขในประเทศ
โดยสามารถเบิกเงินประกันสังคมและประกันสุขภาพจากรัฐบาล
ญีป่ นุ ได ขณะทีก่ ารเปดเสรีการคาไทย-อินเดียในสวนความรวมมือ
ในเรือ่ งยาก็จะมีการแลกเปลีย่ นขอมูลเทคโนโลยีในการเฝาระวังโรค
การปองกัน และควบคุมโรคใหมๆ รวมถึงมีความรวมมือดานการ
ศึกษาและดานวิชาการ

aforementioned drugs were patented and costly hence
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Regarding the research and development, the
ดานการวิจัยและพัฒนาองคการเภสัชกรรมไดมีการรวมกับ
Government Pharmaceutical Organization has collaborated
บริ ษ ทเอกชนต า งประเทศ โดยมี ก ารลงนามบั น ทึ กความตั้งใจ
with a foreign private company i.e. the signing of
(Memorandum of Intent) กับบริษทั Microgen State Company Memorandum of Intent with Microgen State Company
ประเทศรั ส เซี ย ซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญการผลิ ต วั ค ซี น สํ า หรั บ of Russia which has expertise in the production of vaccine
โรคติดเชื้ออันตราย ความรวมมือถายทอดเทคโนโลยีการผลิต for acute infectious disease. Among the collaboration
Live Attenuated Influenza Vaccine เพื่อรองรับสถานการณ were the transfer of technology to produce live attenuated
การระบาดใหญจากไขหวัดนกและในผลิตภัณฑอื่น ดานวัคซีน Influenza vaccine to accommodate an outbreak of
และเทคโนโลยีชวี ภาพทีจ่ ะเปนประโยชนรว มกัน สวนความสําเร็จ Avian Inﬂuenza (Bird Flu) and other products as well as
other vaccine and bio-technology of mutual benefit.
รวมกับทีมวิจัยจากสถานศึกษาภายในประเทศ ไดแก การวิจัย
A remarkable successful collaboration with a research
ยาขั บ เหล็ ก สํ า หรั บ ผู ป ว ยธาลั ส ซี เ มี ย จนได ย าขั บ เหล็ ก ชนิ ด teams from domestic academic institute was the research
รับประทาน ใชชอื่ ทางการคาวา “จีพโี อแอลวัน (L-1) โดยผลของ for iron chelator for patient with thalassemia leading to
ความคงตัวของยาเทาเทียมกับตัวยาที่นําเขาจากตางประเทศ the production of oral iron chelator with trade name ‘GPO
ถูกกวายาที่จําหนายอยูเดิม 3-5 เทา สามารถลดคาใชจายและ L1’. The drug constancy of GPO L1 is as same as that of
ความทุกขทรมานของผูปวยจากการรักษาแบบเดิมดวยการฉีด the imported drug while its price is 3 - 5 times lower than
ซึ่งหากบรรจุเขาบัญชียาหลักก็จะเปนประโยชนแกผูปวยที่ใชสิทธิ its counterpart currently in the market. Thus, it could
reduce expense and suffering of thalassemia patient
หลักประกันสุขภาพสามารถเบิกจายไดอีกดวย
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ปที่ผานมา องคการเภสัชกรรมไดคัดคานและออกหนังสือ
สมุดปกขาวชีแ้ จงการไดรบั ผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ และไดจัดทําคําชี้แจง
ในการประชุมหลายคณะ

from intravenous chelation treatment. Once the drug is

included in the National List of Principal Drug, the patient
entitled to National Health Service right could also reclaim
the expenditure.
In the past year, the Government Pharmaceutical
Organization has protested and issued a White Paper
clarifying the impact from the Royal Decree on Procurement
and Public Inventory Management as well as submitted
the clariﬁcation document in numerous meetings.
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Performance of the year 2007 and the Management’s Analysis

accommodating the renovation of manufacturing building
to meet GMP standard. The details are as follows:-
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Production
The cost of production in the Fiscal Year 2007 was
ผลผลิตราคาทุนของปงบประมาณ 2550 มีมูลคา 2,481.21
ลานบาท เพิม่ ขึน้ 126.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.38 ซึง่ เปนการ valued at THB 2,481.21 million, an increase of
ผลิตยาตานไวรัสเอดส (ARV) ตามความตองการ ซึง่ มีอตั ราการเพิม่ THB 126.63 million or 5.38% higher than the previous
year. It was a result from the production of Anti-AIDS
ของผลผลิตสูงโดยเพิ่มขึ้นกวา 399.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ
medicines (ARV) responsive to the increasing demand.
55.07 เปนผลมาจากมีคําสั่งซื้อจากลูกคาภาครัฐเปนจํานวนมาก The production was increased by over THB 399.24
สําหรับยาในกลุมยารักษาโรคมีผลผลิตลดลง 214.95 ลานบาท million or 55.07%, mainly from the order of the Public
คิดเปนรอยละ 15.39 เนื่องจากมีการลดการผลิตยาเพนิซิลิน sectors. Regarding medicines, the production was
สําหรับผลิตภัณฑประเภทชุดทดสอบผลิตภัณฑจากธรรมชาติ reduced by THB 214.95 million or 15.39% resulting from
มีผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ 23.63 ลานบาท เนือ่ งจากมีการออกผลิตภัณฑ the reduction of penicillin production. The test kits and
ในกลุม GPO Curmin ใหมจํานวน 2 รายการ คือ Flash Result natural products showed an increased production by
THB 23.63 million resulting from the launch of two new
Eye Gel และ Body Lotion ในสวนของกลุมยาปองกันโรคนั้น
GPO Curmin products namely Flash Result Eye Gel and
เนือ่ งจากมีการปรับปรุงอาคารสถานทีผ่ ลิตเพือ่ การรองรับมาตรฐาน Body Lotion. The preventive medicine, on the other
GMP ซึ่งตองปดสวนการผลิตบางสวน สงผลใหจํานวนผลผลิต hand, showed the decease in production to only THB
มีปริมาณลดลงเหลือเพียง 19.10 ลานบาท ดังตาราง
19.10 million due to a partial closure of production
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ตารางเปรียบเทียบมูลคาผลผลิตในราคาทุนประจําป 2550
– 2549 (จําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ)
ª√–‡¿∑

ยารักษาโรค
ยาตานไวรัสเอดส
(ARV)
ผลิตภัณฑ ชุดทดสอบ
Natural Products
ยาปองกันโรค
รวม

ªï
2550

ªï
2549

หนวย : ลานบาท
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
2550/2549
%
º≈µà“ß

1,181.59 1,396.54 (214.95) (15.39 )
1,124.18 724.94 399.24 55.07
156.33

132.70

19.10 100.39
2,481.21 2,354.57

23.63

17.81

(81.29) (80.97 )
126.63
5.38

Table Comparing Cost of Production of Years 2007 –
2006 (Categorised by Product Group)
Unit : Million Baht

Year
2007

Year
2006

Medicines

1,181.59

1,396.54

Anti-AIDS (ARV)

1,124.18

Test Kits/Natural

Product Group

Comparison
2007/2006
Difference
%
(214.95)

(15.39)

724.94

399.24

55.07

156.33

132.70

23.63

17.81

19.10

100.39

(81.29)

(80.97)

126.63

5.38

Products
Preventive Medicine
Total

2,481.21 2,354.57

¥â“π°“√®Ì“Àπà“¬
Distribution
The total sales volumes of medicines and medical
องคการเภสัชกรรมมียอดจําหนายยาและเวชภัณฑปง บประมาณ
2550 รวมมูลคาทัง้ สิน้ 5,444.73 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปทผี่ า นมา supplies in the Fiscal Year 2007 was THB 5,444.73
556.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.39 เปนยอดจําหนายยาและ million which was an increase of THB 556.76 million or
11.39% higher from the previous year. Of which THB
เวชภัณฑองคการผลิตซึ่งมีมูลคา 4,663.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น
4,663.83 million was from the sales volumes of
107.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.35 สําหรับยาและเวชภัณฑ medicines and medical supplies which showed an
ผูผ ลิตอืน่ มียอดจําหนายเพิม่ ขึน้ เปนจํานวนมาก คือมียอดจําหนาย increase of THB 107.17 million or 2.35% increment.
780.90 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 449.59 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ Regarding the medicines and other manufacturers’
135.70 สื บ เนื่ อ งมาจากมี ย าในกลุ ม ที่ ป ระกาศใช สิ ท ธิ เ หนื อ products, the sales volumes was increased considerably
สิทธิบัตรยา หรือ Compulsory Licensing ตามนโยบายของ i.e. the sales volumes was increased to THB 780.90
million or an increase of THB 449.59 million or 135.70%.
กระทรวงสาธารณสุข
The main reason was the drug groups under the
ตารางเปรี ย บเที ย บยอดจํ า หน า ยแยกตามประเภทกลุ ม compulsory licensing following the policy of the Ministry
ผลิตภัณฑป 2550 – 2549
of Public Health.
หนวย : ลานบาท
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ยาองคการฯ ผลิต
ยาผูผลิตอื่น
ยอดขายรวม

ªï
2550

ªï
2549

4,663.83 4,556.66
780.90 331.31
5,444.73 4,887.97

‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
2550/2549
%
º≈µà“ß

107.17
449.59
556.76

2.35
135.70
11.39

Table Comparing Total Sales Volumes of Year 2007 –
2006 (Categorised by Product Group)
Unit : Million Baht

Product Group
GPO’s Medicines
Others’ Medicines
Total Sales

Year
2007

Year
2006

4,663.83 4,556.66

Comparison
2007/2006
Difference
%
107.17

2.35

331.31

449.59

135.70

5,444.73 4,887.97

556.76

11.39

780.90
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The Managementûs Analysis
องค ก ารเภสั ช กรรมมี ย อดจํ า หน า ยยาและเวชภั ณ ฑ ร วม
The Government Pharmaceutical Organization’s total
5,444.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 556.76 ลานบาท sales volumes of medicines and medical supplies were
คิดเปนรอยละ 11.39 โดยยอดจําหนายยาและเวชภัณฑทอี่ งคการ THB 5,444.73 million which was a THB 556.76 million or
ผลิตมีมูลคา 4,663.83 ลานบาท ยาและเวชภัณฑผูผลิตอื่นอีก 11.39% higher than last year. Of which the total sales
780.90 ลานบาท ทัง้ นี้ ยาและเวชภัณฑทอี่ งคการผลิตมีการเติบโต volumes of medicines and medical supplies
ของยอดจําหนายเปนมูลคา 107.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ manufactured by GPO accounted for THB 4,663.83 million
2.35 ในภาพรวมแมวายอดจําหนายยาและเวชภัณฑ จะเพิ่มขึ้น while the total sales volumes of other manufacturers’
จากปกอนทั้งในสวนของยาที่องคการผลิต และยาของผูผลิตอื่น products was THB 780.90 million. The sales growth of
ก็ตาม แตในสวนของยาองคการผลิตมีอัตราการเติบโตของยอด medicines and medical supplies manufactured by GPO
was valued at THB 107.17 million or 2.35%. Despite the
จําหนายเพียงรอยละ 2.35 และเปนการเพิ่มขึ้นจากยอดจําหนาย
overall growth of sales value for both GPO’s and others’
กลุมยาตานไวรัสเอดสเปนปจจัยหลัก ซึ่งเปนไปตามนโยบายของ products, the sales of GPO’s product has expanded by
ภาครัฐที่มีเปาหมายขยายโอกาสใหผูติดเชื้อเขาถึงยาไดเพิ่มขึ้น only 2.35%, mainly in the Anti-AIDS medicines. The main
เปน 100,000 ราย ในป 2550 ยอดจําหนายยาตานไวรัสเอดส reason was the Government’s policy to widen the number
มีเพิม่ ขึน้ จากปกอ นสูงถึง 408.43 ลานบาท หรือมีอตั ราการเติบโต of HIV-infected patients with access to drug to 100,000. As
ของยอดจําหนายถึงรอยละ 23.81 สงผลใหยาตานไวรัสเอดส a result, the sales value of Anti-AIDS medicines in 2007
มีสัดสวนยอดจําหนายเปนรอยละ 45.53 ของยอดจําหนายรวม was THB 408.43 million higher than in the previous year,
ซึง่ ใกลเคียงกับสัดสวนยอดจําหนายของกลุม ยารักษาโรคซึง่ เคยเปน or a growth rate of 23.81%. In this regard, the sales
volumes of Anti-AIDS medicines accounted for 45.53%
กลุมยาที่มีสัดสวนยอดจําหนายสูงสุด
of total sales volumes, similar to the sales volumes of
สวนยอดจําหนายของผลิตภัณฑในกลุมอื่นมีอัตราการเติบโต general medicine product which had been of highest
คอนขางต่ำ และในกลุมผลิตภัณฑธรรมชาติมีแนวโนมชะลอตัว sales ratio.
ทั้งนี้เนื่องมาจากองคการเภสัชกรรมจําเปนตองหยุดการผลิตยา
The sales volumes of product in other categories,
ในกลุม Penicillin และปดปรับปรุงสวนการผลิต JE vaccine
however, showed a relative low growth rate including the
เพื่อใหการพัฒนามาตรฐานการผลิตไปสูม าตรฐานสากลสามารถ natural product group which also demonstrated a
ดํ า เนิ น การได อ ย า งต อ เนื่ อ งนั้ น และรั บ การตรวจประเมิ น ได downward trend. The reason was that GPO had to cease
ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ขณะที่การออกผลิตภัณฑใหม the production of Penicillin drug. Besides, the JE vaccine
ไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาตามที่กําหนด ก็ยงั เปน production area was closed for refurbishment to ensure
อี ก ป จ จั ย ที่ ส ง ผลใหยอดจํ าหนายในกลุม ผลิต ภัณฑอื่ นไม เป น the continuity of production standard development to
ไปตามเปาหมาย องคการเภสัชกรรมไดตระหนักถึงปญหาและ acquire an international standard as well as to enable the
อุปสรรคดังกลาวนี้เปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยและพัฒนา establishment to be ready for inspection within the
เพือ่ ใหไดผลิตภัณฑใหมถอื เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจยา specified period. Additionally, the untimely launch of new
องคการเภสัชกรรมจึงมีแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัย products also affected the sales volumes of other
product groups. The Government Pharmaceutical
และพัฒนาผลิตภัณฑและลดระยะเวลาการพัฒนาสูตรตํารับ
Organization has recognized the aforementioned
โดยใช Product Dossier จากตางประเทศ และรวมมือดานการ problem and difficulty as the research and development
วิจัยกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ of new products has been regarded as an essential
องค ก ารเภสั ชกรรมมีแนวทางจะพัฒนาศักยภาพดานผลิตยา factor of medicine business operation. With such
ชีววัตถุไปสูการผลิตยาประเภทเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) ซึ่ง recognition, GPO has laid down a way to improve the
เปนแนวโนมของผลิตภัณฑยาในอนาคต โดยจะดําเนินการไป research and development capacity and reduce a time
ควบคูกับการดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัด span used for prototype drug development via the use of
ใหญ/ไขหวัดนก ตามที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข Product Dossier from abroad and research collaboration
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ในป 2550 ยอดจําหนายยาผูผลิตอื่นที่จัดซื้อผานองคการ
เภสัชกรรมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาถึง 449.59 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 135.70 เปนผลมาจากภาครัฐจัดซื้อยาตานไวรัส
เอดสของบริษทั ผูผ ลิตรายอืน่ ผานองคการเภสัชกรรม เชนเดียวกับ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของยอดจํ า หนายยาตานไวรัสเอดสที่องคการเปน
ผูผ ลิตดังกลาวขางตน รวมถึงการทีก่ ระทรวงสาธารณสุขไดประกาศ
บังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร (Compulsory Licensing : CL) ของ
ยาตานไวรัสเอดส 2 รายการ คือ Efavirenz และ Lopinavir+
Ritonavir ไดมอบหมายใหองคการเภสัชกรรมเปนผูดําเนินการ
จัดหายาดังกลาว ตามการประกาศบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร
(CL) ปจจัยดังกลาวถึงแมจะสงผลใหยอดจําหนายยาผูผลิตอื่น
เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ต าม แต อ งค ก ารเภสั ช กรรมจะไม มี ผ ลกํ า ไรจากการ
ดําเนินการดังกลาวจะเห็นไดจากป 2550 องคการเภสัชกรรม
มีกําไรสุทธิเทากับ 1,142.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 เพียง
49.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.51 เปนการเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่ ล ดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ น ซึ่ ง มี อั ต ราการเติ บ โตอยู ที่ ร อ ยละ
10.52 แต อ ย า งไรก็ ต ามผลจากการจั ด หายาดั ง กล า ว ทํ า ให
ประเทศสามารถประหยัดงบประมาณที่ใชในการสั่งซื้อยาจาก
ตางประเทศไดเปนจํานวนมาก

with other academic institutes and organizations.
Moreover, GPO has set up an approach to develop the
biological product production capacity into that of
biotechnology which is the next step of medicine in the
future. Such development has been carried out
alongside the plant construction project to manufacture
influenza/avian flu vaccine as per assigned by
the Ministry of Public Health.
In 2007, the total sales volumes total of medicines
manufactured by others being purchased through the
Government Pharmaceutical Organization increased from
the previous year by THB 449.59 million or 135.70%.
Such was the result of the Government purchased AntiAIDS medicines of other manufacturers through GPO.
Similarly, the sales volumes of Anti-AIDS medicines
manufactured by GPO also increased. Another reason
was the enactment of Compulsory Licensing (CL) over two
Anti-AIDS medicines namely Efavirenz and Lopinavir+
Ritonavir in which GPO was assigned to acquire such
medicines following the announcement of the said CL.
Nonetheless, despite the increased sales volumes of
Anti- AIDS medicines from other manufacturers,
GPO did not gain an increased profit from such
transaction. It was evident that in 2007, GPO has gained
the net profit of THB 1,142.34 million or only THB 49.33
million higher than the last year or 4.51% increment. It
was the decreased growth rate compared to 10.52%
growth rate of the previous year. However, the
procurement of such medicines has substantially
reduced the budget on importation of drug from aboard.
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State on Profit Contribution vs Net Profit
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Deferiprone (L1) Drug for Patients with
(·Õ≈«—π) Ì“À√—∫ºŸâªÉ«¬∏“≈— ´’‡¡’¬
Thalassemia
ปจจุบนั มีผปู ว ยธาลัสซีเมียประมาณ 5 แสนคนในประเทศไทย
Presently, there are approximately 500,000 Thalassemia
ในจํ า นวนนี้ เ ป น ผู ป ว ยที่ มี อ าการรุ น แรงประมาณ 1 แสนคน patients in Thailand of which 100,000 are with severe
ซึ่งสวนหนึ่งตองไดรับเลือดเปนประจําทําใหมีธาตุเหล็กสะสม condition. Some of these patients require regular blood
อยูในรางกายในปริมาณสูงและตองไดรับยาขับเหล็ก ถึงแมจะ transfusion resulting in blood iron overload, hence the
ไมไดเลือด ผูปวยในกลุมนี้ก็มีภาวะเหล็กในรางกายสูงกวาปกติ need for iron chelator. Even without blood transfusion,
เนือ่ งจากไดรบั ธาตุเหล็กจากการดูดซึมจากอาหาร ทําใหเกิดภาวะ the body iron overload still occurs among the group of
เหล็กเปนพิษและทําใหเสียชีวิตกอนวัยอันควร ยาขับเหล็กที่มี patient from internal iron absorption from food leading to
iron intoxication and premature death. The conventional
ใชอยูเ ดิมเปนยาชนิดฉีด ซึง่ มีขอ จํากัดคือยามีราคาแพงและตองให iron chelator is intravenous which is expensive and
โดยการฉีดเขาใตผิวหนังจึงมีการวิจัยยาขับเหล็กชนิดรับประทาน required to be administered by subcutaneous injection.
ขึน้ ในตางประเทศเมือ่ ประมาณ 20 กวาปมาแลว องคการเภสัชกรรม Therefore there has been a myriad of research for oral
ไดเริ่มวิจัยยาดีเฟอรีโพรน (Deferiprone) หรือ แอลวัน (L1) ขึ้น iron chelator over the past 20 years overseas while the
Government Pharmaceutical Organization has begun its
ประมาณป พ.ศ. 2544
research on Deferiprone or L1 in 2001.
เนื่ อ งจากวั ต ถุ ดิ บ ยาดี เ ฟอรี โ พรน ในขณะนั้ น มี ร าคาแพง
Since the raw material for Deferiprone at that time
ประมาณกิโลกรัมละ 40,000 บาท มีแหลงผลิตจํากัด ทั้งๆ ที่ was expensive, approximately 40,000 Baht per kilogramme
โครงสรางของยาไมซับซอน องคการเภสัชกรรมจึงตัดสินใจทํา and with limited production sources despite simple drug
การวิจัยตั้งแตการสังเคราะหวัตถุดิบ เริ่มจากนําน้ำตาลชนิดหนึ่ง structure. GPO therefore decided to research on the
เรียกวา Maltol มาทําปฏิกริ ยิ าเคมีกบั ดางทีม่ ชี อื่ เรียกวา Methylamine synthesis of raw material via the chemical reaction
จะไดสารเคมีใหมคือ L1 ซึ่งจะตองทําใหบริสุทธิ์โดยการตกผลึก between Maltol (a kind of sugar) with Methylamine
ซ้ำหลายครั้งกอนจะนํามาใชเปนวัตถุดิบในการเตรียมยาเม็ด (alkaline) resulting in a new chemical called L1. The L1
chemical would then be purified by repeated crystallization
นําวัตถุดบิ และยาเม็ดทีเ่ ตรียมไดไปทดสอบความคงตัวทีส่ ภาพเรง prior to being used as raw materials for tablet. The raw
คือที่ 40 องศาเซลเซียส เพือ่ กําหนดอายุของวัตถุดบิ และยาสําเร็จรูป material and tablet would then be tested for constancy at
การสังเคราะหและการเตรียมเปนยาเม็ดตองเริ่มจากการวิจัย a catalytic condition or at 40 degree Celsius to determine
ขนาดเล็ก (Lab Scale) และขยายขนาดจนเปนขนาดที่ผลิตจริง the age of raw material and ready to use tablet. The
(Production Scale) และนํายาทีผ่ ลิตไดไปทดสอบเภสัชกรรมสมมูล synthesis and tablet preparation must begin from a lab
(Pharmaceutical Equivalent) และชีวสมมูล (Bioequivalence) scale and gradually developed to a production scale. The
manufactured tablet would then be tested for pharmaceutical
ของยาเทียบกับยาตนแบบ
equivalent and bioequivalence with the original drug.
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องคการเภสัชกรรมจะผลิตวัตถุดิบ L1 ที่โรงงานขององคการ
เภสัชกรรม ซึง่ ตัง้ อยูท รี่ งั สิต โดยไดลงทุนปรับปรุงอาคารและติดตัง้
เครื่องมือในการสังเคราะหใชงบประมาณ 20 ลานบาท เพื่อให
มีกําลังการผลิตเพียงพอกับการใชยาสําหรับผูปวยธาลัสซีเมีย
ในประเทศ ขณะนี้สามารถผลิตพรอมจําหนายไดแลว โดยกําลัง
อยูร ะหวางขึน้ ทะเบียนยากับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยาดังกลาวนี้ที่นําเขาจากประเทศแคนาดาราคาเม็ดละ 60 บาท
จากอินเดียราคาเม็ดละ 30 บาท คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
มีนโยบายใหจําหนายยานี้โดยตั้งเปาหมายกําหนดราคาเพียง
เม็ดละ 3.50 บาท เพือ่ ใหผปู ว ยเขาถึงยาไดโดยทัว่ ถึงและลดภาระ
งบประมาณใหแกรัฐ

‚§√ß°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘°“√»÷°…“™’« ¡¡Ÿ≈

The Government Pharmaceutical Organization planned
to manufacture L1 at the Rangsit plant. In preparation,
the building was modified and synthesizing machines
installed with a budget of THB 20 million to ensure
a production capacity sufficient for domestic drug demand.
Presently, GPO is ready to manufacture such drug for
commercial use while the medicine is in the process to
be enlisted in a Generic Drug Registration of the Thai Food
and Drug Administration Office. Imported Deferiprone
from Canada is available at 60 Baht per tablet while
those from India at 30 Baht per tablet. GPO, however,
has a policy to market such drug at 3.50 Baht per tablet
to ensure the widespread of drug access for patient and
reduce budget burden for the government.
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The Establishment of Bioequivalence
สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม ไดดําเนินการ Study Centre Project
วิจยั และพัฒนาตํารับยาสามัญ (Generic Drugs) และยาสามัญ
The Research and Development Institute of GPO
ใหม (New Generic Drugs) เปนจํานวนมาก โดยไดดําเนินการ has continuously conducted the research and
อยางตอเนื่องทุกป และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งจําเปนตอง development of generic and new generic drugs with
มีผลการศึกษาชีวสมมูลของตํารับยาที่วิจัยและพัฒนาสําหรับ an increasing tendency. Thus, there is a need for
การยื่นขึ้นทะเบียนตํารับยาและประกอบการพิจารณาใชยาของ the bioequivalence study result of the researched
and developed drug| for
แพทยแ ละเภสัชกร เพื่อเปนการ
submission for registration
สร า งความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพยา
and consideration on medical
ที่ผลิตโดยองคการเภสัชกรรมวามี
usage by medical and
ประสิทธิผลและความปลอดภัยได
pharmaceutical professional.
เทาเทียมกับยาตนแบบ (Original
The study is to establish
Drugs) นอกจากนี้ สถาบันวิจัย
a confidence that the quality
of drugs manufactured
และพัฒนายังไดดาํ เนินการพัฒนา
by GPO is as effective
ตํ า รั บ ยาชนิ ด ที่ ต อ งควบคุ ม การ
and safe as the original.
ปลดปล อ ยของยา (Controlled
Additionally, the Institute
release drug) ที่เปน advanced drug delivery system ซึ่ง has developed the controlled release drug which is an
ในการนี้ จํ า เป น ต อ งมี ผ ลการทดสอบเบื้ อ งต น เพื่ อ วั ด ระดั บ ยา advanced drug delivery system. In this respect, there is a
ในเลือดของตํารับยาดังกลาวเพือ่ คัดเลือกสูตรตํารับทีม่ ปี ระสิทธิภาพ need for preliminary therapeutic drug monitoring to
เปนไปตามเปาประสงค โดยที่ผานมาสถาบันวิจัยและพัฒนา measure the medication level in blood of a specific
ตองดําเนินการจางหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เชน ศูนยศึกษา medicine to find the most effective dose. Previously, the
ชีวสมมูลของหนวยงานภาครัฐตางๆ และภาคเอกชนเพือ่ ดําเนินการ Institute had to engage both public agency such as the
bioequivalence lab of other governmental agencies and
ศึกษาชีวสมมูล สําหรับยาที่ไดวิจัยและพัฒนาขึ้น ดังนั้น การ
private entities to study the bioequivalence of the drugs
ดําเนินการศึกษาชีวสมมูลใหแลวเสร็จจึงตองขึน้ อยูก บั หนวยงาน researched and developed. Such practice therefore
ภายนอก อีกทัง้ ยังใชระยะเวลาในการดําเนินงานนานทําใหองคการ depended on outsiders and normally took time resulting
เภสั ช กรรมไม ส ามารถออกผลิ ต ภั ณ ฑ ย ารายการใหม สู ต ลาด in GPO’s inability to produce new drugs responsive to
any circumstance.
ไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ
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The Government Pharmaceutical Organization
องคการเภสัชกรรมจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะจัด
ตั้งศูนยศึกษาชีวสมมูลขององคการเภสัชกรรมเพื่อรองรับการ therefore realized the importance of setting up its own
ดําเนินการดานศึกษาชีวสมมูลดวยตนเอง เพือ่ ใหไดผลการศึกษา bioequivalence study centre to ensure self reliance and
ชีวสมมูลสําหรับขึน้ ทะเบียนตํารับยาและประกอบการพิจารณาใช timely study result for the purpose of registration and
ยาของแพทยและเภสัชกรอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณและ medication usage consideration. In the future, the Centre
could accommodate other private entity to further
ในอนาคตจะสามารถรองรั บ ภาคเอกชนอื่ น เพื่ อ การพั ฒ นา develop the domestic medicine industry as well as to
อุตสาหกรรมยาในประเทศไดดวย รวมทั้งการคัดเลือกสูตรตํารับ decide on the controlled release drug which is the
ชนิดที่ตองควบคุมการปลดปลอยของยา (Controlled release advanced drug delivery system. The setting up of the
drug) ทีเ่ ปน advanced drug delivery system อีกทัง้ ยังเปนการ Centre would also assist the potential development of
พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อใหมี the Institute researchers on the bioequivalence study.
ความรูและความชํานาญในดานการศึกษาชีวสมมูลอีกดวย
Thus, the Government Pharmaceutical Organization
ดังนั้น องคการเภสัชกรรมจึงไดจัดตั้งศูนยศึกษาชีวสมมูลขึ้น has established the Bioequivalence Study Centre on
ในป พ.ศ. 2550 ป จ จุ บั น ศู น ย ศึ ก ษาชี ว สมมู ล อยู ใ นระหว า ง 2007. The Centre is currently in the process to acquire
ดําเนินการยื่นขอการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตาม the laboratory capacity certification according to ISO/IEC
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับการตรวจวิเคราะหปริมาณยา 17025 for analysis of medication quantity, medication
of principal substance in test tube
ในผลิตภัณฑ การทดสอบการละลาย/การปลดปลอยตัวยาสําคัญ dissolution/release
and biological fluids to elevate the Centre’s standard to
ในหลอดทดลอง และการวิเคราะหปริมาณยาในของเหลวของ that of a world-class standard. The certification would
รางกาย (Biological fluids) เพื่อยกระดับศูนยศึกษาชีวสมมูล also create confidence among medical and pharmaceutical
ขององคการเภสัชกรรมใหไดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และยก professionals and patients on GPO’s medicine that is of
มาตรฐานศู น ย ศึ ก ษาชี ว สมมู ล สู ร ะดั บ สากลในอนาคต อี ก ทั้ ง the same quality, effectiveness and safety standard as
ยั ง เป น การสร า งความมั่ น ใจให แ ก แ พทย เภสั ช กร และผู ป ว ย the original.
ผูใชยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตในการที่จะไดรับยาที่มีคุณภาพ
Anti-AIDS Medicine Price Reduction
มีประสิทธิผลและความปลอดภัยเทาเทียมกับยาตนแบบ
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ปญหาการเขาถึงยาและการดื้อยาที่เพิ่มขึ้นของผูปวยเอดส
เปนเรื่องที่องคการเภสัชกรรมตระหนักและใหความสําคัญเปน
อยางยิ่ง องคการเภสัชกรรมจึงไดมีการบริหารจัดการดานตนทุน
การผลิ ต ยาภายในองค ก ารเภสั ช กรรม จึ ง ส ง ผลให ค า ใช จ า ย
โดยรวมลดลง รวมทั้ ง ได ติ ด ต อ กั บ บริ ษั ท เครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รที่
ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีราคาลดลง โดยในป 2550 ทําให
องคการเภสัชกรรมสามารถปรับลดราคายาตานไวรัสเอดสลง
ได ถึ ง 10% ซึ่ ง เน น ไปที่ ย าจํ า เป น และเป น ยาพื้ น ฐานของยา
กลุมนี้ ไดแก ยา GPO-VIR S30 ลดเหลือ 1,080 บาท จากเดิม
1,200 บาท ยา GPO-VIR S40 ลดเหลือ 1,180 บาท จากเดิม
1,320 บาท และยา Zilavir ลดเหลือ 1,350 บาท จากเดิม 1,500
บาท ซึ่ ง จะส ง ผลให ภ าครั ฐ สามารถกระจายยาไปยั ง ผู ติ ด เชื้ อ
ไดมากยิ่งขึ้นในงบประมาณเทาเดิมตอไป
มาตรการการสนองนโยบายด า นมาตรการบั ง คั บ ใช สิ ท ธิ
(Compulsory Licensing)
องคการเภสัชกรรม ไดสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ
นโยบายการใชสทิ ธิเหนือสิทธิบตั รยาในการผลิตยาทีม่ คี วามจําเปน
ตองใชภายในประเทศ โดยมีการวิจยั เพือ่ พัฒนาสูตรยาตํารับตางๆ

The Government Pharmaceutical Organization has
acknowledged and placed importance on the
accessibility to drug and drug resistance problems
among HIV infected patients which have been on the
increase. In this respect, GPO has embarked on the
internal cost management leading to the decrease of an
overall cost. Furthermore, GPO has aliased with
suppliers of quality and reasonably priced raw materials.
Effectively, in 2007, GPO has achieved in reducing the
price of Anti-AIDS medicines by 10%. The effect was
focused on the necessary and basic drugs which were
GPO-VIR S30 whose price reduced to THB 1,080 from
1,200; GPO-VIR S40 to THB 1,180 from 1,320; and Zilavir
to THB 1,350 from 1,500. As a result, the government
could increase the distribution of drug to cover more
patients with the same amount of budget.
Responsive Measures to the Compulsory Licensing
Policy
The Government Pharmaceutical Organization has
responded to the government’s policy on compulsory
licensing (CL) to manufacture medicines necessary for
domestic use. Consequently, GPO has developed
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ที่มีความจําเปนสําหรับงานสาธารณสุขของประเทศในทุกกลุม
อาการ ทั้งนี้เพื่อรองรับนโยบายดานยา โดยมีสรรพคุณในการ
บําบัดรักษาเทียบเทายาตนแบบ ในราคายุติธรรม โดยเฉพาะยา
เอฟาไวเรนซ (Efavirenz) ซึ่งเปนยาตานไวรัสเอดสที่ใชกรณี
ผูปวยมีอาการแทรกซอนหรือดื้อยา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดใช
สิทธิเหนือสิทธิบตั รยามอบหมายใหองคการเภสัชกรรมดําเนินการ
จัดหายาใหผูปวย และผลิตเพื่อใชรักษาผูปวยภายในประเทศ
ขณะนี้อยูระหวางการทดสอบทางคลินิก คาดวาจะแลวเสร็จและ
ขึ้ น ทะเบี ย นได ภ ายในป นี้ ข ณะเดี ย วกั นองค ก ารเภสั ช กรรมได
มีการสํารองยาเอฟาไวเรนซ (Efavirenz) ดวยการนําเขาจาก
ตางประเทศในราคาทีถ่ กู กวาเดิม 50% ซึง่ เพียงพอตอความตองการ
บําบัดรักษาตอไป เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงยาที่จําเปนในการ
รักษาโรคอยางเปนธรรมและทั่วถึง เชน ยาตานไวรัสเอชไอวี,
ยาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด, ยารักษาโรคมะเร็ง องคการ
เภสัชกรรมจึงไดตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ที่ประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา (Compulsory
Licensing : CL)

prototype medicine formula crucial for the domestic
public health curing all ailment symptoms with an aim to
serve the medical policy. The developed medicine must
have therapeutic properties equal to the original drugs
yet at affordable price especially the Efavirenz Anti-AIDS
medicine used for patients with complication or drug
resistance. Such medicine was among the drugs that the
Ministry of Public Health has applied the compulsory
licensing over and assigned GPO to procure and
manufacture for domestic use. At present, the medicine
is under clinical testing, expected to complete and be
registered within 2008. At the same time, GPO has
reserved Efavirenz by importing from aboard at 50%
cheaper to ensure its sufficiency. Additionally, to allow
the public access to essential drugs such as Anti-AIDS,
cardiac and artery system and cancer medicines fairly
and equally, GPO has responded positively to the policy
of the Minister of Public Health on compulsory licensing.

51-04-033-041-072_T.indd 61

√“¬ß“πª√–®”ªï 2550 61

Construction of Anti-AIDS Medicine
‚§√ß°“√°àÕ √â“ß‚√ßß“πº≈‘µ¬“µâ“π‰«√— ‡Õ¥ å Manufacturing Plant according to WHO
‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â¡“µ√∞“π WHO GMP
GMP Standard Project
The Government Pharmaceutical Organization has
องคการเภสัชกรรมไดดําเนินการภายใตโครงการกอสราง
carried
out the construction of Anti-AIDS medicine
โรงงานผลิตยาตานไวรัสเอดสเพื่อใหไดมาตรฐานการผลิตที่ดี
manufacturing
plant according to WHO GMP standard
ขององคการอนามัยโลก (WHO GMP) โดยดําเนินการกอสราง
project
at
Thanyaburi
District, Pathumtani Province. The
ขึ้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งการดําเนินการตามการกอสราง
project has followed the pattern of the construction of
โรงงานผลิตยาตานไวรัสเอดสเพื่อใหไดมาตรฐาน WHO-GMP
Anti-AIDS medicine manufacturing plant according to
บนพื้ น ที่ ข ององค ก ารเภสั ช กรรมบริ เ วณถนนรั ง สิ ต -นครนายก WHO GMP standard at Klong 10, Rangsit-Nakornnayok
คลอง 10 จ. ปทุมธานี ขณะนี้การดําเนินการดังกลาวเปนไปตาม Road, Pathumtani Province. At present, the project was
แผนทุกประการ ลาสุดการออกแบบพิมพเขียวของอาคารดังกลาว as scheduled in which the blue print was completed. GPO
เสร็จสมบูรณ และองคการเภสัชกรรมไดเปดใหบริษัทมายื่นซอง has also invited bidders to submit their technical
เทคนิคแลว
proposals.
The plant would be as advanced as that of its
สําหรับรูปแบบของโรงงานนัน้ จะเปนโรงงานทีม่ คี วามทันสมัย
European
and Indian counterparts with two-shift
ทัดเทียมกับประเทศในทวีปยุโรปและประเทศอินเดีย สามารถ
manufacturing
capacity of 3,500 million tablets annually.
ผลิ ต ได 2 กะ กํ า ลั ง การผลิ ต ที่ 3,500 ล า นเม็ ด ต อ ป คาดว า
It
was
expected
that GPO could start the construction
องคการเภสัชกรรมจะสามารถเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายใน
within early 2009.
ตนป 2551
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Following the influenza and avian flu epidemic
สืบเนื่องจากประเทศไทยไดกําหนดใหมีแผนยุทธศาสตร prevention strategic plans, 1 phase during 2005–2007
ในการปองกันการระบาดของไขหวัดใหญและไขหวัดนก ระยะ and 2 phase during 2008–2010, the Government
ทีห่ นึง่ ระหวางป พ.ศ. 2548-2550 และแผนระยะทีส่ อง ระหวางป Pharmaceutical Organization was assigned by the
พ.ศ. 2551-2553 องคการเภสัชกรรมไดรบั มอบหมายจากกระทรวง Ministry of Public Health to improve its self-reliance to
สาธารณสุขในการเตรียมความพรอมเพื่อพึ่งตนเองในการผลิต manufacture influenza/avian flu vaccine to accommodate
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก เพื่อรองรับสถานการณ a potential break out of influenza. Bound by the condition
หากมีการระบาดใหญของไขหวัดใหญ โดยจะตองดําเนินการ
to manufacture within Thailand, GPO therefore had
จัดใหมีการผลิตในประเทศไทย ดังนั้นองคการเภสัชกรรมจึงได
submitted the ‘Thailand’s Proposal for WHO Influenza
เสนอโครงการ Thailand’s Proposal for WHO Influenza Vaccine
Vaccine Production Grant’ to WHO and subsequently
Production Grant ตอองคการอนามัยโลก และไดรบั ทุนสนับสนุน
received the grant of USD 1,996,000 to carry out the trial
จํานวน 1,996,000 เหรียญสหรัฐ เพือ่ การทดลองผลิตวัคซีนปองกัน
production of influenza vaccine.
ไขหวัดใหญ (Influenza Vaccine)
Nonetheless, some influenza viral specimens used in
ทัง้ นีเ้ ชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญบางสายพันธทุ นี่ าํ มาใชในกระบวนการ
ศึกษาการผลิตตามโครงการขางตนอาจเปนเชื้อที่มีความเสี่ยง the aforementioned product posed high risk or severity. It
หรือความรุนแรง จึงจําเปนตองทําการทดลองในหองปฏิบัติการ was therefore necessary to carry out the test within the
ในระดับ Bio-safety Level 3 (BSL-3) ซึ่งเปนหองปฏิบัติการที่ Bio-safety Level 3 (BSL-3) laboratory whose procedure
ดําเนินการตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลกหรือประกาศ is in accordance with the WHO standard or the
Department of Health’s Notices on Microbe or Agent.
กรมอนามัยวาดวยเชื้อหรือสารกอโรค
However, the BSL-3 lab of GPO was currently used
แตเนื่องจากหองผลิตวัคซีนที่เปนระดับ BSL-3 ขององคการ
to
produce JE Vaccine under the Immunisation
เภสั ช กรรม ในขณะนี้ มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ใ นการผลิ ต วั ค ซี น
ไขสมองอักเสบ (JE Vaccine) ตามแผนการเสริมสรางภูมิคุมกัน Improvement Plan of the Department of Disease Control
โรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนสงออก as well as for exportation to foreign buyers under the
ให กั บ ลู ก ค า ในต า งประเทศตามสัญญาซื้อขายที่มีอยู องคการ existing trade contracts. Therefore, GPO has enquired
เภสัชกรรมจึงไดประสานขอความรวมมือจากคณะเภสัชศาสตร the collaboration from the Faculty of Pharmaceutical,
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งมีหอง Silpakorn University, Sanam Chan Palace Campus for
ปฏิ บั ติ ก าร BSL-3 สํ า หรั บ การวิ จั ย ด า นชี ว วั ต ถุ โดยองคการ the BSL-3 lab currently used for biological product
เภสั ช กรรมได มี ก ารลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในด า นบุ ค ลากร ครุ ภั ณ ฑ research. GPO has additionally invested on personnel,
อุปกรณที่จําเปน เพื่อใหพรอมสําหรับใชเปนสถานที่ปฏิบัติการ hardware and necessary equipment to make the lab
โครงการนํารองในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ/ ready to operate the pilot project in influenza/avian
ไขหวัดนก และที่สําคัญยังมีฐานขอมูลที่เปนปจจุบันของระบบ flu vaccine production technology development. Most
ยา และระบบสุขภาพที่เกี่ยวของ
st
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ขณะนี้โครงการดังกลาวไดผานขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
จนไดวัคซีนจากสายพันธุแรกที่ผานการตรวจคุณภาพเบื้องตน
ตามเกณฑมาตรฐานสากลขององคการอนามัยโลกแลว และอยู
ระหวางการทดลองผลิตวัคซีนจากอีกสองสายพันธุ เพื่อนําไป
ผลิตเปนวัคซีนสําเร็จรูป สําหรับการทดสอบทางคลินิกตอไป

importantly, the lab is equipped with on updated data
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from other two specimens are being researched to

base on medicine and related health systems.
Currently, the research and development stage was
completed resulting in the vaccine from the first specimen
which has passed the basis quality test according to
WHO’s international standard. Other two more vaccines
produce vaccines to be clinically tested later.

ในการจัดตั้งโรงงานระดับอุตสาหกรรมนั้น โครงการดังกลาว Construction of Influenza/Avian Flu
จะทําการกอสรางขึน้ บนพืน้ ทีข่ ององคการเภสัชกรรมที่ ต.ทับกวาง Vaccine Manufacturing Plant
อ.แกงคอย จ.สระบุรี บนเนื้อที่กวา 100 ไร ใชงบประมาณจํานวน
The construction of manufacturing plant at an
1,411.7 ลานบาท โดยกระทรวงสาธารณสุขไดเสนอของบประมาณ industrial level would be at the land owned by GPO at
ดังกลาว และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 Tambon Tabkwang, Keangkoi District in Saraburi
Province covering the area of over 100 rais with a budget
พฤษภาคม 2550
โครงการดังกลาวจะใชระยะเวลาในการดําเนินการออกแบบ
และกอสรางจนพรอมใชงานเปนระยะเวลา 3-4 ป ขณะนี้การ
ดําเนินงานอยูระหวางศึกษาออกแบบการกอสรางโรงงาน รวมทัง้
จัดจางผูเ ชีย่ วชาญจากตางประเทศเปนที่ปรึกษาในการดําเนินการ
กอสราง เพื่อใหไดโรงงานที่มีมาตรฐานถูกตองตามเกณฑของ
องคการอนามัยโลก

นอกจากนี้ หากเชือ้ ไวรัสมีการกลายพันธเุ ปนไขหวัดนก (Avian
Flu/Bird Flu) โรงงานแหงนี้ก็สามารถปรับการผลิต จากวัคซีน
ไขหวัดใหญมาเปนวัคซีนไขหวัดนกได เนื่องจากใชเทคโนโลยี
เดียวกันในการผลิต โดยองคการอนามัยโลกจะเปนผูจัดหาเชื้อ
ไข ห วั ด นกสายพั น ธุ ที่ มี ก ารระบาดมาให อ งค ก ารเภสั ช กรรม
ดําเนินการผลิตตอไป
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Ministry of Public Health to the Cabinet who granted the
approval on May 22, 2007.
The expected time span required for design and build
was three – four years. At present, the project was in the
design studies process where as a foreign expert was
engaged as a consultant for the construction of the plant
to ensure that it achieves the standard of WHO.
This influenza/avian flu vaccine manufacturing plant,
once completed, would embark on the production of
prototype vaccine for clinical testing whose result would
be used for registration with the Food and Drug
Administration. The process would be up to one and one
and a half year. Thus, it was expected that the vaccine
would be available for domestic use by early 2013. The
initial target production capacity was 2,000,000 doses per
annum which would cover the use to prevent seasonal
flu. In case of pandemic flu, the production capacity
could be increased to 60,000,000 doses per annum.
Furthermore, should the viral mutation occur to
become an Avian Flu/Bird Flu, the manufacturing plant
could be modified to accommodation the production of
the Avain Flu/Bird Flu vaccine. This is possible due to the
same manufacturing technology being employed at the
plant. Should this be the case, the World Health
Organization (WHO) would provide the pandemic viral
specimen for GPO to assist in the production.
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โรงงานผลิ ต วั ค ซี น ไข ห วั ด ใหญ / ไข ห วั ด นกแห ง นี้ เมื่ อ การ
กอสรางแลวเสร็จจะมีการผลิตวัคซีนตัวอยาง เพื่อนําไปทดสอบ
ทางคลินิก สําหรับเปนขอมูลประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใชเวลาดําเนินการอีก
1-1.5 ป ดังนัน้ คาดวาจะมีวคั ซีนออกใชในประเทศไดประมาณตนป
2556 โดยเปาหมายเริม่ ตน จะมีกาํ ลังการผลิตที่ 2,000,000 โดส/ป
ซึ่ ง ครอบคลุ ม การใช สํ า หรั บ ป อ งกั น ไข ห วั ด ใหญ ต ามฤดู ก าล
(Seasonal Flu) และในกรณีทมี่ กี ารระบาดใหญของโรค (Pandemic
Flu) สามารถขยายกําลังผลิตไดถึง 60,000,000 โดส/ป

of THB 1,411.7 million. The project was submitted by the
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Research and Development
Anti-AIDS Medicine
กลุมยาตานไวรัสเอดส
Currently, the Government Pharmaceutical
ป จ จุ บั น องค ก ารเภสั ช กรรมผลิ ต ยาต า นไวรั ส เอดส ไดแก
Organization has manufactured Anti-AIDS medicines
Zidovudine, Didanosine, Stavudine, Nevirapine, Lamivudine,
Nelfinavir เปนผลิตภัณฑออกจําหนายรวม 24 รายการ และกําลัง namely Zidovudine, Didanosine, Stavudine, Nevirapine,
Lamivudine, and Nelfinavir into a total of 24 products for
จะพัฒนาสูมาตรฐานคุณภาพ WHO GMP
commercial purposes. The quality of which has been
ในสวนของผลิตภัณฑใหมนั้น องคการเภสัชกรรมไดมีการ developed to the WHO GMP standard.
พั ฒ นาและวิ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ พร อ มที่ จ ะให บ ริ ก ารผู ป ว ย
Regarding the new products, GPO has researched
ประกอบดวย ผลิตภัณฑยาตานไวรัสเอดส จํานวน 5 รายการ and developed five items of Anti-AIDS medicines namely
ประกอบดวย Indinavir 200 mg capsule, Indinavir 400 mg Indinavir 200 mg capsule; Indinavir 400 mg capsule,
capsule, Nevirapine 50 mg + Lamivudine 30 mg + Nevirapine 50 mg + Lamivudine 30 mg + Stavudine 7 mg
Stavudine 7 mg tablet, Lamivudine 150 mg + Stavudine tablet, Lamivudine 150 mg + Stavudine 40 mg tablet,
40 mg tablet, Lamivudine 150 mg + Stavudine 30 mg tablet and Lamivudine 150 mg + Stavudine 30 mg tablet.
The research and development of Anti-AIDS
การคิดคนและพัฒนายาตานไวรัสเอดสขององคการเภสัชกรรม medicine by GPO has increased an access to drug for
ชวยใหประชาชนเขาถึงยาไดมากขึ้น เนื่องจากยาตานไวรัสเอดส patients as these medicines provided therapeutic
ขององคการเภสัชกรรมใหผลการรักษาเทียบเทายาตนแบบแตราคา efficiency equal to the original medicines but at a more
ถูกกวามาก
affordable price.
Therapeutic Drug
กลุมยาบรรเทาและรักษาความผิดปกติของโรค
The Government Pharmaceutical Organization has
องคการเภสัชกรรมไดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาที่เปน
researched
and developed five items of therapeutic drug
ปญหาสาธารณสุขในดานการบรรเทาอาการและรักษาความผิด
ปกติของโรค (Therapeutic Drug) จํานวน 5 รายการ ประกอบ which have been problematic in the symptom relieve and
curing of ailment. The list consisted of Simvastatin 10 mg
ดวย Simvastatin 10 mg tablet, Simvastatin 20 mg tablet, tablet, Simvastatin 20 mg tablet, Deferiprone 500 mg film
Deferiprone 500 mg film coated tablet, Deferiprone (raw coated tablet, Deferiprone (raw material), and Oseltamivir
material), Oseltamivir 75 mg capsule
75 mg capsule.
ผลิตภัณฑธรรมชาติ
Natural Products
องคการเภสัชกรรมมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมใน
The Government Pharmaceutical Organization has
กลุมดูแลสุขภาพผิวพรรณภายใตแบรนด GPO CURMIN ไดแก researched and developed skin care product range
GPO CURMIN Age Reversal Body Lotion และ GPO CURMIN under the brand GPO Curmin namely GPO CURMIN
Flash Result Eye Gel ซึ่งผานการทดสอบประสิทธิภาพและ Age Reversal Body Lotion and GPO CURMIN Flash
ความปลอดภัยจากสถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี Result Eye Gel. The products were tested for
effectiveness and safety from the Institute of
และบริษัท Spin Control Asia ในเรื่องการระคายเคือง และการ Dermatology, Ramathibodi Hospital and Spin Control
ลดเลือนริ้วรอย GPO CURMIN Age Reversal Body Lotion Asia for skin irritation and wrinkle reduction. GPO
เปนโลชั่นบํารุงผิวกาย เนื้อบางเบา ชุมชื้น แตไมเหนอะหนะ CURMIN Age Reversal Body Lotion is a light and non
เหมาะสําหรับสภาพอากาศรอนของประเทศโดยเฉพาะที่พัฒนา sticky body lotion suitable for local climate. The lotion is
สูตรใหอุดมดวยสารสกัด THC (Tetrahydrocurcominoids) ซึ่ง enriched with THC (Tetrahydrocurcominiods) extract
พัฒนาจากขมิ้นชันที่มีความปลอดภัยสูงและมีฤทธิ์ในการตาน from curcuma which is highly hypo-allergenic with
อนุมูลอิสระไดสูงกวา VITAMIN E ซึ่งผานการทดสอบแลววามี more antioxidant properties than Vitamin E.
ประสิทธิภาพในการชวยเพิ่มความยืดหยุนผิวได ภายใน 2 ชม. The lotion is proven to increase skin elasticity within two
hours and improve skill fluid retention by 27% since the
และยังชวยเพิม่ ความสามารถในการกักเก็บน้ำของผิวใหสูงขึ้นถึง first use. GPO CURMIN Flash Result Eye Gel is a clear
27% ตั้งแตการใชครั้งแรก GPO CURMIN Flash Result Eye
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Gel เปนเจลใสลดเลือนริ้วรอย และรอยหมองคล้ำรอบดวงตา ที่
อุดมดวยสารสกัดเขมขนกวา 4 ชนิด จากขมิน้ ชัน วานหางจระเข
ชะเอมเทศ และบัวบก ผสานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี THC
Liposome เขมขน มีผลในการตอตานริ้วรอย ทําใหริ้วรอยตื้นขึ้น
ถึง 20.4% และความคล้ำรอบดวงตาลดลง
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องคการเภสัชกรรมไดตระหนักถึงปญหาการใชยาในการ
รักษาเบื้องตน เพื่อบําบัดไมใหอาการของโรครุนแรง จึงไดจัดตั้ง
โครงการกระจายยาผานรานยาคุณภาพขององคการเภสัชกรรม
ไปยั ง จุ ด ต า งๆ ของกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล เพื่ อ ให
ประชาชนไดมีทางเลือกในการขอคําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการ
ใช ย าจากเภสั ช กรประจํ า ร า นก อ นใช ย า ลดป ญ หาการใช ย า
ฟุมเฟอย การใชยาผิด การใชยาเกินขนาด ซึง่ จะกอใหเกิดผลเสีย
ตอรางกาย และเสียคาใชจายโดยไมจําเปน ภายในรานขายยา
คุณภาพจะมีการจัดรานตามเกณฑที่กําหนดของสภาเภสัชกรรม
มีเภสัชกรประจํารานใหคาํ แนะนํา ปรึกษาแกผมู ารับบริการ แนะนํา
สิทธิผปู ว ยและรายละเอียดตางๆ ทีผ่ ปู ว ยควรไดรบั จัดมาตรฐาน
สําหรับฉลากยา ซองยา เอกสารกํากับยา และจัดเอกสารเผยแพร
ความรู ที่ เ ป นประโยชนแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาใดๆ เปน
โครงการที่มิไดมุงหวังดานยอดขายหรือผลกําไรเปนวัตถุประสงค
หลัก แตเปนการสรางรูปแบบของรานขายยาคุณภาพ เพื่อเปน
ตัวอยางแกรานยาอื่นในชุมชน โดยยินดีที่จะใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการจัดทํารานยาคุณภาพอีกดวย
โดยในป 2550 องคการเภสัชกรรมไดเปดรานยาดังกลาว
เพิ่มอีก 5 แหง ประกอบดวย สาขาพัฒนาการ ซอย 55 ตลาด
พัฒนาการ, สาขากํานันแมน ตัง้ อยูห นาตลาดกํานันแมน, สาขา
ศาลาแดง ตัง้ อยูท ซี่ อยศาลาแดง 1 ใกลตึกอื้อจือเหลียง ตรงขาม
สวนลุมพินี, สาขาปรีดีพนมยงค ซอยปรีดพี นมยงค 22 คลองตัน
และสาขาสถาบันเวชศาสตรเขตรอน

gel to reduce wrinkle and dark circle around the eyes. It
is enriched with concentrated extracts from curcuma,
aloe vera, liquorice and Centella asiatica Urban (Asiatic
Pennywort). Enriched THC Liposome derived from
advanced Nanotechnology effectively reduces wrinkle by
20.4% and lightens the dark circle around the eye.

Quality Drugstore
The Government Pharmaceutical Organization has
realised the problems surrounding the use of medicine
for primary healing to prevent severity of ailment.
Consequently, the project to distribute drugs through a
network of GPO’s quality drugstores throughout Bangkok
metropolitan was established. The aim is to provide the
public with alternative to seek recommendations and
consultation on drug usage from in-store pharmacists
prior to actual use. This helps minimise the lavish or
inappropriate use of medicine as well as overdose which
causes adversary effect to health and unnecessary
expense. The quality drugstores are laid out according to
the standard set by the Pharmacy Council with an instore pharmacist to provide consultation on drug usage,
patient rights and relevant details; set standard on drug
label, drug pouch, leaflet and informative publication, all
free of charge. The project does not focus on sales volume
or profit but instead desires to create the formation of
quality drugstore as a prototype for others within the
community. The GPO’s drugstore is also ready to
provide consultation on setting up a quality drugstore.
In 2007, GPO has already set up five quality
drugstores namely Pattanakarn Brach, Soi 55,
Pattanakarn Market; Kumnan Maen Branch, Kumnan
Maen Market; Sala Daeng Brach, Soi Sala Daeng 1,
near Eu Jeu Leang Building, opposite Lumpini Park;
Predi Panomyong Branch, Soi Predi Panomyong 22,
Klong Ton; and Tropic Disease Institute Branch.
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Social Activities
จากความมุงมั่นสรางสรรคสังคม ตลอดป 2550 องคการ
เภสั ช กรรมได ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อย า งต อ เนื่ อ งมาโดยตลอดและ
หลากหลายกิจกรรม ประกอบดวยการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน การสนั บ สนุ นยาและเวชภั ณ ฑ การให ค วามรู เ รื่ อ ง
การใชยา การบำเพ็ญประโยชน การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
การสนับสนุนกิจกรรมและสงเสริมการศึกษาเยาวชน เพื่อสงเสริม
ใหสังคมไทยเติบโตอยางเขมแข็ง พรอมกับเสริมสรางสุขภาพที่ดี
ของประชาชนชาวไทย อันจะสงผลใหเยาวชน และประชาชน
ชาวไทยไดรับประโยชนสูงสุด ดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุขตลอดไป ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้

°“√ π—∫ πÿπ°‘®°√√¡‡æ◊Õ
Ë “∏“√≥ª√–‚¬™πå
ë พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ประทานพระวโรกาสใหผูบริหารองคการเภสัชกรรมเขาเฝา
เพือ่ ทูลเกลาถวายยาตานไวรัสเอดส เพือ่ ใชในโครงการชวยลดการ
ติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย ภายใตพระอุปถัมภของ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

With the determination to better the society,
throughout the year 2007 the Government Pharmaceutical
Organization has continued a myriad of social activities
consisting of support to the charitable activities, provision
of medicines and medical supplies, education on drug
usage, support of public benefit activities, upholding of
religion, support and promotion of youth education. All of
GPO’s efforts were to nurture the stigmata of the Thai
society growth and better health quality of the people so
that the Thai youth and citizen could yield the maximum
benefit and happiness. The activities carried out in the
year 2007 were as follows:-

Public Benefit Activities Support
ë HRH Princess Soamsawali Phravararajatinuddamatu granted an audience to the executives of
GPO to humbly present anti-retroviral drugs for the Red
Cross’ “Reducing the Mother-to-Child HIV Transmission”
program under HRH’s patronage.
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ë การสนับสนุนงบประมาณในโครงการผาตัดหัวใจ 8,000
ดวง จํานวน 300,000 บาท แกสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

51-04-033-041-072_T.indd 66

ë การจัดโครงการ GPO CARE AIDS โดยรวมกับศูนยวิจัย
โรคเอดส สภากาชาดไทย เพือ่ เปนการเพิม่ ศักยภาพในการบริหาร
จัดการคลินิกผูติดเชื้อเอชไอวีในสถานพยาบาล โดยพยาบาล
ที่ผานการอบรมจะทำหนาที่เปนผูชวยแพทยในการดูแลรักษา
สุขภาพการรับประทานยาอยางถูกวิธี เพื่อผูติดเชื้อจะไดไมเกิด
อาการดื้อยา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปนการลดภาระ
คาใชจา ยของรัฐในการจัดหายาตัวอืน่ ทีม่ รี าคาสูงกวามาใชทดแทน
สามารถนำงบประมาณทีม่ จี ำกัดกระจายไปยังกลุม ผูต ดิ เชือ้ รายใหม
ไดครอบคลุมมากขึน้ เปนการทำประโยชนใหกบั สังคมอีกทางหนึง่
ë การสนั บ สนุ น งบประมาณในโครงการ “ค า ยอาสา
ยาเพือ่ ชีวติ ” ซึง่ เปนโครงการทีอ่ งคการเภสัชกรรม มุง เผยแพรความรู

ë GPO supported the budget of THB 300,000 for
the heart operation of 8,000 patients project of the
Nation Health Security Office in commemoration of His
Majesty’s 80 Birthday Anniversary and HRH Princess
Galyani Vadhana’s 84 Birthday Anniversary.

ë The organization of GPO CARE AIDS project in
association with the AIDS Research Centre of the Thai
Red Cross to increase the management capacity of the
HIV-infected patient clinics in a medical establishment.
The trained nurses would serve as assistant to a doctor
on health care and correct drug usage to prevent a drugresistance in patient and to enable their better quality of
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เรื่องการใชยา ลดปญหาการใชยาไมถูกวิธี ควบคูก ารจัดกิจกรรม
ในทุกกลุมประชาชนและผูขาดโอกาสในสั ง คม โดยสนั บ สนุ น
งบประมาณปละ 1,000,000 บาท โดยมอบใหนิสิต นักศึกษา
สรางอาคารอเนกประสงคพรอมหองพยาบาลแกโรงเรียนทีข่ าดแคลน
คายละ 100,000 บาท พรอมอุปกรณและเวชภัณฑยาในการ
ปฐมพยาบาลตลอดจนการใหความรูดานการดูแลสุขภาพการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งตน การใชยาทีถ่ กู ตอง เพือ่ เปนการชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหแกชุมชน

life. This would also reduce the financial burden on the
government in providing more expensive alternative
medicines. The saved budget could then be reallocated
to cover a group of newly infected patients which would
in turn yield more benefit to the public.

ë The financial support to the “Drugs for Life
Volunteer Camp” program through which GPO aimed to
disseminate the knowledge on drug usage, reduce
incorrect drug use together with the organization of
activities among the public and least privileged groups.
The supporting budget of THB 1,000,000 per annum
were granted to the university out reach camps at THB
100,000 each to build a multi-purpose building with a
medical care unit for needy schools. The work also
incorporated the education on health care, first-aid and
correct drug usage to help develop a better quality of
living for the community.
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GPO has granted opportunity for students of all ages
to observation visits on the manufacturing of medicines
and biological products, quality assurance, research and
development, product distribution and marketing and
sales activities. The aims were to grant them a first-hand
experience and knowledge in additional to the institutional
curriculum. Furthermore, other organizations such as
health centers, hospitals, provincial and district public
health agencies and other public and private entities
were allowed the visits to various areas of operation to
nurture the collaboration of future development of medicine
and medical supplies.
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องค ก ารเภสั ช กรรมเป ด โอกาสให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา จาก
สถาบั น ต า งๆ เข า มาศึ ก ษา ดู ง านด า นการผลิ ต ยา การผลิ ต
ชีววัตถุ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา การจัดสงสินคา
การตลาดและการขาย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การสร า งประสบการณ
เพิม่ ความรู ประกอบการเรียนของสถาบันตางๆ รวมทัง้ เปดโอกาส
ใหหนวยงานตางๆ ทัง้ หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอ ตลอดจน
หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เข า เยี่ ย มชมการดำเนิ น งาน
ในส ว นต า งๆ เพื่ อ ร ว มกั น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ย าและเวชภั ณ ฑ
ในโอกาสตอไป

Knowledge Promotional Activities
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องคการเภสัชกรรมมีความมุงหวังที่จะไดเห็นเยาวชนเปน
สวนหนึ่งของสังคมในการสรางสรรค และนำความรูดานเภสัชกร
ไปใชใหเกิดประโยชนสงู สุดตอครอบครัว เพือ่ นๆ และบุคคลรอบขาง
จึงไดจัดโครงการ “GPO Camp” ขึ้น เพื่อเปนการใหความรูแก
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สายวิ ท ยาศาสตร ที่ มี
ความประสงคจะเรียนตอในดานเภสัชศาสตร แตยังขาดความรู

และความเขาใจในสายวิชาชีพนี้ โดยไดเชิญเภสัชกรจากองคการ GPO Camp Activity
เภสัชกรรมมาบรรยาย ความรูเรื่องการใชยาอยางถูกตอง พรอม
GPO has been determined to see the youth as
เชิญคณาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆ และผูประกอบวิชาชีพ a part to better the society and to be able to apply the
เภสัชกรจากองคการเภสัชกรรม มาแนะแนวการศึกษาตอดาน pharmaceutical knowledge for the maximum benefit of
their families, friends and others around them. The “GPO
เภสัชกรรม
Camp” was therefore set up to provide educational camp
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องค ก ารเภสั ช กรรมดํ า เนิ น การจั ด ทอดกฐิ น ประจํ า ป
เพื่อเปนการสืบทอดเจตนารมณที่ดีในการเปนองคกรที่ใหความ
สําคัญ ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี ไ ทยให ค งอยู สื บ ต อ ไป โดยในป 2550 จั ด ทอดกฐิ น
ณ วัดเขามันธรรมาราม อ.ทับกวาง จ.สระบุรี
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for senior high school students studying in science
program and desirous to further their education in
pharmaceutical field yet lack of knowledge and
understand of the profession. In the program,
pharmacists from GPO were invited to lecture on
accurate drug usage while lecturers from universities
and pharmaceutical professionals from GPO to
provide guidance on educational perspectives.

Religion Preservation and Promotion
GPO hosted an annual Ka-tin to carry on the good
will in being the organization that has placed importance
on the preservation and promotion of Thai culture and
festival to foster its existence in the Thai society. In the
year 2007, the Ka-tin ceremony was held at Khoa Mun
Dhamaram Temple, Tubkwang district, Saraburi province.
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องค ก ารเภสั ช กรรมได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมซึ่ ง เป น
สาธารณกุ ศ ลในรู ป ของการบริ จ าคยาผ า นหน ว ยงานต า งๆ
ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ประกอบดวย การสนับสนุนการ
ออกคายของนักศึกษา โดยมอบยาและเวชภัณฑ เพื่อใชสําหรับ
นักศึกษาออกคายอาสาพัฒนาชนบท, โครงการ I See You มติชน
30 ป, การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ แกกรมการกงสุลเพื่อนําไป
ชวยเหลือแรงงานไทยในไตหวัน, การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ
ใหแกโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห และมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ, การสนับสนุนยา
และเวชภัณฑแกตาํ รวจทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจปองกันประเทศและรักษา
ความสงบเรียบรอยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, การมอบ
ยาชุดชวยเหลือผูประสบภัยแกโครงการ To Be Number One
เพื่อนําไปสนับสนุนโครงการชวยเหลือผูประสบภัย, การบริจาค
ยาและเวชภัณฑพรอมเครื่องอุปโภค บริโภคแกทหารที่ปฏิบัติ
หนาทีช่ ว ยเหลือผูป ระสบภัยน้ำทวม และใหแกผปู ระสบภัยน้ำทวม
ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก, สุโขทัย, พิจิตร, อางทอง, สิงหบุรี,
อยุธยา และอุทัยธานี

Donation of Medicine and Medical Supplies
GPO has supported the social contribution activities
via the donation of medicines through various public and
private organizations as well political entities. Among
them were the support to the out reach camps of
undergrad students via the donation of medicines in the
‘I See You’ project to celebrate the 30th anniversary of
Mathichon group; the donation of medicines and medical
supplies to the Department of Consular Affairs for the
Thai lobour aids in Taiwan; the donation of medicines
and medical supplies to Rajpachanukrau Foundation
schools and the Distance Learning via Satellite
Foundation under His Royal Patronage; the donation of
medicines and medical supplies to the police working in
the three Southern bordering provinces; the donation of
first-aids kits to the To Be Number One project for the
relieve of disaster affected areas; the donation of
medicines and medical supplies with essential
commodities for the military units working in flooded
areas; and to the flood affected groups in Phitsanulok,
Sukhothai, Pichit, Ang-Thong, Signburi, Ayudthaya, and
Uthaitani.

th
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°“√®— ¥ °‘ ® °√√¡‡©≈‘ ¡ æ√–‡°’ ¬ √µ‘ 80 æ√√…“ Commemoration of His Majestyûs 80th
¡À“√“™“
Birthday Anniversary
เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
On the auspicious occasion of the 80 Birthday
Anniversary
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej,
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงเจริ ญ พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
องคการเภสัชกรรมไดจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย ประกอบดวย GPO has organized a myriad of activities in His honour.
One of which was the collaboration with the Princess
รวมกับมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Mother's Medical Volunteer Foundation to produce and
(พอ.สว.) ผลิตและเผยแพรสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ publicize documentary on the royal duties of His Majesty
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในชุด “พระผูเปน
พลังของแผนดิน” ซึ่งเปนสารคดีนําเสนอพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภายใตชอื่ “ยาพระราชทาน” เปนการ
นํ า เสนองานด า นการแพทย แ ละสาธารณสุ ข โดยมี เ นื้ อ หาที่
เกี่ยวเนื่องกับภารกิจขององคการเภสัชกรรมในการสงเสริมและ
สนับสนุนการบริการดานการแพทยและสาธารณสุขใหกบั ประชาชน
ทีด่ อ ยโอกาสในถิน่ ทุรกันดาร ใหไดรบั ยาและเวชภัณฑและบริการ
ทางการแพทยที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนใหดีขึ้นตอไป

series entitled “King’s Medicines” was shown to portrait
the work of His Majesty relating to the medical and public
health area. The contents focused on the work of GPO to
support and promote the medical and public health
service to the underprivileged population in the remote
areas to ensure their access to quality medicines,
medical supplies and medical service to promote better
quality of life.
The “Good Merit for the Royal Father” was also
organized in which the proceed from the sales of every
THB 8 on medicines would be used to purchase covers,
medicines and medical supplies for the people suffering
the cold blizzard in Ban Nongkhom, Meang Na village,
Chiang Dow district, Chiang Mai Province.
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จัดโครงการทําดีเพือ่ พอหลวง โดยนํารายไดจากการจําหนาย
ยาทุก 8 บาท สมทบทุนซื้อผาหมกันหนาวพรอมยาและเวชภัณฑ
มอบใหแกชาวบานทีป่ ระสบภัยหนาว ณ บานหนองแขม ต.เมืองนะ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม

under the theme “The Strength of the Land” in which a
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Other Information

∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ
GPOûs Joint Venture Companies
1. ∫√‘…—∑ ‡¬‡πÕ√—≈ ŒÕ ªîµ—≈ ‚ª√¥—° å ®Ì“°—¥ (¡À“™π)
General Hospital Products Public Co., Ltd.
สถานที่ตั้ง
101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2529-2560-5 โทรสาร (66-2) 529-2566
ธุรกิจหลัก
น้ำเกลือ, น้ำยาลางไต
ทุนจดทะเบียน
100 ลานบาท (เรียกชําระแลว 60 ลานบาท)
สัดสวนการถือหุน ขององคการเภสัชกรรม
รอยละ 49.6 (29.76 ลานบาท)
Address
101/99 Soi 7, Navanakorn Industrial Estate,
Phaholyothin Road, Khlong Lunag District, Pathum Thani
12120
Tel. 0-2529-2560-5 Fax. 0-2529-2566
Core Business
Saline Solution, Dialysis Solution
Authorized Capital
THB 100 million (Issued & Paid up THB 60 million)
Ratio of GPO’s Shareholding
49.6% (THB 29.76 million)
Website
http://www.ghp.co.th
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2. ∫√‘…—∑ ¬Ÿ‰π‡µÁ¥ø“√å¡“·Õπµ‘‰∫‚Õµ‘§ å Õ‘π¥— µ√’ å ®Ì“°—¥
United Pharma Antibiotic Industry Co., Ltd.
สถานที่ตั้ง
101/52 นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ถนนพหลโยธิน
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0-529-0097-9 โทรสาร 0-2529-0378
ธุรกิจหลัก
วัตถุดิบยา (API)
ทุนจดทะเบียน
50 ลานบาท
สัดสวนการถือหุน ขององคการเภสัชกรรม
รอยละ 45 (22.5 ลานบาท)
สถานะ
บริษัทฯ หยุดการผลิต
Address
101/52 Navanakorn Industrial Estate, Phaholyothin Road,
Khlong Luang District, Pathum Thani 12120
Tel. 0-2529-0097-9 Fax. 0-2529-0378
Core Business
Active Pharmaceutical Ingredients (API)
Authorized Capital
THB 50 million
Ratio of GPO’s Shareholding
45% (THB 22.5 million)
Status
Plant shutdown
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3. ∫√‘…—∑ ‰∑¬«—≤π“ø“√å¡“´Ÿµ‘§—≈ ‡¥Á°´å‚∑√ ®Ì“°—¥
Thai Watana Pharmaceutical Dextrose Co., Ltd
สถานที่ตั้ง
112 หมู 1 ถนนบางละมุง-ระยอง อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท 0-3822-2483
ธุรกิจหลัก
น้ำตาลเด็กซโทรส
ทุนจดทะเบียน
450 ลานบาท
สัดสวนการถือหุน ขององคการเภสัชกรรม
รอยละ 30 (135 ลานบาท)
สถานะ
บริษัทฯ อยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย
Address
112 Moo 1 Banglamung-Rayong Road, Banglamung
District, Chonburi 20150
Tel. 0-3822-2483
Core Business
Dextrose
Authorized Capital
THB 450 million
Ratio of GPO’s Shareholding
30% (THB 135 million)
Status
Undergoing Bankruptcy court case
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4. ∫√‘…—∑ º≈‘µ¿—≥±å ¡ÿπ‰æ√‰∑¬ ®Ì“°—¥
Thai Herbal Products Co., Ltd.
สถานที่ตั้ง
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ธุรกิจหลัก
ทุนจดทะเบียน
สัดสวนการถือหุน ขององคการเภสัชกรรม
Address

Core Business
Authorized Capital
Ratio of GPO’s Shareholding
Website

บริเวณ แฟคตอรีแลนด วังนอย
130/149 หมูที่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท (035) 721 445-7 โทรสาร (035) 721-743
ยาสมุนไพร
80 ลานบาท
รอยละ 49 (39.2 ลานบาท)
Factory Land Wangnoi,
130/149 Moo3, Wangnoi District, Phra Nakhon Sri Ayuthaya
13170
Tel. (035) 721 445-7 Fax. (035) 721-743
Herbal Remedies
THB 80 million
49% (THB 39.2 milion)
http://www.thaiherbinfo.com
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5. ∫√‘…—∑ Õß§å°“√‡¿ —™°√√¡ › ‡¡Õ√å√‘‡ÕÕ√å ™’««—µ∂ÿ ®Ì“°—¥
Government Pharmaceutical Organization - Merieux Biologicals Products Co., Ltd.
สถานที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้
241 หมู 7 ตำบลหัวสําโรง อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทร. (038) 575 429-35 โทรสาร (038) 575-428
ธุรกิจหลัก
ผลิตและจําหนายวัคซีนปองกันโรคในคน
ทุนจดทะเบียน
300 ลานบาท
สัดสวนการถือหุน ขององคการเภสัชกรรม
รอยละ 49 (147 ลานบาท)
Address
Gateway City Industrial Estate,
241 Moo 7 T.Huasamrong
Plaengyao District Chachoengsao 24190
Tel. (038) 575 429-35 Fax. (038) 575-428
Core Business
Manufacture and sell human vaccine
Authorized Capital
THB 300 million
Ratio of GPO’s Shareholding
49% (THB 147 million)

51-04-033-73-073-096_T.indd 73

√“¬ß“πª√–®”ªï 2550 73

6. ∫√‘…—∑ ‡¡¥‘§—≈ ¥’ ‰«´å ·¡πŸ·ø§‡®Õ‡√Õ√å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®Ì“°—¥
Medical Device Manufacturer (Thailand) Limited
สถานที่ตั้ง
นิคมอมตะซิตี้
71/45 หมู 4 ถนนทางหลวงแผนดิน 331 ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท (038) 956-432
ธุรกิจหลัก
ผลิตและจําหนายเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาชนิดปลอดภัย
ทุนจดทะเบียน
720 ลานบาท
สัดสวนการถือหุน ขององคการเภสัชกรรม
รอยละ 13 (93.6 ลานบาท)
สถานะ
บริษัทฯ หยุดการผลิต
Address
71/45 Amata City Industrial Estate, Rayong 21140
Tel. (038) 956-432
Core Business
Manufacture and sell safety Hypodermic syringes with
needles
Authorized Capital
THB 720 million
Ratio of GPO’s Shareholding
13% (THB 93.6 million)
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Compensations of the Board of Directors of the Government Pharmaceutical Organization
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No.

51-04-033-73-073-096_T.indd 74

™◊ËÕ§≥–°√√¡°“√
Name of Directors

µ”·Àπàß
Position

1.

นายวิทิต ลีนุตพงษ

ประธานกรรมการ (เดิม)

2.

น.พ.ไพจิตร วราชิต

3.

§à“µÕ∫·∑π
(∫“∑/µàÕªï)
Compensation
(Baht/year)

‡ß‘π‚∫π— ‰¥â√—∫
„πªï 2550 (∫“∑)
Annual Bonus
2007 (Baht)

-

140,625.00

กรรมการ

20,000.00

112,500.00

น.พ.ธวัช สุนทราจารย

กรรมการ

182,500.00

112,500.00

4.

น.พ.เสถียร ภูประเสริฐ

กรรมการ

-

84,375.00

5.

นายธาตรี เคียนทอง

กรรมการ

10,000.00

112,500.00

6.

น.พ.ปราชญ บุณยวงศวิโรจน

กรรมการ

91,000.00

88,004.03

7.

น.พ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา

กรรมการ

21,250.00

88,004.03

8.

น.พ.วิชัย โชควิวัฒน

ประธานกรรมการ (ปจจุบัน)

237,500.00

88,004.03

9.

ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ

กรรมการ

-

88,004.03

10.

พญ.ศิริพร กัญชนะ

กรรมการ

10,000.00

88,004.03

11.

น.พ.อภิชัย มงคล

กรรมการ

22,500.00

88,004.03

12.

นางเบญจา หลุยเจริญ

กรรมการ

22,500.00

88,004.03

13.

น.พ.ชาตรี บานชื่น

กรรมการ

10,000.00

53,125.00

14.

น.พ.สงวน นิตยารัมภพงศ

กรรมการ

-

31,562.50

15.

นายแพทยหมอมหลวงสมชาย จักรพันธุ

กรรมการ

213,500.00

16.

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

กรรมการ

223,000.00

17.

ภญ.ดร.จงดี วองพินัยรัตน

กรรมการ

240,000.00

18.

วาที่พันตรีสมบัติ วงศกําแหง

กรรมการ

275,000.00

19.

ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา

กรรมการ

170,000.00

20.

น.พ.ชูชัย ศุภวงศ

กรรมการ

247,500.00

21.

นายประสาร มฤคพิทักษ

กรรมการ

280,000.00

22.

นางสิรินุช พิศลยบุตร

กรรมการ

265,000.00

23.

นายชํานาญ พิเชษฐพันธ

กรรมการ

79,000.00

นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง

กรรมการ

53,000.00

นายชูชัย ฤดีสุขสกุล

กรรมการ

87,000.00

พลโท น.พ.มงคล จิวะสันติการ

กรรมการและเลขานุการ

110,000.00

น.พ.วิทิต อรรถเวชกุล

กรรมการและเลขานุการ

60,000.00

24.
25.
26.
27.

Mr.Vithit Leenutaphong
Dr.Paijit Warachit, M.D.
Dr.Thawat Suntrajarn, M.D.
Dr.Satian Pooprasert, M.D.
Mr.Thatree Kienthong
Dr.Prat Boonyawongvirot, M.D.
Dr.Narongsakdi Aungkasuvapala, M.D.
Dr.Vichai Chokevivat, M.D.
Prof.Dr.Pakdee Potisiri, M.D.
Dr.Siriporn Kanchana, M.D.
Dr.Apichai Mongkol, M.D.
Mrs.Benja Louichareon
Dr.Chatree Banchuen, M.D.
Dr.Sanguan Nitayarumpong, M.D.
Dr.M.L.Somchai Chakrabhand, M.D.
Prof.Dr.Visanu Thamlikitkul, M.D.
Dr.Chongdee Wongpinairat, Ph.D.
Acting Major Sombat wongkamhaeng
Prof.Dr.Thiravat Hemachudha, M.D.
Dr.Choochai Supawongse, M.D.
Mr.Prasarn Marukpitak
Mrs.Sirinuj Bisonyabut
Mr.Chamnan Pichedpan

Mr.Suthichai Eamcharoenying
Mr.Choochai Rudeesuksakul
Dr.Lt.Gen.Mongkol Jiwasantikarn, M.D.
Dr.Witit Artavatkun, M.D.

Chairman (Pormer)
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Director (Present)
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

2,930,250.00

1,263,215.71
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สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของทุน สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ขององคการเภสัชกรรม ซึ่งผูบริหารขององคการเภสัชกรรม
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสำนักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบ
ในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ กี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ทีเ่ ปนจำนวนเงิน และการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่องคการเภสัชกรรมใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารขององคการเภสัชกรรมเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ
การแสดงรายการทีน่ ำเสนอในงบการเงินโดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเชือ่ วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอ สรุปทีเ่ ปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 3.15 เปนคาใชจายที่ไมกอใหเกิดรายได
เพราะสวนราชการตองซื้อยาและเวชภัณฑที่องคการเภสัชกรรมเปนผูผลิตเทานั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 61 และการซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งองคการ
เภสัชกรรมมิไดเปนผูผลิตแตมีจำหนาย องคการเภสัชกรรมยังไดรับสิทธิพิเศษภายใตหลักเกณฑที่กำหนดไวในกรณีที่สวนราชการ
ไดจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาตามขอ 62 ของระเบียบเดียวกัน ดังนั้น เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
ดังกลาว จึงเปนคาใชจายที่ไมเกี่ยวพันโดยตรงกับรายไดจากการขาย การรับรูคาใชจายดังกลาวในงบกำไรขาดทุนจึงมีผลกำไรสุทธิ
งวดบัญชีป 2550 และ 2549 ต่ำไปประมาณ 220.98 ลานบาท และ 148.74 ลานบาทตามลำดับ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา ยกเวนผลกระทบของเรื่องที่กลาวไวในวรรคสาม งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป
ขององคการเภสัชกรรม โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผูอำนวยการสำนักงาน

(นางสุคนธ สุขศรี)
ผูอำนวยการกลุม
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(นางสาวลักขณา บุญยมโนนุกุล)
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The Government Pharmaceutical Organization

≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2550 ·≈– 2549

I

As of September 30 th, 2007 and 2006

หนวย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุ
Notes
‘π∑√—æ¬å I
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2549
2006

Assets

สินทรัพยหมุนเวียน I Current Assets
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
Cash and Cash Equivalents
เงินลงทุนชั่วคราว
Short-Term Investment
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
Trade Receivable - Net
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
Other Accounts Receivable - Net
สินคาคงเหลือ
Inventories
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
Other Current Assets
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
Total Current assets
สินทรัพยไมหมุนเวียน I Non-Current Assets
เงินลงทุนในบริษัทรวม
Investment in Joint Venture
เงินใหกูยืม
Loan
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
Property, Plant and Equipment - Net
สินทรัพยระหวางดำเนินการ
Assets In-Process
ยาและเวชภัณฑโครงการสำรองยาและเวชภัณฑ
Current Portion of Drugs and Medical Supplies Reserve
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย
Total Assets

2550
2007

3.1

581,261,791.36

405,827,438.59

3.3

1,786,179,509.75

1,791,578,949.93

2.4, 3.4

2,095,094,417.72

2,088,814,656.85

13,521,570.44

14,517,019.96

1,818,593,732.41

1,407,023,701.55

51,421,045.44

52,001,882.08

6,346,072,067.12

5,759,763,648.96

2.5, 3.8

494,960,000.00

494,960,000.00

3.9

59,356,105.00

57,703,805.33

1,637,152,011.86

1,446,566,489.37

72,665,920.58

28,080,843.18

8,575,149.80

20,253,868.37

2,272,709,187.24

2,047,565,006.25

8,618,781,254.36

7,807,328,655.21

3.5
2.2, 3.6
3.7

2.3, 3.10

3.14

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements.
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The Government Pharmaceutical Organization
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I

As of September 30 th, 2007 and 2006

หมายเหตุ
Notes
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2550
2007

หนวย : บาท
Unit : Baht
2549
2006

Liabilities and Capital

หนี้สินหมุนเวียน I Current Liabilities
เจาหนี้การคา
Trade Accounts Payable
คาใชจายและเงินคางจาย
Accured Liabilities
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
Income Tax Payable
เงินประกันสัญญา
Collateral
เจาหนี้อื่น
Other Liabilities

542,982,979.70

252,131,277.11

150,907,348.92

5,137,027.77

5,834,006.26

27,789,679.10

23,814,654.76

78,016,932.06

20,266,408.73

854,874,564.64

743,805,398.37

2.6, 3.13.1

225,965,065.30

219,403,485.30

2.6, 3.13.2

15,000,000.00

10,000,000.00

1,095,839,629.94

973,208,883.67

48,041,467.48

48,041,467.48

3,018,502.04

3,018,502.04

3,526,548.46

3,526,548.46

54,586,517.98

54,586,517.98

3.11

3.12

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements.
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รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total Current Liabilities
กองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงาน
Employees’ Pension Fund
กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม
GPO’s Loan Fund
รวมหนี้สิน
Total Liabilities
สวนทุน
Shareholders’ Equity
ทุน
Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
Capital Transfered from Current Capital

491,799,648.60
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The Government Pharmaceutical Organization
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I

As of September 30 th, 2007 and 2006

หนวย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุ
Notes
สวนเกินทุนจากการบริจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำรองโครงการสำรองยาและเวชภัณฑ
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำไรสะสม
Retained Earnings
รวมสวนทุน
Total Shareholders’ Equity
รวมหนี้สินและสวนทุน
Total Liabilities and Shareholders’ Equity
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(นายแพทยวิทิต อรรถเวชกุล)
(Dr.Witit Artavatkun)
ผูอำนวยการองคการเภสัชกรรม
Managing Director
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2550
2007

2549
2006

2.3

13,838,393.76

15,939,402.30

3.14

49,914,409.60

49,914,409.60

7,404,602,303.08

6,713,679,441.66

7,522,941,624.42

6,834,119,771.54

8,618,781,254.36

7,807,328,655.21

(นายสมชาย ศรีชัยนาค)
(Mr.Somchai Srichainak)
หัวหนาเจาหนาที่ดานการเงิน (CFO)
Chief Financial Officer (CFO)
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Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements.
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The Government Pharmaceutical Organization
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For the Years Ended September 30th, 2007 and 2006

หมายเหตุ
Notes
√“¬‰¥â I

2550
2007

หนวย : บาท
Unit : Baht
2549
2006

5,444,731,361.67

4,887,970,737.42

3,339,122.25

1,735,875.55

138,417,749.14

120,161,621.62

5,586,488,233.06

5,009,868,234.59

3,197,532,681.06

2,700,015,549.68

1,218,796,194.04

1,190,539,893.48

27,813,872.11

26,297,339.15

4,444,142,747.21

3,916,852,782.31

1,142,345,485.85

1,093,015,452.28

Income

ขายยาและเวชภัณฑ
Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies
คารับจางทำของ
Income from Hire of Work
รายไดอื่น
Other Income
รวมรายได
Total Income
§à“„™â®à“¬ I

(รายละเอียด 1)
(Detail 1)

Expense

ตนทุนขายและรับจางทำของ
Cost of Sales and Hire of Work
คาใชจายในการขายและบริหาร
Selling and Administrative Expenses
คาใชจายอื่น ๆ
Other Expenses
รวมคาใชจาย
Total Expenses
กำไรสุทธิ
Net Income

(รายละเอียด 2)
(Detail 2)
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The Government Pharmaceutical Organization
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ÿ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2550 ·≈– 2549

I For the Years Ended September 30 , 2007 and 2006
th

หนวย : บาท
Unit : Baht

2550 I 2007
สวนเกินทุน
จากการบริจาค

สำรองโครงการ
สำรองยาและ
เวชภัณฑ

54,586,517.98

15,939,402.30

49,914,409.60

6,713,679,441.66

6,834,119,771.54

เพิ่ม (ลด) ระหวางงวด

-

(2,101,008.54)

-

-

(2,101,008.54)

กำไรสุทธิสำหรับงวด

-

-

-

1,142,345,485.85

1,142,345,485.85

หัก เงินรายไดแผนดิน
นำสงคลัง

-

-

-

(451,422,624.43)

(451,422,624.43)

54,586,517.98

13,838,393.76

49,914,409.60

7,404,602,303.08

7,522,941,624.42

ทุน
ยอดตนงวด

ยอดปลายงวด

กำไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร

รวมสวน
ของทุน

2549 I 2006
สวนเกินทุน
จากการบริจาค

สำรองโครงการ
สำรองยาและ
เวชภัณฑ

54,586,517.98

16,284,640.96

49,914,409.60

6,196,684,182.88

6,317,469,751.42

เพิม่ (ลด) ระหวางงวด

-

(345,238.66)

-

-

(345,238.66)

กำไรสุทธิสำหรับงวด

-

-

-

1,093,015,452.28

1,093,015,452.28

นำสงคลัง

-

-

-

(576,020,193.50)

(576,020,193.50)

ยอดปลายงวด

54,586,517.98

15,939,402.30

49,914,409.60

6,713,679,441.66

6,834,119,771.54

ทุน
ยอดตนงวด

กำไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร

รวมสวน
ของทุน
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หัก เงินรายไดแผนดิน
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For the Years Ended September 30th, 2007 and 2006

2550
2007

หนวย : บาท
Unit : Baht
2549
2006

1,142,345,485.85

1,093,015,452.28

177,857,610.83

175,941,225.01

3,888,147.35

347,427.00

13,472,542.78

21,549,997.49

(33,902.11 )

(2,271.75 )

(3,065,519.46 )

(716,794.80 )

10,250,020.64

4,380,584.05

203,161.34

19,330.61

(1,806,445.49 )

(3,625.05 )

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π
Cash Flow from Operating Activities

กำไรสุทธิ
Net Income

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements.
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รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
Adjustment to reconcile net income to net cash
provided by (used for) operating activities :
คาเสื่อมราคา
Depreciation
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย
Loss on Retirements of Assets
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินคา
Loss on Write-off of Inventories
หนี้สูญรับคืน
Written- off Debts Recovered
กำไรจากการจำหนายสินทรัพย
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(Gain) Less on Foreign Exchange
หนี้สงสัยจะสูญ
Deubtful Debts
รายไดจากการตัดบัญชีทรัพยสินที่ไดรับบริจาค
Proceeds from Write-off of Donated Assets
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สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนี้การคา
Trade Receivable
ลูกหนี้อื่น
Other Accounts Receivable
สินคาคงเหลือ
Inventories
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
Other Current Assets
ยาและเวชภัณฑโครงการสำรองยาและเวชภัณฑ
Drug and Medical Supplies Reserve
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หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
Increase (Decrease) in Liabilities In-Process
เจาหนี้การคา
Trade Account Payable
เงินประกันสัญญา
Collateral
เจาหนี้อื่น
Other Liabilities
กองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงาน
Employees’ Pension Fund
กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม
GPO’s Loan Fund
คาใชจายและเงินคางจาย
Acurred Liabilities
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
Income Tax Payable
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
Net Cash Flow Provided by Operating Activities

2549
2006

(16,714,155.42 )

(1,085,048,178.63 )

995,449.52

(3,695,402.74 )

(425,042,573.64 )

(378,069,365.19 )

580,836.64

5,033,875.58

11,678,718.57

443,554.58

(63,457,953.13 )

149,286,312.77

3,975,024.34

(773,798.17 )

57,750,523.33

6,777,177.27

6,561,580.00

(65,691,846.95 )

5,000,000.00

5,000,000.00

101,223,928.19

6,623,181.87

(696,978.49 )

2,017,263.55

1,024,965,501.64

(63,565,901.22 )

À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√‡ß‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß∫°“√‡ß‘ππ’È
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements.
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For the Years Ended September 30th, 2007 and 2006

2550
2007

หนวย : บาท
Unit : Baht
2549
2006

°√–· ‡ß‘π ¥®“°°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ

Cash Flows Provided by (Used for) Investing Activities

เงินใหกูยืม
Loans
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย
Proceeds from Disposal of Assets
จายเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
Addition to Property, Plant and Equipment
จายเงินลงทุนในสินทรัพยระหวางดำเนินการ
Additions to Assets In-Process
เงินฝากธนาคารประจำเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
Decrease (Increase) in Cash Exceeding 3 months
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

(1,652,299.67)

(1,353,660.33)

3,287,319.00

723,354.80

(358,491,721.32)

(208,381,705.30)

(46,651,262.63)

(7,330,217.76)

(1,261,554,761.18)

1,002,090,408.91

(1,665,062,725.80)

785,748,180.32

(451,422,624.43)

(576,020,193.50)

(451,422,624.43)

(576,020,193.50)

(1,091,519,848.59)

146,162,085.60

2,188,085,830.91

2,041,923,745.31

1,096,565,982.32

2,188,085,830.91
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Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements.

51-04-033-73-073-096_T.indd 83

√“¬ß“πª√–®”ªï 2550 83

เงินรายไดนำสงคลัง
Contribution to State Income
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหา
Net Cash for Procurement
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
Net (Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ งวด 3.2
Cash and Cash Equivalents, End of Year
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For the Years Ended September 30th, 2007 and 2006

1. °“√®—¥µ—Èß·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å
องคการเภสัชกรรม มีวัตถุประสงคตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ดังนี้
(1) ผลิตยาและเวชภัณฑ
(2) สงเสริมใหมีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ
(3) สงเสริมการวิเคราะหยาและเวชภัณฑ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยาและเวชภัณฑ
(4) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและใหซึ่งยาและเวชภัณฑ
(5) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ
องคการเภสัชกรรมมีอำนาจกระทำการตางๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคดังกลาว รวมถึงรวมการงานหรือสมทบกับบุคคล
หรือสวนราชการอื่นเพื่อประโยชนแหงกิจการขององคการเภสัชกรรม การเขาเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือนิติบุคคลใดๆ
และกู ยืม ใหกู ใหยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือดวยทรัพย
2.

√ÿªπ‚¬∫“¬°“√∫—≠™’∑’Ë ”§—≠
2.1 การรับรูรายได – คาใชจาย
- รายไดจากการขายยาและเวชภัณฑ รับรูเมื่อสงมอบเสร็จสิ้นแลว
- รายไดจากการรับจางทำของ วิเคราะหวิจัย รับรูตามเกณฑเงินสด
- ดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
- เงินปนผล รับรูเมื่อประกาศจายเงินปนผล
- คาใชจายในการขายและบริหารรับรูตามเกณฑคงคาง
- เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ รับรูคาใชจายพรอมกับรายไดที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน
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2.2 สินคาคงเหลือ
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สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนที่ปรับผลตางแลว โดยวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะ
ต่ำกวา คาใชจา ยของฝายผลิตคิดเปนตนทุนของสินคาทีผ่ ลิตทัง้ จำนวน การบันทึกบัญชีสนิ คาใชวธิ บี นั ทึกแบบแสดงยอดสินคาคงเหลือ
ตอเนื่อง (Perpetual Inventory Method)
2.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ หรือไดมา หรือการกอสรางแลวเสร็จ
คาเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภท ในอัตรารอยละ 5 – 20
ตอป
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สินทรัพยที่ไดรับบริจาคการคำนวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สินทรัพยทใี่ ชในการดำเนินงาน เพือ่ หารายไดโดยตรง คาเสือ่ มราคาถือเปนคาใชจา ยดำเนินงานประจำป
2. สินทรัพยที่มิไดใชในการดำเนินงาน เพื่อหารายไดโดยตรง คาเสื่อมราคาจะนำไปหักบัญชีสวนเกินทุนจากการบริจาค
สินทรัพยที่ซื้อมาราคารวมหนวยละไมเกิน 30,000.00 บาท และมีอายุการใชงานไมเกิน 2 ป ถือเปนคาใชจายทั้งจำนวน
ในปที่ซื้อ
2.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
องคการเภสัชกรรม ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2548 หมวด 1 การบัญชี ขอ 7 สำหรับลูกหนี้ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคางชำระเกินกวา 1 ป ขึ้นไปนับจากวันที่หนี้
ถึงกำหนดชำระ ในอัตรารอยละ 100
2.5 เงินลงทุนในบริษัทรวม
แสดงตามวิธีราคาทุน
2.6 กองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงาน กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
องคการเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงานขึ้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหวางขอบังคับองคการเภสัชกรรม วาดวยเงินบำเหน็จ เงินชดเชย
และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองคการฯ จายสมทบใหกองทุนในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทัง้ นีไ้ ดรวมรายการบัญชีตา งๆ
ของกองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงานไวในงบการเงินขององคการเภสัชกรรมดวย
องคการเภสัชกรรมไดจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมขึ้น ตามขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวยการใหผูปฏิบัติงาน
กูเงิน พ.ศ. 2520 ใหใชบังคับนี้ตั้งแต 1 มกราคม 2521 โดยใหจัดสรรเงินกองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงานมาจัดตั้งกองทุนเงินกูฯ
ตามจำนวนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการเภสัชกรรม และคณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติตามรายงาน
การประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ใหองคการ
เภสัชกรรม จัดสรรงบประมาณเขากองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมปละ 5 ลานบาท โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2548 เพื่อจายคืนเงิน
ยืมกองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงานจนกวาจะครบจำนวน 44.5 ลานบาท ทั้งนี้ไดรวมรายการบัญชีตางๆ ของกองทุนเงินกูองคการ
เภสัชกรรมไวในงบการเงินขององคการเภสัชกรรมดวย

เงินสมทบทีจ่ า ยใหกองทุนบำเหน็จฯ กองทุนเงินกูฯ และกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ รับรูเ ปนคาใชจา ยในงบกำไรขาดทุน
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องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองคการเภสัชกรรมซึ่งจดทะเบียนแลว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผูที่เขาปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ตองเปนสมาชิกกองทุนฯ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
กอนวันทีด่ งั กลาวเลือกเปนสมาชิกตามความสมัครใจ โดยองคการเภสัชกรรมจายสมทบใหอตั รารอยละ 9 ของเงินเดือน สำหรับพนักงาน
ที่มีอายุการทำงานไมเกิน 20 ป และรอยละ 10 ของเงินเดือนสำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงานเกิน 20 ป ตอมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน
2549 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2549 ใหจายเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มอีกรอยละ 2
สำหรับพนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 20 ป ใหไดรับเงินสมทบรอยละ 11 ของเงินเดือน สวนพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ป ใหไดรับเงิน
สมทบรอยละ 12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 เปนตนไป
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2.7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายความรวมถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจาย
ไมเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ไดรวมสวนของกองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงาน และกองทุนเงินกูฯ ไวดวย
3. ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡
3.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ประกอบดวย
2550
เงินสดคงเหลือที่สำนักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย
รวม

0.88
2.02
578.36
581.26

หนวย : ลานบาท
2549

0.51
0.00
405.32
405.83

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 578.36 ลานบาท มีเงินที่องคการเภสัชกรรมสำรองไวสำหรับโครงการสำรองยาและ
เวชภัณฑ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 3.14 เปนเงิน 22.30 ลานบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงาน 8.75 ลานบาท
และกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม 3.13 ลานบาทรวมอยูดวย
3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
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2550
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เงินสดคงเหลือที่สำนักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย
รวม
เงินฝากธนาคารประจำ 3 เดือน
รวม

0.88
2.02
578.36
581.26
515.30
1,096.56

หนวย : ลานบาท
2549

0.51
0.00
405.32
405.83
1,782.26
2,188.09
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3.3 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวย
2550
เงินฝากธนาคาร

- ประจำ 3 เดือน
- ประจำ 6 เดือน
- ประจำ 12 เดือน
รวม

หนวย : ลานบาท
2549

515.30
1,170.88
100.00
1,786.18

1,782.26
0.00
9.32
1,791.58

เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 1,786.18 ลานบาท มีเงินฝากธนาคารของกองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงาน ประเภทประจำ
3 เดือน จำนวน 13.78 ลานบาทรวมอยูดวย
3.4 ลูกหนี้การคา – สุทธิ ประกอบดวย
2550
ลานบาท รอยละ
ลูกหนี้สวนราชการ – สวนกลาง
ลูกหนี้สวนราชการ – สวนภูมิภาค
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือ

1,304.35
750.18
41.07
2,095.60
0.51
2,095.09

62.24
35.80
1.96
100.00
0.02
99.98

หนวย : ลานบาท
2549
ลานบาท รอยละ

1,161.32
895.77
32.06
2,089.15
0.34
2,088.81

55.59
42.88
1.53
100.00
0.02
99.98

3.5 ลูกหนี้อื่น – สุทธิ ประกอบดวย

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย และเงินประกันคาภาษีศุลกากร
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม
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10.39
3.13
13.52

12.49
2.03
14.52
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2550

หนวย : ลานบาท
2549
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3.6 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย
2550
วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑสำเร็จรูป – ผลิตภัณฑขององคการเภสัชกรรม
– ผลิตภัณฑของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑระหวางทำ
ภาชนะและอุปกรณการบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ
รวม

387.81
525.23
59.39
776.29
60.45
9.42
1,818.59

หนวย : ลานบาท
2549

502.64
339.62
93.75
391.50
70.40
9.11
1,407.02

3.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
2550
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เงินจายลวงหนาคาเวชภัณฑ และอื่นๆ
คาตอบแทนคางรับ
เงินคางรับอื่น
ภาษีที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
รวม

51-04-033-73-073-096_T.indd 88

27.08
15.10
6.71
2.53
51.42

หนวย : ลานบาท
2549

22.52
16.60
10.71
2.17
52.00

คาตอบแทนคางรับจำนวน 15.10 ลานบาท เกิดจากองคการเภสัชกรรมไดทำขอตกลงรวมลงทุนกับบริษัทผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2538 โดยมีภารกิจสำคัญในการดำเนินการผลิตยารักษาโรคจากสมุนไพรไทย ในขอตกลง
ใหองคการเภสัชกรรมสนับสนุนดานเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพจนกวาบริษัทจะสามารถดำเนินการผลิตไดเอง ซึ่ง
องคการเภสัชกรรมจะไดรับผลตอบแทนเปนจำนวนเงิน 31 ลานบาท โดยแบงจาย จำนวน 5,200,000 บาท เมื่อจัดตั้งบริษัทแลวเสร็จ
สวนที่เหลือจำนวน 25,800,000 บาท จะจายใหเปนงวดๆ ละ 5,160,000 บาท ในเดือนเมษายน 2541 บริษัทผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
จำกัด ไดจายเงินใหองคการเภสัชกรรม จำนวน 5,200,000 บาท ตั้งแตเดือนมกราคม 2540 เปนตนมา องคการเภสัชกรรมไดบันทึก
คาตอบแทนคางรับจนถึงป 2545 เปนเงิน 25.80 ลานบาท ในป 2546 องคการเภสัชกรรมไดบันทึกคาตอบแทนคางรับของสัญญา
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอีก 2 สัญญา เปนเงิน 1.68 ลานบาท รวมเปนคาตอบแทนคางรับทั้งสิ้น 27.48 ลานบาท และ
คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 อนุมัติใหลดหยอน
คาถายทอดเทคโนโลยีการผลิตคิดเปนมูลคา 9.10 ลานบาท ทำใหคาตอบแทนคางรับคงเหลือ 18.38 ลานบาท ในป 2549 ไดรับชำระ
คาตอบแทนเปนเงิน 1.78 ลานบาท ป 2550 ไดรับชำระคาตอบแทน 1.50 ลานบาท คงเหลือ 15.10 ลานบาท
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3.8 เงินลงทุนในบริษัทรวม องคการเภสัชกรรม ไดลงทุนในบริษัท ดังนี้
2550

เงินลงทุน อัตราการถือหุน
ลานบาท
รอยละ

หนวย : ลานบาท
2549

เงินลงทุน อัตราการถือหุน
ลานบาท
รอยละ

1. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัลโปรดัคส จำกัด (มหาชน)

57.66

49.60

57.66

49.60

2. บริษัท ยูไนเต็ดฟารมาแอนติไบโอติคส อินดัสตรีส จำกัด

22.50

45.00

22.50

45.00

135.00

30.00

135.00

30.00

39.20

49.00

39.20

49.00

147.00

49.00

147.00

49.00

93.60

13.00

93.60

13.00

3. บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จำกัด
4. บริษัท ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จำกัด
5. บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออรชีววัตถุ จำกัด
6. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จำกัด
รวม

494.96

494.96

ในป 2550 ไดรับเงินปนผลจากบริษัท เยเนอรัล ฮอลปตัสโปรดัคส จำกัด (มหาชน) จำนวน 7.44 ลานบาท และเขาไป
มีสวนรวมเปนกรรมการของบริษัททั้ง 6 แหง
บริษัท ยูไนเต็ดฟารมาแอนติไบโอติคส อินดัสตรีส จำกัด ไดหยุดกิจกรรมการผลิตและการตลาด ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 68 (3/2547) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ปจจุบันองคการเภสัชกรรมอยูระหวางการเจรจาซื้อหุนจาก
ผูถือหุนรายอื่น หากสำเร็จจะพัฒนาที่ดินและโรงงานเพื่อใชประโยชนตอไป หากเจรจาไมสำเร็จบริษัทคงตองเลิกกิจการ
บริษัท ไทยวัฒนาฟารมาซูติคัลเด็กซโทรส จำกัด ถูกธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ฟองลมละลายเปนคดีหมายเลขดำ
ที่ ล2273/2549 ศาลไดนัดฟงคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 แตวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 บริษัทไดยื่นคำรองขอ
ใหงดการพิจารณา เนื่องจากบริษัทไดยื่นคำรองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง เปนคดีหมายเลขดำที่ ฟ.22/2550 เมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2550 ศาลจึงไดมีคำสั่งจำหนายคดีชั่วคราว ในขณะเดียวกัน บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จำกัด (SAM) ซึ่งรับโอนหนี้
จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ไดยื่นคำรองขอสวมสิทธิเปนเจาหนี้แทนธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งศาลไดมีคำสั่ง
อนุญาตและนัดไตสวนคำรองครั้งแรก วันที่ 3 กันยายน 2550 แตผูรองไมมาศาล ศาลจึงมีคำสั่งยกคำรองขอ (คดีหมายเลขแดงที่
28/2550) ตอมาวันที่ 17 กันยายน 2550 ผูรอง (บริษัท) ไดมายื่นคำรองขอใหศาลพิจารณาคดีใหม ปจจุบันอยูระหวางรอคำสั่งศาล

องคการเภสัชกรรมโดยมติของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ เห็นชอบใหวาจางบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อดำเนินการ
รักษาสิทธิและผลประโยชนขององคการเภสัชกรรมที่พึงมีทั้งสองบริษัทโดยดวนตอไป
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บริษัท เมดิคัล ดีไวซ แมนูแฟคเจอเรอร (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มผลิตสินคาครั้งแรกในป 2548 ปจจุบันหยุดดำเนินกิจการ
เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคลองและไมสามารถชำระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดตามกำหนด จึงไมสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได
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3.9 เงินใหกูยืม จำนวน 59.36 ลานบาท เกิดจากกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมใหพนักงานกูยืมเงินเพื่อเปนสวัสดิการ
โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารรัฐวิสาหกิจ
3.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ ประกอบดวย

มูลคาตาม
บัญชี

ที่ดิน
อาคารโรงเรือนและสิ่งกอสราง
เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณการผลิต
ครุภัณฑ เครื่องใชสำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม

317.55
794.65
2,109.75
318.88
72.55
3,613.38

2550

หนวย : ลานบาท
2549

คาเสื่อมราคา
สะสม

ราคาสุทธิ

ราคาสุทธิ

367.23
1,329.34
226.12
53.54
1,976.23

317.55
427.42
780.41
92.76
19.01
1,637.15

317.55
352.67
682.90
81.90
11.55
1,446.57

คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณในงวดป 2550 สวนของฝายบริหาร 41.65 ลานบาท และฝายผลิต 136.19 ลานบาท
สวนเกินทุนจากการบริจาค 0.34 ลานบาท
3.11 คาใชจายและเงินคางจาย ประกอบดวย
2550
โบนัสคางจาย
คาใชจายคางจายอื่นๆ

102.11
48.80
150.91
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รวม

105.28
146.85
252.13

หนวย : ลานบาท
2549
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3.12 เจาหนี้อื่น ประกอบดวย
2550
บัญชีพักรอตั้งหนี้เปนสินคาคงคลัง
รายไดรอการรับรู
อื่นๆ
เงินรับชำระเกินจากลูกหนี้
ยาคางสง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนำสง
รวม

หนวย : ลานบาท
2549

(1.28)
38.12
14.42
0.68
14.82
11.26
78.02

(0.07)
3.05
0.95
5.85
10.49
20.27

3.13 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จผูป ฏิบตั งิ าน กองทุนเงินกูอ งคการเภสัชกรรม และกองทุนสำรองเลีย้ งชีพฯ
3.13.1 กองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงาน
องคการเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
คณะกรรมการองค ก ารเภสั ช กรรมโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ใ ห ว างข อ บั ง คั บ องค ก ารเภสั ช กรรมว า ด ว ยเงิ น บำเหน็ จ
เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยใหองคการเภสัชกรรมจายเงินสมทบเขากองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงาน เปนรายเดือนในอัตรา
รอยละสิบของเงินเดือนหรือคาจางของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะจายใหพนักงานและลูกจางในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และถึงแกกรรม
กองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงสรุปไดดังนี้
2550
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219.40
24.25
(17.68)
225.97
225.97

285.10
39.64
(105.34)
219.40
219.40
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ยอดยกมา
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
เงินสมทบกองทุนฯ จาย
เงินกองทุนบำเหน็จคงเหลือ
ภาระผูกพัน

หนวย : ลานบาท
2549
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3.13.2 กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม
องค ก ารเภสั ช กรรมจั ด ตั้ ง กองทุ น เงิ น กู อ งค ก ารเภสั ช กรรมขึ้ น ตามข อ บั ง คั บ องค ก ารเภสั ช กรรมว า ด ว ยการให
ผูปฏิบัติงานกูเงิน พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตั้งแต 1 มกราคม 2521 กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมไดกูยืมเงินจากกองทุนบำเหน็จ
ผูปฏิบัติงานไปจัดตั้งกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม ตั้งแตงวดป 2520 – 2547 จำนวนเงิน 44.5 ลานบาท
ในงวดป 2548 คณะกรรมการองคการเภสัชกรรมไดมีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม
2547 ใหจัดสรรเงินงบประมาณจากงบทำการขององคการเภสัชกรรมเพื่อตัดจายใหกองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมนำไปจายคืน
เงินกองทุนบำเหน็จผูปฏิบัติงานปละ 5 ลานบาท จนกวาจะครบจำนวนเงิน 44.5 ลานบาท ตามที่กูยืม โดยจายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2548 ซึ่ ง คณะกรรมการองค ก ารเภสั ช กรรม ได ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2546
ใหรัฐวิสาหกิจนำเงินจากงบทำการไปใหพนักงานกูยืมเพื่อเปนสวัสดิการ กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรมมีสินทรัพยและหนี้สินสรุปได
ดังนี้

2550
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินกู
ดอกเบี้ยคางจายองคการเภสัชกรรม
ดอกเบี้ยคางจายกองทุนบำเหน็จฯ
เงินกูยืมจากกองทุนบำเหน็จ
กองทุนเงินกูองคการเภสัชกรรม

3.13
59.36
(16.94)
(1.05)
(29.50)
(15.00)

หนวย : ลานบาท
2549

3.43
57.70
(15.52)
(1.11)
(34.50)
(10.00)
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3.13.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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องค ก ารเภสั ช กรรมได จั ด ให มี ก ารจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ พนั ก งานองค ก ารเภสั ช กรรม ซึ่ ง
จดทะเบียนแลว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดป 2549 องคการเภสัชกรรมไดโอนเงินบำเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเขา
เปนสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 176 คน จากเงินกองทุนบำเหน็จฯ เปนเงิน 98.78 ลานบาท
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3.14 สำรองโครงการสำรองยาและเวชภัณฑ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหองคการเภสัชกรรม กันเงินรายไดที่จะตองนำสงกระทรวงการคลังตั้งแตป 2515 ถึง 2529
รวมเปนเงินทั้งหมด 50 ลานบาท เพื่อดำเนินการสำรองยาและเวชภัณฑที่จำเปน สำหรับใชในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยาภายใน
ประเทศหรือยามฉุกเฉิน และใหนำยาและเวชภัณฑดังกลาวออกหมุนเวียนใช โดยจัดหาของใหมเขามาแทนที่เพื่อปองกันการเสื่อม
คุณภาพ ในป 2529 เกิดน้ำทวมบริเวณองคการเภสัชกรรม ทำใหเวชภัณฑโครงการสำรองยาฯ ขององคการเภสัชกรรมเสียหายคิดเปน
มูลคา 0.09 ลานบาท เงินสำรองโครงการสำรองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ลานบาท ซึ่งองคการเภสัชกรรม ไดนำเงินสำรองโครงการ
สำรองยาดังกลาวไปดำเนินกิจกรรมตางๆ แลว 27.61 ลานบาท คงเหลือฝากไวที่ธนาคาร 22.30 ลานบาท ตามที่กลาวไวในขอ 3.1
มีรายละเอียดดังนี้

2550
1. จัดสรางอาคารสำรองยาและเวชภัณฑ – 1 ขนาด 24x32 เมตร
เปนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง
2. จัดสรางอาคารสำรองยาและเวชภัณฑ –2 ขนาด 22x38 เมตร
เปนอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง
3. ตอเติมอาคารสำรองยาและเวชภัณฑ – 2 อีก 2 ชั้น
ขนาด 22x38 เมตร เนื้อที่รวม 1,694 ตารางเมตร
4. จัดสำรองยาและเวชภัณฑถึง 30 กันยายน 2550
5. คายาและเวชภัณฑซึ่งอยูระหวางดำเนินการจัดหา
เพื่อสำรองใหครบโครงการฯ รวมอยูในเงินฝากออมทรัพย
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 3.1
รวม

หนวย : ลานบาท
2549

1.99

1.99

4.00

4.00

13.04
8.58
27.61

13.04
20.26
39.29

22.30
49.91

10.62
49.91

เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ จำนวน 220.98 ลานบาท และจำนวน 148.74 ลานบาทในป 2550 และ 2549
ตามลำดับ เปนเงินจายเพื่อสนับสนุนดานสวัสดิการและการพัฒนาดานตาง ๆ แกภาครัฐ ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑไดรับไมเกินรอยละ 5
ของยอดเงินที่ชำระแลวในแตละป (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งเปนไปตามระเบียบองคการเภสัชกรรมวาดวย เงินสนับสนุนกิจกรรม
ภาครัฐ พ.ศ. 2546 โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการจาย และยกเลิกระเบียบองคการเภสัชกรรมวาดวย การใหสวนลดและ
เงินสนับสนุนสงเสริมการจำหนาย พ.ศ. 2541 และ 2545
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3.15 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
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ลำดับ
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จำนวน (คน)

1.

ต่ำกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1,149

2.

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3.

อนุปริญญา

59

4.

ปริญญาตรี

484

5.

ปริญญาโท

72

6.

ปริญญาเอก

18

284

รวม

2,066
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หนวยงาน

จำนวนพนักงาน

1.

ผูอำนวยการ

10

2.

สำนักตรวจสอบภายใน

17

3.

สำนักอำนวยการ

4.

ฝายทรัพยากรบุคคล

70

5.

ฝายบัญชีและการเงิน

91

6.

ฝายผลิตยา

497

7.

ฝายชีววัตถุ

139

8.

ฝายเภสัชเคมีภัณฑ

9.

ฝายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

162

10.

ฝายการตลาดและการขาย

209

11.

ฝายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ

405

12.

ฝายประกันคุณภาพ

196

13.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

112

รวม

88

70
2,066

หมายเหตุ ขอมูล 3 พฤศจิกายน 2550
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