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ข้อมูลสำคัญทางการเงินในรอบปี 2553
Financial Highlights of the Year 2010

ผลการดำเนินงาน
Performance

ปี2553
(2010)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง%
ChangeRate

(%)

ปี2552
(2009)

ปี2551
(2008)

ปี2550
(2007)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง%
ChangeRate

(%)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง%
ChangeRate

(%)

รายได้รวม (ล้านบาท)  
Total Revenue (Million Baht)	 	 	 	 	 	 	 	 	

ยอดขายยาและเวชภัณฑ์	 9,495.63	 16.83	 	8,127.96	 28.06	 6,347.00	 16.57	 5,444.73		
Sales	of	Pharmaceutical		
Products	and	Medical	Supplies	

ค่าจ้างทำของ	 2.23	 16.04	 1.92	 -18.30	 2.35	 -29.64	 3.34		
Revenue	from	Contract	 	 	 	 	 	

รายได้อื่น		 178.21	 -5.04	 187.66	 39.80	 134.23	 -3.03	 138.42		
Other	Revenues	

รายจ่ายรวม (ล้านบาท)  
Total Expenses (Million Baht)	 	 	 	 	 	 	 	

ต้นทุนขาย		 6,629.27	 28.24	 	5,169.32	 34.54	 3,842.17	 20.16	 3,197.53		
Cost	of	Sales	 	

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	 1,571.88	 8.96	 1,442.64	 4.98	 1,374.27	 12.76	 1,218.80	
Operating	Expenses	 	 	 	 	 	

กำไรสุทธิ	 1,441.86	 -8.80	 	1,581.05	 41.82	 1,114.81	 -2.41	 1,142.35		
Net	Profit	 	 	 	 	 	

เงินรายได้นำส่งรัฐ	 560.24		 -37.75	 900.000	 108.91	 430.808	 -2.89	 443.610	
State	on	Profit	Contribution	 	 	 	 	 	

สถานะการเงิน (ล้านบาท)  
Financial Status (Million Baht)	 	 	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์รวม	 11,698.70	 -0.59	 	11,767.84		 24.60	 9,444.47	 9.58	 8,618.78	
Total	Assets	 	 	 	 	 	

หนี้สินรวม	 1,878.82	 -22.40	 	2,421.13	 96.57	 1,231.69	 12.40	 1,095.84	
Tatal	Liabilities	 	 	 	 	 	

ส่วนของทุน	 9,819.88	 5.06	 	9,346.71	 13.81	 8,212.78	 9.17	 7,522.94	
Capital	 	 	 	 	 	

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน	 4.66	 -7.36	 5.03	 -30.81	 7.27	 -3.96	 7.57		
ต่อหนี้สินหมุนเวียน	(เท่า)		
Current	Ratio	(Times)	 	 	 	 	 	

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	 0.81	 5.19	 0.77	 10	 0.70	 4.48	 0.67		
Total	Assets	Turnover	(Times)	 	 	 	 	 	

อัตราผลตอบแทนส่วนของทุน	(%)	 15.05	 -16.44	 18.01	 27.10	 14.17	 -10.94	 15.91	
Return	on	Equity	(%)	 	 	 	 	 	

อัตรากำลัง	ณ	วันที่	30	ก.ย.	(คน)	 2,621	 7.20	 2,445	 2.99	 2,374	 2.59	 2,314		
Manpower	as	at	30	September	 	 	 	 	 	
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ฐานะทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม2549-2553
FinancialHighlightsoftheYear2006-2010

กำไรสุทธิกำไรจากการดำเนินงาน2549-2553
NetProfitandOperationProfit2006-2010

รายได้นำส่งรัฐเทียบกับกำไรสุทธิ2549-2553
StateonProfitContributionvsNetProfit2006-2010
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

	 ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ทว	ี	
ความรุนแรงมากขึ้น	 ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการทำให้เกิดภัยธรรมชาต	ิ
ฝนตกหนัก	อุทกภัย	ภัยแล้ง	และภัยหนาว	ส่งผลให้อุบัติการณ์ของโรคภัย
ไข้เจ็บที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	 เช่น	 การเกิดโรคระบาด		
ทั้งเก่าและใหม	่ จากสถานการณ์ดังกล่าว	 องค์การเภสัชกรรมได้เตรียม
ความพรอ้มเพือ่การแกไ้ขปอ้งกนั	อาท	ิการลงทนุพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ในการผลิตวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน	 รองรับ
การระบาดใหญข่องโรคไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล	และโรคไขห้วดัสายพนัธุใ์หม่
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต	การลงทุนพัฒนาระบบการบริการ	 ให้เกิด
ความรวดเร็วและมีคุณภาพ	 การวิจัยและพัฒนายาใหม่	 เพื่อรองรับการ
ระบาดของโรคที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	

	 ปทีีผ่า่นมา	องคก์ารเภสชักรรม	ยงัไดพ้ฒันาระบบโลจสิตกิสเ์พือ่สง่ยา		
และวัคซีนผ่านระบบ	VMI	 (Vendor	Managed	 Inventory)	 เช่น	 การส่ง
วัคซีนพื้นฐานในโครงการ	EPI	 (Expanded	Program	on	 Immunization)	
และวคัซนีไขห้วดัใหญไ่ปยงัสถานบรกิารทัว่ประเทศ	นอกจากนี	้ในป	ี2553	
ยงัเปน็ปแีรกทีอ่งคก์ารเภสชักรรมไดจ้ดัหาและกระจายนำ้ยาลา้งไต	แกผู่ป้ว่ย
โรคไตวายเรือ้รงั	 โดยไดข้ยายการใหบ้รกิารแกผู่ป้ว่ยทัว่ประเทศ	ทำการจดัสง่		
น้ำยาถึงบ้านผู้ป่วยทุกรายโดยไม่คิดค่าจัดส่ง	

	 ผลการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมปีที่ผ่านมา	 ยังคงเติบโต
อยา่งตอ่เนือ่งและมผีลตอบแทนทีด่	ีโดยมสีนิทรพัยร์วม	11,698.7	ลา้นบาท	
มีรายได้จากการจำหน่ายรวมถึง	 9,495.6	 ล้านบาท	 มีอัตราการเติบโต		
ร้อยละ	16.8	และมีกำไรจากการดำเนินงานเป็นจำนวน	1,441.8	ล้านบาท	
และสามารถนำเงินรายได้นำส่งรัฐ	ได้เป็นจำนวน	560.24	ล้านบาท	

	 ในดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	องคก์ารเภสชักรรมไดมุ้ง่เนน้โครงการ
ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	 ได้แก่	 โครงการจีพีโอ
เพือ่ผูป้ระสบภยั	 โครงการจพีโีอหว่งใยตา้นภยัหนาวและโครงการสนบัสนนุ		
สง่เสรมิการศกึษาแกป่ระชาชนและเยาวชน	เพือ่การดแูลสขุภาพและการใชย้า
ของประชาชน	โครงการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวานเขา้จอ
ประสาทตา	 โดยจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการเขา้ถงึการปอ้งกนัภาวะปกตทิางตาในเชงิรกุแกผู่ป้ว่ยทีเ่ปน็โรคเบาหวาน	

	 ความสำเร็จที่ปรากฏดังกล่าวนี้	 เกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทและความ
อตุสาหะของผูบ้รหิาร	พนกังานและความเกือ้หนนุจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งตา่งๆ	
ไมว่า่จะเปน็หนว่ยงานภาครฐั	ผูป้ว่ย	พนัธมติรทางธรุกจิ	คูค่า้	ชมุชนและสงัคม	
ถอืเปน็ขวญักำลงัใจในการทีจ่ะผลกัดนัใหเ้รามุง่มัน่ทีจ่ะขบัเคลือ่นองค์การ
เภสชักรรมใหเ้ตบิโตและสรา้งคณุคา่ใหแ้กง่านดา้นสาธารณสขุอยา่งเตม็ที	่

	 ผมในนามของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม	 ผู้บริหารและ		
พนักงานทุกท่าน	 ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจต่อ
องค์การเภสัชกรรมตลอดมา	 และหวังว่าจะให้ความสนับสนุนองค์การ
เภสัชกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจยาและ
เวชภัณฑ์	เพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นธรรมตลอดไป		

	 In	 the	 past	 year,	 the	 global	 climate	 change	 has	 become	
more	serious	 that	was	 the	main	 factor	 to	cause	natural	disaster,	
flood,	 drought	 and	 cold	 weather,	 therefore,	 illnesses	 caused	 by	
the	climate	change	such	as	old	and	new	pandemics	struck	people	
around	the	world.	From	such	situation,	Government	Pharmaceutical	
Organization	 (GPO)	 has	 prepared	 for	 solution	 and	 prevention	
such	as	investment	in	infrastructure	to	produce	vaccine	to	create	
health	stability	of	people	to	accommodate	outbreak	of	seasonal	
influenza	and	H1N1	Flu	that	may	strike	in	the	future,	service	system		
development	 for	 faster	 and	 quality	 service,	 research	 and	
development	of	new	medicine	to	deal	with	pandemics	that	were	
expected	to	become	more	serious.	

	 Last	 year,	 GPO	 has	 developed	Vendor	 Managed	 Inventory	
logistics	system	(VMI)	to	deliver	medicines	and	vaccines	for	projects	
such	as	Expanded	Program	on	Immunization	(EPI)	and	influenza	
vaccines	to	medical	centers	all	over	the	country.	Moreover,	2010	
was	 the	 first	 year	 GPO	 provided	 and	 distributed	 Continuous	
Ambulatory	Peritoneal	Dialysis	(CAPD)	for	chronic	kidney	disease	
patients	 all	 over	 the	 country.	The	 CAPD	 was	 delivered	 to	 every	
patient’s	house	free	of	charge.	

	 For	 performance	 of	 the	 organization,	 GPO	 has	 increasingly	
growth	and	yield	with	total	asset	of	11,698.7	Million	Baht,	income	
from	 sales	 of	 9,495.6	 Million	 Baht	 having	 growth	 of	 16.8%	 and	
profits	 of	 1,441.8	 Million	 Baht.	 GPO	 could	 submit	 560.24	 Million	
Baht	to	the	government.	

	 In	terms	of	social	responsibility,	GPO	focused	on	activities	to	
rescue	 disaster	 victims	 as	 GPO	 for	 Disaster	Victims	 Project,	 GPO	
for	 Cold	Victims	 Project	 and	 education	 promotion	 for	 students	
and	the	public	for	taking	care	of	their	health	and	use	of	medicine	
project,	 Screening	 for	 Complications	 from	 Diabetic	 Retinopathy		
Project	for	which	mobile	unit	screened	patients	with	this	condition	
to	 increase	 proactive	 access	 to	 eye	 disease	 prevention	 for	
persons	with	diabetes.	

	 All	these	successes	came	from	determination	and	industriousness	
of	every	management	and	employee	and	support	from	relevant	
parties	 as	 government	 agencies,	 patients,	 business	 partners,	
traders,	communities	and	society.	They	gave	moral	support	to	us	
to	be	determined	to	drive	GPO	to	grow	and	greatly	create	value	
to	the	field	of	public	health.	

	 I,	 on	 behalf	 of	 the	 Board	 of	 Directors,	 management	 and	
employees	 of	 Government	 Pharmaceutical	 Organization	 would	
like	 to	 take	 this	 opportunity	 to	 express	 my	 gratitude	 toward	
everyone	 who	 always	 gave	 trust	 on	 GPO	 and	 greatly	 hope	 that	
this	 support	 would	 be	 given	 to	 GPO	 to	 achieve	 the	 target	 as	
leader	 in	medicine	and	medical	supply	business	 for	 fair	benefits	
of	the	society	as	song	as	possible.	

ขอแสดงความนับถือ	

นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน 
 ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

Dr. Vichai Chokevivat, M.D. 
Chairman of the Board of Directors, GPO / Audit Committee’s Report of the of Fiscal Year 2010 
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
GPO’s Board of Directors 

การศึกษา
•		ปริญญาตรี	สาขาแพทยศาสตร์	ศิริราช			
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
•		ปริญญาโท	สาขา	Public	Health			
	 ณ	มหาวิทยาลัยทูเลน	สหรัฐอเมริกา	
•		ปริญญาเอก	(เทียบเท่า)	สาขาเวชศาสตร์		
	 ป้องกัน	แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก		
	 และแขนงสาธารณสุข	ณ	แพทยสภา	
•		วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์			
	 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย			
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

ประวัติการทำงาน
•		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย		 	
	 จังหวัดมหาสารคาม	
•		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน			
	 จังหวัดนครปฐม	
•		ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการ		
	 และบริการสาธารณสุข	จังหวัดนครปฐม	
•		นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี	
•		ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา	
•		ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านระบบข้อมูลข่าวสาร			
	 กระทรวงสาธารณสุข	
•		ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข	
•		รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ	
•		นายแพทย์	10	ด้านเวชกรรมป้องกัน			
	 กรมควบคุมโรคติดต่อ	
•		ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	
•		เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	
•		อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ		
	 การแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	
•		นายแพทย์	11	ด้านส่งเสริมสุขภาพ			
	 กระทรวงสาธารณสุข	

ตำแหน่งปัจจุบัน
•	 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการคุ้มครอง		
	 การวิจัยในมนุษย์	

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•	 องค์การเภสัชกรรม		
•	 เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ		
	 ถือหุ้นอยู่	ได้แก่	บริษัท	องค์การเภสัชกรรม-		
	 เมอริเออร์ชีววัตถุ	

นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ64ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Dr.VichaiChokevivat,M.D.
ChairmanoftheBoard
Age64yearsold
SinceMarch3,2009-present

Education
•		 M.D.,	Faculty	of	Medicine,	Siriraj	Hospital,			
	 Mahidol	University,	Thailand	
•		 M.P.H.,	Tulane	University,	USA.	
•		 Certified	Board	of	Preventive	Medicine			
	 on	Occupational	Medicine	and			
	 Public	Health,	Medical	Council	
•		 Honorary	Doctorate	of	Science	in	Thai			
	 Traditional	Medicines,			
	 Chiangrai	Rajabhat	University,	Thailand	

ProfessionalExperience
•		 Director,	Phayakkhabhumphisai	Hospital,			
	 Mahasarakham,	Thailand	
•	 Director,	Sampran	Hospital,			
	 Nakhon	Pathom,	Thailand	
•		 Director,	Technical	Promotion	and			
	 Public	Health	Services	Office,			
	 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	Rank	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	
•		 Honorable	Expert	Specialist	on	Health			
	 Promotion	
•		 Medical	Officer	11,	Health	Promotion,		
	 Ministry	of	Public	Health	

CurrentPosition
•		 Director	of	the	Institute	for	the			
	 Developments	of	Human	Research			
	 Protections	

DirectorshipinStateEnterprises
•		 Government	Pharmaceutical	Organization	
•		 A	juristic	person	whose	share	is	held	by		
	 the	state	enterprise	as	Government		 	
	 Pharmaceutical	Organization-Merieux		
	 Biologicals	Products	Company	Limited						

12
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นายแพทย์ชูชัยศุภวงศ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ58ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Dr.ChoochaiSupawongse,M.D.
DirectoroftheBoard
Age58yearsold
SinceMarch3,2009-present

การศึกษา
•		วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วทบ.)			
	 และแพทยศาสตรบัณฑิต	(พบ.)			
	 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•		อาชีวอนามัย	(Master	of	Occupational			
	 Health;	MOH)	จาก	Harvard	University,	USA	
•		สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต			
	 (Master	of	Public	Health;	MPH)			
	 จาก	Harvard	University,	USA	
•		หนังสืออนุมัติ	(Certified	Board)			
	 สาขาเวชศาสตรป์อ้งกนั	(Preventive	Medicine)	
			 แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก			
	 (Clinical	Preventive	Medicine)	แพทยสภา	
•		หนังสืออนุมัติ	(Certified	Board)			
	 สาขาเวชศาสตรป์อ้งกนั	(Preventive	Medicine)	
	 แขนงอาชีวเวชศาสตร์	(Occupational			
	 Medicine)	แพทยสภา	

ประวัติการทำงาน
•		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน	
•		รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอนามัย	
•		ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนและพัฒนา		
	 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ	(สพกส.)	
•		นักวิชาการสาธารณสุข	ระดับ	10	ชช.			
	 (ด้านให้คำปรึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม)	
•		เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน		
	 แห่งชาติ	(นักบริหารระดับ	11)	
•		ที่ปรึกษาประจำสำนักงานคณะกรรมการ		
	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

ตำแหน่งปัจจุบัน
•		เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน		
	 แห่งชาต	ิ(นักบริหารระดับ	11)	

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•		องค์การเภสัชกรรม	

Education
•		 B.Sc.,	Chulalongkorn	University,	Thailand	
•		 M.D.,	Chulalongkorn	University,	Thailand	
•		 M.O.H.,	Harvard	University,	USA.	
•		 M.P.H.,	Harvard	University,	USA.	
•		 Certified	Board	of	Preventive	Medicine			
	 on	Clinical	Preventive	Medicine,	Medical			
	 Council	
•		 Certified	Board	of	Preventive	Medicine			
	 on	Occupational	Medicine,	Medical			
	 Council	

ProfessionalExperience
•		 Director,	Community	Hospital	
•		 Acting	Deputy	Director-General,			
	 Department	of	Health,	Ministry	of	Public			
	 Health	
•		 Director,	Office	of	Support	and			
	 Development	of	Decentralization	in		 	
	 Health	(OSDH),	Ministry	of	Public	Health	
•		 Senior	Public	Health	Officer			
	 (Environmental	Health),	Ministry	of			
	 Public	Health	
•		 Secretary-General,	National	Human			
	 Rights	Commission	of	Thailand	
•		 Advisor,	Office	of	the	National	Human			
	 Rights	Commission	of	Thailand	

CurrentPosition
•		 Secretary	General,	Office	of	the	National			
	 Human	Rights	Commission	of	Thailand	

DirectorshipinStateEnterprises
•		 Government	Pharmaceutical		 	
	 Organization	
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การศึกษา
•		แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล	
•		วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์			
	 กรมการแพทย์	
•		สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต			
	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
•		ประกาศนียบัตรหลักสูตรบริหารโรงพยาบาล			
	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	
•		ประกาศนียบัตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ			
	 National	Institute	(Health,	Japan)	
•		ประกาศนยีบตัรหลกัสตูรระบาดวทิยาระยะสัน้			
	 Center	for	Discase	Control,	USA	

ประวัติการทำงาน
•		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น			
	 อาจาโร	จังหวัดสกลนคร	
•		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไวรัส			
	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
•		ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์		
	 การแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
•		ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์		
	 สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
•		อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
•		ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	
•		รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	หัวหน้า		
	 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข	

ตำแหน่งปัจจุบัน
•		ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•		องค์การเภสัชกรรม	

นายแพทย์ไพจิตร์วราชิต
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ59ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Dr.PaijitWarachit,M.D.
DirectoroftheBoard
Age59yearsold
SinceMarch3,2009-present

Education
•		 M.D.,	Faculty	of	Medicine,			
	 Mahidol	University,	Thailand	
•		 Diploma	in	Pediatrecs,	Department	of			
	 Medical	Sciences	
•		 M.P.H.,	Mahidol	University,	Thailand	
•		 Certificate	in	Hospital	Administration,			
	 Faculty	of	Medicine,	Ramathibodi			
	 Hospital	
•		 Certificate	in	Biotechnology,	National			
	 Institute	(Health,	Japan)	
•		 Certificate	in	Short	Term	Epidemiology,			
	 Center	for	Disease	Control,	USA.	

ProfessionalExperience
•		 Director,	Pra	Acharn	Fan	Archaro		 	
	 Hospital,	Sakonnakhorn	
•		 Director,	Virus	Research	Institute,			
	 Department	of	Medical	Sciences	
•		 Senior	Expert	in	Medical	Sciences,			
	 Department	of	Medical	Sciences	
•		 Director,	Health	Sciences	Research			
	 Institute,	Department	of	Medical		 	
	 Sciences	
•		 Director-General,	Department	of			
	 Medical	Sciences	
•		 Inspector-General,	Ministry	of	Public			
	 Health	
•		 Deputy	Permanent	Secretary	of	Ministry			
	 of	Public	Health,	Leader	for	Public	Health	
	 Development	Group	

CurrentPosition
•		 Permanent	Secretary	

DirectorshipinStateEnterprises
•		 Government	Pharmaceutical		 	
	 Organization	
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นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคะสุวพลา
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ62ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Dr.NarongsakdiAungkasuvapala,M.D.
DirectoroftheBoard
Age62yearsold
SinceMarch3,2009-present

การศึกษา
•	วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์		
	 การแพทย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	แพทยศาสตรบณัฑติ	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
•		MPH	Tulane	University	
•		ประกาศนียบัตร	อาชีวเวชกรรม	Okayama			
	 University	
•		หนังสืออนุมัติ	(Certified	Board)			
	 สาขาเวชศาสตรป์อ้งกนั	(Preventive	Medicine)			
	 แขนงอาชีวเวชศาสตร์	(Occupational			
	 Medicine)	แพทยสภา	

ประวัติการทำงาน
•		นายแพทย์โท	หน่วยอนามัยโรงเรียน			
	 (จังหวัดนครราชสีมา)	
•		นายแพทย์	4	(1)	แผนกศัลยกรรม			
	 โรงพยาบาลชัยนาท	
•		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า			
	 จังหวัดนครสวรรค์	
•		ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลพนสันคิม	จงัหวดัชลบรุ	ี
•		ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการ		
	 และบริการสาธารณสุข			
	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี	
•		หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลชุมชน			
	 กองสาธารณสุขภูมิภาค	
•		นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่	
•		นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	
•		ผู้อำนวยการกองอาชีวอนามัย	กรมอนามัย	
•		ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข			
	 สาขาอาชีวอนามัย	กรมอนามัย	
•		รองอธิบดีกรมอนามัย	
•		ผูท้รงคณุวฒุดิา้นเวชกรรม	กระทรวงสาธารณสขุ	
•		ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	
•		รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
•		อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
•		อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
•		รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กลุ่มภารกิจ		
	 ด้านพัฒนาการแพทย์	
•		รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กลุ่มภารกิจ		
	 ด้านพัฒนาการสาธารณสุข	
•		อธิบดีกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	

ตำแหน่งปัจจุบัน
•		ทีป่รกึษาสำนกังานคณะกรรมการหลกัประกนั		
	 สุขภาพแห่งชาติ	

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•		องค์การเภสัชกรรม	
•		เปน็กรรมการในนติบิคุคลทีร่ฐัวสิาหกจิถอืหุน้อยู	่
	 บริษัท	เยเนอรัล	ฮอสปิตัล	โปรดัคส์	
	 บริษัท	องค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ชีววัตถุ	

Education
•	 B.Sc.,	Medical	Sciences,	Chulalongkorn			
	 University,	Thailand	
•		 M.D.,	Chulalongkorn	University,	Thailand	
•		 M.P.H.,	Tulane	University,	USA	
•		 Certificate	of	Occupational	Medicine,			
	 Okayama	University,	Japan	
•		 Certified	Board	of	Preventive	Medicine	on			
	 Occupational	Medicine,	Medical	Council	

ProfessionalExperience
•		 Doctor	of	School	Health	Center			
	 (Nakhon	Ratchasima)	
•		 Doctor,	Surgery	Department,	Chainat		 	
	 Hospital	
•		 Director,	Tak	Fah	Hospital,	Nakhon	Sawan	
•		 Director,	Panasnikom	Hospital,	Chonburi	
•		 Director,	Office	of	Academic	Promotion	and	
	 Public	Health	Sevices,	Chonburi	Provincial	
		 Public	Health	Office	
•		 Community	Hospital	Leader,	Regional			
	 Public	Health	Division	
•		 Provincial	Chief	Medical	Officer,	Krabi,			
	 Thailand	
•		 Provincial	Chief	Medical	Officer,	Patumthani,	
	 Thailand	
•		 Director	of	Division	of	Occupational		 	
	 Health,	Department	of	Health	
•		 Senior	Expert	in	Public	Health	on			
	 Occupational	Health,	Department	of	Health	
•		 Deputy	Director-General,	Department	of		
	 Health	
•		 Honorable	Committee	in	Medicine,			
	 Ministry	of	Public	Health	
•		 Inspector-General,	Ministry	of	Public	Health	
•		 Deputy	Permanent	Secretary	of	Ministry			
	 of	Public	Health	
•		 Director-General,	Department	of	Medical		
	 Sciences	
•		 Director-General,	Department	of	Health			
	 Service	Support	
•		 Deputy	Permanent	Secretary	of	Ministry		
	 of	Public	Health,	Medicine	Development		
	 Group	
•		 Deputy	Permanent	Secretary	of	Ministry			
	 of	Public	Health,	Health	Service	Support			
	 Development	Group	
•		 Director-General,	Department	of	Health,			
	 Ministry	of	Public	Health	

CurrentPosition
•		 Advisor,	National	Health	Security	Office	

DirectorshipinStateEnterprises
•	 Government	Pharmaceutical	Organization	
•		 Juristic	persons	whose	share	is	held			
	 by	the	state	enterprise	as		
	 -	 General	Hospital	Products	Public		 	
	 	 Company	Limited	
	 -	 Government	Pharmaceutical		 	
	 	 Organization-Merieux	Biologicals		 	
	 	 Products	Company	Limited		
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การศึกษา
•		แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
•		วุฒิบัตร	ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์	
•		ประกาศนียบัตร	Plastic	and			
	 Microsurgery	มหาวิทยาลัยซิดนีย์			
	 ประเทศออสเตรเลีย	
•		Mini	MPA	มหาวิทยาลัยมหิดล	
•		ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครอง		
	 ในระบอบประชาธิปไตย		
	 สำหรับนักบริหารสถาบันพระปกเกล้า	
•		รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต			
	 สาขาวิชาการบริหารจัดการ			
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
•		ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง			
	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	8	ปี	2552	
•		ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Divectors			
	 Certification	Program	ของสมาคมส่งเสริม		
	 สถาบัน	กรรมการบริษัท	ปี	2552	

ประวัติการทำงาน
•		ศัลยแพทย์	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์			
	 นครสวรรค์	
•		รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
•		ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	
•		อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
•		รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กลุ่มภารกิจ		
	 ด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ	
•		ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	

ตำแหน่งปัจจุบัน
•		อธิบดีกรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•		องค์การเภสัชกรรม	
•		การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

นายแพทย์เรวัตวิศรุตเวช
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ60ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Dr.RewatWisarutwet,M.D.
DirectoroftheBoard
Age60yearsold
SinceMarch3,2009-present

Education
•		 M.D.,	Chiangmai	University,	Thailand	
•		 Diploma,	Expert	in	Surgery	
•		 Certificate	for	Plastic	and	Microsurgery,			
	 Sydney	University,	Australia	
•		 Mini	MPA,	Mahidol	University,	Thailand	
•		 Certifecate,	Democracy	for			 	
	 Administrators,			
	 King	Prajadhipok’s	Institute	
•		 Master	of	The	Public	Administration			
	 Program	(General	Administration),	
	 Suan	Sunandha	Rajabhat	University	
•		 Certificate,	High	Level	Executive	Program,			
	 Capital	Market	Academy,	2009	
•		 Certifecate,	Directors	Certification		 	
	 Program,	Thai	Institute	of	Director,	2009	

ProfessionalExperience
•		 Surgeon,	Sawanpracharak	Hospital,			
	 Nakhon	Sawan	
•		 Deputy	Permanent	Secretary,			
	 Ministry	of	Public	Health	
•		 Inspector-General,	Ministry	of	Public			
	 Health	
•		 Director-General,	Department	of	Health			
	 Service	Support	
•		 Deputy	Permanent	Secretary,	Ministry	of			
	 Public	Health,	Health	Service	Support			
	 Development	Group	
•		 Inspector-General,	Ministry	of	Public			
	 Health	

CurrentPosition
•		 Director-General,	Department	of	Health,			
	 Ministry	of	Public	Health	

DirectorshipinStateEnterprises
•		 Government	Pharmaceutical		 	
	 Organization		
•		 Provincial	Electricity	Authority	
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นายบุญมาเตชะวณิช
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ60ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Mr.BoonmaTejavanija
DirectoroftheBoard
Age60yearsold
SinceMarch3,2009-present

การศึกษา
•		นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)			
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(2519)	
•		นติศิาสตรมหาบณัฑติ	Columbia	University,			
	 New	York,	U.S.A.	(2523)	

ประวัติการทำงาน
•		กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	สำนกักฎหมาย	ดำเนนิ			
	 สมเกียรติ	และบุญมา	จำกัด	(2524-2552)	
•		นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญา		
	 แห่งประเทศไทย	
•	President/Councillor,	ASEAN	Intellectual			
	 Property	Association	(ASEAN	IPA)	
•	Vice	President/Councillor,	Asian	Patent			
	 Attorneys	Association	(APAA)	
•	อนุกรรมการพิจารณาพันธกรณีของไทย		
	 ด้านเครื่องหมายการค้า	ชื่อทางการค้า			
	 และชื่อทางภูมิศาสตร์ตามกรรมสารสุดท้าย	
	 ของการเจรจารอบอุรุกวัย		
•	อนุกรรมการพิจารณาพันธกรณีของไทย		
	 ดา้นความลบัทางการคา้	ตามกรรมสารสดุทา้ย		
	 ของการเจรจารอบอุรุกวัย	
•	อนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร		
	 การจดัเกบ็คา่ลขิสทิธิเ์พลงและสทิธขิองนกัแสดง			
	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์		
•	อนกุรรมการพฒันาระบบการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ	์		
	 กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	
•		วิทยากรรับเชิญของสถาบัน	องค์กร		
	 และหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ	

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
•	อุปนายกฝ่ายวิชาการ	สภาทนายความ	
•	ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ		
	 แห่งสภาทนายความ	
•	ผู้อำนวยการสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง			
	 สภาทนายความ	
•	ผูอ้ำนวยการสำนกังานทะเบยีนแบบการรบัรอง		
	 ลายมือชื่อและเอกสาร	สภาทนายความ	
•	อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์	(กฎหมาย		
	 เครือ่งหมายการคา้)	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั			
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ			
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			
	 มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย			
	 และสภาทนายความ		 	
•	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ		
	 พัฒนาระบบยาแห่งชาติ	
•	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ		
	 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ			
	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	
•	กรรมการพัฒนากฎหมายทรัพย์สิน		
	 ทางปัญญา	กรมทรัพย์สินทางปัญญา			
	 กระทรวงพาณิชย์	
•	กรรมการเครื่องหมายการค้า	กรมทรัพย์สิน		
	 ทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์	
•	กรรมการบริหารผลประโยชน์จากงานอันเป็น		
	 ทรพัยส์นิทางปญัญา	สำนกัสง่เสรมิและบรกิาร		
	 วิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง			
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร		
	 ลาดกระบัง	

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•		องค์การเภสัชกรรม	

Education
•		 LL.B.	(First	Class	Honours),			
	 Chulalongkorn	University,	Thailand	
•		 LL.M.	Columbia	University,	New	York,	U.S.A.	

ProfessionalExperience
•	 Managing	Director,	Damnern,	Somkiat,		 	
	 and	Boonma	Law	Office	(1981	-	2009)	
•	 Chairman,	Intellectual	Property		 	
	 Association	of	Thailand	
•		 President/Councilor,	ASEAN	Intellectual			
	 Property	Association	(ASEAN	IPA)	
•		 Vice	President/Councilor,	Asian	Patent		 	
	 Attorney	Association	(APAA)	
•		 Sub-committee	member	on	Consideration		
	 of	Thailand’s	Obligation	on	Trademarks,		
	 Trade	Names	and	Geographical	Names		 	
	 according	to	Draft	Final	Act	Embodying			
	 the	Result	of	the	Uruguay	Round	of		 	
	 Multilateral	Trade	Negotiations	
•		 Sub-committee	member	on	Consideration		
	 of	Thailand’s	Obligation	Trade		 	
	 Confidentiality	according	to	Draft	Final		 	
	 Act	Embodying	the	Result	of	the	Uruguay		
	 Round	of	Multilateral	Trade	Negotiations	
•		 Sub-committee	members	on	Promoting,		
	 Supporting,	Administrating	Copyright		 	
	 Payment	of	Songs	and	Rights	of	Artist,		 	
	 Department	of	Intellectual	Property,		 	
	 Ministry	of	Commerce	
•		 Sub-committee	members	on	Developing		
	 the	Copyright	Information	System,		 	
	 Department	of	Intellectual	Property,		 	
	 Ministry	of	Commerce	
•	 Guest	lecture	of	domestic	and	foreign		 	
	 institutions,	organizations	and	agencies	

CurrentPosition
•	 Academic	Vice	President,	Lawyers		 	
	 Council	of	Thailand	
•	 Director,	Case	Conduction	Center,		 	
	 Lawyers	Council	of	Thailand	
•		 Director,	Law	Institute,	Lawyers	Council		 	
	 of	Thailand	
•		 Director,	Notary	Public	Service	Center,		 	
	 Lawyers	Council	of	Thailand	
•		 Special	Lecturer	(trademark	law),		 	
	 Chulalongkorn	University,	Thammasat		 	
	 University,	Assumption	University,		 	
	 Bangkok	University,	Kasetsart	University,			
	 Eastern	Asia	University	and	Lawyers		 	
	 Council	of	Thailand	
•		 Honorable	member,	National	Medicine		 	
	 System	Development	Committee	
•		 Honorable	member,	Alien	Business		 	
	 Operation	Committee,	Department	of		 	
	 Business	Development,	Ministry	of		 	
	 Commerce	
•		 Member,	Intellectual	Property	Law		 	
	 Development	Committee,	Department	of		
	 Intellectual	Property,	Ministry	of	Commerce	
•		 Member,	Trademark	Committee,		 	
	 Department	of	Intellectual	Property,		
		 Ministry	of	Commerce	
•	 Member,	Intellectual	Property	Interest		 	
	 Management	Committee,	Bureau	of		 	
	 Academic	Support	and	Service,		
	 King	Mongkut’s	Institute	of	Technology		 	
	 Ladkrabang	

DirectorshipinStateEnterprises
•	 Government	Pharmaceutical	Organization	
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การศึกษา
•		คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•		วุฒิบัตรศัลยแพทย์	ระบบทางเดินปัสสาวะ			
	 โรงพยาบาลศิริราช	
•		ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	การกำกับดูแล		
	 กิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	
				ของรัฐวิสาหกิจ	และองค์การมหาชน			
	 ของสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร		
	 ระดับสูงภาครัฐ	

ประวัติการทำงาน
•		แพทย์ฝึกหัดประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า			
	 จันทบุรี	
•		แพทย์ประจำโรงพยาบาลหนองคาย	
•		ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย			
	 จังหวัดหนองคาย	
•		ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ			
	 โรงพยาบาลลำปาง	

ตำแหน่งปัจจุบัน
•		ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์		
	 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม	ลำปาง	
•		กรรมการที่ปรึกษา		
	 โรงพยาบาลแพร่-ราม	จังหวัดแพร่	
•		ที่ปรึกษาโครงการต่างๆ	ของ	สสส.			
	 จังหวัดลำปาง	
•		ตัวแทนภาคเอกชนของคณะกรรมการปฏิรูป		
	 การเมืองภาคประชาชน	จังหวัดลำปาง	

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•		องค์การเภสัชกรรม	

นายแพทย์บุญจงชูชัยแสงรัตน์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ58ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Dr.BoonjongChuchaisangrat,
M.D.
DirectoroftheBoard
Age58yearsold
SinceMarch3,2009-present

Education
•		 M.D.,	Chulalongkorn	University,	Thailand	
•		 Certificate	for	Surgery	of	Urinary	System,			
	 Siriraj	Hospital,	Thailand	
•		 Certificate,	Good	Corporate	Governance		
	 for	Directors	and	Top	Management	of		
	 State	Enterprise	and	Public	Organization		
	 Program,	Public	Director	Institute		

ProfessionalExperience
•		 Doctor	in	training,	Phra	Poklao	hospital,			
	 Chantaburi	
•		 Full	Time	Doctor,	Nongkhai	Hospital	
•		 Director	of	Ponepisai	Hospital,	Nongkhai	
•		 Surgeon	(Urology),	Lam	Pang	Hospital	

CurrentPosition
•		 Director,	Medical	Department,	Kelang			
	 Nakhon-Ram	Hospital,	Lam	Pang	
•		 Advisor,	Prae-Ram	Hospital,	Prae	
•		 Advisor	for	various	projects	of	Thai			
	 Health	Promotion	Foundation,	Lam	Pang	
•		 Representative	of	Private	Sectors	of			
	 Politic	Evolution,	Lam	Pang	

DirectorshipinStateEnterprises
•	 Government	Pharmaceutical		 	
	 Organization	
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ศ.ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ60ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Prof.Dr.Sombat
Thamrongthanyawong,Ph.D
DirectoroftheBoard
Age60yearsold
SinceMarch3,2009-present

การศึกษา
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	(เกษตร)			
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
•		ปริญญาโท	รัฐศาสตร์	(การปกครอง)			
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•		นักศึกษาแลกเปลี่ยน	มหาวิทยาลัยอินเดียนา			
	 สหรัฐอเมริกา	
•		ปริญญาเอก	การบริหารการพัฒนา			
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

ประวัติการทำงาน
•	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
•	 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	
•	 กรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย			
	 กระทรวงการคลัง	
•		คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน		
	 คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	(สมศ.)	
•		กรรมการการอดุมศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร	
•	 ประธานคณะอนุกรรมการติดตาม		
	 และประเมินผล	(กกอ.)	
•	 ประธานคณะกรรมการบริหาร		
	 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์		
	 แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	

ตำแหน่งปัจจุบัน
•	 อธกิารบด	ีสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร	์
•	 นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ	
•	 ประธานคณะกรรมการพจิารณาแนวทางแกไ้ข		
	 รัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการ		
	 สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษา		
	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ	
•		กรรมการและประธานกรรมการบริหาร		
	 ความเสี่ยง	การเคหะแห่งชาติ	
•	 กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•		องค์การเภสัชกรรม	

Education
•		 B.S.	(Agriculture),	Kasetsart	University,			
	 Thailand	
•		 M.P.S.	(Government),	Chulalongkorn			
	 University,	Thailand	
•		 Exchange	Student,	Indiana	University,	USA	
•		 Ph.D.,	Development	Administration,			
	 NIDA,	Thailand	

ProfessionalExperience
•	 Member,	National	Parliament	(MP),			
	 Thailand	
•	 Chair,	Phetchabun	Rajaphat	University			
	 Council	
•		 Director,	Secondary	Mortgage		 	
	 Corporation,	Ministry	of	Finance	
•	 Chair,	Committee	on	Development	of			
	 Assessment	Systems,	the	Office	for			
	 National	Education	Standards	and			
	 Quality	Assessment	(Public	Organization),	
	 Thailand	
•	 Director,	Higher	Education	Commission,			
	 Ministry	or	Education,	Thailand	
•	 Chair,	Sub-committee	on	Governmental			
	 Work	Evaluation	and	Auditing,	Thailand	
•	 Chair,	Software	Industry	Promotion			
	 Agency	(Public	Organization),	Thailand	

CurrentPosition
•	 President,	National	Institute	of			
	 Development	Administration	(NIDA)	
•	 Chair,	Muban	Chom	Bueng	Rajaphat			
	 University	Council	
•	 Chair,	Committee	on	Constitutional			
	 Amendment	Plans	
•	 Director	and	Chair,	Risk	Management,			
	 National	Housing	Authority	
•	 Director,	Student	Loan	Fund	

DirectorshipinStateEnterprises
•		 Government	Pharmaceutical		 	
	 Organization	
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การศึกษา
•		นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.)			
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•		เนติบัณฑิตไทย	(น.บ.ท.)	สำนักอบรมศึกษา		
	 กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา	
•		รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)			
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการทำงาน
•		อัยการผู้ช่วย	
•		อัยการจังหวัดประจำศาลจังหวัดขอนแก่น			
	 (อำเภอพล)	
•		ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอัยการ	
•		อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด	3	
•		อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา	8	
•		รองอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ	
•		รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สิน		
	 ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	
•		อธิบดีอัยการฝ่ายคดีล้มละลาย	
•		อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร	
•		อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ	
•		ผู้ตรวจราชการอัยการ	

ตำแหน่งปัจจุบัน
•		รองอัยการสูงสุด	สำนักงานอัยการสูงสุด	

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
•		องค์การเภสัชกรรม	

นายอนุชาติคงมาลัย
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ62ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Mr.AnuchartKongmalai
DirectoroftheBoard
Age62yearsold
SinceMarch3,2009-present

Education
•		 LL.B.,	Thammasat	University	
•		 Barrister-at-Laws,	The	Institute	of	Thai	Bar	
•		 Master	of	Political	Science			
	 (Public	Administration),			
	 Thammasat	University,	Thailand	

ProfessionalExperience
•		 Assistant	Public	Prosecutor		
•		 Public	Prosecutor,	Khonkhaen		
	 (Phon	District)	
•		 Vice	Secretary	of	Public	Prosecutor			
	 Commission	
•			Executive	Director	of	Office	of	Attorney			
	 General	Litigation	
•		 Executive	Director	of	Office	of	Criminal			
	 Litigation	
•		 Deputy	Director-General	of	International			
	 Affairs	Department	
•			Deputy	Director-General	of	Department			
	 of	Intellectual	Property	and	International		
	 Trade	Litigation	
•		 Director-General	of	Department	of			
	 Bankruptcy	Litigation	
•			Director-General	of	Department	of			
	 Economic	Crime	Litigation	
•		 Director-General	of	Department	of			
	 Technical	Affairs	
•		 Inspector-General			

CurrentPosition
•		 Deputy	Attorney	General	

DirectorshipinStateEnterprises
•		 Government	Pharmaceutical			
	 Organization	
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นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง     
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ52ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Mr. Suthichai Eamcharoenying 
DirectoroftheBoard
Age52yearsold
SinceMarch3,2009-present

การศึกษา 

•  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน 

•  อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

•  กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด 
•  กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท นิชิ เวิร์ล จำกัด 
•  ประธานกรรมการ  
 บริษัท สำนักพิมพ์ปาเจรา จำกัด 
•  ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม 
 และสิ่งแวดล้อม (SVN) 
•  กรรมการบริษัท  
 สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา จำกัด 
•  กรรมการ มูลนิธิ ทีวีไทย 
•  กรรมการ มูลนิธิ Child Line 
•  กรรมการ มูลนิธิ XBF 
•  ประธานโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

•  องค์การเภสัชกรรม 

Education 
•  B. Eng, Faculty of Engineering,   

 Chulalongkorn University 

Professional Experience 
•  Vice President, Thai Toy Industry   

 Association 

Current Position 
•  Managing Director, Wonderworld   
 Products Co., Ltd. Toy Manufacturer   
 and Exporter 
•  Managing Director, Nichiworld Co., Ltd.   
 Toys Importer and Distribution 
•  President of Pajera Publishing Co., Ltd.   
 Text Publisher 
•  President, Social Venture Network (SVN) 
•  Director of Suan Nguen Mee Ma Co., Ltd. 
•  Member of  the board TV THAI   
 Foundation 
•  Member, CHILD LINE Foundation   
 Committee 
•  Member, XBF Foundation Committee 
•  President, Sharing for Sustainable   
 Society Project 

Directorship in State Enterprises 
•  Government Pharmaceutical   
 Organization 
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การศึกษา 
•  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร  
 Directors Accreditation Program (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร  
 Directors Certification Program (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee  
 Program (ACP) สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
•  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful  
 Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทำงาน 
•  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี  
 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
•  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9  
 กรมสรรพากร 
•  กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
•  กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
 แห่งชาติ 
•  กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
•  รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา 
 ด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
•  ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร 
•  กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
•  องค์การเภสัชกรรม 
•  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ59ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Mr. Chor.Nun Petpaisit 
DirectoroftheBoard
Age59yearsold
SinceMarch3,2009-present

Education 
•  B.Acc., Thammasat University, Thailand 
•  Diploma of Directors Accreditation   
 Program (DAP), Thai institute of Directors 
•  Diploma of Directors Certification   
 Program (DCP), Thai Institute of Directors 
•  Certificate, Audit Committee Program   
 (ACP), Thai Directors Institute 
•  Certificate, Successful Formulation &   
 Execution of Strategy (SFE),   
 Thai Directors Institute 

Professional Experience 
•  Director, Office of Tax Examination,   
 The Revenue Department,   
 Ministry of Finance 
•  Policy and Plan Analysis Officer 9,   
 The Revenue Department 
•  Director of Thailand Tourism Authority 
•  Director of the National Science Museum 
•  Director of Government Housing Bank 
•  Acting Advisor on Efficiency,   
 The Revenue Department 

Current Position 
• Efficiency Consultant, Revenue Department 
•  Independent Director,   
 Bangkok Insurance Public Co., Ltd. 

Directorship in State Enterprises 
•  Government Pharmaceutical   
 Organization 
•  Government Housing Bank 
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นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล    
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
อายุ55ปี
ดำรงตำแหน่ง3มีนาคม2552-ปัจจุบัน

Dr. Witit Artavatkun, M.D. 
DirectoroftheBoard
ManagingDirector
Age55yearsold
SinceMarch3,2009-present

การศึกษา 

•  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
•  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประวัติการทำงาน 

•  รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 โรงพยาบาลฟากท่า สำนักงานสาธารณสุข  
 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
•  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรอน  
 จังหวัดอุตรดิตถ ์
•  รักษาการในตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ 
 ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุข  
 จังหวัดสมุทรสาคร 
•  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
•  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
 (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

• ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

•  องค์การเภสัชกรรม 
•  เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ 
 ถือหุ้นอยู ่
 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ 
 บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ชีววัตถุ 
 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

Education 
•  M.D., 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 Organization), Samutsakorn,   
 Thailand 

Current Position 
•  Managing Director, The Government   
 Pharmaceutical Organization 

Directorship in State Enterprises 
•  Government Pharmaceutical   
 Organization 
•  Juristic persons whose share is held by  
 the state enterprise as  
 -  General Hospital Products Public   
  Company Limited 
 - Government Pharmaceutical   
  Organization-Merieux Biologicals   
  Products Company Limited 
 - Thai Herbal Products Company Limited 
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คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

25

นพ.วิทิต อรรถเวชกุล 
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 
Dr. Witit Artavatkun, M.D. 
Managing Director 

นายมนูญ บุบผะเรณู 
รองผู้อำนวยการ 
Mr. Manoon Bupparenoo 
Deputy Managing Director 

ภก.สมชาย ศรีชัยนาค 
รองผู้อำนวยการ 
Mr. Somchai Srichainak 
Deputy Managing Director 


ภญ.พิศมร กลิ่นสุวรรณ 
รองผู้อำนวยการ 
Miss Pisamorn Klinsuwan 
Deputy Managing Director 

ภก.สุนทร วรกุล 
รองผู้อำนวยการ 
Mr. Soontorn Vorakul 
Deputy Managing Director

24
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ภญ.อัจฉรา บุญผสม 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
Mrs. Achara Boonpasom 
Acting Senior Expert 

ภญ.วนิชา ใจสำราญ 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
Mrs. Vanicha Chaisamran 
Acting Senior Expert 


ภก.สุขุม วิรัตติพงศ์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
Mr. Sukhum Virattipong 
Assistant Managing Director 

ภญ.สุจิดา ชุติมา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
Mrs. Sujida Chutima 
Assistant Managing Director 
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ภก.พิพัฒน์ นิยมการ 
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 
Mr. Pipat Niyomkarn 
Director, Office of the Managing Department 

นางรัชนี อัตนวานิช 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ 
Mrs. Rachanee Atanavanich 
Director, Office of Strategic Management 

นายถาวร ว่องชูวงศ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
Mr. Thavorn Wongshuwong 
Director, Human Resources Department 


นางวารุณี เล็กเจริญวงศ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
Mrs. Varunee Lekcharoenvong 
Director, Accounting and Finance Department 

ภก.ธำรงวุฒิ คูถิระตระการ 
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตยา 
Mr. Tumrongwut Kootiratrakarn 
Director, Production Department 

นางสาวอัญชลี อุทธังกร 
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 
Miss Anchalee Utthangkorn 
Director of Internal Audit Office

26
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นายจุลจักร์ อุทัยรังษี 
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
Mr. Jullajak Uthairungsri 
Director, Engineering & Technology Department 

ภญ.สุจิตรา คชเสน ี
ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 
Mrs. Suchitra Gajaseni 
Director of Chemical Production Department 

ภญ.ประภาศรี ทองทวีผล 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 
Mrs. Prapasri Thongtawepol 
Director of Logistics and Supply Chain 
Management Department 




ภญ.นิภาพร ชาตะวิริยะพันธ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย 
Mrs. Nipaporn Chataviriyapan  
Director, Marketing and Sales Department 

ภญ.นันทวรรณ ตั้งชัยสุข 
ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 
Mrs. Nantawan Tangchaisuk 
Director, Quality Assurance Department 

ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
Mrs. Achara Eksaengsri 
Director, Research and Development Institute 

Director, Biological Production Department 
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โครงสร้างการบริหาร
Organization Chart
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โครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
Management and Supervision Structure

31

“...คณะกรรมการ
 
องค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่
 
กำหนดนโยบายและทิศทาง
 

ขององค์การเภสัชกรรมและกำกับ
ควบคุมดูแลให้มีการบริหารงาน
เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
 

อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล...”



 โครงสรา้งการจดัการและการกำกบัดแูลกจิการขององคก์ารเภสชักรรม ในปงีบประมาณ
2553 ประกอบดว้ย คณะกรรมการองคก์ารเภสชักรรม คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ คณะกรรมการกำหนดผลตอบแทนและประเมินผล
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการนโยบาย
การดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล คณะกรรมการ 
ด้านกฎหมาย คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามโครงการนำร่องผลิตวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่และโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ระดับอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

 The Management and Supervision Structure for Fiscal Year 2010 consisted 
for The Board of Directors, the Executive Committee, the Audit Committee,   
the Business Development Committee, the Public Service Policy Committee 
and other Committees as follows : 

30
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
The Board of Directors 

 1 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการ
  Dr. Vichai Chokevivat, M.D. Chairman

 2 นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ กรรมการ
  Dr. Choochai Supawongse, M.D. Director

 3 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต กรรมการ
  Dr. Paijit Warachit, M.D. Director

 4 นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการ
  Dr. Narongsakdi Aungkasuvapala, M.D. Director

 5 นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช กรรมการ
  Dr. Rewat Wisarutwet, M.D. Director

 6 นายบุญมา เตชะวณิช กรรมการ
  Mr. Boonma Tejavanija Director

 7 นายแพทย์บุญจง ชูชัยแสงรัตน์ กรรมการ
  Dr. Boonjong Chuchaisangrat, M.D. Director

 8 ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  กรรมการ
  Prof.Dr. Sombat Thamrongthanyawong, Ph.D Director

 9 นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการ
  Mr. Anuchart Kongmalai Director

 10 นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง กรรมการ
  Mr. Suthichai Eamcharoenying Director

 11 นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการ
  Mr. Chor.Nun Petpaisit Director

 12 นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการและเลขานุการ
  Dr. Witit Artavatkun, M.D. Director & Secretary

 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่กำหนดนโยบาย 
และทิศทางขององค์การเภสัชกรรม และกำกับควบคุมดูแลให้ม ี
การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
องค์การเภสัชกรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

 องค์การเภสัชกรรมได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะส่งวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีการพิจารณา 
อย่างรอบคอบ โดยในปีงบประมาณ 2553 คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมมีการประชุมรวม จำนวน 12 ครั้ง วาระพิเศษ 2 ครั้ง  
มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งดังนี ้



	 ลำดับ	 ชื่อ	 ตำแหน่ง	
	 No.	 Name	 Position	

 The Board of Directors is responsible for setting up 
policies and directions for the Government Pharmaceutical 
Organization as well as regulating the management and 
efficient implementation of the said policies within the legal 
framework, purpose and regulations of the Organization,   
as well as Government policies. 

 The Government Pharmaceutical Organization holds   
a monthly Board Meeting. The Agenda and Minutes of the 
Board Meetings are circulated to the Board members at 
least 7 days prior to the meeting for their careful consideration. 
During the Fiscal Year 2010, there were 12 meetings, the 
attendance of which was follows: 
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	 การประชุมครั้งที่	 วัน/เดือน/ปี	 จำนวนกรรมการ	(ท่าน)	 จำนวนผู้เข้าประชุม	(ท่าน)	
	 Meeting	 Date	 Total	Board	Members	 Attending	Members		
	 	 	
 1 13 ตุลาคม 2552 12 11
  October 13, 2009

 2 17 พฤศจิกายน 2552 12 11
  November 17, 2009

 3 22 ธันวาคม 2552 12 12
  December 22, 2009

 4 28 มกราคม 2553 12 10
  January 28, 2010

 5 23 กุมภาพันธ์ 2553 12 11
  February 23, 2010

 6 23 มีนาคม 2553 12 11
  March 23, 2010

 วาระพิเศษ 1 5 เมษายน 2553 12 6
  April 5, 2010

 7 27 เมษายน 2553 12 11
  April 27, 2010 

 8 25 พฤษภาคม 2553 12 12
  May 25, 2010 

 9 22 มิถุนายน 2553 12 12
  June 22, 2010

 10 20 กรกฎาคม 2553 12 8
  July 20, 2010

 11 31 สิงหาคม 2553 12 12
  August 31, 2010

 วาระพิเศษ 2 16 กันยายน 2553 12 6
  September 16, 2010

 12 27 กันยายน 2553 12 10
  September 27, 2010
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คณะกรรมการบริหาร 
The Executive Board 

  1 นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานกรรมการ
  Dr. Choochai Supawongse, M.D. Chairman

 2 นายแพทย์บุญจง ชูชัยแสงรัตน ์ กรรมการ
  Dr. Boonjong Chuchaisangrat, M.D. Director

 3 นายบุญมา เตชะวณิช กรรมการ
  Mr. Boonma Tejavanija Director

 4 นายไพโรจน์ แก้วมณี กรรมการ
  Mr. Pairoj Kaewmanee Director

 5 นายชูชัย ฤดีสุขสกุล กรรมการ
  Mr. Choochai Rudeesuksakul Director

 6 นางสาวประกายดาว เขมะจันตร ี กรรมการ
  Miss Prakaidao Kemachantree Director

 7 นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการและเลขานุการ
  Dr. Witit Artavatkun, M.D. Director & Secretary

 8 ภญ. พิศมร กลิ่นสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
  Miss Pisamorn Klinsuwan Vice Secretary

 9 นายพิพัฒน์ นิยมการ ผู้ช่วยเลขานุการ
  Mr. Pipat Niyomkarn Vice Secretary

 10 นางรัชนี อัตนวานิช ผู้ช่วยเลขานุการ
  Mrs. Rachanee Atanavanich Vice Secretary

 11 นายนิพนธ์ อัตนวานิช ผู้ช่วยเลขานุการ
  Mr. Nipon Atanavanich  Vice Secretary

 โดยให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังนี้ 

 1. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการองค์การ 
  เภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ ์
  องค์กร แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร  
  ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
 2. กำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล  
  ระบบขอ้มลูและการปรบัระเบยีบขอ้บงัคบัเพือ่ใหก้ารบรหิาร 
  งานขององค์การเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
  ข้อบังคับที่กำหนด 
 4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  องค์การเภสัชกรรม 



	 ลำดับ	 ชื่อ	 ตำแหน่ง	
	 No.	 Name	 Position	
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คณะกรรมการกำหนดผลตอบแทนและประเมินผลกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
The Remuneration and Director and Top Management’s Performance Appraisal Committee

 โดยให้คณะกรรมการกำหนดผลตอบแทนและประเมินผล
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ดังนี้ 

 1. พิจารณาแนวทางการประเมินบทบาทและการประเมิน 
  ผลงานของคณะกรรมการ 
 2. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผล 
  ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นธรรมและ 
  เหมาะสม 



 1 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานกรรมการ
  Dr. Paijit Warachit, M.D. Chairman

 2 นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการ
  Dr. Narongsakdi Aungkasuvapala, M.D. Director

 3 นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการ
  Mr. Chor.Nun Petpaisit Director

 4 นายถาวร ว่องชูวงศ์ เลขานุการ
  Mr. Thavorn Wongshuwong Secretary

 5 นางรัชนี อัตนวานิช ผู้ช่วยเลขานุการ
  Mrs. Rachanee Atanavanich Vice Secretary

	 ลำดับ	 ชื่อ	 ตำแหน่ง	
	 No.	 Name	 Position	

 The Compensation Setting and Evaluation of Managing 
Director and Executive Committee is responsible for the 
following. 

 1. To consider framework for function evaluation and   
  to evaluate the Board of Directors’ accomplishments. 

 2. To consider the framework for the compensation   
  setting and evaluation of the Managing Director   
  and Executive on a fair and proper basis. 

 The Executive Committee is responsible for the following :  

 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 efficiency and   
  effectiveness; 
 2. To set up the standard for business management, human resource management and information systems as well as   
  the adjustment of rules and regulations to yield maximum effectiveness of operation; 
 3. To consider and approve procurement in accordance with the governing rules and regulations; and 
 4. Other matters as assigned by the Board of Directors. 
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	 ลำดับ	 ชื่อ	 ตำแหน่ง	
	 No.	 Name	 Position	

คณะกรรมการตรวจสอบ 
The Audit Committee 

 1 นายอนุชาติ คงมาลัย ประธานกรรมการ
  Mr. Anuchart Kongmalai Chairman

 2 นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการ
  Mr. Chor.Nun Petpaisit Director

 3 นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง กรรมการ
  Mr. Suthichai Eamcharoenying Director

 4 นายพิษณุ วิเชียรสรรค์ กรรมการ
  Mr. Pisanu Vichienson Director

 5 นายแพทย์อุระพงษ์ เวศกิจกุล กรรมการ
  Dr. Uraphong Veskijkul, M.D. Director

 6 นางสาวอัญชลี อุทธังกร เลขานุการ
  Miss Anchalee Utthangkorn Secretary

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 
ที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ในการกำกับ
ดูแล การดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 1. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และรายงานทาง 
  การบริหาร 
 2. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับ 
  ดแูลกจิการ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธผิล
  ประสิทธิภาพ และประหยัด 
 3. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  
  และนโยบายที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมกำหนด 



 The Audit Committee is responsible for the matters 
assigned by the Board of Directors to supervise the 
operation of the Government Pharmaceutical Organization 
in 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 economic; and 
 3. Compliance with rules, regulations, cabinet   
  resolutions and policies set by the Board of Directors. 
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คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ 
The Business Development Committee

 1 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการองค์การเภสัชกรรม  ประธานกรรมการ 
  Dr. Vichai Chokevivat, M.D.  Director of the Board Chairman

 2 นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช    กรรมการองค์การเภสัชกรรม  กรรมการ 
  Dr. Rewat Wisarutwet, M.D.  Director of the Board Director

 3 นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 
  Dr. Narongsakdi Aungkasuvapala, M.D.  Director of the Board Director

 4 นายเฉลิม วัชรถานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  Mr. Chalerm V.tanon  Eminent Director Director 

 5 นางสาวประกายดาว เขมะจันตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  Miss Prakaidao Kemachantree  Eminent Director Director 

 6 นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  กรรมการ 
  Dr. Witit Artavatkun, M.D.  Managing Director Director 

 7 นายสมชาย ศรีชัยนาค รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  กรรมการและเลขานุการ 
  Mr. Somchai Srichainak  Deputy Managing Director Director & Secretary

 8 นางสาวนันทนา กล่ำสมบัติ ผู้อำนวยการกองธุรกิจร่วมทุน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  Miss Nantana Klamsombat Director of the Joint Venture Office Vice Secretary 

 9 นางดารณี เพชรโชติ เจ้าหน้าที่งานบริหาร 7 กองธุรกิจร่วมทุน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  Mrs. Daranee Petchot  Management Officer 7,  Vice Secretary
   Division of Joint Venture Office
 

 โดยให้คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ มีหน้าที่ดังนี ้

 1. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่ชัดเจน 
  ในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมในอนาคต 
 2. ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความ 
  สามารถเชิงธุรกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม  
  ประเทศชาติ ในด้านยาและเวชภัณฑ์ 
 3. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน พร้อม 
  ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  องค์การเภสัชกรรม 
 4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  องค์การเภสัชกรรม 

	 ลำดับ	 ชื่อ	 ตำแหน่ง	
	 No.	 Name	 Position	

 The Business Development Committee was responsible for the following :  

 1. To provide recommendations on the direction and framework of the future development of the Government   
  Pharmaceutical Organization; 
 2. To provide recommendations on potential development and business competitiveness enhancement   
  including responsibility to 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. 
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 1 ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ ์ กรรมการองค์การเภสัชกรรม ประธานกรรมการ
  Prof.Dr. Sombat Thamrongthanyawong Director of the Board Chairman

 2 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต    กรรมการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ
  Dr. Paijit Warachit, M.D. Director of the Board Director

 3 ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  Prof.Dr. Teerana Bhongmakapat Eminent Director Director

 4 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  Associate Prof.Dr. Pradit Wanarat Eminent Director Director

 5 นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการและเลขานุการ
  Dr. Witit Artavatkun, M.D. Managing Director Director & Secretary

  6 นางวีระมล มหาตมวดี ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยเลขานุการ
  Mrs. Veeramol Mahatamavadee Director of The Risk Management Division Vice Secretary

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Committee

 โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้ 

 1. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญขององค์การเภสัชกรรม และ 
  จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 2. พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่สำคัญๆ 
 3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแก้ไข 
  ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 4. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญและผลการบริหารความเสี่ยง 
  ให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบเป็นระยะๆ 


	 ลำดับ	 ชื่อ	 ตำแหน่ง	
	 No.	 Name	 Position	

 The Risk Management Committee is responsible for   
the following : 

 1. Consideration in the Organization’s essential risk,   
  and to adopt the risk management policy. 
 2. To account for the essential risk management plan. 
 3. To monitor a risk management results, and also   
  to evaluate any problems or obstacles. 
 4. To regularly report the essential risk and management   
  results to the GPO Board of Directors. 
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คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล 
Board of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Policies

39

 โดยให้คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

 1. พิจารณากำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
  องค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR) และ 
  การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Corporate  
  Governance : CG) 
 2. ใหค้ำปรกึษาแกห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นของการพฒันา 
  องค์กรในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
  (CSR) และธรรมาภิบาล (CG) 
 3. พิจารณากำหนดหรือกลั่นกรองแผนงานหรือกิจกรรมที่ 
  เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
  และธรรมาภิบาล (CG) 
 4. กำกบัตดิตามประเมนิผลการดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย
  ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) และธรรมาภบิาล (CG)  
  ตลอดจนแผนงานและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึรายงานผล 
  แก่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
 5.  อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย 

	 ลำดับ	 ชื่อ	 ตำแหน่ง	
	 No.	 Name	 Position	

 1 นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง กรรมการองค์การเภสัชกรรม ประธานกรรมการ
  Mr. Suthichai Eamcharoenying Director of the Board Chairman

 2 ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  Dr. Somchai Prasertsiriphan Eminent Director Director

 3 นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  Dr. Wanchai Sattayawuthipong, M.D. Eminent Director Director

 4 นายอนันตชัย ยูรประถม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  Mr. Anantachai Yoonprathom Eminent Director Director

 5 นาวสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  Miss Somluk Hutanuwatr Eminent Director Director

 6 นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 
  Dr. Witit Artavatkun, M.D. Managing Director Director

 7 นายถาวร ว่องชูวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กรรมการและเลขานุการ
  Mr. Thavorn Wongshuwong Director, Human Resources Department Director & Secretary

 8 นางสาวศิริวรรณ เอียวพันธ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ  
  Miss Sirivan Ewpant Director, Public Relations Vice Secretary

 9 นายสุรพงษ์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการกองแรงงานสัมพันธ์และวินัย ผู้ช่วยเลขานุการ  
  Mr. Surapong Intaravong Director, Labor Relation and Discipline Vice Secretary
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คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
The Legal Consultancy Committee

 1 นายบุญมา เตชะวณิช กรรมการองค์การเภสัชกรรม ประธานกรรมการ
  Mr. Boonma Tejavanija Director of the Board Chairman

 2 นางสิตางค์ ตั้งศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  Mrs. Sitang Tangsiri Eminent Director Director

 3 นายไพโรจน์ แก้วมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  Mr. Pairoj Keawmanee Eminent Director Director

 4 ภญ.พิศมร กลิ่นสุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ
  Miss Pisamorn Klinsuwan Deputy Managing Director Director

 5 นายพิพัฒน์ นิยมการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กรรมการ
  Mr. Pipat Niyomkarn Director, Office of the Managing Director

 6 นายสุทัศน์ มีสารภี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรรมการและเลขานุการ
  Mr. Sutush Meesarapee Deputy Director of the Legal Division Director & Secretary

 7 นายปรีชา สินอ่อน หัวหน้าแผนกนิติการ กองกฎหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  Mr. Preecha Sin-on Head of Legal Affair Section, Legal Division Director & Vice Secretary 

 8 นายเอกรัฐ ยิ้มเจริญ นิติกร 5 แผนกนิติกรรมสัญญา ผู้ช่วยเลขานุการ
  Mr. Ekkarat Yimcharoen Legal Office 5, Contract Section Vice Secretary

	 ลำดับ	 ชื่อ	 ตำแหน่ง	
	 No.	 Name	 Position	

 The Board of Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Policies is responsible for the following : 

 1. To consider and set up Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Policies. 
 2. To provide consultation to those institutes related to Corporate Social Responsibility and Corporate Governance   
  Policies. 
 3. To consider and set up or screen plans/activities related to Corporate Social Responsibility and Corporate   
  Governance Policies. 
 4. To conduct and monitor an achievement evaluation to be in line with Corporate Social Responsibility and   
  Corporate Governance Policies, including the reporting of the results to the GPO Board of Directors. 
 5. Other matters assigned by the Board of Directors. 
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 โดยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่ดังนี้ 

 1. พิจารณาให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ  
  ข้อบังคับ ขององค์การเภสัชกรรมรวมถึงเรื่องสัญญาและ 
  ข้อตกลงต่างๆ 
 2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของ 
  องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงาน 
  ขององค์การเภสัชกรรมยิ่งขึ้น 
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  องคก์ารเภสชักรรม หรอืตามทีผู่อ้ำนวยการองคก์ารเภสชักรรม 
  ขอคำปรึกษา 

 The Legal Consulting Committee is responsible for the 
followings : 

 1. To provide consultation on matters relating to   
  law and order the rules and regulation of GPO   
  including contract and agreement; 
 2. To review and improve order and the rules and   
  regulation of GPO to yield increased benefit to   
  the operation of GPO; and 
 3. Other matters as assigned by the Board of Directors   
  or as reguested by the Managing Director of GPO. 

40
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการ
Attendance of Directors During Meetings

ลำดับ
No.

รายชื่อคณะกรรมการ
Name



คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
GPOBoardof

Directors

คณะกรรมการ
บริหาร

TheExecutive
Committee

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
TheAudit
Committee



คณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจ
TheBusiness
Development
Committee



คณะกรรมการ
นโยบาย
การดำเนิน
กิจการควบคู่
กับความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
ธรรมาภิบาล
Boardof
Corporate
Social

Responsibility
andCorporate
Governance
Policies



คณะกรรมการ
กำหนด

ผลตอบแทน
และ

ประเมินผล
กรรมการ

และผู้บริหาร
ระดับสูง

TheCompen-
sationSetting
andEvaluation
ofDirectorand

Executive
Committee

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา

ด้านกฎหมาย
TheLegal
Consulting
Committee

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
TheRisk

Management
Committee

	 1	 	นพ.วิชัย	โชควิวัฒน		 14/14		 				 	 	 12/12
	 	 Dr.	Vichai	Chokevivat,	M.D.
	 2	 นพ.ไพจิตร์	วราชิต	 	6/14			 	 3/3				 	 	 8/12
	 	 Dr.	Paijit	Warachit,	M.D.
�� 3	 	นพ.ชูชัย	ศุภวงศ์		 12/14	 	12/12
	 	 Dr.	Choochai	Supawongse,	M.D.
��������� 4	 นพ.ณรงค์ศักดิ์	อังคะสุวพลา	 	13/14	 			 3/3	 	 		4/12
	 	 Dr.	Narongsakdi	Aungkasuvapala,	M.D.

	 5	 นพ.เรวัต	วิศรุตเวช		 9/14	 	 	 	 				5/12
� � Dr.	Rewat	Wisarutwet,	M.D.
						 6	 	นายอนุชาต	ิคงมาลัย		 14/14	 	 	 			12/12
	 	 Mr.	Anuchart	Kongmalai

							 7	 	ศ.ดร.สมบัติ	ธำรงธัญวงศ์	 11/14	 	 	 	 	 12/12
	 	 Prof.Dr.	Sombat	Thamrongthanyawong
				 8		 นาย	ช.นันท	์เพ็ชญไพศิษฏ์		 13/14	 			 3/3	 	12/12
	 	 Mr.	Chor.Nun	Petpaisit

	 9	 	นพ.บุญจง	ชูชัยแสงรัตน์		 12/14	 	12/12
	 	 Dr.	Boonjong	Chuchaisangrat,	M.D.
									 10	 	นายบุญมา	เตชะวณิช		 14/14	 	11/12	 	 	 	 	 	 						6/6
	 	 		Mr.	Boonma	Tejavanija

	 11	 นายสุทธิชัย	เอี่ยมเจริญยิ่ง	 	10/14				 	 	 9/12	 			 5/12	 	12/12
� � ���Mr.	Suthichai	Eamcharoenying
	 12	 	นพ.วิทิต	อรรถเวชกุล		 13/14	 	11/12	 	 	 			9/12	 	10/12	 	7/12
	 	 Dr.	Witit	Artavatkun,	M.D.

				 13	 	นายไพโรจน	์	แก้วมณี			 	 10/12
	 	 Mr.	Pairoj	Keawmanee

									 14	 	นายชูชัย	ฤดีสุขสกุล	 	 9/12								
	 	 Mr.	Choochai	Rudeesuksakul

	 15	 	นางสาวประกายดาว	เขมะจันตรี			 	 8/12	 	 	 			10/12					
	 	 Miss	Prakaidao	Kemachantree
	 16	 	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	 	 	 	 				9/12						
	 	 Mr.	Pisanu	Vichienson

	 17	 	นพ.อุระพงษ์	เวศกิจกุล					 	 	 	 11/12
	 	 Dr.	Uraphong	Veskijkul,	M.D.

 ประชุม12ครั้ง ประชุม12ครั้ง ประชุม3ครั้ง ประชุม12คร้ัง ประชุม12ครั้งประชุม12ครั้งประชุม12ครั้ง ประชุม6ครั้ง
 วาระพิเศษ2ครั้ง
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ลำดับ
No.

รายชื่อคณะกรรมการ
Name



คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
GPOBoardof

Directors

คณะกรรมการ
บริหาร

TheExecutive
Committee

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
TheAudit
Committee



คณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจ
TheBusiness
Development
Committee



คณะกรรมการ
นโยบาย
การดำเนิน
กิจการควบคู่
กับความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
ธรรมาภิบาล
Boardof
Corporate
Social

Responsibility
andCorporate
Governance
Policies



คณะกรรมการ
กำหนด

ผลตอบแทน
และ

ประเมินผล
กรรมการ

และผู้บริหาร
ระดับสูง

TheCompen-
sationSetting
andEvaluation
ofDirectorand

Executive
Committee

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา

ด้านกฎหมาย
TheLegal
Consulting
Committee

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
TheRisk

Management
Committee

 ประชุม12ครั้ง ประชุม12ครั้ง ประชุม3ครั้ง ประชุม12ครั้ง ประชุม12ครั้งประชุม12ครั้งประชุม12ครั้ง ประชุม6ครั้ง
 วาระพิเศษ2ครั้ง

������� 18	 	ศ.ดร.ตีรณ	พงศ์มฆพัฒน์							 	 	 	 	 	 9/12				
	 	 Prof.Dr.	Teerana	Bhongmakapat
	 19	 	รศ.ดร.ประดิษฐ์	วรรณรัตน์							 	 	 	 	 	 7/12
	 	 Associate	Prof.Dr.	Pradit	Wanarat
					 20	 	นายเฉลิม	วัชรถานนท์						 	 	 	 	 8/12					
	 	 Mr.	Chalerm	V.tanon
	 21	 	นางสิตางค์	ตั้งศิริ									 	 	 	 	 	 	 	 6/6
	 	 Mrs.	Sitang	Tangsiri
			 22	 นายไพโรจน์	แก้วมณี									 	 	 	 	 	 	 	 6/6
	 	 Mr.	Pairoj	Keawmanee		
	 23	 	รศ.พรจันทร์	สุวรรณชาต								 	 	 	 	 	 	 1/12
	 	 (ลาออก	17	กุมภาพันธ์	2553)
	 	 Pornchan	Suwanachart
	 	 (Resigned	from	post	since	
	 	 February	17,	2010)
			 24	 	ดร.สมชาย	ประเสริฐศิริพันธ์								 	 	 	 	 	 	 9/12			
	 	 Dr.	Somchai	Prasertsiriphan
	 25	 	นพ.วันชัย	สัตยาวุฒิพงศ์								 	 	 	 	 	 	 7/12
	 	 Dr.	Wanchai	Sattayawuthipong
				 26	 	นางสาวสุรนุช	ธงศิลา	
	 	 (ลาออก	17	กุมภาพันธ์	2553)	 	 	 	 	 	 	 							1/12
	 	 Miss	Suranuch	Tongsila
	 	 (Resigned	from	post	since	
	 	 February	17,	2010)
	 27	 นายอนันตชัย	ยูรประถม	 	 	 	 	 	 								 7/12
	 	 (เริ่มเข้ารับตำแหน่ง	7	กุมภาพันธ์	2553)
	 	 Mr.	Anantachai	Yoonprathom
	 	 (Servid	February	7,	2010)
				 28	 	นางสาวสมลักษณ์	หุตานุวัตร	 	 	 	 	 	 	 							6/12
	 	 Miss															Somluk	Hutanuwatr
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	 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม	 ได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรรม	 โดยประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ	 จำนวน	 3	 ท่าน	 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำนวน	 2	 ท่าน		�
ดังมีรายนามดังนี้	

	 1.	นายอนุชาติ	คงมาลัย	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 2.	นาย	ช.นันท์	เพ็ชญไพศิษฏ์	 กรรมการตรวจสอบ	
	 3.	นายสุทธิชัย	เอี่ยมเจริญยิ่ง	 กรรมการตรวจสอบ	
	 4.	นายพิษณุ	วิเชียรสรรค์	 กรรมการตรวจสอบ																																																																																									
	 	 	 	 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
	 5.	นายแพทยอ์รุะพงษ	์เวศกจิกลุ	 กรรมการตรวจสอบ																																																																																									
	 	 	 	 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	

	 ทั้งนี้	 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	ทำหน้าที่เลขานุการ
โดยตำแหน่ง	

	 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง	 5	ท่าน	มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	
และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน	 การบริหารธุรกิจ	 กฎหมาย	
และด้านงานสาธารณสุขเป็นอย่างดี	 ในปีงบประมาณ	 2553		�
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูง	อภ.	เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	และผู้บริหาร
สำนักตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งสิ้น	 12	ครั้ง	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม	 เป็นไปตาม
แนวทางของคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ		�
ในรฐัวสิาหกจิ	กระทรวงการคลงั	และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรม	 ซึ่งมีการสอบทานและทบทวนเป็นประจำทุกปี	
โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม	 ซึ่งสามารถ
สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมได้ดังนี้	

� • การพิจารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)	 เป็นรายไตรมาส		�
เพื่อมั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นถูกต้อง	 เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ	ไดเ้ชญิเจา้หนา้ที	่สตง.	เขา้รว่มประชมุหารอื	เพือ่สอบถาม
ประเด็นที่จะมีผลต่องบการเงินของ	 อภ.	 รวมทั้งหารือกับผู้บริหาร
ด้านบัญชีการเงินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชี	 และ	�
ให้ความเห็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่จะบังคับใช้	�
ในป	ี2554	

� • การสอบทานเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่องคก์ารเภสชักรรมมรีะบบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได้คณะกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2553 
Audit Committee’s Report of 2010 

	 The	Audit	Committee	of	Government	Pharmaceutical	
Organization	 was	 appointed	 from	 the	 Board	 of	 Director.	
The	 committee	 comprises	 3	 independent	 committee	
members	and	2	honorable	members	as	follows:	

	 1.	 Mr.	Anuchart	Kongmalai	 Chairman	

	 2.	 Mr.	Chor.	Nun	Petpaisit	 Member	

	 3.	 Mr.	Suthichai	Eamcharoenying	 Member	

	 4.	 Mr.	Pisanu	Vichienson	 Honorable	Member	

	 5.	 Dr.	Urapong	Veskijkul	 Honorable	Member	

	 The	Director	of	Internal	Audit	Office	acted	as	secretary.	

All	 5	 members	 of	 the	 Audit	 Committee	 possess	 good	
knowledge,	 expertise	 and	 experiences	 in	 finance	 and	
accounting,	business	management,	legal	affairs	and	public	
health	affairs.	In	the	fiscal	year	2010,	the	Audit	Committee	
has	attended	12	meetings	with	top	management	of	GPO,	
the	 Office	 of	 the	 Audit	 General	 and	 management	 of	 the	
Internal	 Audit	 Office	 to	 complete	 its	 duty	 as	 assigned	 by	
the	 GPO	 Board	 of	 Directors,	 which	 was	 in	 line	 with	 the	
operation	manual	for	the	audit	committee	in	state	enterprise,	
Ministry	of	Finance	and	Audit	Committee	Charter	of	GPO.	
Annual	verification	and	revision	were	undertaking	with	the	
approval	 for	 the	 GPO	 Board	 of	 Directors	 which	 can	 be	
summarized	as	follows:	

	 •	 Consideration	 of	 the	Trimester	 Financial	 Report	
Review	of	the	Government	Pharmaceutical	Organization	
by	 the	 Office	 of	 the	 Audit	 General	 to	 ensure	 that	 the	
financial	 report	 was	 correctly	 made	 and	 in	 compliance	
with	 general	 accounting	 standards.	 Moreover,	 the	 Audit	
Committee	has	invited	officers	from	the	Office	of	the	Audit	
General	 to	 discuss	 about	 issues	 that	 may	 affect	 GPO’s	
financial	 statement	 and	 discuss	 with	 Accounting	 and	
Finance	 Department	 management	 on	 compliance	 with	
accounting	policy	and	give	comments	 to	 the	accounting	
standard	to	be	implemented	in	2011.	

	 •		 Verification	to	ensure	GPO	has	a	good	system	in	
controlling	 and	 administering	 its	 business	 so	 that	
operations	 can	 be	 conducted	 efficiently	 and	 with	 a	
traceable	transparency.	The	Audit	Committee	has	verified	
and	 given	 their	 comments	 on	 the	 report	 on	 internal	
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ตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายงานการประเมิน
ระบบควบคมุภายใน	การบรหิารความเสีย่ง	การปฏบิตัติามจรยิธรรม
ธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน	 รวมทั้งกรณีความ	�
ขัดแย้งทางผลประโยชน	์การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
รวมถึงจัดทำโครงการเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี		�
โดยมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ
แผนการจัดการการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่	
รวมทั้งได้เน้นเรื่องการบริหารงานที่มีความโปร่งใส	

� • การกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
การบรหิารจดัการภายในของสำนกัตรวจสอบภายในไดส้อบทาน
และอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนงานตรวจสอบ
ประจำปี	 การว่าจ้างที่ปรึกษาในโครงการประเมินคุณภาพการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน	 การสอบทานและให้ข้อคิดเห็น	 ข้อสังเกต		�
ข้อแนะนำ	 ต่อรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน	 การ
สอบทานรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็น	�
รายไตรมาส	 การสอบทานรายงานประจำปีของสำนักตรวจสอบ
ภายใน	 การให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี	�
สารสนเทศ	 การสอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบ
ภายใน	 การพิจารณาความดีความชอบของผู้อำนวยการสำนัก	�
ตรวจสอบภายในและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบภายใน	การใหค้วามเหน็ชอบ
และอนุมัติหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนหรือการฝึกอบรมหลักสูตร
ทางวิชาชีพให้กับผู้ตรวจสอบภายใน	และการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน	

� • การประเมินตนเองและการสอบทานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้	�
มีการประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment)	 ใน	 2	 ลักษณะ	 คือ		�
การประเมินรายบุคคล	 และการประเมินทั้งคณะ	 รวมทั้งสอบทาน	�
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ	 2553	
ผลการประเมินและสอบทานสรุปได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ	�
คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล�

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีความเห็นว่า	 งบการเงิน	 องค์การ
เภสัชกรรม	แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน	
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี	 องค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนา	�
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 มีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง	การควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	มกีารปฏบิตัติามมาตรฐาน�
ระเบียบข้อบังคับ	มติคณะรัฐมนตรี	 กฎหมาย	และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินธุรกิจขององค์การ	 การตรวจสอบภายใน	 เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี	ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงการคลัง		 	

�

(นายอนุชาติ	คงมาลัย)	
ประธานกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม	�

(Mr.	Anuchart	Kongmalai)	
Audit	Committee	Chairman	of	GPO	

22	November	2010	
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control	 evaluation,	 risk	 management,	 compliance	 with	
business	 ethics	 and	 protocols	 of	 management	 and	 staff	
including	 conflict	 of	 interest,	 compliance	 with	 law,	
regulation	 and	 order.	The	 committee	 has	 also	 promoted	
good	 corporate	 governance	 system	 by	 assigning	 the	
Internal	Audit	Office	to	verify	efficiency	of	good	corporate	
governance	 action	 plan	 and	 emphasize	 transparent	
management.	

	 •	 Supervision	 of	 Internal	 Audit	 and	 management	
of	the	Internal	Audit	Office	was	carried	out	by	verifying	
and	approving	strategic	audit	plan	and	annual	verification	
plan	 and	 hiring	 quality	 assessment	 project	 consultant	 for	
internal	 audit.	 There	 were	 verification	 and	 giving	 of	
opinions,	 observation,	 and	 recommendation	 to	 the	 audit	
result	every	month.	Verification	was	made	for	the	trimester	
progress	 report	 on	 internal	 audit	 and	 the	 annual	 audit	
report	of	 the	 Internal	Audit	Office.	The	 IT	audit	was	given	
opinions	 and	 the	 internal	 audit	 charter	 was	 verified	 and	
approved.	Also,	the	Director	and	staff	of	the	Internal	Audit	
Office’s	 performance	 was	 appraised.	 Moreover,	 GPO	
considered	and	approved	budget	or	professional	trainings	
for	 the	 internal	 auditors	 and	 the	 office	 was	 appraised	 for	
operation	satisfaction.	

	 •		 Self-assessment	 and	 verification	 of	 the	 Audit	
Committee’s	 performance.	The	 committee	 has	 arranged	
self-assessment	 on	 2	 bases	 that	 were	 individual	 and	 the	
whole	 committee	 and	 verification	 of	 performance	
according	 to	 the	 action	 plan	 of	 the	 fiscal	 year	 2010.	The	
assessment	 and	 verification	 confirmed	 that	 the	 Audit	
Committee’s	performance	was	efficient	and	effective.	

	 The	 Audit	 Committee	 considered	 that	 the	 financial	
statement	 of	 GPO	 completely	 and	 correctly	 identified	
essential	 contents	and	 facts	 according	 to	 the	 accounting	
standard.	 GPO	 has	 continuously	 and	 appropriately	
developed	 in	 terms	 of	 good	 corporate	 governance,	 risk	
management	 and	 internal	 audit.	The	 operations	 were	 in	
compliance	 with	 standards,	 rules	 and	 regulations,	
resolutions	 of	 the	 Cabinet	 and	 law	 and	 order	 relevant	 to	
the	 organization’s	 business	 operation.	 And	 the	 internal	
audit	 system	complied	with	good	practice	and	standards	
set	by	the	Ministry	of	Finance.	
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สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการ
Factors that Affect the GPO’s Operation

สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม ่
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ	่สายพันธุ์ใหม	่ (H1N1)	 2009		�
ในหลายประเทศทั่วโลก	 รวมทั้งประเทศไทย	 หรือการค้นพบโรคติดเชื้อใหม่ๆ	 และ	�
โรคติดต่อมาจากสัตว์ที่ไม่เคยพบมาก่อน	เช่น	โรคซาร์ส	ไข้หวัดนก	รวมถึงโรคติดต่อซึ่งเคย
ถูกควบคุมจนลดลงมากแล้วก็กลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 เช่น	 โรคชิคุนกุนยา	 เป็นต้น		�
ทั้งนี้	 สาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ	 ได้แก่	 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและ
พฤติกรรมมนุษย	์ การเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อโรค	 การใช้ยาไม่ถูกต้องเกิดการดื้อต่อ	�
ยาปฏิชีวนะ	 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี	 และอุตสาหกรรม	 ผลจากการเปลี่ยนแปลง	�
ทางนิเวศวิทยาของสัตว์นำโรคและสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหา
สำคัญ	 เหล่านี้เป็นสาเหตุให้โรคอุบัติใหม่ส่วนใหญ่มีธรรมชาติที่ซับซ้อนยากต่อการจัดการ	
ทั้งนี้	 หากขาดระบบและเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแล้ว		�
โรคเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิต	และสุขภาพของประชาชน	ส่งผลกระทบ	�
ที่รุนแรงต่อสังคมตลอดจนเศรษฐกิจอย่างมหาศาล		

“...ในปี 2554 ปริมาณการผลิต 
การจำหน่ายยาและการส่งออกยา  

และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม  
คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัว 

เนื่องจากผู้ผลิตยาในประเทศ  
เป็นผู้ผลิตยาสามัญซึ่งเป็น

ประเภทของยาที่ตลาดมีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้น...” 

Emerging Diseases’ Situation 
	 The	 H1N1	 influenza	outbreak	 in	 several	 countries	 including	Thailand	or	
discovery	 of	 new	 infectious	 diseases	 and	 newly	 discovered	 diseases	
transferred	 from	 animals	 such	 as	 SARS	 and	 avian	 influenza	 and	 increase	 in	
diseases	 that	 were	 once	 under	 control	 such	 as	 Chikungunya	 disease	 has	
emerged.	Causes	of	this	were	change	in	demography	and	human	behaviors,	
germ’s	 modification,	 inappropriate	 use	 of	 medicine	 so	 the	 germs	 became	
resistant	to	antibiotics,	development	in	technology	and	industry,	result	 from	
ecological	change	of	carriers	and	environment	and	global	warming.	All	these	
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	 ในปี	 2553	นับเป็นอีกปีที่เรื่องของโรคติดต่ออุบัติใหม่	 อุบัติซ้ำ		�
ได้กลายเป็นภัยสุขภาพใกล้ตัวของประชาชน	ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง	 แนวโน้มโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เป็นความเสี่ยง
ของประเทศไทย	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	

�� 1.	 โรคตดิตอ่อบุตัใิหมท่ีพ่บในประเทศไทย	 เชน่	 โรคไขห้วดัใหญ	่�
สายพันธุ์ใหม่	 2009	 โรคไข้หวัดนก	 จากเชื้อสายพันธุ์เอช	 5	 เอ็น	 1	
โรคมือ	 เท้า	ปาก	จากเชื้อ	Enterovirus	71	และโรคลีเจียนเนลโลซิส	
โรคชิคุนกุนยา	
	 2.	 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ	 เช่น		�
ไขส้มองอกัเสบนปิาห	์ไขส้มองอกัเสบเวสตไ์นล	์โรคสมองฝอ่แบบใหม่
ที่ เกิดจากโรคสมองฝ่อในวัว	 (โรควัวบ้า)	 ไข้เลือดออกอิโบลา		�
ไข้เลือดออกมาร์บวร์ก	 โรคฝีดาษลิง	 โรคแอนแทรกซ์	 ไข้ทรพิษ	และ
กาฬโรค		
	 3.		 โรคติดต่ออุบัติซ้ำที่พบในประเทศ	 เช่น	 โรคไข้กาฬหลังแอ่น	�
จากเชือ้สายพนัธุใ์หม	่ทีอ่าจเขา้มากบัแรงงานตา่งดา้ว	และโรคตาแดง	�
จากเชื้อไวรัส	

	 นอกจากโรคติดต่อข้างต้นแล้ว	 การบริโภคและการดำรงชีวิต	�
ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน	 เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญที่เป็น	�
ภัยคุกคามสุขภาพ	 ทำให้ปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	
ได้แก่	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	โรคหลอดเลือด-
สมอง	 และโรคมะเร็ง	 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น	 ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูล
อัตราการเจ็บป่วยเข้ารับการรักษา	เป็นผู้ป่วยในทั้ง	5	โรค	มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากปี	 2537	ประมาณ	3.6-6.5	 เท่า	 ในปี	 2549	 โรคมะเร็ง	�
มีอัตราการตายสูงสุด	 38.1	 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน	 รองลงมา		�
คือ	 โรคหัวใจ	 โรคหลอดเลือดสมอง	 โรคเบาหวาน	และโรคความดัน
โลหิตสูงตามลำดับ	 โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่า	 ในปี	 2565		�
ทั่วโลกจะมีผู้ เสียชีวิตประมาณ	 25	 ล้านคน	 และร้อยละ	 80		�
เป็นประชากรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา	 ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหล่านั้น	
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made	the	newly	emerging	diseases	complex	and	difficult	
to	deal	with.	If	there	was	lack	of	efficient	disease	prevention	
and	 control	 mechanism	 and	 tools,	 these	 diseases	 could	
cause	 great	 loss	 of	 life	 and	 health	 of	 people	 that	 would	
greatly	affect	society	and	economy	as	a	whole.		

	 In	 2010,	 the	 newly	 emerging	 and	 repeated	 diseases	
have	 become	 health	 threat	 that	 must	 be	 carefully	 and	
closely	monitored.	The	newly	emerging	diseases	that	were	
the	 nation’s	 health	 threat	 could	 be	 categorized	 into			
3	groups	as	follows:	

	 1.	 Newly	 emerging	 diseases	 in	Thailand	 were	 2009	
influenza,	 avian	 flu,	 hand,	 foot	 and	 mouth	 disease	 from	
Enterovirus	71,	Legionellosis	and	Chikungunya	virus.	
	 2.	 Newly	emerging	diseases	that	may	be	carried	from	
overseas	 were	 Encephalitis	 (Nipah	 and	West	 Nile	 viruses),	
Bovine	 Spongiosum	 Encephalopathy	 (mad	 cow	 disease),	
Ebola,	 Marburg	 disease,	 monkey	 pox,	 Anthrax,	 smallpox	
and	plague.	
	 3.	 Repeated	emerging	diseases	were	Meningococcal	
Meningitis	 possibly	 carried	 by	 foreign	 labors	 and	Viral	
Conjunctivitis.	

	 Apart	from	the	above	diseases,	change	in	consumption	
behaviors	 and	 lifestyle	 of	 people	 nowadays,	 were	 major	
risk	 factors	 for	 health	 threat	 in	 terms	 of	 chronic	 diseases	
such	as	hypertension,	diabetes,	heart	diseases,	stroke	and	
cancer	 to	become	more	serious.	This	could	be	seen	 from	
the	 number	 of	 patients	 who	 went	 to	 hospital	 for	 the	 5	
diseases	that	rose	from	1994	by	3.6-6.5	times	in	2006	when	
cancer	had	highest	death	rate	of	38.1	per	100,000	people	
followed	by	heart	disease,	stroke,	diabetes	and	hypertension	
respectively.	World	 Health	 Organization	 expected	 that	 in	
2022,	there	would	be	25	million	people	dying	from	these	
diseases	 among	 these	 80%	 belonged	 to	 developing	
countries.	 This	 would	 surely	 be	 their	 major	 causes	 of	
economic	and	social	loss.	

Economic Situation 
	 Overall	 production	 volume	 of	 medicine	 and	 medical	
supply	 in	2010	has	 relatively	expanded	 from	that	of	2009	
due	 to	 increasing	domestic	 and	 overseas	 purchase	 order.	
Moreover,	producers	have	improved	their	products’	quality	
to	 be	 more	 up	 to	 the	 market’s	 standard.	 It	 was	 expected	
that	 the	 production	 volume	 of	 medicine	 and	 medical	
supply	 in	 2010	 was	 30,683.8	 ton	 rising	 by	 9.4%	 from	 the	
previous	 year	 due	 to	 increase	 in	 domestic	 and	 overseas	
purchase	 order.	The	 2010	 medicine	 industry	 economic	
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สภาวะเศรษฐกิจ 
	 ปรมิาณการผลติยาและผลติภณัฑเ์ภสชักรรมในป	ี2553	ขยายตวั
เพิ่มขึ้น	 เมื่อเทียบกับปี	 2552	 ตามยอดคำสั่งซื้อทั้งภายในและ	�
ต่างประเทศ	 ประกอบกับผู้ผลิตได้ปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพ	�
เป็นที่ยอมรับของตลาดมากขึ้น	 โดยการผลิตยาและผลิตภัณฑ์
เภสัชกรรมในปี	 2553	 คาดว่ามีปริมาณ	 30,683.8	 ตัน	 เพิ่มขึ้น	�
จากปกีอ่นรอ้ยละ	9.4	โดยปรมิาณการผลติขยายตวัตามยอดคำสัง่ซือ้
ทีเ่พิม่มากขึน้ทัง้ภายในและตา่งประเทศ	จากการสรปุภาวะเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมยาของไทยป	ี2553	ของสำนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม�
กระทรวงอุตสาหกรรม	 พบว่าปริมาณการผลิตยาและผลิตภัณฑ์
เภสัชกรรมของปี	 2553	 ขยายตัวเพิ่มขึ้น	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	�
เช่นเดียวกับการจำหน่าย	 รวมถึงการส่งออกยาและผลิตภัณฑ์
เภสัชกรรม	 โดยช่องทางการจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล	 ยังคงเป็น	�
ชอ่งทางการจำหนา่ยหลกั	และจากการคาดการณแ์นวโนม้ในป	ี2554�
ปริมาณการผลิต	 การจำหน่ายยา	 รวมถึงการส่งออกมีแนวโน้ม	�
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 เนื่องมาจากการดำเนินโครงการหลัก
ประกันสุขภาพ	โดยในปี	2554	ได้ปรับอัตราเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้น
เป็นคนละ	 2,546	 บาทต่อปี	 นอกจากนี้	 การที่ภาครัฐมีมาตรการ
ควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายด้านยาก็ส่งผลให้สถานพยาบาลภาครัฐ		�
มแีนวโนม้ทีจ่ะใชย้าสามญัทีผ่ลติภายในประเทศมากขึน้	ขณะเดยีวกนั	�
มียาต้นแบบหลายรายการที่สิทธิบัตรกำลังจะหมดอายุ	 ซึ่งคาดว่า	�
ผู้ผลิตในประเทศก็เตรียมที่จะผลิตเป็นยาสามัญใหม่ออกสู่ตลาด		�
จะเห็นได้ว่าในปี	 2554	 ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยา	

	 ในส่วนมูลค่าการนำเข้ายาของประเทศยังมีการขยายตัว	�
อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งยาต้นแบบและยาสามัญ	 แต่อัตราการขยายตัว	�
ดังกล่าวไม่สูงมากนัก	 เนื่องจากนโยบายลดการเบิกจ่ายยาและ	�
เวชภัณฑ์ของภาครัฐ	 เพื่อลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลง	 โดยการนำเข้า	�
ยารักษาหรือป้องกันโรค	 ในปี	 2553	 คาดว่าจะมีมูลค่า	 37,911		�
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	 2.4	ตลาดนำเข้าที่สำคัญ	 ได้แก่	
สหรฐัอเมรกิา	สวสิเซอรแ์ลนด	์ฝรัง่เศส	เยอรมน	ีและสหราชอาณาจกัร�
โดยการนำเข้าจากประเทศดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมประมาณ	 17,000	
ล้านบาท	 หรือกว่าร้อยละ	 40	 ของมูลค่าการนำเข้ายารักษา	�
หรือป้องกันโรคทั้งหมด	 ทั้งนี้	 มูลค่าการนำเข้ายายังขยายตัว	�
อย่างต่อเนื่อง	ทั้งยาต้นแบบ	และยาสามัญ	ซึ่งบริษัทยานำเข้าได้ใช้
กลยุทธ์ส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	 การจำหน่ายยาให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง	 การเริ่มปรับราคายาบางรายการ	�
ลงมาให้สอดคล้องกับรายได้ของประชากร	 รวมถึงการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 เป็นต้น	 ด้านมูลค่าการส่งออก	�
ของประเทศ	พบว่ามีการขยายตัวเช่นกัน	 จากการที่ผู้ประกอบการ	�
ได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและ
สามารถขยายตลาดส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งการส่งออกยารักษา
หรือป้องกันโรคในปี	 2553	 คาดว่า	 มีมูลค่า	 6,342.1	 ล้านบาท		�

review	 by	 the	 Office	 of	 Industrial	 Economics,	 Ministry	 of	
Industry	found	that	production,	sale	and	export	volume	of	
medicine	 and	 medical	 supply	 of	 2010	 has	 expanded	
compared	 to	 the	 previous	 year.	 The	 main	 channel	 of	
distribution	was	hospitals.	And	it	is	projected	that	in	2011,	
volume	 of	 production,	 sale	 and	 export	 of	 the	 medicines	
and	medical	supplies	will	still	be	on	the	rise	due	to	National	
Health	Security	Project,	for	which	in	2011,	individual	expense	
will	 rise	 to	2,546	Baht	per	person	per	year.	Moreover,	 that			
the	 government	 controls	 expense	 of	 medicine	 makes	
government	 medical	 agencies	 tend	 to	 use	 domestic	
medicines	more.	At	the	same	time,	there	are	several	items	
of	original	drugs	whose	patents	are	going	to	expire,	so	it	is	
expected	 that	 domestic	 producers	 will	 produce	 them	 as	
new	 generic	 drugs	 to	 the	 market.	 In	 brief,	 in	 2011,	 there	
are	 a	 lot	 of	 factors	 to	 support	 expansion	 of	 medicine	
industry.	

	 Import	of	drugs,	both	original	and	generic	drugs,	has	
expanded,	 although	 it	 was	 not	 so	 great	 due	 to	 medicine	
and	medical	supply	reduction	policy	of	the	government	to	
cut	down	expense.	In	2010,	it	was	expected	that	import	of	
medicine	 for	 treatment	 or	 disease	 prevention	 would	 be	
worth	37,911	Million	Baht	rising	by	2.4%	from	the	previous	
year.	The	major	import	markets	were	the	USA,	Switzerland,	
France,	 Germany	 and	 the	 UK.	The	 estimated	 total	 value	
was	 17,000	 Million	 Baht	 counting	 for	 40%	 of	 the	 total	
import	 value.	The	 value	 of	 imported	 generic	 and	 original	
drugs	 would	 expand	 continuously	 since	 medicine	
companies	 have	 made	 used	 of	 sale	 promotion	 strategies	
such	 as	 direct	 sale	 to	 medical	 personnel,	 reduction	 of	
drug’s	 price	 to	 be	 appropriate	 with	 people’s	 income	 and	
holding	 CSR	 events	 that	 related	 to	 their	 business.	 As	 for	
export,	the	volume	has	expanded	too	since	the	producers	
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เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 ร้อยละ	 13.0	 โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ	 ได้แก่	
เวียดนาม	 เมียนมาร์	 กัมพูชา	มาเลเซีย	และฮ่องกง	 โดยการส่งออก
ไปประเทศดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมประมาณ	 4,000	 ล้านบาท	หรือ
กวา่รอ้ยละ	60	ของมลูคา่การสง่ออกยารกัษาหรอืปอ้งกนัโรคทัง้หมด�
ทั้งนี้	 การขยายตัวของการส่งออกยา	 เนื่องมาจากผู้ประกอบการ	�
ได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ	 เป็นที่เชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและ
สามารถขยายตลาดส่งออกทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้ง	�
ผู้ผลิตในประเทศยังรับจ้างผู้ผลิตเวชภัณฑ์ชั้นนำของโลกผลิตยา
สำหรับตลาดต่างประเทศ	ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกยาเพิ่มสูงขึ้น	

� ในป	ี 2553	 องค์การเภสัชกรรม	 ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิต
ใหม่ๆ	 โดยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์	 เพื่อตอบสนอง	�
ต่อความต้องการในการรักษาโรคอย่างทั่วถึงในหลายกลุ่ม	 และ	�
ตอบสนองตอ่ภารกจิเชงิสงัคมไปพรอ้มกนั	เชน่	ยาจติเวช	มผีลติภณัฑ�์
Risperidone,	ยาลดความดนั	มผีลติภณัฑ	์Isosobide-5-mononitrate,�
ยาคลายกังวล	มีผลิตภัณฑ์	 Fluxetine,	 ยาชาเฉพาะที่	 มีผลิตภัณฑ์	
Lidocaine	2%	(preservative	free),	ผลติภณัฑธ์รรมชาต	ิมผีลติภณัฑ	์
GPO	Phytoplex	Capsule,	 ยาฆ่าเชื้อ	มีผลิตภัณฑ์	Ciprofloxacin	
Injection	และ	Levofloxacin	 Injection	และกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์	
มีผลิตภัณฑ์	 Tenofovir,	 GPO	 VIR	 S7,	 Lopinavir+Ritonavir,	
Lamivudine+Stavudine	 (150+30),	 Efavirenz	 เป็นต้น	 องค์การ
เภสัชกรรมได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
ยาใหมใ่หส้ามารถสง่ตอ่สูก่ารผลติในระดบัอตุสาหกรรมเพือ่จำหนา่ย
แก่ลูกค้าได้ทันความต้องการ	 นอกจากนี้	 ยังได้ให้การสนับสนุน	�
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัยและพัฒนายา	อันจะ
นำไปสู่การผลิตยาที่ต้องใช้เทคโนโลยีในระดับสูงเพื่อยกระดับ	�
ความสามารถด้านการผลิตยาใหม่ขององค์การฯ	ในอนาคต	

	 สำหรับแนวโน้มในปี	 2554	ปริมาณการผลิต	 การจำหน่ายยา	
และการส่งออกยาและผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม	 คาดว่าจะมีแนวโน้ม
ขยายตัว	 เนื่องจากผู้ผลิตยาในประเทศเป็นผู้ผลิตยาสามัญซึ่งเป็น
ประเภทของยาทีต่ลาดมแีนวโนม้ความตอ้งการมากขึน้เพราะมรีาคาถกู�
รวมทั้งมียาสิทธิบัตรหลายชนิดที่กำลังจะหมดอายุลงในอนาคต		�
ส่งผลให้ยาเหล่านั้นสามารถนำมาผลิตและจำหน่ายได้	 ผู้ผลิตจึง
เตรียมที่จะผลิตยาสามัญใหม่ๆ	ออกสู่ตลาด	นอกจากนี้	งบประมาณ
อุดหนนุจากภาครัฐรายหวัตามโครงการหลักประกนัสุขภาพถว้นหนา้	
(บัตรทอง)	 ในปีงบประมาณ	2554	 ได้ปรับเพิ่มขึ้นหัวละ	 145	บาท	
เป็นหัวละ	2,546	บาทต่อปี	ซึ่งปัจจัยดังกล่าว	ล้วนเป็นการสนับสนุน
การเติบโตของอุตสาหกรรมยาในประเทศ	สำหรับการนำเข้าคาดว่า
จะมีแนวโน้มขยายตัวจากจำนวนประชากรผู้สูงวัยที่ เพิ่มขึ้น	
ประกอบกับผู้นำเข้ายังคงดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดและสังคม
อย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตาม	 มูลค่าการนำเข้าอาจไม่ขยายตัว	�
ในอัตราที่สูงมาก	 เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการควบคุมการใช้จ่าย
ด้านยา	 		
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have	developed	quality	of	the	products	to	create	confidence	
of	the	trade	partners	and	continuously	expand	the	export	
market.	 In	 2010,	 it	 was	 expected	 that	 export	 value	 of	
medicines	for	treatment	or	prevention	was	6,342.1	Million	
Baht	 rising	 from	 the	 previous	 year	 by	 13.0%.	The	 major	
markets	were	Vietnam,	Myanmar,	Cambodia,	Malaysia	and	
Hong	Kong.	The	total	export	value	was	4,000	Million	Baht	
or	 60%	 of	 total	 export	 of	 medicines	 for	 treatment	 or	
prevention.	The	 expansion	 was	 because	 the	 producers	
have	developed	the	products	to	be	up	to	the	standard	to	
create	 confidence	 of	 the	 trade	 partners.	The	 growth	 in	
export	 took	 place	 in	 both	 new	 and	 old	 markets	 and	 the	
domestic	producers	were	also	hired	by	the	world’s	leading	
medical	 producers	 to	 produce	 medicines	 for	 overseas	
market	which	increased	the	export	volume.	

	 In	 2010,	 GPO	 has	 conducted	 research	 on	 and	
developed	 new	 products	 adding	 variety	 to	 the	 line	 to	
cover	all	needs	for	treatment	and	respond	to	social	missions	
such	 as	 Psychotropic	 drug	 (Risperidone),	 hypertension	
drug	 (Isosobide-5-mononitrate),	 relaxant	 (Fluxetine),	 local	
anesthetic	 (Lidocaine	 2%;	 preservative	 free),	 natural	
product	(GPO	Phytoplex	Capsule),	antiseptic	(Ciprofloxacin	
Injection	 and	 Levofloxacin	 Injection)	 and	 AIDS	 antiviral	
drugs	 ( Tenofovir,	 GPO	 VIR	 S7,	 Lopinavir+Tironavir,	
Lamivudine+Stavudine	 (150+30)	 and	 Efavirenz).	 GPO	 has	
conducted	research	and	development	to	create	potential	
of	 new	 medicines	 for	 commercial	production	 to	 respond	
to	 the	need	of	customers	 in	 time.	Moreover,	 it	 supported	
and	 developed	 network	 for	 research	 and	 development	
cooperation	 for	 medicines	 that	 required	 high	 production	
technology	to	elevate	manufacturing	capability	of	GPO	in	
the	future.	

	 For	 the	 year	 2011,	 it	 is	 expected	 that	 volume	 of	
production,	 sale	 and	 export	 of	 medicines	 and	 medical	
supplies	 will	 rise	 since	 domestic	 producers	 will	 produce	
generic	 medicines	 that	 are	 on	 high	 rising	 demand	 since	
they	 are	 cheap	 in	 price	 and	 several	 patents	 of	 medicines	
are	 going	 to	 terminate	 so	 they	 could	 be	 produced	 and	
sold	 and	 manufacturers	 are	 preparing	 to	 produce	 new	
generic	 drugs	 to	 the	 market.	 Moreover,	 subsidy	 of	 the	
government	 to	 the	 National	 Health	 Security	 system	 in	
2011	has	been	increased	by	145	Baht	per	person	to	2,546	
Baht	per	year	which	boosts	growth	of	domestic	medicine	
industry.	 As	 for	 import,	 it	 is	 expected	 to	 expand	 due	 to	
increase	 in	 elderly	 population	 and	 continuous	 marketing	
and	social	corporate	strategy.	However,	the	import	volume	
may	not	greatly	expand	since	the	government	makes	use	
of	medicine	expense	restriction	measures.	
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ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
Performance of the Year 2010 and the Management’s Analysis

“...องค์การเภสัชกรรม  
ได้มีการดำเนินงาน  
ตามนโยบายสังคม  

และคุณภาพชีวิต  
ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ  

ของกระทรวงสาธารณสุข   
...”  

1.  การดำเนินงานตามพันธกิจทางสังคม 
	 ในปีงบประมาณ	 2553	 องค์การเภสัชกรรมได้จัดหาและผลิตยาและเวชภัณฑ์	�
เพือ่ชว่ยแกไ้ขปญัหาสาธารณสขุของประเทศ	อาท	ิการนำเขา้ยาทีม่คีวามจำเปน็	แตม่ผีูผ้ลติ
น้อยราย	 (ยากำพร้า)	 รวมถึงการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าด้วย	 รวมทั้งสิ้น	 12	 รายการ	
โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

	 1)	 จัดหายา	 Antidotes	 ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ เพื่อแก้ไข
ปัญหายากำพร้า	จำนวน	5	รายการ	ได้แก่	Dimercapol	injection	(ยารักษาภาวะเป็นพิษ
จากสารหนู,	 ตะกั่ว)	 Sodium	 nitrate	 Injection	 (ยารักษาภาวะเป็นพิษจาก	 cyanide)		
Sodium	 thiosulfate	 injection	 (ยารักษาภาวะเป็นพิษจาก	 cyanide)	Methylene	blue	
injection	 (ยารักษาภาวะเป็นพิษจาก	 cyanide	และคาร์บอนมอนนอกไซด์)	Glucagon	
injection	 (ยารักษาภาวะเป็นพิษจากการใช้ยา	 beta-adrenergic	 antagonist	 และ
Calcium	Channel	blocker	เกินขนาด)�

1. Operations According to the Social Missions		

	 In	the	fiscal	year	2010,	GPO	has	provided	and	produced	medicines	and	
medical	 supplies	 to	 solve	 the	 country’s	 public	 health	 problems	 such	 as	
import	 of	 necessary	 medicines	 having	 few	 producers	 (orphan	 drugs)	 and	
producing	drugs	to	replace	import.	This	includes	12	operations	as	follows:	

	 1)	 Provision	 of	 Antidotes	 to	 National	 Health	 Security	 Office	 to	 solve	 a	
problem	on	orphan	drugs	as	Dimercapol	injection	(to	treat	arsenic	and	lead	
poison),	 Sodium	 nitrate	 Injection	 (to	 treat	 cyanide	 poison),	 Sodium	
thiosulfate	 injection	 (to	 treat	 cyanide	 poison),	 Methylene	 blue	 injection			
(to	treat	cyanide	and	carbon	monoxide	poison),	Glucagon	injection	(to	treat	
poison	from	beta-adrenergic	antagonist	and	Calcium	Channel	blocker	overdose)	
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	 2)	 จัดหาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	 (H1N1)	 และ	 Influenza	
Vaccine	(ไขห้วดัตามฤดกูาล)	เพือ่รองรบัมาตรการปอ้งกนัการระบาด
ของไข้หวัด	2009	ของกระทรวงสาธารณสุข	
	 3)	 จัดหาขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี	 ทั้งชนิด	�
เคลอืบนำ้ยาและไมเ่คลอืบนำ้ยา	สำหรบัผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหวัใจตบี	�
ในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ
	 4)	 จัดหามอร์ฟีนชนิดเม็ดออกฤทธิ์นานความแรง	30	มิลลิกรัม	
และ	60	มิลลิกรัม	สำหรับลดอาการปวดรุนแรงในผู้ป่วยมะเร็ง	
	 5)	 ผลิตยารักษาโรคจิตเวชเพื่อแก้ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาและเพิม่การเขา้ถงึยาตามโครงการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต�ิ
จำนวน	 2	 รายการ	 คือ	 Sertaline	 ความแรง	 50	 มิลลิกรัม	 และ	
Risperidone	จำนวน	2	ความแรง	คอืขนาด	1	มลิลกิรมั	และ	2	มลิลกิรมั	�

	 ในปีงบประมาณ	2553	องค์การเภสัชกรรมจำหน่ายยาในกลุ่ม
ทีเ่พิม่การเขา้ถงึยาของผูป้ว่ยหรอืยาทีมุ่ง่เนน้การแกป้ญัหาสาธารณสขุ
ใหก้บัภาครฐัเปน็มลูคา่	3,737.91	ลา้นบาท	ซึง่มลูคา่การใชย้าดงักลา่ว
หากภาครัฐจัดซื้อจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายยาภาคเอกชนในรายการ
เดยีวกนั	 โดยอา้งองิราคาขายของเอกชนจากศนูยข์อ้มลูขา่วสารดา้นยา
กระทรวงสาธารณสุข	 จะต้องใช้งบประมาณถึง	 5,840.57	ล้านบาท	
ดงันัน้	องคก์ารเภสชักรรมสามารถประหยดังบประมาณดา้นยาใหก้บั
ภาครัฐได้เป็นมูลค่า	2,102.66	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	36	ของ
งบประมาณที่ซื้อยากลุ่มดังกล่าว	

� นอกจากนี	้องคก์ารเภสชักรรมไดน้ำแนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 Responsibility	 :	 CSR)	 เข้ามาเป็น	�
ส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจการโดยยึดหลักการที่เป็นแนวทางปฏิบัติ
และมาตรฐานทาง	 CSR	 ที่เป็นสากล	 และแนวนโยบายในการ
ดำเนินกิจการขององค์กรชั้นนำอื่น	 ๆ	 ใช้เป็นแนวทางในการที่จะ
ประสานทรัพยากรในองค์การเภสัชกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคม	และเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน	โดยได้กำหนดองค์ประกอบ
แนวทางในการดำเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ด้วยกัน	
8	 ประการ	 คือ	 นโยบายทั่วไป	 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
สิทธิมนุษยชน	 ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน	 สิ่งแวดล้อม	 การใส่ใจต่อ	�
ผู้บริโภค	การดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม	 และการแบ่งปันสู่ชุมชน
และสังคม	

2.  การดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ 
	 องค์การเภสัชกรรมได้มีการดำเนินงานตามนโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต	 ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข		�
โดยการสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางและข้อเสนอเชิง
นโยบายจากสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตใินดา้นการสง่เสรมิใหเ้กดิการยตุิ
การขายยาที่ขาดจริยธรรมเพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สุขภาพของผู้ป่วย	 รวมทั้งดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข	 ในการวิจัยและพัฒนาการผลิตยาเม็ดวิตามิน
รวมไอโอดีนสำหรับให้หญิงตั้งครรภ์	 ซึ่งยาเม็ดที่องค์การเภสัชกรรม

	 2)	 Provision	of	H1N1	and	influenza	vaccine	(seasonal	flu)	
to	support	2009	Influenza	spreading	prevention	by	Ministry	
Of	Public	Health.	
	 3)	 Provision	 of	 normal	 and	 drug-eluting	 stent	 for	
coronary	 disease	 patients	 of	 National	 Health	 Security	
scheme.	
	 4)	 Provision	 of	 Morphine	 sulfate	 sustained	 release	
tablet	 (30	 and	 60	 mg.)	 to	 relieve	 tense	 pain	 in	 cancer	
patients.	
	 5)	 Produce	Psychotropic	drugs	to	solve	problems	on	
expenses	 for	 treatment	 and	 increase	 access	 to	 drugs	 in			
the	 National	 Health	 Security	 scheme.	The	 drugs	 were	
Sertaline	(50	mg.)	and	Risperidone	(1	and	2	mg.).	

	 In	 the	 fiscal	 year	 2010,	 GPO	 has	 sole	 the	 drugs	 in			
a	 group	 for	 boosting	 access	 of	 patients	 or	 drugs	 to	 solve	
public	 health	 problems	 to	 the	 government	 at	 3,737.91	
Million	Baht.	 If	 the	government	bought	 these	drugs	 from	
private	 producers/distributors	 based	 on	 private	 sector’s	
prices	 from	 Drug	 Information	 Center,	 Ministry	 of	 Public	
Health,	 the	government	must	have	spent	5,840.57	Million	
Baht.	 So	 GPO	 helped	 save	 2,102.66	 Million	 Baht	 for			
the	 government’s	 budget	 on	 drugs	 counting	 for	 36%			
of	the	budget	for	these	drugs.	

	 Moreover,	 GPO	 has	 adopted	 Corporate	 Social	
Responsibility	 (CSR)	 as	 part	 of	 the	 operation.	 GPO	 has	
applied	 international	 CSR	 practices	 and	 standards	 and	
business	 operation	 policy	 of	 other	 leading	 organizations	
to	 mobilize	 resources	 in	 the	 organization	 to	 create	
understanding	 and	 respond	 to	 the	 need	 of	 society	 for	
sustainable	development.	GPO	has	defined	8	parts	of	CSR	
practice	 as	 general	 policy,	 good	 corporate	 policy,	 human	
right,	 labor	 practices,	 environment,	 customer	 care,	 fair	
operation	and	share	with	community	and	society.	

2. Operations According to Major Policies 
	 GPO	has	complied	with	social	and	quality	of	life	policy	
that	 was	 major	 policy	 of	 Ministry	 of	 Public	 Health	 by	
supporting	 compliance	 with	 guidelines	 and	 strategic	
recommendation	from	National	Health	Assembly	in	terms	
of	termination	of	unethical	drug	sale	to	reduce	economic	
loss	 and	 damage	 to	 patients’	 health.	 GPO	 also	 followed	
Public	 Health	 Minister’s	 policy	 to	 research	 and	 develop	
multivitamin	 and	 iodine	 tablet	 for	 pregnant	 women	 in			
2	 formulas	 that	were	 firstly	 single	 iodine	 tablet	 (0.15	mg.)	
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ผลิตมี	2	สูตรตำรับ	คือ	ยาเม็ดไอโอดีนเดี่ยว	ขนาด	0.15	mg	ยาเม็ด
ผสมไอโอดีน	 ขนาด	 0.15	mg	กรดโฟลิก	 0.04	mg	และธาตุเหล็ก	
60.81	 mg	 โดยองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตยาเม็ดไอโอดีนมูลค่า	�
กว่า	50	ล้านบาท	และแจกจ่ายผ่านระบบสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ	�
และสำนักงานประกันสังคมให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์	�
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม	2553	เป็นต้นมา	

3.  ด้านการผลิต 
	 ผลผลิตราคาทุนของปีงบประมาณ	 2553	 มีมูลค่า	 2,774.99	
ล้านบาท	ลดลงจากปี	2552	419.15	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	13.12		
ทั้งนี้	 จะลดลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์	 โดยในกลุ่มยารักษาโรคลดลง	
161.94	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.56	 เนื่องมาจากในปี	 2552		�
มีสถานการณ์ระบาดของไข้หวัด	 2009	 องค์การเภสัชกรรมผลิตยา	
Oseltamivir	 เพือ่รองรบัมาตรการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ�
ขณะที่ในปี	2553	กระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมสถานการณ์
ระบาดของไข้หวัด	 2009	 ได้	 องค์การเภสัชกรรมจึงลดการผลิตยา	
Oseltamivir		ลง	และสาเหตุดังกล่าวจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์	Natural	
Product	 รายการ	 Centella	 Clean	 Gel	 ลดปริมาณการผลิตลง	
นอกจากนีใ้นกลุม่เคมภีณัฑม์กีารลดการผลติ	Aluminum	hydroxide�
compressed	gel	 ลง	 เนื่องจากลูกค้าหลัก	ลดปริมาณการสั่งซื้อลง	
จงึสง่ผลใหภ้าพรวมผลผลติราคาทนุของกลุม่เคมภีณัฑ	์/	ชดุทดสอบ	/�
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 ลดลงจากปี	 2552	 เป็นมูลค่า	 18.90	ล้านบาท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	36.64	 เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มยาป้องกันโรค	
ผลผลติราคาทนุลดลงจากปกีอ่น	14.10	ลา้นบาท	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ�
19.35	 เนื่องมาจากมูลค่าในส่วนของการส่งออกลดลง	 ส่วนกลุ่ม	�
ยาต้านไวรัสเอดส์มูลค่าผลผลิตราคาทุนลดลงจากปีก่อน	 206.78	
ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 26.67	 เนื่องมาจากองค์การเภสัชกรรม
สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบของตัวยาสำคัญลงได้	

�

and	multivitamin	 tablet	with	0.15	mg.	of	 iodine,	0.04	mg.	
of	folic	acid	and	60.81	mg.	of	iron.	GPO	has	manufactured	
iodine	tablet	worth	50	Million	Baht	and	distributed	via	the	
National	Health	Security	system	and	Social	Security	office	
to	pregnant	women	free	of	charge	from	October	2010.	

3. Production 
	 Products	 at	 production	 cost	 of	 the	 fiscal	 year	 2010	
were	 2,774.99	 Million	 Baht	 decreased	 from	 the	 year	 2008	
by	419.15	Million	Baht	or	13.12%.	The	decrease	took	place	
in	 every	 production	 line.	The	 drugs	 for	 treatment’s	 value	
has	 decreased	 by	 161.94	 Million	 Baht	 or	 7.56%.	This	 was	
because	in	2009,	the	2009	Influenza	spread	widely	so	GPO	
produced	 Oseltamivir	 as	 prescribed	 by	 the	 policy	 of	
Ministry	of	Public	Health	while	in	2010,	the	ministry	could	
control	 the	situation	so	 the	production	capacity	 reduced.	
This	 also	 affected	 Centella	 Clean	 Gel	 that	 was	 natural	
product	 and	 Aluminum	 hydroxide	 compressed	 gel	 that	
belonged	to	chemical	line	since	major	customers	reduced	
purchase	 volume.	 As	 a	 result.	 Overall	 products	 at	
production	cost	of	chemicals/test	kit/natural	product	have	
decreased	from	2009	by	18.90	Million	Baht	or	36.64%.	Also,	
drugs	for	prevention	at	production	cost	have	decreased	by	
14.10	Million	Baht	or	19.35%	from	the	previous	year	since	
export	volume	has	decreased.	And	for	AIDS	antiviral	drug	
at	 production	 cost	 has	 decreased	 by	 206.78	 Million	 Baht			
or	 26.67%	 since	 GPO	 could	 reduce	 raw	 materials’	 cost	 of	
major	drugs.	
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ตารางเปรียบเทียบมูลค่าผลผลิตราคาทุนประจำปี 2552 - 2553 (จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์) 
Value of Products in capital cost of 2009 - 2010 (Categorized by Product Groups) 

 ประเภท 2552 2553 ผลต่าง ร้อยละ 
 Type 2009 2010 Difference %

	 ยารักษาโรค	 	 2,141.83		 1,979.89	 (161.94)	 (7.56)	�
	 Medicienes	

	 ยาต้านไวรัสเอดส์	 787.25	 580.47	 (206.78)	 (26.27)	�
	 Anti-AIDS	(ARV)	

	 เคมีภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์	 192.20	 155.86	 (36.34)	 (18.90)	�
	 ชุดทดสอบ	Natural	Product	�
	 Test	Kits/Natural	Product	

	 ยาป้องกันโรค		 72.87	 58.77	 (14.10)	 (19.35)	�
	 Preventive	Medicine	

	 รวม	 	 3,194.14	 2,774.99	 (419.15)	 (13.12)	�
	 Total�

มูลค่าผลผลิตในราคาทุนของผลิตภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม ปี 2549 - 2553 
Value of Products by Capital Cost 2006 - 2010 

 ปี 2549 | 2006 ปี 2550 | 2007 ปี 2551 | 2008 ปี 2552 | 2009 ปี 2553 | 2010 
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หน่วย:ล้านบาท
Unit:MillionBaht

52

54-04-071_008-079-4c_Y.indd   52 9/6/11   6:27:29 PM

creo




ผลผลิตในราคาทุนเปรียบเทียบปี 2552 - 2553 จำแนกเป็นประเภทของผลิตภัณฑ ์
Products at Cost in 2009 - 2010 According to Categories 

ยารักษาโรค
Treatment Drugs ARV

เคมีภัณฑ์
Chemicals

ยาป้องกันโรค
Preventive Medicines

ปี 2552/2009 

ปี 2553/2010 

2,141.83

787.25

192.20

72.87

 1,979.89

580.47

155.86

58.77
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4.  ด้านการจำหน่าย 
	 องค์การเภสัชกรรมมียอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ประจำปี	�
งบประมาณ	 2553	 รวมทั้งสิ้น	 9,495.63	 ล้านบาท	 ซึ่งเพิ่มจากป	ี�
ที่ผ่านมา	 1,367.67	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 16.83	 โดยแบ่งเป็น													
ยอดจำหนา่ยยาและเวชภณัฑข์ององคก์ารเภสชักรรมผลติ	 เปน็มลูคา่�
5,732.47	ล้านบาท	ลดลง	297.09	ล้านบาท	จากปีที่ผ่านมา	(2552)	
คิดเป็นร้อยละ	 4.93	 และในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น		�
เป็นมูลค่า	 3,763.16	 ล้านบาท	 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง	 1,664.76	 ล้านบาท		�
คิดเป็นร้อยละ	 79.33	 อันเนื่องมาจากการจำหน่ายยาตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสขุในสว่นของยานำเขา้ทีอ่ยูใ่นโครงการใชส้ทิธิ
เหนือสิทธิบัตรยา	 (Compulsory	 Licensing),	 ยาและเวชภัณฑ์ที่
จำหนา่ยให	้สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิ (สปสช.)	ตลอดจน
วัคซีนที่ใช้ในโครงการป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก��

ตารางเปรียบเทียบยอดจำหน่ายแยกตามประเภทการผลิต ปี 2552 - 2553 
Sales categorized by type of production of 2009 - 2010 

 ประเภท 2552 2553 ผลต่าง ร้อยละ
 Type 2009 2010 Difference %

หน่วย:ล้านบาท
Unit:MillionBaht

	 ยาองค์การฯ	ผลิต	 6,029.56	 5,732.47	 (297.09)	 (4.93)	�
� GPO	Medicinal	Products��

	 ยาผู้ผลิตอื่น	 2,098.40	 3,763.16	 1,664.76	 79.33	�
� Non	-	GPO	Medicinal	Products�

	 รวม	 8,127.96	 9,495.63	 1,367.67	 16.83	�
� Total�

4. Sales 
	 GPO	 had	 sales	 of	 drugs	 and	 medical	 supply	 of			
the	fiscal	year	2010	at	the	amount	of	9,495.63	Million	Baht	
that	 increased	 by	 1,367.67	 Million	 Baht	 or	 16.83%	 from			
the	previous	year	among	these	sales	of	drugs	and	medical	
supplies	 produced	 by	 GPO	 was	 5,732.47	 Million	 Baht	
decreased	 by	 297.09	 Million	 Baht	 or	 4.93%	 from	 the	 year	
2009.	As	for	sales	of	drugs	and	medical	supplies	produced	
by	 other	 producers,	 the	 sales	 has	 increased	 by	 3,763.16	
Million	Baht	 that	was	an	 increase	of	1,664.76	Million	Baht	
or	 79.33%	 due	 to	 sale	 of	 compulsory	 licensing	 drugs	
according	to	policy	of	Ministry	of	Public	Health,	drugs	and	
medical	 supply	 sold	 to	 the	 National	 Health	 Security	 and	
vaccines	to	prevent	influenza	and	avian	flu.	
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มูลค่าการจำหน่ายเปรียบเทียบ ปี 2552 - 2553 
Sales Comparison in 2009 - 2010 

ยาองค์การฯ ผลิต
GPO’s Medicines

ยาผู้อื่นผลิต
Other Producers

ปี 2552/2009 

ปี 2553/2010 

6,029.56

2,098.40

5,732.47

3,763.16

26%

74%

40%

60%
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โครงสร้างรายได้แยกตามลูกค้าเปรียบเทียบ ปี 2552 - 2553 
Income of Consumer Structure Comparison in 2009 - 2010 

ภาครัฐ
Government Sector

ภาคเอกชน
Private Sector

ต่างประเทศ
Overseas Sector

ปี 2552/2009 

ปี 2553/2010 

7,544.36

550.00

33.60

8,958.38

514.55

22.702
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บทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 
	 องค์การเภสัชกรรมมียอดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ประจำปี	�
งบประมาณ	 2553	 รวมทั้งสิ้น	 9,495.63	 ล้านบาท	 ซึ่งเพิ่มจากปี	�
ที่ผ่านมา	 1,367.67	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 16.83	 โดยแบ่งเป็น											
ยอดจำหนา่ยยาและเวชภณัฑข์ององคก์ารเภสชักรรมผลติ	 เปน็มลูคา่�
5,732.47	 ล้านบาท	 และในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น		�
เป็นมูลค่า	 3,763.16	ล้านบาท	ทั้งนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่องค์การ
เภสัชกรรมผลิต	มีมูลค่า	5,732.47	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา	
297.09	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 4.93	 อันเนื่องมาจากคำสั่งซื้อ	�
ของลูกค้าภาครัฐและลูกค้าต่างประเทศที่ลดลงในผลิตภัณฑ์กลุ่มยา
ป้องกันโรค	คิดเป็นร้อยละ	40.51	และกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ที่ลดลง
คิดเป็นร้อยละ	 9.94	 เนื่องจากการลดราคายาต้านไวรัสเอดส์ให้กับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)เป็นผลให้มูลค่า	�
การจำหน่ายลดลง	แม้ว่าจะมีปริมาณการซื้อเพิ่มมากขึ้น	 นอกจากนี้
ในกลุม่ผลติภณัฑธ์รรมชาตแิละกลุม่ของยารกัษาโรคยงัมยีอดจำหนา่ย
ลดลงคิดเป็นร้อยละ	1.64	และ	0.94	ตามลำดับ	แม้ว่าองค์การจะมี
รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่	 714	 ล้านบาทซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย	�
ที่กำหนดไว	้

� สำหรบัการจำหนา่ยผลติภณัฑผ์ูผ้ลติอืน่มยีอดจำหนา่ย	3,763.16�
ล้านบาท	 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง	 1,664.76	 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	 79.33	
โดยสบืเนือ่งมาจากนโยบายของสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	
(สปสช.)	และกระทรวงสาธารณสขุ	ทีม่เีปา้หมายขยายโอกาสใหผู้ป้ว่ย
เข้าถึงยาได้เพิ่มขึ้นและมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเป็น	�
ผู้ดำเนินการจัดหายาในกลุ่มที่ประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา	
(Compulsory	 Licensing	 :	 CL)	 ยาเชิงสังคมจำนวน	 6	 	 รายการ	
และยาจำเป็นจำนวน	6	รายการ	ได้แก่	ยากำพร้า	5	รายการ	วัคซีน
ไขห้วดัใหญ	่ (H1N1)	นำ้ยาลา้งไตผา่นชอ่งทอ้ง	 (CAPD)	และขดลวด
สายสวนหัวใจ	(Stent)	เป็นต้น	

�

�

Management’s Analysis 
	 GPO’s	sales	of	drugs	and	medical	supplies	in	the	fiscal	
year	 2010	 was	 9,495.63	 Million	 Baht	 rising	 from	 the	
previous	 year	 by	 1,367.67	 Million	 Baht	 or	 16.83%	 among	
these	 sales	 of	 drugs	 and	 medical	 supplies	 produced			
by	GPO	was	5,732.47	Million	Baht	and	sales	of	drugs	and	
medical	 supplies	 produced	 by	 other	 producers	 was	
3,763.16	 Million	 Baht.	The	 reason	 why	 the	 value	 of	 drugs	
and	 medical	 supplies	 produced	 by	 GPO	 was	 at	 5,732.47	
Million	 Baht	 that	 decreased	 by	 297.09	 Million	 Baht	 or	
4.93%	 was	 decrease	 in	 order	 volume	 of	 customers	 in	
government	 sectors	 and	 foreign	 customers.	 In	 terms	 of	
preventive	medicines,	 the	order	has	decreased	by	40.51%	
and	 for	 AIDS	 antiviral	 drugs,	 the	 order	 has	 decreased	 by	
9.94%	since	the	price	was	reduced	for	the	National	Health	
Security	 Office	 despite	 higher	 order	 volume.	 Moreover,			
the	natural	products	and	medicines’	sales	have	decreased	
by	 1.64%	 and	 0.94%	 respectively,	 although	 GPO	 has	
received	 714	 Million	 Baht	 from	 the	 new	 products	 that	
reached	the	goal.	

	 For	sale	of	products	manufactured	by	other	producers,	
the	sales	was	3,763.16	Million	Baht	 increasing	by	1,664.76	
Million	Baht	or	79.33%	due	to	policy	of	the	National	Health	
Security	Office	and	Ministry	of	Public	Health	that	aimed	to	
give	 more	 access	 for	 patients	 to	 the	 drugs	 and	 GPO	 was	
assigned	 to	 provide	 compulsory	 licensing	 (CL),	 6	 social	
medicines	 and	 6	 necessary	 medicines	 such	 as	 5	 orphan	
drugs,	H1N1	vaccine,	CAPD	and	stent.		
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โครงการสำคัญ 
Major Projects 

“...องค์การเภสัชกรรม  
ได้มีการดำเนินงาน  

ในนโยบายสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ 
ของกระทรวงสาธารณสุข...”  

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ปทุมธาน ี

� จากการทีอ่งคก์ารเภสชักรรมไดด้ำเนนิโครงการกอ่สรา้งโรงงานผลติยาตา้นไวรสัเอดส์�
แห่งใหม่ตามมาตรฐาน	WHO	GMP	ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“โรงงานผลิตยารังสิต”	ในวงเงิน
งบประมาณ	700	ลา้นบาท	การดำเนนิงานในสว่นของโครงสรา้งโรงงานระยะที	่1	ไดแ้ลว้เสรจ็
และดำเนินการก่อสร้างระยะที่	 2	 ในส่วนของการติดตั้งระบบและเครื่องจักรในการผลิต	
ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนฯ	

	 โดยในปี	2553	ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบเพื่อเตรียมการเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม	
2,400	 ล้านเม็ดต่อปี	 ให้สามารถรองรับกำลังการผลิต	 5,000	 ล้านเม็ดต่อปี	 คาดว่า	�
การก่อสร้างและการติดตั้งระบบต่างๆ	จะแล้วเสร็จรับมอบงานได้ในเดือนตุลาคม	2554	

59

Rangsit Drug Manufacturing Plant Construction in Pathumthani 
	 As	 GPO	 has	 completed	 phase	 1	 of	 construction	 of	 Antiviral	 Drug	
Manufacturing	Plant	with	WHO	GMP	standard	which	was	later	changed	title	
to	“Rangsit	Drug	Manufacturing	Plant”	within	the	budget	of	700	Million	Baht,	
now	 the	 construction	 is	 in	 the	 second	 phase	 for	 which	 the	 system	 and	
machine	will	be	installed.	The	installation	is	up	to	the	schedule	

	 In	2010,	the	plant	was	modified	to	accommodate	increase	in	production	
capacity	 from	 2,400	 million	 to	 5,000	 million	 pills	 per	 year.	The	 construction	
and	 installation	 of	 systems	 are	 expected	 to	 complete	 for	 hand	 over	 in	
October	2011.	

58
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	 ในส่วนของบุคลากรได้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหาร	และ
มกีารกำหนดอตัรากำลงัไว	้จำนวน	276	อตัรา	 โดยเปน็พนกังาน	159�
อัตรา	และลูกจ้าง	117	อัตรา	ในปี	2553	ได้มีการบรรจุพนักงานแล้ว	
จำนวน	 115	 อัตรา	 และจะทยอยบรรจุพนักงานเพิ่มเติมตาม	�
ความจำเป็น	 เพื่อเตรียมการสำหรับการย้ายโรงงานในเดือนตุลาคม	
2554	ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตยาเม็ดแรกได้ในเดือนมกราคม	2555	

	 โรงงานแห่งใหม่นี้จะเป็นโรงงานที่ทันสมัย	 ควบคุมการผลิต	
ควบคมุคณุภาพ	และบรหิารจดัการงานคลงัโดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร์
ทั้งหมด	 เป็นโรงงานที่จะยื่นขอการรับรองมาตรฐานสากล	WHO	
GMP	 และ	 PIC/S	 สามารถใช้เป็นที่ศึกษาดูงานของบุคลากรทาง	�
การแพทย์	และนักศึกษา	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และเภสัชกรรมของประเทศในอนาคต	

�

การดำเนนิงานในภาพรวมของโครงการเตรยีมความพรอ้ม 
เพื่อรองรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก 
ประจำปี 2553 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปี2553

	 สถานการณ์ทั่วโลก	 รวมทั้งประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยง	�
ต่อภัยคุกคามของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	 2009	 และไข้หวัดนก	
รายงานจากสำนักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	ณ	วันที่	1	มกราคม
ถึงวันที่	 6	 กันยายน	 2553	 มีผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่	 2009		�
กว่า	 9,000	 ราย	 และมีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้น	 และส่งผลต่อการ	�
ติดโรคแทรกซ้อนโรคปอดบวมและโรคทางเดินหายใจอื่นๆ	 เพิ่มขึ้น			�
เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด	�
พบว่า	สัดส่วนของจังหวัดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ10	ยังคง
เกาะกลุ่มแถบตอนกลางของประเทศ	 พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่		�
ชนิด	B,	A	(H1)	และ	A	(pH1N1)	ในจุดเฝ้าระวังเฉพาะที่	

	 ดงันัน้	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ�่
ในแผนยุทธศาสตร์ป้องกันโรคระบาดดังกล่าวของประเทศ	 ยังมี
ความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการโครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรค	�
ไข้หวัดใหญ่แล้วเสร็จโดยเร็ว	เพื่อพึ่งพาตนเอง	

	 In	 terms	of	personnel,	 the	organization	structure	and	
man	 power	 is	 276	 persons	 having	 159	 permanent	
employees	and	temporary	staff	of	117.	In	2010,	115	positions	
have	 been	 filled	 and	 the	 rest	 will	 be	 appointed	 on	
necessary	basis	to	relocate	the	plant	in	2010.	The	first	pill	is	
expected	in	January	2010.	

	 This	 new	 plant	 will	 use	 high	 technology	 and	
automation	 for	 production,	 control	 of	 quality	 and	
warehouse	management	and	will	apply	for	WHO	GMP	and	
PIC/S	certification.	It	will	also	be	served	as	learning	center	
for	 medical	 personnel	 and	 students	 that	 will	 help	 the	
country	develop	medical	and	pharmaceutical	personnel	in	
the	future.	

	

Overall Preparedness for Flu/Avian Flu Pandemic 
in 2010 and the Flu Situation in 2010 
	 In	 2010,	 the	 world	 including	 Thailand	 has	 been	
threatened	by	H1N1	Flu	and	avian	flu.	Bureau	of	Epidemiology,	
Department	of	Disease	Control	reported	that	on	1	January	
–	 6	 September	 2010,	 there	 were	 9,000	 confirmed	 H1N1	
patients	and	the	number	was	 increasing	which	 increased	
in	complications	such	as	pneumonia	and	respiratory	system	
disease.	When	considering	ratio	of	patients	with	conditions	
similar	 to	 flu	 in	 each	 province,	 it	 was	 found	 that	 the	
provinces	 having	 increasing	 number	 of	 patients	 were	 in	
central	 region	 having	 increasing	 rate	 of	 more	 than	 10%.	
The	viruses	found	were	of	B,	A	(H1)	and	A	(pH1N1)	in	some	
specific	areas	under	surveillance.		

	 Therefore,	 to	 respond	 to	 requirement	 for	 influenza	
vaccine,	 the	 nation’s	 pandemic	 prevention	 strategic	 plan	
has	 to	 expedite	 influenza	 vaccine	 production	 project	 for	
self	reliance.	
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การดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก (Thailand’s
ProposalforWHOInfluenzaVaccineProductionGrant)

	 องค์การเภสัชกรรมได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ	�
จากองค์การอนามัยโลกรวม	2	ครั้ง	จำนวน	1.996	ล้านเหรียญสหรัฐ	
และ	 2.064	ล้านเหรียญสหรัฐ	สำหรับทุนปีที่หนึ่งเป็นการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ
ของวัคซีนไข้หวัดใหญ	่ทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและวัคซีน
ไขห้วดัใหญร่ะบาดใหญ	่ตามนโยบายวคัซนีแหง่ชาตทิีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ใช้ได้เองในประเทศ		

	 ส่วนทุนปีที่สองเน้นการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นผลิตจากไข่ไก่ฟัก
ปลอดเชื้อและได้รับ	 sublicense	 seed,	 know	 -	 how	จากองค์การ
อนามัยโลก	 เพื่อรองรับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่	 และใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตในระดับอุตสาหกรรมสำหรับ
โรงงานขององค์การเภสัชกรรมที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่	
จ.สระบุรี	

	 เมื่อเกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	2009	ชนิด	A	
H1N1	 ได้มีการปรับแผนเพื่อทำการทดลองผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม	่ 2009	 ซึ่งองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบในการผลิต
วัคซีนและศึกษาทางคลินิก	 วัคซีนต้นแบบป้องกันไข้หวัดใหญ่	�
ชนิดเชื้อเป็น	 เพื่อขึ้นทะเบียนและนำเทคโนโลยีที่พัฒนาจากโรงงาน
นำร่องฯ	 ไปใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม	�
ต่อไป	

	 ปัจจุบันการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบป้องกันไข้หวัดใหญ	่�
ชนิดเชื้อตาย	 ดำเนินการเสร็จแล้ว	 และอยู่ระหว่างการพัฒนา	�
จากโรงงานนำร่อง	ไปสู่ระดับอุตสาหกรรม			

การดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการจัดตั้ง
โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ณ30กันยายน2553

	 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/	�
ไข้หวัดนก	ระดับอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	GMP	องค์การอนามัยโลก		
ได้รับอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 22	 พฤษภาคม		�
พ.ศ.	2550	ในวงเงิน	1,411.7	ล้านบาท	 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

Thailand’s	 Proposal	 for	WHO	 Influenza	Vaccine	
Production	Grant	
	 GPO	 was	 granted	 financial	 aids	 from	World	 Health	
Organization	 twice	 at	 the	 amount	 of	 1.996	 Million	 US	
Dollars	and	2.064	Million	Us	Dollars.	The	aid	for	the	first	year	
was	 to	 support	 research	 and	 development	 of	 production	
process	 and	 quality	 control	 of	 the	 influenza	 vaccine	
including	 flu	 and	 pandemic	 influenza	 according	 to	 the	
National	Vaccine	 Policy	 assigned	 by	 Ministry	 of	 Public	
Health	to	domestically	produce	the	flu	vaccine.	

	 The	aid	for	the	second	year	focused	on	production	of	
vaccine	 from	 pathogen	 free	 chicken	 egg	 wit	 sublicense	
seed	 know-how	 from	 WHO	 to	 deal	 with	 influenza	
outbreak	 and	 to	 develop	 industrial-scale	 commercial	
production	of	the	vaccine	for	GPO	plant	in	Saraburi	which	
was	being	constructed.	

	 When	the	A	H1N1	outbreak	struck,	the	2009	influenza	
vaccine	 was	 produced	 for	 trial.	 GPO	 was	 responsible	 for	
the	vaccine	production	and	clinical	study	of	live	attenuated	
seed	 vaccine	 for	 influenza	 to	 register	 and	 employ	 the	
technology	 developed	 from	 the	 pilot	 plant	 to	 produce			
the	vaccine	in	industrial	scale.	

	 At	present,	influenza	inactivated	vaccine	research	and	
development	 was	 complete	 and	 was	 being	 developed	
from	the	pilot	plant	to	the	industrial	production.	

Compliance	 with	 the	 Government’s	 Policy:	
Influenza	Vaccine	Plant	on	30	September	2010	
	 Project	on	Industrial	Influenza/Avian	Flu	Vaccine	Plant	
with	GMP,	WHO	certification	was	approved	by	the	cabinet	
on	 22	 May	 2007	 with	 budget	 of	 1,411.7	 Million	 Baht	 to	
build	 facility	 for	vaccine	production	 to	create	 the	nation’s	
health	 security.	The	 project	 constructed	 a	 plant	 to	 fight	
against	 great	 outbreak	 of	 influenza	 that	 was	 re-emerging	
disease	 which	 was	 risk	 for	 the	 whole	 world	 especially	 for	
Asian	 area,	 the	 source	 of	 the	 disease	 while	 vaccine	
producers’	 capacity	 around	 the	 world	 was	 not	 sufficient.	
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การผลิตวัคซีนถือเป็นความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ด้วยการ
สรา้งโรงงานรองรบัการระบาดใหญจ่ากไขห้วดัใหญ ่ซึง่เปน็โรคอบุตัซิำ้
อันเป็นความเสี่ยงของทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบเอเชียที่เป็นแหล่ง  
รังโรคและกำลังการผลิตวัคซีนของผู้ผลิตทั่วโลกไม่เพียงพอ โดยมี
เปา้หมายทีจ่ะผลติวคัซนีปอ้งกนัไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาลในระยะแรก
ให้ได้ 2 ล้านโด๊ส สามารถขยายกำลังการผลิตได้ 10 ล้านโด๊ส และ
สามารถปรับไปใช้ผลิตวัคซีนในสถานการณ์ที่มีการระบาดใหญ่  
ไม่น้อยกว่า 60 ล้านโด๊ส ด้วยเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนเชื้อเป็น 

 ความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงงานฯ อันประกอบด้วย อาคาร
อำนวยการ, อาคารผลิต, อาคารบรรจุ, อาคารสัตว์ทดลอง และ 
อาคารสนับสนุนกลาง มีความก้าวหน้าการก่อสร้าง เฉลี่ยประมาณ 
50% ของแผนการดำเนินงาน ซึ่งถึงแม้ว่าการก่อสร้างและการจัดซื้อ
เครื่องจักรจะมีความล่าช้ากว่าแผน แต่คาดว่ายังสามารถเริ่มผลิต
วัคซีนในปี 2555 ตามเป้าหมายเดิม 

ความก้าวหน้าในความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ระดับอุตสาหกรรม

 การดำเนินการที่ผ่านมาในการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ทั้งชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายนั้น แม้จะมีปัญหา
อุปสรรคอยู่บ้าง เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการควบคู่กับการหาแหล่ง
เทคโนโลยีโดยไม่มีเทคโนโลยีของตนเองมาก่อน ต้องประสานขอรับ
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
จากองค์การอนามัยโลก ในการสร้างศักยภาพจากห้องปฏิบัติการ  
สู่โครงการนำร่อง และการทดสอบทางคลินิก ซึ่งได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดีแล้วนั้น  

 ในปี 2553 องค์การเภสัชกรรมได้มีความร่วมมือกับบริษัท The 
Chemo-Sero-Therapeutic Research Insitute หรอื KAKETSUKEN 
ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานงานระดับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ  
อันเนื่องมาจากมติการประชุมพิเศษของคณะรัฐมนตรีสาธารณสุข
อาเซียน+3 เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่กรุงเทพฯ   
เมื่อปี 2552 หลังเริ่มการระบาดใหญ่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 
ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนให้การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ยาต้านไวรัสและวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดทั่วโลก  
เป็นหนึ่งในพันธกรณีร่วมกันในภูมิภาค ตามมติสมัชชาอนามัยโลก  
มกีารสรปุความรว่มมอืในแผนการพฒันาบคุลากร และความชว่ยเหลอื
ด้านเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

 โดยในป ี2552 องคก์ารเภสชักรรม ไดร้บัการตดิตอ่ประสานงาน
กับบริษัท KAKETSUKEN ผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ
ประเทศไทย ในการที่จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการ
ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายในระดับอุตสาหกรรมโดยใช้  
ไข่ไก่ฟัก และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการช่วยเหลือ  
ดา้นเทคโนโลยรีะหวา่งบรษิทั KAKETSUKEN และองคก์ารเภสชักรรม

The goals were to produce 2 million doses of seasonal 
influenza vaccine and increase it to 10 million doses and 
maximize to 60 million doses in outbreak situation with 
live attenuated vaccine technology. 

 The plant construction comprised Administration 
Building, Production Building, Filling Building, Animal 
Observing Building and Central Support Building. The 
progress is now 50% which is behind the schedule. 
However, it is expected to commence the operation at the 
beginning of 2012 which is still on the schedule. 

Progress of Aid Granting for Influenza Vaccine 
Production Technology in Industrial Level 
 In the past, there were some obstacles on development 
of live attenuated and inactivated influenza vaccine 
production since GPO did not have its own technology so 
it had to ask WHO for support on production and quality 
control technology creating potential from laboratory to 
pilot project and clinical test which got good support. 

 In 2010, GPO has cooperated with the Chemo-Sero-
Therapeutic Research Institute or KAKETSUKEN, Japan’s 
leading vaccine producer which was initiated by prime 
minister and public health ministers’ coordination of both 
countries that was initiated by resolution of special 
meeting of ASEAN+3 Health Minister on 2009 Influenza in 
Bangkok in 2009 after the outbreak on 8 May 2009.   
The meeting resolved that transfer of technology on 
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เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ  
ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่เชื้อตาย
ขององค์การเภสัชกรรมที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  
คาดว่าการก่อสร้างนี้จะแล้วเสร็จในปี 2554  

  ภายหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว องค์การ
เภสัชกรรมได้รับความช่วยเหลืออย่างชัดเจนและเป็นระบบจาก   
บริษัท KAKETSUKEN ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย เช่น การพัฒนาการผลิต
ในระดบัตน้แบบ การวางแผนการพฒันาการผลติในระดบัอตุสาหกรรม 
รวมถึงการให้ความเห็นและข้อแนะนำในการออกแบบโรงงาน  
การบรหิารจดัการเรือ่งไขซ่ึง่เปน็วตัถดุบิสำคญั การจดัการดา้นเอกสาร 
Validation GMP และการขึ้นทะเบียนวัคซีน โดยรูปแบบของ  
ความช่วยเหลือจาก บริษัท KAKETSUKEN นั้น นอกจากจะเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมไปดูงาน และฝึกปฏิบัติ
ที่ บริษัท KAKETSUKEN แล้ว บริษัท KAKETSUKEN ก็ได้ส่ง  
ผู้เชี่ยวชาญมาประจำอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมด้วย 

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารผลิตวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่
(ไข้หวัดนก)

 ด้านการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2553 แล้วเสร็จ เฉลี่ย
ประมาณ 50% ของเป้าหมาย โดยมี 2 ส่วนคือ งานก่อสร้างส่วนแรก 
(อาคารผลิต,
 บรรจุ,
 ประกันคุณภาพ,
 สัตว์ทดลอง) มีความ
ก้าวหน้า 42% จากเป้าหมาย งานก่อสร้างส่วนที่สอง (อาคาร
สนับสนุนกลาง) มีความก้าวหน้า 64% จากเป้าหมาย และได้ปรับ
แผนงานตามที่ที่ปรึกษาเสนอโดยมีกำหนดเป้าหมายใหม่ที่โรงงาน
จะสามารถติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบระบบได้ประมาณเดือน
ธันวาคม ปี 2554 และทดสอบกระบวนการผลิตได้ในปี 2555 และ
จะมีผลผลิตได้ในปี 2556 

 การจัดหาเครื่องจักร
 วัสดุ
 อุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการแล้ว  
ในงบประมาณปี 2552 - 2553 จำนวน 37 รายการ อยู่ระหว่าง  
การดำเนินการเพียง 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.42 ตามมูลค่าของ
งบประมาณด้านนี้ 

antiviral drug and influenza vaccine production was 
common mission in the region according to World Health 
Assembly. Personnel development and industrial 
production technology for the vaccine was included in the 
cooperation plan. 

 In 2009, GPO was approached by KAKETSUKEN via the 
Japan’s Embassy of Thailand to grant help on production 
technology for egg-based inactivated influenza vaccine   
in industrial level. KAKETSUKEN and  GPO signed the 
Memorandum of Understanding for technological 
assistance on 24 September 2010 which was the first step 
of developing potential for inactivated influenza vaccine 
plant which was in construction phase. The construction is 
expected to complete in 2011. 

 After signing the MOU, GPO was granted clear and 
systematic assistance from KAKETSUKEN in terms of 
inactivated seasonal flu vaccine development such as 
development of prototype and industrial production 
development plan including recommendation and 
suggestion given for plant design, management of eggs 
which were important raw material, validation document 
management, GMP and vaccine registration. KAKETSUKEN 
did not only allow GPO personnel to visit and be trained at 
its place, it also dispatched some experts to work at GPO. 

Progress of Influenza Vaccine (Avian Flu) Production 
Building Construction  
 For construction, in the fiscal year of 2010, the progress 
was 50% which was divided as 2 parts as construction of 
the first part (Production Building, filling Building, Animal 
Observing Building and QA building) having 42% of 
progress and the second part (Central Support Building) 
with 64% of progress. The plan was adjusted as recommended 
by the consultant to set up a new goal to install the machine 
and do test activity in December 2011, do commissioning 
in 2012 and commercially operate in 2013. 

 For provision of machine, materials and equipment, 
37 items from the list have been procured in the fiscal 
years 2009-2010 counting for 71.42% of the budget while 
the rest 6 items were on procurement process. 

 For production technology advancement, after 
signing the MOU on assistance for industrial influenza 
vaccine technology between KAKETSUKEN and GPO on   
24 September 2010, GPO personnel was dispatched to 
visit KAKETSUKEN to study provision of chicken egg in 
November 2010, vaccine production in December 2010, 
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 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิต หลังจากได้มีการ  
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ระดับอุตสาหกรรม ระหว่างบริษัท 
KAKETSUKEN กับองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553   
ได้ดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากร โดยมีการส่งคณะดูงาน ด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดหาไข่ไก่สำหรับผลิตวัคซีน 
1 ครั้ง เมื่อ พฤศจิกายน 2553 ด้านการผลิตวัคซีน 1 ครั้ง เมื่อ
ธันวาคม 2553 ด้านการตรวจสอบคุณภาพ 1 ครั้ง เมื่อ กุมภาพันธ์ 
2554 ด้านการประกันคุณภาพ 1 ครั้ง เมื่อ มีนาคม 2554   
ขณะเดียวกันมีการส่งเจ้าหน้าที่จากบริษัท KAKETSUKEN มา
ประชุมร่วม และฝึกงานด้านการเตรียมสายพันธุ์เชื้อให้เหมาะสม  
ในการผลิตวัคซีนและปรับแผนแม่บทการผลิตในระดับกึ่ ง
อุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม และส่งเจ้าหน้าที่มาประจำ 1 คน 
เพื่อเป็นที่ปรึกษาและประสานงานในโครงการฯ อีกด้วย 

 

การพัฒนาระบบ Logistics 

ระบบส่งและกระจายวัคซีน
 ผ่านระบบ
 VMI
 (Vender

Managed
Inventory)

 โครงการกระจายวัคซีนผ่านระบบ VMI มีจุดประสงค์เพื่อที่จะ
กระจายวัคซีนพื้นฐาน ตามแนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
ของกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ไดม้กีารปรบัเปลีย่นจากระบบการจดัสง่
แบบเดิมซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นการส่งวัคซีน
ผ่านระบบ VMI ที่มีองค์การเภสัชกรรมเป็นตัวกลางในการรับข้อมูล
จากหน่วยบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นคลังเก็บรักษาวัคซีน
ระดับประเทศ และอีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการกระจายวัคซีนให้แก่
สถานบริการทั่วประเทศ มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553  

 ระบบ
 Logistics
 ของวัคซีนนับเป็นระบบที่มีความซับซ้อน   
ทั้งในส่วนของการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ อีกทั้งในการจัดส่งเวชภัณฑ์ด้วยระบบลูกโซ่ความเย็น
สำหรับการขนส่งวัคซีนจัดเป็นระบบ Logistics ที่มีความสำคัญ  
ต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะวัคซีนเป็นเวชภัณฑ์ที่ต้องการ
ความเชือ่มัน่และเทีย่งตรงในการดแูลคณุภาพ ตลอดทัง้กระบวนการ 

 สำหรบัโครงการทีเ่กีย่วกบัวคัซนีทีอ่งคก์ารเภสชักรรมไดด้ำเนนิการ
ในช่วงปีที่ผ่านมาประกอบไปด้วย 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  

 การกระจายวคัซนี
EPI
(Expanded
Program
on
Immunization)

 เป็นโครงการกระจายวัคซีนพื้นฐาน ตามแนวทางสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
เด็ก และสตรีมีครรภ์ 

 ในระยะเริม่การกระจายวคัซนีผา่นระบบ VMI เปน็ความรว่มมอื
ระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ องค์การ
เภสัชกรรม โดยได้เริ่มดำเนินการรับข้อมูลจากหน่วยบริการผ่าน
ระบบ VMI และจัดส่งให้สถานบริการภายในเขตจังหวัดภาคกลาง 

QC in February 2011 and QA in March 2011. At the same 
time, KAKETSUKEN staff has attended meetings and 
trained GPO personnel to prepare raw materials for 
vaccine and adapt master plan for production from semi-
industrial to industrial level and also dispatched 1 officer to 
be consultant and coordinator of  the project. 

 

Logistics System Development 

Delivery and Distribution System via Vender 
Managed Inventory (VMI)  
 Delivery and Distribution System via Vender Managed 
Inventory (VMI) aimed to change distribution of basic 
vaccines by Ministry of Public Health to VMI with GPO   
as center to receive information from service unit via   
the Internet and as national vaccine warehouse and 
distributor for service units all over the country from 2010. 
This system complied with immunization promotion 
direction of the ministry. 

 Logistics of vaccine is one of complex systems in 
terms of provision of vaccines to satisfy need of the 
country. Moreover, cold chain system for vaccine 
distribution is  very important for the country since it is 
medical supply that needs confidence and accuracy to 
control quality for the whole process. 
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ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2552 และไดข้ยายไปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ในปลายปี หลังจากนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ได้ดำเนินการ
ต่อเนื่องจากเดิม พร้อมให้มีการขยายพื้นที่เป้าหมายจากเดิมที่เคย
ดำเนนิการอยูใ่หเ้ปน็การจดัสง่วคัซนีตา่งๆ ใหห้นว่ยบรกิารทัว่ประเทศ 
ตั้งเดือน สิงหาคม 2554 

 โครงการวัคซีนนักเรียน
และรณรงค์

 การกระจายวัคซีนในโครงการนักเรียน และรณรงค์ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการวัคซีนนักเรียน   
ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ดูแลโครงการในปี 
2553 โดยมกีลุม่เปา้หมายเปน็เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมปทีี ่1 และ ปทีี ่6 
ซึ่งโครงการวัคซีนนักเรียนจะดำเนินการในช่วงของปีการศึกษา  
ภาคต้น ช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน และนอกจากนั้น ในช่วง
ปลายปียังมีการรณรงค์การหยอดวัคซีนโปลิโอในเด็ก ซึ่งสำหรับ
โครงการทั้ง 2 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการ ออกแบบเว็บไซต์  
ทีม่คีณุลกัษณะพเิศษ ใหเ้หมาะกบัการสือ่สารขอ้มลู และการตรวจสอบ
เช่นกัน 

 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

 นับเป็นนโยบายทางด้านการสาธารณสุขอีกนโยบายหนึ่ง  
ที่องค์การเภสัชกรรมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ซึ่งสำหรับ  
การกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งต้องอาศัยระบบ  
การกระจายที่มีคุณลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ต้องมีการกระจายไปยัง
สถานบริการพร้อมๆ กันทั่วประเทศเพื่อรองรับการรณรงค์ตามที่  
ได้มีการกำหนดไว้ สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถแบ่งออกตาม  
กลุ่มเป้าหมายได้แก่  

 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับบุคลากรทาง  
การแพทย์ 

 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชนใน
กลุ่มเป้าหมาย 

 โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 

 สำหรับการพัฒนาระบบการจัดส่งและกระจายวัคซีนผ่าน
ระบบ
VMI
ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการ
ดังนี้ 

 1. การพัฒนาระบบการสื่อสารส่งถ่ายข้อมูลจากหน่วยบริการ
มายังองค์การเภสัชกรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพ 
และมีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เจ้าของ
โครงการยังสามารถเข้าใช้ระบบเพื่อทำการตรวจสอบ และกำกับ
ติดตามการดำเนินการของโครงการได้เป็นอย่างดี 
 2. การพัฒนาและรับประกันคุณภาพของระบบการจัดส่ง 
องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพ
ของการจัดส่ง ตลอดจนวิธีการจัดบรรจุวัคซีน จัดให้มีการตรวจสอบ
กระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ 
 3. การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดเก็บวัคซีน 
โดยการเช่าคลังควบคุมอุณหภูมิมาตรฐานจากองค์การคลังสินค้า 

 The projects on vaccines implemented by GPO in the 
few years comprised 3 groups as follows: 

 Expanded program on Immunization (EPI)  
 This was the basic vaccine distribution project in 
accordance with the immunization promotion direction of 
the ministry having target group as children and pregnant 
women. 

 The first stage of VMI vaccine distribution was 
cooperated by Department of Disease Control, Ministry of 
Public Health and GPO. The process started from receiving 
data from service unit via VMI and distributing the 
vaccines to service centers in central region provinces 
from March 2009 and in northeaster region at the end of 
that year. After that the National Health Security Office 
took charge of the project and expanded it to every region 
of the country in August 2011. 

 Student Vaccine Project and Campaign 
 The activities could be divided into 2 main projects as 
Student Vaccine Project taken care of by the National 
Health Security Office in 2010 with target group as Grade 
1-6 students. The project was carried out in the first 
semester in May-September. At the end of the year, 
vaccine for polio would be promoted. For these 2 projects, 
GPO has designed website with special features for data 
communication and verification. 

 Seasonal Influenza Vaccine Project 
 This was one of the public health policies that GPO 
participated in to distribute seasonal influenza vaccine 
requiring special distribution process that was distributing 
the vaccine to service centers all over the country at the 
same time for the campaign. The vaccine had target groups 
as follows: 

 Seasonal influenza vaccine project for medical 
personnel. 

 Seasonal influenza vaccine project for public target 
group. 

 H1N1 influenza vaccine project. 

 The actions taken for development of delivery and 
distribution of vaccines via VMI by GPO were as follows: 

 1. Development of communication system to 
transfer data from service unit to GPO that was improved 
for higher efficiency and convenience for use. Moreover, 
the owner of the project could enter the system to verify 
and monitor the project. 
 2. Development and assurance of quality of the 
delivery system. GPO has made quality appraisal of the 
delivery including packing process and process 
verification to meet the standard. 
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เขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการปรับปรุง  
เพื่อรองรับกับมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice),   
GSP (Good Storage Practice) ตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข ที่ใช้กำกับผู้ดำเนินการทางด้าน Logistics ภายใน
ประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกเข้าตรวจเยี่ยม เมื่อเดือน
ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา 
 4. มีการนำระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการสื่อสาร
ข้อมูล ของเครือข่ายเภสัชกรที่ดูแลโครงการวัคซีนกับองค์การ
เภสัชกรรม ซึ่งใช้ในการแจ้งเตือนช่วงการบันทึกข้อมูล การแจ้ง  
ข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบ SMS   
 5. จัดการประชุมหารือการวางแผนการจัดหาวัคซีนร่วมกัน
ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การ
เภสัชกรรม เพื่อวางแผนการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
ในระดับประเทศ 

ผลสรุปการดำเนินการ

ระบบส่งและกระจายน้ำยาล้างไต ผ่านระบบ VMI 

 นับตั้งแต่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำเนินการ
ประกาศสิทธิ สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อเพิ่ม
การเขา้ถงึยาของผูป้ว่ยสทิธบิตัรทอง องคก์ารเภสชักรรมเปน็หนว่ยงาน
หนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยให้การดำเนินการตามโครงการ  
ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงได้เป็นผลดี และสำหรับนโยบายการกระจาย
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคไตวาย ผ่านระบบ VMI ขององค์การ
เภสัชกรรม ในปัจจุบันดำเนินการใน 2 โครงการ ได้แก่ 

โครงการกระจายน้ำยาล้างไต
ผ่านระบบ
VMI

 โครงการกระจายน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง เริ่มดำเนินงาน  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ในโรงพยาบาลนำร่องก่อน หลังจากนั้น  
มีการขยายพื้นที่การให้บริการกระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งลักษณะ
พิเศษของโครงการกระจายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องนี้ ได้แก่   

มูลค่าของโครงการ
(ล้านบาท)
/
Value
of
the
Project
(Million
Baht)

ปีงบประมาณ
/
Fiscal
Year



 2551
/
2008
 2552
/
2009
 2553
/
2010


โครงการ วัคซีน พื้นฐาน  39.0 318.2  
Basic Vaccine Project 

โครงการ วัคซีน รณรงค ์  2.6 78.5  
Campaign Vaccine Project 

โครงการ วัคซีนไข้หวัดใหญ่  121.0 437.4 451.0  
Influenza Vaccine Project 

โครงการ วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009   618.2  
H1N1 Vaccine Project 

 3. Arrangement of venue and equipment for storage 
of vaccine by renting warehouse with standard temperature-
controlled system from Public Warehouse Organization, 
Rathburana District which GPO has modified to 
accommodate the Good Distribution Practice (GDP) and 
Good Storage Practice (GSP) of Ministry of Public Health 
used to control logistics service provider in Thailand. WHO 
staff has visited the site in December 2010. 
 4. Employment of communication technology for 
pharmacist network of the project and GPO to give warning 
for data record period and news via SMS. 
 5. Arrangement of meetings or procurement of 
vaccine planning between National Health Security Office 
and GPO to make plan for vaccine procurement for 
domestic need. 

Summary of the Operation 

Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis 
Delivery and Distribution via VMI 

 Since the National Health Security Office declared 
right of the last stage chronic renal failure patients to 
increase access of drugs of the national health scheme, 
GPO was one of the mechanism to contribute to the 
project which had 2 projects for distribution of projects for 
renal failure patients as follows: 

 

Distribution of CAPD via VMI Project 
 Distribution of CAPD via VMI Project started in the 
fiscal year 2008 in pilot hospitals and extended to all over 
the country. The special feature of the project was 
distributing CAPD to patients’ houses free of charge to 
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การกระจายน้ำยาถึงบ้านของผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าจัดส่ง เพื่อลดภาระ
ด้านค่าใช้จ่ายและภาระของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมารับน้ำยา  
จากสถานพยาบาล เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีปริมาณและ  
น้ำหนักมากประมาณ 200 กิโลกรัมต่อการใช้ใน 1 เดือน 

 การดำเนินการกระจายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ องค์การเภสัชกรรม
รบัขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนกิส ์จากสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
ที่ได้รับจากสถานบริการผ่านระบบ DMIS (Disease Management 
Information System) จากนั้นองค์การเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน
ทางด้านข้อมูลเพื่อให้มีการจัดส่งได้อย่างตรงเวลา พร้อมทั้งมี  
การบริการแก้ไขปัญหา และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการให้แก่  
ผู้ที่สนใจอีกด้วย 

โครงการกระจายยา
Erythropoetin
ผ่านระบบ
VMI

 หนึ่งในการประกาศสิทธิเพิ่มเติมของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย คือ  
การให้ได้รับบริการยาในกลุ่ม Erythropoietin ซึ่งสถานบริการที่อยู่  
ในโครงการจะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งระบบ  
จะได้ทำการสรุปปริมาณการใช้ส่งให้องค์การเภสัชกรรมเพื่อส่งยา
ชดเชยให้ยังสถานบริการทั่วประเทศ การส่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้  
จะรวมการส่งให้หน่วยงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีการรับ  
ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิบัตรทองทั้งหมด 

 การจัดส่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้การส่งจะทำผ่านระบบลูกโซ่
ความเย็น เดือนละ 2 ครั้ง แยกตามหน่วยที่มีการเบิก ได้แก่ หน่วย 
Peritoneal Dialysis และ Hemodialysis ซึ่งองค์การเภสัชกรรม  
จะนำส่งให้ในปริมาณที่หน่วยบริการมีการใช้กับผู้ป่วยเป็นระยะ
เวลา 1 เดือน 

 สำหรับการพัฒนาระบบการจัดส่งและกระจายผลิตภัณฑ์
สำหรบัผูป้ว่ยโรคไตผา่นระบบ
VMI
ทีผ่า่นมาองคก์ารเภสชักรรม

ไดด้ำเนนิการ
ดงันี
้

 1. จัดตั้งระบบการรับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการ
เบกินำ้ยาลา้งไตทางชอ่งทอ้ง (ระบบ DMIS) และระบบการเบกิจา่ยยา 
Erythropoietin (DMIS และ HD) จากระบบกลางพร้อมนำเข้าสู่
ระบบขององค์การเภสัชกรรมเพื่อดำเนินการกระจายผลิตภัณฑ์  
ให้สถานบริการและผู้ป่วยทั่วประเทศ 

reduce travel expense burden to travel to a hospital to get 
the product since it takes huge volume and is heavy.   
The weight is 200 kg. per 1-month use. 

 For distribution of this project, GPO would receive 
electronic data from the National Health Security Office 
retrieved from service center via Disease Management 
Information System (DMIS) and it would coordinate for on 
time delivery. It has also provided troubleshooting and Q   
& A session for interest people. 

Distribution of Erythropoietin via VMI Project 

 One of the declarations of right of the last stage 
chronic renal failure patients by the National Health 
Security Office was access to Erythropoietin. The service 
unit in the project would submit electronic data to central 
system which would summarize volume needed to GPO 
to order the drug for the service units all over the country. 
Delivery of this drug included delivery to government and 
private sectors having the last stage chronic renal failure 
patients with  national health security card. 

 The product would be delivered by cold chain system 
twice a month categorized by unit as Peritoneal Dialysis 
and Hemodialysis which GPO would provide volume 
needed for service of 1 month. 

 The actions taken for development of delivery 
and distribution of products for renal failure patients 
via VMI by GPO were as follows: 

 1. Establishment of electronic system for CAPD (DMIS 
System) and Erythropoietin (DMIS and HD) Acquisition 
System to transfer data from the central system to GPO’s to 
distribute the products to service units and patients all 
over the country. 
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 2. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง  
ต่อเนื่องเพื่อให้มีความถูกต้อง และการรายงานกลับเพื่อให้เจ้าของ
โครงการสามารถกำกับติดตามโครงการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และ
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 3. จดัทำแผนดำเนนิการเกีย่วกบัการจดัซือ้ และจดัหาผลติภณัฑ์
สำหรับผู้ป่วยโรคไต เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานสำหรับผู้ป่วยสิทธิ
บัตรทองที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ซี่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป ี
 4. ทำความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับการกระจาย
น้ำยาล้างไต เพื่อทำการกระจายผลิตภัณฑ์ส่งถึงบ้านผู้ป่วย และ  
การจัดส่งผลิตภัณฑ์กลุ่ม Erythropoietin ให้แก่สถานบริการที่มี  
การเบิกจ่ายผ่านระบบลูกโซ่ความเย็นที่ได้มาตรฐาน 
 5. พิจารณาหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่ม
รายการผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องในการให้การรักษา พร้อมเพิ่ม
อุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ให้การรักษา และผู้ป่วยได้มีทางเลือกที่มากขึ้น 

 ผลสรุปการดำเนินการ


แผนงานขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
Natural Product 

 องค์การเภสัชกรรมได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 
กลุ่ม Natural Product อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดพัฒนาการใช้  
สมุนไพรจากธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้วยเทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูง ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว, ยาแผน
โบราณ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 ปจัจบุนัองคก์ารเภสชักรรมไดผ้ลติสนิคา้กลุม่นีอ้อกวางจำหนา่ย
แล้ว 14 ผลิตภัณฑ์  รวม 22 รายการ 

 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพกลุ่มนี้ เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
จากเดิมที่ขายผ่านร้านขายยาเป็นหลัก องค์การเภสัชกรรมได้ขยาย
ช่องทางการจำหน่าย  ด้วยการเป็น outlet ในชื่อ CURMIN by GPO  
ในลักษณะ shop และบูธ จำหน่ายปลีก ช่วยให้ผู้บริโภคหาซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และ Natural Product ขององค์การ
เภสัชกรรม ได้ง่ายขึ้น ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้เปิด CURMIN 
Shop / Booth แล้ว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 15 แห่ง   


 2551
/
2008
 2552
/
2009
 2553
/
2010


โครงการ น้ำยาล้างไต ทางช่องท้อง 26.0 284.6 834.3  
CAPD Project 

โครงการ Erythropoietin - - 177.5  
Erythropoietin Project 

Action Plan to Expand Natural Product Distribution 
Channel  

 GPO has conducted research and development   
for natural products to develop herbal products to be 
ready-to-use products with high technology in forms of 
cosmetic, traditional drugs and food supplement. 

 At present, there were 14 products or 22 items of 
natural products in the market. 

 To create more access to the public, GPO has 
expanded distribution channel from drug stores to outlet 
named “CURMIN by GPO”. The shop and  booth for retail 
sale would enable the customers to buy GPO’s cosmetic 
and natural products more easily. At present, there were 
total 15 CURMIN shops and booths in Bangkok and other 
provinces. 

มูลค่าของโครงการ
(ล้านบาท)
/
Value
of
the
Project
(Million
Baht)

ปีงบประมาณ
/
Fiscal
Year


 2. Continuous improvement of IT system for correctness 
and feedback to the project’s owner for precise and efficient 
monitoring of the project all the time. 
 3. Creation of action plan for procurement and 
purchase of products for renal failure to accommodate 
need of the patients holding National Health Security cards 
all over the country whose number has risen every year. 
 4. Coordination with business partners on CAPD for 
distribution of the product to the patients’ houses and 
delivery of Erythropoietin to service units which acquired 
the products via standard cold chain system. 
 5. Discussion with National Health Security Office to 
add products and equipment necessary for treatment for 
more alternatives to practitioners and patients. 

 Summary of the Operation 
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01

กิจกรรมเพื่อสังคม
SocialCorporateResponsibilityActivities

การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ  

โครงการ
จีพีโอ
เพื่อผู้ประสบภัย

 จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน
แก่พี่น้องประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยัง
ทกุพืน้ที ่ ในสว่นขององคก์ารเภสชักรรมไดใ้หก้ารสนบัสนนุยาและเวชภณัฑอ์ยา่งตอ่เนือ่ง
โดยผ่านโครงการ “จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัย” รวมถึงบริจาคผ่านกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิต่างๆ และสื่อมวลชน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย 

 สำหรับการให้ความช่วยเหลือ เป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ของพนักงานองค์การ
เภสชักรรมทีเ่ปน็จติอาสา เดนิทางไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยันำ้ทว่มในพืน้ทีโ่ดยนำยาชดุ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย ยาแก้ปวด ลดไข้ ยาแก้แพ้ ยารักษาน้ำกัดเท้า 
ผงน้ำตาลเกลือแร่ เวชภัณฑ์ในการทำแผล พร้อมด้วยถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค
พร้อมน้ำดื่ม มอบให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรง 

 ในปี 2553 “โครงการจีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัย” ได้ออกหน่วยฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา และอุบลราชธานี พร้อมกันนี้
ยังได้มอบยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมผ่านวุฒิสภาในการออกคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วม
ของรัฐบาล มอบผ่านสื่อมวลชนที่จัดโครงการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยเช่นกัน และ  
ยังให้การสนับสนุนเงินและยาผ่านรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว
ของประเทศเฮติอีกด้วย 

 44 ปี ของการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ “รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ” องค์การเภสัชกรรมตระหนักและถือเป็นนโยบายหลักในการ
ดูแลสังคมควบคู่กับการผลิตยาคุณภาพ ผ่านโครงการต่างๆ ในรูปแบบกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยา การดูแลสุขภาพอนามัย   
การอบรม สัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข การร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของภาครัฐ องค์กรเอกชน กลุ่มชมรม สถานศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชนสาขาต่างๆ รวมถึงภารกิจการออกหน่วยเคลื่อนที่
ในการบำบัดทุกข์พี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบภัยพิบัติในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยในปี 2553 ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
ประกอบด้วย 

 For the past 44 years of operation under the principle of “responsibility for life and for the manufacture of quality 
medicines”, GPO has well realized and considered major policy to take care of society together with manufacturing 
quality medicines which has been implemented via projects such as transfer of knowledge on drug use, health care, 
trainings and academic seminar, activities for patients with public health problems, the government, private agencies, 
club, educational institute and press’ activities for public interest and mobile unit to relieve suffering of people who were 
affected by disaster all over the country. In 2010, the social corporate responsibility activities were as follows: 

 

Disaster Relief Activities 
GPO for Disaster Victims Project 
 The floods all over the country caused suffering for many people, therefore, 
Ministry of Public Health has dispatched urgent relief unit to every area. For GPO, 
it supported the relief in terms of drugs and medical supplies via “GPO for Disaster 
Victims Project” and donated money to Ministry of Public Health, government 
agencies, foundations and press to give to the victims. 
 GPO staff also volunteered to help the flood victims with GPO mobile unit 
to distribute medicine kit comprising pain and fever relief drug, antihistamine, 
Athlete’s foot drug, ORS, medical supply for wound and consumer products bag 
with drinking water to the victims. 
 In 2010, the “GPO for Disaster Victims Project” entered the flooded areas 
such as Ayudhaya and Ubonrachathani. It also distributed flood relief kits to the 
Senate for flood relief caravan of the government and to the press which held 
the campaign to help the victims, too. GPO also gave financial aid and medicines 
to the government to help earthquake victims in Haiti. 
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การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน 

โครงการค่ายอาสายาเพื่อชีวิต
ปีที่
5


 องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2549 วัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน มาร่วมกิจกรรม  
เพื่อสาธารณประโยชน์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยา  
แก่ชุมชนผ่านโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทของสถาบันการศึกษาต่างๆ   
โดยองค์การเภสัชกรรม จะให้การสนับสนุนงบประมาณปีละ 1,000,000 บาท   
แก่สถาบันการศึกษาแห่งละ 100,000 บาท ในการเข้าร่วม “โครงการค่ายอาสายา
เพือ่ชวีติ” เพือ่กอ่สรา้งหอ้งพยาบาลพรอ้มอาคารอเนกประสงคใ์นโรงเรยีนทีข่าดแคลน 
พร้อมมอบชุดเครื่องนอน ยาสามัญประจำห้องพยาบาล อุปกรณ์เสริมการศึกษา   
การกีฬา และยาชุดตำราหลวงแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย ปัจจุบัน “โครงการ
คา่ยอาสายาเพือ่ชวีติ” ไดด้ำเนนิการกอ่สรา้งหอ้งพยาบาลพรอ้มอาคารอเนกประสงค์
ไปแล้ว 27 แห่ง ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  

Youth Education Promotion 

The 5th Medicine for Life Volunteer Project  
 GPO has hosted the Medicine for Life Volunteer Project since 2006 
to let the students in higher educational level spend their breaking 
period doing activities for public interest and disseminate knowledge on 
medicine use to communities via rural area development volunteer 
camps of educational institutes. GPO has given financial support of 
1,000,000 Baht per year or 100,000 Baht each. The Medicine for Life 
Volunteer Project aimed to build multi-purpose building with a first aid 
room for schools in need and hand over bedding set, generic medicines, 
educational and sport equipment and necessary medicines. At present, 
the project has built 27 multi-purpose buildings with first aid rooms all 
over the country. 

โครงการจีพีโอ
ห่วงใย
ต้านภัยหนาว

 ในส่วนของภัยหนาว องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วม
บรจิาคทรพัย ์ เครือ่งนุม่หม่ปอ้งกนัหนาว สมทบกบังบประมาณขององคก์ารเภสชักรรม
ในการซื้อผ้าห่ม ยารักษาโรค และร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่โดยผู้บริหารและพนักงาน
จิตอาสาไปยังพื้นที่ประสบภัยในภาคเหนือมอบแก่ชมรมผู้สูงอาย ุ ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้พิการและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
มอบผ่านหน่วยราชการ สื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยด้วย 

GPO for Cold Victims Project 
 For cold victims, GPO arranged a campaign for employees to donate 
money and clothes and donated money to buy blankets and medicines 
for them. GPO management and employees volunteered to the north to 
help elderly clubs, the underprivileged, persons with disability and the 
poor in Fang and Mae Aye District in Chiang Mai. GPO also handed over 
the donation to government agencies and press which helped the 
victims in the affected areas. 
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โครงการ
GPO
Camp
ปีที่
4

 การแนะแนวการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ตนสนใจ หรือ  
มีความชอบเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
ตอ่ไป เดก็ทีอ่ยูใ่นวยัเรยีนมธัยมเปน็ชว่งทีม่คีวามสำคญั เนือ่งจากเปน็ชว่งตอ่ของชวีติ
วัยเด็กสู่วัยเรียนรู้ เพื่อการเป็นผู้ใหญ่ที่ดี องค์การเภสัชกรรมจึงเข้าไปมีส่วนร่วม  
ในการจัดโครงการ “GPO Camp” เพื่อเปิดรับนักเรียนที่สนใจศึกษาทางด้าน  
เภสัชศาสตร์ ได้รู้จักกับหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อแนะแนวในการศึกษาต่อ 
การใชช้วีติในมหาวทิยาลยัจากรุน่พีท่ีป่ระสบความสำเรจ็ จากคณาจารยแ์ละเภสชักร
อาชีพขององค์การเภสัชกรรม 

 องค์การเภสัชกรรม ได้จัดโครงการเป็นปีที ่ 4 ในป ี 2553 ในแนวคิด “เภสัชกร
น้อย” มีนักเรียนจากทุกภูมิภาค สนใจเข้าร่วมโครงการ มีการนำเสนองานด้าน
เภสัชกรรมในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ เภสัชอุตสาหกรรม เคมี วิจัย เภสัชชุมชน เป็นต้น 

 นอกจากการแนะแนวการศึกษา การบรรยายความรู้เรื่องการใช้ยา การดูแล
ตนเอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว เยาวชนยังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคม   
การทำงานเป็นทีม การกล้าแสดงออกและการเสียสละในลักษณะจิตอาสา เพื่อนำ
เวลาว่างมาทำประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วย 

The 4th GPO Camp Guidance Project 
 This activity was to give guidance for students to study in the fields 
they were interested in or liked in higher educational level for their 
future profession. Students in high schools were important since they 
were in their transition from children to adults. GPO realized this therefore 
it jointly held the GPO Camp Guidance Project to introduce students 
who were interested in pharmaceutical studies to curriculum of this field 
in university level. The session comprised lecture on life in university by 
senior students, lecturers and GPO’s professional pharmacists. 
 GPO has held the camp for the 4th time in 2010 with a concept of 
“Little Pharmacist” in which students from every region participated. 
There was presentation of work in pharmaceutical fields such as 
pharmaceutical industry, chemistry research and community pharmacy. 
 Apart from the guidance, and lectures on medicine instruction,   
self-care and first aid, the participants could learn how to live in society 
and team working, how to express their ideas, volunteering and spend 
their time doing good things for society. 

โครงการสานฝัน
ปันน้ำใจสู่สังคม

 การมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับมาตรฐาน  
การศึกษาของเยาวชนไทย อีกทั้งจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่
โรงเรยีนทีข่าดแคลน รวมทัง้มอบของขวญัและจดักจิกรรมใหโ้รงเรยีนตา่งๆ ในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ มอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมตู้ยา มูลค่ากว่าสองล้านบาทต่อปี   
โดยผู้บริหารหรือผู้แทนขององค์การเภสัชกรรม ดำเนินการส่งมอบด้วยตนเองและ
มอบผ่านหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศลต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน 

Dream Weaving and Charity for Society Project 
 GPO has offered scholarships for schools and universities to elevate 
Thailand’s educational level including providing teaching and sport 
facilities to schools deprived of this equipment. GPO also gave presents, 
and held activities on Children’s Day for schools in many areas. Moreover, 
GPO’s management or representatives have handed over medicines and 
medical supplies with medicine cabinets worth two Million Baht per 
year to the target group and via government agencies and charity 
organizations which requested the support. 
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โครงการแหล่งเรียนรู้

 องค์การเภสัชกรรมได้เปิดให้บุคลากร นิสิต นักศึกษาด้านสาธารณสุขเข้า  
เยี่ยมชมกิจการ พร้อมบรรยายความรู้ทั้งในด้านการวิจัย การผลิตยาและวัคซีน   
การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ ์ การบริหารจัดการด้านต่างๆ พร้อมจัดวิทยากร
บรรยายความรูเ้ชงิวชิาการภายนอกองคก์ารเภสชักรรม อาท ิ โครงการประชมุนำรอ่ง
การควบคมุคณุภาพระบบหว่งโซค่วามเยน็ การบรหิารคลงัสนิคา้ VMI มติใิหมท่างยา
ของแคปซลูสารสกัดขมิ้นชัน เป็นต้น 

 ในปี 2553 มีสถาบันการศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ภาครัฐอื่นๆ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการอย่างต่อเนื่อง
กว่า 50 คณะ 

 นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกรณรงค์ให้ความรู้แก่
สถาบันการศึกษา แหล่งชุมชน ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า ในเรื่องความรู้เรื่อง  
การใช้ยา การป้องกันตนจากโรค การรณรงค์ในโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข อาทิ 
ออกหน่วยรณรงค์ต้านไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จัดนิทรรศการ แจกแผ่นพับพร้อม
หน้ากากอนามัยและเจลอนามัย ที่จตุจักร เมืองทองธานี โรงละครเวที สยามสแควร์ 
สถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟ และรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

Learning Source Project 
 GPO was open for personnel and students in public health filed to 
visit and get lecture on research on, production of medicine and 
vaccine, quality assurance of products and management of several 
fields. GPO also dispatched lecturers to give a lecture outside the 
organization such as lecture on cold chain quality control pilot meeting 
project, VMI warehouse management and new medicinal dimension of 
Curmin Capsule. 

 In 2010, there were 50 groups of visitors from educational institutions 
and agencies under Ministry of Public Health and other government 
agencies and also from other countries. 

 Moreover, GPO arranged mobile units to give knowledge on 
medicine use, prevention of disease and diseases that were public 
health problem to educational institutions, community area, department 
stores, and exhibition halls. The events included activities to fight against 
H1N1 influenza, exhibitions, distribution of leaflets and hygienic masks 
and gel at Muang Thong Thani, theaters, Siam Square, sky train stations, 
train stations and bus stops in Bangkok. 
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การเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
 องคก์ารเภสชักรรมตระหนกัในการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการใชย้าทีถ่กูตอ้ง
และการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแก่ประชาชน เพื่อการดูแลรักษาตัวเองและบุคคล
ในครอบครัวเบื้องต้น เพื่อมิให้เกิดอาการเรื้อรังจนต้องเข้าโรงพยาบาล โดยมีการจัด
กจิกรรมเผยแพรค่วามรู ้ การผลติสือ่ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรแ่กป่ระชาชนในทกุภมูภิาค
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก ่

โครงการเครอืขา่ยรว่มรณรงคเ์พือ่สขุภาพทีด่แีละการใชย้าทีถ่กูตอ้งเหมาะสม
กับองค์การเภสัชกรรม
 ในปี 2553 องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ “เครือข่ายร่วมรณรงค์เพ่ือสุขภาพ
ที่ดีและการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมกับองค์การเภสัชกรรม” ปีที่ 1 ผ่านสถานีวิทยุ
กระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ในส่วนภูมิภาค   
11 สถานี ที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการดูแลรักษา 
ส่งเสริมสุขภาพและการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม ให้เป็นไปอย่างเข้มข้นกว้างขวาง  
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมดำเนินการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน  
ในการดแูลสขุภาพและการใชย้าอยา่งเหมาะสม รวมถงึเปน็การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
ระหวา่งบคุลากรทางการแพทยแ์ละองคก์รเครอืขา่ยดา้นสขุภาพกบัประชาชนผา่นทาง
รายการ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และส่งเสริมเพื่อการมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยส่งผลให้ประชาชนไทยดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข 

 สำหรับรูปแบบรายการดังกล่าวใช้ชื่อว่า “คุยเรื่องสุขภาพและยากับองค์การ
เภสัชกรรม” เป็นลักษณะการนำเสนอข่าวด้านสาธารณสุข สารคดีสั้นด้านสุขภาพ 
สนทนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร พร้อมเปิดสายให้ผู้ฟังได้พูดคุย ซักถามปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงและเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ ความยาว 1 ชั่วโมง 

03

Dissemination of Knowledge on Medicine Use and Primary 
Health Care 
 GPO has realized importance of disseminating knowledge to create 
understanding in correct usage of medicines and primary health care to 
general public so that they could take care of themselves and their 
family members to avoid chronic condition and admission to hospital. 
There were activities to disseminate knowledge and PR media was made 
for general public in every region. There were projects as follows: 

Good Health and Correct Use of Medicine Network with GPO 
Project 
 In 2010, GPO arranged “The First Year Good Health and Correct Use 
of Medicine Network with GPO Project” broadcast via 11 MCOT stations 
in regional areas. GPO together with MCOT jointly disseminated 
knowledge on health care and promotion and appropriate medicine use 
in wider extent to create network in this field and good relationship 
among medical personnel, health care organizations and people via the 
programs. This was to create participation in care and health and good 
quality of life promotion of Thai people for their well being. 

 The program was called “Health and Medicine Talk with GPO”.   
The program was talk about public health news, short documentary on 
health and talk with specialists, doctors, and pharmacists. The listeners 
could talk with and ask questions about health with them. The program 
lasted about 1 hour. 
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โครงการเผยแพรส่ารคดคีวามรูผ้า่นสถานวีทิยกุระจายเสยีงสว่นกลาง

 องค์การเภสัชกรรมได้จัดทำโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
และการใชย้าอยา่งเหมาะสม เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูเ้รือ่งการใชย้าและการดแูล
สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ลดการใช้ยาเกินความจำเป็นในรูปแบบของสารคดีวิทยุ 
จำนวน 5 คลื่น ประกอบด้วย สถานีวิทยุ สวพ.91 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน   
สถานีวิทยุ จส.100  สถานีวิทยุ Radio Report one และสถานีวิทยุครอบครัวข่าว  

 นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์สดบุคลากรทางการแพทย์ในประเด็นข้างต้น 
ผ่านวิทยุกระจายเสียงในโครงการเผยแพร่สารคดีความรู้ฯ 5 สถานี และสถานีวิทยุ
กระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุชุมชนกว่า 300 สถานี อีกด้วย 

Radio Documentary Program on National Radio 
 GPO has produced radio documentary programs on health care and 
drug use for general public to appropriately use medicines and avoid 
unnecessary overdose on 5 stations as Sor Wor Por 91, Ruam Duay Chuay 
Kan, Jor Sor 100, Radio Report One and Khrobkhruakhoa Radio Stations.  

 Moreover, there were interviews with medical personnel on the 
above subjects on the 5 stations in the network and the Government 
Public Relation Department Stations and 300 community radio stations. 

โครงการสรา้งภาพลกัษณ
์วนัโรคสำคญัทางสาธารณสขุผา่นสถานโีทรทศัน์

 องคก์ารเภสชักรรม ไดจ้ดัทำโครงการสรา้งภาพลกัษณผ์า่นสือ่ โดยเชญิบคุลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุมาใหค้วามรูแ้ละการดแูลรกัษาผูป้ว่ยในโรคทีเ่ปน็ปญัหา
ด้านสาธารณสุขในระดับสากล ซึ่งกำหนดให้เป็นวันสำคัญของประเทศต่างๆ ร่วม
รณรงค์พร้อมกันทั่วโลก อาท ิ วนัเอดส์โลก วนัไตโลก วันธาลัสซีเมียโลก วนัความดัน
โลหติสงูโลก วนัโรคขอ้สากล วนัหวัใจโลก เปน็ตน้ อกีทัง้มสีว่นรว่มในการรว่มรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ ผ่านสถานีโทรทัศน์รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ผ่าน “รายการสโมสรสุขภาพ” และ “รายการบ่ายนี ้ 
มีคำตอบ” สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ผ่าน “รายการคุยข่าว 10 โมง” และ 
“รายการสยามเช้านี้”  สถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11  ผ่าน “รายการคุยนอกทำเนียบ” 

Image Creation for Major Disease Days on Television 
 GPO has arranged image creation projects via media by inviting 
medical and public health personnel to disseminate knowledge on care 
for patients with international major diseases having campaigning days 
all over the world such as World’s AIDS Day, World’s Kidney Day, World’s 
Thalassemia Day, World’s Hypertension Day, World’s Joint Disease Day, 
and World’s Heart Day. Furthermore, GPO joint the campaign to transfer 
information on these diseases on 3 television stations as Modern Nine TV 
via “Samosorn Sukhaphab” and “Bay Nee Mee Khum Thob” programs, 
Channel 5 via “Khuykhao Sib Mong” program and “Siam Chaonee” 
program and NBT Channel 11 via “Kuy Nok Thamniab” program. 
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การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์

 องค์การเภสัชกรรมกำหนดนโยบายเชิงสังคมพร้อมงบประมาณ
ประจำป ี เพื่อรองรับการสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม โดยดำเนินการโดยตรงและให้การสนับสนุนหน่วยงาน 
องค์กรการกุศลที่ขาดแคลนงบประมาณ โดยการจัดกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงยาจำเป็น 
มีอุปกรณ์การเรียน การกีฬา และเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้
อย่างปกติสุข ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชนและสังคม
 • ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องมือ  
  แพทย์ประจำ “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” โรงพยาบาล  
  รามาธิบดี 
 • ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน   
  “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในการจัดงาน “มหกรรมหมู่บ้าน  
  กองทุนแม่ของแผ่นดิน : รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษ์ราช  
  ดว้ยภกัด”ี ของสำนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม  
  ยาเสพติด  
 •  รว่มสนบัสนนุเงนิจำนวน 100,000 บาท แกม่ลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค  
  เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่เสียหายจากเหตุการณ์  
  ความไม่สงบ ให้สามารถดำเนินการให้บริการประชาชน  
  ที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 •  ร่วมกับเครือข่ายสมาคมเภสัชชุมชน จัดโครงการดูแล  
  ปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายในชุมชนเขตพื้นที่  
  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจัดเพิ่มเภสัชกรลง  
  พื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง เพื่อแนะนำวิธีการ  
  รับประทานยา การดูแลรักษาตัวเอง การปฏิบัติตัวที่ถูก  
  สุขอนามัยและเหมาะสม โดยมีสมุดประจำตัวผู้ป่วยที่บันทึก  
  ผลการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ผลความดันโลหิต น้ำตาล  
  ในเลือด การรับประทานยาพร้อมมอบกล่องบรรจุยาสามัญ  
  ประจำบ้าน เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองเบื้องต้น 
 • จัดทีมพนักงานจิตอาสาขององค์การเภสัชกรรม ออกหน่วย  
  เคลื่อนที่มอบยา พร้อมตู้ยาเวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม เครื่อง  
  อุปโภคบริโภค แก่คนไร้ที่พึ่ง ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง  
  ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมจัดเลี้ยง  
  อาหารกลางวันและจัดกิจกรรมสันทนาการแก่ผู้ป่วยผู้ไร้ที่พึ่ง  
  กว่า 300 คน อีกด้วย 

04

Support for Activities for Public Interests 
 GPO has set up social policy with annual budget to 
sponsor activities for public interests. GPO held the activities 
and gave financial support to other agencies and charity 
organizations which required budget to hold activities for 
people deprived of opportunity to access to necessary 
drugs, educational, sport and working facilities. The aims of 
this support were to improve quality of life and make 
people live their lives happily. The activities granted 
support by GPO in 2010 were as follows: 

Community and Social Health and Hygiene 
Promotion Project 
 • Financial support of 300,000 Baht for Ramathibodi   
  Hospital to provide medical equipment for “Somdej   
  Phradhebharat Building”. 
 •  Financial support of 1,000,000 Baht for “Mother of   
  the Land Fund” to co-host “Mother of the Land Fund   
  Village Fair: Unite All Nation to Protect the King”   
  held by Office of the Narcotics Control Board. 
 •  Financial support of 100,000 Baht for Foundation for   
  Consumers to purchase office furniture to replace   
  that damaged by politics turmoil to make it able to   
  give service to people in trouble. 

 •  Jointly with Community Pharmacy Network arranged   
  a program to take care of medicine use problem of   
  an individual patient in community areas in Bangkok   
  and vicinity. A pharmacist visited the patient having   
  chronic disease at home to give advice on how   
  to use the medicine properly, self care and hygienic   
  and appropriate behaviors. A log book of the patient   
  would be recorded for treatment, blood pressure,   
  blood glucose and medicine taking. Moreover,   
  the patient got a medicine kit for primary health   
  promotion. 
 •  GPO dispatched voluntary mobile unit to hand over   
  medicines and cabinets, clothes and blankets and   
  provide lunch and recreational activities to 300 helpless   
  people at Bantabkwang Home for the Helpless,   
  Kangkhoy District, Saraburi. 
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โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว

 การร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอีกภารกิจที่องค์การ
เภสัชกรรมตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในทุกขั้นตอน
การผลิตจนสิ้นสุดขบวนการ โดยจะมีการจัดระบบกำจัดและบำบัด
ของเสียภายในเป็นระบบปิด มิให้ของเสียระบายสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการ  
สิ่งแวดล้อมที่ดี ISO 14001 อย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน 

 จากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรแล้ว ในส่วนของ
ชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรมได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมหรือ
โครงการที่ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งงบประมาณและบุคลากร  
ในการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์การเภสัชกรรม  
จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่
60
และเฉลิม
พระชนมายุ
84
พรรษา” ขึ้น  

 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการเป็นครั้งแรก
ในป ี2553 เมือ่เดอืนกรกฎาคม ณ บรเิวณเขามนั ต.ทบักวาง อ.แกง่คอย 
จ.สระบุรี บนพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ติดกับโครงการก่อสร้างอาคาร
ผลติวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ ่ขององคก์ารเภสชักรรมโดยรว่มกบั  
ขา้ราชการและลกูจา้งจงัหวดัสระบรุ ีกรมปา่ไม ้ เทศบาลตำบลทบักวาง 
นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกป่าด้วยต้นประดู่ มะค่า 
พะยูงและชิงชัน ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นดินเชิงเขา 

 การดำเนินการครั้งที่ 2 เป็นการร่วมกับโรงเรียนหอวัง นนทบุรี 
ในโครงการ “หอวังนนท์
คนดี
พี่น้อง
สามัคคี
สร้างสิ่งแวดล้อม

ถวายองคร์าชนัย”์
ในพืน้ทีเ่ขามนั เมือ่เดอืนกนัยายน 2553 มนีกัเรยีน  
กว่า 800 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 องค์การเภสัชกรรมยังมีนโยบายขยายโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ ไปยังพื้นที่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยจะสร้าง
ป่าร่วมกับชุมชนและสนับสนุนงบประมาณการดูแลรักษา เพื่อใช้
เปน็แหลง่ศกึษาเชงินเิวศน ์พรอ้มเปน็ดา่นกกัเกบ็ความชุม่ชืน้ใหพ้ืน้ดนิ
ชุ่มน้ำ สามารถสร้างอาชีพเชิงเกษตรแก่ชุมชนในที่สุด 

Reforestation for His Majesty the King Project 
 GPO has also realized importance of and prioritized 
environment preservation in every step of production 
from the first to the last step having closed water disposal 
and treatment system to prevent the waste to contaminate 
in the environment. Therefore, GPO has been certified ISO 
14001 Environment Management System until present. 

 Apart from taking good care of the environment in 
the organization, GPO has taken good care of environment 
in the surrounding areas by supporting activities or 
projects for environment preservation in terms of budget 
and personnel. And in order for sustainability in conservation 
of the nature, GPO has held “Reforestation to Celebrate His 
Majesty the King’s 60th Anniversary of the Coronation and 
84th Birthday Project”. 

 The planting activity was first carried out in July 2010 
at Khao Man, Tabkwang Sub-district, Kangkhoy District, 
Saraburi on the area of 250 Rais next to GPO’s Influenza 
Vaccine Plant Building Construction Project. GPO and 
government officers and employees of Saraburi Province 
government office, Department of Forestry, Tabkwang 
District Office, and local students and people planted 
rosewood family trees as Pradu, Makha, Phayung and 
Chingchan that could grow well on the foot of mountain. 

 The second ac t iv i t y was jo int ly done wi th 
Nawamintharachinuthid Horwang Nonthaburi School in 
the name of “Horwang Nonthaburi Students Creating 
Good Environment for the King” at Khao Man in September 
2010. There were 800 students attending the event. 

 GPO also expanded the project to Nong Yai District, 
Chonburi by reforesting with community and sponsoring 
budget for maintenance of the trees. This community 
forest would be source for ecological learning and keep 
moisture for the soil for agricultural activities. 
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โครงการ
GPO
Care
Aids

 ปญัหาโรคเอดสย์งัคงแพรก่ระจายไปยงัชนกลุม่ตา่งๆ แมภ้าครฐั
และองค์กรเอกชนจะร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ
อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมการดูแลรักษาด้วยยาจากสถานพยาบาล
ของรัฐผ่านระบบสวัสดิการสังคมต่างๆ ซึ่งเดิมเป็นยานำเข้าจาก  
ต่างประเทศที่มีราคาสูง 

 องค์การเภสัชกรรมเห็นความสำคัญและความจำเป็นของผู้ป่วย
ที่ต้องใช้ยา และภาครัฐที่ต้องใช้งบประมาณสูงในการสั่งซื้อยาจาก
ต่างประเทศ จึงได้จัดทำ โครงการ
 GPO
 Care
 Aids ขึ้นเพื่อร่วม
รณรงค์กับภาครัฐในภารกิจต่างๆ ประกอบด้วย  

 • การวิจัยและพัฒนาตัวยาต้านไวรัสเอดส์รักษาผู้ป่วยขึ้น  
  ใช้ภายในประเทศ โดยมีสรรพคุณในการรักษาเทียบเท่า  
  ยาต้นแบบจากต่างประเทศ ปัจจุบันได้ผลิตเพื่อใช้ภายใน  
  ประเทศแล้วกว่า 20 รายการ 
 • สนับสนุนงบประมาณและตัวยาในการวิจัยการใช้ยาต้าน  
  ไวรสัเอดสใ์นผูป้ว่ยแกส่ภากาชาดไทย และโรงพยาบาลของรฐั  
  อยา่งตอ่เนือ่งมาโดยตลอด ปลีะกวา่ 5 ลา้นบาท เพือ่ประเมนิ  
  ผลในการพัฒนาสูตรยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย 
 • จัดหาและผลิตยาต้านไวรัสเอดส์สนองนโยบายประกาศ  
  สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในกลุ่มยานี้ โดยในปี 53 ได้ผลิต  
  ยาแอฟฟาไวเลน เพื่อผู้ป่วยกลุ่มดื้อยา แทนการนำเข้าจาก  
  ต่างประเทศ 
 • วิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพร สำหรับผู้ป่วยเอดส์ที่มี  
  อาการเรื้อรังจากโรคแทรกซ้อนจากเชื้อฉวยโอกาส ในกลุ่ม  
  ของโรคผิวหนัง ท้องร่วง ปอดอักเสบ ช่องปากติดเชื้อ 
 • สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท ตามโครงการรักษา  
  เอดส์จากแม่สู่ลูกในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิดัดามาตุ ผ่านศูนย์วิจัย  
  โรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
 • สนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิ เอดส์แห่งประเทศไทย   
  ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตามโครงการเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัต ิ 
  งานด้านเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน ไปร่วมประชุม  
  และแสดงผลงานนานาชาติเรื่องโรคเอดส ์ ครั้งที ่ 18 ณ   
  กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรีย 
 •  สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิ  
  เข้าถึงเอดส์ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเพศ  
  และการป้องกันโรคเอดส์ 
 • ร่วมกิจกรรม “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม   
  ของทกุป ีดว้ยการรว่มเดนิรณรงคใ์นพืน้ทีเ่สีย่งยา่นพฒันพ์งษ ์  
  เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานบันเทิงตื่นตัว  
  ในการใช้ถุงยางอนามัยและตรวจเลือดเพื่อป้องกันตน พร้อม  
  จดันทิรรศการเผยแพรค่วามรูแ้กน่กัเรยีนทีม่ารว่มเดนิรณรงค์  
  และร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 

GPO Care AIDS Project 
 AIDS was spreading to people in different groups, 
although the government and private sector have tried   
to disseminate knowledge and advice on prevention and 
provide treatment by medicines via social welfare channels 
to replace the imported medicines that were very high in 
prices. 
 GPO has realized this issue and considered it necessary 
for the patients to receive the medicines. And to save the 
government’s budget on the drugs, GPO has held GPO 
Care AIDS Project jointly with the government to carry out 
activities as follows: 
 • Research and development of AIDS antiviral drugs   
  to replace the imported drugs having the same   
  qualifications with imported original drugs. At   
  present, there were 20 items of domesticated drugs. 
 •  Sponsorship of budget and medicines for research   
  on AIDS antiviral drugs on patients to the Thai Red   
  Cross Society and other government hospitals at   
  the amount of 5 Million Baht per year to evaluate   
  for appropriate drug formula. 
 •  Provision and production of AIDS antiviral drugs to   
  fulfill the policy on Compulsory Licensing. In 2010,   
  GPO produced Efavirenz for patients with drug   
  resistance to replace the imported drugs. 
 •  Research and Development of herbal medicines for   
  AIDS patents having chronic diseases from skin   
  disease complications, diarrhea and lung disease,   
  infectious oral cavity. 
 •  Financial grant of 100,000 Baht for Mother to Child   
  AIDS Transmission Project Under Patronage of Her   
  Royal Highness Princess Soamsawali via AIDS Research   
  Center, the Thai Red Cross Society. 
 •  Sponsorship for Thai National AIDS Foundation to   
  dispatch staff to attend internal conference on AIDS   
  in Vienna, Austria under Potential Elevation of   
  Personnel Working on AIDS and HIV Infected   
  Persons in Community Project. 
 •  Financial grant of 300,000 Baht for AIDS Access   
  Foundation for Sex Understanding and AIDS Prevention   
  Campaign. 
 •  Participation in “Thian Song Jai” activity on World’s   
  AIDS Day on 1 December. The event comprised   
  walking campaign in Patpong area for entrepreneurs   
  and workers in entertainment places to use condoms   
  and to get blood test to protect themselves.   
  Moreover, there was exhibition for students who   
  participated in the walking activity and activity at   
  the AIDS Research Center, the Thai Red Cross Society. 
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โครงการตรวจคัดกรอง
 ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
เขา้จอประสาทตา

 โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลาย
ระบบของรา่งกายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทำลายจอประสาทตา ซึง่เรยีกกนั
ทัว่ไปวา่ “เบาหวานขึน้ตา” ซึง่เปน็สาเหตทุีท่ำใหต้าบอดเปน็อนัดบัสอง
รองจากโรคต้อกระจก ผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานเขา้จอประสาทตาเกดิขึน้ประมาณรอ้ยละ 20 ในขณะที่
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนจักษุแพทย์ ทำให้มี  
ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถเข้าถึงการตรวจตาตามมาตรฐานได้อย่าง
ทั่วถึงในทุกภูมิภาค 

 จากปัญหาดังกล่าวองค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดทำ “โครงการ
ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา” 
ขึ้นในปี 2553 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการป้องกันรักษาผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะผิดปกติทางตาในเชิงรุกและเพื่อป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งยังเป็นการขยาย
โอกาสให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและเป็นการ
ร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ 

 องค์การเภสัชกรรมได้จัดซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา   
จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรอง พร้อมจัดหน่วย
เคลื่อนที่ให้บริการตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตา โดยประสานงานกับสถานพยาบาลภาครัฐในทุกจังหวัด 
เพื่อจัดตารางงานออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนฯ 
แก่ผู้ป่วยเบาหวานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรายงานผลผู้ป่วย  
ที่มีภาวะเสี่ยงแก่สถานพยาบาล เพื่อดำเนินการรักษาก่อนที่อาการ  
จะลุกลามจนต้องสูญเสียการมองเห็นในที่สุด 

 ในปี 2553 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่เริ่มต้นดำเนินโครงการฯ   
ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรองฯ ผู้ป่วยในพื้นที่  
ภาคกลางรวมกว่า 8,000 คน ผ่านสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข งานมหกรรมสุขภาพขององค์กรภาครัฐและเอกชน   
รวมถงึหนว่ยงานภาครฐัทีแ่จง้ความจำนงมา อาท ิงานมตชิน เฮลทแ์คร ์
ทีศ่นูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติิ ์ งานวนัแมข่องกระทรวงสาธารณสขุ   
ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ และที่เรือนจำพิเศษบางขวาง 
กรมราชทัณฑ์ ซึ่งขอความอนุเคราะห์ในการตรวจคัดกรองผู้ต้องขัง  
ที่เป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น 

Screening for Complications from Diabetic 
Retinopathy Project 

 Diabetes is chronic disease causing several complications 
in human body especially the retina generally called 
Diabetic Retinopathy which is the second major cause of 
blindness next to cataract. There are 20% of diabetic 
patients having risk in Diabetic Retinopathy while Thailand 
is lacking oculists so a lot of them could not access to 
standard eye examination. 

 Realizing this problem, GPO arranged “Screening for 
Complications from Diabetic Retinopathy Project” in 2010 
to proactively increase access to diabetic retinopathy 
patient and to prevent serious complication both in long 
and short term. It also gave more opportunity for people 
to receive necessary medical services to solve major public 
health problem of the country. 

 GPO purchased fundus camera and dispatched 
mobile unit with staff who was trained to screen patients 
with this condition. GPO coordinated with government 
medical service centers in every province to set up schedule 
for the mobile unit every month and reported the result of 
the potential patients to the centers to give treatment 
before the disease made them loss sight. 

 The project started in June 2010 and after that the 
mobile unit has screened about 8,000 people in Ministry of 
Pubic Health medical institutions, government and private 
sectors’ health fairs and other government agencies which 
desired the screening such as Matichon Health Care Fair   
at Queen Sirikit Convention Center, Mother Day Fair held 
by Ministry of Public Health at Central Plaza Rattathibet 
and Bangkwang Central Prison, Department of Corrections 
to screen prisoners. 
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การทำนุบำรุงศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี

 องค์การเภสัชกรรมได้ถือปฏิบัติในเรื่องของการทำนุบำรุงพระศาสนาทั้งในส่วน
ของการทำบญุตกับาตรเปน็ประจำในทกุวนัจนัทร ์การจดัสถานทีใ่นการทำพธิลีะหมาด
ประจำวนั ตามหลกัศาสนาอสิลามพรอ้มจดัรถรบั-สง่พนกังานเพือ่เดนิทางไปประกอบ
พิธีละหมาด ณ มัสยิดทุกวันศุกร์ 

 ในส่วนของพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา ได้มีการกำหนดกิจกรรม งบประมาณ
สนับสนุน พร้อมหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงดำเนินการ อาทิ การทำบุญตักบาตร  
ในวนัขึน้ปใีหม ่การจดัทอดกฐนิประจำป ีซึง่ในป ี2553 ไดจ้ดั ณ วดับางแกว้ผดงุธรรม 
จ.พัทลุง การทำบุญเลี้ยงพระวันครบรอบสถาปนาองค์การเภสัชกรรม การจัดพิธี
เทศนาธรรมประจำปี โดยเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศ เป็นต้น 

 ด้านการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการจัดกิจกรรมตามวาระ
ต่างๆ อาทิ การรดน้ำขอพรวันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ การสนับสนุนงบประมาณ  
แก่พนักงานในการร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่ถือเป็นวันลา  
ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น 

 การจัดกิจกรรมข้างต้นจะเปิดโอกาสให้พนักงานได้พาครอบครัว ญาติมิตร   
มาร่วมงานพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระศาสนา 
และขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป 

Religion and Tradition Conservation 
 GPO has observed religion ceremonies as alms rounding on every 
Monday, preparing venue for praying for Muslims and providing shuttle 
bus for employees to pray at mosque on Friday. 

 As for ritual, GPO provided financial support for and was responsible 
for activities such as alms rounding on New Year day, and Kathin Offering 
Ceremony. In 2010, the Kathin Ceremony was held at Bang Kaew Padung 
Tham Temple, Pattalung. There was also merit making for GPO’s 
anniversary day and annual sermon giving ceremony by revered monks 
all over the country. 

 As for tradition conservation, there were special occasion ceremonies 
such as watering ceremony on Elder People Day and Sonkran Day. And 
GPO provided budget for employees to attend voluntary charity activities 
on major days without considering the days as leaving days. 

 The above activities allowed employees to bring their families and 
friends to join them to promote everyone to conserve religion and 
tradition for our descendants.  
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1.	 บริษัท	เยเนอรัล	ฮอสปิตัล	โปรดัคส	์จำกัด	(มหาชน)	
	 General	Hospital	Products	Public	Co.,	Ltd.	

สถานที่ตั้ง 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง 
   จังหวัดปทุมธานี 12120 
   โทรศัพท์ 0-2529-2560-5 โทรสาร 0-2529-2566 
ธุรกิจหลัก น้ำเกลือ, น้ำยาล้างไต 
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (เรียกชำระแล้ว 60 ล้านบาท) 
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม ร้อยละ 49.6 (29.76 ล้านบาท) 
Address 101/99 Soi 7, Navanakorn Industrial Estate, 
   Phaholyothin  Road, Khlong Luang District, Pathum Thani 12120 
   Tel. 0-2529-2560-5  Fax. 0-2529-2566 
Core Business Normal Saline Solution, Dialysis Solution 
Authorized Capital THB 100 million (Issued & Paid up THB 60 million) 
GPO’s Shares 49.6% (THB 29.76 million) 
Website  http://www.ghp.co.th


2.	 บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จำกัด	
				 Thai	Herbal	Products	Co.,	Ltd	

สถานที่ตั้ง บริเวณ แฟคตอรีแลนด์ วังน้อย 
   130/149 หมู่ที่ 3 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
   โทรศัพท์ (035) 721-445-7 โทรสาร (035) 721-743 
ธุรกิจหลัก ยาสมุนไพร 
ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท 
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม ร้อยละ 49 (39.2 ล้านบาท) 
Address Factory Land Wangnoi 
   130/149 Moo 3, Wangnoi District  
   Phra Nakhon Sri Ayuthaya 13170 
   Tel. (035) 721-445-7 Fax. (035) 721-743 
Core Business Herbal Products 
Authorized Capital THB 80 million 
GPO’s Shares 49% (THB 39.2 million) 
Website  http://www.thaiherbinfo.com 

บริษัทร่วมทุน
JointVenture
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3.	 บริษัท	องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์	ชีววัตถุ	จำกัด	
				 Government	Pharmaceutical	Organization-Merieux	Biologicals	Products	Co.,	Ltd	
 
สถานที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิติ้ 
   241 หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว 
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 
   โทรศัพท์ (038) 575-429-35 โทรสาร (038) 575-428 
ธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน 
ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท 
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม   ร้อยละ 49 (147 ล้านบาท) 
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 
GPO’s Shares 49% (THB 147 million)
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	 ลำดับ	 ชื่อคณะกรรมการ	 ตำแหน่ง	 ค่าตอบแทน	 เงินโบนัส	
	 No.	 Name	of	Directors	 Position	 (บาท/ต่อปี)	 ได้รับในปี	2553	 
    Compensation Annual Bonus  
	 	 	 	 (Baht/year)	 2009	(Baht)	 	

ค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมปีงบประมาณ2553
RemunerationfortheBoardofDirectors
(Meetingallowanceandbonus)

 1 นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการ 300,000.00 138,356.86   
  Dr. Vichai Chokevivat, M.D. Chairman  

 2 นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ กรรมการ 260,000.00 110,685.50 
  Dr. Choochai Supawongse, M.D. Director 

 3 นพ.ไพจิตร์ วราชิต กรรมการ 197,500.00 78,024.20  
  Dr. Paijit Warachit, M.D. Director 

 4 นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการ 270,000.00 58,518.14 
  Dr. Narongsakdi Aungkasuvapala, M.D. Director 

 5 นายบุญมา เตชะวณิช กรรมการ 242,500.00 78,024.20 
  Mr. Boonma Tejavanija Director 

 6 นพ.บุญจง ชูชัยแสงรัตน ์ กรรมการ 240,000.00 78,024.20  
  Dr. Boonjong Chuchaisangrat, M.D. Director 

 7 ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ ์ กรรมการ 260,000.00 78,024.20 
  Prof.Dr. Sombat Thamrongthanyawong, Ph.D Director 

 8 นายอนุชาติ คงมาลัย กรรมการ 270,000.00 78,024.20 
  Mr. Anuchart Kongmalai Director  

 9 นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการ 270,000.00 78,024.20 
  Mr. Chor.Nun Petpaisit Director  

 10 นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง กรรมการ 357,500.00 102,520.16 
  Mr. Suthichai Eamcharoenying Director 

 11 นพ.เรวัต วิศรุตเวช กรรมการ 140,000.00 102,338.72 
  Dr. Rewat Wisarutwet, M.D. Director 

 12 นพ.วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการและเลขานุการ 220,000.00 - 
  Dr. Witit Artavatkun, M.D. Director & Secretary 

 13 นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน ์ กรรมการ  12,157.26 
  Dr. Prat Boonyawongvirot, M.D. Director 

 14 นพ.ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการ  24,314.52 
  Dr. Thawat Suntrajarn, M.D. Director 

 15 นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ กรรมการ  24,314.52 
  Dr.M.L. Somchai Chakrabhand, M.D. Director 

 16 ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล กรรมการ  24,495.96 
  Prof.Dr. Visanu Thamlikitkul, M.D. Director 
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	 ลำดับ	 ชื่อคณะกรรมการ	 ตำแหน่ง	 ค่าตอบแทน	 เงินโบนัส	
	 No.	 Name	of	Directors	 Position	 (บาท/ต่อปี)	 ได้รับในปี	2553	 
    Compensation Annual Bonus  
	 	 	 	 (Baht/year)	 2009	(Baht)	 	

 17 ภญ.ดร.จงดี ว่องพินัยรัตน์ กรรมการ  32,661.30 
  Dr. Chongdee Wongpinairat, Ph.D Director 

 18 ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการ  32,661.30  
  Sombat Wongkamhaeng Director 

 19 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการ  32,661.30 
  Prof.Dr. Thiravat Hemachudha, M.D. Director 

 20 นายชำนาญ พิเชษฐพันธ ์ กรรมการ  32,661.30 
  Mr. Chamnan Pichedpan Director 

 21 นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ  30,393.16 
  Mr. Thirachai Vutithum Chairman 

 22 น.ต.นพ.ธวัชชัย เจริญวงศ ์ กรรมการ  24,314.50 
  Sqn.Ldr. Thawatchai Charoenwong, M.D. Director 

 23 นพ.นรา นาควัฒนานุกูล กรรมการ  18,235.90 
  Dr. Nara Nakawattananukool, M.D. Director 

 24 พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย กรรมการ  24,314.50 
  Pol.Maj.Gen. Chaiwat Ketworachai Director 

 25 นายพงษ์ภัฎ เรียงเครือ กรรมการ  24,314.50 
  Mr. Pongpat Riangkruar Director 

 26 นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ  24,314.50 
  Mr. Anek Permvongseni Director 

 27 น.อ.ธนอรรถ นาครทรรพ กรรมการ  24,314.50 
  Group Captain Tanaatt Nakorntap Director 

 28 นายประเสริฐ เกษมโกเมศ กรรมการ  24,314.50 
  Mr. Prasert Kasemkomese Director 

 29 ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต กรรมการ  24,314.50 
  Asst.Prof.Dr. Manvipa Indradat, Ph.D Director 

    3,027,500.00	 1,415,322.60	
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
Auditor’sReportandFinancialStatements
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เสนอ		คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ในส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรม 
เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่องค์การเภสัชกรรมใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ  
ซึ่งผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน 
โดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อมูลสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงาน 
และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีขององค์การเภสัชกรรม โดยถูกต้องตามที่ควรสาระสำคัญตามหลักการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไป 



(นางสาวนุชนาถ จั่นขาว) 
ผู้อำนวยการกลุ่ม 





(นางสาวเกศมณี กิจวรรณี) 
ผู้อำนวยการสำนักงาน 
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งบดุล
BalanceSheets

องค์การเภสัชกรรม
TheGovernmentPharmaceuticalOrganization

ณวันที่30กันยายน2553และ2552/AsofSeptember30th,2010and2009

หน่วย : บาท 
Unit : Baht 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements 

หมายเหตุ	
Notes 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

	 	 สินทรัพย์	I	Assets   

	 สินทรัพย์หมุนเวียน	• Current Assets 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.1 2,909,848,479.64 3,340,542,275.06 
  Cash and Cash Equivalents 
  เงินลงทุนชั่วคราว 3.2 634,248,796.19 351,810,557.01 
  Short-Term Investment 
  ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 2.4, 3.3 2,728,459,034.41 2,266,061,606.65 
  Trade Receivable-Net 
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 3.4 26,348,154.56 52,116,282.38 
  Short-Term Loan 
  สินค้าคงเหลือ 2.2, 3.5 2,292,309,354.76 2,553,806,423.72 
  Inventories  
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.6 29,265,123.69 165,428,634.57 
  Other Current Assets 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 8,620,478,943.25	 8,729,765,779.39	 
 Total Current Assets 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	• Non-Current Assets   

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2.5, 3.7 378,860,000.00 401,360,000.00 
  Investment in Joint Venture 
  เงินลงทุนระยะยาว 3.8 400,000,000.00  400,000,000.00 
  Long-Term Investments 
  เงินให้กู้ยืมระยะยาว 3.9 61,608,921.46  61,196,161.44 
  Long-Term Borrowings 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 2.3, 3.10 1,914,216,233.51 1,923,654,376.96 
  Property, Plantand Equipment-Net 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 3.11 7,966,945.73 2,993,867.76 
  Intangible Assets-Net 
  สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ  308,308,190.70 240,359,079.74 
  Assets In-Process 
  ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำรองยาและเวชภัณฑ ์  7,261,325.26 8,509,784.66 
  Current Portion of Drugsand Medical Supplies Reserve 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 3,078,221,616.66	 3,038,073,270.56	 
 Total Non-Current Assets 

	 รวมสินทรัพย์	 	 11,698,700,559.91	 11,767,839,049.95	 
 Total Assets 
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หน่วย : บาท 
Unit : Baht 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements 

หมายเหตุ	
Notes 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

  หนี้สินและส่วนทุน l Liabilities and Capital    

 หนี้สินหมุนเวียน	• Current Liabilities 

  เจ้าหนี้การค้า  949,438,507.35 1,565,541,733.08 
  Trade Accounts Payable 
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.12 636,391,065.87 571,926,128.86 
  Other Current Liabilities  
 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 1,585,829,573.22	 2,137,467,861.94	 
 Total Current Liabilities 
 กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน 2.6, 3.13.1 262,987,069.20 258,658,257.20 
 Employees’	Pension	Fund 
 กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม 2.6, 3.13.2 30,000,000.00 25,000,000.00 
 GPO’s	Loan	Fund 
 รวมหนี้สิน	 	 1,878,816,642.42	 2,421,126,119.14	 
 Total Liabilities 

	 ส่วนทุน	• Shareholders’ Equity   

  ทุน 
  Capital    
   ทุนประเดิม  48,041,467.48 48,041,467.48 
   Paid-up Capital 
   ทุนรับจากงบประมาณ  3,018,502.04 3,018,502.04 
   Capital from Budget Allocations 
   ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน  3,526,548.46 3,526,548.46 
   Transfered from Current Capital  
     54,586,517.98 54,586,517.98  
  ส่วนเกินทุนจากการบริจาค  20,619,868.20 11,965,602.08 
  Surplus Capital from Goodwill 
  สำรองโครงการสำรองยาและเวชภัณฑ์ 3.14 49,914,409.60 49,914,409.60 
  Drugs and Medical Supplies Reserve 
  กำไรสะสม  9,694,763,121.71 9,230,246,401.15 
  Retained Earnings  
 รวมส่วนทุน	 	 9,819,883,917.49	 9,346,712,930.81	 
 Capital  

	 รวมหนี้สินและส่วนทุน	 	 11,698,700,559.91	 11,767,839,049.95	 
	 Total	Liabilities	and	Shareholders’	Equity	
     

(นายสมชาย	ศรีชัยนาค)	
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	(CFO)	

(นายวิทิต	อรรถเวชกุล)	
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม	

งบดุล(ต่อ)
BalanceSheets(Cont.)
องค์การเภสัชกรรม
TheGovernmentPharmaceuticalOrganization
ณวันที่30กันยายน2553และ2552/AsofSeptember30th,2010and2009
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หน่วย : บาท 
Unit : Baht 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements 

งบกำไรขาดทุน
Profit&LossStatement

องค์การเภสัชกรรม
TheGovernmentPharmaceuticalOrganization

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2553และ2552/FortheYearsEndedSeptember30th,2010and2009

 รายได้	• Income 

  ขายยาและเวชภัณฑ ์  9,495,629,975.29 8,127,957,550.05 
  Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies 

  ค่ารับจ้างทำของ   2,228,286.95 1,924,612.96 
  Income from Hive of Work 

  รายได้อื่น 3.15 178,210,997.59 187,655,748.52 
  Other Income  

 รวมรายได้	 	 9,676,069,259.83	 8,317,537,911.53	 
	 Total	Income	 	

 ค่าใช้จ่าย	• Expense   

  ต้นทุนขายและรับจ้างทำของ  6,629,274,895.52 5,169,324,372.10 
  Cost of Sales and Hive of Work 

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 3.16 540,401,414.73 481,307,653.41 
  Selling Expenses  

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3.17 1,031,475,462.23 961,335,446.06 
  Administrative Expenses  

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  33,060,901.21 124,516,028.37 
  Other Expenses 

 รวมค่าใช้จ่าย	 	 8,234,212,673.69	 6,736,483,499.94	 
 Total Expenses 

	 กำไรสุทธิ	 	 1,441,856,586.14	 1,581,054,411.59	 
	 Net	Income	

      
   

หมายเหตุ	
Notes 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
Statements	of	Changes	in	Shareholders’	Equity

2553	
2010	

ส่วนเกินทุน	
จากการบริจาค	
Surplus Capital 
from Goodwill 

ทุน	
Capital 

สำรองโครงการ	
สำรองยา	

และเวชภัณฑ์	
Drugs and Medical 
Supplies Reserve 

กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	

Retained  
Earnings 

รวมส่วนของทุน	
Total 

Shareholders’ 
Equity	

กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	

Retained  
Earnings 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements 

2552 
2009	

89

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
RetainedEarningsStatement
องค์การเภสัชกรรม
TheGovernmentPharmaceuticalOrganization
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2553และ2552/FortheYearsEndedSeptember30th,2010and2009

หน่วย : บาท 
Unit : Baht 



 ยอดต้นงวด 54,586,517.98 13,803,607.96 49,914,409.60 8,094,480,445.07 8,212,784,980.61 
 Cash and Cash Equivalents, 
 Beginning of Year

 เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด -  (1,838,005.88)  -  -  (1,838,005.88) 
 Increase (Decrease)  
 between payments

 กำไรสุทธิสำหรับงวด -  -  -  1,581,054,411.59 1,581,054,411.59 
 Net Income for payment 

 หัก  เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง -  -  -  (445,288,455.51) (445,288,455.51) 
 Contribution to state Income 

 ยอดปลายงวด 54,586,517.98 11,965,602.08 49,914,409.60 9,230,246,401.15 9,346,712,930.81 
 Cash and Cash Equivalents, 
 End of Year     
     

 ยอดต้นงวด 54,586,517.98 11,965,602.08 49,914,409.60 9,230,246,401.15 9,346,712,930.81 
 Cash and Cash Equivalents, 
 Beginning of Year

 เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด -  8,654,266.12 -   -  8,654,266.12 
 Increase (Decrease)  
 between payments

 กำไรสุทธิสำหรับงวด -  -   -  1,441,856,586.14 1,441,856,586.14 
 Net Income for payment

 หัก เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง -   -   -  (977,339,865.58) (977,339,865.58) 
 Contribution to state Income 

 ยอดปลายงวด 54,586,517.98 20,619,868.20 49,914,409.60 9,694,763,121.71 9,819,883,917.49 
 Cash and Cash Equivalents, 
 End of Year

ส่วนเกินทุน	
จากการบริจาค	
Surplus Capital 
from Goodwill 

ทุน	
Capital 

สำรองโครงการ	
สำรองยา	

และเวชภัณฑ	์
Drugs and Medical 
Supplies Reserve 

รวมส่วนของทุน	
Total 

Shareholders’ 
Equity	
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หน่วย : บาท 
Unit : Baht 



งบกระแสเงินสด
StatementsofCashFlows

องค์การเภสัชกรรม
TheGovernmentPharmaceuticalOrganization

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2553และ2552/FortheYearsEndedSeptember30th,2010and2009

หมายเหตุ	
Notes 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	l	Cash	Flow	from	Operating	Activities  
       
  กำไรสุทธ ิ  1,441,856,586.14 1,581,054,411.59 
  Net Income 
  รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย)     
   จากกิจกรรมดำเนินงาน: Adjustment to reconcile net income to net cash 
   provided by (used for) operating activities:    
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  245,265,499.32 226,664,654.89 
    Depreciation 
    ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์  4,416,803.36 14,029,579.20 
    Loss on Refivements of Assets 
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า  12,575,832.89 13,373,707.91 
    Loss on Write-off of Inventories 
    สินค้าเสื่อมสภาพ  11,814,613.77 1,578,102.48 
    Damaged Products 
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน  -    93,600,000.00 
    Loss on Impairment of Investments 
    หนี้สูญรับคืน  (19,677.00) (103,384.58) 
    Bad debt recovery 
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์  (4,538,897.92) (1,064,721.20) 
    Gain on Disposal of Assets 
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน  (22,893,724.31) (8,802,229.56) 
    (Gain) Less on Foreign Exchange 
    หนี้สงสัยจะสูญ  2,057,251.19 15,443.50 
    Deubtful Debts 
    รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค  -    (1,785,803.80) 
    Proceeds from Write-off Donated Assets 
   สินทรัพย์ดำเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น) 
   (Increase) Decrease in Assets In-Proce    
    ลูกหนี้การค้า  (472,826,988.53) (351,977,473.29) 
    Trade Receivable 
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  25,768,127.82 (36,672,827.49) 
    Short-Term Borrowings 
    สินค้าคงเหลือ  237,106,622.30 (1,369,138,671.94) 
    Inventories 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  136,163,510.88 (116,365,276.18) 
    Other current Assets 
    ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำรองยาและเวชภัณฑ์   1,248,459.40 14,081,060.54 
    Drug and Medical supplies Reserve 
   หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
   Increase (Decrease) in Liabilities In-Process    
    เจ้าหนี้การค้า   (569,199,580.78) 1,006,865,179.69 
    Trade Account Payable 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น  43,706,941.68 133,690,886.21 
    Other current Liabilities 
    กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน  4,328,812.00 12,673,238.60 
    Employee’s Pension Fund 
    กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม   5,000,000.00 5,000,000.00 
    GPO’s Loan Fund 
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	 	 1,101,830,192.21	 1,216,715,876.57	 
	 Net	Cash	Flow	Provided	by	Opevation	Activities	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
Statements	of	Changes	in	Shareholders’	Equity

หน่วย : บาท 
Unit : Baht 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	l	Cash	Flows	from	Investing	Actvities  
        
  เงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย ์  4,702,960.00 1,136,045.38 
  Proceeds from Disposal of Assets 
  เงินลงทุนระยะยาว  - (400,000,000.00) 
  Long-Term Investments 
  เงินให้กู้ยืมระยะยาว    (412,760.02) (828,854.57) 
  Long-Term Borrowings 
  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  22,500,000.00 - 
     Investment in Joint Venture 
  จ่ายเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (254,149,657.44) (292,662,858.74) 
  Additions to Property, Plant and Equipment 
  จ่ายเงินลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (6,467,294.51) (2,473,180.16) 
  Additions to Intangible Assets 
  จ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ  (59,677,126.23) (127,692,385.65) 
  Additions to Assets In-Process 
  เงินฝากธนาคารประจำเกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (282,438,239.18) 1,814,920,561.53 
  Decrease (Increase) in Cash Exceeding 3 months 
	 เงินสดสุทธิได้มา	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	 (575,942,117.38)	 992,399,327.79	 
	 Net	Cash	Provided	by	(Used	for)	Investing	Activities 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	l	Cash	Flows	from	Financing	Activities   

  เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)  20,757,995.33 39,980,000.00  
  Support Budget 
  เงินรายได้นำส่งคลัง  (977,339,865.58) (445,288,455.51) 
  Contribution to State Income 
 เงินสดสุทธิ	(ใช้ไป)	ในกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 (956,581,870.25)	 (405,308,455.51)	 
	 Net	Cash	Provided	by	(Used	for)	Financing	Activities	
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  (430,693,795.42) 1,803,806,748.85 
 Cash	and	Cash	Equivalents	(Decrease)	Net 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด	 	 3,340,542,275.06 1,536,735,526.21 
 Cash	and	Cash	Equivalents,	Beginning	of	Year 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด	 	 2,909,848,479.64	 3,340,542,275.06	 
	 Cash	and	Cash	Equivalents,	End	of	Year	

91

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
StatementsofCashFlows(Cont.)
องค์การเภสัชกรรม
TheGovernmentPharmaceuticalOrganization
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2553และ2552/FortheYearsEndedSeptember30th,2010and2009

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
NotestotheFinancialStatements

องค์การเภสัชกรรม
TheGovernmentPharmaceuticalOrganization

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2553และ2552/FortheYearsEndedSeptember30th,2010and2009

1.	 การจัดตั้งและวัตถุประสงค์ 
 องค์การเภสัชกรรม มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ดังนี้ 

 (1) ผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
 (2) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
 (3) ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 
 (4) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ 
 (5) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ 

    องค์การเภสัชกรรม มีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคล หรือ
ส่วนราชการอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการขององค์การเภสัชกรรม การเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใดๆ และกู้ ยืม 
ให้กู้ ให้กู้ยืม โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์ 

 
2.			 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 2.1		 การรับรู้รายได้	-	ค่าใช้จ่าย 

   - รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รับรู้เมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว 
   - รายได้จากการรับจ้างทำของ วิเคราะห์วิจัย รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด 
   - ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์ 
   - เงินปันผล รับรู้เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล 
   - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
   - เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ รับรู้ค่าใช้จ่ายพร้อมกับรายได้ที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน 

	 2.2			สินค้าคงเหลือ	 

   สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนที่ปรับผลต่างแล้ว โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า  
ค่าใช้จ่ายของฝ่ายผลิตคิดเป็นต้นทุนของสินค้าที่ผลิตทั้งจำนวน การบันทึกบัญชีสินค้าใช้วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้าคงเหลือต่อเนื่อง 
(Perpetual Inventory Method) และตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพตามความเป็นจริง 

 2.3		ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

   แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ หรือได้มา หรือการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ในอัตรา 
ร้อยละ 5 - 20 ต่อปี 

   สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

   1. สินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประจำปี 
   2. สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการดำเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง ค่าเสื่อมราคาจะนำไปหักบัญชีส่วนเกินทุนจากการบริจาค 
    สินทรัพย์ที่ซื้อมาราคารวมหน่วยละไม่เกิน 30,000 บาท และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ซื้อ 

	 2.4		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   องคก์ารเภสชักรรมตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการบญัชแีละการเงนิของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2548
หมวด 1 การบัญชี ข้อ 7 สำหรับลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจค้างชำระเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ 
ในอัตราร้อยละ 100 
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 2.5		เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   แสดงตามวิธีราคาทุน 

 2.6		กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน	กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม	และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

   องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยเงินบำเหน็จ เงินชดเชย และเงินทดแทน 
พ.ศ. 2513 โดยองค์การฯ จ่ายสมทบให้กองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ได้รวมรายการบัญชีต่างๆ ของกองทุนบำเหน็จ
ผู้ปฏิบัติงานไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย 

   องค์การเภสัชกรรมได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมขึ้น ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงานกู้เงิน 
พ.ศ. 2520 ให้ใช้บังคับนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2521 โดยให้จัดสรรเงินกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานมาจัดตั้งกองทุนเงินกู้ฯ ตามจำนวนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ให้องค์การเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุน
เงินกู้องค์การเภสัชกรรมปีละ 5 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เพื่อจ่ายคืนเงินยืมกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะครบ
จำนวน 44.50 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รวมรายการบัญชีต่างๆ ของกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย 

   องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรมซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2538 ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานก่อนวันที ่
ดังกล่าวเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ โดยองค์การเภสัชกรรมจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน สำหรับพนักงานที่มีอาย ุ
การทำงานไม่เกิน 20 ปี และร้อยละ 10 ของเงินเดือนสำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงานเกิน 20 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549  
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2549 ให้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มอีกร้อยละ 2  
สำหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 11 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ปีให้ได้รับเงินสมทบ
ร้อยละ 12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป 

   เงินสมทบที่จ่ายให้กองทุนบำเหน็จฯ กองทุนเงินกู้ฯ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 

	 2.7		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

   เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดในงบกระแสเงนิสด หมายความรวมถงึเงนิสดและเงนิฝากธนาคารทีม่กีำหนดจา่ยไมเ่กนิ 3 เดอืน
ทั้งนี้ ได้รวมส่วนของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน และกองทุนเงินกู้ฯ ไว้ด้วย 



3.		 ข้อมูลเพิ่มเติม

   3.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินสดคงเหลือที่สำนักงาน 0.67 0.48 
 เงินฝากธนาคาร  - กระแสรายวัน 8.76 5.19 
      - ออมทรัพย์                            745.67 1,345.05 
  รวม  755.10 1,350.72 
 เงินฝากธนาคารประจำ 3 เดือน 1,654.75 1,989.82 
 ตั๋วแลกเงิน กำหนด 3 เดือน 500.00 - 

              รวม  2,909.85 3,340.54

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	
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   เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 745.67 ล้านบาท มีเงินที่องค์การเภสัชกรรมสำรองไว้สำหรับโครงการสำรองยาและเวชภัณฑ์
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3.14 เป็นเงิน 23.62 ล้านบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน 9.01 ล้านบาท และกองทุนเงินกู้
องค์การเภสัชกรรม 2.93 ล้านบาท รวมอยู่ด้วยและเงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 1,654.75 ล้านบาท มีเงินฝาก
ธนาคารของกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานจำนวน 14.45 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย 

 3.2		 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย                                                                                                                           

  เงินฝากธนาคาร - ประจำ  6 เดือน 429.24 39.76 
   - ประจำ 12 เดือน 205.01  312.05 
     รวม  634.25 351.81 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

 3.3		 ลูกหนี้การค้า	-	สุทธ	ิประกอบด้วย

 ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง 1,011.74 37.05 972.52 42.91 
 ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนภูมิภาค 1,636.52 59.93 1,223.39 53.98 
 ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ 82.63 3.02 70.54 3.11 
  2,730.89 100.00 2,266.45 100.00 
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2.43 0.09 0.39 0.02 
  2,728.46 99.91 2,266.06 99.98 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

			 ล้านบาท	 ร้อยละ	

	 3.4		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ประกอบด้วย

			 ล้านบาท	 ร้อยละ	

 ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย และเงินประกันค่าภาษีศุลกากร 23.81 49.56 
 ลูกหนี้อื่นๆ   2.54 2.56 
   รวม 26.35 52.12 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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 ค่าตอบแทนค้างรับ เกิดจากองค์การเภสัชกรรมได้ทำข้อตกลงร่วมลงทุนกับบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2538 โดยมีภารกิจสำคัญในการดำเนินการผลิตยารักษาโรคจากสมุนไพรไทยในข้อตกลงให้องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนด้านเทคโนโลย ี
การผลิตและควบคุมคุณภาพจนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการผลิตได้เอง ซึ่งองค์การเภสัชกรรมจะได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน  
31 ล้านบาท โดยแบ่งจ่าย จำนวน 5,200,000 บาท เมื่อจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จ ส่วนที่เหลือจำนวน 25,800,000 บาท จะจ่ายให้เป็นงวดๆ ละ 
5,160,000 บาท ในเดือนเมษายน 2541 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้จ่ายเงินให้องค์การเภสัชกรรม จำนวน 5,200,000 บาท  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2540 เป็นต้นมา องค์การเภสัชกรรมได้บันทึกค่าตอบแทนค้างรับจนถึงปี 2545 เป็นเงิน 25.80 ล้านบาท ในปี 2546 
องค์การเภสัชกรรมได้บันทึกค่าตอบแทนค้างรับของสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอีก 2 สัญญา เป็นเงิน 1.68 ล้านบาท รวมเป็น 
ค่าตอบแทนค้างรับทั้งสิ้น 27.48 ล้านบาท และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2548 วันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2548 อนุมัติให้ลดหย่อนค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต คิดเป็นมูลค่า 9.10 ล้านบาท ทำให้ค่าตอบแทนค้างรับคงเหลือ 
18.37 ล้านบาท ในปี 2549 - 2553 ได้รับชำระค่าตอบแทนเป็นเงิน 1.78 ล้านบาท 1.50 ล้านบาท 3.17 ล้านบาท 7.93 ล้านบาท และ 3.98 
ล้านบาท ตามลำดับได้รับชำระหมดแล้ว 

	 3.5		 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

 วัตถุดิบ    1,025.40 1,103.53 
 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม 406.23 501.51 
                          - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น 199.51 292.97 
 ผลิตภัณฑ์ระหว่างทำ 561.69 610.28 
 ภาชนะและอุปกรณ์การบรรจุ 112.86 88.82 
 พัสดุและอุปกรณ ์  9.20 9.00 
     2,314.89 2,606.11 
 หัก สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ 22.58 52.30 
  รวม   2,292.31 2,553.81 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

	 3.6		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภัณฑ์ และอื่นๆ 2.11 142.91 
 ค่าตอบแทนค้างรับ  - 3.98 
 เงินค้างรับอื่น    21.94 15.03 
 ภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 5.22 3.51 
  รวม   29.27 165.43 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 
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 3.7		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษัท ดังนี้

 1. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 57.66 49.60 57.66 49.60 
 2. บริษัท ยูไนเต็ดฟาร์มาแอนติไบโอติคส์ อินดัสตรีส์ - - 22.50 45.00 
     จำกัด  
 3. บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำกัด 135.00 30.00 135.00 30.00 
 4. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด 39.20 49.00 39.20 49.00 
 5. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด 147.00 49.00 147.00  49.00 
 6. บรษิทั เมดคิลั ดไีวซ ์แมนแูฟคเจอเรอร ์(ประเทศไทย) 93.60 13.00 93.60 13.00 
  จำกัด  
    472.46  494.96 
 หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ บรษิทั เมดคิลั ดไีวซ ์แมนแูฟคเจอฯ (93.60)  (93.60) 
   รวม 378.86  401.36

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

	 เงินลงทุน	 อัตราการถือหุ้น	
	 ล้านบาท	 ร้อยละ	

	 เงินลงทุน	 อัตราการถือหุ้น	
	 ล้านบาท	 ร้อยละ	

 ในป ี2553 ไดร้บัเงนิปนัผลจากบรษิทั เยเนอรลั ฮอสปติลั โปรดคัส ์จำกดั (มหาชน) จำนวน 7.44 ลา้นบาท บรษิทั ผลติภณัฑส์มนุไพรไทย
จำกัด จำนวน 3.92 ล้านบาท และบริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รี่เออร์ชีววัตถุ จำนวน 10.40 ล้านบาท และเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ของบริษัททั้ง 6 แห่ง 

 บริษัท ยูไนเต็ดฟาร์มาแอนติไบโอติคส์ อินดัสตรีส์ จำกัด ได้หยุดกิจกรรมการผลิตและการตลาดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 68 (3/2547) วันที่ 14 ธันวาคม 2547 และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้เลิกกิจการ และได้ 
ว่าจ้างบริษัทเพื่อดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สินและชำระบัญชี การชำระบัญชีได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยองค์การเภสัชกรรมได้รับคืนทุนจำนวน 
33.30 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจำนวน 22.50 ล้านบาท และส่วนเกินเงินลงทุนจำนวน 10.80 ล้านบาทได้บันทึกรับเข้าเป็นรายได้ในงวด 
ปี 2553 

 บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำกัด ถูกธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ฟ้องล้มละลายเป็นคดีหมายเลขดำที่ ล2273/
2549 ต่อมา บริษัท เนชั่นแนล ฟูด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งศาลได้มีคำสั่ง
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (คดีหมายเลขดำที่ ฟ.49/2550 หมายเลขคดีแดงที่ 
ฟ.31/2551) และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผน โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทจะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้และผู้ทำแผนจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูตามที่กฎหมายกำหนดและส่งแผนให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผน ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552  
ผูท้ำแผนไดน้ำสง่แผนฟืน้ฟกูจิการตอ่เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์และเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยไ์ดน้ดัประชมุเจา้หนีเ้พือ่พจิารณาวา่จะยอมรบัแผน
หรอืไม ่และไดม้กีารเลือ่นประชมุเจา้หนี ้ เปน็วนัที ่ 15 ตลุาคม 2552 ซึง่ทีป่ระชมุเจา้หนีไ้ดม้มีตพิเิศษยอมรบัแผนฟืน้ฟกูจิการและเจา้พนกังาน
พิทักษ์ทรัพย์ได้นำเสนอศาลล้มละลายกลาง พิจารณาแผนซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟู เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัทบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ไม่เกิน 5 ปี และผู้บริหารแผนจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุก 3 เดือนตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนด 
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 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ในงวดปี 2553 ส่วนของฝ่ายบริหาร 51.82 ล้านบาท และฝ่ายผลิต 188.97 ล้านบาท ส่วนเกินทุน 
จากการบริจาค 0.99 ล้านบาท 

 3.11	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ  จำนวน 7.97 ล้านบาท เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาในปี 2552 - 2553 มูลค่าตามบัญชี 3.29 
ล้านบาท และ 6.16 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าตัดจำหน่ายสะสม 1.48 ล้านบาท คงเหลือ 7.97 ล้านบาท 

 บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หยุดดำเนินกิจการ เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
อย่างหนัก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะให้มีการดำเนินการชำระบัญชีบริษัท (Voluntary 
Liquidation) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบให้รับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนและคณะกรรมการ
องคก์ารเภสชักรรมในการประชมุครัง้ที ่3 ปงีบประมาณ 2553 เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2552 มมีตเิหน็ชอบใหต้ัง้ดอ้ยคา่จำนวน 93.60 ลา้นบาท
เต็มจำนวน องค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัท เนื่องจากได้ชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว (ตามกฎหมาย 
ผู้ถือหุ้นจะรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ยังส่งไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 

 3.8		 เงินลงทุนระยะยาว จำนวน 400.00 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 24 เดือน 

 3.9		เงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวน 61.61 ล้านบาท เกิดจากกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมให้พนักงานกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นสวัสดิการ 
โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารรัฐวิสาหกิจ 

3.10		ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ	์-	สุทธิ	ประกอบด้วย 

 ที่ดิน  317.55 - 317.55 317.55 
 อาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 935.22 454.74 480.48 513.52 
 เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต 2,625.14 1,645.86 979.28 951.98 
 ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน 408.21 282.10 126.11 125.30 
 ยานพาหนะ 71.42 60.62 10.80 15.30  
  รวม 4,357.54 2,443.32 1,914.22 1,923.65 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

	 มูลค่า	 ค่าเสื่อมราคา	 ราคาสุทธิ	 ราคาสุทธิ	 	
	 ตามบัญชี	 สะสม	

หน่วย : ล้านบาท 
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	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 

	 3.12	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

 โบนัสค้างจ่าย   140.81 150.14 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 259.60 257.34 
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 8.21 7.30 
 เงินประกันสัญญา  46.58 48.53 
 บัญชีพักรอตั้งหนี้เป็นสินค้าคงคลัง (0.35) (0.54) 
 รายได้รอการรับรู ้  68.39 66.20 
 อื่นๆ     29.78 21.05 
 รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู ้ 60.27 39.98 
 เงินรับชำระเกินจากลูกหนี ้ 1.49 0.76 
 ยาค้างส่ง   10.44 32.35 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง 11.18 (51.18) 
  รวม   636.39 571.93 

 3.13	 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน	กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม	และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ	

  3.13.1	กองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน 

             องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509  
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบำเหน็จ เงินชดเชย 
และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยให้องค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละสิบของ 
เงนิเดอืนหรอืคา่จา้งของผูป้ฏบิตังิาน ซึง่จะจา่ยใหพ้นกังานและลกูจา้งในกรณเีกษยีณอาย ุลาออก และถงึแกก่รรม กองทนุบำเหนจ็ผูป้ฏบิตังิาน
มีการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้ 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 

 ยอดยกมา   258.66 245.99 
 เงินสมทบกองทุนฯ รับ 26.64 26.12 
 เงินสมทบกองทุนฯ จ่าย (22.31)  (13.45) 
 เงินกองทุนบำเหน็จคงเหลือ 262.99 258.66 
 ภาระผูกพัน   262.99 258.66 
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  3.13.2	กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม 

    องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมขึ้นตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้ผู้ปฏิบัติงาน 
กู้เงิน พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2521 กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมได้กู้ยืมเงินจากกองทุนบำเหน็จผู้ปฏิบัติงานไปจัดตั้ง
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่งวดปี 2520 - 2547  จำนวนเงิน 44.5 ล้านบาท 

    ในงวดปี 2548 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม 2547 
ให้จัดสรรเงินงบประมาณจากงบทำการขององค์การเภสัชกรรมเพื่อตัดจ่ายให้กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมนำไปจ่ายคืนเงินกองทุน
บำเหน็จผู้ปฏิบัติงานปีละ 5 ล้านบาท จนกว่าจะครบจำนวนเงิน 44.5 ล้านบาท ตามที่กู้ยืมโดยจ่ายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 
ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ให้รัฐวิสาหกิจนำเงินจากงบทำการไปให้
พนักงานกู้ยืม เพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม มีสินทรัพย์และหนี้สินสรุปได้ดังนี ้

  3.13.3	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

          องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดปี 2549 องค์การเภสัชกรรมได้โอนเงินบำเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ จำนวน 176 คน จากเงินกองทุนบำเหน็จฯเป็นเงิน 98.78 ล้านบาท 

	 3.14		สำรองโครงการสำรองยาและเวชภัณฑ์ 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้องค์การเภสัชกรรมกันเงินรายได้ที่จะต้องนำส่งกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2515 ถึง 2529 รวมเป็น
เงินทั้งหมด 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยาภายในประเทศหรือ 
ยามฉุกเฉิน และให้นำยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวออกหมุนเวียนใช้ โดยจัดหาของใหม่เข้ามาแทนที่เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพในปี 2529 
เกิดน้ำท่วมบริเวณองค์การเภสัชกรรม ทำให้เวชภัณฑ์โครงการสำรองยาฯ ขององค์การเภสัชกรรมเสียหายคิดเป็นมูลค่า 0.09 ล้านบาท  
เงินสำรองโครงการสำรองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ล้านบาท ซึ่งองค์การเภสัชกรรม ได้นำเงินสำรองโครงการสำรองยาดังกล่าว ไปดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ แล้ว 27.54 ล้านบาท คงเหลือฝากไว้ที่ธนาคาร 22.37 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.1 มีรายละเอียดดังนี้ 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 

          เงินฝากธนาคาร   2.93 2.82           
          ลูกหนี้เงินกู้   61.61 61.20         
          ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสัชกรรม (19.92) (19.19)        
          ดอกเบี้ยค้างจ่ายกองทุนบำเหน็จฯ (0.12) (0.33) 
          เงินกู้ยืมจากกองทุนบำเหน็จ (14.50) (19.50) 
          กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม (30.00) (25.00) 
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	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 

 1. จัดสร้างอาคารสำรองยาและเวชภัณฑ์ - 1 ขนาด 24x32 เมตร 1.99 1.99 
  เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง 
 2.  จัดสร้างอาคารสำรองยาและเวชภัณฑ์ - 2 ขนาด 22x38 เมตร 4.00 4.00 
       เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง 
 3.  ต่อเติมอาคารสำรองยาและเวชภัณฑ์ - 2 อีก 2 ชั้น ขนาด 22x38 เมตร 13.04 13.04  
       เนื้อที่รวม 1,694 ตารางเมตร   
 4.  จัดสำรองยาและเวชภัณฑ์ถึง 30 กันยายน 2553 7.26 8.51 
      26.29 27.54 
 5.  ค่ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเพื่อสำรองให้ครบ 23.62 22.37 
       โครงการฯ รวมอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3.1 
                 รวม   49.91 49.91 

	 3.15	 รายได้อื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย  

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 45.41 84.10 
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม  0.84 1.35 
 เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมทุน 21.76 16.08 
 ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย 14.63 23.12 
 ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวิจัย 0.28 0.71 
 รายได้จากการรับบริจาค 32.50 20.18 
 รายได้เงินอุดหนุนโครงการ 2.20 1.92 
 รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญช ี 0.47 - 
 รายได้อื่นๆ   60.12 40.20 
            รวม   178.21 187.66 
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	 3.16	 ค่าใช้จ่ายในการขาย  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 

    ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ 13.29 11.96 
 ค่าโฆษณา   64.78 59.62 
 ค่าใช้จ่ายโครงการ VMI 0.94 2.61 
 ค่าใช้จ่ายโครงการรับผิดชอบสังคม 4.54 4.29 
 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ 250.84 281.64 
 ค่าขนส่ง   138.13 71.84 
 ค่าพาหนะเดินตลาด 1.75 1.70 
 ค่าพาหนะเก็บเงิน  0.20 0.20 
 เงินรางวัลการขาย  51.89 29.69 
 เงินรางวัลการเก็บเงิน 0.08 0.02 
 เบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งยา - 0.02 
 ค่าปรับส่งของล่าช้า  0.12 0.01 
 ภาษีเรียกคืนไม่ได้  0.08 0.09 
 ค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนคืนยา 0.01 0.05 
 เงินสนับสนุนโครงการ 13.75 17.57 
  รวม   540.40 481.31 

 3.17	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย

 ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 
  เงินเดือน 390.27 372.91 
  เงินเพิ่มพิเศษ 1.62 1.75 
  ค่าจ้างชั่วคราวและอื่นๆ 14.31 12.04 
  ค่าแรงล่วงเวลา 29.99 24.19 
  ค่าครองชีพ 7.61 3.76 
  โบนัสกรรมการ 1.52 1.46 
  โบนัสพนักงาน 157.30 162.01 
  ค่าเล่าเรียนบุตร 2.59 2.76 
  เงินช่วยเหลือบุตร 0.33 0.22 
  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 3.46 3.24 
  ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 10.77 10.91 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 
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  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 17.84 12.88 
  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ 1.99 0.82 
  เงินสบทบกองทุนบำเหน็จพนักงาน 9.31 9.13 
  เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 40.82 38.88 
  เงินสมทบกองทุนเงินกู้สวัสดิการ 5.00 5.00 
  ค่าพาหนะไปราชการ 6.10 5.76 
  ค่ารักษาพยาบาล 30.47 27.05 
  เงินชดเชยและเงินทดแทน 9.05 9.08 
  เงินช่วยเหลือค่าทำศพ - 0.10 
  สวัสดิการอื่นๆ 0.54 1.03 
  รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 740.89 704.98 
 
 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
  ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 15.00 15.00 
  ค่าตอบแทน 14.95 13.22 
  ค่าจ้างที่ปรึกษา 5.61 6.34 
  ค่าเบี้ยประกันภัย 2.16 2.01 
  ค่าสื่อสารอื่น 1.81 1.63 
  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 2.06 2.70 
  ค่าโทรศัพท์ 4.53 4.81 
  ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 0.47 0.39 
  ค่าซ่อมแซมโรงเรือน 1.08 2.54 
  ค่าปรับปรุงบริเวณสำนักงาน 0.07 0.21 
  ค่าซ่อมจักรกล 6.94 5.89 
  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 4.03 1.66 
  ค่าบริการงานซ่อมแซมสินทรัพย์ 26.25 23.17 
  ค่าหนังสือห้องสมุด 0.76 0.65 
  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 8.37 8.44 
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.36 0.33 
  ค่าไฟฟ้า 20.62 17.79 
  ค่ารับรอง 1.71 1.81 
  ค่าเช่าที่ดิน 19.83 15.02 
  ค่าธรรมเนียมต่างๆ 4.32 4.33 
  ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 0.68 0.68 
  ค่าธรรมเนียมซื้อเงินตราต่างประเทศ 0.29 - 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 

 3.17	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย (ต่อ) 
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  เงินรางวัล 4.83 4.08 
  ค่าซักฟอก 0.03 0.03 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.49 0.13 
  วัสดุการช่าง 0.02 0.02 
  ค่าน้ำประปา 1.41 0.73 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1.35 0.98 
  ค่าวัสดุงานบ้าน 0.93 1.00 
  วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.11 0.12 
  ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1.92 2.02 
  ค่าจ้างเหมาบริการ 16.41 16.51 
  ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน 5.79 6.88 
  ค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล 10.37 8.27 
  ค่าใช้จ่ายโครงการไข้หวัดใหญ ่ 32.13 20.17 
  อุปกรณ์การผลิตเพื่อการวิจัย 19.28 17.10 
  ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เพื่อการวิจัย 1.12 2.26 
  ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่ราคาไม่เกิน 30,000. - บาท 0.06 0.06 
  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 51.82 47.25 
  ค่าตัดจำหน่ายซอฟแวร์ 0.62 0.13     
  รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน 290.59 256.36 
   รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,031.48 961.34 

	 2553	 2552	
	 2010	 2009	

หน่วย : ล้านบาท 

 3.17	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกอบด้วย (ต่อ) 
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	 3.18	เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ 

   เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ 250.84 ล้านบาท และ 281.64 ล้านบาทในปี 2553 และ 2552 ตามลำดับ เป็นไป
ตามนโยบายการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม โดยจ่ายให้เพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการและการพัฒนาด้านต่างๆ แก่ภาครัฐที่สั่งซื้อยา
และเวชภัณฑ์ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ชำระแล้วในแต่ละปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบองค์การเภสัชกรรม 
ว่าด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ พ.ศ. 2546 โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่าย และยกเลิกระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วย 
การให้ส่วนลดและเงินสนับสนุนส่งเสริมการจำหน่าย พ.ศ. 2541 และ 2545 

    องค์การเภสัชกรรมมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการดังนี้ 

   1. เงินที่ใช้ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาล/หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันมาจาก 
เงินเหมาจ่ายรายหัวที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โอนเข้าบัญชีของหน่วยงานในลักษณะของเงินบำรุง ดังนั้น เงื่อนไข 
ในการจัดซื้อยาฯ ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกฯ จึงเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เอื้อประโยชน์ในด้านรายได้จากการมีสิทธิพิเศษของ
องค์การเภสัชกรรม 
   2. เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่อลูกค้าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณะ ซึ่งขณะนี้บริษัทเอกชนก็ได้ดำเนินการ 
เป็นปกติ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบต่อการแข่งขัน 
   3.  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าชำระหนี้เร็วขึ้น 

 3.19	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	

        เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานปี 2553 ได้เกิดพายุดีเปรสชั่นขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2553 
ซึ่งองค์การเภสัชกรรมมีสาขาภาคใต้ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เกิดอุทกภัยน้ำท่วมทำให้สินค้าและสินทรัพย์เกิดความเสียหาย  
มีสินค้าเสียหายจำนวน 2,999,572.00 บาท ในส่วนของสินทรัพย์อื่นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ และได้มีการทำประกันภัย 
ความเสี่ยงกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
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อัตรากำลัง
Manpower

จำแนกตามวุฒิการศึกษา	/	Categorized	by	Educational	Background	

1.  ผู้อำนวยการ 8 - 8 
 Supervision of the Director

2.  กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ) 18 - 18 
 Safety and Environmental Division (Under direct supervision of the Director)
3.  สำนักตรวจสอบภายใน 18 - 18 
 Internal Audit Office

4.  สำนักอำนวยการ 122 66 188 
 Office of the Managing Director

5.  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 60 4 64 
 Human Resources Department

6.  ฝ่ายบัญชีและการเงิน 93 4 97 
 Finance and Accounting Department

7.  ฝ่ายผลิตยา 426 184 610 
 Pharmaccutical Production Department

8.  ฝ่ายชีววัตถ ุ 143 28 171 
 Biological Product Department

9.  ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 83 10 93 
 Chemicals Department

10.  ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 133 16 149 
 Engineering and Technology Department

11.  ฝ่ายการตลาดและการขาย 206 55 261 
 Marketing and Sale Department

12.  ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 375 127 502 
 Package and Product Management Department

13. ฝ่ายประกันคุณภาพ 206 25 231 
 Quality Assurance Department

14.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 84 25 109 
 Research and Development Institute

15.  โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม 26 29 55 
 Beta-Lactam Antibiotics Plant

16.  โรงงานผลิตยารังสิต 58 56 114 
 Rungsit Pharmaceutical Production Plant

17.  สำนักบริหารยุทธศาสตร์ 13 2 15 
 Office of Strategy Management

  รวม	 2,072	 631	 2,703	 
  Total 

หน่วยงาน	 
Organization 

จำนวน	(คน)	 
Amount 

พนักงาน	 
Staff 

ลูกจ้าง	 
Employee	

รวม	
Total 

1.  ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1,084 443 1,527 
 Under-Diploma
2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 271 88 359 
 Vocational Diploma
3.  อนุปริญญา 65 24 89 
 Diploma
4.  ปริญญาตรี 524 75 599 
 Bachelor’s Degree
5.  ปริญญาโท 104 1 105 
 Master’s Degree
6.  ปริญญาเอก 24 0 24 
 Doctorate
  รวม	 2,072	 631	 2,703	 
  Total 

วุฒิการศึกษา	 
Educational Background 

จำนวน	(คน)	 
Amount 

พนักงาน	 
Staff 

ลูกจ้าง	 
Employee	

รวม	
Total 
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