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ก�อตั้งตามพระราชบัญญัติองค�การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509  ณ 5 สิงหาคม 2509 
เป�นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดอยู�ในกลุ�มสาขาสังคมและเทคโนโลยี
The Government Pharmaceutical Organization (GPO) was founded in accordance with the GPO Act of 5 August 1966 (B.E. 2509). 
GPO is a State Enterprise operating under the Ministry of Public Health and is categorised within the sector of Society and Technology.

องค�การเภสัชกรรม 

ผลิตภัณฑ�ดี
มีจิตบริการ
ธรรมภิบาลมุ�งมั่น

Good Product 
Good Service 
Good Governance

ให�เกียรติต�อกัน 
ทำงานสุขใจ 
ใฝ�หาความรู�

People Trust 
People Happiness  
People Knowledge

ร�วมเป�นเจ�าของ 
มองโลกในแง�ดี 
มีใจเป�ดกว�าง

Ownership 
Optimist 
Open-minded

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGPO
วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตาม พรบ.องค์การเภสัชกรรม 2509
Objectives for the founding of GPO in accordance with the GPO Act B.E.2509

“เป็นผู้น�ำในธุรกิจยำและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์จ�ำเป็นต่อสังคมไทย
และประชำคมอำเซียนอย่ำงยั่งยืน”

“To be a leader in the pharmaceutical product and medical supplies industry, 

in a manner that is essential and sustainably beneficial to both 

Thai society and the ASEAN Community.”

1. ผลิต จ�ำหน่ำย และบริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพที่มีคุณภำพมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล

2. ด�ำเนินธุรกิจให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันในอำเซียน และสำมำรถพึ่งตนเองได้

3. รักษำระดับรำคำยำและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นต่อสังคมไทย เพื่อประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้

4. วิจัยและพัฒนำยำและเวชภัณฑ์ ใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็นต่อสังคม

5. ส�ำรองยำและเวชภัณฑ์ ไว้ยำมฉุกเฉิน เพื่อควำมม่ันคงของชำติ

1. ผลิตยำและเวชภัณฑ์

2. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำและวิจัยกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์

3. ส่งเสริมกำรวิเครำะห์ยำและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ ใช ้ ในกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์

4. ซื้อ ขำย แลกเปล่ียน และให้ซ่ึงยำและเวชภัณฑ์

5. ด�ำเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์

1. To manufacture, sell and supply quality health products with the  

     aim of achieving a world-class standard.

2. To develop the business in order to ensure competitiveness within 

    ASEAN, as well as to guarantee self-sustainability.

3. To maintain the cost of essential medicines and medical supplies  

     to ensure accessibility for all within Thai society.

4. To research and develop new medicines and medical supplies  

     in response to the needs of society.

5. To provide a reserve of medicines and medical supplies within  

     the national security drugs system.

1. To manufacture medicines and medical supplies.

2. To promote the research and development of medicines and  

    medical supplies.

3. To promote the analysis of medicines and medical supplies  

    including that of the raw materials used in their manufacture.

4. To purchase, sell, trade and provide medicines and medical supplies.

5. To run a business involved in the manufacture of medicines and     

     medical supplies.

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 25602
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GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGPO
	 ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี	 มีความสอดคล้องกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 แผนพัฒนาฯ	 
ฉบับที่	 12	 (ปี2560-2564)	 เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 (SDGs)	 ประเทศไทย	 4.0	 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 (Digital	 Economy	 :	 DE)	 
โดยมุ่งเน้นยุทธศาสาตร์	จ�านวน	5	ด้าน	ได้แก่

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี 
Strategic	Plan	for	State	Enterprises	within	the	Society	and	Technology	Sector	

 Strategies for a State Enterprise within the field of society and technology must conform to the Sufficiency Economy Principle,  

the framework of the 20-Year National Strategy, the Twelfth National Development Plan (2017-2021), the Sustainable Development Goals 

(SDGs) of Thailand 4.0 and the Digital Economy (DE). These strategies focus on the following five strategic areas:

1. Specify the clear roles of the state enterprise in order for it to  

    work as a driving force in terms of national strategy.

2. Operate investment management in line with national strategy.

3. Strengthen the long term financial sustainability of Thailand.

4. Support the use of innovation and technology in accordance  

    with the strategy of Thailand 4.0.

5. Support the DE plan for the promotion of a system of good  

    governance in order to facilitate transparency and integrity.

  In accordance with the above, the overall strategies of the social and technological sector focus on  “the operational goals of the 
state enterprise, in order to be a key force in the development of research and innovation within the private sector in correspondence with 
government policy, as well as a focus on investment in Human Capital in order to develop personnel with a scientific specialty and on the 
creation of a secure health system for the people of Thailand.”

ค่านิยม (Core Value)

1.	ก�าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน	 
				ยุทธศาสตร์ชาติ
2.	บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
3.	เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความย่ังยืน
				ในระยะยาว	
4.	สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให ้สอดคล้อง 
				กับยุทธศาสตร์	Thailand	4.0		
5.	แผน	DE	และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส 
				และมีคุณธรรม	

	 จงึส่งผลให้ยทุธศาสตร์ภาพรวมของสาขาสงัคมและเทคโนโลยี	“เพือ่มุง่เน้นเป้าหมายการด�าเนินงานของรัฐวสิาหกจิในสาขาสงัคมและเทคโนโลยีให้เป็นก�าลัง
หลักในการพฒันางานวจิยัและนวตักรรมแก่ภาคธรุกจิตามนโยบายของรัฐบาล	การสร้างทุนมนุษย์ในการสร้างบุคลากรทางด้านวทิยาศาสตร์	รวมถงึการสร้างความ
มั่นคงด้านสุขภาพแก่ภาคประชาชน”
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สินทรัพย�หมุนเวียน สินทรัพย�ถาวร หนี้สินหมุนเวียน ส�วนของทุน

รายได�นำส�งรัฐกำไรสุทธิ

Sales of Pharmaceutical
Products and Medical Supplies

ยอดขายยาและเวชภัณฑ

รายไดอื่น
Other Revenue

Revenue from Contracts
คาจางทำของ

ตนทุนขาย
Cost of Sales

กำไรสุทธิ
Net Profit

State of Profit Contribution
เงินรายไดนำสงรัฐ

คาใชจายในการดำเนินงาน
Operating Expenses

Total Assets
สินทรัพย

Capital

Current Ratio (Times)

Total Assets Turnover (Times)

Total Liabilities
สวนของทุน

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน
ตอหนี้หมุนเวียน (เทา)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)

หนี้สินรวม

 15,881.00 

 24.54 

 356.77 

 12,325.80 

 2,139.38 

 1,653.22 

 818.75 

 19,074.50

 6,629.47

 12,445.02

 2.60 

 0.83 

13.28%

4.93%

19.24%

140.37%

4.04%

9.77%

9.85%

17.32%

0.63%

8.38%

-3.07%

-11.62%

4.28%

13.33%

12.70%

6.24%

-52.33%

14.82%

-2.40%

12.94%

-56.53%

13.09%

29.37%

6.70%

-17.84%

-0.34%

5.85%

 15,134.32 

 20.58 

 148.42 

 11,846.81 

 1,949.05 

 1,504.93 

 697.89 

 18,955.94 

 6,116.74 

 12,839.19

 2.94 

 0.80 

11.72%

 13,428.44 

 19.37 

 311.36 

 10,317.97 

 1,997.04 

 1,332.50 

 1,605.46 

 16,761.31 

 4,728.11 

 12,033.20 

 3.58 

 0.80 

11.07%

ป� 2560 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %
Change Rate (%)

ป� 2559 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %
Change Rate (%)

ป� 2558
(2017) (2016) (2015)

17.00%

132.11%

27.26%

18.27%

6.19%

32.55%

225.77%

4.66%

19.15%

-0.12%

-16.19%

11.79%

32.71%

 11,477.25 

 8.35 

 244.67 

 8,723.74 

 1,880.71 

 1,005.29 

 492.81 

 16,015.43

 3,968.06

 12,047.37

 4.27

 0.72

8.34%

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %
Change Rate (%)

ป� 2557
(2014)

Return on Equity (%)
อัตราผลตอบแทนสวนของทุน (%)

รายได�รวม (ล�านบาท)
Total Revenue (Million Baht)

รายจ�ายรวม (ล�านบาท)
Total Expenses (Million Baht)

สถานะการเงิน (ล�านบาท)
Financial Status (Million Baht)

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

Financial Highlights of the Year 2017
ข�อมูลสำคัญทางการเงินในรอบป� 2560 ฐานะทางการเงินขององค�การเภสัชกรรม 2556 - 2560

Financial Highlights for the Years 2013 - 2017

ฐานะทางการเงินขององค�การเภสัชกรรม 2556 - 2560
ล�านบาท

ล�านบาท

0
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400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

1,101

1,332

1,504
1,653

1,005

465 492

1,605

818

697

รายได�นำส�งรัฐเทียบกับกำไรสุทธิ 2556 - 2560
ล�านบาท

2,967 3,129 3,308

1,440

1,082 1,037 1,132 1,359

3,579

2,761

1,101 1,005
1,332

1,504
1,653

กำไรขั้นต�น กำไรจากการดำเนินงาน กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ กำไรจากการดำเนินงาน 2556 - 2560

ผลการดำเนินงาน
Performance

2,265 2,293 2,901 2,895
3,055

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 25604
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Sales of Pharmaceutical
Products and Medical Supplies

ยอดขายยาและเวชภัณฑ

รายไดอื่น
Other Revenue

Revenue from Contracts
คาจางทำของ

ตนทุนขาย
Cost of Sales

กำไรสุทธิ
Net Profit

State of Profit Contribution
เงินรายไดนำสงรัฐ

คาใชจายในการดำเนินงาน
Operating Expenses

Total Assets
สินทรัพย

Capital

Current Ratio (Times)

Total Assets Turnover (Times)

Total Liabilities
สวนของทุน

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน
ตอหนี้หมุนเวียน (เทา)

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)

หนี้สินรวม

 15,881.00 

 24.54 

 356.77 

 12,325.80 

 2,139.38 

 1,653.22 

 818.75 

 19,074.50

 6,629.47

 12,445.02

 2.60 

 0.83 

13.28%

4.93%

19.24%

140.37%

4.04%

9.77%

9.85%

17.32%

0.63%

8.38%

-3.07%

-11.62%

4.28%

13.33%

12.70%

6.24%

-52.33%

14.82%

-2.40%

12.94%

-56.53%

13.09%

29.37%

6.70%

-17.84%

-0.34%

5.85%

 15,134.32 

 20.58 

 148.42 

 11,846.81 

 1,949.05 

 1,504.93 

 697.89 

 18,955.94 

 6,116.74 

 12,839.19

 2.94 

 0.80 

11.72%

 13,428.44 

 19.37 

 311.36 

 10,317.97 

 1,997.04 

 1,332.50 

 1,605.46 

 16,761.31 

 4,728.11 

 12,033.20 

 3.58 

 0.80 

11.07%

ป� 2560 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %
Change Rate (%)

ป� 2559 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %
Change Rate (%)

ป� 2558
(2017) (2016) (2015)

17.00%

132.11%

27.26%

18.27%

6.19%

32.55%

225.77%

4.66%

19.15%

-0.12%

-16.19%

11.79%

32.71%

 11,477.25 

 8.35 

 244.67 

 8,723.74 

 1,880.71 

 1,005.29 

 492.81 

 16,015.43

 3,968.06

 12,047.37

 4.27

 0.72

8.34%

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง %
Change Rate (%)

ป� 2557
(2014)

Return on Equity (%)
อัตราผลตอบแทนสวนของทุน (%)

รายได�รวม (ล�านบาท)
Total Revenue (Million Baht)

รายจ�ายรวม (ล�านบาท)
Total Expenses (Million Baht)

สถานะการเงิน (ล�านบาท)
Financial Status (Million Baht)

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

Financial Highlights of the Year 2017
ข�อมูลสำคัญทางการเงินในรอบป� 2560 ฐานะทางการเงินขององค�การเภสัชกรรม 2556 - 2560

Financial Highlights for the Years 2013 - 2017

ฐานะทางการเงินขององค�การเภสัชกรรม 2556 - 2560
ล�านบาท

ล�านบาท

0

200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

1,101

1,332

1,504
1,653

1,005

465 492

1,605

818

697

รายได�นำส�งรัฐเทียบกับกำไรสุทธิ 2556 - 2560
ล�านบาท

2,967 3,129 3,308

1,440

1,082 1,037 1,132 1,359

3,579

2,761

1,101 1,005
1,332

1,504
1,653

กำไรขั้นต�น กำไรจากการดำเนินงาน กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ กำไรจากการดำเนินงาน 2556 - 2560

ผลการดำเนินงาน
Performance

2,265 2,293 2,901 2,895
3,055
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องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 25606

นายแพทย�โสภณ เมฆธน

Dr. Sopon Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.
ประธานกรรมการองค�การเภสัชกรรม

Chairman of the Board



สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board

	 องค์การเภสชักรรม	มกีารด�าเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาล	
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศเป็นหลัก	 ซึ่งความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวองค์การ
เภสัชกรรม	 ก็คือความส�าเรจ็ของผลประกอบการทีเ่ติบโตขึน้ทกุปี	 
และผลก�าไรไม่ต�่ากว่าร้อยละ	35	ได้กลับคืนไปสู่กระทรวงการคลัง	 
เพื่อเป็นรายได้ของประเทศ

	 	 การด�าเนินงานนับจากนี้ 	 คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมจะผลักดันให้องค์กรของเราเป็น	 “องค์การเภสัชกรรม	
4.0”	 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	 ความคิดสร้างสรรค์	 และ
นวัตกรรม	ตามนโยบายไทยแลนด์	4.0	ของรัฐบาล	โดยมุ่งคิดค้น	
วิจัย	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่ๆ	ออกสู่ระบบยา 
อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้มีคุณสมบัติเป็นยาและผลิตภัณฑ์ 
เพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงตามนโยบายสมุนไพรของรัฐบาล	
พร้อมทั้งน�าเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ	 และระบบดิจิตอล	 มาใช้ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต	การตลาด	ตลอดจนกระบวนการ 
ท�างานด้านต่างๆ	ภายใต้แนวคิด	SMART	INDUSTRY,	SMART	
OFFICE,	 SMART	MARKETING	 และ	 SMART	 HUMAN	 
RESOURCE	(HR)

	 ขณะเดียวกันจะเร่งผลักดันโครงการต่างๆ	ให้ประสบความ
ส�าเร็จโดยเร็ว	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	ตามมาตรฐาน	WHO-GMP	
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์แห่งใหม่	 เพื่อผลิต
เคมภัีณฑ์	ชดุทดสอบ	ผลติภัณฑ์จากธรรมชาติและวตัถุดบิในการ
ผลิตยา	 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต	 ระยะที่	 2	 เพ่ือ 
ผลิตยาน�้า	 ครีม	 ขี้ผึ้ง	 ยาปราศจากเชื้อ	 ยาเม็ด	 ตลอดจนยา 
รูปแบบอื่นๆ	การก่อสร้างและพัฒนาระบบคลังและกระจายสินค้า	
เพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายยาและเวชภัณฑ์ที่มีความทันสมัย	
รวดเรว็และมมีาตรฐานในระดบัสากล	สมกับทีไ่ด้รบัความไว้วางใจ
ในฐานะหน่วยงานหลักในการสร้างความมั่นคง	ยั่งยืน	ด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ

(นำยแพทย์โสภณ เมฆธน)
	ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

Dr. Sopon Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.
Chairman	of	the	Board

	 GPO’s	operations	are	in	accordance	with	the	principles	
of	 good	 corporate	 governance,	 are	 transparent	 and	 
accountable,	and	are	primarily	undertaken	with	the	aim	of	
delivering	benefit	to	the	country.	A	source	of	pride	for	the	
organization	is	the	success	of	its	rate	of	turnover,	which	is	
growing	annually,	as	well	as	its	level	of	profit,	with	no	less	
than	35%	being	returned	to	the	Ministry	of	Finance,	thereby	
adding	to	the	country’s	revenue.	
	 In	terms	of	future	operations,	GPO’s	Board	of	Directors	
is	determined	 to	advance	our	organization	 towards	“GPO	
4.0”,	 this	 being	 a	 drive	 to	 enhance	 the	 organization	 via	 
technology,	creativity	and	innovation	in	accordance	with	the	
government	policy	 “Thailand	4.0”.	 In	order	 to	be	able	 to	
achieve	 “GPO	4.0”,	we	are	 focused	on	 the	 research	and	
development	of	new	innovative	products	and	on	launching	
these	products	 into	 the	country’s	medicine	 system	on	a	
continuous	basis.	Moreover,	GPO	works	 to	 consistently	
improve	 its	herbal	and	natural	products	 in	order	 that	 they	
might	attain	the	same	properties	as	other	drugs	and	health	
products	 of	 a	 high	 level	 of	 efficacy;	 this	 is	 done	 in	 
accordance	with	 the	 government’s	 policy	 on	 herbs.	 In	 
addition,	GPO	uses	 intelligent	 system	and	digital	 system	
technology	to	enhance	its	production	processes,	marketing	
processes	 and	 other	 work	 processes.	 This	 has	 been	 
accomplished	 in	accordance	with	 the	concept	of	SMART	
INDUSTRY,	SMART	OFFICE,	 SMART	MARKETING	 and	
SMART	HUMAN	RESOURCES	(HR).
	 In	addition	to	the	above,	many	of	GPO’s	projects	are	
being	 accelerated,	 allowing	 them	 to	 be	 successfully	 
completed	more	rapidly.	These	projects	are	as	follows:	the	 
project	for	the	construction	of	an	influenza/avian	flu	vaccine	
manufacturing	plant	 in	 accordance	with	 the	WHO-GMP	
standard,	 the	 project	 for	 the	 construction	 of	 a	 new	 
pharmaceutical	chemical	manufacturing	plant	designed	for	
the	production	of	chemicals,	test	kits,	natural	products	and	
active	 pharmaceutical	 ingredients,	 the	 project	 for	 the	 
construction	of	 the	Rangist	 	Manufacturing	Plant	Phase	2	
designed	for	the	production	of	solutions,	creams,	ointments,	
sterile	products,	 tablets	and	other	dosage	 forms,	and	 the	
project	for	the	construction	and	development	of		a	warehouse	
and	distribution	system	which	will	form	a	distribution	center	
for	medicines	 and	medical	 supplies	which	 is	modern,	 
provides	 a	 rapid	 service	 and	meets	with	 international	 
standards.	GPO	has	undertaken	these	projects	in	order	to	 
merit	 the	 trust	 invested	 in	 it	 as	 the	 country’s	 foremost	 
organization	working	 towards	 the	 enhancement	 of	 the	 
security	and	sustainability	of	drugs	and	medical	supplies.
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คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 25608



นพ.โสภณ  เมฆธน

Dr. Sopon  Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 61 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Chairman of the Board
Age 61 Years old 
Tenure 24 October 2017- 23 October 2021

ประวัติการศึกษา  
	 -		 แพทยศาสตรบณัฑิต	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
	 -	 วฒุบิตัร	สาขาตจวทิยา	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
	 -	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย 
	 	 สุโขทัยธรรมาธิราช
	 -		รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	สถาบนับณัฑติ 
	 	 พัฒนบริหารศาสตร์	
	 -		หลกัสตูรนกับรหิารระดับสงู	รุน่ที	่13	ส�านกังาน 
	 	 กระทรวงสาธารณสุข
	 -	 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู	:	ผูน้�าทีม่วีสิยัทศัน์	 
	 	 รุ่นที่	43		ส�านักงาน	ก.พ.
	 -	 หลักสูตร	 Executive	 Development	 
	 	 Program	สถาบัน	Kellogg	School,	USA.
	 -	 ประกาศนยีบตัรกฎหมายมหาชน		มหาวทิยาลยั 
	 	 ธรรมศาสตร์
	 -	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	 วิทยาลัย 
	 	 ป้องกันราชอาณาจักร		(วปอ.รุ่นที่	53)

ประวัติการท�างาน
	 -	 นายแพทย์	4	โรงพยาบาลบ่อพลอย	
	 	 จังหวัดกาญจนบุรี
	 -	 นายแพทย์	9	วช.	(เวชกรรมป้องกัน)	
	 	 จังหวัดกาญจนบุรี
	 -	 นายแพทย์สาธารณสุข	จังหวัดระนอง	
	 -	 นายแพทย์สาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	
	 -	 รองอธิบดีกรมอนามัย
	 -	 ผู ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
	 -	 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 -	 อธิบดีกรมควบคุมโรค
	 -	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 -	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Education  
	 -	 Doctor	 of	 Medicine	 (Dermatology),	 
	 	 Chulalongkorn	University
	 -	 Board	of	Dermatology,	Chulalongkorn	 
	 	 University
	 -	 Bachelor	 of	 Public	 Health	 (B.P.H.),	 
	 	 Sukhothai	Thammathirat	Open	University
	 -	 Master	of	Public	Administration	(M.P.A.)	 
	 	 National	 Institute	 of	 Development	 
	 	 Administration	(NIDA)
	 -	 Senior	 Medical	 and	 Public	 Health	 
	 	 Executive	Program	Batch	13
	 -	 The	Civil	Service	Executive	Development	 
	 	 Program	:	Visionary	and	Moral	Leadership
		 	 Batch	43	
	 -	 Executive	 Development	 Program	 
	 	 (EDP),	Kellogg	School	of	Management,	 
	 	 Northwestern	University,	Illinois,	USA
	 -	 Certificate	 in	 Public	 Law,	 Thammasat	 
	 	 University
	 -	 National	 Defence	 Course	 Batch	 53	 

Professional Experience
	 -	 Medical	 Physician,	 Physician,	 Borploy	 
	 	 Hospital	Kanchanaburi	Province
	 -	 Medical	 Physician,	 Expert	 Level,	 
	 	 Kanchanaburi	Provincial	Health	Office
	 -	 Chief	Medical	Officer,	Ranong	Provincial	 
	 	 Health	Office
	 -	 Chief	 Medical	 Officer,	 Nonthaburi	 
	 	 Provincial	Health	Office
	 -	 Deputy	 Director	 General,	 Department	 
	 	 of	Health
	 -	 Inspector	 General,	Ministry	 of	 Public	 
	 	 Health,	Area	18
	 -	 Deputy	Permanent	Secretary,	Ministry	 
	 	 of	Public	Health
	 -	 Director	General,	Department	of	Disease	 
	 	 Control	(Present)
	 -	 Permanent	Secretary,	Ministry	of	Public	 
	 	 Health

Current Position
	 -	 Advisor	to	the	Ministry	of	Public	Health
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กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 59 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

นายแพทย์เจษฎา  โชคดำารงสุข

Dr. Jedsada  Chokdumrongsuk, M.D. (Mr.)
Member, Board of Directors
Age 59 Years old
Tenure 24 October 2017- 23 October 2021

ประวัติการศึกษา	 	
	 -	 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	South	Western	University	

	 -		อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา

	 -		Fellow	of	The	International	College	of	Surgeons

	 -		อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

	 -		อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน	แขนงสุขภาพจิตชุมชน

ประวัติการท�างาน
	 -		ผู้อ�านวยการส�านักบริการทางแพทย์เขต	12

	 -		ผู้อ�านวยการสถาบันพยาธิวิทยา

	 -		ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี

	 -		รองอธิบดีกรมการแพทย์

	 -		ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

	 -		อธิบดีกรมอนามัย

	 -		อธิบดีกรมกรมการแพทย์

	 -		อธิบดีกรมควบคุมโรค

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 -	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Education 
	 -	 Doctor	of	Medicine,	South	Western	University

	 -		Diploma	of	Otolaryngology,	The	Medical	Council	of	Thailand

	 -		Fellow	of	the	International	College	of	Surgeons.	(F.I.C.S)

	 -		Diploma	of	Family	Medicine,	The	Medical	Council	of	Thailand

	 -		Diploma	of	Preventive	Medicine,	The	Medical	Council	of	Thailand

Professional Experience
	 -		Director	of	Bureau	of	Medical	Services	Region	12

	 -		Director	of	Institute	of	Pathology

	 -		Director	of	Rajavithi	Hospital

	 -		Deputy	Director	-	General	of	Department	of	Medical	Services

	 -		 Inspector	General	for	Ministry	of	Public	Health

	 -		Director	-	General	of	Department	of	Health

	 -		Director	-	General	of	Department	of	Mental	Health

	 -		Director	-	General	of	Department	of	Disease	Control

Current Position 
	 -	Permanent	Secretary,	Ministry	of	Public	Health

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256010



Dr. Boonchai  Somboonsook, M.D.

นายแพทย์บุญชัย  สมบูรณ์สุข
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 62 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Member, Board of Directors
Age 62 Years old
Tenure 24 October 2017 – 23 October 2021

ประวัติการศึกษา	 	
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 -	 Master	 Of	 Tropical	 Health,	 University	 
	 	 of	 Queensland,	 Brisbane,	 Queensland	 
	 	 ประเทศออสเตรเลีย
	 -	 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ	 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน	 
	 	 แพทยสภา
	 -	 ประกาศนยีบัตรหลกัสตูรนักบรหิารการแพทย์และ 
	 	 สาธารณสขุ	ระดบัสงู	กระทรวงสาธารณสขุ
	 -	 Graduate	 Studies	 in	 Development	 
	 	 Administrat ion	 (Human	 Resource	 
	 	 Management)	 The	 Australian	 National	 
	 	 University,	Canberra	ประเทศออสเตรเลีย
	 -	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 
	 	 (นบส.กพ.)	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
	 -	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายมหาชน 
	 	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 -	 อนุมัตบัิตรผูเ้ชีย่วชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครวั	 
	 	 แพทยสภา
	 -	 หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	 (วปอ.)	 
	 	 รุ่น	2550	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 -	 ประกาศนยีบัตร	หลกัสตูร	“การสร้างความเข้มแขง็ 
	 	 ผู้ตรวจราชการ”	สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรอืน	

ประวัติการท�างาน
	 -	 แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลปาย	จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
	 -	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง	
	 	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 -	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม	จังหวัดล�าปาง
	 -	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
	 	 จังหวัดสุโขทัย
	 -	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข	
	 	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
	 -	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน	
	 	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
	 -	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�าภู
	 -	 ผูอ้�านวยการส�านักอนามยัสิง่แวดล้อม	กรมอนามยั
	 -		รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	
	 -		รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
	 -	 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	 -	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	
	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 -	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
	 -	 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 -	 กรรมการบริษทั	ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทย	จ�ากดั

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

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

Current Position 
	 -	 Member,	Board	of	Directors	of	Thai	Herbal	 
	 	 Products	Co.Ltd.
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กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 59 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์

Mrs. Yajai  Pattanasukwasun
Member, Board of Directors
Age 59 Years old
Tenure 24 October 2017 – 23 October 2021

ประวัติการศึกษา  

	 -	 ปริญาญาตรี	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 -	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 ประกาศนยีบตัรบัณฑติทางกฎหมายมหาชน	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
	 -	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 “ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม”	 
	 	 รุ่นที่	60	ส�านักงาน	ก.พ.
	 -	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	 (บยป.)	 
	 	 รุน่	4	ส�านักงานศาลปกครอง
	 -	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	 (นมธ.)	 
	 	 รุ่นที่	3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	 (TEPCoT)	 
	 	 รุ่นที่	8	สถาบันวิทยาการการค้า
	 -	 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับ 
	 	 ผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	4	สถาบันพระปกเกล้า
	 -	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	รุน่ที	่23
	 -	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.11)
	 -	 Diploma	in	Advance	Business	Management	King’s	College	 
	 	 ประเทศสหราชอาณาจักร
	 -	 Certificate	 in	Creating	Collaborative	 Solution	 Innovation	 
	 	 in	governance,	Kennedy	School	of	Governance,	Harvard	 
	 	 University,	USA
	 -	 Certificate	 in	 Executive	 Development	 Program	 Kellogg	 
	 	 School	of	Management,Northwestern	University,	USA
	 -	 Professional	Management	Program	กระทรวงการคลัง	ร่วมกับ	 
	 	 Cambridge	University	ประเทศสหราชอาณาจักร
	 -	 Public	 Director	 Certification	 Program,	 Public	 Director	 
	 	 Institute	(PDI	6)	สถาบันพระปกเกล้า
	 -	 Audit	 Committee	 Program	 รุ่นที่	 4	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 	 กรรมการไทย	(IOD)
	 -	 Directors	Certificate	Program	รุ่นที่	43	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 	 กรรมการไทย	(IOD)
	 -	 Advance	 Audit	 Committee	 รุ่น	 22	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 -	 Board	that	make	a	difference	รุ่นที่	6	สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประวัติการท�างาน
	 -	 ผู ้อ�านวยการส�านักกฎหมาย	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
	 	 รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมการร่วม 
	 	 การงานระหว่างภาครัฐและเอกชน
	 -	 เลขานุการกรม	 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
	 	 กระทรวงการคลัง
	 -	 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการก�ากับ 
	 	 ดูแลกิจการ/กรรมการกลั่นกรองงานบริหาร/กรรมการติดตาม 
	 	 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการและกรรมการบริหาร	 บริษัท	 หลักทรัพย์จัดการกองทุน	 
	 	 เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ	 
	 	 และอื่นๆ
	 -	 ผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลงส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
	 	 ในคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงส�านักงานปลัด	 กระทรวง 
	 	 การคลัง/กรรมการพัฒนาบุคลากร/กรรมการการปฏิรูประบบ 
	 	 ราชการกระทรวงการคลัง
	 -	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง	 รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้าน 
	 	 นโยบายและยุทธศาสตร์

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 	-	 ที่ ป รึ กษาด ้ านนโยบายและยุทธศาสตร ์ 	 ส� านั ก งานปลั ด	 
	 	 กระทรวงการคลั ง
	 -	 กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งทางการปกครอง	 กลุ ่มภารกิจ 
	 	 ด้านรายได้	 กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน	 กลุ่มภารกิจด้านรายจ่าย 
	 	 และหนี้สินและกรณีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นผู ้มีอ�านาจ 
	 	 พิจารณาอุทธรณ์
	 -	 กรรมการบริหาร	องค์การเภสัชกรรม
	 -	 ประธานกรรมการด้านกฎหมาย	องค์การเภสัชกรรม
	 -	 ประธานกรรมการติดตามและก�ากับโครงการก่อสร้างโรงงาน 
	 	 ผลิตยารั งสิตระยะที่สอง
	 -	 กรรมการ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	 เยเนอรัล	 ฮอสปิตัล	 
	 	 โปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	บริษัท	พีอีเอ	เอ็นคอม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	

Education 
	 -		 B.A.	in	Accounting,	Thammasat	University	
	 -		 LL.B.,	Sukhothai	Thammathirat	Open	University
	 -	 MPA.,	Chulalongkorn	University
	 -		 Graduate	Diploma	Program	in	Public	Law,	Thammasat	 
	 	 University
	 -		 Senior	 Executive	 Program	 for	 Civil	 Servants	 (Class	 60)	 
	 	 Office	of	the	Civil	Service	Commission.
	 -		 Executive	Certificate	Program	on	Administrative	Justice 
	 	 (Class	4)	The	Office	of	the	Administrative	Court	of	Thailand	
	 -		 Thammasat	 Leadership	 Program	 (Class	 3)	 Thammasat	 
	 	 University
	 -		 Top	Executive	Program	in	Commerce	and	Trade	(Class	3)	 
	 	 Commerce	Academy
	 -		 Good	 Governance	 for	 Medical	 Executives	 (Class	 4), 
	 	 King	Prajadhipok’	Institute
	 -		 Capital	Market	Academy	Leader	Program	Batch	23
	 -		 The	Executive	Program	in	Energy	Literacy	for	a	Sustainable	 
	 	 Future	Tea	Class	11
	 -		 Diploma	in	Advance	Business	Management	King’s	College,	 
	 	 UK
	 -		 Certificate	in	Creating	Collaborative	Solution	Innovation	 
	 	 in	governance,	Kennedy	School	of	Governance,	Harvard	 
	 	 University,	USA
	 -		 Certificate	 in	Executive	Development	Program	Kellogg	 
	 	 School	of	Management,	Northwestern	University,	USA
	 -		 Professional	Management	Program	Ministry	of	Finance	 
	 	 and	Cambridge	University	UK
	 -	 Public	 Director	 Certification	 Program,	 Public	 Director	 
	 	 Institute	(PDI	6),	King	Prajadhipok’s	Institute
	 -	 Audit	Committee	Program	(Class	4)	Thai	Institute	Directors
	 -	 Directors	 Certificate	 Program	 (Class	 43)	 Thai	 Institute	 
	 	 Directors
	 -	 Advance	 Audit	 Committee	 Program	 (Class	 22)	 
	 	 Thai 	 Inst i tute	Di rectors	
	 -	 Board	 that	make	 a	 difference	 (Class	 6)	 Thai	 Institute	 
	 	 Directors	

Professional Experience
	 -	 Director	 of	 Bureau	 of	 Legal	 Affairs,	 State	 Enterprise	 
	 	 Policy	Office,	Ministry	of	Finance	
	 -	 Director	 of	 Bureau	 of	 Legal	 Affairs	 and	 Director	 of	 
	 	 Bureau	 of	 Private	 Investment	 in	 State	 Undertakings 
	 	 Promotion,	State	Enterprise	Policy	Office,	Ministry	of	Finance	
	 -	 Department	 Secretary,	 State	 Enterprise	 Policy	 Office,	 
	 	 Ministry	of	Finance	
	 -	 Director/Chairman	 of	 Risk	 Management	 Committee/ 
	 	 Member	 of	 Corporate	 Governance	 Committee/ 
	 	 Member	 of	Management	 Affairs	 Review	 Committee/	 
	 	 Director	 of	 Real	 Estate	 Development	 Monitoring	 
	 	 Committe,	MCOT	Public	Company	Limited.,
	 -	 Director	and	Executive	Director,	MFC	Asset	Management	Plc.	
	 -	 Subcommittee	regarding	the	compensation	of	the	CEO	 
	 	 in	State	Enterprises
	 -	 Leader	 of	 Change	 of	 the	 Office	 of	 the	 Permanent	 
	 	 Secretary	and	a	member	of	 the	Change	Management	 
	 	 Committee,	Ministry	of	Finance/Member	of	the	Human	 
	 	 Relations	Development	Committee	,	Ministry	of	Finance/ 
	 	 Member	 of	 the	 Bureaucracy	 Reform	 Committee,	 
	 	 Ministry	of	Finance
	 -	 Assistant	 Permanent	 Secretary,	 Acting	 Adviser	 on	 
	 	 Policy	and	Strategy,	Ministry	of	Finance

Current Position 
	 -	 Adviser	on	Policy	and	Strategy,	Ministry	of	Finance
	 -	 Member	of	the	Administrative	Appeal	Review	Committee	 
	 	 for	 matters	 in	 the	 power	 and	 duty	 of	 The	 Asset	 
	 	 Department	Cluster,	The	Revenue	Department	Cluster	 
	 	 and	the	Expenditure	and	Liability	Department	Cluster,	 
	 	 and	the	Ministry	of	Finance	
	 -	 The	Executive	Board	of	GPO
	 -	 Chairman	of	The	Legal	Consultancy	of	GPO	
	 -	 The	Chairman	of	the	Steering	Committee	on	the	Follow	 
	 	 Up	and	Monitoring	of	 the	Construction	of	 the	Rangsit	 
	 	 Pharmaceutical	Plant	(	Phase	II)	in	Rangsit	
	 -		 Director/	 Chairman	 of	 the	 Audit	 Committee,	 General	 
	 	 Hospital	Products	Public	Co.Ltd.
	 -		 Director	of	PEA	Encom	International	Co.Ltd.

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256012



นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย

Miss Sopawadee  Lertmanaschai

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 65 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 24 ธันวาคม 2561

Member, Board of Directors
Age 65 Years old
Tenure 24 October 2017 – 24 October 2018

ประวัติการศึกษา	 	
	 -	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -	 บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 -		 Advance	Management	 Program,	Wharton 
	 	 University,	USA

ประวัติการท�างาน
	 -	 เลขาธิการ	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
	 -	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและกรรมการ 
	 	 ตรวจสอบ	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์	 
	 	 และตลาดหลักทรัพย์
	 -		 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร	ซเีอม็บี	ไทย	 
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 รอยัลพอร์ซเลน	 จ�ากัด	 
	 	 (มหาชน)
	 -		 กรรมการ	บริษัท	ไอ	อาร์	พี	ซี	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	บรษิทั	สายการบินนกแอร์	จ�ากดั	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 ธนาคาร 
	 	 อาคารสงเคราะห์
	 -	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 -	 รองผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 -	 ประธานที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์	MAI

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 -	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 อินทัช	 
	 	 โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	บรษัิท	หลักทรพัย์	 
	 	 เมย์แบงค์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 -	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	 กองทุน	 การออม 
	 	 แห่งชาติ
	 -	 กรรมการกองทุนทดแทน	ส�านักงานประกันสังคม
	 -	 ที่ปรึกษาประธานกรรมการและอนุกรรมการลงทุน	 
	 	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 -	 กรรมการและเลขานุการ	 มูลนิธิศาสตราจารย์ 
	 	 สังเวียน	อินทรวิชัย
	 -	 กรรมการบริษัท	ออโธพีเซีย	จ�ากัด
	 -	 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 บริษัท	เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)

Education 

	 -	 Bachelor	of	Science	(Accounting),	Thammasat	 
	 	 University.	
	 -	 Bachelor	of	Law,	Thammasat	University.
	 -	 Master	of	SCIENCE	(Accounting),	Thammasat	 
	 	 University.
	 -		 Advance	Management	 Program,	Whart	 On	 
	 	 University,	USA.

Professional Experience
	 -	 Secretary	General,	Government	Pension	Fund.
	 -	 Commissioner	And	Member	Audit	Committee,	 
	 	 The	Securities	And	Exchange	Commission.	
	 -	 Director	 And	Member	 Audit	 Committee,	 
	 	 CIMB	Thai	PCL.
	 -	 Chairman,	Royal	Porcelain	Public	Company	 
	 	 Limited.	
	 -	 Director,	I.R.P.C.	Public	Company	Limited.	
	 -	 Director,	NOK	Air	Company	Limited.	
	 -	 Director	 and	 Chairman	 Audit	 Committee,	 
	 	 Government	Housing	Bank.
	 -	 Chief	Executive	Officer,	Thailand	Securities	 
	 	 Depository	Company	Limited.	
	 -	 Executive	Vice	President	the	Stock	Exchange	 
	 	 of	Thailand.
	 -	 Chairman	Advisory	Committee,	MAI.

Current Position 
	 -	 Director	 and	Member,	 Audit	 Committee,	 
	 	 Intouch	Holdings	PCL.
	 -	 Director	 and	 Member	 Audit	 Committee,	 
	 	 Maybank	 Kim	 Eng	 Securities	 (Thailand)	 
	 	 Public	Company	Limited.	
	 -	 Director,	National	Savings	Fund.	
	 -		 Director,	Workmen	Compensation	Fund.		
	 -	 Advisor,	Dhipaya	Insurance	Public	Company	 
	 	 Limited.	
	 -	 Director	 and	 Secretary	 of	 Prof.	 Sungviel	 
	 	 Indraviching	Foundation.
	 -	 Director,	Orthopesia	Co.Ltd.
	 -	 Director	 and	 Member	 Audit	 Committee,	 
	 	 General	Hospital	Product	Public	Co.Ltd.
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กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 62 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ 

Miss Pongpun  Gearaviriyapun
Member, Board of Directors
Age 62 Years old
Tenure 24 October 2017– 23 October 2021

ประวัติการศึกษา  

	 -	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 	 สาขา 

	 	 วิชาการบัญชี	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

	 -	 Master	of	Business	Administration	(MBA)	 

	 	 Ball	State	University,	Indiana	สหรัฐอเมริกา

	 -	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญช	ี 

	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	 ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการท�างาน
	 -	 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

	 -	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

	 -	 ที่ปรึกษาการพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์

	 -	 รองอธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณชิย์

	 -	 รองอธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์

	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับดูแลธุรกิจ	 กรมพัฒนา 

	 	 ธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

Education 

	 -	 Honorary	 Doctoral	 of	 Philosophy	 in	 

	 	 Accountancy,	Sripatum	University

	 -	 MBA	Ball	State	University,	Indiana,	USA

	 -	 LL.B.	Thammasat	University	

	 -	 Certificate	in	Accounting	Audit	Thammasat	 

	 	 University

	 -	 B.Acct.	Thammasat	University	 	

	 -	 Certified	Public	Accountant

Professional Experience
	 -		Deputy	Permanent-Secretary,	Ministry	of	 

	 	 Commerce

	 -	 Director-General	Department	of	Business	 

	 	 Development

	 -	 Commercial	Advisor,	Ministry	of	Commerce

	 -	 Deputy	Director-General,	Department	of	 

	 	 Foreign	Trade

	 -	 Deputy	Director-General,	Department	of	 

	 	 Business	Development

	 -	 Director,	Bureau	of	Business	Supervision, 

	 	 Department	of	Business	Development

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256014



ประวัติการศึกษา	 	
	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	 คณะแพทยศาสตร ์ 
	 	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 -	 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์	แพทยสภา
	 -	 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาทารกปริก�าเนิด	 
	 	 แพทยสภา	
	 -	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิทยาการระบาด 
	 	 คลินกิ	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาล	รามาธิบดี	 
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล
	 -	 Fellowship	 in	 Per inatal-Neonatal	 
	 	 Medicine	McMaster	University,	Canada
	 -	 โ ค ร งก า รพัฒนานั กบ ริ ห า ร ร ะดั บกล า ง 
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	(MU-EDP)	รุ ่นที่	13
	 -	 หลักสูตร	Better	IT	for	Good	Government 
	 	 (BIGG)	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร	 
	 	 ภาครฐั	IRDP
	 -	 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ 
	 	 แพทย์ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู	รุน่ที	่4	แพทยสภา 
	 	 และสถาบันพระปกเกล้า
	 -	 Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 
	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 -	 Advanced	Audit	Committee	Program
	 	 (AACP)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ประวัติการท�างาน
	 -	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 
	 	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	
	 -	 หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ	์ 
	 	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
	 -	 ประธานหลักสูตร	 มหาบัณฑิต	 สาขาระบาด 
	 	 ทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 -	 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
	 -	 ผูท้รงคณุวฒุสิภาวจิยัแห่งชาตด้ิาน	Healthcare	 
	 	 Supply	Chain	and	Logistics
	 -	 บรรณาธิการรามาธิบดีเวชสาร
	 -	 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 
	 	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี
	 -	 ที่ปรึกษาด้าน	 Healthcare	 Logistics	 &	 
	 	 Supply	Chain	รพ.	ธรรมศาสตร์
	 -	 ที่ปรึกษาด้าน	 Healthcare	 Logistics	 &	 
	 	 Supply	Chain	รพ.	วชิระ
	 -	 ที่ปรึกษาด้าน	 Healthcare	 Logistics	 &	 
	 	 Supply	Chain	รพ.	สงขลานครินทร์
	 -	 กรรมการบริหาร	องค์การเภสัชกรรม
	 -	 ผู้ทรงคณุวุฒสิภาวจิยัแห่งชาตด้ิานระบบสขุภาพ

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 -	 ที่ปรึกษาคณบดีด้านสารสนเทศ	
	 	 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

Education  
	 -	 Medicine	Faculty	of	Medicine	Ramathibodi	 
	 	 Mahidol	University	
	 -	 Thai	Board	of	Pediatrics		 	
	 -	 Thai	 Sub-board	 of	 Perinatal-Neonatal	 
	 	 Medicine	 	 	
	 -	 PhD	 in	 Clinical	 Epidemiology,	Mahidol	 
	 	 University	
	 -	 Fellowship	in	Neonatal-Perinatal	Medicine, 
	 	 McMaster	University,	Canada	 	
	 -	 Mahidol	Executive	Development	Program
	 -	 Course:	Better	IT	for	Good	Government	 
	 	 (BIGG),	 Institute	 of	 Research	 and	 
	 	 Development	for	Public	Enterprises	(IRDP)
	 -	 Course:	Good	Governance	for	Medical	
	 	 Administrative,	 Medical	 Council	 of	 
	 	 Thailand	and	King	Prajadhipok’s	Institute	
	 -	 Course:	 Director	 Accreditation	 Program	 
	 	 (DAP),	Institute	of	Directors
	 -	 Course:	 Advanced	 Audit	 Committee	 
	 	 Program	(AACP),	Institute	of	Directors

Professional Experience
	 -	 Assistant	Professor	in	Pediatrics,	Faculty	of	 
	 	 Medicine	Ramathibodi	Hospital
	 -	 Head	of	Department	of	Department	of	 
	 	 Pediatrics
	 -	 Program	Director,	Master	Programme	in	 
	 	 Medical	Epidemiology	
	 -	 Deputy	Dean	in	IT
	 -	 Advisory	Councilor	in	Healthcare	Logistics	 
	 	 and	 Supply	 Chain,	 National	 Research	 
	 	 Council	of	Thailand	
	 -	 Editor-in-Chief	Ramathibodi	Medical	Journal
	 -	 Chair	 of	 Research	 Ethics	 Committee,	 
	 	 Faculty	of	Medicine	Ramathibodi	Hospital	
	 -	 Consultant	 in	 Healthcare	 Logistics	 &	 
	 	 Supply	Chain,	Thammasat	University	Hospital
	 -	 Consultant	 in	 Healthcare	 Logistics	 &	 
	 	 Supply	Chain,	Faculty	of	Medicine,	Vajira		
	 	 Hospital
	 -	 Consultant	 in	 Healthcare	 Logistics	 &	 
	 	 Supply	Chain,	Songklanakarin	University	 
	 	 Hospital
	 -	 Board	 Member	 of	 the	 Government	 
	 	 Pharmaceutical	Organization	of	Thailand
	 -	 Advisory	Councilor	in	Healthcare	Systems,	 
	 	 National	Research	Council	of	Thailand	

Current Position
	 -	 Assistant	Dean	in	IT	Faculty	of	Medicine	 
	 	 Ramathibodi	Hospital

ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ

Asst.Prof.Dr. Chusak  Okascharoen, Ph.D, M.D.

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 48 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Member, Board of Directors
Age 48 Years old
Tenure 24 October 2017 – 23 October 2021
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ประวัติการศึกษา  

	 -	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	 	

	 	 มหาวิทยาลัย	Eastern	Asia	University	

	 	-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 	

	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 -	 ปริญญาตรี	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	 จุฬาลงกรณ์ 

	 	 มหาวทิยาลยั	สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประวัติการท�างาน
	 -	 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	 บริษัท	 พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง	 

	 	 จ�ากัด	(เครือโอสถสภา)

	 -	 ผู ้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท	 มิวสิก้า	 จ�ากัด	 

	 	 (Warner	Music	,Thailand)

	 -	 รองกรรมการผู ้จัดการ	 FIRST	 QUALITY	 

	 	 GEORGIA,INC.(U.S.A.)

	 -	 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 

	 	 กระทรวงพาณิชย์	

	 -	 ท่ีปรกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยกีาร 

	 	 สื่อสารแห่งประเทศไทย

	 -	 กรรมการบริหารส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 

	 	 ขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)

	 -	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะกรรมาธิการ 

	 	 ขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ	 

	 -	 กรรมการประชาสัมพันธ์	โครงการหลวง

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 -		ประธานคณะท�างานด้านบริหารการตลาด

	 	 องค์การเภสัชกรรม

	 -	 กรรมการสถาบนัชณุหะวณัเพือ่การพฒันาธรุกจิ	 

	 	 SME	อย่างยั่งยืน	ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 -	 อาจารย์พิเศษ	หลกัสตูรผูบ้ริหาร	นักยทุธศาสตร์	 

	 	 การตลาด	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ม.เกษตรศาสตร์	 

	 	 และ	ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Education 

	 -	 Doctor	 of	 Business	 Administration	 

	 	 (in	Marketing),	Eastern	Asia	University

	 -	 Master	 of	 Business	 Administration,	 

	 	 Kasetsart	University

	 -	 Bachelor	 of	 Economics	 (in	 International	 

	 	 Economics),	Chulalongkorn	University

Professional Experience
 -	 Brand	Manager,	Premier	Marketing	Public	 

	 	 Company	Limited	(Osotspa	Group)

	 -	 Marketing	 Manager,	 Musica	 Company	 

	 	 Limited	(Warner	Music,	Thailand)

	 -	 Deputy	Managing	Director,	FIRST	QUALITY	 

	 	 GEORGIA,	INC.	(U.S.A.)

	 -	 Advisor	to	the	Deputy	Prime	Minister	and	 

	 	 the	Minister	of	Commerce

	 -	 Advisor	to	the	Minister	of	Information	and	 

	 	 Communication	Technology

	 -	 Executive	Board,	the	Office	of	Small	and	 

	 	 Medium	Enterprises	Promotion	(OSMEP)

	 -	 Honorary	Advisor	 to	 the	Committee	of	 

	 	 the	National	Reform	Steering	Assembly	 

	 	 in	Economic

	 -		Public	Relations	Committee	of	the	Royal		

	 	 Project

Current Position 
	 -	 Chairman	of	GPO	Marketing	Management	 

	 	 Committee

	 -	 Committee	of	the	Choonhavan	Technology	 

	 	 Center	for	Sustainable	SME	Business,			

	 	 Rajamangala	University	of	Technology	Isan

	 -	 Part-time	Faculty	for	Executive	Program	 

	 	 (Marketing	 Strategy),	 Chulalongkorn	 

	 	 University,	 Kasetsart	 University	 and	 

	 	 King	Mongkut’s	University	of	Technology	 

	 	 Thonburi

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 60 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา

Dr. Somruedee  Srichanya
Member, Board  of Directors
Age 60 Years old
Tenure 24 October 2017- 23 October 2021

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256016



ประวัติการศึกษา	 	
	 -	 ปริญญาเอก	 สาขากฎหมายมหาชนสิ่งแวดล้อม	 มหาวิทยาลัย 
	 	 นอ็งต์	ประเทศฝรัง่เศส
	 -	 ปริญญาตรี	 สาขาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	 International	 
	 	 Pacific	College	ประเทศนิวซีแลนด์
	 -	 ปริญญาโท	 (LL.M),	 Harvard	 Law	 School	 มหาวิทยาลัย 
	 	 ฮาร์วาร์ด	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
	 -	 ปริญญาโท	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 ปริญญาตรี	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน
	 -	 อนุกรรมการ,	 คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี,	 
	 	 คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการพฒันายทุธศาสตร์การจดัการ 
	 	 สารเคมี
	 -	 อนุกรรมการ,	 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤต 
	 	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม:	กรณศึีกษาปัญหาน�า้เสยีใน 
	 	 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล,	คณะกรรมาธิการทรัพยากร
	 	 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 -	 อนุกรรมการ,	 คณะอนุกรรมการรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุน 
	 	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด ้านแหล่งน�้าและ 
	 	 ด้านสิ่งแวดล้อม,	 คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของ 
	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 รวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนโครงการ 
	 	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (จัดท�าหนังสือ	 “ศาสตร์ของ 
	 	 พระราชา:	ผูน้�าโลกในการพฒันาอย่างยัง่ยนื	รวมกฎหมายสนบัสนนุ 
	 	 ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 
	 	 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร”)
	 -	 กรรมการก�ากับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิ 
	 	 เสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาคประชาชน,	 สถาบัน 
	 	 พระปกเกล้า
	 -	 ผู้จัดการโครงการ,	 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร 
	 	 งานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	 รุ ่นที่	 10	 –	 14	 สถาบัน 
	 	 พระปกเกล้า
	 -	 อนุกรรมการ,	 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดท�า 
	 	 รัฐธรรมนูญ	 คณะที่	 9	 (การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและ 
	 	 สร้างความเป็นธรรม),	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 
	 	 พ.ศ.	2558
	 -	 อนุกรรมการ,	 คณะอนุกรรมการเพ่ือปรับปรุงกฎหมายด้าน 
	 	 การจัดการมลพิษ,	คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
	 -	 คณะท�างาน,	 คณะท�างานพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร 
	 	 จดัการก๊าซเรอืนกระจก,	องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก	 
	 	 (องค์การมหาชน)
	 -		 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย,	 ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา,	 
	 	 คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 ผู ้ช่วยอธิการบดี,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 นักวิจัย,	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
	 -	 อาจารย์พิเศษ,	 International	 Pacific	 College,	 ประเทศ 
	 	 นิวซีแลนด์
	 -	 ทีป่รกึษากฎหมาย	(โครงการจัดท�าร่างกฎหมายสิง่แวดล้อมลาว),	 
	 	 มูลนิธิเอเชีย	(ประเทศไทย)
	 -	 ที่ปรึกษากฎหมาย	 (โครงการจัดตั้งศูนย์กฎหมายลุ่มน�้าโขง),	 
	 	 มูลนิธิเอเชีย	(ประเทศไทย)	
	 -	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
	 -		 Visiting	Researcher,	East	Asian	Legal	Studies	Program,	 
	 	 Harvard	Law	School.
	 -	 ทนายความ,	Bangkok	International	Law	Office

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 -	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

Education  
 -	 Doctorate	 Degree	 on	 Environmental	 Public	 Law,	 
	 	 University	of	Nantes,	France
	 -	 B.A.	(International	Environmental	Studies),	International	 
	 	 Pacific	College,	New	Zealand
	 -	 Master	of	Law	(LL.M.),	Harvard	Law	School,	Cambridge,	 
	 	 MA,	USA
	 -	 Master	of	Law,	Faculty	of	Law,	Chulalongkorn	University,	 
	 	 Thailand
	 -	 Bachelor	 of	 Law,	 Faculty	 of	 Law,	 Chulalongkorn	 
	 	 University,	Thailand

Professional Experience
	 -	 Member,	Sub-committee	on	Development	of	Chemical	 
 	 Laws,	National	Committee	on	Strategic	Development	for	 
	 	 Chemical	Management
	 -	 Member,	Sub-committee	on	Waste	Water	in	Bangkok	and	 
	 	 Peripheral	 Areas,	Natural	 Resources	 and	 Environment	 
	 	 Committee,	National	Legislative	Assembly
	 -	 Member,	 Sub-committee	on	Compilation	of	 Laws	on	 
	 	 Water	and	Environment,	Committee	on	Publishing	Books	 
	 	 on	Laws	Supporting	 the	King’s	Development	Projects,	 
	 	 National	Legislative	Assembly
	 -	 Steering	Committee,	Project	on	Strengthening	Rights	and	 
	 	 Liberties,	Public	Participation	and	Law	 for	Civil	 Society,	 
	 	 King	Prajathipok’s	Institute
	 -	 Director,	Executive	Training	Program	on	Public	Administration	 
	 	 and	Public	Law	class	10-14,	King	Prajathipok’s	Institute
	 -	 Member,	 Sub-committee	No.	 9	 (Reform	on	 Inequality	 
	 	 Reduction	and	 Justice	Building),	Constitutional	Drafting	 
	 	 Commission	(2014)
	 -	 Member,	Sub-committee	on	Legal	 Improvement	 for	 
	 	 Pollution	Management,	Pollution	Control	Committee
	 -	 Member,	Working	Committee	on	Legal	Development	 
	 	 for	Greenhouse	Gas	Management,	Thailand	Greenhouse	 
	 	 Gas	Management	Organization	(TGO)
	 -	 Deputy	Director	on	Research,	Law	and	Development	 
	 	 Research	 Center,	 Faculty	 of	 Law,	 Chulalongkorn	 
	 	 University
	 -	 Assistant	to	the	Rector,	Chulalongkorn	University
	 -	 Researcher,	Thailand	Environment	Institute	(TEI)
	 -	 Lecturer,	International	Pacific	College,	New	Zealand
	 -	 Legal	 Consultant,	 Project	 on	 Environmental	 Law	 
	 	 Drafting	for	Laos	PDR,	Asia	Foundation	(Thailand)
	 -	 Legal	Consultant,	Project	on	Establishing	Maekong	Law	 
	 	 Center	 for	 Lower	 Maekong	 Basin	 Countries,	 Asia 
	 	 Foundation	(Thailand)
	 -	 Legal	Counselor	for	Justice	Minister	of	Thailand
	 -	 Visiting	Researcher,	East	Asian	Legal	Studies	Program,	 
	 	 Harvard	Law	School
	 -	 Attorney,	Bangkok	International	Law	Office,	Bangkok,	 
	 	 Thailand

Current Position
	 -	 Assistant	 Professor,	 Faculty	 of	 Law,	 Chulalongkorn	 
	 	 University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

Asst.Prof.Dr. Kanongnij  Sribuaiam, Ph.D.

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 57 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Member, Board of Directors
Age 57 Years old
Tenure 24 October 2017 – 23 October 2021
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ประวัติการศึกษา  

	 -	 MBA,	 Case	Western	 Reserve	University,	 

	 	 สหรัฐอเมริกา

	 -	 B.S.	Finance,	The	University	of	Findaly,	 

	 	 สหรัฐอเมริกา

	 -	 Director	 Certification	 Program,	 สถาบัน 

	 	 กรรมการไทย

	 -	 Corporate	Governance	for	Capital	Market	 

	 	 Intermediaries,	สถาบนักรรมการไทย	หลักสตูร 

	 	 นักบริการการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง

ประวัติการท�างาน
	 -	 กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเส่ียง	 

	 	 บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย	จ�ากัด	 

	 	 (มหาชน)

	 -	 กรรมการ	 บริษัทเมืองไทยประกันภัย	 จ�ากัด	 

	 	 (มหาชน)

	 -	 กรรมการ	บริษัทจดัการกองทนุกสกิรไทย	จ�ากดั	

	 -	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ธนาคารกรุงไทย	 

	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

	 -	 ทีป่รึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ธนาคารกรุงไทย	 

	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 -		กรรมการบริษัท	บริหารสนิทรัพย์กรุงเทพ	จ�ากัด

	 -		กรรมการบรษิทั	ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์	จ�ากดั

	 -		กรรมการบริษัท	ดู	เดย์	ดรีม	จ�ากัด	(มหาชน)

	 -		กรรมการบริษัท	เวนดิ้งคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

	 -		กรรมการบริษัท	สบายมันนี่	จ�ากัด

	 -		กรรมการบริษัท	เวนดิ้งพลัส	จ�ากัด

	 -		กรรมการบริษัท	เอส	เอ	บี	สยาม	จ�ากัด

	 -	 กรรมการบริษัท	สเปซแอทสยาม	จ�ากัด

Education  

	 -		MBA,	Case	Wester	Reserve	University,	USA

	 -		B.S.	Finance,	The	University	of	Findlay,		USA

	 -		Director	Certification	Program,	Thai	Institue	 

	 	 of	Directors

	 -	 Corporate	Governance	 for	Capital	Market	 

	 	 Intermediaries,	Thai	Institue	of	Directors

Professional Experience
	 -	 Director	and	Chairman	for	Risk	Committee,	 

	 	 Krung	Thai	Asset	Management	Plc.

	 -	 Director,	Muang	Thai	Insurance	Plc.

	 -	 Director,	 Kasikorn	 Asset	 Management	 

	 	 Co.Ltd.

	 -	 Senior	Evp,	Krung	Thai	Bank	Plc.

	 -	 Advisor	to	the	President	of	Krung	Thai	Bank	Plc.

Current Position
	 -	 Director	Bangkok	Asset	Managemet	Co.Ltd.

	 -	 Director	 Dhanarak	 Asset	 Development	 

	 	 Co.Ltd.

	 -	 Director	Do	Day	Dream	Plc.

	 -	 Director	Vending	Corporation	Co.Ltd.

	 -	 Director	Sabuy	Money	Co.Ltd.

	 -	 Director	Vending	Plus	Co.Ltd.

	 -	 Director	Sab	Siam	Co.Ltd.

	 -	 Director	Space	At	Siam	Co.Ltd.

นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์

Mr. Songpol  Chevapanyaroj

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 46 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Member, Board of Directors
Age 46 Years old
Tenure 24 October 2017- 23 October 2021

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256018



ประวัติการศึกษา  

	 -	 ปริญญาตรี	 แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัย 

	 	 สงขลานครินทร์

	 -	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 วิทยาศาสตร์การแพทย ์

	 	 คลินิก	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 -	 ปริญญาโท	วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม	เฉพาะทาง 

	 	 สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	แพทยสภา

	 -	 อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรม	 เฉพาะทางสาขา 

	 	 เวชศาสตร์ป้องกัน	 (แขนงเวชศาสตร์ป้องกัน 

	 	 คลินิก)	แพทยสภา

	 -		Master	 in	 public	 health	methodology	 

	 	 University	 Libre	 De	 Bruxelles	 (ประเทศ 

	 	 เบลเยี่ยม)

	 -		อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรม	 เฉพาะทางสาขา 

	 	 เวชศาสตร์ครอบครัว	

	 -	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิต 

	 	 พัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการท�างาน
	 -	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

	 -	 นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัพระนครศรอียธุยา

	 -	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

	 -	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

	 -	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 -	 รองอธบิดกีรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ

ต�าแหน่งในปัจจุบัน
	 -	 ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

Education 

	 -		Doctor	of	Medicine,	Faculty	of	Medicine,	 

	 	 Prince	of	Songkla	University	

	 -	 Thai	Board	of	Orthopaedics

	 -	 Thai	 Board	 of	 Family	 Medicine	 of	 

	 	 Thai	Medical	Council

	 -	 Thai	Board	of	Preventive	Medicine	

	 -	 Master	 in	 Public	 Health	Methodology, 

	 	 University	of	Brussels	

	 -	 Master	of	Public	Administration,	National	 

	 	 Institute	of	Development	Administration	 

	 	 (NIDA)

Professional Experience
	 -	 Provincial	Chief	Medical	Officer	of	Yala

	 -	 Provincial	 Chief	 Medical	 Officer	 of	 

	 	 Pranakornsri	Ayuttaya

	 -	 Provincial	Chief	Medical	Officer	of	Krabi

	 -	 Provincial	 Chief	 Medical	 Officer	 of	 

	 	 Chumporn

	 -	 Provincial	 Chief	 Medical	 Officer	 of	 

	 	 Nakhorn	Si	Thammarat

	 -	 Deputy	Director	General,	Department	of	 

	 	 Disease	Control,	Ministry	of	Public	Health

Current Position 
	 -	 Managing	 Director,	 the	 Government	 

	 	 Pharmaceutical	Organization

กรรมการและเลขานุการ 
อายุ 60 ปี
ดำารงตำาแหน่ง 24 ตุลาคม 2560 - 6 กรกฎาคม 2561

นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น

Dr. Nopporn  Cheanklin MD.,MPHM.
Member, Board of Directors 
Age 60 Years old
Tenure 24 October 2017 – 6 July 2018
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1. นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น
 ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม
	 Dr.	Nopporn		Cheanklin	M.D.,	MPHM.
	 Managing	Director

	 Dr.	Mukdavan		Prakobvaitayakit,	Ph.D.
	 Deputy	Managing	Director

4. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ
 รองผู้อำานวยการ

5. นายนวรัตน์  วาจานนท์
 รองผู้อำานวยการ
	 Mr.	Navaratt		Vachananda
	 Deputy	Managing	Director

2. ภก.พิพัฒน์  นิยมการ
 รองผู้อำานวยการ
	 Mr.	Pipat		Niyomkarn
	 Deputy	Managing	Director

6. นางศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล
 รองผู้อำานวยการ
	 Mrs.	Sirinuch		Cheewanpisalnukul
	 Deputy	Managing	Director

3. ภก.จักกฤษณ์  ประไพพิทยาคุณ
 รองผู้อำานวยการ
	 Mr.	Chakkrit		Prapaipittayakhun
	 Deputy	Managing	Director

THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION Annual Report 2017 21



คณะผู�บริหารองค�การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

คณะผู�บริหารองค�การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

15

13

14

12

16
7

8
11

10

9

7. นายกิตติศักดิ์  ภูพิพัฒน์ผล
 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
	 Mr.	Kittisak		Poopipatpol
	 Senior	Expert

10.  ภญ.วีระมล  มหาตมวดี
   ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
	 		Mrs.	Veeramol		Mahatamavadee
	 		Assistant	Managing	Director

8. ภญ.อภิชชา  โยธาประเสริฐ
 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
	 Mrs.	Apitcha		Yothaprasert
	 Senior	Expert

11. ภญ.ศิริวรรณ  ป้อมจักรศิลป์
 ผู้เชี่ยวชาญ 10
	 Mrs.	Sirivan		Pomchaksin
	 Expert	10

9. ภญ.สุภาพร  ติพพะมงคล
 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
	 Miss	Subhaporn		Tippamongkol
	 Assistant	Managing	Director

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256022
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15. ภญ.จิรารัตน์  ตรีรัตนพันธ์
 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	 Miss	Chirarat		Treerattanapun
	 Director	of	the	Human	Resources	Department

12. ภญ.ศิริกุล  เมธีวีรังสรรค์
 ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน
	 Mrs.	Sirikul		Matevelungsun
	 Director	of	the	Office	of	Internal	Audit	

13. ภญ.ดนตรี  เกษสุวรรณสิงห์
 ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ
	 Miss	Dontree		Katesuwanasing
	 Director	of	the	Office	of	the	Managing	Director

16. นางสาวรำาไพ  สมจิตรมูล
 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
	 Miss	Rampai		Somchitmul
	 Director	of	the	Finance	and	Accounting	Department

14. นายนวรัตน์  วาจานนท์
 รักษาการ ผู้อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร์
	 Mr.	Navaratt	 	Vachananda
	 Acting	Director	of	the	Office	of	Strategic	Management
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20. นายรังษี  ปัดลี
 ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
	 Mr.	Rangsee		Patlee
	 Director	of	the	Engineering	and	Technology	Department

21. ภญ.อมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์
 ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
	 Mrs.	Amonrat		Suepbunchoenwong
	 Director	of	the	Marketing	and	Sales	Department

17. ผู้อำานวยการฝ่ายผลิตยา 
 (รอการแต่งตั้ง) 
	 Director	of	the	Pharmaceutical	Production	Department

18. ภญ.ปราณี  จาตุนิตานนท์
 ผู้อำานวยการฝ่ายชีววัตถุ
	 Mrs.	Pranee		Jatunitanonte
	 Director	of	the	Biological	Production	Department

19. ภก.พิทยะ  จันทร์ขาว
 ผู้อำานวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
	 Mr.	Pittaya		Chankhow
	 Director	of	the	Chemicals	Department

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256024
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23. ภญ.บุปผาชาติ  จันทร์สูง
 ผู้อำานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
	 Mrs.	Bubpachat		Chansung
	 Director	of	the	Quality	Assurance	Department

24. ดร.ภญ.นันทกาญจน์  สุวรรณปิฏกกุล
 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
	 Dr.	Nuntakan		Suwanpidokkul,	Ph.D.
	 Director	of	the	Research	and	Development	Institute

25. ภญ.สุพร  อิงอุดมนุกูล
 ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1
	 Mrs.	Suporn		Engudomnukul
		 Director	of	Rangsit	Pharmaceutical
	 Production	Plant	1

26. ภญ.อุบลรัตน์  สินรักษา
 ผู้จัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
	 Mrs.	Ubonrat		Sinraksa
	 Director	of	Beta-Lactam	Antibiotics	Plant	

22. ภก.พิศาล  อัสนี
 ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
	 Mr.	Pisan		Asanee
	 Director	of	the	Logistics	Department	
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คณะกรรมการองค�การเภสัชกรรม

กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล�อม

BOARD OF DIRECTORS

Safety and Environment Division

ผู�อำนวยการ
Managing Director สำนักตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

ผู�ช�วยผู�อำนวยการ

สำนักอำนวยการ สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร�

ฝ�ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ�ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ�ายผลิตยา โรงงานผลิตยา
รังสิต 1

โรงงานผลิตยา
ปฏิชีวนะกลุ�ม
เบตาแลคแตม

ฝ�ายเภสัชเคมีภัณฑ� ฝ�ายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

ฝ�ายการตลาด
และการขาย

ฝ�ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ�

ฝ�ายประกัน
คุณภาพ

การประกัน
คุณภาพโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ฝ�ายชีววัตถุ

Office of the
Managing director

กองอำนวยการ

กองกฎหมาย

กองประชาสัมพันธ�

กองธุรกิจร�วมทุน

กองสอบเทียบและทดสอบ

กองพัฒนาองค�กร
เพื่อความยั่งยืน

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

Beta-Lactam
Antibiotics
Production G.1

Regulatory Compliance
and Documentation
Division

Administration Division

Legal division

Public Relations Division

Information Technology
Division

Joint Venture Division

Calibration and Testing
Division

Sustainability
Development Division

กองงานประกันคุณภาพ กองบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล

กองธุรกิจต�างประเทศ กองบริหารผลิตภัณฑ� กองบริหารเอกสาร
ประกันคุณภาพ

Quality Control
Division

กองการควบคุม
คุณภาพ

กองมาตรฐานการผลิต กลุ�มประกันคุณภาพงานวิจัยกองนโยบาย
และยุทธศาสตร�
Policy and Strategy
Division
กองแผนงาน
และงบประมาณ
Planning and 
Budgeting Division

Biological
Administration and
Planning U.

Quality Assurance Division
Mechanical Maintenance
Division

International Business
Division

Supply Chain
Management Division

Validation Division Research and Development
Quality Assurance G.

กองการเจ�าหน�าที่
Personnel Division

กองบัญชี
Accounting Division

กองบริหารการผลิต
Production
Administration
Division

Administration
Division

กองอำนวยการ กลุ�มการผลิต 1 งานบริหารการผลติ
ชีววัตถุ

Office of Strategic
Management

Human Resources
Department

Finance And
Accounting
Department

Pharmaceutical
Production
Department

Rangsit
Pharmaceutical

Production Plant 1

Beta-Lactam
Antibiotics Plant

Chemicals
Department

Engineering and
 Technology
Department

Marketing and
Sales

Department

Logistics 
Department

Quality Assurance
Department

Quality Assurance
Department

Rangsit Pharmaceutical
Production Plant 1

Research and
Development

Institute

Biological
Products

Department

Assistant Managing Director

ผู�ช�วยผู�อำนวยการ

Assistant Managing Director

ผู�เชี่ยวชาญ 10

Expert

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

ผู�เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

ผู�เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

หน�วยงานระดับฝ�าย/เทียบเท�า
กล�ุมตรวจสอบภารกิจการผลิต
และภารกิจวิชาการ
Production Audit G.

กลุ�มตรวจสอบภารกิจการตลาด
Marketing Audit G.

กลุ�มตรวจสอบภารกิจบริหาร 
ภารกิจการเงินและงานเฉพาะกิจ
Management and Financial 
Audit G.

โครงสร�างองค�การเภสัชกรรม
GPO’s Organization Chart
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Pharmaceutical
Production
Division

กองการผลิต

Supply Chain Division
กองการคลังสำรอง

Engineering Division
กองการวิศวกรรม

Bacterial Vaccine
Division

กองผลิตวัคซีน
จากแบคทีเรีย

Viral Vaccine Divsion
กองผลิตวัคซีนจากไวรัส

Serum Division
กองเซรุ�ม

Biological Filling Division
กองบรรจุชีววัตถุ

Experimental Animals Division
กองสัตว�ทดลอง

กองสนับสนุนและ
บริการโรงงาน
Factory Services and 
Support Division

กองบริหารลูกค�าสัมพันธ�
Customer Relationship
Management Division
กองการตลาด
Marketing Division
กองการขายภาครฐั
Governmental
Sales Division
กองการขายภาคเอกชน
Private Sales Division

กองจัดซื้อทั่วไป
Procurement Division
กองจัดซื้อและ
สำรองวัตถุดิบ
Raw Materials
Procurement and
Warehouse Division
กองจัดซื้อและ
สำรองบรรจุภัณฑ�
Packaging Materials
Procurement and
Warehouse Division
กองบริหารการสั่งซื้อ
Customer Order
Management
Division
กองคลังและ
กระจายผลิตภัณฑ�
Finished Products
Warehouse and
Distribution Division
สาขาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
GPO North-eastern
Regional Branch
สาขาภาคเหนือ
GPO North-eastern
Regional Branch
สาขาภาคใต�
GPO Southern
Regional Branch

Quality System
Development
Division

กองพัฒนาระบบคุณภาพ

Validation Division
กองมาตรฐานการผลิต

Raw Materials
Standard Division

กองมาตรฐานวัตถุดิบ

Packaging Materials
Standard Division

กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ�

Finished Products
Standard Division

กองมาตรฐานผลิตภัณฑ�

Biological Products
Standard Division

กองมาตรฐานชีววัตถุ

Microbiological
Analysis Division

กองตรวจสอบ
คุณภาพทาง
จุลชีววิทยา

กองวิศวกรรม
Engineering division
กองการพิมพ�
Prining Division

กลุ�มธุรกิจ
Business G.
กองสนับสนุนการผลิต
Production Support
Division
กองผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ
Natural Products 
Division
กองผลิตวัตถุดิบเคมีภัณฑ�
Chemicals Production 
Division
กองเภสัชภัณฑ�
Pharmaceutical
Chemical Products
Division

Beta-Lactam
Antibiotics
Production G.2

กลุ�มการผลิต 2

Beta-Lactam
Antibiotics
Quality Control G.

กลุ�มควบคุมคุณภาพ

กองเภสัชกรรม 1
Pharmaceutical
Production
Division 1
กองเภสัชกรรม 2
Pharmaceutical
Production
Division 2
กองเภสัชกรรม 3
Pharmaceutical
Production
Division 3
กองเภสัชกรรม 4
Pharmaceutical
Production
Division 4
กองเภสัชกรรม 5
Pharmaceutical
Production
Division 5

กองพัฒนาบุคลากร
Personnel Development
Division

กองบัญชีต�นทุน
Cost Accounting
Divsion

กองการแพทย�และอนามยั
Medical Service and
Health Division

กองตอบแทนและ
สิทธิประโยชน�
Compensation and
Benefit division

กองการเงิน
Finance Division
กองงบประมาณ
Budget Division

กองแรงงานสัมพันธ�
และวินัย
Labor Relations 
and Discipline Division

กองประเมินผล
และติดตาม
Evaluation and
Monitoring Division
กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
Risk Management
and Internal
Control Division

กองบริหารระบบคุณภาพ
Compliance and
Quality System
Division

กลุ�มวิชาการและ
ประสานงานวิจัย
ทางคลินิก
Clinical Research
Co-ordination G.
กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย
Research Supporting G. 
กลุ�มวิจัยและ
พัฒนาเภสัชกรรม
Pharmaceutical Research 
and Development G.
กลุ�มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห�
Pharmaceutical
Analysis Research G.
กลุ�มวิจัยวัตถุดิบ
ทางเภสัชกรรม
Pharmaceutical
Ingredient Research G.
กลุ�มวิจัยผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ
Natural Product
Research G.
กลุ�มวิจัยชีววิเคราะห�
Biological Analysis Research G.
กลุ�มวิจัยชีววัตถุ
Biologicals Research G.
กลุ�มศึกษาชีวสมมูล
Bioequivalence Study G.

โครงสร้างการบริหาร
Organization Chart

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256026
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ผู�อำนวยการ
Managing Director สำนักตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

ผู�ช�วยผู�อำนวยการ

สำนักอำนวยการ สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร�

ฝ�ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ�ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ�ายผลิตยา โรงงานผลิตยา
รังสิต 1

โรงงานผลิตยา
ปฏิชีวนะกลุ�ม
เบตาแลคแตม

ฝ�ายเภสัชเคมีภัณฑ� ฝ�ายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

ฝ�ายการตลาด
และการขาย

ฝ�ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ�

ฝ�ายประกัน
คุณภาพ

การประกัน
คุณภาพโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ฝ�ายชีววัตถุ

Office of the
Managing director

กองอำนวยการ

กองกฎหมาย

กองประชาสัมพันธ�

กองธุรกิจร�วมทุน

กองสอบเทียบและทดสอบ

กองพัฒนาองค�กร
เพื่อความยั่งยืน

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

Beta-Lactam
Antibiotics
Production G.1

Regulatory Compliance
and Documentation
Division

Administration Division

Legal division

Public Relations Division

Information Technology
Division

Joint Venture Division

Calibration and Testing
Division

Sustainability
Development Division

กองงานประกันคุณภาพ กองบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล

กองธุรกิจต�างประเทศ กองบริหารผลิตภัณฑ� กองบริหารเอกสาร
ประกันคุณภาพ

Quality Control
Division

กองการควบคุม
คุณภาพ

กองมาตรฐานการผลิต กลุ�มประกันคุณภาพงานวิจัยกองนโยบาย
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Policy and Strategy
Division
กองแผนงาน
และงบประมาณ
Planning and 
Budgeting Division

Biological
Administration and
Planning U.

Quality Assurance Division
Mechanical Maintenance
Division

International Business
Division

Supply Chain
Management Division

Validation Division Research and Development
Quality Assurance G.

กองการเจ�าหน�าที่
Personnel Division

กองบัญชี
Accounting Division

กองบริหารการผลิต
Production
Administration
Division

Administration
Division

กองอำนวยการ กลุ�มการผลิต 1 งานบริหารการผลติ
ชีววัตถุ

Office of Strategic
Management

Human Resources
Department

Finance And
Accounting
Department

Pharmaceutical
Production
Department

Rangsit
Pharmaceutical

Production Plant 1

Beta-Lactam
Antibiotics Plant

Chemicals
Department

Engineering and
 Technology
Department

Marketing and
Sales

Department

Logistics 
Department

Quality Assurance
Department

Quality Assurance
Department

Rangsit Pharmaceutical
Production Plant 1

Research and
Development

Institute

Biological
Products

Department

Assistant Managing Director

ผู�ช�วยผู�อำนวยการ

Assistant Managing Director

ผู�เชี่ยวชาญ 10

Expert

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

รองผู�อำนวยการ
Deputy Managing

Director

ผู�เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

ผู�เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

หน�วยงานระดับฝ�าย/เทียบเท�า
กล�ุมตรวจสอบภารกิจการผลิต
และภารกิจวิชาการ
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Pharmaceutical
Production
Division

กองการผลิต

Supply Chain Division
กองการคลังสำรอง

Engineering Division
กองการวิศวกรรม

Bacterial Vaccine
Division

กองผลิตวัคซีน
จากแบคทีเรยี

Viral Vaccine Divsion
กองผลิตวัคซีนจากไวรัส

Serum Division
กองเซรุ�ม

Biological Filling Division
กองบรรจุชีววัตถุ

Experimental Animals Division
กองสัตว�ทดลอง

กองสนับสนุนและ
บริการโรงงาน
Factory Services and 
Support Division

กองบริหารลูกค�าสัมพันธ�
Customer Relationship
Management Division
กองการตลาด
Marketing Division
กองการขายภาครฐั
Governmental
Sales Division
กองการขายภาคเอกชน
Private Sales Division

กองจัดซื้อทั่วไป
Procurement Division
กองจัดซื้อและ
สำรองวัตถุดิบ
Raw Materials
Procurement and
Warehouse Division
กองจัดซื้อและ
สำรองบรรจุภัณฑ�
Packaging Materials
Procurement and
Warehouse Division
กองบริหารการสั่งซื้อ
Customer Order
Management
Division
กองคลังและ
กระจายผลิตภัณฑ�
Finished Products
Warehouse and
Distribution Division
สาขาภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
GPO North-eastern
Regional Branch
สาขาภาคเหนือ
GPO North-eastern
Regional Branch
สาขาภาคใต�
GPO Southern
Regional Branch

Quality System
Development
Division

กองพัฒนาระบบคุณภาพ

Validation Division
กองมาตรฐานการผลิต

Raw Materials
Standard Division

กองมาตรฐานวัตถุดิบ

Packaging Materials
Standard Division

กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ�
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กองมาตรฐานผลิตภัณฑ�

Biological Products
Standard Division

กองมาตรฐานชีววัตถุ
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Analysis Division

กองตรวจสอบ
คุณภาพทาง
จุลชีววิทยา

กองวิศวกรรม
Engineering division
กองการพิมพ�
Prining Division

กลุ�มธุรกิจ
Business G.
กองสนับสนุนการผลิต
Production Support
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กองผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ
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Pharmaceutical
Production
Division 3
กองเภสัชกรรม 4
Pharmaceutical
Production
Division 4
กองเภสัชกรรม 5
Pharmaceutical
Production
Division 5

กองพัฒนาบุคลากร
Personnel Development
Division

กองบัญชีต�นทุน
Cost Accounting
Divsion

กองการแพทย�และอนามยั
Medical Service and
Health Division

กองตอบแทนและ
สิทธิประโยชน�
Compensation and
Benefit division

กองการเงิน
Finance Division
กองงบประมาณ
Budget Division

กองแรงงานสัมพันธ�
และวินัย
Labor Relations 
and Discipline Division

กองประเมินผล
และติดตาม
Evaluation and
Monitoring Division
กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
Risk Management
and Internal
Control Division

กองบริหารระบบคุณภาพ
Compliance and
Quality System
Division

กลุ�มวิชาการและ
ประสานงานวิจัย
ทางคลินิก
Clinical Research
Co-ordination G.
กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย
Research Supporting G. 
กลุ�มวิจัยและ
พัฒนาเภสัชกรรม
Pharmaceutical Research 
and Development G.
กลุ�มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห�
Pharmaceutical
Analysis Research G.
กลุ�มวิจัยวัตถุดิบ
ทางเภสัชกรรม
Pharmaceutical
Ingredient Research G.
กลุ�มวิจัยผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ
Natural Product
Research G.
กลุ�มวิจัยชีววิเคราะห�
Biological Analysis Research G.
กลุ�มวิจัยชีววัตถุ
Biologicals Research G.
กลุ�มศึกษาชีวสมมูล
Bioequivalence Study G.
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โครงสร้างการจัดการ

และการกำากับดูแลกิจการ 

Management and Supervision Structure

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 / Reappointment on October 24, 2017

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม The Board of Directors

	 โครงสร้างการจัดการและการก�ากับดูแลกิจการขององค์การเภสัชกรรม	 ในปีงบประมาณ	 2560	 ประกอบด้วย	 

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการก�าหนดผลตอบแทนและประเมินผลกรรมการและ 

ผู ้บริหารระดับสูง	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี 

คณะกรรมการด้านกฎหมาย	คณะกรรมการกจิการสมัพันธ์	คณะกรรมการบรหิารกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	คณะกรรมการตดิตามและ

ก�ากบัการด�าเนินงานก่อสร้างโรงงานผลติยารงัสติ	1	ดงัต่อไปน้ี

	 The	Management	 and	 Supervision	 Structure	 for	 the	 Fiscal	 Year	 2017	 consisted	 of	 the	 Board	 of	 
Directors,	 the	 Executive	 Committee,	 the	 Audit	 Committee,	 the	 Business	 Development	 committee,	 
the	Public	Service	Policy	Committee	and	other	Committees	as	follows	:

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

นพ.โสภณ    เมฆธน

นพ.เจษฎา    โชคดำารงสุข

นพ.บุญชัย    สมบูรณ์สุข

นางญาใจ    พัฒนสุขวสันต์

นางสาวโสภาวดี   เลิศมนัสชัย์

นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์

ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์   โอกาศเจริญ

ดร.สมฤดี    ศรีจรรยา

ผศ.ดร.คนึงนิจ    ศรีบัวเอี่ยม

นายทรงพล    ชีวะปัญญาโรจน์

นพ.นพพร    ชื่นกลิ่น

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director & Secretary

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dr. Sopon    Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.

Dr. Jedsada    Chokdumrongsuk, M.D. (Mr.)

Dr. Boonchai    Somboonsook, M.D.

Mrs. Yajai    Pattanasukwasun

Miss Sopawadee    Lertmanaschai

Miss Pongpun    Gearaviriyapun

Asst.Prof.Dr. Chusak   Okaseharoen, Ph.D, M.D.

Dr. Somruedee    Srichanya, Ph.D.

Asst.Prof.Dr. Kanongnij   Sribuaiam, Ph.D.

Mr. Songpol    Chevapanyaroj

Dr. Nopporn    Cheanklin , M.D., MPHM.
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โครงสร้างการจัดการ

และการกำากับดูแลกิจการ 

Management and Supervision Structure 	 คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมมหีน้าท่ีก�าหนดนโยบายและทิศทางขององค์การเภสชักรรม	และก�ากบัควบคมุดแูลให้มี 

การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิลเป็นไปตามกฎหมาย	 วตัถุประสงค์	 และข้อบงัคบั

องค์การเภสัชกรรม	ตลอดจนนโยบายของรฐับาล

	 องค์การเภสชักรรมได้ก�าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการองค์การเภสชักรรม	เดอืนละ	1	ครัง้	โดยจะส่งวาระการประชมุและ

เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย	 7	 วัน	 เพื่อให้มีการพิจารณา 

อย่างรอบคอบ	 โดยในปีงบประมาณ	2560	คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมมกีารประชมุรวม	จ�านวน	 11	ครัง้	 มคีณะกรรมการ 

เข้าร่วมประชมุในแต่ละคร้ัง	ดงันี้

	 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,	the	purposes	and	regulations	of	the	Organization	and	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	each	meeting	for	their	careful	
consideration.	During	the	Fiscal	Year	2017,	there	were	11	meetings,	the	attendance	of	which	was	as	follows	:

กำรประชุมครั้งที่
Meeting

จ�ำนวนผู้เข้ำประชุม (ท่ำน)
Attending Member

จ�ำนวนกรรมกำร (ท่ำน)
Total Board Member

วัน/เดือน/ปี
Date

26

30

22

25

22

28

25

24

20

19

9

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2560

2560

11

11

10

13

13

13

13

12

12

12

12

9

9

10

13

12

12

12

8

12

10

12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

October 26, 2016

November 30, 2016

December 22, 2016

January 25, 2017

February 22, 2017

March 28, 2017

April 25, 2017

May 24, 2017

June 20, 2017

July 19, 2017

August 9, 2017
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นางสาวโสภาวดี   เลิศมนัสชัย

นางญาใจ    พัฒนสุขวสันต์

ดร.สมฤดี    ศรีจรรยา

นพ.สุรเชษฐ์    สถิตนิรามัย

พลโท สุชาติ    วงษ์มาก

ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม

รองผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ

ผู้อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร The Executive Board
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017

1.	 ให้ค�าปรึกษา	 ข้อเสนอแนะ	 ต่อคณะกรรมการองค์การ 
	 เภสัชกรรม	 ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์ 
	 องค์กร	 แผนการลงทุน	 งบประมาณ	 การจัดสรรทรัพยากร	 
	 ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
2.	 ให้ข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่ ชัดเจน 
	 ในการพัฒนาองค์การเภสัชกรรมในอนาคต	 การพัฒนา 
	 ศักยภาพ	 และเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจและหน้าที ่
	 ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม	 ประเทศชาติ	 ในด้านยาและ 
	 เวชภัณฑ์
3.	 พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล	 ระบบข้อมูลและการปรับ 
	 ระเบียบข้อบังคับเพื่อให ้การบริหารงานขององค์การ 
	 เภสัชกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.	 พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ 
	 ข้อบังคับที่ก�าหนด
5.	 พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุน	 พร้อมข้อ 
	 เสนอแนะ
6.	 อื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การ 
	 เภสัชกรรม

1.		To	provide	consultation	and	recommendations	to	 
	 the	GPO	Board	of	Directors	for	decision	making	on	 
	 matters	 significant	 to	 the	 strategy,	 investment	 
	 plan,	 budget	 and	 resource	 allocation;	 to	 ensure	 
	 efficiency	and	effectiveness.
2.	 To	 set	 up	 standards	 for	 business	management,	 
	 human	 resource	management	 and	 information	 
	 systems,	 as	well	 as	 the	 adjustment	 of	 rules	 and	 
	 regulations	to	yield	the	maximum	effectiveness	of	 
	 operations.
3.	 To	develop	 the	human	 resources	 system	and	data	 
	 systems	and	to	revise	GPO’s	regulations	in	order	to	 
	 maximize	 the	 effectiveness	 of	 the	 organization’s	 
	 administration.	
4.		Other	matters	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.
5.	 Evaluation	and	 suggestions	 for	GPO’s	 Joint	Venture	 
	 Companies.	
6.		Other	matter	assigned	by	the	Board	of	Directors.

 โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ดังนี้  The Executive Committee is responsible  

for the following :

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Secretary

Assistance

Assistance

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Miss Sopawadee    Lertmanaschai

Mrs. Yajai    Pattanasukwasun

Dr. Somruedee    Srichanya, Ph.D.

Dr. Surachet    Satitniramai, M.D.

Lt.Gen. Suchart    Wongmark

Managing Director

Deputy Managing Director

Director of Office of the Managing Director

Director of Office of Strategic Management
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ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นพ.เจษฎา    โชคดำารงสุข

นพ.บุญชัย    สมบูรณ์สุข

นายทรงพล    ชีวะปัญญาโรจน์

รองผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม 

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร์

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม
Appointment of the committee for the evaluation of the performance of GPO’s Chief Executive Officers

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017

1.	 พิจารณาแผนงานและก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน	 
	 (KPI)	ของผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม

2.	 พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
	 และก�าหนดหลักเกณฑ ์ค ่ าตอบแทน	 เพื่อพิจารณา 
	 ผลตอบแทนประจ�าปีของผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม

3.	 ประมวลผลและพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนและ 
	 ค่าตอบแทนพเิศษของผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม

4.	 พิจารณาเสนอแนะและกลั่นกรองผลการประเมินการ 
	 ปฏิบัติงานและข้อเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�าปีของ 
	 ผูบ้ริหารระดับ	10-11

5.	 น�าเสนอให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาให้ 
	 ความเหน็ชอบ

6.	 อืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการองค์การเภสชักรรมมอบหมาย	

1.	 Examine	 the	 operation	 plan	 and	 determine	 
	 the	 key	 performance	 indicators	 for	 the	Managing	 
	 Director.	
2.	 Consider	 and	 determine	 the	 criteria	 for	 the	 
	 evaluation	 of	 the	 performance	 of	 the	Managing	 
	 Director	 and	 determine	 the	 criteria	 for	 his/her	 
	 annual	remuneration.	
3.	 Evaluate	 and	 consider	 any	 increase	 in	 terms	 of	 
	 salary	 and	 gratuities	 in	 regard	 to	 the	Managing	 
	 Director.
4.	 Consider	 and	 scrutinize	 evaluated	 performance	 
	 results	 before	 making	 proposals	 in	 regard	 to	 
	 annual	promotion	for	executives	in	levels	10-11.
5.	 Present	proposals	 to	GPO’s	Board	of	Directors	 for	 
	 approval.
6.	 Other	 duties	 as	 assigned	 by	 GPO’s	 Board	 of	 
	 Directors.

 โดยให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 

ผู้บริหำรระดับสูงขององค์กำรเภสัชกรรม มีหน้ำที่ดังนี้

 The Committee for the Evaluation of the  

Performance of GPO’s Chief Executive Officers  

possesses the following authorities and duties :

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

Chairman

Director

Director

Secretary

Assistance

Assistance

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dr. Jedsada    Chokdumrongsuk M.D. (Mr.)

Dr. Boonchai    Somboonsook, M.D.

Mr. Songpol    Chevapanyaroj

Deputy Managing Director

Director of Human Resources Department

Director of Office of Strategic Management
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นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์

ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์   โอกาศเจริญ

ผศ.ดร.คนึงนิจ    ศรีบัวเอี่ยม

ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ The Audit Committee
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017

1.	 จดัท�ากฎบตัรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ 
	 ตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ 
	 ด�าเนินงานของรัฐวสิาหกจิ	 โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก 
	 คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิและมกีารสอบทานความเหมาะสม 
	 ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2.	 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
	 ควบคมุภายใน	กระบวนการก�ากบัดแูลทีด่	ีและกระบวนการ 
	 บริหารความเสี่ยง
3.	 สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย่าง 
	 ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4.	 สอบทานการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ถูกต้องตาม 
	 กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี	 
	 ประกาศ	 หรือค�าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ 
	 รัฐวิสาหกิจ
5.	 สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	 
	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 
	 ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ 
	 มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ

1.	 Preparation	 of	 the	 Internal	 Audit	 Charter	 in	 
	 accordance	with	 the	 scope	of	 responsibility	 in	 the	 
	 operation	 of	 state	 enterprises.	 The	 Internal	 Audit	 
	 Charter	must	be	approved	by	 the	State	Enterprise	 
	 Committee	and	its	suitability	should	be	reviewed	at	 
	 least	once	a	year.
2.	 Verification	of	the	efficiency	and	effectiveness	of	the	 
	 processes	of	internal	control,	good	governance	and	 
	 risk	management.
3.	 Verification	of	the	accuracy	and	reliability	of	the	state	 
	 enterprise’s	financial	reports.
4.	 Verification	of	the	operations	of	the	state	enterprise	 
	 in	 accordance	with	 the	 law,	 rules	 &	 regulations,	 
	 procedures	and	cabinet	resolutions,	announcements	 
	 or	instructions	in	relation	to	the	operations	of	a	state	 
	 enterprise.
5.	 Verification	of	a	reliable	internal	audit	system	for	the	 
	 state	enterprise	and	examination	of	the	independence		
	 of	the	internal	audit	unit.
6.	 Examination	of	the	list	of	related	subjects	or	subjects	 
	 which	may	be	the	cause	of	a	conflict	of	interest	or	 
	 subjects	which	could	be	subject	to	fraud	and	there 
	 by	affect	the	performance	of	the	state	enterprise.

 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีบทบำทอ�ำนำจหน้ำท่ี 

ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ

และกำรตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้

 The role and authority of the Audit Committee in 

accordance with the regulations of the Ministry of  

Finance in regard to audit committees and the internal 

audit of state enterprises (B.E 2555) comprises the 

following :

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

Chairman

Director

Director

Secretary

1.

2.

3.

4.

Miss Pongpun    Gearaviriyapun

Asst.Prof.Dr. Chusak    Okaseharoen, Ph.D, M.D.

Asst.Prof.Dr. Kanongnij   Sribuaiam, Ph.D.

Director of Office of Internal Audit
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7.	 เสนอข้อแนะน�าต่อคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจในการพจิารณา 
	 แต่งตัง้	โยกย้าย	เลือ่นขัน้	เลือ่นต�าแหน่ง	และประเมนิผลงาน 
	 ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8.	 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี	 และ 
	 อาจเสนอแนะให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่า 
	 จ�าเป ็น	 รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีต ่อ 
	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
9.	 รายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
	 ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
	 อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วัน 
	 สิ้นสุดในแต่ละไตรมาส	 ยกเว้นรายงานผลการด�าเนินงาน 
	 ในไตรมาสที่สี่	 ให้จัดท�าเป็นรายงานผลการด�าเนินงาน 
	 ประจ�าปี	 พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัด 
	 ของรัฐวิสาหกิจนั้น	 และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 
	 เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ
10.	ประเมินผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
	 ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงิน 
	 ละหน่ึงครั้ง	 รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหาและ 
	 อุปสรรค	 ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�าเนินงานให  ้
	 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ
11.	เปิดเผยรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีของคณะกรรมการ 
	 ตรวจสอบและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ�า 
	 ปีของรัฐวิสาหกิจ
12.	ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการ 
	 รัฐวิสาหกิจมอบหมาย

7.	 Provision	 of	 recommendations	 to	 the	 State	 
	 Enterprise	 Committee	 in	 the	 considering	 of	 
	 appointment,	transfer,	promotion	and	performance	 
	 evaluation	 in	 respect	of	 the	head	of	 the	 internal	 
	 audit	unit.
8.	 Coordination	with	the	auditors	on	the	results	of	the	 
	 inspection	 and	 the	 provision	 of	 advice	 on	 the	 
	 verification	or	 inspection	of	 any	 relevant	 subjects	 
	 including	 the	 purposing	 of	 the	 remuneration	 of	 
	 the	auditors	to	the	State	Enterprise	Committee.
9.	 Report	 to	 the	State	 Enterprise	Committee,	 on	 the	 
	 performance	of	 the	Audit	 Committee	 in	 regard	 to	 
	 internal	auditing,	at	least	once	every	quarter,	within	 
	 sixty	 days	 of	 the	 end	 of	 each	 quarter.	 The	 
	 performance	report	 for	 the	fourth	quarter	shall	be	 
	 prepared	 as	 the	 annual	 performance	 report	 and	 
	 submitted	as	such	to	the	Ministry	under	which	the	 
	 state	 enterprise	 operates	 and	 to	 the	Ministry	 of	 
	 Finance	within	 90	 days	 of	 the	 year	 end	 of	 the	 
	 financial	accounting	period	of	the	state	enterprise.
10.	Evaluation	 of	 the	 performance	 of	 the	 Audit	 
	 Committee	in	regard	to	internal	audit	at	least	once	 
	 a	year	in	respect	of	the	financial	accounting	period	 
	 and	 the	 reporting	of	 the	 results	of	 the	evaluation	 
	 and	 any	 problems	 or	 obstacles	 encountered	 
	 including	 plans	 for	 improving	 the	performance	of	 
	 the	State	Enterprise	Committee.
11.	Disclosure	of	the	annual	performance	report	of	the	 
	 Audit	 Committee	 and	 the	 remuneration	 of	 the	 
	 auditors	in	the	Annual	Report	of	the	state	enterprise.
12.	Performance	 of	 any	 other	 tasks	 as	 required	 by	 
	 law	or	assigned	by	the	State	Enterprise	Committee.
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ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายทรงพล    ชีวะปัญญาโรจน์

นางสาวโสภาวดี   เลิศมนัสชัย

นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์

ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม

รองผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำานวยการสำานักบริหารยุทธศาสตร์

ผู้อำานวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

The Risk Management Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017

1.	 พิจารณาความเสี่ยงที่ส�าคัญขององค์การเภสัชกรรม	 และ 
	 จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2.	 พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญๆ
3.	 ติดตามผลการบริหารความเส่ียง	 รวมทั้งพิจารณาแก้ไข 
	 ปัญหาอุปสรรคที่พบ
4.	 รายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญและผลการบริหารความเสี่ยงให้ 
	 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบเป็นระยะๆ

1.	 Consideration	of	the	Organization’s	essential	risk 
	 and	the	adoption	of	the	risk	management	policy.
2.	 To	account	for	the	essential	risk	management	plan.
3.	 To	monitor	 risk	management	 results	 and	 also	 
	 to	evaluate	any	problems	or	obstacles.
4.	 To	 regularly	 report	 on	 essential	 r isk	 and	 
	 management	results	to	the	GPO	Board	of	Directors.

 โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ดังนี้  The Risk Management Committee is responsible 

for the following :

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

Chairman

Director

Director

Director

Secretary

Assistance

Assistance

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mr. Songpol    Chevapanyaroj

Miss Sopawadee    Lertmanaschai

Miss Pongpun    Gearaviriyapun

Managing Director 

Deputy Managing Director

Director, Office of Strategic Management

Director, The Risk Management and Internal Control Division
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คณะกรรมการการกำากับดูแลกิจการที่ดี
Board of Corporate Governance Policies
แต่งตั้งใหม่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 / Reappointment on December 27, 2017

1.	 พิจารณาก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 หรือ 
	 ธรรมภิบาล	 (Corporate	 Governance	 :	 CG)	 และ 
	 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 (Corporate	 Social	 
	 Responsibility	:	CSR)
2.	 ให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการพัฒนา 
	 องค์กรในการด�าเนินการด้านธรรมาภิบาล	 (CG)	 และความ 
	 รับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	
3.	 พิจารณาก�าหนดหรือกลั่นกรองแผนงานหรือกิจกรรมที่ 
	 เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านธรรมาภิบาล	 (CG)	 และความ 
	 รับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	
4.	 ก�ากับตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย 
	 ด้านธรรมาภิบาล	(CG)	และความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR) 
	 ตลอดจนแผนงานและกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึรายงานผล 
	 แก่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
5.	อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

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	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.

 โดยให ้คณะกรรมกำรกำรก�ำกับดู แลกิจกำร ท่ีดี  

มีอ�ำนำจหน้ำที่ดังนี้

 The Board of Corporate Social Responsibility and 

Corporate Governance Policies is responsible for the 

following : 

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

นพ.เจษฎา    โชคดำารงสุข

ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์   โอกาศเจริญ

ดร.สมฤดี    ศรีจรรยา

ม.ล.ปุณฑริก    สมิติ

พล.ต.ท. ชัยวัฒน์   เกตุวรชัย

นายศักดิ์ชัย    ยอดวานิช

นายสุระ    วิเศษศักดิ์

รองผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ

ผู้อำานวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Secretary

Assistance

Assistance

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dr. Jedsada     Chokdumrongsuk M.D. (Mr.) 

Asst.Prof.Dr. Chusak    Okaseharoen, Ph.D, M.D.

Dr. Somruedee    Srichanya, Ph.D.

M.L. Phuntalik    Samiti

Pol.Lt.Gen. Chaiwat   Kedvarachai

Mr. Sakchai    Yotwanit

Mr. Sura     Visaetsak

Deputy Managing Director

Director of Office of the Managing Director

Director of Sustainability Development Division
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นายอัษฎางค์    เชี่ยวธาดา

นางญาใจ    พัฒนสุขวสันต์

นพ. เสรี    นนทสูติ

นายจรูญพงศ์    อินทจาร

นายนันทวัฒน    ไกรเสม

นายธนากร    จงอักษร

รองผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ

ผู้อำานวยการกองกฎหมาย

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
The Legal Consultancy Committee
แต่งตั้งใหม่วันที่ 28 มกราคม 2559 / Reappointment on January 28, 2016

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

1.	 พิจารณาให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย	 ค�าสั่ง	 ระเบียบ	 
	 ข้อบังคับ	 ขององค์การเภสัชกรรมรวมถึงเรื่องสัญญาและ 
	 ข้อตกลงต่างๆ
2.	 พิจารณาทบทวน	 และปรับปรุงค�าสั่ง	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ 
	 ขององค์การเภสัชกรรม	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ 
	 ด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมยิ่งขึ้น
3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
	 องค์การเภสัชกรรม	 หรือตามที่ ผู ้อ�านวยการองค์การ 
	 เภสัชกรรมขอค�าปรึกษา

1.	 To	 provide	 consultation	 on	matters	 relating	 to	 
	 law	and	order,	and	the	rules	and	regulations	of	GPO	 
	 including	contracts	and	agreements.
2.	 To	review	and	improve	orders	and	the	rules	and	 
	 regulations	 of	 GPO	 to	 yield	 increased	benefit	 to	 
	 the	operations	of	GPO.
3.	 Other	matters	as	assigned	by	the	Board	of	Directors	 
	 or	as	reguested	by	the	Managing	Director	of	GPO.

 โดยให้คณะกรรมกำรทีป่รึกษำด้ำนกฎหมำยมหีน้ำท่ีดงัน้ี  The Legal Consulting Committee is responsible for 

the followings :

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Secretary

Assistance

Assistance

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mr. Atsadang    Chiewthada

Mrs. Yajai     Pattanasukwasun

Dr. Seree    Nonthasoot, M.D.

Mr. Jaroonpong    Intajarn

Mr. Nuntawat    Kaisem

Mr. Tanakorn    Jongaugsorn

Deputy Managing Director

Director of Office of the Managing Director

Legal Division
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นายรักษเกชา    แฉ่ฉาย

ภก.พิพัฒน์    นิยมการ

ภก.นิพนธ์    อัตนวานิช

ภก.จักกฤษณ์    ประไพพิทยาคุณ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ    ประกอบไวทยกิจ

นางศิรินุช    ชีวันพิศาลนุกูล

ภญ.ดนตรี    เกษสุวรรณสิงห์

ภญ.จิรารัตน์    ตรีรัตนพันธ์

นายบำารุงศักดิ ์    มุกดา

นายสุทัศน์    มีสารภี

นางปราณี    มั่นคง

นายอติคุณ    ประมาพันธ์

นายวรวิทย์    สุฉันทบุตร

นายศิวเรศวร์    ปานเนียม

นายประกอบ    โภควัฒน์

นายชวัลวัฒน์    กุลนี

นายนพพร    ชีพเมืองแมน

นายจรัญ    เพ็ชรรัตน์

นางเบญจมาศ    เกษเกษม

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
Business Relation Committee

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

ประธานกรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Mr. Raksagecha     Chaechai

Mr. Pipat    Niyomkarn

Mr. Nipon    Atanavanich

Mr. Chakkrit    Prapaipittayakhun

Dr. Mukdavan    Prakobvaitayakit, Ph.D.

Mrs. Sirinuch    Cheewanpisalnukul

Miss Dontree    Katesuwanasing

Miss Chirarat    Treerattanapun

Mr. Bumrungsak    Mookda

Mr. Sutush    Meesarapee

Mrs. Pranee    Monkong

Mr. Atikhun    Pramaphan

Mr. Worawit    Suchanthabut

Mr. Siwarat    Panniem

Mr. Prakob    Pokawat

Mr. Chawanwat    Kulnee

Mr. Nopporn    Cheepmaungman

Mr. Charun    Phetcharat

Mrs. Benjamas    Ketkasem

1.	 พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
	 ในการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	 ตลอดจนส่งเสริมและ 
	 พัฒนาแรงงานสัมพันธ์
2.	 หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
3.	 พิจารณาปรับปรงุระเบยีบข้อบังคบัในการท�างาน	 อนัจะเป็น 
	 ประโยชน์ต่อนายจ้าง	ลูกจ้าง	และรัฐวิสาหกิจนั้น
4.	 ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ 
	 สหภาพแรงงาน	 รวมถึงการร้องทุกข์ที่เก่ียวกับการลงโทษ 
	 ทางวินัย
5.	 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

1.	 Deliberate	 on	 improvements	 to	 the	 operational	 
	 efficiency	of	the	state	enterprise,	promote	and	develop	 
	 good	labor	relations.
2.	 Discover	ways	of	compromise	and	prevent	disputes	 
	 within	the	state	enterprise.	
3.	 Consider	 improvements	 to	workplace	 regulations	 
	 which	will	be	beneficial	to	the	employer,	employees	 
	 and	the	state	enterprise	as	a	whole.
4.	 Consult	and	discuss	in	order	to	resolve	employee	 
	 and	union	petitions	including	grievances	relating	to	 
	 disciplinary	action.	
5.	 Consult	and	discuss	in	order	to	consider	improvements	 
	 to	employment	conditions.

 โดยให้คณะกรรมกำรกจิกำรสมัพนัธ์ มีอ�ำนำจหน้ำท่ีตำม

นัยของมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจ

สัมพันธ์ พ.ศ.2543 กล่ำวคือ

 The Business Relations Committee possesses 
the authority and functions pursuant to Section 23 of 
the State Enterprise Labour Relations Act B.E.2543 as 
follows :
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Managing Director 

Asst.Prof.Dr. Pornpen   Praymyothin, Ph.D.

Dr. Suppamit   Chunsutthiwat, M.D.

Dr. Tomyant   Preuksaritanon, Ph.D.

Lt.Gen. Suchart   Wongmark

Dr. Pravit    Tanyasitthisunthon, M.D.

Asst.Prof.Dr. Manus   Phongchaidecha, Ph.D.

Dr. Anantchai    Asavamaykhin, Ph.D.

Deputy Managing Director/Acting Senior Expert

Director of Research and Development Institute

Director of Research Supporting Group, Research and Development Institute

1.	 Establish	policies	and	a	research	funding	plan.
2.	 Establish	 criteria	 and	 standards	 of	 research	 
	 support	to	researchers.	
3.	 Consider	and	approve	research	projects.
4.	 Issue	statements	or	announcements	about	funding.
5.	 Consider	 research	 funding	 in	 accordance	 with	 
	 procedures.
6.	 Supervise	and	evaluate	funded	research.
7.	 Set	up	measures	for	the	publication	and	transferral 
	 of	research	results.
8.	 Set	up	 rules	 for	 sharing	 the	benefits	of	 research	 
	 output.
9.	 Appoint	a	working	group	to	assess	research	projects.
10.	Perform	other	tasks	to	support	research.
11.	Issue	annual	reports	to	the	GPO	board	of	directors.

GPO Research Fund Committee
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

1.	 ก�าหนดนโยบายและแผนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
2.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการสนับสนุนการวิจัย 
	 ของนักวิจัย
3.	 พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย
4.	 พจิารณา	ให้มคี�าสัง่หรอืประกาศเกีย่วกบัการบรหิารกองทนุ
5.	 พิจารณาการให้ทุนการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
6.	 ก�ากับและประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
7.	 ก�าหนดมาตรการเผยแพร่	และการถ่ายทอดผลงานวิจัย
8.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ของงานวิจัย 
	 ที่เกิดขึ้น
9.	 แต่งตั้งคณะท�างานผู้ประเมินโครงการวิจัย
10.	ด�าเนินงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัย
11.	เสนอรายงานประจ�าปีต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

 โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

มีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

 GPO Research Fund Committee is responsible 

for the followings :

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director & Secretary

Assistance

Assistance

ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม 

รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ  เปรมโยธิน

นพ.ศุภมิตร    ชุณห์สุทธิวัฒน์

ดร.ภญ.ทมยันต์   พฤกษะริตานนท์

พลโท สุชาติ   วงษ์มาก

นพ.ประวิช   ตัญญสิทธิสุนทร

รศ.ดร.ภก.มนัส   พงศ์ชัยเดชา

ดร.ภก.อนันต์ชัย   อัศวเมฆิน

รองผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้รับผิดชอบกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017
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ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director & Secretary

Appointment of the committee for the monitoring and supervision of the construction project :
Rangsit Manufacturing Plant (Phase II)

คณะกรรมการติดตามและกำากับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง 

แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017

นางญาใจ    พัฒนสุขวสันต์

นพ.บุญชัย    สมบูรณ์สุข

นางสาวโสภาวดี   เลิศมนัสชัย

นายทรงพล    ชีวะปัญญาโรจน์

พันเอก ยลเทพ    ธีระชัยชยุติ

ภญ.อัจฉรา    เอกแสงศรี

ภก.พิพัฒน์    นิยมการ

ภก.จักกฤษณ์    ประไพพิทยาคุณ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ 

Mrs. Yajai     Pattanasukwasun

Dr. Boonchai     Somboonsook, M.D.

Ms. Sopawadee     Lertmanaschai

Mr. Songpol     Chevapanyaroj

Colonel Yollatep     Teerachaichayuti

Mrs. Achara     Eksaengsri

Mr. Pipat     Niyomkarn

Mr. Chakkrit     Prapaipittayakhun

Dr. Mukdavan     Prakobvaitayakit,Ph.D.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.	 ก�ากับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
2.	 ติดตาม	 เร่งรัด	และก�ากับการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผน	 
	 และงบประมาณที่ได้รับ
3.	 รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการองค์การ 
	 เภสัชกรรมทราบเป็นระยะๆ	
4.	 มีอ�านาจในการเรียกให้ทุกหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 
	 สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและ 
	 ก�ากับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
5.	 ด�า เนินการงานอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการองค ์การ 
	 เภสัชกรรมมอบหมาย

1.	 Supervise	 the	 construction	 project:	 Rangsit	 
	 Manufacturing	Plant	(Phase	II).
2.	 Monitor,	 accelerate	 and	 supervise	 operations	 
	 in	 accordance	 with	 the	 operation	 plan	 and	 
	 received	budget.	
3.	 Periodically	report	the	overall	status	of	operations	 
	 to	GPO’s	Board	of	Directors.
4.	 Possess	the	authority	to	request	the	assistance	of	 
	 any	GPO	unit	in	support	of	its	operations.
5.	 Other	matters	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.

 โดยให้คณะกรรมกำรติดตำมและก�ำกบัโครงกำรก่อสร้ำง

โรงงำนผลิตยำรังสิตระยะที่สอง มีอ�ำนำจหน้ำที่ดังนี้

 The committee possesses the following authorities 

and duties :

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name
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นพ.นพพร    ชื่นกลิ่น

ภก.พิพัฒน์    นิยมการ

ภก.นิพนธ์    อัตนวานิช

นายปิยะวัฒน์     ศิลปรัศมี

นายเรืองรัตน์    บัวสัมฤทธิ์

นายจิระวัฒน์    อยู่สะบาย

นายนวรัตน์     วาจานนท์

นางสาวรำาไพ     สมจิตรมูล

ภญ.ศิริกุล     เมธีวีรังสรรค์

นายสุทัศน์     มีสารภี

นางศิรินุช     ชีวันพิศาลนุกุล

นางจุฬารัตน์     อุบลเลิศ

นางสาวศรีบังอร    คงแสงบุตร

นางนภสร    เอี่ยมเอิบ

ประธานคณะทำางาน

รองประธานคณะทำางาน

คณะทำางาน

คณะทำางาน

คณะทำางาน

คณะทำางาน

คณะทำางาน

คณะทำางาน

คณะทำางาน

คณะทำางาน

คณะทำางาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Chairman

Deputy of Chairman

Committe

Committe

Committe

Committe

Committe

Committe

Committe

Committe

Committe

Assistance

Assistance

Assistance

คณะทำางานทบทวน ปรับปรุง แก้ ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การเภสัชกรรม

แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.	 พิจารณา	 ทบทวน	 ปรับปรุง	 แก้ไข	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 
	 ขององค์การเภสัชกรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาพการ 
	 ท�างานในปัจจุบัน	 เพื่อให้การด�าเนินการขององค์การ 
	 เภสัชกรรมสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
	 ประสิทธิผล
2.	 พิจารณา	 ทบทวน	 ปรับปรุง	 แก้ไข	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 
	 ขององค์การเภสัชกรรม	 ตามข้อเสนอแนะและค�าแนะน�า 
	 ของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม	 และ 
	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 เพื่อให้การด�าเนินการของ 
	 องค์การเภสัชกรรมสามารถด�าเนินการได้อย่างมีสิทธิภาพ 
	 และประสิทธิผล
3.	 อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

 โดยให้คณะท�ำงำนดังกล่ำวมีหน้ำที่ดังนี้  This team is responsible for the following :

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

Dr. Nopporn    Cheanklin, M.D., MPHM

Mr. Pipat    Niyomkarn

Mr. Nipon    Atanavanich

Mr. Piyawat    Silparusame

Mr.  Rueangrat    Buasamrit

Mr.  Jirawat    yoosabai

Mr. Navaratt     Vachananda

Ms. Rampai     Somchitmul

Mrs. Sirikul     Matevelungsun

Mr. Sutush     Meesarapee

Mrs. Sirinuch     Cheewanpisalnukul

Mrs. Jurarat     Ubonlert 

Ms. Seebangon     Kongsangbud 

Mrs. Noppason     Aeimaerb

Working Group on the Review, Revision and Correction of the Rules and Regulations of GPO

1.	 To	consider,	 review,	 revise	and	correct	 the	 rules	 
	 and	 regulations	 of	 GPO	 in	 order	 that	 they	 be	 
	 suitable	for	current	operations	and	to	ensure	that	 
	 GPO	 is	 able	 to	 perform	 both	 effectively	 and	 
	 efficiently.
2.	 To	consider,	 review,	 revise	and	correct	 the	 rules	 
	 and	 regulations	 of	 GPO	 in	 accordance	 with	 
	 recommendations	from	the	GPO	Audit	Committee	 
	 and	 the	 State	 Audit	 Office	 of	 the	 Kingdom	 of	 
	 Thailand,	in	order	that	GPO	is	able	to	perform	both	 
	 effectively	and	efficiently.
3.	 Other	work	as	assigned.	
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 This Committee is responsible for the following:

นพ.บุญชัย    สมบูรณ์สุข

ดร.สมฤดี    ศรีจรรยา

นายเกียรติ    วงศ์รจิต

นายสุวิทย์    ธีรกุลชน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน

ดร.สุรพงษ์    วงศ์ใหญ่

นางรุ่งเพ็ชร    สกุลบำารุงศิลป์

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ   ประกอบไวทยกิจ

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Dr. Boonchai     Somboonsook, M.D.

Dr. Somruedee     Srichanya, Ph.D.

Mr. Kiat     Wongrajit

Mr. Suwit     Teerakulchon

Director – General, Department of Medical Science

Secretary – General, Food and Drug Administration

Dr. Surapong     Wongyai, Ph.D.

Mrs. Rungphet     Sakulbumrungsil

Dr. Mukdavan     Prakobvaitayakit, Ph.D.

Director of Research and Development Institube

Natural Product Research G.

คณะกรรมการเพื่อบูรณาการเรื่องสมุนไพรไทยในภาพรวมของประเทศ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director & Secretary

Assistance

Assistance

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.	 ด�าเนินการให้มีบูรณาการร่วมกันด้านสมุนไพรเพื่อให้ 
	 สอดคล ้องกับแผนแม่บทแห่งชาติว ่าด ้วยการพัฒนา 
	 สมุนไพรไทย	ฉบับที่	1	พ.ศ.2560-2564
2.	 พัฒนาโมเดลต้นแบบในการมุ่งเน้นความมั่นคงในระบบยา 
	 ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยการอนุรักษ์	 
	 ส่งเสริม	 และพัฒนาภูมิปัญญาสมุนไพร	 เพื่อความมั่นคง	 
	 มั่งคั่ง	และยั่งยืนของประเทศ
3.	 คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพเพ่ือเป็นทางเลือก 
	 ในการป้องกันหรือรักษาควบคู่หรือทดแทนยาแผนปัจจุบัน
4.	 มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม
5.	 อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

 โดยให้คณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว มีหน้ำที่ และอ�ำนำจดังนี้

แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017

ล�ำดับ
No.

Committee for the Integration of Thai Herbs throughout the Entire Country 

1.	 To	implement	the	integration	of	herbs	in	accordance	 
	 with	 the	 National	 Master	 Plan	 for	 Thai	 Herbal	 
	 Development	No.	1,	2017-2521.
2.	 To	develop	a	prototype	model	to	provide	a	security	 
	 system	for	medicinal	herbs	and	herbal	products	via	 
	 the	conservation,	promotion	and	development	of	 
	 folk	wisdom	in	regard	to	herbs,	in	order	to	maintain	 
	 the	 sustainability	of	herbal	medicines	within	 the	 
	 country.
3.	 To	select	potential	herbal	products	as	an	alternative	 
	 for	 the	 prevention/treatment	 of	 disease	 and	 as	 
	 replacements	for	conventional	medicines.		
4.	 To	appoint	additional	subcommittees.
5.	 Other	work	as	assigned	by	GPO’s	Board	of	Directors.
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นพ.โสภณ    เมฆธน

ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์   โอกาศเจริญ

ดร.สมฤดี    ศรีจรรยา

พลโท สุชาติ     วงษ์มาก

นพ.ศุภมิตร     ชุณห์สุทธิวัฒน์

นายศุภชัย     ฤกษ์งาม

นายประเสริฐ    เอื้อวรากุล

ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม

ภก.จักกฤษณ์    ประไพพิทยาคุณ

นายกิตติศักดิ์    ภูพิพัฒน์ผล

ผู้อำานวยการฝ่ายชีววัตถุ

นางพรทิพย์     วิรัชวงศ์

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director & Secretary

Assistance

Assistance

คณะกรรมการติดตามและพัฒนาด้านวัคซีนและชีววัตถุ

แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.	 ประสานงานด้านการผลิต	 การจ�าหน่าย	 และการกระจาย 
	 วัคซีนในประเทศ
2.	 ก�ากับติดตามการสร้างโรงงานผลิตวัคซีนขององค์การ 
	 เภสัชกรรม
3.	 พัฒนาการผลิตวัคซีนและชีววัตถุขององค์การเภสัชกรรม
4.	 ประสานงานสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและ 
	 เอกชนด้านการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ
5.	 อื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

 โดยให้คณะท�ำงำนดังกล่ำวมีหน้ำที่ดังนี้

ล�ำดับ
No.

ต�ำแหน่ง
Position

ชื่อ
Name

Dr. Sopon    Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.

Asst.Prof.Dr. Chusak    Okaseharoen, Ph.D, M.D.

Dr. Somruedee    Srichanya, Ph.D.

Lt.Gen. Suchart    Wongmark

Dr. Suppamit    Chunsutthiwat, M.D.

Mr. Suppachai    roekngam

Mr. Prasert    ueavarakul

Managing Director 

Mr. Chakkrit    Prapaipattayakun

Mr. Kittisak    Poopipatpol

Director of Biological Production Department

Mrs. Pornthip     Wirachwong 

 This Committee is responsible for the following :

1.	 To	coordinate	the	production,	sale	and	distribution	 
	 of	vaccines	within	the	country.
2.	 To	monitor	 the	 construction	 of	 GPO’s	 vaccine	 
	 manufacturing	plant.
3.	 To	develop	the	production	of	GPO’s	vaccines	and	 
	 biological	products.
4.	 To	 collaborate	 with	 both	 public	 and	 private	 
	 organizations	on	the	development	of	vaccines	and	 
	 biological	products	within	the	country.
5.	 Other	work	as	assigned	by	GPO’s	Board	of	Directors.

Committee for the Development and Monitoring of Vaccines and Biological Products
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พลโท ศุภกร  สงวนชาติศรไกร

นพ.บุญชัย  สมบูรณ์สุข

นพ.อำาพล  จินดาวัฒนะ

นายรักษเกชา  แฉ่ฉาย

นางญาใจ  พัฒนสุขวสันต์

ภก.สุนทร  วรกุล

น.ส.กฤษณา  ไกรสินธุ์

นายอัษฎางค์  เชี่ยวธาดา

ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์

น.ส.โสภาวดี  เลิศมนัสชัย

พลเรือตรีหญิงพิมพ์ใจ ไชยเมืองราช

นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น

นายโสภณ  เมฆธน

นายสมคิด  เลิศไพฑูรย์

นายวันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์

General Supakorn  Sa-Nguanchartsornkrai

Dr. Boonchai  Somboonsook

Dr. Amphon   Jindawatthana , M.D.

Mr. Raksagecha  Chaechai

Mrs. Yajai  Pattanasukwasun

Mr. Soontorn  Vorakul

Miss Krisana   Kraisintu

Mr. Atsadang   Chiewthada

Professor Dr.Anya  Khanthavit , Ph.D.

Miss Sopawadee   Lertmanaschai

Rear Admiral Pimchai         Chaimuangraj

Dr. Nopporn  Cheanklin MD., MPHM.

Mr. Sopon  Mekthon

Mr. Somkit  Lertpaithoon

Mr. Womchai  Sattayawuthipong

ล�ำดับ
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ชื่อคณะกรรมกำร
Name

ต�ำแหน่ง
Position

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รวม Total

Chairman

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

 137,500.00 

 300,000.00 

 247,500.00 

 343,500.00 

 345,000.00 

 330,000.00 

 25,000.00 

 - 

 423,500.00 

 335,000.00 

 232,500.00 

 240,000.00 

 60,000.00 

 72,500.00 

 70,000.00 

 212,000.00 

 106,000.00 

 71,666.66 

 106,000.00 

 106,000.00 

 106,000.00 

 20,000.00 

 - 

 106,000.00 

 106,000.00 

 106,000.00 

 106,000.00 

 70,666.62 

 70,666.62 

 70,666.62 

 168,750.00 

 135,000.00 

 135,000.00 

 135,000.00 

 135,000.00 

 135,000.00 

 135,000.00 

 33,750.00 

 135,000.00 

 135,000.00 

 135,000.00 

 135,000.00 

 - 

 - 

 -

  2,959,500.00  1,151,666.66  1,552,500.00 

ค่ำตอบแทน
(บำท/ต่อปี)

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

เงินโบนัส
ได้รับในปี 2559

Compensation 
(Baht/Year)

Compensation
(Baht/Month)

Annual Bonus 2016 
(Baht)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2560

Remuneration Commission of GPO’s Fiscal Year 2017
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แบบจำลอง ERM ของ COCO 
ซึ่ง สคร. ยอมรับ

Internal Environment
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Risk Response
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• Outputs
• Indicators
• Reports

• Risk responses
• Portfolio view

• Inherent risks
  assessed

• Risk responses

• Residual risks
  assessed

• Inventory of risks

• Objectives
• Units of measure

• Risk management philosophy
• Risk appetite

• Inventory of
  opportunities 

• Risk 
   tolerances

Internal Environment

Objective Setting

Event Identification

Risk Assessment

ระบบ โครงการกระบวนการ

State Enterprise Performance 
Appraisal : SEPA

การปฏิบัติ / การตัดสินใจ

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน

Risk Response

Control Activities

Monitoring

กา
รท

ำ 
ER

M 
ตอ

งต
ั้งต

นจ
าก

แผ
นง

าน
กอ

นเ
สม

อ

เปาหมายหลักในระดับองคกร
ดาน

การผลิต
ดาน

การตลาด
ดาน

การเงิน
ดานความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดเสีย

ดาน
การบริหารจัดการ

Core Competency / Core Value

วิสัยทัศน (Vision) นโยบาย (Goal) พันธกิจ (Mission)

กลยุทธ  และการตัดสินใจ

การบริหารจัดการองค์กร
Organizational Management

  การบริหารความเสี่ยงขององค ์การเภสัชกรรม	 ในป  ี
งบประมาณ	 2560	 มีการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร 
อย่างเข้มข้น	มี	Risk	Owner	รับผิดชอบและจัดท�า	Mitigation	Plan	
เป็น	Model	 พื้นฐาน	 เพื่อลดโอกาสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ 
ที่ท�าให้ความเสี่ยงที่จะปฏิบัติไม่ได้ตามเป้าหมายในระดับองค์กร	 
ภายใต้กระบวนการระบุเหตุการณ์ท่ีจะกระทบในทางลบ	 แล้ว 
ด�าเนินการลดโอกาสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์	 หรือด�าเนินการ
เพื่อลดความเสียหายที่ เป ็นผลลัพธ ์	 ตามมาตรฐานที่ยอมรับ	 
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด�าเนินการติดตามความคืบหน้า 
ของการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	ดังภาพ

การบริหารความเสี่ยง 
	 	 During	the	fiscal	year	2017,	GPO’s	risk	management	
at	the	organizational	level	was	intensive.	Risk	owners	were	
responsible	 for	 risk	management	 and	 the	 preparation	 of	
mitigation	plans;	these	plans	are	a	basic	model	designed	to	
reduce	 the	 occurrence	 of	 risk	 events,	 during	 operations,	
which	could	adversely	affect	the	organization	in	achieving	
its	goals.	The	process	followed	involves	events	which	could	
have	a	negative	impact	being	identified,	after	which	actions	
are	taken,	in	accordance	with	accepted	standards,	to	either	
reduce	 the	 occurrence	 of	 such	 events,	 or	 if	 this	 is	 not	 
possible	then	to	moderate	the	consequences	resulting	from	
them.	The	Risk	Management	Committee	closely	monitors	
the	 progress	 of	 risk	management	 as	 shown	 in	 the	 figure	
below:	

Risk Management   
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COSO ERM Model (2004)

3 Interrelated Components

2 Organizational Levels

1 Risk Objectives

	 	 การบริหารความเสี่ยง	 ด�าเนินงานอย่างสมเหตุสมผล	 
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเป็น	 Dynamic	 
Interactive	and	Responsive	to	Change	ทั่วทั้งองค์กร

	 	 ทั้งนี้ 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินการ 
ตอบสนองความเสีย่ง	(Risk	Response)	บนมาตรฐาน	COSO	–	ERM	
2004	ภายใต้	Portfolio	of	risk	โดยใช้ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง	
3	ปี	(2557-	2559)	สนบัสนนุฐานการวเิคราะห์ประเมินประสิทธภิาพ 
การบริหารความเสี่ยง	3	ด้าน	ดังภาพ

	 	 Risk	management	is	dynamic	and	interactive	and	is	
responsive	to	change	across	the	organization.	

	 	 The	Risk	Management	Committee	has	evaluated	GPO’s	
risk	 response	 in	 accordance	 with	 the	 COSO-ERM	 2004	 
standard	and	recorded	it	in	the	organization’s	Portfolio	of	
Risk.	 Risk	 management	 data	 over	 a	 period	 of	 3	 years	 
(2014-2016)	was	used	to	support	an	assessment	of	efficiency	
on	3	aspects	of	risk	management,	as	depicted	in	the	below	
figure:

  พบว่า 

	 	 1.	 ความต่อเน่ืองในการตอบสนองความเสี่ยงเหลืออยู ่	 
(Residual	 risk)	 ท่ีเป ็นเหตุการณ์ส�าคัญและอาจกระทบต่อ
กระบวนการบริหารความเส่ียงทั้งระบบและกระบวนการในระดับ
หน่วยงาน	 :	 ยังไม่ถูกหยิบยกมาจัดระดับความส�าคัญของความเสี่ยง	
ในการจัดการความเสี่ยงร่วมกันตลอด	Supply	Chain	

	 	 2.	 การ	Response	ความเสีย่ง	บางรายการทีเ่กดิจากปัจจยั
ภายในและภายนอกไม่สามารถลดโอกาสของการเกิดความรุนแรง
ของผลกระทบทีท่�าให้เกดิความเสีย่งอย่างมนียัส�าคญั	เกดิความล่าช้า
ในการก�าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง

	 	 องค์การเภสัชกรรมจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยเน้นให้ม ี
การเชื่อมโยง	Risk	Management	ส�าหรับ	Risks	ทุกประเภทตาม	
Business	Objectives	ทีร่ะดบักจิกรรมเฉพาะเจาะจงในกระบวนการ
ต่างๆ	ตลอด		Supply	Chain	ตามภารกจิหลกัของหน่วยงาน/ส�านัก/
ฝ่าย	 ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับองค์กร	 สื่อสารกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเข้มข้น	 ท�าความเข้าใจ	 
Elements	และเครื่องมือต่างๆ	ผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การเภสัชกรรม	 ปี	 2560	 สามารถแสดงผลลัพธ์ในการบริหาร 
ความเสีย่งระดบัองค์กรได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้	ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงู

  It was found that:

	 	 1.	 Residual	risk	is	significant	in	that	it	can	affect	the	
risk	management	of	both	systems	and	processes.	Such	risk	
needs	 to	 be	 prioritized	 for	management	 throughout	 the	
supply	 chain	but	 is	 not	 always	picked	up	 at	 a	work	unit	
level.

	 	 2.	 Risk	 response	 to	some	threats,	caused	by	both	
internal	and	external	factors,	is	not	always	able	to	reduce	
impact	severity	 significantly	because	of	delays	 in	defining	
the	necessary	risk	prevention	measures.

	 	 GPO,	therefore,	manages	risk	by	focusing	on	linking	
the	management	of	all	types	of	risk	to	ensure	that	it	is	in	
accordance	with	the	business	objectives	of	specific	activities,	
that	it	is	applied	to	all	processes	along	the	supply	chain	and	
that	it	is	in	accordance	with	the	missions	of	each	work	unit/
office/department,	as	well	as	the	overall	objectives	of	the	
organization.	 At	 the	 work	 unit	 level,	 there	 is	 intense	 
communication	on	the	risk	management	process;	and	GPO’s	
employees	fully	comprehend	all	elements	of	risk	management	
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ขององค์การเภสัชกรรม	 ให้ความสนใจและตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการบรหิารความเสีย่ง	มุง่มัน่ท�าความเข้าใจกระบวนการบรรเทา
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดความเสี่ยง ท้ังระบบและ
กระบวนการ	 สามารถน�าเอาทฤษฎีมาปรับใช้กับสภาพการณ์ที่ 
เผชิญอยู่ให้คลี่คลายปัญหาได้โดยเร็ว

	 	 เ พ่ิมความเข ้มข ้นในการ	 Update	 ข ้อ มูลเพื่ อการ	 
Monitoring	 ความเสี่ยงระดับองค์กร	 น�าเสนอในที่ประชุมองค์การ
เภสัชกรรมเพื่อทราบทุกเดือน	 โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมเห็นภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงหลักต่อองค์กร	
และสามารถใช้ข้อมลูดงักล่าวในการบรหิารความเสีย่งด้าน	Strategic	
Risk,	Operation	Risk,	Financial	Risk,	Compliance	Risk	ประกอบ
การพิจารณาในเชิงนโยบายสร้างมูลค่าเพิ่ม	 ทางเศรษฐศาสตร์ 
ตามแนวทางของ	ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	 
ที่ก�าหนด	 จึงท�าให้ความเสี่ยงย่อยระดับกิจกรรมของหน่วยงาน 
ไม่ถูกยกระดับเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร

	 	 ส�าหรับการจัดการความเสี่ยงทางด้าน	 Compliance	 Risk	
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง	 พ.ร.บ.	 จัดซ้ือจัดจ้าง	 และการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ	 ซึ่งประกาศให้ใช้ในปี	 23	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2560	 
องค์การเภสชักรรมได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพือ่ให้หน่วยงาน
ใช้เป็นหลกัปฏบิตั	ิเพ่ือให้การด�าเนนิการจดัซ้ือจัดจ้างและการบรหิาร
พสัดไุปในทางเดยีวกนักบักระทรวงสาธารณสขุ	ก�าหนดกลยทุธ์/การ
ปฏิบัติ/การตัดสินใจ	สามารถลดโอกาสของการเกิดความรุนแรงของ
ผลกระทบทีท่�าให้เกดิความเสีย่งอย่างมนียัส�าคญัในความล่าช้าในการ
ก�าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก	พ.ร.บ.	 จัดซื้อ	
จัดจ้าง	โดยในแต่ยุทธศาสตร์มีระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	
(State	Enterprise		Performance	Appraisal	:	SEPA)	เป็นตัวเร่ง
กระบวนการเพิม่ความเข้มข้นพจิารณาน�าหลกัการบรหิารความเสีย่ง
ที่ดีของแนวทาง	 COSO	 แบบบูรณาการ	 (Enterprise–Wide	 Risk	
Management)	มาสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยง

and	the	requisite	tools	for	its	employment,	as	provided	by	
GPO’s	 Manual	 of	 Risk	 Management	 2017.	 During	 2017	 
the	goals	of	risk	management	at	the	organization	level	were	 
successfully	 achieved.	 GPO’s	 senior	 executives	 are	 fully	
aware	of	the	importance	of	risk	management	and	give	it	their	
maximum	attention;	and	they	completely	understand	the	
processes	of	risk	impact	mitigation	in	terms	of	risks	to	systems	
and	 processes	 and	 act	 accordingly.	 In	 addition,	 GPO	 has	
adopted	risk	management	methods	which	can	be	applied	
to	 quickly	 solve	 any	 problems	 of	 risk	 which	 may	 be	 
encountered.	

	 	 Risk	management	 data	 for	monitoring	 risk	 at	 the	 
organization	level	is	updated	and	presented	at	a	meeting	of	
GPO’s	Board	of	Directors,	once	a	month,	with	the	aim	of	
providing	the	Board	with	an	overview	of	key	aspects	of	risk	
management	in	regard	to	the	organization.	In	addition,	this	
data	can	be	used	for	risk	management	in	terms	of	strategic	
risk,	operational	risk,	financial	risk	and	compliance	risk;	and	
can	be	used	to	determine	policy	and	to	enhance	economic	
value	in	accordance	with	SEPO	guidelines.	This	prevents	risk	
activities	 at	 a	 work	 unit	 level	 advancing	 to	 a	 level	 of	 
corporate	risk.

	 	 On	23rd	August	2017	amendments	to	the	Government	
Procurement	and	Supplies	Management	Act	were	activated,	
this	resulted	in	a	Compliance	Risk,	in	response	to	which	GPO	
set	 new	 standard	 criteria	 for	 its	work	units	 to	use	 in	 the	
practice	of	procurement	and	 supply	management.	These	
standard	criteria	were	in	compliance	with	the	requirements	
of	the	Public	Health	Ministry.	By	defining	strategy/practice/
decision	making,	GPO	was	able	to	significantly	reduce	the	
impacts	which	could	have	resulted	from	a	delay	in	defining	
measures	to	prevent	risk	in	response	to	the	changes	to	the	
Government	Procurement	and	Supplies	Management	Act.	
GPO	evaluates	each	of	its	strategies	in	terms	of	operating	
performance	via	the	employment	of	the	principles	of	State	
Enterprise	 Performance	 Appraisal	 (SEPA).	 GPO	 has	 also	 
implemented	 the	 COSO	 (Committee	 of	 Sponsoring	 
Organizations	of	the	Treadway	Commission)	guidelines	on	
Enterprise-Wide	Risk	Management,	which	ensures	that	risk	
of	 all	 types	 is	 actively	 identified,	 assessed	 and	managed	
throughout	all	parts	of	the	organization.	
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ภารกิจตามวิสัยทัศนขององคกร

1 3 4 5
2. วิเคราะหดวย SWOT

การพิจารณาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ และ จัดทำ 
เอกสารสั่งการ กำหนดผูรับผิดชอบ

กำกับดูแล การปฏิบัติตามแผน Mitigation Plan
อยางเขมขนโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในแตละเดือน

วิเคราะหสถานการณ :

SWOT กับการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อการบริหารความเสี่ยง

กำหนดภารกิจ
และ

วัตถุประสงค
ขององคกร

กำหนดกลยุทธ นำกลยุทธไปใช ประเมินผล

วิเคราะห
สภาพแวดลอม

ภายนอก

กำหนดภารกิจและ
วัตถุประสงค
ขององคกร

คนหา
โอกาส / 

ภาวะคุกคาม

คนหา
จุดแข็ง / จุดออน

เหตุการณวิกฤติ

BIA : เลือกผลิตภัณฑที่จำเปน
- ARV
- ยา NCD

แผนการสื่อสารในยามวิกฤติแผนการเฝาระวังสถานการณ
- แหลงขอมูลการเฝาระวัง
- ทีมงานเฝาระวังติดตาม

แผนการปองกันและเตรียมการเบื้องตน
- การปดกั้นพื้นที่ (ปองกันน้ำ)
- การเตรียมการเกี่ยวกับเครื่องจักร
- กาเคลื่อนยาย / wrap up เครื่องจักร
- การเตรียมการเกี่ยวกับระบบที่สำคัญ

แผนการ Shut Down โรงเรียน
- ระบบ / เครื่องจักร

แผนการจัดการบุคลากร
- การอพยพคน
- คนที่ตองอยูเฝาระวังโรงงาน

แผนการยายฐานการผลิตยา
เทาที่จำเปนตาม BIA

- ระบบการผลิตสำรองที่พระราม 6
- แผนการสนับสนุนอื่นๆ

แผนการจัดซื้อยาทดแทนเทาที่
จำเปนตาม BIA (กรณีไมผลิต)

**** Site พระราม 6 เปน Site สำรอง ***

แผนการฟนฟูโรงงาน
- ทีมบริหารการฟนฟูโรงงาน
- การฟนฟู
- สถานที่/ระบบ/HVAC/เครื่องจักร/...
- การ Validation ระบบ ฯลฯ
- การเริ่มกลับมาผลิตใหม

BCM Framework

Business Timeline

การวิเคราะห/เตรียมการ

การวิเคราะหความเสี่ยง
(Risk Assessment)

การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ : BIA

การวิเคราะห กำหนด

(Business Impact Analysis)

IR Time
Call Tree
Min Resource Required
- IR/BPM Center
- Key Activities- Key Person
- Equipment
- Budget

การบริหารกอนเกิดวิกฤติ

การควบคุมภายใน
(Internal Control)

การวิเคราะหความเสี่ยง
(Risk Assessment)

- แผนเผชิญเหตุ
- แผนบริหารเพื่อความตอเนื่องใน
  การดำเนินธุรกิจ
- แผนฟนฟูกิจการ

การจัดเตรียม

มุงเนนการแก ไขเหตุเฉพาะหนา

แผนเผชิญเหตุ
(Incident Response Plan)

(Incident)

แผนการสื่อสาร
- Call Tree
- IR Team

แผนเผชิญเหตุ
- แผนเผชิญเหตุ - น้ำทวม, ไฟไหม
  (Incident Action Plan)
- แผนอพยพ บุคคลระดับ
  คณะกรรมการ/ผูบริหาร
- แผนอพยพ พนักงาน/มวลชน

มุงเรื่องการตั้งศูนยทำงาน 
(สำรอง)

แผนบริหารเพื่อความตอเนื่องในการ
ดำเนินธุรกิจ(Business Continuity Plan)

แผนการสื่อสาร
- Call Tree
- BCM Team

- แผนฟนฟูสถานที่
- แผนฟนฟูอุปกรณและเครื่องจักร
- แผน HR
- แผนดานการเงิน
- แผนการตลาด
- แผนการจัดซื้อ จัดหา
- แผนผลิต
- แผนดานอื่นๆ ดานกฎหมาย
  การสำรวจอาคาร

- สถานที่ / Equipment
- การเครื่อนยาย Key Person
- Key Activity

การเตรียมการ/ประกาศใช 
BCM Center

แผนฟนฟูกิจการ
(Recovery Plan)

องค์การเภสัชกรรมประกันคุณภาพด้วยประสิทธิผลของการ 
บูรณาการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO 2004 
อย่างสม�่าเสมอ ทางกายภาพ 4 ด้าน

 	 	1.	 ด้าน	Strategic	Risk

	 	 2.	 ด้าน	Operation	Risk	

	 	 3.	 ด้าน	Financial	Risk	

	 	 4.	 ด้าน	Compliance	Risk

GPO guarantees its standards of quality via the  
effect iveness of integrated r isk management   
which is in accordance with the COSO 2004 standard in 
terms of the following 4 aspects:

	 	 1.	 Strategic	Risk

	 	 2.	 Operation	Risk	

	 	 3.	 Financial	Risk	

	 	 4.	 Compliance	Risk
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	 	 ความร่วมมือกันของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน	
บริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ	 ท�าการถ่ายทอดแผนการจดัการ
ความเสี่ยงให้ทราบกันทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน	 ท�าให ้
ผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารความเส่ียง 
อย่างเป็นระบบ	มกีระบวนการลดความรนุแรงในผลกระทบทีอ่าจเกดิ
ความเสีย่งทีเ่กดิจากปัจจยัเสีย่งภายใน	และปัจจยัเสีย่งภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง	 และสม�่าเสมอ	 มีการวางแผนการการจัดการใน	 Process	
Risk	วเิคราะห์วางแผนการใช้โปรแกรม	เพือ่การบรหิารและจดัการแบบ
บูรณาการ	(Plan–	Do–Check–Act)	อ้างอิงกระบวนการต่อไปนี้

	 	 -	การหา	Root	Cause	Analysis	วิเคราะห์แยกเหตุการณ ์
ที่มีความรุนแรง	ที่มีผลกระทบสูงทุกรายการเสี่ยง	เป็นกรณีไป

	 	 -	การหา	Root	Cause	Analysis	วิเคราะห์แยกเหตุการณ ์
ที่มีความรุนแรงต�่า	ใช้แนวโน้มในการวิเคราะห์ซ�้า	 (Turning	Point)	
เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ	ไม่ยกระดับเป็นความเสี่ยงระดับ
องค์กร

	 	 -	ออกแบบแก้ไขลดความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจาก
ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคมุได้	เกดิผลกระทบทีเ่กดิจากปัจจยั
ต่างๆ	ที่มีโอกาสส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้	

	 	 -	บริหารความเสี่ยงโดยช้ีให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัย	 
จะลดโอกาสเกิดเหตุการณ์เสี่ยง	 ท�าทั้งเชิงรุก	 และเชิงรับ	 (มุ่งเน้น
เหตุการณ์	และมุ่งเน้นกระบวนการ)

	 	 ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมใช้	 Mitigation	 Plan	 ระบุจุดเส่ียง
และผลที่เกิดขึ้น	 มาพิจารณาโอกาสที่จะปรับปรุงกระบวนการ 
เชิงระบบเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต	และเตรียมความพร้อมในการ
เพิ่มมูลค่าในการบริหารความเสี่ยงด้วยการเช่ือมโยง	 COSO	 2004	
เข้ากับ	COSO	2017	ตามการศึกษาและวิเคราะห์ของ	ศาสตราจารย์	
ดร.อญัญา	ขนัธวทิย์	(คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีมหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร์)	ดังภาพ

	 	 All	of	GPO’s	executives	and	employees	cooperated	
on	 the	 implementation	 of	 the	 integrated	 enterprise	 risk	
management	approach	and	the	plans	for	risk	management	
were	distributed	at	both	an	organization	level	and	a	work	
unit	level.	As	a	result,	both	executives	and	operators	were	
able	 to	manage	 risks	 systemically.	 The	 processes	 of	 risk	
management	were	implemented	on	a	continuous	basis	in	
order	 to	 reduce	 the	 severity	 of	 risk	 impacts	 occurring	 
because	of	either	internal	or	external	factors.	Process	Risk	
was	analyzed	in	order	to	discern	root	causes	and	thereby	
enable	 the	 preparation	 of	 a	Mitigation	 Plan.	 Integrated	 
management	was	in	accordance	with	the	Plan-Do-Check-Act	
model	and	the	processes	undertaken	were	as	follows:		

	 	 -	Root	cause	analysis	to	separate	out	the	events	which	
are	of	a	high	level	of	severity	and	which	have	high	risk	impacts.	

	 	 -	Root	cause	analysis	to	separate	out	the	events	which	
are	of	a	low	level	of	severity	and	the	use	of	a	Turning	Point	
trend	 to	 ensure	 that	 risk	 events	 do	 not	 escalate	 into	 
corporate	risk.

	 	 -	Design	of	a	plan	to	reduce	the	severity	of	impacts	
caused	by	uncontrollable	external	factors	or	other	factors	
resulting	from	adverse	events.	

	 	 -	Risk	management	by	discerning	how	changing	factors	
can	reduce	the	occurrence	of	risk	events.	This	approach	is	
conducted	 in	 both	 proactive	 and	 receptive	 directions	 
(focusing	on	events	and	focusing	on	processes).	

	 	 GPO	 used	 a	 Mitigation	 Plan	 to	 identify	 risks	 and	 
outcomes	in	order	to	improve	processes	and	systems	and	
thereby	reduce	future	risks.	GPO	also	made	preparations	to	
link	its	risk	management	to	the	COSO	2004	and	COSO	2017	
standards,	 in	 accordance	 with	 an	 analytical	 study	 by	 
Prof.	 Dr.	 Anya	 Khanthavit,	 Faculty	 of	 Commerce	 and	 
Accountancy,	Thammasat	University,	and	thereby	enhance	
value;	see	the	below	figure:

สรุปภาพรวมของการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงปี 2560 
Summary of the Overall Performance of Risk Management in 2017
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Source : COSO การควบคุมภายใน 2013

มีการทบทวนระบบและกระบวนการ
ตลอด Supply Chain การผลิตและจัดหา

ควบคุมภายในการปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เอื้ออำนวยใหกับการดำเนินงานหลักของ
องคการเภสัชกรรม ทั้งทางดานผลิตและ
จัดหาผลิตภัณฑยา
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COSO 2017 ERM เน�นที่การเชื่อมโยง
ให�เป�น เนื้อเดียวกันของ Performance
Management และ Enterprise Risk
Management

Source : COSO (2017), Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance. U.S.A. : COSO.

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  สำนักบริหารยุทธศาสตร องคการเภสัชกรรม

NOTE : COSO = The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

COSO 2017 ERM เน�นที่การเชื่อมโยง
Risk Management สำหรับ Risks ทุก
ประเภท ตาม Business Objectives
และสำหรับหน�วยงานทุกระดับ
(Enterprise-Wide) ทั่วทั่งองค�กร

	 	 ปีงบประมาณ	 2560	 องค์การเภสัชกรรมใช้หลักการบริหาร
องค์กรที่ดี	มีการก�ากับและติดตาม	ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทาง	 COSO	 2013	 มุ่งหวังใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ	 
คุ้มค่าและประหยัด	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
(Stakeholder)	อย่างเข้มข้น	ดังภาพ

	 	 During	 the	 fiscal	 year	 2017,	 GPO	 employed	 the	 
principle	of	good	corporate	governance;	and	supervised	and	
monitored	the	control	of	its	operations	in	accordance	with	
COSO2013	guidelines,	which	are	aimed	at	the	effective	use	
of	resources,	in	terms	of	both	economics	and	ethics,	in	order	
to	intensively	maximize	the	benefit	to	stakeholders	(see	the	
below	figure):	

ระบบและกระบวนการควบคุมภายใน 
System and Process of Internal Control 
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	 	 ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	 2560	 ระบบการควบคุมภายใน 
ขององค์การเภสชักรรมได้เพิม่ความเข้มข้นในการตดิตามการควบคมุ
ภายในโดยแทรกแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐาน	แฝงอยูใ่น
กระบวนการปฏบิตังิานตามปกตติามระเบยีบขององค์การเภสชักรรม	
สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ผู ้บริหารระดับสูงจนถึงผู ้ปฏิบัติงาน 
ระดับล่าง	ท�าให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ	ของการปฏิบัติงานลดลง	เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบควบคมุภายใน	ก่อให้เกดิการปฏบิตัติาม
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่างๆ	 เกิดการบริหารจัดการแบบ 
ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	

	 	 กิจกรรมการควบคุมภายในท่ีมีอยู่แทรกในทุกหน้าที่และ 
ทุกระดับของการปฏิบัติงาน	 ในองค์การเภสัชกรรมทางด้านการให้ 
ค�าแนะน�า	การมอบอ�านาจ	การอนุมัติ	การตรวจสอบ	การสอบทาน
ผลการปฏิบัติงาน	 การรักษาความปลอดภัย	 การแบ่งแยกหน้าที่	 
การจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ	 รวมท้ังการรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง	 ไว้เป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมน้ันๆ	 มีการ 
สอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 โดยผู้บริหารและส�านัก
ตรวจสอบภายใน	ผูร้บัผดิชอบและผูบ้รหิารระดบัสงูตดิตามแก้ไขเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรในประเดน็ทีแ่ตกต่างจากมาตรฐาน	ซึง่กจิกรรมการ
ควบคุมภายในที่ปฏิบัติมีหลายมิติ	ดังนี้

  1.  การควบคุมในการก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธี

	 	 		 ผู ้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและแผนงาน	
แสดงให้เหน็ถงึทศิทางขององค์การเภสชักรรมในปีต่อไป	ทัง้นี	้นโยบาย
ดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม	
ก่อนสิ้นสุดปีและมีการสื่อสารให้รับทราบโดยทั่วกัน

	 	 		 ผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้ก�าหนดระเบียบ	วิธีปฏิบัติ	
เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานด้านต่างๆ	ทีต่นเองรบัผดิชอบ	โดยมรีะเบยีบ
วธีิปฏบิตัสิอดคล้องรองรบัตามนโยบายและแผนงาน	และปรบัปรงุให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ	 จัดให้มีระบบการรายงาน 
ผลการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ	เพือ่วดัผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา	และ 
น�ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

  2.  การควบคุมการประมวลผลข้อมูล

	 	 		 ความต้องการใช้ข้อมลูสารสนเทศทัง้ภายในและภายนอก
องค์การ	 มาประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการ	 โดยเฉพาะ
ข้อมูลทางบัญชีการเงินและข้อมูลอื่นที่ส�าคัญๆ	 ประมวลผลทั้งในรูป
แบบสารสนเทศหรือรายงาน	จะต้องมคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลา	
และให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ	 มีความสมบูรณ์ของ
การอนุมัติรายการทุกครั้งก่อนการบันทึกบัญชี	 การสอบทานหรือ 
การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการหรือการเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างกัน	 ส�าหรับปีงบประมาณ	 2560	 เตรียมความพร้อม 
ในการน�าเอาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูล 
แทนระบบเดิมที่มีข้อจ�ากัดทางด้านอายุการใช้งาน

	 	 During	 the	 fiscal	 year	 2017,	 GPO’s	 internal	 control	
system	increased	the	intensity	of	its	internal	control	monitoring	
by	 attaching	 internal	 control	 guidelines	 to	 the	 general	 
operation	 processes;	 this	 was	 in	 accordance	 with	 the	 
organization’s	 regulations.	This	allowed	 the	operations	of	
top	level	officers,	i.e.	senior	executives	and	the	operations	
of	lower	level	officers,	i.e.	the	operators,	to	be	scrutinized,	
which	resulted	in	a	reduction	of	operational	problems	and	
obstacles	and	was	of	benefit	 to	 the	development	of	 the	
internal	control	system.	The	internal	control	system	ensures	
that	employees	abide	by	regulations,	rules	and	the	law	and	
that	management	complies	with	good	governance.

	 	 Internal	control	activities	have	been	absorbed	into	all	
of	GPO’s	functions	and	attached	to	all	levels	of	personnel	
in	 terms	 of	 performance,	 for	 example:	 advisement,	 
authorization,	 approval,	 review,	 inspection,	 verification	 of	
operations,	 security,	 segregation	 of	 duties,	 recording	 of	 
activities	 and	 the	 collection	 and	 storage	 of	 relevant	 
documentation	as	a	 source	of	evidence	on	each	activity.	
The	Office	of	Internal	Audit	and	GPO’s	executives	provide	
verification	 on	 reports,	 news	 and	 data.	 In	 the	 case	 of	
non-standard	issues,	such	issues	are	recorded	in	writing	by	
the	personnel	responsible,	as	well	as	senior	executives,	and	
any	 amendments	 are	monitored.	 GPO’s	 internal	 control	
activities	are	as	follows:

  1. Control of the formulation of policies and 
regulations

	 	 		 Policies	and	work	plans	determining	the	direction	
GPO	will	take	in	the	following	year	are	formulated	by	the	
organization’s	 senior	 executives.	 Detailed	 and	 thorough	 
reports	on	these	policies	are	then	presented	to	GPO’s	Board	
of	Directors	for	approval	before	the	end	of	the	current	year.

	 	 		 Regulations	 and	 operation	 procedures	 are	 
determined	by	secondary	level	executives.	These	regulations	
and	 operation	 procedures	 are	 in	 accordance	with	 GPO’s	
policies	 and	work	 plans	 and	 are	 updated	 to	 suit	 current	
conditions.		A	system	for	periodically	reporting	the	results	
of	operations	has	been	designed	in	order	to	evaluate	past	
performance	outcomes;	the	results	from	this	evaluation	are	
used	to	improve	operations.		

  2. Control of data processing 

	 	 		 A	need	was	identified	for	the	use	of	data,	both	
internal	and	external	to	the	organization,	in	decision	making	
on	management;	this	pertains	especially	to	accounting	and	
financial	data.	The	data	is	processed	into	reports	which	must	
be	accurate	and	complete,	and	contain	information	which	
is	 both	useful	 and	 timely	 for	 use	 in	 the	decision	making	
process.	 The	 accounting	 data	 must	 be	 approved	 and	 

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256050



  3.  การควบคุมทางด้านการอนุมัติของผู้บริหารระดับสูง

	 	 		 การควบคมุภายในทางด้านการอนมุตัขิองผูบ้รหิารระดบั
สูง	 จะเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน	 มีการด�าเนินงานมอบหมาย 
ให้บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทน	 โดยการมอบอ�านาจให้แก่
บุคลากรระดับต่างๆ	 มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจหน้าที่จะสอบทานความเพียงพอของเอกสาร
ประกอบการขออนมุตัว่ิาถกูต้อง	เหมาะสม	และเป็นไปตามกฎหมาย	
ระเบียบ	นโยบาย	และแนวทางการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง	และมวีงเงนิ
ที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจที่ตนสามารถอนุมัติได้	 รวมทั้ง
สอบถามเก่ียวกับรายการท่ีผิดปกติจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 ก่อนลงนาม 
อนุมัติให้ด�าเนินการ	

  4. การควบคุมดูแลป้องกันทรัพย์สิน

	 	 		 การควบคุมดูแลป้องกันทรัพย์สิน	 การจ�ากัดการเข้าถึง
ทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียงท้ังทางด้านเงินสด	 ทรัพย์สินท่ีมีค่า	 เอกสาร
หลักฐานและระบบงานที่ส�าคัญ	 รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่เป็น 
ความลับขององค์การเภสัชกรรม	 การป้องกันการสูญหายของข้อมูล	
การทุจริต	 และการน�าไปใช้ประโยชน์น้ัน	 ได้ก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมมีการตรวจนับทรัพย์สินอย่าง
สม�่าเสมอตามระเบียบ	และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง

  5.  การควบคุมและการแบ่งแยกหน้าที่

	 	 		 องค์การเภสชักรรมมกีารแบ่งแยกหน้าท่ี		เพือ่ป้องกนัหรอื
ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตโดยเฉพาะเรื่อง 
การอนุมัติรายการ	หรือการให้ความเห็นชอบ	การประมวลผล	หรือ
การบนัทกึรายการดแูลทรพัย์สนิทีเ่ก่ียวข้อง	และในบางกรณ	ีองค์การ
เภสัชกรรมมีข้อจ�ากัดด้านบุคลากร	ท�าให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าท่ี
งานได้	กจ็ะก�าหนดกจิกรรมอืน่ทดแทน	โดยก�าหนดให้มกีารสอบทาน
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ	เพิ่มขึ้น	หรือก�าหนดให้มีการควบคุม
ดูแลอย่างใกล้ชิด	 เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงกระท�าการอัน 
ไม่เหมาะสม	 หรือทุจริต	 โดยอาศัยระยะเวลาที่ท�างานต่อเน่ือง 
ในหน้าที่งานเดิมเป็นเวลานาน	

comprehensively	verified	prior	to	being	recorded.	During	the	
fiscal	 year	 2017,	 preparations	were	made	 for	 the	 use	 of	
suitable	 technology	 to	 assist	 with	 data	 processing.	 This	
technology	will	replace	the	old	system,	which	had	a	limited	
service	lifetime.					

  3. Control of authorization

	 	 		 Internal	control	of	authorization	and	the	delegation	
of	authority	follow	a	clear	process.	In	the	event	of	an	executive	
being	 unavailable	 for	 authorization,	 then	 authorization	 is	
delegated	 to	 a	 subordinate	 executive	 assigned	 as	 an	 
authorized	person;	other	employees	are	 informed	on	the	
identity	 of	 the	 said	 authorized	 person.	 	 The	 assigned	 
authorized	person	is	required	to	review	the	adequacy	of	the	
documents	supporting	approval	and	confirm	that	they	are	
accurate	and	appropriate,	that	they	accord	to	regulations,	
policies,	the	law	and	appropriate	guidelines,	and	that	the	
amount	of	funds	requested	for	approval	is	within	the	scope	
of	 authority	 of	 them,	 the	 assigned	 authorized	 person.	 In	
addition,	in	the	event	that	something	unusual	is	submitted	
for	 approval,	 then	 the	 assigned	 authorized	 person	must	
thoroughly	 examine	 anything	 atypical	 and	 interview	 the	
responsible	personnel	accordingly,	before	signing	approval.	

  4. Asset control and protection

	 	 		 Internal	control	activities	include	asset	control	and	
protection,	 this	 applies	 to	 the	 following:	 cash,	 valuable	 
assets,	 important	 documents,	 important	 work	 systems,	 
confidential	 information,	 the	 prevention	 of	 data	 loss,	 
corruption	and	exploitation,	as	well	as	the	avoidance	of	high	
risk	assets.	Responsible	persons	are	assigned	to	supervise	all	
assets	meticulously,	to	assess	the	assets	regularly	in	order	
to	ensure	they	accord	with	regulations	and	to	report	to	their	
supervisor	on	a	continuous	basis.

   5. Control and segregation of duties 

	 	 		 GPO	 segregates	 the	 duties	 of	 its	 employees	 in	
order	to	prevent	and	reduce	the	risks	of	error	or	corruption,	
particularly	in	regard	to	the	following:	approval,	authorization,	
data	processing	and	amendments	to	the	list	of	controlled	
assets.	However,	in	some	instances,	a	limit	in	the	number	
of	personnel	available	means	that	the	segregation	of	duties	
is	not	possible;	in	such	cases	the	responsible	employees	are	
closely	 supervised	 and	 the	 undertaking	 of	 their	 duties	 is	
intensively	 reviewed,	 in	 order	 to	 prevent	 any	 person	 
employed	in	a	role	for	a	lengthy	and	continuous	period	of	
time	from	acting	in	any	way	improperly	and	in	particularly	
from	committing	fraud.	
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  6. Control of the preparation of important  
documents 

	 	 		 Preparation	of	important	documents	is	conducted	
by	recording	controlled	electronic	documents	in	the	relevant	
sub-divisions	 within	 the	 system	 in	 order	 that	 involved	 
personnel	 are	 able	 to	 easily	 locate	 and	 research	 the	 
documents	or	utilize	them	as	a	reference.	These	important	
documents	 can	 also	 be	 used	 for	 inspecting/reviewing	 
approval	and	reporting.	The	relevant	documents	comprise	
specifically:	regulations	and	orders,	operation	manuals	and	
the	pathway	 charts	of	 significant	operation	 systems.	GPO	
reviews	the	suitability	of	these	documents	on	a	continuous	
basis.	

Overall internal control of GPO: Conclusion

	 	 In	conclusion,	GPO	is	possessed	of	an	internal	control	
system	which	automatically	attaches	to	operation	processes	
and	business	transactions	on	a	daily	basis.	The	performance	
efficiency	of	the	supervision	of	all	activities	is	monitored	by	
staff	 at	 all	 levels	 within	 the	 agency.	 This	 is	 one	 of	 the	 
mechanisms	which	 assist	 in	 ensuring	 that	work	 activities	
achieve	their	goals	and	that	the	strategic	objectives	of	the	
organization	are	met.

	 	 GPO	 uses	 its	 internal	 control	 system	 to	 promote	
continuous	 good	management	 practices,	 to	 preserve	 the	
assets	of	the	business	and	to	create	added	value	for	the	
organization.	As	a	result,	GPO	is	equipped	with	good	work	
practices,	 accurate	 financial	 reporting	 and	 complete	 
compliance	with	regulations.	In	addition,	the	control	points	
for	preventative	control,	detective	control,	corrective	control	
and	compensating	control	within	the	operation	processes	
are	fully	reviewed.

	 	 During	the	fiscal	year	2017,	GPO	undertook	preparations	
for	 the	 integration	 of	 the	 internal	 control	 systems:	 
COSO-2013,	 which	 is	 used	 during	 work	 processes	 as	 
a	mechanism	of	risk	management	and	COSO-ERM	2017,	which	
is	 an	organizational	 value	added	process	which	complies	
with	the	new	internal	control	standard.	This	new	standard	
is	currently	undergoing	amendment	and	will	be	used	for	the	
creation	of	a	suitable	and	effective	internal	control	system,	
which	 has	 a	 clear	 structure,	 balances	 authority	 and	 
responsibility	and	is	both	transparent	and	accountable.

  6.  การควบคุมการจัดท�าเอกสารหลักฐานที่ส�าคัญ

	 	 		 การจัดท�าเอกสารหลักฐานที่ส�าคัญ	 จะมีการบันทึก
ควบคุมหนังสือไว้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของหน่วยงานย่อย 
ที่ เกี่ยวข้อง	 ส�ารองเพื่อให้บุคคลที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ	 
ค้นคว้าหรืออ้างอิง	 รวมทั้งสามารถใช้ในการตรวจสอบ/สอบทาน 
การพจิารณาอนมุตั	ิและรายงานอย่างรดักุม	โดยเฉพาะเรือ่งระเบยีบ
ค�าสั่ง	 คู่มือการปฏิบัติงาน	 ผังทางเดินของระบบงานท่ีมีความส�าคัญ
ต่อการด�าเนินงาน	ทั้งนี้	 องค์การเภสัชกรรมด�าเนินการทบทวนตาม
ความเหมาะสมของเอกสารส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

สรุป ภาพรวมของการควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม

	 	 องค์การเภสัชกรรมมีระบบควบคุมภายในเป็นกระบวนการ 
ที่แทรกอยู ่ในกระบวนการด�าเนินงานและธุรกรรมของกิจการที่ 
ด�าเนนิการอยูเ่ป็นประจ�าวนั	มกีารก�ากบัตดิตามประสทิธภิาพในการ
ก�ากบักจิกรรม	โดยบคุลากรทกุระดบัภายในหน่วยงาน	และเป็นกลไก
หน่ึงที่ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่กิจกรรมงานบรรลุผลลัพธ์ตาม 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ	

	 	 องค์การเภสัชกรรมได้ใช้ระบบการควบคุมภายในเป็นระบบ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติด้านการบริหารที่ดีอย่างต่อเนื่อง	ปกป้อง
และรักษาสินทรัพย์ของกิจการ	 และท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร 
ตามล�าดบั	มกีารปฏบิตังิานทีด่	ีการรายงานทางการเงนิทีถู่กต้อง	และ
การก�ากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างครบถ้วน	 การทบทวนการ
ปฏิบัติงานจุดควบคุม	(Control	Point)	ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน	 
(Preventative)	การควบคมุแบบตรวจพบ	(Detective)	การควบคมุ
แบบแก้ไข	(Corrective)	และการควบคมุแบบชดเชย	(Compensating)	

	 	 ปีงบประมาณ	2560	องค์การเภสชักรรมได้เตรยีมความพร้อม
ในการบูรณาการเชื่อมโยงระบบความคุมภายใน	 :	 COSO–2013	 
ที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเข้ากับกลไกการบริหารความเสี่ยง	
COSO–ERM	 2017	 ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างเสริมมูลค่าให้องค์กร	
ตามมาตรฐานใหม่	 ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงและน�ามาใช้ในการสร้าง
ระบบควบคุมภายในท่ีดี	 มีโครงสร้างท่ีชัดเจน	 ถ่วงดุลอ�านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบได้อย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้	
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	 	 การด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม	ปีงบประมาณ	2560	
ยึดหลักการของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	 (State	 
Enterprise	Performance	Appraisal	:	SEPA)	ที่กระทรวงการคลัง
น�ามาใช้ในการประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการ
บริหารจดัการองค์กร	เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์	และเพ่ือให้บรรลุตาม	
วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และค่านิยม	ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง	3	คือ

รายงานผลการดำาเนินงานขององค์กร

ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2560

Operating Performance for the Fiscal Year 2017

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

Strategy 1

Strategy 2

Strategy 3

ด้านการผลิตและจัดหา 

ด้านการตลาดและการบริหาร

ด้านการบริหารจัดการองค์การ

Manufacturing and Procurement.

Marketing and Services.

Management of the Organization.

	 	 GPO	evaluated	 its	operating	performance	 for	 the	
fiscal	year	2017	via	the	employment	of	the	principles	of	
State	Enterprise	Performance	Appraisal	(SEPA),	which	were	
adopted	 by	 the	Ministry	 of	 Finance	 for	 evaluating	 the	
performance	of	state	enterprises	in	terms	of	organizational	
management	in	relation	to	driving	strategy	and	in	achieving	
the	 organization’s	 vision	 &	mission	 and	maintaining	 its	
values	under	the	following	three	strategies:

Report on Operating Performance

Products and Services
	 	 1.	The	percentage	service	rate	of	performance	for	
the	 fiscal	 year	 2017	was	 satisfactory,	 as	 it	 showed	 an	 
increase	in	comparison	to	the	previous	year.	During	2017	
there	was	an	improvement	to	the	monitoring	processes	
of	 the	 Supply	 Chain	 System,	 resulting	 in	 better	 
performance.

	 	 2.	The	delivery	of	drugs	and	medical	supplies	to	 
customers	in	both	the	government	&	private	sectors,	VMI	
and	 retail	 stores,	was	within	 the	 required	 timeframe	 in	
terms	of	the	following	two	customer	groups:	the	Bangkok	
metropolitan	region	group,	which	showed	an	increase	in	
comparison	 to	 targets,	 as	well	 as	 excellent	 evaluation	
results;	the	regional	group	(excluding	 island	customers),	
which	showed	good	evaluation	results.

	 	 3.	 The	 overall	 satisfaction	 score	 for	 GPO	 on	 
quality/efficiency	and	the	consistency	of	the	quality	of	its	
medicines	&	medical	 supplies	and	services	 in	 regard	 to	
procurement	and	distribution	during	 the	year	2017	was	
good	in	comparison	with	the	criterion.

ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร 
  1.	%Service	Rate	ผลการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	2560	
ผลอยูท่ีร่ะดบัด	ีเม่ือเทยีบกับปีทีผ่่านมาพบว่าเพิม่สงูข้ึน	ซึง่ในปี	2560	
มกีารปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการในการตดิตามระบบ	Supply	Chain	
ท�าให้มีผลการด�าเนินงานดีขึ้น

	 	 2.	 การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ลูกค้าราชการ,	 เอกชน,	 
VMI,	 ร้านค้า	 อภ.	 ได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 ทั้ง	 2	 กลุ่ม	 คือ	 
กลุ่มแรก	คือ	กลุ่มลูกค้าในเขต	กทม.	และปริมณฑล	เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมาพบว่าเพิ่มสูงขึ้น	 และเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว	้
พบว่าผลการประเมนิอยูท่ีร่ะดบัดมีาก	และกลุม่ท่ีสอง	คอื	กลุม่ลกูค้า
ในส่วนภูมิภาค	(ไม่รวมลูกค้าที่อยู่บนเกาะ)	พบว่าผลการประเมินอยู่
ที่ระดับดีเช่นกัน

	 	 3.	 คะแนนความพึงพอใจโดยรวมขององค์การเภสัชกรรม 
ในประเด็นคุณภาพ/ประสิทธิภาพ	 และความสม�่าเสมอของคุณภาพ 
ยาและเวชภัณฑ์	 และประเด็นการบริการสั่งซ้ือและกระจายสินค้า	 
ปี	2560	เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ระดับดี
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ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ
	 	 โครงการวิจัยลูกค้าและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
เภสัชกรรม	 ปี	 2560	 และงานวิจัยความผูกพันของลูกค้าองค์การ
เภสัชกรรม	ปี	2560	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 	 •	 เพื่อศึกษาการรับรู ้ 	 ความต้องการ	 ความคาดหวัง	 
ความส�าคัญ	 ความพึงพอใจ	 ความภักดี 	 ความผูกพัน	 และ 
ความไม่พึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม	 ตามบริบทขององค์กร 
ต่อการด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรม	 ตามเกณฑ์การประเมิน 
ของกระทรวงการคลัง	

	 	 •	 เพ่ือการเปรียบเทยีบการด�าเนนิงานขององค์การเภสชักรรม
กับคู่แข่ง	(Benchmarking)

	 	 •	 เพือ่เปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานขององค์การเภสชักรรม
กับปีที่ผ่านมาได้

	 	 •	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนความผูกพันของลูกค้า

	 	 •	 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรม	

  ผลการด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมาได้ โดยมีกลุ ่มเป้าหมาย จ�านวน 4 กลุ่ม ได้แก่	 1.	 กลุ ่มลูกค้าภาครัฐ	 2.	 กลุ ่มลูกค้า 
ภาคเอกชน	3.	กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	และ	4.	กลุ่มประชาชน	

  There were 4 target customer groups, these being:	 1.	 government	 customers,	 2.	 private	 customers,	 
3.	international	customers	and	4.	the	public.	The	results	of	the	customer	satisfaction	survey	are	shown	below:

	 	 เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าทั้ง	 
4	กลุ่ม	ดังกล่าวข้างต้น	ที่มีต่อองค์การเภสัชกรรม	กล่าวได้ว่า	ลูกค้า
กลุม่ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อองค์การเภสชักรรมมากทีส่ดุในทกุๆ
เรื่อง	รองลงมาคือกลุ่มลูกค้าภาครัฐ	กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน	และกลุ่ม
ลูกค้าต่างประเทศมีความพอใจ	ตามล�าดับ	ซึ่งการวิเคราะห์ความเร่ง
ด่วนในการปรับปรุงของกลุ ่มลูกค้า	 องค์การเภสัชกรรมจะได้มี 
การน�าข้อมูลหลายด้านมาพิจารณาในการวิเคราะห์หาความเร่งด่วน
ในการปรับปรุง	 ประกอบด้วย	 ระดับความคาดหวังท่ีมีต่อองค์การ
เภสัชกรรม	(Customer	Expectation)	ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
องค์การเภสัชกรรม	 (Customer	 Satisfaction)	 การเปรียบเทียบ
ระดบัความพงึพอใจกบัคูแ่ข่ง	(Benchmarking)	และสิง่ทีไ่ม่พงึพอใจ
ในรอบ	1	ปีทีผ่่านมา	โดยประเดน็เร่งด่วนทีต้่องรบีด�าเนนิการปรบัปรุง	
คอื	ประเดน็ทีลู่กค้ามรีะดบัความพงึพอใจน้อยกว่าระดบัความคาดหวงั
ที่ลูกค้าตั้งไว้	 ระดับความพึงพอใจ	 น้อยกว่าคู่แข่ง	 และมีประเด็น 
ความไม่พึงพอใจในรอบ	1	ปีที่ผ่านมา

กลุ่มลูกค้า / Customer Group ค่าเฉลี่ย / Average

ความพึงพอใจ / Satisfactory

%T2B

4.14

4.02

4.58

4.03

4.28

89.90%

88.10%

99.40%

79.80%

92.90%

ลูกค้าภาครัฐ / Government customers

ลูกค้าภาคเอกชน / Private customers

ประชาชน / Public

ลูกค้าต่างประเทศ / International customers

รวม / Total

Customer Focus
	 	 The	main	purposes	of	a	research	project	on	GPO’s	
customers	 and	 stakeholders	 and	 a	 research	 project	 on	 
customer	relations,	both	undertaken	in	2017,	were	as	follows:

	 	 •	To	study	the	perceptions,	needs	and	expectations	
of	GPO’s	customers,	as	well	as	to	assess	levels	of	satisfaction,	
dissatisfaction	and	customer	loyalty	in	relation	to	GPO’s	
operations	throughout	the	country,	in	accordance	with	the	
assessment	criteria	of	the	Ministry	of	Finance.

	 	 •	To	compare	GPO’s	performance	against	that	of	its	
competitors	(Benchmarking).	

	 	 •	To	make	a	comparison	of	performance	 in	2017	
with	that	of	the	previous	year.

	 	 •	 To	 study	 factors	 effecting	 customer	 relations	 
scores.	

	 	 •	To	assess	GPO’s	image.	

	 	 It	was	 found	 that	 the	 public	 group	 retained	 the	 
highest	 level	 of	 satisfaction	 with	 GPO	 in	 all	 aspects,	 
followed	next	by	the	government	sector,	then	the	private	
sector,	with	 international	customers	holding	 the	 lowest	
level	of	satisfaction.	To	analyze	how	urgently	improvements	
in	performance	were	required,	GPO	utilized	a	variety	of	
data	from	the	past	year,	comprising	the	level	of	customer	
expectation,	the	level	of	customer	satisfaction,	the	level	
of	satisfaction	in	comparison	to	competitors	(benchmarking)	
and	the	level	of	customer	dissatisfaction.	It	was	found	that	
the	following	urgent	issues	needed	to	be	addressed:	the	
customer	 satisfaction	 level	 was	 lower	 than	 the	 
expectation	level,	the	satisfaction	level	was	less	than	that	
of	GPO’s	competitors	and	the	level	of	dissatisfaction	was	
a	cause	for	concern.
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ด้ำนกำรเงินและกำรตลำด
	 	 ผลการด�าเนินงานด้านการเงินขององค์การเภสัชกรรม 
ในปีงบประมาณ	 2560	 มีผลก�าไรสุทธิ	 1,653.22	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 9.85	 รายได้รวมขององค์การเภสัชกรรม	 15,881	 
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.93	 เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น	 
โดยยาองค ์การเภสัชกรรมผลิต	 ยอดขายเพิ่มขึ้นในกลุ ่มยา 
ต้านไวรสัเอดส์	 และยารกัษาโรค	 โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	
NCDs	 (Non-Communicable	 diseases)	 อาทิ	 โรคเบาหวาน	 
(Diabetes	 Mellitus)	 โรคความดันโลหิตสูง	 (Hypertension)	 
ส่วนยาผู้ผลิตอื่นจะมาจากการขายน�้ายาล้างไต	(CAPD)

	 	 กลุม่ลกูค้าหลกัขององค์การเภสชักรรม	คอื	ส่วนราชการ	หรอื
ลูกค้าภาครัฐ	 ที่เหลือเป็นลูกค้าภาคเอกชนและลูกค้าต่างประเทศ	 
โดยลูกค้าหลักภาครัฐได้แก่	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(สปสช.)	 ส�านักงานประกันสังคม	 ลูกค้ากลุ ่มโรงพยาบาลศูนย	์ 
โรงพยาบาลทั่วไป	โรงพยาบาลชุมชน	เป็นต้น

ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
	 	 ในปี	 2560	 องค์การเภสัชกรรมได้	 ด�าเนินการส�ารวจ 
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
เภสัชกรรม	 ซึ่งท�าให้ได้ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพัน 
และความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม	และ
ท�าให้ทราบระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานและ
ลกูจ้างทีม่ต่ีอองค์การเภสชักรรม	รวมถงึได้แนวทางในการวางกลยทุธ์ 
เพื่อสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน	 และ 
มีการน�าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย	มาตรการ
หรือแนวทางในการปฏิบัติขององค์การเภสัชกรรมในการที่จะ 
ดึงดูดพนักงานและลูกจ้างให้อยู่ในองค์การเภสัชกรรมได้นานๆ	และ
จดัท�าแผนในการพฒันาบคุลากร	(Individual	planning)	ได้ตรงกลุ่ม 
และตรงกับความต้องมากที่สุด

	 	 ซึง่ผลการส�ารวจความพงึพอใจต่อการบรหิารงานขององค์การ
เภสัชกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (3.84)	 เมื่อพิจารณาใน 
รายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ด้านสวัสดิการ, 
ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน,	 ด้านลักษณะงานที่ตนเอง 
รับผิดชอบ,	 ด้านสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมในองค์การฯ,	 
ด้านกฏ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัต่างๆ	ขององค์การ	และด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศการท�างาน	เป็นต้น

	 	 ส่วนผลการส�ารวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและ
ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม	 พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การ
เภสัชกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 คือ	 4.12	 และเม่ือ
วิเคราะห์เป็นรายด้าน	 พบว่ามีระดับความผูกพันที่มีต่อองค์การ
เภสัชกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด	 ได้แก่	 ด้านการตระหนักถึงอนาคต
ขององค์กร	 ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร,	 ด้านความเต็มใจ	
ทุม่เท	เสยีสละเวลาให้องค์กร	และด้านความต้องการด�ารงเป็นสมาชกิ
องค์กรตามล�าดับ

Finance and Marketing
	 	 The	financial	performance	of	GPO	for	the	fiscal	year	
2017	 showed	 a	 net	 profit	 of	 1,653.22	million	 baht,	 an	 
increase	 of	 9.85%	 on	 the	 previous	 year.	 GPO’s	 total	 
revenue	equaled	15,881	million	baht,	an	increase	of	4.93%.	
This	increase	was	due	to	a	strengthening	in	sales.	Medicines	
produced	directly	by	GPO	which	saw	an	increase	in	sales	
comprised	 antiretroviral	 drugs	 and	 medicines	 for	 
non-communicable	 diseases	 (NCDs)	 such	 as	 Diabetes	
Mellitus	 and	 Hypertension.	 Amongst	 the	 medicines 
produced	 by	 other	manufacturers	 but	 sold	 by	 GPO,	 
dialysis	solution	(CAPD)	showed	an	increase	in	sales.

	 	 GPO’s	main	customer	was	the	government	sector.	
The	 rest	 of	 the	 customer	 base	was	 formed	 by	 private	
sector	and	international	customers.	The	main	customers	
from	 the	 government	 sector	were	 the	 National	 Health	
Security	Office	(NHSO),	the	Social	Security	Office,	medical	
centers,	general	hospitals,	community	hospitals,	etc.

Workforce Focus
	 	 During	2017,	GPO	carried	out	an	engagement	and	 
satisfaction	survey	on	its	workers	and	permanent	employees.	
The	indicators	obtained	from	the	results	of	this	process	
allowed	 for	an	evaluation	of	 the	 levels	of	engagement	
and	 satisfaction	 of	 GPO’s	 employees	 and	 enabled	 the	
development	of	strategic	planning	guidelines	to	enhance	
those	levels.	In	addition,	the	results	of	the	survey	were	
used	in	guidelines	specifying	GPO’s	policies	and	practices	
aimed	 at	 long	 term	 staff	 retention,	 as	 well	 as	 in	 the	 
preparation	 of	 plans	 for	 personnel	 development	 
(Individual	Planning)	in	order	to	be	able	to	meet	the	needs	
of	each	employee	group.		

	 	 The	 results	 of	 the	 survey	 in	 regard	 to	 GPO	 
management	exhibited	a	high	level	of	overall	satisfaction	
(3.84)	and	it	was	found	that	the	workers	and	permanent	
employees	were	 possessed	 of	 high	 levels	 of	 personal	
satisfaction	in	regard	to	welfare,	relations	with	colleagues,	
job	descriptions,	autonomy,	rights	and	equality	within	the	
organization,	GPO’s	rules	and	regulations	and	the	working	
environment	and	atmosphere.

	 	 The	results	of	the	survey	on	engagement	revealed	
that	GPO’s	workers	and	permanent	employees’	level	of	
overall	engagement	was	within	the	highest	level	of	the	
range	with	a	score	of	4.12.		It	was	found	that	the	highest	
levels	of	engagement	were	in	relation	to,	respectively,	an	
awareness	of	any	future	challenges	facing	GPO,	agreement	
with	organizational	goals	and	a	willingness	to	devote	time	
and	energy	to	the	organization.	The	survey	also	revealed	
employees	levels	of	commitment	to	remaining	within	the	
organization.
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ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร
	 	 กระบวนการท�างานขององค์การเภสัชกรรม	 แบ่งเป็น 
กระบวนการท�างานที่ส�าคัญ	 3	 กระบวนการหลักภายใต้การน�าของ
ผู้น�าระดับสูง	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ
ขององค์การเภสัชกรรมทั้ง	3	กระบวนการหลัก	ดังนี้

  1.  กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D Process)
	 	 		 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้มีการวิจัยและพัฒนายาและ
เวชภัณฑ์ใหม่ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ�าเป็นต่อ
สังคมไทย	 ตามพันธกิจขององค์กร	 ท�าให้องค์การเภสัชกรรมเร่งรัด
พัฒนาการวิจัยการผลิตและจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล	 และเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
โดยจ�านวนผลิตภัณฑ์ใหม่	 รวมถึงวัตถุดิบท่ีได้ยื่นข้ึนทะเบียนต�ารับ
หรอืผลติภณัฑ์ต่อส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	

  2. กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) 
	 	 		 ส�าหรับมูลค่าการสูญเสีย	 ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วน 
ของ	3	องค์ประกอบ	คือ	การสูญเสียจากการผลิต	 (Loss)	 สินค้าที ่
ไม่ผ่านการตรวจประกันคุณภาพ	 (Reject)	 และสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน	
(Return)	 เปรียบเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบท่ีผ ่านเข้าอยู ่ใน
กระบวนการผลิต	

  3. กระบวนการบริการ (Service Process)
	 	 		 ในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับในเขตกรุงเทพฯ	
ปริมณฑล	และภูมิภาคนั้น	 เมื่อวิเคราะห์จากร้อยละของจ�านวนครั้ง
ในการจัดส ่ งยาและเวชภัณฑ ์ ได ้ตามระยะเวลาที่ ก� าหนด 
ในปีงบประมาณ	2560	สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าหมาย	

ด้ำนกำรน�ำองค์กร
	 	 ด้านการน�าองค์กร	 เป็นการประเมินผู ้น�าระดับสูงของ 
องค์การเภสัชกรรมว่าได้ชี้น�าและท�าให้องค์กรมีความยั่งยืนอย่างไร	
รวมทั้งประเมินระบบการก�ากับดูแลองค์กร	 และด้านกฎหมาย	 
จริยธรรม	 และความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่	 รวมท้ัง 
การสนับสนุนชุมชนที่ส�าคัญ

	 	 การน�ารัฐวสิาหกิจโดยผูน้�าระดบัสงู	 ผูน้�าระดบัสงูขององค์การ
เภสชักรรม	มแีนวทางอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธผิลในการก�าหนด/
ทบทวน	 และถ่ายทอด	 วิสัยทัศน์/ค่านิยม	 ขององค์กร	 โดยผู้น�าได้ 
ปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างถงึความมุง่มัน่ต่อการปฏบิตัติามกฎหมายและ 
มจีริยธรรม	 รวมทัง้มรีะบบในการสือ่สารกับบคุลากรทัว่ทัง้องค์กรและ
การส่งเสริมความผกูพนัของพนกังาน

	 	 การก�ากบัดแูลและความรบัผดิชอบต่อประเทศชาตแิละสังคม	
องค์การเภสัชกรรมด�าเนินการ	การจัดหายาจ�าเป็นตามนโยบายของ
ภาครัฐ	 เพื่อตอบสนองนโยบายของส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ	 (สปสช.)	 และมีบทบาทในการด�าเนินงานเชิงสังคม	 เพื่อ
จ�าหน่ายยาที่จ�าเป็นและมีคุณประโยชน์ต่อสังคมประชาชนสามารถ
เข้าถึงยาได้มากขึ้นและทั่วถึง	รวมถึงผลกระทบทางบวกที่หน่วยงาน

Effectiveness of the Process
	 	 The	operational	process	of	GPO	is	divided	into	three	
main	 important	 processes	 under	 the	 leadership	 of	 the	
chief	 executive	 officers.	 The	 operating	 performance	 of	
these	three	processes	was	as	follows:

  1. The R&D Process
	 	 		 The	Research	and	Development	Institute	researched	
and	developed	new	items	of	generic	medicine	and	medical	
supplies	in	order	to	respond	to	the	needs	of	Thai	society	in	 
accordance	with	 the	mission	 of	 the	 organization.	 GPO	 
accelerated	the	development	of	research,	production	and	the	
distribution	of	medicines	and	medical	supplies	in	order	to	meet	
international	quality	standards	and	to	be	in	possession	of	the	
necessary	quantity	of	products	 to	meet	 the	needs	of	 the	 
country.	 Once	 the	 development	 of	 new	 generic	 drugs,	 
including	 active	 pharmaceutical	 ingredients,	 has	 been	 
completed,	the	formulations	or	products	are	filed	for	registration	
at	the	Food	and	Drug	Administration.

  2. The Manufacturing Process
	 	 		 Value	of	loss	is	based	on	the	ratio	of	3	components:	
products	 lost	 in	production,	products	 rejected	by	quality	 
control	and	products	returned	by	customers;	in	comparison	
with	the	value	of	the	materials	entering	into	the	production	
process.

  3. The Service Process
	 	 		 The	analytical	results	for	the	fiscal	year	2017	in	terms	
of	the	percentage	frequency	of	medicines	and	medical	supplies	
being	 delivered	 in	 due	 time,	 within	 both	 the	 Bangkok	 
metropolitan	 region	and	 the	provincial	 regions,	determined	 
that	targets	were	met.

Leadership
	 	 Leadership	assessment	was	an	appraisal	of	how	ably	
senior	leaders	fulfilled	their	leadership	role	and	supported	and	 
maintained	the	organization,	as	well	as	being	an	evaluation	of	
the	 governance	 system,	 legal	 and	ethical	behavior,	 social	 
responsibility	and	the	provision	of	support	to	key	communities.

	 	 State	Enterprise	Management	by	Senior	Leaders:	GPO’s	
senior	 leaders	 are	 equipped	with	 effective	 and	 systemic	 
guidelines	for	the	specification,	review	and	conveyance	of	the	
visions/values	of	the	organization.	The	conduct	of	GPO’s	senior	
leaders	sets	a	good	example	in	terms	of	a	commitment	to	
legal	compliance	and	ethics.	In	addition,	senior	leaders	maintain	
an	 effective	 communication	 system	with	 all	 staff	 in	 the	 
organization	and	thereby	promote	employee	engagement.

	 	 Governance	and	Social	Responsibility:	GPO	supplied	
essential	drugs	in	accordance	with	government	policy	and	in	
response	to	the	policy	of	the	National	Health	Security	Office	
(NHSO).	 GPO	played	 a	 role	 in	 social	work	by	distributing	 
medicines	which	are	both	essential	and	of	benefit	to	society,	
so	 that	 people	 could	 easily	 access	 these	medicines.	 
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	 	 จากนโยบายการใช้ยาสามัญ	 (Generic	Drugs)	ที่รัฐบาลได้
ส ่ ง เส ริมมาอย ่ างต ่อ เนื่ อง 	 ยาสามัญมีส ่ วนแบ ่ งการตลาด 
ด้านปริมาณถึงคร่ึงหน่ึงของตลาด	 แต่เพราะยาสามัญมีมูลค่าไม่สูง	 
ไม ่ ได ้สร ้างนวัตกรรม	 และไม ่มีการได ้รับการคุ ้มครองจาก 
ทรัพย์สินทางปัญญา	 จึงท�าให้การแข่งขันของยาสามัญ	 อยู ่บน 
พื้นฐานของการแข่งขันด้านราคา	 ยาสามัญของประเทศมีโอกาส
เติบโตได้ดี	 เนื่องจากความต้องการยาสามัญในประเทศและ 
ต่างประเทศสูงขึ้น	 และได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย	 ส่งเสริม 
การลงทุนของภาครัฐ	 และประกอบกับการท่ีประเทศไทยก�าลัง 
ก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุส่งผลให้ความต้องการใช้ยารักษาโรค 
เพิ่มสูงขึ้น

	 	 แต่ปัจจัยเสี่ยงต่อการด�าเนินงาน	 คือการพ่ึงพิงการน�าเข้า
วัตถุดิบตัวยาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่	 ท�าให้ไม่สามารถ 
ควบคุมราคาต้นทุนท่ีเหมาะสมได้	 และมีการแข่งขันด้านราคา 
ค่อนข้างสูง	 เนื่องจากมีการน�าเข้ายาท่ีมีราคาถูกจากต่างประเทศ 
เข ้ามาแข ่งขันกับยาที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น	 รวมทั้ ง 
อุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่ใช ้เงินลงทุนสูงเพื่อพัฒนา 
สถานที่และเครื่องจักรให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ภาครัฐก�าหนด

	 	 ทั้งนี้องค ์การเภสัชกรรมต้องเป ็นกลไกในการถ ่วงดุล	 
ด้านราคายา	 ผลิต	 และจัดหายาจ�าเป็น	 สร้างความมั่นคงด้านยา 
โดยมุ่งคิดค้น	 วิจัย	 และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
ใหม่ๆ	 ออกสู่ระบบยาของประเทศอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ยาจ�าเป็น 
ในการใช้สูง	 ประกอบด้วย	 กลุ ่มยาโรคเรื้อรัง	 ได้แก่	 เบาหวาน	 
ความดัน	 โรคหัวใจ	 กลุ่มยาเอดส์	 ซึ่งปัจจุบันมีราคาลดลงมาก	 
ท�าให้คนไข้ที่มาขึ้นทะเบียนได้รับยาครบทุกคน	 และมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น	 และไทยยังเป็นประเทศที่	 2	 ของโลกที่สามารถยับยั้ง 
การติดเชื้อจากแม่สู ่ลูก	 กลุ่มยารักษามะเร็ง	 ถือเป็นยาที่มีราคา 
แพงมาก	 และแนวโน้มในอกี	 10-20	 ปีข้างหน้า	 จะมีมลูค่าการใช้สูง	
องค์การเภสัชกรรม	 จึงมีการวิจัยและพัฒนายาตั้งแต่ต้นน�้าจนถึง 
ปลายน�้าในกลุ ่มยามะเร็ง	 โดยมีการเริ่มศึกษากระบวนการผลิต 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี	 พร้อมท้ังน�าเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ	 
และระบบดิจิตอล	 มาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต	 การตลาด	
ตลอดจนกระบวนการท�างานด้านต่างๆ

	 	 It	is	government	policy	to	promote	the	use	of	generic	
drugs	on	a	continuous	basis;	as	a	result	of	which	these	drugs	
represent	up	to	a	half	share	of	all	drugs	on	the	domestic	
market.	However,	the	value	of	generic	drugs	is	not	high,	their	
production	does	not	 result	 in	 innovation	and	 there	 is	no	
protection	 in	 terms	 of	 intellectual	 property.	 Therefore,	 
competition	 in	 terms	of	 generic	 drugs	 is	 based	on	price.	 
Generic	drugs	are	possessed	of	high	growth	potential	due	to	
the	increase	in	demand	for	them	both	within	the	country	
and	abroad,	as	well	as	because	of	their	continuous	receipt	
of	 support	 via	 the	 government’s	 investment	 promotion	 
policy.	In	addition,	Thailand’s	is	an	ageing	society,	with	the	
consequence	 that	 the	 demand	 for	medicines	 is	 rapidly	 
increasing.

	 	 A	risk	factor	which	has	a	major	effect	on	operations	is	
the	dependence	on	 the	 import	of	 active	pharmaceutical	
ingredients	 from	 abroad,	which	 results	 in	 an	 inability	 to	 
control	cost	price.	In	addition,	increasing	levels	of	imports	of	
cheap	 drugs	 from	 abroad	 has	 led	 to	 a	 high	 degree	 of	 
competition	between	the	imported	drugs	and	those	which	
are	manufactured	domestically.	Moreover,	the	pharmaceutical	
industry	requires	high	levels	of	investment	in	order	to	develop	
its	 facilities	 and	machinery	 to	meet	 the	manufacturing	 
standards	set	by	the	government.

	 	 It	is	GPO’s	responsibility	to	serve	as	a	mechanism	that	
balances	drug	prices,	manufactures	and	supplies	essential	
medicines	and	creates	a	situation	of	security	in	terms	of	the	
country’s	medicines.	 Therefore,	 GPO	 is	 resolved	 in	 its 
determination	 to	 research	 and	 develop	 innovative	 
pharmaceutical	products	in	order	to	supply	Thailand’s	drug	
system	on	a	continuous	basis,	particularly	in	relation	to	areas	
such	as	essential	drugs	with	a	high	consumption	value;	these	
drugs	are	designed	for	the	treatment	of	chronic	diseases	such	
as	 diabetes,	 hypertension,	 heart	 disease	 and	 AIDS.	 
At	present,	the	price	of	HIV	drugs	has	reduced	dramatically,	
as	a	result	of	which,	every	registered	patient	in	the	country	
is	able	to	receive	medication	and	thereby	obtain	a	better	 
quality	 of	 life;	moreover,	 Thailand	 is	 only	 the	 second	 
country	in	the	world	which	is	able	to	prevent	mother-to-child	
HIV	transmission.	Anticancer	drugs	are	very	expensive	and	the	
trend	over	the	next	10-20	years	indicates	that	there	will	be	
high	 consumption	 rate	 for	 these	 drugs.	 GPO,	 therefore,	 
researches	and	develops	anticancer	drugs,	via	both	upstream	
and	downstream	processes,	 beginning	with	 the	 study	of	
production	 processes	 and	 the	 transfer	 of	 technology.	 
Intelligent	system	and	digital	system	technology	are	utilized	
to	 improve,	 amongst	 other	processes,	manufacturing	 and	
marketing.

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินการ Factors Effecting Operations

ของรัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณจากการซื้อยาจากองค์การ
เภสชักรรม	ซึง่องค์การเภสชักรรม	สามารถ	ผลติ/จดัหายาเชงิสงัคม/
ยาจ�าเป็นในราคาที่ต�่ากว่าราคาจ�าหน่ายในตลาด	

An	additional	positive	impact	of	this	was	that,	by	purchasing	
GPO’s	medicines,	 government	agencies	were	able	 to	make	
savings	on	their	budgets	because	GPO	is	able	to	manufacture/
supply	these	medicines	at	a	lower	than	market	price.
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อุตสำหกรรมยำในประเทศ
	 	 แนวโน้มอุตสาหกรรมยาปี	2560	การผลิตและการจ�าหน่าย
คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ดีโดยอุตสาหกรรมยาไตรมาส	1	ปี	2560	
สามารถขยายตัวได้ดีทั้งด้านการผลิต	 การจ�าหน่าย	 และการส่งออก	
เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ	 BOI	 
ที่ ให ้ผู ้ประกอบการผลิตยาท่ียื่นขอรับการส ่งเสริมการลงทุน 
ภายในปี	 2560-2561	 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ผลิตยา	 ซ่ึงจะท�าให้ผู ้ประกอบการ
สามารถลงทุนในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ได้มากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	
ท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงของอุตสาหกรรมยา	 อาจท�า 
ให้ผู้ประกอบการรายเล็กยังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง	
ทัง้จากผูผ้ลติยาในประเทศ	และผูน้�าเข้ายาจากต่างประเทศ	เนือ่งจาก
มีเงินทุนค่อนข้างจ�ากัด	 ท�าให้การวิจัยพัฒนายาและคิดค้นยาใหม่ 
ท�าได้ยาก	นอกจากนี	้ยาที่ผลิตและจ�าหน่ายยังเป็นยาส�าเร็จรูปทั่วไป 
ที่ไม่ได้มีลิขสิทธิ์เฉพาะ	ดังนั้นผู้ผลิตรายใหม่ๆ	จึงสามารถเข้าสู่ตลาด
ได้ง่าย	 ส่งผลให้ผู ้ประกอบการรายเล็กอาจไม่สามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน

	 	 ส�าหรบัด้านการส่งออกปี	2560	คาดว่าจะมมีลูค่าเพิม่ขึน้จาก
ปีก่อน	เนือ่งจากประเทศคูค้่าทีส่�าคญัของไทยในอาเซยีนสัง่ซ้ือยาจาก
ไทยเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะเวียดนามท่ีคาดว่าจะมีมูลค่าการน�าเข้าจาก
ไทยมากถึง	 80	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ในปี	 2560	 ท้ังน้ี	 สถานการณ์ 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยา	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ 
รายใหญ่และบริษัทข้ามชาติคาดว่ายังคงเติบโตได้ในเกณฑ์ด ี
เนือ่งจากผูป้ระกอบการมคีวามได้เปรยีบด้านเงินลงทนุและเทคโนโลยี

แนวโน้มอุตสำหกรรมยำในประเทศในอนำคต
	 	 ส�าหรับทศิทางของอตุสาหกรรมยาไทยในอนาคต	คาดว่าจะมี
การวิจัยและพัฒนายาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากข้ึน	 โดยเฉพาะ 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตยาเฉพาะทาง	 และภาครัฐ 
ได้ให้การสนับสนุนผู ้ผลิตและจ�าหน่ายยาให้ขยายกิจการลงทุน 
เพื่อให้ผู ้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น	 ตลอดจนผลักดันให้มี 
การผลิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น	 จึงคาดว่าในระยะต่อไป 
จะมีผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมยาหันมาผลิตยาท่ีใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูงเพิ่มขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ

แนวโน้มตลำดสมุนไพรไทย
	 	 อุตสาหกรรมยาของไทยมีโอกาสก้าวขึ้นสู ่ เวทีโลกได ้	 
โดยเฉพาะวัตถุดิบ	“สมุนไพรไทย”	ท่ีขณะน้ีรัฐบาลให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่งด้วยเป้าหมายในสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อน	
Thailand	4.0	 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	มุ่งเป้าส่งออกอาเซียน	ทั้งนี้
ข ้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข	 โดย	 ศ.คลิ นิก	 เกียรติคุณ											
นพ.ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
ระบุว่า	ปัจจุบันตลาดทั่วโลกมีความต้องการสมุนไพร	ไปใช้เพื่อการ
รกัษาโรคและดแูลสขุภาพเพิม่มากขึน้	โดยพฒันาไปเป็นเครือ่งส�าอาง	
และกลุม่ยาอาหารเสรมิ	และจากข้อมลูของส�านกังานพฒันาการวจิยั
การเกษตร(องค์การมหาชน)	 ปี	 2557	 มูลค่าการใช้และส่งออก
สมุนไพรไทยรวมกว่า	2.4	แสนล้านบาท	แบ่งเป็นกลุ่มเคร่ืองส�าอาง	

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
Domestic Pharmaceutical Industry
	 	 The	trend	for	the	pharmaceutical	industry	during	2017	
showed	that	there	was	good	growth	in	both	production	and	
sales.	In	the	first	trimester,	the	pharmaceutical	industry	was	
able	to	expand	in	terms	of	production,	sales	and	exports	due	
to	the	positive	effect	of	the	investment	promotion	policy	of	
The	Board	of	Investment	of	Thailand	(BOI).	This	policy	allows	
pharmaceutical	manufacturers	who	 apply	 for	 investment	
promotion	during	the	period	2017-2018	to	receive	corporate	
income	tax	exemption	in	order	to	reduce	the	cost	burden	of	
manufacturers.	This	enables	manufacturers	to	invest	further	
in	the	research	and	development	of	new	drugs.	However,	
small	manufacturers	within	the	pharmaceutical	industry	face	
intense	competition	from	other	domestic	manufacturers	and	
pharmaceutical	importers	and	this,	together	with	their	limited	
levels	of	capital,	makes	it	difficult	for	them	to	research	and	
develop	new	drugs.	Furthermore,	the	generic	drugs	which	are	
produced	and	sold	are	generally	not	licensed,	thereby	allowing	
many	new	manufacturers	 to	 easily	 enter	 the	market.	 As	 
a	 result,	 smaller	manufacturers	 find	 it	 difficult	 to	 achieve	 
sustainable	growth.		

	 	 Exports	 during	 2017	 showed	 an	 increase	 on	 the	
previous	year	because	of	an	intensification	of	procurement	
by	 Thailand’s	major	 trading	 partners	 in	 ASEAN.	 Vietnam,	 
in	particular,	imported	medicines	from	Thailand	at	a	value	 
of	up	to	80	million	USD.	During	2017,	entrepreneurs	within	
the	pharmaceutical	industry,	especially	large	manufacturers	
and	international	companies	achieved	good	levels	of	growth;	
this	was	due	to	their	having	the	advantage	of	high	levels	 
of	investment	and	superior	technology.

F u t u r e  t r e n d s  w i t h i n  t h e  D o m e s t i c  
Pharmaceutical Industry
	 	 The	direction	of	the	Thai	pharmaceutical	industry	
in	the	future	is	expected	to	involve	the	further	research	
and	development	of	drugs	using	advanced	technology,	in	 
particular	the	use	of	biotechnology	in	the	manufacture	of	
specialized	drugs.	In	addition,	the	government	sector	will	
continue	 to	 provide	 support	 to	 manufacturers	 and	 
distributors	in	the	expansion	of	their	business,	in	order	to	
facilitate	 patients’	 ease	 of	 access	 to	 a	wider	 range	 of	
medicines.	The	government	sector	will	also	continue	to	
promote	the	more	comprehensive	production	of	medicines	
for	use	in	hospitals.	 It	 is	expected	that	there	will	be	an	
increase	in	pharmaceutical	manufacturers’	use	of	advanced	
technology	to	comply	with	government	policy.

Market trends for Thai Herbal Products
	 	 Thailand’s	pharmaceutical	 industry	 is	 in	 a	position	
where	it	has	the	opportunity	to	increase	its	level	of	global	
trade,	particularly	in	the	case	of	“Thai	herbs”	as	raw	materials.		
The	government	has	placed	importance	on	and	set	a	goal	
for	“Thai	herbs”	as	a	new	economic	crop	to	drive	“Thailand	
4.0”.	This	is	in	order	to	create	greater	value,	with	the	aim	of	
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exporting	 these	 products	 to	 ASEAN.	 Clinical	 Professor	 
Piyasakol	Sakolsatayadorn,	the	Minister	of	Public	Health,	has	
stated	 that,	 according	 to	 public	 health	 data,	 there	 is	 at	 
present	an	increase	in	the	global	market	demand	for	herbs	
for	use	in	the	curing	of	disease	and	in	enhancing	health	care	
via	the	development	of	herbs	 into	medicines	and	dietary	
supplements,	as	well	as	a	demand	for	herbs	for	cosmetic	
purposes.	Data	from	the	Agricultural	Research	Development	
Agency	 (Public	Organization)	 showed	 that	 the	 value	 of	 
herbal	consumption	and	exports	in	2017	totaled	more	than	
240	billion	baht;	this	comprised:	cosmetics	140	billion	baht,	
dietary	supplements	80	billion	baht,	spa	products	10	billion	
baht	and	Thai	traditional	medicines	10	billion	baht.

	 	 The	National	Master	Plan	on	Thai	Herbal	Development	
No.	1.,	covers	the	years	2017-2021	and	comprises	a	vision,	 
strategies,	measures	and	work	plans	for	the	development	of	
“Thai	herbs”	through	all	the	necessary	stages.	This	is	in	order	
that,	within	the	next	5	years,	Thailand	can	attain	the	position	
of	being	the	leading	exporter	of	quality	herbal	materials	and	
herbal	products	in	the	ASEAN	region,	as	well	as	ensuring	that	
the	 competitiveness	 of	 “Thai	 herbs”,	 within	 both	 the	 
domestic	and	international	markets,	will	be	increased	on	a	
continuous	and	systematic	basis.	This	will	lead	to	the	creation	
of	a	situation	of	health	security,	as	well	as	enhancing	the	
sustainability	of	the	Thai	economy,	thereby	conforming	to	
the	strategy	of	the	National	Master	Plan.

1.4	แสนล้านบาท	กลุ่มอาหารเสริม	8	หมื่นล้านบาท	กลุ่มสปาและ
ผลิตภัณฑ์ประมาณ	 1	 หมื่นล้านบาท	 และกลุ ่มยาแผนโบราณ 
ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	1	หมื่นล้านบาท

	 	 ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย	
ฉบับที่	 1	 พ.ศ.2560-2564	 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร	์
มาตรการ	และแผนงานต่างๆ	ท่ีครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทย
ตั้งแต่ต้นทาง	กลางทาง	และปลายทาง	เพื่อให้ใน	5	ปี	ข้างหน้า
ประเทศไทยจะเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นน�าของภูมิภาคอาเซียน	 รวมทั้งเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	อันจะน�ามาสู่ความมั่งคง
ทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไปซึ่งยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนแม่บท

การลงทุนท่ีสำาคัญในปัจจุบันและอนาคต
 	 การลงทุนในปีงบประมาณ	2560	มคีวามสอดคล้องกับทศิทาง
ทีก่�าหนดไว้ในแผนวสิาหกจิ	(แผนยทุธศาสตร์)	ประจ�าปี	2559-2563	
โดยมุ่งเน้นการลงทุนในยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจัดหา	 ได้แก่	 
การปรับปรุงสถานท่ีผลิต	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบผลิต	 ระบบ
ประกนัคณุภาพ	ระบบสนบัสนนุการผลติ	โรงงานพระราม	6	เพือ่รกัษา
ระดบัมาตรฐาน	GMP	และเพือ่ให้ระบบผลติมคีวามปลอดภยั	การลงทนุ
ในเครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่	รวมทัง้
การผลติยาในระดบั	Pilot	Scale	เพือ่ลดการพึง่พายาจากต่างประเทศ	
การลงทุนเพื่อให้ผู้บริโภคเช่ือม่ันและมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ ์
ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต	 และการลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
โรงงานแห่งใหม่เพือ่ให้ได้ตามมาตรฐานสากล	การลงทนุในยุทธศาสตร์
ด้านการตลาดและบริการ	 เป็นการลงทุนเพื่อออกแบบคลังและ 
ศนูย์กระจายสนิค้าแห่งใหม่ทีจ่ะเริม่ก่อสร้างในปี	2562	ส่วนยทุธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการองค์กร	 เป็นการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

Important Present and Future 
Investments
	 	 Investment	 in	 2017	 conformed	 to	 the	 defined 
direction	of	the	State	Enterprise	Plan	(Strategic	Plan)	for	
the	 years	 2016-2020.	 By	 focusing	 on	 investment	 in	 
production	and	supply,	improvements	to	the	manufacturing	
plant	at	Rama	VI	were	made	in	respect	of	its	manufacturing	
facilities,	 its	 quality	 assurance	 and	 production	 support	
systems	and	its	production	development;	this	was	in	order	
to	maintain	the	GMP	standard	and	to	ensure	the	safety	of	
the	production	systems.	In	addition,	there	was	investment	
in	 machines	 and	 equipment	 for	 the	 research	 and	 
development	 of	 new	pharmaceutical	 products	 and	 for	
production	on	a	pilot	scale,	thereby	reducing	dependency	
on	 imports	 from	 abroad.	 This	 is	 in	 order	 to	 enhance	 
confidence	and	 satisfaction	 in	 the	products	which	GPO	
produces	and	to	support	 the	development	of	 the	new	
manufacturing	 plant	 to	meet	 international	 standards.	 
Investment	in	the	strategy	of	marketing	and	services	was	
aimed	at	the	design	of	a	new	warehouse	and	distribution	
centre,	the	construction	of	which	will	commence	in	2019.	
Moreover,	 there	 was	 investment	 into	 the	 strategy	 for	 
organizational	 management,	 in	 order	 to	 allow	 for	 
improvements	 to	 information	 technology	 systems,	 
thereby	adding	increased	support	to	operations.
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	 	 1.	 ท�าหน้าที่ช ่วยเหลือสนับสนุนการด�าเนินงาน	 และ 
การบริหารจัดการขององค์การเภสัชกรรม	 รวมถึงฝ่ายบริหารและ
พนกังานผูป้ฏบิติังานในทกุระดบัขององค์การเภสัชกรรม	ให้สามารถ
เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม 
ให้มีคุณภาพ	ศักยภาพ	และ/หรือประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

	 	 2.	 น�ากระบวนการหรอืกจิกรรมในรปูแบบการบรกิารด้านการ 
ให้ความเชื่อมั่นและการบริการให้ค�าปรึกษามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน	 แล้วแต่กรณี	 โดยเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม	 ภายใต้
ความเชี่ยวชาญ	 และความระมัดระวังเยี่ยงการปฏิบัติงานของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ

	 	 3.	 ท�าการประเมินเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงาน	 การบริหาร	 การจัดการ	 การควบคุมภายใน	 และ 
การบริหารความเสี่ยง	 โดยการให้ข้อคิดเห็น	 ข้อสังเกต	 และ 
ข้อเสนอแนะตามสมควรแก่กรณี	 อันจะเป็นการให้ความม่ันใจต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ฝ่ายบริหารหน่วยรับตรวจ	 ผู้รับตรวจ	 
และ/หรือ	 พนักงานผู ้ปฏิบัติงาน	 ในคุณภาพและความสามารถ 
ที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่องค์การเภสัชกรรมก�าหนด

	 	 ส�านักตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่ 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ�านวยการ
องค์การเภสชักรรม	โดยท่ีการปฏบิตังิานเป็นไปตามคูม่อืการปฏิบัตงิาน 
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ	 ท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 กระทรวงการคลัง	 และ
ตามกฎบัตรส�านักตรวจสอบภายใน	 ซ่ึงมีการสอบทานและทบทวน 
เป็นประจ�าทุกปี	

	 	 ภารกิจ	หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�าคัญ	คือ	การให้ค�าแนะน�า
ปรึกษา	 และตรวจสอบ	 เพื่อให้ความม่ันใจด้วยความเป็นอิสระ	 
เที่ยงธรรม	 เพิ่มมูลค่า	 ปรับปรุงการด�าเนินงาน	 และช่วยให้องค์การ
เภสัชกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด	 ด้วยการน�าเอาวิธีการ 
ทีเ่ป็นระบบ	และเป็นระเบยีบในการประเมนิและปรบัปรงุประสทิธผิล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	การควบคุมและการก�ากับดูแล

รายงานของสำานักตรวจสอบภายใน 

องค์การเภสัชกรรม

ประจำาปีงบประมาณ 2560

Report of the Office of Internal Audit for the Fiscal Year 2017

	 	 1.	 Support	GPO’s	Administration	Department	 and	
employees	at	all	levels	of	the	organization	in	the	facilitation	of	
management	 and	 operations,	 thereby	 improving	 GPO’s	 
operations	in	terms	of	quality,	capability	and	efficiency.

	 	 2.	 Operate	 via	 the	 use	 of	 procedures	 or	 service	 
activities	(depending	on	requirements)	to	enhance	assurance,	
as	well	as	providing	a	consulting	service.	Internal	audit	is	to	be	
performed	carefully	and	professionally	with	expertise,	on	an	
equitable	basis.

	 	 3.	 Perform	an	evaluation	 to	ascertain	 the	need	 for	
improvements	in	the	efficiency	of	operations,	management,	
internal	control	and	risk	management	and	where	there	is	a	
need	provide	opinions,	observations	and	suggestions	as	to	how	
improvements	could	be	made.	This	 is	 in	order	 to	enhance	
confidence	in	the	ability	of	the	Audit	Committee,	Administration	
Department,	audit	receivers,	operators	and/or	staff	to	achieve	
the	required	goals	as	defined	by	GPO	policy.	

	 	 The	roles	and	responsibilities	of	the	Office	of	Internal	
Audit	are	assigned	by	the	Audit	Committee	and	the	Managing	
Director	of	GPO.	Operations	are	undertaken	in	accordance	with	
the	Operation	Manual	on	the	Internal	Audit	of	State	Enterprises,	
as	 defined	by	 the	 State	 Enterprise	 Policy	Office	 (SEPO),	 
the	Ministry	of	Finance	and	 the	 Internal	Audit	Charter;	 this	
manual	is	reviewed	and	verified	annually.

	 	 The	main	mission	and	 responsibility	of	 the	Office	of 
Internal	 Audit	 is	 to	provide	 consultation,	 evaluation	 and	 
suggestions	for	improvement.	In	order	to	ensure	independence,	
equity,	an	increase	in	value,	an	improvement	in	operations	and	
the	achievement	of	the	required	objectives,	effective	guidelines	
are	used	to	evaluate	the	efficacy	of	the	processes	utilized	for	
risk	management,	supervision	and	governance.

The objectives of the Office of Internal  
Audit of GPO during 2017 were as follows:

สำานักตรวจสอบภายในองค์การเภสัชกรรม  
มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานดังนี้
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	 	 ส�านักตรวจสอบภายใน	 องค์การเภสัชกรรม	 เป็นหน่วยงาน
เทยีบเท่าระดบัฝ่าย	โดยสายงานทางการบรหิาร	(Administratively)	
ขึ้นตรงต่อผู้อ�านวยการ	 ส่วนสายงานตามหน้าที่	 (Functionally)	 
อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยโครงสร้าง
การบริหารและอัตราก�าลังในปัจจุบันประกอบด้วย

	 	 On	an	administrative	level,	the	Office	of	Internal	Audit	
of	GPO	is	equivalent	to	a	department	and	so	reports	directly	
to	the	Managing	Director;	functionally	it	is	under	the	supervision	
of	 the	Audit	Committee.	 The	administrative	 structure	 and	
manpower	at	present	comprises	the	following:

  	There	was	1	vacant	position	during	the	fiscal	year	2017,	
this	being	that	of	the	Deputy	Director	of	the	Office	of	Internal	
Audit;	 this	was	because	 the	process	of	considering	 suitable	 
personnel	for	the	position	was	ongoing.

	 	 In	 terms	 of	 the	 recruitment	 and	development	 of	 
personnel,	the	 internal	auditor	prepares	plans	for	recruiting,	
developing,	 training	and	 retaining	 staff;	 these	plans	are	put	
forward	to	the	Audit	Committee	for	approval.	Recruitment	is	
made	externally	as	well	as	via	the	transfer	of	personnel	within	
the	organization.	 The	performance	 indicators	 assigned	 to	 
development	and	training	plans	are	defined	on	an	individual	
basis	 in	order	 to	ensure	 that	personnel	 are	possessed	of	 
sufficient	knowledge	for	their	specific	job.	The	Office	of	Internal	
Audit	develops	and	 supports	 internal	 auditors	 to	 gain	 the	 
sufficient	levels	of	knowledge	and	competence	required	to	
perform	the	audit.	During	the	fiscal	year	2017,	one	of	GPO’s	
internal	 auditors	 received	 certification	 from	 the	Certified	 
Professional	Internal	Auditors	of	Thailand	(CPIAT);	at	present	
there	 are	 4	 internal	 auditors	 in	 receipt	 of	 a	 diploma	or	 
certification	in	internal	audit;	3	internal	auditors	in	receipt	of	
CPIAT	from	the	Institute	of	Internal	Auditors	of	Thailand	and	 
1	 internal	auditor	 in	 receipt	of	a	diploma	from	the	 Internal	
Auditing	Certificate	Program	(IACP)	of	the	Federation	of	Accounting	
Professions,	which	is	under	the	Royal	Patronage	of	his	Majesty	
the	King.	Furthermore,	the	level	of	experience	of	GPO’s	internal	
auditors	 was	 enhanced	 by	 field	 trips,	 one	 concerning	 
information	technology	at	the	Government	Housing	Bank	and	
another	 apropos	 the	 vaccine	 production	 system	 at	 the	 
influenza/avian	flu	vaccine	manufacturing	plant	 located	 in	
Tubkwang	Sub-District,	Saraburi	Province.	The	Office	of	Internal	

	 	 โดยในปีงบประมาณ	2560	มีอัตราว่าง	1	อัตรา	ในต�าแหน่ง
รองผู ้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน	 เนื่องจากอยู ่ระหว่าง
พิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่ง	

	 	 ในเรื่องการสรรหาและพัฒนาบุคลากรมาปฏิบั ติงาน 
ด้านตรวจสอบภายในนั้น	 ส�านักตรวจสอบภายในได้จัดท�าแผนการ
สรรหา	พฒันา	ฝึกอบรมและรกัษาบคุลากรด้านการตรวจสอบภายใน	
น�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็ชอบและอนมุตั	ิส�าหรบั
การสรรหาได้มกีารสรรหาบคุลากรท้ังจากการโอนย้ายจากหน่วยงาน
ภายในองค์กร	และจากภายนอกองค์กร	แผนพัฒนาบุคลากรในเรื่อง
การฝึกอบรมนั้น	 ได้ก�าหนดตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล	 เพือ่ให้มัน่ใจว่า
บคุลากรมคีวามรู้เพยีงพอในการปฏบิตังิาน	 ส�านักตรวจสอบภายในได้
สนับสนุนและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้	 ความสามารถ	
เพียงพอในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ	 โดยใน
ปีงบประมาณ	 2560	 มีผู ้ตรวจสอบภายใน	 1	 ท่าน	 สอบผ่าน
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย	 (Certified	 
Professional	 Internal	 Auditors	 of	 Thailand	 –	 CPIAT)	 ท�าให้ 
ปัจจบุนั	ส�านกัตรวจสอบภายใน	มผีูส้อบผ่านวฒุบิตัรหรอืประกาศนยีบตัร
วชิาชพีด้านการตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งสิ้น	 4	ท่าน	 แบ่งเป็นผู้สอบ
ผ่านประกาศนียบัตร	ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย	(Certified	
Professional	Internal	Auditors	of	Thailand	–	CPIAT)	จากสมาคม 
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	3	ท่าน	และผู้สอบผ่านวุฒิบัตร
ด้านการตรวจสอบภายใน	 (IACP)	 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมถ์	1	ท่าน	นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
แก่ผูต้รวจสอบภายใน	โดยการดงูานนอกสถานทีท่ัง้ในด้านเทคโนโลยี

  ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน   1 อัตรา

  รองผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน   1 อัตรา

  ผู้ตรวจสอบภายใน 9   1 อัตรา

  ผู้ตรวจสอบภายใน 8   1 อัตรา

  กลุ่มตรวจสอบภารกิจการผลิต 
  และภารกิจวิชาการ    4 อัตรา

  กลุ่มตรวจสอบภารกิจการตลาด   5 อัตรา

  กลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน 
  และงานเฉพาะกิจ    5 อัตรา

  Director of the Office of Internal Audit  1 position

  Deputy Director of the Office 
  of Internal Audit  1 position       

  Internal Auditor Level 9   1 position

  Internal Auditor Level 8   1 position

  Production and Academic Audit  Group 4 positions

  Marketing Audit Group  5 positions

  Management, Financial and 
  Special Work Audit Group              5 positions

  Total   18 positions   รวมทั้งสิ้น     18 อัตรา
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สารสนเทศทีธ่นาคารอาคารสงเคราะห์	และด้านระบบการผลิตวคัซนี
ไข้หวดัใหญ่ทีโ่รงงานผลติวคัซนีไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก	ต�าบลทบักวาง	
จงัหวดัสระบรุ	ีส�านกัตรวจสอบภายใน	ได้ท�าการพฒันาความสามารถ
ในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ในสาย
วิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน 
ตรวจสอบภายใน	น�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัองค์การเภสัชกรรม

	 	 ปีงบประมาณ	2560	ส�านกัตรวจสอบภายในได้จดัท�าแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์แผนงานตรวจสอบระยะยาว	3	ปี	(ปี	2561	–	
2563)	และแผนงานตรวจสอบประจ�าปี	2561	โดยเป็นการวางแผน
การตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง	 ซ่ึงสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�าปีขององค์การเภสัชกรรม	 
การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว	 3	 ปี	 ส�านักตรวจสอบภายใน	 
ได้น�าฐานข้อมูลจากระบบ	 ERP	 มาใช้ในการก�าหนดกิจกรรมและ 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใหม่	 ท้ังจากภายในและภายนอก
องค์กรร่วมประกอบการพิจารณา	 เพื่อให้ม่ันใจว่าทุกกิจกรรม 
ได้มีโอกาสถูกประเมินความเสี่ยงและครอบคลุมในทุกความเสี่ยง 
ที่จะกระทบต่อองค์กร	 รวมทั้งส�านักตรวจสอบภายในได้ก�าหนด
ประเด็นความเสีย่งด้านการทจุรติเป็นส่วนหนึง่ในการประเมินความเส่ียง
เพือ่วางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบด้วย	ส�าหรบัประเภทการตรวจสอบ
ในปัจจบุนัประกอบด้วย	การตรวจสอบให้ความเช่ือมัน่	การให้บรกิาร
ค�าแนะน�าปรึกษา	และงานอื่นๆ	

	 	 ส�านักตรวจสอบภายในได้วางแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้
ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้อย่างครบถ้วน	
ส�าหรับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบได้มีการน�าเสนอต่อผู้อ�านวยการ
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ในประเด็นการสอบทานระบบการบริหาร 
ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และการก�ากับดูแลที่ดี	

	 	 ส�านกัตรวจสอบภายในได้มกีารประสานงานกบัคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	 โดยการเข้าร่วมในการประชุมของ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยในปีงบประมาณ	 2560	 
ได้ช่วยสอบทานข้อมลูของโครงการก่อสร้างโรงงานโรงงานผลติวคัซนี
ไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก	ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งร้องขอ	
รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะให้มีการประเมินความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ขององค์การเภสัชกรรม	 ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
ของส�านักงาน	ป.ป.ช.	เพิ่มขึ้น

	 	 ส�าหรับการด�าเนนิงานด้านการควบคมุภายใน	ตามข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ	(คตง.)	ทกุหนว่ยงานในองค์การ
เภสัชกรรม	 ได้ท�าการประเมินตนเอง	 โดยส�านักตรวจสอบภายใน 

Audit	continues	 to	develop	 the	competency	of	 its	 internal	
auditors	in	acquiring	professional	knowledge	and	expertise	in	
their	field.	This	is	in	order	to	enhance	the	quality	of	the	work	
undertaken	during	 internal	audit,	which	 in	 turn	 leads	 to	an	 
increase	in	the	value	of	GPO	as	an	organization.

	 	 During	the	fiscal	year	2017,	The	Office	of	Internal	Audit	
prepared	a	strategic	audit	plan	(a	long	term	audit	plan	covering	
the	3	years	2018-2020)	and	an	annual	audit	plan	for	2018.	The	
annual	audit	plan	was	risk	based	and	was	correlated	with	GPO’s	
annual	operations	and	strategy.	The	Office	of	 Internal	Audit	
used	the	ERP	system	database	to	define	its	activities	included	
in	the	long	term	audit	plan	(3	years)	in	order	to	ensure	that	
each	of	these	activities	could	be	assessed	for	risk,	as	well	as	to	
define	any	changes	to	the		working	environment	in	response	
to	both	internal	and	external	factors.	In	addition,	the	Office	of	
Internal	Audit	added	fraud	risk	to	the	risk	assessment,	as	was	
set	out	 in	 the	audit	plan.	The	Office	of	 Internal	Audit	also	 
provides	assurance,	consulting	services,	etc.

	 	 The	Office	of	Internal	Audit	has	established	management	
guidelines	 in	order	 to	ensure	 that	overall	operations	are	 in	
accordance	with	the	defined	operational	plan.	The	performance	
outcomes	of	audit	are	presented	to	the	Director	and	the	Audit	
Committee,	at	meetings	of	the	Audit	Committee,	whenever	
issues	arise	regarding	the	verification	of	the	risk	management	
system,	internal	audit	or	good	governance.

	 	 The	Office	of	Internal	Audit	has	closely	coordinated	with	
the	Risk	Management	Committee	by	participating	 in	 the	 
committee’s	meetings.	 In	 2017,	 the	 Risk	Management 
Committee	requested	the	Office	of	Internal	Audit	to	verify	the	
data	of	the	project	for	the	construction	of	an	influenza/avian	
flu	vaccine	manufacturing	plant.	The	Office	of	Internal	Audit	
also	provided	the	suggestion	that	further	risk	assessment	should	
be	undertaken	 in	 terms	of	 conflict	 of	 interest;	 this	 is	 in	 
accordance	with	 the	criteria	of	 the	Office	of	 the	National	 
Anti-Corruption	Commission	 (NACC)	 for	assessing	ethics	and	
transparency	in	the	operations	of	government	agencies.

	 	 GPO	operates	 internal	 audit	 in	accordance	with	 the	
regulations	 of	 the	 State	 Audit	 Commission	 (SAC).	 Each	 
department	within	GPO	performs	a	self-assessment,	which	is	
then	 subjected	 to	an	 Independent	Assessment	 (IA)	by	 the	 
Internal	 Audit	 Office	 in	 accordance	with	 internal	 audit	
standards.	This	assessment	ensures	that	GPO’s	operations	are	
transparent,	 accountable,	 appropriate	 and	 concise.	 
Furthermore,	in	2017	the	Office	of	Internal	Audit	coordinated	
with	 the	Risk	Management	and	 Internal	Control	Division	 to	
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ท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบทานในฐานะผู้ประเมินอิสระ	 ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีก�าหนด	 ผลการสอบทานสามารถ 
ให้ความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว ่าการด�าเนินงานขององค์การ 
เภสชักรรมมีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 เป็นไปอย่างเหมาะสมและ 
รัดกุมพอสมควร	นอกจากนี้ในปีงบประมาณ	2560	ส�านักตรวจสอบ
ภายในได้ประสานงานกับกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
จัดการอบรม	 ให้ความรู้แก่หน่วยงานภายในองค์กรเรื่องการควบคุม
ภายใน	 และความรู ้พื้นฐานเก่ียวกับความเสี่ยงด้านการทุจริต	 
โดยมีผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน	 องค์การเภสัชกรรมเป็น
วทิยากร

	 	 ส�านักตรวจสอบภายใน	 จัดให้มีการรับรองคุณภาพงาน 
ตรวจสอบ	 โดยการควบคุมดูแลตามสายการบังคับบัญชา	 (ประเมิน 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)	 การประเมินตนเอง	 (ประเมินส�านักตรวจสอบ
ภายใน)	การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน	 และแบบประเมิน	 การปฏิบัติงานของส�านัก
ตรวจสอบภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

  ปีงบประมาณ 2560 ส�านักตรวจสอบภายในได้ใช้ คู่มือ/
หลักเกณฑ์/แนวทางการประเมินต่างๆ เป็นแนวทางในการ
วางแผนการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 คู ่ มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน	 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่องการก�าหนดรายละเอียด 
เกี่ ยวกับหลักเกณฑ ์และวิธีการในการผลิตยาแผนป ัจจุบัน 
ตามกฎหมายว่าด้วยยา	พ.ศ.	2554	

	 	 2.	 ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	 (State	 Enterprise	
Performance	 Appraisal	 :	 SEPA)	 เป็นแนวทางในงานตรวจสอบ	
เพ่ือช่วยพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารและ
พนักงาน

	 	 3.	 หลกัเกณฑ์/แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคมุภายในปี	2555	ของส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ	 (สคร.)	 เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ/สอบทานกิจกรรม
ตามแผนการตรวจสอบ	

	 	 4.	 คู ่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2560	 
ของส�านักงาน	ป.ป.ช.

	 	 5.	 หลักธรรมาภิบาล	 ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกจิการบ้านเมืองและสงัคมทีด่	ีพ.ศ.	2542

	 	 ผลการปฏิบตังิานของส�านกัตรวจสอบภายในประจ�าปี	2560	
ตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้จ�านวน	 127	 เรื่อง	 ปฏิบัติได้จริง	 113	 
เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 88.97	 มีข้อเสนอแนะ	 ข้อสังเกต	 ข้อคิดเห็น	 
ให้กบัผูบ้ริหาร	และหน่วยรบัตรวจ	จ�านวน	81	ข้อ	โดยส�านกัตรวจสอบ
ภายในได้ติดตามความคบืหน้าการปฏบิตัติามข้อเสนอแนะเป็นระยะ	

educate	the	organization’s	work	units	on	the	topic	of	internal	
control	 and	 in	 regard	 to	 a	basic	 knowledge	of	 fraud	 risk.	 
Information	on	this	topic	was	further	relayed	via	a	lecture	given	
by	the	Director	of	the	Office	of	Internal	Audit.

	 	 	The	quality	 assurance	undertaken	during	 the	 audit	
carried	out	by	the	Office	of	Internal	Audit	is	evaluated	itself,	
firstly	via	a	process	of	self-assessment	(evaluating	the	Office	 
of	Internal	Audit)	and	secondly	by	executives	through	the	chain	
of	 command	 (evaluating	 the	 auditors).	 In	 addition,	 an	 
assessment	of	 the	degree	of	 satisfaction	 in	 regard	 to	 the	 
performance	of	internal	audit	is	carried	out	on	the	units	which	
have	received	auditing.	Finally,	the	performance	of	the	Office	
of	Internal	Audit	is	evaluated	by	the	Audit	Committee.

  During the fiscal year 2017, the Office of Internal 
Audit used the following manuals/ principles/guidelines for 
various forms of assessment during auditing:

	 	 1.	 The	Manual	for	the	Audit	of	Manufacturing	Facilities,	
which	is	used	in	accordance	with	a	Ministry	of	Public	Health	
Notification	on	Good	Manufacturing	Practice	(GMP)	under	the	
Drugs	Act,	B.E.	2554.

	 	 2.	 State	Enterprise	Performance	Appraisal	(SEPA)	audit	
guidelines	for	the	development	and	improved	performance	of	
executives	and	employees.

	 	 3.	 Operational	 principles/guidelines	 on	 risk	 
management	 and	 internal	 control	 B.E.	 2555	of	 the	 State	 
Enterprise	Policy	Office	(SEPO),	which	establish	the	criteria	for	
the	audit/review	of	activities	to	be	included	in	the	audit	plan.	

	 	 4.	 The	Manual	 for	 the	 assessment	 of	 ethics	 and	 
transparency	of	operations	within	the	government	sector	of	the	
Office	of	 the	National	Anti-Corruption	Commission	 (NACC),	 
for	the	fiscal	year	2017.	

	 	 5.	 	Good	governance,	which	is	used	in	accordance	with	
the	 regulations	 of	 the	Office	 of	 the	 Prime	Minister	 on	 
the	establishment	of	good	governance,	B.E.	2542.

	 	 The	overall	performance	of	the	Office	of	Internal	Audit	
during	the	year	2017	was	as	follows.	The	operation	plan	defined	
127	tasks;	of	these,	113	tasks	(88.97%)	were	actually	performed.	
There	were	81	issues	in	regard	to	suggestions,	observations	and	
remarks	directed	at	 the	executives	and	units	who	 received	
auditing	 and	 the	Office	of	 Internal	 Audit	 followed	up	on	 
operations	in	accordance	with	such	suggestions,	on	a	periodic	
basis.
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   ความเสี่ยงส�าคัญขององค์การเภสัชกรรมในปี 2560  
ทีห่ากไม่มกีารวางแผนและบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม จะส่งผลกระทบ
ที่เป็นนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม คือ

	 	 1.	 องค์การเภสัชกรรมอาจไม่สามารถผลิตหรือจัดหายา 
ได้ทนัตามความต้องการของลกูค้าให้สอดคล้องกบัประกาศกระทรวง
การคลัง	ประกอบ	พ.ร.บ.	จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	พ.ศ.2559

	 	 2.	 การน�าระบบ	ERP	ใหม่	มาใช้ในองค์กรอาจไม่รองรับกับ
กฎระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 e-GP,	 e-Tax	 เป็นต้น	 และ
ความเสี่ยงที่ระบบนี้อาจไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

		 	 การปฏิบัติภารกิจและหน้าท่ีของส�านักตรวจสอบภายใน	 
ในป ัจจุ บันมีความเป ็นอิสระเท่ียงธรรม	 ใช ้ความเชี่ยวชาญ	 
ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 โดยไม่มีข้อจ�ากัด 
ในการได้รับข้อมูล	 ทรัพยากร	 รวมทั้งได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ	ในองค์การเภสัชกรรม	

	................................................

	(นางศิริกุล	เมธีวีรังสรรค์)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน

องค์การเภสัชกรรม

......../........../..........

	................................................

	Mrs.Sirikul	Matevelungsun

Director	of	the	Office	of	Internal	Audit

The	Government	Pharmaceutical	Organization

......../........../..........

  The most important risk to GPO in 2017 was assessed 
to be the possibility of a lack of proper planning and  
management, which would significantly affect the business 
of GPO as follows:

	 	 1.	 GPO	 is	unable	 to	produce	or	 supply	medicines	
promptly	enough	to	meet	the	demands	of	customers,	which	
is	a	requirement	in	accordance	with	the	Ministry	of	Finance	
Notification	and	Government	Procurement	Act	B.E.	2559.

	 	 2.	 A	 new	 ERP	 System	 implemented	within	 the	 
organization	 is	unable	 to	 support	new	 regulations	 such	as	 
e-GP	and	e-Tax,	etc.	and	there	is	a	risk	that	the	said	system	may	
not	be	able	to	operate	effectively	for	a	specified	period	of	time.

	 	 The	Internal	Audit	Office	performs	its	mission	and	duties	
independently,	impartially,	professionally	and	in	compliance	
with	 the	 requisite	 standards.	 The	professional	 practice	of	 
Internal	Audit	within	GPO	is	operated	without	limits	in	terms	 
of	data	requests,	resources	and	cooperation	from	executives	 
and	other	GPO	personnel.
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Report of the GPO Audit Committee 
for the Fiscal Year 2017

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การเภสัชกรรม ประจำาปีงบประมาณ 2560

	 	 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรรม	 (อภ.)	 ได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ตามค�าสั่งองค์การเภสัชกรรม 
ที่	23/2557	สั่ง	ณ	วันที่	3	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการองค์การเภสัชกรรม	จ�านวน	3	ท่าน	โดยผู้อ�านวยการ
ส�านักตรวจสอบภายใน	 ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบโดยต�าแหน่ง	มีรายนาม	ดังต่อไปนี้

   1. พลเรือตรีหญิง พิมพ์ใจ ไชยเมืองราช 
	 	 		 ประธานกรรมการ

  2. ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์ 
	 	 		 กรรมการ

  3. นายรักษเกชา  แฉ่ฉาย 
	 	 		 กรรมการ

  4. นายอัษฎางค์  เชี่ยวธาดา         
    กรรมการ		

  5. ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน
    เลขานุการ			                  

	 	 วันที่	 1	มกราคม	พ.ศ.	2559	นายอัษฎางค์	 เชี่ยวธาดา 
ได้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการองค์การเภสชักรรม	เนือ่งจากมอีายุ
เกนิหกสิบห้าปีบรบิรูณ์	ตามพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 2518	 (แก้ไข 
เพิ่มเติม	 ฉบับที่	 2	 พ.ศ.	 2519	 และฉบับที่	 3	 พ.ศ.	 2520	 
มาตรา	 5	 ก�าหนดว่า	 กรรมการของรัฐวิสาหกิจ	 นอกจากต้อง 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	 ตามท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับ 
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ	 แล้วยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย	 (2)	 อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ	์ 
ท�าให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบไปพร้อมกนั	เน่ืองจาก
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	2555	หมวด	2	
ข้อ	8	(1)	ได้ก�าหนดว่าคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น	

  The	GPO	Board	of	Directors	 appointed	 the	Audit	 
Committee,	in	accordance	with	GPO	Order	No.	23/2557,	
on	 3rd	 October	 2014;	 the	 committee	 comprised	 
3	members	of	GPO’s	Board	of	Directors,	with	the	Director	
of	 the	 Office	 of	 Internal	 Audit	 acting	 as	 secretary.		 
The	members	of	the	committee	were:	

 1. Rear Admiral Pimchai Chaimuangraj
  Committee	Chairman

 2. Professor Dr. Anya Khanthavit  
	 	 Committee
 3. Mr. Raksagecha Chaechai    
	 	 Committee

 4. Mr. Atsadang Chiewthada                         
	 	 Committee

 5. Director of the Office of Internal Audit
  Secretary	

  On	 1	 January	 2016	 Mr.	 Atsadang	 Chiewthada	 
retired	from	the	Board	of	Directors,	as	he	was	more	than	
65	years	old;	the	Standard	Qualifications	of	Directors	and	
State	 Enterprise	 Employees	 Act	 B.E.	 2518	 (Amendment	 
No.	2	BE	2519	and	No.	3	BE	2520,	Section	5)	stipulate	that	
not	only	must	Directors	of	State	Enterprises	be	suitably	
qualified	and	have	no	prohibitions	against	them	as	defined	
by	 the	 state	 enterprise	 in	 question	 but	 also	 that	 they	
should	not	be	over	65	years	of	age.	Mr.	Chiewthada	also	
vacated	his	position	on	the	audit	committee,	in	accordance	
with	 the	 regulations	 of	 the	 Ministry	 of	 Finance	 on	 
Audit	Committees	and	the	Internal	Audit	Units	of	a	State	
Enterprise	(B.E.2555	Section	2	Article	8(1)),	which	require	
that	 any	member	 of	 an	 Audit	 Committee	 of	 a	 State	 
Enterprise	must	 also	 be	 a	member	 of	 the	 Board	 of	 
Directors	of	that	same	State	Enterprise.
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	 	 ประธานและกรรมการตรวจสอบที่ เหลือ	 3	 ท ่าน	 
ได้ปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบจนถงึวนัที	่18	สงิหาคม	
2560	 เน่ืองจากวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมได้หมดลงไป	 เป็นผลให้วาระการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบหมดตามไปด้วย

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	
และประสบการณ ์หลายด ้าน	 ทั้ ง ในด ้านบัญชีการเงิน	 
การบริหารธุรกิจ	 รวมท้ังด้านงานสาธารณสุข	 ซึ่งช่วยท�าให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถน�าเสนอมุมมองที่หลากหลาย	 
ในปีงบประมาณ	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้ม ี
การประชุม	รวมทั้งสิ้น	9	ครั้ง	มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน	ดังนี้	

  1. พลเรือตรีหญิงพิมพ์ใจ  ไชยเมืองราช 
   				เข้าร่วมประชุม	9	ครั้ง

   2. ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์ 
   				เข้าร่วมประชุม	7	ครั้ง	

  3. นายรักษเกชา  แฉ่ฉาย 
  					เข้าร่วมประชุม	9	ครั้ง

	 	 ปีงบประมาณ	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี 
การประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม	 
ผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน	 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักตรวจสอบภายใน	 รวมถึงประชุม 
ร่วมกับผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บรษิทัร่วมทนุ	เพือ่ให้การปฏิบัตหิน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบ
ที่ได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม	
สอดคล้องกบัแนวทางของคู่มอืการปฏบิติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ	(สคร.)	กระทรวงการคลงั	และกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 องค์การเภสัชกรรม	 ซึ่งกฎบัตรนี้ได้มีการสอบทาน
ทบทวนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
เป็นประจ�าทกุปี	สามารถสรปุผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	องค์การเภสัชกรรม	ในภาพรวมได้ดังนี้

	 	 1.	 การพจิารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงนิของ
ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ	(สตง.)	คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชิญเจ้าหน้าที	่สตง.	เข้าร่วมประชมุหารือเพ่ือสอบถามประเดน็
ที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินขององค์การเภสัชกรรม	 รวมท้ัง
หารือกับผู ้บริหารด้านบัญชีการเงินเกี่ยวกับแนวทางการ 
ด�าเนนิงานตามมาตรฐานการบญัชทีีมี่การปรบัเปลีย่น/เพิม่เติม/ 
ก�าหนดใหม่	 นอกจากนี้ยังได้น�าข้อคิดเห็นจากคณะท�างาน 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน	และกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์การเภสัชกรรม	

  The	 remaining	 committee	 members	 and	 the	 
Committee	Chairman,	 served	up	until	 18	August	2017,	 at	
which	point	the	term	of	the	Board	of	Directors	of	GPO	had	
expired	and	 therefore	 the	 tenure	of	 the	positions	on	 the	
audit	committee	were	similarly	concluded.

	 	 Members	of	an	Audit	Committee	are	required	to	be	
possessed	of	 knowledge,	expertise	and	experience	 in	 the	
fields	 of	 financial	 accounting,	 business	management	 and	
public	health	works;	these	requirements	enable	the	audit	
committee	to	hold	a	variety	of	perspectives.		

	 	 During	the	fiscal	year	2017,	the	Audit	Committee	met	
a	total	of	9	times.	The	details	of	the	participation	of	individual	
committee	members	in	these	meetings	are	as	follows:

  1. Rear Admiral Pimchai Chaimuangraj  
	 	 		 attended		9	times
  2. Professor Dr. Anya Khanthavit   
	 	 		 attended		7	times
   3. Mr. Raksagecha Chaechai   
	 	 		 attended		9	times

  During	the	fiscal	year	2017,	the	Audit	Committee	held	
meetings	with	GPO’s	chief	executives,	officers	from	the	State	
Audit	Office	of	the	Kingdom	of	Thailand,	administrators	and	
officers	of	the	Office	of	Internal	Audit	and	GPO	executives	
with	membership	of	 joint	 venture	 company	 committees.	
These	meetings	were	 undertaken	 in	 order	 to	 fulfil	 the	 
committee’s	duties	as	assigned	by	the	GPO	Board	of	Directors;	
this	is	in	compliance	with	the	operational	manual	for	audit	
committees	within	a	state	enterprise	as	authorized	by	the	
State	Enterprise	Policy	Office	(SEPO)	of	the	Ministry	of	Finance,	
as	well	as	being	in	compliance	with	the	Audit	Committee	
Charter	of	GPO,	which	is	annually	revised	and	verified	with	
the	approval	of	the	GPO	Board	of	Directors.	Overall	operations	
during	2017	can	be	summarized	as	follows:

	 	 1.	 Consideration	and	verification	of	 the	financial	
report	of	the	State	Audit	Office	of	the	Kingdom	of	Thailand	
(SAO).	The	Audit	Committee	invited	officers	from	the	SAO	
to	discuss	issues	that	may	affect	GPO’s	financial	statement	
and	for	discussions	with	the	administrator	of	the	Accounting	
and	Finance	Department	in	regard	to	operational	guidelines	
in	accordance	with	accounting	 standards,	 specifically	 in	
respect	 of	 new	 regulations	 or	 those	 that	 have	 been	 
modified	and/or	appended.	Proposals	from	the	team	for	
the	promotion	of	the	efficiency	and	effectiveness	of	GPO’s	
internal	 control	 process	 and	 internal	 audit	 process	 
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ซ่ึงมี	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมชาย	 สุภัทรกุล	 และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.อรพรรณ	ยลระบลิ	 ร่วมในคณะท�างาน	โดยทัง้	 
2	ท่าน	เป็นผู้ทีม่คีวามรู้	ความเชีย่วชาญในด้านบัญชีและการเงิน	
ช่วยสนับสนุนการสอบทานรายงานทางการเงิน	รวมทั้งใช้ข้อมูล
จากการสอบทานรายงานทางการเงนิเป็นเครือ่งบ่งชีถ้งึข้อจ�ากดั
และความเสี่ยงในการด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมใน
อนาคต	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดท�าข้ึนถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ	ครบถ้วน	 เชื่อถือได้	และเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้บริหาร

	 	 2.	 การสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าองค์การเภสัชกรรม	 
มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และสามารถตรวจสอบได้	 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายงาน
การประเมินระบบควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	รวมถึง
จัดท�าโครงการเสริมสร้างระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 
ในปีงบประมาณ	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้เยี่ยมชม 
และประชุมร่วมกับผู้บริหารประจ�าพื้นที่	จ�านวน	3	แห่ง	ดังนี้

	 	 		 1.	งานองค์การเภสชักรรม	สาขาภาคเหนอื	จ.เชียงใหม่	
และศูนย์เกษตรภาคเหนือ	อ.แม่ริม	จ.เชียงใหม่

	 	 		 2.	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 องค์การเภสัชกรรม	
ส�านักงานใหญ่

	 	 		 3.	งานองค์การเภสัชกรรม	สาขาภาคใต้	จ.สงขลา	

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้น�าเสนอรายงานการเยีย่มชม
ให้ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมรับทราบ	 และมอบหมายให้ผู ้บริหารองค์การ
เภสัชกรรมน�าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด�าเนินการ	 ดังนั้น	
โครงการเสริมสร้างระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็น 
วิธีหนึ่งในการประเมินประสิทธิผลของระบบการก�ากับดูแล

	 	 3.	 การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 
และการบริหารจัดการภายใน	 ของส�านักตรวจสอบภายใน	 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนงาน 
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนงานตรวจสอบประจ�าปี	 ให้ความ
เห็นชอบแผนปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน	 การสอบทานและ
ให้ข้อคิดเห็น	ข้อสังเกต	ข้อแนะน�าต่อรายงานผลการตรวจสอบ
เป็นประจ�าทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
การสอบทานรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็นรายไตรมาส	 การสอบทานรายงานประจ�าปีของส�านัก 
ตรวจสอบภายใน	การสอบทานและอนมุติักฎบตัร	ปีงบประมาณ	
2560	ของส�านักตรวจสอบภายในการพิจารณาความเพียงพอของ
ทรัพยากรบุคคลของส�านักตรวจสอบภายใน	 สนับสนุนให้มีการ 
โอนย้ายบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

were	used	to	support	the	verification	of	the	financial	report.	
This	team	consisted	of	Assoc.	Prof.		Dr.	Somchai	Supattarakul	
and	Assist.		Prof.	Dr.	Orapan	Yolrabin,	both	of	whom	are	
equipped	 with	 knowledge	 and	 expertise	 in	 financial	 
accounting.	 The	 information	 on	 the	 verification	 of	 the	 
financial	 report	 was	 used	 as	 an	 indicator	 of	 GPO’s	 
operational	limitations	and	future	risks.	The	operations	of	
the	Audit	Committee	were	undertaken	in	order	to	ensure	
that	the	financial	report	was	correctly	made,	that	it	was	
in	compliance	with	general	accounting	standards	and	that	
its	contents	were	adequately	and	reliably	disclosed	in	a	
manner	useful	to	the	organizations	executives.

	 	 2.	 Verification	to	ensure	that	GPO	has	implemented	
Good	Corporate	Governance	in	order	that	its	operations	
can	 be	 conducted	 efficiently	 and	 with	 a	 traceable	 
transparency.	The	Audit	Committee	verified	the	above	and	
presented	 their	 comments	on	 the	evaluation	 report	 of	
internal	control	systems	and	risk	management.	In	addition,	
the	Audit	Committee	arranged	a	project	to	promote	Good	
Corporate	Governance.	During	2017,	the	Audit	Committee	
made	the	following	3	site	visits	and	met	with	the	executives	
responsible	for	the	sites:

    1.	GPO’s	North	Regional	Branch,	Chiang	Mai	
Province	and	the	Northern	Agriculture	Centre,	Mae	Rim	
District,	Chiang	Mai	Province.

    2.	The	Research	and	Development	Institute,	GPO	
Headquarters.	

    3.	GPO’s	 Southern	 Regional	 Branch,	 Songkhla	
Province.	

	 	 The	Audit	Committee	delivered	their	site	visit	reports	
to	the	Managing	Director	and	the	GPO	Board	of	Directors	
and	assigned	GPO	executives	to	consider	their	suggestions	
in	regard	to	operations	within	the	project	to	promote	the	
Good	Corporate	Governance	system.	Site	visiting	was	one	
of	the	methods	used	to	evaluate	the	effectiveness	of	the	
Good	Corporate	Governance	system.

	 	 3.	 Supervision	of	Internal	Audit	and	management	
of	the	Office	of	Internal	Audit

	 	 The	 Audit	 Committee	 verified	 and	 approved	 
a	 strategic	 audit	 plan	 and	 an	 annual	 audit	 plan.	 
The	Audit	Committee	also	approved	an	improvement	plan	
for	 internal	 audit	 and	provided	verification,	 commentary,	
notice	and	advice	 in	 regard	 to	 the	audit	 results	 report,	
quarterly	progress	reports	on	audit	performance	and	the	
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ด้านการตลาดมาท�างานในส�านักตรวจสอบภายในเพื่อให้ 
การตรวจสอบภายในสามารถครอบคลมุทกุกจิกรรมทีส่�าคญัของ
องค์การเภสัชกรรมได้	การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจ�า
ปีงบประมาณ	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้มุง่เน้น	ส่งเสรมิ
ให้พนกังานในส�านกัตรวจสอบภายใน	ได้มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
ในสายวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 โดยการส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย	 (CPIAT)	 โดยมีเป้าหมายให้พนักงานที่เข้ารับการ
อบรมสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย	 (CPIAT)	 ในปีงบประมาณ	 2560	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้การสนับสนุนให้บุคลากรของส�านักตรวจสอบ
ภายในเข้าร่วมประชุมหรืออบรมในระดับนานาชาติ	 เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถก้าวทันระดับสากล	 เป็นการเพิ่มศักยภาพ 
ในการแข่งขนัให้กบัองค์การเภสชักรรม	คณะกรรมการตรวจสอบ	
มีความเห็นว ่า	 ระบบการตรวจสอบภายในขององค์การ
เภสัชกรรมเป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ	 รวมทั้งข้อเสนอแนะ 
จากการตรวจสอบภายใน	 ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมรับไป
ปฏิบัติตามความเหมาะสม	 ท�าให้เป็นประโยชน์ในการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์การเภสัชกรรม	

	 	 4.	 การสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน	 ได้พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�าหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน	นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง	 เพื่อให้เข้าใจในระบบการท�างาน	
ปัญหาและข้อจ�ากัด	 รวมทั้งได้ให้ข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ต่อ
ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

	 	 5.	 การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	 มีการประชุม 
ร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง	
รวมทัง้ใช้หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบตัเิกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน	 ปี	 2555	 ของส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	ในการสอบทานการบริหารความเสีย่ง	
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรม 
ในด้านต่างๆ	 มีความเหมาะสม	 มีประสิทธิภาพและความเสี่ยง 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

annual	report	of	the	Office	of	Internal	Audit.	In	addition,	
the	Audit	Committee	verified	and	approved	the	Office	of	
Internal	Audit’s	charter	for	the	fiscal	year	2017.	Moreover,	
the	Audit	Committee	deliberated	as	to	whether	the	Office	
of	Internal	Audit	was	sufficiently	well	equipped	in	terms	
of	 human	 resources	 and	 following	 this	 supported	 the	
transfer,	 into	 the	Office	 of	 Internal	 Audit,	 of	 personnel	 
experienced	in	information	technology	and	marketing,	in	
order	to	ensure	that	internal	audit	is	able	to	encompass	
all	of	GPO’s	important	activities.	During	the	fiscal	year	2017,	
the	Audit	Committee	evaluated	the	plans	for	the	personal	
development	of	existing	personnel.	The	Audit	Committee	
focused	on	promoting	enhanced	levels	of	knowledge	and	
professional	 expertise	 in	 the	 officers	 employed	 in	 the	
Office	of	Internal	Audit;	it	was	desirable	that	the	officers	
gained	certification	from	the	Certified	Professional	Internal	
Auditors	of	Thailand	(CPIAT)	and	with	this	aim	in	mind	they	
attended	a	CPIAT	 training	course.	Also	during	2017,	 the	
Audit	 Committee	encouraged	 the	 staff	 of	 the	Office	of	 
Internal	 Audit	 to	 attend	meetings	 or	 training	 of	 an	 
international	 calibre	 in	 order	 to	 obtain	 knowledge	 and	
abilities	 at	 an	 international	 level	 and	 thereby	 enhance	
GPO’s	competitiveness.	The	Audit	Committee	was	of	the	
opinion	that	GPO’s	internal	audit	system	is	both	independent	
and	adequate	and	that	 the	proposals	on	 improvement	
provided	by	internal	audit	are	adopted	by	GPO’s	executives	
and	have	proved	to	be	beneficial	in	adding	value	to	the	
organization.

	 	 4.	 Verification	of	the	internal	control	assessment	
report.	 The	 Audit	 Committee	 examined	 the	 report	 on	 
internal	 control	 assessment	 in	 accordance	 with	 the	 
regulations	 of	 the	 State	 Audit	 Commission	 on	 internal	
control	 standards.	 Moreover,	 the	 Audit	 Committee	 
undertook	site	visits,	in	order	to	observe	operations	and	
thereby	 gain	 an	 understanding	 of	 the	 actual	 operating	
systems,	as	well	as	any	problems	or	limitations	involved.	
Following	these	visits	the	committee	was	in	a	position	to	
provide	 suggestions	 for	 improvements	 to	 enhance	 the	
effectiveness	of	the	internal	control	system.

	 	 5.	 Verification	of	risk	management.	Meetings	were	
held	with	the	executives	responsible	for	the	supervision	
of	risk	management.	Risk	management	was	verified	via	the	
use	of	the	principles/guidelines	on	risk	management	and	
internal	control	(B.E.2555)	of	the	State	Enterprise	Policy	
Office	(SEPO).	This	was	in	order	to	ensure	that	GPO’s	risk	
management,	 in	all	 its	various	aspects,	was	appropriate	
and	efficient	and	that	the	levels	of	risk	were	acceptable.	
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	 	 6.	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 
ได ้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องจากงานตรวจสอบ	 การเข้าร่วมสังเกตการณ์ของ 
ส�านักตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งให้ข้อแนะน�าต่อฝ่ายบริหาร	 
โดยในปีงบประมาณ	 2560	 วาระการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบพบผู ้บริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ ่งเน้น 
ให้ผู้บริหารจัดระบบ	ทบทวนกฎหมาย	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
เพ่ือให้มัน่ใจว่าองค์การเภสชักรรมได้ปฏบิติัถกูต้องตามกฎหมาย	
ข้อก�าหนดขององค์กรก�ากับดูแล	 และตามระเบียบองค์การ
เภสัชกรรม

	 	 7.	 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นประจ�าทุกปี	 รวมทั้งมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล	
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ	 ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
เกีย่วกับการรักษาคณุภาพงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ	
และบรรลุวัตถปุระสงค์ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

	 	 	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในภาพรวม 
งบการเงินองค์การเภสัชกรรม	 แสดงข้อเท็จจริงในส่วนท่ีเป็น
สาระส�าคัญครบถ ้วน	 ถูกต ้องตามมาตรฐานการบัญชี	 
องค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเน่ือง	มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง	การควบคมุภายใน
ที่เหมาะสม	 การตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติที่ดี	ซึ่งก�าหนดโดยกระทรวงการคลัง

.............................................
(นางศิริกุล	เมธีวีรังสรรค์)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรม

........./…….../………

.............................................
(Mrs.	Sirikul	Matevelungsun)

Director	of	the	Office	of	Internal	Audit
The	Government	Pharmaceutical	Organization

	......../........../..........

รับทราบ	.............................................................
(พลเรือตรีหญิง	พิมพ์ใจ	ไชยเมืองราช)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

Approved…………………………………
(Rear	Admiral	Pimchai	Chaimuangraj)																				
Chairman	of	the	Audit	Committee

	 	 6.	 Abiding	by	the	law	and	related	regulations.	The	
Audit	Committee	provided	verification	of	performance	in	
accordance	 with	 the	 law	 and	 related	 regulations	 
concerning	internal	audit.	In	addition,	the	Audit	Committee	
scrutinised	the	operations	of	the	office	of	Internal	Audit	
and	reported	their	resultant	observations	and	suggestions	
to	 executives.	 During	 the	 fiscal	 year	 2017,	 in	meetings	
between	the	Audit	Committee	and	executives,	the	Audit	
Committee	 focused	 on	 ensuring	 that	 executives	 had	 
organized	the	system	in	such	a	way	as	to	be	in	accordance	
with	the	law	and	related	regulations.	This	was	in	order	to	
ensure	that	GPO’s	operations	thoroughly	abide	by	the	law,	
the	 requirements	 of	 regulatory	 organizations	 and	 the	 
regulations	of	GPO.

	 	 7.	 Maintain	the	work	quality	of	the	Audit	Committee.	
The	Audit	Committee’s	charter	is	reviewed	and	amended	
annually.	 In	 addition,	 the	 performance	 of	 the	 Audit	 
Committee	is	evaluated	via	a	process	of	self-assessment	
to	confirm	that	its	overall	performance	is	in	accordance	
with	 the	 Best	 Practice	 Guidelines	 of	 SEPO,	 which	 are	 
designed	to	maintain	the	work	quality	of	Audit	Committees.	
This	 is	 to	 ensure	 that	 the	 performance	 of	 the	 Audit	 
Committee	 is	 efficient	 and	 achieves	 its	 objectives	 as	 
defined	in	the	Audit	Committee’s	charter.

		 	 The	 Audit	 Committee	 considers	 the	 content	 of	
GPO’s	financial	 statement	 to	be	complete	and	 that	all	 
the	 essential	 facts	 have	 been	 correctly	 identified	 and	
provided	 in	 accordance	 with	 accounting	 standards.	 
Moreover,	 GPO	 has	 improved	 its	 Good	 Corporate	 
Governance	on	a	continuous	basis.	GPO	is	equipped	with	
a	suitable	risk	management	system	and	internal	controls.	
In	addition,	internal	auditing	complied	with	the	principles	
of	 the	 Best	 Practice	 Guidelines	 set	 by	 the	Ministry	 of	 
Finance.
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	 	 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้น�าหลักธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง	 ได้มีการประกาศ
เจตนารมณ์นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององค์การเภสัชกรรม	
เพื่อให้ผู้บริหาร	 พนักงานและลูกจ้าง	 ได้ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็น
แนวทางในการเสริมสร ้างองค ์กรให ้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพโดยยดึถอืคณุธรรม	จรยิธรรม	รวมถงึมคีวามรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	 โดยในปีงบประมาณ	 2560	 ได้ก�าหนด
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ	ดังนี้

Report on Operations in Accordance with  
the Policy of Good Corporate Governance

รายงานผลการดำาเนินงาน

ตามนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี

ด้ำนสิง่แวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	โดยจดัท�าโครงการ	GPO	
ร่วมใจปลูกสมุนไพรยืนต้น	 9,999	 ต้น	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช	โดยก�าหนดปลูก	
ระยะที	่1	ปลกูต้นพะยอมจ�านวน	199	ต้น	ณ	พืน้ทีอ่งค์การเภสชักรรม	
ต.ทบักวาง	อ.แก่งคอย	จ.สระบรุ	ีระยะที	่2	เป็นการช่วยดแูลการปลูก
ต้นสมุนไพรยืนต้นหลากหลายพันธุ์	 จ�านวน	 9,800	 ต้น	 อีกทั้งได้ 
ร่วมกับกรมป่าไม้ประกอบกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูกต้นไม้ 
ในใจคน	 จัดกิจกรรมให้นักเรียนเพาะต้นกล้าเพื่อใช้ในการปลูก
ซ่อมแซมต้นไม้ที่ตายและเพ่ือเตรียมส�าหรับปลูกท่ีพื้นที่เขามัน	 
ในงบประมาณปีต่อไปมโีรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการจ�านวน	3	โรงเรยีน	
ได้แก่	โรงเรียนอนุบาลทับกวาง,	โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์	1	
และโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์	2

ด้ำนสังคม 

  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์	ช่วยเหลือสังคมและพัฒนา
ชุมชน	ประกอบด้วย

  - แผนการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีคณะกรรมการ
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ผู ้บริหาร	 และจิตอาสา	 ร่วมลงพื้นที่ 
ช ่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร	 นครศรีธรรมราช	 
สุราษฎร์ธานี	 พัทลุง	 และสกลนครสนับสนุนงบประมาณในการ 

	 	 GPO’s	Board	of	Directors	has	adopted	the	principle	
of	Good	Corporate	Governance.	The	resultant	GPO	policy	of	
Good	Corporate	Governance	has	been	 communicated	 to	
the	organization’s	executives	and	employees	in	order	that	
they	might	adhere	to	it.	In	addition,	this	principle	is	used	as	
a	model	 to	 enhance	 the	 effective	management	 of	 the	 
organization	via	the	promotion	of	ethics,	integrity	and	social	
&	environmental	responsibility.	During	the	fiscal	year	2017,	
the	following	management	strategies	were	employed:	

The Environment
  Strategy 1. Conservation	of	natural	resources	and	the	
environment.	 This	 strategy	 promoted	 environmental	 
conservation	activities	and	included	GPO’s	project	for	the	
planting	of	9,999	medicinal	trees	undertaken	in	respect	of	
merit	making	to	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej.	In	the	
first	phase	of	this	project	199	shala	trees	were	planted	on	
GPO’s	premises	at	Tubkwang	Sub-District,	Kaengkhoi	District,	
Saraburi	 Province;	 in	 the	 second	 phase	 assistance	 was	 
provided	in	the	planting	of	9,800	medicinal	trees	of	varying	
species.	In	addition,	GPO	collaborated	with	the	Royal	Forest	
Department	in	the	project	“Planting	New	Seeds	in	the	Human	
Heart”.	Under	this	project	students	replace	dead	trees	by	
planting	 seedlings;	 during	 the	 next	 fiscal	 year	 seedling	 
planting	will	be	undertaken	at	Kho	Man.	The	 following	3	
schools	 have	 participated	 in	 this	 project:	 Tubkwang	 
Kindergarten,	 Nikom	 Tubkwang	 Songkraeu	 School	 1	 and	
Choomchon	Nikom	Tubkwang	Songkreaeu	School	2.

Social Activities
  Strategy 2. Creating	relationships,	helping	society	and	
developing	communities.	

  - Plan for the assisting of victims of disaster:  
The	Good	Corporate	Governance	Committee,	executives	and	
volunteers,	joined	in	the	provision	of	flood	relief	in	areas	in	
the	provinces	of	Chumphon,	Nakhon	Si	Thammarat,	Surat	
Thani,	 Phatthalung	 and	 Sakon	Nakhon.	 GPO	 supported	 a	
budget	to	purchase	survival	bags,	medicines	and	medical	
supplies,	 in	order	to	provide	assistance	and	rehabilitation	
after	 flooding	 to	 government	 agencies,	 educational	 
institutions,	the	Royal	Thai	Army	and	the	media.
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จัดซ้ือถุงยังชีพ	 ยาและเวชภัณฑ์	 เพื่อให้ความช่วยเหลือและ 
ฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	
กองทัพบกและสื่อมวลชน	

  - แผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบพื้นที่องค์การ
เภสัชกรรม	 อาทิ	 สนับสนุนการจัดท�าโครงการประชุมประชาคม 
รอบพ้ืนทีโ่รงงานผลติวคัซนีป้องกันไข้หวดัใหญ่/ไข้หวัดนก	ต.ทบักวาง	
จ.สระบุรี	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีรอบโรงงาน
ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก,	 จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน 
ไข้หวัดใหญ่	จ�านวน	1,500	โด้ส	ให้กับประชาชนในพื้นที่	ต.ทับกวาง	
อ.แก่งคอย	จ.สระบุรีจัดโครงการ	“GPO	KIDs”	สนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนและหน่วยงานใน	3	พืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุ	ีปทมุธาน	ีและสระบรุี

  - แผนการเชือ่มโยงเครอืข่ายผูป่้วยโรคเรือ้รงั	 ได้แก่	 โรคไต	
โรคเอดส์	 โรคธาลัสซีเมีย	 โรคเบาหวาน	 และกลุ่มผู้สูงอายุ	 อาทิ	 
เข้าร่วมกจิกรรมกับทางสมาคมสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	
ในงานวนัผูส้งูอายแุห่งชาต	ิจดันทิรรศการให้ความรูเ้รือ่งการใช้ยาแก่
ผู้สูงอายุ	ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

  - แผนสนับสนุนทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร ์ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ	 อาทิ	 โครงการสานฝัน	 ปันน�้าใจ	 ให้สังคม 
โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก ่ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร	์
มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ	 14	 มหาวิทยาลัย	 จ�านวน	 27	 ทุน	 
ทุนละ	 30,000	 บาท	 ต่อเน่ืองทุกปีจนจบการศึกษา,	 สนับสนุน 
ทนุการศกึษาคณะเภสชัศาสตร์ร่วมกบัมลูนธิสิมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	
อดลุยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก	จ�านวน	6	ทนุๆ	ละ	50,000	บาท,	
สนับสนุนทุนเภสัชกรดีเด่นประจ�าปี	 2560	 จ�านวน	 1	 ทุนๆ	 ละ	 
100,000	บาท

  กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการเข้าถึงยา	 การใช้ยาอย่างถูกต้อง	
และการดูแลสุขภาพอนามยัของประชาชน	ประกอบด้วย	แผนส่งเสรมิ 
การใช ้ยาอย่างสมเหตุสมผล	 โดยสนับสนุนยาและเวชภัณฑ  ์
ให้กับหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 การบริการ 
ด้านการแพทย์ให้แก่ประชาชนท่ีเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและถวาย 
สกัการะพระบรมศพ	รชักาลที	่9	ณ	บรเิวณ	มณฑลพธิท้ีองสนามหลวง	 
ในกลุม่ประชาชนทีเ่ข้าเฝ้าถวายสกัการะพระบรมศพ	พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ให้การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
งบประมาณแก่หน่วยงาน	และสถานศกึษาต่างๆ	ทีข่อรบัการสนบัสนนุ	
ซึ่งมีการด�าเนินการตลอดท้ังปี	 ตลอดจนผลิตสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

  - Plan for enhancing GPO’s relationship with the 
communities adjacent to its premises:	GPO	supported	a	
project	for	meeting	with	the	communities	adjacent	to	the	
influenza/avian	 flu	 vaccine	 manufacturing	 plant	 in	 
Tubkwang	Sub-District,	Saraburi	Province,	in	order	to	listen	
to	public	opinion.	In	addition,	GPO	provided	1,500	doses	of	
vaccines	 to	 vaccinate	 people	 in	 Tubkwang	 against	 
influenza.	Moreover,	 under	 the	 project	 “GPO	 KIDs”	 the	 
activities	of	schools	and	work	units	were	supported	in	the	
following	3	locations:	Chon	Buri	Province,	Saraburi	Province	
and	Pathum	Thani	Province.

  - Plan for the support of networks for patients with 
chronic diseases	such	as	kidney	disease,	AIDS,	thalassemia	
and	diabetes,	as	well	as	support	for	networks	for	the	elderly,	
for	example,	participation	in	the	activities	of	The	National	
Council	on	the	Social	Welfare	of	Thailand	Association,	the	
preparation	of	an	exhibition	on	National	Senior	Citizens	Day	
in	order	to	relay	knowledge	on	the	use	of	drugs	in	elderly	
patients	 and	 the	 provision	 of	 assistance	 to	 HIV	 infected	
people	exposed	to	flooding	in	the	south.

  - Plan for the support of the provision of scholarships 
to the Faculties of Pharmacy of public universities.	This	
plan	included	the	“Dream	Weaving	and	Charity	for	Society	
Project”,	which	 supports	 the	provision	of	 scholarships	 to	
students	in	the	Faculty	of	Pharmacy	at	14	public	universities	
across	the	country,	totaling	27	scholarships	at	a	cost	of	30,000	
baht	per	scholarship;	this	is	done	every	year	and	provides	
support	through	to	graduation.	GPO	also	provided	financial	
support	for	scholarships	at	the	Prince	Mahidol	of	Songkla	
Foundation,	totaling	6	scholarships	at	a	cost	of	50,000	baht	
per	scholarship	and	provided	a	budget	for	the	Distinguished	
Pharmacist	of	the	Year	2017	award:	1	scholarship	at	a	cost	
of	100,000	baht

  Strategy 3. Promotion	of	patient’s	ease	of	access	to	
medicines	&	healthcare	and	advocating	of	the	correct	use	
of	drugs.	This	strategy	is	based	on	a	plan	to	promote	rational	
drug	use.	GPO	provided	medicines	and	medical	supplies	to	
work	units	for	use	in	various	activities	such	as	the	provision	
of	medical	services	to	the	people	who	came	to	pay	a	final	
farewell	and	tribute	to	His	Majesty	King	Bhumibol		Adulyadej,	
Rama	9,	at	Sanam	Luang	Royal	Grounds.	GPO	also	supported	
a	budget	for	the	provision	of	medicines	and	medical	supplies,	
throughout	the	year,	to	work	units	and	academies	requesting	
support.	In	addition,	GPO	regularly	produces	online	media	
concerning	rational	drug	use,	 in	order	to	relay	knowledge	
via	social	media.	
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  กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส�านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 
ได้แก่	แผนสร้างคุณค่าทางสังคมโดยพนักงานมีส่วนร่วม	อาทิ

	 	 -	โครงการ	GPO	ร่วมใจท�าความดีถวายในหลวง	รชักาลที	่9

	 	 -	โครงการ	GPO	ร ้อยดวงใจ	ประดิษฐ ์ดอกไม ้จันทน ์	 
ถวายในหลวง	รัชกาลที่	9	

	 	 -	จัดผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสา	เข้าร่วมให้
บริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ณ	 บริเวณ 
ท้องสนามหลวง

	 	 -	โครงการ	GPO	อาสาท�าความดี	ให้ผู้ปฏิบัติงานรวมกลุ่มกัน
ท�ากิจกรรมท�าความดี	 โดยในปี	 2560	 มีพนักงานร่วมท�ากิจกรรม	
จ�านวน	7	โครงการ	ประกอบด้วย	โครงการ	GPO	Exercise,	โครงการ	
Hear t 	 Steps , 	 โครงการป ั ่ นจักรยาน	 เพื่ อสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม	 และโครงการ	 Let’s	 Strong	 Together	 season	 2,	
โครงการ	 Good	Health	 Good	 Job,	 โครงการฝายชะลอน�้าตาม
ศาสตร์พระราชา,โครงการโรงอาหารและท่ีจอดรถยนต์	 สาขา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยน�าวัสดุเก่าจากการรือปรับปรุงคลัง 
น�ากลับมาใช้ใหม่

	 	 -	กจิกรรมบรรยายพเิศษ	ฝึกจติพิชติใจ	ถวายเป็นพระราชกศุลฯ	
เพ่ือส่งเสรมิให้ผูป้ฎบิตังิานมส่ีวนร่วมในการท�ากิจกรรม	และได้เรยีนรู้
การปลูกจิตส�านึกให้มีจิตสาธารณะมีคุณธรรม	จริยธรรม

ด้ำนธรรมำภิบำล

  กลยุทธ์ที่ 5	 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล	ประกอบด้วย

  - แผนการสร้างองค์กรคุณธรรม

	 	 คณะกรรมการองค์การเภสชักรรม	มนีโยบายในการขับเคล่ือน	
“GPO	องค์กรคณุธรรม”	เพือ่น้อมเกล้าถวายอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และร่วมสืบสานปณิธานในการ
ท�าความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	จึงได้จัดท�าโครงการถวายเป็น
พระราชกศุล	โดยให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการสร้างองค์กรให้เกดิเป็น
องค์กรที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม	
ประกอบด้วย	กจิกรรมงาน	“ท�าดเีพือ่พ่อ	สานต่อ	สูอ่งค์กรคณุธรรม”	
ด้วยการประกาศเจตนารมย์ท่ีจะท�าความด	ีและมคีณุธรรมเพือ่ถวาย
เป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
บรมนาถบพิตร	 ต่อหน้าผู ้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม	 และ
ประชาชนโดยรอบ,	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “โครงการ	 GPO	 
องค์กรคุณธรรม”,	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2560”	และสร้างระบบรับเรื่องร้องเรียนภายในและ
ภายนอกองค์กร	และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน

  Strategy 4. Promotion	 of	 the	 awareness	 of	 social	
responsibility. This	strategy	consists	of	a	plan	for	the	creation	
of	 social	 value.	 The	 projects	 forming	 this	 plan	 and	 
undertaken	by	GPO	employees	were	as	follows:

	 	 -	Project	named	“GPO	-	do	Good	Deeds	together	for	
King	Rama	9”.

	 	 -	 Project	 for	 the	making	 of	wooden	 flowers	 to	 be	
placed	on	the	site	of	the	cremation	of	King	Rama	9.

	 	 -	Arranging	for	employees	who	wished	to	volunteer	
to	join	other	volunteers	at	Sanam	Luang	in	order	to	provide	
medical	 services	 to	 the	people	who	came	 to	pay	a	final	
farewell	and	tribute	to	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej.

	 	 -	Projects	under	the	concept	“GPO	-	Volunteering	for	
Benefaction”,	which	involves	groups	of	employees	carrying	
out	 good	 deeds.	 In	 2017,	 there	were	 7	 projects	 in	 total	
consisting	of	the	“GPO	Exercise”	project,	the	“Heart	Steps”	
pro ject , 	 the	 “R id ing	 B ikes	 for 	 Health	 and	 the	 
Environment”	project,	the	“Let’s	Be	Strong	Together	-	Year	2”	
project,	 the	 “Good	 Health	 Good	 Job”	 project,	 the	 
“Construction	 of	 a	 Check	 Dam”	 project	 undertaken	 in	 
accordance	with	the	King’s	Guidance,	and	the	“Cafeteria	and	
Parking”	project	which	took	place	at	the	North	East	Branch	
and	 involved	 the	 recycling	 of	 old	 materials	 from	 
a	dismantled	warehouse.

	 	 -	Arranging	a	special	lecture	on	mind	training	in	order	
to	encourage	employees	to	participate	in	activities	and	to	
create	awareness	 in	 regard	to	public	morality	and	ethical	
behavior.

Corporate Governance
  Strategy 5. Development	 of	 organizational	 
management	 in	 accordance	with	 the	 principles	 of	 good	
corporate	governance.	This	strategy	comprised	the	following	
plans:

  - Plan for making GPO a “Moral Promotion  
Organization”

	 	 GPO’s	 Board	 of	 Directors	 designed	 the	 policy	 of	 
making	GPO	a	“Moral	Promotion	Organization”	to	enhance	
the	 organization	 in	 remembrance	 of	 His	 Majesty	 King	 
Bhumibol	Adulyadej;	under	this	policy	GPO’s	employees	will	
follow	in	the	footsteps	of	the	King	by	doing	good	deeds.	The	
following	projects	for	merit	making	in	remembrance	of	His	
Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej	were	participated	 in	by	
employees:	“Do	Good	Deeds	for	Dad	and	become	a	Moral	
Promotion	Organization”	was	undertaken	by	announcing	the	
intention	to	do	good	and	to	make	merit	for	His	Majesty	King	
Bhumibol	Adulyadej	in	front	of	the	rest	of	GPO’s	employees	
and	people	living	in	the	surrounding	area.	GPO	also	arranged	
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  - แผนการจัดท�า/ทบทวนระเบียบ กฎเกณฑ์ และนโยบาย
ด้านธรรมาภิบาล

	 	 คณะกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้นโยบายต่อต้าน
การทจุรติคอร์รปัชัน่	เพือ่เป็นแนวทางในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร	 โดยมีมติเห็นชอบ	 (ร่าง)	 นโยบายต่อต้านการ 
ทจุรติคอร์รปัชัน่	(Anti-Corruption	Policy)	ในการประชุมครั้งที	่6	
ปีงบประมาณ	 2560	 เมื่อวันที่	 1	 สิงหาคม	 2560	 และให้น�าเสนอ 
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม	 โดยคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี	 11	 ปีงบประมาณ	
2560	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560	และลงนามประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อ
วันที่	18	สิงหาคม	2560

	 	 นอกจากนีไ้ด้มกีารทบทวน/แก้ไขระเบยีบฯ	ระเบียบองค์การ
เภสัชกรรม	 ว่าด้วย	 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์		และน�าเสนอคณะกรรมการการก�ากับดูแล
กจิการทีด่พิีจารณา	และมมีตเิหน็ชอบ	(ร่าง)	ระเบยีบฯ		ในการประชมุ
ครั้งที่	 6	 ปีงบประมาณ	 2560	 เมื่อวันที่	 1	 สิงหาคม	 2560	 และ 
ให้น�าเสนอคณะกรรมการ	อภ.	โดยคณะกรรมการ	อภ.	ได้มมีติรบัทราบ	
(ร่าง)	 ระเบียบฯ	 ในการประชุมครั้งท่ี	 11	 ปีงบประมาณ	 2560	 
เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2560	และให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตาม	พรบ.	 
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม	 ของส�านักงานมีการ	 ป.ป.ช.	 ที่ก�าลังจะ
ประกาศใช ้ 

  - แผนการประเมินด้านธรรมาภิบาล

	 	 องค์การเภสชักรรมได้เข้าร่วมโครงการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	(Integrity	and	
Transparency	Assessment	:	ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	กบั
ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
การด�าเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	โดยผลการประเมินฯ	
ขององค์การเภสัชกรรมในภาพรวมได้คะแนน	 89.27	 คะแนน	
(ประกาศผลเมื่อวันที่	 15	 พฤศจิการยน	 2560)	 มีรายละเอียด 
แต่ละดัชนี	ดังนี้

workshop	training	for	the	project	“GPO	as	a	Moral	Promotion	
Organization”.	There	was	also	a	workshop	training	project	
on	“assessment	of	integrity	and	transparency	of	operations	
in	a	government	agency	for	the	Year	2017”.	In	addition,	GPO	
created	a	system	for	receiving	complaints	from	both	inside	
and	outside	 the	organization	and	 increased	 the	channels	
through	which	complaints	can	be	made	to	include	the	GPO	
website.

  -  Plan to prepare/review the regulations, rules and 
policies of Good Governance.

 	 The	 Good	 Corporate	 Governance	 Committee	 
conceived	 an	 anti-corruption	 policy	 in	 order	 to	 provide	
guidelines	for	preventing	and	combating	corruption	within	
the	 organization.	 The	 draft	 anti-corruption	 policy	 was	 
approved	on	1st	August	2017	during	the	6th	meeting	of	the	
fiscal	 year	 2017	 and	was	 submitted	 to	 GPO’s	 Board	 of	 
Directors.	On	9th	August	2017,	during	the	11th	meeting	of	the	
fiscal	year	2017,	the	policy	was	approved	by	the	Board	and	
it	was	implemented	on	18th	August	2017.

	 	 In	addition,	GPO’s	regulations	on	the	principles	and	
practice	 guidelines	 concerning	 conflict	 of	 interest	 were	 
reviewed/revised	 and	 then	 submitted	 to	 the	 Good	 
Corporate	 Governance	 Committee	 for	 consideration.	 The	
draft	of	these	regulations	was	approved	on	1st	August	2017	
during	the	6th	meeting	of	the	fiscal	year	2017	and	was	then	
submitted	 to	 GPO’s	 Board	 of	 Directors.	 The	 Board	 
acknowledged	the	draft	on	9th	August	2017,	during	the	11th 
meeting	 of	 the	 fiscal	 year	 2017,	 and	 requested	 that	 
amendments	 be	made	 in	 accordance	 with	 the	 Act	 on	 
Conflict	 of	 Interest	 between	 Private	 Interest	 and	 Public	 
Interest;	this	Act	was	announced	and	implemented	by	the	
Office	of	the	National	Anti-Corruption	Commission.

  -  Plan for the assessment of Corporate  
Governance.

	 	 During	 the	fiscal	year	2017,	GPO	participated	 in	an	
Integrity	and	Transparency	Assessment	(ITA)	project	with	the	
Office	of	the	National	Anti-Corruption	Commission	in	order	
to	provide	guidelines	for	and	to	promote	the	integrity	and	
transparency	of	operations.	GPO	received	a	total	assessment	
score	of	89.27	(announced	on	15th	ovember	2017).	The	details	
of	this	score	in	terms	of	each	indicator	are	as	follows:	

1. ความโปร่งใส
    Transparency
2. ความพร้อมรับผิด
    Accountability
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
    Corruption Free
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
    Integrity Culture
5. คุณธรรมการทำางานในหน่วยงาน
    Work Integrity 

97.85

90.46

93.27

78.88

80.03
คะแนนภาพรวม / Total score 89.27

ดัชนี / Indicators คะแนน / Score
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Important Projects
โครงการสำาคัญ

	 	 สถาบนัวจิยัและพฒันา	ในฐานะหน่วยงานต้นน�า้ขององค์การ
เภสชักรรม	มภีารกิจหลกัในการวจิยัพฒันาและต่อยอดงานวจัิยให้เป็น
ผลติภัณฑ์เพ่ือความมัน่คงของระบบสาธารณสขุไทย	โดยในปีงบประมาณ	
2560	มีโครงการที่ส�าคัญดังนี้

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานผลิตยา
รักษาโรคมะเร็ง

	 	 เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็น 
อนัดบั	1	ของคนไทย	คนไทยเสยีชีวติด้วยโรคมะเรง็เฉลีย่ชัว่โมงละเกือบ	
7	ราย	และมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุปี	โดยมีปัจจยัเสีย่งส�าคญัทัง้จากภายใน
และภายนอกร่างกาย	แต่อย่างไรกต็าม	 ระบบสาธารณสขุของประเทศ 
ยงัไม่สามารถรองรับผูป่้วยทีเ่พิม่มากข้ึนนีไ้ด้	เนือ่งจากยารกัษาโรคมะเรง็
มีราคาสูงมากและต้องน�าเข้าจากต่างประเทศท้ังหมด	 ท�าให้ผู้ป่วย 
ไม่สามารถเข้าถึงยาได้	 จึงส่งผลกระทบต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจใน 
ภาพรวมและเป็นอปุสรรคส�าคญัในการพฒันาประเทศ

	 	 องค์การเภสชักรรมในฐานะเสาหลักด้านยาและเวชภณัฑ์ของ
ประเทศ	จงึได้เร่ิมต้นโครงการผลติยารกัษาโรคมะเรง็ขึน้	โดยมุง่เน้นการ
ผลติยารักษาโรคมะเร็งในทกุกลุม่การผลติ	ทัง้ยาเคมีบ�าบดัชนดิเมด็และ
ฉดี	(Chemotherapy)	ซึง่เป็นยาพืน้ฐานในการรกัษาโรคมะเรง็ทีส่ามารถ
ออกฤทธิท์ัว่ร่างกาย	 และยารกัษาแบบจ�าเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเรง็	
(Targeted	 Therapy)	 ทัง้ยาเคมชีนดิเมด็และยาฉดีชวีวตัถคุล้ายคลึง	
(Biosimilars)	ประเภท	monoclonal	antibodies	เพือ่ให้มยีาครอบคลุม
การรกัษาทกุกลุม่โรคมะเรง็	 โดยในปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการศกึษาความ 
เป็นไปได้ในการสร้างโรงงาน	 รวมถงึพจิารณารูปแบบในการด�าเนนิการ	
และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยร่ีวมกับหน่วยงานพนัธมติรทัง้ในและนอก
ประเทศ

	 	 องค์การเภสัชกรรมมุง่หวงัว่าการมโีรงงานผลติยารกัษาโรคมะเรง็
ดงักล่าวจะสามารถลดราคายาลงได้มากกว่า	50%	ซึง่จะเป็นการลดภาระ
ด้านยาในระบบสาธารณสุขของประเทศ	ท�าให้ผูป่้วยสามารถเข้าถงึยาได้
ทั่วถึงมากขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน	 เพื่อให้
ประเทศไทยมคีวามมัน่คงด้านยาและพึง่พาตนเองได้มากข้ึนในอนาคต

	 	 The	main	mission	of	the	Research	and	Development	 
Institute,	which	is	the	upstream	agency	of	the	Government	 
Pharmaceutical	Organization,	is	the	research	and	development	
of	medical	products	and	the	translating	of	this	research	into	
production	in	order	to	enhance	the	security	of	the	national	
drug	 system.	 During	 the	 fiscal	 year	 2017,	 the	 following	 
important	projects	were	undertaken:

Feasibility Study Project on the construction of an  
anticancer drug production plant 
	 	 It	is	well	known	that	cancer	is	the	number	one	cause	
of	death	in	Thailand;	7	Thai	people	will	die	of	cancer	each	
hour	 and	 this	 number	 is	 likely	 to	 increase	 annually.	 The	
public	health	system	of	the	country	is	unable	to	accommodate	
the	increase	in	the	number	of	patients	because	anticancer	
drugs	 are	 very	 expensive	 and	have	 to	be	 imported	 from	
abroad;	this	results	in	patients	being	unable	to	access	the	
medicines	they	require	and	has	a	negative	impact	on	society	
and	 the	 economy,	 as	well	 as	 being	 a	major	 obstacle	 to	
national	development.

	 	 GPO	acts	as	the	mainstay	of	the	country	in	terms	of	 
medicines	and	medical	supplies	and	it	has	therefore	initiated	
a	project	 for	 the	manufacture	of	anticancer	drugs.	GPO’s	
focus	is	on	the	production	of	all	types	of	anticancer	drugs,	
comprising	traditional	chemotherapy	and	targeted	therapy.	
Traditional	chemotherapy	drugs,	in	the	form	of	tablets	and	
injections,	are	long	established	drugs	for	the	treatment	of	
cancer	and	have	a	systemic	effect.	Targeted	therapy	exists	
in	the	form	of	tablets	and	biosimilars	of	monoclonal	antibody	
(mAb)	drugs.	 The	manufacture	of	 drugs	 in	 terms	of	 both	
these	 types	 of	 therapy	 is	 necessary	 in	 order	 to	 possess	
medicines	which	can	be	used	to	combat	all	types	of	cancer.	
At	present,	the	construction	of	an	anticancer	drug	production	
plant	is	at	a	feasibility	study	stage;	the	format	of	operations	
is	under	consideration,	as	are	technology	transfers	from	both	
domestic	and	international	partners.

	 	 GPO	expects	that	its	anticancer	drug	production	plant	
will	help	to	reduce	the	price	of	medicines	by	more	than	
50%,	 which	 will	 reduce	 the	 cost	 burden	 of	medicines	 
within	 the	 national	 public	 health	 system.	 As	 a	 result,	 
patients	will	be	able	to	easily	access	these	medicines	on	a	
long	 term	basis	 and,	 in	 the	 future,	 the	 sustainability	 and	
self-sufficiency	of	Thailand	in	terms	of	health	will	be	enhanced.

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256074



องค์การเภสัชกรรมยกระดับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
จากสมุนไพรอย่างมีระบบ  

	 	 องค์การเภสชักรรมให้ความส�าคญักบัผลติภณัฑ์จากสมนุไพร
อย่างต่อเนือ่ง	สอดรับกบัแผนแม่บทแห่งชาตว่ิาด้วยการพัฒนาสมนุไพร
ไทย	ฉบบัที	่1	พ.ศ.	2560	–	2564	ทีใ่ห้ผลติภณัฑ์สมนุไพรเป็นทางเลือก
ในการป้องกันหรือรักษาควบคูห่รอืทดแทนยาแผนปัจจุบนั	โดยมุง่เน้น
การวิจัยและพัฒนา	 และการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร	 
ทีม่ผีลงานวจิยัรองรับทัง้ในด้านประสิทธผิลและความปลอดภยัในการใช้	
รวมทัง้มกีารควบคมุคุณภาพตามมาตรฐาน	GMP	ตลอดการผลติอกีด้วย

	 	 ทั้งนี้	 ในปี	 2560	 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดขม้ินชันในช่ือ 
แอนติออกซ์	 แคปซูล	 (Antiox	 Capsule)	 ขององค์การเภสัชกรรม	 
ได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
โดยเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรายการแรกของประเทศไทยที่ผ่าน
การขึน้ทะเบียนเป็นยาแผนปัจจบุนั	ถอืเป็นความส�าเรจ็อย่างสงูในการ
ยกระดับการใช้ยาสมุนไพรไทย	อนัเป็นผลมาจากการควบคมุคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล	และการศกึษาวจิยัทางพรคีลนิกิ	และทางคลนิกิ
อย่างเป็นระบบ	 โดยงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศิริราช	พบว่าแคปซูลสารสกัดขมิ้นชันมีประสิทธิผลในการลดอาการ
ปวดข้อจากโรคข้อเข่าเสื่อมและช่วยให้การท�างานของข้อเข่าดีขึ้น	 
ไม่แตกต่างจากการใช้ยาไอบูโพรเฟน	 แต่พบผลข้างเคียงด้านระบบ
ทางเดนิอาหารน้อยกว่าอย่างมนียัส�าคญั	ส่วนการศกึษาทางพษิวทิยา
ในสัตว์ทดลอง	พบว่าปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง	นอกจากนี้	
ผลงานวจิยัร่วมกบัคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	ซึง่ได้รบั
รางวลัระดบัดจีากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	ยังพบว่า
สาร	curcuminoids	และ	THC	ที่สกัดจากขมิ้นชัน	สามารถป้องกัน
และรกัษาโรคความดนัเลอืดสงู	และเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดของหนูทดลองได้

GPO systematically raised the level of research and  
development of herbal products
	 	 GPO	 has	 continued	 to	 place	 an	 emphasis	 on	 
the	 importance	 of	 herbal	 products	 in	 accordance	with	 
the	national	master	plan	on	Thai	herbs,	No.	1,	2017-2021.	
Under	 this	master	 plan,	 herbal	 products	 are	 used	 as	 an	 
alternative	for	the	prevention	or	cure	of	disease	and	for	the	
replacement	of	conventional	medicines.	The	plan	focuses	
on	the	research	&	development	and	manufacture	of	products	
from	herbal	extracts,	the	effectiveness	and	safety	of	which	
are	 supported	 by	 research	 data;	 the	 entire	 production	 
process	is	subject	to	quality	control	as	per	the	GMP	standard.

	 	 During	the	year	2017,	GPO’s	Antiox	Capsules,	which	
contain	curcuminoids	extract,	were	approved	by	the	Food	
and	Drug	Administration.	This	was	the	first	herbal	product	in	 
Thailand	to	be	registered	as	a	conventional	medicine	and	
its	approval	represents	a	great	success	in	raising	the	level	of	 
quality	of	Thai	herbal	products,	as	the	capsules	had	been	
subject	to	international	standards	of	quality	control,	as	well	
as	both	pre-clinical	and	clinical	studies.	The	clinical	studies	
were	conducted	systematically	via	research	cooperation	with	
the	Faculty	of	Medicine	of	Siriraj	Hospital	and	demonstrated	
that	curcuminoids	extract	capsules	are	effective	in	the	relief	
of	pain	 resulting	 from	osteoarthritis	of	 the	knee	 joints,	as	
well	 as	 helping	 to	 improve	 the	 range	 of	motion	 of	 the	 
affected	 joints.	 The	 therapeutic	 effects	 of	 curcuminoids	
extract	were	found	to	be	no	different	to	those	of	Ibuprofen,	
whilst	 simultaneously	 exhibiting	 significantly	 fewer	 
gastrointestinal	 side	 effects	 than	 that	 drug;	 toxicological	
studies	in	animals	demonstrated	that	the	extract	was	safe	
and	 exhibited	 no	 chronic	 toxicity.	 In	 addition,	 a	 research	
study	undertaken	with	the	Faculty	of	Medicine	of	Khon	Kaen	
University	 and	which	 found	 that	 curcuminoids	 and	 THC	
extracted	from	curcumin	can	prevent	&	treat	hypertension	
and	enhance	 the	 cardiovascular	 system	 in	mice,	won	 an	
award	from	the	National	Research	Council	of	Thailand	(NRCT).

	 	 In	 2017	 two	 of	 GPO’s	 products	 won	 the	 Prime	 
Ministers	Herbal	Award	(PMHA),	a	National	Excellence	Award	
for	 herbal	 products.	 The	 first	 of	 these	 products,	 GPO	 
Phytoplex	 Capsules,	 won	 an	 award	 for	 herbal	medicinal	
products.	 This	 product	 is	 developed	 from	 a	 formulary	 
composed	 of	 traditional	medicines	 alongside	 additional	
research	studies.	It	was	found,	during	both	in	vitro	and	animal	
experimentation	studies,	 that	 this	product	can	 inhibit	 the	
production	of	new	blood	vessels,	as	well	as	stimulate	the	
immune	system,	which	is	an	important	mechanism	for	the	
development	of	new	anticancer	drugs.	The	second	product,	
GPO	 Brahmi	 Tablets,	 won	 an	 award	 for	 dietary/herbal	 
supplement	 products.	 This	 product	was	 tested	 firstly	 on	
animals	and	subsequently	on	human	volunteers;	the	study	
of	the	efficacy	and	safety	of	this	product	conducted	on	the	 
volunteers	demonstrated	 that	 it	 improved	quality	of	 life,	
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	 	 นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์
สมนุไพรดเีด่นระดบัชาต	ิPrime	Minister	Herbal	Awards	(PMHA)	
ประจ�าปี	2560	ถึง	2	รางวัล	 ในประเภทผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจาก
ผลิตภัณฑ์จีพีโอ	ไฟโทเพล็กซ์	แคปซูล	(GPO	Phytoplex	Capsule)	
ซึ่งเป็นการพัฒนาต�ารับยาพื้นบ้าน	 ร่วมกับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม	 
พบว่ามฤีทธิใ์นการยบัยัง้การสร้างหลอดเลอืดใหม่ในหลอดทดลองและ
ในสัตว์ทดลอง	 และกระตุ้นการท�างานของระบบภูมิคุ้มกัน	 ซึ่งเป็น
กลไกที่ส�าคัญของการพัฒนายาต้านมะเร็งสมัยใหม่	 และรางวัล
ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจากผลิตภัณฑ์จีพีโอ	 พรมมิ	
ชนิดเม็ด	(GPO	Brahmi	Tablet)	ซึ่งได้ท�าการศึกษาในสัตว์ทดลอง
และศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในอาสาสมัครพบว่ามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 มีสมาธิมากข้ึน	 เพิ่มความสามารถในการเรียนรู	้
และความจ�า	 คลายอาการซึมเศร้า	 และไม่พบอาการพิษและภาวะ 
ข้างเคียงใดๆ	อีกด้วย

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนการวิจัยเพ่ือแก ้ป ัญหา
สาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศผ่านการให้ทุนวิจัย

	 	 ในปี	2560	องค์การเภสชักรรมโดยกองทนุสนบัสนนุการวจัิย
ได้พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่หน่วยงานภายนอกส�าหรับโครงการวิจัยที่
ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขส�าคัญของประเทศ	 และสามารถ 
น�ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

  โครงการศกึษาประสทิธิผลของยาต้านวณัโรคชนดิผลแห้ง 
ทีเ่ตรยีมเป็นระบบอนภุาคนาโนส�าหรบัสดูสูท่างเดนิหายใจในผูป่้วย
วัณโรคปอด	 เป็นการวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพของระบบน�าส่ง
ผงยาเข้าสูอ่วยัวะเป้าหมายในการออกฤทธิ	์คอื	ปอดโดยการสดูสูท่าง
เดินหายใจ	 โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา	 และป้องกัน
การแพร่กระจายของวัณโรค	ลดการดื้อยาของเชื้อวัณโรค	รวมถึงลด
ขนาดยาที่ใช้และลดผลข้างเคียงของยาลงเมื่อเทียบกับการให้ยาโดย
การรับประทาน

  การวิจัยและพัฒนาวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิด
ลูกผสม เชื้อเป็นในระดับห้องปฏิบัติการ	 เป็นโครงการวิจัยน�าร่อง	
เพื่อสร้าง	cell-based	technology	platform	จากเซลล์เพาะเลี้ยง
แบบครบวงจรเป็นครั้งแรกของประเทศไทย	 ตั้งแต่การผลิตในระดับ
ต้นน�้าไปจนถึงการตั้งสูตรต�ารับในรูปแบบ	Freeze-dried	product	
พร้อมการตรวจสอบคุณภาพ	 การทดสอบฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา	
และการป้องกนัโรคไข้สมองอกัเสบในลงิแสม	โดยในปี	2560	ทมีวจิยั
ได้เสร็จสิ้นการออกแบบกระบวนการผลิตวัคซีนจากไวรัสไข้สมอง
อักเสบเจอี	เพื่อให้ได้ปริมาณไวรัสมีชีวิต	(Virus	titer)	สูงเพียงพอที่
จะสามารถขึ้นสู่ในระดับอุตสาหกรรม	 พร้อมท้ังเสร็จสิ้นการเตรียม
เซลล์ไตลิงเขียวอัฟริกัน	 (Vero	 cells)	 ที่ได้รับบริจาคจากองค์การ
อนามยัโลกในปี	2559	จ�านวน	1	vial	ในพืน้ที	่GMP	เพือ่เป็น	Master	
และ	Working	cells

  การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต 
ของยา Cytisine ในการช่วยเลกิสบูบหุรี	่Cytisine	เป็นอลัคาลอยด์
ที่สกัดได้จากพืช	 ใช้เป็นยาเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพและมีราคา 
ถกูกว่ายาเลกิบหุร่ีชนดิอืน่	มกีารใช้มาเป็นระยะเวลานานในประเทศแถบ
ยุโรปตะวันออก	 แต่ยังไม่มีการข้ึนทะเบียนในประเทศไทย	องค์การ
เภสัชกรรมได้วิจัยและพัฒนายาเม็ด	cytisine	ขึ้น	และได้ให้ทุนวิจัย

enhanced	concentration,	memory	and	learning	abilities,	as	
well	as	relieving	depression.	No	toxicity	or	side	effects	were	
exhibited.

GPO supports research aimed at solving the country’s 
public health problems through the provision of  
research funds
	 	 During	 the	 year	 2017,	 the	 Research	 Fund	 of	 GPO	 
provided	research	funding	to	external	agencies	for	research	
projects	 undertaken	 in	 response	 to	 the	 significant	 public	
health	problems	facing	the	country,	as	well	as	for	product	 
development.	These	research	projects	were	as	follows:

  Efficacy study on anti-tuberculosis drugs: inhalable 
nanoparticulate dry powders for tuberculosis patients. 
This	research	project	involves	an	efficacy	study	on	a	method	
of	targeted	drug	delivery	to	the	lungs	via	the	inhaling	of	a	
dry	powder	into	the	respiratory	tract.	The	objectives	of	this	
project	 are	 to	 increase	 therapeutic	 efficacy,	 prevent	 the	
spread	of	tuberculosis	and	reduce	the	occurrence	of	drug	
resistant	tuberculosis,	as	well	as	to	reduce	the	number	of	
doses	of	medicines	required;	a	 further	objective	was	that	
the	use	of	this	method	would	reduce	the	number	of	side	
effects	in	comparison	to	oral	administration.

  Research and development of a live attenuated 
Japanese encephalitis chimeric vaccine on a laboratory 
scale.	This	pilot	research	project	consists	of	the	creation	of	
a	cell-based	technology	platform	via	the	fully	integrated	cell	
culture-based	method;	this	was	the	first	time	that	this	method,	
from	upstream	production	through	to	the	formulation	of	a	
freeze-dried	product,	had	been	undertaken	in	Thailand	and	
was	quality	tested	at	each	stage.	The	project	incorporated	an	
immunoassay	 test	 for	 the	 prevention	 of	 encephalitis	 in	 
long-tailed	macaques.	In	2017	the	research	team	completed	
the	design	for	the	production	process	of	Japanese	encephalitis	
virus	vaccine;	this	design	ensured	that	a	high	enough	level	
of	 virus	 titer	would	 be	 obtained	 to	 enable	 transfer	 to	 a	
production	 scale	 and	 that	 the	 preparation	 of	 Vero	 cells,	
within	the	GMP	area,	which	are	required	for	the	preparation	
of	Master	 cells	 and	Working	 cells,	 was	 completed.	 GPO	 
received	a	donation	of	one	vial	of	Vero	cells	from	the	World	
Health	Organization	in	2016,	these	being	kidney	epithelial	
cells	extracted	from	an	African	green	monkey.

  Study of the efficacy and safety of Cytisine and 
study into the quality of life of people who take Cytisine 
to aid smoking cessation.	Cytisine	is	an	alkaloid	extracted	
from	plants.	It	is	effective	in	aiding	smoking	cessation	and	is	
cheaper	than	other	types	of	medicines	used	for	this	purpose.	
Cytisine	has	been	used	for	a	considerable	time	in	Eastern	
European	countries	but	 it	has	not	yet	been	 registered	as	
pharmaceutical	 product	 in	 Thailand.	 GPO	has	 researched	
and	 developed	 Cytisine	 tablets	 and	 provided	 research	 
funding	for	a	study	of	the	efficacy	and	safety	of	Cytisine,	in	
order	that	the	resulting	data	can	be	used	for	the	registration	
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ส�าหรับการศกึษาประสทิธิผลและความปลอดภยั	เพือ่ยืน่ขึน้ทะเบยีน
กับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป	 ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิม
การเข้าถึงการเลิกบุหรี่	และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม	

  การศกึษาความเป็นพษิเรือ้รงัทางปากของสารสกดัสมนุไพร
หญ้าดอกขาวในหนแูรทสายพนัธ์ุวสิตาร์ และการศกึษาประสทิธผิล
ของผลติภณัฑ์สมุนไพรยาเมด็อม สารสกัดหญ้าดอกขาวส�าหรบัใช้เป็น
ยาลดการอยากบหุรี	่เป็นโครงการเพือ่พฒันายาเมด็อมสารสกดัหญ้า
ดอกขาว	 ซึ่งเป็นการต่อยอดจากยาชงหญ้าดอกขาวส�าหรับลดความ
อยากบหุร่ีในบัญชยีาหลกัแห่งชาต	ิให้อยูใ่นรูปแบบทีใ่ช้งานได้สะดวก
ยิ่งขึ้น	เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับการเลิกบุหรี่

of	this	product	with	the	Food	and	Drug	Administration.	As	a	
consequence	 assistance	with	 smoking	 cessation	will	 be	
enhanced,	 thereby	 directly	 and	 indirectly	 reducing	 the	 
country’s	health	expenditure.	

  Chronic toxicity study of Vernonia cinerea extracts 
in Wistar rats by oral administration and efficacy study 
of Vernonia cinerea extract lozenges for smoking cessation. 
These studies form a project for the development of Vernonia 
cinerea	extract	lozenges;	this	project	is	an	extension	of	that	
for	 Vernonia	 cinerea	 tea,	 which	 is	 used	 to	 aid	 smoking	 
cessation	 and	 appears	 on	 the	 National	 List	 of	 Essential	 
Medicines.	 It	was	 found	 that	 the	 lozenge	dosage	 form	 is	
more	convenient	than	that	of	tea	and	could	therefore	be	
used	as	an	alternative	option	for	aiding	smoking	cessation.

Project for phase 2/3 clinical trials for evaluating the  
efficacy of immunization and safety of seasonal  
influenza vaccines developed by GPO
	 	 GPO	began	to	research	and	develop	influenza	vaccines	
following	an	outbreak	of	avian	influenza	and	the	emergence	
of	 a	 new	 strain	 of	 H1N1	 (2009)	 influenza.	 Research	 and	 
development	 has	 been	 undertaken	 on	 live	 attenuated	 
influenza	 vaccines	 for	 protection	 from	both	H1N1	 (2009)	 
influenza	 and	 H5	 avian	 influenza.	 These	 vaccines	 were	 
registered	and	approved	by	the	Food	and	Drug	Administration	
for	production	in	the	event	of	an	outbreak.	Moreover,	GPO	
has	also	developed	Trivalent	Inactivated	influenza	vaccine	
for	 the	prevention	of	 seasonal	 influenza.	 The	project	 for	
influenza	vaccine	development	was	synchronized	with	the	
project	for	the	construction	of	an	influenza/avian	flu	vaccine	 
manufacturing	plant,	which	was	approved	by	the	cabinet.	
The	 purpose	 of	 these	 projects	 was	 aimed	 at	 Thailand’s	 
security	 in	 terms	of	 vaccines,	 enabling	 the	production	of	
vaccines	in	the	event	of	an	outbreak;	under	normal	conditions	
the	 plant	 can	 produce	 seasonal	 influenza	 vaccines	 in	 
accordance	with	the	immunization	project	of	the	Department	
of	Disease	Control.	Maintaining	the	production	potential	of	
the	plant	 in	 readiness	 for	a	potential	outbreak,	an	event	
which	 is	 unpredictable,	 is	 highly	 important	 as	 it	 strongly	 
affects	the	country’s	degree	of	security	in	regard	to	vaccines.			

	 	 The	research	and	development	of	seasonal	inactivated	
influenza	vaccines	consisted	of	the	development	of	a	Seed	
virus,	which	was	received	from	WHO	and	which	is	used	to	
prepare	 a	Master	 seed	and	Working	 seed,	 as	well	 as	 the	 
development	of	the	production	process	and	quality	control	
in	order	to	obtain	quality	vaccines	and	a	high	production	
yield	 in	 accordance	 with	 the	 WHO	 standard.	 Prior	 to	 
conducting	phase	1,	2	and	3	clinical	trials	in	healthy	human	
volunteers,	 the	 seasonal	 inactivated	 influenza	 vaccine	 
developed	by	GPO	passed	testing	in	animals;	it	was	found	
during	these	tests	that	the	vaccine	was	safe	and	that	it	was	
effective	in	stimulating	the	immune	response	of	laboratory	
animals	as	per	the	WHO	standard.	The	results	of	the	phase	

โครงการศกึษาทางคลนิิกระยะท่ี 2/3 เพือ่ประเมินการกระตุน้ 
ภมิูคุม้กันและความปลอดภยัของวคัซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประจ�าฤดูกาลที่พัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรม

	 	 องค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินการวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
ป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง	นับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ของโรค
ไข้หวดันกและไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่	H1N1	(2009)	โดยได้เริม่จาก
การวจิยัและพัฒนาวคัซนีชนดิเชือ้เป็น	(Live	attenuated	influenza	
vaccine)	เพือ่ใช้ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ	์H1N1	(2009)	และ
โรคไข้หวดันกสายพันธุ	์H5	ซ่ึงวคัซีนดังกล่าวได้รบัใบอนญุาตผลติเพือ่
ใช้กรณเีกดิการระบาดจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว	
นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวดัใหญ่ชนดิเชือ้ตาย	เพือ่ใช้ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ประจ�าฤดกูาล
ชนิดสามสายพันธุ์	 (Trivalent	 Inactivated	 influenza	 vaccine)	
โดยโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นี้สอดรับกับ
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	 ที่ได้รับ
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อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
วัคซีนของประเทศ	 โดยสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคเม่ือเกิดการ
ระบาดใหญ่และในช่วงเวลาปกติ	โรงงานดังกล่าวสามารถผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่เพ่ือใช้ประจ�าฤดกูาลตามโครงการสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรค
ของกรมควบคุมโรค	 ซึ่งการรักษาศักยภาพการผลิตของโรงงานให้มี
ความพร้อมตอบสนองสภาวการณ์การระบาดใหญ่ของโรคที่ไม่
สามารถคาดเดาว่าจะเกดิขึน้เมือ่ใดนัน้	นบัเป็นความส�าคญัทีส่่งผลต่อ
ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศอย่างแท้จริง

	 	 การวจิยัและพัฒนาวคัซนีป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาล
ชนิดเชื้อตาย	 ประกอบด้วยการพัฒนาพันธุ์เช้ือไวรัสตั้งต้น	 (Seed	
Virus)	ที่ได้รับจากองค์การอนามัยโลก	เพื่อเตรียมเป็นพันธุ์เชื้อไวรัส
แม่บท	 (Master	 seed)	 และพันธุ์เชื้อที่ใช้งาน	 (Working	 seed)	 
หลังจากนั้นมีการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ	
เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพและมีผลผลิตสูงตามมาตรฐานท่ีองค์การ
อนามัยโลกก�าหนด	ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิด
เชื้อตายที่องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาขึ้นนี้	 ผ่านการทดสอบในสัตว์
ทดลองแล้วว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการกระตุ ้น 
ภูมคิุม้กันในสตัว์ทดลองตามมาตรฐานขององค์การอนามยัโลก	ก่อนเข้าสู่
การทดสอบทางคลินิกระยะที่	1,	2	และ	3	ในอาสาสมัครสุขภาพดี	
โดยผลการทดสอบทางคลินิกระยะที่	1	และ	2	พบว่า	วัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายน้ีมีความปลอดภัย	 และมี
ประสิทธิผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในอาสาสมัครได้ตามมาตรฐาน	
และขณะนีว้คัซนีดงักล่าวได้ผ่านสูก่ารทดสอบทางคลนิกิในระยะที	่3	
เพื่อยืนยันผลด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนในกลุ่ม
อาสาสมคัรจ�านวนมากขึน้	ซึง่เมือ่ผลการทดสอบทางคลนิกิระยะที	่3	
แล้วเสรจ็	องค์การเภสชักรรมจะด�าเนนิการยืน่ขออนมุตัทิะเบยีนจาก
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป	

1	 and	 2	 clinical	 trials	 demonstrated	 that	 the	 seasonal	 
inactivated	 influenza	 vaccine	 was	 safe	 and	 effective	 in	 
stimulating	the	immune	response	of	healthy	volunteers	as	
per	 the	 standard.	At	present	 this	 vaccine	 is	undergoing	a	
phase	3	clinical	trial	in	a	large	group	of	volunteers,	in	order	
to	confirm	its	safety	and	efficacy.	Once	the	Phase	3	clinical	
trial	has	been	completed	and	its	results	are	known,	GPO	will	
proceed	with	an	application	for	registration	approval	from	
the	Food	and	Drug	Administration.

องค์การเภสัชกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

	 	 ตามนโยบายโครงการ	 “ประชารัฐ”	 ของรัฐบาล	 พลเอก
ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลใช้ในการพัฒนา
ปฏิรูปประเทศ	 รวมถึงแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม	 ช่วย 
ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทย	ตลอดจนการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ	 โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง	

GPO signed a Memorandum of Agreement for  
academic collaboration with the Foundation for  
Pha-Pang Community Development 
	 	 The	policy	of	“Pracharat”	under	the	government	of	
General	Prayut	Chan-Ocha,	 is	one	of	the	policies	used	by	
the	government	to	reform	the	country,	solve	problems	of	
social	inequality	and	improve	quality	of	life,	as	well	as	to	
increase	 the	 competiveness	 of	 the	 country.	 This	 policy	 
places	an	emphasis	on	cooperation	between	“the	government	
sector-the	private	sector-the	people”.	 In	 response	to	this	
policy,	 GPO	 has	 collaborated	 with	 the	 Foundation	 for	 
Pha-Pang	Community	Development,	on	an	academic	basis,	
in	 order	 to	 assist	 in	 the	 development	 of	 a	 self-reliant	 
community	enterprise	and	to	create	sustainable	social	value.	
The	Pha-Pang	community	is	located	in	a	rain	shadow	and	
as	 a	 result	 regularly	 experiences	 serious	water	 shortages	
during	the	dry	season.	It	was	in	response	to	these	situations	
of	water	crisis	that	the	Foundation	for	Pha-Pang	Community	
Development	was	 established,	with	 the	 aim	 of	 enabling	
Pha-Pang	to	become	a	self-developing	community.	One	of	
the	 activities	 conducted	by	 the	 Foundation	 for	 Pha-Pang	
Community	Development	and	which	is	in	accordance	with	
“The	 Royal	 Thoughts	 of	 His	Majesty	 the	 King	 Bhumibol	 
Adulyadej”	 was	 the	 cultivation	 of	 the	 bamboo	 species	 
Dendrocalamus	 strictus,	 as	 the	 Foundation	 realized	 that	
bamboo	is	an	economically	valuable	plant	which	has	many	
other	uses	apart	from	being	a	foodstuff.	Amongst	these	uses,	
bamboo	charcoal	is	efficacious	in	the	absorption	of	various	
substances	 in	 a	 liquid	 or	 gas	 form,	 and	 accordingly,	 
activated	charcoal	powder	 is	used	 in	 the	manufacture	of	 
everyday	 products	 such	 as	 soap,	 toothpaste	 and	 facial	 
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cleansing	products,	as	well	as	being	developed	into	an	active	
pharmaceutical	ingredient.		GPO	supported	this	project	by	
providing	academic	support	and	advice	on	the	development	
of	the	production	process	and	quality	control	of	activated	
charcoal	powder.	At	the	present	time,	the	Foundation	for	 
Pha-Pang	 Community	 Development	 has	 developed	 the	 
production	 process	 for	 activated	 charcoal	 powder	 to	 a	 
level	which	meets	the	requirements	of	 industrial	product	
standards	and	has	applied	to	the	Food	and	Drug	Administration	
for	approval	for	the	construction	of	a	factory.	This	is	in	order	
to	be	able	to	support	the	production	development	of	this	
active	pharmaceutical	ingredient	in	the	future.

GPO signed a Memorandum of Agreement for  
pharmaceutical research and development with  
KU Leuven University, Belgium 

	 	 GPO	signed	a	Memorandum	of	Agreement	with	the	
Faculty	 of	 Pharmacy	 of	 KU	 Leuven	 University,	 Belgium,	 
for	 cooperation	 in	 the	 research	 and	 development	 of	 
pharmaceutical	 products	 using	 various	 advanced	 
technologies.	Under	this	cooperative	agreement	the	Faculty	
of	Pharmacy	of	KU	Leuven	University	provided	knowledge	
on	hot	melt	extrusion	technology	to	assist	in	the	development	
of	drug	production.	This	technology	helps	to	enhance	the	
solubility	of	poorly	water-soluble	drugs;	as	at	present	most	
newly	developed	drugs	are	poor	in	terms	of	water-solubility,	
this	technology	will	help	to	enhance	drug	absorption	into	
the	 gastrointestinal	 tract,	 resulting	 in	 an	 increase	 in	 the	
bioavailability	of	the	drugs	and	thereby	allowing	disease	to	
be	more	effectively	treated.

	 	 KU	Leven	University	is	a	leading	international	university	
which	is	equipped	with	a	research	management	system	for	
the	transfer	of	researched	medical	products	developed	from	
a	 laboratory	 scale	 through	 to	 a	 production	 scale.	 This	 
transferal	 process	 is	 able	 to	 be	 achieved	 rapidly	 and	 
effectively	because	of	the	specific	units	which	are	assigned	
to	work	 in	conjunction	with	researchers	at	the	laboratory	
level	 and	 because	 of	 cooperation	 with	 companies	 and	 
manufacturers	 at	 the	 production	 level.	 This	 interesting	 
research	management	system	can	be	used	as	a	model	for	
the	research	and	development	of	pharmaceutical	products	
in	Thailand.	

“ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน”	ดังนั้น	เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
ของประเทศ	 องค์การเภสัชกรรมจึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิ
พัฒนาชุมชนผาปัง	 เพ่ือพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพ่ึง
ตนเองได้	และเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ทางสงัคมอย่างยัง่ยนื	ด้วยชมุชน
ผาปังอยู่ในพื้นที่เขตเงาฝน	 จึงประสบปัญหาวิกฤตขาดน�้าในฤดูแล้ง
มาโดยตลอด	 จากวิกฤตดังกล่าวจึงเกิดการรวมตัวเป็นมูลนิธิพัฒนา
ชุมชนต�าบลผาปัง	 เพื่อให้ชุมชนผาปังเป็นชุมชนท่ีสามารถพัฒนา
ตนเองได้	และหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิผาปังได้ด�าเนินการคือ	การน�า
พนัธุไ์ผ่ซางมาเพาะปลกู	ด้วยความตระหนกัว่า	“ไผ่”	เป็นพืชเศรษฐกจิ
ที่สามารถกินได้	 ใช้สอยได้	 ตามพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ด้วยคุณสมบัติของถ่านไผ่ในการ 
ดดูซบัสารต่างๆ	ทีอ่ยูใ่นรปูของเหลว	และก๊าซได้ด	ีจงึมกีารน�าผงถ่าน
กมัมนัต์	 (Activated	 Charcoal)	 มาประยกุต์ใช้ในผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ใน 
ชวีติประจ�าวัน	 เช่น	สบู	่ ยาสฟัีน	และผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดผิวหน้า	 
ตลอดจนพฒันาส�าหรบัใช้เป็นวตัถดุบิทางยา	องค์การเภสชักรรมจงึได้
ให้การสนับสนุนโดยให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านวิชาการในการพัฒนา 
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผงถ่านกัมมันต์	 ซ่ึงขณะน้ี 
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังสามารถพัฒนากระบวนการผลิตผงถ่าน 
กมัมนัต์	ทีผ่่านตามข้อก�าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม	 (มอก.)	
และได้ยื่นขอรับรองแบบโรงงานกับส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา	เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตเป็นวัตถุดิบทางยาในอนาคต

องค์การเภสัชกรรมลงนามกับมหาวิทยาลัย KU Leuven 
ประเทศเบลเยียม พัฒนางานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์

	 	 องค์การเภสชักรรมลงนามบนัทึกข้อตกลงกบัคณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัย	KU	Leuven	ประเทศเบลเยียม	ร่วมมือด้านการวิจัย
และพฒันาผลติภณัฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยขีัน้สงูด้านต่างๆ	ซึง่ในความ
ร่วมมอืคร้ังนี	้คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยั	KU	Leuven	สนบัสนนุ
พัฒนาให้ความรู ้ด้านการผลิตยาโดยใช้เทคโนโลยี	 Hot	 melt	 
extrusion	ซึง่เป็นเทคโนโลยีทีช่่วยเพ่ิมการละลายของยาท่ีมคีณุสมบติั
ละลายน�้าน้อย	ซึ่งยาที่พัฒนาขึ้นใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีคุณสมบัติ
ละลายน�้าน้อย	 โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ยาถูกดูดซึมผ่านทาง 
เดินอาหารได้ดีขึ้น	เป็นการเพิ่มชีวประสิทธิผลของยา	ท�าให้สามารถ
รักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัย	 KU	 Leven	 ยังเป็นมหาวิทยาลัย 
ชั้นน�าระดับนานาชาติ	 ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการผลงานวิจัย 
ทีพ่ฒันาจากระดบัห้องปฏบิตักิารไปสูก่ารผลติเป็นผลติภณัฑ์ทางการ
แพทย์ในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
เน่ืองจากมหีน่วยงานเฉพาะทีท่�างานเชือ่มต่อระหว่างงานวจิยัในระดบั
ห้องปฏิบัติการและบริษัทหรือผู้ผลิตในระดับอุตสาหกรรม	 ดังนั้น 
จงึเป็นระบบบริหารจดัการงานวจิยัทีน่่าสนใจ	เพือ่เป็นต้นแบบส�าหรบั 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของประเทศไทย
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	 	 สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอ	 เจ ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 
อัครราชกุมารี	 ประธานกิตติมศักดิ์	 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เสด็จไปทรงเย่ียมหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ที่ โปรดให้ออกหน่วย 
ไปให้บริการราษฎรในถิ่นทุรกันดาร	 ท่ีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร	
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 โดยในการน้ีได้พระราชทานโล่ห์
ประกาศเกียรติคุณแก่	 ภญ.วิสวรรณ	 ลักษณานุกูล	 เภสัชกร	 
แผนกยาเม็ด	1	กองเภสัชกรรม	1	ฝ่ายผลิตยา	องค์การเภสัชกรรม	
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาสาแพทย์เคลื่อนท่ีเดินเท้ามูลนิธิแพทย์อาสา 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พระราชทานโล่แก่เภสัชกร อภ.  (11 พฤศจิกายน 2560)

“คุณภาพคน - คุณภาพงาน สู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”
“High quality people in combination with high quality work leads to reward  and pride in performance”

Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak presented an honorary plaque to one of GPO’s pharmacists

	 	 Her	Royal	Highness	Princess	Chulabhorn	Walailak,	who	
is	 the	Honorary	President	of	 the	Princess	Mother’s	Medical	
Volunteer	Foundation,	visited	the	Princess	Mother’s	Medical	
Volunteer	Unit,	which	provides	services	to	people	living	in	the	
rural	areas	adjacent	to	Nong	Bua	Pittayakarn	School,	Maeung,	
Nong	 Bua	 Lamphu	 Province.	 During	 her	 visit,	 the	 Princess	 
presented	an	honorary	plaque	to	Miss	Visawan	Lucksananukul,	
a	 pharmacist	 in	 the	 Tableting	 1	Division	 in	 the	 Production	
Department	of	GPO,	who	has	worked	as	a	medical	volunteer	
at	the	unit.

  Her Royal Highness Princess Soamsawali presented 
an honorary plaque to GPO. Her	Royal	Highness	Princess	
Soamsawali	presented	an	honorary	plaque	to	GPO	as	an	award	
in	 respect	of	GPO’s	provision	of	support	 in	 the	control	and	
prevention	of	thalassemia.	GPO’s	Deputy	Managing	Director,	
Mr.	Pipat	Atanavanich,	acting	as	the	organization’s	representative,	
accepted	the	honorary	plaque	on	the	occasion	of	the	22nd	

National	Thalassemia	Conference,	which	was	held	in	2017	in	
commemoration	of	the	60th	birthday	of	Her	Royal	Highness	
Princess	Soamsawali.	GPO	helped	to	arrange	an	exhibition	for	
this	 commemoration	 entitled	 “HRH	 Princess	 Soamsawali,	 
a	Patron	in	the	Prevention	and	Control	of	Thalassemia	for	the	
Happiness	of	the	People”.	The	Ministry	of	Public	Health	and	
the	Thalassemia	Foundation	of	Thailand,	as	well	as	medical	
schools,	 the	 National	 Health	 Security	 Office	 and	 GPO,	 
collaborated	 in	 helping	 to	 solve	 the	problems	 caused	by	
thalassemia	 via	 the	 following:	 1.	 The	 provision	 of	 proper	 
treatment	 to	thalassemia	patients	 in	order	 that	 they	might	
attain	 a	better	 quality	 of	 life;	 2.	 The	prevention	of	 severe	
thalassemia	 in	 new	 born	 babies.	 At	 present	 the	 only	 
treatment	 which	 can	 cure	 thalassemia	 is	 hematopoietic	 
stem	cell	transplantation;	this	treatment	has	been	subject	to	
research	and	development	in	order	to	provide	better	outcomes	
and	to	reduce	side	effects.

	 	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ	
ประทานโล่เกยีรตคิณุแก่องค์การเภสชักรรม	ในฐานะทีอ่งค์การเภสัชกรรม
เป็นผู ้สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 โดยมี 
ภก.พิพัฒน์	 นิยมการ	 รองผู้อ�านวยการ	 องค์การเภสัชกรรม	 เข้ารับ
ประทานโล่เกียรติคุณ	 ในงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ	 
คร้ังท่ี	 22	 ประจ�าปี	 2560	 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ	
พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทนิดัดามาต	ุเนือ่งในโอกาสทรงเจรญิ
พระชนัษา	60	ปี	ภายในงานได้ร่วมจดันทิรรศการ	“องค์พระอปุถมัภ์
ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย	 เพื่อความสุขของปวงประชา”	
กระทรวงสาธารณสุข	 และมูลนิธิ โรคโลหิตจางธาลัสซี เ มีย 
แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งหน่วยงานสังกัดโรงเรียนแพทย์ต่างๆ	
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และองค์การเภสัชกรรม 
ได้บรูณาการความร่วมมอืแก้ไขปัญหาธาลสัซเีมยี	โดย	1.รกัษาผูป่้วย
ที่ เป ็นโรคแล้วอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู ้ป ่วยมีคุณภาพชีวิตที่ด	ี 
2.การป้องกันมิให้ทารกเกิดใหม่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 
การรกัษาผูป่้วยให้หายขาดมวีธิเีดยีวในปัจจบุนัคอื	การปลกูถ่ายเซลล์
ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด	ซึ่งได้มีการวิจัยและพัฒนาให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น
และมีผลแทรกซ้อนลดลง
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	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัดามาต	ุ
ประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์การเภสัชกรรม	 ในฐานะที่องค์การ
เภสัชกรรมสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม	 ประจ�าปี	 2560	
โดยมี	 ดร.ภญ.มุกดาวรรณ	 ประกอบไวทยกิจ	 รองผู้อ�านวยการ	
องค์การเภสัชกรรม	เข้ารับประทานโล่เชิดชูเกียรติและถวายกระเช้า
ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม	 ภายในงาน	 “สัปดาห์เภสัชกรรม	
ประจ�าปี	 2560”	 ทั้งนี้	 องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง 
สารสกัดสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาต	ิ
ซึ่งมี	ดร.ภญ.ปิยะพร	พยัฆพรม	นักวิจัย	กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	ถวายข้อมูลนิทรรศการ	

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่อภ. 
Her Royal Highness Princess Soamsawali presented an honorary plaque to GPO as an award for GPO

Quality Award from the Thai FDA 2017
รางวัล อย.Quality Award ปี 2560

	 องค์การเภสชักรรม	รบัมอบรางวัล	อย.	Quality	Award	ปี	2560	
ในหมวดยา	 และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข	
จากศาสตราจารย์คลินิก	 เกียรติคุณ	 นพ.ปิยะสกล	 สกลสัตยาทร	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งรางวัล	อย.	Quality	Award	
เป็นรางวัลที่ตอกย�้าถึงการด�าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมที่เป็น
องค์กรที่ผลิตยาที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเน่ือง	 มีการรักษาคุณภาพ
มาตรฐานการผลติด้วยดมีาโดยตลอด	ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการ 
ผลติ	 ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์	 การชั่งจ่าย	 การผลิต
และการบรรจุภัณฑ์	 มีการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ใช้ 
ทางการแพทย์	 พร้อมห้องปฏิบัติการสอบเทียบ	 ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐาน	 ISO/IEC	 
17025	 :	 2005	 และการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือ 
ศึกษา	 วิจัย/พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข	 
(GLP)	 ควบคู ่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม	 (ISO	 14001:2004)	 เพื่อส่งผลต่อความปลอดภัยของ 
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	และเข้าถึงยาที่มีคุณภาพต่อไป

	 	 Her	Royal	Highness	Princess	 Soamsawali	 presented	
an	honorary	plaque	to	GPO	as	an	award	for	GPO’s	support	
in	 the	 arrangement	of	 Pharmaceutical	Week	 2017.	GPO’s	
Deputy	Managing	Director,	Dr.	Mukdavan	Prakobvaitayakit,	
acting	 as	 the	 organization’s	 representative,	 accepted	 this	
honorary	plaque	and	in	turn	made	a	presentation	of	GPO	
products	to	HRH	Princess	Soamsawali.	GPO	co-organized	an	
exhibition	on	the	use	of	herbal	extracts	 in	cosmetics	and	
natural	 products,	 which	was	 presented	 to	 HRH	 Princess	
Soamsawali	by	Dr.	Piyaporn	Payakprom,	a	researcher	with	
the	Research	and	Development	Institute.

	 	 GPO	received	a	quality	award	from	the	FDA	in	2017;	
the	 award	was	 presented	 by	 Clinical	 Professor	 Piyasakol	
Sakolsatayadorn,	the	Minister	of	Public	Health.	This	award	
was	in	recognition	of	GPO’s	operations	in	the	production	of	
quality	medicines	and	in	the	continuous	maintenance	of	the	
standard	of	quality	of	 its	production	at	each	stage	of	the	
production	 process,	 which	 comprises	 the	 receipt	 of	 raw	
materials,	manufacturing,	weighing,	packaging	and	dispensing.	
GPO	also	produces	pharmaceutical	and	chemical	materials	
and	products	for	medical	use.	In	addition,	GPO	is	equipped	
with	calibration	and	analytical	laboratories	which	meet	the	
ISO/IEC	17025:2005	standard	and	Good	Laboratory	Practice	
(GLP),	which	is	a	quality	system	of	management	controls	for	
research	 laboratories.	 Moreover,	 GPO’s	 environmental	 
management	 system	 complies	with	 the	 ISO	 14001:2004	
standard.	As	a	consequence,	consumer’s	safety	is	assured,	
as	well	as	their	access	to	quality	medicines.	
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National Excellence Award for Herbal Products

Receipt of an Honorary Plaque for High Integrity and Transparency

“Best Bioprocessing Excellence in South East Asia 
2017” Award

	 ผลติภณัฑ์จพีโีอ	ไฟโทเพลก็ซ์	แคปซลู	ขององค์การเภสชักรรม	
และผลิตภัณฑ์จีพีโอ	 พรมมิ	 ชนิดเม็ด	 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติจากการประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์
สมนุไพรดเีด่นระดบัชาต	ิPrime	Minister	Herbal	Awards	(PMHA)	
ประจ�าปี	2560	จากพลเรอืเอกณรงค์	พพิฒันาศยั	รองนายกรฐัมนตรี
ที่จัดข้ึนโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
กระทรวงสาธารณสุข	ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	ครั้งที่	14

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

	 องค์การเภสัชกรรม	 รับโล่เชิดชูเกียรติในโอกาสที่องค์การ
เภสัชกรรมได้รับรางวัลหน่วยงานผ่านการประเมินระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 &	
Transparency	 Assessment	 :	 ITA)	 ประจ�าปี	 2559	 ระดับสูงมาก	 
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข	ประจ�าปี	2560

รับโล่เชิดชูเกียรติคุณธรรมและความโปร่งใสสูงมาก 

	 องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล	 “Best	 Bioprocessing	 
Excellence	in	Thailand”	และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าประกวด
รางวัล	“Best	Bioprocessing	Excellence	in	South	East	Asia	
2017”	 จากคณะกรรมการ	 Asia	 –	 Pacific	 Bioprocessing	 
Excellence	 Awards	 (ABEA)	 จากการประชุมประจ�าป	ี 
Bioprocessing	Manufacturing	ASIA	(BMA)	2017	ระหว่างวันที่	
15-16	กุมภาพันธ์	2560	ณ	Suntec	Convention	and	Exhibition	 
Centre	 ประเทศสิงคโปร์	 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการน�าเสนอ
ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุในกลุ่มวัคซีน	 ชีววัตถุคล้ายคลึง	

รางวัล “Best Bioprocessing Excellence in 
South East Asia 2017”

	 	 In	 2017	 GPO	 Phytoplex	 Capsules	 and	 GPO	 Brahmi	
Tablets	won	the	Prime	Ministers	Herbal	Award	(PMHA),	which	
is	a	National	Excellence	Award	for	herbal	products,	in	the	
category	for	herbal/dietary	supplement	products.	The	award	
was	presented	by	Admiral	Narong	Pipatanasai,	Deputy	Prime	
Minister,	 at	 the	14th	National	Herbs	Expo.	This	event	was	
arranged	 by	 the	 Department	 of	 Thai	 Traditional	 and	 
Alternative	Medicine	of	the	Ministry	of	Public	Health.

	 	 GPO	received	an	honorary	plaque	at	the	Ministry	of	
Public	Health	Seminar	2017	in	recognition	of	having	passed,	
with	a	high	score,	the	Integrity	and	Transparency	Assessment	
(ITA)	for	government	agencies.

	 	 GPO	 won	 the	 “Best	 Bioprocessing	 Excellence	 in	 
Thailand”	award	and	also	gained	the	“Best	Bioprocessing	
Excellence	 in	 South	 East	 Asia	 2017”	 award	 at	 the	 2017	 
Annual	 Conference	 of	 Bioprocessing	Manufacturing	 ASIA	
(BMA),	 having	 been	 nominated	 by	 the	 Committee	 of	 
Asia-Pacific	 Bioprocessing	 Excellence	 Awards	 (ABEA).	 This	
conference	 was	 held	 on	 15th-16th	 February	 2017	 at	 
the	Suntec	Convention	and	Exhibition	Center	in	Singapore.	
The	conference	presented	information	on	organizations	in	
the	 Asia-Pacific	 region	 in	 terms	 of	 the	 development	 of	 

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256082



IPv6 Awards 2017

Receipt of an Excellent Organization Award on World AIDS Day

	 องค์การเภสชักรรม	รบัรางวลัเชดิชเูกยีรต	ิIPv6	Awards	2017	
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 โดยมีนาวาอากาศเอก
สมคดิ	ขาวสวุรรณ์	รองปลดักระทรวงดจิทิลั	เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)	 เป็นประธาน 
ในพิธีมอบรางวัล	 องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลในฐานะที่เป็น 
หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและบริการ 
ที่รองรับ	 IPv6	 ในระบบโดเมนเนม	 (DNS)	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	
(e-mail)	และเว็บไซต์	(website)	ประจ�าปี	2560

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IPv6 Awards 2017

(Biosimilars)	 และ	 Cell	 Therapies	 ท้ังด้านกระบวนการผลิต	 
การขยายก�าลังการผลิต	และการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการ
ผลิตขององค์กรในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก	 ซ่ึงองค์การเภสัชกรรม 
ได้รับรางวัล	“Best	Bioprocessing	Excellence	 In	South	East	
Asia	 2017”	 นับว่าเป็นรางวัลในระดับสากลที่ประกาศเกียรติมีคุณ
แก่หน่วยงานอตุสาหกรรมทีม่ผีลงานยอดเย่ียมมงีานนวตักรรมในด้าน
กระบวนการผลิตชีววัตถุในแถบเอเซียแปซิฟิก

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก

biopharmaceutical	products	comprising	vaccines,	biosimilars	
and	cell	therapies,	production	processes,	the	expansion	of	
production	capacity	and	quality	control	at	every	stage	of	
the	production	process.	The	award	for	“Best	Bioprocessing	
Excellence	in	South	East	Asia	2017”	is	an	international	award	
designed	for	industrial	organizations	in	the	Asia-Pacific	who	
have	 demonstrated	 excellent	 work	 and	 innovative	 
production	processes	in	regard	to	biological	products.

	 	 GPO	received	an	award	at	the	“IPv6	Awards	2017”	
from	 the	Ministry	 of	 Digital	 Economy	 and	 Society.	 Group	
Captain	Somkid	Kaowsuwan,	the	Deputy	Permanent	Secretary	
of	the	Ministry	of	Digital	Economy	and	Society	(Ministry	of	
Information	 and	 Communication	 Technology)	 was	 the	 
chairman	of	the	awards	ceremony.	GPO	received	the	award	
in	recognition	of	being	an	agency	fully	equipped	with	a	basic	
internet	 network	 and	 service	which	 is	 supported	 by	 IPv6	
under	 the	 domain	 name	 system	 (DNS),	 electronic	mail	
(e-mail)	and	a	website.
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	 	 ตามที่ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	
และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ได้ด�าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	นั้น	จากผลการประเมินดังกล่าว	
องค์การเภสัชกรรมจัดอยู่ในอันดับที่	17	จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่
เข้ารับการประเมินทั้งหมด	54	หน่วยงาน	และเป็นอันดับที่	45	จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด	422	หน่วยงาน	ทั้งนี้	
ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ได้มหีนงัสอืแจ้งมายงัองค์การเภสชักรรม	แล้วเมือ่วนัที	่ 
15	 พฤศจิกายน	 2560	 มาเพื่อได้รับทราบและน�าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุง	 พัฒนา	 และยกระดับ	 ตลอดจนด�าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

	 	 การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ	เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐอย่างครอบคลุม
ทุกมิติทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหาร	และระดับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เก่ียวกับขั้นตอนและกระบวนการด�าเนินงานของ 
หน่วยงาน	 วัฒนธรรมขององค์กร	 รวมถึงผลจากการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	ซึง่มคีวามส�าคญัและสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด�าเนินงานท่ีมีคุณธรรมมีจริยธรรม	
และมธีรรมาภบิาลทีห่น่วยงานภาครฐัและเจ้าหน้าทีข่องรฐัพงึจะต้องมี	
และยดึถอืปฏบิตัไิด้เป็นอย่างด	ีเพือ่ให้ครอบคลุมในทกุมติ	ิจงึประเมนิ
ทั้งจากระบบการด�าเนินงานของหน่วยงาน	 ซึ่งจะพิจารณาจาก
เอกสาร/หลักฐาน	 และประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
ซึ่งพิจารณาจากผลของการส�ารวจความคิดเห็น	โดยจะจัดเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน	และภายนอกหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ 45 จาก 422 หน่วยงาน

	 	 องค์การเภสัชกรรม	 เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น	 ซ่ึงเป็นองค์กร 
ที่ด�าเนินงานด้านเอดส์เป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคม	 ท�าให้ผู ้ป่วยมียา 
ต้านไวรัสเอดส์ใช้อย่างต่อเนื่อง	ลดปัญหาการดื้อยา	ลดการน�าเข้ายา
จากต่างประเทศ	 ในงาน	 “เทียนส่องใจ”	 เน่ืองในวันเอดส์โลก	 
ครั้งที่	 25	 ประจ�าปี	 2560	 ภายใต้แนวคิด	 “PRINCESS	 PrEP	 
ช่วยได้ไม่ติดเอดส์”	 เพื่อเทิดพระเกียรติ	 เน่ืองในโอกาสทรงเจริญ 
พระชันษา	 5	 รอบ	 และเน่ืองในวันเอดส์โลก	 เพื่อรณรงค์ป้องกัน 
การติดเชื้อเอชไอวีก ่อนสัมผัสเช้ือ	 ส�าหรับผู ้ ท่ีไม ่ติดเชื้อแต่มี 
ความเสี่ยงสูง	 และกระตุ ้นให้ประชาชนทั่วโลกตระหนัก	 และมี 
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	 ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัย 
โรคเอดส์	สภากาชาดไทย	ร่วมกบัชมรมผูต้ดิเชือ้	หน่วยงานภายในของ
สภากาชาดไทย	 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ท�างาน 
ด้านเอดส์

	 	 GPO	received	an	honorary	plaque	from	Her	Royal	
Highness	Princess	Soamsawali	in	respect	of	having	won	
an	Excellent	Organization	Award,	which	was	in	recognition	
of	GPO’s	outstanding	work	on	AIDS;	this	involved	helping	 
patients	 to	obtain	antiretroviral	drugs	on	a	continuous	
basis,	reducing	drug	resistance	and	reducing	the	import	
of	drugs	from	abroad.	The	award	was	received	at	an	event	
entitled	“Tein	Song	Jai”	on	the	25th	World	AIDS	Day.	This	
event	was	held	under	 the	concept	of	“PRINCESS	PrEP	
Can	Help	Prevent	AIDS	 infection”	and	was	 in	honor	of	
HRH	Princess	Soamsawali’s	5th	Decade.	The	event	was	
held	as	part	of	the	campaign	to	prevent	HIV	infection	in	
people	who	are	at	high	risk	and	to	encourage	people	to	
be	more	aware	of	the	risks	of	exposure	and	to	cooperate	
in	the	prevention	of	the	spread	of	AIDS,	as	well	helping	
to	solve	the	problems	the	disease	presents.	This	event	
was	 organized	 by	 The	 Thai	 Red	 Cross	 AIDS	 Research	
Centre,	the	HIV	Infected	Patients	Club	and	representatives	
from	both	the	public	and	the	private	sector	whose	work	
involves	AIDS.

	 	 In	2017	GPO	took	part	in	an	Integrity	and	Transparency	
Assessment	on	the	operations	of	government	agencies,	which	
was	carried	out	by	the	Office	of	the	National	Anti-Corruption	
commission	(NACC)	and	the	Office	of	the	Higher	Education	
Commission;	the	assessment	results	were	as	follows:	GPO	
was	 ranked	 17th	 out	 of	 a	 total	 of	 54	 state	 enterprises	 
assessed	and	was	ranked	45th	out	of	a	total	of	422	government	
agencies	assessed.	GPO	received	notification	of	the	results	
from	the	NACC	on	15th	November	2017.	The	results	of	the	
assessment	were	used	 to	 improve,	develop	and	upgrade	
the	operations	of	the	organization.	

	 	 The	 Integrity	 and	Transparency	Assessment	on	 the	
operations	of	government	agencies	covers	all	dimensions	of	
each	agency.	The	aspects	assessed	comprise	the	 integrity	
and	ethics	of	personnel,	including	the	administrative	level	
of	executives	and	all	employees	involved	in	the	operation	
processes;	the	culture	of	the	organization,	and	the	outcomes	
of	the	agency’s	operations	and	their	effect	on	stakeholders.		
These	 aspects	 are	 significant	 in	 that	 they	 reflect	 on	 an	 
organization’s	operations	in	terms	of	integrity,	ethical	behavior	
and	 good	 governance,	 and	 government	 agencies	 and	 
government	 personnel	 are	 required	 to	 adhere	 to	 them.	 
To	 cover	 all	 dimensions,	 the	operational	 system	of	 each	
work	unit	was	assessed	by	examining	documentary	evidence	
and	stakeholder’s	perceptions	were	assessed	via	the	results	
of	surveys.	These	results	were	collected	from	stakeholders	
within	work	units	and	from	external	agencies.

Assessment Result on Integrity and Transparency: Ranked 45th out of 422 Agencies
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	 	 องค์การเภสัชกรรม	 ร่วมประกาศนโยบายแสดงเจตจ�านง
สุจริตในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส	 เพื่อให ้
ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้าง	 ผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้รับทราบและ 
น�าไปยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	 เพ่ือพร้อม 
ในการเป็นองค์กรคุณธรรมที่โปร่งใสปลอดจากการทุจริต	 คอรัปชั่น 
ในทุกรูปแบบ	 โดยมีประเด็นหลักท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย	
จ�านวน	6	ด้าน	ประกอบด้วยด้านความโปร่งใส	ด้านความพร้อมรบัผดิ	
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	 ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร	 ด้านคุณธรรมในการท�างานในหน่วยงาน	 และ 
ด้านการสื่อสารภายในองค์กร

	 GPO	participated	in	a	declaration	of	intent	on	a	policy	of	
administration	with	 integrity	 and	 transparency;	 executives	
and	employees	are	required	to	acknowledge	and	adhere	to	
the	 terms	 of	 the	 policy	 and	 to	 use	 them	as	 operational	
guidelines.	This	policy	was	enacted	in	preparation	for	GPO	
becoming	 a	 “Moral	 Promotion	 Organization”	 which	 is	 
transparent	 and	 free	 of	 any	 kind	 of	 corruption;	 the	 
achievement	of	this	goal	is	dependent	on	the	following	6	
principal	 aspects:	 transparency,	 accountability,	 corruption	
free,	 an	 integrity	 culture,	 work	 integrity	 and	 effective	 
communication	within	the	organization.

ประกาศเจตจ�านงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมยา

	 	 องค์การเภสัชกรรม	ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐาน	 ระหว่าง	 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 บริษัท	
องค ์การเภสัชกรรม	 เมอร ์ริ เออร ์ชีววัตถุ	 จ�ากัด	 และบริษัท	 
ไบโอเนท-เอเชีย	 จ�ากัด	 ในการจัดเตรียมชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐาน 
เพ่ือเสรมิสร้างความร่วมมอืในการพฒันาและการจดัเตรียมวคัซนีและ
ชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐานของประเทศและภูมิภาค	 อันจะท�าให  ้
ลดปัญหาความแตกต่างของผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์วัคซีนและชีววัตถุให ้น ้อยลง	 
และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

ลงนามความร่วมมือจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐาน

Cooperation on network creation for developing the pharmaceutical industry

Signing of a Memorandum of Agreement for collaboration in the preparation of a biological reference  
standard

Declaration of Intent on administration with integrity and transparency

	 	 GPO	 signed	 a	Memorandum	of	 Agreement	with	 the	 Department	 of	Medical	 Sciences,	 the	Queen	 Saovabha	 
Memorial	Institute,	the	Thai	Red	Cross	Society,	Government	Pharmaceutical	Organization-Merieux	Biological	Products	 
Co.	Ltd.	and	Bionet	-	Asia	Co.	Ltd.	for	collaboration	in	the	preparation	of	a	biological	reference	standard.	This	was	in	
order	to	strengthen	collaboration,	both	nationally	and	regionally,	in	the	development	and	preparation	of	vaccines	and	
biological	products.	The	biological	reference	standard	will	enable	a	reduction	in	the	problems	caused	by	differences	in	
the	analytical	results	of	the	quality	assurance	of	vaccines	and	biological	products	between	different	laboratories	and	
will	be	of	benefit	to	the	country	and	the	public.
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	 	 องค์การเภสัชกรรม	 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ทางวิชาการ	(เพิ่มเติม)	ระหว่าง	องค์การเภสัชกรรม	และส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่อง	“การศึกษาวิจัยเพ่ือออกแบบ 
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบูรณาการ
ข้อมลูสารสนเทศ และแนวทางการบรหิารจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ 
ด้านสาธารณสุข รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย”	 ซึ่งเดิมมี
ความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	มหาวิทยาลัย
มหดิล	และสภาคมเภสชักรรมโรงพยาบาล	(ประเทศไทย)	พร้อมแถลง
ผลการวิจัยเรื่อง	 “ฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและ
เวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล”	 ท่ีได้น�าร่องศึกษาวิจัยท่ีโรงพยาบาล
สมุทรสาครและโรงพยาบาลสิงห์บุรี	 ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	 
คอนเวนชั่น

จัดการคลังยาและเวชภัณฑ์

	 	 องค ์การเภสัชกรรม	 ร ่วมลงนามในพิธีบันทึกข ้อตกลง 
ความร่วมมือองค์การเภสัชกรรม	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	
(องค์การมหาชน)	และมหาวทิยาลยัมหดิล	โดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิรริาช
พยาบาล	ในด้านการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์จากสมนุไพรและผลกัดนั
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง	เพื่อบูรณาการในการพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดา้นการจดัการหว่งโซ่ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร
ให้ครบวงจร	 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้สามารถต่อยอดผลงานวิจัย
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์	 ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน	 เพื่อให้เกิดความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และ
ยั่งยืนของประเทศต่อไป

ลงนามความร่วมมือวิจัยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Management of the medicine and medical supply inventory

Signing of a Memorandum of Agreement for research on herbal products

	 	 GPO	 signed	 a	 Memorandum	 of	 Agreement	 with	 the	 Food	 and	 Drug	 Administration	 (FDA)	 for	 academic	 
collaboration	(additional)	on	“Research	for	the	design	and	development	of	the	infrastructure	for	a	logistics	system,	an	
integrated	information	system	and	guidelines	on	the	management	of	large	amounts	of	data	concerning	public	health,	
to	 support	 the	 digital	 economy	 in	 Thailand”.	 Previously,	 GPO	 collaborated	with	 the	 National	 Research	 Council	 of	 
Thailand,	Mahidol	University	and	the	Association	of	Hospital	Pharmacy	(Thailand),	and	reported	the	resulting	research	
on	“A	medicine	database	and	a	management	 system	 for	 the	medicine	and	medical	 supply	 inventory	 in	hospitals”	 
at	the	Miracle	Grand	Convention	Hotel.	This	research	was	piloted	at	Samutsakhon	Hospital	and	Singburi	Hospital.	

	 	 GPO	 signed	 a	 Memorandum	 of	 Agreement	 for	 
collaboration	with	the	Agricultural	Research	Development	
Agency	(Public	Organization)	and	the	Faculty	of	Medicine	of	
Siriraj	 Hospital,	Mahidol	 University,	 on	 the	 research	 and	 
development	 of	 herbal	 products	 and	 in	 propelling	 this	 
research	work	forward	to	real	application.	This	is	in	order	to	
entirely	integrate	technological	development	and	innovation	
in	the	supply	chain	management	of	herbal	products.	This	is	
in	 accordance	with	 government	 policy,	 which	 allows	 for	 
research	work	to	be	extended	into	commercial	production	
via	 the	 transfer	 of	 technology	 and	 the	 promotion	 of	 
academic	collaboration	with	the	private	sector,	in	order	to	
ensure	 the	 stability,	 prosperity	 and	 sustainability	 of	 the	
country.
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ลงนามวิจัยวัคซีนเจอีและไข้ซิก้า

	 พลเรือเอกณรงค์	พพิฒันาศยั	รองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธาน	
ในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ	 ณ	 ส�านักเลขาธิการ 
คณะรฐัมนตร	ีท�าเนยีบรฐับาล	และมพีธิลีงนามความร่วมมอืโครงการ
วิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนเป้าหมายส�าคัญ	 3	 ชนิด	 ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	 ได้แก่	 วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 
เด็งก่ี	 ไข้สมองอักเสบเจอี	 และไข้ซิก้า	 โดยมี	 นพ.นพพร	 ชื่นกลิ่น	 
ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม	ดร.นพ.จรุง	เมืองชนะ	ผู้อ�านวยการ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	 และ	 ศ.ดร.นพ.นรัตถพล	 เจริญพันธุ ์	 
ผู้อ�านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 
ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืการวจิยัและพฒันาป้องกัน
ไข้สมองอักเสบเจอีและวัคซีนป้องกันไข้ซิก้า	 เพื่อเติมเต็มศักยภาพ 
สู ่การสร ้างผลิตภัณฑ์วัคซีนที่สามารถท�ารายได ้ให ้ประเทศ	 
น�าไปสู ่ความม่ันคง	 ม่ังคั่ ง	 และยั่งยืน	 สอดคล้องตามกลไก 
การขับเคลื่อนประเทศไทย	 4.0	 รวมทั้งส ่งผลสะท้อนไปยัง 
การป้องกันโรค	 ลดปัญหาการป่วยและการตายของประชาชนไทย 
จากโรคส�าคัญที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	 ตลอดจนการก้าวเป็นผู้น�า 
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยชีวีภาพด้านวคัซนีในภมูภิาคอาเซยีน

	 องค์การเภสัชกรรม	 ได้ท�าการศึกษาวิจัยยาอมสารสกัดจาก
สมุนไพรหญ้าดอกขาว	 โดยสกัดเอาสารส�าคัญท่ีมีสรรพคุณช่วยลด 
การอยากสูบบุหรี่	 เนื่องจากสมุนไพรนี้มีสารไนเตรท	ที่มีฤทธ์ิท�าให้
ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา	 ไม่รับรู้รสชาติ	 ท�าให้ไม่รู้สึกอยาก 
สูบบุหรี่	 ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาตอนน้ีได้สูตรต�ารับยาที่มีความ 
คงสภาพระยะยาว	 2	 ปี	 เรียบร้อยแล้ว	 และยาผ่านมาตรฐานตาม 
ทีก่�าหนด	จากนัน้จะเป็นขัน้ตอนของการท�าการศกึษาทางคลนิกิร่วมกบั
คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เพื่อให้ได้ข้อมูลการศึกษา
ประสิทธิผลที่เพียงพอ	 จากนั้นจะยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนา 
จากสมุนไพร	 คาดว่าจะสามารถผลิตยาอมสารสกัดจากสมุนไพร 
หญ้าดอกขาวออกสู่ท้องตลาดได้ภายในปี	 2562	 และจะผลักดัน 
เป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป

	 ในส่วนของยาแผนปัจจุบนันัน้	ได้ท�าการวจิยัและพฒันายาเมด็
ไซทิซีน	 (Cytisine	 1.5	mg	 tablets)	 ซึ่งเมื่อวิจัยและพัฒนาส�าเร็จ 
จะจัดว่าเป็นยาใหม่	 และยังไม่มียาต้นแบบ	 ขึ้นทะเบียนยาใช้ใน
ประเทศไทย	 ขณะนี้อยู ่ระหว่างท�าการศึกษาความคงสภาพของ
ผลิตภณัฑ์	ซึง่ต้องใช้เวลาถงึ	5	ปี	เพื่อเปน็การควบคมุคณุภาพของยา	 

วิจัยยาเลิกบุหรี่จากสมุนไพรหญ้าดอกขาวควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน
Research on herbal medicines produced from Vernonia cinerea and conventional medicines for smoking cessation

Signing of an agreement on research collaboration on vaccines for the prevention of JE and Zika fever

	 	 GPO	conducted	research	on	Vernonia	cinerea	extract	
lozenges.	Vernonia	cinerea	extract	has	a	property	that	can	
reduce	the	desire	to	smoke;	the	substance	involved	is	nitrate,	
which	affects	the	sensory	abilities	of	the	taste	buds	in	the	
tongue	by	numbing	them,	this	results	in	a	reduced	ability	to	
taste	and	thereby	reduces	the	desire	to	smoke.	The	Vernonia	
cinerea	 extract	 lozenges	 have	 been	 demonstrated	 to	 be	
stable	under	long	term	conditions,	over	a	period	of	2	years	
and	have	passed	the	required	standards.	A	clinical	study	of	
Vernonia	cinerea	extract	lozenges	has	been	conducted	by	
the	Faculty	of	Pharmacy	of	Silpakorn	University	in	order	to	
obtain	sufficient	data	on	their	effectiveness	and,	once	the	
results	 of	 this	 study	 are	 obtained,	 GPO	 will	 apply	 for	 
registration	 of	 this	 product	 as	 an	 herb	 derived	 drug.	 It	 is	
anticipated	that	the	Vernonia	cinerea	extract	lozenges	will	
be	able	to	be	manufactured	and	launched	onto	the	market	
in	2019,	after	which	GPO	will	recommend	that	the	product	

	 	 Admiral	Narong	Pipatanasai,	Deputy	Prime	Minister,	was	
the	chairman	of	a	meeting	of	the	National	Vaccine	Committee	
at	 the	 Secretariat	 of	 the	Cabinet,	 Government	House.	 The	
meeting	included	a	signing	ceremony	for	research	collaboration	
on	a	project	for	the	research,	development	and	production	of	
three	 important	 vaccines	under	 the	national	 strategic	plan.	
These	targeted	vaccines	comprised	vaccines	for	the	prevention	
of	Dengue	fever,	Japanese	encephalitis	(JE)	and	Zika	fever.	GPO’s	
involvement	in	this	collaboration	was	in	regard	to	the	signing	
of	 a	Memorandum	of	 Agreement	 for	 cooperation	 on	 the	 
research	and	development	of	vaccines	for	the	prevention	of	
Japanese	encephalitis	(JE)	and	Zika	fever;	the	agreement	was	
signed	by	Dr.	Nopporn	Cheanklin,	the	Managing	Director	of	GPO,	
Dr.	Jaroong	Maeungchana,	the	Managing	Director	of	the	National	
Vaccine	 Institute	 and	 Prof.	 Dr.	 Narattaphon	 Charoenpan,	 
Director	of	the	Institute	of	Molecular	Biosciences	of	Mahidol	
University.	This	agreement	was	undertaken	in	order	to	fulfill	the	
potential	of	vaccine	production,	thereby	producing	income	and	
enhancing	the	country’s	security	and	prosperity,	as	well	as	its	
sustainability	 in	 terms	of	vaccines.	This	collaboration	was	 in	
accordance	with	the	driving	mechanism	“Thailand	4.0”	and	
reflects	the	desire	to	prevent	disease	and	reduce	the	number	
of	cases	of	the	illness	and	death	of	Thai	people	from	diseases	
which	 can	 be	 prevented	 by	 vaccines.	 In	 addition,	 the	 
collaboration	will	assist	Thailand	in	becoming	a	leader	in	the	
ASEAN	region	in	regard	to	the	field	of	the	science	and	biological	
technology	involved	in	the	production	of	vaccines.
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	 องค์การเภสัชกรรมแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ในการดูแลเส้นผม	
ทัง้แชมพแูละครมีบ�ารงุผม	ได้แก่	“เคอร์มนิแอนติ แฮร์ ฟอล แชมพ”ู 
ซึ่งเป็นแชมพูสูตรพิเศษส�าหรับผมอ่อนแอขาดหลุดร่วง	 ที่ผ ่าน 
การทดสอบการระคายเคอืง	ช่วยช�าระล้างสิง่สกปรกออกจากเส้นผม
อย่างสะอาดหมดจดและอ่อนโยน	 ปราศจากสารที่อาจท�าให้เกิด 
การระคายเคือง	 เช่น	 สารลดแรงตึงผิวท่ีรุนแรงกลุ่มซัลเฟต	ซิลิโคน	
สารกันเสียกลุ่มพาราเบน	 และสารแต่งสี	 พร้อมเสริมความแข็งแรง
ของรากผมด้วยสารสกดัจากแก่นมะหาด	และสารสกัดจากต้นสน	พร้อม
สารแอนตีอ้อกซแิดนท์จากสารสกัดขมิ้นชัน	ผสานกรดอะมิโนไกลซีน	
ซิงค์คลอไรด์	 โปรวิตามินบี	 5	และสารสกัดจากใบชาที่ช่วยฟื้นบ�ารุง
เส้นผมและหนังศีรษะให้มีสุขภาพดีไม่ระคายเคือง	 ทนทานต่อการ
หลุดร่วงตั้งแต่โคนจรดปลายอย่างเป็นธรรมชาติ

	 ผลิตภัณฑ์	 “เคอร์มินแอนติ แฮร์ ฟอล คอนดิชันเนอร์”  
ซึง่เป็นคอนดชิัน่เนอร์สตูรเข้มข้นส�าหรบัผมอ่อนแอขาดหลดุร่วงทีผ่่าน
การทดสอบการระคายเคืองช่วยดูแลผมจากรากสู่โคนอย่างล�้าลึก	
ปราศจากสารทีอ่าจท�าให้เกดิการระคายเคอืง	เช่น	ซลิโิคน	สารกนัเสีย
กลุ่มพาราเบน	และสารแต่งสี	ผสานการฟื้นบ�ารุงปัญหาผมขาดหลุด
ร่วงด้วยสารสกัดจากแก่นมะหาดและสารสกัดจากต้นสน	 พร้อม 
สารแอนตี้ออกซิแดนท์จากสารสกัดขมิ้นชัน	 ผสานคุณค่าจาก 
กรดอะมิโนไกลซีน	 ซิงค์คลอไรด์	 และสารสกัดจากใบชา	 ช่วยบ�ารุง
เส้นผมที่แห้งเสียให้ผมนุ่มลื่น	 ทนทานต่อการหลุดร่วงตั้งแต่โคนจรด
ปลายอย่างเป็นธรรมชาติ	 เม่ือใช้เป็นประจ�า	 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ทั้ง	 
2	รายการได้ผ่านการทดสอบการระคายเคอืงจากสถาบนั	Dermscan	
Asia	พิสูจน์แล้วว่า	“ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง”

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแชมพูและครีมบ�ารุงผม

ในขณะเดยีวกนันีอ้งค์การองค์การเภสชักรรม	ได้ท�าการศกึษาทางคลินกิ 
ควบคูข่นานไปด้วย	โดยได้ร่วมมอืกับเครอืข่ายวชิาชพีแพทย์ในการควบคุม 
การบรโิภคยาสบู	โดยองค์การฯ	จะท�าการผลติยาเมด็ไซทซีินในระดบั
กึง่อตุสาหกรรม	(Pilot	scale)	เพือ่น�าไปใช้ในโครงการวจิยัการศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการเลิกยาสูบแบบเป็น 
ขั้นตอนในประเทศไทย	(Effectiveness	&	Efficacy	of	STEP	wise	
Approach	 of	 Smoking	 Cessation	 System	 in	 Thailand)	 :	 
STEP	trial	ซึ่งมี	ผศ.นพ.สุทัศน์	รุ่งเรืองหิรัญญา	คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย	 โดยได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุม 
ยาสูบ	(ศจย.)

Launch of hair care shampoo and conditioner

	 	 GPO	introduced	new	hair	care	products	in	the	form	
of	both	shampoo	and	conditioner.	“Curmin Anti-hair Fall 
Shampoo”	is	a	specially	formulated	shampoo	for	weakened	
hair	which	is	prone	to	hair	loss.	This	product	passed	testing	
for	 irritation,	being	 free	 from	such	 irritants	 as	 sulfate	and	
silicone	 (strong	 surfactant),	 paraben	 (preservative)	 and	 
colorants,	 and	was	 shown	 to	 gently	 clean	 the	 hair.	 The	
shampoo	contains	Mahaad	extract	and	Larix	Europaea	wood	
extract,	which	strengthen	hair	roots;	curcuminoids	extract,	
which	 is	 an	 antioxidant;	 and	 Glycine,	 Zinc	 Chloride,	 
Pro-vitamin	B5	and	Camellia	Sinensis	leaf	extract,	which	help	
to	restore	the	hair	and	scalp	to	a	healthy	condition,	without	
irritation,	and	thereby	prevent	hair	loss.

  “Curmin Anti-hair Fall Conditioner”	is	a	concentrated	
formulation	for	weakened	hair	which	is	prone	to	hair	loss.	
This	 product	 passed	 testing	 for	 irritation,	 being	 free	 from	
such	 irritants	 as	 silicone,	paraben	and	 colorants	 and	was	
shown	to	nourish	the	hair	and	the	hair	roots.	The	conditioner	
nourishes	the	hair	and	prevents	hair	loss	because	it	contains	
Mahaad	extract,	Larix	Europaea	wood	extract,	curcuminoids	
extract,	Glycine,	Zinc	Chloride,	Pro-vitamin	B5	and	Camellia	
Sinensis	 leaf	extract.	 By	using	 this	 conditioner,	dry	hair	 is	
nourished	and	softened,	and	with	regular	use,	hair	 loss	 is	
averted.	These	2	products	both	passed	 irritation	 tests	by	
Dermscan	Asia,	thereby	demonstrating	that neither of the 
products causes skin irritation.

is	added	to	the	National	List	of	Essential	Medicines,	under	
the	section	for	medicines	derived	from	herbs.

	 	 In	 terms	 of	 convent ional	 medic ines , 	 GPO	 
researched	and	developed	Cytisine	1.5	mg	tablets;	this	is	a	
new	drug	as	there	is	no	registration	of	the	originator	drug	in	
Thailand.	 At	 present	 the	 Cytisine	 1.5	 mg	 tablets	 are	 
undergoing	a	5	year	stability	study	for	purposes	of	quality	
control.		In	the	meantime	and	in	parallel,	GPO	has	conducted	
a	clinical	trial	via	cooperation	with	the	Medical	Association	
for	Tobacco	Control.		GPO	produced	Cytisine	1.5	mg	tablets	
on	 a	 pilot	 scale	 for	 use	 in	 a	 research	 project	 entitled	 
“The	Effectiveness	&	Efficacy	of	STEP,	a	sensible	approach	
to	 a	 Smoking	 Cessation	 System	 in	 Thailand:	 STEP	 Trial”.	 
Prof.	Dr.	Suthat	Rungruanghiranya	of	the	Faculty	of	Medicine,	 
Srinakharinwirot	University,	was	 the	head	of	 this	 research	
project.	 The	 project	 was	 supported	 and	 funded	 by	 the	 
Tobacco	 Control	 Research	 and	 Knowledge	Management	
Center	(TRC).
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ

	 องค์การเภสัชกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	
“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพ่ือการสาธารณสุขของ
ประเทศ”	 ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การสุรา	 
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช ้
ในการสาธารณสุข	 ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน	 ส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
เพื่อการสาธารณสุขนั้น	 เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปัจจุบันนิยมใช้ 
ในหลากหลายรปูแบบ	อาท	ิเจลอนามยั	ล้างมอืแบบไม่ใช้น�า้	ทัง้แบบ
ส่วนบุคคลและสาธารณะ	 ไปจนถึงสถานพยาบาลต่างๆ	 ดังน้ัน 
การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่ทันสมัยจึงเป็นเร่ืองส�าคัญ	 
โดยเป้าหมายของการบูรณาการร่วมมือกันในโครงการฯ	 นี้นั้น	 
ก็เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ที่ต้องการให้ประชาชน
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน	 เป็นการน�าเอาเทคโนโลยีด้านการ
ศึกษาวิจัย	 มาพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ในด้านกระบวนการผลิต	
และสร้างนวตักรรมผลติภณัฑ์คณุภาพ	ให้ได้มาตรฐานในระดบัสากล

จับมือ สวทช. BIOTEC และ MMV วิจัยยาต้านมาลาเรีย 
Cooperation with NSTDA, BIOTEC and MMV on 
research into an antimalarial drug

Project for the “Development of alcohol products to 
enhance the public health of the country”

	 องค์การเภสัชกรรม	ร่วมกับ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาต	ิ(ไบโอเทค)	และ	MMV	(Medicines	for	Malaria	Venture)	ซึง่เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนนุทนุในการวจิยัและพฒันายารกัษาโรคมาลาเรยี	
ทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร	เดนิหน้าวจัิยและพฒันายาต้านมาลาเรยี	P218	ทีส่ามารถออกฤทธิต่์อต้านเช้ือมาลาเรยีดือ้ยาและไม่ดือ้ยา	จงึมคีวามส�าคญั
ต่อการแก้ไขปัญหาการดื้อยา	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการควบคุมหรือก�าจัดโรคมาลาเรียให้หมดไป	

	 	 GPO	cooperated	with	the	National	Science	and	Technology	Development	Agency,	the	National	Centre	for	Genetic	
Engineering	and	Biotechnology	 (BIOTEC)	and	Medicines	 for	Malaria	Venture	 (MMV),	which	 is	a	non-profit	agency	 that	 
supports	funding	of	the	research	and	development	of	antimalarial	drugs.	This	collaboration	is	in	regard	to	the	research	
and	development	of	P218,	an	antimalarial	drug	which	 is	effective	against	both	drug-resistant	and	non-drug-resistant	 
malaria.	This	research	is	important	as	it	could	help	to	solve	the	problem	of	drug	resistance,	which	is	an	important	factor	
in	the	control	and	eradication	of	malaria.	

	 	 GPO	signed	a	Memorandum	of	Agreement	with	the	
Department	of	Medical	Sciences	and	 the	Liquor	Distillery	
Organization	 for	 cooperation	 on	 a	 project	 entitled	 
“Development of alcohol products to enhance the  
public health of the country”.	 This	 collaboration	was	
undertaken	in	order	to	raise	the	quality	standard	levels	of	
the	alcohol	products	used	in	the	public	health	system,	so	
that	 these	 products	might	 be	 effective	 and	meet	 the	 
required	standards,	thereby	resulting	in	people	attaining	a	
better	quality	of	life.	The	alcohol	products	for	public	health	
comprise	health	products	in	a	variety	of	forms	and	which	
are	in	currant	usage,	such	as	hygienic	gel,	which	is	used	for	
the	 cleaning	 of	 hands	without	 the	 use	 of	 water.	 These	 
products	are	used	by	the	personnel	of	hospitals	and	the	
public,	and	therefore,	their	quality	control	in	order	to	meet	
modern	standards	is	important.	The	goal	of	this	project	is	to	
accord	with	the	20	year	national	strategy,	with	its	aims	of	
people	having	a	good	and	sustainable	quality	of	life	and	that	
the	technology	derived	from	research	studies	is	used	for	the	
creation	 and	 development	 of	 innovative	 production	 
processes	 and	quality	products	which	meet	 international	
standards.
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	 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	 ในปี	 2550	 ประกอบด้วย	 งานหลัก	 
2	 ด้าน	 คือ	 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน	 และด้านการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน	 โดยให้ด�าเนินการคู่ขนานและสอดคล้อง
กนัไป	โดยการก่อสร้างโรงงาน	ได้รบัอนมุตังิบประมาณ	1,411.7	ล้านบาท	
เพื่อก่อสร้างโรงงานในระดับอุตสาหกรรม	 มาตรฐาน	WHO	 GMP	 
ทีต่�าบลทบักวาง	อ�าเภอแก่งคอย	จงัหวัดสระบรุ	ีจนถงึวนันีก้ารด�าเนนิการ
ก่อสร้างตัวโรงงานและการติดตั้งระบบสนับสนุนต่างๆ	 เสร็จแล้ว 
และอยู่ระหว่างการสอบคุณภาพ	(Qualification)	รวมถึงเครื่องจักร
เครื่องมือส�าคัญที่ใช้ในการผลิตได้ติดตั้งเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว

โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมเดินหน้าทดสอบผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
ส�าหรับการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 3 คาดปี 63 ได้ใช้วัคซีนมาตรฐานโลกจากฝีมือคนไทย
GPO’s Influenza Vaccine Manufacturing Plant is ready to undertake production on an industrial scale in 
a Phase 3 clinical trial and it is expected that vaccines manufactured by Thailand and which comply with  
international standards will be available in 2020

	 	 The	Cabinet	approved	a	project	for	the	construction	
of	an	influenza/avian	flu	vaccine	manufacturing	plant	in	2007.	
The	 project	 comprises	 the	 following	 2	 main	 aspects,	 
undertaken	 simultaneously:	 the	 development	 of	 vaccine	
production	technology	and	the	construction	of	a	vaccine	
manufacturing	plant.	A	budget	of	1,411.7	million	baht	was	
approved	 for	 the	 construction	 of	 a	manufacturing	 plant,	
capable	of	operating	on	an	industrial	scale	and	in	accordance	
with	 the	WHO-GMP	 standard,	 in	Thap	Kwang	Sub-District,	
Kaeng	Khoi	District,	Saraburi	Province.	At	the	present	time,	
the	 construction	 of	 the	 plant	 and	 the	 installation	 of	 its	 
support	systems	have	been	completed	and	it	is	currently	
undergoing	the	qualification	process.	The	installation	of	the	
plant’s	machinery	 and	 key	production	equipment	 is	 also	
nearing	completion.

	 	 The	 next	 step	 in	 this	 project	will	 be	 a	 complete	 
evaluation	 of	 the	 systems	 in	 the	 production	 rooms,	 the	
system	 for	 production	 support,	 the	 production	machines	
system	and	the	production	process,	to	ensure	that	these	
systems	 work	 in	 harmony	 and	meet	 with	 international	 
standards.	This	is	in	order	to	be	able	to	obtain	vaccines	of	
an	efficacy	meeting	the	standard	requirements	and	which	
can	be	used	in	a	Phase	3	clinical	trial;	the	data	resulting	from	
which	will	be	submitted	to	the	FDA	for	product	registration.	
Once	 the	 plant	 has	 been	 accredited	 with	 the	 Good	 
Manufacturing	Practice	 (GMP)	 standard,	 it	 can	 commence	
the	production	of	vaccines,	which	will	be	distributed	to	the	
national	public	health	 system	 in	2020.	Throughout	 all	of	
these	steps	GPO	will	work	alongside	experts	from	the	FDA	
and	the	World	Health	Organization.

	 ส�าหรับขั้นตอนการด�าเนินงานต่อไปน้ี	 จะเป็นข้ันตอนของ 
การสอบระบบต่างๆ	อย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบห้องผลิตและระบบ
สนับสนนุการผลติ	ระบบเครือ่งจกัรผลติ	และขบวนการผลติ	ให้ท�างาน
สอดประสานกันเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 เพื่อให้ได้วัคซีนที่มี
ประสทิธภิาพตามข้อก�าหนดมาตรฐาน	และน�าไปทดสอบทางคลนิกิ
ระยะที่	 3	 เพื่อเป็นข้อมูลข้ึนทะเบียนกับส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาต่อไป	 และเม่ือโรงงานได้รับการตรวจรับรองตาม
มาตรฐานการผลิตท่ีดี	 GMP	 (Good	Manufacturing	 Practice)	 
ก็จะสามารถผลิตวัคซีนกระจายสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศได้	
ในปี	2563	ซึง่ในขัน้ตอนต่างๆ	 เหล่านีอ้งค์การเภสชักรรม	จะท�างาน
ควบคูไ่ปกบัผู้เชี่ยวชาญของ	อย.	และองค์การอนามัยโลก
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	 องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ	“GPO	ร่วมใจปลูกสมุนไพร
ยืนต้น	 9,999	 ต้น	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร”	 ระยะที่	 2	 
โดยกรรมการองค์การเภสชักรรม	คณะผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้าง
องค์การเภสชักรรม	รวมถึงหวัหน้าส่วนราชการและเอกชน	ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่	 ร่วมใจกันปลูกสมุนไพรยืนต้น	 หลากหลายพันธุ์	 
ซึง่โครงการดงักล่าวฯ	ปลกูบนพืน้ทีเ่ขามนั	จ�านวน	50	ไร่	บรเิวณพืน้ที่
องค์การเภสัชกรรม	ต.ทับกวาง	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	โดยกรมป่าไม้
ได้จดัหาสมนุไพรยนืต้นและให้ค�าแนะน�าวธิใีนการปลกู	ประกอบด้วย	
มะขามป้อม,	สมอพิเพก,	เพกา,	สมอไทย,	สะเดา,	ขี้เหล็ก,	มะเกลือ,	
มะรมุ,	แคนา,	ยางนา,	มะกอก,	คนู,	ตะแบก,	มะค่าโมง,	พยงุ,	พะยอม,	
สีเสียดแก่น,	 มะตูม,	 มะค�า	 และกัลปพฤกษ์	 เพื่อเพิ่มความ 
อดุมสมบรูณ์ให้กบัธรรมชาต	ิและน�าสมนุไพรดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ 
ในโอกาสต่อไปได้

	 ทั้งนี้โครงการดังกล่าว	 ได้น้อมน�าศาสตร์พระราชาน�าสู ่ 
การปฏิบัติ	 2	 กิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรม	“เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูก
ต้นไม้ในใจคน”	เพ่ือให้คนในพืน้ทีห่นัมาปลกูต้นไม้และดแูลป่าไม้ของ
ตนเอง	ส่วนกิจกรรมที่	2	ได้แก่	กิจกรรม	“ฝายชะลอน�้าตามศาสตร ์
พระราชา”	 เพ่ือชะลอน�้าเข้าแหล่งเก็บน�้าส�าหรับการปลูกต้นไม้ 
ในโครงการนี้	 และเพื่อลดปัญหาในการชะล้างหน้าดิน	 และช่วย 
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดกับพื้นท่ีขององค์การฯ	 อีกท้ังป้องกันการเกิด
ไฟป่า	โดยการจัดท�าฝายชะลอน�้าขนาดประมาณ	5	เมตร	มีจิตอาสา
ร่วมท�าความดีองค์การเภสัชกรรมและผู้น�าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ในครั้งนี้

โครงการ “GPO ร่วมใจปลูกสมุนไพรยืนต้น 9,999 ต้น
Project entitled “GPO - coming together to plant 9,999 medicinal trees”

	 	 GPO	organised	 the	project	entitled	“GPO	 -	 coming	
together	 to	 plant	 9,999	 medicinal	 trees”,	 which	 was	 
undertaken	in	respect	of	merit	making	for	His	Majesty	King	
Bhumibol	Adulyadej.	 In	 the	second	phase	of	 the	project,	
GPO’s	Board	of	Directors	was	joined	in	participation	by	GPO	
executives	and	other	employees,	heads	of	government	and	
private	 sector	 organizations,	 and	 local	 people;	 these	 
participants	came	together	to	plant	a	variety	of	species	of	
medicinal	 trees	on	50	rai	of	GPO’s	premises	at	Kho	Man,	
Tubkwang	Sub-District,	Kaengkhoi	District,	Saraburi	Province.	
The	Royal	Forest	Department	arranged	the	provision	of	the	
medicinal	trees,	as	well	as	giving	advice	on	how	they	should	
be	 planted.	 The	 tree	 species	 comprised	 the	 following:	 
Indian	Gooseberry,	Beleric	Myrobalan,	Broken	Bones	 tree,	
Chebulic	Myrobalans,	 Siamese	 Neem	 tree,	 Cassod	 tree,	
Ebony	tree,	Horse	Radish	tree,	D.	longissima	Schum,	Yang,	
Hog	Plum,	Golden	Shower,	Bungor,	Makhaa	Mong,	Siamese	
Rosewood,	White	Meranti,	 	 Catechu	 tree,	 Bael	 Fruit	 tree,	
Drypetes	roxburghii	(Wall.)	Hurusawa	and	Wishing	tree.	The	
project	was	designed	to	enhance	the	richness	of	nature	and	
to	enable	the	use	of	these	herbal	trees	in	the	production	
of	medicines.	

	 	 The	“GPO - coming together to plant 9,999 medicinal 
trees”	project	was	undertaken	in	accordance	with	the	King’s	
Guidance	and	comprised	the	following	2	activities:	“Planting 
New Seeds in the Human Heart”,	under	which	people	in	
the	local	area	are	encouraged	to	plant	trees	and	to	nurture	
their	forest;	and	“Construction	of	a	Check	Dam”;	under	which	
a	dam	was	constructed	with	the	intent	of	slowing	water	flow	
into	the	local	water	reservoir.	The	construction	of	this	dam,	
with	a	width	of	approximately	5	meters,	facilitates	the	planting	
of	medicinal	trees,	reduces	soil	erosion	and	its	impacts,	and	
provides	protection	against	forest	fires.	The	participants	in	
this	 activity	 were	 volunteers	 from	 GPO	 and	 community	
leaders.

	 เมื่อโรงงานผลิตวัคซีนได้ท�าการทดสอบการผลิตส�าเร็จและ
วัคซีนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก	อย.แล้ว	โรงงานแห่งนี้จะมีศักยภาพ
ในการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	 (Seasonal	 
Influenza	Vaccine)	เริม่ต้นปีละ	2	ล้านโด๊สและสามารถขยายก�าลงั
การผลิตได้ถึง	10	ล้านโด๊ส	และในกรณีเกิดการระบาดใหญ่	สามารถ
ขยายก�าลงัการผลติวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่	(Pandemic	Influenza	
Vaccine)	ได้ปริมาณเพยีงพอต่อการใช้ของประชากรในประเทศอย่าง
แน่นอน	และยงัจะเป็นหลกัประกนัทีย่นืยนัถงึความมัน่คง	ยัง่ยนื	ของ
ระบบการสร้างภมูคิุม้กนัด้วยวคัซนีของประเทศและภมูภิาคอาเซยีน
ด้วย	องค์การเภสชักรรมพร้อมท�าให้ประเทศมคีวามมัน่คงด้านสขุภาพ	
มีความมั่งคั่ง	อย่างยั่งยืน

	 	 Once	the	vaccine	manufacturing	plant	has	successfully	
completed	production	validation	testing	and	the	registration	
of	the	vaccines	has	been	approved	by	the	FDA,	the	plant	
will	have	the	capability	to	produce	seasonal	influenza	vaccine	
at	a	capacity	commencing	with	2	million	doses	per	annum	
and	the	potential	 to	expand	this	to	10	million	doses	per	
annum.	 In	 addition,	 in	 the	 event	 of	 an	 outbreak,	 the	 
production	capacity	of	Pandemic	Influenza	Vaccine	can	be	
expanded	to	meet	the	needs	of	the	people	in	the	country.	
This	will	guarantee	the	security	of	health	systems	and	the	
sustainability	of	the	vaccination	system	of	both	Thailand	and	
the	ASEAN	region.

THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION Annual Report 2017 91



	 คณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า	 
และมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 
รับฟังบรรยายและรับการฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบ	GPO-TM	KIT	
ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีก�าจัดแมลง	4	กลุ่ม	ในผัก	ผลไม้	และธัญพืช	

	 นายจักร	 บุญ-หลง	 เอกอัครราชทูต	 สถานเอกอัครราชทูต	 
ณ	 กรุงย่างกุ ้ง	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 ประชุมหารือ 
ความร ่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม	 แนวทางในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านการผลิตยาและการกระจายยาเพื่อการสาธารณสุข 
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และมหาวิทยาลัยจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รับฟังบรรยายและรับการฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบ GPO - TM KIT (6 มิถุนายน 2560)
Officers from the Ministry of Industry and Trade and from Champasak University, Lao People’s Democratic  
Republic visited GPO to attend a lecture and training on the use of the GPO-TM KIT Test Kit (June 6, 2560).

เอกอัครราชทูตไทยประจ�าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หารือความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม 
(1 มิถุนายน 2560)

รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

	 พลเรือเอกณรงค์	 พิพัฒนาศัย	 รองนายกรัฐมนตรีและ 
คณะ	 ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	 พร้อม 
เข้าเยี่ยมชมการทดสอบระบบการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ขององค์การเภสัชกรรม	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการจัดตั้ง
โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	 ในปี	 2550	 
ประกอบด้วย	งานหลกั	2	ด้าน	คอื	ด้านการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ
วัคซีน	 และด้านการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน	 โดยให้ด�าเนินการ 
คู่ขนานและสอดคล้องกันไป	 โดยการก่อสร้างโรงงาน	 ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณ	 1,411.7	 ล้านบาท	 เพ่ือก่อสร้างโรงงานในระดับ
อตุสาหกรรม	มาตรฐาน	WHO	GMP	ทีต่�าบลทับกวาง	อ�าเภอแก่งคอย	
จังหวัดสระบุรี	 จนถึงวันน้ีการด�าเนินการก่อสร้างตัวโรงงาน	 และ 
การติดตั้งระบบสนับสนุนต่างๆ	 เสร็จแล้ว	 และอยู่ระหว่างการสอบ

Admiral Narong Pipatanasai, Deputy Prime Minister, inspected GPO’s Influenza / Avian flu Vaccine Manufacturing Plant

The Thai Ambassador to the Republic of the Union of Myanmar met with GPO to discuss collaboration.

	 	 Admiral	Narong	Pipatanasai,	Deputy	Prime	Minister,	
and	 his	 team	 inspected	 the	 Influenza/	 Avian	 flu	 Vaccine	
Manufacturing	Plant	and	witnessed	a	production	system	test	
on	GPO’s	Influenza/Avian	flu	vaccines.	The	project	for	the	
establishment	 of	 an	 Influenza/Avian	 Flu	 Vaccine	 
Manufacturing	Plant	was	approved	by	the	cabinet	in	2007.	
The	 project	 consisted	 of	 2	main	 tasks,	 which	 had	 to	 be	 
undertaken	simultaneously,	these	being	the	development	
of	vaccine	production	technology	and	the	construction	of	
the	 vaccine	manufacturing	 plant.	 The	 construction	 of	 a	 
manufacturing	plant	conforming	to	the	WHO	GMP	standard	
was	approved	with	a	budget	of	1,411.7	million	baht.	The	
plant	is	situated	in	Thap	Kwang	Sub-District,	Kaeng	Koi	District,	
Saraburi	Province.	At	the	present	time,	the	construction	of	

	 	 Mr.	 Chak	 Boon-Long,	 the	 Thai	 Ambassador	 at	 The	
Royal	 Thai	 Embassy	 in	 Yangon,	 Republic	 of	 the	Union	of	
Myanmar,	met	with	GPO	to	discuss	collaboration	in	regard	
to	a	transfer	of	knowledge	to	assist	in	the	enhancement	of	
public	health	in	Myanmar	via	the	production	and	distribution	
of	medicines.

	 	 A	team	of	officers	from	the	Ministry	of	Industry	and	
Trade	 and	 from	 Champasak	 University,	 Lao	 People’s	 
Democratic	Republic,	visited	GPO	to	attend	a	lecture	and	
training	on	the	use	of	the	GPO-TM	KIT,	which	is	a	test	kit	
designed	to	detect	the	presence	of	4	groups	of	pesticides	
in	fruits,	vegetables	and	cereals.

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256092



จัดประชุม “ Supplier Meeting 2017 เพื่อการเข้าถึงยาของคนไทย”

	 องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุม	“Supplier Meeting 2017 เพ่ือการเข้าถึง 
ยาของคนไทย โดยองค์การเภสชักรรม” เพือ่เป็นการสือ่สารถงึบทบาทภารกจิ	การด�าเนนิงาน
ขององค์การเภสัชกรรม	 รวมถึงสื่อสารระเบียบ	 ข้อบังคับ	 กฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ต่างๆ	 เพ่ือให้การด�าเนินงานระหว่าง	 Supplier	 กับองค์การเภสัชกรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน	ส่งผลให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ	บรรลุเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึง
ยาอย่างทั่วถึงต่อไป

Organization of the “Supplier Meeting 2017 to ensure Thai people’s access to medicines”

	 	 GPO	 organized	 the	“Supplier Meeting 2017 to ensure Thai people’s  
access to medicines”;	 the	purpose	of	 this	meeting	was	 to	communicate	GPO’s	 
role,	mission	and	operations,	as	well	as	to	relay	knowledge	on	regulations,	rules	
and	procurement	law.	This	was	in	order	to	ensure	that	both	the	suppliers’	and	
GPO’s	operations	follow	the	same	guidelines	and	that	as	a	result	these	operations	
are	effective	and	 the	goal	of	providing	people	with	ease	of	access	 to	drugs	 is	
achieved.

the	manufacturing	 plant,	 the	 setting	 up	 of	 its	 support	
systems	 and	 the	 installation	of	 its	 principle	production	
machinery	 is	 complete	 and	 the	 plant	 is	 currently	 
undergoing	the	process	of	qualification.	

	 	 The	next	stage	of	the	process	will	involve	thorough	
examination	 of	 all	 systems,	 including	 those	 of	 the	 
production	rooms,	production	support,	machines	and	the	
production	process.	This	is	in	order	to	ensure	that	these	
processes	and	systems	work	in	harmony,	that	they	comply	
with	 international	 standards	 and	 that	 the	 vaccines	 are	
qualified	 in	 accordance	with	 the	 standard	 specification.	
Following	this	the	vaccines	will	be	subjected	to	a	Phase	3	
Clinical	Trial,	the	results	of	which	will	be	submitted	to	the	
Food	and	Drug	Administration	for	product	registration.	If	
the	cooperation	provided	by	all	the	relevant	agencies	is	
accelerated,	it	is	expected	that	in	2018	GPO	will	be	able	
to	produce	vaccines	and	distribute	them	throughout	the	
public	health	system	of	the	country.

คุณภาพ	 (Qualification)	 รวมถึงเครื่องจักร	 เครื่องมือส�าคัญที่ใช ้
ในการผลิตได้ติดตั้งแล้ว	

	 ส�าหรับขั้นตอนการด�าเนินงานต่อไป	 จะเป็นข้ันตอนของ 
การสอบระบบต่างๆ	 อย่างเต็มรูปแบบท้ังระบบห้องผลิตและระบบ
สนับสนุนการผลิต	 ระบบเครื่องจักรผลิต	 และกระบวนการผลิต 
ให้ท�างานสอดประสานกัน	 เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 เพื่อให้ได ้
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพตามข้อก�าหนดมาตรฐาน	 และน�าไปทดสอบ
ทางคลินิกระยะที่	 3	 เพื่อเป็นข้อมูลข้ึนทะเบียนกับส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาต่อไป	 และเมื่อโรงงานได้รับการตรวจ
รับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดี	 GMP	 (Good	Manufacturing	
Practice)	ซึง่หากมคีวามร่วมมอืจากทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมกนั
เร่งรดัแล้ว	คาดว่า	ในปี	2562	กจ็ะสามารถผลติวคัซีนกระจายสู่ระบบ
สาธารณสุขของประเทศได้
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	 จากการที่โรงงานผลิตยารังสิต	1	จัดท�าระบบมาตรฐาน	ISO	
50001	:	2011	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2559	และได้ขอรับการรับรอง
จาก	SGS	(Thailand)	ซึ่งมีการตรวจรับรอง	Stage	1	(Initial	Audit)	
ไปเมือ่วนัที	่23	มถินุายน	2560	และ	Stage	2	เมือ่วนัที	่25	กรกฎาคม	
2560	ซึง่ผลการตรวจประเมนิไม่พบข้อบกพร่อง	ท�าให้โรงงานผลติยา
รังสิต	1	ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านพลังงาน	ISO	50001	
โดยใบรับรองมีอายุ	3	ปี	และจะได้รับภายในเดือนกันยายน	2560

	 ส�าหรับ	 ISO	 50001	 คือมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน	
ISO	 50001	 :	 2011	 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการจัดระบบและ
กระบวนการที่จ�าเป็นในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
ประสิทธิภาพ	 พลังงาน	 ลักษณะการใช้พลังงาน	 และปริมาณ 
การใช้พลังงาน

	 ส่วนหลักการของมาตรฐาน	 ISO	 50001	 ใช้หลักการ 
การปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่งประกอบด้วย	 การวางแผน	–	การปฏิบตั	ิ –	 
การตรวจ	 –	 การแก้ไข	 (Plan-Do-Check-Act,	 PDCA)	 หลักการ 
ในการจัดการพลังงาน	 จะเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน 
การจัดการของ	 ISO	 เช่น	 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 
(ISO	 14001),	 มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ	 (ISO	 9001)	 
แต่จะมีข้อก�าหนดในการจัดการเฉพาะด้านที่แตกต่างกันออกไป

	 ทั้งนี้ประโยชน์ที่องค์การฯ	จะได้รับจากการได้รับการรับรอง
มาตรฐาน	 ISO	 50001	 น้ัน	 ได้แก่	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องและลดต้นทุนด้านพลังงาน

The Rangsit 1 Manufacturing Plant Energy Management System in accordance with the ISO 50001 standard

Organization of a Lunch Symposium for three institutions of Faculty of Medicine: Chula-Rama-Siriraj

โรงงานผลิตยารังสิต 1 มาตรฐานการจัดการ ด้านพลังงาน ISO 50001 

	 องค์การเภสัชกรรมร่วมจัด	 Luncheon	 Symposium	 
ในหวัข้อ	GPO:	Hypertension	Management	2017	and	Clinical	
Advantages	of	 S-amlodipine	 โดยมี	 ศ.นพ.รุ่งโรจน์	 กฤตยพงษ์	
หวัหน้าสาขาวชิาหทยัวทิยา	ภาควชิาอายรุศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์
ศริริาช	มหาวทิยาลยัมหดิล	เป็นวทิยาการ	วนัพฤหสับดทีี	่14	กนัยายน	
2560	เวลา	12.00	-	13.15	น.	ณ	ห้อง	D	(Lotus	1-2)	ณ	โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์	 แอท	 เซ็นทรัลเวิร์ด	 ในการประชุมวิชาการร่วม 
คณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน	 พ.ศ.2560	 จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ	
Jo int	 Conference	 in	 Medical 	 Sc iences	 2017	 :	 
Chula-Rama-Siriraj	 (JCMS	 2017)	 หัวข้อ	 “Hand	 in	 Hand	 
towards	Healthy	Society	:	ร่วมมอืกนัสรรสร้างสขุภาวะของสังคม

จัด Luncheon Symposium ร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ

	 	 The	Rangsit	1	Manufacturing	Plant	initiated	the	preparations	
required	to	achieve	the	standard	system	ISO	50001:	2011	in	
February	2016.	The	plant	applied	for	certification	from	SGS	
(Thailand)	and	received	an	initial	audit,	Stage	1	on	23	June	
2017	and	a	second,	Stage	2	on	25	July	2017.	The	audit	results	
showed	no	faults	and	the	Rangsit	1	Manufacturing	Plant	was	
therefore	certified	with	the	energy	management	system	ISO	
50001.	The	certification	was	received	in	September	2017	and	
is	valid	for	3	years.	

	 	 ISO	50001	is	the	energy	management	system	standard.	
ISO	50001:	2011	is	the	standard	used	in	the	management	of	systems	
and	essential	processes	 for	 improving	energy	performance,	
energy	efficiency,	energy	usage	and	energy	consumption.

	 	 The	principles	of	the	ISO	standard	are	based	on	continuous	
improvement	 under	 the	 concept	 of	 Plan-Do-Check-Act	
(PDCA).	The	principle	of	energy	management	 is	 compliant	
with	the	requirements	of	ISO	management	standards	such	
as	environmental	management	standards	(ISO	14001)	and	
quality	management	standards	(ISO	9001).	These	standards	
have	different	management	requirements.	

	 	 The	benefits	resulting	to	GPO	of	being	certified	with	
ISO	50001	included	a	reduction	of	greenhouse	gas	emissions,	
a	 reduction	 in	 environmental	 impact	 and	 a	 reduction	 in	
energy	costs.

	 	 GPO	co-organized	a	lunch	symposium	on	the	topic	
of	GPO:	Hypertension	Management	2017	and	 the	Clinical	
Advantages	of	S-amlodipine.	The	speaker	was	Prof.	Rungroj	
Krittayapong,	Head	of	the	Cardiology	Division,	Department	
of	Medicine,	Faculty	of	Medicine	of	Siriraj	Hospital,	Mahidol	
University.	This	symposium	was	held	on	14	September	2017	
at	12.00-13.15	in	Room	D	(Lotus1-2),	Centara	Grand	at	the	
Central	 World	 Hotel	 and	 was	 organized	 at	 the	 Joint	 
Conference	 in	Medical	 Sciences	 2017:	 Chula-Rama-Siriraj	
(JCMS	2017).	The	conference	was	entitled	“Hand	in	Hand	
towards	a	Healthy	Society”.
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Participation in a press conference for the project “Vitamin Supplements for Healthy Thai Women”

	 องค์การเภสัชกรรม	 ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสาวไทย 
แก้มแดง	ด้วยวติามนิแสนวเิศษ	โดยความร่วมมอืและด�าเนนิการของ
องค์การเภสัชกรรม	 กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา	 และส�านักงานสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ชวนสาวไทยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน	 
www.สาวไทยแก้มแดง.com	 รับวิตามินเสริมธาตุเหล็กและ 
โฟลิกฟรี	 ตั้งเป้า	 50,000	 รายในระยะแรกหลังเปิดลงทะเบียน	 
พร้อมขยายเพิ่มในระยะต่อไป	 โดยมุ่งหวังให้หญิงวัยเจริญพันธุ ์
มโีภชนาการทีด่	ีพร้อมทัง้ส่งเสรมิให้รบัประทานวิตามนิธาตเุหล็กและ
โฟเลทเป็นประจ�าสัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อลดปัญหาภาวะโลหิตจาง 
จากการขาดธาตุเหล็ก	 และลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่ก�าเนิด 
ซึ่งจะน�าไปสู ่การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ	 คลอดปลอดภัย	 และ 
ลูกแข็งแรง	

	 ท้ังนี้	 ภก.พิพัฒน์	 นิยมการ	 รองผู ้อ�านวยการองค์การ
เภสัชกรรม	 ได้เสวนาในหัวข้อ	 การผลิตยาธาตุเหล็กและโฟเลท	 
(Ferrofolic)	 กล่าวว่า	 องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตยาที่มี
ส่วนผสมของธาตเุหลก็	3	รายการ	ได้แก่	ยาน�า้แขวนตะกอนธาตเุหล็ก	
ที่ใช้ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโดยเฉพาะกลุ่ม 
เด็กปฐมวัย	 ยาเม็ดวิตามินรวมธาตุเหล็ก	 ไอโอดีนและกรดโฟลิก	
ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรตลอดหลังคลอด	 6	 เดือน	 และ 
ยาเม็ดวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก	 ซ่ึงเป็นยาใหม่ที่องค์การ
เภสัชกรรมวิจัยและพัฒนาข้ึนมา	 และได้รับอนุมัติทะเบียนต�ารับยา
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว	 ในระยะน้ีจะใช้
สนับสนุนโครงการสาวไทยแก้มแดงก่อน	 จากนั้นจึงจะกระจาย 
การจ�าหน่ายให้หาซื้อได้ทั่วไปในเดือนธันวาคม	2560

ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ

	 	 GPO	participated	in	a	press	conference	for	the	project	 
“Vitamin	Supplements	for	Healthy	Thai	Women”.	This	project	
was	undertaken	via	the	cooperation	of	GPO,	the	Department	
of	Health,	the	Ministry	of	Public	Health,	the	Food	and	Drug	
Administration	and	the	Thai	Health	Promotion	Foundation.	
The	 project	 operates	 by	 inviting	 Thai	 women	 to	 register	
online	 through	 the	website	 www.สาวไทยแก้มแดง.com,	 in	
order	to	receive	free	combined	vitamin	tablets	to	supplement	
iron	and	folic	acid	and	to	promote	the	taking	of		a	combined	
iron/folic	acid	 tablet	once	a	week.	The	goal	at	 the	 initial	
phase	of	registration	was	set	at	50,000	women,	with	an	aim	
of	expanding	the	number	of	participants	in	the	next	phase.	
The	aspirations	of	the	project	are	that	women	of	reproductive	
age	are	able	to	attain	good	levels	of	nutrition,	that	anemia	
resulting	from	iron	deficiency	be	reduced	and	that	the	risk	
of	 birth	 defects	 be	 decreased,	 resulting	 in	 healthy	 
pregnancies	and	babies,	and	safer	labor.	

	 	 Mr.	 Pipat	 Niyomkarn,	 Deputy	 Director	 of	 GPO,	 
described	the	production	of	combined	iron/folic	acid	tablets,	
under	the	brand	Ferrofolic.	GPO	has	developed	and	produced	
the	following	3	items	of	medicine	composed	of	iron:	 iron	
oral	suspension	for	the	prevention	of	anemia	resulting	from	
iron	deficiency,	especially	in	early	childhood;	combined	iron/
iodine/folic	tablets	for	pregnant	women,	lactating	women	
and	the	6	month	postpartum	period;	and	combined	iron/
folic	 acid	 tablets,	 this	 being	 a	 new	drug	which	has	 been	
researched	and	developed	by	GPO	and	the	registration	of	
which	has	been	approved	by	the	FDA.	The	new	combined	
iron/folic	acid	tablets	were	 in	the	beginning	only	used	to	
support	this	specific	project	but	since	December	2017	they	
have	been	made	available	for	sale	to	the	general	public.
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	 นายแพทย์เจษฎา	 โชคด�ารงสุข	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
พร้อมด้วยนายแพทย์นพพร	 ชื่นกลิ่น	 ผู้อ�านวยการองค์เภสัชกรรม	 
เปิดการประชุม	 “แนวทางการจัดหายาและเวชภัณฑ์จากองค์การ
เภสัชกรรมตาม	 พ.ร.บ.	 จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 
พ.ศ.2560	และกฎกระทรวงทีเ่ก่ียวข้อง”	ทัง้นีผู้แ้ทนจากกรมบญัชีกลาง	
ร่วมบรรยายในหวัข้อ	 การจดัซือ้ยาและเวชภณัฑ์ตาม	พ.ร.บ.	 จดัซือ้ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560	โดยมีผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข	 สาธารณสุขนิเทศก์	 นายแพทย์สาธารณสุข
จงัหวดั	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล	หวัหน้างานเภสชักรรม	จากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

	 องค์เภสัชกรรม	 จัดการประชุม	 “แนวทางการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรมตาม	พ.ร.บ.	 จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.2560	 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง”	 
เพือ่ท�าความเข้าใจถงึแนวทางในการด�าเนนิการจดัหายาและเวชภณัฑ์
มใิช่ยาขององค์การเภสชักรรม	ตาม	พ.ร.บ.	จดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.2560	 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีผู้จัดการ
บริษัท	 และผู้แทนจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	ณ	 ส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข

Arrangement of a meeting on “GPO Guidelines for the procurement of medicines and medical supplies in  
accordance with the Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 and related  
ministerial regulations”

จัดประชุม “แนวทางการจัดหายาและเวชภัณฑ์ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างปี 60” 

จัดประชุม “แนวทางการจัดหายาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรมตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง”

Arrangement of a seminar on “Guidelines for the procurement of medicines and medical supplies in accordance with 
the Government Procurement and Supplies Management Act B.E. 2560 and related ministerial regulations”

	 	 Dr.	Jessada	Chokdamrongsuk,	Permanent	Secretary	of	
the	Ministry	of	Public	Health	and	Dr.	Nopporn	Cheanklin,	the	
Managing	 Director	 of	 GPO,	 opened	 the	 seminar	 on	 
“Guidelines	for	the	procurement	of	medicines	and	medical	
supplies	in	accordance	with	the	Government	Procurement	
and	Supplies	Management	Act	B.E.	2560	and	related	ministerial	
regulations”.	A	representative	from	the	Comptroller	General’s	
Department	was	a	co-speaker	on	this	topic.	Other	participants	
in	this	seminar	were	the	Inspector	General	of	the	Ministry	of	
Public	Health,	as	well	as,	representing	work	units	under	the	
Ministry	of	 Public	Health	 from	across	 the	 country:	 Senior	
Medical	Officers,	Provincial	Chief	Medical	Officers,	Directors	
of	Hospitals	and	Heads	of	Hospital	Pharmacy	Departments.	

	 	 GPO	arranged	a	meeting	on	“GPO	Guidelines	for	the	
procurement	 of	 medicines	 and	 medical	 supplies	 in	 
accordance	with	the	Government	Procurement	and	Supplies	
Management	 Act	 B.E.	 2560	 and	 related	 ministerial	 
regulations”,	in	order	that	suppliers/distributors	are	able	to	
fully	understand	 these	guidelines.	The	participants	 in	 the	
meeting	comprised	company	managers	and	medicine	and	
non-pharmaceutical	 supplies	 sales	 representatives.	 
The	meeting	 was	 held	 at	 the	 Office	 of	 the	 Permanent	 
Secretary	of	the	Ministry	of	Public	Health.
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
เสนอ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

ความเห็น

	 	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการขององค์การ
เภสัชกรรม	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	 วันที่	 30	
กนัยายน	2560	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธีิส่วนได้เสียและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็เฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของทนุทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของทนุเฉพาะกจิการ	และงบกระแสเงนิสดทีแ่สดงเงนิลงทนุ
ตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ	ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกัน	และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมถึงหมายเหตุสรปุนโยบาย
การบญัชทีีส่�าคญั

	 	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและแสดงฐานะ 
การเงินเฉพาะกิจการขององค์การเภสัชกรรม	 ณ	 วันท่ี	 30	 กันยายน	 2560	 ผลการด�าเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
ผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการและกระแสเงนิสดท่ีแสดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนั	
โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฎบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีความรบัผิดชอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ
ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ส�านักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดนิมคีวามเป็นอสิระจากองค์การเภสชักรรม	ตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ
และข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ
งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ	 และส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฎบิตัติามความรบัผดิชอบ
ด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ	ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี	้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเชือ่ว่า
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดนิ

ข้อมูลอื่น

	 	 ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่	 ข้อมลูอืน่ประกอบด้วย	 ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าปี	 แต่ไม่รวมถงึงบการเงินทีแ่สดงเงิน
ลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผู้สอบบญัชีทีอ่ยูใ่นรายงานประจ�าปีนัน้	ซึง่ผู้บรหิารจะจัดเตรยีมรายงาน
ประจ�าปีให้ส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

	 	 ความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต่องบการเงนิทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลมุ
ถงึข้อมลูอืน่และส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่ต่อข้อมลู

	 	 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการ 
ตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

	 	 เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปีหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั	ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องสือ่สารเรือ่งดังกล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 ผูบ้รหิารมหีน้าทีผู่ร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น 
เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรอืข้อผดิพลาด

	 	 ในการจดัท�างบการเงินทีแ่สดงเงินลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการผู้บรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถ
ขององค์การเภสชักรรมในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งตามความเหมาะสม	และการใช้เกณฑ์การบญัชี
ส�าหรับการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	เว้นแต่ผู้บรหิารมีความตัง้ใจทีจ่ะเลิกองค์การเภสัชกรรมหรอืหยดุด�าเนนิงาน	หรอืไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่งไปได้

	 	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 	 การตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิท่ีแสดงเงนิลงทนุ
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิด 
จากการทจุรติหรือข้อผดิพลาด	และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิอยูด้่วย	ความเชือ่มัน่อย่าง
สมเหตสุมผลคือความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฎบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป	ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระ
ส�าคญัเมือ่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกันจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ช้งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงนิเหล่านี้

	 	 ในการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามมาตรฐานการตรวจสอบบญัช	ีส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ใช้ดุลยพินจิ
และการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบการปฏบิตังิานของส�านกังานการตรวจสอบเงนิแผ่นดนิรวมถงึ

  >	ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสยีและงบการเงินเฉพาะกจิการ	ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือข้อผดิพลาด	ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวิธกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดิน	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	
เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ	 การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู	 การแสดงข้อมลูทีต่รงตาม
ข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน

  > ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 
แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในขององค์การเภสชักรรม

  > ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู
ทีเ่กีย่วข้องซึง่จดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร

  > สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร	และจากหลกัฐานการสอบบญัชท่ีี
ได้รบั	สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถ
ขององค์การเภสัชกรรมในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	 ถ้าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิถงึการเปิดเผยทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ
ทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ	ความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงิน
แผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ	อย่างไรก็ตาม	เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์	ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้องค์การเภสัชกรรมต้องหยดุ
การด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

  > ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม	รวมถงึ
การเปิดเผยว่า	 งบการเงินทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่�าให้มีการ 
น�าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามทีค่วร

	 	 ส�านักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 
ตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ	 รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนับส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งส�านักงาน 
การตรวจเงนิแผ่นดนิได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจสอบเงนิแผ่นดนิ

(นางพชัรา	ลาภลอืชยั)

ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบการเงนิที	่17

(นายสมชาย	พทิยวรเจรญิ)

นกัวชิาการตรวจเงนิแผ่นดนิช�านาญการพเิศษ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	/	วันที่	15	มีนาคม	2561

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 256098



หมายเหตุ Note 2560 / 2017 2559 / 2016

งบแสดงฐานะการเงิน Balance Sheets
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / As September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์
19,226,446,434.86 18,955,935,595.67 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.2 , 6.1

6.2

4.4 , 6.3

6.4

4.3 , 6.5

6.6

4.8 , 6.7

6.8

4.5 , 6.9

4.6 , 6.10

 4,867,457,339.42 

 303,086,123.60 

 6,163,690,049.88 

 59,036,772.56 

 2,461,421,491.82 

 19,642,850.80 

13,874,334,628.08 14,257,078,950.13

 524,559,959.16 

 - 

 99,964,811.61 

 3,055,324,425.48 

 244,709,457.63 

 1,427,553,152.90 

5,352,111,806.78

 2,948,025,786.01 

 254,438,577.27 

 7,447,538,087.80 

 56,412,970.28 

 3,516,969,966.56 

 33,693,562.21 

 462,140,427.53 

 100,000,000.00 

 101,756,965.33 

 2,895,476,613.30 

 177,416,991.28 

 962,065,648.10 

 4,698,856,645.54 

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

สินค้าคงเหลือ

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ / Assets

Current Assets

Total Current Assets

Total Non-Current Assets

Non-Current Assets

Total Assets 

Cash and Cash Equivalents 

Trade Receivable-Net

Inventories

Short-Term Investment

Short-Term Loan

Other Current Assets

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ

Investment in Joint Venture

Long-Term Borrowings

Intangible Assets - Net

Long-Term Investment

Property, Plant and Equipment - Net

Asset In-Process

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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(นายจักกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ)
รองผู้อ�านวยการ ท�าการแทน

ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวร�าไพ สมจิตรมูล)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ Note 2560 / 2017 2559 / 2016

หนี้สินหมุนเวียน

ทุน

ส่วนเกินทุนจากการบริจาค

สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ์

กำาไรสะสม

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน 

รวมส่วนทุน

รวมหนี้สินและส่วนทุน

เจ้าหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ทุนประเดิม

ทุนรับจากงบประมาณ

ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน

6.11

3.1.2 , 4.5

6.15

 13,660,305.03 

 49,914,409.60 

12,721,032,183.52 

12,839,193,416.13 

18,955,935,595.67 

 - 

 49,914,409.60 

12,523,664,248.93 

12,628,165,176.51 

19,226,446,434.86 

4.9.2 , 6.12

4.9.1 , 6.13

 1,192,580,553.00 

 74,500,000.00 

 1,200,350,219.00 

74,500,000.00 

 1,274,850,219.00 

6,598,281,258.35 

 1,267,080,553.00 

 6,116,742,179.54 

 2,700,650,225.16 

 2,622,780,814.19 

 5,323,431,039.35 

 48,041,467.48 

 3,018,502.04 

 3,526,548.46 

 54,586,517.98 

 48,041,467.48 

 3,018,502.04 

 3,526,548.46 

 54,586,517.98 

 3,055,396,901.08 

 1,794,264,725.46 

 4,849,661,626.54 

หนี้สินและส่วนทุน / Liabilities and Capital

ส่วนทุน / Shareholder’s Equity

Current Liabilities

Capital

Surplus Capital from Goodwill

Drugs and Medical Supplies Reserve

Retained Earning

Total Current Liabilities

Non Current Liabilities

Total Non-Current Liabilities

Total Liabilities 

Capital

Total Liabilities and Shareholders’Equity 

Trade Accounts

Other Current Liabilities

Paid-up Capital

Capital from Budget Allocations

Transferred from Current Capital

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / As September 30th, 2017

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

หน่วย : บาท
Unit : Baht

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560100



งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ Note 2560 / 2017 2559 / 2016

สินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์
 19,036,946,475.70  18,828,855,168.14 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะยาว

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ

4.2 , 6.1

6.2

4.4 , 6.3

6.4

4.3 , 6.5

6.6

4.8 , 6.7

6.8

4.5 , 6.9

4.6 , 6.10

 4,867,457,339.42 

 303,086,123.60 

 6,163,690,049.88 

 59,036,772.56 

 2,461,421,491.82 

 19,642,850.80 

 13,874,334,628.08 

13,874,334,628.08 

 335,060,000.00 

 - 

 99,964,811.61 

 3,055,324,425.48 

 244,709,457.63 

 1,427,553,152.90 

 5,162,611,847.62 

 2,948,025,786.01 

 254,438,577.27 

 7,447,538,087.80 

 56,412,970.28 

 3,516,969,966.56 

 33,693,562.21 

 14,257,078,950.13 

 14,257,078,950.13 

 335,060,000.00 

100,000,000.00 

 101,756,965.33 

 2,895,476,613.30 

 177,416,991.28 

 962,065,648.10 

 4,571,776,218.01 

สินทรัพย์ / Assets

Current Assets

Total Current Assets

Total Non-Current Assets

Non-Current Assets

Total Assets 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / As September 30th, 2017

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

หน่วย : บาท
Unit : Baht

Cash and Cash Equivalents

Short-Term Investment

Trade Receivable-Net

Short-Term Loan

Inventories

Other Current Assets

Investment in Joint Venture

Long-Term Investment

Long-Term Borrowings

Property, Plant and Equipment - Net

Intangible Assets - Net

Asset In-Process
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ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ Note 2560 / 2017 2559 / 2016

หนี้สินหมุนเวียน

ทุน

ส่วนเกินทุนจากการบริจาค

สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ์

กำาไรสะสม

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน 

รวมส่วนทุน

รวมหนี้สินและส่วนทุน

เจ้าหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ทุนประเดิม

ทุนรับจากงบประมาณ

ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน

6.11

3.1.2 , 4.5

6.15

 13,660,305.03 

 49,914,409.60 

 12,593,951,755.99 

 12,712,112,988.60 

18,828,855,168.14 

 - 

 49,914,409.60 

 12,334,164,289.77 

12,438,665,217.35 

19,036,946,475.70

4.9.2 , 6.12

4.9.1 , 6.13

 1,192,580,553.00 

74,500,000.00 

 1,200,350,219.00 

 74,500,000.00 

 1,274,850,219.00 

 6,598,281,258.35 

 1,267,080,553.00 

 6,116,742,179.54 

 2,700,650,225.16 

 2,622,780,814.19 

 5,323,431,039.35 

 48,041,467.48 

 3,018,502.04 

 3,526,548.46 

 54,586,517.98 

 48,041,467.48 

 3,018,502.04 

 3,526,548.46 

 54,586,517.98

 3,055,396,901.08 

 1,794,264,725.46 

 4,849,661,626.54 

หนี้สินและส่วนทุน / Liabilities and Capital

ส่วนทุน / Shareholder’s Equity

Current Liabilities

Capital

Total Current Liabilities

Non Current Liabilities

Total Non-Current Liabilities

Total Liabilities 

Capital

Total Liabilities and Shareholders’Equity

Trade Accounts

Other Current Liabilities

หน่วย : บาท
Unit : Baht

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / As September 30th, 2017

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) Balance Sheets (Continue)

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

Paid-up Capital

Capital from Budget Allocations

Transferred from Current Capital

Surplus Capital from Goodwill

Drugs and Medical Supplies Reserve

Retained Earning

(นายจักกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ)
รองผู้อ�านวยการ ท�าการแทน

ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวร�าไพ สมจิตรมูล)
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560102



ต้นทุนขายและรับจ้างทำาของ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

กำาไรจากการดำาเนินงาน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

Cost of Sales and Hive of Work

Selling Expense

Administrative Expenses

Other Expense

ขายยาและเวชภัณฑ์

ค่ารับจ้างทำาของ

รายได้อื่น 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ Note 2560 / 2017 2559 / 2016

รวมรายได้

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรสุทธิส�าหรับงวด

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าใช้จ่าย

6.16

6.17

6.18

6.19

 15,881,005,340.00 

 24,543,745.82 

 243,158,402.56 

16,148,707,488.38 

 12,325,798,871.91 

 534,238,962.19 

 1,465,351,004.83 

 495,167,913.74 

 1,328,150,735.71 

67,430,731.63

 25,803,590.00

 1,421,385,057.34 

 14,820,556,752.67 

 1,395,581,467.34 

 15,134,316,805.31 

 20,580,714.96 

 148,423,579.20 

 15,303,321,099.47 

 11,846,811,785.45 

 622,044,634.95 

 1,327,005,732.41 

 37,348,373.23 

 1,470,110,573.43 

34,820,941.30

- 

 1,504,931,514.73 

 13,833,210,526.04

 1,504,931,514.73 

รายได้ / Income 

Total Income

Total Expenses

Net Income for payment

Profit & Loss

Profit & Loss

Expense

Sales of Pharmaceutical and Medical Supplies

Income from Hive of Work

Other Income

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Profit & Loss Statement
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization   

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

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

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

กำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

Cost of Sales and Hive of Work

Selling Expense

Administrative Expenses

Other Expense

ขายยาและเวชภัณฑ์ 

ค่ารับจ้างทำาของ 

รายได้อื่น 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ Note 2560 / 2017 2559 / 2016

รวมรายได้

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรสุทธิ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าใช้จ่าย

6.16

6.17

6.18

6.19

 15,881,005,340.00 

 24,543,745.82 

 248,169,602.56 

 16,153,718,688.38 

 12,325,798,871.91 

 534,238,962.19 

 1,465,351,004.83 

 495,167,913.74 

 25,803,590.00 

 1,358,965,525.71

 14,820,556,752.67 

 1,333,161,935.71 

 15,134,316,805.31 

 20,580,714.96 

 149,623,579.20 

 15,304,521,099.47 

 11,846,811,785.45 

 622,044,634.95 

 1,327,005,732.41 

 37,348,373.23 

 - 

 1,471,310,573.43 

 13,833,210,526.04 

 1,471,310,573.43 

รายได้ / Income 

Total Income

Total Expenses

Net Income

Profit & Loss

Profit & Loss

Expense

Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies

Income from Hive of Work

Other Income

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) Profit & Loss Statement (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization   

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

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

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560104
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ลูกหนี้การค้า

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

Trade Receivable

Short-Term Borrowings

Inventories

Other Current Assets

เจ้าหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 / 2017 2559 / 2016

ก�าไรสุทธิ

รายการปรับปรุงกระทบยอดก�าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)

หนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

1,395,581,467.34

1,282,094,165.77

(2,623,802.28)

580,599,321.36

14,050,711.41

(424,074,845.98)

(133,631,971.62)

33,573,256.00

3,527,614,803.96

(1,588,753,285.75)

17,895,464.40

(306,589,861.53)

52,555,670.98

1,420,978,141.97

(150,098,041.16)

5,368,331.00

1,323,678,778.47

1,504,931,514.73

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน / 
Cash Flow from Operating Activities

Net Income

Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of) operating activities

(Increase) Decrease in Assets In-Process

Increase (Decrease) in Liabilities in-Process

Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flows
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization   

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

Trade Account

Other Current Liabilities

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

(67,430,731.63) (34,820,941.30)

392,258,264.74

 3,721,521.60 

17,343,615.90
351,251,615.85

106,353,921.63

(139,229.75)

377,095,785.23

 3,522,020.77 

15,187,702.12
 - 

16,232,883.57

(135,745.86)

Depreciation

Loss on Revements of Assets

Loss on Write-off of Inventories

Damaged product

Bad debt recovery

Gain on Disposal of Assets

(Gain) Less on Foreign Exchange

Doubtful Debtst

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์

ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า

ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง

สินค้าเสื่อมสภาพ

หนี้สูญรับคืน

ส่วนแบ่ง(กำาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

ขาดทุน(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้สงสัยจะสูญ

รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
รายได้จากการปรับส่วนเกินทุนจากการบริจาค

(390,974.92)

(10,619,310.09)

38,420.78
 - 

(10,340,612.15)

(698,483.00)

(9,045,190.73)

68,812.03
(15,999.00)

- 
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เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

เงินสดรับเงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)

เงินรายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2560 / 2017 2559 / 2016

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 (949,252,122.27)

159,821,863.65

(818,752,991.93)

 (658,931,128.28)

 1,919,431,553.41 

2,948,025,786.01

4,867,457,339.42 

 (583,057,501.79)

 817,056,592.57 

2,130,969,193.44

 2,948,025,786.01 

 76,435,315.89 

114,835,782.99

(697,893,284.78)

Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities

Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net

Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year

Cash and Cash Equivalents, End of Year

Cash Flows from Financing Activities

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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินลงทุนระยะยาว

เงินสดรับจากลงทุนในบริษัทร่วม

เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินให้กู้ยืมระยะยาว

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดจ่ายสินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ

เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว

 441,700.00 

100,000,000.00

5,011,200.00

1,792,153.72

(547,392,799.12)

(82,735,610.10)

(377,721,220.44)

(48,647,546.33)

 912,587.00 

(100,000,000.00)

1,200,000.00

(1,563,843.76)

(347,345,355.02)

(90,702,176.02)

(131,938,574.03)

745,872,677.72

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน / 
Cash Flow from Investing Activities

Proceeds from Disposal of Assets 

Proceeds (Additions) from Long Term Investment

Investment in joint Venture

Proceeds (Additions) from Long Term Borrowings

Addition to Property, Plant and Equipment

Addition to Intangible Assets

Addition to Assets In-Process

Proceeds (Additions) from Temporary Investment

Support Budget

Contribution to State Income

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

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์

ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า

ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง

สินค้าเสื่อมสภาพ

หนี้สูญรับคืน

กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

ขาดทุน(กำาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้สงสัยจะสูญ

รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค

รายได้จากการปรับส่วนเกินทุนจากการบริจาค

Depreciation

Loss on Revements of Assets

Loss on Write-off of Inventories

Damaged product

Bad debt recovery

Gain on Disposal of Assets

Doubtful Debt

ลูกหนี้การค้า

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 / 2017 2559 / 2016

ก�าไรสุทธิ

รายการปรับปรุงกระทบยอดก�าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

สินทรัพย์ด�าเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)

หนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน /
Cash Flow from Operating Activities

Net Income

Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of) 
operating activities

(Increase) Decrease in Assets In-Process

Increase (Decrease) in Liabilities In-Process

Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flows
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization   

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

Trade Receivable

Short-Term Borrowings

Inventories

Other Current Assets

Trade Account

Other Current Liabilities

1,333,161,935.71

392,258,264.74

3,721,521.60

17,343,615.90
351,251,615.85
106,353,921.63

(139,229.75)

(390,974.92)

(10,619,310.09)
38,420.78

- 
(10,340,612.15)

1,282,094,165.77

(2,623,802.28)

580,599,321.36

14,050,711.41

(424,074,845.98)

(133,631,971.62)

33,573,256.00

3,532,626,003.96

1,471,310,573.43

377,095,785.23

3,522,020.77

15,187,702.12
-

16,232,883.57

(135,745.86)

(698,483.00)

(9,045,190.73)
68,812.03

(15,999.00)
- 

(1,588,753,285.75)

17,895,464.40

(306,589,861.53)

52,555,670.98

1,420,978,141.97

(150,098,041.16)

5,368,331.00

1,324,878,778.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities 

Cash Equivalents (Decrease) Net

Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year

Cash and Cash Equivalents, End of Year

เงินสดรับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินลงทุนระยะยาว

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)สินทรัพย์ระหว่างดำาเนินการ

เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว

เงินสดรับเงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)

เงินรายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 / 2017 2559 / 2016

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน /
Cash Flow from Investing Activities

Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

Cash Flows from Financing Activities

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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

Proceeds from Disposal of Assets 

Proceeds (Additions) from Long Term Investment

Addition from Long Term Borrowings

Addition to Property, Plant and Equipment

Addition to Intangible Assets

Proceeds (Additions) to Assets In-Process

Proceeds (Additions) from Temporary Investment 

Support Budget

Contribution to State Income

 441,700.00 

100,000,000.00

1,792,153.72

(547,392,799.12)

(82,735,610.10)

(377,721,220.44)

(48,647,546.33)

 (954,263,322.27)

159,821,863.65

(818,752,991.93)

 (658,931,128.28)

 4,867,457,339.42 

1,919,431,553.41 

2,948,025,786.01

 912,587.00 

(100,000,000.00)

(1,563,843.76)

(347,345,355.02)

(90,702,176.02)

(131,938,574.03)

745,872,677.72

 75,235,315.89 

114,835,782.99

(697,893,284.78)

 (583,057,501.79)

2,948,025,786.01 

 817,056,592.57 

 2,130,969,193.44

หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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องค์การเภสัชกรรม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560

1. การจัดตั้งและวัตถุประสงค์
	 องค์การเภสัชกรรม	มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา	6	แห่งพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม	พ.ศ.	2509	ดังนี้
  (1)	ผลิตยาและเวชภัณฑ์
	 	 (2)	ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
	 	 (3)	ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์	รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
	 	 (4)	ซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยนและให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์
	 	 (5)	ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
   องค์การเภสชักรรม มอี�านาจกระท�าการต่างๆ	ภายในขอบเขตแห่งวตัถปุระสงค์ดงักล่าว	รวมถงึร่วมการงานหรอืสมทบ
กับบุคคล	 หรือส่วนราชการอืน่เพือ่ประโยชน์แห่งกจิการขององค์การเภสชักรรม	 การเข้าเป็นหุน้ส่วนหรอืถือหุน้ในห้างหุ้นส่วนหรอื 
นติบิคุคลใดๆ	และกู้	ยืม	ให้กู้	ให้กู้ยืม	โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์
   องค์การเภสัชกรรม	 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์	 โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามท่ี	 6	 
สาขาภาค	จ�านวน	3	แห่ง	ได้แก่	
   1.	สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	
	 	 	 2.	สาขาภาคเหนือ	อ.หางดง	จ.เชียงใหม่	
	 	 	 3.	สาขาภาคใต้	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	
   ร้านค้าปลกีจ�านวน	8	แห่ง	ได้แก่	แผนกขายปลีก	1	(เขตราชเทว)ี	แผนกขายปลีก	2	(เขตป้อมปราบฯ)	แผนกขายปลีก	3	(เขต
บางกอกน้อย)	 แผนกขายปลีก	 4	 (เขตพระนคร)	 แผนกขายปลีก	 5	 (อ.ล�าลูกกา)	 แผนกขายปลีก	 6	 (กระทรวงสาธารณสุข)	 
ร้านขายยา	อภ.สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน	และร้านขายยา	อภ.	สาขาศูนย์ราชการ

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน
 2.1 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
	 	 งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	ซึ่งหมายถึง	มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	
  งบการเงินได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน	
  การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก�าหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน	 รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น	ณ	วันที่ในงบการเงิน	และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว	
  ตวัเลขทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถงึแม้ว่าฝ่ายบรหิารได้จดัท�าตวัเลขประมาณการขึน้จากความเข้าใจ
ในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระท�าไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

 2.2 มาตรฐานการบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคบัใช้
	 	 	 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามตามมาตรฐาน
การบัญชี	 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง 
วันที่	1	มกราคม	2560	ดังนี้
	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	1	 (ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	การน�าเสนองบการเงิน
	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	16	 (ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	 (ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	27	 (ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	34	 (ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล
	 	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	38	 (ปรับปรุง	2559)	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่10	(ปรบัปรงุ	2559)	 เรือ่ง	งบการเงนิรวม
	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่12	(ปรบัปรงุ	2559)	 เรือ่ง	การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีในกจิการอืน่
  องค์การเภสชักรรมได้จัดให้มีการเตรยีมความพร้อมในการน�ามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐาน	การรายงานทางการเงนิข้างต้น 
ที่เกี่ยวข้องมาถือปฏิบัติ	ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน
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3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชี
 3.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
   การบันทกึบญัชสีนิทรพัย์ทีไ่ด้รบับรจิาค	 เดิมบันทกึบัญชีสนิทรัพย์รบับรจิาคคูก่บับัญชีส่วนเกนิทุน	 เปลีย่นเป็นบันทึกบญัชี
สนิทรพัย์ท่ีได้รบับรจิาคคูก่บัรายได้รอการรับรู	้และค่าเสือ่มราคารบัรูเ้ป็นรายได้จากการรบับรจิาคสนิทรพัย์ไม่เกนิอายกุารให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์บริจาคนั้น

 3.2 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
   การประมาณการเงินสนับสนุนพัฒนาและบริการวิชาการได้มกีารเปลีย่น	 จากเดมิค�านวณจากยอดขายสนิค้าท่ีเกิดข้ึนเปล่ียน
เป็นการค�านวณจากยอดขายทีม่กีารรบัช�าระค่าสนิค้าแล้ว	มผีลกระทบท�าให้ประมาณการเงนิสนบัสนนุพฒันาและบรกิารวชิาการ
ในปีงบประมาณ	2560	ลดลง	และส่วนต่างจากการประมาณการ	เงนิสนบัสนนุพฒันาและบรกิารวชิาการ	ปีงบประมาณ	2558	และ	
2559	จากการค�านวณจากยอดขายสินค้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนพัฒนาและบริการวิชาการ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 4.1 การรับรู้รายได้ - ค่าใช้จ่าย
  	-		 รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์	รับรู้เมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว
	 	 	-		 รายได้จากการรับจ้างท�าของ	วิเคราะห์วิจัย	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
	 		 	-		ดอกเบี้ย	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา	โดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
	 	 	-	 เงินปันผล	รับรู้เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล
	 	 	-		ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
	 	 	-	 เงนิสนบัสนุนการพัฒนาและบรกิารวชิาการ	รับรูค่้าใช้จ่ายพร้อมกบัรายได้ท่ีเกดิข้ึนจากการรบัช�าระจากรายการเดยีวกัน

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดในงบกระแสเงนิสด	หมายความรวมถงึเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร	ทีม่กี�าหนดจ่ายไม่เกนิ	 
3	เดือน	ทั้งนี้	ได้รวมส่วนของกองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงาน	และกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมและกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ
องค์การเภสัชกรรมไว้ด้วย

 4.3 สินค้าคงเหลือ
	 	 	สนิค้าคงเหลอืวดัมลูค่าด้วยราคาทนุ	(ตามวธิเีข้าก่อน	–	ออกก่อน)	หรอืมลูค่าสทุธิท่ีได้รบัแล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า	ราคาทนุ
ประกอบด้วย	ต้นทนุในการซือ้และต้นทนุอืน่ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่สนิค้าส�าเรจ็รปู	วตัถดุบิ	วสัดคุงเหลอื	และต้นทนุแปลง
สภาพของสินค้าคงเหลือ
	 	 	 ในการวัดมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั	 องค์การเภสชักรรมได้ใช้วธิปีระเมนิจากการวเิคราะห์อายสุนิค้าคงเหลอืมาโดยตลอดโดยใน 
ปีปัจจบุนัได้มกีารพิจารณาผลขาดทนุทีอ่าจเกดิจากสนิค้าเสือ่มคณุภาพ	เสยีหาย	ล้าสมยั	และเคลือ่นไหวช้าประกอบด้วยโดยการตัง้เป็น
ส�ารองสินค้าเสื่อมสภาพ	และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	

 4.4 ลูกหนี้การค้า
   ลกูหน้ีการค้ารบัรูเ้ริม่แรกด้วยมลูค่าตามใบส่งของ	และจะวดัมลูค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินทีเ่หลอือยู	่หกัด้วยค่าเผือ่หนีส้งสยั 
จะสญูซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื	ณ	วนัสิน้ปี	 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	หมายถงึผลต่างระหว่างราคาตามบญัชขีองลูกหนี้
การค้าเปรียบเทยีบกบัมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัจากลกูหนีก้ารค้า	หนีส้ญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้ว้ในงบก�าไรขาดทนุโดยถอืเป็นส่วนหนึง่ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	 	 	 องค์การเภสัชกรรมตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี	 และการเงินของรัฐวิสาหกิจ	 
พ.ศ.	 2548	หมวด1	การบญัช	ี ข้อ7	ส�าหรับลกูหน้ีทีไ่ม่ใช่ส่วนราชการหรือรฐัวสิาหกจิค้างช�าระเกนิกว่า	1	 ปี	 ขึน้ไปนบัจากวนัทีห่นี ้
ถึงก�าหนดช�าระในอัตราร้อยละ	100

 4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์รบัรูเ้มือ่เริม่แรกตามราคาทนุ	โดยอาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทุน	หกัค่าเสือ่มราคาสะสม
   ค่าเสือ่มราคาค�านวณโดยวธีิเส้นตรงเพือ่ลดราคาตามบัญชีของสนิทรพัย์แต่ละชนดิตามอายกุารใช้งานท่ีประมาณการไว้ของ
สินทรัพย์แต่ละประเภท	ในอัตราร้อยละ	5	-	20	ต่อปี	ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ�ากัด
   องค์การเภสชักรรมมกีารทบทวนอายกุารใช้งาน	มลูค่าคงเหลอื	และวธีิการคดิค่าเสือ่มราคาอย่างน้อยท่ีสดุทุกสิน้รอบปีบญัชี
	 	 	 ในกรณทีีม่ลูค่าตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื	ราคาตามบัญชีจะถูกปรบัลดให้เท่ากับมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืทนัที

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560112



	 	 	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตามความเหมาะสม	 
เมือ่ต้นทนุน้ันเกดิขึน้และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตแก่องค์การเภสชักรรม	 และต้นทุนดงักล่าว	 สามารถวัดมลูค่าได้
อย่างน่าเชือ่ถอื	และจะตดัมลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนท่ีถูกเปลีย่นแทนออก	ส�าหรบัค่าซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาอืน่ๆ	องค์การเภสัชกรรม 
จะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
   ผลก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการจ�าหน่ายทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	ค�านวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รับจากการ
จ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	และจะรับรู้ไว้ในงบก�าไรขาดทุน
  สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคการค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้	
	 	 1.	สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง	ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	ประจ�าปี
	 	 2.	 สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการด�าเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง	 ค่าเสื่อมราคาจะน�าไปหักบัญชีส่วนเกินทุนจากการบริจาค
สินทรัพย์ที่ซื้อมาราคารวมหน่วยละไม่เกิน	30,000	บาท	และมีอายุการใช้งานไม่เกิน	2	ปี	ถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�านวนในปีที่ซื้อ

 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
   4.6.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�านวณจากต้นทุนโดยตรง	 ในการได้มาและ 
การด�าเนนิการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์	โดยจะตดัจ�าหน่ายตามวธิเีส้นตรงตลอดอายปุระมาณ
การให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา	5	ปี	ต้นทนุโดยตรงรวมถงึต้นทนุพนกังานทีท่�างานในทมีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่เหมาะสม	
   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่าเมื่อได้มาครั้งแรกจะบันทึกรวมเป็น 
ต้นทนุเมือ่ได้มาซึง่โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน	ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการดแูลและบ�ารงุรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกดิขึน้
   4.6.2 สินทรัพย์ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์
   องค์การเภสัชกรรมโอนสินทรัพย์ที่อยู่ในข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน 
ทีก่จิการจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตทีจ่ะเกิดจากสินทรพัย์นัน้	กจิการต้องรบัรูร้ายจ่ายทีเ่กดิขึน้ส�าหรบัขัน้ตอนการผลิตเป็น
สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน	ราคาทนุของสนิทรัพย์ไม่มตัีวตนท่ีเกิดข้ึนภายใน	ประกอบด้วยรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงทุกรายการทีจ่�าเป็นใน
การสร้างสรรค์เพือ่การผลติและจัดเตรยีมสนิทรัพย์เพือ่ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ของผูบ้รหิาร	 ซึง่จะรบัรูใ้นงบแสดง
ฐานะการเงนิด้วยมลูค่าปัจจบุนั	เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับท่ี	38	เรือ่ง	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

 4.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
   สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ�ากัด	จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่ง
ชีว่้าราคาตามบญัชอีาจสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื	รายการขาดทนุจากการด้อยค่า	จะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน	 ซึ่งหมายถึงจ�านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สนิทรพัย์	
สนิทรพัย์จะถกูจดัเป็นกลุม่ทีเ่ลก็ทีส่ดุ	 ทีส่ามารถแยกออกมาได้เพือ่วตัถปุระสงค์ของการประเมนิการด้อยค่า	 สนิทรพัย์ซึง่รับรูร้ายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถกูประเมนิความเป็นไปได้ท่ีจะกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	ณ	วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

 4.8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
   บริษัทร่วมเป็นกิจการที่องค์การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม	ซึ่งโดยท่ัวไปคือ	 การที ่
องค์การเภสัชกรรมถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ	20	ถงึร้อยละ	50	ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด	โดยเงนิลงทนุในบริษัทร่วม
รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
   ส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบก�าไรขาดทุน	และความเคลื่อนไหว
   ในบญัชีส่วนเกนิจากการตีมลูค่ายติุธรรมภายหลงัการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึง่ของบญัชส่ีวนเกนิจากการตมีลูค่ายตุธิรรม	 
ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการได้มาจะปรบัปรงุกบัราคาตามบัญชขีองเงนิลงทนุ	เมือ่ส่วนแบ่งขาดทนุขององค์การเภสัชกรรม
ในบรษิทัร่วมมมูีลค่าเท่ากบัหรือเกนิกว่ามลูค่าส่วนได้เสยีขององค์การเภสชักรรมในบรษิทัร่วม	 องค์การเภสชักรรมจะไม่รบัรูส่้วนแบ่ง
ขาดทุนอีกต่อไป	เว้นแต่องค์การเภสัชกรรมมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร่วม	หรือต้องจ่ายช�าระหนี้แทนบริษัทร่วม
   รายการก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับบริษัทร่วม	 จะตัดบัญชีเท่าท่ีองค์การเภสัชกรรมมส่ีวน 
ได้เสยีในบรษิทัร่วมนัน้	รายการขาดทนุทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้จรงิกจ็ะตดับญัชใีนท�านองเดยีวกนั	เว้นแต่เป็นรายการทีม่หีลกัฐานว่าสินทรัพย์
ทีโ่อนระหว่างกันนั้นเกิดการด้อยค่า	
   นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วม	จะเปลี่ยนเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีขององค์การเภสัชกรรม
   เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
   รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุฯ	ข้อ	6.7
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 4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน
   ผลประโยชน์ของพนกังานขององค์การเภสชักรรม	 ประกอบด้วยผลประโยชน์หลงัออกจากงานท้ังท่ีเป็นโครงการสมทบเงนิ	 
และโครงการผลประโยชน์	โครงการสมทบเงินเป็นโครงการทีอ่งค์การเภสชักรรมจ่ายเงนิสมทบให้กบักองทุนท่ีแยกต่างหากในจ�านวนเงนิทีค่งที่
   องค์การเภสชักรรม	 ไม่มภีาระผกูพันตามกฎหมาย	หรอืภาระผกูพนัจากการอนมุานทีจ่ะต้องจ่ายเงนิเพิม่	 ถงึแม้กองทนุไม่มี 
สนิทรพัย์เพยีงพอทีจ่ะจ่ายช�าระให้พนกังานทัง้หมดส�าหรบัการให้บริการของพนกังานท้ังในอดตีและปัจจบุนั	โครงการผลประโยชน์เป็น
โครงการทีไ่ม่ใช่โครงการสมทบเงนิ	ซึง่จะก�าหนดจ�านวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะได้รบัเมือ่เกษยีณอายซุึง่จะขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั	
เช่น	อายุ	จ�านวนปีที่ให้บริการ	และค่าตอบแทน	เป็นต้น

   4.9.1 กองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
   องค์การเภสชักรรมจดัตัง้กองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิานข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดตัง้องค์การเภสชักรรม	พ.ศ.	2509	คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�าเหน็จ	 เงินชดเชย	 และ 
เงนิทดแทน	พ.ศ.	2513	โดยองค์การเภสชักรรม	จ่ายสมทบให้กองทุนในอตัราร้อยละ	10	ของเงินเดอืนพนกังาน	ท้ังนีไ้ด้รวมรายการบญัชี
ต่างๆ	ของกองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงานไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย
   องค์การเภสัชกรรมได้จัดตั้งกองทุนเงินกู ้องค์การเภสัชกรรมข้ึน	 ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้ 
ผูป้ฏบิตังิานกูเ้งนิ	พ.ศ.	2520	ให้ใช้บงัคบันีต้ัง้แต่	1	มกราคม	2521	โดยให้จัดสรรเงินกองทุนบ�าเหนจ็ผู้ปฏิบติังานมาจัดต้ังกองทุนเงนิกู้
องค์การเภสชักรรม	ตามจ�านวนทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสชักรรมและคณะกรรมการองค์การเภสชักรรมได้มมีติ
ตามรายงานการประชมุคร้ังที	่ 11/2547	 เมือ่วนัที	่ 31	 สงิหาคม	2547	 เหน็ชอบตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่ 16	 กนัยายน	2546	 
ให้องค์การเภสัชกรรมจดัสรรงบประมาณเข้ากองทนุเงินกูอ้งค์การเภสชักรรมปีละ	5	ล้านบาท	โดยเร่ิมตัง้แต่ปีงบประมาณ	2548	เพือ่จ่าย
คนืเงนิยมืกองทุนบ�าเหน็จผูป้ฏบิติังานจนกว่าจะครบจ�านวน	44.50	ล้านบาท	ท้ังนีไ้ด้รวมรายการบัญชีต่างๆ	ของกองทุนเงนิกู้องค์การ
เภสชักรรม	ไว้ในงบการเงนิขององค์การเภสชักรรมด้วย	และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการองค์การเภสชักรรม	ครัง้ที	่12/2554	เมือ่วันท่ี	
23	สงิหาคม	2554	ได้มมีตเิหน็ชอบในการจัดสรรเงนิขององค์การเภสชักรรม	จ�านวน	30.00	ล้านบาท	เพิม่เตมิ	เพือ่สมทบเข้ากองทนุเงิน
กู้องค์การเภสัชกรรม
   องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม	 ซ่ึงจดทะเบียน 
แล้ว	เมือ่วนัที	่1	พฤศจกิายน	2538	ผูท้ีเ่ข้าปฏิบตังิานหลงัวนัที	่1	พฤศจกิายน	2538	ต้องเป็นสมาชกิกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ	ส�าหรบั
พนกังานท่ีปฏบิตังิานก่อนวนัทีด่งักล่าวเลอืกเป็นสมาชิกตามความสมคัรใจโดยองค์การเภสชักรรมจ่ายสมทบให้อตัราร้อยละ	9	ของเงนิเดือน	
ส�าหรบัพนักงานทีม่อีายกุารท�างานไม่เกนิ	20	ปี	และร้อยละ	10	ของเงนิเดอืนส�าหรบัพนกังานทีม่อีายกุารท�างานเกนิ	20	ปี	ต่อมา
เมือ่วนัที	่ 29	มถินุายน	2549	คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมีตท่ีิประชุมคร้ังท่ี	 8/2549	 ให้จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ	เพิ่มเติมอีกร้อยละ	2	ส�าหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน	20	ปี	ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ	11	ของเงินเดือน	ส่วนพนักงาน
ที่มีอายุงานเกิน	20	ปี	ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ	12	ของเงินเดือน	ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน	กรกฎาคม	2549	เป็นต้นไป
   เงนิสมทบทีจ่่ายให้กองทุนบ�าเหน็จผูป้ฏบิติังาน	กองทนุเงนิกูอ้งค์การเภสชักรรม	และกองทนุส�ารองเลีย้งชพีรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   4.9.2 โครงการผลประโยชน์
     ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
   องค์การเภสชักรรม	จัดให้มโีครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานเพือ่จ่ายเงนิให้แก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย	
จ�านวนเงนิดงักล่าวขึน้อยูก่บัฐานเงนิเดอืนและจ�านวนปีทีพ่นกังานท�างานให้องค์การเภสชักรรมนบัถงึวนัทีส้ิ่นสดุการท�างานทีจ่ะเกิดข้ึน
ในอนาคต	 หนี้สินส�าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	 ณ	 วันท่ี 
สิน้รอบระยะเวลารายงานหกัด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์โครงการ	และปรบัปรงุด้วยต้นทนุบรกิารในอดตีท่ียงัไม่รบัรูภ้าระผกูพันนี้
ค�านวณโดย	นักคณติศาสตร์ประกนัภยัอสิระ	ด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้	ซึง่มลูค่าปัจจบุนัของโครงการผลประโยชน์จะ
ประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดทีต้่องจ่ายในอนาคต	 โดยใช้อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรฐับาลซึง่เป็นสกลุเงนิเดยีวกบัสกลุเงนิทีจ่ะจ่าย
ภาระผกูพันให้แก่พนักงาน	และวนัครบก�าหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทีต้่องช�าระภาระผกูพนั
   ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึ้น 
จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560114



  4.10  ประมาณการหนี้สิน
     องค์การเภสชักรรม	จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิอนัเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงทีจ่ดัท�าไว้	 
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในอดตี	ซึง่การช�าระหนีต้ามภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้องค์การเภสชักรรม
ต้องสูญเสียทรพัยากรออกไป	และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจ�านวนท่ีต้องจ่ายในกรณท่ีีองค์การเภสชักรรมคาดว่าประมาณการ
หนีส้นิดงักล่าวเป็นรายจ่ายทีจ่ะได้รบัคืน	องค์การเภสชักรรมจะบันทึกเป็นสินทรพัย์แยกต่างหากเมือ่คาดว่าน่าจะได้รบัรายจ่ายนัน้คนื
อย่างแน่นอน

5. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
 การประมาณการ	ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิจิได้มีการประเมนิทบทวนอย่างต่อเนือ่งและอยูบ่นพืน้ฐานของประสบการณ์ใน
อดตีและปัจจยัอืน่ๆ	ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตกุารณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตผุลในสถานการณ์ขณะน้ัน	ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่	
30	กันยายน	พ.ศ.	2560	การประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญขององค์การเภสัชกรรม	มีดังนี้

 5.1 อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใช้งานและมลูค่าซากส�าหรบั	 อาคาร	 อปุกรณ์	 และสนิทรัพย์ไม่มตีวัตนขององค์การ
เภสัชกรรม	โดยส่วนใหญ่อ้างองิจากข้อมลูเชงิเทคนคิของสนิทรัพย์นัน้	และรวมถึงการพจิารณาการตดัจ�าหน่ายสนิทรพัย์ทีเ่ส่ือมสภาพ
หรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

 5.2 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
	 	 	องค์การเภสชักรรมจัดให้มผีลประโยชน์พนกังานภายหลังการเลกิจ้างหรอืเกษยีณอายเุพือ่จ่ายให้แก่พนกังานตามกฎหมายแรงงาน
ไทย	มลูค่าปัจจบุนัของประมาณการหนีส้นิค่าตอบแทนพนกังานภายหลงัเกษียณอายคุ�านวณโดยใช้สมมตฐิานหลายประการโดยรวมถงึ
อตัราคดิลด	อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนกังาน	และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนักงาน	การเปลีย่นแปลงในอตัราเหล่านีม้ีผลต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายและหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ

 5.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์
   องค์การเภสชักรรมมีการทบทวนการด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม	เมือ่พบข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า	ตามทีไ่ด้กล่าวในหมายเหตุ
ข้อ	4.7	โดยพิจารณาจากมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรัพย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสด
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  เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า	 จ�านวน	 303.09	 ล้านบาท	 เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�าของกองทุนสนับสนุน 
การวิจัยขององค์การเภสัชกรรม	ประเภทประจ�า	12	เดือน				

ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง  

ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนภูมิภาค  

ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ 

รวม

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร - ประจำา 12 เดือน 

รวม

2559

2559

2560

2560

 254.44 

 254.44 

 3,432.88 

 2,596.29 

 136.33 

6,165.50 

 1.81 

 6,163.69 

 4,722.50 

 2,616.64 

 110.32 

7,449.46 

 1.92 

 7,447.54 

55.68 

 42.11 

 2.21 

100.00 

 0.03 

 99.97 

 63.39 

35.13 

1.48 

 100.00 

 0.03 

 99.97 

 303.09 

 303.09 

 6.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย  

 6.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

 	 ลูกหน้ีการค้า	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2560	มีลูกหน้ีส่วนราชการ	-	 ส่วนกลาง	จ�านวน	3,432.88	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ี
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จ�านวน	1,982.51	ล้านบาท	และ	ส�านักงานประกันสังคม	จ�านวน	1,317.84	ล้านบาท	

ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ

6. ข้อมูลเพิ่มเติม

	 	 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	 4,867.46	 ล้านบาท	 องค์การเภสัชกรรมส�ารองไว้ส�าหรับโครงการส�ารองยาและ 
เวชภณัฑ์ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ	 6.15	 เป็นเงนิ	 21.06	 ล้านบาท	 เงนิฝากธนาคารของกองทนุบ�าเหนจ็ 
ผูป้ฏบิตังิาน	10.03	ล้านบาท	กองทนุเงินกู้องค์การเภสชักรรม	10.58	ล้านบาท	และกองทุนสนบัสนนุการวจิยัขององค์การเภสชักรรม	
20.15	ล้านบาท	รวมอยู่ด้วย	

	 	 องค์การเภสัชกรรมได้มีการน�าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปท�าข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 
(มหาชน)	จ�านวน	4	บัญชี	ดังนี้	บัญชีเลขที่	050-06637-3,	050-1-37858-8,	072-1-04764-5	และ	002-1-38117-8	วงเงินตาม
ข้อตกลง	จ�านวน	200	ล้านบาท	และธนาคารอาคารสงเคราะห์	บญัชเีลขท่ี	001-11-087244-7	วงเงนิตามข้อตกลงโดยด�ารงไว้ตาม 
เงนิกู้คงเหลอืของผู้กูท้ัง้หมด	วตัถปุระสงค์การท�าบนัทกึข้อตกลงเพือ่ด�ารงเงนิฝากธนาคาร	เพือ่ให้พนกังานและลกูจ้างประจ�าของ
องค์การเภสัชกรรมกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

เงินสดคงเหลือที่สำานักงาน 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน  

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์  

รวม

เงินฝากธนาคารประจำา 3 เดือน

รวม

25592560

 0.58 

4.07 

2,833.91 

2,838.56 

109.47 

2,948.03 

 0.51 

2.55 

4,753.65 

4,756.71 

110.75 

4,867.46 

 6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560116



ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 

ลูกหนี้อื่นๆ

รวม

25592560

 3.27 

 53.14 

 56.41 

 17.70 

 41.34 

 59.04

 6.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย หน่วย : ล้านบาท

	 	 ลูกหน้ีอ่ืนๆ	จ�านวน	41.34	ล้านบาท	เป็นลูกหน้ีรอการชดใช้ของบริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จ�ากัด	จ�านวน	34.26	ล้านบาท	
ตั้งเป็นลูกหนี้	เนื่องจากชดเชยสินค้าจากการส่งเสริมการขายให้กับองค์การเภสัชกรรมของปี	2553	–	2555	จ�านวน	30	รายการ	
ซึ่งบริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จ�ากัด	จะทยอยจ่ายเป็นสินค้า	จ�านวน	60	งวด	และได้ทยอยจ่ายแล้ว	28	งวด	

วัตถุดิบ  

ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม  

ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น  

ผลิตภัณฑ์ระหว่างทำา  

ภาชนะและอุปกรณ์การบรรจุ  

พัสดุและอุปกรณ์  

เวชภัณฑ์โครงการสำารองยา  

หัก สำารองสินค้าเสื่อมสภาพ  

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง  

รวม

25592560

 1,054.24 

 1,256.87 

 429.80 

 627.74 

 145.25 

 5.10 

 19.44 

 3,538.44 

 21.47 

 - 

 3,516.97 

 728.30 

 1,113.59 

 266.21 

 299.12 

 160.15 

 5.86 

 9.82 

 2,583.05 

 111.49 

 10.14 

 2,461.42 

 6.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภัณฑ์ และอื่นๆ 

เงินค้างรับอื่น 

ภาษีที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 

รวม 

25592560

 21.98 

 4.70 

 7.01 

 33.69 

 1.86 

 4.93 

 12.85 

 19.64 

หน่วย : ล้านบาท 6.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
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1.  บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)   

2.  บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำากัด    

3.  บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำากัด    

4.  บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำากัด    

5.  บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จำากัด   

 

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 

 บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ  

 บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ

เงินลงทุน
ล้านบาท

เงินลงทุน
ล้านบาท

148.86 

 135.00 

 39.20 

 147.00 

93.60 

563.66 

 93.60 

 135.00 

 335.06 

 148.86 

 135.00 

 39.20 

 147.00 

93.60 

563.66 

 93.60 

 135.00 

 335.06 

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

 40.00

30.00

49.00

49.00

13.00

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

40.00

30.00

49.00

49.00

13.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

1.  บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน) 

2.  บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำากัด   

3.  บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำากัด 

30	กันยายน	2560 30	กันยายน	2559

794.06

59.56

268.96

1,122.58

556.88

45.06

279.61

881.55

หนี้สินรวมหนี้สินรวม

1,576.35

163.93

469.13

2,209.41

1,476.52

151.03

493.45

2,121.00

สินทรัพย์รวมสินทรัพย์รวม

782.29

104.37

200.17

1,086.83

919.64

105.97

213.84

1,239.45

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วม หน่วย : ล้านบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หน่วย : ล้านบาท

1.  บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)

2.  บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำากัด

3.  บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำากัด

4.  บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำากัด

5.  บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

    

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

 บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ

 บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ

2559

2559

2560

2560

 367.86 

 135.00 

 51.92 

 104.78 

93.60 

753.16 

 

93.60 

 135.00 

 524.56 

เงินลงทุน
ล้านบาท

 312.92 

 135.00 

 51.14 

 98.08 

93.60 

690.74 

 

93.60 

 135.00 

 462.14 

เงินลงทุน
ล้านบาท

 40.00

30.00

49.00

49.00

13.00

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

40.00

30.00

49.00

49.00

13.00

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

 6.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม องค์กำรเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษัท ดังนี้ 

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560118



	 	 ในงบแสดงฐานะการเงนิ	 เงนิลงทนุบรษิทัร่วมบนัทกึตามวธิส่ีวนได้เสยี	 ได้ใช้ข้อมลูจากงบการเงนิของบรษิทัร่วม	ทีย่งัไม่ได้ 
ตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชี

	 	 บรษิทั	 ไทยวฒันาฟาร์มาซตูคิลัเดก็ซ์โทรส	จ�ากัด	 ถูกธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ฟ้องล้มละลายเป็นคดหีมายเลขด�าที	่ 
ล	2273/2549	 ต่อมา	บรษิทั	 เนชัน่แนล	ฟดู	คอร์ปอเรชัน่	 จ�ากัด	 ได้ยืน่ค�าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ฟ้ืนฟกิูจการของบรษิทัฯ	 
ซึง่ศาลได้มคี�าสัง่เมือ่วันท่ี	23	มถินุายน	2551	ให้ฟ้ืนฟกูจิการของบรษัิทตามพระราชบญัญติัล้มละลาย	(คดหีมายเลขด�าที	่ฟ.49/2550	
หมายเลขคดแีดงที	่ฟ.31/2551)	และเมือ่วนัที	่19	มกราคม	2552	ศาลล้มละลายกลางได้มคี�าสัง่ตัง้บรษัิทเป็นผูท้�าแผน	โดยได้ลงประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา	เมือ่วนัที	่3	มนีาคม	2552	ซึง่หลงัจากนีเ้จ้าหนีท้ัง้หลายของบรษิทัจะต้องยืน่ค�าขอรบัช�าระหนีใ้นการฟ้ืนฟูกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ภายในก�าหนด	1	เดอืน	นบัแต่วนัโฆษณาค�าสัง่นีแ้ละผูท้�าแผนจะต้องจดัท�าแผนฟ้ืนฟตูามท่ีกฎหมายก�าหนด
และส่งแผนให้เจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ภายในก�าหนดเวลา	3	 เดอืน	 นบัแต่วนัโฆษณาค�าสัง่แต่งตัง้ผูท้�าแผนในราชกจิจานเุบกษา	 
เมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2552	ผูท้�าแผนได้น�าส่งแผนฟ้ืนฟกูจิการต่อเจ้าพนกังานพิทกัษ์ทรพัย์	และเจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรัพย์ได้นดัประชุม
เจ้าหนีเ้พือ่พจิารณาว่าจะยอมรบัแผนหรอืไม่และได้มกีารเลือ่นประชมุเจ้าหนี	้เป็นวนัที	่15	ตลุาคม	2552	ซึง่ทีป่ระชมุเจ้าหนีไ้ด้มมีตพิิเศษ
ยอมรับแผนฟ้ืนฟกูจิการและเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์ได้น�าเสนอศาลล้มละลายกลาง	พจิารณาแผนซ่ึงศาลล้มละลายกลางได้มคี�าสัง่เหน็
ชอบแผนฟ้ืนฟ	ูเมือ่วนัที	่25	มกราคม	2553	ปัจจบุนัอยู่ระหว่างบรษิทับรหิารจดัการให้เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟกูจิการ	ซึง่ตามกฎหมายจะ
ต้องด�าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาไม่เกิน	5	ปี	และผูบ้รหิารแผนจะต้องรายงานการปฏบิตังิานต่อเจ้าพนกังานพทิกัษ์ทรพัย์	ทกุ	
3	เดอืนตามทีเ่จ้าพนกังานพิทกัษ์ทรพัย์ก�าหนด

	 	 ตามหนังสอืส�านกัฟ้ืนฟูกิจการลกูหนี	้กรมบงัคับคด	ีที	่ยธ	0510/11055	ลงวนัที	่25	กนัยายน	2555	แจ้งว่า	จากการตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบตังิานตามแผนทีผู้่บริหารแผนน�าส่ง	ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามสาระส�าคัญตามแผน	 เนือ่งจากไม่สามารถช�าระหนีเ้งนิต้น
และดอกเบีย้ให้กับเจ้าหนีก้ลุม่ที	่ 1	 ถงึกลุม่ที	่ 7	 ได้ตามข้อก�าหนดของแผน	องค์การเภสชักรรมได้ตดิตามและประสานกับเจ้าพนกังาน
พทิกัษ์ทรพัย์	เพือ่หารอืถงึแนวทางด�าเนนิการต่อบรษัิท	ไทยวฒันาฟาร์มาซูตคิลัเดก็ซ์โทรส	จ�ากัด	ได้รบัแจ้งในเบ้ืองต้นว่า	จะยืน่เรือ่งเพือ่
ให้บรษิทั	ไทยวฒันาฟาร์มาซูตคิลัเดก็ซ์โทรส	จ�ากดั	ล้มละลาย	เนือ่งจากไม่มกีารด�าเนนิการตามแผนฟ้ืนฟทูีก่�าหนด

	 	 เมือ่วนัที	่ 26	พฤศจิกายน	2555	คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมได้มมีตทิีป่ระชมุครัง้ที	่ 2	 ปีงบประมาณ	2556	 ให้ตัง้ค่า 
เผ่ือด้อยค่าเงนิลงทนุในบรษัิท	ไทยวฒันาฟาร์มาซตูคิลัเดก็ซ์โทรส	จ�ากดั	เป็นจ�านวนเงนิ	135.00	ล้านบาท	โดยให้ปรับปรุงย้อนหลังกบั
ก�าไรสะสมต้นปีงบประมาณ	2554	เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	28	(ปรบัปรงุปี	2552)		เรือ่ง	เงนิลงทนุ
ในบรษิทัร่วม	ก�าหนดวธิกีารบนัทกึบญัชเีงินลงทนุในบรษิทัร่วมตามวธิส่ีวนได้เสยี

	 	 บรษัิท	เมดคิลั	ดไีวซ์	แมนแูฟคเจอเรอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	หยดุด�าเนินกจิการ	เนือ่งจากบรษิทัประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
อย่างหนัก	เมือ่วนัที	่1	ธนัวาคม	2551	ผูบ้รหิารของบรษิทัได้มหีนังสอืแจ้งความประสงค์ทีจ่ะให้มกีารด�าเนนิการช�าระบญัชบีริษัท	(Vol-
untary	Liquidation)	เมือ่วนัท่ี	12	พฤศจกิายน	2552	คณะกรรมการพฒันาธรุกจิเหน็ชอบให้รับรูก้ารด้อยค่าของเงนิลงทุนและคณะ
กรรมการองค์การเภสชักรรมใน	การประชมุครัง้ที	่3	ปีงบประมาณ	2553	เมือ่วนัท่ี	22	ธนัวาคม	2552	มมีตเิหน็ชอบให้ตัง้ด้อยค่า	จ�านวน	
93.60	 ล้านบาทเต็มจ�านวน	 องค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้ถือหุ ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทเนื่องจากได้ช�าระ		 
ค่าหุน้ครบถ้วนแล้ว	(ตามกฎหมายผูถ้อืหุน้จะรบัผดิจ�ากดัเพยีงไม่เกนิจ�านวนเงนิทีย่งัส่งไม่ครบมลูค่าของหุน้ทีต่นถอื)

	 	 บรษัิท	เยเนอรลั	ฮอสปิตลั	โปรดคัส์	จ�ากดั	(มหาชน)	เพิม่ทนุจดทะเบยีนจากเดิม	60.00	ล้านบาท		เป็นทนุจดทะเบยีน	120.00	
ล้านบาท	โดยออกหุน้สามญัใหม่	จ�านวน	6,000,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	10.00	บาท	ได้จดัสรรหุน้สามญั	จ�านวน	3,000,000	หุ้น	
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	 10.00	 บาท	 ให้จัดสรรและเสนอขายแก่บุคคลในวงจ�ากัด	 (Private	 Placement)	 จ�านวน	 1	 ราย	 คือ	 
บรษิทั	รอยลั	บางกอกเฮล็ธ์แคร์	จ�ากดั	ในราคาเสนอขายหุน้ละ	50.00	บาท	หุน้สามญั	จ�านวน	3,000,000	หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ	
10.00	บาท	 ให้จัดสรรและเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ	 ตามสดัส่วนจ�านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู	่ (Right	Offering)	 
ในอตัราส่วน	2	หุน้เดมิต่อ	1	หุน้ใหม่	ในราคาเสนอขายหุน้ละ	50.00	บาท	เมือ่วนัท่ี	20	เมษายน	2558	องค์การเภสชักรรมได้ซ้ือหุ้นเพ่ิม	
1,824,000	หุน้	เป็นเงิน	91.20	ล้านบาท	ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสชักรรมในการประชุม	ครัง้ท่ี	7/58	เมือ่วนัที	่29	มนีาคม	2558

 6.8 เงนิให้กูยื้มระยะยาว	จ�านวน	99.97	ล้านบาท	เกิดจากกองทุนเงินกู้องค์การเภสชักรรม	ให้พนกังานกู้ยมืเงินเพือ่เป็นสวัสดิการ	
โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าของธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
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 6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ประกอบด้วย

 6.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์

สินทรัพย์ระหว่างพัฒนา

รวม

	30	ก.ย.	2559	30	ก.ย.	2560

ราคาสุทธิ

 47.33 

 - 

 130.09 

 177.42 

เพิ่มขึ้น

 15.01 

 0.45 

 - 

 15.46 

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 60

 51.46 

 0.45 

 - 

 51.91 

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 60

 92.30 

 3.67 

 200.65 

 296.62 

เพิ่มขึ้น

 8.52 

 3.67 

 70.56 

 82.75 

ราคาสุทธิ

 40.84 

 3.22 

 200.65 

 244.71 

 129.88 

 436.69 

 800.00 

 13.21 

 91.19 

 (8.72)

 42.29 

 117.26 

 921.95 

 34.21 

 6.48 

 38.34 

2,622.78 

 143.61 

 549.18 

 - 

 11.77 

 62.81 

 (1.43)

 45.60 

 93.86 

 781.02 

 36.50 

 28.87 

 42.47 

1,794.26 

ยอดยกมา
1 ต.ค. 59

 37.27 

 - 

 - 

 37.27 

จ�าหน่าย

 0.82 

 - 

 - 

 0.82 

ลดลง/
จ�าหน่าย

 0.82 

 - 

 - 

 0.82 

ยอดยกมา
1 ต.ค. 59

 84.60 

 - 

 130.09 

 214.69 

ราคาทุน

มูลค่าทรัพย์สิน ตัดจ�าหน่าย

หน่วย:ล้านบาท

	 	 	 	 ในปี	 2560	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 มีรายได้น�าส่งแผ่นดินค้างจ่าย	 จ�านวน	 1,000.00	 ล้านบาท	 ได้ช�าระแล้ว	 
จ�านวน	200.00	ล้านบาท	คงเหลือ	จ�านวน	800.00	ล้านบาท

โบนัสค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ

รายได้นำาส่งแผ่นดินค้างจ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

บัญชีพักรอตั้งหนี้เป็นสินค้าคงคลัง

รายได้รอการรับรู้

อื่นๆ

รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้

เงินรับชำาระเกินจากลูกหนี้

ยาค้างส่ง

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำาส่ง

รวม

2559

หน่วย:ล้านบาท

2560

 6.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

ที่ดิน

อาคารโรงเรือนและ

สิ่งก่อสร้าง

เครื่องจักร เครื่องมือ และ 

อุปกรณ์การผลิต

ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

	30	ก.ย.	2559	30	ก.ย.	2560

ราคาสุทธิ

 341.60 

 

1,008.11 

 

1,379.40 

157.72 

 8.64 

 2,895.47 

เพิ่มขึ้น

 - 

 

70.58 

 

259.44 

42.36 

 5.40 

 377.78 

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 60

 - 

 

788.00 

 

2,751.66 

477.13 

 96.68 

 4,113.47 

ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 60

 341.60 

 

1,838.83 

4,243.30 

644.27 

 100.79 

 7,168.79 

เพิ่มขึ้น

 - 

 

113.30 

 

375.19 

52.04 

 0.87 

 541.40 

ราคาสุทธิ

 341.60 

 

1,050.83 

 

1,491.64 

167.14 

 4.11 

 3,055.32 

ยอดยกมา
1 ต.ค. 59

 - 

 

717.81 

 

2,557.19 

444.47 

 91.36 

 3,810.83 

จ�าหน่าย

 - 

 

0.39 

 

64.97 

9.70 

 0.08 

 75.14 

ลดลง/
จ�าหน่าย

 - 

 

0.39 

 

68.48 

9.96 

 0.08 

 78.91 

ยอดยกมา
1 ต.ค. 59

 341.60 

 

1,725.92 

3,936.59 

 602.19 

 100.00 

 6,706.30 

ราคาทุน

มูลค่าทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคาสะสม

หน่วย:ล้านบาท

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560120



     ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

    การเปลีย่นแปลงมลูค่าในปัจจบุนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ของพนกังานในงวดปี สิน้สุดวนัที	่ 30	กนัยายน	 
2560	มีดังนี้

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 

 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

 เงินบำาเหน็จ

ผลประโยชน์อื่นๆ 

รวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ผลประโยชน์จ่าย

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

ขาดทุน(กำาไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

 รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

รวม

1,192.58 

 (92.61)

 58.24 

 43.00 

 24.94 

 (25.80)

1,200.35 

 58.24 

 43.00 

 101.24 

 831.14 

 307.57 

 61.64 

1,200.35 

 1,187.21 

 (95.12)

 57.63 

 42.86 

 - 

 - 

1,192.58 

 57.63 

 42.86 

 100.49 

 812.40 

 323.20 

 56.98 

1,192.58 

2559

2559

2559

หน่วย:ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท

2560

2560

2560

 6.12 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

  				องค์การเภสชักรรมจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ�าเหนจ็ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญตัคุ้ิมครอง
แรงงาน	พ.ศ.	2541	ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณหรือออกจากงาน	และผลประโยชน์อื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุน แต่ละรายการมีดังนี้

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้

    ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการประมาณการผลประโยชน์ของพนกังานทีอ่งค์การเภสชักรรม	 รบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ในส่วน 
ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานของงวดปี	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560	ประกอบด้วย

 อัตราคิดลด : ร้อยละ 1.14 ถึง 4.14 ต่อปี (เท่ากับร้อยละ	2.6908	ต่อปี)

 อัตราขึ้นเงินเดือน : ร้อยละ 5.00 - 8.00 ต่อปี

 อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 2.50 ต่อปี
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1

2

3

4

5

อัตราคิดลด -1%

อัตราคิดลด +1%

อัตราการขึ้นเงินเดือน -1%

อัตราการขึ้นเงินเดือน +1%

ราคาทองคำา -20% ของสมมติฐาน

ราคาทองคำา +20% ของสมมติฐาน

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน-20%ของสมมติฐาน

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน+20%ของสมมติฐาน

การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต -1%

การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต +1%

	30	กันยายน	2560

81.40

(68.76)

(72.33)

83.81

-

-

7.96

(7.47)

(1.29)

1.15

16.95

(15.49)

(17.81)

19.17

-

-

0.09

(0.09)

(0.03)

0.03

4.25

(3.71)

-

-

(11.77)

11.77

0.86

(0.81)

(0.05)

0.05

0.06

(0.06)

-

-

(0.56)

0.56

0.01

(0.01)

 - 

 - 

102.66

(88.02)

(90.14)

102.98

(12.33)

12.33

8.92

(8.38)

(1.37)

1.23

ตอบแทนความชอบ เงินบ�าเหน็จ รางวัลปฎิบัติงานนาน อุทิศเวลาการท�างาน รวมผลการวิเคราะห์ความไวของสมมติฐาน

ผลกระทบของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

หน่วย:ล้านบาท

ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่าย

1

2

3

ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายแสดงตามช่วงเวลา :

 1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561

 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563

 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564

 1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565

 1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566

 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567

 1 ต.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568

 1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569

 1 ต.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2570

 1 ต.ค. 2570 เป็นต้นไป

ระยะเวลาเปรียบเทียบการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยจนถึงการจ่ายผลประโยชน์

	30	กันยายน	2560

67.73

68.17

56.36

75.68

66.14

66.66

59.64

52.31

56.36

65.92

2,134.01

-

-

33.23

19.04

38.05

44.72

31.35

20.56

40.44

31.00

16.02

28.82

117.52

-

-

5.44

6.83

9.95

5.41

6.71

2.94

2.00

3.34

5.43

5.70

100.11

-

-

0.67

0.51

0.57

0.55

0.57

0.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

-

-

107.07

94.55

104.93

126.36

104.77

90.68

102.09

86.66

77.82

100.45

2,351.66

12.2 ปี

18.4 ปี

ตอบแทนความชอบ เงินบ�าเหน็จ รางวัลปฎิบัติงานนาน อุทิศเวลาการท�างาน รวมผลการวิเคราะห์ความไวของสมมติฐาน
ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโครงการผลประโยชน์

หน่วย:ล้านบาท

	 	 ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานขององค์การเภสชักรรมมคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงข้อสมมตฐิานต่างๆ	 
ท่ีใช้ในการค�านวณการเปลีย่นแปลงสมมตฐิาน	อาจเกดิขึน้ได้จากการเปลีย่นแปลงของสภาวะเงนิเฟ้อ	และราคาทองค�า	มกีารปรบัเพ่ือ
ให้เข้ากบัสภาวะทางเศรษฐกจิปัจจุบนั	 รวมถงึการเปลีย่นแปลงของข้อมลูสถติด้ิานประชากร	 ในโครงการผลประโยชน์พนกังาน	ตาราง 
ต่อไปน้ีแสดงผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอนัอาจเป็นไปได้ของข้อสมมตฐิานหลกัแต่ละข้อ	 โดยการเปลีย่นแปลงในสมมตฐิาน 
แต่ละข้อนั้น	เกิดขึ้นแยกจากกัน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการทำางาน

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560122



	 	 องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม	 พ.ศ.	 2509	 ซึ่ง 
คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรใีห้วางข้อบังคบัองค์การเภสชักรรมว่าด้วยเงินบ�าเหน็จ	เงนิชดเชย	
และเงินทดแทน	พ.ศ.	2513	ไว้ว่า	ให้องค์การเภสชักรรมจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนบ�าเหนจ็ผูป้ฏบัิตงิานเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ	10	
ของเงนิเดอืนหรอืค่าจ้างของผู้ปฏบิตังิาน	ซึง่จะจ่ายให้พนกังานและลกูจ้างในกรณเีกษียณอาย	ุลาออกและถึงแก่กรรม	กองทนุบ�าเหนจ็
ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง	สรุปได้ดังนี้

  				ยอดหนีส้นิกองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิาน	ณ	วนัท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2560	จ�านวน	307.57	ล้านบาท	ได้แสดงเป็นส่วนหนึง่ใน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดยกมา 1 ต.ค. 59

เงินสมทบกองทุนฯ รับ

เงินสมทบกองทุนฯ จ่าย

เงินกองทุนบำาเหน็จฯ คงเหลือ

ภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้เงินกู้

ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสัชกรรม

กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

323.20

18.74

(34.37)

307.57

307.57

10.58

99.97

(36.05)

74.50

331.51

17.28

(25.59)

323.20

323.20

7.10

101.76

(34.36)

74.50

2559

2559

หน่วย:ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท

2560

2560

 6.13 หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

  				องค์การเภสชักรรมจัดต้ังกองทนุเงนิกูอ้งค์การเภสชักรรมขึน้ตามข้อบงัคบัองค์การเภสชักรรม	ว่าด้วยการให้ผูป้ฏบิตังิาน
กูเ้งนิ	พ.ศ.	2520	มผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2521	โดยกองทุนเงินกู้องค์การเภสชักรรมได้กู้ยมืเงินจากกองทุนบ�าเหนจ็ผู้ปฏบิตัิ 
งานไปจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมตั้งแต่งวดปี	2520	-	2547	จ�านวนเงิน	44.50	ล้านบาท

      ในงวดปี	2548	คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมีตติามรายงานการประชุมครัง้ท่ี	11/2547	วนัท่ี	31	สงิหาคม	2547	
ให้จดัสรรเงนิงบประมาณจากงบท�าการขององค์การเภสชักรรม	เพือ่ตดัจ่ายให้กองทุนเงนิกู้องค์การเภสชักรรมน�าไปจ่ายคนืเงนิกองทนุ
บ�าเหน็จผูป้ฏิบตังิานปีละ	5	ล้านบาท	จนกว่าจะครบจ�านวนเงนิ	44.50	ล้านบาท	ตามท่ีกูย้มืโดยจ่ายคนืครัง้แรกเมือ่วนัท่ี	20	พฤษภาคม	
2548	ซึง่คณะกรรมการองค์การเภสชักรรมได้ถอืปฏิบตัติามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที	่16	กนัยายน	2546	ให้รฐัวสิาหกจิน�าเงนิจาก
งบท�าการไปให้พนักงานกู้ยืม	เพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม	มีสินทรัพย์และหนี้สินสรุปได้ดังนี้

 6.14 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  				องค์การเภสชักรรมได้จัดให้มกีารจดทะเบียนจดัต้ังกองทุนส�ารองเลีย้งชีพพนกังานองค์การเภสชักรรม	ซ่ึงจดทะเบยีนแล้ว	
เมือ่วันที	่1	พฤศจิกายน	2538	ในงวดปี	2549	องค์การเภสชักรรมได้โอนเงนิบ�าเหนจ็ฯ	ของพนกังานทีส่มคัรเข้าเป็นสมาชกิของ 
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	จ�านวน	176	คน	จากเงนิกองทนุบ�าเหนจ็ผูป้ฏบิตังิานเป็นเงนิ	98.78	ล้านบาท	ในปี	2554	ได้โอนเงนิบ�าเหนจ็ฯ
ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	จ�านวน	9	คน	เป็นเงิน	13.41	ล้านบาท
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 6.17 รายได้อื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 ประกอบด้วย

 6.15 สำารองโครงการสำารองยาและเวชภัณฑ์

  				คณะรฐัมนตรไีด้มมีตอินมุตัใิห้องค์การเภสชักรรมกนัเงนิรายได้ทีจ่ะต้องน�าส่งกระทรวงการคลงั	ตัง้แต่ปี	2515	ถงึ	2529	
รวมเป็นเงนิทัง้หมด	50	ล้านบาท	เพือ่ด�าเนนิการส�ารองยาและเวชภณัฑ์ทีจ่�าเป็น	ส�าหรบัใช้ในกรณเีกดิภาวะขาดแคลนยาภายใน
ประเทศหรอืยามฉกุเฉนิ	และให้น�ายาและเวชภณัฑ์ดงักล่าวออกหมุนเวยีนใช้โดยจัดหาของใหม่เข้ามาแทนท่ีเพือ่ป้องกันการเสือ่มคณุภาพ
ในปี	2529	เกดิน�า้ท่วมบรเิวณองค์การเภสชักรรม	ท�าให้เวชภัณฑ์โครงการส�ารองยาฯ	ขององค์การเภสชักรรมเสยีหายคดิเป็นมลูค่า	0.09	
ล้านบาท	เงินส�ารองโครงการส�ารองยาจึงมยีอดคงเหลอื	49.91	ล้านบาท	ซึง่องค์การเภสชักรรมได้น�าเงนิส�ารองโครงการส�ารองยา
ดงักล่าวไปด�าเนินกจิกรรมต่าง 	ๆแล้ว	9.82	ล้านบาท	คงเหลอืฝากไว้ท่ีธนาคาร	21.06	ล้านบาท	ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	
ข้อ	6.1	มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสร้างอาคารสำารองยาและเวชภัณฑ์ - 1 ขนาด 24X32 เมตร 

 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง 

2. จัดสร้างอาคารสำารองยาและเวชภัณฑ์ - 2 ขนาด 22X38 เมตร 

 เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง 

3. ต่อเติมอาคารสำารองยาและเวชภัณฑ์ - 2 อีก 2 ชั้น ขนาด 22X38 เมตร 

 เนื้อที่รวม 1,694 ตารางเมตร   

4. จัดสำารองยาและเวชภัณฑ์ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2559  

5. ค่ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการจัดหาเพื่อสำารองให้ครบ 

 โครงการฯ รวมอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6.1  

 รวม

ขายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิต  

ขายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น  

ขายยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต  

รวม

1.99 

 

4.00 

 

13.04 

 19.44 

 38.47 

 11.44 

49.91 

 

1.99 

 

4.00 

 

13.04 

 9.82 

 28.85 

21.06 

 49.91 

 หน่วย : ล้านบาท

2559

2559

2560

2560

 6,634.77 

 8,315.52 

 184.03 

 15,134.32 

 7,078.32 

 8,605.38 

 197.30 

 15,881.00 

 หน่วย : ล้านบาท

  				ยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต	องค์การเภสัชกรรมได้จ้างบริษัทผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	การผลิตจากส�านักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยาภายใต้การก�ากับดูแลขององค์การเภสัชกรรม

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 

ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย 

รายได้จากการรับบริจาค 

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี 

รายได้อื่นๆ 

รวม

25592560

 28.29 

 1.99 

 31.14 

 18.22 

 8.51 

 60.27 

 148.42 

 18.45 

 1.70 

 39.95 

 21.30 

 18.90 

 142.86 

 243.16 

 หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

 6.16 ขายยาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 ประกอบด้วย

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560124



 6.17 รายได้อื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 ประกอบด้วย (ต่อ)

  6.18  ค่าใช้จ่ายในการขาย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 ประกอบด้วย

  				ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร	ส�าหรบังวดปี	จ�านวน	18.45	ล้านบาท	เป็นดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารกองทนุสนบัสนนุการวิจยัของ
องค์การเภสชักรรม	จ�านวน	3.29	ล้านบาท	และรายได้อืน่ๆ	จ�านวน	142.86	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นรายได้เบด็เตลด็ขององค์การเภสชักรรม	
จ�านวน	98.15	ล้านบาท	รายได้เบด็เตลด็กองทนุสนบัสนนุการวิจยัขององค์การเภสชักรรม	จ�านวน	2.59	ล้านบาท	และเงนิปันผลบรษิทั
เยเนอรลัฮอสปิตัลโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	3.60	ล้านบาท	และบรษัิท	ผลติภัณฑ์สมนุไพรไทย	จ�ากัดจ�านวน	1.41	ล้านบาท

2559

2559

2560

2560

 หน่วย : ล้านบาท

 หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 

เงินปันผล 

ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย 

รายได้จากการรับบริจาค 

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี 

รายได้อื่นๆ 

รวม

 28.29 

 1.99 

 1.20 

 31.14 

 18.22 

 8.51 

 60.27 

 149.62 

 18.45 

 1.70 

 5.01 

 39.95 

 21.30 

 18.90 

 142.86 

 248.17 

การขนส่ง   

 ค่าขนส่ง  

 ค่าพาหนะเดินตลาด  

 ค่าพาหนะเก็บเงิน  

 รวม  

ค่าโฆษณา   

 ค่าโฆษณา  

 ค่าใช้จ่ายโครงการ VMI  

 ค่าใช้จ่ายโครงการรับผิดชอบสังคม  

 เงินสนับสนุนโครงการ  

 รวม 

ค่าใช้จ่ายการขายอื่นๆ   

 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ  

 เงินรางวัลการขาย  

 เงินรางวัลการเก็บเงิน  

 เบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งยา 

 ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ 

 ค่าปรับส่งของล่าช้า 

 ค่าภาษีเรียกคืนไม่ได้ 

 ค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนคืนยา 

 รวม

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย

 

327.99 

 1.83 

 0.33 

 330.15 

 38.73 

 0.30 

 11.28 

 7.73 

 58.04 

214.57 

 4.81 

 0.13 

 0.02 

 14.01 

 0.27 

 0.02 

 0.02 

 233.85 

 622.04 

 

361.36 

 1.73 

 0.34 

 363.43 

 47.31 

 0.02 

 9.76 

 12.33 

69.42 

 82.86 

 4.43 

 0.19 

 0.04 

 13.45 

 0.26 

 0.02 

 0.14 

 101.39 

 534.24 
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เงินเดือนและค่าจ้าง  
 เงินเดือน 
 ค่าจ้างลูกจ้างประจำา 
 ค่าจ้างชั่วคราวและอื่นๆ 
 เงินเพิ่มพิเศษ 
 ค่าตอบแทนพิเศษ 
 ค่าครองชีพ 
 ค่าแรงล่วงเวลา 
 รวม
สวัสดิการ   
 ค่าเล่าเรียนบุตร  
 ค่ารักษาพยาบาล  
 เงินช่วยเหลือบุตร  
 เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร  
 เงินช่วยเหลือค่าทำาศพ  
 เงินชดเชยและเงินทดแทน  
 ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
 ค่าพาหนะไปราชการ  
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
 โบนัสกรรมการ  
 โบนัสพนักงาน  
 สวัสดิการอื่นๆ  
 เงินรางวัล  
 วัสดุเครื่องแต่งกาย  
 ค่ารถรับ - ส่งพนักงาน
 รวม
เงินสมทบ  
 เงินสมทบกองทุนบำาเหน็จพนักงาน 
 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 
 รวม
สาธารณูปโภค  
 ค่าโทรศัพท์ 
 ค่านำ้าประปา 
 ค่าไฟฟ้า
 รวม
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์
 ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
 ค่าปรับปรุงบริเวณสำานักงาน
 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
 ค่าซ่อมจักรกล
 ค่าบริการงานซ่อมแซมสินค้า
 รวม
ค่าเช่าและบริการ
 ค่าเช่าที่ดิน
 ค่าซักฟอก
 ค่าจ้างเหมาบริการ
 ค่าสื่อสารอื่น
 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
 ค่าเช่าสินทรัพย์
 รวม
ค่าธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 ค่าธรรมเนียมซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
 รวม
ค่าตอบแทน  
 ค่าตอบแทน 
 ค่าจ้างที่ปรึกษา 
 รวม

 6.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560
หน่วย:ล้านบาท

25592560

 
 438.50 
 24.71 
 1.22 
 2.65 
 2.05 
 1.93 

 43.09 
 514.15 

 2.86 
 35.90 
 0.58 
 0.01 
 0.20 

 29.89 
 6.72 
 6.28 

 20.93 
2.23 
 4.90 
 1.61 

 158.68 
 0.60 
 4.00 
 0.11 
 7.27 

 282.77 

 5.92 
 49.44 
 55.36 

 3.80 
 2.45 

 41.62 
 47.87 

1.70 
 0.39 

 15.89 
 0.45 

 10.65 
 26.15 
 55.23 

49.46 
 0.04 

 61.79 
 2.27 
 2.00 

 15.24 
 130.80 

12.64 
 0.01 
 1.20 

 13.85 

22.34 
 4.73 

 27.07 

 
 504.89 
 20.78 
 2.08 
 2.93 
 3.49 
 2.17 

 50.03 
 586.37 

 3.56 
 38.87 
 0.63 

 - 
 - 

 42.22 
 7.19 
6.20 

 26.20 
 1.93 
 4.28 
 1.45 

 148.77 
 0.60 
 4.12 
 1.22 
 7.36 

 294.60 
 

10.13 
 51.92 
 62.05 

 3.87 
 3.81 

 59.73 
 67.41 

0.56 
 0.39 

 17.14 
 0.59 

 13.10 
 32.34 
 64.12 

45.30 
 0.07 

 55.48 
 1.91 
 1.96 

 13.11 
 117.83 

5.56 
 - 

 1.35 
 6.91 

29.67 
 6.62 

 36.29 

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560126



 6.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 (ต่อ)

 7.1 คดีที่องค์การเภสัชกรรมฟ้องเรียกค่าเสียหาย

หน่วย:ล้านบาท

7. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

25592560

วัสดุ  
 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 วัสดุการช่าง 
 อาหารสัตว์เพื่อการวิจัย 
 สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย 
 ค่าวัสดุงานบ้าน 
 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 รวม
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย  
 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
 ค่าตัดจำาหน่าย 
 ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่ราคาไม่เกิน 30,000.- บาท 
 รวม
ค่าใช้จ่ายกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค์การเภสัชกรรม  
 ค่าโครงการวิจัย 
 ค่าเบี้ยประชุม 
 ค่ารับรอง 
 ค่าพิจารณาโครงการวิจัย 
 ค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา
	 รวม
ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ  
 ค่าใช้จ่ายการกุศล 
 ค่าเบี้ยประกันภัย 
 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ค่ารับรอง 
 ค่าหนังสือห้องสมุด 
 อุปกรณ์การผลิตเพื่อการวิจัย 
 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เพื่อการวิจัย 
 ค่าใช้จ่ายโครงการไข้หวัดใหญ่ 
 ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 รวม
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 7.19 
 1.44 
 0.40 
 0.06 
 1.03 
 0.04 
 1.63 
 1.85 

 13.64

115.80 
 6.72 
 0.35 

 122.87

11.65 
 0.26 
 0.02 
 0.10 
 0.06 

 12.09 

3.30 
 6.80 
 5.25 
 2.43 
 0.31 

 15.99 
 7.58 
 7.41 

 32.10 
 81.17 

 1,465.35

7.49 
 1.14 
 0.16 
 0.23 

 - 
 -

 1.17 
0.05 

 10.24 

80.22 
 6.93 
 0.12 

 87.27 

 17.53 
 0.28 
 0.03 
 0.06 
 0.56 

 18.46 

4.09 
 6.27 
 5.67 
 4.01 
 0.43 

 13.87 
 5.31 

 14.64 
 29.65 
 83.94 

 1,327.01 

   7.1.1 คดแีรงงาน
	 	 	 	 	 คดีแรงงาน	 ระหว่าง	 พนักงานองค์การเภสัชกรรมรายหนึ่ง	 โจทก์	 กับองค์การเภสัชกรรม	 จ�าเลยข้อพิพาทหมายเลขด�าที่	
3150/2558	โจทก์ฟ้องเรือ่งแต่งตัง้โยกย้ายไม่เป็นธรรม	โดยฟ้องเรยีกค่าเสียหายจากการกระท�าละเมดิ	เป็นเงนิ	5	ล้านบาท	และให้จ�าเลยช�าระ
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของเงนิต้น	นบัตัง้แต่	วนัที	่3	ธนัวาคม	2557	เป็นต้นไป	จนกว่าจะช�าระเสรจ็ส้ิน	ศาลพพิากษายกฟ้อง	ขณะนี้
ติดอยู่ระหว่างโจทก์ยื่นอุทธรณ์	และพนักงานอัยการด�าเนินการแก้อุทธรณ์แล้ว	อยู่ระหว่างรอค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษ
   7.1.2 คดปีกครอง
	 	 	 	 		คดปีกครอง	ระหว่าง	ผูร้บัจ้างแห่งหนึง่	โจทก์	กบัองค์การเภสัชกรรม	จ�าเลย	ข้อพพิาทหมายเลขด�าที	่475/2559	โจทก์ฟ้องเรือ่ง
จ�าเลยบอกเลกิสญัญาเป็นไปโดยไม่ชอบ	และให้ผูถู้กฟ้องช�าระค่าจ้าง	จ�านวน	50.30	ล้านบาท	พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของเงินต้น	
นบัตัง้แต่วนับอกเลกิสญัญาจนกว่าจะช�าระเสรจ็	ขณะนีค้ดอียูใ่นระหว่างองค์การเภสชักรรมได้ส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการส�านกังานคดปีกครอง
ด�าเนินการจัดท�าค�าให้การแก้ต่างและด�าเนินการฟ้องแย้งเรียกค่าปรับตามสัญญาจากโจทก์
   7.1.3 คดปีกครอง
	 	 	 	 		คดปีกครอง	ระหว่าง	อดตีผูบ้รหิารรายหนึง่	โจทก์	กบัองค์การเภสชักรรม	จ�าเลย	ข้อพพิาทหมายเลขด�าที	่827/2559	โจทก์
ฟ้องเร่ืองขอให้ศาลมคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่เพกิถอนค�าสัง่คดรีบัผดิชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	กรณสีัง่ซือ้วตัถดุบิพาราเซตามอลมาส�ารองเพือ่จะ
น�ามาผลติเองในโรงงาน	Mass	Production	และโรงงานวคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ/ไข้หวดันก	ล่าช้า	จ�านวน	245.47	ล้านบาท	องค์การเภสชักรรม
มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ส�านักงานอัยการสูงสุดให้ด�าเนินการท�าค�าให้การแก้ต่างให้	ขณะนี้อยู่ในระหว่างท�าค�าให้การเพิ่มเติม
   7.1.4 คดแีพ่ง 
	 	 	 	 		คดแีพ่ง	ระหว่าง		ผูร้บัจ้างแห่งหนึง่	โจทก์	กบัองค์การเภสชักรรม	จ�าเลย	ข้อพพิาทหมายเลขด�าที	่6101/2559	ฟ้องขอให้จ�าเลย
ช�าระค่าจ้างปรับปรงุระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ	จ�านวน	1.4	ล้านบาท	พร้อมดอกเบีย้	7.5	ต่อปีของเงนิต้น	นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะช�าระเสร็จแก่โจทก์	 คู่ความแถลงร่วมกันว่าโจทก์จะเข้าไปด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จตามสัญญา	ขณะน้ี	 เน่ืองจากโจทก์ยัง 
ด�าเนินการแก้ไขงานไม่แล้วเสร็จ	ศาลจึงมีค�าสั่งให้นัดสืบพยานในวันที่	20	–	22	ธันวาคม	2560
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ลูกจ้างชั่วคราว
Temporary 

ลูกจ้างประจ�า
Permanent

รวม
Total

ผู้อำานวยการ

สำานักตรวจสอบภายใน

สำานักอำานวยการ

สำานักบริหารยุทธศาสตร์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายผลิตยา

โรงงานผลิตยารังสิต 1

โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม

ฝ่ายชีววัตถุ

ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ฝ่ายการตลาดและการขาย

ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

ฝ่ายประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวม

ตำ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

Supervision of the Diresctor

Internal Audit Office

Office of the Managing Director

Office of Strategy Management 

Human Resources Department

Finance and Accounting Department

Pharmaceutical Production Department

Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1

Beta-lactam Antibiotics Plant

Biological Product Department

Chemicals Department

Engineering and Technology Department

Marketing and sale Department

Package and Product Management Department

Quality Assurance Deparment

Quality Assurance Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1

Research and Development Institute

Total

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา  Categorized by Education Background

Under-Diploma

Vocational-Diploma

Diploma

Bachelor’s Degree

Master’s Degree

Doctorate

Total

33

17

148

20

61

100

423

128

37

158

79

145

184

349

220

88

133

2,323

874

363

164

738

149

35

2,323

9

-

5

-

1

-

227

54

14

14

3

31

21

80

6

-

14

479

403

41

12

22

1

-

479

-

-

3

-

-

-

50

157

8

-

5

2

4

32

6

35

4

306

255

21

21

9

-

-

306

42

17

156

20

62

100

700

339

59

172

87

178

209

461

232

123

151

3,108

1532

425

197

769

150

35

3,108

วุฒิการศึกษา
Education Background

พนักงาน
Staff

อัตรากำาลัง  Manpower

หน่วยงาน
Organization

หน่วยงาน
Organization

ลูกจ้างชั่วคราว
Temporary 

ลูกจ้างประจ�า
Permanent

รวม
Total

องค์การเภสัชกรรมรายงานประจำาปี 2560128



1.	บริษัท	เยเนอรัล	ฮอสปิตัล	โปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)
 General	Hospital	Products	Public	Co.,	Ltd.
สถานที่ตั้ง	:		101/99	ซอยนวนคร	7	ถนนพหลโยธิน
	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	:		0-2529-2560-6	โทรสาร	:	0-2529-2566
ส�านักงานใหญ่	:		เลขที่	8	อาคารโกลด์มาร์เก็ต	ชั้นที่	5	ถนน
เทศบาลสงเคราะห์	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กทม.	10900
โทรศัพท์	:	0-2158-0100	(อัตโนมัติ	10	คู่สาย)	
โทรสาร	:	0-2158-0110-11
คลังสินค้า	:		56/15	นิคมอุตสาหกรรมนวนคร	ถนนพหลโยธิน	
อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	:	0-2520-4851-4		โทรสาร	:	0-2520-4855
ธุรกิจหลัก	:		น�้าเกลือ,	น�้ายาล้างไต
ทุนจดทะเบียน	:		120	ล้านบาท		 	 	 	

สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม	: ร้อยละ	40	(48	ล้านบาท)

2.	บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จ�ากัด
	 Thai	Herbal	Products	Company	Limited
สถานที่ตั้ง	: บริเวณ	แฟคตอรีแลนด์	วังน้อย
130/149	หมู่ที่	3	ต�าบลวังจุฬา	อ�าเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170
โทรศัพท์	:	(035)	721	445-7	โทรสาร	:	(035)	721-743
ธุรกิจหลัก	:	ยาสมุนไพร
ทุนจดทะเบียน	: 80	ล้านบาท    

สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม	: ร้อยละ	49	(39.2	ล้านบาท)

3.	บริษัท	องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์	ชีววัตถุ	จ�ากัด	
	 Government	Pharmaceutical	Organization	-	Merieux	Biological	Products	Company	Limited
สถานที่ตั้ง	: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิติ้	241	หมู่	7
ต�าบลหัวส�าโรง	อ�าเภอแปลงยาว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24190
โทรศัพท์	:	(038)	575-200	โทรสาร	:	(038)	575-428
ธุรกิจหลัก	:	ผลิตและจ�าหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน
ทุนจดทะเบียน	: 300	ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม	: ร้อยละ	49	(147	ล้านบาท)

บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Joint Venture Companies

Address		:	101/99	Soi	Navanakorn	7,	Phaholyothin	Road,	
Khlong	Luang	District,	Pathum	Thani	12120
Tel.	:		0-2529-2560-6	Fax	:	0-2529-2566
Head	Office	8	:	Goldmarket	Building,	5th	Floor,	Municipality	
Road,	Chatuchak,	Bangkok	10900
Tel.	:	02-158-0100	(automatic	10	pairs)
Fax	:	02-158-0110-1
GHP	Warehouse	:	56/15	Nava	Nakorn	Industrial	Estate	
Phahon	Yothin	Road,	Khlong	Luang	district,	Pathumthani	
Province	12120
Tel.	:	02-520-4851-4		Fax	:	02-520-4855
Core	Business		:	Normal	Saline	Solution,	Dialysis	Solution
Authorized	Capital	:	THB	120	million
GPO’s	Shares	:	40%	(THB	48	million)

Address	:	Factory	Land	at	Wangnoi	130/149	Mu	3, 
	Wangnoi	District,	Phra	Nakhon	Si	Ayutthaya	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)

Address	:	Gateway	City	Industrial	Estate	241	Mu	7,	 
T.	Hua	Sam	Rong,	Plaeng	Yao	District,	Chachoengsao	24190
Tel.	:	(038)	575-200	Fax	:	(038)	575-428
Core	Business	:	Manufacture	and	sell	human	vaccine 
Authorized	Capital	:	THB	300	million
GPO’s	Shares	:	49%	(THB	147	million)
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